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สารบัญ 
 

บทความวิจัยอาจารย์  นักวิชาการ/บุคคลทั่วไป หน้า 
T 001 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาแบบพลังงานไฟฟ้า  

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
1 

T 002 การพัฒนาประสิทธิภารพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วย
ระบบอัตโนมัติส าหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในจังหวัด
แพร่ 

13 

T 003 การศึกษาวิจัยปลาสวายหยองเพ่ือพัฒนาให้เป็นอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีคุณภาพ 18 
T 004 รูปแบบบูรณาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 27 
T 005 การระบุสถานะช่องสัญญาณการสื่อสารไร้สายเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 38 
T 006 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPORD 

เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่าน
เทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) 

47 

T 007 อุปกรณ์เตือนก๊าซ (แอลพีจี) รั่วไหลในครัวเรือน 58 
T 008 การพัฒนาชิ้นงานซึ่งท าจากวัสดุเรซิ่น ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด 67 
T 009 การพัฒนาเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน 77 
T 010 การพัฒนาเครื่องก าจัดควันธูปด้วยการใช้วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft-

Walton 
89 

T 011 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 99 
T 012 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป 105 
T 013 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 117 
T 014 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 
124 

T 015 ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเคเอฟซี 
สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 

135 

T 016 APPLICATION ค านวณก าลังวัสดุ 145 
T 017 การศึกษาการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถไฟฟ้าส าหรับชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการท างาน 
155 

T 018 การศึกษาเปรียบเทียบก าลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้กรวดธรรมชาติและ
กรวดบดเป็นมวลรวมหยาบ 

163 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทความวิจัยอาจารย์  นักวิชาการ/บุคคลทั่วไป หน้า 
T 019 การเปรียบเทียบกระแสไฟเชื่อม ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม และการเคลื่อนที่ ลวดเชื่อม 

ที่ส่งผลต่อแนวเชื่อมในงานเชื่อมไฟฟ้า 
170 

T 020 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวขิา 
2100 1006 

180 

T 021 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอด
และประกอบชิ้นงาน ส าหรับการเรียนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (3105-2106) 

191 

T 022 การพัฒนาชุดการสอน โดยจดัการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 199 
T 023 การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล ส าหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

211 

T 024 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 220 
T 025 การพัฒนาระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 227 
T 026 ปลั๊กไฟอัจฉริยะ 234 
T 027 การออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบ 241 
T 028 การสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ าเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพ่น

สี  รายวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 
248 

T 029 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ 
เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 

259 

T 030 วิจัยการออกแบบและจัดสร้างรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า 273 
T 031 การวิจัยและพัฒนารถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก 282 
T 032 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการปลดประกอบสาย OPGW 290 
T 033 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว 300 
T 034 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 309 
T 035 การใช้เอกสารประกอบการเรียน การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน

อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
319 

T 036 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 330 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทความวิจัยอาจารย์  นักวิชาการ/บุคคลทั่วไป หน้า 
T 037 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104-2104 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า
และอีเล็กทรอนิกส์ 

338 

T 038 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

344 

T 039 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104 2007 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

356 

T 040 การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104 2006 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

364 

T 041 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

374 

T 042 การเสริมสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาหมอกควันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 382 
T 043 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
394 

T 044 แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 403 
T 045 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง 415 
T 046 การพัฒนาเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 423 
T 047 ผลกระทบจากการเข้าใช้งานช่องสัญญาณแบบสุ่มของผู้ใช้งาน ในระบบวิทยุรู้คิดของการ

สื่อสารในยุคท่ี 5 
429 

T 048 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง (เก๊ะ) 438 
T 049 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส

วิชา 2100-1009 
448 

T 050 สร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 465 
T 051 เครื่องด านา 473 
T 052 การพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 484 
T 053 การพัฒนาคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 490 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทความวิจัยอาจารย์  นักวิชาการ/บุคคลทั่วไป หน้า 
T 054 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีสถานประกอบการในจังหวัดล าปาง 
499 

T 055 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก lSUZU 
NMR130 

502 

T 056 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 510 
T 057 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแม่แรงยกเครื่อง 518 
T 058 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
526 

T 059 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS ในการดูแลต้นไม้สาธารณะ 536 
T 060 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS ส าหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง 546 
T 061 ระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 551 
T 062 ความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด 561 
T 063 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
574 

T 064 ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ 584 
T 065 การพัฒนาเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ 592 
T 066 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-

2109 สาขางานไฟฟ้าก าลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
604 

T 067 การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 
ส าหรับเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

617 

T 068 ต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อน ด้านค่าแรงของเกษตรกรในอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 631 
T 069 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว 637 
T 070 เครื่องยกวงล้อรถยนต์ 649 
T 071 การศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ 

ประเภทสินค้าอุปโภค ของห้างเทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
658 

T 072 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสัน
ร้อยเอ็ดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

676 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทความวิจัยอาจารย์  นักวิชาการ/บุคคลทั่วไป หน้า 
T 073 การสร้าและหาประสิทธิภาพเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 688 
T 074 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ 

สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี 
697 

T 075 การศึกษาระดับของสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

711 

T 076 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซีของผู้บริโภค กรณีศึกษาในบิ๊กซี สาขา 
ดาวคะนอง 

722 

T 077 การศึกษาน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดร้อน ด้วยวิธีสกรูอัด 731 
T 078 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 742 
T 079 ผลของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 

(Decapterusmacrosoma) 
750 

T 080 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

758 

T 081 ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 772 
T 082 การพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
781 

T 083 การพัฒนาโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริด 793 
T 084 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมการอบคืนตัวรอย

เชื่อมต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ST 37 
804 

T 085 การพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
ภาคปฏิบัติ ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

814 

T 086 โดมตากปลาเค็มพลังงานแสงอาทิตย์ 835 
T 087 การศึกษา ออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพอุปกรณ์กังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ า ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ 
843 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
บทความวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หน้า 
S 001 ออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
849 

S 002 ชุดควบคุมระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 861 
S 003 เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ 869 
S 004 ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 879 
S 005 ชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 892 
S 006 การสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ภายใน บริษัทสุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 900 
S 007 ชุดสาธิต Fire Pump System หน่วยงาน Tipco Tower By พร้อมเทคโนเซอร์วิส 911 
S 008 ชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 922 
S 009 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 

กรุงเทพมหานคร 
934 

S 010 เครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติ 944 
S 011 การพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
955 

S 012 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรี กรณีศึกษา หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ต าบล
ท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

968 

S 013 เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโมัติ 984 
S 014 เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 992 
S 016 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Containerกรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม

ประเทศไทย จ ากัด 
1001 

S 017 ชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

1010 

S 018 การศึกษาการสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 1019 
S 019 ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 1029 
S 020 การวิเคราะห์ปัญหาเชิงป้องกันของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์ Preventive Problem 

Analysis of Die Making Process กรณีศึกษา บริษัท โยสุ ออโต พาร์ท จ ากัด 
1036 

S 021 การศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายการผลิตภายใน บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

1048 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
บทความวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หน้า 
S 022 การศึกษาหน้าที่การท างานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ProseccDrawเพ่ือหาประสิทธิภาพ ของ

บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) 
1059 

S 023 ชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ 1069 
S 024 ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ 1092 
S 025 ชุดฝึกแก๊สรถยนต์ระบบหัวฉีด 1098 
S 026 รถตัดหญ้านั่งบังคับ 1105 
S 027 ออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน จังหวดัพิษณุโลก 1115 
S 028 รถพรวนดินก าจัดวัชพืช 1124 
S 029 รถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 1134 
S 030 รถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ 1145 
S 031 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 1155 
S 032 การพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด 
1163 

S 033 การพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive 
Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

1173 

S 034 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสหกรรม
ประเทศไทย จ ากัด 

1185 

S 035 การพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 1196 
S 036 การพัฒนาระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY 

(THAILAND) CO.,LTD. 
1207 

S 037 การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย 
จ ากัด 

1017 

S 038 การพัฒนาระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง 1227 
S 039 ออกแบบองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1236 
S 040 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 1246 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4     
    

 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทความวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หน้า 
S 041 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย (NG) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS 

INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD 
1256 

S 042 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส 
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 

1270 

S 043 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก 1296 
S 044 เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 1306 
S 045 การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 1319 
S 046 เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) 1331 
S 047 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ 

เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) 
1345 

S 048 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ภายในบริษัท เอส. อาร์. 
พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 

1355 

S 049 พัมนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ ากัด 

1368 

S 050 พัฒนาระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ 
Program Dreamweaver cs6 

1381 

S 051 การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

1392 

S 052 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา ร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

1401 

S 053 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1410 
S 054 ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร-์เดลต้า) 1422 
S 055 ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 1434 
S 056 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1445 
S 057 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1463 
S 058 ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 1475 
S 059 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 1488 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
บทความวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หน้า 
S 060 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 1502 
S 061 ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensors 1515 
S 062 เครื่องช่วยยกก่ึงอัตโนมัติ 1527 
S 063 ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 1538 
S 064 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศแบบระบบน้ าหมุนเวียน 1551 
S 065 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 1564 
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T 001 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า  

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
Design and development of rice drills in rice fields Electric power  

for energy and environmental conservation 
กฤษณ์ พรมวัง1  เอกภพ ศรีรมย์2 ทวีศักดิ์ เมืองมูล3 พานิช  อุ่นอก4 และ วชิรพันธ์ บันลือ5 

Krit promwang1  Aekapop Srirom2  Tawesak muengmun3  Panit Unok4  and Wachiraphan Banlue5 

 
บทคัดย่อ 

ในการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องหยอดเมล็ดข้าว ควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้าและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานคน จากการทดลอง จ านวน 5 ครั้ง โดยพื้นที่  600 ตารางเมตร  ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า มีค่ามากที่สุดคือ อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบการท างานมีความคล่องตัว  ซึ่งมีรายการที่ได้รับการประเมินน้อยที่สุด คือมีการออกแบบและมีน้ าหนัก
ที่เหมาะ  โดยมีค่าความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: เครื่องหยอดข้าว พลังงานไฟฟ้า 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) design and create the electric rice 
cultivating machine, 2) study the efficiency of innovation, and 3) evaluate the satisfaction of 
the users. This innovation aimed to conserve the energy and environment. The 5 times test 
of innovation on 600 meter square on the plot of land found that the electric rice 
cultivating machine gaine the efficiency, comparing the innovation and human, human 
could work with the average time at 7.05 minutes whereas the electric rice cultivating 
machine took 16.68 minutes. The study on satisfaction of users found that the farmes 
satisfied the electric rice cultivating machine at “much” level (mean = 4.11, S.D. = 0.61) 

 

                                                 
1 2 3 4 5สาขาเทคโนโลยยีานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชวีภาคเหนือ 2 
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บทน า 
        การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประชากรประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร ส่วนมากเกษตรกรในชุมชนจะท าการปลูกข้าว หว่านข้าวและ เครื่องพ่นข้าวด้วยตนเองท าให้
เสียเวลา เสียเงินค่าจ้างคนงานหาแรงงานยากและท่ีส าคัญการใช้เครื่องพ่นข้าว ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ดั้งนั้น คณะผู้จัดท าได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ในการเรียน การสอนทางด้าน
วิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติมาประยุกต์กับการสร้างเครื่องหยอดเมล็ด
ข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดท า
จึงคิด สร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวดังกล่าวนี้ขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลด
ระยะเวลาในการท างาน และลดจ านวนการสูญเสียเมล็ดพันธ์ข้าวที่ตกหล่น และข้าวที่หยอดลงนาเป็นแถว 
สวยงามอีกท้ังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะ ทั้งหมดนี้เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนประหยัดต้นทุนลดเวลาและ
พันธ์ข้าวที่มีคุณภาพเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1.3 ศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ของการคิดสร้าง เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบ
พลังงานไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
            เป็นการศึกษารวบรวมความรู้และทฤษฏีที่เกี่ยวกับเครื่องมือในการท านา  
            1. เครื่องมือในการท านา หลังจากเมื่อมีการเตรียมดินและระบายน้ าออกจากในแปลงนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการปลูกข้าว ซึ่งในการปลูกข้าวแต่เดิมนั้นจะเป็นการปลูกข้าวแบบใช้กล้าข้าวไปปลูก
คือจะต้องมีการเพาะกล้าข้าวก่อน เมื่อกล้าข้าวมีอายุได้ประมาณ 10-15 วัน ก็จะน าแผ่นกล้าข้าวไปปลูกใน
แปลงปักด าที่ได้เตรียมเอาไว้ ปัจจุบันจะมีการใช้เครื่องจักรในการปลูกข้าวเป็นไปตามรูปแบบของการปลูก
ข้าว มีดังนี ้
            2. เครื่องปลูกข้าวนาด า 
         การใช้เครื่องปลูกข้าวแบบนี้จะต้องมีการเตรียมกล้าข้าวก่อน โดยการเพาะกล้าข้าวในถาดปลูก 
ซึ่งพอกล้าข้าวมีอายุได้ประมาณ 10-15 วัน ก็สามารถน าไปปลูกได้โดยการใช้เครื่องปลูกข้าวนาด า ซึ่งลักษณะ
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ของเครื่องปลูกข้าวนาด าเป็นแบบเดินตามหรือนั่งขับ ซึ่งการท างานของเครื่องปลูกข้าวนาด านี้ ซึ่งจะต้องน า
ต้นกล้าข้าวที่ได้อายุไปวางไว้บนรางน าต้นกล้าข้าวเข้าสู่มือจับกล้าข้าวปักลงในดิน จะใช้ต้นก าลังเป็น
เครื่องยนต์เบนซินขนาด 4-21 แรงม้า สามารถปลูกข้าวได้จ านวน 4-8 แถว โดยมีอัตราการท างานระหว่าง 6-
30 ไร่ต่อวัน แต่การใช้เครื่องปลูกข้าวแบบนาด านี้จะต้องมีการเตรียมดินที่ดีและมีลักษณะโครงสร้างของเนื้อ
ดินค่อนข้างเหนียวถึงจะใช้งานได้ดี 
   3. เครื่องปลูกข้าวนาหว่าน 
 การปลูกข้าวแบบนาหว่านมี 2 รูปแบบ คือ นาหว่านข้าวแห้ง และนาหว่านน้ าตม โดยนาหว่าน
ข้าวแห้งจะท าก่อนที่ฝนจะตกหรือเรียกว่านาหว่านส ารวย ซึ่งจะท าในเขตพ้ืนที่นอกเขตชลประทานหรือพ้ืนที่
นาน้ าฝน ส่วนนาหว่านน้ าตมจะท าในเขตพ้ืนที่ชลประทานหรือพ้ืนที่มีน้ าเพียงพอโดยลักษณะของเครื่องปลูก
ข้าวนาหว่านมีอยู่ 2 แบบ คือ เครื่องหยอดหรือโรยเมล็ด และเครื่องหว่านหรือกระจายเมล็ด 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปภาพเครื่องปลูกข้าวนาหว่าน 
                            

1) เครือ่งหยอดหรือโรยเมล็ด เป็นเครื่องปลูกข้าวที่มีลักษณะการปลูกข้าวโดยการหว่านหรือ
กระจายเมล็ดให้ครอบคลุมพ้ืนที่แปลงนาข้าว ซึ่งจะมีตัวจานเหวี่ยงหรือท่อพ่นท าหน้าที่กระจายเมล็ดไปรอบๆ 
พ้ืนที่แปลงนาข้าว ปัจจุบันเครื่องหว่านหรือกระจายเมล็ดข้าวจะถูกขับโดยตรงจากเครื่องยนต์เบนซินขนาด
เล็ก เพลา PTO รถแทรกเตอร์หรือแบตเตอรี่ของรถแทรกเตอร์ อีกท้ังยังมีการน าเครื่องพ่นปุ๋ยและยาน ามา
พัฒนาให้ใช้ร่วมกับการพ่นเมล็ดข้าวปลูกได้อีกด้วย 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 รูปภาพเครื่องหยอดหรือโรยเมล็ด 

 2) เครื่องหว่านหรือกระจายเมล็ด เป็นเครื่องปลูกข้าวที่มีลักษณะการปลูกข้าวเป็นแถว สามารถ
ก าหนดจ านวนเมล็ดข้าวต่อหลุมหรือแถว และระยะห่างระหว่างแถวได้ตามต้องการ จะใช้วิธีการลากจูงหรือ
ใช้ต้นก าลังเป็นรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร์ก็ได้ ตามลักษณะและขนาดของเครื่องหยอดเมล็ด โดยเครื่อง
หยอดหรือโรยเมล็ดสามารถใช้ได้กับนาหว่านข้าวแห้งและนาหว่านน้ าตม ปัจจุบันเครื่องหยอดหรือโรยเมล็ด
จะใช้กันมาก เนื่องจากสามารถก าหนดจ านวนเมล็ดต่อพ้ืนที่ได้  
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ภาพที่ 3 รูปภาพเครื่องปลูกข้าวเครื่องหยอดหรือโรยเมล็ด 

 

 4. การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 
   การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (Electrical Control) เป็นการควบคุมการท างานของเครื่องจักร หรือระบบ
ไฟฟ้า ให้สามารถท างานได้ตามเงื่อนไขท่ีต้องการ โดยมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมมีดังต่อไปนี้ 

 4.1.สวิตช์แบบบิดสวิตช์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่ง  ถือว่าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานที่
พบการใช้งานได้บ่อย  หน้าที่ของสวิตช์ คือ ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้าเพ่ือให้มีการจ่ายแรงดันเข้าวงจร  หรืองดจ่าย
แรงดันเข้าวงจร  จะมีแรงดันจ่ายเข้าวงจรเมื่อสวิตช์ต่อวงจร (Close Circuit) และไม่มีแรงดันจ่ายเข้าวงจร
เมื่อสวิตช์ตัดวงจร (Open Circuit) 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 รูปภาพสวิตซ์แบบบิด 
โดยไม่ใช้สายไฟเป็นตัวส่งสัญญาณ แต่ใช้อินฟราเรดแทน (หรือใช้สัญญาณวิทยุแต่พบได้น้อย) ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ขนาดเล็กไม่ก่ีก้อนเท่านั้น มีขนาดเหมาะมือ และมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ครบครัน   

 
 

 
 

ภาพที่ 5 รูปภาพรีโมตคอนโทรลแบบบังคับทิศทาง 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลั งงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้    เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยครูและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 

  ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ คนที่ใน อ.ร้องกวาง จ.แพร่  จ านวน 5 คน คณะผู้วิจัย 
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

     ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลดังนี้ 
     1.  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเอกสารต าราแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูก

พันธ์ข้าวควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและการออกแบบจัดสร้างอะไหล่ชิ้นส่วนงานเครื่องกลแล้วน ามาสร้าง
แบบสอบถาม 

     2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูก
พันธ์ข้าว 

          2.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือเพ่ือด าเนินการวิจัยใน 2  
ลักษณะ  คือการทดลองโดยการเก็บผลจากการทดลองและใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รายละเอียดดังนี้ 

 ตอนที่ 1  การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการทดลองว่าได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร 

    ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา 
แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ท าขึ้น โดยใช้แบบสอบถาม  2  ตอนคือ  ตอน
ที่  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ ตอนที่ 2  มีจ านวน  5  ข้อ  มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า คิดเป็น
ร้อยละกับจ านวนคนแสดงความคิดเห็นด้วยความพึงพอใจ 

     ระดับคะแนน   5  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
            ระดับคะแนน   4   หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
                ระดับคะแนน   3  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
            ระดับคะแนน   2  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
                        ระดับคะแนน   1  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลที่ได้จากการทดลองจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ  ทั้งนี้ได้ด าเนินการดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการทดลองในแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 
3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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                      กระบวนการออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยศึกษาจากแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบพร้อมศึกษาจากเครื่องต้นแบบ  
 มีข้ันตอนในการท างานหลักแยกออกเป็น 3  ส่วน  คือ 

     1.  ชุดโครงสร้างของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม     

  2.  ชุดใส่เมล็ดพันธ์ข้าว 
          3.  ชุดช่องทางออกของเมล็ดพันธ์ข้าว 
        ซึ่งทั้ง 3  ส่วน  ได้ใช้หลักการออกแบบและการใช้งานจากแนวคิดและการศึกษาค้นคว้าตาม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่  2   
3.1)  การออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์ได้ด าเนินการออกแบบ  โดยค านึงถึงการใช้งาน 

ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย,การบรรจุ และการขึ้นรูปทรงโครงสร้างที่ได้มุมฉากในขณะเชื่อมประกอบ
โครงสร้าง  

3.2)  การออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการออกแบบโดยค านึงถึงความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์หยอดปลูก
เมล็ดพันธ์พืช  

3.3)  การออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า โดยค านึงถึงระบบ
ความปลอดภัยด้านการใช้งานและจัดซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เปลี่ยน
อะไหล่อุปกรณ์เม่ือเกิดการช ารุดได้ การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลการทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  เพ่ือศึกษาผลทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่ต้องการหยอดเมล็ดพันธ์
ข้าวและมีความแม่นย าและเครื่องสามารถอ านวยความสะดวกได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการดังนี้   

1. การทดลองประสิทธิภาพการท างาน (ก่อนจะด าเนินการสร้างเครื่อง) 
2. น าแบบสอบถามซึ่งเป็นการสอบถามความพึงพอใจ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับผล

การใช้ อุปกรณ์หยอดปลูกเมล็ดพันธ์พืช ว่าได้ผลเป็นอย่างไรควรปรับปรุงประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยทางด้านใดบ้าง 
3.1.1.1 ออกแบบโครงสร้าง 
          คณะผู้วิจัย ได้ท าการออกแบบโครงสร้าง ส่วนประกอบหลัก และส่วนประกอบอ่ืน 
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ภาพที่ 6 การตรวจสอบขนาด และออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบหลัก และส่วนประกอบอื่น 
3.1.1.2 จัดเตรียมและจัดซื้ออุปกรณ์ 
          คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเตรียม จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์  เช่น 

มอเตอร์ DC 240 W 24 V และตัวรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล  เป็นต้น 

                                 ภาพที่ 7 มอเตอร์ DC 240 W 24 V 
3.1.1.3  จัดท าโครงสร้าง และส่วนประกอบ 
 คณะผู้วิจัย ได้ท าการจัดท าโครงสร้าง และส่วนประกอบของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวควบคุม

ด้วยระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8 การด าเนินการจัดท าโครงสร้าง และส่วนประกอบอ่ืน 
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 3.1.1.4 ทดสอบการท างาน 
คณะผู้วิจัย ท าการทดสอบการท างานเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือ

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการท างาน โดยการทดลองพ้ืนดินเพ่ือ
ตรวจสอบการท างานได้หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การทดสอบการท างานชุดควบคุมการท างานรีโมทคอนโทรล 
  3.1.1.5  ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง 
     คณะผู้วิจัย ท าการแก้ไขปัญหาของระบบการท างานที่ติดขัดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง 
 3.1.1.6  เก็บรายละเอียด 
              คณะผู้วิจัย ท าการเก็บรายละเอียด ท าความสะอาด และตรวจความเรียบร้อยของชิ้นส่วน
ประกอบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การเก็บรายละเอียด ท าความสะอาด และตรวจความเรียบร้อย 
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ผลการวิจัย 
ในการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งมีจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ที่จะจัดท าสร้างเนื่องจากชุมชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมส่วนมากเกษตรกรในชุมชน
ประกอบอาชีพท านาด้วยตนเองท าให้เสียเวลาในการก้มตัวลงไปเพ่ือหยอดเมล็ดข้าวในนาและส่งผลให้เกิด
อาการปวดเมื่อยบริเวณหลังและการหยอดข้าวของเกษตรกรนั้นท าให้การปลูกล่าช้าและที่ส าคัญได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนทางด้านวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาคปฏิบัติมาประยุกต์กับการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้สร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านี้
ขึ้นมาเพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์ในการหยอดปลูกเมล็ดข้าวเพ่ือลดระยะเวลาในการปลูก 
และลดจ านวนการสูญเสียเมล็ดข้าวที่ตกหล่นอีกทั้งเพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนประหยัดต้นทุน ลดระยะเวลา
และข้าวที่หยอดมีคุณภาพเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรในชุมชนต่อไป 

4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1  ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบ

ไฟฟ้า 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ท าการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ท าการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกตามอายุ 

 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้ทดลอง จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

5 
5 

50 
50 

รวม 10 100 

จุดประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 

1. ระบบการท างานมีความคล่องตวัในการท างาน 4.15 0.62 
2. มีการออกแบบและมีน้ าหนักท่ีเหมาะ 3.90 0.50 

3. สามารถหยอดเมล็ดข้าวไดเ้ร็วกว่าแรงงานคน 4.05 0.60 
4. เครื่องสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 4.00 0.58 

5. อุปกรณ์ไมม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.45 0.78 
เฉลี่ย 4.11 0.61 
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ตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจกับการท างานของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 จะพบว่า รายการที่การประเมินความพึงพอใจในการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา 
แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีค่ามากที่สุดคือ อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีค่า 4.45  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 รายการที่มีคะแนนรองลงมาคือ ระบบการท างานมี
ความคล่องตัวในการท างาน 4.15 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ซึ่งมีรายการที่ได้รับการประเมินน้อยที่สุด คือ
มีการออกแบบและมีน้ าหนักที่เหมาะ มีค่า 3.90 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย
ทั้งหมด 4.11  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก 

4.3 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของ เครื่องหยอด

ข้าวจากการทดสอบการท างานโดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บผลการวิจัยโดยมีการทดสอบเก็บผล จ านวน 5 ครั้ง 
เปรียบเทียบการท างานระหว่างแรงงานคนกับเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาแบบพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นาที) 
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบการท างานระหว่างแรงงานคนกับเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงาน

ไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นาที) 

จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาแบบพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับแรงงานคน พบว่า ในการทดลองปลูกพันธุ์ข้าว ในพ้ืนที่ 600 ตารางเมตร โดยใช้
การทดลอง 5 ครั้ง  สรุปผลเปรียบเทียบ การปลูกด้วยแรงงานคน ใช้เวลา ต่ าสุด 6.02 นาที โดยมีค่าเฉลี่ย

ผู้ทดลอง  จ าแนกตามอายุ จ านวน ร้อยละ 

15-20  ปี 
21-30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
51-60  ปี 

1  คน 
2  คน 
2  คน 
3  คน 
2  คน 

10 
20 
20 
30 
20 

รวม 10 คน 100 

คร้ังท่ี 
แรงงานคน  

เวลาที่ใช้ (นาที) 
เคร่ืองหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า    

เวลาที่ใช้(นาที) 

1 7.16 15.36 
2 8.33 16.47 
3 6.47 17.03 
4 7.28 18.06 

5 6.02 16.47 
ค่าเฉลี่ย 7.05 16.68 
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เวลาที่ปลูกได้ 7.05 นาที และพบว่า การใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าใช้เวลาสูงสุด 
18.06 นาที โดยมีค่าเฉลี่ยเวลาในในการใช้งาน 16.68 นาท ี
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับแรงงานคนแรงงานคนหยอดเมล็ดข้าว พบว่า ในการทดลองพ้ืนที่  600 ตาราง
เมตร จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแรงงานคน พบว่า 
ในการทดลอง ในพ้ืนที่ 600 ตารางเมตร โดยใช้การทดลอง 5 ครั้ง สรุปผลเปรียบเทียบการใช้ด้วยแรงงานคน 
ได้สูงสุด 8.33 นาที โดยมีค่าเฉลี่ยเวลาที่ได้ 7.05 นาที และพบว่า การใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุม
ด้วยระบบไฟฟ้า ใช้เวลาที่ 18.06 นาที โดยมีค่าเฉลี่ยในเวลาได้ 16.68 นาท ี

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีค่ามากที่สุดคือ อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายการที่การ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ที่มีค่ามากที่สุดคือ 
อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่า 4.45  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 รายการที่มีคะแนนรองลงมา
คือ ระบบการท างานมีความคล่องตัวในการท างาน 4.15 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ซึ่งมีรายการที่ได้รับ
การประเมินน้อยท่ีสุด คือมีการออกแบบและมีน้ าหนักที่เหมาะ มีค่า 3.90 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 โดย
มีค่าความ   พึงพอใจเฉลี่ยทั้งหมด 4.11  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ควรใช้
ตามคู่มือการใช้งานที่ก าหนดไว้  เพื่อเป็นการดูแลรักษาและง่ายต่อการซ่อมบ ารุง 

2. เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นี้ควร
ได้รับการพัฒนาทางด้านประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทดลองใช้งาน เพ่ือให้
เครื่องสามารถท างานได้ครบถ้วนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

3. ในการใช้งาน เครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อใช้เสร็จควรท าความสะอาดให้เรียบร้อย  

4. ควรตรวจสอบชุดควบคุมและชุดรีโมทคอนโทรลก่อนน าไปใช้งานทุกครั้ง  เพ่ือความปลอดภัยใน
การใช้งานและการบ ารุงรักษาให้ยาวนานขึ้น  

5. ขนาดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวในนา แบบพลังงานไฟฟ้า เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมมีน้ าหนักมาก ใหญ่  เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานและการบ ารุงรักษาควรลดขนาดลงให้
เหมาะสมกับการ ใช้งาน 
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การพัฒนาประสิทธิภาพเคร่ืองล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมตัิ 
ส าหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในจังหวัดแพร่ 

Development of efficiency of automatic part washing machine spare parts 
control system for the establishments involved in bilateral teaching and 

learning in Phrae 
 

ว่าที่ ร.ต. จิณณวัตร พูลสวัสด์ิ1  

jinnawat poosawat 

บทคัดย่อ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติวิชา

ฝึกงาน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้ค้นคว้างานวิจัยดังนี้ จากการค้นคว้าวิจัยพบว่าการออกแบบและสร้างเครื่องท าความ
สะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โครงสร้างเป็นเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร ความ
สูง 1,132 มิลลิเมตร ใช้ปั๊มน้ าชนิด Centrifugal ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว ท าหน้าที่สร้างแรงดันให้หัวฉีด
ท าความสะอาด จ านวน 10 หัว และหัวฉีดขับหมุนตะกร้ารองรับชิ้นส่วน จ านวน 2 หัว ใช้ฮีทเตอร์ ขนาด 
4,500 วัตต์ จ านวน 2 ชุด ท าหน้าที่เพ่ิมอุณหภูมิให้กับสารท าความสะอาด และใช้เทอร์โมสตัท เป็นอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิสารท าความสะอาดให้มีความร้อนตามก าหนด สามารถท าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มี
ความสูงไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ความยาวและกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
และ 2.ผลการประเมินสมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ มีความสามารถใน
การท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดและลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ย
มาตรฐาน 0.342 และค่าที (t-test)2.827 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย 

 
ค าส าคัญ:  เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์  การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
       
 
 
 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร ่สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 2 
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Abstract  
This research aimed to create and study the efficiency of automobile parts cleaning 

machinefor Dual Vocational Education workplace in Phrae. The research found that 1) the 
structure was steel with a diameter of 786 mm, 1,132 mm. high. The machine used 2 
horsepower centrifugal pump to create pressure for cleaning 10 nozzles. The nozzles drove 
the basket to support 2 heads. Two sets of 4,500 watts routers increased the temperature of 
the cleaning agent and could clean the engine parts with a maximum of 200 mm. high and 
500 mm. wide, and maximum weight at 30 kg., and 2) the study on competency was that 
the automobile parts cleaning machine could be able to clean the automobile parts 
according to the standard criteria at the level of “good” (mean = 4.32, S.D. = 0.342) 
harmonized to the hypothesis.  
 
Keywords:  automobile parts, automobile parts cleaning machine, competency, Di=ual 

vocational education 
บทน ำ 

ปัจจุบันรถยนต์หรือยานพาหนะมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์เพ่ือใช้ส าหรับ
การคมนาคม เช่น การเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยว การขนส่งผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งานรถยนต์เป็นประจ าทุก ๆ วัน จึงท าให้เครื่องยนต์เกิดการ
สึกหร่อ เมื่อเครื่องยนต์สึกหร่อ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  หน้าที่ของการบ ารุงรักษาจึง
เป็นหน้าที่ของ สถานประกอบการซ่อมรถยนต์ ปัจจุบันสถาประกอบการซ่อมรถยนต์ ได้มีผู้คนเข้าไปใช้บริการ
ในการซ่อมรถยนต์กันเป็นจ านวนมาก ทางสถานประกอบการซ่อมรถยนต์จึงพบเห็นปัญหาด้านการขาดแคลน
แรงงานคน สถานประกอบการซ่อมรถยนต์จึงได้มีการจัดการท าเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา เพ่ือขอให้ทางสถานศึกษาส่งตัวนักศึกช่างมาท าการฝึกงานที่สถานประกอบการซ่อมรถยนต์ จาก
การที่ครูนิเทศ ได้เข้าไปนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน จึงพบเล็งเห็นปัญหาด้านการท างาน เรื่องการล้างหรือท าความ
สะอาดอะไหล่รถยนต์ที่มีคราบน้ ามันและสารเคมีด้วยมือเปล่า จากปัญหาจึงท าให้นักศึกษาเกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาเครื่องยนต์ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานกลเ พ่ือขับเคลื่อน
รถยนต์ให้เคลื่อนที่ เมื่อเครื่องยนต์มีอายุการใช้งานตามก าหนดหรือจากที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุบนถนนหรือการ
เกิดอุทกภัยส่งผลให้เครื่องยนต์จมน้ าซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจท าให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ช ารุด
เสียหาย ฉะนั้นเมื่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย จึงจ าเป็นต้องมีการแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ออกทั้งหมด 
เพ่ือที่จะได้ท าการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช ารุดออกไป ซึ่งจะท าให้
เครื่องยนต์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานเมื่อช่างถอดแยกชิ้น ส่วน
เครื่องยนต์ออกมาจะพบว่ามีคราบน้ ามันหล่อลื่นติดอยู่บนพ้ืนผิวของชิ้นส่วเครื่อง ดังนั้นช่างปฏิบัติงานจึงต้อง
ท าความสะอาดพ้ืนผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพ่ือที่จะได้สามารถมองเห็นการสึกหรอหรือสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ส าหรับการท าความสะอาดคราบน้ ามันหล่อลื่ นให้ออกจากพ้ืนผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ช่าง
ปฏิบัติงานตามศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ซ่อมรถยนต์รถยนต์นิยมปฏิบัติกันคือการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล หรือน้ ามันก๊าด เป็นต้น ซึ่งการท าความสะอาดลักษณะนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
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ช่างปฏิบัติงานเนื่องจากในน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ผสมอยู่หลาย
ชนิด และน้ ามันเชื้อเพลิงที่น าไปใช้ล้างคราบน้ ามันหล่อลื่นจะมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ ปนเปื้อนอยู่ด้วยจึงไม่สามารถ
น าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์ได้อีกต้องน าไปก าจัดทิ้งแต่หลายครั้งมีการเททิ้งลงสู่ท่อน้ าสาธารณะหรือทิ้งลงตาม
แหล่งน้ าธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้น เพ่ือช่วยให้ช่าง
และนักศึกษาฝึกงานปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัยประหยัดเวลาในการนั่งล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์สามารถ
ไปท างานอย่างอ่ืนต่อไปได้ไม่เสียเวลาที่จะต้องมานั่งล้างชิ้นส่วนหลีกเลี่ยงสารพิษของน้ ายาล้างเครื่องยนต์ที่เข้า
สู่ร่างกายทางการหายใจและทางผิวหนังสารบางตัวเมื่อส าผัสมากก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนมากช่างที
ปฎิบัติงานตามสถานประกอบการตามศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ต้องล้างชิ้นส่ วนอะไหล่มีโอกาสได้รับ
สารพิษพวกนี้เข้าสู่ร่างกายความเสื่องสูงต่อการป่วยด้วยโรคอายุร 
กรรม ได้ผู้สอนได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจ าจึงได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและได้คุยกับสถานประกอบการ
ที่ร่วมกันจัดท าเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์สถานประกอบการขึ้นมาและเครื่องล้างชิ้นส่วนที่มี
ขายตามท้องตลาดมีราคาสูงและไม่ตอบสนองการบริการส าหรับอู่ช่อมรถยนต์ที่มีจ านวนมากในจังหวัดแพร่
ผู้สอนจึงจะท าการสร้างล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ  ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจ
ไว้เพ่ือให้ช่างในสถานประกอบการและนักศึกษาฝึกงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพสาขางานช่าง
ซ่อมรถยนต์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ   
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการด้วยเครื่องล้างชิ้นส่วน  
   อะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
4. เพ่ือลดสารปนเปื้อนของสารเคมีที่ไม่สามารถน าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์ลดการทิ้งสารเคมีไหลลงสู่ 
   ท่อน้ าสาธารณะหรือทิ้งลงตามแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นสาเหตุของการเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

 
แนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุม
ด้วยระบบอัตโนมัติ ระดับปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่ผู้วิจัยได้
สร้างและพัฒนาขึ้น มีสมรรถนะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในจังหวัดแพร่  

ผู้วิจัยได้ค้นคว้ำวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษำข้อมูลต่ำงๆ ดังนี้ 
1.การวิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
2.การวิเคราะห์เนื้อหาจัดท าคู่มือการใช้งานเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบ

อัตโนมัติ  
3.การวิเคราะห์การสร้างและหาประสิทธฺภาพเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบ

อัตโนมัติ  
4.การทดสอบเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
5.การใช้เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
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6.การสร้างเครื่องมือ 
7.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติวิชา

ฝึกงาน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้ค้นคว้างานวิจัยดังนี้ จากการค้นคว้าวิจัยพบว่าการออกแบบและสร้างเครื่องท าค วาม
สะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โครงสร้างเป็นเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 786 มิลลิเมตร ความ
สูง 1,132 มิลลิเมตร ใช้ปั๊มน้ าชนิด Centrifugal ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว ท าหน้าที่สร้างแรงดันให้หัวฉีด
ท าความสะอาด จ านวน 10 หัว และหัวฉีดขับหมุนตะกร้ารองรับชิ้นส่วน จ านวน 2 หัว ใช้ฮีทเตอร์ ขนาด 
4,500 วัตต์ จ านวน 2 ชุด ท าหน้าที่เพ่ิมอุณหภูมิให้กับสารท าความสะอาด และใช้เทอร์โมสตัทเป็นอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิสารท าความสะอาดให้มีความร้อนตามก าหนด สามารถท าความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มี
ความสูงไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ความยาวและกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร และมีน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
และ 2.ผลการประเมินสมรรถนะเครื่องท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ มีความสามารถใน
การท าความสะอาดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดและลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 4.32 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.342 และค่าที (t-test)2.827 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย  
 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
               การออกแบบและสร้าง  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ปีการศึกษา 2561 มีล าดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้  

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
2.ออกแบบเครื่องมือ  
3.สร้างเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ    
4.ก าหนดกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปวส 2 ทวิภาคียานยนต์ที่ออกฝึกงานในสถาน

ประกอบการ  
5.ทดลองใช้เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ   
6.ปรับปรุงเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ      
7.เก็บรวบรวมข้อมูล 
8.วิเคราะห์ข้อมูล  
9.สรุปผลรายงาน 

 
อภิบำยผลกำรวิจัย 

 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการท าให้ผู้เรียนมีสมถนะในการเรียนที่
ดีจากการได้ปฎิบัติงานการใช้เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติส าหรับสถาน
ประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในจังหวัดแพร่  

2.เพ่ือมีความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการร่วมกันจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีสาขางานยานยนต์ในจังหวัดแพร่ 

3.ลดการส าผัสโดยตรงของสารพิษอันตรายที่ผสมในน้ ามันเบนชินและน้ ายาล้างเครื่องที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของช่างที่ปฎิบัติงานและตัวของนักศึกษาที่มาฝึกงานในสถานประกอบการ 
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4.เพื่อขยายผลให้กับครูสาขางานยานยนต์จ านวน 5 สถานศึกษาและสถานประกอบการในจังหวัดแพร่
4 วิทยาลัย 

5.เกิดความร่วมมือของครูสาขางานยานยนต์และครูฝึกในสถานประกอบการในจังหวัดแพร่ที่ร่วมกัน
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

6. เพ่ือช่วยให้ช่างหรือครูฝึกและนักเรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการลดเวลาในการปฎิบัติงานล้าง 
    ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์ให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยมีมาตรฐานในการท างานในสถาน

ประกอบการ 
7. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเป็น

เทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นเครื่องต้นแบบที่จะใช้ส าหรับการเรียนการสอนร่วมกันของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการในจังหวัดแพร่ ที่ร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ดียิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1. ใช้เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ให้แก่ครู สอศ. และ สถาน

ประกอบการที่สนใจ ในการเข้าฝึและใช้ฝึกทักษะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เครื่องกลสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่จ านวน 1 ปีการศึกษา 

2. น าเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องล้างชิ้นส่วน
อะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติส าหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคีในจังหวัดแพร่  ในการประชุมผลงานทางวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 ครั้ง 

3. เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น ใช้ฝึกอบรมให้กั บครู 
สาขาวิชา   เครื่องกล สาขาเทคนิคยานยนต์ จ านวน 4 สถานศึกษา 10 สถานประกอบการ หรือใช้ฝึกอบรม
ให้กับผู้ที่สนใจ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

1.การวิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.การวิเคราะห์เนื้อหาจัดท าคู่มือการใช้งานเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
3.การวิเคราะห์การสร้างและหาประสิทธฺภาพเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
4.การทดสอบเครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
5.การใช้เครื่องล้างชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 
6.การสร้างเครื่องมือ 
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T003 
การศึกษาวิจัยปลาสวายหยองเพ่ือพัฒนาให้เป็นอาหารพร้อมบริโภคที่มีคุณภาพ 
Study on Developing Fioss Pangasius to be Quality Instant Food.   

 
อุมาพร แขดอน1* รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์2 จิตติมา บุญรอด3 ธัญญภรณ์ บุญยืน4  

และสนุันท์ พรหมประกอบ5   
Umaporn Khaedon1 Rungradee Yuttasad 2 Chittima Boonrod3 Thanyaporn Bunyun4  

and Sunun Prompakob5 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  คัดเลือกสูตรพ้ืนฐานการผลิตปลาสวายหยอง   2) ศึกษา
วิธีการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเตรียมเนื้อปลาสวายสุก   และ 3) ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ปลาสวายหยอง   ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ผลการคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานการผลิตปลาสวายหยองที่เหมาะสม 
พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยสูตรพ้ืนฐานสูตรที่ 2 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกด้าน  2)  ผลการให้ความร้อนที่ต่างกัน 3 แบบ   พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยการให้ความร้อนแบบใช้ความดันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดทุกด้าน 3) อายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ปลาสวายหยอง  พบว่า (1)   คุณภาพทางกายภาพด้านสี มีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุการเก็บรักษา
นานขึ้น (2)   องค์ประกอบทางเคมีด้านประมาณความชื้นของปลาสวายหยอง พบว่า ปริมาณความชื้นเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย(3)   ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาสวายหยองเมื่อเก็บเป็นระยะเวลา  30  วัน 
พบว่า มีความแตกต่างเล็กน้อย 
 
ค าส าคัญ: ปลาสวายหยอง  ปลาสวาย   
 
Abstract 

This research Aims to 1) select a basic formula to produce fish, shredded 2) Learn 
how to provide proper heat to prepare meat, fish, cooked and 3) the shelf life of fish 
products shredded. 

The results showed that: 1) The basic recipe is selected to produce the shredded 
fish. It was found that the average difference in the confidence level of 95 percent by the 
basic formula Formula 2 has the highest average score in all aspects 2) Heat 3 different 
models were found to be broken. as well as the confidence level of 95 percent by heating 
                                                 
1 อาจารยภ์าคเทคโนโลยยีานยนต ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชวีภาคเหนือ ๒ 
*Coresspondense Author, email: Krit_Mac789@hotmail.com 
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the pressure is the highest average of all three), the shelf life of fish products shredded 
found that (1) the physical quality of color. There are changes on the shelf longer, (2) the 
chemical composition of the moisture of the fish, shredded found that the moisture 
content increased slightly (3), the average score sensory quality of fish shredded, when the 
store was 30. found that there is little difference 
Keywords: Fioss  Pangasius,  Pangasius 

 
บทน า 
 ปัจจุบันเนื้อปลาเป็นอาหารที่ผู้บริโภคผู้รักสุขภาพนิยมรับประทานกันมากขึ้น เนื่องจากเนื้อปลาเป็น
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนสูง ไขมันต่ า ไขมันปลาช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด โปรตีนใน
ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพสูง และเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการบ ารุงและพัฒนา
สมอง สร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ (พณิชา จีวะพงษ, 2542) โดยปลาน้ า
จืด 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการ คือ ให้พลังงาน 95 แคลอรี่ ไขมัน 0.2 กรัม คาร์โบไฮเดรต เล็กน้อย 
โปรตีน 18.0 กรัม แคลเซียม 0.05 กรัม และ เหล็ก 0.001 กรัม (กองโภชนาการ, 2530) นอกจากนี้ยังมีโอ
เมก้า-3 สูงถึง 1,000 มิลลิกรัม (www.oknation.net/blog/print.php?id=307864 สืบค้นเมื่อ 12/08/55)   
เนื้อปลาอาจน ามาปรุงเป็นอาหารคาวได้หลายชนิด เช่น แกงคั่ว แกงส้ม ต้มส้ม ต้มโคล้ง ต้มย า นึ่ง ทอด ย่าง 
ผัดฉ่า และย าต่างๆ นองจากนี้การแปรรูปอาหารที่มีความหลากหลายก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค จึงได้มีผู้น าเนื้อปลามาดัดแปลงเป็น “ปลาหยอง” เลียนแบบผลิตภัณฑ์หมูหยอง ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อปลาสดที่รับประทานได้ ท าให้สุก ผ่านกรรมวิธีท าให้กล้ามเนื้อแยกออกเป็นเส้น 
แล้วท าให้แห้ง มีลักษณะเป็นฝอย และฟู (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ข), 2530) การท าปลา
หยองเป็นการแปรรูปโดยการลดความชื้น อาศัยการท าแห้งเป็นการช่วยเก็บรักษาอาหารไว้ไม่ให้เสีย ปลาที่ใช้
ท าควรเลือกปลาที่มีเนื้อเป็นเส้น จะเป็นปลาที่มีเนื้อสีขาวหรือแดงก็ได้แต่ควรเป็นปลาที่มีราคาถูก และมี
อัตราส่วนของเนื้อปลามาก ปลาทะเลที่สามารถน ามาใช้ท าปลาหยองคือ ปลากะเบน ปลากะพง และปลาแดง 
ปลาน้ าจืดบางชนิดก็ใช้เป็นวัตถุดิบในการท าปลาหยองได้ เช่น ปลานิล ปลาโอ ปลาสวายและปลาทราย(กรม
ประมง (ก), มปป.)  มนทลีวรรณ์ ปานมะณี และสุราตรี สกุลคูหาสวรรค์ (2546) ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลาหยองเสริมสมุนไพร ซึ่งได้ศึกษากรรมวิธีการนึ่ง และย่าง ของปลา 3 ชนิด คือ ปลากะเบน ปลาโอ และ
ปลาทราย จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า ปลาหยองที่ท าจากปลาทรายย่างได้รับการยอมรับสูงสุด 
ผลิตภัณฑ์ปลาหยองเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีการศึกษาพบว่ามีโปรตีนร้อยละ 
87.4 และไขมันร้อยละ 6.3 (มนทลีวรรณ์ ปานมะณี และสุราตรี สกุลคูหาสวรรค์,2546) นอกจากนี้เมื่อท าให้
แห้งจะสามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่มีกลิ่นหืน และไขมันต่ า ผลิตภัณฑ์ปลาหยองสามารถบริโภคทดแทนหมูหยอง
ได้เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพราะเนื้อหมูจะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าเนื้อปลา และยังเป็นทางเลือกส าหรับ
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ หรือไม่รับประทานเนื้อหมูได้อีกทางหนึ่ง ปลาสวายเป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่งที่มีผู้เลี้ยง
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มาก มีตลอดทั้งปี ราคาถูก นอกจากนี้เนื้อปลาสวายยังมี รสชาติดี สามารถน าไปประกอบอาหารหลาย
ประเภท เพราะปลาสวายให้โปรตีนสูง ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และมีไขมันดี คือ โอเมก้า -3 
สูงมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเทศไทยพบว่า ปลาสวายเป็นปลาน้ าจืดของไทยที่มีโอเมก้า-3 มากที่สุด โดยปลา
สวายในส่วนที่รับประทานได้ปริมาณ 100 กรัม ให้โอเมก้า-3 ถึง 2,750 มิลลิกรัม โอเมก้า-3 คือกรดไขมันที่
จ าเป็นต่อร่างกาย (Essential fatty acid) ที่ร่างกายขาดไม่ได้  ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีความส าคัญต่อโครงสร้าง 
การท างานของสมอง ตับ ระบบประสาทเกี่ยวกับการเรียนรู้และเรติน่า รวมทั้งช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาสวายหลายชนิด เช่น ปลาสวายรมควัน  
ลูกชิ้นปลาสวาย  ปลาสวายป่น  ข้าวเกรียบปลาสวาย เป็นต้น จากข้อมูลกรมประมง (ก) (มปป.) ที่รายงานว่า
ปลาสวายสามารถน ามาท าปลาหยองได้ ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นครูในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการของวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยปลาสวายหยองเพ่ือพัฒนาให้
เป็นอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1.  เพ่ือคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานการผลิตปลาสวายหยอง 

2. เพ่ีอศึกษาวิธีการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเตรียมเนื้อปลาสวายสุก 
3. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาสวายหยอง 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปลาสวายหยอง 
       ปลาหยอง  (fish floss) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อปลาสดที่รับประทานได้ ท าให้สุกผ่าน
กรรมวิธีท าให้กล้ามเนื้อแยกออกเป็นเส้น แล้วท าให้แห้ง มีลักษณ์เป็นฝอย และฟู (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ข), 2530) 
       ปลาหยองมีลักษณะ กลิ่น และรสคล้ายกับหมูหยองมาก แต่เนื่องจากท าด้วยเนื้อปลา   จึงสามารถ
ผลิตได้ในราคายย่อมเยาและจ าหน่ายได้ในราคาถูกกว่าหมูหยองมาก นอกจากนี้เมื่อท าให้แห้งดียังสามารถ
เก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน ไม่มีกลิ่นหืน เช่นในกรณีของหมูหยอง ปลาหยองมีรสหวาน เค็ม รับประทาน
เปล่าๆ หรือโรยข้าวก็ได้ 
          ปลาสวาย เป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pangasianodon hypophthalmus อยู่
ในวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอหรือสูง
กว่ามุมปาก ปากแคบกว่าปลาบึก (Pangasianodon gigas) รูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั้นในปลาขนาดใหญ่ ก้าน
ครีบท้องมี 8 - 9 เส้น ครีบก้นยาว และจากการศึกษาล่าสุดพบว่า ในเนื้อปลาสวายนั้นมีโอเมก้า-3 คิดเป็น
ปริมาณแล้วสูงกว่าในปลาทะเล โดยมีถึง 2,570 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนัก 100 กรัม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
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ปลาสวายเป็นปลาที่มีเนื้อมาก และมีรสชาติ สามารถน ามาปรุงอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทอด ต้ม 
แกง ตลอดจนน ามาท าน้ ายาได้รสชาติดีเท่ากับเนื้อปลาช่อน นอกจากนี้ยังสามารถน าไปแปรรูปเป็นอาหาร
ต่างๆ เช่น ท าปลาเค็มตากแห้ง  ปลากรอบ ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาจ่อม หรือปลาส้ม และยังน ามาประกอบ
อาหารแบบอ่ืนได้อีกหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541) ดังนี้   
เลี้ยงง่าย เพาะพันธุ์ได้ง่าย มีความอดทน ปลาสวายไม่ค่อยเป็นโรคร้ายแรง  ผสมพันธุ์ง่าย เจริญเติบโตเร็ว 

คุณค่าทางอาหารของปลาสวาย   ปลาสวายเป็นปลาที่มีเนื้อมาก และมีรสดี สามารถน ามาปรุงเป็น
อาหารได้หลายอย่าง เช่น ทอด ต้ม แกง นอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ โดยท าข้าว
เกรียบปลาสวาย ท าเป็นลูกชิ้นปลาสวาย และยังน ามาประกอบเป็นอาหารแบบอ่ืนได้อีกหลากหลายมากชนิด 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถเก็บไว้ได้นาน และสามารถน าไปจ าหน่ายได้ง่าย นับเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง (กรมประมง, 2549) 
ตารางท่ี 1 คุณค่าทางอาหารของปลาสวายในส่วนที่กินได้ 100 กรัม 

Name 
Of 

Food 

Mois 
Ture 

Cal Omega-3 CHO Fiber Pro Ca P Fe 
Vitamins 

A B1 B2 Nilcin C 

gm unit mg gm gm gm mg mg mg iu mg mg mg mg 

ปลา
สวาย 

54.0 321 2,750 2.5 0 14.4 19 104 0.9 - 0.01 0.10 - 2 

 (ท่ีมา:  จากตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสากรรม ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น 

 ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปรุงรส และ ไม่ปรุงรส 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางเคมี 

รายการ
ที ่

คุณลักษณะ 

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

วิเคราะห์ ตาม 
ปลาหยอง ปลาเกล็ด ปลาแห้งป่น 

ชนิด
ปรุงรส 

ชนิดไม่
ปรุงรส 

ชนิด
ปรุงรส 

ชนิดไม่
ปรุงรส 

ชนิด
ปรุงรส 

ชนิดไม่
ปรุงรส 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

โปรตีน(N x6.25) ร้อยละ
ของน้ าหนักอบแห้งไม่น้อย
กว่า 
เถ้า ร้อยละของน้ าหนกั
อบแห้งไม่เกิน 
ความชื้นร้อยละไม่เกิน 
ฟลูออรีน มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมไม่เกิน 
 

63 
 
 
8 
 

12 
 

250 

70 
 
 
8 
 

10 
 

250 

63 
 
 
8 
 

12 
 

250 

70 
 
 
8 
 
8 
 

250 

60 
 
 

23 
 

12 
 

250 

65 
 
 

23 
 
8 
 

250 

AOAC(1984) ข้อ
7.015 
 
AOAC(1984) ข้อ
18.025 
AOAC(1984) ข้อ
7.003 
AOAC(1984) ข้อ
25.077ถึงข้อ 
25.083 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 อุปกรณ์และวิธีการ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าปลาสวายหยอง  ประกอบด้วย   กระทะทองเหลือง  เครื่องชั่งดิจิตอล   

หม้ออัดความดัน    เตาย่างไฟฟ้าสลาเมลเดอร์   พายไม้ เตาแก๊ส   ลังถึง 
 วัตถุดิบที่ใช้ในการท าปลาสวายหยอง  ประกอบด้วย   ปลาสวาย   ซีอ้ิวขาว  ซีอ้ิวด ารส

หวาน   น้ าตาลทรายขาว  และน้ าเปล่า 
วิธีการด าเนินการทดลอง    
1. คัดเลือกสูตรพ้ืนฐานการผลิตปลาสวายหยอง โดยใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(Completely Randomized Design, CRD) (อนุวัตร แจ้งชัด, 2550) 
2.  ศึกษาวิธีการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเตรียมเนื้อปลาสวายสุก 

น าสูตรการผลิตปลาสวายหยองมาศึกษาวิธีการให้ความร้อนในการเตรียมเนื้อปลาสวายสุกที่
ต่างกัน 3 แบบ คือ การให้ความร้อนแบบนึ่ง การให้ความร้อนแบบใช้ความดัน และการให้ความร้อนแบบย่าง 
เพ่ือให้เนื้อปลาสวายสุก  และน าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9- Point Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2550) น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) 

3.  ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาสวายหยอง 
 ศึกษาอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับ คืออุณหภูมิ 28  40 และ 50 ºC เป็น

ระยะเวลา 30 วันโดยการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุก 10 วัน ครั้งละ 3 ซ้ า ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการชิม น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x)  
ผลการวิจัย 

1. ผลการคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานการผลิตปลาสวายหยอง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาสูตรการผลิตปลาสวายหยองที่เหมาะสมจากสูตรพื้นฐาน 3 แหล่ง
ที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน 3 สูตร น าไปทดสอบทางประสาทสัมผัส ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของปลาสวายหยองสูตรพื้นฐาน แสดงดังตารางที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาสวายหยองสูตรพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะทางประสาท
สัมผสั 

ค่าคะแนนเฉลี่ยของปลาสวายหยองแต่ละสตูร 

            1                            2                          3 
ความชอบโดยรวม     7.23 a +1.45 
ลักษณะปรากฏ   6.70 b+ 1.39 
สี 6.83 b +1.21 
กลิ่น 6.53 b +1.61 
รสชาติ 6.40 b +1.81 
เนื้อสัมผัส  .60 b +1.57 

 7.63 a+ 1.10                 5.93 b+1.66 
7.60 a +1.19       6.27 b +1.46 
7.70 a +1.18       5.33 c +1.79 
7.47 a +1.22                  5.43 c +1.59 
7.40 a +1.74                  5.17 c +2.02 
7.33 a +1.35                  5.47 c + 1.78 
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หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่าง   มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

2. ผลการศึกษาวิธีการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเตรียมเนื้อปลาสวายสุก 
 น าสูตรการผลิตปลาสวายหยองมาศึกษาวิธีการให้ความร้อนในการเตรียมเนื้อปลาสวายสุกที่แตกต่าง
กัน 3 แบบ คือ การให้ความร้อนแบบนึ่ง การให้ความร้อนแบบใช้ความดัน และการให้ความร้อนแบบย่าง 
เพ่ือท าให้เนื้อปลาสวายสุก  ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาสวายหยองที่วิธีการให้ความ
ร้อนในการเตรียมเนื้อปลาสวายสุกท่ีต่างกัน แสดงดังตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาสวายหยองที่ใช้วิธีการให้ความร้อนในการ
เตรียมเนื้อปลาสวายสุกท่ีแตกต่างกัน 
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส    วิธีการให้ความร้อนเพือ่ท าให้เนื้อปลาสวายสกุ 

แบบนึ่ง                               แบบใช้ความดัน                     แบบย่าง 

ความชอบโดยรวม          6.90 b+1.73 
ลักษณะปรากฏ  6.60 b+1.50 
สี 6.87 b+1.53 
กลิ่น 6.93 a+1.70 
รสชาติ 7.13 a+1.39 
เนื้อสัมผัส  6.97 a+1.47  

7.80 a +0.85                  5.73 c +1.55 
8.10 a +0.71                  5.77 c +1.10 
7.70 a +0.88                  5.80 c +1.27 
7.53 a +0.51                 5.93 c +1.76 
7.17 a +1.21                 6.10 c +1.49 
7.63 a +0.96                 6.23 c +1.48 

หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 3.  ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาสวายหยอง 
 ผลิตภัณฑ์ปลาสวายหยองโดยเตรียมเนื้อปลาสวายสุกด้วยการใช้ความดัน และส่วนผสมตามสูตรพ้ืนฐาน
สูตรที่ 2 น ามาบรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์ Polypropylene และศึกษาอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน 3 
ระดับ คือ อุณหภูมิ 28  40 และ50 ºc เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุก 
10 วัน ครั้งละ 3 ซ้ า และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คุณภาพทางกายภาพด้านสี  องค์ประกอบทางเคมี
ด้านปริมาณความชื้น และผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แสดงดังตารางที่ 4.3-4.5 
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ตารางท่ี 4.3 คุณภาพทางกายภาพด้านสีของปลาสวายหยองเมื่อเก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ 
Polypropylene   เป็นระยะเวลา 30 วันที่อุณหภูมิต่างกัน      

อายกุาร
เก็บ

รักษา 
(วัน) 

คุณภาพทางกายภาพด้านสีของปลาสวายหยองที่เก็บอุณหภูมิ 

   28  ºc                                     40  ºc                                                         50 ºc 

      L*           a*           b*              L*          a*          b                L*       a*        b* 

    0        53.91     10.50     30.25        53.91       10.50     30.25       53.91     10.50     30.25 
   10                    46.95      9.44      25.42        49.69        9.82      24.43       38.75       9.88     20.45 
   20                    44.69      9.35      21.67        37.66        9.79      16.77       32.99       9.65    13.92 
   30                    43.39      9.14      20.21        35.68        9.22      14.81       32.25       9.10    11.85  

ตารางท่ี 4.4  องค์ประกอบทางเคมีด้านปริมาณความชื้น (ร้อยละ) ของปลาสวายหยองเมื่อเก็บในถุง
อลูมิเนียมฟอยล์ Polypropylene เป็นระยะเวลา 30 วัน ที่อุณหภูมิต่างกัน  

อายกุารเก็บรักษา 
(วัน) 

องค์ประกอบทางเคมีด้านปริมาณความชื้น (ร้อยละ) 
ของปลาสวายหยองที่เก็บอุณหภูม ิ

   28  ºc                                  40  ºc                                                50 ºc 

   0 
10 
20 
30 

5.75 +0.01 
5.92+0.01 
6.72+0.02 
7.76+0.01 

5.75+0.01 
6.05+0.01 
6.92+0.02 
7.88+0.02 

5. 75+0.01 
6.10+0.01 
6.94+0.01 
7.93+0.01 

ตารางท่ี 4.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาสวายหยองเมื่อเก็บ 30 วัน 
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาสวายหยองที่เก็บอุณหภูมิ 

                 28  ºc                            40  ºc                                    50 ºc 

ความชอบโดยรวม          7.73 a+0.94 
ลักษณะปรากฏ   8.03 a+0.85 
สี 7.63 a+0.96 
กลิ่น 7.50 a+0.68 
รสชาติ 7.40a+0.86 
เนื้อสัมผัส 7.67 a+0.96 

7.47 a +1.07                             7.47 a +0.63 
7.73 b +0.58                            7.93 a +0.79 
7.53 a +0.86                             7.57 a +0.68 
7.43 a +0.63                            7.50 a +0.51 
7.43 a +0.86                            7.53 a +0.68 
7.60 a +1.00                            7.70a +0.92 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 ปลาสวายหยองที่ได้จากการวิจัยเชิงทดลอง  พบว่า  สูตรที่ 2  ได้รับการยอมรับมากที่สุดทุกด้าน   
การเก็บรักษา  จากการทดลองเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาสวายหยองได้นานที่สุดเป็นเวลา 30 วัน มีการ
ประเมินทุก 10 วัน ที่อุณหภูมิ  28  40  และ  50 ºc พบว่า ความชื้นในผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในทุก
อุณหภูมิ สีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และคุณภาพทางประสาทสัมผัสมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ด้านความชอบโดยรวม  เนื้อสัมผัสและสี  ส่วนด้านกลิ่นและรสชาติไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ลักษณะภายนอกของปลาสวายหยอง 
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เป็นผงค่อนข้างละเอียด เส้นไม่ยาวเหมือนหมูหยอง เนื่องจากเส้นใยของปลาสวายสั้นกว่า และเปื่อยนุ่ม มีสี
เหลืองทอง และจากการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการจากส านักโภชนาการ มีโปรตีน 48.4 กรัม กรด
ไขมันโอเมก้า -3  301.8 มิลลิกรัม  ความชื้น 7.7 % นอกจากนี้ยังพบว่า  วิธีการหุงต้มปลาสวายให้สุกมีผล
ต่อลักษณะของเส้นใยปลาหยองท่ีได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และคณะ (2549)  
มนทลีวรรณ์  ปานมะณี และสุราตรี สกุลคูหาสวรรค์ (2546)   และนุดี เปาทอง (2544) 
 ปลาสวายหยองที่ได้จากการศึกษาวิจัย  มีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 10 (7.93 %)  น้อยกว่าค่า
มาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารที่ก าหนด  สามารถเก็บรักษาได้อย่างน้อย 30 วัน โดยผู้บริโภคยัง
ยอมรับได้ทั้งด้านสี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม จึงเป็นอาหารพร้อมบริโภคท่ีมีคุณภาพ    
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาชนิดของภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพ่ีอยืดอายุ
การเก็บรักษา 
        2.  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้น เนื่องจากในการทดลองทั้งนี้
ท าการศกึษาเพียง  30 วัน ผู้บริโภคยังให้การยอมรับ 
       3.  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาหาปริมาณจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร 
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T 004 
รูปแบบบูรณาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
Pattern of Integration Learning for Activities Development in Consequence 

of the Voluntary-psyche Self-sufficiency Economic Philosophy 
 

บรรชร กล้าหาญ4 รุ่งทิพย์ กล้าหาญ5 จงประนอม ศรีพรมมา6 กันณพัทธ ภูแข่งหมอก7 
Banchon khlahan1 Roungthip khlahan2 Jongpranorm sripromma3 Kannapat phukaeangmok 4 

 

บทคัดย่อ 
              การวิจัยนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบบูรณาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาผลการพัฒนารูปแบบบูรณาการจัดการการเรียนรู้พัฒนาจิต
อาสา โดยวิธีการวิจัยแบบ R & D จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ท าการทดลอง คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.1)  ปีการศึกษา 
2560 สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  จ านวน  18  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือเแบบวัด
ลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าสถิติพ้ืนฐานและค่า Paired 
Sample  test  ผสมผสานกับการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรม  บันทึกความดี  
สนทนากลุ่ม สรุปบทเรียน และผลงานจิตอาสา   
             ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 18 แผน  2) นักศึกษามีจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงหลังการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนการใช้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การบูรณาการ   จิตอาสา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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Abstract 

This research aimed to develop integrated learning activity to enhance volunteer 
service mind based on self-sufficiency economy philosophy and study the use of learning 
activity. The research was performed under Research and Development method, the data 
was analyzed by qualitative and quantitative method. The samples were 18 diploma 
students of Chiang Mai College of Agricultural and Technology, derived from purposive 
sampling. The research tools composed of integrated learning activity to enhance volunteer 
service mind, test of volunteer service mind and self-sufficiency economic way of life. Data 
was statistically analyzed by qualitative data analysis from behavior observation, moral 
activity record, group discussion, lesson and volunteer works.  

The research found that 1) the integrated learning activity contained 18 lesson 
plans, 2) the students gained volunteer service mind and spent self-sufficiency economy 
way of life after using the learning activity higher than before using integrated learning 
activity at the level of .05. The results are separated into different categories included 
responsibility (4.47), moral aspect (4.33), mentality (4.24) and forethought (4.21) as well as 
the excellent level of voluntary mindset (4.30) including helping others (4.32), focused on 
development (4.30) and sacrifice for the society (4.29). All aspects were expressed by 
students thinking process, speech, action that immerse to develop the mindset and the 
character. Causing the realization of relationship between family, group, community and 
surrounding things, as well as the sympathy for others and ready to help the society 
without expecting anything in return. Gathering the volunteer group to help the society, 
providing community service both inside and outside the educational institutes and 
outreach the voluntary connection. 

 
Keywords: Integration, Voluntary-psyche, Self-sufficiency Economic Philosophy  
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน์ได้น าสู่การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทยทั้ง
เชิงสร้างสรรค์และผลกระทบเชิงลบในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่กระตุ้น  
โน้มน้าวส่งเสริมให้หนุ่มสาว เกิดกระบวนทัศน์การด าเนินชีวิต ที่ตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยการแสวงหาความมั่งคั่ง 
มีวิถีชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อ รักสบาย เน้นการแข่งขันชิงดีชิงเด่น เกิดวิธีคิดแบบตัวใครตัวมัน ขาดจิตส านึกสาธารณะ 
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(สกุณา บัณฑุรัตน์และคณะ, 2550) ในภาวะเช่นนี้กลุ่มนักคิดนักวิชาการและนักพัฒนาที่แสวงหาสังคมแห่ง
ความสงบสุขและแบ่งปัน ได้พยายามจัดกิจกรรมโน้มน าให้เยาวชนเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การพัฒนาคุณค่าในตนเอง   โดยเชื่อว่า การปลูกฝังคุณธรรมต้องใช้การเรียนการสอนเชิง
สร้างสรรค์ ให้เด็กรู้จักคิด ลงมือท า สร้างการคิดเชิงบวก ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย โดยการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน (จรวยพร ธรณินทร์ , 2549 , หน้า 1  
 ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อการให้และการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของ 
“จิตอาสา”  โดยได้ก าหนดไว้ในวาระแห่งชาติ   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปลุกน้ าใจคนไทยให้งอกงามขึ้นอีกครั้ง ใน
การมาช่วยกันดูแลสังคมไทย  ดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ตลอดจนปัญหาต่างๆ รอบๆตัว  สนใจดูแลความทุกข์
ของคนรอบข้าง  เข้าใจผู้อ่ืน ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ท าดีให้เป็นรูปธรรมในสังคมไทย  และรับผิดชอบสังคม
ร่วมกัน   

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2550, หน้า 2) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเสริมสร้าง
คุณธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษา  โดยมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปอาชีวศึกษาตามหลักคุณธรรมน าความรู้  สร้าง
ความตระหนัก  ส านักในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  เน้นการ
พัฒนาจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้   โดยได้จัดท าโครงการเยาวชนดีศรีอาชีวะ  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  ตระหนักถึงภารกิจการเตรียมก าลังคนเพ่ือเป็นนัก
เทคโนโลยีสายปฏิบัติการทางการเกษตร  ที่มิใช่เพียงมีความรู้เพ่ืออาชีพหากแต่มีความเป็นมนุษย์   มีจิตอาสา   
เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน  ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี  เสียสละและรู้จักการให้  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการก าหนดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในลักษณะของการบ าเพ็ญประโยชน์และจัดเป็นส่วนหนึ่งของการวัดประเมินผลการเรียน    
หากแต่ยังพบว่าขาดการเสริมสร้างผู้เรียนให้เข้าใจนัยที่แท้จริงของการบ าเพ็ญประโยชน์  จึงท าให้ยังมิ
สามารถดึงพลังอาสาแท้จริงให้ปรากฏ   อนึ่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น  ที่เต็ม
ไปด้วยพลังกายพลังใจ  หากน าพลังนั้นมาใช้ในทางสร้างสรรค์เพ่ือสังคม  ย่อมเป็นการสร้างสรรค์ให้นักเรียน
นักศึกษาได้ประจักษ์คุณค่าในตนเอง  และจะส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพเกษตรกรรมให้มีความสมบูรณ์
ขึ้น   โดยนัยนี้จึงน ามาสู่การพัฒนารูปแบบบูรณาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาให้มีความรัก  ความละเอียดอ่อนต่อเพ่ือนมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม  รู้จักการให้    การเสียสละ การช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  เป็นพลเมืองและ
พลโลกที่มีคุณภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร 

2. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษาอาชีวเกษตร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาน าแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ  Bandura  แนวคิดจิตอาสา  
แนวคิดความรู้คุณค่าในตนเอง  แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาประมง  ตลอดจนสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน  15  เรื่อง สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบพัฒนา R & D จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ มีข้ันตอนวิจัยดังนี้ 

ก. การก าหนดขอบเขตการวิจัย 
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)  ปีการศึกษา 2560 สังกัดวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  จ านวน  18  คน   
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับปัจเจกบุคคล เพ่ือพัฒนา

ลักษณะจิตของนักศึกษาให้เป็นผู้มีลักษณะจิตอาสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 
2.1) การพอประมาณแบบจิตพอเพียง   หมายถึง พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกต่อผู้อ่ืน

และสังคม   ด้วยการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่การเป็นนักศึกษา เช่น การรู้จักวางแผนเรียน  การด าเนิน
ชีวิตด้วยความรับผิดชอบ และตระหนักต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีความเข้าใจตนเอง  ผู้อ่ืนและสังคม  
รวมทั้งมีจิตเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและสังคม 

2.2) การมีเหตุผลตามหลักจิตพอเพียง หมายถึง  พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกต่อผู้อ่ืน
และสังคม  ด้วยการปฏิบัติตนในการศึกษาหาความรู้  ควบคู่เรียนรู้คุณค่าและวิถีปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  มี
ความเข้าใจตนเอง  ผู้อ่ืนและสังคม   มีจิตเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและสังคม 

2.3) การมีภูมิคุ้มกันจิตพอเพียง  หมายถึง  พฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกต่อผู้อ่ืนและ
สังคม  ด้วยการปฏิบัติตนในการท าความดี  ด้วยการมีน้ า ใจ  ช่วยเหลือแบ่งปัน  การเสียสละบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม  ด้วยก าลังทรัพย์   เวลา  แรงกายตามความเหมาะสมกับสถานะการเป็นนักศึกษา โดยไม่
คาดหวังสิ่งตอบแทน  

ข.การออกแบบเครื่องมือการวิจัย  ประกอบด้วย 
1. แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  
2. แบบวัดลักษณะจิตอาสา ซึ่งวัดประเมิน 3 ด้านได้แก่ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเพ่ือสังคม

และการมุ่งม่ันพัฒนา 
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 3. แบบวัดลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวัดประเมิน 5 ด้านได้แก่  
การวางแผน    ความรับผิดชอบ  สังคม   จิตใจ  และ คุณธรรม   

4.  แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้   
5.  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  และพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 
6. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จ านวน 18 แผนกิจกรรม    
7. แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี 
8. แบบบันทึกสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
9. แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
10.ประเด็นการสนทนากลุ่มและถอดบทเรียน 
ค. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   แบบบันทึกเล่าเรื่องความดี  แบบบันทึกสะท้อน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน   แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชน และประเด็นการสนทนากลุ่มและถอดบทเรียน  ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน  และ
วิพากษ์ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาความเหมาะสม โดยตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ได้ระดับค่า 2.65 

2. การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินวัดลักษณะจิตอาสา และแบบวัดลักษณะการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอบถามความส านึกและลักษณะจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบประเมิน 
และน าไปหาค่าความเชื่อมั่นแบบประเมินทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)  มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.79  

ง. ข้ันตอนด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประเมินลักษณะจิตอาสา และแบบวัดลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  (Pre-test)  

 2. ด าเนินการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมเรียนรู้จ านวน  18  คน ด้วยแผนกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 18 แผนกิจกรรม  ระยะเวลา  
18 สัปดาห์     ซึ่งได้ออกแบบขั้นตอนการพัฒนาจิตอาสาเป็น   5  ขั้น  ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1  สร้างภูมิรู้ภูมิธรรม 
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  มองเรามองเขาจ านวน  2 คาบ  120 นาที 
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  สิ่งที่ฉันเป็น จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3   แบบอย่างคนดีบนวิถีพอเพียง 1 จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
4) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  แบบอย่างคนดีบนวิถีพอเพียง 2 จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
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ขั้นตอนที่ 2    เสริมพลังความดี 
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5  ชุมชนความดีบนวิถีพอเพียง 1  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6  ชุมชนความดีบนวิถีพอเพียง 2  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  7  ค้นหาความดีและวิถีบุญ    จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
ขั้นตอนที่ 3  เสริมพลังเชื่อม่ันและหลักคิด 
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8  ของรักของหวง  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9  น้ าตาปลาพะยูน จ านวน  2 คาบ 120 นาที 
3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 สายธารแห่งชีวิต จ านวน  2 คาบ 120 นาที 
4) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 11 วัยรุ่นต้นแบบจิตอาสา 1  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
5) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 12 วัยรุ่นต้นแบบจิตอาสา 2  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
6) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 13  สารจากชุมชนพอเพียง  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
ขั้นตอนที่ 4   ใส่จิตอาทรสร้างสังคมพอเพียง 
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 14 สรรค์สร้างจิตอาสาเพ่ือสังคม 1  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 15 สรรค์สร้างจิตอาสาเพ่ือสังคม 2  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 16 สรรค์สร้างจิตอาสาเพ่ือสังคม 3  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 
ขั้นตอนที่ 5  ความภูมิใจและสิ่งที่เป็น 
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 17 คือความภาคภูมิใจ จ านวน  2 คาบ 120 นาที 
2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 18 คือสิ่งที่ฉันเป็น  จ านวน  2 คาบ  120 นาที 

 3) ประเมินลักษณะจิตอาสา และแบบวัดลักษณะการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  (Post – test 
 4) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาจิตอาสาด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสอบถาม การ
สนทนากลุ่ม   การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การบอกเล่าพฤติกรรมตนเอง  การสรุปประมวลจากเอกสารแบบ
บันทึกเล่าเรื่องความดี  แบบบันทึกสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน   แบบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน   การสนทนากลุ่ม  และสอบถามจากบุคคล
แวดล้อม  ทั้งนี้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  

จ.การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเบื้องต้นและ น ามา
วิเคราะห์โดยสถิติพ้ืนฐานและค่า Paired Sample  test  น าเสนอผลการวิเคราะห์ภาพรวม  และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในเชิงลึกโดยข้อมูลเชิงคุณภาพ  จากการสังเกตพฤติกรรม  บันทึกความดี  สนทนา
กลุ่ม สรุปบทเรียน และผลงานจิตอาสา   
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ผลการวิจัย 

ผลเชิงสถิติพบว่า หลังจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนาลักษณะจิตอาสาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านแผนการเรียนรู้จ านวน  18 แผนการ
เรียนรู้  ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีระดับค่าเฉลี่ยหลังร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม  ดังนี้    

ก.ลักษณะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
ด้านการวางแผน ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้านการวางแผนในระดับมากที่สุด โดยมี
ระดับค่าเฉลี่ยที่  4.21  ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  0.05  

ด้านจิตใจ ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้านการจิตใจในระดับมากที่สุด โดยมีระดับ
ค่าเฉลี่ยที่  4.24  ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  0.05  

ด้านความรับผิดชอบ  ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้านความรับผิดชอบในระดับมากที่สุด โดยมี
ระดับค่าเฉลี่ยที่   4.47  ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  0.05  

ด้านสังคม  ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้านสังคมในระดับมากที่สุด โดยมี
ระดับค่าเฉลี่ยที่  4.21 ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  
0.05  

ด้านคุณธรรม  ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้านคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยมี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.33 ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  
0.05  

ข. ลักษณะจิตอาสา 
ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น  ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะจิตอาสาด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืนในระดับมากที่สุด โดยมี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.32  ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  
0.05  

ด้านการเสียสละเพ่ือสังคม  ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะจิตอาสาด้านการเสียสละเพ่ือสังคมในระดับมากท่ีสุด 
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โดยมีระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.29 ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  
0.05  

ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา  ซึ่งพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามีค่าเฉลี่ยลักษณะจิตอาสาด้านการมุ่งมั่นพัฒนาในระดับมากที่สุด โดยมีระดับ
ค่าเฉลี่ยที่ 4.30  ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  0.05  

นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์   มีการน าเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ  ชัดเจน  ครอบคลุมประเด็นค าถาม   อ้างอิงหลักการ   
สะท้อนถึงความเข้าใจเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ตระหนักเข้าใจ  เห็นใจผู้อ่ืนมากขึ้น  และพร้อมจะ
เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมมากขึ้น  โดยแสดงมุมมองเชิงสร้างสรรค์ต่อการร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม
ได้สมบูรณ์  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้พัฒนาขึ้นโดยล าดับนับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

นอกจากนั้นจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา  พบว่านักศึกษาให้ความสนใจกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการแสดงความกระตือรือร้นในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีการซักถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการณ์การด าเนินชีวิต  ความคิดความเชื่อของคนในสังคมผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ก าหนดทั้งในลักษณะ
ของบทความและวีดีทัศน์  การสร้างมุมมองและวิธีคิดต่อความดี  ความสุข และการท าบุญในลักษณะที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง  ตลอดจนการทบทวนการปฏิบัติตนในแต่ละวัน  โดยการจัดท าบันทึกความดีบนวิถีความพอเพียง
และพัฒนาจิตอาสาและการใช้ชีวิตบนฐานความพอเพียง   รวมทั้งการสุ่มเลือกตัวแทนบอกเล่าผลการปฏิบัติสัปดาห์
ละ 2 คน  พบว่า นักศึกษามีความตั้งใจการพัฒนาตนเอง  มีการทบทวนและก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง  และ
เกิดวิธีคิดมุมมองที่เชื่อมโยงเกื้อกูลระหว่างการด ารงอยู่ของตนเอง  ครอบครัว  และเพ่ือนมนุษย์ในชุมชนสังคม
โดยรวม   
 เช่นเดียวกับโครงการสร้างสรรค์จิตอาสาเพ่ือสังคม ที่นักศึกษาทุกคนได้ร่วมคิดออกแบบวางแผนจัดกิจกรรม
หลากหลายทั้งภายในและนอกวิทยาลัย   ซ่ึงเกิดจากการทบทวนการใช้ชีวิตของตนที่ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
การตระหนักเข้าใจเห็นใจความทุกข์ยากของผู้อ่ืน  และความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม  ก่อให้เกิดเป็น
โครงการจิตอาสาเพ่ือสังคมหลายลักษณะ โดยมีการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  ได้แก่  กิจกรรม 
วัน  Big  Cleaning  day เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยในกิจกรรม  5 ส. กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยการร่วมท า
ความสะอาดแหล่งน้ าชุมชนท้องฝาย    การร่วมกลุ่มจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาวแก่
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกล  การรวมกลุ่มกับนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมโดยการจัดท า
ฝายแม้ว กิจกรรมพ่ีช่วยน้องร่วมสร้างความพอเพียง  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด  อ.สันป่าตอง  และการจัด
กิจกรรมวันเด็ก   

ซึ่งการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ส่วนหนึ่ง เป็นลักษณะการบูรณาการร่วมในกิจกรรมที่วิทยาลัยก าหนด โดยวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจ านวนเล็กน้อยเพ่ือเป็นค่าน้ าดื่มและวัสดุบางส่วนหากแต่ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน  จึงพบว่านักศึกษามีความพยายามในการด าเนินโครงการฯ โดยระดมหาทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมทั้งในรูปแบบของ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    35 
 

 

วัสดุสิ่งของ หรือเงิน เช่นเดียวกับกิจกรรมประเภทการแจกเสื้อผ้ากันหนาว และการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ที่นักศึกษาได้
ร่วมกันระดมหาแหล่งทุนสนับสนุนต่างๆ  จนได้ทรัพยากรพอเพียงต่อการด าเนินงาน ทั้งยังสามารถขยายเครือข่ายสมาชิก
จิตอาสาเพ่ิมขึ้น โดยการชักชวนเพ่ือนพ่ีน้องนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ลักษณะจิตแบบพอเพียงเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะความพอเพียงเกิดจากการรวมตัวของจิตลักษณะ 3 กลุ่ม ที่เกิดจากองค์ประกอบ
สามห่วง คือความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุ้มกันตน  และความพอประมาณ  และสองเงื่อนไขคือ  คุณธรรม
จริยธรรมของบุคล  และความรอบรู้รอบคอบ  ส าหรับการวัดลักษณะจิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง  3  กลุ่ม  ได้แก่  ความมีเหตุผล คือ  ความมีเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์อธิบายได้  
การมีภูมิคุ้มกันตน คือ  สติสัมปชัญญะ  สามารถจัดการความเครียด  และมองโลกในแง่ดี  ส่วนการรับรู้คุณ
ความดี คือ การรู้คุณบุคคลและแผ่นดิน  รวมทั้งการอ่อนน้อมถ่อมตน 

แนวคิดการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
การเชื่อมโยงประสบการณ์ลักษณะจิตเดิมที่สะสมมานับจากวัยเด็ก และลักษณะสถานการณ์ที่รับรู้ใน
ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและรวมทั้งการซึมซับความเชื ่อ  
ทัศนคติ  ค่านิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยในสถานศึกษา     มีอิทธิพลต่อการยอมรับแนวคิดเรื่องจิต
อาสา  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ท าให้เกิดทัศนคติที่ดี และความพร้อมที่จะกระท า
พฤติกรรมที่ดี  ดังเช่น  การที่นักศึกษาเคยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เคยเคยรับรู้สัมผัสแบบอย่างผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของสถานศึกษา และ
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือองค์กรและส่วนร่วม ล้วนเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างจิตอาสาและ
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง     
 อนึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และกระบวนการทางปัญญา 
มีความส าคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ได้แก่ การน าเสนอกรณีตัวอย่างและสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น  วิถีบุญ  น้ าตาปลาพะยูน คนต้นแบบจิตอาสา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อการมองมนุษย์ในแง่บวก  
ด้วยความรัก  ความเข้าใจ   หรือจากกิจกรรมของรักของหวงที่มุ่งฝึกฝนจิตให้  การแบ่งปัน  รู้จักรัก  
หรือกิจกรรมบันทึกความดีบนวิถีพอเพียงและการพัฒนาตนเอง ที่ เน้นการทบทวนตนเอง  ฝึกหัดเรียนรู้
ซึมซับรายละเอียดรอบตัว  ด้วยความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือกิจกรรมสร้างสังคมจิตอาสาที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อสังคมและ  การช่วยเหลือผู้อื่น  จนก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคม
ลักษณะต่างๆ  

เช่นเดียวกับ การก าหนดให้นักศึกษาแต่ละคนผลัดเวียนบอกเล่าประสบการณ์การทบทวน
ลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอพียง  ตลอดจนผลการพัฒนาจิตอาสาของตน  ให้เพื่อนในชั้น
เรียนได้ร่วมรับฟัง  ยังผลให้เกิดความภาคภูมิใจ  และมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเอง  ซึ่งวิธีการเช่นนี้  เป็น
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เสมือนหนึ่งภาพสะท้อนการพัฒนาตนเอง  และการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีการพัฒนาตนเอง  
ในลักษณะของการให้การยอมรับ  ด้วยการแสดงออกเชิงยกย่องชมเชย   หรือการพยามสร้างสัญลักษณ์
ของผู้มีจิตอาสา โดยการมอบเสื้อจิตอาสาส าหรับสวมใส่ในการท ากิจกรรมสาธารณะตามโอกาสต่างๆ  
และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนได้มีการมอบเกียรติบัตร    ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ด าเนินการล้วนเป็นความพยายามขัด
เกลาและเสริมสร้างลักษณะจิตอาสาให้ปรากฏอย่างถาวร    
 เนื่องจากนักศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น  ที่ก าลังพัฒนาและแสวงหาแบบอย่างเพ่ือสร้างอัตลักษณ์แห่ง
ตน ทั้งยังพรั่งพร้อมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์  ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ 
ทักษะและพัฒนาพลังจิตอาสาจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมสูงสุด  ทั้งการคิดวางแผน   การปฏิบัติ  การ
ติดตามประเมินผล  เนื้อหาการเรียนรู้ต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการท า
ความดี  การให้   การเสียสละและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง   โดยการน าเสนอกรณีศึกษาและแบบอย่าง
ของผู้กระท าความดี ล้วนเป็นการชักจูงให้เกิดความพร้อมทางจิต ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาลักษณะจิต
อาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง      

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องค านึงธรรมชาติผู้เรียน พยายามเชื่ อมโยงประสบการณ์เดิม 
เสริมประสบการณ์ใหม่   สร้างความกระตือรือร้นในการท าสิ ่งที ่ดี  ย่อมท าให้นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจ  และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง   ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับผู้อ่ืนและมีความพอใจเห็น
ใจต่อผู้อ่ืนซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับจิตอาสา  ความส าเร็จในการพัฒนาลักษณะจิตอาสาไม่ใช่เพียงการสร้าง
ความตระหนักและแรงจูงใจ หากแต่เป็นการจัดปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เอื้ออ านวยได้แก่ ทรัพยากร โอกาส  
เวลา งบประมาณ  ทักษะ และความร่วมมือจากบุคคลอื่น เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม การให้ข้อเสนอแนะแหล่งทรัพยากร
เพื่อการพัฒนากิจกรรม หรือการสร้างโอกาสการน าเสนอผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะชน เพื่อสื่อสาร
ผลงานนักศึกษาสู่สังคม ย่อมเป็นการสร้างเสริมพลังแหล่งการพัฒนาจิตอาสายิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ก. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. การพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้มีลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  สิ่งที่ควรปฏิบัติอันดับ
แรกคือ       การพัฒนาให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจิตอาสา  ควบคู่กับการจัดให้นักศึกษาได้ร่วม
กิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่ าเสมอ   
 2. การพัฒนาลักษณะจิตอาสา  เป็นการพัฒนาจิตใจด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและความดีซึ่งต้องท า
ให้นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของความดี และน้อมน าสู่วิถีชีวิตด้วยการท าความดีในสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัว  เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกว่าการท าดีท าได้ง่าย   ท าได้หลายเรื่องและใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถท าได้ พร้อมทั้งจัดปัจจัย
แวดล้อมท่ีสนับสนุน   
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 3. การวิจัยครั้งนี้ ได้เกิดรูปแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ซึ่ง
เกิดจากการปรับประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   การเรียนรู้ทางสังคม การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและการสร้างจิตอาสา   จัดเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
บริบทแวดล้อม 

ข. ข้อเสนอแนะเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ 
1. เนื่องจากลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  เป็นการสร้างเจตคติและมุ่งสร้าง

พฤติกรรม  ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  จึงควรต้องใช้ระยะเวลาในติดตามประ เมินผลลักษณะ
พฤติกรรมที่ถาวร     

2. ควรมีการวิจัยทดลองรูปแบบอื่นๆ เพ่ือการทดลองพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมด้านอื่นๆ โดย
อาจใช้แนวคิดทฤษฎีกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยม 
 3.  ควรมีการพัฒนาเครื่องมือ  แบบวัดลักษณะจิตอาสาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากขึ้น 
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การระบุสถานะช่องสัญญาณการสื่อสารไร้สายเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Wireless Communication Channel Identification Apply for IoT 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคการระบุสถานะของช่องสัญญาณการสื่อสารไร้สายเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในงานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ด าเนินการทดลองเชิงทดลอง เทคนิคในการระบุสถานะของ
ช่องสัญญาณที่เป็นที่นิยมและน ามาทดลองในงานวิจัยนี้ คือ Energy Detection (ED) วิธี Covariance 
absolute value detection (CAV) และวิธี Maximum eigenvalue detection (MED) ท าการทดลอง
ภายใต้สถานการณ์ที่มีการทดสอบระยะทาง 0 ถึง 500 เมตร สภาวะของช่องสัญญาณการสื่อสารไร้สายตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11 โดยวัดประสิทธิภาพการระบุสถานะของช่องสัญญาณด้วยตัวแปร ความน่าจะเป็นใน
การระบุสถานะได้ถูกต้อง ความน่าจะเป็นในการระบุสถานะผิดพลาด และเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 

ผลการวิจัย พบว่า กรณีที่มีการแปรปรวนของสัญญาณรบกวนที่ 0 เดซิเบล การใช้เทคนิค MED ให้
ประสิทธิภาพกว่าวิธี ED และ CAV และเทคนิค CAD มีความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาดที่ดีที่สุด และ
เทคนิค ED ใช้ระยะเวลาในการตรวจจับน้อยที่สุด และในกรณีที่มีการแปรปรวนของสัญญาณรบกวนที่ 2 เดซิ
เบล พบว่า วิธี CAV มีประสิทธิภาพในการตรวจจับได้ดีกว่าเทคนิค ED และ MED และในการตรวจจับ
ผิดพลาด พบว่า เทคนิค CAV มีค่าความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาดสูงกว่าวิธี ED และ MED และ
เทคนิคที่ใช้ระยะเวลาน้อยสุดในการตรวจจับคือวิธี ED 

 
ค าส าคัญ : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  การสื่อสารไร้สาย  ช่องสัญญาณ 
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Abstract 
 This research was aimed to study the identification of wireless communication 
channel to apply for IoT. This experimental research was operated the communication 
channel identification by Energy Detection (ED) with Covariance Absolute Value Detection 
(CAV) and Maximum Eigenvalue Detection (MED), under the situation 0-500 meters as IEEE 
802.11 standard channel. The efficiency of wireless communication channel was measured 
by the feasibility of situation identification and time used for inspection.  
  The research results found that the covariance value detection at 0 dB gained the 
efficiency more than ED and CAV, and the inspection of error, the technique of CAV gained 
the probability on error inspection more than ED and MED, and the least time for 
inspection was ED technique. 
 

Keywords: Internet of Thing,  Wireless Communication,  Channel 
 

บทน า 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาให้

อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความฉลาดในตัวเองโดยมีการเชื่อมโยงบนพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราเรียกอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถในการเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์อ่ืนโดยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่า อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งหรือไอโอที (Internet of Thing : IoT) ซึ่งการติดต่อสื่อสารของตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถท าได้
โดยผ่านสาย (Wire Communication) และในระบบไร้สาย (Wireless Communication) โดยระบบที่มี
ความคล่องตัวกว่านั้นคือระบบไร้สาย ซึ่งตัวอุปกรณ์ไอโอทีจะมีการสื่อสารข้อมูลผ่านช่วงคลื่นความถี่ต่าง ๆ 
ในก าลังที่ต่ าเพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนกันของช่องสัญญาณ (Channel) ในการสื่อสารระบบไอโอทีนี้ท าให้เกิด
ความสะดวกสบายในการสั่งการและการจักการแม้จะอยู่ในที่ห่างไกล ทั้งเพ่ิมความปลอดภัยในบ้าน (Smart 
Home) เพ่ิมความสะดวกสบายในการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร (Smart Farm) ตลอดจนการบริหาร
จัดการร้านค้าหรือบริษัท (Smart Office)  

ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ที่เป็นระบบไร้สายนั้นย่อมมีความสะดวกสบายมากกว่า
ระบบผ่านสาย แต่มีข้อด้อยด้วยอาจเกิดการรบกวนกันภายในช่วงความถี่ที่ท าการสื่อสารหรือรบกวนกัน
ภายในช่องสัญญาณ (Interference) หรืออาจมีสัญญาณรบกวน (Noise) เกิดขึ้นภายในช่องสัญญาณ โดย
การติดต่อสื่อสารแบบไร้สายนั้นมีมาตรฐานส าหรับการติดต่อ คือ IEEE 802.11 [1] ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ท างานของระบบเครือข่ายไร้สายก าหนดขึ้นโดย สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers: IEEE) เป็นมาตรฐานกลางที่ได้น ามาปฏิบัติใช้งาน ต่อมาในปี ค.ศ. 
1985 คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. Federal Communications Commission : 
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FCC) ประกาศช่วงความถี่ส าหรับกิจการด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ( ISM) ส าหรับการใช้
งานที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตเพ่ือที่จะท าการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเข้าด้วยกันบนระบบดังกล่าว 
ตลอดจนปี 1999 ทาง FCC ได้เริ่มประกาศใช้มาตรฐานการติดต่อสื่อสารในระบบ WIFI ขึ้น 

โดยการที่จะท าให้การติดต่อสื่อสารในระบบไร้สายนั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่นต้องเริ่ม
จากการระบุถึงสถานะของช่องสัญญาณนั้น ๆ ก่อนว่ามีผู้ใช้งานอยู่หรือไม่ โดยสามารถท าการระบุได้ด้วย
วิธีการตรวจจับพลังงานของสัญญาณ (Spectrum Sensing) ที่อยู่ในช่องสัญญาณนั้น ๆ ซึ่งกลุ่มเทคนิค
ตรวจจับแบบอ าพราง (Blind technique) เป็นกลุ่มเทคนิคที่เป็นที่นิยมในการใช้งานในด้านนี้ เช่น เทคนิค 
Energy Detection (ED) เทคนิค Covariance Absolute Value (CAV) และเทคนิค Maximum 
Eigenvalue detection (MED)  [2, 3] เป็นต้น การตรวจจับคลื่นความถี่มีหน้าที่ในการระบุสถานะของ
ช่องสัญญาณที่ก าลังสนใจอยู่ว่าช่องสัญญาณนั้นมีผู้ใช้งานหรือไม่ ซึ่งในแต่ละเทคนิคนั้นจะมีข้อดีของตนเอง 
หากระบบใดมีความซับซ้อนของกระบวนการน้อย ย่อมใช้ระยะเวลาในการตรวจจับน้อยตามไปด้วยหมายถึง
โอกาสที่เราจะเริ่มการส่งข้อมูลได้ไวขึ้น แต่อาจจะไม่ทนทานต่อการรบกวนของสัญญาณรบกวนก็เป็นไปได้ 
ดังนั้นวิธีวัดประสิทธิภาพของเทคนิคจะวัดจากตัวแปร 3 ตัว คือ ความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้อง 
(Probability of detection) ความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาด (Probability of false alarm) และ
ระยะเวลาในการตรวจจับ (Sensing time) [4] 

ในงานวิจัยนี้ได้เพ่ิมความสมบูรณ์ในการจ าลองสภาพช่องสัญญาณให้เสมือนจริงตามมาตรฐานการ
สื่อสารไร้สายของ IEEE 802.22 ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณ 3 สถานะ คือ ช่วงไม่มีสัญญาณ (silent) สัญญาณ
เบา (soft speaker) และช่วงสัญญาณแรง (loud speaker) และยังมีการเพ่ิมการลดทอนของพลังงานของ
สัญญาณตามระยะทาง (Path loss) ความไม่แน่นอนของความแปรปรวนของระดับสัญญาณรบกวนเข้าไปใน
ระบบ (Uncertainty of noise) [5] เพ่ือให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนได้ในสภาวะจริงมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาเทคนิคการระบุสถานะของช่องสัญญาณท่ีเหมาะสมในระบบการสื่อสารไร้สายของอุปกรณ์
ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การตรวจหาคลื่นความถี่ (Spectrum sensing : SS) เป็นกระบวนการที่ท าเพ่ือให้แน่ใจว่าคลื่น
ความถี่นั้นไม่มีผู้ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้งานหลักหรือผู้ใช้งานอ่ืน การตรวจหาคลื่น
ความถี่ท่ีเชื่อถือได้นั้น มีบทบาทส าคัญในการสื่อสาร เพราะเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการตรวจสอบที่จะสร้าง
โอกาสที่เราจะใช้คลื่นความถี่ได้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยต้องตรวจสอบให้แม่นย า เพราะหากผิดพลาดในการ
ระบุสถานะของช่องสัญญาณอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสื่อสารได้ 
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ภาพที่ 1  แสดงบล็อกไดอะแกรมของการตัดสินใจเข้าใช้งานช่องสัญญาณ 

  เราสามารถแบ่งการตรวจหาคลื่นความถี่ออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เราเรียกว่าการตรวจหาความถี่
เทคนิคแบบทราบรูปแบบของสัญญาณ (Knowledge based technique) ในการตรวจจับความถี่แบบทราบ
รูปแบบของสัญญาณนั้น ผู้รับจะต้องทราบถึงรูปแบบสัญญาณในการส่งข้อมูลของผู้ใช้งานช่องสัญญาณ 
(Pattern) กล่าวคือรู้ลักษณะของสัญญาณผู้ใช้งานช่องสัญญาณเพ่ือน ามาใช้เป็นปัจจัยในการตรวจจับเพ่ือระบุ
สถานะของช่องสัญญาณ ซึ่งการตรวจจับในลักษณะนี้จะมีความแม่นย าที่สูงแต่ก็มีข้อจ ากัดที่จะต้องใช้รูปแบบ
สัญญาณของผู้ใช้งานช่องสัญญาณ ใช้ทรัพยากรในการประมวลผลสูง และใช้เวลาในการระบุสถานะของ
ช่องสัญญาณมาก ท าให้เราอาจสูญเสียโอกาสในการเข้าใช้ช่องสัญญาณดังกล่าว และอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า การ
ตรวจหาความถี่เทคนิคแบบอ าพราง (Blind technique) โดยเทคนิคในกลุ่มนี้ไม่จ าเป็นต้องทราบถึงรูปแบบ
สัญญาณของผู้ใช้งานช่องสัญญาณ ในการระบุสถานะของช่องสัญญาณแต่จะใช้เป็นการวัดระดับพลังงานใน
ขณะนั้น มาเทียบกับค่าพลังงานพ้ืนฐานของสัญญาณรบกวน (Noise floor) แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ ซึ่งเทคนิคการตรวจจับในรูปแบบนี้ใช้เวลาในการตัดสินใจระบุสถานะน้อยกว่ากลุ่มเทคนิคแรก 

 การการระบุสถานะของแถบช่วงความถ่ีที่ก าลังสนใจอยู่ ซึ่งถ้ามีผู้ใช้งานช่องสัญญาณอยู่ในขณะนั้นซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่าผู้ใช้งานหลัก (PU) ผู้ใช้งานอ่ืนซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้ใช้งานรอง (SU) จะต้องท าการหาช่อง
สัญญาญอื่นเพ่ือสื่อสาร โดยเราสามารถระบุสถานะของช่องความถ่ีที่เราสนใจได้ 2 สถานะดังนี้ 

                  (1) 
 

เมื่อ  คือสัญญาณที่ผู้ใช้รองได้รับ,  คือ additive white Gaussian noise (AWGN) และ  คือ
สัญญาณที่ผู้ใช้งานหลักส่งออกมา จะพบว่า 2 สถานะที่เราสามารถระบุได้ คือ  ช่วงที่ไม่มีผู้ใช้งานหลักอยู่
ในช่องสัญญาณ และ  ช่วงที่มีผู้ใช้งานหลักอยู่ในช่องสัญญาณ 
 เทคนิคการตรวจจับคลื่นความถี่โดยการวัดพลังงาน ในการตรวจจับแบบใช้เทคนิคการตรวจจับคลื่น
ความถี่โดยการวัดพลังงาน (Energy detection : ED) นั้นจะท าการวัดระดับพลังงานของสัญญาณที่รับเข้ามา 
จากนั้นน ามาเปรียบเทียบกับค่าพลังงานของสัญญาณรบกวนพื้นฐานของช่องสัญญาณนั้น 

                                           (2) 
เมื่อ  แสดงถึงระดับพลังงานที่ใช้ตัดสินใจหรือเรียกได้ว่าเป็นพลังงานของสัญญาณรบกวน

พ้ืนฐาน  เป็นจ านวนช่วงตัวอย่างของสัญญาณที่ก าลังสนใจ และ  คือ จ านวนทั้งหมดของสัญญาณที่
ก าลังสนใจ เมื่อใดที่พลังงานของตัวอย่างสัญญาณที่สนใจมีค่ามากกว่า  หมายความว่ามีผู้ใช้งานหลักอยู่
ในช่องสัญญาณนั้น โดยมีกระบวนการท างานดังแสดงในภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2  แสดงกระบวนการท างานของ Energy detection  (ED) 

ต่อมาเป็นการตรวจจับคลื่นความถี่โดยใช้ค่าลักษณะที่มากสุด (Maximum eigenvalue 
detection : MED) จะใช้ทฤษฎีของค่าลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue) เข้ามาหาค่าที่มากที่สุดจากเมตริกซ์การ
แปรปรวนในกลุ่มของสัญญาณที่ก าลังสนใจอยู่โดยค่าตัวแปรต่าง ๆ จะแสดงโดยสมการด้านล่าง  

                                         (3) 
                                         (4) 
                                         (5) 

เมื่อ  คือ ค่า smoothing factor ซึ่งเราจะแบ่งขั้นตอนการท าออกเป็น 3 ส่วน โดยในส่วนแรกต้อง
สร้างเมตริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นจ านวนตัวอย่างความเชื่อมโยงของสัญญาณท่ีรับเข้ามา ดังนี้  

                     (6) 
หลังจากได้ค่า จะน ามาสร้างเป็นเมตริกซ์ในส่วนที่ 2 ดังนี้ 

                                  (7) 

หลังจากได้เมตริกซ์ แล้วในส่วนสุดท้ายจะท าการค านวณหาค่าลักษณะเฉพาะจากเมตริกซ์ความแปรปรวนที่
สร้างขึ้นมา โดยจะใช้ค่าที่มีค่ามากที่สุด (Maximum eigenvalue) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจสถานะของ
ช่องสัญญาณ 

เทคนิคการตรวจจับโดยใช้ค่าสัมบูรณ์ของความแปรปรวน (Covariance absolute value 
detection : CAV) ส าหรับเทคนิคนี้จะเป็นการน าค่าความแปรปรวนของสัญญาณที่รับเข้ามาน ามา
เปรียบเทียบกับค่าความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนที่เรามีข้อมูลโดย เทคนิคการตรวจจับนี้สามารถทนทาน
ต่อความไม่แน่นอนแต่หากสัญญาณที่รับเข้ามาตรวจจับนั้นขาดความเชื่อมโยงกันจะท าให้ประสิทธิภาพของ
การตรวจจับในรูปแบบนี้ลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในการตรวจสอบรูปแบบนี้ต้องใช้ข้อมูลของสัญญาณที่
รับเข้ามาในปริมาณที่เยอะอีกด้วย กระบวนการท างานของเทคนิคนี้แสดงให้เห็นในภาพที่ 3 
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ADC

Calculates sample 

covariance matrix

 
ภาพที่ 3  แสดงกระบวนการท างานของ Covariance absolute value detection (CAV) 

จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าในกระบวนการตรวจจับในเทคนิคนี้จะต้องสร้างเมตริกซ์ข้อมูลขึ้นเพ่ือประกอบ
ในการตัดสินใจระบุสถานะของช่องสัญญาณ [6] 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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ในการออกแบบช่องสัญญาณนั้นจะน าไปทดสอบกับมาตรฐานการสื่อสารของ IEEE 802.22 โดยมี
สภาวะช่องสัญญาณดังนี้ 

1. ความไม่แน่นอนของสัญญาณรบกวน โดยความไม่แน่นอนของความแปรปรวนของระดับสัญญาณ
รบกวน (Noise uncertainty) จะมีค่าอยู่ที่ 0 ถึง 2 เดซิเบล  

2. การลดทอนตามระยะทาง (Path loss) จะท าหน้าที่ในการลดทอนก าลังของสัญญาณ โดยเริ่มจากจุด
ที่เริ่มส่งข้อมูลหรือ 0 เมตร จนถึงระยะ 500 เมตร 

3. สภาวะการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานหลัก โดยในการออกแบบเทคนิคนี้จะออกแบบให้สามารถตรวจสอบ
สถานะของช่องสัญญาณได้แม้ว่าผู้ใช้หลักเข้าใช้งานในช่วงท้าย ซึ่งการทดลองนี้มีการทดสอบการเข้าใช้งาน
ช่องสัญญาณของผู้ใช้งานหลักใน 3 กรณี คือ เข้าใช้งานในช่วงต้นของการตรวจจับ ในช่วงกลางของการ
ตรวจจับ และในช่วงท้ายของสัญญาณ ระบบท าการทดลองการตรวจจับคลื่นความถี่ ภายใต้มาตรฐานการ
สื่อสารไร้สายของ IEEE 802.22 (wireless regional area network : WRAN) 
 
ผลการวิจัย 

จากงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาพบเทคนิคที่น่าสนใจ และมีความเหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาโดยในหัวข้อนี้จะเป็นผลของการตรวจจับเทคนิค ED MED และ CAV  ภายใต้สถานการณ์ ที่มี
การลดทอนตามระยะทาง 0 ถึง 500 เมตร และมีความไม่แน่นอนของสัญญาณรบกวนที่ 0 และ 2 เดซิเบล  
ในการทดลองหัวข้อนี้จะก าหนดให้ผู้ใช้หลักเข้าตั้งแต่ช่วงต้นของสัญญาณ 

จากผลการทดลองที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 4 จะแสดงถึงความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้อง
ในกรณีที่ไม่มีการแปรปรวนของระดับสัญญาณรบกวน โดยผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าเทคนิค MED ให้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเทคนิค ED และ CAV ส าหรับความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาด CAV มีค่าความ
น่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาดต่ าที่สุดในกรณีนี้ ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยระยะเวลาที่ใช้เทคนิค ED ใช้
ระยะเวลาในการตรวจจับน้อยที่สุด เนื่องจากมีความซับซ้อนของระบบน้อยกว่า MED และ CAV ดังแสดงใน
ภาพที่ 6 ซึ่งผลการทดลองของทั้ง 3 เทคนิคนี้ได้ถูกน าไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลในขั้นต่อไป 
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ภาพที่ 4 แสดงความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้อง ของการตรวจจับคลื่นความถี่ด้วยเทคนิค ED 
MED และ CAV เมื่อไม่มีความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน (Uncertainty of noise = 0 dB) 

 
ภาพที่ 5 แสดงความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาด ของการตรวจจับคลื่นความถี่ด้วยเทคนิค ED 

MED และ CAV เมื่อไม่มีความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน (Uncertainty of noise = 0 dB) 

 
ภาพที่ 6 แสดงช่วงเวลาที่ใช้ในการตรวจจับคลื่นความถี่ด้วยเทคนิค ED MED และ CAV เมื่อไม่มีความ

แปรปรวนของสัญญาณรบกวน (Uncertainty of noise = 0 dB) 
ในกรณีต่อมาเป็นการทดลองที่สภาพแวดล้อมของช่องสัญญาณมีความแปรปรวนของระดับสัญญาณ

รบกวนที่ 2 เดซิเบล และมีการลดทอนตามระยะทางระหว่าง 0 ถึง 500 เมตร ซึ่งผลการทดลองได้แสดงใน
ภาพที่ 7 แสดงถึงความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้องของเทคนิค ED MED และ CAV โดยผลออกมาว่า 
CAV มีประสิทธิภาพในการตรวจจับได้ดีกว่า ED และ MED กล่าวคือเทคนิค CAV มีความทนทานต่อการ
รบกวนของสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าเทคนิคอ่ืนๆที่ท าการเปรียบเทียบผล แต่ในภาพที่ 8 แสดงความน่าจะเป็น
ในการตรวจจับผิดพลาด พบว่าเทคนิค CAV ให้ค่าความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาดสูงกว่าวิธีที่น ามา
เปรียบเทียบร่วมกัน ทั้งยังมีขนาดเกินค่า 0.1 ซึ่งแสดงถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิ ดความเสียหายของ
ระบบสื่อสาร จากผลของการตรวจจับที่ผิดพลาด และในภาพที่ 9 แสดงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจจับ
พบว่าเทคนิคที่ใช้ระยะเวลาน้อยสุดคือ ED ไล่ลงมาเป็น MED และ CAV ตามล าดับ 
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ภาพที่ 7 แสดงความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้องของการตรวจจับคลื่นความถี่ด้วยเทคนิค ED 
MED และ CAV เมื่อมีความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน (Uncertainty of noise = 2 dB) 

 
ภาพที่ 8 แสดงความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาด ของการตรวจจับคลื่นความถี่ด้วยเทคนิค ED 
MED และ CAV เมื่อมีความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน (Uncertainty of noise = 2 dB) 

 
ภาพที่ 9 แสดงช่วงเวลาที่ใช้ในการตรวจจับคลื่นความถี่ด้วยเทคนิค ED MED และ CAV เมื่อมีความ

แปรปรวนของสัญญาณรบกวน (Uncertainty of noise = 2 dB) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลในการทดลองของส่วนก่อนหน้าภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.22 ซึ่งเป็นการทดลองการระบุ

สถานะของช่องสัญญาณในการสื่อสารเพ่ือศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไอโอทีพบว่า เทคนิคการ
ระบุสถานะของช่องสัญญาณการสื่อสารวิธี Energy Detection (ED) มีความสามารถในการระบุสถานะของ
ช่องสัญญาณได้รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน ๆ ที่น ามาเปรียบเทียบแต่เมื่อเพ่ิมสัญญาณรบกวนเข้าไปในระบบส่งผลต่อ
ความถูกต้องในการระบุสถานะของช่องสัญญาณเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืน วิธี Covariance absolute 
value detection (CAV) พบว่าการระบุสถานะช่องสัญญาณด้วยวิธีนี้มีความน่าจะเป็นในการระบุสถานะ
สัญญาณผิดพลาดมากว่าวิธีอ่ืนที่น ามาเปรียบเทียบด้วยกัน และวิธี Maximum eigenvalue detection 
(MED) พบว่าใช้เวลาในการตรวจสอบมากกว่าวิธีอ่ืน แต่ผลการระบุช่องสัญญาณมีความทนทานต่อสัญญาณ
รบกวนมากกว่าวิธีอ่ืนที่น ามาเปรียบเทียบ ดังนั้นหากมีการท าเทคนิค ED CAV และ MED ไปใช้ในการระบุ
สถานะช่องสัญญาณการสื่อสารแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนกันในช่องสัญญาณการสื่อสารควรใช้วิธี MED 
ในการระบุสถานะช่องสัญญาณ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

นอกจากเทคนิคการระบุสถานะช่องสัญญาณที่ได้น าเสนอนี้แล้วยังมีเทคนิคอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือไอโอที เช่ น 
เทคนิคการแบ่งช่วงสัญญาณการตรวจจับ ดังนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจจับทั้ง 3 เทคนิค
พ้ืนฐานนี้ในการพัฒนาโดยน าคุณสมบัติเด่นของแต่ละเทคนิคมาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นได ้ 
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T 006 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID 

APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross–Impact Analysis)  

The development of curriculum based on the concept DACUM & SCID 
APPROACH to development the knowledge and skill to requirement of the 
work place for technique analysis component by Cross  Impact Analysis. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา และประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด 

DACUM & SCID APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล และครู 
จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกประเด็นในการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามคุณภาพ
รูปแบบฯ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสถิติเชิงพรรณา ผลการวิจัย
พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพฯ ที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การประชุมกลุ่มท าให้ได้โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบหลักสูตรรายวิชาชีพ การวัดผลและ
                                                 
1
 วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก  

2 มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
3 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 
4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
5 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 
6 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 
1 Phisanulok Technical college 
2 Institute of vocational education northern region3 
3 Pibulsonkram rajabhat university 
4 Institute of vocational education northern region3 
5 Institute of vocational education northern region3 
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ประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ 2) องค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 5 
องค์ประกอบ คือหลักการและแนวคิดของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบ
หลักสูตรรายวิชาชีพ การวัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จมีความ
เป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้องครอบคลุม 
(Accuracy) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ  การพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการเดคัม และเอสซีไอดี 

(DACUM & SCID) เทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้   
 
Abstract 

This research aimed to develop and assess the vocational curriculum based on 
DACUM & SCID approach to enhance knowledge and skill requirement of the workplace, 
and to enhance knowledge and skill of the student as the require of workplace using cross 
impact analysis. The research target group consisted of 18 experts with experience in 
vocational curriculum development, in measurement and evaluation and teachers. The 
research tools were record of focus group discussion, and a questionnaire. The data were 
analyzed by content analysis, descriptive statistics, mean and standard deviation. The 
research findings were as follow: 1) the vocational curriculum based on DACUM & SCID 
approach to enhance knowledge and skill requirement of the workplace, and to enhance 
knowledge and skill of the student as the require of workplace using cross impact analysis 
composed of 5 elements: Principles and concepts of the model; Purposes of the model; 
Job analysis system and professional curriculum design; Measurement and evaluation and 
Important conditions for applying the model to achieve success, 2) the feasibility, utility, 
propriety and accuracy was evaluated at the level of “highest”. 
 

Keywords: development of curriculum,  DACUM & SCID APPROACH,  Cross-Impact Analysis  
 

บทน า 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการปรับตัว ขาดความสมดุล

กันระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับวิชาที่ได้เรียนในห้องเรียน รวมถึงการจัดการศึกษาของครูไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมานั้นประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการจัดการอาชีวศึกษา  เห็นได้จาก
ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์เกี่ยวกับการอาชีวศึกษา และความต้องการของอุตสาหกรรมใน
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ปัจจุบัน สามารถยืนยันได้ว่า คุณสมบัติของผู้จบการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม  และการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการจัดการการอาชีวศึกษายังมีข้อจ ากัด  
รวมถึงครูส่วนใหญ่ที่สอนวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมขาดประสบการณ์จริงในการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม [1] การจัดการอาชีวศึกษาที่จะให้ได้ผลดีนั้น ควรมีหลักสูตร  และวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับความก้าวหน้าของนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาของอุตสาหกรรม ในสาขาวิชานั้นๆ [2] 
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในต่างเทศ ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมถึงกระบวนการในการวิเคราะห์
ความต้องการจากสถานประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายกระบวนการ เช่น ในประเทศเยอรมันนีใช้
กระบวนการการวิเคราะห์กระบวนการท างาน (work process analysis: WPA)  ส่วนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา ใช้กระบวนการเดคัม (Development a Curriculum: DACUM) [3] ด้วยเหตุ
นี้ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา จึงต้องมี
การศึกษาถึงความต้องการในงานอาชีพที่เป็นจริงในปัจจุบัน ประกอบกับสิ่งที่คาดหวังว่าควรมีในอนาคตด้วย 
เพ่ือน าข้อมลูมาวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรรายวิชานั้น แท้ท่ีจริงก็คือการรวบรวมงาน และความรู้/ทักษะที่ใช้ใน
การท างานต่างๆ ในงานอาชีพ ซึ่งเก่ียวข้องอยู่กับหลักสูตรที่จะท าการพัฒนา [2] 

เมื่อครูผู้สอนได้พัฒนาปรับปรุงงานภายในหลักสูตรรายวิชาจากข้อมูล ที่ผ่านการรวบรวมมาและ
จัดสร้างอย่างเป็นระบบรอบคอบแล้ว แต่นั่นก็มิได้หมายความว่าจะเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้ดีส าหรับผู้เรียนทุก
กลุ่มทุกระดับได้เสมอไป เพราะยังมีความแตกต่างที่เกิดจากตัวผู้เรียน สถานที่ พ้ืนฐานประสบการณ์ในการ 
การแสดงออกท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนเพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เทคนิควิธีการหนึ่งที่ถูก
น ามาใช้ส าหรับการวางแผนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ผลกระทบ
ไขว้ (cross-impact analysis) เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
และหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานั้นในอนาคต โดยจะท าการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตที่น าอิทธิพลหรือผลกระทบในเชิงปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้มาร่วม
พิจารณา[4] ผลการวิเคราะห์อนาคตตามแนวนี้จะท าให้ทราบถึงอิทธิพลของการเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ส่งผลต่อ
การเกิดเหตุการณ์อ่ืนๆ ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนได้ จากความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะเห็นว่าแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์งาน เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีกระบวนการเดคัม (DACUM) เป็นกระบวนการที่
มีความเหมาะสมในการพัฒนางานในหลักสูตรวิชาชีพเพ่ือให้ได้งานที่ตรงกับความต้องกา รของสถาน
ประกอบการอย่างแท้จริง รวมถึงการน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่สามารถ
วิเคราะห์หาแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะทันกับ
เทคโนโลยี  และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะการพัฒนารูปแบบการ
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พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงาน
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact 
Analysis) ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนและพัฒนางานในหลักสูตรรายวิชาชีพ 
และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ และทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH  เพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบ
ไขว้ (Cross – Impact Analysis) 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID 
APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิค
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ  และ
เทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้  เพ่ือให้ได้หลักสูตรรายวิชาที่ตรงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ใน
สถานประกอบการ  โดยการประเมินความต้องการจากสถานประกอบการ จากแนวคิดประเมินความต้องการ
จ าเป็น(Needs Assessment) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์งานย่อยโดยแนวคิดเดคัม 
และเอสซีไอดี DACUM & SCID APPROACH และการน าเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้มาใช้ในการ
วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา จากกรอบแนวคิด ทฤษฏีสามารถร่างเป็น รูปแบบการ
วิเคราะห์งาน และออกแบบพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH  เพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบ
ไขว้ (Cross – Impact Analysis) โดยผู้วิจัยได้จัดล าดับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพเป็นขั้นตอน และเพ่ือ
ก าหนดความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ โดยใช้วิธีระบบ (System Approach) ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน  ได้แก่  1) ประเมินความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) ของสถานประกอบการ จากคุณสมบัติของผู้จบการศึกษา เกี่ยวกับความรู้และทักษะของงาน 
เพ่ือหางานที่มีระดับความต้องการจ าเป็นสูง 2) พัฒนางานย่อย (Task) จากงานที่มีระดับความต้องการจ าเป็น
สูง โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์งานของเดคัม และเอสซีไอดี (DACUM & SCID) 3) เทคนิควิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ 4) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ  โดยพัฒนาเกี่ยวกับเนื้อหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
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ภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิดเดคัม และเอสซีไอดี (DACUM & SCID 
APPROACH) เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH  
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID 
APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิค
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบฯ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน  การ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิดเดคัม และเอสซีไอดี (DACUM & SCID) และเทคนิควิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) จากแหล่งต่างๆ 

2. สรุปเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนารูปแบบฯ เชื่อมโยงของแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มา
ก าหนดเป็นประเด็นที่ส าคัญในการพัฒนารูปแบบฯ 

3. สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบฯ เพ่ือน ามาก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ขั้นตอนในแต่ละประเด็นขององค์องค์ประกอบ 

4.  ยกร่างรูปแบบฯโดยพิจารณาความสัมพันธ์โครงสร้างของรูปแบบฯ 3 ส่วนได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า 
(INPUT) 2) กระบวนการ (PROCESS) และ 3) ผลผลิต (OUT PUT) และก าหนดองค์ประกอบส าคัญของ
รูปแบบ คือ หลักการและแนวคิดของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบ
หลักสูตรรายวิชาชีพ การวัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ 

5. ประชุมกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การวัดและประเมินผล จ านวน 9 คน ร่วมกันอภิปราย และแสดงข้อคิดเห็นแต่ละองค์ประกอบ 

6. ปรับรูปแบบฯ ในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบจากการสังเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม
ย่อย รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ประเด็น
ในการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบฯ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การสังเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID 
APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิค
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ออกแบบแบบประเมินรูปแบบฯ โดยเป็นแบบประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็น
ประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) ของรูปแบบฯ  

2. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครูที่ใช้รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  
3. ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ ใน 5 องค์ประกอบ คือ หลักการและ

แนวคิดของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบหลักสูตรรายวิชาชีพ การ
วัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ 

4. วิเคราะห์ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครูที่ใช้รูปแบบฯ 
5. ปรับรูปแบบฯ ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครูที่ใช้รูปแบบฯ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

อาชีวศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล และครู จ านวน 9 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามคุณภาพรูปแบบฯ ใน 4 มิติ คือ ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย(Mean: M) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH  
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis)  พบว่า รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพฯ ที่ได้จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมกลุ่มท าให้ได้โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ หลักการและแนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบการ
วิเคราะห์งานและออกแบบหลักสูตรรายวิชาชีพ การวัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน า
รูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  ผลการสังเคราะห์รูปแบบการวิเคราะห์งาน และออกแบบพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด 
DACUM & SCID APPOACH เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact)  

องค์ประกอบ ผลการสังเคราะห์ข้อมูล 

หลักการและแนวคิด
ของรูปแบบ 

1. งานที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นงานที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  และทุกงาน
ย่อย/ภารกิจ (Task) เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นของพนักงานส าหรับงานอาชีพนั้นๆ และ
เป็นงานท่ีสามารถเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจน 
2. การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment)  
3. พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ จะสามารถอธิบายถึงงานของตนหรือให้ค าจ ากัดความได้ดีกว่าคนอ่ืน  
4. ทางเลือกในการพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 

เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในงานอาชีพของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

ระบบการวิเคราะห์
งานและออกแบบ
หลักสูตรรายวิชาชีพ 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า การประเมินหาความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) เกี่ยวกับความรู้และ
ทักษะของงานอาชีพในแต่ละสาขาวิชา โดยมีตัวแทนของสถานประกอบการเป็นผู้ระบุความต้องการ
จ าเป็น (Needs Identification)   

 2. ด้านกระบวนการ (Process) มีองค์ประกอบดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 2) การ
พัฒนางานย่อย (Task) จากงานที่มีระดับความต้องการจ าเป็นสูง โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์งาน
ของเดคัม และเอสซีไอดี (DACUM & SCID) ซึ่งจะได้งานย่อย และขั้นตอนของงานย่อย Step) 3) 
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ เพื่อประเมินทางเลือกในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ  

 3. ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ (Output) หลักสูตรส าหรับการพัฒนาความรู้และทักษะในงาน ซึ่งประกอบด้วย  
วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  

การวัดผลและ
ประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินความรู้และทักษะของงานวิชาชีพ
ของผู้เรียน เน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน (assess student progress) และประเมินการ
ปฏิบัติ (Performance Test)  2) ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรทั้งระหว่างและหลังการพัฒนา 
ในการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 

เง่ือนไขส าคัญในการ
น ารูปแบบไปใช้ให้เกิด
ความส าเร็จ 

1. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการ ควรเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
นั้นๆ จ านวน 8 - 12 คน 
2. วิทยากรที่เป็นผูด้ าเนินรายการก าหนดงาน ควรเป็นบุคคลที่มีความช านาญหรือได้รับการฝึกอบรม
หรือมีประสบการณจ์ากการใช้ผัง DACUM   
3. การด าเนินการต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 

2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID 
APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิค
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ
หลักการและแนวคิดของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบหลักสูตร
รายวิชาชีพ การวัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จมีความ
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เป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้อง
ครอบคลุม (Accuracy) อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตาราง 2 
ตาราง 2  ผลการประเมินรูปแบบฯ โดยการประเมินด้านความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ 

(Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) และความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) ของรูปแบบฯ 

รายการประเมิน 
ความ 

เหมาะสม 
ความเป็น 

ไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความ 
ถูกต้อง 

M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 
1. หลักการและแนวคิดของรูปแบบ 
1.งานที่ใช้ในกาวิเคราะห์ เป็นงานที่ตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการ  4.50 0.55 4.50 0.84 4.86 0.38 4.86 0.38 
2. การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) เกี่ยวกับความรูแ้ละทกัษะของงานอาชีพ
ในแต่ละสาขาวิชา  4.83 0.41 4.83 0.41 4.86 0.38 4.86 0.38 
3. พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ  4.50 0.55 4.50 0.84 4.57 0.79 4.57 0.79 

4. ทางเลือกในการพัฒนาความรู้และทักษะในงาน
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 4.43 0.53 4.57 0.53 4.86 0.38 4.86 0.38 

รวม 4.56 0.51 4.60 0.65 4.79 0.50 4.79 0.50 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
1. เพื่อพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในงานอาชีพของ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 4.67 0.52 5.00 0.00 4.86 0.38 4.71 0.49 
2. เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในงานอาชีพของ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 4.71 0.49 5.00 0.00 4.71 0.49 4.71 0.49 

รวม 4.69 0.48 5.00 0.00 4.79 0.43 4.71 0.47 

3. ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบหลักสูตรรายวิชาชีพ 
1. ด้านปัจจัยน า เข้า การประเมินหาความ
ต้องการจ าเป็น (Need Assessment)  4.71 0.49 4.29 0.76 4.86 0.38 4.86 0.38 
2. ด้านกระบวนการ (Process) มีองค์ประกอบดังน้ี 
    1) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)  
    2) การพัฒนางานย่อย (Task)  
    3) วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ เพื่อประเมิน
ทางเลือกในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ   4.71 0.49 4.57 0.53 4.86 0.38 4.86 0.38 

3. ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ (Output) หลักสูตรส าหรับ
การพัฒนาความรู้และทักษะในงาน  4.86 0.49 4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38 

รวม 4.76 0.44 4.57 0.60 4.86 0.36 4.86 0.36 
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รายการประเมิน 
ความ 

เหมาะสม 
ความเป็น 

ไปได้ 
ความเป็น 
ประโยชน ์

ความ 
ถูกต้อง 

M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 
4. การวัดผลและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้และทักษะของงานวิชาชีพของ
ผู้เรียน  4.57 0.79 4.57 0.53 4.57 0.79 4.57 0.53 
2. ประเมินประสิทธิภาพของหลักสตูรทั้งระหว่างและหลัง
การพฒันา  4.57 0.53 4.57 0.53 4.57 0.79 4.57 0.53 

รวม 4.57 0.65 4.57 0.51 4.57 0.76 4.57 0.51 

5. เง่ือนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ 
1.  คณะกรรมการที่ เป็นตั วแทนจากสถาน
ประกอบการ  4.67 0.79 4.67 4.67 5.00 0 5.00 0 

2. วิทยากรที่เป็นผู้ด าเนินรายการก าหนดงาน  4.71 0.53 4.57 4.57 5.00 0 5.00 0 
รวม 4.69 0.48 4.62 0.51 5.00 0 5.00 0 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH  เพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ 
(Cross – Impact Analysis) ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพฯ ดังกล่าวมีโครงสร้างที่
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ หลักการและแนวคิดของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบหลักสูตรรายวิชาชีพ การวัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน า
รูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย รวมถึงการ
ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบดังกล่าวอาศัยแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาชีพ และแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร DACUM & SCID APPROACH เป็นรากฐานแนวคิดที่ส าคัญในการยก
ร่างรูปแบบ แนวคิดดังกล่าวเป็นวิธีการและกระบวนการส าหรับวิเคราะห์งาน(task) ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจะใช้ผู้ประกอบการหรือคนที่ท างานที่อยู่ในระดับเชี่ยวชาญ ช านาญการ มามีส่วนร่วมในการ
อภิปรายเพ่ือพัฒนาหน้าที่ (duties) และงาน (task) ที่จ าเป็นส าหรับอาชีพนั้นๆ ซึ่งวิธีการนี้จะใช้กันอย่าง
แพร่หลายในประเทศแคนนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา [3] ในกระบวนการวิเคราะห์งานตามรูปแบบของเดคัม
(DACUM)  จะเน้นการวิเคราะห์งาน 3 ส่วน ดังนี้ 1) การระบุงาน(Task Verification) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา ที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญในอาชีพนั้น มาเป็นผู้ระบุงานที่จ าเป็น และงานที่ส าคัญ
รวมถึงงานที่กลุ่มแรงงานต้องใช้อยู่เป็นประจ า 2) การเลือกงาน(Task Selection) ในขั้นนี้จะมีความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้สอนจะมีข้อมูลในการเลือกงานที่จะน ามาสู่การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะได้ข้อมูล
มาจากส่วนของการระบุงานมาแล้ว 3) การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) ในส่วนนี้ข้อมูลที่ได้จะเกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนในการท างาน (the steps of the task) เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในงาน 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    56 
 

 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับงานนั้นๆ ความปลอดภัยในการท างาน คุณลักษณะส าคัญที่แรงงานจ าเป็นต้องมี 
รวมถึงความสามารถในการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนั้น (Norton, 2008) สอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสดิ์ 
(2553) ที่ได้สรุปขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบโดยในขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการสร้างและพัฒนารูปแบบเป็น
ขั้นตอนที่นักวิจัยพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาจะน ามาใชก าหนด องคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ 
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือล าดับกอนหลังของแตละองคประกอบ
ในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานส าคัญ 

2. การประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID 
APPROACH  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิค
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 5 
องค์ประกอบ คือหลักการและแนวคิดของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบการวิเคราะห์งานและออกแบบ
หลักสูตรรายวิชาชีพ การวัดผลและประเมินผล และเงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดความส าเร็จมีความ
เป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้องครอบคลุม 
(Accuracy) อยู่ในระดับมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้รูปแบบ มีความเหมาะสมทั้งทางด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา และมีความนาเชื่อถือ ไดสาระ
ครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง ท าให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้หลักการประเมินของ The Joint Committee on 
Standards of Educational Evaluation ภายใตการด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ที่ได้ก าหนดบรรทัด
ฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน ได้แก่ มาตรฐานความเปนไปได
(Feasibility Standards)  มาตรฐานดานความเปนประโยชน Utility Standards) มาตรฐานดานความเหมาะสม 
(Propriety Standards) และมาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) [5]  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & 
SCID APPROACH เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่าน
เทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis) การประเมินด้านความเหมาะสม (Propriety) 
และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ผลจากการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุดเพ่ือเป็นการประเมิน
หาประสิทธิภาพของรูปแบบฯ ควรน ารูปแบบฯ ไปทดลองใช้จริงในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา
สายอาชีวะให้มีความรู้ และทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินรูปแบบฯ ซึ่งการประเมินด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) และ
ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy) ของรูปแบบฯ ควรให้ตัวแทนของสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนด้านอาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนในการประเมินฯ 
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T 007 
อุปกรณ์เตือนก๊าซ (แอลพีจี) รั่วไหลในครัวเรือน 

Warning Devices Gas (LPG) Leak In The House 
 

ธงชัย ทรงกลิ่น1 สุรศักด์ิ ชัยพรรคพานิช2 เชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ3  

Thonchai Songklin1 Surasak Chaipakpanit2 Chaowrit Phuangamprasert3  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1.) เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลใน

ครัวเรือน 2.) เพ่ือหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 3.) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จ านวน 20 คน  

ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบการเช็คก๊าซรั่วโดยท าการวางอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน
ห่างจากถังก๊าซระยะห่าง 3 เมตร อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน มีความเร็วในการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหล 
เฉลี่ย 15 วินาที และการทดสอบการเช็คก๊าซรั่วโดยท าการวางอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถัง
ก๊าซระยะห่าง 5 เมตร อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน มีความเร็วในการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหล เฉลี่ย 
28.6 วินาที และผลการประเมินความพึงพอใจผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน ในภาพรวมมี
ค่าความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด คือด้านการออกแบบและโครงสร้างมีค่า
ความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก   

 
ค าส าคัญ: ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to design and build a leaking gas warning 
device, 2) to evaluate the effectiveness of leaking gas warning device, and 3) to evaluate 
the satisfaction of users. The target group were 20 entrepreneurs of food restaurant, 
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derived from purposive sampling. The research findings were that for the distance of 3 
meters, the leaking gas warning device warned the users in 15 seconds, the distance of 5 
meters, the leaking gas warning device warned the users in 28.6 seconds. The study on 
satisfaction found that the users satisfied the device at the level of “most” 
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บทน า 
พลังงานเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต  พลังงานนั้นมีมากมายและหลายรูปแบบ โดยการน าพลังงาน

มาแปลเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการใช้งานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในบ้านพักหรือ
ในชุมชนส่วนใหญ่จะมีการใช้ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) เนื่องจากใช้เป็นเชื้อเพลิ งที่ให้ความร้อนน าไปเป็นการ
ประกอบอาหาร  

ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefide Petroleum Gas -LPG) 
ประกอบด้วยก๊าซโปรเพน (Propane) + ก๊าซบิวเทน (Butane) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาชนะ
บรรจุก๊าซภายใต้ความดันจะมีสภาพเป็นของเหลวเบากว่าน้ า เมื่อรั่วออกสู่ภายนอกจะเปลี่ยนสภาพเป็นไอ
ก๊าซได้ประมาณ 250 เท่า ซึ่งหนักกว่าอากาศและลอยต่ า ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ที่เรารับรู้กลิ่นได้นั้นเกิดจากการ
เติมกลิ่น เพ่ือให้รู้ว่ามีการรั่วซึมเนื่องจากก๊าซมีความหนืดน้อย จึงรั่วซึมได้ง่าย ก๊าซนี้ไม่มีคุณสมบัติในการหล่อ
ลื่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมและทนต่อการสึกหรอ และเป็นก๊าซที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย
แต่ถ้าสูดดมมากๆ จะท าให้มึนงงและอาจหมดสติได้ ดังนั้นการใช้ก๊าซหุงต้มจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดอันตราย (บริษท ปตท. จ ากัด มหาชน) [1] จากคุณประโยชน์ของก๊าซหุงต้มก็ยังมีอันตรายทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วนั้นเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณีคือ การลืมปิดวาล์วถังก๊าซหลังจากใช้งาน
เสร็จและกรณีที่สองคือการรั่วไหล , การเสื่อมของอุปกรณ์ถังก๊าซ  

 อุปกรณ์เตือนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) รั่วไหลในครัวเรือน กลุ่มผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จะช่วยให้สารถแจ้งเตือน
ด้วยระบบเสียงเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) นี้เพื่อป้องกันอันตรายจากก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน   

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ในการศึกษาเรื่อง เครื่องเตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน ผู้จัดท าโครงการได้รวบรวมแนวคิดต่างๆจาก
เอกสารที่เกี่ยวขอ้งดังต่อไปนี้ 

1. ก๊าซธรรมชาติ    
ก๊าซธรรมชาติ (อังกฤษ: Natural gas) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วย

ไฮโดรเจนและคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ประเภทจุลินทรีย์ที่มีอายุหลายร้อยล้านปี ซึ่ง
สามารถแยกส่วนประกอบได้ เป็นมีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เป็นต้น หรือ หมายถึง ปิโตรเลียมที่
มีสภาพเป็นก๊าซ ณ ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน 15.6 องศาเซลเซียส และ 101 กิโลปาสคาล  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) หรือ LPG หรือ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาติ
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารพิษ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสูงสุดผลิตภัณฑ์หนึ่งในปัจจุบัน เมื่อเผาไหม้แล้ว
จะเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามันเตาและก๊าซหุง
ต้ม ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงนิยมใช้ก๊าซธรรมชาติ (ปภาวี จรูญัตน์, 2549 ) [2] 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ส าคัญในล าดับต้นๆ ในโลกปัจจุบันและถือเป็นเชื้อเพลิงที่
ปลอดภัย และสะอาด ซึ่งโดยธรรมชาติ ไม่มีสี และไม่มีกลิ่น และไม่มีรูปแบบ  

2. คุณสมบัติของก๊าซหุงต้ม 
เกิดจากการสะสมและทับถมซ้อนทับของซากพืชซากสัตว์สะสมเป็นเวลานาน จนเกิดการรวมตัว

กันเป็นก๊าซธรรมชาติมี่ที่ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เป็นส่วนประกอบ ได้แก่มีเทนอีเทน โพรเพน เพนเทน เฮกเซน 
เฮปเซนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ อีกทั้งสิ่งเจือปนอ่ืนๆ เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฮีเลียม ไนโตรเจนและไอน้ า เป็นต้น ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก าเนิดจะประกอบด้วยก๊าซ
มีเทนล้วนๆหรืออาจจะมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิดอ่ืนๆปนอยู่บ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ธรรมชาติแต่ละแห่งเป็นส าคัญแต่โดยทั่วไปแล้วก๊าซธรรมชาติจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนตั้งแต่ 70 เปอร์เซนต์
ขึ้นไปและมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิดอ่ืนปนอยู่บ้าง ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนเกือบทั้งหมดเรียกว่า      
" ก๊าซแห้ง (dry gas)" แต่ถ้ามีพวกโพรเพนบิวเทนและพวกไฮโดรคาร์บอนเหลวหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ เช่น
เพนเทน เฮกเทน ฯลฯ ปนอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงเรียกก๊าซธรรมชาตินี้ว่า "ก๊าซชื้น (wet gas)" ก๊าซ
ธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนหรืออีเทนหรือที่เรียกว่าก๊าซแห้งนั้นจะมีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความ
ดันบรรยากาศ ดังนั้นการขนส่งจึงจ าเป็นต้องวางท่อส่งก๊าซส่วนก๊าซชื้นที่มีโพรเพนและบิวเทนซึ่งทั่วไปมีปนอยู่
ประมาณ 4 – 8 เปอร์เซ็นต์จะมีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศเช่นกันเราสามารถแยก   
โพรเพนและบิวเทนออกจากก๊าซธรรมชาติได้แล้วบรรจุลงในถังก๊าซเรียกก๊าซนี้ว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ
LPG(Liquefied Petroleum Gas) ส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติซึ่งเรียกกันว่า "คอนเดน
เซท" (Condensate) คือพวกไฮโดรคาร์บอนเหลวได้แก่ เพนเทน เฮกเซน เฮปเทน และอ๊อกเทน ซึ่งมีสภาพ
เป็นของเหลวเมื่อผลิตขึ้นมาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตสามารถแยกออกจากก๊าซธรรมชาติได้บนแท่นผลิตการ
ขนส่งอาจล าเลียงทางเรือหรือส่งไปตามท่อได้ (ส านักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ) [2553]  

3. ไมโครคอนโทรเลอร์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: microcontroller มักย่อว่า µC, uC หรือ MCU) คือ อุปกรณ์
ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
รวมเอาซีพียู, หน่วยความจ า และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน 
โดยท าการบรรจุเข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน (พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์) [2542] 

โครงสร้างโดยทั่วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ 
ดังต่อไปนี้  

 
1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: Central Processing Unit) 
2. หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจ าที่มีไว้ส าหรับเก็บ

โปรแกรมหลัก (Program Memory) เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คือข้อมูลใดๆ ที่
ถูกเก็บไว้ในนี้จะไม่สูญหายไปแม้ไม่มีไฟเลี้ยง อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยความจ าข้อมูล (Data Memory) ใช้เป็น
เหมือนกับกระดาษทดในการค านวณของซีพียู และเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวขณะท างาน แต่หากไม่มีไฟเลี้ยง 
ข้อมูลก็จะหายไปคล้ายกับหน่วยความจ าแรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป  

3. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตอินพุต (Input 
Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุต เพ่ือรับสัญญาณ  

4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลระหว่าง 
ซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จ านวนมากอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ 
โดยแบ่งเป็นบัสข้อมูล (Data Bus) บัสแอดเดรส (Address Bus) และบัสควบคุม (Control Bus) 

5. วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากการท างาน
ที่เกิดขึ้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะข้ึนอยู่กับการก าหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามีความถ่ีสูง จังหวะ
การท างานก็จะสามารถท าได้ถี่ข้ึนส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้น มีความเร็วในการประมวลผลสูงตามไป
ด้วย 

4. ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซ 
   คุณสมบัติของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซไวไฟรั่วไหล 

- สามารถตรวจจับก๊าซไวไฟได้ทุกชนิด 
- สามารถเลือกระดับปริมาณก๊าซในอากาศเพ่ือท าการแจ้งเตือนได้ 
- ใช้แรงดัน 5 VDC 
- แสดงปริมาณกา๊ซไวไฟเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านจอ LCD 

การต่อวงจรส าหรับเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซไวไฟรั่วไหล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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รูปที่ 1  การต่อวงจรภายในเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซไวไฟรั่วไหล 

การต่อวงจรภายในเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซไวไฟรั่วไหลส่วนประกอบหลังคือบอร์ด
STM32F4  ซึ่งใช้เป็นตัวประมวลผลกลางส าหรับเครื่องโดยคุณสมบัติของบอร์ดนี้ สามารถประมวลผลที่
ความเร็วสูงสุดถึง 184 MHz มี ADC และ DAC ขนาด 12 bit ให้แรงดันไปเลี้ยงสูงสุดไม่เกิน 5VDC ท างาน
จริงที่แรงดัน 3.3 VDC ส่วนต่อมาคือ POWER SUPPLY ขนาดแรงดันใช้งานที่ 5 VDC ซึ่งให้เป็นแหล่งจ่าย
ให้กับท้ังวงจร ส่วนต่อมา คือ เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซไวไฟเบอร์ MQ-2 มีคุณสมบัติในการตรวจจับก๊าซไวไฟทุก
ชนิดโดยให้สัญญาณ OUTPUT เป็นความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อปริมาณก๊าซไวไฟมีปริมาณ
เปลี่ยนแปลงเราจึงสามารถท าการวัดเทียบเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ของก๊าซไวไฟในอากาศได้ ส่วนต่อมาคือ 
BUSSER หรือส าโพงขนาดเล็กมีหน้าที่สร้างสัญญาณเสียงเพ่ือเตือนในกรณีที่ตรวจพบว่าแก๊สไวไฟในบริเวณ
นั้นมีปริมาณที่มากกว่าที่ได้ตั้งก าหนดค่าไว้ ต่อมาเป็น สวิตช์ขนาดเล็กแบบกดติดปล่อยดับ 2 ตัว เพ่ือใช้ใน
การก าหนดค่าของเปอร์เซ็นต์ในการแจ้งเตือนว่าจะแจ้งเตือนเมื่อตรวจวัดก๊าซได้กี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนสุดท้ายเป็น
จอแสดงผลขนาด 16X2 ตัวอักษรเพื่อใช้ในการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แก๊สที่สามารถตรวจวัดได้จากเซนเซอร์และ
เปอร์เซ็นต์ที่ท าการตั้งไว้เพ่ือให้ท าการแจ้งเตือนออกทางล าโพงขนาดเล็ก  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ชั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์ 
2. ออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนและเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. น าข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุงอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
4. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
5. น าข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุงอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
6. ด าเนินการสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 

การทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
1. น าอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนไปทดลองการตรวจสอบการเช็คก๊าซรั่วโดยท าการวาง

อุปกรณเ์ตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถังก๊าซระยะห่าง 3 เมตร บันทึกค่าการตรวจก๊าซรั่วไหล จากการ
เตือนของอุปกรณเ์ตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน  

 

http://aimagin.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/Image-0017.png
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คร้ัง
ที ่

ระยะทางติดต้ังอุปกรณ์เตือนก๊าซร่ัวไหลในครัวเรือน (เมตร) ระยะเวลาในการตรวจจับก๊าซ (วินาที) 

1 3.00 เมตร 15 วินาที 
2 3.00 เมตร 18 วินาที 

3 3.00 เมตร 16 วินาที 
4 3.00 เมตร 11 วินาที 

5 3.00 เมตร 15 วินาที 
ค่าเฉลี่ย 15 วินาที 

พบว่าอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน โดยการทดสอบการเช็คก๊าซรั่วโดยท าการวางอุปกรณ์
เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถังก๊าซระยะห่าง 3 เมตร อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน มี
ความเร็วในการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหล เฉลี่ย 15 วินาที 

2. น าอุปกรณ์เตือนแก๊สรั่วไหลในครัวเรือนไปทดลองการตรวจสอบการเช็คแก๊สรั่วโดยท าการวาง
อุปกรณ์เตือนแก๊สรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถังแก๊สระยะห่าง 5 เมตร บันทึกค่าการตรวจแก๊สรั่วไหล จาก
การเตือนของอุปกรณเ์ตือนแก๊สรั่วไหลในครัวเรือน 

คร้ัง
ที ่

ระยะทางติดต้ังอุปกรณ์เตือนก๊าซร่ัวไหลในครัวเรือน (เมตร) ระยะเวลาในการตรวจจับก๊าซ (วินาที) 

1 5.00 เมตร 28 วินาที 
2 5.00 เมตร 25 วินาที 
3 5.00 เมตร 30 วินาที 

4 5.00 เมตร 28 วินาที 
5 5.00 เมตร 32 วินาที 

ค่าเฉลี่ย 28.6 วินาที 

พบว่าอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน โดยการทดสอบการเช็คก๊าซรั่วโดยท าการวางอุปกรณ์
เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถังก๊าซระยะห่าง 5 เมตร อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน มี
ความเร็วในการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหล เฉลี่ย 28.6 วินาที 

3. สรุปผลการหาคุณภาพอุปกรณเ์ตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินความพึงพอใจมา
ก าหนดหัวข้อในการสร้างเครื่องมือ 

2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. น าเครื่องมือที่ได้สร้างข้ึนตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าถาม เนื้อหา ความถูกต้องของภาษา 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบหาค่าความตรง

เชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    64 
 

 

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ( Index of Item Objective Congruence: IOC) และ
เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปเป็นข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามทุกข้อมีค่า IOC 
รายข้อระหว่าง .50 – 1.00 3.4.5 น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคคลทั่วไป จ านวน 10 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

5. น าเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้ (Try Out) มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งได้ 
เท่ากับ 0.95 

6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารและบุคคลทั่วไป ในจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารและบุคคลทั่วไป เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  

จ านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารจ านวน 10 คน บุคคลทั่วไป จ านวน 10 คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน ไปให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและบุคคลทั่วไป เขต

อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารจ านวน 10 คน บุคคล
ทั่วไป จ านวน 10 คน  ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 3 ตอน 

ตอนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list)   จ านวน 2 ข้อ 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามความพึงพอใจ อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ด้านการออกแบบ และด้านการ
ใช้งาน จ านวน 10 ข้อ     

ตอนที่ 3.   แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) จ านวน 1 ข้อ 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1.) เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลใน
ครัวเรือน 2.) เพ่ือหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 3.) เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารและบุคคลทั่วไป เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารจ านวน 10 คน บุคคลทั่วไป 
จ านวน 10 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน โดยท า
การวางอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถังก๊าซและบันทึกค่าการตรวจก๊าซรั่วไหล จากการเตือนของ
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อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน และน าไปทดสอบหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลใน
ครัวเรือน สถิติท่ีใช้ในการแปลผลสถิติร้อยละ(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean, X )  

1. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน อาศัยหลังการของการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEM เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความรู้ 

  
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  กระบวนการ STEM การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
2. การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน โดยท าการวางอุปกรณ์เตือน   ก๊าซรั่วไหล

ในครัวเรือนห่างจากถังก๊าซและบันทึกค่าการตรวจก๊าซรั่วไหล จากการเตือนของอุปกรณเ์ตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน 
2.1 อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน โดยการทดสอบการเช็คก๊าซรั่วโดยท าการวางอุปกรณ์

เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถังก๊าซระยะห่าง 3 เมตร อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน มี
ความเร็วในการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหล เฉลี่ย 15 วินาที 

2.2 อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน โดยการทดสอบการเช็คก๊าซรั่วโดยท าการวางอุปกรณ์
เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือนห่างจากถังก๊าซระยะห่าง 5 เมตร อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน มี
ความเร็วในการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหล เฉลี่ย 28.6 วินาที 

3. ความพึงพอใจผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน ในภาพรวมมีค่าความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ด้านที่มคี่าความพึงพอใจสูงที่สุด คือด้านการออกแบบและโครงสร้างมีค่าความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก   
การอภิปรายผลการวิจัย 

หลักการท างานเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซ (แอลพีจี) รั่วไหลส่วนประกอบหลังคือบอร์ด
STM32F4  ซึ่งใช้เป็นตัวประมวลผลกลางส าหรับเครื่องโดยคุณสมบัติของบอร์ดนี้ สามารถประมวลผลที่
ความเร็วสูงสุดถึง 184 MHz มี ADC และ DAC ขนาด 12 bit ให้แรงดันไปเลี้ยงสูงสุดไม่เกิน 5VDC ท างาน
จริงที่แรงดัน 3.3 VDC ส่วนต่อมาคือ POWER SUPPLY ขนาดแรงดันใช้งานที่ 5 VDC ซึ่งให้เป็นแหล่งจ่าย
ให้กับท้ังวงจร ส่วนต่อมา คือ เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซไวไฟเบอร์ MQ-2 มีคุณสมบัติในการตรวจจับก๊าซไวไฟทุก
ชนิดโดยให้สัญญาณ OUTPUT เป็นความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อปริมาณก๊าซไวไฟมีปริมาณ
เปลี่ยนแปลงเราจึงสามารถท าการวัดเทียบเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ของก๊าซในอากาศได้ ส่วนต่อมาคือ BUSSER 
หรือส าโพงขนาดเล็กมีหน้าที่สร้างสัญญาณเสียงเพ่ือเตือนในกรณีที่ตรวจพบว่าก๊าซในบริเวณนั้นมีปริมาณที่
มากกว่าที่ได้ตั้งก าหนดค่าไว้ ต่อมาเป็น สวิตช์ขนาดเล็กแบบกดติดปล่อยดับ 2 ตัว เพ่ือใช้ในการก าหนดค่า
ของเปอร์เซ็นต์ในการแจ้งเตือนว่าจะแจ้งเตือนเมื่อตรวจวัดก๊าซได้กี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนสุดท้ายเป็ นจอแสดงผล
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ขนาด 16X2 ตัวอักษรเพื่อใช้ในการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แก๊สที่สามารถตรวจวัดได้จากเซนเซอร์และเปอร์เซ็นต์
ที่ท าการตั้งไว้เพ่ือให้ท าการแจ้งเตือนออกทางล าโพงขนาดเล็ก โดยกลุ่มผู้วิจัยได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อก๊าซ
แอลพีจีมีความเข้มข้นในอากาศถึงขีดก าหนด (1,000 ppm) 

สอดคล้องกับ นิคม ลมขุนทด ที่ศึกษาการโปรแกรมควบคุมระบบการตรวจจับปริมาณก๊าซแอล 
พีจีในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ เมื่อปริมาณก๊าซในห้องมีมากเกินระดับความเข้มข้นในอากาศถึงขีด
ก าหนด (1,000 ppm) ระบบส่งสัญญาณเตือนภัย พบว่า เมื่อความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีสูงเซนเซอร์จะส่ง
สัญญาณและแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหมายเลขที่ก าหนดพร้อมส่งให้พัดลมระบาย
อากาศท างานเพ่ือระบายก๊าซออก ถ้าปริมาณก๊าซไม่ลดลงจะท าการแจ้งเตือนเป็นระยะ (นิคม ลมขุนทด) [5] 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาผลการวิจัยอุปกรณ์เตือนก๊าซรั่วไหลในครัวเรือน ที่ผ่านการทดลองใช้งานจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีอุปกรณ์ท่ีช่วยยึดหรือติดตั้งกับพ้ืนผิวที่ง่านและสะดวก 
2. ควรมีการแจ้งเตือนให้ถึงกับเจ้าของบ้านโดยตรง 
3. ถ้าสามารถตัดก๊าซที่รั่วจะปลอดภัยมาก 
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T 008 
การพัฒนาชิ้นงานซึ่งท าจากวัสดุเรซิน ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด 
The Development of Resin Work pieces for Metrology Subject 

อ านาจ  สมทรง1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาชิ้นงานใช้วัสดุเรซิน ส าหรับการสอนวิชาการ
วัดละเอียดที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปใช้เป็นชุดฝึกปฏิบัติในการวัดและอ่านค่าจากเครื่องมือวัดละเอียดพ้ืนฐาน
จ านวนทั้งหมด 10 ชนิด  หลังจากพัฒนาออกแบบและผลิตเป็นชิ้นงานทดสอบ ที่ใช้วัสดุเรซินแล้ว น าไป
ทดสอบหาคุณภาพของชิ้นงานในพ้ืนที่อุณหภูมิห้อง 20, 25 และ30 องศาเซลเซียสเพ่ือวัดอ่านค่าขนาดตาม
จุดวัดของชิ้นงานจดบันทึกลงในแบประเมินคุณภาพของชิ้นงานน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันทั้งหมดในส่วน
ของขนาดที่ได้ ผลที่ออกมาไม่แตกต่างกัน    นั้นแสดงว่าชิ้นงานที่ใช้วัสดุเรซิน น ามาผลิตเป็นชุดฝึกปฏิบัติ
ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียดได้ โดยชิ้นงานไม่เปลี่ยนรูปทรงมีขนาดไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากหล่อขึ้นรูป 
ในส่วนของสีที่ผสมลงไปกับเรซิน ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจถามนักเรียน 30 คนในหัวข้อแบบประเมินข้อ
ที่ 11 ด้านสื่อชุดฝึกปฏิบัติผู้ศึกษาปัญหาต้องการทราบว่าสีที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ลอก มีความคงทน 
หรือไม่ นักเรียนตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.00 
 
ค าส าคัญ:  เรซิน  วิชาการวัดละเอียด  
 
Abstract 
 This research was to develop the resin workpieces for Metrology course in 10 types of 
workpieces. The 10 workpieces were tested the quality after development at the 
temperature of 20, 25, and 30 Celsius and recorded the workpieces by data record form. 
Comparing the size of workpieces mixing paint in resin found there was no change in shape 
and size. The evaluation on satisfaction, the 30 students satisfied on the mix of paint and 
resin which was durable at the level of “most” (mean = 5.00, S.D. = 0) 
 
Keyword:  Resin, Metrology Subject 
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1.  บทน า 
      ด้วยพระราชบัญญัติ การศึกษาฉบับที่ 9 พ.ศ 2542 และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีการจัดท าแผนการการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนให้เกิดกับผู้เรียนทั้งทางด้านทฤษฏี และการลงมือปฏิบัติ การ
ออกแบบแผนบทเรียน สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จะช่วยแก้ปัญหา และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนการสอนเชิงประจักษ์ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือกผู้เรียน และลดเวลาขั้นตอนการท าความ
เข้าใจของนักเรียน จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความคิดในการพัฒนาชิ้นงานซึ่งท าจาก
วัสดุเรซิน  ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึก ด้านการอ่านค่า
ความละเอียดจากเครื่องมือวัดละเอียด ทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะด้านการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ให้เกิดความ
ช านาญจากบทความงานวิจัยของ (อภินันท์ สุประเสริฐ, 2547)  สื่อการสอนเป็นตัวกลางที่ส าคัญที่สุดใน
กระบวนการเรียนการสอนนอกจากสื่อการเรียน  การสอนมีหน้าที่เป็นตัวน าความต้องการของอาจารย์ครูไปสู่
ตัวนักเรียน  อย่างถูกต้องรวดเร็ว  เป็นผลให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการสอนไ ด้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  สื่อการสอนในรูปหุ่นจ าลองเป็นสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในการเรียนการ
สอนท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่าย  ครูสามารถน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้ศึกษาปัญหาเลือกใช้วัสดุเรซิน ส าหรับน ามาผลิตเป็นชุดฝึกปฏิบัติส าหรับการสอนวิชาการวัด
ละเอียด เนื่องจากสามารถผสมสีลงเป็นเนื้อเดียวกันได้  และคุณสมบัติของเรซิน ดังแสดงในภาพที่ 1-1 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ    พุทธศักราช  2542 จากพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช  2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 สาระส าคัญของหมวดนี้
ครอบคลุมหลักการสาระการเรียนรู้และกระบวนการจัดการศึกษาที่เปิดกว้าง  ให้แนวทางการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์   

2.2 การออกแบบและการสร้างชุดประลอง  
แนวทางในการออกแบบการสร้างชุดประลอง มีล าดับขั้นตอนดั้งนี้ (วัลลภ 2530:25-45), ก าหนด

จุดมุ่งหมายในการน าชุดประลองไปใช้ในการสอน , วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ 
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เป้าหมายที่ส าคัญ คือ ต้องการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเลือกอุปกรณ์ , การสร้างต้นแบบและตรวจสอบจาก
การตัดสินใจเลือกอุปกรณ์และชิ้นส่วนแล้วน ามาสเก็ตเป็นภาพประกอบคร่าว ๆ หรือสเก็ตเป็นแบบง่าย ๆ 
ก่อนจากนั้นจึงท าการสร้างต้นแบบ, การเขียนแบบในกรณีที่ออกแบบสร้างเพียงชิ้นงานเดียวก็ไม่จ าเป็น , 
อุปกรณ์ที่ออกแบบโดยทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งาน เพ่ือผู้ใช้จะได้ใช้อุปกรณ์ได้
อย่างถูกต้องปลอดภัย, ใบประลอง เป็นใบสั่งงานให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งจะบอก
ล าดับขั้นในการประลอง, การทดลองใช้ชุดประลอง จะถูกน าไปใช้ในสถานศึกษาเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องต่างๆ , 
การปรับปรุงข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากการประลองที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงชุด
ประลอง และใบประลองให้มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับได้ 
 2.3 ความรู้พื้นฐานเรื่องสีซึ่งสี มีผลต่อการออก 
แบบคือ, สร้างการรับรู้, ความรู้สึก, สร้างความน่าสนใจ, สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ, สีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
และการจดจ า 
    2.4 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการหล่อเรซิน ประกอบไปด้วย, โพลิเอสเทอร์เรซิน, ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา, 
ตัวเร่งปฏิกิริยา, ยางซิลิโคน, ตัวท าให้แข็งยางซิลิโคน, อะซีโทน, ดินน้ ามัน, ภาชนะผสม, ไม้กวน, หลอดวัด
หรือหลอดหยด, พู่กันและแปรง, มีดคัตเตอร์, กรรไกรตัด, สีผสมเรซิน 
      2.5 ชนิดของแม่แบบส าหรับการหล่อเรซิน แบบที่ใช้ในการน ามาสร้างแบบหล่อเรซินเป็นแบบยาง
ซิลิโคนซึ่งเป็นแม่แบบที่นิยมใช้หล่อชิ้นงานโพลิเอสเทอร์เรซิน มากที่สุด 
      2.6 เทคนิคการท าแม่แบบยางซิลิโคนถลกชนิดชิ้นเดียว ยางซิลิโคนหนา แบบใช้เทตามวิธีของไทย
วิธีการท าคล้าย ๆ กับแบบ WACKER  แต่ก่อนเทยางซิลิโคนลงไปในกรอบไม้   โดยมีเทคนิคการท าตาม        
ผังขั้นตอนการท าแม่แบบยางซิลิโคนถลกดังนี้  

1. ขั้นตอนการท าแม่แบบยางซิลิโคนถลกชนิดชิ้นเดียว ยางซิลิโคนหนาแบบใช้เท  ตามวิธีไทย 
2. ยึดต้นแบบกับแผ่นไม้รองด้วยดินน้ ามันหรือกาวยาง 
3. ผสมยางซิลิโคน ประมาณ 25 กรัม (หรือมากกว่าหากชิ้นงานมีผิวหน้าใหญ่)กับตัวท าให้แข็ง

ฯ ประมาณ 2-10 % (แล้วแต่ชนิดขอบยางซิลดคน) กวนให้เข้ากัน 
4. ใช้พู่กันทายางซิลิโคนให้ทั่วผิวหน้าต้นแบบ  ทิ้งจนซิลิโคนหยุดไหล 
5. วางกรอบไม้ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าขอบต้นแบบด้านละประมาณ  1-2  ซ.ม. สวมทับลงไป 
6. ปัน้ดินน้ ามันเป็นเส้น  กดดินน้ ามันยึดผิวกรอบไม้ด้านนอกตอนล่างกับแผ่นไม้รองให้รอบๆ

กรอบไม้ 
7. ผสมยางซิลิโคนใหม่อีกประมาณ 100-200 กรัม หรือมากกว่า  กับตัวท าให้แข็งฯ ใน

อัตราส่วนเดิม 
8. รีดเทยางซิลิโคนลงในกรอบไม้ โดยเทยางซิลิโคนให้เป็นเส้นย้อยลงจุดต่ าสุดเทจุดเดียวช้าๆ 

ยางซิลิโคนจะค่อยปรับระดับสูงขึ้นเรื่อย ไหลตามซอกมุมต่างๆโดยทั่วถึง 
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9. หากยางซิลิโคนยังไม่พอที่จะคลุมผิวต้นแบบให้ผสมยางซิลิโคนใหม่อีกแล้วเทลงไปในกรอบ
ไม้ในลักษณะเดิมจนได้ความหนาที่ต้องการคือหนาเลยจุดสูงสุดของต้นแบบประมาณ 1-2 ซ.ม. 

10. ทิ้งไว้ให้ยางซิลิโคนแข็งตัวประมาณ 4-8 ช.ม.หรือนานกว่านั้นจึงถอดกรอบไม้ออกใช้ไขควง
แยกแม่แบบยางซิลิโคนออกจากแผ่นไม้รองและต้นแบบ 

11. แม่แบบยางซิลิโคนถลกชนิดชิ้นเดียว ยางซิลิโคน แบบใช้เท ตามวิธีของไทย 
2.7 คุณค่าของสื่อการสอน สื่อการสอนจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็น

อย่างหนึ่งในระบบการเรียนการสอนหรือระบบการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์หรือคุณค่าของสื่อการ
สอนในระบบการเรียน การสอน ได้มีนักการศึกษาหลายท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้
หลากหลาย ในที่นี้จะพิจารณาเกี่ยวกับประโยชน์หรือคุณค่าของสื่อการสอน โดยแบ่งออกเป็น  2 ด้าน คือ
คุณค่าท่ีมีต่อผู้เรียน และคุณค่าที่มีต่อผู้สอน  
       2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.8.1 เรื่องของคุณสมบัติของอัลคิดเรซิน ผลงานวิจัยของ (อรอุษา สราวารี, 2539)  อัลคิด เร
ซิน เป็นสารยึดที่นิยมใช้มากท่ีสุด เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ 

2.8.2 เรื่องของการบูรณะฟันด้วยเรซินผลงานวิจัยของ (อาจารย์ทันตแพทย์หญิงพรพรรณ  อัศ
วาณิชย์,2540)  เพ่ือป้องกันเป็นวิธีการบูรณะฟันวิธีหนึ่งที่ท าให้มีการสูญเสียเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยที่สุด 
อีกทั้งสามารถป้องกันการผุต่อของฟันด้วยวัสดุเคลือบหลุมและร่องฟัน รายงานการวิจัยพบว่าการบูรณะฟัน
ด้วยเรซินเพื่อการป้องกันมีอายุการใช้งานนาน 6.5 ปี 

2.8.3 เรื่องของเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ในงานทันตกรรมหัตถการผลงานวิจัย
ของ (พีรพงศ์  กุประดิษฐ์ , 2003 ) พบว่าเรซินมอดิฟายด์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะในงานทันตกรรมหัตถการ  คุณสมบัติที่เด่นของวัสดุคือมีพันธะเคมีกับโครงสร้างของฟัน
และปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้เป็นเวลานาน 

2.8.4 เรื่องของความต้องการในการใช้สื่อการสอนของแผนก    ช่างไฟฟ้า ในวิทยาลัยเทคนิค 
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรณี 14 จังหวัด ภาคใต้ผลงานวิจัยของ (พิทักษ์ ธรรมมา,2539)
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์ประจ าที่สอนในแผนกช่างไฟฟ้า จ านวน 
191 คน ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ ใช้สื่อชนิด กระดาษขาวมากที่สุด รองลงมาคือชุดทดลอง 

2.8.5 เรื่องของ สีที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ (โกสม  สาย
ใจ, 2536: 50),  สีกับความรู้สึกเกี่ยวกับขนาด,  สีกับความรู้สึกเกี่ยวกับความ  สะอาด, สีกับความรู้สึก
เกี่ยวกับพลัง, สีเกี่ยวกับความรู้สึกเก่ียวกับความเคลื่อนไหว, สีเกี่ยวกับความรู้สึกเก่ียวกับระยะไกล 
 
3.วิธีการด าเนินการศึกษาปัญหา 
    โครงการปัญหาพิเศษนี้เป็นการศึกษาถึงปัญหาของการเรียนการสอนของวิชาการวัดละเอียดรหัส 
2102-2103 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการแก้ปัญหาโดยลักษณะการพัฒนาชิ้นงานซึ่งท าจากวัสดุเรซิน น ามาหล่อขึ้น
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รูปแล้วผ่านขบวนการกลึง เจาะ คว้าน และกัดด้วยเครื่อง ซี  เอ็น ซี เพ่ือให้ได้ขนาด พิกัด ความเรียบผิวที่
ถูกต้องตามแบบงานที่ก าหนด น ามาเป็นสื่อชุดฝึกปฏิบัติส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด เพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอน โดยมีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ออกแบบพัฒนาชิ้นงานซึ่งท าจากวัสดุเรซินส าหรับการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในรายวิชาการวัดละเอียด รหัส 2102-2103 จากหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช2546) และได้วิเคราะห์เนื้อหา  ซึ่งได้จัดท าเป็นเอกสารประการสอนเสนอ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุราษฏร์  พรมจันทร์ อาจารย์สอนในรายวิชายุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค Didactic for 
Technical Course หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น ามาศึกษาต่อยอดเพ่ือผลิตชุดฝึก ชุดประลอง เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติ ดัง
แสดงในแผนภูมิการออกแบบพัฒนาชิ้นงานซึ่งท าจากวัสดุเรซิน ส าหรับการสอนวิชาการ  วัดละเอียด 

3.2  ด าเนินการหล่อชิ้นงาน ขึ้นรูปผลิตชิ้นงานเรซิน ตามแบบ 
         3.2.1 การท าแม่แบบยางซิลิโคน เป็นส่วนส าคัญอันดับแรกก่อนท าการหล่อชิ้นงานเรซิน ให้
ได้ตามแบบงานที่ต้องการ หากไม่มีการท าแม่แบบยางซิลิโคนก่อนหล่อชิ้นงานเรซินจะท าให้ไม่สามารถคุม
เรื่องของขนาดและปริมาณเรซินได้นั้นหมายความว่าเศษเนื้อวัสดุเรซิน ต้องสูญเสียไปกับการข้ึนรูปใน
ขบวนการผลิต ดังภาพที่ 3-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการท าแม่แบบยาวซิลิโคน 
       3.2.2 การหล่อเรซินลงในแม่แบบยางซิลิโคนโดยการน าเอาโพลิเอสเทอร์เรซิน  เทใส่ถ้วยพลาสติก
ในปริมาณท่ีจะใช้งานหยดตัวช่วยเร่ง แล้วตามด้วยสีผสมเรซินหลังจากส่วนทั้งหมดผสมเข้ากันแล้วให้ตัวท าให้
แข็ง(Hardener) ท าการเทโพลิเอสเทอร์เรซินที่ผสมแล้วลงในแบบยางซิลิโคนที่ต้องการ 
  3.2.3 การข้ึนรูปผลิตชิ้นงานเรซินตามแบบงาน ในขบวนการขึ้นรูปชิ้นงานเรซินผู้ศึกษาปัญหาได้ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษในเรื่องของขนาดของชิ้นงานและผิวจะต้องได้ตามแบบที่ก าหนดเอาไว้ การผลิตขึ้นรูป
ชิ้นงานเรซินในการศึกษาปัญหาครั้งนี้ ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้นั้นเป็นเครื่องกลึง และเครื่องกัดอัตโนมัติ 
(CNC) เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด และได้ชิ้นงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คุณภาพของชิ้นงานเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาปัญหาได้
ออกแบบใช้แบบประเมินคุณภาพของชิ้นงานเพ่ือหาค่าแตกต่างของขนาดชิน้งานที่ผลิตจากวัสดุเรซิน จากจุดก าหนด
ต าแหน่งการวัดอ่านค่าของชิ้นงานในแต่ละชนิดของเครื่องมือวัดละเอียดทั้งหมดที่เลือกจากหน่วยการเรียนของ
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดละเอียดจ านวน 10 ชนิด ในการศึกษาปัญหาในครั้งนี้ด้านคุณภาพของชิ้นงาน ผู้
ศึกษาได้ใช้แบบประเมินคุณภาพของชิ้นงาน ที่ใช้การวัดขนาดจากชิ้นงานจริงในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน คือ
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ส่วนเรื่องของความพึง
พอใจของชุดชิ้นงานเรื่องของสีที่ผสมลงในเนื้อเรซิน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ศึกษาปัญหามีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังภาพที่ 3-6 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-6 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล
ซิลิโคน 

เร่ิม 

จบ 

ศึกษา เอกสาร ต ารา งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง  

และเน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรรายวิชา 

ก าหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม  

สร้างแบบสอบถาม 

น าไปใชเ้ก็บขอ้มูล 

จดัพิมพแ์บบสอบถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษา  
ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ปรับปรุงแบบสอบถาม 
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    3.4  ทดลองวัดขนาดของชิ้นงานที่ผลิตจากวัสดุเรซิน   ด้วยเครื่องมือวัดละเอียดพ้ืนฐานที่สอน  ใน
รายวิชาการวัดละเอียดในสถานที่อุณหภูมิแตกต่างกัน เก็บข้อมูล จดบันทึก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้ 
         3.4.1 การเตรียมห้องและเครื่องมือวัดละเอียดส าหรับการวัดหาคุณภาพชิ้นงานซึ่งอุณหภูมิของ
ห้องที่จะใช้ท าการวัดทดสอบต้องเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งเอาไว้เพ่ือรอให้อุณหภูมิของห้องปรับจนถึงตาม
เกณฑ์ 20 องศาเซลเซียส และจะเพ่ิมอุณหภูมิเป็น 25, 30 องศาเซลเซียสตามล าดับ การวัดอ่านค่าของ
อุณหภูมิห้องผู้ศึกษาปัญหาได้มีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิของห้องเพ่ือตรวจเช็ดค่าที่ต้องตาม
เกณฑ์หรือไม่ดังภาพท่ี 3-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3.4.2 การวัดค่าชิ้นงานชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด เก็บข้อมูล  จดบันทึก ผู้ศึกษาปัญหาได้
น าชิ้นงานที่ต้องการท าการวัดทดสอบจ านวนทั้งหมด10 ชุดๆ 10 ชิ้นพร้อมทั้งเครื่องมือวัดละเอียดในแต่ละ
ชนิดที่จะท าการทดสอบวัดค่าชิ้นงานในแต่ละชุดปล่อยทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงในห้องทดสอบงานวัดละเอียดที่มี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ เริ่มท าการวัดค่าพร้อมทั้งจดบันทึกเก็บข้อมูลลงใน
แบบประเมินเพื่อหาคุณภาพของชิ้นงาน   ที่ผลิตจากวัสดุเรซิน หลังจากนั้นก็ท าการปรับเพ่ิมอุณหภูมิเป็น 25, 
30  องศาเซลเซียสแล้วท าการวัดจดบันทึกข้อมูลต่อไปจนครบทั้ง 100 ชิ้น 
    3.5  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

ภาพท่ี 3-7 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเตรียมห้องและเคร่ืองมือวดัละเอียด 

เร่ิม 

ท าความสะอาดพ้ืนท่ีห้องปฏิบติัการทดสอบหาคุณภาพช้ินงาน  

น าช้ินงานและเคร่ืองมือวดัละเอียดท้ิงไวท่ี้ในหอ้ง 

ทดสอบที่มีค่าอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

อ่านคา่จดบนัทึกลงในแบบประเมิน 

คุณภาพช้ินงาน 
 

 

ปรับอุณหภูมิของห้องทดสอบท้ิงไวใ้ห้ได ้20 องศาเซลเซียส  

ท าความสะอาดช้ินงานทดสอบ และ 

เคร่ืองมือวดัละเอียดท่ีจะใชว้ดัอ่านค่า  

ท าการวดัทดสอบช้ินงาน 

25 องศาเซลเซียส  

30 องศาเซลเซียส 
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       3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของชิ้นงานชุดฝึกปฏิบัติที่ผลิตจากวัสดุ      
เรซิน จากแบบประเมินคุณภาพของชิ้นงานทั้งหมด 100 ชิ้นได้น าความรู้เกี่ยวกับการแปลผลโดยได้คัดแปลมา
จากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  (เสรี ลาชโรจน์ 2537:68) 

         คะแนน       ระดับการป้องกัน 
         1.00 - 1.50       ต่ า 
         1.51 - 2.50       ปานกลาง 
         2.51 - 3.00       ดี 

     3.5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติที่ผลิตจากวัสดุเรซิน 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชาการวัดละเอียดได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคู่มือการใช้สื่อ  ด้านใบงาน  
และด้านสื่อชุดฝึกปฏิบัติมีทั้งหมด 20 ข้อ วิเคราะห์โดยใช้สถิติหา ค่าเฉลี่ย (Mean -  )  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation - S.D.) โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับความคิดเห็นจากการใช้
ค่าน้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามดังนี้ (วันเดช พิชัย 2535: 445) 
  
4.ผลของการศึกษาปัญหา 
     4.1  ผลการหาคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตจากวัสดุเรซิน ใช้ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียดใช้แบบ
ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน ได้จากการวัดอ่านค่า เก็บข้อมูล น าค่าทั้งหมดของสภาพอุณหภูมิที่ 20, 25 และ 
30 องศาเซลเซียส มาเปรียบเทียบกันค่าที่ออกมาสรุปผลได้ว่าขนาดที่วัดได้ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นในรูป
ของกราฟ ดังภาพที่ 4-1   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที ่4-1 แสดงกราฟ ผลสรุปแบบประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 

     4.2  ผลการหาคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตจากวัสดุ 
เรซิน ใช้ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด ใช้แบบประเมินความพึงพอใจได้จากการกรอก 

แบบสอบถาม เก็บข้อมูลทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ด้านมี 20  ข้อค าถามกลุ่มนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความ   
พึงพอใจมีจ านวน 30 คน  แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยจ าแนกออกเป็นแต่

(เซลเซียส) 
25 
องศา 

30 
องศา 

20 
องศา 

y-
x 

z-y z-x 

(คุณภาพ ) 

ดี 

ต ่า 

= x 

= z 

= y 

= 1.00 - 1.50 

= 1.51 - 2.50 

= 2.51 - 3.00 

ดี 
  ปาน 
  กลาง 
ต ่า 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    75 
 

 

ละด้านดังนี,้ ด้านคู่มือการใช้สื่อคะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพดี, ด้านใบงานเฉลี่ยรวม 4.79 อยู่
ในระดับดีมาก, ด้านข้อก าหนดการออกแบบเฉลี่ยรวม 4.93 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากแสดงให้เห็นในรูปของ
กราฟ ดังภาพที่ 4-2   
 
  
 
 
 
 
5.สรุปผลการศึกษาปัญหา 
     5.1  วัตถุประสงค์ของการศึกษาปัญหา  เพ่ือการพัฒนาชิ้นงานซึ่งท าจากวัสดุเรซิน  ส าหรับการสอน
วิชาการวัดละเอียดเพื่อหาคุณภาพของชิ้นงานซึ่งท าจากวัสดุเรซินส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียดที่สร้างขึ้น 
     5.2  การด าเนินการทดลองเก็บข้อมูลทางด้านคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติที่ผลิตจากวัสดุเรซิน ส าหรับ
การเรียนการสอนวิชาการวัดละเอียดในสภาพของอุณหภูมิห้องที่ 20, 25 และ30 องศาเซลเซียส โดยการ 
แปลผลจากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

    1. ผลการเปรียบเทียบค่า   1.00 - 1.50    ต่ า 
    2. ผลการเปรียบเทียบค่า   1.51 - 2.50     ปานกลาง 
    3. ผลการเปรียบเทียบค่า   2.51 - 3.00     ดี     

    5.3  สรุปผลกาศึกษาปัญหาผลการศึกษาปัญหาในครั้งนี้สามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
5.3.1  ด้านคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจากวัสดุเรซินน าเอาค่าตัวเลขที่ได้จากการวัดอ่านค่า

ทั้งหมด 3 ห้องอุณหภูมิ มาเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของขนาด ค่าที่ออกมาสรุปผลได้ว่าขนาดที่วัดได้
ไม่แตกต่างกัน   

  5.3.2 ด้านคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจากวัสดุเรซินใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านเท่ากับ 4.83  อยู่ในระดับที่ดีมาก ในส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้ง 3 ด้านเท่ากับ 
0.24 อยู่ในระดับที่ดีมาก  

 5.4  อภิปรายผล 
5.4.1  ด้านคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจากวัสดุเรซิน ผลการเปรียบเทียบพบว่ามีคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก   
5.4.2  ด้านคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจากวัสดุเรซิน  จากการกรอกแบบสอบถามความ

พึงพอใจ ด้านคู่มือการใช้สื่อ ( X = 4.42   S.D.=0.65)  ด้านใบงาน ( X = 4.79   S.D.=0.36)  และด้าน
ข้อก าหนดในการออกแบบ(X = 4.93  S.D.=0.14)  คุณภาพโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในระดับที่ดีมาก  จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจากวัสดุเรซิน  

(จ านวนหวัขอ้ประเมิน) ภาพที่ 4-2 แสดงกราฟ ผลการสรปุแบบประเมินความพึงพอใจ 

(ระดบัคุณภาพ) 

5 มากที่สุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอ้ย 
1 นอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 
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ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียดที่ผู้ศึกษาปัญหาพัฒนาผลิตขึ้น สามารถน าไปใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรม 
ประกอบการเรียนสอน วิชาการวัดละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.5  ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 ควรน าชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจากวัสดุเรซิน  ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด ที่สร้างขึ้นไป
เปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้ หลังใช้ของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจากวัสดุเรซิน  
ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด 

5.5.2  ควรมีการสร้าง และผลิตสื่อต่าง ๆ ส าหรับการเรียนการสอนอย่างชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจาก
วัสดุเรซิน  ส าหรับการสอนวิชาการวัดละเอียด ในหัวข้อเรื่องลักษณะเดียวกัน เช่น สื่อชุดฝึกปฏิบัติซึ่งท าจาก
วัสดุเรซิน  ส าหรับการสอนขั้นตอนการลับมีดกลึงแบบต่าง ๆ ในสาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวช.1 
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T 009 
การพัฒนาเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน 

The Development of Fruit Stirrer by Heat Convection System 
 

สมนกึ  วันละ1  

Somnerk  Wanla1  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องกวนผลไม้ ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน 2) หา

ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลาง ส่งผ่านความร้อน โดยหม้อกวนถูกออกแบบให้เป็น 2  
ชั้นตรงกลางระหว่างหม้อชั้นนอกกับหม้อใบชั้นในจะบรรจุน้ ามันพืชซึ่งจะใช้เป็นตัวส่งผ่านความร้อน ตัวถังกวนถูก
สร้างจากวัสดุเหล็กกล้าเกรด 304 ซึ่งใช้สัมผัสโดยตรงกับอาหารได้อย่างปลอดภัย เครื่องนี้มีการตรวจวัดค่าและ
ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการกวนให้อยู่ในเกณฑ์คงที่ และทั่วถึงด้วยตัวกลางน้ ามันซึ่งจะส่งความร้อนไปยังวัตถุดิบที่
อยู่ในเครื่องกวนแทน ระบบควบคุมจุดหัวเตาและปิดเชื้อเพลิงได้ตามอุณหภูมิก าหนด ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ต้นก าลังจากชุดมอเตอร์ 220V  1/2 HP 1450RPM ส่งผ่านเกียร์ทดรอบ 1:30 ใบกวนถูกออกแบบ
ให้มีการถอดล้างท าความสะอาดได้ ประสิทธิภาพของเครื่องพบว่า อัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกวนต่อ
รอบการผลิตเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.69 หน่วย อัตราสิ้นเปลืองพลังงานก๊าซเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม(LPG) ค่าเฉลี่ย 1.75 
กิโลกรัม/ครั้งที่ผลิต คิดเป็นค่าใช้จ่าย 30 บาท/ครั้ง ใช้เวลาเฉลี่ยที่ 2.18 ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท างาน อัตรา
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 35.50 บาท/ครั้ง ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกวนเฉลี่ย 6.13kg/h.kw อัตราการ
ท างานของเครื่องเฉลี่ยเท่ากับ 9.19 Kg/h อุณหภูมิที่มีความเหมาะสมในการผลิตควบคุมตัวกลางที่ใช้ส่งผ่านความ
ร้อน (Hot oil) 115 °C อุณหภูมิสัมผัสของวัตถุดิบขณะกวนเฉลี่ย 65 °C การวิเคราะห์ค่าการยอมรับของตัวอย่าง
สับปะรดกวนที่ใช้อุณหภูมิควบคุม ไม่แตกต่างย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) ได้มาจากการทดสอบ สี กลิ่นรส 
และเนื้อสัมผัสโดยใช้น าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกวนที่แตกต่างกัน 50°C- 80°C เครื่องดังกล่าวสามารถเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี  ได้แก่ สับปะรดกวน แยมสับปะรด สับปะรดแผ่น เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: เครื่องกวน  ตัวกลางส่งผ่านความร้อน 
Abstract 

This research was aimed to 1) develop the fruit stirring machine using heat convection 
system, and to study the effectiveness of the machine. The innovation was designed to have two 
                                                 
1
 วิทยาลยัเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  

1 Phrae Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 2 
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layers; the oil was put between inside and outside pot to use for transferring heat. The pot was made 
of steel grade SUS304 which was safe for cooking. The machine was designed to check and control 
the temperature of the pot to be stable and covered all over the pot by the oil transferred heat 
between pot or stirring machine. The controlling system of the machine ignited the oven and cut the 
fuel depended on the temperature. The main power source of the stirrer got from the AC220V 1/2 
HP motor set 1450 RPM and transmitted through the gear reducer around 1:30. The stirring blade was 
designed to be removable, washable. Reducing metal contact with the Teflon material on the tip of 
the stirring blade. The efficiency of the machine found that the electrical energy consumption of the 
stirrer on the average production cycle is 0.69 units. The average energy consumption of LPG gas was 
1.75 kg/time. The cost was 30 baht/time. The average time spent was about 2.18 hours. Electric 
power consumption rate was 35.50 baht/time. The efficiency of the machine was 6.13kg/h.kw. The 
average of working rate of the machine was 9.19 Kg/h. The temperature was suitable for stirred fruit 
and control heat was at 115 ° C. The average temperature of the material while stirring was 65 °C. 
Analysis of the acceptance values of the stirring pineapple samples using controlled temperature was 
no significant different (P> 0.05) was obtained from color, flavor, and texture testing using 50 -80 °C 
different products from different agitation processes to add value of agricultural products for farmers 
as well as pineapple plate, jam, etc. 
 
Keywords: Fruit Stirrer, Heat convection system 

 

บทน า 
กลุ่มเกษตรสหกรณ์บ้านเสด็จ จังหวัดล าปางเป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่ส าคัญจังหวัดหนึ่งใน

ภาคเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาจึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การปลูก
สับปะรด กลุ่มเกษตรกรมักพบกับปัญหาผลผลิตออกพร้อมกันมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  ซึ่งมี
ปริมาณมากถึง 100,000 ตันต่อปี แต่อย่างไรก็ตามเรามักพบการปลูกพืชชนิดนี้อยู่หลายอ าเภอของจังหวัด 
และส่วนใหญ่สายพันธุ์ที่นิยมปลูกคือ สับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งคุณสมบัติของสับปะรดชนิดนี้คือ ปลูก
ง่าย โตไว มีความฉ่ าน้ าสูง แต่คุณสมบัติที่ด้อยของสายพันธุ์นี้คือ ผลิตผลไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยอายุ
เฉลี่ยไม่เกิน 4 วัน ซึ่งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวเกษตรกร มักพบกับปัญหาสับปะรดเกิดการเน่าเสียเพราะ
จ าหน่ายไม่หมดทันตามเวลา วิธีการหนึ่งซึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าของสับปะรด ได้แก่ การแปรรูป
โดยใช้หลักการถนอมอาหารด้วยวิธีการกวน เดิมกลุ่มใช้วิธีการกวนโดยใช้กระทะคนด้วยไม้พาย ใน
กระบวนการกวนสับปะรดต้องใช้คนคอยเฝ้าระวังและคนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือหลีกเลี่ยงการไหม้ ติดกระทะยิ่ง
พอสับปะรดที่กวนใกล้งวดจะมีความหนืดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องใช้วิธีช่วยกันกวนมากกว่า 1 คน ใน
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กระบวนการนี้หากมีเครื่องจักรคอยทุ่นแรง ก็จะสามารถอ านวยความสะดวกในการกระบวนการถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการกวนได้ ทางกลุ่มจึงมีความต้องการเครื่องกวนสับปะรด เพ่ือช่วยทุ่นแรงในกระบวนการกวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ทางผู้ศึกษาจึงมีแนวความคิดสร้างเครื่องกวนสับปะรดเพ่ือใช้ส าหรับการกวนเนื้อสับปะรดที่ผ่าน
กระบวนการปอกเปลือกและแยกน้ าออกแล้วบางส่วน ซึ่งจะสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าสับปะรดให้มีค่าที่สูงขึ้น 
เนื่องจากสับปะรดที่ผ่านกระบวนการกวนสามารถเก็บไว้ได้นาน เป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาด หาก
กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรส าหรับการกวนสับปะรดแล้วก็จะสามารถถนอมอาหารลด
ปริมาณการเน่าเสียของสับปะรดลงได้ และสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน  
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่ านความร้อนซึ่งเป็น
เครื่องกวนชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง ผู้ศึกษาได้สืบค้นหลักการและแนวคิดจากแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
ประกอบด้วยดังนี้ 

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล [1] กล่าวถึงโครงสร้างของเครื่องกวน
เนื้อมังคุดควบคุมอุณหภูมิแบบกึ่งอัตโนมัติส าหรับวิสาหกิจชุมชนไว้ดังนี้ผลิตจากเหล็กหนา ตัวกระทะกวน
ผลิตจากสแตนเลสความหนา3 มิลลิเมตรพร้อมขอบกันกระเด็น และมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 26 นิ้ว ใบ
กวนผลิตจากเทปลอนส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ก้านกวนผลิตจากสแตนเลสท าความสะอาดได้อย่างง่ายใช้
พลังงานเชื้อเพลิงจากแก๊สหุงต้มจากการทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ านวน 12 กิโลกรัม พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสม
คือ 90-100 องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดประมาณ 2 ชั่วโมง 

ดรุณี  ภู่คง [2] ได้กล่าวในรายงานการศึกษาการพัฒนาเครื่องกวนผลไมเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารหมายถึง อุตสาหกรรมที่น า ผลผลิตจากภาคเกษตรซึ่ง ไดแก่ ผลผลิตจากพืชปศุสัตว์ และ
ประมงมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิตเพ่ือให้ไดผลิตภัณฑ์
สะดวกต่อการบริโภค หรือการน าไปใช้ในขั้นต่อไป และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ 
และประมง โดยผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้น หรือขั้นกลางเป็นสินค้ากึ่งส าเร็จรูป หรือขั้นปลายที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป   

ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก และ กุลพร พุทธมี [3] กล่าวว่าสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการกวน คือ การกวนด้วย
เครื่องกวนผลไม้สุญญากาศที่อุณหภูมิ 45 °C เวลา 135 นาที ผลการทดสอบคุณสมบัติทุเรียนกวนค่าความหวาน
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สูงที่สุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50°C เวลา 150 นาที เท่ากับ 76 ° Brix ค่าวอเตอร์แอคตีวิตี้สูงสุด คือการกวนที่
อุณหภูมิ 40 °C เวลา 120 นาที เท่ากับ 0.75 ค่าสีความสว่าง (L) สูงที่สุดคือการกวนที่อุณหภูมิ 40 °C เวลา 150 
นาทีเท่ากับ 38.59 ค่าสีแดงเขียว(a) สูงที่สุด คือ การกวนทีอุณหภูมิ 50 °C เวลา 150 นาที เท่ากับ 10.66 ค่าสีน า
เงินเหลือง(b) สูงที่สุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50 °C เวลา 120 นาที เท่ากับ 24.15 ผลการทดสอบทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ให้ค่าแตกต่างกันทาง
สถิต( ิ p<0.05) การยอมรับที่สูงที่สุด คือ สภาวะการกวนอุณหภูมิที่ 45 °C เวลา 135 นาท ี

สุเทพ กสิกรรม, ชัยวัฒน  เผาสันทัดพาณิชย์, พิมล วุฒิสินธ และ เวียง อากรชี [4] กล่าวไว้ว่าจาก
การศึกษาวิธีการกวนเนื้อทุเรียนด้วยแรงคนและน าเครื่องกวนเนื้อผลไม้มาทดลองกวนเนื้อทุเรียน เพ่ือให้ได
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ในการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องกวนเนื้อทุเรียนให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการกวนเนื้อทุเรียน เช่น พัฒนากระทะสแตนเลส ชั้นเดียวเป็นกระทะ 2 ชั้น ใช้น้ าหรือน้ ามัน
เป็นวัสดุตัวกลางน าความร้อนเพ่ือให้มีการกระจายความร้อนไดอย่างสม่ าเสมอ 

วริทธิ์ อ้ึงภากรณ [5] ได้กล่าวถึงหลักการเลือกวัสดุเพ่ือจะน ามาเป็นแนวทางการสร้างและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์เครื่องกวนระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อยชนิดแกนหมุนแนวดิ่งได้แก่ หลักการใช้งานเครื่องกวน
เบื้องต้น จากนั้นจึงจะพิจารณาจากวิธีการขึ้นรูปและการผลิต ต้นทุนการผลิต และการจัดหาวัสดุ ซึ่งสามารถ
เลือกใช้วัสดุไดดังตัวอย่างนี้  
1. โลหะที่สามารถสัมผัสกับอาหาร 

ความปลอดภัยด้านโภชนาการ (Food safety) ความปลอดภัยทางโภชนาการ กล่าวคือขณะใช้
งานสเตนเลสจะต้องปราศจากสารที่เป็นพิษที่จะหลุดรอดออกมาเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใดก็ตาม โดยทั่วไปสเตนเลสชนิดมาตรฐานเป็นเหล็กกล้าที่ไม่มีพิษ แต่พึงระลึกเสมอว่าการใช้งานสเตน
เลสในสภาวะต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นเหตุให้สเตนเลสเกิดการสะสมหรือเกิดปฏิกิริยาเชิงเคมี  เป็นผลท า
ให้สเตนเลสเหล่านั้นไม่เหมาะต่อการใช้งานเชิงโภชนาการอีกต่อไปได้ เช่น ภาชนะหุงต้มที่ท าจากสเตนเลส 
เป็นภาชนะที่นิยมใช้รองจากภาชนะอลูมิเนียม ภาชนะสเตนเลสมีส่วนผสมของธาตุโลหะหลัก ได้แก่ เหล็ก 
โครเมียม นิกเกิล และโมลิบดีนัม โลหะที่ใช้ประกอบการผลิตบางตัวเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ส าหรับธาตุ
นิกเกิลอาจเป็นสารที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการของผิวหนังได้ในผู้ที่แพ้นิกเกิล ด้วยเหตุที่นิกเกิลจะละลาย
ออกมาในอาหารที่เครื่องปรุงมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น การใช้น้ าส้มสายชูหรือซอสมะเขือเทศ  ส าหรับคนที่มีอาการ
แพ้นิกเกิลก็อาจจะเลือกใช้ภาชนะสเตนเลสที่ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล หรือสเตนเลสที่เคลือบสารอีนาเมลซึ่ง
เป็นสารเคมีท่ีไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด[6] 

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ[7] การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส (Food sensory 
evaluation) เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวัดวิเคราะห์และแปลความหมายของลักษณะผลิตภัณฑ์
และอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรสการสัมผัส และการได้ยิน แล้ว
วิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้หลักการทางสถิติเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เช่น 
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ใช้วัดความแตกต่างหรือความเหมือนของผลิตภัณฑ์ ใช้วัดคุณภาพหรือปริมาณของลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 
2. การใช้งานสเตนเลสที่อุณหภูมิสูง (Stainless Steels at High Temperatures) 

ที่อุณหภูมิสูงโลหะที่ไดรับความร้อนมักเกิดการเปลี่ยนรูปถาวร (Plastic deformation) และการเปลี่ยนรูป
แบบอย่างช้า ๆ รวมถึงเกิดการแปรรูปแบบยืดหยุ่น (Elastic deformation) ดังนั้นเวลาจึงเป็นปัจจัยส าคัญ และการใช้ 
ตลอดช่วงระยะเวลาการใช้งานอุณหภูมิสูงต้องค านึงถึงปัจจัยของเวลาและการแปรรูปความเค้นขณะเครื่องท างานด้วย  

 
3. ความต้านทานการกกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง (Resistance to high - temperature corrosion) 

กลไกการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงจะแตกต่างกันไปตามปริมาณของออกซิเจนในบรรยากาศและสารที่ท าให้
เกิดการ กัดกร่อน บรรยากาศท่ีมีปริมาณออกซิเจนสูง ได้แก่ มีแก๊สออกซิเจน ไอน้ า ซัลเฟอร์และออกไซด์ของ 
ซัลเฟอร  ์(SO2 และ SO3) คารบ์อนไดออกไซด  ์(CO2) ไนโตรเจนออกไซด  ์(NOx) คลอรนี และอ่ืนๆ ขณะในที 
บรรยากาศที่มีปริมาณออกซิเจนต่ า มักเกิดจากปัญหา ไฮโดรเจนซึงอาจเป็นในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟด  ์ (H2S) คา
รบ์อนมอนอกไซด  ์(CO) ไฮโดรเจนคลอไรด  ์ (HCl) ไฮโดรคารบ์อน แอมโมเนียเป็นต้น ส่วนในโครงการวิจัยนี้เลือกใช้ส
เตนเลส เกรดทดความร้อนสูงและเป็นชนิดเดียวกันกับหม้อหุงต้มอาหาร ส าหรับสร้างเป็นหม้อกวนสับปะรด 

สับปะรด 14 สายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย[8] ไทยพีบีเอสออนไลน์กล่าวในบทความที่เผยแพร่ทาง
สาธารณะพามารู้จักสับปะรดที่ปลูกในไทย เพื่อการบริโภคผลสด และการแปรรูปทางอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยประกอบด้วยสายพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์อินทรชิตแดง พันธุ์อินทรชิตขาว พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์นางแล สับปะรด
ศรีราชา สัปปะรดตราดสีทอง สับปะรดห้วยมุ่น สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดภูเก็ตพันธุ์เพชรบุรี 1พันธุ์
เพชรบุรี 2 พันธุ์ภูชวาหรือไซโก้เบอร์ 6 และพันธุ์ MD2 หรือหอมสุวรรณนิยมรับประทานผลสด ซึ่งในรายงาน
วิจัยนี้ใช้สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดพ้ืนที่ปลูกบ้านเสด็จจังหวัดล าปางคุณสมบัติเด่น
ของสับปะรดพันธ์นี้คือผลโต เนื้อเยอะมีความฉ่ าน้ าสูงน้ าหนักผลเฉลี่ย 2-6 กิโลกรัม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพร่างเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน 
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คุณลักษณะของเครื่องตามแบบร่างความคิด 
1. ตัวเครื่องส่วนที่สัมผัสกับเนื้อสับปะรดโดยตรงท าจากโลหะ สเตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของถังกระทะส าหรับรองรับการกวนเท่ากับ 60 เซนติเมตร ความสูงรวมฐาน 65 เซนติเมตร  
2. ก้านใบพายท ามาจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร ช่วง

ใบพายด้านล่างท าจากโลหะผสมไม้เนื้อแข็งขึ้นรูปตามสัดของก้นกระทะด้านล่าง 
3. ชุดพูเล่และเฟืองทดเนื่องจากกระบวนการกวนมีความหนืดของเนื้อสับปะรดจึงก าหนดให้มีเฟือง

ทดรอบมอเตอร์ 
4. ชุดกล่องควบคุมการท างานของเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
5. ชุดเตาแก๊สความร้อน ท าหน้าที่ผลิตความร้อนหลักส าหรับการกวน 
6. ฐานล้อเลื่อนออกแบบเพื่อเพ่ิมความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้งานสามารถดันและเลื่อนไป

ในต าแหน่งที่ต้องการในพ้ืนระนาบผิวเรียบไม่ต่างระดับ 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยการพัฒนาเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อนตามที่ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ

ตั้งแต่เริมต้นจนกระทั้งสิ้นสุดกระบวนการสร้างและส่งมอบการน าไปใช้ประโยชน์มีขั้นต้อนดังต่อไปนี้  
1. ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

การกวน การเลือกใช้วัสดุ โลหะ การติดตั้งอุปกรณ์ตลอดรวมถึงการศึกษาหลักการทฤษฎีต่างๆ  
2. ออกแบบวงจรควบคุมการท างาน เพ่ือใช้เป็นวงจรควบคุมการท างานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุม (Control Unit) การติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ในจุดต่าง  ๆที่
ส าคัญ พร้อมการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของวงจรในแต่ละจุด โดยใช้แบบวัดและทดสอบตารางบันทึก
ค่าพารามิเตอร์ของ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ บันทึกค่าข้อมูลไว้เปรียบเทียบการปรับตั้งค่าที่เหมาะสม 

3. ด าเนินการออกแบบและการขึ้นรูปโครงสร้างของเครื่องทั้งระบบซึ่งแบบส าหรับการสร้างแสดงในภาพที่ 2 

 

ด้านบน 

ด้านหน้า ด้านข้าง 

 

1.ชุดมอเตอร์เกียร์ 5.ถังกวนใบนอก 
2.ชุดใบกวน 6.ถังกวนด้านใน 
3.จุดเติมน้ า/น้ ามัน 7.ล้อเลือ่น 
4.ท่อเดรน  
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                         ภาพที่ 2 แบบเครื่องและเครื่องที่สร้างตามแบบ 
4. ด าเนินการสร้างและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยการประกอบชุดวงจรควบคุมทางไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับโครงสร้างของเครื่อง พร้อมกับทดสอบการท างาน บันทึกค่าข้อมูล  
5. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการท างานของเครื่องกวน เช่น ส่วนของการจุดเชื้อเพลิงของเตาแก๊สหุง

ต้ม การปรับตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์การทดสอบการท างานแบบซ้ า ๆ การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องโดยหาค่าความทน โดยเปิดให้เครื่องท างานอย่างต่อเนื่อง บันทึกค่าข้อมูลที่ส าคัญค านวณค่าอัตรา
สิ้นเปลือง ปรับแต่งอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

6. ด าเนินการส่งมอบเครื่องจักรแก่กลุ่มเป้าหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยี  องค์ความรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์ต่อการใช้งานสูงสุด พร้อมกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน จัดท ารูปเล่ม 

 

ผลการวิจัย 
การทดสอบระบบการกวนเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพในการปลูกสับปะรดผู้ศึกษาจึงใช้

สับปะรดเป็นวัตถุดิบท าการกวนด้วยเครื่องที่สร้างขึ้นนี้การทดสอบระบบของเครื่องกวนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย 

1.1 วัตถุดิบประกอบด้วย เนื้อสับปะรดสับละเอียด น้ าตาล เกลือ แบะแซ 
1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ เครื่องกวนผลไม้ เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิทัล แก๊สหุงต้ม มัลติ-     

มีเตอร์ Fulk พร้อมสายโพรบส าหรับวัดอุณหภูมิ แบบตารางบันทึกผล 
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
น าเนื้อสับปะรดพร้อมกับส่วนผสมทั้งหมดเทลงในเครื่องกวนตั้งค่าอุณหภูมิควบคุมเริ่มเดินเครื่อง

โดยก าหนดอุณหภูมิสัมผัสผิวของถังกวนโดยตั้งอุณหภูมิควบคุมไว้ที่ 115°C ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณสมบัติเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อนด้วยสับปะรด 20 

กิโลกรัมครั้งการผลิตใช้สับปะรดแบบคละเกรด 

คร้ังท่ี เวลาที่ใช้ (ชั่วโมง) ปริมาณแก๊สหุงต้มที่ใช้ (Kg) 

1 2.30 2.2 
2 2.20 1.8 
3 2.12 1.6 
4 2.10 1.4 

รวม 9.48 7 
เฉลี่ย 2.18 1.75 

จากตารางที่ 1 เป็นการทดสอบการท างานของเครื่องกวนแบบต่อเนื่องด้วยปริมาณเนื้อสับปะรดที่
หั่นซอยละเอียดจ านวน 20 กิโลกรัมต่อครั้งโดยผลิตแบบต่อเนื่องทันทีเมื่อน าสับปะรดที่กวนได้ที่แล้วแต่ละ
ครั้งออกจากเครื่องกวน ในกระบวนการกวนสับปะรดในแต่ละครั้งเวลาต่างกันบ้างเล็กน้อยในช่วงแรก
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เนื่องจากตัวเครื่องกวนยังไม่มีความร้อนสะสม จากการทดสอบพบว่าการสิ้นเปลืองแก๊สหุงต้นมีค่าที่ลดลง 
เวลาที่เครื่องนี้ท าได้เฉลี่ยที่ 2.18 ชั่วโมง ใช้แก๊สหุงต้มเฉลี่ย 1.75 กิโลกรัมต่อครั้ง กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเวลาที่ใช้เทียบกับปริมาณแก๊สหุงต้มท่ีใช้แสดงในภาพที่ 3 

 
 ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับปริมาณแก๊สหุงต้มที่ใช้ 
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานด้านอัตราการท างานและหาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของเครื่องกวนค่าผลการทดสอบแสดงได้ในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกวนของการใช้กระแสไฟฟ้าครั้งที่เวลาที่ใช้ 

ครั้งที่ 
เวลาที่ใช ้
(ชั่วโมง) 

อัตราการท างาน(กก./
ชม.) 

ก าลังไฟฟ้า 
(kw/h) 

ประสิทธ ิ
ภาพ(kg/h.kw) 

1 2.30 8.70 1.5 5.80 

2 2.20 9.09 1.5 6.06 

3 2.12 9.43 1.5 6.29 

4 2.10 9.52 1.5 6.35 

รวม 9.48 36.74 6 24.5 

เฉลี่ย 2.18 9.19 1.5 6.13 

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการท างานด้านอัตราการท างานและหาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องกวนโดยประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกวนเฉลี่ย 6.13kg/h.kw ส่วนค่าอัตราการท างานของเครื่องโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 9.19 Kg/h  ที่เวลาเฉลี่ย 2.18 ชั่วโมงวิธีการค านวณค่าแสดงในล าดับต่อไปนี้การค านวณหาค่าก าลังไฟฟ้า (kw/h) 
ของเครื่องกวนนี้มีขนาด 1.5 กิโลวัตต์สามารถน าค่าไปค านวณอัตราค่าไฟฟ้าในรอบการผลิตของเครื่องกวนชนิดแกนหมุน
แนวดิ่งมีดังนี้ 

อัตราค่าสิ้นเปลืองไฟฟ้า   = ขนาดก าลังไฟฟ้า (วัตต์) ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
              1000 x จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน 
                                 =   1500   (watt) x 2.18 h            
              1000 (watt)  
                                 = 3.2  หน่วย  
อัตราการท างาน(กก./ชม.) มีวิธีการหาค านวณดังนี้ 
 ตราการท างาน        =     น้ าหนักผลผลิต 
                                                         เวลา 
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    =  20 ก.ก.    
                                                  2.18 ชั่วโมง                     
                                        = 9.17 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

การค านวณหาค่าประสิทธิภาพ (kg/h.kw) ของเครื่องกวนมีดังนี้ 
 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า =    อัตราการท างานของเครื่อง (kg./h) 
                                                               ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ (kw) 
      =   20 (kg./h) 
             1.5 kw 
      =   13.33 kg/h.kw 

การค านวณหาค่าอัตราสิ้นเปลืองก๊าซที่ใช้ในการกวนสับปะรดมีดังนี้ 
อัตราสิ้นเปลืองก๊าซหุงต้ม =  จ านวนก๊าซท่ีใช้ในกระบวนการผลิต (Kg) x ราคาต่อหน่วย(Kg./บาท) 
     = 1.75 Kg x 20.29 (Kg./บาท) 
              = 35.50 บาท /ครั้ง 

การเปรียบเทียบแรงงานคนกับการใช้เครื่องกวน 
 การใช้แรงงานคนในการกวนมักมีข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น ต้องเฝ้าอยู่หน้าหม้อกวนตลอด เกิดความ
เมื่อยล้าในการท างาน การเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานแรงงานคนกับเครื่องกวนสับปะรดใน
เฉลี่ยการผลิต 2 ครั้ง/วัน แสดงในตารางที่ 3 
 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานแรงงานคนกับเครื่องกวนสับปะรด 

รายละเอียด 
การกวนสับปะรด 

โดยแรงงานคน เครื่องจักร 

เวลาที่ใช้ในการกวน 3-4  ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 
ความต่อเนื่องในการกวน ไม่ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง 

การควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีการควบคุม อุณหภูมิควบคุมอัตโนมัติ 

ความเร็วในการกวนและพลิกกลับ ไม่ต้อเนื่อง ต่อเนื่อง 
คุณภาพของสับปะรดกวน คุณภาพสีและรสชาติไม่สม่ าเสมอ คุณภาพสีและรสชาติสม่ าเสมอ 

ก าลังผลิต 20 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม 
ต้นทุนที่ใช้ 400บาท/วัน/1คน 83 บาท [6+35.50]x2 

จ านวนครั้งที่ผลิต/วัน 1-2 ครั้ง 1-4 ครั้ง 

เมื่อคิดเปรียบเทียบ 30 วันในกระบวนการผลิตเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแรงงานคนกับเครื่องกวนค านวณได้ดังนี้  
แรงงานคน    = 400 บาท x  30วัน  = 12,000 บาท /เดือน 
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ค่าใช้จ่ายโดยใช้เครื่องกวน = 41.5 บาท x 30วัน  = 1,230   บาท/เดือน 
หากใช้เครื่องกวนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 12,000-1,230 =  10,770 บาท 
วิธีการหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต 

ในกระบวนการกวนอุณหภูมิที่ใช้มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา ซึ่ง เป็นปัจจัยที่จะส่งผลท าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการทางผู้ศึกษาจึงได้หาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับกระบวนการ
แปรรูปสับปะรดเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งประกอบด้วยการวัดวิเคราะห์
และแปลความหมายของลักษณะผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส 
การสัมผัส และการได้ยิน แล้ววิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้หลักการทางสถิติโดยแบ่ง 5 ระดับ สี กลิ่นรส และ
เนื้อสัมผัสโดยใช้น าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกวนที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันได้แก่ แบบ  A อุณหภูมิคงที่ 
50°C   B 60°C แบบ C 70°C และแบบ D 80°C เรียงตามล าดับ ผลการประเมินจากตัวแทนสมาชิกจ านวน 
15 คน มีคะแนนการยอมรับของตัวอย่างสับปะรดกวนที่ใช้อุณหภูมิควบคุม ไม่แตกต่างย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P > 0.05) ดังนั้นย่านอุณหภูมิที่ใช้ในการกวนควรอยู่ระหว่าง 50°C - 80°C ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ค่าทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการมองเห็น การได้กลิ่น สี รสชาติ และการรับรสการสัมผัส 

ด้วยวิธีการเรียงล าดับความชอบ (Ranking for preference) 5 ระดับ 

ลักษณะ 
A /50°C B /60°C C /70°C D /80°C 

Mean Std. D Mean Std. D Mean Std. D Mean Std. D 

การมองเห็น 2.67 .617 2.66 .900 2.73 .704 2.47 .516 

กลิ่น 2.93 .704 2.87 .915 3.40 .737 3.20 .862 

ส ี 2.67 .617 2.67 .900 2.73 .704 2.47 .516 

รสชาต ิ 2.93 .704 3.00 .926 3.40 .737 3.27 .799 

เนื้อสัมผัส 3.27 .704 2.73 .961 3.00 1.00 2.93 .799 

ข้อมูลการเพิ่มมูลค่าสับปะรด 
 ในกระบวนการกวนสับปะรดใช้ผลสดที่ตกเกรด 20 กิโลกรัมราคาเฉลี่ย 2 บาท/กิโลกรัม น ามากวน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยคิดราคาต้นทุนวัตถุดิบและอัตราสิ้นเปลืองของเครื่องจักร/ครั้งการผลิตมีดังนี้ 
ค่าวัตถุดิบสับปะรดผลสดรวมเปลือก   =  40   บาท 
ค่าใช้จ่ายพลังงานเชื้อเพลิง+ไฟฟ้า    = 41.5  บาท 
ค่าสารปรุงรสชาติ(น้ าตาล,เกลือ,แบะแซ) = 30    บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต  = 111.50 บาท 

มวลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกวนสับปะรด 5 กิโลกรัมราคาจ าหน่าย 200 ต่อกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า 
1,000ค่าตอบแทนที่ได้จากการกวนต่อ1ครั้งหาได้จาก มูลค่าที่ผลิตได้-ต้นทุน 1000-111.50 = 888.50 บาท 
ดังนั้นค่าตอนแทนที่ได้รับหลังหักต้นทุนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 888.50 บาท/ครั้ง ดังนั้นในกระบวนการกวนโดย
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เครื่องกวนสับปะรดระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อนนี้สามารถเพ่ิมมูลค่าสับปะรดได้เนื่องจากจ าหน่ายได้ราคา
ที่สูงกว่าการขายเป็นผลสด 
  
สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลของการศึกษาเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อนนั้นมุ่งเน้นการออกแบบตรงจุดกับความ
ต้องการของแหล่งชุมชนที่ต้องการน าสับปะรดมาแปรรูปด้วยการกวนซึ่งเป็นการกวนแบบต่อเนื่องด้วยปริมาณเนื้อ
สับปะรดที่ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อครั้งผลิต และด าเนินการใส่วัตถุดิบผลิตครั้งใหม่ลงไปทันทีเมื่อน าสับปะรดที่กวน
ได้ที่แล้ว ในกระบวนการกวนสับปะรดในแต่ละครั้งเวลาต่างกันบ้างเล็กน้อยในช่วงแรกเนื่องจากตัวเครื่องกวนยังไม่มี
ความร้อนสะสม จากการทดสอบพบว่าการกวนรอบที่ 2 เวลาที่ใช้และการสิ้นเปลืองแก๊สหุงต้นมีค่าที่ลดลง เวลาที่
เครื่องนี้ท าได้เฉลี่ยที่ 2.18 ชั่วโมง ปริมาณแก๊สหุงต้มที่ใช้เฉลี่ย 1.75 กิโลกรัมต่อการผลิตและประสิทธิภาพการ
ท างานด้านอัตราการท างานและหาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องกวนโดยประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องกวนเฉลี่ย 6.13kg/h.kw ส่วนค่าอัตราการท างานของเครื่องโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 9.19 Kg/h  ที่เวลาเฉลี่ย 
2.18 ชั่วโมง อุณหภูมิที่มีความเหมาะสมในการผลิตวัดได้จากตัวกลางที่ใช้ส่งผ่านความร้อน (Hot oil) 115 °C 
อุณหภูมิสัมผัสของวัตถุดิบขณะกวนเฉลี่ย 65 °C หลังครบระยะเวลาตามก าหนดเฉลี่ย 2 ชั่วโมง พบว่าสีของ
สับปะรดเริ่มเหลืองเข้มกลิ่นหอมน่ารับประทาน ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
แรงงานคนกับการใช้เครื่องในการกวนพบว่าการใช้เครื่องกวนสามารถประหยัดค่าจ้างแรงงานได้ 10,770 บาท/เดือน  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากการทดสอบคุณสมบัติเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อนแบบต่อเนื่องด้วย
ปริมาณเนื้อสับปะรดที่หั่นซอยละเอียดจ านวน 20 กิโลกรัมต่อครั้งโดยผลิตแบบต่อเนื่องทันทีเมื่อน าสับปะรด
ที่กวนได้ที่แล้วแต่ละครั้งออกจากเครื่องกวน ในกระบวนการกวนสับปะรดในแต่ละครั้งเวลาต่างกันบ้ าง
เล็กน้อยในช่วงแรกเนื่องจากตัวเครื่องกวนยังไม่มีความร้อนสะสม 

2. จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกวนผลไม้ระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของเครื่องกวนผลไม้โดยประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกวนเฉลี่ย 6.13kg/h.kw ส่วนค่าอัตราการ
ท างานของเครื่องโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 9.19 Kg/h ที่เวลาเฉลี่ย 2.18 ชั่วโมง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการทดลองกับผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ให้ได้หลากหลายชนิด 
2. ควรมีการศึกษาช่วงอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และศึกษาคุณค่าทางอาหารที่คงเหลือจาก

กระบวนการแปรรูปด้วยวิธีการกวนโดยท าความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ที่มีความถนัดด้านการแปรรูปอาหาร
และมีห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารอาหาร 

 
เอกสารอ้างอิง 
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T 010 
การพัฒนาเครื่องก าจัดควนัธูปด้วยการใช้วงจรสร้างแรงดันสงูกระแสตรงแบบ  

Cockcroft-Walton 
The Development of Incense Smoke Eliminator Machine by Using a Circuit 

to Create High Voltage Direct Current Type Cockcroft-Walton 
 

นายฉัตรชัย โกสุม1 นางรัตนา ลีลาชัย2 นางสาวสุทิน นกพุ่ม3 

Chatchai Kosoom1 Rattana Leelachai2 Sutin Nokpum3 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาเครื่องก าจัดควันธูปด้วยการใช้วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft-Walton 

นี้ได้ศึกษาในเรื่องการอัดประจุให้กับอนุภาคของควันธูปโดยใช้แรงดันสูงกระแสตรงเพ่ือให้เกิดการตกตะกอน
ตามหลักการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตย์ มีผลท าให้ควันธูปมีปริมาณน้อยลง ในการทดลองต้องมีการจ ากัด
สภาพแวดล้อมในการวางธูปและท าการวัดปริมาณแสง 2 จุด คือจุดก่อนที่อัดประจุ จุดหลังการอัดประจุ แล้ว
น าผลที่ได้จากทั้ง 2 จุดมาเปรียบเทียบ ผลที่ได้ท าให้ทราบว่าสามารถท าให้ปริมาณควันธูปลดน้อยได้จริง 

 
ค าส าคัญ: ควันธูป  ไฟฟ้าแรงสูง  ประจุไฟฟ้า   
 
Abstract 
 The development of incense smoke eliminator using DC high voltage circuit, Cockcroft-
Walton was aimed to create the incense smoke eliminator. This study investigated the charge of 
the particles of incense smoke by using high voltage direct current in order to precipitate 
according to the electrostatic precipitation principle. The results found that the machine could be 
able to reduce the smoke of incense. The experiment was to control the environment of placing 
position of incense. The measure between 2 point of placing was not different that reduced the 
smoke. 
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บทน า 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยใช้ธูปจุดเพื่อการบูชาสักการะในงานและพิธีต่างๆ หลังจากจุดควันธูป
ก็จะลอยไปทั่วบริเวณ โดยในควันธูปมีสารก่อมะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ เบนซิน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน 
เป็นสารเคมอัีนตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ของกาวและน้ าหอม ที่ท าจากขี้เลื่อย กาว น้ ามันหอมสกัดจากพืช 
ไม้หอม ใบไม้เปลือกไม้ รากไม้ เมล็ดพืช เรซิ่นและสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ าหอม 
 ผลสรุปงานวิจัย “สารก่อมะเร็ง: ภัยเงียบที่มากับควันธูป” ของ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ และ ดร.พนิดา 
นวสัมฤทธิ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พบว่าควันธูปเป็นตัวการส าคัญท าให้ก่อมะเร็งในคน โดยมีสารก่อมะเร็ง 3 
ชนิดได้แก่ เบนซิน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน เป็นสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ของกาวและ
น้ าหอม ที่ท าจากขี้เลื่อย กาว น้ ามันหอมสกัดจากพืช ไม้หอม ใบไม้เปลือกไม้ รากไม้ เมล็ดพืช เรซิ่นและ
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ าหอม เป็นต้นเหตุส าคัญท าให้เกิดมะเร็ง ซึ่งจากรายงานผลการศึกษาวิจัยทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและไทยพบว่าควันธูปและควันบุหรี่มีสารก่อให้เกิดมะเร็งไม่แตกต่างกัน 
 จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มคนที่อาศัยในวัดขนาดใหญ่ที่มีการใช้ธูปจ านวนมาก 3 จังหวัดได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ผลปรากฏว่ากลุ่มคนที่ท างานกับธูปอยู่ในวัดมีสารก่อ
มะเร็งทั้ง 3 ตัว สูงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ท างานกับธูปอยู่นอกวัดทุกตัวและพบว่าอากาศในวัดมีสารก่อมะเร็ง
เยอะกว่าข้างนอก ฉะนั้นธูปจึงเป็นต้นเหตุส าคัญของการเป็นมะเร็งแม้กระทั่งธูปไร้ควันก็เช่นเดียวกัน 
  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดสร้างเครื่องก าจัดควันธูปด้วยการใช้วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ 
Cockcroft-Walton เพ่ือลดปริมาณควันธูป โดยใช้หลักการตกตะกอนตามหลักการการตกตะกอนของไฟฟ้าสถิตย์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างชุดก าจัดควันธูปโดยใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft-Walton 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดก าจัดควันธูปโดยใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อนุภาคควัน 
 ควัน (smoke) คืออนุภาคของคาร์บอนที่รวมตัวกับอนุภาคของของเหลวที่มาจากการเผาไหม้ที่ไม่
สมบูรณ์ โดยทั่วจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.1–1 μm ปกติถ้า เป็นของเหลวจะมีรูปร่างกลม ถ้าเป็น
ของแข็งจะมีรูปร่างไม่สม่ าเสมอ เนื่องจาก อนุภาคควันมีขนาดเล็กจึงแขวนลอยอยู่ได้นาน และมีการเคลื่อนที่
แบบสุ่ม (random motion)  (ที่มา:พานิช อินต๊ะ :เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้า
สถิต หน้า 9) รูปที่ 1 ภาพถ่ายสัณฐานของสสารอนุภาคโดยทั่วไป 
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(ก) อนุภาคขนาดเล็กกว่า 100 nm (ข) อนุภาคขนาดเล็กกว่า 500 nm 

  
(ค) อนุภาคขนาดเล็กกว่า 1 µm (ง) อนุภาคขนาดใหญ่กว่า 1 µm 

  
(จ) อนุภาคขนาดใหญ่กว่า 2.5 µm (ฉ) อนุภาคขนาดใหญ่กว่า 5 µm 

  
(ช) อนุภาคขนาดใหญ่กว่า 5 µm (ซ) อนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 µm 

(ท่ีมา: เอกสาร เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยตัวด้วยไฟฟ้าสถิต หน้า 7 พานิช อินต๊ะ 2557) 
รูปที่ 1 ภาพถ่ายสัณฐานของสสารอนุภาคโดยทั่วไป 

อนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.1 μm จะมาจากไอเสียรถยนต์มีปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส ชนิดต่างๆ ควันไฟ 
พายุฝุ่น ละอองน้ าทะเล และโรงงานอุตสาหกรรม อนุภาคขนาดในช่วง 0.01–1.0 μm มาจากการรวมตัวของ
ควัน ไอเสียกับไอน้ า อนุภาคขนาดในช่วง 0.4–0.9 μm เป็นตัวการในการกระจายแสงและท าให้ท้องฟ้า
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ขมุกขมัว อนุภาคขนาดใหญ่กว่า 1.0 μm มาจากการรวมตัวใหญ่ขึ้นของควันไฟ ขี้เถ้า ผงโลหะจากการขัดสี 
เกสรดอกไม ้และแมลง รูปที่ 2 แสดงช่วงขนาดของอนุภาคต่างๆ 

 
(ท่ีมา: เอกสาร เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยตัวด้วยไฟฟ้าสถิต หน้า 8 พานิช อินต๊ะ 2557) 

รูปที่ 2 ช่วงขนาดของอนุภาคต่างๆ  
 โคโรนาดิสชาร์จ 
 โคโรนาดิสชาร์จ (corona discharge) คือการดิสชาร์จแบบประทังตัวได้ที่เกิดขึ้นก่อน การเบรก
ดาวน์โดยจะมีการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วอิเล็กโทรดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าไปยัง  อากาศที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็น
กลางโดยการแตกตัวของไอออนอากาศที่สร้างขึ้นรอบๆ ขั้วอิเล็กโทรด โดยจะมีกระแสไหลในระดับไมโคร
แอมป์ (μA) รูปลักษณะของการเกิดโคโรนาโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับขั้ว(polarity) ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ขั้ว
อิเล็กโทรดและรูปร่างลักษณะทางเรคณิต (geometrical configuration) ของขั้วอิเล็กโทรด เช่น ขนาดมิติ
และระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรด ตัวอย่างการเกิดโคโรนาดิสชาร์จในสนามไฟฟ้าแบบเส้นลวดกับแผ่นราบ
แสดงดังในรูปที่ 3 (ก) และรูปที่ 3 (ข) (ที่มา : เอกสาร เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยตัวด้วย
ไฟฟ้าสถิต หน้า 46-47 พานิช อินต๊ะ 2557) 

  
(ก) โคโรนาบวก (ข) โคโรนาลบ 

(ท่ีมา : เอกสาร เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยตัวด้วยไฟฟ้าสถิต หน้า 47 พานิช อินต๊ะ 2557) 
รูปที่ 3 ลักษณะการเกิดโคโรนาดิสชาร์จ 
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(ท่ีมา: เอกสาร เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยตัวด้วยไฟฟ้าสถิต หน้า 49 พานิช อินต๊ะ 2557) 

รูปที่ 4 กราฟแสดงคุณลักษณะกระแสกับแรงกันของโคโรนาดิสชาร์จ 
โดยปกติโคโรนาดิสชาร์จจะแสดงในรูปของคุณลักษณะกระแสกับแรงดัน  (voltage-current 

characteristics) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5 เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าแรงดันตั้งต้นโคโรนา (corona onset 
voltage) กระแสโคโรนา (corona current) จะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นตามแรงดันไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น โดยแรงดันที่มี
ค่าสูงสุดจะสร้างโคโรนาประกายข้าม (spark-over corona) ดังนั้นค่า ความเข้มสนามตั้งต้นโคโรนา (corona 
onset field strength) สามารถคานวณได้จาก สมการของ Peek’s 

 0E  = 1( / ) gE a r  (1) 

   = r

r

T P

T P
 (2)  

เมื่อ sE  คือสนามเบรกดาวน์ (breakdown field) ในอากาศ (ที่สภาวะปกติ (อุณหภูมิ 273 K และความดัน
บรรยากาศ 1 บาร์) จะมีค่าเท่ากับ 61010.3  V/m สาหรับโคโรนาลบและ 61037.3   สาหรับโคโรนาบวก) 

(Parker, 1997)  a คือค่าคงที่ ( 2/10301.0 m สาหรับโคโรนาลบ และ 2/10266.0 m  ส าหรับโคโรนาบวก) 

  คือความหนาแน่นของอากาศที่ความดันบรรยากาศ rT คืออุณหภูมิห้องของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน T คือ
อุณหภูมิอากาศขณะท างาน rP คือความดันบรรยากาศที่สภาวะมาตรฐาน และ P  คือความดันบรรยากาศขณะ 
ท างาน โดยสมการของ Peek’s สามารถใช้ได้เฉพาะเจาะจงกับรูปเรขาคณิตแบบทรงกระบอก (cylindrical 
geometry) ถ้าสนามไฟฟ้าเป็นแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมและไม่คิดปรากฏการณ์ประจุค้างค่า

แรงดันไฟฟ้าตั้งต้นโคโรนา 0V  สามารถค านวณได้จาก 

 0V  = 0 1 2 1ln( / )E r r r  (3) 
และส าหรับแรงดันไฟฟ้าตั้งต้นโคโรนาแบบเส้นวลดกับแผ่นราบหาได้จาก 

 0V  = 0 0 0ln( / )r E d r  (4) 
และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพ้ืนที่ผิวของทรงกระบอกด้านนอกที่เป็นฟังก์ชันของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วโคโรนา
ดิสชารจ์ของสนามไฟฟ้าแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมสามารถค านวณได้จาก (Parker,1997) 

 I  = 0
02

2 2 1

8
( )

ln( / )


iZ

V V V
r r r

 (5) 
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เมื่อ iZ  คือค่าความเคลื่อนที่ได้ทางไฟฟ้าของไอออน (electrical mobility of ion) มีค่าดังแสดงในตารางที่ 

1 และ 0 คือค่าสภาพยอมของสูญญกาศหรืออากาศว่างส าหรับสนามไฟฟ้าแบบเส้นลวดกับแผ่นราบสามารถ
หาได้จาก 

 I  = 0
02

1

( )
ln( / )


iZ hL

V V V
cs d r

 (6) 

ตารางที่ 1 ความเคลื่อนที่ได้ทางไฟฟ้าของไอออน  
 
ชนิดของไอออน  ค่าความเคลื่อนที่ได้ทางไฟฟ้า 

ไอออนบวก  sVm ./10150.1 24  

ไอออนลบ  sVm ./10425.1 24  

(ท่ีมา : เอกสาร เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยตัวด้วยไฟฟ้าสถิต หน้า 51 พานิช อินต๊ะ 2557) 
 เมื่อ h คือความสูงของแผ่นราบและ L คือความยาวของแผ่นราบ โดยแรงดันที่ท าให้เกิดการวาบไฟ

ตามผิว (flashover voltage) ของโคโรนาลบที่อิเล็กโทรดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d มากกว่า 2105   
เมตร จะมีค่าเท่ากับ 15 d กิโลโวลต์ เมื่อ d มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และถ้าเป็นโคโรนาบวกจะประมาณ
ครึ่งหนึ่งของโคโรนาลบ ปกติแล้วขั้วลบนิยมน าไปใช้งานมากเพราะว่าแรงดันการเกิดโคโรนาที่สูงกว่าจะให้ช่วง
ของแรงดันท างานมากกว่า ส าหรับการน าไปใช้งานภายในอาคารจะนิยมใช้โคโรนาขั้วบวกเพราะขั้วบวกจะ
สร้างโอโซนต่ ากว่าโคโรนาลบ 

 
(ท่ีมา: เอกสาร เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยตัวด้วยไฟฟ้าสถิต หน้า 51 พานิช อินต๊ะ 2557) 

การสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ วงจรขั้นบันไดแบบ Cockcroft-Walton 
รูปที่ 5 ตัวอย่างกราฟคุณลักษณะกระแสกับแรงดันของโคโรนาดิสชาร์จในสนามไฟฟ้าแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม  

 
วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft–Walton ซึ่งเป็นวงจรคูณแรงดัน หรือวงจรทวี

แรงดัน (voltage multiplier circuit) ที่เป็นที่นิยมใช้เป็นเครื่องก าเนิดแรงดันสูงกระแสตรงที่มีค่าแรงดันสูงๆ 
โดยให้กระแสโหลดที่มีค่าต่ าๆ และไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเอาต์พุตกับกระแสโหลดมากนัก รูป
ที่ 6 แสดงไดอะแกรมวงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรง แบบ Cockcroft–Walton หรืออาจเรียกว่า n-stage 
Cockcroft-Walton ซึ่งให้แรงดันสูง 2n เท่า ของขนาดสูงสุดของแรงดันอินพุต  โดยที่สภาวะไม่มีโหลด

แรงดันเอาต์พุต outV  ของวงจร Cockcroft-Walton นี้สามารถหาได้จาก (Chang et al., 1995) 
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รูปที่ 6 วงจรก าเนิดแรงดันสูงกระแสตรงชนิด Cockcroft-Walton 

 

 rmsV  = 2 PNV  (6) 
เมื่อ N คือจ านวนชั้น (State) ของวงจร และค่าสูงสุดของแรงดันสามารถหาได้จาก 

 PV  = 0.707 iV  (7) 

เมื่อ iV  คือแรงดันกระแสสลับอินพุต (input AC voltage)  
การอัดประจุอนุภาค 
 การอัดประจุอนุภาค (particle charging) เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ความเคลื่อนที่
ได้ทางไฟฟ้า (electrical mobility analysis) หรือการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต (electrostatic 
precipitation) ของอนุภาค วัตถุประสงค์ของการอัดประจุอนุภาคคือเพ่ือก าหนด การกระจายประจุสุทธิ 
(net charge distribution) ที่รู้ค่าแน่นอนให้กับอนุภาคแขวนลอย เนื่อง จากในการวิเคราะห์ความเคลื่อนที่
ได้ทางไฟฟ้าและการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตของอนุภาค จ าเป็นต้องรู้การกระจายประจุของอนุภาคในแต่ละ
ขนาด ประสิทธิภาพในการอัดประจุอนุภาคสูงจะส่งผลท าให้มีความไวสูงในการวิเคราะห์ความเคลื่อนที่และ
การตกตกตะกอนสูงตามไปด้วย การอัดประจุอนุภาคคือการเกาะติดไอออน ( ion attachment) บนพ้ืนที่ผิว
ของอนุภาคเม่ืออนุภาคเคลื่อนที่เข้าไปในกลุ่มของแก๊สไอออน (ionized gas) โดยจ านวนประจุของอนุภาคจะ
ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค (particle size) ความหนาแน่นไอออน (ion density) และเวลาอยู่ในแก๊สไอออนของ
อนุภาค (ionized gas residence time of particle) หรือเวลาการอัดประจุ (charging time) ในงานวิจัยนี้
จะใช้การอัดประจุอนุภาคร่วมมาใช้ในการด าเนินงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  สร้างกล่องส าหรับปักธูป 
  ในการสร้างกล่องส าหรับปักธูปมีหลักในการสร้างดังนี้ 
  1.1 ศึกษาการลอยของควันธูปหลังจากการจุด 
  1.2 สร้างกล่องส าหรับส าหรับใส่ธูปที่จุดดังรูปที่ 8 ตามแบบร่างในรูปที่ 7  
 ในการสร้างกล่องจะท าการสร้างตัวฐานให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม ส่วนยอดแคบกว่าส่วนฐานเนื่องจาก
ต้องการให้ควันที่ลอยมีการรวมตัวกันแล้วเคลื่อนที่ผ่านตะแกรงเพ่ือให้เกิดการตกตะกอนของประจุไฟฟ้า 
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รูปที่ 7 แบบร่างกล่องส าหรับใส่ธูปที่จุด 

       
 

รูปที่ 8 กล่องส าหรับใส่ธูปที่จุด 
  1.3 สร้างตะแกรงขนาด 10 × 10 เซนติเมตร ตามรูปที่ 9 เพ่ือท าให้เกิดโคโรนาแบบลบและ
อัดประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคของควันธูปที่ไหลผ่าน 

10 cm

10 cm  

10 cm

10 cm  
รูปที่ 9 ตะแกรง รูปที่ 10 แผ่นฟรอย 

  1.4 สร้างอิเล็กโทรดเพ่ือรับอนุภาคของควันที่ถูกอัดประจุลบแล้วลอยมามีขนาดเท่ากับ
ตะแกรงดังรูปที่ 10 
  1.5 สร้างวงจรกระแสตรงแบบ Cockcroft-Walton ดังรูปที่ 11 ที่มีการทวีแรงดัน 50 เท่า 
เพ่ือให้ได้แรงดันมากว่า 10 กิโลโวลท์ วงจรที่สร้างส าเร็จเป็นดังรูปที่ 12 

220 VAC

C3C1 C5

C2 C4

C7

C6

C9

C8

C11

C10 Cn

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Dn

 
รูปที่ 11 ไดอะแกรมวงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft-Walton 

 
รูปที่ 12 วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ Cockcroft-Walton 
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  1.6 สร้างวงจรแบ่งแรงดันตามรูปที่ 13 ที่ประกอบด้วยตัวต้านทานอนุกรมกับ LDR เพ่ือท าการวัด
ค่าความเข้มของแสงที่ผ่าน หาค่าของแสงออกมาเป็นเปอร์เซนต์ท าการติดตั้งไว้ 2 จุด คือบริเวณที่ควันธูปเข้าก่อน
ผ่านชุดดักจับควันธูปและอีกจุดหลังจากผ่านชุดดักจับควันธูป สัญญาณที่ได้จากวงจรจะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรงที่เกิดจากการแบ่งแรงดันระหว่างตัวต้านทานกับ LDR ส่งไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตรวจจับในรูปแบบของ
สัญญาณแอนะล็อกเนื่องจากเมื่อมีควันจะท าให้แสงมีค่าเปลี่ยนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของ 
LDR เมื่อค่าความต้านทานของ LDR เปลี่ยนก็จะท าให้แรงดันตกคร่อมเปลี่ยนเช่นกัน 

R

LDR

VO

5V

ไมโครคอนโทรลเลอร์

200kW

 
รูปที่ 13 วงจรแบ่งแรงดัน 

ผลการวิจัย 
 ผลการท างานของเครื่องก าจัดควันธูปแสดงได้โดยใช้การตรวจจับความเข้มของแสงที่ได้รับจากการ
ตรวจจับของไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 จุด คือจุดแรกที่ควันผ่านและจุดที่สองเป็นจุดที่เกิดการตกตะกอนโดยใช้เวลา
ในการตรวจจับห่างกัน 1 วินาที ปรากฏดังตารางที่ 3 และเปรียบเทียบปริมาณของควันจากผลต่างของค่าที่อ่านได้
จากตารางที่ 2 จะได้ผลของการเปรียบเทียบในตารางที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลต่างของการวัดครั้นก่อนหน้าและ
ปัจจุบันและเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์ หากผลต่างมีค่ามากแสดงว่าแสงที่ LDR ตรวจจับได้มีค่าน้อยเพราะมีควัน
ในปริมาณมาก ถ้าผลต่างน้อยพิจารณาได้ว่า LDR ได้รับแสงจ านวนมากพิจารณาได้ว่ามีควันน้อย 
 ตารางที่ 2 ค่าท่ีอ่านได้จากไมโครคอนโทรลเลอร ์ ตารางที่ 3  ผลต่างของค่าที่อ่านไดจ้ากไมโครคอนโทรลเลอร ์

เวลา
(วินาที) 

ด้านล่าง ด้านบน 

 

ผลต่าง
ด้านล่าง 

%  
ผลต่างดา้นล่าง 

ผลต่าง
ด้านบน 

% 
ผลต่าง
ด้านบน 

1 414 356 7 1.69 2 0.56 

2 421 358 15 3.56 6 1.67 

3 436 364 5 1.14 1 0.27 

4 441 365 18 4.08 2 0.54 

5 459 367 26 5.66 3 0.81 

6 485 370 11 2.26 6 1.62 

7 496 376 20 4.03 1 0.26 

8 516 377 42 8.13 3 0.79 

9 558 380 54 9.67 3 0.78 

10 612 383 42 6.86 2 0.52 

11 654 385 35 5.35 0 0 

12 689 385 ค่าเฉลี่ย 

   25 4.76 2.63 0.71 
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รูปที่ 15 ค่าท่ีอ่านจากไมโครคอนโทรลเลอร์ รูปที่ 16 ผลต่างของค่าท่ีอ่านได้จา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
           รูปที่ 15 แสดงให้เห็นถึงค่าที่ได้จากการอ่านว่ามีค่าเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมาจากปริมาณควันของธูปที่
มีจ านวนมากจนท าให้แสงที่ตรวจนับได้มีค่าน้อย รูปที่ 16 แสดงให้เห็นผลต่างของค่าที่ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตรวจจับได้ในแต่ละครั้งว่ามีความต่างกันหรือไม่ค่าที่มีความต่างกันมากแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณควันธูป
จ านวนมาก จากกราฟในรูปที่ 16 พิจารณาได้ว่าชุดตรวจจับตัวล่างมีปริมาณควันมากกว่าชุดตรวจจับด้านบน 
 จากผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่าเครื่องเครื่องก าจัดควันธูปด้วยการใช้วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ 
Cockcroft-Walton สามารถท าให้ปริมาณควันธูปลดน้อยได้จริงโดยการพิจารณาจากจากผลต่างของค่าที่อ่านได้
จากชุดตรวจจับความเข้มของแสงด้านบนกับด้านล่างพบว่าปริมาณของควันธูปที่วัดก่อนการอัดประจุมีค่าการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันเฉลี่ยที่ 35 คิดเป็น 4.76 เปอร์เซนต์ ส่วนปริมาณของควันธูปหลังจากมีการตกตะกอนของ
ประจุมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเฉลี่ยที่ 2.63 คิดเป็น 0.71 เปอร์เซนต์ สามารถสรุปได้ว่าปริมาณควันธูปลดลง 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าเครื่องเครื่องก าจัดควันธูปด้วยการใช้วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงแบบ 
Cockcroft-Walton สามารถดักจับควันธูปได้จริง แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องเพ่ิมเติมในเรื่องของความละเอียดในการ
วัดค่าของแสง เนื่องจากต้องมีการควบคุมเพ่ือให้ได้ค่าที่เที่ยงตรง และการวัดอนุภาคของควันที่เกิดการตกตะกอนว่า
สามารถเกิดการตกตะกอนได้ทุกขนาดของอนุภาคหรือไม่ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังขาดในเรื่องของเครื่องมือวัดแรงดันสูงและเครื่องวัดอนุภาค ในการพัฒนางานวิจัย
ในครั้งต่อไปจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการวัดค่าเหล่านี้เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลมากข้ึน 
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T 011 
รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 

DEVELOPMENT OF ELECTRIC CAR KOTAKA SPORT EV 
 

ด าเนิน สุขขี1  เปรม เพ็งยอด2  และกฤษกร อู่ทอง3   
Damnern Sukkhee1 Pram Pangyod2 and Kitsakorn Uthong3 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพสามารถวิ่งได้ 52 กม.ต่อการชาร์ทไฟบ้าน 
6 ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 48 V 40 Amp/hr ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 
 
Abstract 

This research was aimed to develop the electric car KOTAKA EV SPORT, and to 
study the efficiency of electric cars KOTAKA EV SPORT. The target group was 15 experts. 
The research tools were KOTAKA EV SPORT electric vehicle and evaluation form of 
efficiency and satisfaction. The statistics used in the research were descriptive statistics, 
mean and deviation. The research found that the electric car KOTAKA EV SPORT was able 
to run 52 km per one time that took 6 hours for charging. The capacity of the battery was 
48 V 40 Amp / hr. which was higher than the assumption. The efficiency of the KOTAKA EV 
SPORT which charged for 6 hours can run at least 50 km and the battery capacity was 24 V 
40 Amp / hr. charge 6 hours of home lighting. The capacity of the battery is 48 V 40 Amp / 
hr which is higher than the assumption that The efficiency of the KOTAKA EV SPORT electric 
vehicle that has been developed can run at least 50 km per 6 hours of house lighting. The 
battery capacity is 24 V 40 Amp / hr. 
________________________ 
* Corresponding author. E-mail: damnern19@hotmail.com 
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บทน า 
 รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรก ๆ ปรากฏในคริสต์ทศวรรษ 1880 รถพลังงานไฟฟ้าเคยได้รับความนิยมใน
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษ 20 จนกระทั่งความก้าวหน้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน และการผลิตยานพาหนะเป็นจ านวนมาก จะท าให้การใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าลดน้อยลง 
วิกฤตพลังงานในคริสต์ทศวรรษ 1970 ถึง 1980 ท าให้เกิดความสนใจในรถพลังงานไฟฟ้าในช่วงสั้น ๆ ช่วงหนึ่ง 
แม้ว่า รถยนต์เหล่านั้นจะไม่สามารถแตะขั้นตลาดหลัก แต่สามารถท าได้ในศตวรรษที่ 21 ตั้ งแต่ ค.ศ. 2008 
การฟ้ืนฟูการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้เกิดขึ้น เนื่องจากแบตเตอรี่และการจัดการพลังงานมีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก การขึ้นราคาของน้ ามัน และความต้องการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก รัฐบาลใน
หลายประเทศได้ออกเครดิตภาษี เงินสนับสนุน และสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการเปิดตัวและประยุกต์ใช้ใน
ตลาดหลักของยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ โดยขึ้นกับขนาดของแบตเตอรี่ และพิสัยของการใช้ไฟฟ้า
ล้วนของตัวรถยนต์ 
 ข้อดีของรถพลังงานไฟฟ้าที่เหนือกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในรวมถึงการลดการใช้มลพิษทางอากาศ 
เพราะมันไม่ปล่อยไอเสียมาจากท่อไอเสีย ในหลายกรณี การลดแก๊สเรือนกระจกโดยรวมเป็นจ านวนมากและ
การปล่อยควัน และใช้น้ ามันน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ค านึงถึงราคาน้ ามันอ่อนตัวและอุปทานหยุดชะงักใน
หลายประเทศ แต่การประยุกต์ใช้รถพลังงานไฟฟ้าอย่างแพร่หลายต้องประสบกับอุปสรรคและข้อจ ากัด
มากมาย เช่น ราคาที่สูงกว่า ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับชาร์จพลังงาน และความกังวล ความกลัวที่เกิดใน
คนขับว่าพลังงานไฟฟ้าที่เก็บในแบตเตอรี่จะหมดก่อนจะถึงที่หมาย เนื่องจากพิสัยที่มีจ ากัดในรถพลังงานไฟฟ้า [1] 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ได้พัฒนาต่อยอดมาจาก KOTAKA EV 
ให้มีการประจุไฟเข้า แบตเตอรี่มากขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่วิจัยขึ้นมาเอง ที่สามารถชาร์ทไฟฟ้ากลับ ให้กับ
แบตเตอรี่ขณะวิ่งมากขึ้น ท าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่หมดช้าลง เป็นนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  โดย
การออกแบบโครงสร้างและตัวถัง SPORT ขนาด 2 ที่นั่งและมีขนาดกะทัดรัด การควบคุมที่ยอดเยี่ยม ตัวรถมี
น้ าหนักเบา เน้นความคล่องตัว ซึ่งท าให้หรูหราและแข็งแกร่ง มีระบบชาร์ทให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ถือว่าเป็น
นวัตกรรมคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพ่ือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT และขับเคลื่อนได้ความเร็ว ใช้
เป็นยานพาหนะ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า Kotaka Sport EV 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้า Kotaka Sport EV 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ที่พัฒนาขึ้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

จากผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ ากว่า ระดับคุณภาพดี ( X =3.50) และสามารถใช้งานได้จริง 
2.  ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ที่พัฒนาขึ้นสามารถวิ่งได้ไม่ต่ ากว่า 50 

กม.ต่อการชาร์ท 1 ครั้ง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด ทฤษฎีความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV Technology & Innovation Learning Center [2] 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีและนวตักรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นการศึกษาเพ่ือศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต และเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไป 
ผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้า และหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ [3] 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยถอดแบบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ โครงการศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2561 ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าเสนอ
ต่อผู้สนใจที่จะเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งบุคลากรของ สถาบันยานยนต์ให้มีความเข้าใจใน
การท างานของระบบขับเคลื่อนทั้งมอเตอร์ แบตเตอรี่และระบบประจุไฟเข้า แบตเตอรี่ รวมถึงแนวทางการ
วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนที่แตกต่างจากชิ้นส่วนรถยนต์เดิม ให้ผู้ประกอบการไทยมี องค์ความรู้และสามารถผลิต
ได้ในประเทศ [4] 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT” ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง ค้นคว้าข้อมูลจาก Internet เพ่ือที่จะได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าประเภท 
Electric Vehicle EV และศึกษาแนวคิดในการพัฒนาหรือสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV โดยการศึกษา
งานวิจัยต่างประเทศ ทาง Internet 

2.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งผู้ให้ข้อมูล 
2.1  ประชากร แหล่งผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องซึ่งมีอาชีพเป็นครู และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องกล หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้และซ่อมบ ารุงรถยนต์อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีอาชีพเป็นครู จ านวน 3 ท่าน  
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กลุ่มท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญที่มีอาชีพซ่อมรถยนต์ จ านวน 2 ท่าน  
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาเทคยานยนต์ จ านวน 10 ท่าน รวม

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV จ านวน 15 ท่าน  
3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 
SPORT และแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 

3.1  การด าเนินการออกแบบและสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 
เริ่มต้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ท า

การออกแบบและเขียนแบบ น าแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ช านาญการ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ ยวชาญ 
ด าเนินการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT และทดลองการใช้งานกับนักศึกษาสาขางานยานยนต์ 
และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

3.2  การด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 

SPORT นี้เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้ คุณภาพดีมาก คุณภาพ
ดี คุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุงและคุณภาพปรับปรุง 

วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของและประสิทธิภาพของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 
KOTAKA EV SPORT ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของรูปแบบ และวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ
น าไปใช้ในการร่างแบบประเมิน ก่อนน าเสนอให้กับผู้ทรงวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม แล้ว
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นจึงท าการสร้างฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการประเมิน 

4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน โดยการ

ประเมินความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน นักศึกษา 10 ท่าน จากการทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความเห็นที่มีต่องานวิจัย โดยพิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะมีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1  เชิญและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 ท่าน  
4.2  ผู้วิจัยสาธิตวธิีการท างานและนักศึกษาทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 
4.3  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
4.4  เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
การทดลองรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ

ไฟฟ้าชาร์ทประจุกลับให้กับแบตเตอรี่กับไม่มีระบบไฟฟ้าชาร์ทประจุกลับให้กับแบตเตอรี่ สามารถขับเคลื่อน
รถไฟฟ้า KOTAKA EV ที่พัฒนาขึ้น ได้ระยะทางเท่าไรและใช้เวลาเท่าไร  
  

 
ผลการวิจัย 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT  
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ แบบประเมินด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับการประเมิน 

1. ด้านคุณภาพ 4.50 .22 อยู่ในระดับดีมาก 
2. ด้านประสิทธิภาพ 4.04 .32 อยู่ในระดับดี 

เฉลี่ยรวม 4.27 .27 อยู่ในระดับดี 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 
2 ด้าน เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดี ( X = 4.27) โดยจ าแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
( X = 4.50) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.04) ตามล าดับ    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย และความหมายของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT 

อัตราเร่งดี
ที่สุดครั้งที่ 

0-10  
กม./ชม.
(นาที) 

11-20  
กม./ชม.
(นาที) 

21-30  
กม./ชม.
(นาที) 

31-40 
กม./ชม.
(นาที) 

41-50 
กม./ชม. 
(นาที) 

1 10.64 10.59 10.57 10.5 10.45 
2 10.65 10.59 10.57 10.49 10.45 
3 10.64 10.57 10.57 10.49 10.44 
4 10.66 10.59 10.58 10.49 10.45 
5 10.65 10.58 10.57 10.48 10.44 
6 10.64 10.59 10.58 10.49 10.44 

ค่าเฉลี่ย 10.64 10.58 10.57 10.49 10.44 
รวม 52.74 

 

  
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทั้ง 2 ด้าน มีผลการวิจัยอยู่ในระดับดี 
โดยจ าแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน ด้านคุณภาพของ
การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ที่สร้างขึ้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
ไม่ต่ ากว่าคุณภาพดี หรืออยู่ในระดับดี 
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ผลการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT พัฒนาขึ้นสามารถวิ่งได้โดยเฉลี่ย 52 กม/ชม.ต่อการชาร์ทไฟ
บ้าน 6 ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 48 V 40 Amp/hr ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA 
EV ที่พัฒนาขึ้น สามารถวิ่งได้ไม่ต่ ากว่า 50 กม.ต่อการชาร์ทไฟบ้าน 6 ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 48 V 40 Amp/hr 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้ที่สนใจควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ครั้งนี้
ไป พัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

2. รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT ที่พัฒนาขึ้นมีนวัตกรรมระบบชาร์ทกลับให้กับแหล่งจ่าย
พลังงานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเองอย่างมีนัยส าคัญ มีรูปแบบกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และการ
น าไปใช้งานในพ้ืนที่ต่าง ๆ สามารถเป็นต้นแบบได้จริง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการค้นคว้าเรื่องแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานส าคัญของระบบยานยนต์ไฟฟ้า

เพ่ือน ามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV SPORT เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
2. ควรมีการวิจัยด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า ที่

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไปแล้วข้างต้น เพ่ือให้งานศึกษาเกิดข้อค้นพบที่แตกต่าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ท่ีมคีุณภาพ เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อไป    
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T 012 
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑข์้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป 

The Study of Consumers' Acceptance in  
Freeze Dried Thai Sweet Sticky Rice with Mango. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่ง

ส าเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ก่อนใช้ผู้ทดสอบมีระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบด้านปัจจัยด้าน
คุณภาพของข้าวเหนียวอบแห้งยอมรับในระดับปานกลาง ด้านปัจจัยด้านคุณภาพของผงมูลในระดับยอมรับ
ปานกลาง และด้านปัจจัยด้านคุณภาพของมะม่วงฟรีซดรายในหลังใช้ระดับยอมรับมาก และระดับความชอบ
และการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปหลังใช้ในภาพรวมมีระดับยอมรับ
อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นและแนวคิดของผู้ทดสอบส่วนมากต้องการให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วง
กึ่งส าเร็จรูปมีราคา 70 บาท ทุกคนหลังจากที่ทดลองผลิตภัณฑ์แล้วเกิดการยอมรับ และถ้าผลิตภัณฑ์มีสนใจ
จะซื้อ 

 

ค าส าคัญ: การยอมรับของผู้บริโภค ข้าวเหนียวมะม่วงก่ึงส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป 
 
Abstract 

This research aimed to study the consumer’s acceptance of freeze-dried Thai sweet 
stick rice with mango. The sample was 30 people and the data were analyzed by 
percentage, mean and standard deviation.  

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
1 Nakhonsawan Technical College. Institute of Vocational Education Northern Region 4 
2 Nakhonsawan Technical College. Institute of Vocational Education Northern Region 4 
3 Nakhonsawan Technical College. Institute of Vocational Education Northern Region 4  
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The results of the research found that before trying the product, the testers had the 
level of acceptance at “average” and the quality of freeze-dried sticky rice with mango was 
at “much”. After the development of freeze-dried Thai sweet stick rice with mango, the 
testers’ acceptance was at the level of “much”, and the opinion of testes was the price at 
70 baht. 
 
Keywords: Consumer Acceptance, Thai Sweet Sticky Rice with Mango, Freeze Dried Thai 

Sweet Sticky Rice with Mango 
 
บทน า 

เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้นสร้างรายได้เป็นอันดับต้นของประเทศ ทั้ง
อุตสาหกรรมท ารายได้รวมถึง 2,155,188 ล้านบาท  ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดธุรกิจ 6 ธุรกิจ
หลักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจน า
เที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจของที่ระลึก และธุรกิจ MICE [1] 

ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานดั้งเดิมของไทยที่น าข้าวเหนียวมามูนกับน้ ากะทิ รสมันหวาน เค็ม 
กินกับมะม่วงสุกท่ีมีรสเปรี้ยวอมหวาน เป็นรสชาติที่เข้ากันมาก มะม่วงที่กินกับข้าวเหนียวต้องแก่จัดและมีรส
หวานจัดด้วยจึงจะอร่อย พันธุ์ที่นิยม เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้ มะม่วงอกร่อง เป็นของหวานที่ คนต่างชาตินิยม
มาก ซึ่งรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย [2]  

จากความส าคัญของสิ่งกล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาข้าวเหนียวมะม่วง               
ให้อยู่ในรูปแบบกึ่งส าเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีฟรีซดรายสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดว่า “เราจะสร้างผลิตของ
ฝากที่แสดงที่ถ่ายทอดความทรงจ าเมื่อครั้นมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย” คณะผู้วิจัยได้สร้างผลงานวิจัยขึ้น
เพ่ือส่งเข้าประกวดโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2561 ที่จัดขึ้นโดยส านักคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ วช. ในชื่องานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป” ผลงานดังกล่าวได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง โดยบทความนี้จะมุ่งเน้นการขยายผลในเท่าของการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปอันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว
มะม่วงกึ่งส าเร็จรูป   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.  แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว Tourism Behavior 
เรียม ศรีทอง [3] กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย์ หมายถึง การแสดงออกของมนุษย์ที่มองเห็นได้ง่าย 

และมองเห็นได้ยาก มีทั้งกายกรรม วรีกรรม และมโนกรรม 
Moutinho [4] พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหมายถึง กระบวนการกระท า หรือแสดงออกของนักท่องเที่ยวที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมิน 
และการด าเนินการเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  

Ryan [5] ได้น าเอาทฤษฏีความต้องการของMaslow มาปรับใช้กับความต้องการเดินทางท่องเที่ยว
ของมนุษย์ โดยเรียกว่า ล าดับขั้นความต้องการด้านการท่องเที่ยว Travel Career Ladder - TCD โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ขั้นที่ 1: ความต้องการพักผ่อน, ขั้นที่ 2: ความต้องการความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญของการเดินทางทุกครั้ง, ขั้นที่ 3: ความต้องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของความต้องการด้านสังคม, ขั้นที่ 4: ความต้องการความภาคภูมิใจ, ขั้นที่ 5: ความต้องการความส าเร็จ  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
เพ็ญขวัญ [6] การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสขึ้นอยู่กับชนิด

ของข้อมูลและจ านวนตัวแปรที่เก็บรวมรวมได้ ได้แก่ 1 ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ Nominal data 2 ข้อมูล
ประเภทอันดับ Ordinal data และ 3 ข้อมูลประเภทช่วงหรืออัตรา Interval or ratio data  

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสข้างต้น สามารถอธิบาย
ข้อมูลที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น 

หากได้รับข้อมูลจากการทดสอบการยอมรับในด้านกลิ่นรสของตัวอย่างมะม่วง ด้วยวิธีการให้
คะแนนแบบ 9 points hedonic scale จากผู้ทดสอบจ านวน 20 คน เมื่อน ามาพลอตเป็นกราฟแท่ง ตาม
ตัวอย่างดังรูปที่ 1  

 

 
รูปที่ 1 กราฟการกระจายข้อมูลของผู้ทดสอบกลิ่นรสของตัวอย่างมะม่วง 
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วิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง นิยมใช้อยู่ 3 แบบ มีดังนี้ 
   Mean  = ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล = average = ผลรวมของค่าข้อมูลทั้งหมด / จ านวนค่าสังเกต         
                       =   3+3+3+4+4+5+5+6+6+6+6+7+7+7+7+7+8+8+9+9 / 20 = 6    

  Median =  มัธยฐาน คือ ค่าที่อยู่ต าแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้มีการจัดเรียงล าดับเรียบร้อยแล้ว 
    =   3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9  

  Mode = ฐานนิยม คือ ค่าจ านวนความถี่ ที่มีจ านวนมากท่ีสุดของข้อมูลชุดนั้น 
    =   3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 
  โดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยการวัดค่า  Mean    =  6            

   Median   =  6 
    Mode   =  7 

การวัดค่าที่ผันแปร variability ประกอบด้วย ค่า  
-  พิสัย range = ช่วงความแตกต่างของข้อมูลตั้งแต่น้อยสุด ถึง มากสุด,  
-  ความแปรปรวน variance 
-  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation,S.D = ค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูล 

3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ชมพูนุท [7] ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ ายากึ่งส าเร็จรูป เมื่อศึกษาการยอมรับของ

ผู้บริโภคที่มีต่อขนมจีนน้ ายากึ่งส าเร็จรูปโดยใช้วิธี Home Use Test โดยใช้ตัวแทนผู้บริโภคจ านวน 50 คน 
พบว่า ผลิตภัณฑ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้คะแนนเฉลี่ยความชอบในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก 
7.02 คะแนน โดยผู้บริโภคทั้งหมดให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ ายากึ่งส าเร็จรูปแบบคืนรูปเร็วหลัง
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่บ้านถ้ามีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่ายผู้บริโภคจะซื้อ 90% 

ใบศรี [8] ศึกษาเรื่องการผลิตฟลาวมันเทสพรีเจลาติไนซ์เพ่ือพัฒนาซุปกึ่งส าเร็จรูที่ทรงคุณค่าทาง
โภชนาการ เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคคนไทยอายุ 50 ปีขึ้นไปให้คะแนนความชอบ
โดยรวมของซุปจากพันธุ์ไข่และต่อเผือกในระดับความชอบปลานกลาง 6.8-7.6 และให้การยอมรับซุปมันเทศ
ร้อยละ 92-96 ผู้บริโภคอเมริกาทั่วไปให้คะแนนความชอบโดยรวมของซุปจากพันธุ์ไข่และต่อเผือกในระดับ
ความชอบปลานกลาง 6.6 และให้การยอมรับซุปร้อยละ 90 

ปิน่ฤทัย [9] ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันมังสวิรัติกึ่งส าเร็จรูป เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 
พบว่า ผู้บริโภคมีความชอบในระดับความชอบปานกลาง 7.1 จาก 9 ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ทอดมันมังสวิรัติกึ่ง
ส าเร็จรูป และตัดสินใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 88 ถ้ามีผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในราคา 20 -30 บาท ต่อ 100 กรัม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับคณะผู้วิจัยในปัจจัยด้านทุน เวลา และความสะดวก คณะผู้วิจัยจึงก าหนด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดขอนแก่นเป็นกลุ่มประชากร โดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ Accidental sampling โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 30 คน 

2.  เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 -  สร้างแบบสอบถามยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป   
 -  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ตามวิธีการของ Cronbach [10]  
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัด

ขอนแก่นเป็นกลุ่มประชากร โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ Accidental sampling โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 30 คน โดย 

 3.1  ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปที่ยังไม่ถูกน าไป
ประกอบให้พร้อมรับทาน   

 3.2  ให้กลุ่มตัวอย่างดูคลิปวีดีโอสาธิตขั้นตอนการประกอบผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วง                 
กึ่งส าเร็จรูปส าหรับรับประทาน 

 3.3  ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปที่ประกอบเสร็จแล้ว
พร้อมรับทาน   

3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ค่าสถิติร้อยละ Percentage ใช้อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์  
2. ค่าเฉลี่ย Mean เพ่ือใช้ในการแปลความหมายข้อมูล  
3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation : SD  

 โดยก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามจ านวน 9 ระดับ ตามมาตราส่วน
ประเมิน 9-point Hedonic Scale ของการยอมรับ [11] คือ  

ชอบมากอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 9 คะแนน 
ชอบมาก ระดับคะแนน 8 คะแนน 
ชอบปานกลาง ระดับคะแนน 7 คะแนน 
ชอบเล็กน้อย ระดับคะแนน 6 คะแนน 
เฉยๆ ระดับคะแนน 5 คะแนน 
ไม่ชอบเล็กน้อย ระดับคะแนน 4 คะแนน 
ไม่ชอบปานกลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน 
ไม่ชอบมาก ระดับคะแนน 2 คะแนน 
ไม่ชอบมากอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 1 คะแนน 
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ในการประเมินผล จะใช้วิธีการแปลผลแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น 
Class Interval โดยใช้สูตรค านวณช่วงกว้างของชั้น ดังต่อไปนี้ 

  อันตรภาคชั้น   =    จ านวนชั้น – 1/จ านวนชั้น 
              =    9-1/9 
              =    0.80 
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินผล ดังนี้ 
  8.21 – 9.00 หมายถึง  ยอมรับมากเป็นอย่างยิ่ง  
  7.41 – 8.20 หมายถึง  ยอมรับมาก 
  6.61 – 7.40 หมายถึง  ยอมรับปานกลาง 
  5.01 – 6.60 หมายถึง  ยอมรับเล็กน้อย   

4.21 – 5.00 หมายถึง  ยอมรับได ้
  3.41 – 4.20 หมายถึง  ไม่ยอมรับเล็กน้อย  
  2.61 – 3.40 หมายถึง  ไม่ยอมรับปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  ไม่ยอมรับมาก 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  ไม่ยอมรับมากอย่างยิ่ง 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้ าว เหนียวมะม่วงกึ่ งส า เร็จรูป               

จากผู้บริโภคจ านวน 50 คน ในด้านข้อมูลทั่วไป สามารถแสดงข้อมูลได้ ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน คน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
18 
12 

 
60 
40 

อายุ 
ไม่เกิน 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
60 ปี ขึ้นไป 

 
2 
4 
13 
11 
0 
0 

 
6 
14 
44 
36 
0 
0 

1. สถานภาพ 
โสด  

 
15 

 
30 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน คน ร้อยละ 

สมรส 
หย่าร้าง 
อ่ืนๆ 

8 
7 
0 

26 
24 
0 

2. การศึกษา 
ประถม 
มัธยมต้น 
มัธยมปลาย/ปวช. 
ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
0 
0 
8 
12 
9 
1 
0 

 
0 
0 
26 
40 
30 
4 
0 

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 40 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 36 และมีอายุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
30 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 16 และมีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 24 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30 และ
มัธยมปลาย/ปวช.  คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล าดับ  
ตารางท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน คน ร้อยละ 
จุดประสงค์ท่ีเดินทางมายังประเทศไทย  

พักผ่อน/ท่องเที่ยว 
เยี่ยมญาต ิ
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์  
เพ่ือประชุม/ธุรกิจ 
อ่ืนๆ 

 
19 
8 
2 
1 
0 

 
64 
26 
6 
4 
0 

จุดประสงค์ท่ีเดินทางมายังประเทศไทย  
พักผ่อน/ท่องเที่ยว 
เยี่ยมญาต ิ
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์  
เพ่ือประชุม/ธุรกิจ 
อ่ืนๆ 

 
19 
8 
2 
1 
0 

 
64 
26 
6 
4 
0 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยว จ านวน คน ร้อยละ 

1. ลักษณะของการเดินทาง 
เดนิทางคนเดียว  
เดินทางกับเพ่ือน 
เดินทางกับครอบครัว 
เดินทางกับสถาบันศึกษา/หน่วยงาน 

 
4 
18 
8 
0 

 
14 
60 
26 
0 

ระยะเวลาในประเทศไทย 
ไม่เกิน 5 วัน    
6 - 10 วัน 
11 - 15 วัน     
16 – 17 วัน 
18 วันขึ้นไป 

 
0 
7 
16 
4 
3 

 
0 
23 
53 
14 
10 

2. ท่านเคยรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงหรือไม่ 
เคย 
หากเคย ท่านมีความชอบในข้าวเหนียวมะม่วงมากน้อย

เพียงใด 
ชอบมากอย่างยิ่ง  
ชอบมาก  
ชอบปานกลาง  
ชอบเล็กน้อย  
เฉยๆ  
ไม่ชอบเล็กน้อย  
ไม่ชอบปานกลาง  
ไม่ชอบมาก  
ไม่ชอบมากอย่างยิ่ง 

ไม่เคย 

 
27 
 
2 
3 
9 
7 
5 
1 
0 
0 
0 
3 

 
90 
 
7 
11 
34 
26 
18 
4 
0 
0 
0 
10 

จากตารางที่ 3 และ 4 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ที่เดินทางมายังประเทศไทยเพ่ือ
พักผ่อน/ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเพ่ือเยี่ยมญาติ คิดเป็นร้อยละ 26 และเพ่ือเรียนรู้ ประวัติศาสตร์                  
คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีลักษณะของการเดินทางมากับเดินทางกับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 80 
รองลงมาเดินทางกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 26 และเดินทางคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาในประเทศไทย 11 - 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมา 6 - 10 วัน คิดเป็นร้อยละ 23 
และ 16 – 17 วัน คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เคยรับประทานข้าวเหนียวมะม่วง คิดเป็นร้อยละ 
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90 และไม่เคยรับประทานข้าวเหนียวมะม่วง คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ โดยนักท่องเที่ยวที่เคยรับประทาน
ข้าวเหนียวมะม่วง ส่วนใหญ่มีความชอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมามีความชอบเล็กน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 26  และมีความชอบมาก คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่ง
ส าเร็จรูปก่อนใช้ของผู้ทดสอบ 50 คน 

ผลการทดสอบ X  S.D. ระดับความชอบและการยอมรับ 

ปัจ
จัย

ด้า
นค

ุณ
ภา

พข
้าว

เห
นีย

วอ
บแ

ห้ง
 

ส ี 6.75 0.63 ยอมรับปานกลาง 
รูปร่าง 7.09 0.93 ยอมรับปานกลาง 

1. กลิ่น 7.15 0.65 ยอมรับปานกลาง 
2. ความชอบโดยรวม 6.83 0.81 ยอมรับปานกลาง 

รวม 7.20 ยอมรับปานกลาง 

ปัจ
จัย

ด้า
นค

ุณ
ภา

พผ
ง

มูล
 

ส ี 7.75 0.65 ยอมรับมาก 

รูปร่าง 7.09 0.77 ยอมรับปานกลาง 
3. กลิ่น 7.15 0.92 ยอมรับปานกลาง 
4. ความชอบโดยรวม 6.83 0.81 ยอมรับปานกลาง 

รวม 7.21 ยอมรับปานกลาง 

ปัจ
จัย

ด้า
นค

ุณ
ภา

พ
มะ

ม่ว
งฟ

รีซ
ดร

าย
 ส ี 6.75 0.63 ยอมรับปานกลาง 

รูปร่าง 7.09 0.94 ยอมรับปานกลาง 
5. กลิ่น 8.15 0.93 ยอมรับมาก 
6. ความชอบโดยรวม 7.83 0.68 ยอมรับมาก 

รวม 7.45 ยอมรับมาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว
มะม่วงกึ่งส าเร็จรูปก่อนใช้ของผู้ทดสอบ 50 คน ด้านปัจจัยด้านคุณภาพของข้าวเหนียวอบแห้งโดยรวมอยู่ใน
ระดับยอมรับปานกลาง ( X  = 7.20) ด้านปัจจัยด้านคุณภาพของผงมูลโดยรวมอยู่ในระดับยอมรับปานกลาง                
( X  = 7.21) และด้านปัจจัยด้านคุณภาพของมะม่วงฟรีซดรายโดยรวมอยู่ในระดับยอมรับมาก ( X  = 7.45) 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่ง

ส าเร็จรูปหลังใช ้ของผู้ทดสอบ 50 คน 

ผลการทดสอบปัจจัยด้านคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป X  S.D. 

ความคิดเห็นและแนวคิด
ของผู้ทดสอบ 

สีของผลิตภัณฑ์ 7.36 0.59 ยอมรับปานกลาง 

กลิ่นของข้าวเหนยีวมูล 8.12 0.65 ยอมรับมาก 

ความนุ่มของข้าวเหนียวมูล 7.42 0.55 ยอมรับมาก 

ความเข้มข้นของข้าวเหนียวมูล 7.51 0.60 ยอมรับมาก 

สีของเนื้อมะม่วง 7.02 0.59 ยอมรับปานกลาง 

7. เนื้อสัมผัสของมะม่วง 7.13 0.81 ยอมรับปานกลาง 
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ผลการทดสอบปัจจัยด้านคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูป X  S.D. 

ความคิดเห็นและแนวคิด
ของผู้ทดสอบ 

8. ความชอบโดยรวม 7.42 0.93 ยอมรับมาก 

รวม 7.42 ยอมรับมาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว
มะม่วงกึ่งส าเร็จรูปหลังใช้ ของผู้ทดสอบ 50 คน ในภาพรวมมีระดับยอมรับ อยู่ในระดับมาก ( X  = 7.42)  
โดยด้านสีของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับยอมรับปานกลาง ( X  = 7.36) ด้านกลิ่นของข้าวเหนียวมูล อยู่ในระดับ
ยอมรับมาก ( X  = 8.12) ด้านความนุ่มของข้าวเหนียวมูล อยู่ในระดับยอมรับมาก ( X  = 7.42) ด้านความ
เข้มข้นของข้าวเหนียวมูลอยู่ในระดับยอมรับมาก ( X  = 7.51) ด้านสีของเนื้อมะม่วงอยู่ในระดับยอมรับปาน
กลาง ( X  = 7.02) ด้านเนื้อสัมผัสของมะม่วง อยู่ในระดับยอมรับปานกลาง ( X  = 7.13) และด้านความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับยอมรับมาก ( X  = 7.42) 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวคิดของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วง
กึ่งส าเร็จรูปหลังใช ้ของผู้ทดสอบ 50 คน 

ความคิดเห็นและแนวคิดของผู้ทดสอบ จ านวน คน ร้อยละ 
ท่านต้องการให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปมีราคาเท่าใด 

70 
80 
90 
100 
110 
120 

 
18 
12 
0 
0 
0 
0 

 
60 
40 
0 
0 
0 
0 

หลังจากท่านทดลองผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปแล้วท่านยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

ยอมรับ 
ไม่ยอมรับ 

 
 

30 
0 

 
 

100 
0 

ถ้าผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปวางจ าหน่ายท่านสนใจจะซื้อหรือไม่ 
 ซื้อ 
 ไม่ซื้อ 

 
 

25 
5 

 
 

84 
16 

 จากตารางที่ 7  พบว่า ความคิดเห็นและแนวคิดของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่ง
ส าเร็จรูปหลังใช้ ของผู้ทดสอบ 50 คน ส่วนมากต้องการให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงก่ึงส าเร็จรูปมีราคา                    
70บาท คิดเป็นร้อยละ 60 และรองลงมา คือ ราคา 80 บาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่หลังจากที่ทดลองผลิตภัณฑ์
ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปแล้วเกิดการยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 100 และถ้าผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่ง
ส าเร็จรูปวางจ าหน่ายมีสนใจจะซื้อ คิดเป็นร้อยละ 84 และไม่คิดจะซื้อ คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านข้อมูลทั่วไป ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 -40 ปี                        

มีสถานภาพโสด และมีระดับการศึกษาระดับ ปวส.  2) ในข้อมูลทั่วไปเกี่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ที่เดินทางมายังประเทศไทยเพ่ือพักผ่อน/ท่องเที่ยว มีลักษณะของการ
เดินทางมากับเดินทางกับเพ่ือน ใช้ระยะเวลาในประเทศไทย 11 - 15 วัน เคยรับประทานข้าวเหนียวมะม่วง 
ส่วนใหญ่มีความชอบปานกลาง 3) ในด้านระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าว
เหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปก่อนใช้ของผู้ทดสอบ พบว่า ระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบด้านปัจจัย
ด้านคุณภาพของข้าวเหนียวอบแห้งโดยรวมอยู่ในระดับยอมรับปานกลาง ด้านปัจจัยด้านคุณภาพของผงมูล
โดยรวมอยู่ในระดับยอมรับปานกลางและด้านปัจจัยด้านคุณภาพของมะม่วงฟรีซดรายโดยรวมอยู่ในระดับ
ยอมรับมาก 4) ในด้านระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่ง
ส าเร็จรูปหลังใช้ ของผู้ทดสอบ พบว่า ระดับความชอบและการยอมรับของผู้ทดสอบในภาพรวมมีระดับยอมรับ 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย [8] ศึกษาเรื่องการผลิตฟลาวมันเทสพรีเจลาติไนซ์เพ่ือพัฒนาซุปกึ่ง
ส าเร็จรูที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการ เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคคนไทยอายุ 50 ปีขึ้น
ไปให้คะแนนความชอบโดยรวมของซุปจากพันธุ์ไข่และต่อเผือกในระดับความชอบปลานกลาง 6.8 -7.6 และ
ให้การยอมรับซุปมันเทศร้อยละ 92-96 ผู้บริโภคอเมริกาทั่วไปให้คะแนนความชอบโดยรวมของซุปจากพันธุ์
ไข่และต่อเผือกในระดับความชอบปลานกลาง 6.6 และให้การยอมรับซุปร้อยละ 90 โดยด้านสีของผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับยอมรับปานกลาง ด้านกลิ่นของข้าวเหนียวมูลอยู่ในระดับยอมรับมาก  ด้านความนุ่มของข้าวเหนียว
มูลอยู่ในระดับยอมรับมาก ด้านความเข้มข้นของข้าวเหนียวมูลอยู่ในระดับยอมรับมาก ด้านสีของเนื้อมะม่วงอยู่
ในระดับยอมรับปานกลาง ด้านเนื้อสัมผัสของมะม่วง อยู่ในระดับยอมรับปานกลาง และด้านความชอบโดยรวม
อยู่ในระดับยอมรับมาก 5) ในความคิดเห็นและแนวคิดของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่ง
ส าเร็จรูปหลังใช้ ของผู้ทดสอบ พบว่า ส่วนมากต้องการให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงก่ึงส าเร็จรูปมีราคา 70 
บาท ทุกคนหลังจากที่ทดลองผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปแล้วเกิดการยอมรับ และถ้าผลิตภัณฑ์
ข้าวเหนียวมะม่วงก่ึงส าเร็จรูปวางจ าหน่ายมีสนใจจะซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัย [7] ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ ายากึ่งส าเร็จรูป เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อขนมจีนน้ ายากึ่งส าเร็จรูปโดยใช้
วิธี Home Use Test โดยใช้ตัวแทนผู้บริโภคจ านวน 50 คน พบว่า ผลิตภัณฑ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้
คะแนนเฉลี่ยความชอบในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก 7.02 คะแนน โดยผู้บริโภคทั้งหมดให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ ายากึ่งส าเร็จรูปแบบคืนรูปเร็วหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่บ้านถ้ามีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย
ผู้บริโภคจะซื้อ 90% และสอดคล้องกับงานวิจัย [9] ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันมังสวิรัติกึ่ง
ส าเร็จรูป เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความชอบในระดับความชอบปานกลาง 7.1 
จาก 9 ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ทอดมันมังสวิรัติกึ่งส าเร็จรูป และตัดสินใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 88 ถ้ามี
ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในราคา 20 -30 บาท ต่อ 100 กรัม 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
-  ควรมีการศึกษาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปเพ่ือให้งานวิจัยถูกใน

ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 
-  ควรมีการศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงกึ่งส าเร็จรูปในรูปแบบฮาลาลเพ่ือให้

ผลิตภัณฑ์สามารถครอบคลุมไปยังกลุ่มตลาดมุสลิม 
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T 013 
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 

Smart Control Electrical Devices through Cloud Technology 
 

พงษ์ศักด์ิ บุญภักดี1 สุธี สุกจิธรรมภาณ2 ธเนศ ภู่กัน3 

Pongsak Boonphakdee41 Sutee Sukijthamapan2 Thanet Phugun
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical Device 

through Cloud Technology)  มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
คลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical Device through Cloud Technology) 2.เพ่ือประเมิน
คุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical Device through 
Cloud Technology) กลุ่มเป้าหมายคือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์
เทคโนโลยี (Smart Control Electrical Device through Cloud Technology)  จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 2. แบบประเมินคุณภาพของชุ ด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical Device through Cloud 
Technology) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart 
Control Electrical Device through Cloud Technology) ประกอบด้วย  1. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควบคุม
(Electrical Device) 2. ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical Device 
through Cloud Technology) 3. Web Application, Sound Control, Facebook Chat ส าหรับควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี และคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากทุกรายการ ค่าเฉลี่ย 4.80 โดย
ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ 1.ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (5.00) 2. สามารถท างานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (5.00) 
 

                                                 
1
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ค าส าคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
 
Abstract 

This objectives of this research were 1) to designed and construct controlling kit via 
could technology. 2) Evaluation Quality of innovation. The samples for evaluating the 
efficiency were 5 experts. The research instrument were 1) Electical controlling kit via could 
Technology 2) Evaluate form of quality of controlling kit. Data was statiscally analyzed were 
mean and standard Deviation. 

The result showed that Electrical controlling kit component were 1) Controlled 
Electrical device, 2) Electrical controlling kit via could technology 3) Web application, Sound 
control and facebook chat for controlling device via could technology. The quality of all at 
the most level (X=4.80,SD) 

 

Keywords: Cloud Technology Smart Control 
 

บทน า 
เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เป็นการเข้าใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางการ

ออนไลน์ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรู้ว่ามีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน หรือคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ต้อง
สนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที ( IT Infrastructure) นั้นๆ และช่วยให้การท างาน
แบบร่วมมือกันแบบออนไลน์(Collaborate Online ) ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดคือ ระบบอีเมลฟรีต่างๆ , Google Drive , One Drive และ Office Online ของ Microsoft  
และ NETPIE ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น [1]  

Internet of Things เป็นเรื่องที่ก าลังได้รับการกล่าวถึงและแนวโน้มของอุปกรณ์การใช้งานทุกชิ้นจะ
สามารถสั่งงานผ่าน IoT ซึ่งแนวคิด Internet of Things นั้นถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ซึ่งเขา
เริ่มต้นโครงการ  Auto-ID Center ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT 
จากเทคโนโลยี RFID ที่จะท าให้เป็นมาตรฐานระดับโลกส าหรับ RFID Sensors ต่างๆที่จะเชื่อมต่อกันได้ 
ต่อมาในยุคหลังปี 2000 โลกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจ านวนมากและมีการใช้ค าว่า Smart ซึ่งใน
ที่นี้คือ smart device, smart grid, smart home, smart network, smart intelligent transportation 
ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านั้นเองก็
เลยมาเป็นแนวคิดที่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นก็ย่อมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเช่นกันโดยอาศัยตัว  Sensor ในการ
สื่อสารถึงกัน นั่นแปลว่านอกจาก Smart devices ต่างๆจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วมันยังสามารถเชื่อม
ต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอ่ืนได้ด้วยโดย Kevin นิยามมันไว้ตอนนั้นว่าเป็น “internet-like” หรือพูดง่ายๆก็คือ
อุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได้ ซึ่งศัพท์ค าว่า “Things” ก็แทนอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
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กล่าวมาก่อนหน้านี้นั่นเอง NETPIE : Internet of Things NET-PIE เป็น Platform as a Service บริการ
การเชื่อมต่อข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เหมาะส าหรับ Internet of Things ซึ่ง
รูปแบบการใช้งานจะเหมือนกับ MQTT พ่วงความสามารถด้าน Authentication และ Token เพ่ิมความ
ปลอดภัยในการสื่อสาร เราสามารถเชื่อมต่อกับ NET-PIE ได้หลายช่องทาง ทั้งอุปกรณ์ IoT อย่าง Arduino, 
Raspberry Pi, ESP8266 Dev Kit, HTML5 หรือแม้กระทั่ง Node.js Application ดังนั้นหากคุณใช้ 
ESP8266 Dev Kit ของค่ายใดอยู่ก็ตามสามารถใช้งานได้เลย ดู Library ของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ที่หน้าโครงการ
ใน GitHub NET-PIE ให้บริการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังที่กล่าวมา ท าให้คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดังที่กล่าวมา มาออกแบบและพัฒนาเป็นชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control 
Electrical Device through Cloud Technology) ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ส าหรับการเรียน 
การสอนที่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เป็นการเข้าใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางการ
ออนไลน์ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรู้ว่ามีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน หรือคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ต้อง
สนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที (IT Infrastructure) นั้นๆ และช่วยให้การท างาน
แบบร่วมมือกันแบบออนไลน์(Collaborate Online ) ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดคือ ระบบอีเมลฟรีต่างๆ , Google Drive , One Drive และ Office Online ของ Microsoft เป็นต้น [1] 

Internet of Things นั้นถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ซึ่งเขาเริ่มต้นโครงการ  Auto-ID 
Center ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT จากเทคโนโลยี RFID ที่จะ
ท าให้เป็นมาตรฐานระดับโลกส าหรับ RFID Sensors ต่างๆที่จะเชื่อมต่อกันได้ ต่อมาในยุคหลังปี 2000 โลกมี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจ านวนมากและมีการใช้ค าว่า Smart ซึ่งในที่นี้คือ smart device, smart 
grid, smart home, smart network, smart intelligent transportation ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านั้นเองก็เลยมาเป็นแนวคิดที่ว่าอุปกรณ์
เหล่านั้นก็ย่อมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเช่นกันโดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกัน นั่นแปลว่านอกจาก 
Smart devices ต่างๆจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วมันยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอ่ืนได้ด้วยโดย 
Kevin นิยามมันไว้ตอนนั้นว่าเป็น “internet-like” หรือพูดง่ายๆก็คืออุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสาร
พูดคุยกันเองได้ ซึ่งศัพท์ค าว่า “Things” ก็แทนอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นั่นเอง [2] 

NET-PIE เป็น Platform as a Service บริการการเชื่อมต่อข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ เหมาะส าหรับ Internet of Things ซึ่งรูปแบบการใช้งานจะเหมือนกับ MQTT พ่วง
ความสามารถด้าน Authentication และ Token เพ่ิมความปลอดภัยในการสื่อสาร เราสามารถเชื่อมต่อกับ 
NET-PIE ได้หลายช่องทาง ทั้งอุปกรณ์ IoT อย่าง Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 Dev Kit, HTML5 

https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html
http://netpie.io/
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หรือแม้กระทั่ง Node.js Application ดังนั้นหากคุณใช้ ESP8266 Dev Kit ของค่ายใดอยู่ก็ตามสามารถใช้
งานได้เลย ดู Library ของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ท่ีหน้าโครงการใน GitHub NET-PIE ให้บริการโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) [3] 

Android Studio เป็นเครื่องมือพัฒนา IDE (ไอ ดี อี) หรือ Integrated Development 
Environment (อินทิเกรต ดีเวลลอปเม้นท์ (เอนไวรอนเม้นท์) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือการพัฒนาแอนดรอยด์
แอปพลิเคชั่น บนพ้ืนฐานของแนวคิด InteliJ IDEA(อินเทล ไอ เจ ไอดีอีเอ) คล้าย ๆ กับการท างานของ 
Eclipse (อีคิปส์)และ Android ADT Plugin (แอนดรอยด์ เอดีที ปลั๊กอิน) และเป็น IDE Tools (ไอ ดี เอ็ม 
ทูล) ล่าสุดจาก Google (กูเกิ้ล)  ไว้พัฒนาโปรแกรม Android (แอนดรอยด์) การเขียน Android บน 
Android Studio จะมีขั้นตอนอยู่ 2 ขั้นตอนก็คือ ติดตั้ง Java SDK (จาวา เอสดีเค)และดาวน์โหลด Android 
Studio มาติดตั้งก็จะสามารถใช้งานได้ทันที่ ละยังรวมไปถึงตัว Emulator อย่างเช่น Genymotion (จีนี
โมชั่น) ที่เราต้องโหลดมาติดตั้งเพ่ือช่วยในการทดสอบ Project (โปรเจ็ค)ที่เราเขียน [4] 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
       เพ่ือประเมินคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical 
Device through Cloud Technology) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 
(Smart Control Electrical Device through Cloud Technology) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud 
Technology) และ NETPIE  

2. การออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control 
Electrical Device through Cloud Technology)  

3. ประเมินคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical 
Device through Cloud Technology) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยใช้ค่าสถิติท่ีเกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
5. สรุปผลการวิจัย/เขียนรายงานการวิจัย 

ผลการวิจัย 
องค์ประกอบของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Easy Smart Control Electrical 

Device through Cloud Technology) ดังภาพที่ 1 ประกอบด้วย 1. Web Application, Sound 
Control, Facebook Chat ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 2. ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี (Smart Control Electrical Device through Cloud Technology) 3. อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ถูกควบคุม (Electrical Device) 

https://github.com/netpieio?tab=repositories
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2260-adt-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-android/3282-android-environment-setup.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/90-openerp/2716-idea-openerp.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2240-eclipse-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2260-adt-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2643-google-glass-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/90-openerp/2881-google-user.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2261-sdk-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2250-emulator--%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A319.html
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 
 

 
ภาพที่ 3 Web Application ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี 

Web Application ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยีสามารถสั่งงานเพ่ือให้
อุปกรณ์ท างาน/หยุดท างาน ตั้งเวลาให้อุปกรณ์ท างาน-หยุดท างานได้และหน้าจอแสดงสถานะการท างานของ
อุปกรณ ์
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ภาพที่ 4 Mobile Application “ฟ้าใส” ส าหรับการสั่งงานให้อุปกรณ์ไฟฟ้าท างานด้วยเสียงพูด 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 
แปร
ผล คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม ่ 5 5 5 5 5 5.00 0 ดีมาก 
2 สามารถท างานไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 5 5 5 5 5 5.00 0 ดีมาก 
3 การใช้งานระบบสามารถเขา้ใจได้ง่าย 5 5 5 5 4 4.80 0.40 ดีมาก 
4 การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม 5 5 4 4 5 4.60 0.49 ดีมาก 

5 มีความเสถียรและและความมั่นคงของระบบ 5 4 5 5 5 4.80 0.40 ดีมาก 
6 ประโยชน์การใช้งาน 5 5 5 5 4 4.80 0.40 ดีมาก 

7 ประสิทธิภาพ 5 4 5 5 5 4.80 0.40 ดีมาก 
8 สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์หรือ 

อุคสาหกรรมได ้
5 5 4 4 5 4.60 0.49 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.80 0.32 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี  โดย

ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากทุกรายการ ค่าเฉลี่ย 4.80 โดยด้านที่มีผลการประเมิน
สูงสุดคือ 1.ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ (5.00) 2. สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (5.00) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยีสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถ

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ Cloud Technology ของ NETPIE  
ได้ 3 ลักษณะคือ 1. สั่งงานด้วยเสียง 2. สั่งงานผ่านเว็บ 3. สั่งงานผ่าน Facebook สอดคล้องกับพาขวัญ  
พัดเย็นใจ [5] ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เพ่ือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล พบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถใช้ในการควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถควบคุมสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า  
แม้ตัวผู้ใช้งานจะอยู่ห่างไกลกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น แต่ก็ท าให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นด้วย     
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรเพิ่มจ านวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้ 
2. พัฒนา Application ให้รองรับจ านวนผู้ใช้ (User) ได้หลายคน 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]  พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี(2559).การประยุกต์คลาวด์เทคโนโลยีส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานรายวิชา  

     3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ”. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย,2559 
[2]  เอ็มซียูไทยแลนด์(2559).Internet of Things (IoT) คืออะไร?. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2559, จาก    
     http://www.mcuthailand.com/articles/iot/IOT.html 
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T 014 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR  & TOOLS 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุร ี
Study of customer satisfaction with the service of the CAR & TOOLS 

department The Mall Ngamwongwan Branch Nonthaburi 
 

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์1 ด ารงณ์  เชื้อจิตร2 นางสาวปิติพร อนันตาภรณ์3  

Sommai Satheantheammawit 1 Damrong Chichit2 Pitiporn Anantaphon3     
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ส ารวจประชากรของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้า

เดอะมอลล์ สาขางาม วงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของในการใช้บริการของแผนก CAR 
& TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ในครั้งนี้ ผู้ที่ใช้แผนก CAR & TOOLS จ านวน 200  คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ที่มาใช้บริการของแผนก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variances) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของแผนก  CAR & TOOLS 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนก  CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไม่
ต่างกัน 3) ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการที่ร้านที่ใช้
แผนก  CAR & TOOLS ไม่แตกต่างกัน   
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจของลูกค้า  การบริการของแผนก CAR & TOOL ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ 

ด้านระบบการบริการ ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร  ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระยะเวลา
บริการ  ด้านความสะดวก  
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Abstract 
 The research was 1) to study the behavior of CAR&TOOLS department, the Mall 

Ngamwongwan, Nonthaburi, and 2) to investigate the satisfaction of customers toward 
CAR&TOOLS department, the Mall Ngamwongwan, Nonthaburi. The samples were 200 
people who had used the service of CAR & TOOLS department, the Mall Ngamwongwan, 
Nonthaburi, selected by purposive sampling. The research tools were evaluation form of 
satisfaction. The data was analyzed by percentage, mean, and standard deviation.  

The research found that 1) the customers satisfied the service of CAR&TOOLS 
department, the Mall Ngamwongwan, Nonthaburi at the “most” level, 2) the customers 
with different sex, age, career, and salary wad no different on the satisfaction, and 3) the 
customers with different demography had no different satisfaction. 
 

บทน า 
  การบริการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นพิเศษในงานด้านต่าง ๆ เพราะบริการคือ การให้ความช่วยเหลือหรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการด าเนินงานใด ๆที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการและภาค
ธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอ  ยิ่งเป็นธุรกิจบริการ ตัว
บริการนั้นเอง คือ สินค้า การขายจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี ธุรกิจการค้าจะอยู่ได้ต้องท าให้
เกิดการ “ขายซ้ า” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิม และเพ่ิมลูกค้าใหม่ การบริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ท า
ให้เกิดการขายซ้ าแล้วซ้ าอีกและชักน าให้มีลูกค้าใหม่ๆ ตามมา เป็นความจริงว่า “เราสามารถพัฒนาคุณภาพ
สินค้าทีละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องท าพร้อมกันทั้งองค์กร” การพัฒนาคุณภาพของการบริการ
ของการบริการเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะนั้นจะเสีย
โอกาสแก่คู่แข่ง หรือสูญเสียลูกค้า (สมิต สัชฌุกร. 2554 : 19) 
 การขยายตัวของศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารศูนย์การค้าแต่ละแห่งพยายามหาแนวทาง และดึงเอากลวิธีต่าง ๆ มากมายมาใช้ใน
การบริหารและจัดการทั้งทางด้านการบริหารตลาด ประกอบกับการวางแผนด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เนื่องจากการบริหารการตลาดนั้นเป็นกระบวนการในการวางแผนและ
การบริหารการจัดจ าหน่าย การสร้างความความคิดด้านสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดย
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือธุรกิจ และเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีลักษณะ
แตกต่างหลากหลายอย่างสูงสุด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR 
& TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก  CAR & TOOLS 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางาม วงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี   
2. เพ่ือเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย  เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR & 
TOOLS  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปว่า ระดับ

ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจ าแนก
เป็น 2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือ ผู้รับบริการ (Consumer 
satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผู้ให้บริการ ความพึงพอใจ ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้หลากหลาย รวบรวมได้ดังนี้ 

Shely (1975) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกใน
ทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้น แล้วท าให้เกิดความสุข 
ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็น ความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ
ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและ
ความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและ ระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า 
ระบบความพึงพอใจ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ บุคคลที่มี
ต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่ง สิ่งใดนั้นเป็นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกที่เป็น 
นามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ
แสดงออกโดยการสังเกตที่สลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงตามความต้องการของบุคคล จึงท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิด ความพึงพอใจในงานนั้น 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
Stanton, Etzel, and Walker (1976) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า “การบริการ เป็น

กิจกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถพิสูจน์ได้โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการถ่ายโอน หรือจัดหาสิ่ง
ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ” 

จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, สมเกียรติ โพธิสัตย์, ยุพิน อังสุโรจน์, จารุวรรณ ธาดาเดช และ ศรานุช โตมร
ศักดิ์ (2543) ให้ความหมายของคุณภาพบริการ คือคุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่เหมาะสม ปราศจาก
ข้อผิดพลาด ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ เป็นที่พึงพอใจ 

3. ข้อมูลทั่วไปของแผนก CAR & TOOLS  
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ได้เริ่มด าเนินการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า โดยเปิดสาขา

แรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2524 คือเดอะมอลล์ สาขาราชด าริ ซึ่งต่อมาภายหลังได้ให้ บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ 
พาวิลเลี่ยน จ ากัด เช่าด าเนินการเป็นศูนย์ศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นคณะกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้ริเริ่มการเปิดศูนย์การค้าชานเมือง ย่านที่ยังไม่มีผู้ใดคิด
ลงทุน ดังนั้น เดอะมอลล์ 2 บนถนนรามค าแหง จึงได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526 เดอะมอลล์สาขาที่ 
2 เดอะมอลล์ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งต่อเชื่อมกับเดอะมอลล์ 2 ด้วยสะพานเลื่อนลอยฟ้าวันที่ 
18 ตุลาคม 2529 ห่างจากเดอะมอลล์ 3 เพียงนิดเดียว และ เดอะมอลล์ 4 ที่เปิดขึ้นเพ่ือให้กลายเป็น 
ศูนย์การค้าที่ครบวงจรในย่านรามค าแหง เดอะมอลล์ ขยายกิจการอย่างไม่หยุดยั้ง และแล้วในวันที่ 11 
สิงหาคม 2532 เดอะมอลล์ได้เปิดตัว เดอะมอลล์ สาขาท่าพระ หรือ เดอะมอลล์ 5 เป็นศูนย์การค้า แหล่ง
บันเทิง สวนสนุกรวมทั้งสวนนุ้าลอยฟ้า แห่งแรกของประเทศไทยวันที่ 22 ธันวาคม 2534 เปิดศูนย์การค้า
ครบวงจรแห่งใหม่ ในย่านงามวงศ์วาน ในนาม เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน หรือ เดอะมอลล์ 6 วันที่ 5 
สิงหาคม 2537 ได้เปิด 2 โครงการ 2 มุมเมือง ได้เปิดตัวขึ้นพร้อมกัน ในวันเดียวกัน คือ เดอะมอลล์ สาขา
บางแค (เดอะมอลล์ 7) และ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ (เดอะมอลล์ 8) โดยแต่ละแห่ง จะมีสวนนุ้า-สวนสนุก 
ที่เรียกว่า “FANTASIA LAGOON” ขนาดมหึมา และ THE MALL CONVENTION CENTER ซึ่งเป็น 
MULTIPURPOSE HALL หรือ ห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบครัน เหมาะส าหรับการเปิดงานแสดงใหญ่ ๆ คอนเสิร์ตระดับนานาชาติวันที่ 27 
กรกฎาคม 2540 ได้เปิดตัว ดิ เอ็มโพเรียม เป็นพ้ืนที่ใจกลางเมือง แถวสุขุมวิท และใน วันที่ 10 สิงหาคม 
2543 เดอะมอลล์ได้เปิดศูนย์การค้า แห่งใหม่ที่ให้บริการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  “เดอะมอลล์ 
สาขานครราชสีมา” เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เปิดตัว “สยามพารากอน” เกิดจากการร่วม ทุนของสอง
บริษัทผู้พัฒนาและบริหารโครงการธุรกิจศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ได้แก่ “บริษัท สยามพิวรรธน์ 
จ ากัด” และ “บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด” ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้ง “บริษัท สยามพารากอน ดี เวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด” และ “บริษัท สยามพารากอน รีเทล จ ากัด” มุ่งหมายให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา วิถีชีวิตของคน
ไทย ช่วยยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็น "World-class Shopping Destination" Car & Tools ศูนย์รวม
อุปกรณ์ประดับยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พรพิมล อ่ิมสวัสดิ์ (2551) การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) อันได้แก่ บริการเอทีเอ็ม บริการบันทึกรายการอัตโนมัติ บริการฝากเงิน
อัตโนมัติ บริการรับฝาก/ช าระเงิน และบริการบัวหลวงโฟน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 บริการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์จ าแนกตามสถานภาพส่วนตัว โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นลูกค้า
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 200 คน และได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม โดยได้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแยกออกเป็นทางด้านประสิทธิภาพ ด้านความสะดวก 
ด้านส่งเสริมการขาย และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวน ทางเดียว (One Way Anova) และ
การทดสอบด้วยค่าที (t-test) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได้ประมาณเฉลี่ย 10,001–30,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในช่วงพักเที่ยง
เวลา 11.31–13.30 น. เหตุผลในการมาใช้บริการ เพราะอยู่ใกล้ที่ท างานหรือใกล้บ้าน มักมาใช้บริการ
ทางด้านฝาก-ถอน ของบริการเอทีเอ็ม ความถี่ในการมาใช้บริการ คือ 1–3 ครั้ง/เดือน เหตุผลในการมาใช้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ คือ มีความสะดวกรวดเร็ว และปัญหาที่พบมากที่สุด คือ เครื่องเอทีเอ็มเสีย
บ่อย ผู้ศึกษายังพบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 บริการ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.28 แต่หากมองแยกออกเป็นแต่ละด้านจะพบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน
ประสิทธิภาพ จะมีระดับความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.41 ส่วนทางด้านความสะดวกและส่งเสริมการขาย 
มี ระดับความพึงพอใจปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.39 และ 3.04 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาดูเป็นแต่ละบริการ 
พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของบริการเอทีเอ็มมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคุ้น เคยต่อบริการนี้มานาน ท าให้มีความพึงพอใจมากกว่าบริการอ่ืน 
รองลงมาคือบริการฝากเงินอัตโนมัติ และบริการบันทึกรายการอัตโนมัติ ด้านความสะดวกผู้ใช้บริการก็มีความ
พึงพอใจบริการเอทีเอ็มมากด้วยเช่นกัน รองลงมามีความพึงพอใจปานกลางคือบริการบันทึกรายการอัตโนมัติ 
และบริการบัวหลวงโฟน อาจเป็นเพราะจ านวนเครื่องที่มีไว้ให้บริการน้อยไม่พอต่อความต้องการใช้บริการ 
ด้านส่งเสริมการขาย ผู้ศึกษาได้เสนอเป็นภาพรวม เนื่องจากธนาคารท าการส่งเสริมการขายบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ รวมกัน 5 บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจปานกลาง ถึงแม้ว่าธนาคารจะมีกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลดร้านค้า การชิงโชคของรางวัล และการสะสมคะแนนเพ่ือแลกของฟรีก็ตาม
ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่ดึงดูดใจผู้ใช้บริการได้  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
     ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอ
รายละเอียดตามหัวข้อวิจัยดังต่อไปนี้ 
   ประชากรที่ศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นลูกค้าที่ใช้การบริการในแผนก CAR &TOOLS 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี จ านวน 200  คน 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ , อายุ ,  สถานภาพ , ระดับการศึกษา , อาชีพ , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. ลักษณะการใช้บริการของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางาม

วงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาในการใช้ จุดประสงค์ในการใช้บริการ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของแผนก CAR&TOOLS เดอะมอลล์ 

สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เกื้อการุณย์ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจในด้านการให้บริการ ได้แก่ บริการ ตอบค าถามและช่วยค้นคว้า บริการสืบ

ค้นหาสินค้าด้วยประสบการณ์แนะน าสินค้าให้ถูกต่อการใช้งาน ทดลองสินค้า รับประกันสินค้า 7 วัน  
2. ความพึงพอใจในด้านทรัพยากร ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก มีสินค้า

ตัวอย่าง มีเครื่องมือในการสาธิต 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

ควำมพึงพอ จของลูกค้ำที่มต่ีอกำร  ้บริกำรของ
แผนก CAR & TOOLS  

1. บุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ี 
2. ระบบการบริการ 
3. สภาพแวดล้อมในการบริการ 
4. คุณภาพการให้บริการ 
5. ระยะเวลาการให้บริการ 
6. ความสะดวกในการบริการ  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดท าวิจัย 
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ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ โดยมี ขั้นตอนใน
การสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเพ่ือน ามา
เป็นข้อมูล ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

2. สร้างแบบสอบถาม เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ
แผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี” 

3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยการหาค่าความเชื่อมัน (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่จะท าการศึกษา จ านวน  30  คน 

3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
3.3 ท าการประมวลผลวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วย 

วิธีของ Cronbach เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น(reliability) ของ
แบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.95 
  แบบสอบถามเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR 
& TOOLS เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี” มีลักษณะข้อค าถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (close-ended questions)  
และแบบปลายเปิด (open-ended questions) จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ลักษณะการให้บริการของแผนก CAR&TOOLSลักษณะค าถามเป็นแบบปลาย 
ปิด (close-ended questions)และแบบปลายเปิด (open-ended questions จ านวน 10 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS  
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ลักษณะค าถามข้อเสนอแนะ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้า
ที่มาใช้บริการแผนก CAR & OOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี จ านวน 200 คน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณหา
ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
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  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความต้องการที่มีต่อการใช้บริการแผนก CAR & TOOLS เช่น 
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ความพึงพอใจและความต้องการใน ทรัพยากรสารสนเทศ ค านวณหาค่าเฉลี่ย 
  ข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาตีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  ความหมาย 
  4.21 - 5.00 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
  3.41 - 4.20 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
  2.61 - 3.40 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  1.81 - 2.90 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  
  1.00 - 1.80 ผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR & 
TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี   สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการ 
จ านวน 200 คน จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00 และ 39.00 ตามล าดับ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.00 ท าอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีรายได้  10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00 

การวิ เคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่ มี ต่ อการให้บริ การของ แผนก CAR & TOOLS 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี   

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของแผนก 
CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรีโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 

(  = 4.88) เมื่อพิจารณาราบละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีมีที่จอดรถเพียงพอเหมาะสมสะดวก

ปลอดภัย  (  = 4.85) รองลงมาได้แก่ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย (  = 4.77) 

และมีตู้รับความเห็นหรือแบบประเมินการบริการ (  = 4.51) 
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการ

ให้บริการของแผนก CAR & TOOLS โดยรวมและรายด้าน  

ข้อที่ ด้าน 
ระดับความคิดเห็น 

( X ) (S.D) แปลผล 
1 
2 

พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย 
พนักงานให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

4.77 
4.33 

.56 

.98 
มากที่สุด 

มาก 
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ข้อที่ ด้าน 
ระดับความคิดเห็น 

( X ) (S.D) แปลผล 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

พนักงานดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 
พนักงานที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 
พนักงานสามารถแก้ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม 
คุณภาพของการบริการในช่วงการรับประกัน 
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองก่อนใช้งานจริง 
มีตู้รับความเห็นหรือแบบประเมินการบริการ 
มีที่จอดรถเพียงพอเหมาะสมสะดวกปลอดภัย 
มีห้องน้ า-ห้องสุขาท่ีสะอาดเพียบพร้อมสะอาดต่อการใช้งาน 

4.46 
4.11 
3.93 
3.14 
4.44 
4.51 
4.88 
3.88 

.49 

.83 

.86 

.92 

.89 

.65 

.35 

.84 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
รวม 4.25 .742 มาก 

    2) เพ่ือเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของแผนก CAR & 
TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย  เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการที่
ร้านที่ใช้แผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏผลดังนี้ 
   เพศ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้าน CAR & TOOLS 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   อายุ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านร้าน CAR & 
TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

  อาชีพ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านร้าน CAR & 
TOOLS  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

  รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้ร้าน 
CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของแผนก CAR & TOOLS  
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุร ี ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญที่พบมาอภิปรายได้
ดังนี้ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    133 
 

 

1. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของแผนก CAR & TOOLS  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  
สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้บริการที่ดี นอกจากนี้ทางร้านยังมี
การอบรมมารยาทในการให้บริการของพนักงาน ท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและการดูแลอาใจใส่ในการบริการมาก
ขึ้น ตลอดจนพนักงานมีการชี้แจง แก้ไข ยอมรับผิดในปัญหาที่เกิดขึ้นและยังให้บริการอย่างท่าเทียมกัน ตลอดจนทางร้าน
มีการให้บริการที่สะดวก รวบเร็ว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการต้อนรับลูกค้า ขั้นตอนการรับออเดอร์จากลูกค้า และรวมไปถึง
ขั้นตอนส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าที่รวบเร็ว ซึ่งเหตุดังกล่าวส่งผลผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของ
แผนก CAR & TOOLS  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนก CAR 
& TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนบุรี ไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันความ
แตกต่างในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ต่อการใช้บริการทั้งในระบบราชการและ
เอกชนอีกทั้งสังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย ซึ่งให้สิทธิ์เท่าเทียบกัน โดยไม่ท าให้เกิดอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอ่ืนในการ
ด าเนินชีวิต และการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนบุรี ก็
เช่นเดียวกัน ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุสูง หรือต่ า ประกอบอาชีพใดก็ตาม มี
การศึกษาสูงหรือต่ าและมีรายได้ต่อเดือนมากหรือน้อย จะต้องได้รับบริการที่ดี มีการเอาใจใส่ในเรื่องที่มาใช้บริการจาก
พนักงานผู้ให้บริการโดยไม่ค านึงว่าผู้ใช้บริการ จะต้องได้รับบริการอย่างเท่าเทียม และถือว่าผู้ใช้บริการเป็น บุคคลที่
ส าคัญที่สุดของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนบุรี ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
ส่งผลให้ ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ  อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของแผนก 
CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้  ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการของแผนก CAR & TOOLS 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาลูกค้าที่ใช้
บริการร้านซอฟดริ้ง สาขา สยามพารากอน สาขาอ่ืน ๆ  หรือศึกษาลูกค้าในพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็น 
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับด้านความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการตลอดจน ความ
ต้องการที่อยากให้แผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 
เพ่ิมเติมการให้บริการ เพ่ือจะน าผลที่ได้มาใช้ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงแนวทางในการวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือจะได้ทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของแผนก CAR  & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เพ่ือที่จะได้น า
ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน และเสริมจุดแข็ง
ของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  ให้สูงยิ่งขึ้น เพ่ือให้ลูกค้าหันมา
ใช้บริการของแผนก CAR & TOOLS ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เพ่ิมมากขึ้น 
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การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก 

ใช้บริการร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 
Study Marketing Strategies That Affects Decisions Of Consumers To Use The 

Service Of KFC Restaurant In Big C Bangpakok Branch. 
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Patpimon  Yapanya1 Napaporn Rittiwat2 Prakong  lakkom3 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าใน

การใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 2) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครื่องมือ
ที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที่ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าในการใช้บริการ พบว่าผู้บริโภค   ใช้บริการร้านเคเอฟซี 1 ครั้งต่อเดือน เหตุผลส าคัญที่มาใช้บริการ
ร้านเคเอฟซี เพราะชอบรับประทานเคเอฟซี โดยปกติผู้บริโภคจะมารับประทานอาหารที่ร้านเคเอฟซี กับ
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านเคเอฟซี เหตุผลที่ท่านเลือก
รับประทานอาหารที่ร้านเคเอฟซี คือ มีสินค้าให้เลือกหลายรูปแบบ ช่วงเวลาการใช้บริการร้านเคเอฟซีมาก
ที่สุดคือ ในช่วงเวลา 18.01–20.00 น. และจ านวนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ผู้บริโภคมาใช้บริการร้านเคเอฟซี คือ 
201 บาทขึ้นไป ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
ในการใช้บริการของร้าน เคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าในการใช้ บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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This research was aimed to study the marketing strategies toward the decision 
making to use the service of KFC restaurant In Big C Bangpakok and 2) study the behavior of 
decision making of customers to use the service of KFC restaurant In Big C Bangpakok. The 
research tool was a questionnaire. Data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, and t-test.  

The results were that the customers came to use the service of KFC once a month, 
and because of the preference of KFC and came with the family. The reason of choosing 
KFC because there were many menus and variety of products. The time was 6-8 p.m. and 
the expense was more than 200 baht a time. There was no significant different on sex to 
come for service. The customers with different age, education background, career, and 
salary had significantly different opinion on the marketing strategies at 0.05 level.     

 
Keywords:  Marketing Strategies, Decision to use the service, KFC Restaurant In Big C 

Bangpakok Branch. 
 
1.  บทน า 

หากพูดถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดคงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่าเคเอฟซีเป็นหนึ่งในอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นที่ นิยม
อย่างมากของคนทั่วโลก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเติบโตของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ก็
ตาม เคเอฟซีก็ยังคงยืนหยัดเป็นผู้น าในตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่เสมอ ดูได้จากส่วนแบ่งทาง ตลาดที่สูงถึง 
49% ภายใต้แนวคิด “ความสุข ล้นเมนู” เพ่ือเป็นการตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ต้องการ ความหลากหลายใน
เรื่องของเมนูอาหารเคเอฟซีได้น าเสนอเมนู ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากไก่ทอด ซึ่งเป็นอาหารหลักแล้ว ยัง
คิดค้นเมนูที่มีไก่เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ข้าวไก่ผู้พันทรงเครื่อง (ข้าวย าไก่ซี๊ด) ข้าวย าไก่แซ่บ พัฟไก่ชีสชี่ 
เป็นต้น นอกจากการเพ่ิมเมนูที่หลากหลายแล้ว ยังมีการเพ่ิมการบริการการตกแต่งร้านให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า 
และการเน้น Emotional Bonding ที่เป็นกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด “ความสุข ล้นเมนู” ซึ่งผลที่ออกมาก็เป็นที่
น่าพอใจอย่างมาก เพราะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทางเคเอฟซีได้มีเพ่ิมการ
บริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคได้หลายช่องทาง ทั้งการโทรสั่ง และล่าสุดคือ การสั่งออนไลน์
ทางเว็บนั่นเอง (วลัยรัตน์  วิพุฑฒิกุลวาทย์, 2550: 1) 

KFC (Kentucky Fried Chicken) เป็นธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดในเครือยัม! แบรนด์ส อิงส์ เกิดขึ้นครั้งแรก 
ในปี พ.ศ.2482 โดยผู้พัน ฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส มีต้นก าเนิดมาจากมลรัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา โดยอาหาร
หลักคือไก่ทอด และเปิดร้านแฟรนไชส์ในแรกเมื่อ พ.ศ.2495 ในภายหลัง เมื่อกิจการได้รับความนิยม ผู้พันแซน
เดอร์สจึงขายกิจการให้กับกลุ่มนักลงทุนอ่ืนในปี พ.ศ. 2505  ด้วยมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เคเอฟซีเริ่มเข้ามาใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีที่แรกอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ต่อมาได้มีการ
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เปลี่ยนเจ้าของกิจการบริษัทแม่มา เป็นบริษัท Pepsi Co ซึ่งได้ดึงเครือเจริญโภคภัณฑ์มาร่วมด าเนินกิจการใน
ประเทศไทยด้วย เมื่อมี การเปลี่ยนแปลงโครงการการบริหารโดยมีเจ้าของหลักเป็นบริษัทยัม! แบรนด์ส อิงค์ ใน
ประเทศไทย จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทยัม! ประเทศไทยปัจจุบัน เคเอฟซี มีในมากกว่า 500 แห่ง ครอบคลุม 76 
จังหวัดทั่วประเทศและอ้างว่ามีส่วนแบ่งตลาดถึง 49% ของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดในประเทศ 

 ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงจะเห็นได้จากธุรกิจประเภทอาหาร Fast Food จ านวน มากมายได้
ขยายสาขาหรือเปิดร้านจ าหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรด ซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีการเติบโต
มากเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ท าให้ธุรกิจประเภทนี้การเกิดแข่งขันอย่างสูง ในช่วงนี้ทางร้านเคเอฟซี 
สาขาบิ๊กซีบางปะกอก มียอดขายลดลง ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 
ได้ทราบและเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพ่ือที่จะได้น าไปพัฒนาการบริการและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้เหมาะสม 
ตารางที่ 1 ประมาณการของยอดขาย เคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ได้มาจากยอดขายในเครื่องแคชเชียร์

หน้าร้านและเดลิเวอรี 
เดือน พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 

ยอดขาย/วัน 
(บาท) 

90,000 75,000 70,000 50,000 50,000 50,000 51,000 40,000 45,000 

ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเคเอฟซี 
สาขาบิ๊กซีบางปะกอก โดยคาดหวังการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก และผู้ที่มี
ความสนใจธุรกิจประเภทนี้ได้ใช้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือจะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ ของร้านเค
เอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 

2.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1  ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมี ความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊ก
ซีบางปะกอกแตกต่างกัน 
 
4.  ระเบียบวิธีวิจัย 

4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 
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4.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณ
ได้จากตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 4.2  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

4.2.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 

4.2.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการของ 
ร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ประกอบด้วย เหตุผลที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซี บุคคลที่ชวนมา
รับประทานอาหาร บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เหตุผลที่เลือกมารับประทานอาหารร้านเคเอฟซี 
ช่วงเวลาที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซี การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซี ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 

4.2.3  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก แบ่งเป็น 7 ด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน 
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
และได้สร้างข้ึนมาเพ่ือให้คะแนนตามหลักของ  Likert โดยแบ่งระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน  

เห็นด้วยมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน  
เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน  
เห็นด้วยน้อยที่สุด     ให้คะแนน 1 คะแนน 

4.2.4  ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
ใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) 
 4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

4.3.1  ประสานงานกับร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามกับผู้มาใช้บริการร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 

4.3.2.  จัดส่งแบบสอบถามให้กับผู้มาใช้บริการร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก จ านวน 400 
ฉบับ 

4.3.3  ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถามจนครบ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและวิเคราะห์เนื้อหาต่อไป 
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5.  ผลการวิจัย 
5.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 

(n=400 คน) 
ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
201 
199 

 
50.25 
49.75 

อาย ุ  
ต่ ากว่า 20 ป ี
21 ปีขึ้นไป - 30 ป ี
31 ปีขึ้นไป - 40 ป ี
41 ปีขึ้นไป - 50 ป ี
51 ปีขึ้นไป 

 
105 
99 
102 
50 
44 

 
26.25 
24.75 
25.50 
12.50 
11.00 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. 
ปวส.หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
130 
175 
73 
16 
6 

 
32.50 
43.75 
18.25 
4.00 
1.50 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
อื่นๆ 

 
158 
84 
96 
49 
13 

 
39.50 
21.00 
24.00 
12.25 
3.25 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาทขึ้นไป 

 
248 
75 
31 
22 
24 

 
62.00 
18.75 
7.75 
5.50 
6.00 

รวม 400 100 
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5.2  จ านวนและร้อยละข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก จ านวน (n=400 คน) ร้อยละ 

ท่านใช้บริการร้านเคเอฟซี ก่ีครั้งต่อเดือน 
1 ครั้งต่อเดือน 
2 ครั้งต่อเดือน 
3 ครั้งต่อเดือน 
4 ครั้งต่อเดือน 
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 

 
171 
137 
33 
39 
20 

 
42.75 
34.25 
8.25 
9.75 
5.00 

เหตุผลส าคัญ ที่ท่านมาใช้บริการร้านเคเอฟซี 
เป็นจุดนัดพบ 
เพื่อซื้อกลับบ้าน 
อยากรับประทานเคเอฟซี 
ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 
ท าเลที่ตั้งสะดวก 

 
118 
86 
137 
29 
30 

 
29.50 
21.50 
34.25 
7.25 
7.50 

โดยปกติท่านจะมารับประทานอาหารที่ร้านเคเอฟซีกับใคร 
สมาชิกในครอบครัว 
เพื่อน 
คนเดียว 
คู่รัก 
ลูกค้า 

 
153 
150 
25 
28 
44 

 
38.25 
37.50 
6.25 
7.00 
11.00 

บุคคลใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากที่สุด ในการเลือกใช้บริการ
ร้านเคเอฟซี 

สมาชิกในครอบครัว 
เพื่อน 
คนเดียว 
คู่รัก 
ลูกค้า 

 
 

153 
150 
25 
28 
44 

 
 

38.25 
37.50 
6.25 
7.00 
11.00 

เหตุผลที่ท่านเลือกรับระทานอาหารที่ร้านเคเอฟซี 
สินค้ามีรสชาติอร่อย 
สินค้ามีราคาถูก 
มีสินค้าให้เลือกหลายรูปแบบ 
สินค้ามีคุณค่าทางโภชนาการ 
อยากลองโปรโมช่ันใหม่ๆ 

 
84 
78 
151 
55 
32 

 
21.00 
19.50 
37.75 
13.75 
8.00 
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5.2  จ านวนและร้อยละข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบาง
ปะกอก (ต่อ) 
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบาง

ปะกอก 
จ านวน 

(n=400 คน) 
ร้อยละ 

การใช้บริการร้านเคเอฟซีส่วนใหญ่ท่านมาในช่วงเวลาใด 
10.00 – 12.00 น. 
12.01 – 14.00 น. 
14.01 – 18.00 น. 
18.01 – 20.00 น. 
20.01 – 21.00 น. 

 
25 
66 
85 
172 
52 

 
6.25 
16.50 
21.25 
43.00 
13.00 

จ านวนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ท่านมาใช้บริการร้านเคเอฟซี 
10 – 50 บาท 
51 – 100 บาท 
101 – 150 บาท 
151 – 200 บาท 
201 บาทขึ้นไป 

 
67 
100 
83 
47 
103 

 
16.75 
25.00 
20.75 
11.75 
25.75 

รวม 400 100 

5.3  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าใน
การใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ภาพรวมทุกด้าน 

 
 

5.4  ทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกันมี ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการของ
ร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอกแตกต่างกัน 
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6.  สรุปผลการวิจัย 
 6.1  กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการของร้านเค เอฟซี 
สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านราคา 
รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการ จัดจ าหน่าย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคคล ตามล าดับ 
 6.2  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก พบว่า ใช้บริการ   ร้านเค
เอฟซี 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 เหตุผลส าคัญที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซี พบว่า ส่วนใหญ่อยาก
รับประทานเคเอฟซี คิดเป็นร้อยละ 34.25 โดยปกติท่านจะมารับประทานอาหารที่ร้านเคเอฟซีกับครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 38.25 บุคคลใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากท่ีสุด ในการเลือกใช้บริการร้าน คือ สมาชิกใน
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 38.25 เหตุผลที่ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ร้านเคเอฟซี คือ มีสินค้าให้เลือกหลาย
รูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 37.75 การใช้บริการร้านเคเอฟซี ส่วนใหญ่ท่านมาในช่วงเวลา 18.01 – 20.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 43.00 และจ านวนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ท่านมาใช้บริการร้านเคเอฟซี คือ 201 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.75 
 6.3  ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการของ         
ร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซี         
บางปะกอกไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซี
บางปะกอก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี 

สาขาบิ๊กซีบางปะกอก 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้
เฉลี่ย 

ต่อเดือน 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ - - - * - 
2. ด้านราคา - - - - - 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย - - - * - 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด - * * * * 
5. ด้านบุคคล - * * * * 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ - * * - * 
7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ - * * - * 

- หมายถึง ไม่แตกต่าง 
     * หมายถึง แตกต่างกัน 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1  กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊ก
ซีบางปะกอก ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคคล ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ 
มีเกษม (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดว่าปัจจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ
บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7.2  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก พบว่า ใช้บริการ
ร้านเคเอฟซี 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 เหตุผลส าคัญที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซี พบว่า ส่วนใหญ่
อยากรับประทานเคเอฟซี คิดเป็นร้อยละ 34.25 โดยปกติท่านจะมารับประทานอาหารที่ร้านเคเอฟซีกับ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 38.25 บุคคลใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากที่สุด ในการเลือกใช้บริการ
ร้าน คือ สมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 38.25 เหตุผลที่ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ร้านเคเอฟซี คือ 
มีสินค้าให้เลือกหลายรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 37.75 การใช้บริการร้านเคเอฟซีส่วนใหญ่ท่านมาในช่วงเวลา 
18.01–20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 43.00 และจ านวนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ท่านมาใช้บริการร้านเคเอฟซี คือ 
201 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.75 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยรัตน์  วิพุฑฒิกุลวาทย์ (2550) ทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟร้านเคเอฟซีในจังหวัดสระบุรี พบว่าผู้บริโภค
รับประทานไอศกรีมซอฟท์ เสิร์ฟร้านเคเอฟซี เฉลี่ยประมาณ 1 ครั้ง/เดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 14.52 บาท/ครั้ง 
ผู้บริโภคชอบ ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟร้านเคเอฟซีล าดับที่ 1 คือ สตรอเบอร์รี่ซันเดย์ ล าดับที่ 2 คือ สปินนี่โอเรโอ 
ล าดับที่ 3 คือ โคนดิปเรนโบว์ โดยซื้อในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) ในเวลา 17.01-20.00 น. บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการซื้อ คือ ตัวท่าน 
 7.3  ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้ บริการของ
ร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะกอก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะ
กอก ไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการของร้านเคเอฟซี สาขาบิ๊กซีบางปะ
กอก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธ์ดนัย อ๋อง
สกุล (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภคในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารจานด่วนของผู้บริโภคในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ความบ่อยครั้งในการรับประทาน



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    144 
 

 

อาหารจานด่วน และร้านอาหารที่รับประทานอาหารจานด่วน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารจานด่วน
ของผู้บริโภคในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส และการมีส่วนในการเลือกซื้ออาหารจานด่วน มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภคในต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
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T 016 
การพัฒนาแอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ 

APPLICATION MATERIALS DEVELOPMENT 
 

คงกระพัน ไชยศิริ1 พนา จันทร์ศิริ2* วีระศักดิ์ อ่อนละมัย3 ชาญณรงค์ สยาสุวรรณ์4 

วิรัตน์ พานทอง5 พรพิมล พลนิกร6 มัลลิยา ทรงค า7 
Khongkraphan Chaisiri1 Pana Jansiri2*  Werasak. Onlamai3 Channarongk  Saisuwan4 

Wirut  Panthong5 Phornphimon Phonnikon6 Mulliya  Songkum 7 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชั่นการค านวณก าลังวัสดุและประเมินคุณภาพการ

ใช้งานของแอปพลิเคชั่นการค านวณก าลังวัสดุ โดยครูและนักเรียนแผนกช่างก่อร้างของวิทยาลัย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการค านวณก าลังวัสดุ และแบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การทดลองการท างานของ แอปพลิเคชั่น ค านวณก าลังวัสดุที่พัฒนาขึ้น สามารถ
ค านวณหาค่าก าลังอัดของคอนกรีตด้วย แอปพลิเคชั่น ค านวณก าลังวัสดุ ท างานได้ดี ช่วยให้ประหยัดเวลา
และน าข้อมูลไปใช้งานได้ดี ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ แอปพลิเคชั่น 
 
ค าส าคัญ: ค านวณ ก าลังวัสดุ แอปพลิเคชัน 
 
Abstract 

This research aims To develop application functionality and quality of materials are 
calculated using the app, application materials are calculated. The teachers and students 
of the department's reshaping college. Tools used in research applications such 
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calculations are material. And quality assessment The statistics used in data analysis were 
mean, standard deviation.  

The research found that Trial operation of the application materials are developed 
calculation. You can calculate the compressive strength of concrete with application 
function calculations are materials work well to save time and put it to work well. 
Evaluation feedback on the quality of the application functionality. 

 

Keywords: Calculate, Material strength, Application 
 
บทน า 

การทดสอบวัสดุในปัจจุบัน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการท างานก่อสร้างที่จะ
ท าให้รู้คุณภาพของวัสดุก่อสร้างในการท างานก่อสร้างนั้น โดยเฉพาะ วิศวกร, ช่าง, ผู้ออกแบบโครงสร้างของ
อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น คอนกรีต เหล็ก 
และไม้ เพ่ือให้เลือกใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานวัสดุได้อย่างเหมาะสม และในการควบคุมงาน  
เราต้องทราบวิธีการตรวจสอบวัสดุที่น ามาใช้ว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้เมื่อตอนออกแบบหรือไม่ 
หากขาดความรู้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อโครงสร้าง เช่น พังทลายหรือใช้งานไม่เต็มที่ ต้อง
ซ่อมแซมหรืออาจก่อให้เกิดความไม่ประหยัด เนื่องจากใช้วัสดุที่มีสมบัติดีเกินจ าเป็น ฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้
ทดสอบวัสดุมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

ในปัจจุบัน Smart Phone และ Tablet มีบทบาทมากขึ้นในการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และ 
Mobile Application คือส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้ใช้งาน Smart Phone และ Tablet เข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
Mobile Application มีมากมายให้เราได้เลือกได้โหลดมาใช้งานกันในทุกวันนี้ แต่ Mobile Application ที่
ใช้ในการค านวณก าลังอัดของคอนกรีตยังไม่มี 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้าง Application ในการค านวณก าลังอัดของคอนกรีต เพ่ือเป็นการ
ช่วยให้การท างานในด้านการทดสอบวัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว ประหยัด อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยยกระดับการก่อสร้างขึ้นไปอีกขั้นและหวังว่าการพัฒนา Application ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ประกอบอาชีพทางด้านนี้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ 
2) เพ่ือประเมินคุณภาพการใช้งานของแอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับ MIT App Inventor เขียนโปรแกรมบนมือถือ [1] 
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1.1 App Inventor servers เป็นเครื่องที่ให้บริการและเก็บงานโปรเจกต่างๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา ผู้ใช้
พัฒนาโปรแกรมมือถือ Android โดยสร้างโปรเจกและเขียนโปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร์ ที่เชื่อมต่อไปยัง 
App Inventor servers เมื่อได้โปรแกรมมา ก็สามารถทดสอบกับโปรแกรมมือถือจ าลอง (Android 
emulator) หรือโทรศัพท์มือถือ Android จริงๆ ก็ได้ 

Google ร่วมมือกับ MIT พัฒนาโปรแกรม App inventor ส าหรับเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ 
Android เพ่ือส่งเสริมการใช้งานมือถือ Android ให้มากยิ่งขึ้น ต่อมา Google ถอนตัวออกมา ให้ MIT 
พัฒนาต่อเอง (เน้นด้านการศึกษามากกว่า) ในนาม MIT App inventor 

 
รูปที่ 1 การเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android ด้วย MIT App inventor 

 
1.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม App Inventor 

การสร้างแอพพลิเคชันจะแบ่งการท างานออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนออกแบบ (App Inventor 
Designer) ที่จะให้เราเลือกคอมโพเนนท์ที่ต้องการส าหรับที่จะให้สร้างแอพพลิเคชัน ส่วนที่สองเป็นส่วนการ
เขียนโค้ด (App Inventor Blocks Editor) ที่ให้เราเขียนโค้ดด้วยการต่อบล็อกต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นค าสั่ง ซึ่ง
จะเป็นการก าหนดพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนท์ การเขียนโปรแกรมจะเสมือนการต่อชิ้น
ส่วนตัวต่อจิ๊กซอว์เข้าด้วยกัน ในแต่ละขั้นตอนการสร้างจะสามารถท าการทดสอบได้ทุกขณะ และเมื่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์แล้วจะสามารถแพ็คเกจแอพพลิเคชันเพ่ือน าไปใช้งานบนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android 
เครื่องใดก็ได้ หรือหากไม่มีโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถที่จะทดสอบได้บนโทรศัพท์จ าลองที่
ท างานอยู่บนคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีลักษณะการท างานเหมือนโทรศัพท์จริงทุกประการ สภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาด้วยโปรแกรม App Inventor นั้น สนับสนุนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

http://explore.appinventor.mit.edu/content/what-app-inventor
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ระบบปฏิบัติการ Mac OS X, GNU / Linux และระบบปฏิบัติการ Windows และแอพพลิเคชันที่สร้างขึ้น
นั้นสามารถติดตั้งและท างานได้บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android หลากหลายรุ่นที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

1.3 ส่วนออกแบบ (App Inventor Designer) 
ในขั้นตอนแรกของการสร้างแอพพลิเคชันด้วย App Inventor เริ่มจากการเลือกคอมโพเนนท์ที่

ต้องการและจัดวางลงในส่วนของการออกแบบโดยจะท าผ่านส่วนของการออกแบบ (App Inventor 
Designer) ดังที่แสดงในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงแอพพลิเคชันที่สร้างขึ้นในหน้าต่างเว็บ เบราเซอร์ โดย
ด้านซ้ายจะเป็นส่วนของคอมโพเนนท์ที่ App Inventor เตรียมไว้ให้จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ เช่น ปุ่ม (button) 
ข้อความ (label) กล่องข้อความ (text box) เป็นต้น ผู้ใช้ท าการเพ่ิมคอมโพเนนท์ที่เลือกด้วยการคลิกลากลง
ไปวางไว้ในโปรเจค 

1.4 ส่วนการเขียนโค้ด (App Inventor Blocks Editor) 
              หลังจากที่ท าการเลือกจัดวางคอมโพเนนท์ที่จะใช้ส าหรับโปรเจคครบแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเขียน
โค้ดค าสั่งส าหรับแอพพลิเคชันได้ในส่วนการเขียนโค้ด (App Inventor Blocks Editor) ส าหรับพ้ืนที่การ
ท างานในส่วนหน้าจอการเขียนโค้ด ซึ่งจะประกอบไปด้วยค าสั่งที่อยู่ในรูปของบล็อกรวบรวมไว้บริเวณ
ด้านซ้ายของหน้าจอ ผู้ใช้สามารถเลือกค าสั่งที่ต้องการโดยการคลิกลากบล็อกค าสั่งมาวางไว้ในโปรเจคคือ
บริเวณที่เป็นพ้ืนที่วางตรงกลางหน้าจอ ตัวอย่างของบล็อกค าสั่งดังแสดงในภาพ 2 ซึ่งจะเป็นค าสั่งพ้ืนฐานที่
ผู้ใช้จะน ามาใช้ในการสร้างแอพพลิเคชันขึ้นมา บล็อกเหล่านี้จะถูกแยกและจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตาม
ลักษณะของค าสั่ง ตัวอย่างเช่น บล็อกข้อความที่ใช้ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่เป็นสายอักขระ 
บล็อกทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ตัวเลข หรือเครื่ องหมายทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น App Inventor ยังสามารถสร้างกระบวนการท างาน (procedure) และตัวแปร 
(variable) ได้โดยการเลือกใช้บล็อกในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการท างานและเหตุการณ์ (event 
handler) ที่เกิดกับคอมโพเนนท์ โดยบล็อกที่เกี่ยวข้องกับคอมโพเนนท์จะถูกจัดเตรียมไว้ให้ตามคอมโพเนนท์
ที่ผู้ใช้เลือกน ามาวางไว้ในโปรเจคและจัดเก็บรวมกันไว้ในแท็บ My Blocks แยกไว้ต่างหาก บล็อกที่เกี่ยวข้อง
กับคอมโพเนนท์เหล่านี้จะแบ่งออกได้เป็น 4 แบบตามประเภทของค าสั่ง คือ ประเภทการเรียกค่าคุณสมบัติ
จากคอมโพเนนท์ (property getter) ประเภทการก าหนดค่าคุณสมบัติให้กับคอมโพเนนท์ (property 
setter) ประเภทเหตุการณ์ (event handler) และประเภทการเรียกใช้กระบวนการท างาน (method call) 
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รูปที่ 2 ตัวอย่างของบล็อกค าสั่งที่ใช้แทนการเขียนโค้ด 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  
2.1 การทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต [2] เป็นคุณสมบัติส าคัญที่คอนกรีตที่แข็งตัวแลว ซึ่งหากมิไดมี

การก าหนดไวเป็นอย่างอ่ืน จะถือว่าผลการทดสอบก าลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วันเป็นเกณฑ์การทดสอบ
ท าโดยการหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐานแบงออกเป็น 2 มาตรฐาน คือ 

1. รูปทรงลูกบาศก์ตามมาตรฐานอังกฤษ BS 1881: Part 3 ขนาดที่ใช้คือ 15×15×15 ซม. 
2. รูปทรงกระบอก ตามมาตรฐานอเมริกัน ASTM C 192 ขนาดที่ใช้คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

15 ซม. สูง 30 ซม. 
ก าลังอัดของคอนกรีตทั้ง 2 รูปทรงนี้จะให้ค่าก าลังอัดที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะใช้ส่วนผสมเดียวกัน

ท าการบ่มภายใต้สภาวะเดียวกันและทดสอบท่ีอายุเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจาก 
1. องค์ประกอบเรื่องความชะลูด กล่าวคือ รูปทรงกระบอกมีสัดส่วนความสูงต่อความกว้าง

(Slenderness Ratio) มากกว่ารูปทรงลูกบาศกซึ่งอัตราส่วนความชะลูดดังกล่าว ส่งผลให้ก าลังอัด            
รูปทรงกระบอกต่ ากว่ารูปทรงลูกบาศก 

2. ขณะที่กดก้อนตัวอย่าง จะแตกออกด้านข้าง ท าให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวของก้อน
ตัวอย่างกับแผ่นรองกด แรงเสียดทานดังกล่าว จะก่อให้เกิดแรงต้านทานต่อการแตกด้านข้างของก้อนตัวอย่าง
ที่เรียกว่า Confining Stress โดยค่า Confining Stress นี้จะมีค่ามากถ้าผิวสัมผัสของก้อนตัวอย่างกับเครื่อง
กดมีค่ามาก ดังนั้นผลการทดสอบก าลังอัดรูปทรงลูกบาศก์จึงมีค่า Confining Stress สูงกว่ารูปทรงกระบอก 
 2.2 อุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนการท าก้อนตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ [3]    

1. การท าก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ มาตรฐานที่ใช้ (BS 1881 : PART 3) 
อุปกรณ์ 

 1. แบบหล่อก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. 

https://programmingappinventor.files.wordpress.com/2013/01/pic8.png
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 2. เหล็กด า หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางนิ้ว 
 3. ช้อนตัก, เกรียงเหล็ก 

วิธีท า 
 1. ท าความสะอาดแบบหล่อตัวอย่าง แล้วทาน้ ามันที่ผิวภายในทุกด้าน 
 2. ตักคอนกรีตใส่แบบ โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น เท่าๆกัน แต่ละชั้นต าด้วยเหล็กด า 35 ที 
 3. เมื่อต าชั้นสุดท้ายเสร็จ ปาดผิวหน้าให้เรียบ 

2. การท าก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่ใช้ (ASTM C 192) 
อุปกรณ์ 

 1. แบบหล่อก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. 
 2. เหล็กด า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ปลายกลมมน 
 3. ช้อนตัก, เกรียงเหล็ก 

วิธีท า 
 1. ท าความสะอาดแบบหล่อตัวอย่าง แล้วทาน้ ามันที่ผิวภายในทุกด้าน 
 2. ตักคอนกรีตใส่แบบโดยแบ่งเป็น 3 ชั้น เท่าๆ กัน แต่ละชั้น ต าด้วยเหล็กต า 25 ที 
 3. เมื่อต าชั้นสุดท้ายเสร็จ ปาดผิวหน้าให้เรียบ 

ตัวอย่างคอนกรีตที่ท าเสร็จแล้ว ควรใช้กระสอบที่เปียกขึ้นคลุมไว้ แล้วป้องกันน้ าระเหยออกทิ้ง
คอนกรีตไว้ในแบบประมาณ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นถอดแบบออก เขียนรายละเอียดต่างๆ บนหน้าก้อนปูน 
เช่น วันที่ท าตัวอย่าง หมายเลขตัวอย่าง เป็นต้น จากนั้นน าก้อนตัวอย่างไปบ่มโดยการแช่น้ า จนถึงเวลาที่จะ
ท าการทดสอบ โดยทั่วไปจะทดสอบที่อายุคอนกรีต 7 วัน และ 28 วัน 

2.3 ขั้นตอนการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีต [4]    
1. น าก้อนตัวอย่าง วางก่ึงกลางของแท่นทดสอบ โดยให้แกนอยู่ในแนวศูนย์กลางของแท่งกด 
2. เปิดเครื่องทดสอบโดยการทดสอบนี้จะต้องควบคุมน้ าหนักที่กดให้มีอัตราสม่ าเสมอ 

อัตราส่วนที่ใช่คือ 1.4 - 3.4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที 
3. กดก้อนตัวอย่างจนแตก บันทึกค่าน้ าหนักท่ีได้ 
4. น าค่าน้ าหนัก และพ้ืนที่หน้าตัดที่ได้มาหาค่าก าลังอัดประลัย 

ก าลังอัดประลัยของคอนกรีต =            น้ าหนักกดประลัย    .    
                                          พ้ืนที่หน้าตัดของก้อนตัวอย่าง 
หน่วยที่ใช้ทั่วไปคือ 

1. กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (Ksc) 
2. นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm2) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 1.1 การศึกษาข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ Application และ

ท าการคิดวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ Application ดังกล่าว 
 1.2 ออกแบบ เขียนข้อมูล การทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลมา

ท าการออกแบบและข้อเสียแบบก าหนดคุณลักษณะและรายละเอียดของแต่ละส่วน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเพื่อให้ในการจัดสร้าง ในขั้นการออกแบบ คณะผู้วิจัยได้ปรึกษาผู้เชียวชาญที่ความรู้ทางด้านการท า 
Application การทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต จนส าเร็จออกมาพร้อมในการจัดสร้าง 

 1.3 การจัดสร้าง หลังจากได้ศึกษาข้อมูล การทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต คณะผู้วิจัยได้ท าการ
สร้าง Application ในแต่ละข้ันตอนได้ปรึกษาผู้เชียวชาญตลอดระยะเวลาการสร้างว่ามีความถูกต้องตามแบบ
หรือไม ่

 1.4 ทดลองใช้งาน หลังจากที่ได้สร้าง Application ค านวณก าลังวัสดุแล้ว คณะผู้วิจัยได้น าเครื่อง
ที่ได้ ไปทดลองใช้งาน เพ่ือหาข้อบกพร่องในการท างาน เพ่ือที่จะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข จนได้การท างานของ 
Application ค านวณก าลังวัสดุ เพื่อน าไปพัฒนาหาประสิทธิภาพต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 Application ค านวณก าลังวัสดุ 
 ขั้นตอนการใช้งาน Application 
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2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 
    2.1  โปรแกรม MIT appinventor 
    2.2  Smartphone 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เป็นแบบประเมินคุณภาพการใช้งานแอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและ

นักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี     
แห่งที่ 2 และวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จ านวน 30 คน โดยแบ่งระดับความคิดเห็นในแบบประเมิน เป็น 5 
ระดับ โดยใช้ค าถามเชิงรับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่าของ Likert  ดังนี้ 

4.51 - 5.00   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ดีมาก 
3.51 - 4.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ดี 
2.51 - 3.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   พอใช้ 
1.51 - 2.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
0.00 - 1.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปรับปรุงเร่งด่วน 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ติดต่อประสานงานเพ่ือท าการทดลองใช้ จัดเก็บข้อมูล ติดตามแบบประเมินคุณภาพการใช้งาน  

แอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ โดยครูแต่ละวิทยาลัยที่อยู่ในคณะวิจัย 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    คณะผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่

ก าหนดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปSPSS ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ สถานะ, เพศ และสถานศึกษา โดยการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการใช้งานแอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ โดย

หาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้
ไปเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 30 คน 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน โดยแสดงเป็นจ านวนคน และค่าร้อยละ 

ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานะ 
นักเรียน 15 50.00 

คร ู 15 50.00 

รวม 30 100.00 
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ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 19 63.00 
หญิง 11 37.00 

รวม 30 100.00 

สถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ ์ 11 37.00 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี 10 33.00 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 2 7.00 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี 7 23.00 

รวม 30 100.00 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 30 คน มีสถานะเป็นครูและนักเรียนจ านวนเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.00 และอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.00 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการใช้งานแอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการใช้งานแอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ  

ที ่ รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

การแปรผล 

1 มีความถูกต้องในการค านวณก าลังวัสด ุ 4.17 0.38 ด ี
2 มีความรวดเร็วในการค านวณก าลงัวัสด ุ 4.47 0.57 ด ี

3 มีความคล่องตัวในการพกพา 4.77 0.43 ดีมาก 
4 มีระดบัขั้นตอนในการท างานเข้าใจง่าย 4.47 0.63 ด ี
5 การดาวน์โหลดท าได้ง่าย 4.76 0.53 ดีมาก 

ภาพรวม 4.53 0.25 ดีมาก 

จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 30 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน       
แอปพลิเคชันการค านวณก าลังวัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3 มีความ
คล่องตัวในการพกพา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.77 อยู่ในระดับดีมาก และข้อ 1  มีความถูกต้องในการ
ค านวณก าลังวัสดุ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.17 อยู่ในระดับด ี
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการท าแอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุ น าไปสู่การพัฒนาการออกแบบและ
การสร้าง การน าแอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุ มาทดลองใช้งานปรากฏว่า แอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุ ใช้
งานได้สะดวกรวดเร็ว มีความคล่องตัวในการพกพา มีระดับขั้นตอนในการท างานเข้าใจง่าย โดยคณะครูนักเรียน
นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง พบว่า มีคุณภาพในด้านการใช้งานมากกว่า จะใช้วิธีการค านวณด้วยเครื่องคิดเลข 
โดยภาพรวมคุณภาพของ แอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ คุณภาพดีมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้ที่จะท าการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุไปใช้งาน ควรมีความรู้ในการ
ค านวณก าลังอัดของคอนกรีต เพื่อจะได้ป้อนค่าต่างๆใน แอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง 

2. การใช้งานแอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุ สามารถใช้งานได้เฉพาะใน Smart Phone 
ระบบปฏิบัติการ Android 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรให้แอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุ มีการดาวน์โหลดได้ในหลายระบบ 
2. แอปพลิเคชันค านวณก าลังวัสดุ ควรมีความหลากหลายของวัสดุมากขึ้น 
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T 017 
การเปรียบเทียบการท างานของรถไฟฟ้าที่ติดตั้งและไม่ติดตั้ง 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรับชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ 
The comparison of operation of Electric Car at Install and Not-install  

Generator for Charger to battery 
 

อิทธิพล หินดี1, สมชาติ บุญศรี2, นายปรัชญา การุณวงษ์3 
Ittipol Hindee1, Somchat Boonsri2, Prajya Karunwong3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบการท างานของรถไฟฟ้าขณะที่เชื่อมต่อและไม่
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2) เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของรถไฟฟ้า ผลการวิจัยการท างานของ
รถไฟฟ้าขณะเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟฟ้าสามารถ
ใช้งานได้ 15 และ 12 ชั่วโมง ตามล าดับ และเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของรถไฟฟ้า ที่ใช้ความเร็วใน
การท างาที่ 90 และ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานแตกต่างกันเท่ากับ 5.9 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แตกต่างกัน 33.1 เปอร์เซ็นต์ และแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงของแบตเตอรี่ มีความแตกต่างกัน
เฉลี่ย 2.4 เปอร์เซ็นต์ 

 
ค าส าคัญ: การเปรียบเทียบ, รถไฟฟ้า, เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 
Abstract 
 This research was aimed to 1) compare the operation of electric car with connecting 
and disconnecting with generator, 2) compare the electric power used. The research found 
that at the speed of 50 km/hr., with connecting and disconnecting the generator, the 
electric car was able to drive for 15 hours and 12 hours respectively. The comparison on 
electric used with the speed at 90 km/hr. and 50 km/hr., the electricity could be produced 
33.1% different and the voltage reduced was different at 2.4%.   
 
Keywords: Comparison, Electric Car, Generator  
____________________ 
1 2 3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต ์วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
1 2 3 Department of Automotive Technology, Automotive Industry Technical College, Vocational Education Institute, Central Region 1 
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บทน า 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ด าเนินไปด้วยเทคโนโลยี มนุษย์ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการด ารงชีวิต
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในหลายอย่าง แต่ในข้อดีก็มีข้อเสียตามมาคือ ท าให้มีมลภาวะเกิดขึ้นใน
อากาศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่างกายมนุษย์ จึงท าให้มีการคิดค้นวิธีการตลอดจน
นวัตกรรมที่จะน ามาใช้ทดแทนสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม รถยนต์ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่สร้างมลพิษต่อสิงแวดล้อมโดยในปี2560 มีผลส ารวจพบว่ามลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์นั้นมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 30 ถึง 35 [1] และในปัจจุบันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือใช้แทนรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงที่นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศแล้ว นับวันเชื้อเพลิงเหล่านี้
ก็มีแต่จะหมดลง จึงเกิดคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างถาวรยั่งยืนและไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงตอบโจทย์นี้ได้ดี จากสถิติในปี พ.ศ. 2561 มีรถยนต์ที่
จดทะเบียนใหม่รวมทั่วประเทศ ยอดรวมกว่า 20 ล้านคัน [2] ดังนั้นจึงมีการหาพลังงานมาทดแทนพลังงาน
เชื้อเพลิง ซึ้งพลังงานที่เริ่มน ามาใช้แล้วก็คือ พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังที่สามารถจะผลิตขึ้ นเองได้ท าให้มีงาน
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้ และผู้ผลิตรถยนต์ยนต์รวมทั้งผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจรถยนต์ยนต์ที่ประหยัด
พลังงานและเทรนด์การใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนารถยนต์ยนต์ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม นั่น
คือ รถยนต์ Eco-car รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด ซึ่งเป็นรถยนต์
พลังงานสะอาด (Zero-Emissions Vehicle) น าไปสู่การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมระบบการผลิตและ
น าส่งไฟฟ้า ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลต่อไป ซึ่งกระทรวงพลังงานได้วางมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ 
ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015)[3] 
 ในการท างานของรถยนต์พลังงานการไฟฟ้านั้น เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มา
ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งการขับเคลื่อนของรถยนต์ชนิดนี้จะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นเลยจึงท าให้ไม่เกิด
มลพิษในอากาศ แต่อย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถพัฒนาให้ลดข้อเสียลง
ไปได้อีก แถมยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อีกด้วย แต่มันก็ยังมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ คือขนาดและความจุของ
แบตเตอรี่ที่ท าให้เดินทางได้จ ากัดต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ระยะเวลาในการชาร์จที่ค่อนข้างนาน และสถานีชาร์จ
ก็เป็นปัญหาใหญ่ เพราะต้องอาศัยการลงทุนที่ค่อนข้างสูง และการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ มีหลากหลายวิธีเช่น
การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน รวมทั้งเครื่องก าเนินไฟฟ้า ซึ่งการพัฒนารถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าโดยใช้ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อน ท าให้ได้รถยนต์ยนต์ที่สามารถประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อมได้จริง พร้อมทั้งเพ่ิมระยะในการเดินทางได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรับชาร์จ
ไฟให้แบตเตอรี่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบการท างานของรถไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและไม่ติดตั้งเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าขณะรถไฟฟ้าท างาน และเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของรถไฟฟ้าที่ความเร็วในการ
ท างานที่แตกต่างกัน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เปรียบเทียบการท างานของรถไฟฟ้าขณะที่เชื่อต่อและไม่เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
 2) เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของรถไฟฟ้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การออกแบบ 
  ในงานวิจัยผู้วิจัยได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วยส่วนตัวรถที่มีน้ าหนักรวม 
90 กิโลกรัม และส่วนการวางระบบไฟฟ้าและส่งก าลัง ผู้วิจัยได้ใช้มอเตอร์แบบกระแสตรงขนาดก าลัง 48 
โวลต์ เพ่ือการขับเครื่องเพลาด้านหลังโดยมีเพลาขับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ยาว 150 
เซนติเมตร และติดตั้งเฟืองขับที่มอเตอร์ และเฟืองตามในเพลาด้านหลังพร้อมทั้งติดตั้งวินขนาด 10 
เซนติเมตร อีกตัวส าหรับปั่น                 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือชาร์จให้แบตเตอรี่ [4] จ านวน 4 ลูก ที่ต่อ
อนุกรมเพ่ือให้ได้แรงดัน 48 โวลต์ เพ่ือจ่ายเข้ากับกล่องควบคุมมอเตอร์ให้ท างาน แสดงดังภาพที่ 1 และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงการจัดวางระบบไฟฟ้าและส่งก าลังของรถไฟฟ้า 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการทดสอบ 
อุปกรณ์ หน้าท่ีการท างาน ค่าพารามิเตอร์ 

มอเตอรไ์ฟฟ้าแบบกระแสตรงและกรอง
ควบคุม 

ใช้เป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อน 48 โวลล์ 900 วัต 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ใช้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อป้อนกลบัแบตเตอรี ่ - 

แบตเตอรี่ ยีห่้อ 3k 4ลูก ท าหน้ากักเก็บพลังงานไฟฟ้า 12 VDC, 40 Ah 
คลิปแอมป ์รุ่ง KYORITSU วัดค่ากระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า 600 VDC, 400A ±1 

เครื่องวัดความเร็ว รุ่นCATEYE VELO 7 วัดความเร็วรถไฟฟ้า 0 ~ 199 km/h ±1 
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2. วิธีการทดสอบ 
  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน  
   ส่วนที่ 1 ทดสอบระยะเวลาท างานสูงสุดของรถไฟฟ้าโดยทดสอบที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงโดยเปรียบเทียบการต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และไม่ต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขณะรถท างานที่ไม่มีโหลด 
และไม่มีแรงเสียดทานของล้อ โดยจับเวลาในการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด พร้อมทั้งวัดค่ากระแสไฟฟ้า 
และแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งาน โดยแสดงดังภาพที่ 2 
   ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบการท างานของรถไฟฟ้าขณะต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ความเร็วในการ
ท างานที่ 50 และ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง ในขณะทดสอบวัดค่า
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ทุกๆ 5 นาที่ด้วยคลิปแอมป์ โดยแสดงดังภาพที่ 2  
   ส่วนที่ 3 ผู้วิจัยได้ทดสอบเปรียบเทียบความเร็วในการท างานของรถไฟฟ้าที่ 10 20 30 40 50 
60 70 80 และ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่ือหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ด้วยคลิปแอมป์ โดยทดสอบเก็บข้อมูลสามซ้ า และหาค่าเฉลี่ย โดยแสดงดังภาพที่ 2  
    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงการทดสอบและวัดค่าต่างๆ 
 
ผลและอภิปลายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบระยะเวลาท างานสูงสุดของรถไฟฟ้าโดยทดสอบที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยเปรียบเทียบการต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และไม่ต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขณะรถท างานที่ไม่มีโหลด และไม่มี
แรงเสียดทานของล้อ พบว่า การทดสอบการท างานของรถไฟฟ้าเมื่อต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และไม่ต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า รถสามารถท างานได้ 15 และ 12 ชั่วโมงตามลล าดับ โดยแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงระยะเวลาในการท างานของรถไฟฟ้าที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ระยะเวลาในการทดสอบ 
(ชม.) 

เชื่อต่อเจน  
ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) 

ไม่เชื่อมต่อเจน 
ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) 

เริ่มตน 53.8 53.8 
1 51.8 51.7 

2 50.6 50.1 

3 49.4 49.2 
4 48.2 48.7 

5 47.9 47.2 
6 47.1 46.5 

7 46.7 45.4 

8 46.4 44.6 
9 45.2 43.2 

10 44.8 42.6 

11 44.2 41.7 
12 43.6 40.6 

13 42.9 - 
14 42.5 - 

15 41.7 - 

หลังทดสอบ 43.4 43.3 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการท างานของรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน และผลิตพลังงานกลับมาชาร์จกลับได้ 

 จากภาพที่ 3 แสดงการทดสอบอัตราการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า พบว่า เมื่อทดสอบท่ีความเร็ว 90 และ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟฟ้าใช้พลังงานเมื่อเริ่มทดสอบ

เวลา (นาที) 

กระแส
ไฟฟ้า 
(A) 

กระแส
ไฟฟ้า 
(A) 
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จนครบ 60 นาที อัตราการกินกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และ 2.69 แอมแปร์ และจะค่อยลดลงเรื่องๆ
เนื่องจากความเร็วของมอเตอร์ก็จะลดลงเรื่อง ๆ เช่นเดียวกัน[4] และในขณะเดียวกันเมื่อเพลารถหมดเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าก็จะหมดตามไปด้วยจึงส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยผลิตได้เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.17 
และ 0.25 แอมแปร์ และจากการทดสอบพบว่าความเร็วที่เหมาะสมที่ท าให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดอยู่ที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยแสดงดังภาพที่ 4 ซึ่งเมื่อความเร็วเพ่ิมขึ้น
การใช้พลังงานก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย แต่การผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และสูงที่สุดอยู่ในช่วย 50 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการท างานของรถไฟฟ้าที่ความเร็วแตกต่างกัน 

 
ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงดันของแบตเตอรี่ที่ลดลงเมื่อเมื่อรถไฟฟ้าท างานที่ความเร็วแตกต่างกัน 
  
 จากภาพที่ 5 พบว่าเมื่อทดสอบจนครบ 60 นาที แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะเริ่มลดลงเรื่อยๆ โดยที่
ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบตเตอรี่ลดลงไป 4.1 โวลต์ และ ที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลดลง 
2.6 โวลต์ ซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานเพื่อท าให้มอเตอร์มีความเร็วรอบท่ีสูงขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับงานของ
[4] และเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างพบว่า รถไฟฟ้าใช้พลังงานเพ่ือท าความเร็ว 90 และ 50 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความแตกต่างของการใช้พลังงานเฉลี่ย 5.9 เปอร์เซ็นต์ และสามารถผลิตพลังงานกลับไป
ชาร์จได้แตกต่างกันเฉลี่ย 33.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงของแบตเตอรี่มีความแตกต่างกันเฉลี่ย 
2.4 เปอร์เซ็นต์ โดยแสดงดังตารางที่ 3 

เวลา (นาที) 

กระแส
ไฟฟ้า 
(A) 

เวลา (นาที) 

แรงดัน
ไฟฟ้า 
(V) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถไฟฟ้าส าหรับชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ เ พ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการท างานพบว่า รถไฟฟ้าโดยเมื่อท าความเร็วที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อต่อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าสามารถท างานได้มากกว่าการท างานของรถไฟฟ้าเมื่อไม่ต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ 3 ชั่วโมง และเมื่อ
เปรียบเทียบความเร็วของรถไฟฟ้าที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้พลังงานมากกว่าที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ
เมื่อเปรียบเทียบความเร็วแต่ละระดับพบว่าที่ความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดโดยผลิตได้ประมาณ 0.25 แอมแปร์  
 ดังนั้นในการใช้รถไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมในด้านการใช้พลังงานและการผลิตพลังงานกลับไปชาร์จ
ควรดูถึงความเหมาะสมของความเร็วของรถไฟฟ้าเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
เพ่ือให้เกิดความคุมค่าทางพลังงาน และการใช้งานได้นานที่สุด 
ตารางที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างความเร็วของรถไฟฟ้าที่ 90 กับ 50 (km/h) 

เวลา 
(นาที) 

% ความแตกต่างระหว่าง 90 กับ 50 (km/h) 

∆กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (%) ∆กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ (%) ∆แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (%) 
0 7.97 33.33 0.00 

5 7.64 38.46 0.41 

10 7.30 33.33 1.84 
15 6.93 34.62 2.47 

20 8.58 32.00 2.69 
25 7.84 28.00 2.90 

30 7.09 32.00 2.50 

35 6.74 32.00 2.72 
40 6.37 30.77 2.73 

45 4.53 34.62 3.16 

50 2.26 28.00 3.39 
55 1.89 38.46 3.19 

60 1.89 34.62 3.21 
เฉลี่ย 5.93 33.09 2.40 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการทดสอบควรทดสอบเทียบกับการใช้งานที่มีโหลดและมีแรงเสียดทานเทียบด้วยเพ่ือหา
ประสิทธิภาพการท างานอย่างสมบูรณ์ 
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 2. ในการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าควรรู้ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพราะจะสามารถหา
ความเหมาะสมได้มากยิ่งข้ึน 
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T 018 
การศึกษาเปรียบเทียบก าลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต 

ที่ใช้กรวดธรรมชาติและกรวดบดเป็นมวลรวมหยาบ 
The Comparison Study of Ultimate Strength in Concrete Specimen with 

Natural Gravel and Grounded Gravel as Coarse Aggregate 
 

ธนัท ทวีวัฒน์1* เรืองชัย เขียวสด2 ทักษิณา  ชมจันทร์3  
Thanat Taveevatana1 Raungchai Khaewsod2 Thaksina Chomchan3  

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันหากจะกล่าวถึงงานคอนกรีต  ส่วนมากจะนิยมใช้ส่วนผสมที่ เป็นหินโม่  จากโรงโม่หิน กัน

เป็นส่วนมาก ทั้งนี้เกิดจากการปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน  แม้กระทั่งงานวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับคอนกรีต ก็
ยังใช้หินเป็นมวลรวมหยาบ เนื่องจาก ให้ความมั่นใจในก าลังที่เกิดข้ึน ผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่
จ าหน่ายหิน รวมไปถึงข้อก าหนด ข้อตกลงในสัญญาการก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะก าหนดให้ใช้หิน เป็นส่วนผสมใน
คอนกรีต  การใช้กรวด จะใช้ในงานคอนกรีตที่งานเล็ก ๆ เช่นบ้านพักอาศัย  ที่เจ้าของบ้านดูแลการก่อสร้าง
ด้วยตนเอง  มีความประสงค์ ที่จะใช้กรวดเป็นมวลรวมหยาบแต่ส่วนมากก็ ไม่ทราบถึงประโยชน์ ของการใช้
กรวดบด  ไม่มีใครกล่าวถึงเลย  ส่วนมากจะเป็นแค่งานศึกษาปัญหา  งานวิจัย ที่น าไปเผยแพร่ในแหล่งวิชาการ
เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีการเผยแพร่ในระดับ ชุมชน ท้องถิ่น  จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า  การเลือกใช้กรวดบด
เป็นมวลรวมหยาบส าหรับผสมคอนกรีต  จะให้คอนกรีตที่มีคุณภาพที่ดีกว่า  รับก าลังอัดได้ดีกว่าหากไม่
ค านึงถึงขั้นตอนการท างานและราคาต่อหน่วยของการลงทุน ซึ่งหากเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วงของอายุของ
คอนกรีต ถึงแม้ว่าในช่วง 7 วันแรก การรับก าลังจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะก าหนดไว้ทีร้อยละ 80 ของ
ก าลังอัดที่ได้ออกแบบไว้  แต่ก าลังอัดของคอนกรีตก็เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  ตามอายุ จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบ
ก าลังอัดประลัยในบทสรุปของการศึกษาปัญหา ซึ่งเมื่ออายุครบ 28 วัน ก าลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่าง
คอนกรีตที่ใช้กรวดธรรมชาติ มีค่าเท่ากับ260.198 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 104.079  
แต่ก าลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างที่ใช้กรวดบดเป็นมวลรวมหยาบ จะให้ก าลังอัด 265.266 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 106.106  

จึงสรุปได้ว่า  หากไม่ค านึงถึงมูลค่าในการลงทุนแล้ว  กรวดบดจะให้ก าลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ที่
จะให้ความปลอดภัยต่อโครงสร้างมากกว่า   
 
ค าส าคัญ: ก าลังอัดประลัย กรวดธรรมชาติ กรวดธรรมชาติบด ขั้นตอนการท างาน        
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Abstract 

This research was to study the coarse aggregate used natural gravel and mashed 
gravel for making concrete bar. The result found that mashed gravel have higher strength 
not include working step of gravel. Although at 7 day strength might not reach 80 % under 
the theoretical of concrete but at 28 days, the strength of concrete with mashed gravel was 
higher than the design strength along the study. The result of strength between natural 
gravel and mashed gravel were 260.198 Kilograms per square centimeter as 104.079 %, 
265.266 Kilogram per square centimeters as 106.106 % respectively. The study found that 
without the working step of mashed gravel, strength from mashed gravel had higher strength 
than natural gravel and safety for concrete as well.  
 
Keywords: Ultimate Compressive Strength, Natural Gravel, Natural Mashed Gravel, Working 

step    
บทน ำ 

งานก่อสร้างนับว่าเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งในทุกวันนี้ในงานก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเป็น
การก่อสร้างถนน การก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารเพ่ือการพาณิชย์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้า  โรงแรม  ฯลฯ หรืออาคารที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น 
โรงพยาบาล อาคารที่จอดรถ ฯลฯ หันมาใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักมากขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาคอนกรีตในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น คอนกรีตอัดแรง คอนกรีต Post Tension คอนกรีตสามารถไหลได้ หลากหลายรูปแบบ  ของ
คอนกรีต สิ่งที่ส าคัญในงานคอนกรีต นอกเหนือจากประเภทของคอนกรีตแล้ว ยังมีส่วนอ่ืน ๆ ที่จะต้องน ามา
พิจารณาร่วมกัน ซึงได้แก่  วัสดุผสม หรือมวลรวม ซึ่งได้แก่ มวลรวมละเอียด  มวลรวมหยาบ  หลาย ๆ พ้ืนที่  
มีความได้เปรียบทางด้านการเลือกสรรมวลรวมในระดับต่าง ๆ กัน บางพ้ืนที่มีแหล่งมวลรวมตามธรรมชาติ  
เช่นมีภูเขาหินบะซอลท์ เช่น สระบุรี  ซึ่งเป็นแหล่งหินที่มีพ้ืนที่กว้าง นอกจากที่ใช้ในการผสมคอนกรีตแล้วยัง
เป็นแหล่งหินที่ส าคัญต่อการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งในแต่ละวันมีปริมาณการใช้ในอัตราสูง หินบะซอลท์บางส่วนมา
จากประเทศเพ่ือนบ้านเช่นประเทศลาว ซึ่งมีภูเขาหินบะซอลท์มากมาย บางส่วนใช้ในประเทศ บางส่วนส่งออก
มาจ าหน่ายในประเทศไทย ตามบริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับแหล่งหินบะซอลท์ของลาว เช่นหนองคาย 
นครพนม เลย  หรือ หินบะซอลท์ที่มีแหล่งอยู่ใต้ดินเป็นบริเวณกว้าง  เช่น แหล่งหินบะซอลท์ใต้ดินในจังหวัด
สุรินทร์  บุรีรัมย์ อุบลราชธานี  ในอ าเภอน้ ายืน  บุณฑริก แต่ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยไม่มีแหล่งหินบะ
ซอลท์ที่ใช้ส าหรับผสมคอนกรีต  จึงต้องสั่งซื้อจากแหล่ง ในจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ราคา
คอนกรีตจึงมีราคาสูง เนื่องจากค่าขนส่งหิน ที่ต้องสั่งมาใช้  ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ของประเทศไทยบางส่วนที่มีแม่น้ า
ไหลผ่าน  ส่วนใหญ่จะมีการดูดทราย  เพ่ือใช้เป็นมวลรวมละเอียด  ที่ใช้ในการผสมคอนกรีต  ในขณะที่ดูด
ทรายขึ้นมา  จะมีสิ่งที่ปนมากับทรายคือกรวด  ซึ่งนับว่าเป็นผลพลอยได้จากการดูดทราย  ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ ที่มี
การก่อสร้างจึงมีการน ากรวดมาใช้ในการผสมคอนกรีตเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการสั่งหินบะซอลท์  แต่เนื่องจาก
ธรรมชาติของกรวด  จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่อยู่ในน้ าจะมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา  โดยเคลื่อนตัวตามการไหล
ของน้ า  จนท าให้กรวดมีลักษณะกลมมน เมื่อกรวดมีการเคลื่อนตัวตามการไหลของแม่น้ า  หากมีระยะทางมาก
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ขึ้นกรวดก็จะมีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นทราย เนื่องจากกรวดมีลักษณะกลมมนซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติ  
แต่เสถียรภาพทางกายภาพของกรวดที่กลมมน  จึงสามารถกลิ้งตัวได้  สาเหตุนี้ท าให้ความสามารถในการรับ
ก าลังอัดจึงลดลง  การศึกษาปัญหาพิเศษนี้  จึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบกรวดธรรมชาติ  กับกรวดธรรมชาติ
ที่น ามาบดให้มีลักษณะเป็นแง่เหลี่ยมคล้ายหิน  เพ่ือท าการเปรียบเทียบความสามารถในการรับก าลังอัดประลัย
ของคอนกรีต ของพ้ืนที่ที่ใกล้แม่น้ า  ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องน ากรวดมาใช้เป็นมวลรวมหยาบในการผสม
คอนกรีต  

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบก าลังอัดประลัยของคอนกรีต  ที่มีส่วนผสมของกรวดธรรมชาติและกรวด
ธรรมชาติที่น ามาบดให้แตกให้มีลักษณะเหมือนหินโม่ 
 2.เพื่อศึกษาให้เห็นความเหมาะสมของการเลือกใช้กรวดที่จะน ามาใช้ในงานคอนกรีตได้อย่างเหมาะสม 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการรับก าลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใช้กรวดธรรมชาติกับ
คอนกรีตที่ใช้กรวดธรรมชาติบดแตกแล้วคัดขนาด  การน ากรวดธรรมชาติไปบดเพ่ือให้กรวดมีลักษณะคล้ายหิน  
ที่มีแง่เหลี่ยม เ มือน ินธรรมชำติโดยท่ัวไป ตำมแ ล่งต่ำงจัง วัด 
  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การใช้กรวดกับคอนกรีต าลังสูง  รพีพัฒน์  โชควิวัฒนวนิช 
การพัฒนาคอนกรีตก าลังสูงเร็วและคอนกรีตก าลังสูงส าหรับใชงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แนวคิด 
 คอนกรีตเป็นวัสดุส าคัญในงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  ซี่งจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เริ่ม
ตั้งแต่การออกแบบปฏิภาคส่วนผม  เพ่ือให้ได้ก าลังอัดประลัยตามที่ต้องการ  มีการคัดเลือกวัสดุผสมเพ่ือให้ได้
มาตรฐานในงานคอนกรีต  ที่ส าคัญคือ คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดผสม  เพ่ือให้ได้ปฎิภาคส่วนผสมที่
ถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้เกิดก าลังสูงสุด  ในการเลือกวัสดุผสมส าหรับงานคอนกรีตนั้น  
หากเกิดความจ าเป็นในการที่จะต้องเลือกใช้วัสดุผสมที่มีในท้องถิ่น  โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีการสูบทรายขึ้นมาจ าหน่าย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างของท้องถิ่น  ในการสูบทรายจะมีวัสดุที่เป็นผล
พลอยได้ตามขึ้นมาอีก คือ กรวด ที่อยู่ตามท้องน้ า  จังหวัดอุบลราชธานี  มีแม่น้ ามูลที่ไหลผ่าน  หลายอ าเภอ 
เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอโขงเจียม การ
ศึกษาวิจัยนี้  เป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้มองเห็นความส าคัญของวัสดุท้องถิ่นคือกรวดที่อยู่ตามท้องน้ า  ตาม
ธรรมชาติ ก็สามารถใช้งานได้ดีทัดเทียมกับหินที่มาจากแหล่งวัสดุที่ต้องน ามาจากจากจังหวัดเพ่ือน ามาใช้งาน
ได้ดีเช่นเดียวกัน 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
วัสดุที่ใช  
- มวลรวมละเอียด (Fine Aggregates) ไดแกทรายจาก แมน้ ามูล ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี  
-  มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregates) ได้แก่  
ก. กรวดธรรมชาติ ร่อน # ¾   จาก แมน้ ามูล ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
ข. กรวดบด ร่อน # ¾  
ค. ปูนซีเมนตใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1   
วิธีการทดสอบ 
- การทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของวัสดุมวลรวม  
ประกอบดวย  
ก. การทดสอบวิเคราะหขนาดมวลรวมละเอียดและ มวลรวมหยาบ โดยท าการทดสอบตามมาตรฐาน 

ASTM C 136-96a [12] โดยสัดสวนขนาดคละและคาโมดูลัสความ ละเอียดของทรายและ   ข้อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน ASTM C 33-01 [5]  

ข. การทดสอบหาคาความถวงจ าเพาะและการดูดซึม น้ําของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ ท า
การทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM C 128-97 [6] ส าหรับมวลรวมละเอียด และท าการทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM C 127-88 [7] ส าหรับมวลรวมหยาบ  

ค. การทดสอบหาคาหนวยน้ าหนักและชองวางของ มวลรวม ท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 
29/C29M97a [8]  

ง. การผลิตแทงตัวอยางคอนกรีตและการทดสอบก าลัง อัดท าการผสมและเก็บแทงตัวอยางคอนกรีต
ตามมาตรฐาน ASTM  C31-84 (Method of Making Curing Concrete Test Specimens in Field) โดย
ตัวอยางเปนรูปทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  15 เซ็นติเมตร สูง 30 เซ็นติเมตร ท าการเตรียมตัวอย
างคอนกรีตในแตละการ ทดสอบละ 12 ตัวอยาง และท าการทดสอบก าลังอัดของ คอนกรีตตามมาตรฐาน 
ASTM C 39-83 Test for Compressive Strength of Cylinder Concrete Specimens  ที่อายุ คอนกรีต 
7 ,14,21,28 วัน 

- กำรทดสอบก ำลังอัด  
ในการศึกษาน  ี้ไดแบงการทดสอบก าลังอัดของ คอนกรีตออกเปน 2 กลมุคือ 
กลมุ C-G ท าการศึกษาคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกรวดธรรมชาติคัดขนาด เป็น# ¾  ท าการศึกษาจาก

ก าลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 7,14,21,28 วัน ปฎิภาคสวนผสมไดแสดงไวในตารางที่ 1 ซึ่งใน การศึกษานี้ 
จะใชปริมาณปูนซีเมนต kg/m3 ทราย 631.14 kg/m3 และกรวดธรรมชาติ 1004.9 kg/m3   

กลมุ C-Gg  ท าการศึกษาคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกรวดธรรมชาติที่ผ่านการบดและคัดขนาด เป็น# 
¾  ท าการศึกษาจากก าลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 7,14,21,28  วัน ปฎิภาคสวนผสมไดแสดงไวในตารางที่ 2 
ปฎิภาคสวนผสมไดแสดงไวในตารางที่ 2 ซึ่งใน การศึกษานี้ จะใชปริมาณปูนซีเมนต .36  kg/m3 ทราย
631.14 kg/m3 และกรวดธรรมชาติ1004.9 kg/m3   
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ตารางที่ 1  ปฏิภาคสวนผสมส าหรับการศึกษาคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกรวดธรรมชาติ คัดขนาด เป็น# ¾ 
 
Mix ID Detail of Coarse 

Aggregate 
Mixed Proportion (kg/m3) 

Cement (kg) Sand  
(kg) 

Natural 
Gravel   (kg) 

Water  
(kg) 

C-G Natural Gravel # ¾ 363.36 631.14 1,004.9 200 
 
ตารางที่ 2  ปฏิภาคสวนผสมส าหรับการศึกษาคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกรวดธรรมชาติผ่านการบด คัดขนาด 

เป็น # ¾ 
 
Mix ID Detail of Coarse 

Aggregate 
Mixed Proportion (kg/m3) 

Cement (kg) Sand  
(kg) 

Natural 
Mashed 

Gravel   (kg) 

Water  
(kg) 

C-Gm Natural Mashed Gravel 
# ¾ 

363.36 631.14 1004.9 200 

 
ผลกำรวิจัย 

-  ผลการทดสอบมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ  
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของมวลรวมซึ่งจะ เห็นวามวลรวมละเอียดที่น ามาใชในการ

ผสมคอนกรีตคือ ทรายแมน้ํามูล  ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะ เปนทรายหยาบ 
จากการวิเคราะหตัวอยางดวยตะแกรง (Grain Size Analysis) ไดคาโมดูลัสความละเอียด (FM)  เทากับ 2.33 
มาตรฐาน ASTM C33 [13]  และจากการทดสอบหาคาความถวงจ าเพาะ 2.62 และเปอรเซ็นตการดูดซึม 
2.10      
 ส่วนกำรทดสอบ มวลรวมหยาบ ที่น ามาใชในการผสมคอนกรีตคือ กรวด แมน้ํามูล ต าบลแจระแม 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากการวิเคราะหตัวอยางดวยตะแกรง (Grain Size Analysis) ไดคาโมดูลัส
ความละเอียด (FM)  เทากับ 4.137 มาตรฐาน ASTM C33 [13]  และจากการทดสอบหาคาความ ถวงจ าเพาะ 
1.22 และเปอรเซ็นตการดูดซึม1.67 
    
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของมวลรวม 
 
ชนิด มวลรวม คุณสมบัติของมวลรวม 

ความถวง 
จ าเพาะ 

การดูด ซึมน้ํา 
(%) 

หนวย น้ําหนัก 
(kg/m3 ) 

ชองวาง ของ
มวล รวม (%) 

โมดูลัส ความ 
ละเอียด 

ทรำย 2.62 2.10 1674.5283 26 2.335 
กรวด 1.22 1.67 1466.6670 33 4.137 
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ผลกำรทดสอบก ำลังอัดแท่งตัวอย่ำงคอนกรีต 
ผลจากการทดสอบก าลังอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกรวดธรรมชาติและกรวดธรรมชาติ

ที่ผ่านการบด แล้วน ามาแท่งตัวอย่างเพ่ือทดสอบก าลังอัดประลัย จะเห็นถึงความแตกต่างของก าลังอัดประลัยที่
เกิดข้ึน ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบก าลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่าง 
 

Mix ID Ultimate Compressive Strength (Ksc.) 
Age (days) 

7 days 14 days 21 days 28 days 
C-G 160.797 193.930 245.580 260.198 
C-Gm 181.262 216.344 233.886 265.266 
 
 จากตารางที่ 4 สามารถเห็นความสามารถของการรับก าลังอัดประลัยที่อายุ 7,14,21,28 วัน 
ตามล าดับ จะเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของก าลังอัดประลัยตามอายุของคอนกรีต ที่มีส่วนผสมของกรวดซึ่งเป็นวัสดุ
ผสมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถรับก าลังได้ทัดเทียมกับคอนกรีตที่ใช้หินเป็นวัสดุผสมหยาบ อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่
อยู่ในท้องถิ่น  สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุผสมที่จะต้องน ามาจากแหล่งวัสดุที่อยู่ตามต่างจังหวัด
ได้มาก   
 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
   จากงานวิจัยนี้  สามารถจะท าให้เห็นถึงประโยชน์ของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในงานคอนกรีตและยังเป็นวัสดุที่ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความขาดแคลนได้เลย  มีใช้
ตลอดไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อีกมาก  
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T 019 
การเปรียบเทียบกระแสไฟเชื่อม ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม และการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม 

ที่ส่งผลต่อแนวเช่ือมในงานเชื่อมไฟฟ้า 
COMPARISION OF WELDING CURRENT, ELECTRODE SPEED AND WELDING 
TRAVEL AFFACTING THE WELDING IN SHIELDING METAL ARC WELDING 

 

         ดิเรก  สุวรรณฤทธิ์1 และ กันตยา  ศรีสังข์2 

Direk Suwannarit1 and Kantaya Srisung2 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ 1)กระแสไฟเชื่อมที่ เหมาะสมส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่า
ราบ งานเชื่อมต่อมุม และงานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ  2) ความเร็วที่เหมาะสม ในการเติมลวดเชื่อม  ลงไปในบ่อ
หลอม ส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ งานเชื่อมต่อมุม และงานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ 3) ความเร็วที่
เหมาะสม ในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม ส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ งานเชื่อมต่อมุม และงานเชื่อมต่อตัวที
ท่าราบ  

 เป้าหมายในการทดลอง ได้แก่  ชิ้นงานแผ่นเหล็กกล้า ขนาด 6 x 50 x 150 มิลลิเมตร  ส าหรับใช้ใน
การเชื่อมเดินแนวท่าราบ เชื่อมต่อมุม และเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ ด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า E 6013  ขนาด 2.6 
มิลลิเมตร  ซึ่งเชื่อมโดย ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ านวน 4 คน  และ
นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
ภาคเหนือ ในทักษะงานเชื่อมโลหะ จ านวน 4 คน 

 ผลจากการวิจัย พบว่า 1) กระแสไฟเชื่อม ที่เหมาะสมส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ คือ 70 
แอมแปร์  งานเชื่อมต่อมุม คือ 75 แอมแปร์ งานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ คือ 95 แอมแปร์ 2) ความเร็วที่
เหมาะสมในการเติมลวดเชื่อม ลงไปในบ่อหลอมของงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ โดยเฉลี่ย 3.88 มิลลิเมตรต่อ
วินาที   งานเชื่อมต่อมุม  โดยเฉลี่ย 4.23 มิลลิเมตรต่อวินาที  งานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ โดยเฉลี่ย 5.10 
มิลลิเมตรต่อวินาที   3) ความเร็วที่เหมาะสม ในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม ส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ มีค่า
โดยเฉลี่ย 1.82 มิลลิเมตรต่อวินาที  งานเชื่อมต่อมุม โดยเฉลี่ย1.87 มิลลิเมตรต่อวินาที งานเชื่อมต่อตัวทีท่า
ราบ โดยเฉลี่ย 1.72 มิลลิเมตรต่อวินาที   

 
ค าส าคัญ: กระแสไฟเชื่อม ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม การเคลื่อนที่ลวดเชื่อม  ส่งผลต่อแนวเชื่อม 
________________________________ 
1 2

 ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ  วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1 2

 The teacher of the Welding Department in Petchabun Technical College. 
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Abstract 
 This research was aimed to 1) compare the appropriate electrical current for 
welding, stringers bead welding, angles connected and fillet welding in flat position,  2) 
compare the speed of filling electrode to arc melting  that is suitable for stringers bead 
welding, angles connected and fillet welding in flat position, and 3) compare the travel 
speed of moving electrode, suitable for stringers bead welding, angles connected and fillet 
welding in flat position. 
 The target group for experiment was steel size 6 x 50 x 150 mm., for used to 
stringers bead welding, angles connected and fillet welding in flat position with the E 6013 
electrode 2.6 mm., which was welded by the teacher of Welding Department in Petchabun 
Technical College, 4 persons and students of Welding Department in Petchabun Technical 
College who participated in the Northern Skill Competition in skills of welding, 4 persons. 
 The results showed that; 1) the appropriate welding current for stringers bead 
welding was 70 Amperes, angles connected was 75 amperes and fillet welding flat position 
was 95 amperes, 2) the speed of filling electrode to the arc melting for stringers bead 
welding on was average 3.88 millimeters per second, the average of angle connected was 
4.23 millimeters per second and the average of fillet welding in flat position was 5.10 
millimeters per second, 3) the travel speed of electrode on the average in stringers bead 
welding was 1.82 millimeters per second, the average of angle connected was 1.87 
millimeters per second and the average of fillet welding in flat position was 1.72 
millimeters per second. 
 
Keyword: electrical current, electrode speed and welding travel affecting to the welding 
 
บทน า 

การจัดการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได้ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด 
เจอโรม บรูเนอร์ (Jerome Bruner) อ้างอิงจาก ปราสาท อิศรปรีดา. 2543: 133-136) ที่เชื่อว่าความพร้อม
เป็นเรื่องที่สอนกันได้ หากเราจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียน ให้ได้รับการเรียนรู้ มีสื่อการสอนที่ดี มี
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติที่เพียงพอ จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจลึกซึ้ง กว้างขวาง เรียนรู้ได้เร็วขึ้นและ
จดจ าได้นานขึ้น 
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การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้เรียนนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องน า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้  จากผลการส ารวจ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งพบว่า การจัดการสอนด้านวิชาชีพ  สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  คุณภาพไม่เหมาะที่จะใช้
จัดการเรียนการสอนหรือด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ รวมทั้งความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตสื่อ
การสอน ยังมีไม่มากพอ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2558 : 1 - 5) 

คณะผู้วิจัย ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัส 2100 – 
1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  พบว่า ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 
ทักษะคือ งานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้า และงานโลหะแผ่น  ซึ่งแต่ละทักษะงาน ใช้เวลาในการจัดการเรียน
การสอนประมาณ 6 สัปดาห์ ซึ่งมีระยะเวลาที่จ ากัด  การจัดการเรียนการสอนทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า ครูผู้สอน
จะสาธิตงานเชื่อมให้นักเรียนได้ดู และให้นักเรียนลงฝึกปฏิบัติตาม โดยพบว่า การใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
สิ้นเปลืองมากนักเรียนยังขาดทักษะในการเติมลวดเชื่อมลงไปที่ชิ้นงาน (การควบคุมระยะอาร์ก)  และการ
เคลื่อนที่ลวดเชื่อม คณะผู้วิจัย จึงมีแนวความคิด ที่จะศึกษา และเปรียบเทียบ กระแสไฟเชื่อม ความเร็วใน
การเติมลวดเชื่อม และการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม ที่มีผลต่อแนวเชื่อม ในงานเชื่อมไฟฟ้า  เพ่ือน าผลการวิจัย ไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระยะเวลาน้อยลงกว่าเดิม  สิ้นเปลืองวัสดุฝึกน้อยกว่าเดิม และลด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเชื่อม รวมทั้ง ลดมลพิษ จาการเชื่อม ทั้งแสงจากการอาร์ก ควันจากการไหม้ของฟลักซ์   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ กระแสไฟเชื่อม ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม และการเคลื่อนที่ลวด
เชื่อม ที่ส่งผลต่อแนวเชื่อม ในงานเชื่อมไฟฟ้า 

2. เพ่ือน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้นรหัสวิชา 2100 - 1005    

 
สมมติฐานของการวิจัย 
     กระแสไฟเชื่อมต่างกัน  ความเร็วในการเติมลวดเชื่อมต่างกัน   การเคลื่อนที่ลวดเชื่อมต่างกัน  ย่อม
ส่งผลต่อแนวเชื่อมในงานเชื่อมไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. การเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม 

 การเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม  คือ กรรมวิธีการต่อโลหะให้ติดกัน  ส่วนฟลักซ์ หรือ
สารพอกหุ้ม ที่ห่อหุ้มลวดเชื่อมนั้น จะได้รับความร้อน และกลายเป็นแก๊สปกคลุมแนวเชื่อมเอาไว้  เพ่ือ
ป้องกันอากาศภายนอก เข้ามาท าปฏิกิริยากับแนวเชื่อม  พร้อมทั้งช่วยลดอัตราเย็นตัวของแนวเชื่อมได้อีก
ด้วย โดยเมื่อเย็นตัวลงแล้ว ฟลักซ์จะแข็งและเปราะเหมือนแก้ว เรียกว่า สแลก (Slag) ดังรูป 
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ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า มีสารพอกหุ้ม 
ที่มา : สุชาติ กิจพิทักษ์  2541 : 139 

 2. องค์ประกอบของการเชื่อมโลหะ (Factor Involve Welding) ให้ได้ผลดี มี 5 องค์ประกอบ คือ  
 1. เลือกชนิดของลวดเชื่อม ถูกต้อง เหมาะกับโลหะงาน (Correct Electrode) 
 2. เลือกและตั้งกระแสไฟเชื่อม ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน (Correct Current) 
 3. การควบคุมระยะอาร์ก ถูกต้อง เหมาะสม (Correct Arc Length)    
 4. การควบคุมความเร็วในการเชื่อม ถูกต้อง สม่ าเสมอ (Correct Travel Speed) 
 5. การควบคุมมุมลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ถูกต้อง (Correct Angle of Electrode) 
 องค์ประกอบที่ 1 และ 2  ผู้ปฏิบัติงานเชื่อม  สามารถที่จะด าเนินการ เลือกชนิดของลวดเชื่อม 

และตั้งกระแสไฟเชื่อมได้ก่อนท าการเชื่อม แต่องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5 ผู้ท าการเชื่อมต้องด าเนินการ
ควบคุมให้ถูกต้อง เหมาะสม หากควบคุมไม่ถูกต้อง หรือไม่คงที่ ท าให้เกิดแรงดันอาร์ก (Arc Voltage) สูง ๆ  
ต่ า ๆ จะเป็นผลท าให้ การหลอมของเนื้อโลหะเชื่อมไม่ดี แนวเชื่อมที่ได้ไม่สมบูรณ์ เกล็ดไม่สวยงาม  หรือ
ความกว้างของแนวเชื่อมไม่ได้ตามท่ีก าหนด  ต้องตกแต่งแนวเชื่อมมาก  หรืออาจน าไปใช้งานไม่ได้ 
 3. การปรับตั้งกระแสไฟเชื่อม 
  การปรับกระแสไฟให้เหมาะสมกับงาน  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากชิ้นงานที่เชื่อมจะ
หลอมละลายมากหรือน้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับการปรับกระแสไฟเชื่อม  ดังนั้น ผู้ฝึกเชื่อม จึงจ าเป็นต้องศึกษาจากคู่มือ 
หรือมาตรฐานของลวดเชื่อม  ที่พิมพ์ไว้ข้างกล่องลวดเชื่อม  ในการปรับกระแสไฟใช้ในการเชื่อมนั้นต้องสัมพันธ์กับ
ขนาดของลวดเชื่อม ในการเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง จะท าให้การอาร์กที่สม่ าเสมอกว่าการเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ  การ
ใช้กระแสตรงขั้วตรง ชิ้นงานจะมีความร้อนมากกว่าหัวจับลวดเชื่อม การหลอมละลายจะสูง  กระแสไฟเชื่อมที่ใช้ 
ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน  การปรับกระแสไฟสูง ท าให้ชิ้นงานเกิดการหลอมละลายอย่างรวดเร็ว แนวเชื่อมที่ได้
จะกว้าง  ดังนั้น ผู้ที่ท าการเชื่อม  ต้องเคลื่อนที่ลวดเชื่อมให้เร็วขึ้น  หากใช้กระแสไฟต่ า  ต้องเคลื่อนที่ลวดเชื่อมให้
ช้าลง  งานเชื่อมเดินแนวท่าราบ ใช้กระแสไฟน้อยกว่างานเชื่อมต่อมุม ขณะเดียวกันในงานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ  
จะต้องใช้กระแสไฟเชื่อมที่มากกว่า  เพ่ือป้องกันการเกิดสแล็กฝังใน (Slag Inclusion)  หากตั้งกระแสไฟต่ า  การ
หลอมละลายลึกจะน้อย  ท าให้ชิ้นงานไม่แข็งแรง  รวมไปถึงเกิดจุดบกพร่องในงานเชื่อม  เมื่อปรับกระแสไฟสูง จะ
ท าให้เกิดรอยกัดแหว่ง (Undercut) ที่แนวเชื่อม  การปรับกระแสไฟต่ า จะท าให้เกิดสแลกฝังใน ที่แนวเชื่อม 
 
 
 4. ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม ลงไปในบ่อหลอม (การควบคุมระยะอาร์ก)   
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  ระยะอาร์ก หมายถึง  ระยะห่างจากปลายลวดเชื่อมไฟฟ้าถึงชิ้นงาน ขณะท าการเชื่อม  ระยะอาร์ก
ที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับ การตั้งกระแสไฟเชื่อม  ความหนาของชิ้นงาน ท่าเชื่อม ขนาดความโตของลวดเชื่อม
ที่ใช้เชื่อม รวมทั้งประสบการณ์และความช านาญผู้เชื่อมด้วย   หากควบคุมระยะอาร์ก ไม่ถูกต้อง หรือไม่คงที่
ท าให้เกิดแรงดันอาร์ก สูง ๆ ต่ า ๆ  เป็นผลให้การหลอมของเนื้อโลหะเชื่อม  ไม่สมบูรณ์ ดังแสดงในรูป 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงระยะอาร์กระหว่างลวดเชื่อมและชิ้นงาน 
ระยะอาร์กที่สั้นเกินไป จะท าให้ปลายลวดเชื่อมติดกับชิ้นงาน ถ้าระยะอาร์กห่างเกินไป จะท าให้เนื้อ

โลหะกระเด็น  แนวเชื่อมมีลักษณะกว้างไม่เป็นแนวแต่ถ้าสูงมากเกินไปจะไม่เกิดการอาร์ก  เพราะฉะนั้น ต้อง
ควบคุมระยะอาร์กให้ถูกต้อง ดังแสดงในรูป  

 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงแนวเชื่อม ที่มีผลมาจากการควบคุมระยะอาร์ก ที่แตกต่างกัน 
 5.  การเคลื่อนที่ลวดเชื่อมไฟฟ้า 
  การควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม ถูกต้องสม่ าเสมอ จะท าให้คุณภาพของแนวเชื่อมสมบูรณ์ 
หากเคลื่อนที่ลวดเชื่อมช้า แนวเชื่อมจะมีขนาดกว้างเกินความจ าเป็น สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าและสิ้นเปลือง
ลวดเชื่อม หากเคลื่อนที่ลวดเชื่อมเร็วเกินไป แนวเชื่อมจะมีขนาดเล็ก การละลายลึกน้อยเกินไป แนวเชื่อมไม่
แข็งแรง  ความเร็วในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม จะสัมพันธ์กับกระแสไฟ  และความหนาของชิ้นงาน 
กล่าวคือ หากตั้งกระแสไฟเชื่อมสูง ต้องเคลื่อนที่ลวดเชื่อมให้เร็วขึ้น ถ้าเดินลวดเชื่อมช้าจะเกิดการหลอม
ละลายมาก แนวเชื่อมที่ได้จะมีลักษณะกว้าง ถ้าเดินลวดเชื่อมเร็ว จะได้แนวเชื่อมแคบลง  ในการเชื่อมต่อตัวที
ท่าราบ ต้องควบคุมความเร็วให้สม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการเกิดรอยกัดขอบ (Undercut) 
 
 
 

ระยะอาร์กถูกต้อง 

ระยะอาร์กสูง 

ระยะอาร์กต่ า 
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ภาพที่ 4 แสดงการเคลื่อนที่ของลวดเชื่อมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะของแนวเชื่อม ที่เกิดจากการตั้งค่าหรือควบคุมองค์ประกอบงานเชื่อม ที่แตกต่างกัน 
ก. การตั้งกระแสไฟเชื่อม ความเร็วในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม ถูกต้อง 
ข. การตั้งกระแสไฟเชื่อม ต ่า  
ค. การตั้งกระแสไฟเชื่อม สูง 
ง. ระยะอาร์ก สั้น  
จ. ระยะอาร์ก ยาว 
ฉ. การเดินลวดเชื่อม ช้า  
ช. การเดินลวดเชื่อม เร็ว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ชิ้นงานแผ่นเหล็กกล้า ขนาด 6 x 50 x 150 มิลลิเมตร ส าหรับใช้ใน
การเชื่อมเดินแนวท่าราบ เชื่อมต่อมุม และเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ ด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า  E 6013  ขนาด 2.6 
มิลลิเมตร  ซึ่งเชื่อมโดย ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ านวน 4 คน  และ
นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ านวน 4 คน ที่เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ในทักษะงานเชื่อมโลหะ จ านวน 4 คน  โดยใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ INVERTER 
ยี่ห้อ LONGWELL  รุ่น MMA 170 Amp.  และลวดเชื่อมไฟฟ้า E 6013 ยี่ห้อ LONGWELL รุ่น LW-21 
ขนาด 2.6 มิลลิเมตร  โดยให้ผู้เชื่อม ใช้ลวดเชื่อมเต็มเส้น ความยาว 350 มิลลิเมตร    
 1. การปรับตั้งกระแสไฟเชื่อม  
 1.1 การเชื่อมเดินแนวท่าราบนั้น  คณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นครูผู้สอนในสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  ได้
ทดลองเชื่อมเดินแนวท่าราบ โดยตั้งกระแสไฟเชื่อม ไว้ที่  65, 67, 69, 71, 73, และ 75 แอมแปร์   ผลจาก

  ก  ข  ค  ง    จ     ฉ      ช 
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การทดลอง พบว่า กระแสไฟเชื่อม ที่เหมาะสม ส าหรับการเชื่อมเดินแนวท่าราบ  อยู่ระหว่าง 69 แอมแปร์ ถึง 
71 แอมแปร ์
 คณะผู้วิจัย จึงตั้งกระแสไฟเชื่อม  ให้แคบลง เพียง 3 ช่วง คือ 68 , 70 และ 72 แอมแปร์  
ก าหนดให้ท าเชื่อมคนละแนวที่กระแสไฟแต่ละช่วง  โดยตรวจคะแนนชิ้นงานเชื่อม ใน 3 ตัวชี้วัด คือ ความ
กว้างแนวเชื่อม (Bead Wide : Bead) การหลอมลึก (Melting : Melt) และผิวของแนวเชื่อม 
(Reinforcement : Rein) 
 1.2 การเชื่อมต่อมุม คณะผู้วิจัย ได้ทดลองเชื่อมต่อมุม  โดยตั้งกระแสไฟเชื่อมต่างกัน คือ 70, 72, 
74, 76, 78 และ 80 แอมแปร์  ผลจากการทดลอง  พบว่า  กระแสไฟเชื่อม ที่เหมาะสมส าหรับงานเชื่อมต่อ
มุม  อยู่ระหว่าง 74 แอมแปร์ ถึง 76 แอมแปร์ 
 คณะผู้วิจัย  จึงตั้งกระแสไฟเชื่อม ให้แคบลง เพียง 3 ช่วง คือ 73, 75 และ 77 แอมแปร์   
ก าหนดให้ท าเชื่อมคนละแนว ที่กระแสไฟแต่ละช่วง โดยตรวจคะแนนชิ้นงานเชื่อม ใน 3 ตัวชี้วัด คือ ความ
กว้างแนวเชื่อม (Bead Wide : Bead)  การหลอมลึก (Melting : Melt)  และผิวของแนวเชื่อม 
(Reinforcement : Rein) 
 1.3 การเชื่อมต่อตัวทีท่าราบนั้น  คณะผู้วิจัย ได้ทดลองตั้งกระแสไฟเชื่อมต่างกัน คือ 90, 92, 94, 
96 98 และ 100 แอมแปร์  ผลจากการทดลอง พบว่า  กระแสไฟเชื่อม ที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อมต่อตัวที
ท่าราบ อยู่ระหว่าง 94 แอมแปร์ ถึง 96 แอมแปร์ 
 คณะผู้วิจัย  จึงตั้งกระแสไฟเชื่อม ให้แคบลง เพียง 3 ช่วง คือ 93, 95 และ 97 แอมแปร์  
ก าหนดให้ท าเชื่อมคนละแนว ที่กระแสไฟแต่ละช่วง โดยตรวจคะแนนชิ้นงานเชื่อม ใน 3 ตัวชี้วัด คือ ความ
กว้างแนวเชื่อม (Bead Wide : Bead)  การหลอมลึก (Melting : Melt)  และผิวแนวเชื่อม (Reinforcement 
: Rein) 
 2. ความเร็วในการเติมลวดเชื่อม ลงไปในบ่อหลอม (การควบคุมระยะอาร์ก)   
  เมื่อคณะผู้วิจัย  ทราบค่ากระแสไฟเชื่อม ที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อมแล้ว  จึงก าหนดกระแสไฟ
เชื่อมเพียงค่าเดียว คณะผู้วิจัย จับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นอาร์ก เชื่อมไปจนสุดแนวเชื่อม  วัดความยาวลวดเชื่อม ที่
ถูกใช้ไปหารด้วยเวลาของการเชื่อม  ค่าที่ได้ เป็นความเร็วเฉลี่ยที่เหมาะสมของการเติมลวดเชื่อมลงไปในบ่อ
หลอมเหลว 
 3. ความเร็ว ในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม 
 เมื่อคณะผู้วิจัย ทราบค่ากระแสไฟเชื่อม ที่เหมาะสมส าหรับการเชื่อมแล้ว  จึงก าหนดกระแสไฟ
เชื่อมเพียงค่าเดียว คณะผู้วิจัยจับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นอาร์ก เชื่อมไปจนสุดแนวเชื่อม  วัดความยาวของแนวเชื่อม
ที่ท าได้ หารด้วยเวลาของการเชื่อม  ค่าที่ได้ เป็นความเร็วเฉลี่ยที่เหมาะสม ของการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงกระแสไฟเชื่อมที่เหมาะสมส าหรับงานเชื่อมไฟฟ้าเดินแนวท่าราบ  งานเชื่อมไฟฟ้าต่อมุม   

ท่าราบและงานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวทีท่าราบ  
 งานเชื่อมเดินแนวท่าราบ งานเชื่อมต่อมุม งานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ 

   ต่อตัวทีท่าราบ  
 

Welder กระแสไฟเช่ือม 70 A กระแสไฟเช่ือม 75 A กระแสไฟเช่ือม 95 A 
 Bead Melt Rein Bead Melt Rein Bead Melt Rein 
Teacher 1 9.5 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 9.5 9.0 
Teacher 2 8.5 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 
Teacher 3 9.5 9.0 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.0 9.5 
Teacher 4 9.0 9.5 8.5 9.4 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 
Student 1 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 
Student 2 8.0 9.0 9.4 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 
Student 3 9.0 8.5 8.5 9.0 9.5 9.2 8.5 8.5 9.0 
Student 4 8.5 9.5 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 
Average 8.9 9.1 8.9 9.1 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กระแสไฟเชื่อม ที่เหมาะสม ส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ คือ 70 
แอมแปร์  งานเชื่อมต่อมุมคือ 75 แอมแปร์ งานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบคือ 95 แอมแปร์  ซึ่งผลการตรวจคะแนน
ชิ้นงานเชื่อม 3 ตัวชี้วัด คือ  ความกว้างแนวเชื่อม (Bead Wide : Bead)  การหลอมลึก (Melting : Melt)  
และผิวแนวเชื่อม (Reinforcement : Rein)  มีคะแนนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตารางท่ี 2 แสดงความเร็วในการเติมลวดเชื่อม ลงไปในแอ่งหลอมเหลว  ส าหรับชิ้นงานเชื่อมไฟฟ้าเดินแนวท่าราบ  

งานเชื่อมไฟฟ้าต่อมุมท่าราบ และงานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวทีท่าราบ (หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที) 

Welder งานเชื่อมเดินแนวท่าราบ งานเชื่อมต่อมุม งานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ 
   ต่อตัวทีท่าราบ  
 

เชื่อมครั้งที่ 1 เชื่อมครั้งที่ 2 เชื่อมครั้งที่ 1 เชื่อมครั้งที่ 2 เชื่อมครั้งที่ 1 เชื่อมครั้งที่ 2 
Teacher 1 4.00 3.88 4.21 4.23 5.03 5.00 
Teacher 2 3.95 3.82 4.24 4.22 5.12 5.15 
Teacher 3 3.75 3.85 4.22 4.26 5.10 5.05 
Teacher 4 3.85 3.89 4.24 4.26 5.16 5.12 
Student 1 3.92 3.85 4.23 4.19 5.09 5.13 
Student 2 3.56 3.92 4.24 4.22 5.09 5.13 
Student 3 4.00 3.90 4.23 4.19 5.09 5.10 
Student 4 4.02 3.91 4.19 4.25 5.08 5.15 
Average 3.88 3.88 4.23 4.23 5.10 5.10 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความเร็วที่เหมาะสม ในการเติมลวดเชื่อมลงไปในบ่อหลอม ของงานเชื่อมเดิน
แนวท่าราบ โดยเฉลี่ย 3.88 มิลลิเมตรต่อวินาที   งานเชื่อมต่อมุม  โดยเฉลี่ย 4.23 มิลลิเมตรต่อวินาที  งาน
เชื่อมต่อตัวทีท่าราบ  โดยเฉลี่ย 5.10 มิลลิเมตรต่อวินาที   
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ตารางที่ 3 แสดงความเร็วในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม ส าหรับชิ้นงานเชื่อมไฟฟ้าเดินแนวท่าราบ งานเชื่อมไฟฟ้า
ต่อมุมท่าราบ และงานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวทีท่าราบ (หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที) 

Welder งานเชื่อมเดินแนวท่าราบ งานเชื่อมต่อมุม งานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ 
   ต่อตัวทีท่าราบ  
 

เชื่อมครั้งที่ 1 เชื่อมครั้งที่ 2 เชื่อมครั้งที่ 1 เชื่อมครั้งที่ 2 เชื่อมครั้งที่ 1 เชื่อมครั้งที่ 2 
Teacher 1 1.80 1.85 1.88 1.89 1.74 1.75 
Teacher 2 1.85 1.84 1.86 1.88 1.75 1.75 
Teacher 3 1.85 1.85 1.86 1.85 1.75 1.72 
Teacher 4 1.87 1.82 1.86 1.90 1.73 1.70 
Student 1 1.75 1.82 1.86 1.88 1.73 1.75 
Student 2 1.76 1.75 1.86 1.85 1.65 1.70 
Student 3 1.82 1.85 1.88 1.85 1.75 1.70 
Student 4 1.85 1.75 1.86 1.87 1.68 1.72 
Average 1.82 1.82 1.87 1.87 1.72 1.72 

 จากตารางที่ 3 พบว่า  ความเร็วที่เหมาะสม ในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม  ส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่า
ราบโดยเฉลี่ย 1.82 มิลลิเมตรต่อวินาที งานเชื่อมต่อมุม โดยเฉลี่ย1.87 มิลลิเมตรต่อวินาที งานเชื่อมต่อตัวที
ท่าราบโดยเฉลี่ย 1.72 มิลลิเมตรต่อวินาที   
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. กระแสไฟเชื่อมที่เหมาะสม ส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ  คือ 70 แอมแปร์  งานเชื่อมต่อมุม คือ 
75 แอมแปร์  และงานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ คือ 95 แอมแปร ์  
 2. ความเร็วที่เหมาะสม ในการเติมลวดเชื่อมลงไปในบ่อหลอม  ของงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ โดยเฉลี่ย 
 3.88 มิลลิเมตรต่อวินาที   งานเชื่อมต่อมุม  โดยเฉลี่ย 4.23 มิลลิเมตรต่อวินาที   และงานเชื่อมต่อตัวทีท่า
ราบโดยเฉลี่ย 5.10 มิลลิเมตรต่อวินาที 
 3. ความเร็วที่เหมาะสม ในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม ส าหรับงานเชื่อมเดินแนวท่าราบ มีค่าโดยเฉลี่ย 1.82 
มิลลิเมตรต่อวินาที งานเชื่อมต่อมุม โดยเฉลี่ย 1.87 มิลลิเมตรต่อวินาที และงานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ โดย
เฉลี่ย 1.72 มิลลิเมตรต่อวินาที   
 กระแสไฟเชื่อมที่ต่างกัน ความเร็วในการเติมลวดเชื่อมต่างกัน และการเคลื่อนที่ลวดเชื่อมต่างกัน  ย่อม
ส่งผลต่อแนวเชื่อมในงานเชื่อมไฟฟ้าแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  หากใช้ผู้ทดสอบมากกว่านี้  ค่าตัวแปรที่ได้จะมีความแน่นอนมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยซึ่งพบค่ากระแสไฟเชื่อมที่เหมาะสม ความเร็วที่เหมาะสมเพ่ือเติมลวดเชื่อมลงไปที่แอ่ง
หลอมความเร็วที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ลวดเชื่อม  หากมีผู้สนใจ น าข้อมูลผลการวิจัยนี้  ไปประดิษฐ์เครื่อง
เดินแนวเชื่อมระบบอัตโนมัติ  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนด้านงานเชื่อม 
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T 020 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน                                                          

วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006  
The Construction and Evaluation of the Efficiency of the Teaching Kit for 

Electrical power and Electronic in the Basic on code 2100 1006 
 

อุทัยรัตน์ สุริยะ1  

Utairat Suriya1  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุด
การสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 4) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 โดยผู้เรียน
เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 ในภาคเรียนที่ 2/2561 
คือ ช.ย.1/1 จ านวน 17 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอน มีประสิทธิภาพ 
81.18/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน กล่าวคือ มี
คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน ทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบ
ค่าร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น มีคะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทีเฉลี่ยก่อนเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 
2100 1006 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคน โดยการเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่
เพ่ิมข้ึน มีค่าทีเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.97 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 4) ความ
พึงพอใจของครูที่มีชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    

                                                 
1
 วิทยาลยัเทคนิคนครนายก  สถาบันการอาฃีวศึกษาภาคกลาง 3 

1 Nakhonnayok Technical College  Institute of Vocational Education Central Region 3 
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Abstract 

This research aimed to 1) develop the document of Teaching Documents on Basic 
Electrical Power and Electronic Course (2100-1006) of first-year certificate students majoring 
in Automotive Technology. 2) study learning achievement of students 3) evaluate the 
satisfaction of the students. The samples were 17 first-year certificate students majoring in 
Automotive Technology of Nakonnayok Technical College. 

The research tools composed of teaching documents, learning achievement test 
and evaluation form of satisfaction. Data was statistically analyzed by mean, standard 
deviation and t-test. 

The research finding were that teaching documents gained the efficiency at 80/80, 
the post-test score was significantly higher than pre-test score at, 01 level and the students 
satisfied the teaching documents on Basic Electrical Power and Electronic Course at 
“much” level (=4.40) 

 

Keywords: Teaching kit,  electrical power and electronic in the basic 
 

บทน า 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ภาพรวมการพัฒนา

ในช่วงแผน การพัฒนายึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” และจากวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 1 เพ่ื อ
วางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมี
ความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต [1] และจากยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี ข้อที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย
ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การ
พัฒนาความรู้ และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน แนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) 
พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความ สามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1] 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีส่วนร่วมในการผลิต และพัฒนาก าลังคน เพ่ือให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 
15 ปี (พ.ศ.2555-2569) โดยนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้ความส าคัญ
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กับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้
เกิดคุณภาพ นโยบายที่  1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล [2] 

 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือมุ่งสู่ตลาดแรงงาน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
รหัสวิขา 2100 1006 เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างาน ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ 
การเตรียมอุปกรณ์ประกอบทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งตามหลักสูตรนั้ นผู้เรียนที่ต้องเรียนวิชางาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006 นั้นมีหลายแผนกวิชา  [3] พ้ืนฐานในการเรียนรู้นั้น
แตกต่างกัน ท าอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนทุกแผนกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
รหัสวิขา 2100 1006 เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ มีทักษะ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณธรรมจริยธรรม เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีสื่อ ประกอบการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร และเรียนรู้แล้ว
เข้าใจง่าย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทางด้านการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม สื่อการ
เรียนการสอน พบว่าชุดการสอน เป็นสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง 
โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ประสบการณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอน ที่มี
บทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดับในปัจจุบันและในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเป็นแนวทางใหม่ที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ มีการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้นๆจึง
ท าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการสอนอย่างมาก ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น หลังจากที่ได้เรียนรู้
จากชุดการสอนแล้ว [4]      

 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006  ขึ้นมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นสื่อ นวัตกรรมที่
สามารถท าให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียน อันส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 
2100 1006  

2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยชุดการสอน วิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
รหัสวิขา 2100 1006  

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดการสอน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
รหัสวิขา 2100 1006  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
 นอกจากการศึกษาแนวคิดในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษา และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006 พบว่า ชุดการสอนเป็นระบบการน าสื่อประสมที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [4] และชุดการสอน หมายถึง ระบบการผลิตและการน าสื่อการเรียนหลายๆอย่าง

Input Process Output 

ชุดการสอนวิชา 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ขบวนการเรียนการสอน 
 

- ประสิทธิภาพชุดการสอน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจของผู้เรียน/ครู 
 
 
 

Out come Impact 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีความพึงพอใจ
ในการเรียน 

ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อม
ช่วยเหลือสังคม และพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน  
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มาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการเรียนเหล่านี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สื่อประสมน ามาใช้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
[4] และนอกจากนี้ยังพบว่า มีการสร้างชุดการสอนแบบ 1 หน่วยการเรียนรู้ มีการสร้างชุดทดลอง มีการสร้าง
ชุดสาธิต และมีการสร้างชุดการสอนในรายวิชาอ่ืน ดังเช่น งานวิจัยของ วสุรัตน์ วงษ์มิตร [5] ศึกษาเกี่ยวกับ     
ชุดการสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดการสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานก่อนเรียน และหลัง
เรียนจากชุดการสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยออกแบบ
ชุดการสอนแบบเลือกมา 1 หน่วยการเรียนรู้ คือการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอน
แบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 แสดงว่าชุดการสอนอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสมที่จะน า ไปใช้ในการสอนได้
เป็นอย่างดี ผลคะแนนการปฏิบัติงานก่อนเรียน และหลังเรียนจากชุดการสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมที่มีต่อสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 สอดคล้องกับ สุทธิพงษ์  ฟุ้งเดช [6] ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างชุดการสอนแบบบูรณาการวิชาหลักมูล
ของวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพชุดการสอนแบบบูรณาการวิชาหลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยการออกแบบชุดการสอนมีคู่มือครู สื่อ มีชุดทดลองและใบงาน มีแบบทดสอบวัดผล และ
มีเนื้อหาครบทั้งรายวิชา ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนแบบบูรณาการรายวิชาหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า ที่
สร้างข้ึนมีผลการประเมินคุณภาพรวมทั้ง 6 ด้านมีผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ซึ่งความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 
1006 ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยประยุกต์จากแนวทาง ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค (Didactic for 
Technical Course) ของ [7] ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ ออกแบบ 
ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข ใช้จริงและประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียด ตามรูปที่ 2 
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          รูปที่ 2  แสดงการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 
 1.  สร้างชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006 จ านวน 13 
ชุดการเรียนรู้ แต่ละชุดประกอบด้วย ใบเนื้อหา ใบสั่งงาน ใบความรู้ในการปฏิบัติงาน แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลย ใบประเมินผล  

 2.  ก าหนดกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ 1 แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น 
รหัสวิชา 2100 1006 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 17 คน  

แกไ้ข 

ศึกษาหลักสตูร 
 

 ทดลองใช ้ (Try Out) 

              

วิเคราะห์และสรุปผล 
 

 
จัดพิมพชุ์ดการสอน 

 

ผ่าน 

ตรวจสอบ/ปรับปรุงชุดการสอน 

แก้ไข 

      ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

ก าหนดหัวข้อเรื่อง/ประเมินความส าคัญ

เรื่อง
                     

ผ่าน 

แก้ไข 

IOC 

วิเคราะหร์ายการความรู ้

สร้างชุดการสอน 

ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
  3.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นแบบปรนัยแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยด าเนินการศึกษาเอกสาร หนังสือที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์เนื้อหา และวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 ปรับปรุง
แก้ไขทดลองสอบตามค าแนะของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบทดสอบไปทดสอบ (Try Out) และน ามาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) ได้ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (D) 
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่น KR-20 แล้วด าเนินการจัดพิมพ์แบบทดสอบ 

 3.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และครู ที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ  5 ระดับ (Likert Scale) คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยด าเนินการศึกษาทฤษฎี และหลักการเกี่ยวข้อง พิจารณา
คุณลักษณะที่ต้องการประเมิน สร้างแบบประเมิน หาคุณภาพค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 น าแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try Out) น าผลการวิเคราะห์หาค่า

ความเที่ยง () พิมพ์แบบประเมินฉบับจริง เกณฑ์การยอมรับความพึงพอใจ คือ 3.51 ขึ้นไป 
 4.  การด าเนินการทดลอง  
      4.1  แบบแผนการทดลอง ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ   
ก่อนเรียนหลังเรียน โดยมีแบบแผนการทดลอง ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ  (2538:249) ดังนี้ 
ตารางท่ี  1  แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

                                   สอบก่อน          การจัดกระท า             สอบหลัง                   
                                       T1                     X                            T2                            
ความหมายของสัญลักษณ ์

X        แทน   การจัดกระท า (Treatment) เป็นการเรียนจากชุดการสอน 
T1       แทน    การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
T2       แทน    การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

โดยผู้วิจัยทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน (Pretest) ทุกคน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน วิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละชุดการเรียนรู้ การจัดกระท า (Treatment) ผู้วิจัย
ให้ผู้เรียนทุกคน เรียนจากชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ที่สร้างขึ้น และทดสอบผู้เรียน
หลังเรียน (Posttest) โดยให้ผู้เรียนทุกคน ท าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
หลังเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลังจากเรียนครบทุกชุด การเรียนรู้ จากนั้นน ามาตรวจให้
คะแนน และบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล 
  4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    187 
 

 

  4.2.1  ชุดการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบที่
ผู้รายงานสร้างขึ้น แล้วด าเนินการทดลองด้วยตนเองกับผู้เรียน โดยใช้ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 จ านวน 13 ชุดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561หลังการทดลองสอน 
ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) แล้วน ามาตรวจ และบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล  
  4.2.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 ผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน หลังจากเรียนครบทุกชุดการเรียนรู้ 
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ผล และรายงานผล 
  4.2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 ครูเป็นผู้ประเมิน โดยผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
ทางวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในการออกหนังสือเพ่ือขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วด าเนินการจัดส่ง
หนังสือขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางไปรษณีย์ และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ผล  
และรายงานผล 
   4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
                       4.3.1  วิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัส
วิชา 2100 1006 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยหาค่าร้อยละ ท าการสรุปผลการทดลอง และรายงานผล   
                       4.3.2  วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบก่อน และหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์ค่า
คะแนนที (T-Score) หาผลสัมฤทธิ์จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
รหัสวิชา 2100 1006 ท าการสรุปผลการทดลอง และรายงานผล   
     4.3.3  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน และครู ที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการสรุปผล
การทดลอง และรายงานผล   
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี  2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

รายการ จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนรวม ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 17 60 828 81.18 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 17 20 272 80.00 

 จากตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
พบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1) มีค่าเท่ากับ 81.18 และค่าประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน (E2) มีค่า
เท่ากับ 80.00 แสดงว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มี
ประสิทธิภาพ 81.18/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
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ตารางท่ี  3  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

คะแนน จ านวนผู้เรียน คะแนน T เฉลี่ย ค่า T เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 
ก่อนเรียน (Pre-test) 17 40.66 

45.97 
หลังเรียน (Post-test) 17 59.35 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
ในการเรียนด้วยชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มีค่าทีเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ค่าทีเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น 
มีค่าทีเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.58 
ตารางท่ี  4  แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

หัวข้อในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเอกสารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.38 0.60 มาก 
ด้านแบบทดสอบ 4.47 0.55 มาก 

ด้านครูผู้สอน 4.53 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.46 0.57 มาก 
 จากตารางที่  4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกด้านมีค่าเท่ากับ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยทุกด้าน   
มีค่าเท่ากับ 0.57 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 
ตารางท่ี  5  แสดงความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

หัวข้อในการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.41 0.57 มาก 
ด้านภาพและภาษา 4.36 0.50 มาก 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.40 0.54 มาก 
ด้านการพิมพ์และจัดรูปเล่ม 4.30 0.52 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.55 0.53 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.40 0.54 มาก 
 จากตารางที่  5  พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกด้านมีค่าเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยทุกด้าน  
มีค่าเท่ากับ 0.54 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว ความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
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1.  ชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 1006 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.18/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้เพราะการออกแบบที่กระท าอย่างเป็น
ระบบโดยน าขั้นตอนการออกแบบ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นการวิเคราะห์ออกแบบ ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข      
ใช้จริงและประเมินผล สอดคล้องกับกระบวนการวิจัยของ [8] ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัย การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องภาพตัดเต็ม ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอน
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.71/87.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 1006 ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าในการ
เรียน กล่าวคือ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน ทุกหน่วยการเรียนรู้ โดย
การเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น มีคะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ าคะแนนทีเฉลี่ยก่อน
เรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคน โดยการเปรียบเทียบค่าร้อยละของ
คะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมีค่าทีเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.97 สอดคล้องกับการศึกษาของ [9] ซึ่งได้ท าการศึกษา
วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น โดยจัดการเรียนรู้แบบ Flipped 
Classroom ผลการศึกษาพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 
2100 1006 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 สอดคล้องกับการศึกษาของ [10] ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบ ารุง (2103-
2114) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซ่อมบ ารุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

4.  ความพึงพอใจของครูที่มีชุดการสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิขา 2100 
1006 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งสอดคล้องกับ [8] ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยการ
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่องภาพตัดเต็ม ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจของครอูยู่ในระดับมาก  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   

 การวิจัยครั้งต่อไป ควรทดลองศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มที่เรียนแบบปกติโดยใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น หรือพัฒนาชุดการสอนให้เป็นสื่อแบบ E-Leaning 
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T 021 
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอด

และประกอบชิ้นงาน ส าหรับการเรียนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 
 (3105-2106) 

The Study the possibility of the development of the PBL model by 
removing and assembling the workpiece for Industrial Robotics course  

(3105-2106) 
 

    ธวัชชัย ละม่อม1  
        Tawatchai Lamom1  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบ PBL  ด้วยการถอด

และประกอบชิ้นงานส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอน
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 15 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด าเนินการถอดและ
ประกอบชิ้นส่วนส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบอุตสาหกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: การศึกษาความคิดเห็น, รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL, วิชาหุ่นยนต์ในระบบงาน อุตสาหกรรม 
 
Abstract 

This research aims to study the feedback on the style of teaching PBL model by 
removing components and assemblies for teaching robots in industrial applications. The 
samples were teachers in the field of electronics. Chonburi Province Chonburi 15 by 
selecting specific tools used in the questionnaire. The statistics used in data analysis were 

mean (x  ) and the standard deviation of the results of the study were relevant to the style 
of teaching PBL operation, disassembly and assembly for teaching and learning. robots in 
industrial systems Overall, the high level 
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บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 
24(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา หมวด 9 มาตรา 64 
ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาอ่ืนๆ มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะที่เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต [1] 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับ
ช านาญการเฉพาะวิชาชีพ ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างบุคลากรที่
มีคุณภาพ มีประสบการณ์พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในรายวิชา พร้อมทั้งมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในงานอุตสาหกรรมได้ (Solving real-work problems supplied 
by industrial) วิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (3105-2106) เป็นวิชาชีพเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จึง
บรรจุรายวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรมเข้ามาในแผนการเรียนของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จากค าอธิบายในรายวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (3105 -2106) เป็นวิชาที่ต้องศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นวิชาที่ต้องการความรู้ที่สัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆ เช่นรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง เครื่องกลและเครื่องกลไฟฟ้า เพ่ือ
น ามาใช้แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชา จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น รายวิชาที่
ท าการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลย้อนหลังของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 พบปัญหาหลักในการเรียน 3 ด้าน คือ 1) ผู้เรียน
มีความรู้พ้ืนฐานน้อย 2) ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน และ 3) สื่อการเรียนการสอนไม่พร้อม เช่นรูปภาพใน
เอกสารเป็นภาพนิ่ง 2 มิติ ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจส่งผลให้เกิดความสับสน ไม่ชัดเจนกับเนื้อหา และสิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ในการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม ยังขาดชุดฝึกปฏิบัติงานที่
จะเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนในด้านผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานน้อย 
และผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน จากการศึกษาทฤษฎี constructionism มีสาระส าคัญที่กล่าวถึงว่า 
ความรู้ไม่ใช่เกิดจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างขึ้นได้โดยผู้เรียนเอง และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี
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ก็ต่อเมื่อผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งการลงมือกระท านี้ ไม่เพียงแต่ได้รับความรู้
ใหม่ด้วยตนเองแล้ว แต่ยังจะสามารถเก็บข้อมูลของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้าไปเป็นโครงสร้างของสมองตนเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถน าความรู้เดิมที่มีอยู่ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และจะเกิดเป็นวงจรการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้เก่าและ
ความรู้ใหม่ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาในด้านที่ 3 ผู้วิจัยได้น าเครื่อง Mini CNC และแขนกล 6 แกน ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์เก่าที่ช ารุด น ามาใช้เป็นหัวข้อโครงงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้วางแผนศึกษาข้อมูลและลงมือปฏิบัติงานด้วย
การถอดและประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร พร้อมทั้งการโปรแกรมการท างาน ที่เป็นขั้นตอน มีแบบแผน ดังนั้น 
จากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึ กษาความคิดเห็นของครูผู้สอนในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงาน ส าหรับการ
เรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม  
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทิศนา แขมมณี [2] การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism , constructionism และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (cooperative learning) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และ
ทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ ยึดหลักการของ 
constructionism ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ (Piaget) 
โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert) เป็นผู้นาเสนอการใช้สื่อทางเทคโนโลยี ช่วยในการ
สร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนโดยอาศัยพลังความรู้ของตัวผู้เรียนเอง และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขึ้นมาก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเองนั่นเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้มีความหมายต่อผู้เรียนมาก 
เพราะจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทน ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดี
นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างข้ึนเองนี้ ยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

พีรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) เป็นการน าเสนอการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งตีพิมพ์ใน
วารสาร Harvard Business Review แสดงให้เห็นร้อยละของการจัดกิจกรรมที่ต่างกันแต่ละอย่าง โดย
กิจกรรมที่ต่างกันจะท าให้เราจดจ าสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่างกัน 

- การเรียนในห้องเรียน (Lecture) นั่งฟังบรรยาย จะจ าได้เพียงร้อยละ 5  
- การอ่านด้วยตัวเอง (Reading) จะจ าได้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10 
- การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ จ าได้ ร้อยละ 20 
- การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) จะช่วยให้จ าได้ร้อยละ 30 
- การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม จะช่วยให้จ า

ได้ถึงร้อยละ 50 
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- การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) จะจ าได้ถึงร้อยละ 75 
- การได้สอนผู้อ่ืน (Teaching) เช่น การติว หรือการสอน จะช่วยให้จ าได้ถึงร้อยละ 90 
Joos [3] ได้เสนอการศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับโอกาสที่จะ

ประยุกต์แนวคิดท่ีได้จากการเรียนทฤษฎีและการบรรยายในการเรียนวิชาต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์จริงและ
การฝึกฝนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชา การฝึกฝนนี้เป็นการผสมผสานกันของการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการจ าลอง (Computer aided simulation) และฮาร์ดแวร์ที่
ออกแบบส าหรับจุดประสงค์ทางการศึกษาร่วมกับการสาธิตและการทดลองจริง 

วัชรินทร์ โพธิ์เงินและคณะ [4] ทฤษฎี constructionism มีสาระส าคัญที่กล่าวถึงว่า ความรู้ไม่ใช่เกิด
จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเองได้ และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้ เรียน
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งการลงมือกระท านี้ ไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
แล้ว แต่ยังจะสามารถเก็บข้อมูลของสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นโครงสร้างของสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
น าความรู้เดิมที่มีอยู่ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และจะเกิดเป็นวงจรเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่ สร้างเป็นองค์ความรู้
ใหม่ข้ึนมา ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ โดยยึดหลักคิดที่ว่า 
“การเรียนรู้ที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอนที่ดีแก่ผู้สอน แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีแก่ผู้เรียนในการสร้าง” 

โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามข้ันตอน จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ครูผู้สอนแนะน าวิธีการค้นคว้า การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการสร้าง

โครงงาน และวิธีการน าข้อมูลมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2) ครูผู้สอนบอกให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม และรู้จักวิธีการหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง บอก

วัตถุประสงค์และข้อก าหนดในการท าโครงงาน 
3) ก าหนดหัวข้อโครงงาน โดยครูผู้สอนบอกขอบเขต เงื่อนไขการประเมิน จากนั้นเริ่มก าหนดหัวข้อให้

ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม (เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านชุดฝึกปฏิบัติ) โดยใช้กลยุทธ์คือ 
ครูผู้สอนเป็นผู้แบ่งกลุ่ม ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มวางแผนการจัดท าโครงการ โดยระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
และตารางการด าเนินการ ตลอดจนก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจน ตามความสะดวกของ
สมาชิกในกลุ่ม จากนั้นน าเสนอข้อสรุปแก่ผู้สอนอีกครั้ง 

4) การด าเนินการท าโครงงาน ในขั้นตอนนี้ ครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการ เช่น การหาอุปกรณ์และหาเครื่องมือ สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานและภาระความรับผิดชอบของแต่ละ
คนเพ่ือประกอบชิ้นงาน โดยใช้ความรู้ในการจัดท าโครงการ จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
ใหม่กับสมาชิกในกลุ่มซึ่งสามารถท าได้ทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลาตามความสะดวกของสมาชิก
ในกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา หลังจากด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการทดสอบ เพ่ือ
วัดประสิทธิภาพของงานที่สร้างขึ้นนั้น ในส่วนของการตรวจสอบครูผู้สอนจะคอยตรวจสอบ และประเมินผล
งานของแต่ละกลุ่มตามแบบประเมิน ตามระยะเวลา 
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5) การน าเสนอผลงาน ให้แต่ละกลุ่มท าการน าเสนอผลงานที่เป็นรูปเล่มเอกสารและการน าเสนอ
ชิ้นงานหน้าชั้นเรียน โดยในสว่นนี้ครูผู้สอนจะต้องมีเกณฑ์การประเมินผล 

           กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน 

 
 

ภาพที่ 1 กลยุทธ์รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงาน 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (3105-2106) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงาน 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบ
ชิ้นงาน ส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้ 

ตัวแปรต้น การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงานส าหรับ
การเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 

ตัวแปรตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงาน
ส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ครูผู้สอนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จ านวน 15 คน 

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง   

การค้นหา การ
วิเคราะห์แนวคิด 

การศึกษาความ
เป็นไปได ้

เลือกหัวข้อ1.Mini 
CNC 
And  

2. Articulate 
Robot 

ลงมือท าและ
ทดสอบ 

การน าเสนอผลงาน 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    196 
 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงานส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PBL ที่ท าการสอนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงานส าหรับ

การเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (3105-2106) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงาน โดย

ผู้เกี่ยวข้อง 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 4.27 0.46 มาก 

2. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
3. วิธีการสอนมีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.60 0.51 มาก 

4. รูปแบบการสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างกลไกของหุ่นยนต์ 4.80 0.41 มาก 

5. รูปแบบการสอนท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าได้ 4.27 0.46 มาก 
6. รูปแบบการสอนท าให้ผูเ้รียนเข้าใจหลักการระบบควบคุมแบบ PID 4.27 0.46 มาก 

7. รูปแบบการสอนท าให้ผู้เรียนสามารถถอด-ประกอบกลไกของหุ่นยนต์ได้ 4.07 0.26 มาก 

8. รูปแบบการสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการควบคุมกลไก 
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.80 0.41 มาก 

9. รูปแบบการสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของตนเอง และ 
   อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.83 0.40 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.43 0.37 มาก 
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบ

ชิ้นงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณารายการรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBLพบว่า รูปแบบการสอนท าให้
ผู้เรียนเข้าใจบริบทของตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 
4.83, S.D. =0.40 ) รองลงมาคือรูปแบบการสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างกลไกของหุ่นยนต์ และรูปแบบ
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การสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการควบคุมกลไกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีระดับความเหมาะสม ( X = 4.80, 
S.D. =0.41 ) และเม่ือพิจารณาในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.43, S.D. = 0.37) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบ
ชิ้นงาน ส าหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (3105 -2106) ผู้วิจัยได้ออกแบบ
เนื้อหาการเรียนรู้โดยการปรับปรุงจากจากค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา 
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งพบว่ารูปแบบการสอนท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2555). [5] การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานส าหรับโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project-based Learning” พบว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นการเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้มากว่าการเรียนแบบเดิม 
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างาน ได้เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระต่างๆ ที่นอกเหนือต าราเพ่ือความส าเร็จ
ในการท าโครงงาน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นทักษะส าคัญในอนาคต ผู้สอนและ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาที่ท้าทายในการด าเนินโครงงานร่วมกันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งผู้เรียน
และผู้สอน 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ PBL ด้วยการถอดและประกอบชิ้นงาน ส าหรับการเรียนการ
สอนวิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกับบริบท
ของนักศึกษา วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และโครงงานที่เลือกมาใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนก็มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ดังนั้นในการน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ในรายวิชาอ่ืนๆ ครูผู้สอนควรเลือกโครงงานให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และบริบทของตนเองเพ่ือจะได้
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนและศึกษาข้อมูลมากกว่า
การเรียนในรูปแบบปกติ ดังนั้นผู้วิจัยควรจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของครูผู้ส อนในแผนกวิชา
เดียวกัน หรือในรายวิชาที่เก่ียวข้องกันเพื่อร่วมบูรณาการเข้าด้วยกัน  
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การพัฒนาชุดการสอน โดยจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 

Development of Instructional Package By Teaching on Smartphone 
 

สัญญา โพธิ์วงษ์1 

Sanya Phowong1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED TV ผ่านสมาร์ทโฟน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สี แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ผ่านสมาร์ทโฟน                
จ านวน 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ 85/83.70, 84.04/84.23 และ 84.40/83.30 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80           
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
พบว่า คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             
3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน, การจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
 
Abstract 

This research aims to 1) establish and determine the effectiveness of the instruction 
set of the television screen color LCD LED TV via smartphones, 2) compare student 
achievement before and after using the instructional package 3) study. satisfaction with the 
students. The instruction set color televisions. The instruments used in the study. The 
instruction set color televisions. Achievement test And satisfaction of the students.  

The results showed that: 1) instruction set, the TV screen color LCD LED TV via 
Smartphone Unit 3 Effective 85 / 83.70, 84.04 / 84.23 and 84.40 / 83.30 based on the 
criteria set 80/80 2). compare the achievement of students by teaching through a smart 
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phone that the achievement after learning higher than before the study. Difference was 
statistically significant at the 0.05 level 3) satisfaction of students by teaching through smart 
phones. Have an average level. 

 
Keyword: Teaching set, learning through smart phones 
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 
21 มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือแบ่งปันข่าวสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสอน
ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยตนเองและถ่ายทอดเนื้อหาที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันเป็น
ชุมชนในเครือข่าย การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายทางการศึกษาให้มีการปฏิสัมพันธ์กันกับการสอน 
เช่น การสอนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นเครื่องมือและสื่อกลางที่มีความสะดวกสามารถเข้าถึงได้ไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ช่วยให้ประหยัดเวลาและอ านวยความสะดวกในเรื่องการทบทวนบทเรียนใน
เวลาที่ต้องการโดยปราศจากข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากโทรศัพท์เคลื่ อนที่ใน
เวลาและสถานที่ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการ
เรียนรู้มากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี ท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีที่จะแสวงหาความรู้ที่ยึดผู้เรียนไว้เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันจนประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนร่วมกับทุกคน ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ จะเร่งส่งเสริมและเน้นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นที่แพร่หลาย แต่สื่อต่าง ๆ ไม่มีรูปแบบการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือปรับเปลี่ยนตนเอง จาก
ผลการเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมีเนื้อหาที่ซับซ้อน ให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 3 แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายกประสบปัญหาการท าแบบฝึกหัดนอกชั่วโมงเรียนและไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ จึงท าให้แบบฝึกหัดไม่เสร็จและไม่ได้ส่งการบ้านตามก าหนดเวลา ไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง ประกอบกับการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าครูและเพ่ือน ๆ ไม่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากความไม่เข้าใจการเรียนการสอนในชั้นเรียน เมื่อไม่เข้าใจก็ละทิ้ง
และไม่สนใจในสิ่งที่ท าให้ส าเร็จขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นนักเรียนจึงไม่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องการท างานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ทั้งในชั่วโมงและนอกชั่วโมง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

จากการส ารวจและสอบถามข้อมูล จากอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์รายวิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2119 ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหา พบว่า 
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นักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.3 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ไม่ได้ สาเหตุคือ 
ขาดต าราเรียนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ขาดสื่อเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ขาด
แบบฝึกหัดเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV  

จากเหตุผลและปัญหาผู้เรียนซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ไม่ได้ ดังที่กล่าวมา สามารถ
แก้ปัญหาโดยการสร้างชุดการสอนซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV สร้างเนื้อหาภาคทฤษฎี สร้าง
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนพร้อมเฉลย สร้างแบบฝึกหัดท้ายหน่วยพร้อมเฉลย สร้างสื่อการสอนให้
สอดคล้องกับทฤษฎีสมัยใหม่ เพ่ือใช้แก้ปัญหาผู้เรียนซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ไม่ได้ โดย
จัดท าเนื้อหาภาคทฤษฎี สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน สร้างแบบฝึกหัดท้ายหน่วย สร้างสื่อเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ไปเก็บไว้ในระบบอินเตอร์เน็ตเน็ตเวิร์ค โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสมาร์ท
โฟน เรียนเมื่อใดและเรียนที่ใดก็ได้ตามความต้องการ ส่วนในเวลาเรียนที่ก าหนดในตารางสอน ผู้เรียนเน้นฝึก
ทักษะปฏิบัติตามข้ันตอนที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดยจัดการเรียน
การสอนผ่านสมาร์ทโฟน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สี
จอ LCD LED TV ผ่านสมาร์ทโฟน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ผ่าน
สมาร์ทโฟน 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
 

 
จากกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้อาศัยกรอบแนวคิดของ (ชัยยงค์ พรมวงศ์ และคณะ , 2523 อ้างถึง

ใน สมพงษ์ การภักดี, 2542) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิจัยนี้ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
การสอนส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น 

 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวแปรต้น 
ชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED TV โดยจัดการเรียนการสอนผ่าน
สมาร์ทโฟน 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อใช้ชุด
การสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV 
โดยจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัย มี
ล าดับขั้น รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensor motor Period) ขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 0-2 ปี ความคิดวัยนี้
ขึ้นกับการรับรู้และการกระท า เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และ ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 

กาญจนา เกียรติประวัติ (2544: 117) กล่าวว่า ชุดการสอนและชุดการเรียน ( Instructional 
package and Teaching package) หมายถึง ระบบการผลิต การน าสื่อการเรียนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ กับ
เนื้อหามาส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ความแตกต่างของค าว่า ชุดการสอน กับ ชุดการเรียน คือ ชุดการสอนเป็นค าดั้งเดิม แต่การใช้ค าว่า
ชุดการสอนท าให้ครูเกิดแนวคิดว่าสื่อการเรียนทั้งหลายที่จัดรวบรวมไว้ เพ่ือให้ครูเป็นผู้ลงมือใช้ ดังนั้น ผู้ที่ท า
กิจกรรมก็คือครู ผู้เรียนเป็นฝ่ายฟังและสังเกต ปัจจุบันนักการศึกษาจึงหันมาใช้ค าว่าชุดการเรียนเพ่ือย้ าแนว
ทางการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดการสอนเพ่ือศึกษาด้วยตนเองซึ่ง
ช่วยให้ครูลดบทบาทในการบอกลง 

เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV มีบอร์ดการท างานอยู่ 4 บอร์ด ได้แก่ P-Board, A-Board, K-
Board และ LD-Board สรุปหน้าที่แต่ละบอร์ดได้ดังนี้ ต าแหน่ง P-Board คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าที่
จ่ายแรงดันไฟให้กับวงจรส่วนต่าง ๆ ต าแหน่ง A-Board คือ เมนบอร์ด ท าหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง 
ต าแหน่ง K-Board คือ บอร์ดรับสัญญาณอินฟราเรด ท าหน้าที่รับสัญญาณจากรีโมทแสดงผลด้วย LED และ
ต าแหน่ง LD-Board คือ บอร์ดไดร์ LED (ที่ท าหน้าที่ Block Light) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาหลักสูตรแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
2.1 ชุดการสอนวิชาเครื่องรับ โทรทัศน์ระบบดิจิตอล รหัสวิชา 2105 -2119 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบจัดสร้างชุดการสอนตามขั้นตอนการออกแบบ
และพัฒนาเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ใช้ในการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 

2.1.1 รายการจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จ านวน 3 หน่วย 
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV วิชาเครื่องรับ

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล รหัสวิชา 2105-2119 
2.1.3 ใบความรู้เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV จ านวน 3 หน่วย โดยเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 
2.1.4 ใบงานการทดลอง จ านวน 3 หน่วย 
2.1.5 แบบฝึกหัด จ านวน 3 หน่วย 
2.1.6 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 3 หน่วย  
2.1.7 สื่อเพาเวอร์พอยต์ จ านวน 3 หน่วย 
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2.1.8 ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV 
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

3. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รหัสวิชา 
2105-2119 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 26 คน 

4. สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
4.1 สร้างชุดการสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

TV ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรรายวิชา ก าหนดหัวข้อเรื่อง ก าหนดรายละเอียดเนื้อหา ก าหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม เรียบเรียงเนื้อหา สร้างแบบฝึกหัด สร้างใบงานการทดลอง สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน สร้างชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1.1 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( IOC) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการออกแบบทดสอบทั้งหมด 80 ข้อ  

4.1.2 น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ จ านวน 75 ข้อ 

4.1.3 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความยากง่าย หาค่าอ านาจจ าแนก และหาค่า
ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่เคยเรียนมาแล้วในปีการศึ กษา 2560 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ านวน 30 คน และได้ตัดข้อสอบที่ค่าความยากง่ายไม่อยู่ระหว่าง 
0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.2 ออก ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ 60 ข้อ หน่วยละ 20 ข้อ 

4.1.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยเลือกจากแบบทดสอบที่มีคุณภาพจ านวน 75 ข้อ 
ให้เหลือเพียง 60 ข้อ ด้วยเหตุผลการใช้ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที โดยพิจารณาคัดเลือกให้คลอบคลุม
วัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 

4.1.5 จัดรูปเล่มชุดการสอนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV เพ่ือน าไปเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของชุดการสอนต่อไป 

4.2 ประเมินคุณภาพของชุดการสอนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV มีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 

4.2.1 สร้างและหาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพ 
4.2.2 น าแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน

คุณภาพชุดการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
4.3 น าผลที่ได้จากการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไข และน าใช้กับกลุ่มทดลอง ด้วย

การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน (4:3:4) 
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4.4 น าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองโดยเพ่ิมจ านวนเป็นประชากรทั้งหมด 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV มีรายละเอียดใน
การด าเนินการดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ใบความรู้ ใบงานการทดลอง แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน การเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูล 2 ช่วง คือ คะแนนระหว่างเรียน เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) และเก็บรวบรวมคะแนนสอบปลายภาคเรียน เพ่ือทดสอบหาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 

5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผลการทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) แบบ Dependent Sample 

5.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV 
มีข้ันตอน ดังนี้ 

5.3.1 สร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV 

5.3.2 ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดการสอนเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทุกคน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ล้วน และอังคณา : 2538) 

6. วิเคราะห์ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
6.1.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบตามเนื้อหา ใช้สูตรของ โรวิเนสลี่ (Rovinelli) 
และแฮมเบิลตัน (Hambleton) เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(IOC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2546, 220) 

2) หาค่าความยาก-ง่าย (P) โดยวิธีของเบรนแนน (Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ, 2548) 
3) หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index) แบบทดสอบอิงเกณฑ์ ตามวิธีของ 

เบรนแนน (Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ, 2548) 
4) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบเชิงอิงเกณฑ์โดยวิธีของ โลเวท 

(Lovett) (สมนึก ภัททิยธนี, 2548) 
6.1.2 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
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1) ค่าเฉลี่ย ( ) (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ, 2548) 
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (สมนึก ภัททิยธนี และคณะ, 2548) 

6.1.3 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2547) 

6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้สถิติ 

t-test (Independent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
7. สรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดย

จัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกเรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ใช้ส าหรับ

จัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องอุปกรณ์ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV 
2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องหลักการเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV 
3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องการท างานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV 

ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินคุณภาพ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดับคณุภาพ 

1. การจัดภาพ ข้อความมีความเหมาะสมเป็นระเบียบ 4.74 0.50 คุณภาพดีมาก 
2. การใช้สีของข้อความ มีสีที่เหมาะสม 3.75 0.50 คุณภาพด ี
3.ขนาดตัวอักษรและขนาดรปูภาพเหมาะสม 4.50 1.00 คุณภาพด ี

4. การเข้าใช้งาน และการออกจากบทเรียนง่าย 4.00 0.82 คุณภาพด ี
5. เพาเวอร์พอยต์มีความเหมะสม 

 

1.00 คุณภาพด ี

6. การออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
 

1.00 คุณภาพด ี

7. การล าดับขั้นตอนการเรียนตั้งแต่ต้นจนจบเหมาะสม 
 

0.50 คุณภาพด ี

8. เนื้อหาเข้าใจง่าย 
 

0.96 คุณภาพด ี

9. ไม่เกิดปญัหาขณะเข้าใช้บทเรยีน 
 

0.96 คุณภาพด ี

รวมเฉลี่ย 
 

0.77 คุณภาพด ี

 
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
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จากตารางที่ 1 ผลจากการประเมินคุณภาพสื่อการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย 
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลมีความเห็นว่าสื่อการสอนคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่างๆดังนี้เกณฑ์มี
คุณภาพดีมากได้แก่ รายการประเมินการจัดภาพ ข้อความมีความเหมาะสมเป็นระเบียบ การใช้สีของข้อความ 
มีสีที่เหมาะสม ขนาดตัวอักษรและขนาดรูปภาพเหมาะสม การเข้าใช้งาน และการออกจากบทเรียนง่าย 
เพาเวอร์พอยต์มีความเหมะสม การออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้เรียน การล าดับขั้นตอนการเรียนตั้งแต่ต้น
จนจบเหมาะสม เนื้อหาเข้าใจง่าย และไม่เกิดปัญหาขณะเข้าใช้บทเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 
4.25 ซึ่งแปลความได้ว่าคุณภาพบทเรียนอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพดี และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า
เท่ากับ 0.77 แสดงว่าคะแนนข้อมูลมีการกระจายน้อย นั่นคือรายการประเมินคุณภาพบทเรียนในแต่ละด้าน
จากผู้เชี่ยวชาญมีระดับคุณภาพดีใกล้เคียงกัน 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่าชุดการสอน ที่เรียนโดยจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ควรปรับปรุงดังนี้ 
1. แก้ไขเรื่อง สีของพ้ืนหลังและตัวหนังสือ  
2. ภาพตัวอักษร Font การเน้นตัวอักษรหนา Bold เห็นชัดเจน 
3. ยังขาดคู่มือและวิธีการใช้งาน 
ผู้วิจัยไดท้ าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. แก้ไขเรื่องสีของพ้ืนหลังให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สีตัวหนังสือให้แตกต่างกัน 
2. เน้นข้อความเพ่ิมขนาดตัวอักษร Font ให้ใหญ่ขึ้น และ เน้นตัวอักษรหนา (Bold) เห็นชัดเจน 
3. จัดท าคู่มือและวิธีการใช้งาน 

1.3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยการหาค่าประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน E1/E2 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ใช้สูตร E1/ E2 

คะแนน 

หน่วยที่ 4 E1 E2 หน่วยที่ 5 E1 E2 หน่วยที่ 6 E1 E2 

ใบ
งาน 
(20) 

แบบ 
ฝึกหัด 
(20) 

รวม 
(40) 

แบบ 
ทดสอบ 

ใบงาน 
(20) 

 

แบบ 
ฝึกหัด
(20) 

รวม 
(40) 

แบบ 
ทดสอบ 

ใบ
งาน 
(20) 

แบบ 
ฝึกหัด 
(20) 

รวม 
(40) 

แบบ 
ทดสอบ 

คน 15 17 32 17 18 17 35 17 18 18 36 17 

1 16 18 34 18 18 19 37 18 17 16 33 18 

2 16 17 33 17 19 18 37 17 18 17 35 17 

3 15 17 32 17 17 17 34 17 14 16 30 17 

4 16 16 32 16 15 17 32 16 16 18 34 16 

5 18 17 35 17 15 16 31 17 15 17 32 17 

6 13 16 29 16 16 18 34 16 17 19 36 16 

7 15 17 32 17 17 19 36 17 18 18 36 17 

8 15 18 33 18 15 17 32 18 16 18 34 18 

9 19 17 36 17 16 19 35 17 18 17 35 17 

10 20 17 37 15 19 19 38 16 14 16 30 16 

11 14 19 33 19 14 16 30 19 15 19 34 16 

12 16 17 33 17 15 19 34 17 17 18 35 17 

13 15 16 31 17 18 18 36 17 18 18 36 17 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    207 
 

 

คะแนน 

หน่วยที่ 4 E1 E2 หน่วยที่ 5 E1 E2 หน่วยที่ 6 E1 E2 

ใบ
งาน 
(20) 

แบบ 
ฝึกหัด 
(20) 

รวม 
(40) 

แบบ 
ทดสอบ 

ใบงาน 
(20) 

 

แบบ 
ฝึกหัด
(20) 

รวม 
(40) 

แบบ 
ทดสอบ 

ใบ
งาน 
(20) 

แบบ 
ฝึกหัด 
(20) 

รวม 
(40) 

แบบ 
ทดสอบ 

14 16 18 34 15 18 19 37 18 17 16 33 16 

15 16 17 33 17 19 18 37 17 18 17 35 17 

16 15 18 33 17 17 17 34 18 14 16 30 16 

17 18 19 37 15 15 18 33 16 16 18 34 16 

18 18 19 37 15 18 18 36 17 15 17 32 15 

19 17 18 35 16 18 18 36 15 18 18 36 15 

20 18 17 35 16 17 15 32 16 17 14 31 17 

21 15 18 33 18 15 17 32 18 16 18 34 17 

22 19 18 37 15 14 18 15 15 18 17 35 17 

23 20 18 38 17 19 19 38 15 18 15 33 16 

24 16 18 34 19 17 16 33 18 15 19 34 17 

25 18 18 36 17 15 15 30 16 17 18 35 18 

26 15 17 32 17 18 17 35 17 18 18 36 17 

รวม   884 435   874 438   878 433 

เฉลี่ย   34 16.73   33.62 16.85   33.8 16.65 

ร้อยละ   85 83.7   84.04 84.23   84.4 83.3 

จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยการหาค่า
ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน E1/E2 จ านวน 3 หน่วย คือ 85/83.7, 84.04/84.23 และ 84.4/83.3 
ซ่ึง E1 คือ กระบวนการระหว่างเรียน ได้แก่ ใบงาน แบบฝึกหัด E2 คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ซึ่ง
ค่าประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน E1/E2 ของชุดการสอน โดยจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ที่ 80/80  

2. การวิเคราะห์ผลการใช้ชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดยจัดการเรียนการสอน
ผ่านสมาร์ทโฟนต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สถิติค่าดัชนีประสิทธิผล โดยการวิเคราะห์จากคะแนนเฉลี่ยท าได้กับ
คะแนนเต็มทั้งก่อนและหลังเรียน ซึ่งเกณฑ์การยอมรับว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้จริง จะต้องมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

ค่าดัชนีประสิทธิผล =  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน – คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
คะแนนเต็มหลังเรียน – คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียน
การสอนด้วยชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ผ่านสมาร์ทโฟน 
หน่วย

ที ่
N 

คะแน
นเต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน สูงขึ้น 
t 

Sig 
(1-tailed)  S.D.  S.D.  S.D. 

4 26 20 8.54 1.98 16.73 1.15 8.19 2.32 5.107 0.000 
5 26 20 7.19 2.08 16.84 1.05 9.65 2.04 5.103 0.000 
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6 26 20 6.27 1.40 16.62 0.80 10.35 1.47 10.099 0.000 

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ผ่านสมาร์ทโฟน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดย
จัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน  
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดย

จัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 

ความคิดเห็น 
 

S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมีความสุขทุกครั้งที่เรียนผ่านสมาร์ทโฟน 4.23 0.43 มาก 
2. นักเรียนมีความรู้เพ่ิมมากข้ึนจากเดิมหลังเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 4.15 0.37 มาก 

3. นักเรียนมีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้นจากการท าแบบทดสอบหลังจากการเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 4.58 0.50 มากที่สุด 
4. การเรียนผ่านสมาร์ทโฟนท าให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก 

 

0.40 มาก 

5. การเรียนผ่านสมาร์ทโฟนไม่ช่วยให้ชีวิตของนักเรียนก้าวหน้า 
 

0.50 มากที่สุด 

6. นักเรียนรู้สึกไม่ดีเวลาที่เรียนผ่านสมาร์ทโฟน 
 

0.49 มาก 
7. การเรียนผ่านสมาร์ทโฟนท าให้เข้าใจบทเรียนได้ยากกว่าการเรียนปกติ 

 

0.51 มากที่สุด 

8. การเรียนผ่านสมาร์ทโฟนท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

0.51 มากที่สุด 

9. นักเรียนรู้สึกอยากหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากเรียนผ่านสมาร์ทโฟน 
 

0.43 มาก 
10. นักเรียนรู้สึกกังวลใจ หงุดหงิดทุกครั้งเมื่อได้เรียนผ่านสมาร์ทโฟน 

 

0.45 มาก 

รวม 
 

0.46 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 

LED TV โดยจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ย (  = 4.36, S.D. = 0.46) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
 
การอภิปรายผล  

1. ผลการพัฒนาชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดยจัดการเรียนการสอนผ่าน

สมาร์ทโฟน โดยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ (  = 4.25, S.D. = 0.77) แปลผลได้ว่าชุด
การสอนมีคุณภาพดี และผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดย
จัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน จ านวน 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 85/83.70 , 84.04/84.23 และ 
84.40/83.30 ซึ่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา
คณิตศาสตร์ยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.61/72.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
70/70 (ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และบรรเลง สระมูล : 2559) และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการสร้างและ
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หาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องหลอดไฟ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.25/81.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
80/80 (ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และคณะ : 2559) 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED TV ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากที่ได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยชุด
การสอนแล้ว ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
สอดคล้องกับ วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ (2557) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ได้วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยทางการเรียน ได้ว่านักศึกษา
มีพัฒนาการในการเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษามีความรู้สูงขึ้น ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกัน โดยผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED TV โดยจัดการเรียน

การสอนผ่านสมาร์ทโฟน มีค่าเฉลี่ย (  = 4.36, S.D. = 0.46) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พินิจ เนื่องภิรมย์ และคณะ ผลงานวิจัยการพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการ เรื่อง คลื่นยืนบนสายส่งความถี่
สูง พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดการสอนจากนักศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมถือว่าชุด
การสอนที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้พัฒนาการเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชรพร 
กรีฑาวัลย์ ผลการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพ้ืนฐาน พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดทดลองอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐาน

วงจรพัลส์และดิจิตอล (2) ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และ
ดิจิตอล ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนและ
หลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ม.6) แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย ประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการสอนวิชา
งานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือใช้ทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน และ (3) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และ
ดิจิตอล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า (1) เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล มีผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (2)  เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจร
พัลส์และดิจิตอล มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.80/76.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด คือ 75/75 และ (3) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล สูงกว่าก่อนการใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน  งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 This research aimed to 1) study the document of teaching documents of teaching 
documents on Pulse and Digital Circuit Course 2) study the efficiency of teaching 
documents 3) study learning achievement of students. The samples were 40 first-year 
Diploma students majoring in Electronics. 
 The research tools composed of teaching documents, learning achievement test, 
and Evaluation Form of quality. Data was statistically analyzed by mean, standard deviation 
and t-test for dependent samples. 
 The research finding were that teaching documents gained the efficiency at 
79.80/76.65, the post-test score was significantly higher than pre-test score at 0.1 level. 
 
Keywords: the learning manual, Fundamental of pulse and digital, the learning achievement 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษาได้ระบุการจัดการศึกษาไว้ในหลายมาตรา เช่นมาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด จะเห็นได้ว่าในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว เน้นให้เห็นความส าคัญของการเรียนการสอน นอกจากนั้นมาตรา 23 ยังระบุว่าการจัด
การศึกษาต้องเน้นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยน าความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้มาบูรณาการตาม
ความเหมาะสม ผู้วิจัย จึงตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการศึกษาทางด้านวิชาชีพก าหนด
นโยบายและเป้าหมายรวมในการพัฒนาศักยภาพของก าลังคน เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญยิ่ง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2547-2549 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ พัฒนาระบบการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในระดับสากล  มีคุณธรรมในการ
ท างานและในการด ารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549) (ส านักคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ การพัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย คือ ก าลังด้านอาชีวศึกษาระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานใน
รูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย และแนวนโยบายเพื่อการด าเนินการที่ 3 คือ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม โดยมีเป้าหมาย คือ มี
การบูรณาการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในเนื้อหากระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ื อ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ดังนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่  เอกสาร
ประกอบการสอนที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาสัมพันธ์กับ
เวลาเรียน และที่ส าคัญที่สุดคือเนื้อหาต้องตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์
และดิจิตอล รหัสวิชา 3105-0004 ระดับ ปวส. ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้ได้ผลไม่เต็มที่ เนื่องจาก
ครูผู้สอนยังขาดหนังสือ ต าราเรียนที่มีเนื้อหาการสอนตรงตามหลักสูตรของวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
จริง ๆ เนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจยาก มีเนื้อหามากเกินไปน้อยเกินไปไม่สัมพันธ์กับเวลาเรียน และหนังสือเรียนบางเล่ม
มีใบงานปฏิบัติการทดลองไม่ครบทุกหน่วยการเรียน ท าให้ครูผู้สอนต้องใช้หนังสือเรียนหลายเล่มในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละครั้ง เกิดความไม่สะดวกกับครูผู้สอน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้พยายามศึกษา ค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ ต าราเรียนหลายเล่มน ามารวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจร
พัลส์และดิจิตอล ที่มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 รวมทั้งสามารถน าไปใช้ส าหรับในการจัดการเรียนการสอนวิชางาน
พ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอลได้เป็นอย่างดี และคาดหวังว่าจะท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล  
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้เอกสาร

ประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2542) ให้ความหมายเอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถส่ง

หรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทักษะไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จะเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน
ของเยาวชนด้วยการช่วยให้เกิด ความรู้ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค์อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
หลาย ๆ สิ่งรวมกัน 

เสถียร คามีศักดิ์ (2545) กล่าวไว้ว่า เอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะมีลักษณะเป็นเอกสาร  หรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ประกอบด้วยแผนการสอน หัวข้อค าบรรยาย และอาจมีสิ่งต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น 
รายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง บทคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น 

สรุปความหมายได้ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่ง ซึ่งต้องประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม วิธีสอน สื่ออุปกรณ์ และวิธีประเมินผล ครอบคลุมครบถ้วน
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ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้จัดเตรียม
ไว้ล่วงหน้าก่อนท าการสอน 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 1) แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการที่จัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บัณฑิต ออกแมน (2555) การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  ในภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างข้ึนมานั้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.96/80.23 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ที่ก าลัง

ศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ (ม.6) ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 เอกสารประกอบการสอน วิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล รหัสวิชา 3105-0004 

2.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
2.1.2 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
2.1.3 สร้างเอกสารประกอบการสอน วิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล รหัสวิชา 

3105-0004 มาสร้างเป็นเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
หน่วยที่ 1 สัญญาณไฟฟ้าและค่าพารามิเตอร์ 
หน่วยที่ 2 วงจรคลิปเปอร์และวงจรแคลมป์เปอร์ 
หน่วยที่ 3 วงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ 
หน่วยที่ 4 วงจรอินติเกรเตอร์ 
หน่วยที่ 5 งานพ้ืนฐานวงจรดิจิตอล 
หน่วยที่ 6 วงจรลอจิก 
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หน่วยที่ 7 การลดรูปสมการ 
หน่วยที่ 8 มัลติเพล็กและดีมัลติเพล็ก 
หน่วยที่ 9 ฟลิปฟลอป 
หน่วยที่ 10 วงจรเคาร์เตอร์ 
หน่วยที่ 11 วงจรชิฟรีจิสเตอร์ 
หน่วยที่ 12 ค านวณคณิตศาสตร์ดิจิตอล 
หน่วยที่ 13 หน่วยความจ า 
หน่วยที่ 14 การแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก 
2.1.4 ผู้วิจัยน าเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น ทั้ง 14 หน่วย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 

ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน  
2.1.5 ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง หลังจากผู้วิจัยแก้ไขเอกสารประกอบการสอนตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับใช้ในการทดสอบความรู้ของนักศึกษา

ก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือวัดความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษา 
2.2.1 วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล รหัสวิชา 3105-
0004 โดยน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห์ได้มาใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 

2.2.2 สร้างแบบทดสอบ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบโดยใช้ตารางการวิเคราะห์ออกข้อสอบ ผล
จากการวิเคราะห์จ านวนข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14 หน่วย แบ่งออกเป็นข้อสอบของ
แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ และข้อสอบของแบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ รวมเป็นข้อสอบทั้งหมด 560 
ข้อ/14 หน่วย ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก มีลักษณะข้อสอบแบบคู่ขนาน  

2.2.3 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้น าข้อสอบของแบบทดสอบมาท าการปรับปรุง 
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าข้อสอบมาวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของข้อสอบ มาท าการ
วิเคราะห์หาค่า IOC  

2.2.4 ทดลองใช้แบบทดสอบกับกลุ่มนักศึกษาที่เคยผ่านการเรียนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์
และดิจิตอลมาก่อนแล้ว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับ ปวส.2 จ านวน 28 คน 
โดยการคัดเลือกข้อสอบจากข้อสอบทั้งหมด จ านวน 560 ข้อ เหลือข้อสอบจ านวน 280 ข้อ 

3. ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 
ตารางที่ 1 สรุปการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านที ่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1 เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 4.48 0.56 มาก 
2 การใช้ภาษาในเอกสารประกอบการสอน 4.28 0.62 มาก 

3 การพิมพ์และรูปเล่มในเอกสารประกอบการสอน 4.36 0.56 มาก 
4 ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน 4.32 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.59 มาก 

เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่าด้านที่ 1 เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้าน

อ่ืน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( ) อันดับรองลงมามีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านที่  3 การพิมพ์และรูปเล่มในเอกสารประกอบการสอน 

( ) ด้านที่ 4 ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน ( ) และ

ด้านที่ 2 การใช้ภาษาในเอกสารประกอบการสอน ( ) 
2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 

หน่วยท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน E1 คะแนนแบบทดสอบหลังเรยีน E2 

คะแนนรวม  
(2,000 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ 
(50 คะแนน) 

ร้อยละ 
คะแนนเตม็ 

(400 คะแนน) 
คะแนนเฉลีย่ 
(10 คะแนน) 

ร้อย
ละ 

1 1,616 40.400 80.80 307 7.675 76.75 
2 1,601 40.025 80.05 302 7.550 75.50 

3 1,615 40.375 80.75 305 7.625 76.25 
4 1,591 39.775 79.55 303 7.575 75.75 

5 1,604 40.100 80.20 305 7.625 76.25 
6 1,593 39.825 79.65 311 7.775 77.75 

7 1,586 39.650 79.30 304 7.600 76.00 
8 1,576 39.400 78.80 305 7.625 76.25 

9 1,553 38.825 77.65 296 7.400 74.00 
10 1,615 40.375 80.75 312 7.800 78.00 
11 1,577 39.425 78.85 307 7.675 76.75 
12 1,604 40.100 80.20 306 7.650 76.50 
13 1,603 40.075 80.15 297 7.425 74.25 

14 1,609 40.225 80.45 299 7.475 74.75 

คะแนนรวม 22,343 - - 4,259 - - 
ร้อยละ - - 79.80 - - 76.05 
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หน่วยท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน E1 คะแนนแบบทดสอบหลังเรยีน E2 

คะแนนรวม  
(2,000 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ 
(50 คะแนน) 

ร้อยละ 
คะแนนเตม็ 

(400 คะแนน) 
คะแนนเฉลีย่ 
(10 คะแนน) 

ร้อย
ละ 

คะแนนเฉลีย่ - 39.90 - - 7.61 - 

S.D. - 1.78 - - 0.89 - 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนโดยการหา
ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน E1/E2 คือ 79.80/76.05 ซึ่ง E1 คือ กระบวนการระหว่างเรียน 
ได้แก่ ใบงาน แบบฝึกหัด E2 คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ซึ่งค่าประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน E1/E2 ของเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอลผ่านเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ที่ 75/75  

3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานพ้ืนฐาน

วงจรพัลส์และดิจิตอล  

หน่วยที่ N คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ΣD (ΣD)2 t 

1 40 2.925 7.675 190 966 23.54* 

2 40 2.500 7.550 202 1,098 22.60* 
3 40 2.700 7.625 197 1,047 22.20* 

4 40 2.525 7.575 202 1,100 22.31* 

5 40 2.500 7.625 205 1,123 23.79* 
6 40 2.625 7.775 206 1,142 22.59* 

7 40 2.600 7.600 200 1,074 22.96* 

8 40 2.925 7.625 188 970 19.97* 
9 40 2.850 7.400 182 898 21.49* 

10 40 2.525 7.800 211 1,209 21.27* 

11 40 2.875 7.675 192 998 21.69* 
12 40 2.600 7.650 202 1,100 22.31* 

13 40 2.175 7.425 210 1,176 24.19* 
14 40 2.400 7.475 203 1,123 20.81* 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียน 
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สรุปได้ว่าผู้เรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 
หน่วยที่ 14 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยน าคะแนนไปทดสอบความแตกต่างใช้สถิติทดสอบที (t-test)  
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 14 
ที่แตกต่างกัน โดยมีผลหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบ การสอน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 

 
การอภิปรายผล  

เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอลมีคุณภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน พบว่าเอกสารประกอบการสอนมีผลการ

ประเมินคุณภาพครบทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ได้จากการน าไปใช้จริงในการจัดเรียน

การสอนครั้งนี้ เท่ากับ 79.80/76.05 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนที่เรียนจากเอกสาร
ประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล ท าให้ผลการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์  

เมื่อน าผลคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนเปรียบเทียบกับแบบทดสอบหลังเรียน ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. การจัดท าเอกสารประกอบการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี   ต้องมีการวางแผน/

เตรียมการที่ดี เช่น ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ 

2. ควรน าเอกสารประกอบการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร จุดประสงค์ และค าอธิบายรายวิชาหรือไม่  และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

3. ก่อนน าเอกสารประกอบการสอนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอลไปใช้ จะต้องน าไปทดลอง
กับนักศึกษากลุ่มอ่ืนที่เคยเรียนวิชางานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจิตอลมาก่อน  เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ จนได้เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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T 024 
การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 

DEVELOPMENT OF ELECTRIC VEHICLE KOTAKA EV 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV เพ่ือหาประสิทธิภาพของรถยนต์

ไฟฟ้า KOTAKA EV ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 
KOTAKA EV และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน 
ผลการวิจัยพบว่ารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดีมากและการชาร์ทไฟ
บ้าน 6 ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 24 V 40 Amp/hr ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา รถยนต์ไฟฟ้า KATAKA EV  
 

Abstract 
 This research aimed to 1) develop KOTAKA EV electrical car, 2) evaluate efficiency of 
KOTAKA EV. The research tools consisted of KOTAKA EV electrical car and evaluation form. 
The data analyzed by descriptive statistics, mean, and standard deviation. The results found 
that KOTAKA EV electrical car could run 55 kilometers per six hours charging and the battery 
capacity was 24 V 40 Amp/hr that was higher than hypothesis of KOTAKA EV electrical car 
efficiency which could drive at least 50 kilometers per six hours charging and the battery 
capacity was 24 V 40 Amp/hr, and the quality of KOTAKA EV electrical car was as the level 
of “very good” 
 
Keywords: Development, Electric Vehicle KOTAKA EV  
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บทน า 
 หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการน าพลังงานทดแทน  
มาใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการน าเข้าเชื้อเพลิง เพราะปัญหาของการใช้น้ ามันใน
รถยนต์ คือ การปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษสู่สภาพแวดล้อมเป็นจ านวนมาก เป็นผลให้เกิดภาวะ
โลกร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับ ประสิทธิภาพที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์จริงมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ที่เหลือ
ร้อยละ 85 ถูกเผาผลาญเป็น มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในภาคการขนส่ง [1] ด้วยเหตุผลนี้ จึงท าให้ผู้ผลิตรถยนต์เกือบทุกค่ายหันมาให้ความสนใจที่จะใช้พลังงาน
ทดแทนในรถยนต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ผู้ผลิตรถยนต์จึงได้มีการคิดค้นและเร่ง
พัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพ่ือช่วยลดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ผู้บริโภค รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงเป็น นวัตกรรมใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกใหม่ที่มีแนวโน้มการ
ขยายตัวสูงขึ้นในหลายประเทศ 
 นโยบายรัฐบาล ได้ส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง และผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย สามารถลงทุนผลิต รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ในอีก 5 
ปี ข้างหน้า เพราะขณะนี้ทั่วโลกก าลังนิยมรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมี
นโยบายสนับสนุนเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นพาหนะวิ่งในเมือง และการวิ่งในระยะทางไกล  นอกจากนี้จะต้องมี
การวางแผนรองรับและหามาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ ลงทุน รวมถึงต้องมีการเตรียมพร้อมใน
เรื่องของสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าเหมือนสถานีบริการน้ ามัน และธุรกิจ รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยจะต้องมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการตั้งสถานี บริการน้ ามัน ให้สามารถจัดตั้งเป็น
สถานีบริการที่ชาร์จไฟฟ้าส าหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพ่ือเปิดให้บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทน้ ามันรายอ่ืน ๆ เข้ามาลงทุนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและผู้
ลงทุนว่าโครงการ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเกิดขึ้นจริง [2] 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ชื่อรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ซึ่งเป็นชื่อย่อของผู้ประดิษฐ์
ในคณะวิจัย ที่สามารถชาร์ทไฟฟ้ากลับให้กับแบตเตอรี่ขณะวิ่ง ท าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่หมดช้าลง 
เป็นนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยการออกแบบโครงสร้างและตัวถัง ระบบชาร์ทให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ถือว่าเป็น
นวัตกรรมคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพ่ือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV และขับเคลื่อนได้จริง ใช้เป็นยานพาหนะ 
ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลดเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV   
2.  เพ่ือหาประสิทธิรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ที่พัฒนาขึ้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ ากว่า ระดับคุณภาพดี ( X =3.50) และสามารถใช้งานได้จริง 
2.  ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ที่พัฒนาขึ้นสามารถวิ่งได้ไม่ต่ ากว่า 50 กม.ต่อการ

ชาร์ทไฟบ้าน 6 ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 24 V 40 Amp/hr 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle EV ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

แบตเตอรี่อย่างเดียว โดยไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน จึงไม่มีสารมลพิษที่เกิดขึ้นในขณะขับเคลื่อนหรือที่ 
เรียกว่า Zero Emission การชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในยานยนต์ เป็นการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ไฟฟ้าบ้าน ใช้เวลา
ชาร์จประมาณ 5 ชั่วโมง หากใช้ Quick Charge ก็จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าจะเก็บอยู่ในแบตเตอร์รี่ หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอ่ืน ๆ และด้วยข้อดี
ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดได้ทันทีท าให้รถพลังงานไฟฟ้า มีอัตราเร่งที่เรียบและรวดเร็ว โดยจะมีชุด
อุปกรณ์หลักคือ ตัวแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานไฟฟ้าสูงซึ่งเก็บไว้ในรถ และตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ท าหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ส่วนมากเรื่องของระยะเวลาและระยะทางของรถไฟฟ้าจะมาก
น้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่เป็นส าคัญ [3] 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นส าหรับ
ประเทศไทย ของ ยศพงษ์ ลออนวล และคณะ เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบ จากการขยายตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวในภาคขนส่งของ
ประเทศไทย โดยเน้นไปภาคส่วนของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วน บุคคลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยใน ปี 
ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) โดยวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็นส่วน ประเมินภาพรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด และน าเสนอ แนวทางและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ ยาน
ยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบการประจุไฟฟ้า ระบบโครงข่ายพลังงาน ไฟฟ้าอัจฉริยะและการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ [4] 

บทความเรื่อง การออกแบบสร้างรถไฟฟ้า มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ส่วนประกอบทางด้านเชิงกล 
และส่วนประกอบทางด้านเชิงไฟฟ้า ส่วนประกอบด้านเชิงกล จ าเป็นต้องอาศัยโครงรถ ซึ่งอาจเป็นโครงตัวถัง
รถส าเร็จรูปหรือ อาจท าขึ้นมาใหม่ และยังต้องมีชุดบังคับเลี้ยวและชุดเบรก ที่เชื่อถือได้ หรือน ารถยนต์มา
ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า ส่วนประกอบด้านเชิงไฟฟ้าประกอบด้วย มอเตอร์ ชุดควบคุม เบรก คันเร่ง [5]  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
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การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV” ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ค้นคว้าข้อมูลจาก Internet เพ่ือที่จะได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Electric 
Vehicle EV และศึกษาแนวคิดในการพัฒนาหรือสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV โดยการศึกษางานวิจัย
ต่างประเทศ ทาง Internet 

2.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งผู้ให้ข้อมูล 
2.1  ประชากร แหล่งผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องซึ่งมีอาชีพเป็นครู และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องกล หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้และซ่อมบ ารุงรถยนต์อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีอาชีพเป็นครู จ านวน 3 ท่าน  
กลุ่มท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญที่มีอาชีพซ่อมรถยนต์ จ านวน 2 ท่าน  
กลุม่ที่ 3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ จ านวน 10 ท่าน 

รวมผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV จ านวน 15 ท่าน  
3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 
และแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 

3.1  การด าเนินการออกแบบและสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV  
เริ่มต้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ท าการออกแบบและ

เขียนแบบ น าแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ช านาญการ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA 
EV และทดลองการใช้งานกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียานยนต์ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

3.2  การด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 

นี้เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 
คุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุงและคุณภาพปรับปรุง 

วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของและประสิทธิภาพของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 
KOTAKA EV ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของรูปแบบ และวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจน าไปใช้ใน
การร่างแบบประเมิน ก่อนน าเสนอให้กับผู้ทรงวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม แล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นจึงท าการสร้างฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการประเมิน 

4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการพฒันารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน โดยการประเมิน

ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน นักศึกษา 10 ท่าน จากการทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความเห็นที่มีต่องานวิจัย โดยพิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะมีขั้นตอน ดังนี้ 
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4.1  เชิญและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 ท่าน  
4.2  ผู้วิจัยสาธิตวธิีการท างานและนักศึกษาทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 
4.3  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
4.4  เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
การทดลองรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าชาร์ท

ประจุกลับให้กับแบตเตอรี่กับไม่มีระบบไฟฟ้าชาร์ทประจุกลับให้กับแบตเตอรี่ สามารถขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 
KOTAKA EV ที่พัฒนาขึ้น ได้ระยะทางต่อเวลา  

  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ แบบประเมินด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับการประเมิน 

1. ด้านคุณภาพ 4.62 .32 อยู่ในระดับดีมาก 
2. ด้านประสิทธิภาพ 4.60 .42 อยู่ในระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.61 .35 อยู่ในระดับดีมาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 
2 ด้าน เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.61) โดยจ าแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับดี
มาก ( X = 4.62) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.60) ตามล าดับ    
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV  
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV 

ครั้งท่ี 
ไม่ใช้ นวัตกรรมชาร์ทไฟ   ใช้ นวัตกรรมชาร์ทไฟ   

อัตราการใช้ไฟ 
(โวลท์) 

ระยะเวลา 
(นาที) 

ระยะทาง 
(กม.) 

ความเร็ว 
Km/hr 

ระยะเวลา 
(นาที) 

ระยะทาง 
(กม.) 

ความเร็ว 
Km/hr 

1 00-10 12.00 60 00-10 12.00 60 24 
2 11-20 11.00 53 11-20 11.00 53 23 
3 21-30 10.00 50 21-30 10.00 50 20 
4 31-40 8.00 48 31-40 9.00 49 18 
5 41-50 4.00 43 41-50 7.00 48 16 
6 51-60 0.00 - 51-60 6.00 44 15 

ค่าเฉลี่ย - - 50   - 50 19.33 
ผลรวม 60 45.00 - 60 55  - 
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองการท างานของรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV สามารถวิ่ง ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 ไม่ต่อระบบชาร์ท รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV สามารถวิ่งได้ 45 กม.ต่อการชาร์ทไฟบ้าน 6 
ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 24 V 40 Amp/hr 
 กรณีที่ 2 ต่อระบบชาร์ท รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV สามารถวิ่งได้ 55 กม.ต่อการชาร์ทไฟบ้าน 6 
ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 24 V 40 Amp/hr 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทั้ง 2 ด้าน มีผลการวิจัยอยู่ในระดับดี
มาก โดยจ าแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน ด้านคุณภาพ
ของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ที่สร้างขึ้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ า
กว่าคุณภาพดี หรืออยู่ในระดับดี 

ผลการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV พัฒนาขึ้นสามารถวิ่งได้ 55 กม.ต่อการชาร์ทไฟบ้าน 6 
ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 24 V 40 Amp/hr ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า 
KOTAKA EV ที่พัฒนาขึ้น สามารถวิ่งได้ไม่ต่ ากว่า 50 กม.ต่อการชาร์ทไฟบ้าน 6 ชม. ความจุของแบตเตอรี่ 
24 V 40 Amp/hr 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้ที่สนใจควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ครั้งนี้ไป พัฒนา
ต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

2. รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV ที่พัฒนาขึ้นมีนวัตกรรมระบบชาร์ทกลับให้กับแหล่งจ่ายพลังงานที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเองอย่างมีนัยส าคัญ มีรูปแบบกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และการน าไปใช้งานใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ สามารถเป็นต้นแบบได้จริง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการค้นคว้าเรื่องแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานส าคัญของระบบยานยนต์ไฟฟ้า

เพ่ือน ามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA EV เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
2. ควรมีการวิจัยด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า ที่

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไปแล้วข้างต้น เพื่อให้งานศึกษาเกิดข้อค้นพบท่ีแตกต่าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อไป    
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    226 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] MGR ONLINE. (2557). [ออนไลน์]. รถไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจน-แบตเตอรี่ วิศวลาดกระบัง ผลักดัน

นวัตกรรมเพื่อโลกสะอาด. [สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562].  
 จาก https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9570000058404 
[2] ข่าวสด. (2561). [ออนไลน์]. กระทรวงพลังงานจับมือบีโอไอหนุนไทยฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า. [สืบค้น

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562]. จาก 
https://www.khaosod.co.th/economics/news_2003071 

[3] กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). เทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า. [สืบค้นเมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2562].  

 จาก http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/10620-2016-
05-23-05-58-05 

[4] ยศพงษ์ ลออนวลและคณะ. (2558). การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นส าหรับประเทศไทย. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ.  

 [5]  EBIKE.COM. (2555). [ออนไลน์]. การออกแบบสร้างรถไฟฟ้า. [สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562]. 
จาก http://blog.ebikr.com/posts/2370 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    227 
 

 

T 025 
การพัฒนาระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

The protection children to Car  alarm system through Smart Phone. 
 

อาทิตย์ แก้วแดง1 เปรม เพ็งยอด2  และ ธณิตพงษ์ สุภาชาติ3 

Artit kaewdaeng1 Pram Pangyod2 and Tanitpong Suparchart3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่าน 

โทรศัพท์มือถือ 2) ประเมินความพึงพอใจของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่าน โทรศัพท์มือถือ แบ่ง
วิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือใน 
Application Line ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบไฟแสดงสถานการณ์ท างานของ
เก้าอ้ีนั่ง ท าการประเมินประสิทธิภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบระบบเตือนภัยเด็กติดในรถ
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้านการสร้างระบบเตือนภัย และด้านการใช้งานระบบเตือนภัย โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
5 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วน โดยกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า ระบบ
เตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ,  Application line,เครือข่ายinternet 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study 1) to create and find the effectiveness of 
the Child Attention Alarm System In a van via a mobile phone 2) assess the satisfaction of a 
child alarm system attached in a van through cellphone The research process is Explore 
the usage requirements by using questionnaires. Collected data from educational 
institutions in kindergarten in Nakhon Sawan Province After that, the construction and 
efficiency By collecting data from expert inquiries and testing of system functions Which 
includes motion detection and notification systems via mobile phones in Application line, 

                                                 
1
 
2 3แผนกช่างยนต ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

1 2 3Auto Mechanic Department Nakhonsawan technical College 
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CCTV systems via internet network By controlling the operation via mobile phone The 
power system shows the working status of the chair used to connect with the control 
panel. To inform the driver that there is a student sitting By the fire on the control panel, 
which shows that the child is now sitting And when the child got up The warning light will 
turn off. Then, finding efficiency by experimenting with 4 kindergarten children with a height 
not exceeding 140 cm, experimenting with a van that had built the system. The last is to 
evaluate the satisfaction of the actual user. The study indicated that Child alarm system in 
the car through cellphone Can actually work according to the established objectives 
 

Keywords: The Child Attention Alarm System In a van via a mobile phone,  Application line,  
Internet network,   

 

บทน า 
จากเหตุการณ์ที่เด็กติดในรถตู้นักเรียนอนุบาลจนเกิดเสียชีวิตขึ้น หรือเหตุการณ์ที่เด็กติดในรถยนต์

โดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งมีข่าวความเสียหายอยู่เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ทั้งนี้ปัญหาอาจเกิดขึ้น
จากตัวเด็กเอง ความที่เด็กยังเล็ก ไม่มีภาวะที่จะสามารถช่วยตัวเองได้หรืออาจเกิดจากผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง 
ความเสียหายดังกล่าวไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องฝึกความรอบคอบ มีสติอยู่
เสมอ แต่ในบางครั้งภารกิจที่มากอาจท าให้หลงลืมขึ้นมาได้ และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่จะ
น าพาประเทศก้าวสู่โมเดล ที่เป็นแนวคิดจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”[1] อีกท้ังกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวกับ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว[2] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างระบบระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่าน โทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ลดปัญหาการสูญเสียชีวิตที่อาจจะเกอดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่าน โทรศัพท์มือถือ 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการด าเนินงาน ซึ่งมีลักษณะโดยภาพรวมของ“ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ”  
ได้สร้างให้อยู่บนพ้ืนฐานที่เกิดความคุ้มค่า ประหยัด กะทัดรัด พอเพียง สามารถใช้งานได้ในหลายสถานที่ 
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เคลื่อนย้ายได้สะดวก เป็นต้น เริ่มต้นการด าเนินงานโดย ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ระบบวงจรกล้องวงจรปิด ระบบไฟแสดงสถานะของการท างาน และหาความเหมาะสมของ
รูปแบบที่มีใช้ในปัจจุบันซึ่งต้องการความกะทัดรัด และน าสมัย โดยเฉพาะเน้นที่ราคาและหาวัสดุที่มีขายตาม
ท้องตลาด ขนาดของ“ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart Phone” จะติดตั้งกับโครงเบาะรถ เมื่อมีเด็ก
นั่งผู้ขับจะสามารถทราบได้ว่ามีนักเรียน หรือเด็กนั่งอยู่ โดยไฟหน้าคอนโซลรถจะติด แสดงสถานะว่าขณะนี้มี
คนนั่งอยู่ และเมื่อเด็กหรือนักเรียนลุกไปแล้ว ไฟเตือนก็จะดับลง  และมีการพัฒนารูปแบบการน ารีโมต
ควบคุมสวิตช์การท างานระยะไกลมาใช้ ในกรณีที่ต้องการเปิด – ปิดวงจร ของชุดควบคุม แหล่งพลังงานใช้
จากแบตเตอรี่ 12 V 45Amp ขึ้นไป รวมถึงการแจ้งเตือนอุณหภูมิภายในและการเคลื่อนไหวของเด็ก ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โปรแกรม Line อีกด้วย  ซึ่งระบบการท างานจะประกอบด้วยส่วนควบคุมดังนี้  

1. ระบบควบคุมการแจ้งเตือน  
2. ระบบควบคุมระบบกล้องวงจรปิด   
3. ระบบการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line ในโทรศัพท์มือถือ 
4. ระบบนับจ านวนนักเรียนขึ้นลง แจ้งเตือนท่ีหน้าปัดรถยนต์ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้ท าระบบการท างานโดยอัตโนมัติเมื่อพบว่ามีผู้ติดอยู่ในรถ และตรวจวัด

ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 1,000 ppm ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลให้เด็กที่ติดอยู่ในรถรู้สึกอึดอัด และจะส่ง
เสียงดังแจ้งเตือนเป็นค าพูดว่า “มีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในรถ” หากแจ้งเตือน 3 ครั้งแล้วยังไม่มีการเปิดรถ พัดลม
จะท างานและกระจกรถจะเลื่อนลงอัตโนมัติ เพ่ือช่วยชีวิตให้เด็กท่ีติดอยู่ในรถมีอากาศหายใจ 
 เกรียงไกร อนุจารี อุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถท าขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาลืมเด็กไว้ในรถ 
และเด็กขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุด เพ่ือลดการสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุ บันและ
อนาคต จึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาและใช้ติดตั้งกับรถตู้ในการทดลองเริ่มแรก ระบบการท างานที่ติดตั้งอยู่ใน
ตัวรถ  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เครื่องท าลายกระจกรถกรณีรถตกน้ า มีคุณสมบัติยิงท าลายกระจก
รถยนต์แบบเทมเพอเรด ที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างและด้านหลังของรถยนต์ทั่วไป เมื่อกระจกถูกท าลายจะแตกตัว
แบบเมล็ดข้าวโพด หากตกน้ าจะมีอุปกรณ์เสริมเพ่ือขอความช่วยเหลือ และมีสัญญาณแสดงต าแหน่งที่จม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาเรื่อง ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา ซึ่งมีดังนี้ 
 
 
 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง 

รวบรวมข้อมลู 

ศึกษาข้อมูล 
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ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยได้เลือกประชากรจากนักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจ านวน  และ กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
นักศึกษา ปวส.2 แผนกช่างยนต์ จ านวน  30 คน  

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้สร้างเครื่องมือดังนี้ 

   1. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

      2. แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ให้นักศึกษา ปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ านวน 30 คน กรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการได้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 2. บันทึกข้อมูลการทดสอบการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน โดยเริ่มจากการใช้งานจริง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ศึกษาข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 

เพ่ือที่จะได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ระบบกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบเซนเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบควบคุมและตรวจรับระยะทาง  และ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  
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 2. รวบรวมข้อมูลที่ได้ก่อนด าเนินการจัดหาและประดิษฐ์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาวาง
แผนการด าเนินงาน 
 3. ออกแบบและด าเนินการสร้าง ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างระบบป้องกันเด็กติดในรถ 

4. ทดสอบการท างาน 
   5. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล โดย
การน าข้อมูล แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบป้องกันเด็กติดในรถและ แบบบันทึกการทดสอบ
การท างานของระบบป้องกันเด็กติดในรถ  มาเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ร้อยละ และน ามาสรุปผลการวิจัย  
  5.1 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มาท า
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดระดับคุณภาพ (ธานินทร์, 2548:112) 
  5.2 ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมินโดยการใช้สูตร 
 
ผลการวิจัย 

จากการศกึษาครั้งนี ้สามารถแสดงผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ 2 หัวข้อดังนี้ 
   1. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
      2. แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
  ผลการวิจัย  ด้านการออกแบบระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

1. การออกแบบถูกต้องตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ได้คะแนน 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก 
2. การเลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักการ ของวัสดุวิศวกรรมได้คะแนน4.56 อยู่ใน

ระดับ ดีมาก 
3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยไม่ซับซ้อนในการผลิต ได้คะแนน 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก 
4. โครงสร้างมีความแข็งแรง  มั่นคง  ทนทานต่อการใช้งาน ได้คะแนน 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก 
5. การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐานทางไฟฟ้า ได้คะแนน 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก 

 ผลการวิจัย ด้านการสร้างระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1. ความแข็งแรงของโครงสร้าง ได้คะแนน 4.51อยู่ในระดับ ดีมาก 
2. ความเรียบร้อยในการประกอบ-ติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ ได้คะแนน 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก 
3. ความมั่นคง แข็งแรงของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ได้คะแนน 4.51อยู่ในระดับ ดีมาก 
4. ความเรียบร้อยในการเดินสายไฟ ได้คะแนน 4.53อยู่ในระดับ ดีมาก 
5. ความเรียบร้อยของงานสีเคลือบผิว ได้คะแนน 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก 

     ผลการวิจัย ด้านการใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1. สมรรถนะที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และขอบเขตที่ก าหนด ได้คะแนน 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก 
2. อุปกรณ์จูงใจผู้ใช้ ได้คะแนน 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก 
3. น าไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ ได้คะแนน 4.30 อยู่ในระดับ ดี 
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4. การเคลื่อนย้ายท าได้สะดวก  และปลอดภัย ได้คะแนน 4.25 อยู่ในระดับ ดี 
5. การบ ารุงรักษาท าได้สะดวก  และปลอดภัย ได้คะแนน 4.51 อยู่ในระดับ ดีมาก 

แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือมีดังนี้ 
 1 ตารางครั้งการนั่งของเด็ก ต่อน้ าหนักเด็กที่นั่ง  

ครั้งที ่ น้ าหนัก (Kg) ผลการท างานวงจร 

1 10 ท างาน 
2 15 ท างาน 

3 20 ท างาน 

4 25 ท างาน 

5 30 ท างาน 

6 35 ท างาน 

7 40 ท างาน 

8 45 ท างาน 

 จากตารางดังกล่าวระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้างกล่าวคือ สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ และสามารถส่ง ข้อความเข้าระบบ
โปรแกรมไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้องวงจรปิดก็สามารถท างานได้จริง 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ การสร้างระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถท างานได้
วัตถุประสงค์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  นักศึกษา ปวส.2 แผนกช่างยนต์ของ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่

 1. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 2. แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ  ในรถ

ค่าสถติิที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยผลการวิจัยมีดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและการทดลอง ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart Phone จากแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart Phone พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อยู่ในระดับ ดี เกือบทุกหัวข้อที่ได้ตั้งประเด็นข้ึนมาและจากการปฏิบัติงานจริงพบว่า ระบบเตือนภัยเด็กติดใน
รถผ่าน Smart Phone สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่รถโรงเรียนจะช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยได้เล็งเห็นถึงสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยให้การใช้งาน ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน  Smart 

Phone ในรถมี ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีสูงสุด คือมีระบบการควบคุมโดยใช้สวิตช์ ควบคุมผ่านหลอดไฟ 
LED  ระบบควบคุณผ่านกล้องมือถือ  เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยขึ้นอีกระดับหนึ่ง รวมถึงการออกแบบ
โครงสร้างให้มีความแข็งแรงคงทน ติดตั้งได้สะดวกและมีประสิทธิภาพที่เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบของ
ระบบป้องกันเด็กติดในรถตู้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1  โครงสร้างบางจุดยังดูไม่เป็นมาตรฐาน และยังขาดความสวยงามประณีต 
2 โครงสร้างบางชิ้นยึดติดกันโดยไม่ได้ใช้วัสดุยึดอย่างแข็งแรงมั่นคง ท าให้ต้องระมัดระวังในการใช้

งาน เพราะอาจเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่าย 
3 ระบบกล้องไร้สาย อาจต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตรองรับ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4  กล่องควบคุมเป็นพลาสติกใส่ ท าให้ต้องระมัดระวัง การกระแทกเสียหายหากผู้ที่สนใจในการน า

ผลงานวิจัยไปใช้นั้น ควรท าการแก้ไขข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ บางจุดที่ผู้ท าการวิจัยได้เสนอแนะแล้ว
ด้านบน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
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T 026 
ปลั๊กไฟอัจฉริยะ  
(SMART PLUG) 

นิพาพรรณ  มลศิริ1 ณธษา  สุจิตโต2 นัฐภิรินทร์ พิพัฒน์ภานุวิทยา3 จักรพงษ์  ครองยุทธ4 ศรีขวัญ ศรีทับทิม5 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพการท างานของปลั๊กไฟ

อัจฉริยะ (SMART PLUG) 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี จ านวน 50 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ทดลองใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
( X =  4.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายชิ้น พบว่า ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) สามารถใช้งานได้จริง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 5.00) รองลงมาความรวดเร็วในการตอบสนองของวงจรอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.98) และปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) มีการใช้งานที่สะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.96) 
 
ค าส าคัญ:  ปลั๊กไฟอัจฉริยะ  SMART PLUG  Internet of Thing(IOT),  
 
Abstract 
 This research was aimed to 1) create and study the efficiency of intelligent smart 
plug, 2) study the satisfaction of users toward intelligent smart plug. The samples were 50 
eople who were teachers and students of Business Computer Department of Kanchanaburi 
Vocational College, derived from stratified random sampling. The research tool was a 
questionnaire. Data was analyzed by mean, standard deviation. 
 The research revealed that the users satisfied the intelligent smart plug at the level 
of “most” ( X  = 4.86), considering in item, the intelligent smart plug could be used I real 
situation at “most” level ( X  = 5.00), the less was the response of circuit, the users satisfied 
at “most” level ( X  = 4.98), and the convenience of using was at “most” level as well. ( X  
=  4.96) 

                                                 
1 2 3 4 5สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
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Keyword: INTELLIGENT PLUG SMART PLUG  Internet of Thing (IOT) 
 
1.บทน า 
 ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของทุกคน จากาการส ารวจอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัว
เราจะพบว่าอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อเขาหากันได้ผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย ประเด็นส าคัญคือ
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดต่อสื่อสารกันเองได้ โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องเข้าไปสั่งงานอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย
ตนเอง แต่ผู้ใช้งานเพียงควบคุมสั่งงานจากต้นทางและรับข้อมูลแจ้งเตือนจากอุปกรณ์เท่านั้ น ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า “Internet of Thing” (IoT) 
       Internet of Thing หมายถึง การที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในโลกของอินเตอร์เน็ต ท าให้
มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยสั่งการและ
ควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ เช่น การสั่งเปิด -ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทาง
สมาร์ทโฟน การดูกล้องวงจรปิดผ่านทางสมาร์ทโฟน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมีข้อดีคืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งาน สามารถสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา และคอยตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบ 
       ข้อความดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นแนวคิดให้ผู้จัดท าริเริ่มจัดท าสิ่งประดิษฐ์ คือ ปลั๊กไฟอัจฉริยะ โดยใช้
หลักการเดียวกับ Internet of Thing โดยใช้แอปพลิเคชั่นส าเร็จรูปบนสมาร์ทโฟนสร้างปุ่มค าสั่ง เพ่ือที่จะ
สามารถสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานปลั๊กไฟอัจฉริยะ อยู่ให้เปิด-ปิดได้ตามต้องการ เมื่อเราอยู่ใน
ที่ห่างไกล ทั้งนี้จากการวิจัยของ World Economic Forum พบว่า 79% ของผู้ถูกส ารวจจาก วงการ
อุตสาหกรรมทั่วโลกเชื่อมั่นว่าภายในระยะเวลา 5 ปีเทคโนโลยี IoT จะเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ (Disruptive Factor) ต่อการประกอบการอุตสาหกรรม  (World 
EconomicForum,2015a) โดยในการประชุม IoT World Forum มีการกล่าวถึงการปฏิวัติ อุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 (Industry 4.0) และมีการรายงานตัวเลขการลงทุนในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 171 อุตสาหกรรม 
(Industrial Internet) ทั่วโลกในปีค.ศ.2014 ทั้งสิ้นจ านวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Cisco System, 
2014) ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะได้รับผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน ในฐานะที่เป็นฐานการผลิต
ใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ และผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Leipzig ประเทศเยอรมนี
(Ngonga,2013) บ่งชี้ว่า ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากผู้ใช้งานประเภทองค์กรทั่วโลกได้เพ่ิมขึ้น 240 เท่า 
จาก 5 Exabytes เป็น 1222 Exabytes ระหว่างปี 2005 จนถึงปี 2014 ตามล าดับ การเติบโตดังกล่าว ได้
สร้างความซ้ าซ้อนและความยุ่งยากให้กับการจัดเก็บ วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล เทคโนโลยี Big Dataได้เข้ามา
มีบทบาทในการประมวลผลข้อมูลโดยการจัดการข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไม่มีโครงสร้าง  ให้เป็นข้อมูลที่มี
โครงสร้าง (Structured) นอกจากนี้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติวิทยาศาสตร์ทาง  177 ข้อมูล
(DataScience) และวิทยาการ MachineLearning ได้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาด มหาศาลและ
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สังเคราะห์ความสัมพันธ์หรือค่าทางสถิติที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้ Big Data จะมี บทบาทมากขึ้นใน
อนาคตเพ่ือจัดการข้อมูลที่รับจากโครงข่าย IoT 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.   เพ่ือสร้างปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)  เชื่อมต่อและสั่งการควบคุมการท างานของปลั๊กไฟ
ด้วยโมบายล์แอพพลิเคชั่น (Mobile Applications)   
 2. เพ่ือหาความพึงพอใจของปลั๊กไฟอัจฉริยะ(SMART PLUG)   
3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)  เชื่อมต่อและสั่งการควบคุมการท างานของปลั๊กไฟด้วยโมบายล์
แอพพลิเคชั่น (Mobile Applications)  และลดปัญหาความเสี่ยงจากการเกิด 
 2. ประสิทธิภาพการท างานของของปลั๊กไฟได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 หลังการวิจัยการใช้เอกสารประกอบการเรียนสรุปได้ว่าเอกสารประกอบการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้
ท าการศึกษาในระหว่างเรียนและหลังเลิกเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย  
 1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรได้แก่  ครู - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรี จ านวน 113 คน 
 2. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้ 
 ตัวแปรต้น คือ ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)   
  ตัวแปรตาม คือ  ความพึงพอใจของ ครู -อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรี   
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  5.1 สร้างปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)   
         5.1.1 ก าหนดโครงสร้างและออกแบบ 
        5.1.2 ศึกษาโปรแกรมส าหรับสร้าง ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)   
         5.1.3 จัดท าปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)   
                      5.1.4 สรุปผลการด าเนินการ 
  5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) 

5.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 5.3.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้อโดยใช้สูตร  IOC (Index of 

Item Objective Congruence) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545)  
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  5.5.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อสอบรายข้อ
ใช้วิธีวิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์ของเบรนแนน (Bernnan) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545)   
 5.5.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของ โลเวท (Lovett)  (บุญชม   ศรี
สะอาด, 2545)   
 5.5.4 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายข้อ โดยใช้วิธี  Item – 
total Correlation ใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545)   
 5.5.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 
 5.5.6 ค่าร้อยละ  (Percentage)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
 5.5.7 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 
  5.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)     
  
6. ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบน  และระดับความพึงพอใจ 

ตอนที่ 1 เรื่องเพศของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 50 คน พบว่าเป็นเพศหญิงมีจ านวน 29 
คนคิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาคือเพศชายมีจ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 42.0  

ตอนที่ 2 เรื่องระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 50 คน พบว่าเป็น 13-25 ปี 
มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมาคือ 26-35 ปี มีจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 8.0ตามล าดับ
และล าดับสุดท้าย เป็น 36 ปีขึ้นไป มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

ตอนที่ 3 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบน  และระดับความพึงพอใจ จ านวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจมีความพึงพอใจในการใช้ปลั๊กไฟ
อัจฉริยะ (SMART PLUG) พบว่าปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) สามารถใช้งานได้จริงโดยมีค่าเฉลี่ย 5.0 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดความรวดเร็วในการตอบสนองของวงจร โดยมีค่าเฉลี่ย 4.98 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย 4.94 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) มีการใช้งานที่สะดวกมีค่าเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดขนาดของปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุดใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีค่าเฉลี่ย 4.76  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดการ
ออกแบบวงจรมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน
มีความชัดเจน เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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การออกแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 สรุปผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และเพศชายจ านวน  21 คนคิด
เป็นร้อยละ 42.0 และมีอายุ 13-25 ปี มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 อายุ 26-35 ปี จ านวน 4คนคิดเป็น
ร้อยละ 8.0 และอายุ 36 ปีขึ้นไป มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 อยู่ในระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย / 
ปวช.มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 ปริญญาตรีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 12.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษามีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 รับราชการ มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 
 7.2 ครู อาจารย์  นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) 
พบว่าปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG) สามารถใช้งานได้จริงโดยมีค่าเฉลี่ย 5.0 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดความรวดเร็วในการตอบสนองของวงจร โดยมีค่าเฉลี่ย 4.98 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย 4.94 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดปลั๊กไฟอัจฉริยะ 
(SMART PLUG) มีการใช้งานที่สะดวกมีค่าเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดขนาดของปลั๊กไฟ
อัจฉริยะ (SMART PLUG) มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดความสวยงาม 
ความทันสมัย และความน่าสนใจของชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดใช้ วัสดุที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน มีค่าเฉลี่ย 4.76  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดการออกแบบวงจรมีระบบป้องกัน
ความปลอดภัยที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
ค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน เข้าใจง่ายมี
ค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  โดยรวม  ผู้ใช้งานปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)  มี
ค่าเฉลี่ย 4.86  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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8. อภิปรายผล  
 การสร้างปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)  พบว่ามีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดทั้งนี้เป็นเพราะ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอุปกรณ์ที่น าเทคโนโลยี IOT มาสร้างสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยตรวจสอบหาประสิทธิภาพ
ของ เนื้อหาและเครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)  โดยมีผล
การศึกษา และผลการเทียบเคียงกับงานวิจัยคนอื่นๆ ดังนี้ 
 Internet of Things  คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มีการถ่ายโอนข้อมูลร่วมกัน
ผ่านเครือข่าย โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์  ซึ่ง 
Internet of Things พัฒนามาจากเทคโนโลยีไร้สาย (wireless technology) ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค 
(micro-electromechanical systems : MEMS) และอินเทอร์เน็ต ซึ่งค าว่า Things ใน Internet of 
Things นั้น หมายถึง อุปกรณต์่างๆ ที่อ้างอิงได้ด้วยเลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถ่ายโอน
ข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านเครือข่าย สรุปให้เข้าใจง่ายๆ Internet of Things ก็คือ เทคโนโลยีที่ท าให้อุปกรณ์
ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 การน า Internet of Things มาใช้ในโรงเรียนนั้น ต้องอาศัยการท างานร่วมกันกับเทคโนโลยีคลาวด์ 
(cloud technology) และ อาร์เอฟไอดี(radio frequency identification: RFID) ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน [1]  ดังนี้ 
 การจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบ Mobile Learning 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพ่ือศึกษาเนื้อหาและอ่าน
ทบทวนสร้างความเข้าใจของตนเองได้ตามที่ต้องการในด้านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนมอบหมาย 
ระบบจะมีการบันทึกคะแนนของผู้เรียนจากการท ากิจกรรมหรือแบบฝึกหัดต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์ ช่วยลด
ภาระของผู้สอนในการประเมินผู้เรียนและอ านวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ทั้งนี้ยัง
สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันข้อมูลได้อีกด้วย ซึ่งโรงเรียน
จะต้องให้ความส าคัญเรื่องความเร็วและความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบเครือข่ายของโรงเรียน 
 การด าเนินงาน ให้ติดแท็ก RFID ในอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพ (projectors) 
จะช่วยให้ง่ายต่อการติดตาม ลดปัญหาอุปกรณ์สูญหาย ช่วยในการวางแผนจัดการ และตรวจสอบได้อย่าง
ทันทีทันใด เมื่ออุปกรณ์ชิ้นใดช ารุดสามารถแจ้งซ่อมทันทีได้ผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการ
ตรวจสอบว่านักเรียนมาเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมครบหรือไม่     ด้วยการติดแท็ก RFID ที่กระเป๋านักเรียน 
เมื่อนักเรียนเดินผ่านเครื่องสแกนก็จะเป็นการเช็คชื่อโดยอัตโนมัติ 
 การรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งระบบ GPS (Global Positioning System)  กับรถโรงเรียนจะมี
การแจ้งเตือนมายังสมาร์ทโฟนของผู้ปกครอง เมื่อรถโรงเรียนเดินทางมาใกล้จะถึงบ้านของนักเรียนแล้ว จะมี
การแจ้งเตือนมายังสมาร์ทโฟน เพ่ือให้เตรียมตัวขึ้นรถ  เมื่อนักเรียนขึ้นรถแล้ว ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าตอนนี้บุตรหลานของท่านอยู่ที่ใด นอกจากนี้ยังมีการใช้ ID Card หรือสายรัดข้อมือ  ในการตรวจสอบผู้ที่
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เข้ามาในเขตโรงเรียนเพื่อป้องกันคนแปลกปลอมเข้ามาในเขตโรงเรียน และยังใช้แทนเงินสดส าหรับซื้อของใน
โรงเรียนได้ 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ 
  หลังจากทดลองใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)   ผู้ใช้งานปลั๊กไฟอัจฉริยะ (SMART PLUG)  มี
ค่าเฉลี่ย 4.86  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้วิจัย  เห็นว่ามีบางสวนที่ควรพัฒนา 
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้  ควรพัฒนารูปลักษณะให้ทันสมัย สามารถพกพาได้สะดวก 
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T 027 
การออกแบบและสร้างรถ Scooter 2 ระบบ 

Design and Construction of Scooter 2 System 
วิรัติ  นุมัติ1 ธณิตพงษ์  สุภาชาติ2 ไพรัช  อินทุรัตน์3 

Wirat  Numat1 Tanitpong  Sutarchart2 Pairach  Induratna3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างรถ Scooter 2 ระบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพ

และประเมินคุณภาพของรถ Scooter 2 ระบบ ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยรถ Scooter 2 ระบบ แบบประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย=
4.63,S.D.=0.35)  ผลการวิจัยพบว่ารถScooter 2 ระบบ 2) ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพรถ
Scooter 2 ระบบ โดยทดสอบวิ่งด้วยเครื่องยนต์ใช้เวลา 30 นาที ความเร็วไม่เกิน 30Km/hr สามารถ
วิเคราะห์ค่าได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยรวมเครื่องยนต์มีความสิ้นเปลื้อง 33.5 CC. มีประสิทธิภาพการประจุไฟฟ้าได้ 86 
% มอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทาง 5.5 กม. 

 
ค าส าคัญ: การออกแบบ  ระบบประจุไฟฟ้า รถScooter   
 
Abstract 

The purposes of design and construction of 2 systems scooter was to test efficiency 
and quality of 2 systems scooter by fifteen experts. The research instrument was 2 systems 
scooter. The analyze from experts’ evaluation showed that quality and efficiency were in a 
highest level ( =4.63, S.D.=0.35). Moreover, the developed 2 systems scooter was tested for 
30 minutes by using engine had speed limit at 30Km/hr. These data could be analyzed and 
show that the mean of wasteful engine was 33.5 CC, the efficiency of charging was 86 %, 
and electrical motor could run 5.5 kilometers.  
 

Keywords: Design,  Charging  system,  scooter 
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 หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีปัญหาของการใช้น้ ามันในรถยนต์ คือ การปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษสู่สภาพแวดล้อม เป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับ ประสิทธิภาพ
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์จริงมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ที่เหลือร้อยละ 85 ถูกเผาผลาญเป็น มลพิษสู่
สิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่ง [1] ด้วยเหตุผลนี้ จึง
ท ารัฐบาล ได้ส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย สามารถลงทุนผลิต รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ นอกจากนี้จะต้องมี
การวางแผนรองรับและหามาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ ลงทุน รวมถึงต้องมีการเตรียมพร้อมใน
เรื่องของสถานีบริการประจุไฟฟ้าเหมือนสถานีบริการน้ ามัน และธุรกิจ รับเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยจะต้องมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการตั้งสถานี บริการน้ ามัน ให้สามารถจัดตั้งเป็น
สถานีบริการที่ประจุไฟฟ้าส าหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพ่ือเปิดให้บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทน้ ามันรายอ่ืน ๆ เข้ามาลงทุนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจกับผู้ ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและผู้
ลงทุนว่าโครงการ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเกิดขึ้นจริง [2] 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบคือระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
โดยที่ใช้เครื่องยนต์1 สูบ ขนาด 50 CC. ขับเคลื่อนและสามารถประจุไฟฟ้ากลับให้กับแบตเตอรี่ขณะวิ่งได้เมื่อ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่เต็มสามารถสลับระบบขับเคลื่อนเป็นระบบไฟฟ้าได้ โดยการออกแบบ
โครงสร้างและระบบประจุไฟฟ้าให้กับรถScooter 2 ระบบถือว่าเป็นนวัตกรรมคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเอง และ
ขับเคลื่อนได้จริง ใช้เป็นยานพาหนะ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและเกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยลดจึงเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 น้อยตามไปด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบ 
2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพรถScooter 2 ระบบ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  รถScooter 2 ระบบ ที่พัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ ากว่า 
ระดับคุณภาพดี ( X =3.50) และสามารถใช้งานได้จริง 

2.  ประสิทธิภาพของรถScooter 2 ระบบ ที่พัฒนาขึ้นสามารถวิ่งได้โดยใช้ระบบไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 5 
กม.ต่อการประจุไฟ 30 นาที ในการใช้เครื่องยนต์1สูบขนาด 50 CC. ประจุไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่ที่มีความจุ
ของแบตเตอรี่ 12 V 20 Amp/hr 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการพัฒนารถScooter 2 ระบบ โดยการขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ 1สูบขนาด 50 

CC.ประจุไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่และน าพลังงานจากไฟฟ้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์แทนการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง การออกแบบสร้างรถ Scooter 2 ระบบ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 

1.  ส่วนประกอบทางด้านเชิงกล ส่วนประกอบด้านเชิงกล โดยการสร้างโครงตัวถังขึ้นมาใหม่ มีชุด
บังคับเลี้ยว ชุดเบรก ที่เชื่อถือได้  

2.  ส่วนประกอบทางด้านเชิงไฟฟ้า ส่วนประกอบด้านเชิงไฟฟ้าประกอบด้วย มอเตอร์ ชุดควบคุม 
เบรก คันเร่ง ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง และการท างานของรถScooter 2 ระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสกู๊ตเตอร์ (Scooter หรือ Motor Scooter) คือ รถจักรยานยนต์ขนาด
เบา มีล้อขนาดเล็ก เป็นยานพาหนะที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากมีราคาถูก และสวยงาม [3]เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle EV ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว การประจุแบตเตอรี่โดยใช้
ไฟฟ้าจากไฟบ้าน ใช้เวลาประจุประมาณ 6 ชั่วโมง หากใช้ Quick Charge ก็จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีและ
ประจุจากการหมุนของเครื่องยนต์ การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าจะเก็บอยู่ใน
แบตเตอร์รี่ ด้วยข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดได้ทันทีท าให้รถพลังงานไฟฟ้า มีอัตราเร่งที่เรียบและ
รวดเร็ว โดยจะมีชุดอุปกรณ์หลักคือ ตัวแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานไฟฟ้าสูงซึ่งเก็บไว้ในรถ และตัวมอเตอร์
ไฟฟ้าที่ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ส่วนมากเรื่องของระยะเวลาและระยะทางของ
รถไฟฟ้าจะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่เป็นส าคัญ [4] 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นส าหรับ
ประเทศไทย ของ ยศพงษ์ ลออนวล และคณะ เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบ จากการขยายตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวในภาคขนส่งของ
ประเทศไทย โดยเน้นไปภาคส่วนของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วน บุคคลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยใน ปี 
ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) โดยวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็นส่วน ประเมินภาพรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด และน าเสนอ แนวทางและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ ยาน
ยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบการประจุไฟฟ้า ระบบโครงข่ายพลังงาน ไฟฟ้าอัจฉริยะและการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าดว้ยพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ [5] 

บทความเรื่อง การออกแบบสร้างรถไฟฟ้า มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ส่วนประกอบทางด้านเชิงกล 
และส่วนประกอบทางด้านเชิงไฟฟ้า ส่วนประกอบด้านเชิงกล จ าเป็นต้องอาศัยโครงรถ ซึ่งอาจเป็นโครงตัวถัง
รถส าเร็จรูปหรือ อาจท าขึ้นมาใหม่ และยังต้องมีชุดบังคับเลี้ยวและชุดเบรก ที่เชื่อถือได้ หรือน ารถยนต์มา
ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า ส่วนประกอบด้านเชิงไฟฟ้าประกอบด้วย มอเตอร์ ชุดควบคุม เบรก คันเร่ง [6]  
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วิจัยเรื่องการพัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบส าหรับแข่งขันระยะทดสอบ 10 km  ใช้
เวลาการวิ่ง 17.52 นาที ผลการวิจัยพบว่าเมื่อใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า รถไฟฟ้าต้นแบบวิ่งได้ด้วย
อัตราเร็วเฉลี่ย 45.98 km/hr [7] 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

คณะผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบรถScooter 2 ระบบ โดยสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ในท้องตลาดที่หาได้
ในชุมชน และศึกษาขนาดของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อน ผู้วิจัยได้ออกแบบ  โดยใช้
เครื่องยนต์ 1 สูบขนาด 50 CC.และมอเตอร์12 V 40W กระแสตรง ได้มีการค้นคว้าข้อมูลจาก Internet 
เพ่ือที่จะได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Electric Vehicle EV และศึกษาแนวคิด
ในการออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบ โดยการศึกษางานวิจัยต่างๆ ทาง Internet 

2.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งผู้ให้ข้อมูล 
2.1  ประชากร แหล่งผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องซึ่งมีอาชีพเป็นครู และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องกล หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้และซ่อมบ ารุงรถยนต์อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีอาชีพเป็นครู จ านวน 3 ท่าน  
กลุ่มท่ี 2 ผู้เชี่ยวชาญที่มีอาชีพซ่อมรถยนต์ จ านวน 2 ท่าน  
กลุ่มท่ี 3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ จ านวน 10 ท่าน 

รวมผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินรถScooter 2 ระบบ จ านวน 15 ท่าน  
3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รถScooter 2 ระบบ และแบบ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของรถScooter 2 ระบบ 

3.1  การด าเนินการออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบ  
3.2  การด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการออกแบบและสร้างรถScooter 2 
ระบบ นี้เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 
คุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุงและคุณภาพปรับปรุง 

วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการออกแบบและสร้างรถScooter 
2 ระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของรูปแบบ และวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจน าไปใช้ในการร่าง
แบบประเมิน ก่อนน าเสนอให้กับผู้ทรงวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม แล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นจึงท าการสร้างฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการประเมิน 
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4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน โดยการ

ประเมินความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน นักศึกษา 10 ท่าน จากการทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความเห็นที่มีต่องานวิจัย โดยพิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะมีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1  เชิญและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 ท่าน  
4.2  ผู้วิจัยสาธิตวธิีการท างานและนักศึกษาทดสอบประสิทธิภาพรถScooter 2 ระบบ 
4.3  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
4.4  เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
การทดลองรถScooter 2 ระบบ โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เครื่องยนต์ประจุ

ประจุกลับให้กับแบตเตอรี่ สามารถขับเคลื่อนรถScooter 2 ระบบ ที่พัฒนาขึ้น ได้ประสิทธิภาพของการ
ประจุและระยะทางเท่าไร  
   

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพรถScooter 2 ระบบ                  
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ แบบประเมินด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับการประเมิน 

1. ด้านคุณภาพ 4.67 0.49 อยู่ในระดับดีมาก 
2. ด้านประสิทธิภาพ 4.60 0.63 อยู่ในระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.35 อยู่ในระดับดีมาก 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 
2 ด้านคือด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีมาก (=4.63,S.D.=0.35) โดยจ าแนก
เป็นรายข้อได้ดังนี้ ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( X =4.67,S.D.=0.49) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ อยู่
ในระดับดีมาก ( X =4.60,S.D.=0.63) ตามล าดับ X  
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของรถ Scooter 2 ระบบ  
ตารางท่ี 2  แสดงค่าความสิ้นเปลื้อง ประสิทธิภาพการประจุไฟฟ้า และระยะทางในการทดสอบรถ Scooter 2  
               ระบบ 

ครั้งที่ 
ใช้เครื่องยนต์ (30 นาที) 

ที่ <30Km/hr 
ใช้ ระบบไฟฟ้า ความเร็ว <30Km/hr 

 
ความสิ้นเปลื้อง (CC) ประสิทธิภาพการประจุไฟฟ้า (%) ระยะทาง (กม.) 

1 30 86 4 
2 35 83 5 
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ครั้งที่ 
ใช้เครื่องยนต์ (30 นาที) 

ที่ <30Km/hr 
ใช้ ระบบไฟฟ้า ความเร็ว <30Km/hr 

 
ความสิ้นเปลื้อง (CC) ประสิทธิภาพการประจุไฟฟ้า (%) ระยะทาง (กม.) 

3 32 85 3 
4 36 87 6 
5 33 87 7 
6 35 88 8 

ค่าเฉลี่ย 33.5 86 5.5 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองการท างานของรถScooter 2 ระบบโดยทดสอบวิ่งด้วยเครื่องยนต์ใช้
เวลา 30 นาที ความเร็วไม่เกิน 30Km/hr สามารถวิเคราะห์ค่าได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยรวมเครื่องยนต์มีความสิ้น
เปลื้อง 33.5 CC. มีประสิทธิภาพการประจุไฟได้ 86 % มอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทาง 5.5 กม. 
  
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการประเมินด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ มีผลการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก โดยจ าแนกเป็น
รายข้อได้ดังนี้ด้านคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน 
ด้านคุณภาพของการออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบ ที่สร้างขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ ากว่า ระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัทร วัจนเทพินทร์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบส าหรับแข่งขัน ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของ
รถไฟฟ้าต้นแบบไม่ต่ ากว่า ระดับ ดี 

ผลการออกแบบและสร้างรถScooter 2 ระบบ พัฒนาขึ้นผลการทดลองการท างานของรถScooter 
2 ระบบโดยทดสอบวิ่งด้วยเครื่องยนต์ใช้เวลา 30 นาที ความเร็วไม่เกิน 30 km/hr สามารถวิเคราะห์ค่าได้
ดังนี้ ค่าเฉลี่ยรวมเครื่องยนต์มีความสิ้นเปลื้อง 33.5 CC.มีประสิทธิภาพการประจุไฟได้ 86 % มอเตอร์ไฟฟ้า
วิ่งได้ระยะทาง 5.5 กม.สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัทร วัจนเทพินทร์และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบส าหรับแข่งขันระยะทดสอบ 10 km  ผลการวิจัยพบว่าเมื่อใช้แบตเตอรี่
เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า รถไฟฟ้าต้นแบบวิ่งได้ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 45.98 km/hr  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้ที่สนใจควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนารถScooter 2 ระบบ ครั้งนี้ไป พัฒนา
ต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

2. รถScooter 2 ระบบ ที่ออกแบบและสร้างข้ึนมีระบบประจุกลับให้กับแหล่งจ่ายพลังงานที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นเอง มีรูปแบบกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และการน าไปใช้งานในพ้ืนที่ต่าง ๆ สามารถ
เป็นต้นแบบได้จริง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการค้นคว้าเรื่องลดการสิ้นเปลื้องน้ ามันให้น้อยลงเพ่ือน ามาใช้กับรถScooter 2 

ระบบ และน าไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
2. ควรศึกษาวิจัยการค้นคว้าเรื่องการประจุกลับเข้าแบตเตอรี่เพื่อให้ประสิทธิภาพการประจุที่ดีและ

น าไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป 
3. ควรมีการวิจัยด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าในรถScooter 2 

ระบบ ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไปแล้วข้างต้น เพ่ือให้งานศึกษาเกิดข้อค้นพบที่แตกต่าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อไป    
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การสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า  เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน   

เร่ืองการพ่นสี  รายวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 
The Construction Paint aerosol spray therapy set creation to solve the 

education adjustment problem about spray-paint, body tank and  
car spray-paint subject 

 
คชานนท์ พงษ์ธัญการ 1 ค านึง ทองเกตุ 2 ปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก3 และอรรณพ ค าฝ้ัน 4 

Kachanon  Phongthanyakan1 Kamnueng Thonggate2 Patipat Thanamork3
 Annop Khamphun4 

บทคัดย่อ 
 การด าเนินการวิจัยเรื่องการสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน เรื่องการพ่นสี รายวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1. เพ่ือสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 2. เพ่ือหาคุณภาพชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 3. เพ่ือหา
ประสิทธิภาพชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 4. เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดบ าบัดละอองสีด้วย
ละอองน้ า กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ได้แก่  ช่างในสถาน
ประกอบการที่ซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ในจังหวัดเชียงราย ที่มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 5 ปี    
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในหาประสิทธิภาพและการประเมินระดับ
ความพึงพอใจชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ได้แก่ นักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  
3 ที่เรียนในรายวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือทดลอง ได้แก่  ชุด
บ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  คุณภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วย
ละอองน้ าโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.57, S.D = 0.42 ) ประสิทธิภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วย
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ละอองน้ าเฉลี่ยเท่ากับ 85.66/86.83 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
โดยรวมอยู่ในระดับ พอใจมาก( X = 4.43 , S.D = 0.58 ) 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  ชุดบ าบัดละอองสี   
 
Abstract 

Operations research on the Paint aerosol spray therapy set creation to solve the 
education adjustment problem about spray-paint, body tank and car spray-paint subject.The 
research presented the following data analyses based on the following purposes: to develop 
a color spray therapy sets with water spray; To find effective combination therapy with 
aerosol spray; to find the developed quality of the color spray therapy sets with the water 
spray; to find the user’s satisfaction level of the a color spray therapy sets with water spray 
painting. To assess the quality of the sample, five technicians in the repair and paint car 
shop at least 5 years of working experience were the respondents who derived from a 
specific selection amount 5 people. To assess the level of satisfaction are the students who 
studied at the 3rd year vocational certificate and studied in body tank and paint spraying 
course in the second semester of the academic year 2017, were the specific selection 20 
people. The tools used in the research were color spray therapy sets with water spray and 
experimental equipment, performance evaluation,The data collection tools used 
questionnaires to assess the level of satisfaction and quality. The statistics used to analyze 
data Includes mean and standard deviation. The results showed the quality of a color spray 
therapy sets with water spray was very good with a satisfactory levels of (4.75). The 
efficiency of the aerosol treatment with an average aerosol equal to 85.66 / 86.83 In 
addition, the satisfaction of user was very good with a satisfactory level of (4.43). 
Keywords : Efficiency ,  Paint aerosol spray therapy set. 
 
บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นให้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 แล ความเจริญก้าวหนาทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพไดตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติและ แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือจัดการศึกษาและ
พัฒนา หลักสูตร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน  
ระดับชุมชน ระดับบทองถิ่นและระดับชาติ(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556) [1]  ซึ่ง
รายวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  มีค าอธิบายวิชาให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืองาน
ตัวถังและพ่นสีรถยนต์ การเคาะขึ้นรูปการปะผุตัวถัง การลอกสีโป๊วสี การขัดเตรียมผิวงาน การพ่นสี การขัดสี
และการประมาณราคาค่าบริการ  แต่การซ่อมสีรถยนต์หรือการพ่นสีนั้นจะต้องมีระบบบ าบัดละลองสีที่เกิดจาก
การพ่นสี  ซึ่งละอองสีเกิดจากการพ่นสีนั้นจะมีสาเคมีเจือป่นมาด้วย มีผลต่อรางกายท าให้เกิดอาการตั้งแต่
ระดับน้อย ๆ ไปจนถึงอันตรายต่อชีวิต ได้แก่ การไอจาม มีน้ ามูก หายใจขัด เกิดการแพ้ มีอาการหอบหืดหัว
ใจเต้นแรง หน้ามืด เป็นลม หมดสติ ชัก หัวใจวายเฉียบพลัน ส าหรับผู้ได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีความ
เข้มข้นมากกว่า (50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ) เป็นเวลานาน ๆ อาจมีอาการดังกล่าวตั้งแต่ไม่มีอาการ
รุนแรงมากนักในระยะต้น แต่จะมีอาการของโรครุนแรงหรือเรื้อรังในระยะยาว (กรมพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2554) [2] 
 ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ไม่มีใครกล้าที่จะเป็นช่างซ่อมสีรถยนต์มากนัก ส่งผลให้แรงงานด้านนี้
หายากมาก โดยอาจจะรวมถึงจากการเรียนของนักเรียนในรายวิชางานตัวถั งและพ่นสีรถยนต์ที่มีผลกระทบ
โดยตรงกับผู้เรียนในเรื่องการพ่นสีรถยนต์ที่จะเกิดละอองสีที่ท าให้อันตรายต่อสุขภาพได้ และได้ส่งผลถึง
สภาพแวดล้อมท าให้อากาศเป็นพิษ เกิดการรบกวนบุคคลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ที่จะช่วยลด
ละอองสีที่เกิดจากการพ่นด้วยการใช้ละอองน้ าดักจับให้จ านวนน้อยลงที่สุด ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ในการช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้สอน บุคคลบริเวณรอบข้าง และสภาพแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความสมบรูณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ อีกทั้งยังให้ผู้สนใจได้
ท าการศึกษา เป็นต้นแบบและสร้างชุดฝึกในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า  
 2. เพ่ือหาคุณภาพชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 

4. เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดท่ี 1 การเรียนการสอนแนวใหม่ เป็นการน าแนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของ
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หลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจ ในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาใน
การเรียนได้อีกด้วย[3] 

แนวคิดท่ี 2 เทคนิคการใช้สื่อการเรียนการสอน ย่อมจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น  ลักษณะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภท กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน สถานที่ ความพร้อมของ
อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น แต่หลักการส าคัญที่จะต้องค านึงถึงอยู่
เสมอก็คือ “เงื่อนไขการเรียนรู้” คินเตอร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สื่อการเรียนการสอนไว้ ดังต่อไปนี้ 

1.ไม่มีวิธีการสอนหรือวัสดุประกอบการสอนชนิดใด ที่จะสามารถใช้กับผู้เรียนและบทเรียนทั่วไปได้วิธี
สอนและวัสดุประกอบการสอนแต่ละประเภทย่อมมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของมันเอง 

2.ในบทเรียนหนึ่ง ๆ ไม่ควรใช้สื่อการเรียนการสอนมากเกินไป ควรใช้เพียงแต่เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  
ในบางครั้งก็ไม่ควรใช้สื่ออย่างเดียวตลอด 

3.สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ควรจะต้องสอดคล้องกับบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
4.สื่อการเรียนการสอนควรสร้างให้เกิดโอกาสที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและการใช้อัน

ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ลืม 
5.ก่อนใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนควรทดลองใช้ก่อนเพ่ือความแน่ใจว่าจะใช้ได้ถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบให้พร้อมทุกอย่าง[4] 
แนวคิดที่ 3 การจัดการศึกษาที่เหมาะสมจะต้องสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดเด็กเป็น

ศูนย์กลาง (Child-Centered) จัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุขได้รู้วิธีเรียนรู้จักวิธีคิด
วิเคราะห์สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองค้นพบเอง (Learn by Discovery) จากประสบการณ์จริงโดย
การปฏิบัติ และใฝ่ใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Education)ทั้งนี้ หลักสูตรกระบวนการ
เรียน กระบวนการวัดผลประเมินผล ก็จะต้องยืดหยุ่นและหลากหลาย แม้ว่าเด็กเหล่านั้นอาจจะออกสตาร์ทไม่
เท่ากันแต่ควรมีลู่วิ่งและเส้นชัยของเขาเอง เขาจะสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ดีเช่นกันมีโอกาสเป็นผู้ชนะ
ตามแบบฉบับของตนเองจะไม่บังคับให้เด็กทุกคนต้องเรียนอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน เพ่ือเป้าหมายอย่าง
เดียวกัน ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาของแต่ละบุคคล (The Teacher as a Facilitator 
of Individual Development) เปลี่ ยนบทบาทจากผู้สอนหรือผู้ ถ่ ายทอดข้อมูลความรู้ มา เป็นผู้ จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพราะครูมีหน้าที่พัฒนาคนไม่ใช่พัฒนาวิชาแต่จะอาศัยวิชามาพัฒนาคน
แนวคิดในการจัดการศึกษาจึงต้องมีฐานอยู่บนความเป็นมนุษย์ด้วยหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่าง
กันเราต้องเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอย่างเท่าเทียมกันจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการจัดการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและยุติธรรม[5] 

แนวคิดที่ 4 การน าหลักการและกระบวนการประเมินเชิงประจักษ์ส าหรับมอดูลการสอนสามารถ
ประยุกต ์เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของชุดการสอนแต่ละเรื่องได้ตามความเหมะสม โดยที่ตัวเลขหรือข้อมูลใน
แต่ละชุดการสอน หรือ Data Set ที่จะใช้ส าหรับการหาประสิทธิภาพแบต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ค านวณแต่ละแบบ  
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ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้แบบ (80/80) ตัวเลขชุดแรกคือ ร้อยละหรือเปอร์ เซ็นต์ของคะแนนผู้ที่ท า
แบบฝึกหัดถูกต้องถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และตัวเลขชุดหลังคือ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของ
คะแนนที่ผู้ท าแบบทดสอบถูกต้องโดยถือเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เมื่อท าการวิเคราะห์จะพบว่า ตัวเลขชุด
แรกคือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของคะแนนผู้ท าแบบฝึกหัด แต่ละคนท าคะแนนได้นั้นหมายหมายถึงต้องมี
แบบฝึกหัดมีคะแนนเต็มของแบบฝึกหัด และมีคะแนนแบบฝึกหัดที่ท าได้ส าหรับตัวเลขชุดหลังจะพบว่าเป็นร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์ของคะแนนแบบทดสอบ หมายถึง ต้องมีแบบทดสอบคะแนนเต็มของแบบทดสอบ และ
คะแนนที่ผู้ท าแบบทดสอบแต่ละคนท าได้[6] 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนหลัง(One Group Pretest-Posttest 
Design) 

1.กลุ่มทดลอง   
กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนที่เรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
จ้านวน 20 คน 

2.การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ประกอบด้วย 
2.1 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิเคราะห์งานและเนื้อหา รวบรวมหัวเรื่อง ประเมิน

ความส าคัญของหัวเรื่องความรู้และทักษะจนได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2 สร้างใบเนื้อหาโดยน าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมาก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดย

แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อเรื่องดังนี้  
2.2.1 การปรับกาพ่นสี 
2.2.2 การพ่นสีรองพ้ืน 
2.2.3 การพ่นสีทับหน้า 
2.2.4 การพ่นแลคเกอร์เคลือบเงา 
2.3 สร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า พิจารณาจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและให้มีความ

สอดคล้องกับใบเนื้อหา การสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ ามีข้ันตอนดังแผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการ
สร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า   
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
 2.4 การสร้างแบบทดสอบ   
 การสร้างแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 2.4.1 แบบฝึกหัด ส าหรับวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนในระหว่างเรียนในแต่ละหัวข้อเรื่อง โดยผู้ วิจัย
สร้างแบบฝึกหัดชนิดเลือกตอบส าหรับภาคทฤษฎีใช้ทดสอบความก้าวหน้าในภาคทฤษฎีและแบบฝึกหัดแบบ
อัตนัยส าหรับภาคปฏิบัติจ านวน 4 แบบฝึกหัด ให้ทดสอบความก้าวหน้า คิดเป็น 30 คะแนน 
 2.4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน ชนิดปรนัย  4 ตัวเลือก ส าหรับ
ภาคทฤษฎี จ านวน 20 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน 
 2.4.3 แบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบหลังเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ส าหรับ
ภาคทฤษฎี จ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ จ านวน 10 ข้อ คิดเป็น 30 คะแนน 
 2.5 สร้างแบบประเมินคุณภาพ ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินส าหรับใช้ประเมินคุณภาพของชุดบ าบัด
ละอองสีด้วยละอองน้ า เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 2.6 สร้างแบบสอบถามระดับความพึงพอใจเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือสอบถาม
จากผู้ใช้ชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

ออกแบบชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า  

น้ า 

ทดลอง ปรับปรุง 

ประเมินคุณภาพ 

สรุปผลและรายงานผล 

จบ 

สร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า   

เริ่มต้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า พบว่า มีขนาด ฐานยาว 100 เซนติเมตร กว้าง 80 
เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร มีอุปกรณ์หลักประกอบด้วย ปั๊มน้ า 1 ตัว พัดลมดูดอากาศ 2 ชุด ใช้ไฟฟ้า
กระแสสลับ 220 V ดังรูปที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า   
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2. ผลการหาคุณภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงการหาคุณภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
 

รายการ X  S.D. คุณภาพ 
ด้านการออกแบบ 
รูปลักษณ์การออกแบบของชิ้นงาน 4.60 0.54 ดีมาก 
ความประณีตของชิ้นงาน 4.00 0.00 ดี 
ความคงทนแข็งแรงของชิ้นงาน 4.60 0.54 ดีมาก 
เลือกใช้วัสดุถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 4.80 0.44 ดีมาก 
ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง 4.40 0.54 ดี 
การติดตั้งอุปกรณ์ในต าแหน่งที่เหมาะสม 4.80 0.44 ดีมาก 
ด้านการใช้งาน 
ความสะดวกในการพ่นสี 4.60 0.54 ดีมาก 
ความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายน้ า 4.80 0.44 ดีมาก 
ประสิทธิภาพในการบ าบัดละอองสี 5.00 0.00 ดีมาก 
ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.60 0.54 ดีมาก 
ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 3.80 0.44 ดี 
การจัดเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 4.40 0.54 ดี 
ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 4.40 0.54 ดี 
ประโยชน์ของการน าชิ้นงานไปใช้ 4.80 0.44 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.42 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 1 การหาคุณภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ าโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 
4.57 , S.D = 0.42 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและดี โดยข้อที่มี
คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 9 ข้อ และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมีจ านวน 5 ข้อ 
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3. ผลการหาประสิทธิภาพชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า   
 

รายการ N ΣX ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

คะแนนแบบฝึกหัด(E1) 20 514 25.70 85.66 
คะแนนแบบทดสอบ(E2) 20 521 26.05 86.83 

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ ามีคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหัดเท่ากับ  
25.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.66 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบเท่ากับ 26.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
86.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 80/80 

4. ผลหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า 
การวิเคราะห์ข้อมูลหาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ดังตารางที่ 3 
 

รายการ X  S.D. ความพึงพอใจ 

รูปลักษณ์ของชิ้นงาน 4.40 0.59 พอใจมาก 
ขนาดของชิ้นงาน 4.35 0.48 พอใจมาก 
ความคงทนแข็งแรง 4.30 0.65 พอใจมาก 
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 4.60 0.50 พอใจมากที่สุด 
ความประณีตของชิ้นงาน 4.35 0.67 พอใจมาก 
ความสะดวกในการพ่นสี 4.35 0.81 พอใจมาก 
ความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายน้ า 4.50 0.60 พอใจมากที่สุด 
ประสิทธิภาพในการบ าบัดละอองสี 4.50 0.51 พอใจมากที่สุด 
ระยะเวลาในการระบายอากาศออกที่ท่อทางออก 4.30 0.73 พอใจมาก 
ความสะดวกในการใช้งานสวิทซ์ควบคุม 4.45 0.60 พอใจมาก 
ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.40 0.50 พอใจมาก 
ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4.35 0.67 พอใจมาก 
การจัดเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 4.55 0.51 พอใจมากที่สุด 
ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 4.30 0.57 พอใจมาก 
ประโยชน์ของการน าชิ้นงานไปใช้ 4.75 0.44  พอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.58 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า โดยรวมอยู่ใน

ระดับ พอใจมาก( X = 4.43 , S.D = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับพอใจมากที่สุดและพอใจมาก โดยข้อที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีจ านวน 5 ข้อ และ
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมากมีจ านวน 10 ข้อ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1.คุณภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ าโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและดี โดยข้อที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 9 ข้อ และข้อที่
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมีจ านวน 5 ข้อ ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ได้
ด าเนินการตามวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ[7] ยองใย หอมนาน (2547)  
ได้ศึกษาประสิทธิภาพรวมการก าจัดฝุ่นด้วยการพ่นน้ าในหอสเปรย์ ขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 
เซนติเมตร สูง1.2 เมตร เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบโดยเปลี่ยนตัวแปร คือ ความเข้มข้นของ
ตัวอย่างฝุ่นที่เติมในหอสเปรย์ 6 ความเข้มข้น ชนิดของฝุ่นตัวอย่าง 3 ตัวอย่างและอัตราการพ่นน้ า 3 ความดัน
น้ าที่ 15.20 และ 30 psi พบว่า เมื่อเพ่ิมอัตราการพ่นน้ าในหอสเปรย์ประสิทธิภาพรวมในการรวมในการก าจัด
ฝุ่นเพ่ิมขึ้นทั้ง 3 ตัวอย่างฝุ่นระบบการก าจัดฝุ่นแบบ Spray Tower เป็นทางเลือกในการก าจัดที่ระบบไม่
ซับซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเครื่องสัมผัสหรือเครื่องเก็บฝุ่นแบบเปียก จากการทดลองช่วงประสิทธิภาพรวม
ของ Spray Tower ในการก าจัดแป้งมันส าปะหลังเฉลี่ย 53.51, 71.44 และ 74.90% ประสิทธิภาพรวมการ
ก าจัดปูนซีเมนต์เทาเฉลี่ย 46.56. 54.59 และ 63.06% ที่ความดันน้ า 15.20 และ 30 psi ตามล าดับ[8]  
และเรวัต ซ่อมสุข (2556) ได้พัฒนาเครื่องก าจัดฝุ่นแบบเปียกแรงดันน้ าสูง ผลที่ได้จากการมดสอบ พบว่า  
เครื่องก าจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ าสูง มีประสิทธิภาพดักจับฝุ่นได้มากกว่า 95% เมื่อแรงดันสูงขึ้น มีผลให้
ประสิทธิภาพการบ าบัดสูงขึ้น อนุภาคฝุ่นจะมีโอกาสสัมผัสกับอนุภาคของหยดน้ ามากขึ้น ผงฝุ่นที่น ามาใช้
ทดสอบจึงถูกดักจับได้ทั้งหมด และยังสามารถลดปริมาณใช้น้ าลงได้ 

2.ประสิทธิภาพของชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ ามีคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหัดเท่ากับ 25.70  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.66 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบเท่ากับ 26.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
86.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 80/80 เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการออกแบบชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า
ตามหลักวิศวกรรม มีการศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบ จัดท าคู่มือครู ร่วมถึงได้ผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ดังนั้นเมื่อน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจ ตั้งใจเรียน สนุกต่อการเรียนไม่น่าเบื่อ และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการพ่นสี ซึ่งสอดคล้องกับ [9]  
ชลิตร์ มณีสุวรรณ ที่กล่าวว่าการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมก่อนน าไปใช้จริงจะช่วยให้นวัตกรรมมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.ข้อเสนอแนะจากการน างานวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรศึกษาคู่มือการใช้งานชุดบ าบัดละอองสีด้วยละอองน้ า ให้เข้าใจก่อนใช้จัดการเรียนการสอน 
1.2 ควรเติมน้ าให้เต็มอ่างด้านล่างก่อนที่จะเปิดสวิตช์ปั้มน้ า 
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1.3 ควรตรวจสอบการรั่วของระบบท่อน้ าให้ดีก่อนการเปิดสวิทซ์การท างานของพัดลมและมอเตอร์
ปั้มน้ าครั้งก่อนจะให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน 

1.4 ความตรวจการท างานของหัวสเปรย์ละอองน้ าทุกครั้งก่อนจะให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน 
1.5 ควรติดตั้งสายกราวลงดินเพ่ือป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรสร้างเครื่องบ าบัดน้ าหลังจากการบ าบัดละอองสี 
2.2 ควรเปลี่ยนถาดน้ าให้มีขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับปั๊มน้ า 
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T 029 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรบริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็น เทอร์ไพรส์ จ ากัด  และศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเดียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็น เทอร์
ไพรส์ จ ากัด  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรจ านวน 30 คน  โดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณหาบุคลากร บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็น เทอร์ไพรส์ จ ากัด  ด้านนโยบาย
และการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปกครองบังคับบัญชาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงานและผู้บังคับโดยภาพรวมอยู่ในระดับกลาง 

ส าหรับสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทจัดหา
งานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด พบว่าด้านความรับผิดชอบมีความพยายามคิดหาวิธีการใหม่ๆเพ่ือให้
งานประสบความส าเร็จ ด้านความส า เร็จในการท างาน  ได้ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ  ด้านการยอมรับนับถือ  เพ่ือนร่วมงานของท่านจะแสดง ความยินดีเมื่อท่านปฏิบัติได้ประสบ
ความส าเร็จ  ด้านความก้าวหน้าต าแหน่งงานภายในบริษัทสนับสนุนให้โอกาสได้ข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาส่วนที่รับผิดชอบอยู่เสมอ  ด้านนโยบายและการบริหาร  มีลักษณะของความเป็นผู้น าที่ท่าน
ปรารถนา  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ท่านได้รับความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา  ด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทน  พอใจสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ที่ได้ รับ
จากบริษัท เช่น บ้านพัก  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าท างานเกินภาระงาน ค่าท างานในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นต้น  ด้านองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  ลักษณะของอาชีพ เช่น  การได้รับ

                                                 
1 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อ าเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ 
*coressponding author. email: anucha.singwern@gmail.com 
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มอบหมายในการท างาน  วิชาชีพที่ตรงกับวิชาชีพที่เรียนมาส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
องค์ประกอบส่วนบุคคลที่ท าได้ความรู้ความสามารถตรงและประสบการณ์ในการท างานอย่างเต็มที่ 

 
ค าส าคัญ:   
 
ABSTRACT 
 This research was aimed to study factors affecting on the job satisfaction among 
personnel of Thai Worker Enterprise Recruitment Co., Ltd. The participants of this project 
were 30 employees.  Data were collected by questionnaire and analyzed by mean and 
standard deviation. 
 The result found that most of the participants were female, aged 31-40 years old, 
vocational diploma level, personnel in foreign affair, less than 3year experience, 
Characteristic; creative, Achievement; have fully working potential, Acceptance: happy on 
colleague success, Progress; the company offer the opportunities to make tour of 
inspection abroad to learn how to improve their work, Policy and management; the leader 
managed work on the policy, Leader; desired leadership, Relationship; informal leading, 
Welfare; satisfy with welfare and benefit including of accommodation, transport payment, 
overtime pay, Environment; type of work relate to the education involve with satisfaction 
on responsibility, personality; gained the knowledge and experience. 
 
Keyword:   
 
 

บทน า 
การบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกองค์กร ปัจจัยในการบริหารประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ

สิ่งของ และวิธีการ คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการท างานให้มีความเจริญก้าวหน้า 
องค์กรจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้บริหารจะต้องแน่ใจได้ว่ าบุคลากรทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าบุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มที่ ไร้ประสิทธิภาพในการท างานย่อมส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของงาน 

ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ต่อองค์กรทั้งภาค
ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ อาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรอยู่ที่คุณภาพของ
คนในองค์กร การที่องค์กรจะมีความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือเสียสละในการท างาน
อย่างจริงจังของบุคคลในองค์กร สาเหตุประการหนึ่ง คือ ความพึงใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
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จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจและมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น การวิเคราะห์งานและการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีในองค์กรให้เกิดความพึงพอใจในงานอันจะน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการ 
จัดหางานโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดส่งแรงงานไปท างาน
ต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องมีการประสานงานกับหลายองค์กรและเพ่ือธุรกิจประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งเพ่ือให้การท างานของบุคลากรมีความกระตือรือร้น ราบรื่นและมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด รวมถึงสภาพปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรอันส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  
2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 
  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการของการวางแผน อ านวยการและการควบคุม เพ่ือให้ 
งานนี้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ประการแรก คือ การวางแผน การตั้งนโยบายของกลุ่ม วางวัตถุประสงค์และโครงการส าหรับอนาคต 
ประการที่สอง คือ การจัดมอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะอย่างให้กับแผนกต่าง ๆ และระดับต่างๆ 

ทั้งทีมผู้ท างาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประการที่สาม คือ การควบคุมงาน เป็นการน าทางและเป็นผู้ชี้แนะทางให้เกิดความสะดวกในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และโดยการควบคุมนี้ผู้จัดการสามารถพบว่าได้มีการท าอะไรบ้างเพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และการมอบหมายงาน การบริหาร หมายถึง ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการน าเอาทรัพยากรการ
บริหาร (administrative source) มาประกอบกันขึน้ให้เป็นไปตามกระบวนการทางการบริหาร (process of 
administration) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมพงษ์ เกษมสิน, 1514 : 13) 

โดยทั่วไปการบริหารงานต้องมีปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ เรียกว่า ทรัพยากรการบริหาร 
(administrative sources) คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ
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(management) เพราะว่าการบริหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนจ าเป็นต้องอาศัย เงิน วัสดุ 
และการจัดการองค์การเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น ปัจจุบัน Greenwood (อ้างถึงใน มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, 
2536: 52) ได้เสนอว่า ปัจจัยในการบริหารควรมี 7 อย่าง คือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อ านาจหน้าที่ เวลา 
ก าลังใจในการท างานและความสะดวกต่าง ๆ ดังนั้น การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม การที่จะได้ผลงานออกมา
(output) จะต้องน าปัจจัย 3 อย่าง ใส่เข้าไปในงานก่อน (input) คือ คน เงินและวัสดุ และมีกระบวนการใน
การจัดการให้ input factors ต่าง ๆ ผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี ผลงานจะออกมาดีมีประสิทธิภาพ(อมร 
รักษาสัตย์และขัตติยา กรรณสูตร, 2515: 289) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ในการพัฒนาประเทศต้องอาศัยคน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี และวิธีการจัดการเพ่ือความเจริญก้ าวหน้า

ของประเทศ ดังนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ ถ้าองค์การใดมีคนดีและมีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูง บุคลากรจะสามารถระดมเงิน วัสดุ มาให้กับองค์การและสามารถบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

เสนาะ ติเยาว์ (2514:3) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานบุคคล หมายถึงการจัดระเบียบและดูแล
บุคคลให้ท างานเพ่ือให้บุคคลใช้ประโยชน์และความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด  

จะเห็นว่า การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญต่อองค์การมากที่สุด เนื่องจาก การบริหารงานบุคคล
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการบริหารที่จัดการเกี่ยวกับบุคคลที่น ามาใช้ในองค์การและที่มีอยู่แล้ว โดยเริ่ม
จากการวางแผน การสรรหาบุคคลเข้าท างาน การท านุบ ารุงรักษา รวมทั้งการด าเนินการเมื่อบุคคลนั้นพ้นจาก
ไป ดังนั้น การบริหารงานในองค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ จ าเป็นต้องให้ความสนใจทั้งในด้านโครงสร้าง 
คน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม (อุทัย เลาหวิเชียร, 2533: 5) โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล เนื่องจาก
บุคลากรเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่เครื่องจักร คน เป็นมนุษย์ที่มีความคิด มีจิตใจ มีอารมณ์ต่าง ๆ ตามสถานการณ์
และมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกันในแต่ละคน (พร้อมรินทร์ พรหมเกิด, 2539: 2) หากองค์การใด
ต้องการที่จะให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างแรงจูงใจหรือขวัญ
ในการท างานให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงานและอุทิศตนเพ่ือ
ความส าเร็จของงานขององค์การอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร 

ปัจจัยและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น เป็นเรื่องจ าเป็น วิชัย แหวนเพชร(2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากทั้งจากนักจิตวิทยา นักวิชาการและนัก
บริหารงาน การปฏิบัติงานในองค์การใด ๆ สิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได้นั้น
คือบุคลากร  
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Herzberg (1959) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน ดังนี้ การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การนิเทศงาน  
  Gilmer (1971) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 10 ประการ 
คือ ความมั่นคงในงาน โอกาสก้าวหน้าในการท างาน หน่วยงานและการจัดการ ค่าจ้าง ลักษณะของงานที่ท า 
การนิเทศงาน ลักษณะทางสังคม การติดต่อสื่อสาร สภาพการท างาน ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ  

Dessler (1983) ให้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือปัจจัย
ด้านบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการณ์ ปัจจัยด้านผู้บริหารกับการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

อารี เพชรผุด (2530) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ลักษณะของอาชีพ สิ่งแวดล้อมในองค์การ และงานและสิ่งแวดล้อม 
             2) องค์ประกอบส่วนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน ได้แก่ความสามารถและลักษณะบุคลิกภาพ   
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษา 10 
ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการท างาน และด้าน
ความมั่นคงในงานโดยรวม อยู่ในระดับกลาง  ยกเว้นความมั่นคงในงาน พบว่ามีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้ าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลใจเขตจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน (ศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชวกุล, 2550) 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ด้านลักษณะของงานมีระดับความพึงพอใจมาก ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ระดับความพึงพอใจมาก ด้านการได้รับความยุติธรรมในหน่วยงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง (วรากร ประทุมนันท์, 2550) 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการสนเทศทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุด พบว่า ข้าราชการกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด มี ความ       
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
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โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานะของอาชีพ ความม่ันคงภายในงาน ความส าเร็จในการท างานของ
บุคคล ความเป็นอยู่ส่วนตัว นโยบายขององค์กร ความก้าวหน้า สภาพการท างาน ความรับผิดชอบ ได้รับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เงินเดือน (นฤเทพ คะนึงทรัพย์, 2551) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรบริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด โดย
ใช้แบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน ที่มีผลต่อความพึงพอใจปัจจัยด้าน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  

เครื่องมือในการวิจัย 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน 

ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ 

เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
2. ประเมินจากแบบสอบถามบุคลากรบริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด โดยใช้
แบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน  
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยมีเกณฑ์แปลความหมายของคะแนนที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ
บุญชม  ศรีสะอาดและบุญส่ง  นิลแก้ว  (2535 หน้า 23-24)  ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 249  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการศึกษา  
 การทดสอบหาค่าความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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คณะผู้วิจัยได้ใช้ค่าสถิติในการแปลผลดังนี้ 
  1. การหาค่าเฉลี่ย มีสูตรทางสถิติ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 100 ) 

 
เมื่อ        แทน ค่าเฉลี่ย 

   X     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
    N แทน จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

    2.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
เมื่อ    S.D.  แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน   ผลรวมของคะแนน 
   n แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
  
ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด รวมถึงสภาพปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็น
เทอร์ไพรส์ จ ากัด  โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ 
เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน จาก
การศึกษา พบว่า 

4.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์ค
เกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(N=30) 
 รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 12 30.50 
 หญิง 18 69.50 
อาย ุ 25-30 ปี 7 23.33 
 31-40 ปี 10 33.33 
 41-50 ปี 8 26.67 
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 รายการ จ านวน ร้อยละ 
 51 ปีขึ้นไป 5 16.67 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปวช. 10 33.33 
 ปวส. 17 56.67 
 ปริญญาตรี 3 10.00 
ประเภทบุคลากร ฝ่ายต่างประเทศ 9 28.00 
 ฝ่ายธุรการ 5 16.50 
 ฝ่ายจัดสรรหา 6 22.50 
 ฝ่ายบัญชี 5 16.50 
 อื่นๆ 5 16.50 
ประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 3 ปี 10 33.33 
 4-6 ปี 8 26.67 
 7-9 ปี 8 26.67 
 10 ปีขึ้นไป 4 13.33 

ตารางท่ี 4.2 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์ค
เกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
บุคลากร (n =30) การแปล

ความ 
 S.D. 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ด้านความรับผิดชอบ 

1.1 ท่านพอใจกับความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.21 0.58 มาก 
1.2 บริษัทฯ มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 4.06 0.66  
1.3 ท่านมีอสิระในการปฏิบัติงานที่รบัผดิชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว ้ 3.84 0.61  
1.4 ท่านพยายามคิดหาวิธีการใหม่  ๆเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 4.28 0.69  
1.5 ท่านปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4.22 0.54  
2.ด้านความส าเรจ็ในการท างาน 
2.1 ท่านมีความรกัและภาคภูมิใจในผลงานที่ท่านปฏบิัติอยู่ในปัจจบุันนี ้ 4.09 0.34 มาก 

2.2 ท่านคิดว่าท่านประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานเป็นอย่างด ี 3.78 0.89 มาก 
2.3 ท่านมีความรูส้ึกสบายใจในการปฏบิัติงานท่ีได้รบัมอบหมาย  4.02 0.69 มาก 

2.4 ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงานเตม็ความสามารถ 4.08 0.67 มาก 
2.5 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4.17 0.72 มาก 
3.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

3.1 ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานในบริษัท ฯ 4.06 0.66 มาก 
3.2 ผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน 4.21 0.61 มาก 

3.3 ผู้บังคับบญัชาไวว้างใจมอบหมายงานพิเศษอื่น ๆ  ของบริษัทให้ท่านปฏิบัต ิ 3.83 0.81 มาก 
3.4 เพื่อนรว่มงานของท่านจะแสดงความยินดีเมือ่ท่านปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ 4.26 0.86 มาก 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา 
บุคลากร (n =30) การแปล

ความ 
 S.D. 

3.5 เพื่อนร่วมงานมักมาขอรบัค าปรึกษาในการปฏิบัติงานจากท่าน 4.11 0.71 มาก 
4.ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
4.1 ต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่สามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 3.86 0.66 มาก 

4.2 ในสายงานของท่าน ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน 3.95 0.81 มาก 
4.3 ท่านได้รบัการสนบัสนนุให้มคีวามเจรญิก้าวหนา้ตามความรู้ความสามารถและสายงาน 4.23 0.69 มาก 

4.4 การเลื่อนต าแหน่งในบริษัทฯของท่านมีความเป็นธรรม 4.01 0.71 มาก 
4.5 บริษัทฯ สนับสนุนให้มโีอกาสเข้ารับการอบรม ศกึษาดูงานเพื่อพัฒนางานที่รบัผดิชอบเสมอ 4.28 0.69 มาก 

ปัจจัยค้ าจุน 
1. ด้านนโยบายและการบริหาร 
1.1 บริษัทฯ มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยา่งมคีวามชัดเจนสามารถน าไปปฏิบตัไิด้  4.18 0.58 มาก 

1.2 บริษัทฯ มีการกระจายงานและมอบหมายหน้าที่อย่างมีความเสมอภาคและ
เหมาะสมกับบุคคล  

4.07 0.58 มาก 

1.3 บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารภายในเพ่ือให้ข้อมูลน าการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอและทันเวลา  

3.95 0.49 มาก 

1.4 ผู้บังคับบัญชาบรหิารงานได้ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว ้ 4.02 0.84 มาก 

1.5  ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของบริษัทฯ  3.92 0.41 มาก 
2. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 

2.1 ผู้บังคับบญัชาของท่านมคีวามรู้ความสามารถในการบรหิารงานเปน็อย่างด ี 4.26 0.36 มาก 
2.2  ผู้บังคับบัญชาของท่านมีลักษณะความเป็นผู้น าท่ีท่านปรารถนา  4.21 0.63 มาก 

2.3 ผู้บังคับบญัชาของท่านมคีวามเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคบับัญชาโดยเทา่เทียมกัน 4.18 0.95 มาก 
2.4  ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของท่าน  4.01 0.67 มาก 
2.5 เมื่อท่านมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งในด้านปัญหาส่วนตัวและปัญหาในการท างาน

ท่านสามารถเดินไปหาผู้บังคับบัญชาแล้วปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ได้  
3.78 0.69 มาก 

3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

3.1 เพือ่นร่วมงานมีความสามคัคีและเป็นกันเองกับท่าน 4.12 0.75 มาก 
3.2  ท่านได้รับค าแนะน าปรึกษาจากเพือ่นร่วมงาน 4.11 0.47 มาก 
3.3 เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเมือ่ท่านประสบปญัหา 3.84 0.79 มาก 
3.4  ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถท างานร่วมกันไดเ้ป็นอย่างด ี 4.21 0.73 มาก 
3.5 ท่านได้รับความเป็นกันเองจากผู้บงัคับบัญชา 4.04 0.56 มาก 

4. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
4.1 เงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา และความรู้ความสามารถ 4.11 0.45 มาก 
4.2  เงินเดือนท่ีไดร้ับมีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  4.16 0.47 มาก 
4.3 ท่านได้รับเงินเดือนเพียงพอต่อการด ารงชีพ 3.91 0.63 มาก 
4.4  ท่านได้รับการสนบัสนุนให้เลื่อนขัน้เงินเดือนอย่างเหมาะสม 4.14 0.53 มาก 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา 
บุคลากร (n =30) การแปล

ความ 
 S.D. 

4.5 ท่านพอใจระบบสวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูลและเงินในลักษณะตอบแทนต่างๆ 
ที่ได้รบัจากหน่วยงาน เช่น บ้านพัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกพื้นที่ คา่ท างาน
เกินภาระงาน ค่าตอบแทนในการปฏบิัติงานภาคนอกเวลา เปน็ต้น 

4.11 0.58 มาก 

รวม   มาก 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหา
งาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด ในด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จใน
การท างาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  มีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ (P< 0.05)  และในด้านปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทน มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ (P< 0.05)   

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็น
เทอร์ไพรส์ จ ากัด จ านวน  30 คน ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้  
ตารางท่ี 4.3 แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์

ไพรส์ จ ากัด 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
บุคลากร (n =30) การแปล

ความ 
 S.D. 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  
1.1 สภาพแวดล้อมทางสังคมภายนอกบริษัทฯ เช่น ความปลอดภัย ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของท่าน 
4.38 0.67 มาก 

1.2 ลักษณะของอาชีพ เช่นการไดร้ับมอบหมายในการท างานตามวิชาชีพทีเ่รยีนมา
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของท่าน 

4.10 0.75 มาก 

1.3 สถานท่ีท างานของท่านเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 4.24 0.57 มาก 

1.3 อาคารสถานที่มคีวามสะอาดเป็นระเบยีบและมคีวามเป็นสัดส่วน 4.06 0.66 มาก 
1.5 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน และคู่มือในการ

ปฏิบัติงานมีความพอเพียงและทันสมัย 
4.15 0.91 มาก 

องค์ประกอบส่วนบุคคล 
2.1 งานที่ท าได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานอย่างเต็มที่ 4.33 0.57 มาก 

2.2 งานท่ีท าได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.06 0.66 มาก 
2.3 ท่านสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่/ค าสั่งที่ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า

งานมอบหมายให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
4.21 0.61 มาก 

2.4 งานท่ีท าได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 4.28 0.69 มาก 
2.5 งานท่ีท าเหมาะสมกับบุคลิกภาพของท่าน 4.05 0.37 มาก 
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บุคลากร (n =30) การแปล
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รวม   มาก 

  
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทย

เวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านองค์ประกอบส่วน
บุคคล อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ (P< 0.05) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์ค
เกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด ได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  

5.1.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์ค
เกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท
จัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด ด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 30 คน สรุปผลดังนี้  
 ด้านปัจจัยจูงใจ มี 4 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านความรับผิดชอบทั้งหมด บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  แต่มีความพึง
พอใจด้านการมีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ น้อยที่สุด   ด้าน
ความส าเร็จในการท างานทั้งหมด บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  แต่มีความพึงพอใจด้าน
การประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี น้อยที่สุด   ด้านการได้รับการยอมรับนับถือทั้งหมด 
บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  แต่มีความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชาไว้วางใจมอบหมายงาน
พิเศษอ่ืน ๆ ของบริษัทให้ท่านปฏิบัติ น้อยที่สุด  และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานทั้งหมด  บุคลากรมี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  แต่มีความพึงพอใจด้านต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่สามารถสร้าง
ผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง และ ในสายงานของท่าน ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน น้อยที่สุด 
 
 ด้านปัจจัยค้ าจุน มี 4 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านนโยบายและการบริหารทั้งหมด บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  แต่มี
ความพึงพอใจด้านบริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารภายในเพ่ือให้ข้อมูลน าการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและ
ทันเวลา และ ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของบริษัทฯ น้อยที่สุด   และด้าน
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การปกครองบังคับบัญชาทั้งหมด บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  แต่บุคลากรมีความพึง
พอใจ ด้านเมื่อท่านมีปัญหาเกิดข้ึนทั้งในด้านปัญหาส่วนตัวและปัญหาในการท างาน และด้านท่านสามารถเดิน
ไปหาผู้บังคับบัญชาแล้วปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ได ้น้อยที่สุด 
 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทั้งหมด บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก  แต่มีความพึงพอใจ ด้านเพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านประสบปัญหา น้อยที่สุด  และ
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมด บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก แต่มีความ
พึงพอใจ ด้านท่านได้รับเงินเดือนเพียงพอต่อการด ารงชีพ น้อยที่สุด 

5.1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ ไพรส จ ากัด  
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์ค
เกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน สรุปผลดังนี้  
 ด้านองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  และมี
ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมทางสังคมภายนอกบริษัทฯ เช่น ความปลอดภัย และ ด้านสถานที่ท างานของ
ท่านเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน มากที่สุดตามล าดับ 
 ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  และมีความ
พึงพอใจ ด้านงานที่ท าได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานอย่างเต็มที่ และ ด้านงานที่
ท าได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มากท่ีสุดตามล าดับ 

5.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  รวมถึง สภาพปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็น
เทอร์ไพรส์ จ ากัด  สรุปผลได้ดังนี้ 

5.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ 
เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด   
 5.2.1.1 ด้านปัจจัยจูงใจ บริษัทควรมีการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้  
 ด้านความรับผิดชอบ บริษัทควรให้บุคลากร มีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้   ด้านความส าเร็จในการท างาน บริษัทควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผู้บังคับบัญชาควรไว้วางใจ
มอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ของบริษัทให้บุคลากรปฏิบัติมากขึ้น   และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  
บริษัทควรส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมความม่ันใจแก่บุคลากร ในด้านต าแหน่งงานที่ปฏิบัติงานอยู่ จะสามารถ
สร้างผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานดังกล่าว 
 5.2.1.2 ด้านปัจจัยค้ าจุน บริษัทควรมีการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้  
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 ด้านนโยบายและการบริหาร บริษัทฯ ควรมีการติดต่อสื่อสารภายในเพ่ือให้ข้อมูลน าการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและทันเวลา และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของบริษัทฯ มากขึ้น  และด้านการปกครองบังคับบัญชา บริษัทฯ ควรรับฟังเมื่อบุคลากรมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งใน
ด้านปัญหาส่วนตัวและปัญหาในการท างาน และสามารถให้ค าปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ได ้
    ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา บริษัทฯ ควรเสริมสร้างกิจกรรมสาร
สัมพันธ์ในองค์กรให้มากขึ้น   และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน  บริษัทฯ ควรส่งเสริมบุคลากร
ด้านอาชีพเสริมอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยไม่กระทบต่อองค์กร 

5.2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทจัดหางาน ไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  
 ด้านองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทควรมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภายนอก
บริษัทฯ เช่น ความปลอดภัย และ ด้านสถานที่ท างานของท่านเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน ให้มากยิ่งขึ้น  
และด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล บริษัทควรมีการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการท างานอย่างเต็มที่ และ การส่งเสริมขวัญก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการท างานจาก
ผู้บังคบับัญชาให้มากยิ่งข้ึน 
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T 030 
การออกแบบและสร้างรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองลอ้หน้า 

DESIGN AND CREATE OF A TRICYCLE TWO STEERING FRONT WHEELS 
 

เมืองมนต์ เนตรหาญ
1
* อดุล ขันแก้ว2,รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรชีานนท3์ อ าไพร ผาสีดา4  และ ชกร  พลหาญ5  

Muangmon Nethan1*Adool Khunkaew2 Ronnasak Wiwatpreechanon3 Amphai Paseeda4Chakorn Phonharn5 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ออกแบบและจัดสร้างรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้าและ           

2)เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรถสามล้อที่ใช้หนึ่งล้อหน้ากับสองล้อหน้า  โดยกาออกแบบและจัดสร้าง
รถสามล้อที่มีสองล้อหน้า ขนาดความกว้าง 250 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร ความสูง 150 
เซนติเมตร น้ าหนัก 250 กิโลกรัม  ใช้ระบบบังคับเลี้ยว แบบเฟืองสะพาน (Rack and Pinion) ควบคุมด้วย 
พวงมาลัย  ระบบรองรับล้อหน้าแบบปีกนก ระบบรองรับน้ าหนักล้อหลังแบบโช้คคู่   ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
แบบ โซ่ ใช้เครื่องยนต์ รุ่น CB 1000  ยี่ห้อ Honda เป็นต้นก าลัง 

ผลการวิจัยพบว่าถ้ามีผลการประเมินด้านการออกแบบและสร้างรถสามล้อที่บังคับสองล้อหน้า
สามารถวิ่งบนถนนทั่วไปได้ปกติมีอาการสั่นที่ พวงมาลัยที่ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งบนสนามหญ้า
สามารถควบคุมและวิ่งได้ดี พวงมาลัยมีอาการสั่นที่ ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การบังคับเลี้ยวสามารถ
ควบคุมได้ดี เมื่อทดสอบการเลี้ยวบนสนามขับขี่ปลอดภัย ที่ความเร็ว 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถมีอาการล้อ
ด้านลังสไลด์  ส่วนรถสามล้อที่มีหนึ่งล้อหน้าได้ท้าการทดสอบในรูปแบบเดียวกันพบว่าสามารถวิ่งบนถนน
ทั่วไปได้ปกติมีอาการสั่นที่แฮนด์ที่ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่นเดียวกัน เมื่อวิ่งบนสนามหญ้ามีอาการ
สั่นที่ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่สามารถท้าความเร็วได้เนื่องจากสนามมีขนาดจ ากัดเมื่อทดสอบการ
เลี้ยวบนสนามที่ความเร็ว 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ล้อด้านในมีอาการหนีศูนย์ จนท้าให้ล้อด้านในยกข้ึน 
 
ค าส าคัญ: การออกแบบ รถสามล้อระบบบังคับเลี้ยวล้อหน้า ระบบบังคับเลี้ยว 
Abstract 

The purposes of this research were: (1) to design and create of the tricycle with 
front wheel steering system, (2) to compare the efficiency of the tricycle with a front 
wheel and two front wheels. The tricycle with front wheel was 250 cm wide, 180 cm long 
and 150 cm high. It was 250 Kg, using rack and pinion to control the steering. The front 

                                                 
1-5 ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
1-5 Department of Automotive Technology Institute of Vocational education Northeastern Region 2 
*coressponding author. email: Suphawit363@gmail.com 
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wheel system was wishbone suspension. The weight system was shock absorber. The 
engine rear wheel drive was chain and using CB 1000 engine of Honda to powertrain 
system. 
 

Keywords: Design, Two front wheel steering system, Steering system 
บทน า 

การพัฒนารถยนต์ในปัจจุบันนับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เราซึ่ง
ให้ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องการยานพาหนะมา
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของตนเอง ในการพัฒนารถยนต์ถือเป็นกรอบความคิดของแต่ละบุคคลใน
การอ้านวย ความสะดวก และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคล ในการพัฒนาประสิทธิภาพของรถยนต์ การ
ลดต้นทุนใน การจัดสร้างและมีอุปกรณ์ประกอบที่น้อยชิ้น โดยเฉพาะรถที่มีความแปลกตาไม่คุ้นเคยถือเป็น
แนวความคิดอีก อย่างหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจด้านยานยนต์ต่อไปได้ 
ถึงแม้ว่ารถสามล้อจะ เป็นรถที่มีเสถียรภาพที่ไม่ค่อยดีมากนัก แต่ เสถียรภาพแบบไดนามิกส์ และเทคโนโลยี
น่าจะตอบสนองด้านความ ปลอดภัยภายใต้สภาวะการขับขี่แบบต่างๆ ได ้

จากการศึกษารวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยยังมีการศึกษาและพัฒนารถสามล้อบังคับ
เลี้ยวสองล้อหน้า ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจ าวัน การออกแบบและการสร้างรถสามล้อบังคับเลี้ยวสอง
ล้อหน้าเป็นการศึกษาถึง ข้อดีข้อเสียของระบบบังคับเลี้ยว โดยท าการออกแบบและสร้างรถสามล้อที่มีสองล้อ
ด้านหน้า ออกแบบตัวถังให้เป็นไปตามหลักแอร์โรไดนามิกส์เสมือนรูปหยดน้ าโดยมีจุดศูนย์ถ่วงน้ าหนักของรถ 
และคนขับ รวมกันที่จุดศูนย์กลางของตัวรถพอดี  เพ่ือให้รถมีความสมดุลได้ตลอดเวลาทั้งการขับปกติ  และ
ในขณะท าการเลี้ยว 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจออกแบบและสร้างรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า  เพื่อออกแบบและสร้าง 
รถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า  และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรถสามล้อที่ใช้ระบบบังคับเลี้ยวหนึ่งล้อ
หน้ากับสองล้อหน้า ในการพัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือการออกแบบและสร้างรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า 
2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรถสามล้อที่ใช้หนึ่งล้อหน้ากับสองล้อหน้า 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1. การออกแบบและพัฒนารถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า   เป็นการออกแบบ สร้าง และทดสอบ

หาประสิทธิภาพ เพื่อการใช้งานจริง  โดยออกแบบรูปร่างให้มีรูปร่างคล้ายหยดน้ า  สามารถใช้งานได้คล่องตัว 
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ตามหลักอากาศพลศาสตร์ โดยค านึงถึงขนาดของตัวรถ  และน้ าหนักของผู้ขับขี่  เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการ
ท างานของรถได้ดีขณะขับเคลื่อน  สามารถค านวณหาได้ดังนี้ 

Rr  = KrW 
Ra = ( ACd )/2 
F  =  Rt =(Rr +  Ra) 
 

เมื่อ      F  = แรงขับเคลื่อนตัวรถ 
Rr = แรงด้านการขับเคลื่อนจากน้ าหนักรถ 
Ra  = แรงต้านการขับเคลื่อนทางพลศาสตร์ 
W  = น้ าหนักรถ 
Cd = ประสิทธิภาพแรงฉุดอากาศ เท่ากับ 

0.29 
Kr = ประสิทธิภาพแรงต้านการหมุนของล้อ 
       เท่ากับ 0.012 

        = ประสิทธิภาพการส่งก าลัง เท่ากับ 
85 % 

r =  รัศมยีางรถยนต์  เท่ากับ 0.10 m 

A = พ้ืนที่หน้าตัดรถยนต์  เท่ากับ ......... 
H = ความสูงของตัวรถ 

= ความหนาแน่นของอากาศ เท่ากับ  
      1.18 kg/m3 

       = อัตราความเร็วรถยนต์ เท่ากับ. m/sec 
ทั้งนี ้

Pw  = F• V คือ ค่าก าลังที่ใช้ขบัเคลื่อนที่ล้อ  
Tw = Fxr คือ ค่าแรงบิดที่ล้อ  

 

 
 ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ได้จัดสร้าง รถสามล้อที่มีสองล้อด้านหน้า  ท าการออกแบบตัวถังตามหลักแอร์โร
ไดนามิกส์เสมือนรูปหยดน้ า  มีจุดศูนย์ถ่วง ระบบบังคับเลี้ยว น้ าหนักของรถและคนขับ รวมกันที่จุดศูนย์กลาง
ของตัวรถพอดี  น าหลักการและข้อดีข้อเสียมาพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 1 แสดงระบบควบคุมแบบ Delta และแบบ Tadpole 
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รูปที่ 2 แสดงมุมเลี้ยว Delta และแบบ Tadpole        

Yu-Cheng Lin and Hong-Chi Nian (2006)  ท าการวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ออกแบบ
โครงสร้างของส่วนตัวถังรถโดยสารโดยใช้  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้กล่าวไว้ว่าศูนย์ถ่วงขึ้นอยู่กับความสูง
ของตัวรถเป็นส าคัญ  และ Abdullah et al (2011) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์แบบไดนามิกส์ของปีกนก
รถยนต์ โดยใช้การทดสอบและเทคนิคเชิงตัวเลข การวิจัยนี้ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณลักษณะแบบ ไดนามิกส์
และการทดลองเชิงตัวเลขของปีกนกโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิมนต์เพ่ือตรวจสอบความล้าจากการสั่นสะเทือนของ
ปีกนก  

2. โครงของรถยนต์ใช้เหล็กท่อกลมด า (Carbon Steel Tubes)  1.5 in2 เป็นฐานโดยมีส่วนประกอบ
ระบบรองรับล้อหน้าแบบปีกนกคู่  และระบบรองรับล้อหลังเป็นแบบโช๊คคู่สวิงอาร์ม  ระบบบังคับเลี้ยวเป็น
พวงมาลัยควบคุมการเลี้ยวโดยใช้เฟืองสะพาน ระบบเบรกใช้แบบไฮดรอลิกส์ทั้งสามล้อ  การออกแบบโครงรถ
พิจารณาถึงหลักความปลอดภัยเบื้องต้นของผู้ขับขี่  และผู้โดยสาร ขนาดความกว้าง  ความยาว  ความสูง  250 
cm x 1.80 cm x150 cm ตามล าดับ มีน้ าหนักเฉพาะตัวรถเปล่า 250 kg  โครงรถจัดท าขึ้นให้มีความแข็งแรง 
และมีความสัมพันธ์ในการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบต่างๆ เช่นระบบรองรับ ระบบส่งก าลังและระบบเบรก ช่วยให้
ผู้ขับขี่มีความเชื่อม่ันในการควบคุมทุกๆ รถตามความเร็วของรถ  ในการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกออกแบบ
ตามหลักอากาศพลศาสตร์  ทางวิศวกรรมยานยนต์   ใช้การหล่อขึ้นรูปด้วยเรซิ่นไฟเบอร์ตามแบบที่ได้ก าหนด
ไว้  ดังแสดงรูปที่ 3 และแสดงรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 แสดงรูปโครงของรถสามล้อเลี้ยวสองล้อหน้า  

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงรูปการขึ้นโครงของรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า 
 

3. รูปแบบการขับเคลื่อน รถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า ใช้เครื่องยนต์ของ Honda CB 1000  
เครื่องยนต์มือสอง  ใช้การขับเคลื่อนล้อหลังแบบโซ่เครื่องยนต์ซึ่งเครื่องยนต์ดังกล่าวให้ประสิทธิภาพที่สามารถ
ขับเคลื่อนรถท่ีสร้างขึ้นที่มีน้ าหนักรวมทั้งตัวรถและคนขับประมาณ 350 Kg       

4. ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) ประกอบ ด้วย 1. กระปุกพวงมาลัย  
(Steering Box)  2. ขาไก่ (Pitman Arm) 3. แขนบังคับเลี้ยว (Knuckle Arm) 4. แกนบังคับเลี้ยว (Steering 
Knuckle)  5. คันชัก (Drag Link) 6. คันส่ง (Tie Rod)  7. ลูกหมาก (Tie-Rod End) 8. แขนประคอง (Idler 
Arm) 9. โช้คอัพกันสะเทือนพวงมาลัย (Steering Damper)         
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยเอกสาร (Commentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวทางความคิด
และข้อมูลต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารา เอกสาร  การวิจัย  การบันทึกหรือรายงานการประชุม
น ามาเรียบเรียงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ด าเนินการ 

2. การออกแบบและสร้าง  ตามหลักการ ทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบรองรับน้ าหนัก  ระบบ
บังคับเลี้ยว  ระบบควบคุม  และการออกแบบยานยนต์ รอยเชื่อม  การรับแรง และการวางอุปกรณ์
ส่วนประกอบต่างๆ ระบบรองรับล้อหน้าแบบปีกนกคู่  ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกส์เบรกทั้งสามล้อ และ
ระบบเครื่องยนต์  เป็นต้น  การหล่อตัวถังด้วยเรซิ่นไฟเบอร์  ได้ท าการจัดสร้างตามหลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์  โดยยึดหลักการตามทฤษฎีวิศวกรรมยานยนต์  เป็นการผสมผสานกันของ วิศวกรรมศาสตร์
หลายๆ แขนงโดยอาศัยพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับทฤษฏีด้านยานยนต์ต่างๆ  เช่น หลัก
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พลศาสตร์ยานยนต์ หลักการขับเคลื่อนก าลังในยานยนต์ หลักการท างานของเครื่องยนต์ต้นก าลัง การพัฒนา
สมรรถนะ จนได้รูปแบบรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) เป็นวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire method) และการสัมภาษณ์ (Interview method) 
ทั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์  ส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งแบบสอบถามแยกเป็น 4 ตอน  คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
อายุ เพศ  ระดับการศึกษา  ศาสนา อาชีพ  ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง
ของตัวรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้าหนึ่งล้อหลังที่ได้สร้างข้ึน ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการขับขี่  
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  

 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผู้เชี่ยวชาญ  บริษัทรถยนต์  จ านวน 10 คน  ครู-อาจารย์ จ านวน  10 คน  นักศึกษา จ านวน 10 
คน ประชาชนทั่วไป จ านวน 10  คน  รวม 50 คน  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ก าหนดโดยวิธีการใช้
สูตรค านวณ  (ธนัน อนุมานราชธน, 2538 : 156) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดลอง 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดลอง  ใช้รถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้าที่ได้จัดสร้างขึ้น ดัง
แสดงในรูปที่ 5   และรถสามล้อที่มีหนึ่งล้อหน้าที่มีใช้กันทั่วไป ดังแสดงในรูปที่  6 

 
 

รูปที่ 5  แสดงรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้าที่สร้างขึ้น 
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รูปที่ 6 แสดงรถสามล้อที่บังคับเลี้ยวหนึ่งล้อหน้า 
 

น ามาทดลองเพ่ือเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยให้เชี่ยวชาญในการขับรถจากบริษัทรถยนต์  จากครู -
อาจารย์  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ใช้แบบสอบถามในการประเมินผลด้านการออกแบบรถสามล้อบังคับ
เลี้ยวสองล้อหน้า  จากนั้นใช้กลุ่มตัวอย่างท าการขับขี่เพ่ือเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรถสามล้อที่ใช้บังคับ
เลี้ยวหนึ่งล้อหน้ากับสองล้อหน้า  ในสภาพถนนปกติ  ถนนลาดยาง  สนามหญ้า  และสนามขับขี่ปลอดภัย  
ภายในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  ท าการเปรียบเทียบรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า  และ
สามล้อทีบ่ังคับเลี้ยวหนึ่งสองล้อหน้า  ในแบบแรกจะมีอุปกรณ์ กลไกล ชิ้นส่วนจ านวนมาก  และฐานล้อหน้าที่
มีความกว้าง และมีน้ าหนักกดลงตรงกลางค่อนข้างมาก  จึงท าให้การเลี้ยวและการทรงตัวได้ดี  ส่วนแบบที่สอง
จะมีอุปกรณ์  กลไกล ในการควบคุมค่อนข้างน้อยซึ่งการควบคุมเป็นแบบใช้แฮนด์ในการควบคุม ฐานล้อหน้ามี
ขนาดความกว้างน้อยจึงท าให้การเลี้ยวมีการทรงตัวไม่ดี  เมื่อเลี้ยวอย่างรวดเร็วท าให้พลิกคว่ าได้ง่าย  การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า  เพ่ือเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรถสามล้อ
ที่ใช้หนึ่งล้อหน้ากับสองล้อหน้า  ทดสอบและเก็บข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญทดสอบในสภาพการท างานจริงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  บริษัทรถยนต์  จ านวน 10 คน  ครู-อาจารย์ จ านวน  10 คน  นักศึกษา จ านวน 10 คน และ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 10  คน  รวมจ านวน 50 คน  คน  ท าการวิ่งทดสอบตามความเร็วต่างๆ  โดยเริ่ม
ตั้งแต่ความที่ 10-20 Km/hr ไปจนถึง 90-100 Km/hr  แบ่งเป็นการทดสอบ 1. วิ่งบนถนนทั่วไป 2. วิ่งสนาม
หญ้า  3. การเลี้ยวในสนามขับขี่ปลอดภัย การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ข้อ  ได้ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามความเร็วที่ก าหนด ท าการทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบในสภาพท้องถนนจริงเป็นทางลาดยาง 
สายมุกดาหาร-ธาตุพนม  อุณหภูมิถนนประมาณ  35 C ระยะทาง ไป-กลับ 60 กิโลเมตร ระบบบังคับเลี้ยว  
ระบบรองรับน้ าหนัก  ไฟสัญญาณ  การบังคับใช้ได้อย่างคล่องตัว ในการขับขี่ตามถนนที่ท าการทดสอบ ระบบ
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ไฟฟ้าทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติ ทดสอบขับขี่วิ่งในสนามฟุตบอลที่เป็นพ้ืนหญ้าภายในวิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพ่ือทดสอบระบบรองรับน้ าหนัก ระบบช่วงล่างและระบบส่งก าลังของรถ โดยผู้
ขับขี่ทดสอบมีน้ าหนัก 65 กิโลกรัม รวมน้ าหนักรถ 250 กิโลกรัม น้ าหนักรวมเป็น 315 กิโลกรัม แล้วท าการ
ขับขี่ทดสอบในสนามหญ้าที่ขรุขระ โดยท าการวิ่งทดสอบต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 30 นาที แบ่งเป็นช่วงๆ  
ปรากฏว่าสามารถวิ่งได้อย่างคล่องตัว และมีความนุ่มนวลของระบบรองรับน้ าหนัก ทดสอบการเลี้ยวใน
ความเร็วต่างๆ กัน  จึงน าผลที่ได้มาสรุปลงในตาราง  ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการสังเกตของตัวรถ  
และการสรุปผลของผู้ขับขี่  เพ่ือใช้ในการศึกษาในระบบต่างๆ   ของรถสามล้อที่ได้จัดสร้างขึ้น   เนื่องจากใน
การวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดที่เครื่องมือวัดของการทดสอบ ขาดเครื่องมือทดสอบที่มีมาตรฐาน จึงเป็นเพียงการ
วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป เท่านั้น ดังแสดงตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบ 

ผลการวิจัย 
รถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้าที่สร้างขึ้นตามท่ีได้ออกแบบไว้  ส าเร็จได้ด้วยดีและสามารถวิ่งได้ตาม

เป้าหมายที่ได้วางไว้เบื้องต้น และเมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า  เพ่ือ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรถสามล้อที่ใช้หนึ่งล้อหน้ากับสองล้อหน้า  เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ทดสอบวิ่งจริงบนถนนลาดยางสายมุกดาหาร-ธาตุพนม สามารถวิ่งได้ที่ความเร็วสูงสุด 180 Km/hr แต่ในการ
วิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลที่ความเร็ว 10-100 Km/hr เท่านั้น  เนื่องจากเป็นความเร็วที่สามารถเก็บข้อมูลได้วิ่งบน
ถนนทั่วไป  รถสามล้อที่มีสองล้อหน้าเริ่มมีอาการพวงมาลัยสั่นที่ความเร็ว 40 Km/hr ส่วนรถสามล้อที่มีหนึ่ง
ล้อหน้าแฮนด์เริ่มสั่นที่ความเร็ว  40 Km/hr เช่นกัน  

ท าการทดสอบวิ่งในสนามทดสอบขับขี่ปลอดภัยภายในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 
เป็นการทดสอบการควบคุมการเลี้ยว  ในสภาวะความเร็วต่างๆ รถสามล้อที่มีสองล้อหน้าสามารถควบคุมการ
เลี้ยวได้ดี มั่นคง ที่ความเร็วตั้งแต่ 10 Km/hr จนไปถึง 60 Km/hr เมื่อเลี้ยวกะทันหันที่ความเร็ว 70 Km/hr 
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ท้ายรถมีอาการสไลด์   ส่วนรถสามล้อที่มีหนึ่งล้อหน้าเมื่อท าการเลี้ยวแฮนด์สามารถควบคุมได้ดีเช่นกัน  แต่
เมื่อเลี้ยวที่ความเร็ว 70 Km/hr ล้อด้านในมีอาการหนีศูนย์จนท าให้ล้อด้านในยกข้ึน  

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบและสร้างรถสามล้อบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า  ด้านการออกแบบโดยใช้
แบบสอบถามพบว่า ด้านความสวยงามมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ได้เท่ากับ 4.80 คะแนน รองลงมาคือ ด้าน
ความแข็งแรงของตัวรถ และการใช้งานได้จริงโดย มีผลคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.70 คะแนน และ 4.65 คะแนน  
ตามล าดับ ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพรถสามล้อที่บังคับสองล้อหน้าสามารถวิ่งบนถนนทั่วไปได้ปกติมีอาการ
สั่นที่พวงมาลัยที่ความเร็ว 40 Km/hr วิ่งบนสนามหญ้าสามารถควบคุมและวิ่งได้ดี พวงมาลัยมีอาการสั่นที่
ความเร็ว 10 Km/hr การบังคับเลี้ยวสามารถควบคุมได้ดี เมื่อทดสอบการเลี้ยวบนสนามขับขี่ปลอดภัยที่
ความเร็ว 70 Km/hr รถมีอาการล้อด้านลังสไลด์  ส่วนรถสามล้อที่มีหนึ่งล้อหน้าได้ท าการทดสอบในรูปแบบ
เดียวกันพบว่าสามารถวิ่งบนถนนทั่วไปได้ปกติมีอาการสั่นที่แฮนด์ที่ความเร็ว 40 Km/hr เช่นเดียวกัน เมื่อวิ่ง
บนสนามหญ้ามีอาการสั่นที่ความเร็ว 10 Km/hr ไม่สามารถท าความเร็วได้เนื่องจากสนามมีขนาดจ ากัด  เมื่อ
ทดสอบการเลี้ยวบนสนามที่ความเร็ว 70 Km/hr ล้อด้านในมีอาการหนีศูนย์จนท าให้ล้อด้านในยกข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดระบบรองรับน้ าหนักเพ่ิมเติม 
2. ควรจัดหาเครื่องมือทดสอบอากาศพลศาสตร์ (อุโมงค์ลม) 
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T 031 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก 

Research and Development of an Electric Vehicle 
 

อดุล ขันแก้ว 1 เมืองมนต์ เนตรหาญ2 รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์3 อาไพร ผาสีดา4 และชกร พลหาญ5 
Adool Khunkaew1 Muangmon Nethan2 Ronnasak Wiwatpreechnon3 Amphai Paseeda4 Chakorn Phonharn 5 

                
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก 2) เพ่ือทดสอบ
หาประสิทธิภาพการท างานของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ 60 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินหาประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)การทดสอบในสภาพจริงบนถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และสนามหญ้า พบว่า
รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถวิ่งท างานได้จริง สามารถวิ่งได้คล่องตัว และมีความปลอดภัยสูง  2) 
การประเมินประสิทธิภาพการท างานของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านสามารถใช้งานได้จริง และต่อยอดได้ อยู่ในระดับดีมาก = 4.77 รูปร่างมีขนาดเหมาะสม 
สวยงาม และมีความปลอดภัยในการขับขี่ อยู่ในระดับดีมาก X = 4.65 คะแนน และ =   4.60 คะแนน 
ตามล าดับ 
 
 ค าส าคัญ : รถพลังงานไฟฟ้า, ประสิทธิภาพ, ไฟฟ้ากระแสตรง 
Abstract 

This research aims: 1) to design and build a small electric tricycle 2) to test the 
performance of small electric tricycle. The sample consisted of 60 experts was used in this 
study. Efficiency Assessment The statistics used in this study were mean and standard 
deviation.  
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The research found that 1) tested in real conditions on paved roads, concrete and 
grass that small electric tricycle. Running can actually work Running can be streamlined 
Highly secure and 2) to evaluate the performance of small electric tricycle overall very 
satisfactory. Given the income can be used and reproduced in very good shape right size =    
4.77, beautiful and safe driving. In a very good score =    4.65 and =    4.60 points 
respectively  
 
Keywords: Electric Vehicle, Performance, DC. 
บทน า 

ปัจจุบันนี้ยานพาหนะนับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง   ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เรา   ซึ่งให ้
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ของมนุษย์  ดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องการยานพาหนะมา
อ านวยความสะดวกในการเดินทางของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีปัญหาราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น
เรื่อยๆ และยังส่งผลกระทบให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์   ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยใช้
เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ 90 แล้วมีแค่ร้อย
ละ 15 เท่านั้น นอกนั้นร้อยละ 85 ถูกเผาผลาญเป็นมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้น้ ามันยังเป็นทรัพยากรที่ใช้
แล้วหมดไป ซ่ึงมีความเสี่ยงอย่างมากส าหรับเศรษฐกิจที่พ่ึงพาแต่น้ ามันเป็นหลัก ผู้ศึกษาจึงมีความคิดแหล่ง
พลังงานอ่ืนมาทดแทนน้ ามัน[1]  ค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้เชื้อเพลิงต่อระยะทางที่เท่ากัน เมื่อเปรียบแล้ว 
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ ามันเชื้อเพลิง และการใช้
เชื้อเพลิงจะประหยัดเงินต้อง ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละท้องถิ่น[2]   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาและหาประสิทธิภาพรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก   เพ่ือพัฒนายาน 
พาหนะขนาดเล็ก   เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการเดินทาง    หรือท ากิจกรรมต่ างๆ  รวมทั้งการส่งเสริม
และการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวต้นก าลัง  ซึ่งในปัจจุบันบริษัท
รถยนต์มีความพยายามที่จะผลิตรถไฟฟ้าออกมาเพ่ือจ าหน่ายแต่มีราคาค่อนข้างสูง  และยังมีข้อจ ากัดในเรื่อง
สถานีประจุแบตเตอรี่มีน้อย  ท าให้มีขีดจ ากัดในการใช้งาน  รวมทั้งขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก  
2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบ สร้าง และทดสอบหาประสิทธิภาพ เพ่ือการใช้งานจริง  โดยออกแบบ 
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รูปร่างให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด  สามารถใช้งานได้คล่องตัว ตามหลักอากาศพลศาสตร์ โดยค านึงถึงขนาดของตัว
รถ  และน้ าหนักของผู้ขับข่ี  เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการท างานขับเคลื่อนที่ที่ดี  ขนาดของมอเตอร์ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อน  สามารถค านวณหาได้ดังนี้ 

Rr  = KrW 
Ra = ( ACd )/2 
F  =  Rt =(Rr +  Ra) 

เมื่อ        
F  = แรงขับเคลื่อนตัวรถ 

  Rr = แรงด้านการขับเคลื่อนจากน้ าหนักรถ 
 Ra  = แรงต้านการขับเคลื่อนทางพลศาสตร์ 
 W  = น้ าหนักรถ 
       Cd = ประสิทธิภาพแรงฉุดอากาศ  
                  เท่ากับ 0.29 
        Kr = ประสิทธิภาพแรงต้านการหมุนของล้อ  
                 เท่ากับ 0.012 
     = ประสิทธิภาพการส่งก าลัง 
                เท่ากับ 85 % 
          r =  รัศมียางรถยนต์  เท่ากับ 0.10 m. 
 

      A = พ้ืนที่หน้าตัดรถยนต์  เท่ากับ ......... 
      H = ความสูงของตัวรถ 

      = ความหนาแน่นของอากาศ เท่ากับ  
            1.18 kg/m3 

       = อัตราความเร็วรถยนต์  
                 เท่ากับ...... m/sec 
ทั้งนี ้
 Pw  = F• V คือ ค่าก าลังที่ใช้ขับเคลื่อนที่ล้อ 

 Pm = (100x Pw) /   คือ ค่าพิกัดของ 
         มอเตอร์ไฟฟ้า 

 Tm  = (100xTw) / •ig  คือ ค่าแรงบิดของ 
                   มอเตอร์ 
 Tw = Fxr คือ ค่าแรงบิดที่ล้อ 

 
 ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ตัวรถมีน้ าหนักรวม 200 kg. ใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (Brushless motor) 
แบบมอเตอร์ที่ชุดขับเคลื่อนติดกับล้อ (Hub motor)  ขนาด 0.12 m.  

โครงของรถยนต์ใช้เหล็ก กล่องขนาด 2.5 in2 เป็นฐานโดยมีส่วนประกอบระบบรองรับล้อหน้าแบบปี 
กนกคู่  และระบบรองรับล้อหลังเป็นแบบโช๊คเดี่ยวสวิงอาร์ม  ระบบบังคับเลี้ยว เป็นระบบกลไกที่ท าหน้าที่
ควบคุมเบรก ช่วยให้ผู้ขับข่ีมีความเชื่อม่ันในทุกย่านความเร็วที่รถได้เคลื่อนที่ไป การควบคุมทิศทางการเลี้ยวท า
หน้าที่ควบคู่สัมพันธ์ไปกับระบบต่างๆ เช่นระบบรองรับ ระบบส่งก าลังและระบบเบรก ช่วยให้ผู้ขับขี่มีความ
เชื่อมั่นในการควบคุมทุกๆย่านความเร็วที่รถได้เคลื่อนที่ไป ในการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกพิจารณาตาม
หลักอากาศพลศาสตร์  ความคล่องตัวในการใช้งานขับขี่ในสถานที่ที่คับแคบ สะดวกในการขึ้นลง  รวมทั้งความ
สวยงามของตัวรถ  ซึ่งใช้การหล่อเรซิ่นไฟเบอร์โดยการขึ้นรูปตามแบบที่ได้ก าหนดไว้ 

รูปแบบพลังงาน  รถสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็กใช้ขับเคลื่อนด้วยฮับมอเตอร์ ขนาด 800 วัตต์  48 Volt   
ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซ์  ขนาด 48 Volt  1 ลูกกระแสไฟฟ้า 10 Amp  ประจุไฟฟ้าโดยเครื่องประจุ
ขนาด 220 Volt  AC  เนื่องจากให้ก าลังงานที่สูงมาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
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มอเตอร์และชุดควบคุม  ประสิทธิภาพของมอเตอร์แบบฮับชนิดไม่มีแปรงถ่าน เปรียบเทียบกับชนิดมี
แปรงถ่านที่ความเร็วรอบเดียวกัน มอเตอร์แบบฮับชนิดไม่มีแปรงถ่าน จะใช้พลังงานน้อยกว่ามอเตอร์แบบฮับ
ชนิดมีแปรงถ่าน 15.5 % ประสิทธิภาพของมอเตอร์ แบบฮับชนิดไม่มีแปรงถ่านมีค่า 76.7% [3]           
 วรมน (2552) กล่าวว่าการพัฒนายานยนต์ต้องค านึงถึงเรื่องมลภาวะเป็นส าคัญ รถยนต์ไฮบริดแบบ
ชาร์ตไฟฟ้ามี ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะโลก ร้อนและยังสามารถลด
ปริมาณ การใช้ก๊าซโซลีน [4] 

ชวลิต คงศักดิ์ไพบูลย์ (2551) “การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รถยนต์ไฮบริด เพ่ือประหยัด
พลังงานในประเทศไทย” พบว่าส าหรับการศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินของรถยนต์ ไฮบริดมีความผันตรงกับ
ระยะทางการที่ใช้งาน ราคาน้ ามัน และสัดส่วนการใช้งานในเมืองคือ ยิ่งมี ระยะทางการใช้งานมาก ราคาน้ ามัน
สูงขึ้นเรื่อยๆ และสัดส่วนการใช้ในเมืองมาก รถยนต์ไฮบริดจะยิ่งคุ้มค้า[5] 

พีรวัฒน์ และคณะ (2555) ได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองจากการขยายตัวของ เทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้า กรณีศึกษาส าหรับภาคขนส่งทางถนนในกรุงเทพมหานคร โดยปัญหา การจราจรในกรุงเทพมหานครเป็น
ปัญหาส าคัญในการเดินทางในเขตเมือง (Urban travelling) และ ข้อจ ากัดจากระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการ
เดินทางสาธารณะด้วยรถยนต์ส่วนตัวจึงเป็นทางเลือกหลัก ของคนกรุงเทพมหานคร[6] 
 ยศพงษ์ ลออนวล และคณะ (2555) “การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียาน ยนต์ไฟฟ้าและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส าหรับประเทศไทย” การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือ ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบจากการขยายตัวของเทคโนโลยี[7] 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การออกแบบ  ได้ท าการออกแบบรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก  ใช้เหล็กกล่องขนาด 2 in2 
เป็นโครงของตัวรถ  ระบบรองรับน้ าหนักหน้า-หลังใช้แบบอิสระทั้งสามล้อ มีล้อหน้าสองล้อ  หนึ่งล้อหลัง  ใช้
ล้อหลังเป็นล้อต้นก าลัง ระบบบังคับเลี้ยวใช้แบบแฮนด์ เพื่อง่ายในต่อการขับขี่  มีระบบเบรก ระบบไฟสัญญาณ  
ตัวถังหล่อข้ึนรูปด้วยเรซิ่นไฟเบอร์ 

2. การจัดสร้าง ในการจัดสร้างรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก ได้ท าการจัดสร้างตามหลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์  โดยยึดหลักการตามทฤษฎีวิศวกรรมยานยนต์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็น
การ ผสมผสานกันของ วิศวกรรมศาสตร์หลายๆ แขนงโดยอาศัยพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับ
ทฤษฏีด้านยานยนต์ต่างๆ เช่น หลักพลศาสตร์ยานยนต์ หลักการขับเคลื่อนก าลังในยานยนต์ หลักการท างาน
ของเครื่องยนต์ต้นก าลัง การพัฒนาสมรรถนะ ระบบรองรับน้ าหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบควบคุมและการ
ออกแบบยานยนต์ ฯลฯ  จนได้รูปแบบรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กตามที่ต้องการ  ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงรูปรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (ด้านหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงรูปรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (ด้านข้าง) 
เก็บข้อมูลและการทดลอง การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 1. การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จากผู้เชี่ยวชาญ   หรือผู้เกี่ยวข้องท าการทดสอบโดยการขับขี่ตามสภาพการใช้งานจริง จ านวน  60 คน ท าการ
ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยค านึงถึงน้ าหนักของผู้ขับขี่ และท าการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าเป็นระยะทาง
ทุกๆ 10 กิโลเมตร  

     1.1 ทดสอบในสภาพท้องถนนจริงเป็นทางลาดยาง  สายมุกดาหาร-ธาตุพนม  อุณหภูมิ  
ประมาณ  37 องศาเซลเซียส  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบรองรับน้ าหนัก  ไฟสัญญาณ  การบังคับใช้ได้อย่าง
คล่องตัว ในการขับขี่ตามถนนที่ท าการทดสอบ ระบบไฟฟ้าทุกอย่างสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ และมองเห็นได้
ชัดเจน 

     1.2 ทดสอบขับขี่วิ่งในสนามฟุตบอลที่เป็นพ้ืนหญ้า  ภายในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี 
มุกดาหาร เพ่ือทดสอบระบบรองรับน้ าหนัก ระบบช่วงล่างและระบบส่งก าลังของรถ โดยผู้ขับขี่ทดสอบมี
น้ าหนัก 65 กิโลกรัม รวมน้ าหนักรถ 90 กิโลกรัม น้ าหนักรวมเป็น 155 กิโลกรัม แล้วท าการขับขี่ทดสอบใน
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สนามหญ้าที่ขรุขระ โดยท าการวิ่งทดสอบต่อเนื่องใช้ เวลาประมาณ 15 นาที ปรากฏสามารถวิ่งได้อย่าง
คล่องตัว และมีความนุ่มนวลของระบบรองรับน้ าหนัก 

     1.3 ทดสอบวิ่งในสนามพ้ืนคอนกรีต โดยการทดสอบระบบบังคับเลี้ยว โดยใช้ความเร็วที่
ต่างกันออกไป  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ระบบบังคับเลี้ยวของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถ
ควบคุมการเลี้ยวได้อย่างคล่องตัว  และมีความปลอดภัย รวมทั้งการทดสอบระบบเบรก ก็มีความมั่นคง 
สามารถท างานได้จริง 

      1.4 การทดสอบหาประสิทธิภาพในการใช้งานรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยน า
ข้อมูลจากการทดลองขับขี่ตามการใช้งานของรถจริงการหาประสิทธิภาพ ที่ใช้ระยะทางที่รถวิ่งได้เทียบกับการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป มีผลจากการทดสอบ ดังแสดงในกราฟ 

 

 
กราฟที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการท างาน 

 
จากการทดลองการขับขี่รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก   โดยแบ่งช่วงน้ าหนักของผู้ขับขี่ทดสอบ  

เ ริ่ ม จ าก ช่ ว งน้ า หนั ก  40-45,46-50,51-55,56-60,61-65.66-70,71-75,76-80,81-85,86-90 ใ นก า ร วั ด
กระแสไฟฟ้าท าการตรวจวัดทุกๆ 10 กิโลเมตร  จนกระแสไฟฟ้า เท่ากับ 22 โวลต์ ไม่สามารถขับรถต่อไปได้  
ดังแสดงในกราฟท่ี 1  

2. ใช้แบบประเมินแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งแบบสอบถาม มี 2 
ตอน  คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  และความพึงพอใจต่อรถสามล้อพลังงาน
ไฟฟ้าขนาดเล็ก  ซึ่งมีระดับคะแนนอยู่ 5 ระดับ  ได้แก่ 1. ดีเยี่ยม =5 คะแนน 2.ดีมาก =4 คะแนน 3.ดี =3 
คะแนน 4.พอใช้ =2 คะแนน 5.ปรับปรุง =1 คะแนน  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 60 คน  
 
 
 

ระยะทาง 

น้ าหนัก 
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ผลวิจัย 
ผลการทดสอบรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก  การทดสอบรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กตาม 

สภาพจริงบนถนนลาดยางสายมุกดาหาร-ธาตุพนม สามารถวิ่งได้ท่ีความเร็วเฉลี่ย 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง  และวิ่ง
ได้ระยะทางเฉลี่ยที่ 40 กิโลเมตรต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง  จากนั้นได้ท าการทดสอบวิ่งบนพื้นคอนกรีตเพ่ือ
ทดสอบระบบบังคับเลี้ยว  สามารถควบคุมการเลี้ยวได้อย่างคล่องตัว  และมีความปลอดภัย รวมทั้งการทดสอบ
ระบบเบรก ก็มีความมั่นคง และสามารถท างานได้จริง  และได้ทดสอบการวิ่งบนสนามหญ้ามุกดาหาร เพ่ือ
ทดสอบระบบรองรับน้ าหนัก ระบบช่วงล่างและระบบส่งก าลังของรถ โดยผู้ขับข่ีทดสอบมีน้ าหนัก 65 กิโลกรัม 
รวมน้ าหนักรถ 90 กิโลกรัม น้ าหนักรวมเป็น 155 กิโลกรัม แล้วท าการขับขี่ทดสอบในสนามหญ้าที่ขรุขระ โดย
ท าการวิ่งทดสอบต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 15 นาที ปรากฏสามารถวิ่งได้อย่างคล่องตัว และมีความนุ่มนวล
ของระบบรองรับน้ าหนัก 

ประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ านวน  60  คน เป็น ชาย  45 คน  หญิง 15 คน วุฒิการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  50 คน ประชาชนทั่วไป 10 คน  
อาชีพ  นักศึกษา 30 คน  ข้าราชการ 15 คน พนักงานวิสาหกิจ 5 คน  เอกชน 5 คน อาชีพส่วนตัว 5 คน  
ผลการวิจัยพบว่าสามารถใช้งานได้จริง และต่อยอดได้  รูปร่างมีขนาดเหมาะสม สวยงาม ต่อการใช้งาน  ความ
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก X = 4.77, X  = 4.65 และ X = 4.60  ตามล าดับ   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ลองลงมาคือการออกแบบ สร้างทดสอบประสิทธิภาพการท างาน  ขับขี่ในสภาพต่างๆ บนท้อง
ถนนลาดยาง คอนกรีต และสนามหญ้า ซึ่งรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถวิ่งท างานได้จริง  สามารถ
วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ยประมาณ 40  กิโลเมตรต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง ที่ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 40 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง  โดยรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก  ใช้แรงดันไฟฟ้า 48 โวลต์ 800 วัตต์  แบตเตอรี่แบบลิเธียม
โพลิเมอร์  น้ าหนักของรถ ผู้ขับขี่ ขนาดแรงดัน และชนิดของแบตเตอรี่ มีผลในการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรพัฒนารถสามล้อพลังงานไฟฟ้าให้นั่งได้ 2 คน 
2. ควรพัฒนารถสามล้อพลังงานไฟฟ้าให้มีระบบชาร์ทไฟด้วยตัวเอง 
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T 032 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW 
THE CREATING AND FINDING PERFORMANCE OF THE DISCONNECTION AND 

CONNECTION  OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) EQUIPMENT 
ชาญเดช  ขุนศรี 11*  ทศพล  สุวรรณไตรย์ 2 วิษณุ เผ่าวงศ์ษา 3 วีระศักด์ิ  จันทนนท ์4   

พลากร  สุวรรณทอง 5 

Chandej Khunsri1* Thosapol Suwannatai 2 Witsanu Phoawongsa3 Weerasak Channon4  
Pharakorn suwanthong5 

 

บทคัดย่อ 
 

      ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงาน
การปลดล็อคและประกอบสาย OPGW 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องมือช่วยในการท างาน
ของการปลดและประกอบสาย OPGW 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 1) ออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ต้นแบบและเครื่องมือที่ช่วยในการปลดและประกอบสาย OPGW ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน
จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูง 2) ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูง 2) 
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ เครื่องมือ 3) ผู้ใช้งานด้านบริการด้านพลังงานไฟฟ้า จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ชิ
ประกอบด้วย แบบประเมินการปฏิบัติงานและเครื่องมือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้
เครื่องมือ และ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า  
1.    ผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูงและผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูง มีความเห็นว่า การน าเครื่องมือ 

ช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW ไปใช้งาน จะใช้เวลาในการปฏิบัติงานลดลง และจ านวน 
ผู้ปฏิบัติงานจะลดลง 

2.   ผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูง มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการปลด 
และประกอบสาย OPGW ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  (ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.70  ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52) 

3. ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูง มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการปลดและ 
ประกอบสาย OPGW อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.80 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.50) 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟา้  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 
1 Department of Electrical Technology Institute of Vocational education Northeastern Region 2 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    291 
 

 

4. คิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ อยู่ใน ระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42) 

 
ค าส าคัญ:  การถอดประกอบสาย OPGW, การติดตั้งสาย OPGW  
 

Abstract 
In this study aimed to: 1) create a powerful tool for unlocking and cable assemblies 

OPGW 2) Study of a worker using a tool in the work of detachment and assembly lines 
OPGW 3). to study the opinions of users of electricity to the image of the electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) has conducted research to: 1) design and 
equipment. Wash and prototype tools to assist in the release and OPGW cable assembly, 
installation and testing of applications. Targeting three groups: 1) the expert in high voltage 
2) operators of high-voltage 2) A worker uses 3) the use of energy services, electric 40 tool's 
base. Assessment practices and tools. Survey practitioners who use and feedback of users 
of electricity. The statistics include the standard deviation. The results showed that  

1. The expert practitioners and high voltage, high voltage. Have a comment that 
navigation tools Help in undoing and OPGW cable assemblies used to take to work and 
reduced the number of employees will be reduced by  

2 qualified for high voltage. Opinion that the effectiveness of aid in the remission of 
OPGW cable assembly and overall a very good level (mean (X) is equal to 4.70 of a 
standard deviation (SD) was 0.52). 

3. Operator voltage. high Opinion that the effectiveness of aid in the detachment 
and assembly lines OPGW is at a good level (mean (X) 4.80 of a standard deviation (SD) of 
0.50)  

4. Review of the Energy Services power. with the image of the electricity Generating 
Authority of Thailand is at a good level (mean (X) was 4.8 standard deviation (SD) 0.42). 
 
Keywords:  disconnect and  connect optical ground wire (OPGW) 
 
บทน า 
 Optical Ground Wire (OPGW) เป็นสายเคเบิ้ลชนิดหนึ่งที่น ามาใช้ในระบบสายส่ง และระบบสาย
จ าหน่าย ซึ่งสายเคเบิ้ลชนิดนี้จะท าหน้าที่เป็นทั้งสายดิน และสายน าสัญญาณระบบสื่อสาร โดยโครงสร้างของ
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สายจะประกอบด้วย สายใยแก้วน าแสง (Optical fiber) หลายๆ แกนบรรจุภายในส่วนภายนอกจะห่อหุ้ม
ด้วยสายไฟที่ท ามาจากเหล็กและอลูมิเนียม  ถ้าสายขาดหรือช ารุดจะท าให้ระบบสื่อสารเสียหาย ในการ
ปรับปรุงแก้ไขพนักงานบ ารุงรักษาสายส่งจะท าการปลดสาย OPGW ลงจากเสาส่ง  โดยการปีนขึ้นไปบนเสา
ส่ง แล้วปลดแคล้มยึดสาย และใช้เชือกรัดสายแล้วหย่อนลงมายังพ้ืนด้านล่าง หลังจากนั้นจึงส ารวจหาจุด
ช ารุดก่อนที่จะพัน Preform Armor Rod ทับสาย OPGW ตรงจุดที่ช ารุด ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และมีความอันตรายต่อชีวิตเนื่องต้องปฏิบัติงานอยู่บนเสาส่ง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย 
OPGW  ที่ช ารุดลงมาด้านล่าง โดยไม่เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และมีความสะดวกรวดเร็ว โดยเครื่องมือ
อุปกรณ์จะมีลักษณะเป็นแขน (Arm) ยึดติดกับลูกรอก (Snatch Block)   ในการใช้งานจะน าเครื่องมือ
อุปกรณ์ ยึดกับส่วนยอดของเสาส่งตรงบริเวณส่วนของครอสอาร์ม (Cross-Arm)  และท าการปลดอุปกรณ์
ประกอบของสาย OPGW ออก ก่อนที่จะน าสาย OPGW ลงมาด้านล่าง   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย  OPGW   
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งานเครื่องมือช่วยในงานการปลดและ ประกอบสาย  OPGW   
 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟที่มีต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGAT) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ล าดับหัวข้อการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้   1) เสาโครงเหล็ก (Steel tower)     

2) สายส่งก าลังไฟฟ้า (Transmission line)  3) สาย Overhead Groun Wire  4) สายใยแก้วน าแสง   5)  หลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดับไฟท างานในสายส่งฟ้าแรงสูง  และได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนาเครื่องมือ Adjustable 
Bypass Support ส าหรับเปลี่ยนลูกถ้วย Bypass อาร์มกระจาด แนวสาย 230 kV บางสะพาน-หลังสวน-สุราษฎร์
ธานี ของนายเพชร ขจรวัฒนากุล  นายวิทวัส เรืองกิตติคุณ  นายเกรียงศักดิ์ เพชรด า  นายจักรกฤษณ์ ชูโชติ  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  
 2.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW ผู้วิจัยก าหนด
กลุ่มประชากรดังต่อไปนี้ 
  1.  ผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูง             จ านวน 10 คน   
 2. ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW      จ านวน 30 คน 
 3.  ผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ   จ านวน 40 คน  
  



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    293 
 

 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 
 1.  แบบประเมินประสิทธิภาพของแบบเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือชว่ยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟที่มีต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (EGAT) 
       3.  การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต้น  
              หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและวิธีการในการจัดท าอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในงานการปลด
และประกอบสาย OPGW จึงได้ด าเนินการออกแบบดังภาพที่  1 ,2 และ 3  
  

 
ภาพที่ 1  แสดงการออกแบบเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงการติดตั้งเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW เพ่ือใช้งาน 
   

 

50 

ซม. 
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ภาพที่ 3  แสดงการประกอบเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW  ยึดกับแขน  (Arm)  
ของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 

 

  4.  การน าเครื่องมือช่วยในการปลดและประกอบสาย OPGW ไปใช้ในงานจริง ในงานระบบสายส่ง 
115 kV  ที่  สายส่งแรงสูงช่วง อ านาจเจริญ – ยโสธร  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                 1)  จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW  
  2)  ช่างบ ารุงรักษาสายส่งคนที่ 1  และคนที่ 2  จะข้ึนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือน า Hand Line 
(เชือก) และรอกไปติดตั้งเพ่ือรับส่งเครื่องมืออุปกรณ์ข้ึนไปติดตั้งตรงจุดที่จะปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที่ 4      

 
ภาพที่ 4  แสดงการติดตั้ง Hand Line (เชือก) 

  3) ช่างบ ารุงรักษาสายส่งจะทดสอบ Test Voltage Detector ว่าแรงดันไฟฟ้าในระบบสาย
ส่งหรือไม ่ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าในระบบสายส่ง จะต้องท าการตัดระบบไฟฟ้าออกก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยและความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที่  5 

 

 
ภาพที่ 5  แสดงการทดสอบ Test Voltage Detector  
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  4)  ช่างบ ารุงรักษาสายส่งจะใช้ clamp sticks ท าการจับ Ground Cluster ที่บริเวณโครง
เหล็กของเสากับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (คร่อมบริเวณจุดที่ท างาน)  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยจากการเกิด
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า ดังแสดงในภาพที่ 6     

 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงการจับ Ground Cluster ที่บริเวณโครงเหล็กของเสากับสายส่งไฟฟ้า  
 

 

  5)  ช่างบ ารุงรักษาสายส่งน าชุดเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW มา
ติดตั้งในต าแหน่งด้านบนของปลายแขน ( Arm ) เพ่ือท าการปลดสาย OPGW ที่ช ารุดลงเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
ดังแสดงในภาพที่ 7      
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงการติดตั้งชุดเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW 
 

  6) หย่อนสาย OPGW ลงมาเพ่ือท าการแก้ไขจุดที่สาย OPGW ช ารุดที่ด้านล่าง  จากนั้นน า
ขึ้นไปติดตั้งในต าแหน่งเดิม  

   7)  หลังจากท าการแก้ไขสาย OPGW เรียบร้อยแล้ว จึงน าขึ้นมาติดตั้งโดยการใช้ เครื่องช่วย
ในงานการปลดและประกอบสาย OPGW พร้อมกับประกอบชุด Hardware แล้วท าการขันน็อตให้แน่น ดัง
แสดงในภาพที่ 8          

 

ต าแหน่งที่ติดต้ังเครื่องช่วย
ในงานการปลดและ
ประกอบสาย OPGW 
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ภาพที่ 8  แสดงการประกอบชุด Hardware ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
     การวิเคราะห์ ได้จากการน าข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ช านาญงานด้าน
ไฟฟ้าแรงสูง และผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแต่ละท่านมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอค่าสถิติต่างๆ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบก่อน-หลังการน าเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW การน า
เครื่องมือไปใช้งาน โดยผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูง และผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่  1  แสดงผลการเปรียบเทียบก่อน-หลัง การน าเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW ไปใช้งาน 
                     วิธีการ 
รายการทดสอบ 

การปลดและประกอบสาย  OPGW 

โดยการใช้การขันชะเนาะ (แบบเดิม) โดยการใช้เครื่องมือช่วยในงานฯ 

เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3 ชม. 45 นาที 2 ชม. 
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 5  คน 3  คน 

ขณะท างานต้องดับไฟ/ไม่ดับไฟ ดับไฟท างาน ดับไฟท างาน 
 

 จากตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบก่อน-หลัง การน าเครื่องมือช่วยในงานการปลดและ
ประกอบสาย OPGW ไปใช้งาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานลดลง และจ านวนผู้ปฏิบัติงานจะลดลง 
ซึ่งจะท าให้ระยะเวลาในการแก้ไขระบบไฟฟ้าลดลงท าให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังผู้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น 
เนื่องจากขณะปฏิบัติงานต้องท าการดับกระแสไฟฟ้า 

2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูงต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยใน
งานการปลดและประกอบสาย OPGW จ านวนผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูง 10 คน  

 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพของ
เครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW 
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ข้อ รายการ X  S.D แปรผล 

1 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4.7 0.48 ดีมาก 
2 ลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 4.7 0.48 ดีมาก 

3 เทคนิคการออกแบบไม่ซับซ้อน 4.7 0.84 ดีมาก 

4 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ 4.9 0.31 ดีมาก 
5 มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4.8 0.63 ดีมาก 

6 มีความสะดวกในการน าไปใช้งาน 4.8 0.42 ดีมาก 
7 ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีหาง่าย ราคาถูก 4.8 0.63 ดีมาก 

รวม 4.7 0.52 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูงมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วย
ในงานการปลดและประกอบสาย OPGW   โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  ได้ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.7 ส่วน
ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 เมื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจะลดระยะเวลา  ลดจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัยในการใช้งาน  อยู่ใน ระดับ ดีมาก    

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือนต่อประสิทธิภาพของเครื่ องมือช่วยใน
งานการปลดและประกอบสาย OPGW  
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานที่ ใช้เครื่องมือต่อประสิทธิภาพของ
เครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW  

ข้อ รายการ X  S.D แปรผล 
1 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4.9 0.31 ดีมาก 

2 ลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 4.7 0.48 ดีมาก 

3 เทคนิคการออกแบบ ระบบการท างานไม่ซับซ้อน 4.7 0.67 ดีมาก 
4 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ 4.9 0.68 ดีมาก 

5 มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4.8 0.63 ดีมาก 
6 มีความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน 4.8 0.42 ดีมาก 

7 ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีหาง่าย ราคาถูก 4.9 0.31 ดีมาก 

 4.8 0.5 ดีมาก 
 จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยใน

งานการปลดและประกอบสาย OPGW โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  ได้ค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 4.80 ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50  และเมื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจะลดระยะเวลา  ลดจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัยในการใช้งาน อยู่ใน ระดับ ดีมาก    

4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  

ข้อ รายการ X  S.D แปรผล 

1 เสถียรภาพของระควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า  4.9 0.63 ดีมาก 
2 ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย  4.9 0.31 ดีมาก 

3 ความรวดเร็วในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  4.8 0.42 ดีมาก 

4 พนักงานให้ข้อมูลได้ชัดเจนเพียงพอ และน่าเชื่อถือ  4.9 0.31 ดีมาก 
รวม 4.8 0.42 ดีมาก 

จากตารางที่ 4.4   พบว่าผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.8  ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42   และเห็นว่า ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเสถียรภาพของ
ระบบควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับ ดีมาก  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการประเมินประสิทธิภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการปลดและ
ประกอบสาย OPGW  ปรากฏว่า การน าเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย OPGW ไปใช้งาน ท า
ให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานลดลง และจ านวนผู้ปฏิบัติงานลดลง  ประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการ
ปลดและประกอบสาย OPGW อยู่ในระดับ ดีมาก  สามารถช่วยแก้ปัญหาในงานซ่อมแซมสายส่งไฟฟ้าในและ
ระบบจ าหน่ายแรงสูงตั้งแต่แรงดัน 115 – 500 kV. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า
มีความพึงพอใจที่ดีต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
อภิปรายผล 
  1.  จากผลการเปรียบเทียบก่อน-หลังการน าเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบสาย 
OPGW ไปใช้งานโดยผู้ช านาญงานด้านไฟฟ้าแรงสูง และผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือ พบว่าเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานลดลง และจ านวนผู้ปฏิบัติงานจะลดลง ซึ่งจะท าให้ระยะเวลาในการแก้ไขระบบไฟฟ้าลดลงท าให้
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังผู้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากขณะปฏิบัติงานต้องท าการดับกระแสไฟฟ้า 
  2. ความคิดเห็นของผู้ช านาญด้านไฟฟ้าแรงสูงที่มีต่อประสิทธิภาพของของเครื่องมือช่วยใน
งานการปลดและประกอบสาย OPGW  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.70  มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52  และเห็นว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและลดจ านวนผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีเทคนิคในการออกแบบ มีระบบการ
ท างานที่ไม่ซับซ้อน มีความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก   
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 3. ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือช่วยในงานการ
ปลดและประกอบสาย OPGW  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 4.80  มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50  และเห็นว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และ
สามารถลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ ซึ่ ง
วัสดุหาได้ง่าย  มีความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน มีเทคนิคในการออกแบบ มีระบบการท างานที่ไม่ซับซ้อน 
อยู่ในระดับดีมาก   
 4.  ผู้ใช้บริการด้านพลังงานไฟฟ้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGAT) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.8  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.42  และเห็นว่ามีระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพของระควบคุมการส่ง
จ่ายพลังงานไฟฟ้า  มีความรวดเร็วในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อยู่ในระดับดีมาก 
   
 5.3 ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือช่วยในงานการปลดและประกอบ
สาย OPGW  ในโอกาสต่อไป ดังนี้  
 5.3.1  ออกแบบเครื่องมือโดยยึดต าแหน่งการติดตั้งเครื่องมือให้มีระยะห่างสายไฟแรงสูงมากกว่าเดิม 

5.3.2  ออกแบบเครื่องมือโดยปรับขนาดของเครื่องมือให้มีความกะทัดรัดเพ่ิมขึ้น  
5.3.4  ผู้วิจัยต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย  การสร้างเครื่องมือประเมิน การเขียน

รายงานวิจัย ให้เข้าใจเพื่อที่จะท าให้งานวิจัยส าเร็จสมบูรณ์  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2548  คู่มือโรงเรียนช่างสาย  (การบ ารุงรักษาสายส่ง)  พิมพ์ครั้งที่1 
[2]   กองเทคโนโลยีสายส่งและการบิน ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบส่ง กลุ่มงานระบบส่ง สายไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ใน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    
[3]   ฝ่ายฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “คู่มืองานบ ารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง” 
[4]   Transmission line lineman reference “คู่มือช่างสาย” 
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T 033 
การศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะขนาดความจ ุ100 cc. สูบเดียว 

The Study Performance of Gasoline Six Stroke Cycle Engine 
Capacity 100 cc. Single Cylinder 

 
ประมวล รอนยุทธ1 จักรี ต้นเชื้อ2 สดใส อินธิแสง3 ฤทธิศักดิ์ ฮังกาสี4 ทวีศิลป์ จันทรังษี5 

Pramuan Ronyut1 Dr.Jakree Tonchua2 Sodsai Inthisang3  Rittisak Hangkasee4 Taweesin Juntarungse5 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยตรั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน

เชื้อเพลิงระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะกับเครื่องยนต์เบนซิน 6 จังหวะ ในรถจักรยานยนต์ขนาด 100 
cc. สูบเดียวโดยใช้เครื่องยนต์ในรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ดรีม รุ่น C 100 P เป็นเครื่องยนต์ทดสอบของ
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ และน าเครื่องยนต์ในรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ดรีม รุ่น C 100 P  มาปรับ
สร้างให้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 6 จังหวะ ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้ใช้ไฮดรอลิกส์ไดนาโม
มิเตอร์แบบอจิเตเตอร์(AGITATOR) ยี่ห้อ TECQUIPMENT  อุปกรณ์ทดสอบรุ่น TD 114 และ TD 115 ใน
การทดสอบได้ท าการทดสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 rpm ผลการวิจัยพบว่า  

สมรรถนะสูงสุดของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ที่ความเร็วรอบ 4,000 rpm แรงบิดสูงสุด 2.5 N-
m ก าลังงานเบรกสูงสุด 13.96 kW อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงขณะทดสอบแรงบิด 7.3 cc. ส่วน
สมรรถนะสูงสุดของเครื่องยนต์เบนซิน 6 จังหวะที่ความเร็วรอบ 4,000 rpm แรงบิดสูงสุด 2.6 N-m ก าลัง
งานเบรกสูงสุด 14.51 kW อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงขณะทดสอบแรงบิด 5.1 cc.  

ผลการทดสอบและเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนต์และอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์ 4 จังหวะและเครื่องยนต์ 6 จังหวะพบว่า ที่ความเร็วรอบ 4,000 rpm แรงบิดเครื่องยนต์ 6 
จังหวะมากกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะเท่ากับ 0.1 N-m ก าลังเบรกสูงสุดเครื่องยนต์ 6 จังหวะมากกว่า
เครื่องยนต์ 4 จังหวะเท่ากับ 0.55 kW อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงขณะทดสอบแรงบิด (ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 1 นาท)ี เครื่องยนต์ 6 จังหวะสิ้นเปลืองน้ ามันน้อยกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะเท่ากับ 2.20 cc.  
 
ค าส าคัญ: เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ, สมรรถนะของเครื่องยนต์, อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง  
 
 

                                                 
1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 Sakonnakhon Technical College,Institute of Vocational Education : Northeastern Region 2 
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Abstract 
The objective of this study was to compare performance and specific fuel 

consumption between four - stroke gasoline engine and six-stroke gasoline engine with 100 
cc. motorcycle by using a HONDA motorcycle model C 100 P for four - stroke gasoline 
engine testing. Then, it was adjusted as a six - stroke gasoline engine to be used in testing. 
Engine performance test was conducted by using agitator hydraulics dynamometer 
Tecquipment brand, testing equipment TD114 and TD115. In the testing, the engine speed 
was changed from 2,000 to 5,000 rpm. 

Maximum performance of engine value of four - stroke engine at a speed of 4,000 
rpm, gear 1 position, 2.5 N-m maximum torque 13.96 kW maximum brake power, specific 
fuel consumption in torque test was 7.3 cc. Meanwhile, in the maximum performance of 
engine of six - stroke engine at a speed of 4,000 rpm, in gear 1 position, 2.6 N-m maximum 
torque, 14.51 km maximum brake power, specific consumption in the torque test was 5.1 
cc. 

The result in this test of the performance and fuel consumption between four - 
stroke engine and six- stroke engine to compare at a speed of 4,000 rpm at gear 1 position, 
maximum torque of six stroke engine more than four - stroke engine at 0.10 N-m, maximum 
brake power of six - stroke engine more than four - strokes engine at 0.55 kW, in the 
specific fuel consumption test of torque the six - stroke engine provided fuel consumption 
less than four - stroke engine at 2.22 cc. 

 
Keywords: six - stroke engine , Engine performance, Specific fuel consumption  

 

บทน า 
ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และยังมีปัญหาสภาวะ

โลกร้อนที่เกิดจากมลพิษของไอเสียรถยนต์และไอเสียจากภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาด
ความรู้และจิตส านึก รวมทั้งประชาชนยังขาดความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากพลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการ การหามาตรการการประหยัดพลังงาน มีความพยายามในการหา
ช่องทางประหยัดพลังงานน้ ามันเชื้อเพลิงหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและคิดค้นหาวิธีการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงอย่างประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพ่ือช่วยให้มีพลังงานใช้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้นใน
อนาคต  และแนวทางการลดก๊าซไอเสียมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน    
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เครื่องยนต์ 6 จังหวะ(six stroke engine) [1] จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับแนวความคิดการ
ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์อีกอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 
จังหวะ [2] ซึ่งมีกลวัตรการท างาน คือ ในแต่ละรอบการท างาน (Cycle) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 
ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลง 4 ครั้ง (ขึ้น 2  ครั้ง ลง 2  ครั้ง) โดยเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบได้งาน 1 ครั้ง ส าหรับ
เครือ่งยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะซึ่งมีกลวัตรการท างานคือ ในแต่ละรอบการท างาน(Cycle) เครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 6 จังหวะ ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลง 6 ครั้ง (ขึ้น3 ครั้ง ลง 3 ครั้ง) โดยเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 3 รอบได้งาน 1 
ครั้ง ซึ่งเมื่อน าหลักการท างานของทั้งเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะมา
เปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะเพลาข้อเหวี่ยงจะหมุนมากกว่าเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน 4 จังหวะอยู่ 1 รอบ  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะและหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ
ขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4 
จังหวะขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิคทั่วไปของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ ยี่ห้อHONDA รุ่น 
DREAM 100 P [3] ดังกล่าวสามารถน ามาเขียนเป็นไดอะแกรมจังหวะของเครื่องยนต์ (Engine Timing) 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะได้ (ดังภาพที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 1 จังหวะของเครื่องยนต์ (Engine Timing) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ 
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และจากรายละเอียดข้อมูลด้านเทคนิคทั่วไปของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ ยี่ห้อHONDA รุ่น 
DREAM 100 P ดังกล่าว เมื่อน ามาเขียนเป็นไดอะแกรมจังหวะการเปิดของปิดของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะได้ (ดังภาพที่ 2) 

 

 
 

ภาพที่ 2 องศาการเปิดและปิดของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ 
 

ในการค านวณหาองศาแกนเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะในจังหวะดูด จังหวะ
อัด จังหวะก าลัง จังหวะคาย จังหวะฟรี 1 และจังหวะฟรี 2 จากเส้นศูนย์ตายบน (TDC.) ถึง ศูนย์ตายล่าง 
(BDC.) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน มีมุมที่แบ่งข้างละ 180 องศา ดังนั้นจึงค านวณหาองศาของแต่ละจังหวะ
ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะได้ดังนี้  
 องศาที่เกิดจังหวะดูด   = 2    + 180    + 25     
      =  207     
 องศาที่เกิดจังหวะอัด   = 180    – 25    –15     
      = 140     
 องศาที่เกิดจังหวะก าลัง    = 15    +180    –33     
      = 162     
 องศาที่เกิดจังหวะคาย   = 33    +180     
      = 213     
 องศาทีเ่กิดจังหวะหมุนอิสระ 1  = 180     
      = 180     
 องศาที่เกิดจังหวะหมุนอิสระ 2  =  180     
      = 180     

และองศาท่ีลิ้นไอดี – ไอเสียเปิดพร้อมกัน = 2    + 0     
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     =  2     
ดังนั้นองศาการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงในจังหวะดูด, อัด, ก าลัง, คาย, หมุนอิสระ1และหมุนอิสระ 2 ของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ                        +162    + 213    +180     + 180     –2     

                        = 1,080     
หรือเท่ากับเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 3 รอบได้ก าลังงาน 1 ครั้ง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ ขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะและหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 
จังหวะขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว และเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
ระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ
ขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว เพ่ือให้งานบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ดังกล่าวจึงด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ 
2. ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ 
3. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ใช้ไฮดรอลิกส์ไดนาโมมิเตอร์แบบอจิเตเตอร์ 
(AGITATOR) ยี่ห้อ TECQUIPMENT อุปกรณ์ทดสอบรุ่น TD 114 และ TD 115 (4) 
4. วิธีการทดสอบ 
5. การวางแผนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์สรุปผลการทดลอง 

 

ผลการวิจัย 
1. สมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะขนาดความจุ  

100 cc. สูบเดียว 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบแรงบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ 

 

ความเร็วรอบที่ใช้
ทดสอบ 
(rpm) 

แรงบิดที่วัดได ้
6 stroke(N-m) 

เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 
(min) 

2,000 0.80 1 

2,500 1.00 1 
3,000 1.50 1 

3,500 2.00 1 
4,000 2.60 1 
4,500 2.20 1 
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ความเร็วรอบที่ใช้
ทดสอบ 
(rpm) 

แรงบิดที่วัดได ้
6 stroke(N-m) 

เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 
(min) 

5,000 1.80 1 

ตารางท่ี 2 แสดงผลอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ 
ความเร็วรอบที่ใช้

ทดสอบ 
(rpm) 

ปริมาณน้ ามัน  
6 stroke(cc.) 

เวลาที่ใช้ในการทดสอบ 
(min) 

2,000 3.20 1 

2,500 3.30 1 
3,000 3.70 1 

3,500 3.80 1 
4,000 5.10 1 
4,500 5.50 1 

5,000 5.80 1 

        
 

2. เปรียบเทียบสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4 จังหวะ
ขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว
ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
              6 จังหวะ 

 

ความเร็วรอบที่ใช้
ทดสอบ(rpm) 

แรงบิดที่วัดได ้
4 stroke(N-m)  

แรงบิดที่วัดได ้
 6 stroke(N-m) 

เวลาที่ใช้ใน 
การทดสอบ(min) 

2,000 0.80 0.80 1 

2,500 0.90 1.00 1 
3,000 1.40 1.50 1 
3,500 1.80 2.0 1 
4,000 2.50 2.6 1 

4,500 2.10 2.2 1 
5,000 1.60 1.80 1 
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                     ภาพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบแรงบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 
                                  กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ ที่ย่านความเร็วรอบต่างๆ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
              6 จังหวะ                             

ความเร็วรอบที่ใช้
ทดสอบ (rpm) 

แรงบิดที่วัดได ้
4 stroke (N-m)  

แรงบิดที่วัดได ้
 6 stroke (N-m) 

เวลาที่ใช้ใน 
การทดสอบ (min) 

2,000 0.80 0.80 1 
2,500 0.90 1.00 1 

3,000 1.40 1.50 1 
3,500 1.80 2.00 1 
4,000 2.50 2.60 1 

4,500 2.10 2.20 1 
5,000 1.60 1.80 1 
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    ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะกับ 
                 เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ ขณะวัดค่าแรงบิดของเครื่องยนต์ที่ย่านนความเร็วรอบ 
                 ต่างๆ 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
ในการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ ขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว สาเหตุ

ที่ท าให้สมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ สูงกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ เนื่องมาจากการ
น าเอาก าลังงานที่เกิดขึ้นในจังหวะระเบิดมาใช้เกิดประโยชน์มากสุด โดยเครื่องยนต์ 6 จังหวะ ลูกสูบจะ
เคลื่อนที่ขึ้นลง 6 ครั้ง (ขึ้น 3 ครั้ง ลง 3 ครั้ง) โดยเพลาข้อเหวี่ยงหมุน3 รอบได้งาน 1 ครั้งในขณะที่
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลง 4 ครั้ง(ขึ้น 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง) โดยเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 
2 รอบได้งาน 1ครั้ง และในจังหวะคายเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ จะมีช่วงการเปิดของลิ้นไอเสียมากกว่า
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ ท าให้ไอเสียสามารถออกจากห้องเผาไหม้ได้อย่างหมดจดและท าให้ห้องเผา
ไหม้สะอาดกว่า เมื่อพิจารณาอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะมีอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดกว่า เนื่องจากเครื่องยนต์ 6 จังหวะ ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลง 6 ครั้ง 
(ขึ้น 3 ครั้งลง 3 ครั้ง) โดยเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 3 รอบได้งาน 1 ครั้ง ในขณะที่เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลง 4 ครั้ง (ขึ้น 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง) โดยเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบได้งาน1ครั้ง ก าลังงาน
ที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะจึงถูกน ามาใช้อย่างคุ้มค่ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Beare, M.C.J.[5] คือแรงบิดและก าลังจะเพ่ิมมากกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะ โดยเฉพาะอัตราการสิ้นเปลือง
น้ ามันลดลง การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าและมลพิษไอเสียลดลง การซ่อมบ ารุงรักษาน้อยกว่าซึ่งท าให้ลด
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ค่าใช้จ่ายด้านค่าซ่อมบริการ เมื่อเทียบกับฝาสูบแบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัย
[6]และคณะ คือ อัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงลดลง 40% เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ   
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ในการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ ขนาดความจุ 100 cc. สูบเดียว พบ

ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการทดลอง ดังสรุปไว้เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ประโยชน์ในด้านการศึกษาสมรรถนะและเปรียบเทียบอัตราการ สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของ

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 จังหวะ ในรถจักรยานยนต์ขนาด 
100 cc. สูบเดียว ทุกกรณีอยู่ภายใต้หลักวิชาการที่น ามาใช้อ้างอิง เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถ
พิสูจน์ได้  

2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปคือ การศึกษาวิจัยเครื่องยนต์ 6 จังหวะในเครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบ
ต่ า เช่นเครื่องยนต์ที่ใช้งานด้านการเกษตรกรรม เป็นต้น 
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T 034 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

The behavior of customer for buying indigo fabric products 
in Muang district Sakon Nakhon 
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Miss.Kamonthat Thongthirat1 Mrs. Chantaporn Worasan2 Mrs.kamonwan  KingKo3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม
และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครโดย
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น Cronbach’s alpha ของการขายและ
บริการเท่ากับ 0.98   ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  จากผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้า
ครามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  จ านวน  400  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ผลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 41 -50 ปี สถานภาพสมรสมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการและ มีรายได้ส่วนใหญ่ 9 ,000 – 19,000 บาท โดย
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามย้อมสี
ธรรมชาติ สถานท่ีซื้อคือ ถนนผ้าคราม สาเหตุที่ซื้อเพราะใช้เป็นของฝากในโอกาสต่างๆ   ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คือ คุณภาพการทอ เนื้อผ้า ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือตัวเองและ ประเภทของผลิตภัณฑ์จากผ้าครามที่ซื้อเป็นผ้าผืน(ช้ิน)  

แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  = 4.28  ด้านจ านวน
เงินในการซื้อแต่ละครั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ส่วนเพศ  อายุ  สถานภาพและอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามแตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม 

                                                 
1 2 3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
1 2 3 Institute of Vocational education : Northeastern Region 2 
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Abstract 
The purposes of research were to study the behavior tendency of customer choosing 

to buy indigo fabric products and to compare choosing to buy indigo fabric products in 
Mueang district, Sakon Nakhon province. It was classified by personal factors.Data collection 
was selected by  the sampling who bought the product in Mueang Sakhonnakhon district. 
The questionnaires used as a data collection tool with the Cronbach's alpha reliability 
coefficient of sales and services is 0.98. Using a simple random sampling method from 400 
customers. The statistics used in the analysis were percentage (mean), mean (Mean), t-test), 
one-way ANOVA analysis. The finding that most respondents were female, age between 41-
50 years. Marital status has a bachelor's degree. Most of them are civil servants and most of 
the income is 9,000 - 19,000 Baht. Mostly, the samples, choose to buy natural colours dyed 
fabrics from Sakhonnakhon Indigo's fabrics road. This place is in the reason for buying 
because it is used as souvenirs for various occasions.The consideration of buying decisions is 
the quality of the fabric weave and attributes. Influential persons of buying decisions are 
customer self-esteem and the categories of indigo purchased as fabrics (pieces). The overall 
of the behavior tendency of choosing to buy indigo fabric products was at high level with an 
average value equal to x = 4.28, the amount of money for each purchase is significantly 
different, while gender, age, status and occupation. 

 
Keyword: 
 
บทน า 
 สีครามเป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติที่ เก่าแก่มากพบหลักฐานในหลุมฝังศพคนจีนที่มีอายุประมาณ     
6,000 ปี มีกล่าวถึงในคัมภีร์พระเวทซึ่งมีอายุประมาณ 4,000 ปี ประชากรที่อาศัยในเขตร้อนของโลกล้วนเคย
ท าสีครามจากต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามภูมิภาคนั้นๆ แต่สีครามคุณภาพดีผลิตจากเอเชีย ดังเช่นสีครามจากอินเดีย 
เป็นที่นิยมของคนอังกฤษมากกว่าสีครามจากเยอรมันและฝรั่งเศส แต่การใช้สีครามลดลงเหลือเพียง 4% ของ
ทั่วโลกในปี 1914 เมื่อประมาณ 5-7 ปี  โลกเผชิญปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม สาเหตุหนึ่ง เกิดจากสารเคมี
สังเคราะห์ซึ่งรวมถึงสีย้อมด้วย สีย้อมผ้าส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ของโลหะหนัก  ซึ่งโลหะหนักหลายชนิดเป็นสาร
ก่อมะเร็ง ดังนั้นผู้ที่ตระหนักในสุขภาพของชุมชนจึงหันมานิยมสีย้อมผ้าธรรมชาติ ในบรรดาสีย้อมธรรมชาตินี้ 
สีครามได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งสีย้อม เพราะสีสด ติดทนนาน ไม่ต้องใช้สารช่วยติดใดๆ  แต่มีเทคนิค
การท าที่หลากหลาย ละเอียดอ่อน ซับซ้อน จึงเป็นลิขสิทธิ์ของคนท่ีขยันและใจรักจริง 
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 การท าสีครามและย้อมครามธรรมชาติมีมานานกว่า 5,000 ปี ในเขตร้อนของโลก เช่น อเมริกากลาง 
แอฟริกา เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียตะออกเฉียงใต้ รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีโดยแต่ละแห่ง  ได้สีคราม
จากพืชต่างชนิดกัน แต่กระบวนการท าสีและการย้อมสีครามคล้ายคลึงกัน และ อีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็
คือแต่ละแห่งท าสีครามน้อยลงไป ตั้งแต่ช่วปลายคริสต์ศตวรรษที่  19                       20         สีคราม
และย้อมครามในชนบทบางแห่งเท่านั้น การท าสีครามในประเทศไทย มี่สถานการณ์ไม่ต่างจากที่อ่ืนๆ แต่เมื่อ
ประเทศไทย ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม ท าให้ประชาชนส่วนหนึ่ง หันมา
สนใจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งสีครามและผ้าย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดได้ใน ฃุมชน 
กระบวนการท าไม่ท าลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน (อนุรัตน์ สายทอง  
2550) 
 เนื่องจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิต ที่เปลี่ยนไป ท าให้ผู้คนในปัจจุบันหันมานิยม
ใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าครามเพ่ือเป็นแนวทางต่อกลุ่มผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าครามน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ตรง
กับความต้องการของตลาด และเพ่ือใช้เป็นแนว่ทางในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
จากผ้าครามให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541)  ได้กล่าว 
ถึงแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง  พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภค
ท าการค้นหาการซื้อ การใช้และการประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริการซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของบริโภค ที่เกี่ยวกับการซื้อ
และการใช้สินค้า  

2. ทฤษฏีการจูงใจของมาร์โลว์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2546) ได้กล่าวถึงทฤษฏีการจูงใจของ 
มาร์โลว์ มีข้อสมมติขั้นพ้ืนฐานดังนี้ มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
จะมีความส าคัญแตกต่างกันมนุษย์จึงต้องจัดล าดับความส าคัญของความต้องการที่ส าคัญที่สุดหรื อส าคัญ
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มากกว่าก่อน  เมื่อบุคคลได้สิ่งที่ต้องการมาบ าบัดความต้องการของตนเองแล้ว ความจ าเป็นในสิ่งนั้นจะหมดไป  
และบุคคลจะเริ่มสนใจความต้องการที่ส าคัญอย่างอ่ืนต่อไป ตามทฤษฏีของมาร์โลว์ ได้จัดประเภท ความ
ต้องการที่ส าคัญออกเป็น 5 ล าดับจากต่ าไปสูง ประกอบด้วย 1)ความต้องการทางด้านร่างกาย 2)ความต้องการ
ความปลอดภัยและมั่นคง 3) ความต้องการทางสังคมหรือความต้องการความรัก และการยอมรับ 4)  ความ
ต้องการการยกย่อง 5) ความส าเร็จส่วนตัว 

3. ความรู้เกี่ยวกับผ้าย้อมคราม ผ้าคราม คือ ผ้าที่ทอด้วยมือ หรือทอด้วยเครื่องจักรที่ย้อมสีด้วย 
ครามธรรมชาติ มีเฉดสีฟ้าถึงสีน้ าเงินเข้ม ผ้าย้อมครามนิยมใช้กันแพร่หลายในหลายเขตพ้ืนที่ของโลก 
โดยเฉพาะเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินเดีย ลาวและประเทศไทย เนื่องจากมีองค์ความรู้ในการปลูกต้น
ครามและการย้อมคราม ผ้าย้อมครามในประเทศไทยมีมากในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครซึ่งมักจะ
ย้อมครามที่เส้นฝ้าย เส้นฝ้ายก่อนน าไปทอด้วยมือให้เป็นผืน บ้างมัดหมี่ให้เป็นลวดลายก่อนแล้วจึงน าไปย้อม
และทอมือด้วยกี่พ้ืนบ้าน เกิดเป็นผ้ามัดหมี่ทอมือย้อมครามที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ในปัจจุบันมีการ
ผสมเทคนิคใหม่ๆ เช่นการมัดย้อม การเขียนเทียน บาติก เพ่ือให้ได้ลวดลายและสีสันที่ร่วมสมัย 

4. ประวัติจังหวัดสกลนคร สกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองหนองหานหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่งใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน2 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนคร
ยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และเป็นจังหวัด
ศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษาอันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ใน กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พิมพ์นิภา รัตนจันทร์และคณะ(2556)  ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา  พบว่าผู้บริโภคผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็ยเพศหญิง  อายุ  41-50  ปี  ระดับการศึกษามัธยมศึกา  ตอนปลาย / ปวช.  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง  รนายได้  5,001-10,000 บาท  ภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอแบบธรรมดา สถานที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากเทศกาลงานไหมของอ าเภอปักธงชัย สาเหตุที่ซื้อเพราะใช้เป็นของฝากในโอกาสต่างๆ 
ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคือ คุณภาพการทอเนื้อผ้า ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
คือตัวเอง ซื้อประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ซ้ือคือซื้อผ้าผืน  

กนกกาญจน์  วิชาศิลป์ (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามเพ่ือ
ขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ กรณีศึกษากลุ่ม ทอผ้าฝ้ายย้อมคราม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติด้านการตลาดและรายได้ของกลุ่มทอ
ผ้าฝ้ายย้อมคราม  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ในการพัฒนาสินค้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือตลาดกลุ่มใหม่  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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โดยใช้การฝึกอบรมในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  ท าการติดตามเก็บข้อมูลรายได้ของกลุ่มตัวอย่างหลังช่วงฝึกอบรม
นาน  12  เดือน  และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม(Focus  group)  ของกลุ่มทอผ้าและผู้บริโภค
เป้าหมายกลุ่มใหม่ในเดือนที่  12  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มทอผ้ามีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกเดือนและมีรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่  ได้แก่  กิ๊บติดผม  ต่างหู  กระเป๋าและผ้าห่มอเนกประสงค์  เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ  36 ในเดือนที่  
12  หลังจากการฝึกอบรม  ผลการทดสอบทัศนคติด้านการตลาดของกลุ่มทอผ้าพบว่ามีความคิดเห็นด้าน
การตลาดตรงกับความต้องการของผู้ซื้อของผู้บริโภคกลุ่มใหม่  ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน  ในส่ วนผสมทาง
การตลาด  คือ  ผลิตภัณฑ์ (product)  ราคา(Price)  ช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place)  และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion)  ได้ในระดับสูง  การศึกษานี้จะเป้นแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ผลิตในการพัฒนา
ผลิตภัณฑให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้สินค้ากลุ่มใหม่  เพ่ิมรายได้  และความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ท้องถิ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้อจากผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน ในการศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดขนาดตัวอย่ างไว้
ที่ 400 ตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนครโดยแบบสอบถามที่ใช้ เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลซึ่งมีค่าสั มประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
Cronbach’s alpha ของการขายและบริการเท่ากับ 0.98 ซึ่งหมายความว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความ
น่าเชื่อถือในระดับยอมรับได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
เฉพาะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 6 รายการ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าคราม ลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้วิธีวิเคราะห์โดยก าหนดค่า
น้ าหนักตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม        
พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
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ผลการวิจัย 
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางที่  1   แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ 

สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
122 
278 

 
30.50 
69.50 

รวม 400 100 

อายุ 
   ต่ ากว่ากรือเท่ากับ  20  ปี 
   21 – 30  ปี 
   31 – 40  ปี 
   41 – 50  ปี 
   51  ปี  ขึ้นไป 

 
13 
85 
93 
125 
84 

 
3.25 
21.25 
23.25 
31.25 
21.00 

รวม 400 100 
สถานภาพ 
   โสด 
   สมรส 
   หม้าย 
   แยกกันอยู่ 

 
204 
157 
12 
27 

 
51.00 
39.25 
3.00 
6.75 

รวม 400 100 
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา 
   ปวส./อนุปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโทข้ึนไป 

 
31 
21 
97 
189 
62 

 
7.75 
5.25 
24.25 
47.25 
15.50 

รวม 400 100 

อาชีพ 
   นักเรียน  นักศึกษา 
   รับราชการ 

 
32 
172 

 
8.00 
43.00 
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ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

   เจ้าของสถานประกอบการ/นักธุรกิจ 
   เจ้าหน้าที่  ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ 
   อ่ืน ๆ  

91 
101 
4 

22.75 
25.25 
1.00 

รวม 400 100 

รายได้ 
   ต่ ากว่า  9,000  บาท 
   9,000 – 19,000  บาท 
   19,001  -  29,000  บาท 
   29,001  -  39,000  บาท 
   39,001  บาทข้ึนไป 

 
90 
185 
86 
27 
12 

 
22.50 
46.25 
21.50 
6.75 
3.00 

รวม 400 100 
 
จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.50 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 31.25  มีสถานภาพสมรสร้อยละ 51.00 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 47.25  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 43.00 มีรายได้ส่วนใหญ่ 9,000 – 19,000 บาท 
ร้อยละ 46.25  
 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม 
ตารางที่  2   แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามผลิตภัณฑ์จากผ้า 
  ครามย้อมสีที่เลือกซ้ือ  สถานที่ซื้อ  สาเหตุที่ซื้อ  ข้อพิจารณาการตัดสินใจซื้อ  ผู้มีอิทธิพลใน 
  การตัดสินใจซื้อและประเภทของผลิตภัณฑ์จากผ้าครามที่ซื้อ 

ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามย้อมสีที่เลือกซ้ือ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ย้อมสีธรรมชาติ 
ย้อมสีเคมี 

289 
111 

72.25 
27.75 

รวม 400 100 

สถานที่ซ้ือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ผู้ผลิต/แหล่งผลิต 
งานแสดงสินค้าของจังหวัดสกลนคร 
ถนนผ้าคราม 

67 
58 
275 

16.75 
14.50 
68.75 

รวม 400 100 
สาเหตุที่ซ้ือผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม จ านวน(คน) ร้อยละ 
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ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามย้อมสีที่เลือกซ้ือ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ราคาถูก 
ต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์  OTOP 
เป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ 
คุณภาพน่าเชื่อถือ 
ชื่อเสียงของแหล่งผลิต 

80 
95 
153 
33 
39 

20.00 
23.75 
38.25 
8.25 
9.75 

รวม 400 100 

ข้อพิจารณาการตัดสินใจซื้อ จ านวน(คน) ร้อยละ 
คุณภาพการทอ 
ลวดลายผ้า 
สีสันของผ้า 
อ่ืน ๆ  

228 
118 
50 
4 

57.00 
29.50 
12.50 
1.00 

รวม 400 100 

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ จ านวน(คน) ร้อยละ 

บิดา  มารดา 
คู่สมรส 
ญาติ  พ่ีน้อง 
ตัวเอง 
เพ่ือน 

65 
63 
81 
128 
63 

16.25 
15.75 
20.25 
32.00 
15.75 

รวม 400 100 

ประเภทของผลิตภัณฑ์จากผ้าครามที่ซ้ือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ผ้าผืน(ชิ้น) 
ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าพันคอ 

274 
52 
74 

68.50 
13.00 
18.50 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากผ้าครามย้อมสีธรรมชาติร้อยละ 72.25  สถานที่ซ้ือคือ ถนนผ้าคราม ร้อยละ 68.75  
สาเหตุที่ซื้อเพราะใช้เป็นของฝากในโอกาสต่างๆ ร้อยละ 38.25  ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อคือ 
คุณภาพการทอ เนื้อผ้า ร้อยละ 57.00 ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือตัวเอง ร้อยละ 32.00  ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามที่ซ้ือเป็นผ้าผืน(ชิ้น) ร้อยละ 68.50 
แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ x = 4.28  
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สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนครแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่า P-value                                                                   
                               ด้านจ านวนเงินในการซื้อแต่ละครั้ง 
พฤติกรรม
การซื้อ
ผลิตภัณฑ์
จากผ้าคราม 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

t เพศ F อายุ t สถานภาพ 
F ระดับ

การศึกษา 
Fอาชีพ 

Fรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

P-value 
จ านวนเงิน
การซื้อแต่
และครั้ง 

0.127 0.668 0.257 0.012* 0.161 0.000** 

หมายเหตุ : t                                 F                ความ   ปรวนทางเดียว 
จากตารางที่  3  พบว่าผู้บริโภคที่ทีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรม

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านจ านวนเงินในการซื้อแต่ละครั้ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ส่วนเพศ  อายุ  สถานภาพและอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในเขตอ าเภอเมือง  ด้านจ านวนเงินในการซื้อแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล  เพศหญิงมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าคราม  ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนครมากกว่าเพศชายซึ่งสิดคล้องกับงานวิจัยของ  พิมพ์นิภา  รัตนจันทร์และคณะ(2556)ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดนครราชสีมา  ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป้นเพศหญิง  ร้อยละ  57.25 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าครามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากผ้าครามย้อมสีธรรมชาติร้อยละ 72.25  ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อคือ คุณภาพการทอ เนื้อผ้า 
ร้อยละ 57.00  สอดคล้องกับกนกกาญจน์  วิชาศิลป์(2560)ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ย้อมครามเพ่ือขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ กรณีศึกษากลุ่ม ทอผ้าฝ้ายย้อมคราม อ าเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนครพบว่า ผลการทดสอบทัศนคติด้านการตลาดของกลุ่มทอผ้าพบว่ามีความคิดเห็นด้านการตลาด
ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อของผู้บริโภคกลุ่มใหม่  ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน  ในส่วนผสมทางการตลาด  
คือ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) และการส่งเสริมการตลาด
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(Promotion)  ได้ในระดับสูง  การศึกษานี้จะเป้นแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้สินค้ากลุ่มใหม่  เพิ่มรายได้  และความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่น    
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการออกแบบลวดลายให้มีความหลากหลายและ 
ทันสมัยให้เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม 

2. ส่งเสริมให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่องและรักษาคุณภาพอย่างให้สม่ าเสมอ และรักษาคุณภาพให้ได้ 
ตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3. ควรมีคู่มือค าแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์และการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  และมีการติดป้ายราคา 
อย่างชัดเจน 

4. ควรน าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แนะน าผลิตภัณฑ์ให้คน 
ทั่วไปได้รู้จักมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาการแปรรูปผ้าครามให้เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัด 

และนักท่องเที่ยวทั่วไป 
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T 035 
การใช้เอกสารประกอบการเรียน การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ในด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
Use of learning document Electronic circuit analysis to develop learners in 

vocational and technology fields 
 

เอกนริน พลาชีวะ1  
Aegnarin Parashewa1  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทิภาพ และเพ่ือเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

มีจ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ  16  คน กลุ่มที่  1  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มที่  2 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เ อกสารประกอบการเรียนและแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ 
t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1( เอกสารประกอบเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-
1003 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93 /80.63 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ผลการทดสอบ
ก่อนเรียน  และหลังเรียน  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .0 5 โดยผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูง
กว่าผลการทดสอบก่อนเรียนทุกหน่วย  

 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  
 
Abstract 

The researcher studied the teaching and learning of the subject Electronic circuit 
analysis in Diploma level. Found that most of the books used in the study were not covered 
by the course description and another important thing is Student achievement is low for the 
above reasons. The researcher therefore has an interest in creating learning document  to 
develop academic achievement in electronic circuit analysis meet the standards set and in 
accordance with the curriculum. The results of the data analysis showed that learning 
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document Which developed with efficiency equal to 81.93 / 80.63 which has efficiency 
according to the criteria 80/80. The results of pre-test and post-test were significantly 
different at .05 level. The post-test results were higher than the test results before studying 
all units. Which is consistent with the study hypothesis, with the mean ( ) of the post-test 
scores equal to 82.58 and the mean ( ) of the pre-test score is 37.90, with an average score 
of 44.68 higher 
Keywords: Achievement,  Efficiency of learning document 

 

บทน า 
จากประสบการณ์ในการสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมาพบว่า การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  เป็น

ทักษะระดับสูงที่เน้นกระบวนการได้มาซึ่งผลลัพธ์ โดยต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะหลาย
อย่างประกอบกัน เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายจุดนี้  การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความแตกต่างของแต่ละคนนั้น ต้อง
อาศัยสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน อาทิ เช่น ชุดการสอนชุดการเรียนด้วย
ตนเอง บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน เป็นต้น และจาก
การเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ พบปัญหาว่า หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนส่วนมาก
ยังมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมกับเนื้อหาที่ต้องการสอน ตลอดจนการจัดวางล าดับเนื้อหาความยากง่ายไม่เป็นระบบ 
การน าเสนอเนื้อหาไม่สอดคล้องกับผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในบางหน่วยการเรียนไม่เหมาะใช้
จัดการเรียนรู้ และที่ส าคัญอีกประการคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดีขึ้นและได้มาตรฐานตามก าหนด สอดคล้องกับ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เรียบเรียงเอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ขึ้น เพ่ือใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้น
และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3105-1003    โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003  
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4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. เอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ที่ได้จัดท าและ พัฒนาขึ้นสามารถใช้ประกอบการเรียน    
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน
วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ที่ได้จัดท าและพัฒนาขึ้น 
กรอบแนวคิด ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท าเอกสารประกอบการเรียน ใช้แนวคิด ทฤษฎี ดังนี้ 
แนวคิดที่ 1 การจัดการเรียนการสอนนั้นหมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้น  เพ่ือให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้  เกิดองค์ความรู้ และบรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอน ที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดย  “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 
[6] 

แนวคิดท่ี 2 จุดมุ่งหมายของการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกล่าวได้ว่า ครูผู้สอน ควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข [5] 
 แนวคิดที่ 3 เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง สื่อการเรียนที่จัดขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนของ
นักศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยเอกสารประกอบการเรียนมักประกอบด้วย ค าน า ใน
แต่ละหน่วยจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน สรุปท้ายหน่วย และแบบฝึกหัด  ส าหรับ
เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมตามรายละเอียดของวิชานั้น ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร [3] 

กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการเรียนมีกระบวนการที่ส าคัญดังนี้ 
    1. การศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาหลักสูตรมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรโดยภาพรวม  
   2. การศึกษาค าอธิบายรายวิชาที่จะเขียนเอกสารประกอบการเรียน วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนคาบเรียน โดยทั่วไปก่อนเขียนเอกสารประกอบการสอนผู้เขียนจะต้องจัดท าแผนการ
สอนไว้แล้วแผนการสอนที่จัดท าอย่างเป็นระบบจะอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเขียนเอกสาร
ประกอบการเรียน 
      3.  การตั้งชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องของเอกสารประกอบเรียนเป็นไปตามชื่อรายวิชา 
 4. การจัดท าโครงเรื่องของ เอกสารประกอบการเรียนเป็นบท แต่ละบทเป็นเรื่องหรือหัวข้อโครงเรื่อง
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเรื่องและกรอบแนวคิด ซึ่งผู้เขียนต้องน าเสนอโดยยึดกรอบชื่อรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ โครงเรื่องเป็นกรอบก าหนดการคัดเลือกข้อมูล และการ
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น าเสนอ โครงเรื่องที่ดีน ามาสู่ความสมบูรณ์ ลุ่มลึกของเนื้อหา ความชัดเจน ในการล าดับความคิด การ
น าเสนอและการอ่าน โดยทั่วไปการแบ่งโครงเรื่องในเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนจะจัดล าดับ
สอดคล้องกับแผนการสอนหรือการสอน 
 5. เนื้อหาและการน าเสนอเนื้อหา เนื้อหาควรน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีความถูกต้อง ความทันสมัย 
ความสมบูรณ์ ลุ่มลึก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนนี้การน าเสนอเนื้อหา วิธีการ
น าเสนอโดยการบรรยาย อธิบาย การอ้างเหตุผล การใช้ภาษาที่เป็นภาษาวิชาการที่ดี กะทัดรัด ชัดเจน อ่าน
ง่าย มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตภาพ รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนที่ที่เหมาะสมช่วยเพ่ิมความเข้าใจและความน่าสนใจผู้เขียนเอกสารประกอบการเรียนจะต้อง
ทราบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดเนื้อหาที่ถูกต้อง การเรียบเรียงถ้อยค าในการน าเสนอเนื้อหา การ
ใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย และการใช้เทคนิคการน าเสนอท่ีท าให้น่าสนใจชวนให้ติดตาม 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การรายงานครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้รายงานได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ มีประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์รหัสวิชา 3105-1003 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 16 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองภาคสนาม คือ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้รายงาน
ปฏิบัติงานสอน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการศึกษามีความสะดวก 

1. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เป็นเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557  ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนจ านวน 10 หน่วย  ได้แก่หน่วยที่ 1 เรื่อง พ้ืนฐาน
สารกึ่งตัวน าและรอยต่อพี-เอ็น หน่วยที่  2  เรื่อง คุณสมบัติของไดโอดและการน าไดโอดไปใช้งานหน่วยที่  3  
เรื่อง การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เรื่อง คุณสมบัติและการวิเคราะห์การท างานของ
ทรานซิสเตอร์ทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง หน่วยที่  5  เรื่อง การวิเคราะห์การท างานการและการออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กด้วยทรานซิสเตอร์ หน่วยที่ 6 เรื่อง คุณสมบัติและการวิเคราะห์การท างานของ 
เฟตทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง หน่วยที่  7  เรื่อง การวิเคราะห์การท างานและการออกแบบวงจรขยาย
สัญญาณขนาดเล็กด้วยเฟต หน่วยที่ 8 เรื่อง การวิเคราะห์วงจรป้อนกลับแบบเนกาตีฟฟีดแบค หน่วยที่ 9  
เรื่อง การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณหลายภาค หน่วยที่ 10 เรื่อง วงจรขยายก าลัง  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เอกสารประกอบการเรียนการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา  
3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุท ธศักราช 2557  
ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนจ านวน 10 หน่วย  ได้แก่หน่วยที่ 1 เรื่อง พ้ืนฐานสารกึ่งตัวน าและ
รอยต่อพี-เอ็น หน่วยที่  2  เรื่อง คุณสมบัติของไดโอดและการน าไดโอดไปใช้งานหน่วยที่ 3 เรื่อง การ
ออกแบบวงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า หน่วยที่  4 เรื่อง คุณสมบัติ และการวิเคราะห์การท างานของ
ทรานซิสเตอร์ทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง หน่วยที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์การท างานการและการออกแบบ
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กด้วยทรานซิสเตอร์ หน่วยที่ 6 เรื่อง คุณสมบัติและการวิเคราะห์การท างานของ 
เฟตทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง หน่วยที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์การท างานและการออกแบบวงจรขยายสัญญาณ
ขนาดเล็กด้วยเฟต หน่วยที่ 8 เรื่อง การวิเคราะห์วงจรป้อนกลับแบบเนกาตีฟฟีดแบค หน่วยที่ 9 เรื่อง การ
วิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณหลายภาค หน่วยที่ 10 เรื่อง วงจรขยายก าลัง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รายหน่วยของ  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา  3105-1003 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เป็นแบบทดสอบปรนัย 
ให้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 10 หน่วย รวม 108 ข้อ สร้างขึ้นเพ่ือใช้ทดสอบนักศึกษาก่อนการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนใช้ประกอบการหาผลสัมฤทธิ์รายหน่วยของ
นักศึกษา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 เป็นแบบทดสอบปรนัย ให้เลือกตอบ 5  ตัวเลือก  จ านวน 60 ข้อ สร้างขึ้นเพ่ือใช้ทดสอบ
นักศึกษาก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และหลังการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนใช้ประกอบการหาคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัส
วิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบบ
ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนนักศึกษา
ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  ในรายวิชาวิชาการวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา  3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating   Scale) มี 5  ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย  และน้อยที่สุด  จ านวน  10  ข้อ 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2560  ตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2560  ถึง  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  รวม  18  สัปดาห์ 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4.3 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน (E1/ E2) โดยใช้สูตรดังนี้  
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เมื่อ  E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในเอกสารประกอบการเรียนคิดเป็น
ร้อยละจากคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดที่ท าแบบฝึกหัดใบงาน และแบบทดสอบหลัง
เรียนแต่ละหน่วยรวมกัน 

 E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในตัวผู้เรียนเอกสาร
ประกอบการเรียนนั้น คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

X แทน คะแนนรวมของ ผู้เรียนจาก การท าแบบฝึกหัดใบงานและแบบทดสอบ
หลังเรียน ระหว่างหน่วยการเรียน เมื่อเรียนจบบทเรียน แต่ละหน่วยการเรียน 

F แทน คะแนนรวมของผู้เรียน จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เมื่อเรียน
ครบทุกหน่วยการเรียน 

N แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนระหว่าง

หน่วยการเรียน 
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

4.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การทดสอบทางสถิติค่าที (t-test) 
ผลการวิจัย 

หลังจากที่น าเอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 
3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนปรากฏผลดังตาราง 

หน่วยการเรียน 
คะแนน 

ประสิทธิภาพ 
(E1) 

แบบฝึกหั
ด 

ใบงาน 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน่วยท่ี 1.พื้นฐานสารกึ่งตัวน าและรอยต่อพีเอ็น 83.33 74.38 84.38 80.69 
หน่วยท่ี 2.ไดโอดและวงจรการใช้งาน 84.38 74.38 82.29 80.35 

หน่วยท่ี 3.การออกแบบวงจรแหลง่จ่าก าลังไฟฟ้า 79.38 80.00 86.25 81.88 
หน่วยท่ี 4.คุณสมบัติและการวเิคราะห์การท างานของ
ทรานซิสเตอร์ทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง 87.50 76.88 82.50 

82.29 

หน่วยท่ี 5.การวิเคราะห์การท างานและการออกแบบ
วงจรขยายสญัญาณขนาดเล็กด้วยทรานซิสเตอร์ 89.17 76.25 80.00 

81.81 

หน่วยท่ี 6.คุณสมบัติและการวเิคราะห์การท างานของ 79.38 80.00 81.25 80.21 
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หน่วยการเรียน 
คะแนน 

ประสิทธิภาพ 
(E1) 

แบบฝึกหั
ด 

ใบงาน 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

เฟตทางด้านไฟฟ้ากระแสตรง 

หน่วยการเรียน 

คะแนน 
ประสิทธิภาพ 

(E1) 
แบบฝึกหั

ด 
ใบงาน 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน่วยท่ี 7.การวิเคราะห์การท างานและการออกแบบ
วงจรขยายสญัญาณขนาดเล็กด้วยเฟต 83.75 80.63 85.63 

83.33 

หน่วยท่ี 8.การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณ    หลาย
ภาค (Multistage Amplifier Circuit) 88.13 80.63 83.75 

84.17 

หน่วยท่ี 9.การวิเคราะห์วงจรป้อนกลับแบบ      เนกา
ตีฟฟีดแบค (Negative Feedback) 81.25 80.00 78.75 

80.00 

หน่วยท่ี 10.วงจรขยายก าลัง (Power Amplifiers) 93.75 78.13 81.88 84.58 

ประสิทธิภาพ (E1) 81.93 
 

คะแนนเรียน ร้อยละ 
คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด  ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน (E1) 81.93 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (E2) 80.63 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า หลังจากน าเอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 คน ใช้ในกลุ่มตัวอย่างได้ท า
แบบฝึกหัดใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 81.93 ของคะแนนรวมทั้งหมด และ
กลุ่มตัวอย่างสามารถท าข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่าการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ได้ค่า E1/E2 ที่ 81.93/80.63 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อน การเรียนและหลังเรียนจาก
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ค่าที (t-test) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน ปรากฏผลดังตาราง 

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการเรียน 

คะแนนเรียน  S.D.  
ของผลต่าง 

S.D. 
ของผลต่าง 

t      
ค านวณ 

t ตาราง 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 37.90 3.69 
44.68 1.57 11.59 1.7531 

คะแนนทดสอบหลังเรยีน  82.58 2.12 

N = 16 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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จากตารางค่า t ที่ df = 15, = .05  t จากตารางเท่ากับ 1.7531 (one tailed test) โดย  ค่า t 
ที่ค านวณได้เท่ากับ 11.59 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t จากตาราง (11.59>1.7531) แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  สรุปได้ว่า การเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 นี้ ท าให้นักศึกษามีความรู้
สูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 82.58 และมีค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนเท่ากับ 37.90 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 44.68 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากการเผยแพร่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 20 แห่ง และได้ท าการประเมินผลส่งกลับมาให้ผู้รายงานจ านวน 16 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนที่เผยแพร่ พบว่า ครูผู้สอนที่ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา    
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.61  

ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ของนักศึกษา ที่มีต่อ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการวิเคราะห์  
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจ านวน 16 คนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา 
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 โดยรวมรวมอยู่ในระดับ มากมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.41 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.50  

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ธนนันท์ มาศธนานันต์ (2550) [2] ศึกษาเรื่องผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเครื่องรับ
วิทยุ  (2104-2209) ผลการรายงานพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ ผลการรายงานพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ โดยรวมทั้งฉบับมีประสิทธิภาพ 82.24/81.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้   2)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาเครื่องรับวิทยุในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 
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2. เจษฎา ถาวรนุวงศ์ (2552) [1] ได้ศึกษารายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัส 3000 -0206 ผลการรายงานพบว่า 
เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ 85.21/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัส 3000-0206 โดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยก่อนเรียนมีคะแนน (เฉลี่ย 46.70) ภายหลัง
จากเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้น (เฉลี่ย106.41) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย รหัส 3000-0206 มีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.36) 

3. สันทนา สงครินทร์ (2555) [4] ได้ศึกษาและรายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203) ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 1. เอกสาร
ประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/86.79 สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้80/80  2. 
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ การสอนที่พัฒนาขึ้น ท าให้นักศึกษามีประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้เท่ากับ 78.84 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 60 3. ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38, S.D. = 0.43) 

ผลการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์รหัส

วิชา 3105-1003 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93/80.63 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา  3105-1003 พบว่าผลการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบหลังเรียน  มีค่าสูงกว่า
ผลการทดสอบก่อนเรียนทุกหน่วย  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ย ( )    ของคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 82.58 และมีค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน   เท่ากับ 37.90   ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 44.68 
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3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มี
ต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าโดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.61และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าครูผู้สอนมี
ความพึงพอใจด้านด้านประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.65และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.61 รองลงมามีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
( ) = 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.62 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อเด่นที่ครูผู้สอนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีชื่อวิชาและรหัสวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.94 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.25 และองค์ประกอบของรูปเล่มครบถ้วน/เหมาะสม กับ แบบทดสอบ
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.60 ส่วน
ข้อด้อยคือ ใช้ภาษาในการเรียบเรียงเนื้อหาเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.25 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.58 ที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน 

4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน 
ผลการประ เมินความพึงพอใจของนั กศึ กษาที่ มี ต่ อ เอกสารประกอบการ เ รี ยนวิ ช า  

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา  3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่าโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.41และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.50 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าด้าน ความสอดคล้องและความเหมาะสมของการ
พิมพ์ภาพและรูปเล่มมีความพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.51 
รองลงมาคือ ด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมของการใช้ภาษานักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.51 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อเด่นที่นักศึกษามีความพอใจมากที่สุดคือ เว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.81 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.40 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามเกณฑ์การใช้ภาษามีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.63 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.50 และตรงตามจุดประสงค์รายวิชามีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.51 ส่วนข้อด้อยคือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.19 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.40 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษานี้ เพ่ือให้การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัสวิชา 3105-1003 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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  1. ในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนนั้น ผู้สอนควรศึกษาค าชี้แจงในการจัดการเรียนการ
สอน เรื่องเวลาการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และท าแบบฝึกหัด และใบงานการ
ทดลองในเอกสารประกอบการเรียนจนเสร็จสิ้นและผู้สอน และนักเรียนจะต้องเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัดร่วมกัน 
พร้อมทั้งสรุปและประเมินผลและแก้ไขข้อบกพร่อง 

2. ควรจัดการเรียนการสอน โดยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมและกล้า
แสดงออก ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายจะท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนและเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย เห็น
ประโยชน์ของเรื่องที่ก าลังเรียน ซึ่งจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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T036 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 

Problems and Obstacles in Bookkeeping of Morhom Cloth Community 
Enterprises in Phrae. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม

หม้อห้อม จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
หม้อห้อม จังหวัดแพร่ จ านวน 22 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่าระดับปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผ้าหม้อห้อม
จงัหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ระดับมาก โดยพบว่าปัญหาที่ผู้ท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดท าบัญชีมากที่สุดคือปัญหาด้านเอกสารและวิธีทางบัญชี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีปัญหา
เกี่ยวชื่อบัญชีที่มีจ านวนมากเกินไป การจ าแนกรายการและการผ่านรายการบัญชี รองลงมาเป็นปัญหาด้าน
บุคลากร ที่ท าหน้าที่จัดท าบัญชีที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง รองลงมาเป็นปัญหา
ด้านความร่วมและประสานงาน ในเรื่องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีล่าช้า เอกสารไม่ชัดเจน เป็น
เหตุให้บันทึกบัญชีผิดพลาด และปัญหาอันดับสุดท้ายคือ ปัญหาด้านความช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษา จาก
หน่วยงานต่าง ๆ คือ บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาให้ความรู้ยังไม่สามารถอธิบายขั้นตอนในการท าบัญชีได้
อย่างชัดเจนและครบถ้วน 
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 This research aims to study problems, obstacles and solution for bookkeeping of 
Morhom cloth community enterprises in Phrae. There are 22 purposive sampling for this 
research. The research uses questionnaire to collect the data, static to analyze into 
percentage, mean and S.D.  
 The result shows problems in doing bookkeeping is in high lever. The main 
problems and obstacle is financial document and accounting Calculation. Considering in 
problem show that there are too much account names, categorizing entry and account 
transaction. Following problems is accounting staff. They are lack of knowledge and 
understanding in financial method. Next problem is collaboration and coordination about 
document transition such as delayed accounting record, unclear document. These are 
caused of mistakes in accounting. Last problem is supporting team/counselor from other 
unit who come to give advice but cannot explain clearing detail of accounting method. 
 

Keywords: Problems and obstacles, Bookkeeping of Community Enterprises, Cluster   
 

บทน า 
ผ้าหม้อห้อมคือ วัฒนธรรมการทอผ้า การย้อมผ้าโดยใช้ต้นและใบห้อมมาย้อมผ้าฝ้ายให้      เกิด

เป็นสีคราม หรือสีกรมท่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่สืบทอดมาจากรรพบุรุษ ที่ต่อมาได้  มีการ
พัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการทางตลาดและการจัดแสดงสินค้า ตามนโยบายเชิงรุก  ของรัฐบาล 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน จึงได้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อม     ในจังหวัดแพร่ 
จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าหม้อห้อม เพ่ือผนึกก าลังสร้างความเข้มแข็ง กระตุ้นและสร้างกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดร่วมกันท าเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน       วิสาหกิจชุมชนเพ่ือน าสู่การ
สร้างรายได้ พ่ึงพาตัวเองอย่างยั่งยืนของชุมชน แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม ก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันเนื่องจากสมาชิกยังขาดประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหลาย ๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด แรงงานและ       ด้านการเงินบัญชี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยน าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไปประกอบการวางแผนเพ่ือพัฒนาให้การจัดท าบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม       ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล  การจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมให้มีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและ
เพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่วิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมต่อไป 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและวางแผนพัฒนาการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
    สภาพส่วนบุคคล           ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 
- ระดับการศึกษา     - ด้านบุคลากร 
- ประสบการณ์ในการท างาน   - ด้านความช่วยเหลือ ค าปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
      - ด้านความร่วมมือและประสานงาน 
      - ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี  
การบัญชี เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลตัวเลขของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินงานภายในองค์การ โดย

การจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือรายงานให้ทราบถึงฐานะและความเป็นไปของธุรกิจ เป้าหมายความส าคัญ
ของการบัญชี คือ การให้สามารถรับรู้มูลค่าที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนร ายได้
ค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งบุคคลภายนอก และภายในองค์กรสามารถน า ข้อมูลที่จัดท าไปใช้ในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ [1]   

ธุรกิจจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับการบริหารงานและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริหาร คือ ข้อมูลทางบัญชี ที่ท าให้ทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ตลอดจนสามารถน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับ อดีตและประเมินความเป็นไปได้ในอนาคตของกิจการได้
นอกจากข้อมูลทางการบัญชีจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับองค์กรหรือผู้บริหารแล้วยังเป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ยิ่ง ต่อบุคคลภายนอกองค์การที่จะน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ ประเมินความเสี่ยง และ
ความสามารถในการช าระหนี้ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียในองค์กรอีกด้วย ดังนั้นหน้าที่หลักของนักบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการบัญชีที่สามารถท าให้บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกองค์ใช้ประกอบการตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร ข้อมูลทางการ
บัญชีที่นักบัญชีต้องจัดท าอย่างมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานทางการบัญชี เป็นระบบบัญชีที่มีวิธีการ
จัดท าบัญชี งบการเงิน และการใช้และการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการบัญชีการเงิน สมุดบัญชีต่าง ๆ ที่
ใช้บันทึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลตัวเลขและสถิติที่สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

ข้อมูลทาการบัญชีที่กิจการต้องจัดท า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ [2] 
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1. รายงานประจ าเดือน ได้แก่ งบทดลอง งบก าไรขาดทุน รายงานการรับจ่ายเงิน รายงานสินค้า
คงเหลือ เป็นต้น 

2. รายงานประจ าปี ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต เป็นต้น 
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 

 การด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง มีระบบบัญชีที่เหมาะสม      เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงินและพัฒนาธุรกิจให้มี ประสิทธิภาพ ในการจัดท าบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนนั้น มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ีควบคุม ก ากับ ดูแลให้วิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มมีการจัดท าบัญชีที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือทางด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน มีการวางรูปแบบบัญชี การสอนแนะการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
รวมทั้งสอนแนะน าการใช้ข้อมูลทางบัญชีในบริหารจัดการ มีแนวทางการจัดการด้านการเงินบัญชีวางระบบ
บัญชีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แนะน าวิธีการ การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี การ
จัดท าเอกสารการรับจ่ายเงิน การลงลายมือชื่อในการรับจ่ายเงิน การเรียงล าดับเล่มที่เลขที่เอกสารที่ใช้อย่าง
ต่อเนื่องการลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินผู้รับเงินทุกครั้งมีการจัดเบิกจ่าย มีการจัดท ารายงานการรับ จ่ายเงินทุกวัน 
น าข้อมูลจากการรับจ่ายเงินมาบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน ด้านการรักษาเงิน ควรมีการเก็บรักษาเงินสดไว้
เพียงพอกับการใช้จ่ายส่วนที่เกินความจ าเป็นควรน าฝากธนาคารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบดูแลอย่าง
ชัดเจน  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เกศชฎา  ธงประชา [3] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พบว่า กลุ่มยัง
ไม่มีระบบบัญชี มีเพียงการบันทึกรายรับ รายจ่าย ประธานและสมาชิกกลุ่มยังขาดความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีท าให้การบันทึกบัญชีเกิดความซ้ าซ้อน ไม่มีการควบคุมรายการบัญชีจึงเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเงิน การ
ค านวณต้นทุนและการก าหนดราคาขาย เป็นต้น 
 ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย [4] ได้ศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดท าบัญชีของผู้ท าบัญชี
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้ท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนส่วนมากมีแหล่งความรู้ในการจัดท าบัญชีจา
การฝึกอบรม ส่วนใหญ่ยังเลือกวิธีการจดบันทึกด้วยมือตามความเข้าใจส่วนตัวมากกว่าการน าระบบ
คอมพิวเตอร์มาท าฐานข้อมูลการบัญชี งานบัญชีที่ได้จึงไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และไม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้ ปัญหาหลักในการจัดท าบัญชีของผู้ท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน คือ การขาด
ทักษะความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี และความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่มาให้ความรู้
แนะน าการท าบัญชีที่หลากหลายตามความถนัดของหน่วยงาน จนท าให้เกิดความสับสนต่อการจัดท าบัญชี
ของผู้ท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    334 
 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพของปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
น ามาเป็นแนวในการพัฒนารูปแบบในการจัดท าบัญชีที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 
ซึ่งมี ขอบเขตการวิจัย เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัยมีดังนี้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านพื้นที่: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา: ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าบัญชีวิสากิจชุมชมผ้าหม้อห้อม จังหวัด

แพร่ ในด้านบุคลากร ด้านเอกสารและวิธีทางบัญชี ด้านความร่วมมือและประสานงาน และด้านความ
ช่วยเหลือ/ค าปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ขอบเขตด้านประชากร: ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ จ านวน 22 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสภาพทั่วไปของการจัดท าบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน, การบันทึกบัญชี, สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี ได้แก่ ปัญหาด้าน
บุคลากร  ปัญหาด้านความช่วยเหลือ/ค าปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ปัญหาด้านความร่วมมือและ
ประสานงาน ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
แบบสอบถามให้ระดับความส าคัญ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การก าหนด
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ดังนี้ ช่วง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยที่สุด, 1.51-2.50 = น้อย, 2.51-3.5 0= ปานกลาง, 3.51-4.50  = มาก, 
4.51-5.00 = มากที่สุด [5]   
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
เอกสารทางวิชาการ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย 
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จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 
พบว่า การท าบัญชีและการบันทึกบัญชียังไม่เป็นระบบและขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชี การ
บันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนทุกรายการเป็นการบันทึกรายการแบบง่าย ๆ ด้านรับ ด้านจ่าย ยังขาดเครื่องมือในการ
ปฎิบ้ติงานที่ทันสมัยใช้สมุดบันทึกรายการบัญชีไม่กี่เล่ม ท าให้ไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนได้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาก 22 กลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 90.91 อายุ 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.45 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คิด
เป็นร้อยละ 50.00 และมีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.82 

2. ข้อมูลสภาพทั่วไปของการจัดท าบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดท าบัญชี ปฏิบัติงานในต าแหน่ง น้อยกว่า 1 ปี การบันทึก
บัญชีส่วนใหญ่บันทึกบัญชีด้วยมือ คิดเป็นร้อยละ 81.82 สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่
กลุ่มวิสาหกิจเลือกใช้ ดังนี้ มีใบเสร็จรับเงิน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมาคือใบขายเชื่อร้อยละ 59.09 และ
สมุดเงินสดร้อยละ 54.55 ตามล าดับ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีการจัดท าบัญชีวิสากิจชุมชมผ้า
หม้อห้อม จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านผู้จัดท าบัญชีมีความคิดเห็นในแต่ละด้านดังตาราง
ที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี

วิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ โดยรวม 
ประเดน็ปัญหา  S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านบุคลากร 3.79 0.754 มาก 
2. ด้านความช่วยเหลือ/ค าปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ 3.23 0.877 ปานกลาง 
3. ด้านความร่วมมือและประสานงาน 3.66 0.768 มาก 
4. ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี 4.00 0.710 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี มีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด ปัญหาด้านบุคลากร และปัญหาด้านความร่วมมือประสานงาน มีความคิดเห็นในระดับมาก ปัญหา
ด้านความช่วยเหลือ/ค าปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ มีความคิดเห็นในระดับ     ปานกลาง จากระดับความ
คิดเห็นในแต่ละด้านสามารถได้เป็นรายข้อดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้า
หม้อห้อม จังหวัดแพร่ เป็นรายข้อดังนี้ 
ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชีรายด้าน ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชีรายข้อ 
1. ด้านบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องเช่นประธาน สมาชิก ไม่เห็นความส าคัญของ
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การจัดท าบัญชีและไม่มีเวลาหรือเสียสละเวลาในการ
จัดท าบัญชี 

2. ด้านความช่วยเหลือ/ค าปรึกษาจาก    
   หน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาแนะน าความรู้ในการจัดท าบัญชี
อธิบายขั้นตอนวิธีการท าบัญชียังไม่ชัดเจน ครบถ้วน 

3. ด้านความร่วมมือและประสานงาน การร่วมมือในการจัดส่งเอกสารที่เก่ียวกับการบันทึกบัญชี
ล่าช้า เอกสารไม่ชัดเจนท าให้บันทึกบัญชีผิดพลาดล่าช้า 
และขาดการร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มในการจัดท าบัญชี 

4. ด้านเอกสารและวิธีการทางบญัชี ชื่อบัญชีมีจ านวนมากเกินไปท าให้ผู้จัดท าบญัชีสบัสนใน
ขั้นตอนการจัดท าบัญช ี

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 
พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมทั้ง 22 กลุ่ม มีการจัดท าบัญชี รายรับ รายจ่ายของกลุ่ม 
เพ่ือใช้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีแบบง่าย ๆ  ซึ่งผู้จัดท าบัญชี
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีมากนัก การจัดท าบัญชีของแต่ละกลุ่มจะใช้สมุดบัญชีไม่กี่
เล่ม มุ่งหวังเพ่ือต้องการทราบแค่ผลก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายผ้าหม้อห้อมเท่านั้น โดยไม่สนใจวิธีบันทึก
บัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี ข้อมูลของการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมโดยทั่วไปยังบันทึก
รายการบัญชีด้วยมือ ระดับการศึกษาของผู้จัดท าบัญชีส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปวส./อนุปริญญาและมี
ประสบการณ์ในการท างานประมาณ 1-3 ปี ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีตามรูปแบบบัญชี
แบบต่าง ๆ เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบค่อนข้างยุ่งยาก จ านวนช่อง และชื่อ
บัญชีจ านวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัย [6]  ที่ศึกษาการจัดท าบัญชีธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี มีปัญหา
เกี่ยวกับชื่อบัญชีที่มากเกินไป การท าแบบฟอร์มต่าง ๆ จ านวนมาก มีสมุดบัญชีที่จัดท าขึ้นจ านวนหลากหลาย 
ท าให้ผู้ท าบัญชีเข้าใจยาก ไม่อยากท าบัญชี ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญส าหรับผู้จัดท าบัญชีที่อายุค่อนข้างมาก ไม่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการบัญชี และไม่มีเวลาในการจัดท าบัญชีและการบันทึกบัญชีต้องท าด้วยมือ  
สอดคล้องกับงานวิจัย [7] ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช    ซึ่งปัญหาด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จัดท าบัญชีจะเป็นปัญหาด้านความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชีถือเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม ดังนั้นควรมีการจัดประชุมร่วมกันเพ่ือให้เห็นความส าคัญ
ของการจัดท าบัญชี ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการบันทึกบัญชี  
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2. ภาครัฐควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่มากระตุ้นให้วิสาหกิจชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชี 
และเกิดความรู้สึกต้องการจะท าบัญชี โดยให้แต่และกลุ่มคิดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสนใจใน
การจัดท าบัญชี เข้าร่วมอบรมด้านการบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 

3. ภาครัฐควรมีการพัฒนารูปแบบและคู่มือการท าบัญชีที่เข้าใจง่าย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือมิให้ผู้จัดท าบัญชีเกิดการสับสนได้ 

4. ควรศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแต่ละชนิด ที่ผลิตได้ใน
วิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อม เพื่อจะได้น าข้อมูลด้านต้นทุนผลิตไปก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน และน าไปสู่
การวางแผน ควบคุม การผลิต ลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์ ท าให้
สามารถวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา  
หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104-2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่    นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2560  จ านวน 23 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง   (Purposive)   เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า  ได้แก่   เอกสารประกอบการเรียนการสอน   วิชา   หม้อแปลงไฟฟ้า  รหัส 2104 -2104 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556   จ านวน  6  หน่วย   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน-หลังเรียน จ านวน 40 ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t-test) ผลการศึกษา
พบว่า 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104 -2104 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  90.23/81.19  ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80  ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อ
แปลงไฟฟ้า รหัส 2104-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า 
รหัส 2104-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
Abstract 
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This research aimed to 1) Find the efficiency of teaching document on electric 
transformer course 2) study learning achievement of the students, and 3) evaluate the 
satisfaction of the students. The sample were 23 students of Uttaradit Technical College, 
Department of Electrical power. The research tools composed of teaching document, 
learning achievement test and evaluation form of satisfaction. Data was statistically 
analyzed by mean, standard deviation and t-test for dependent samples. 
 The research findings were that teaching documents gained the efficiency at 
90.23/81.19, the post-test score was significantly higher than pre-test score at 0.1 level, and 
the students satisfied the teaching document on electric transformer course at “most” 
level. 
 
บทน า 
 นโยบายของแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) ด้านการปฏิรูปการเรียน
การสอนมุ่งปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
ตามจุดประสงค์ของแต่ระดับและประเภทของการศึกษา โดยเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น จัดท าการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการและการเรียนรู้
อย่างมีความสุข( กระทรวงศึกษาธิการ. (2545: 3 ) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556  ได้
พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า 
2. การประเมินประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา หม้อแปลงไฟฟ้า 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รัชนีกร ทองสุขดี (2545, หน้า 101).  กล่าวว่า  การสร้างเอกสารประกอบการสอน  มีxระโยชน์ 
ดังนี้ 

1.  ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดแห่งวิชาตามโครงสร้างที่หลักสูตรแห่งวิชานั้น 
2.  ผู้เขียนได้ฝึกก าหนดขอบข่ายของเรื่องที่จะเขียนตามค าอธิบายรายวิชานั้น ๆ  เช่น  หัวเรื่อง 

(Topic)  หรือรายบทเรียน  และหัวข้อย่อย (Sub-Topic) 
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 เสรี  ทรัพย์เกิด (2548, หน้า 46)  ได้สรุปว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะ  
และความสามารถของบุคคล  ที่พัฒนาขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  การฝึกฝน  อบรม  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ความสามารถทางสมอง  ความรู้  ทักษะ  ความรู้สึก  และค่านิยมต่าง ๆ 

 หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2547 : 61) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า   ความพึง
พอใจเป็นความต้องการทางร่างกาย มีความรุนแรงในตัวบุคคล  ในการร่วมกิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ
ทางร่างกาย  เป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจ  แล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง  ปลอดภัย  เมื่อบุคคลได้รับ
การตอบสนองความต้องการทางร่างกาย  และความต้องการความมั่นคง  แล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมาก
ขึ้น  เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104-2104  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 โดยมีล าดับขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  4.  แบบแผนการทดลอง 
  5.  การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า  รหัส 2104-2104  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556 จ านวน 6  หน่วย 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ก่อนเรียน-หลังเรียน 
 3.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
 น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104 -2104  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556  ที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบ
คุณภาพเหมาะสมในด้านเนื้อหา  ภาษาที่ใช้  การจัดรูปเล่มและการพิมพ์  ตรวจสอบความถูกต้องและ
ประเมินคุณภาพก่อนน ามาปรับปรุงแก้ไข  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1.4.1  นายพันศักดิ ์ จิตรสุวรรณ ต าแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
1.4.2  นายชยากร  กิมประสิทธิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
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1.4.3  นายบุญลอ  ประสารศรี   ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
1.4.4  นายเทิดศักดิ์  ผาสีกาย ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
1.4.5  นายสมศักดิ์  หมอแสง   ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้รายงานได้อธิบายชี้แจงท าความเข้าใจและข้อตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่อง
การเรียน เวลาเรียน วิธีการในการเรียน 
 2.  ผู้รายงานท าการเก็บข้อมูลก่อนทดลอง โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ  วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน 40 ข้อ  เพ่ือน าคะแนนที่ได้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 3.  ผู้รายงานให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา  หม้อ
แปลงไฟฟ้า รหัส 2104-2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556 และให้นักเรียนให้ท า
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อน าคะแนนที่ได้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียนของแต่ละหน่วย 
 4.  หลังจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา  หม้อแปลง
ไฟฟ้า รหัส 2104-2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556 มีผลการเรียนดีขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104 -2104 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556  ผู้รายงานน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 จากการวิจัยพบว่า  
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา  หม้อแปลงไฟฟ้า  รหัส 2104 -2104  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  90.23/81.19  แสดงว่า  เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อ
แปลงไฟฟ้า รหัส 2104-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 
2104-2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.53)  โดยเนื้อหาของเอกสารมีความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.73) รองลงมา  ได้แก่  ความเหมาะสม
ของภาพประกอบ    ( X = 4.65) และภาษาที่ใช้เขียนอ่านเข้าใจง่าย ( X = 4.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  
คือ  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาเอกสาร ( X = 4.38) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
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   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104 -2104  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
            1.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา  หม้อแปลงไฟฟ้า 
รหัส 2104-2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556 พบว่า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
90.23/81.19  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ก าหนดไว้   
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา  หม้อ
แปลงไฟฟ้า  รหัส 2104-2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา  หม้อแปลง
ไฟฟ้า รหัส 2104-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากเอกสารประกอบการเรียน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นนั้นมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีภาพประกอบในบทเรียนที่น่าสนใจ  ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนเหมือนกับ
รูปแบบการเรียนทั่ว ๆ ไป  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104 -2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช  2556 อยู่ในระดับมากที่สุด   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
  1.1  จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า  นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาจากเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นผู้สอนควรน าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา   
หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556  ไปใช้ประกอบการ
การเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
  1.2  ในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนไม่ควรจ ากัดในเรื่องเวลา  
ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้และท าแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนจนเสร็จสิ้น  และครูผู้สอนจะต้องเป็น
ผู้ตรวจแบบฝึกหัดด้วยตนเอง พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1  ควรสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาอ่ืน ๆ ของหลักสูตร ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์   
  2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
การสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า รหัส 2104 - 2104 เช่น เจตคติ  ความสนใจในการเรียน  
  2.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการใช้เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เช่น ชุดการสอน และวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
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T 038 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

รหัสวิชา 2104–2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
Result of the Instruction Materials in The Direct Current Circuit Course 

Subject Code 2104-2002, 2013 Curriculum for the Certificate of Vocational 
Education with Curriculum Education Students 

 

บัวทอง ต้ังมั่นดี1 

Buathong Tungmundee1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104–2002 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียน ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเอกสาร
ประกอบการสอน ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน E1/E2 และการทดสอบค่า t (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.72/82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 
2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน มีผลคะแนนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ ค่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนทุกหน่วย 3) 
ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  = 4.78, S.D. = 
0.33) 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนโดยรวมครูผู้สอน จ านวน 19 คนมีความ พึงพอใจ อยู่ ใน
ระดบัมากที่สุด  = 4.51, S.D. = 0.57) 

   
ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
This research aimed of 1) find the efficiency of Teaching documents on Direct 

Current Electrical Circuit Course 2) study learning achievement of students 3) evaluate the 
satisfaction of the students. The samples were were 18 first-year students of Uttaradit 
Technical College, Department of Electrical Power. 

The research tools composed of teaching documents, learning achievement test 
and evaluation form of satisfaction. Data was statistically analyzed by mean, standard 
deviation and t-test for dependent samples. 

The research findings were that teaching documents gained the efficiency at 
84.72/72.40, the post-test score was significantly higher than pre-test score of 0.05 level, 
and the students satisfied the teaching documents on Direct current Electrical Circuit 
course at “most” level ( =4.51, S.D.= 0.57) 

 

Keyword: Instructional Materials, Satisfactions, Efficiency 
 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ได้มีการก าหนดให้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร 
การอาชีวศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาชาติ ส่งเสริมประสานงาน การจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สนับสนุน ทรัพยากร 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพ และ ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
จากหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  มีความมุ่งหมายที่จะ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับผีมือ ให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เฉพาะสาขา
อาชีพ ให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความส าคัญดังกล่าว 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้บรรจุ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ไว้ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง โดยในรายวิชาดังกล่าวมี
จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน รู้ เข้าใจ กฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพ้ืนฐาน มีทักษะเกี่ยวกับ การต่อ การ
วัด ประลอง และค านวณ หาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า
เพ่ิมเติมและท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 
โดยการจัดท าเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002  ที่มีเนื้อหาและ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    346 
 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
ประกอบด้วย แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ใบปฏิบัติการทดลอง สื่อการสอน เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ครูผู้สอนได้ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ นอกจากนี้
ผู้เรียนยังสามารถน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้สัมพันธ์กับรายวิชาอ่ืนที่สอดคล้อง
ได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-
2002 ที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002    

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด และทฤษฎี 
 การศึกษาเอกสารต่างๆ ได้มีผู้ ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอนไว้ ดังนี้  
 สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2547 : 6) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึงเอกสารที่
ผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นลักษณะเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่ม  มีเนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีค าอธิบายถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมี
รูปภาพประกอบตามค าบรรยายอย่างเหมาะสม เนื้อหามีการแยกย่อยและเรียงตามล าดับขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องกัน สาระถูกต้อง รูปแบบการพิมพ์ที่ดี มีความชัดเจนและเป็นสาระที่เขียนขึ้นโดยความรู้ของผู้สอนเอง 
ไม่ได้ลอกของผู้อื่นมา สุวิทย์ มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 41) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน คือ เอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของครู หรือประกอบการเรียนใน
วิชาใดวิชาหนึ่งควรมี หัวข้อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด ประภาพรรณ เส็งวงศ์ (2550 : 42) กล่าวว่า เอกสารประกอบการเรียน 
หมายถึง เอกสารที่บอกวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้ครูหรือผู้เรียนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามหลักสูตรซึ่ง
จะต้องมีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียน/รายวิชา โศภน รัตนะ (2556 : 11) กล่าวว่าเอกสารประกอบการสอน 
หมายถึง สื่อ นวัตกรรมประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการ
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เรียนของนักเรียนที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้
ด้วยตนเอง ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
 จากความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่กล่าวมา สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จัดท า
ขึ้นเพ่ือน าไปใช้ประกอบการเรียนของผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ต้องการ หรือน าไปใช้ประกอบในการสอนของครู 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
           ในการรายงานครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและรายงานการใช้เอกสารประกอบ  การเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการหาประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ 
   1. วัชระ มั่นถาวรวงศ์ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผล
การศึกษาพบว่า 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2002 ตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ทั้ง 16 หน่วย 2) ความก้าวหน้าของผลการเรียนในแต่ละหน่วย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ทั้ง 16 หน่วย เพ่ิมขึ้น 3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย X = 4.06, S.D. = 0.58) 
   2. ธนา อ่อนศรี (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษารายงาน เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 
งานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 2101-2005 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้  1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา  2101-2005 ที่ผู้ศึกษาได้เรียบเรียงขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.18/83.05 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 2101-2005 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
           3. ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ (2558 : บทคัดย่อ) ได้รายงานการศึกษา และหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชา งานนิวแม
ติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 จ านวน 21 ชุด เสร็จสมบูรณ์แล้วน าไปทดลองใช้งานจริง
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2/2557 2) เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพในเกณฑ์ที่ 
E1/E2 = 92.14/90.14  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอน 
วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 นี้ มีประสิทธิภาพสามารถน ามาใช้สอนได้
จริง 3) ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่
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เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน จ านวน 10 หน่วยการเรียน ผลพบว่าค่า t จากการค านวณมีค่า 14.46, 
df = 20 ; ค่า t ที่ระดับนัยส าคัญที่ .01=2.5280 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยหลังเรียน ผลพบว่า สูงกว่าก่อน
เรียน ซึ่งกล่าวได้ว่า ผลการเรียนปฏิบัติกับเอกสารประกอบการสอน วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 ที่จัดสร้างขึ้นในวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น สูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน และนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ผลรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย X = 4.69, S.D. = 0.28 
           4. ไพบูลย์ ค าภาพักตร์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัย เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชา ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  1) ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาช่างเครื่อง 
ท าความเย็นและปรับอากาศ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.72/82.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
เอกสารประกอบการสอน วิชา ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้เท่ากับ 30.08 คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้เท่ากับ 
41.38 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้กับคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ ด้วย
การทดสอบค่า t พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 3 
ที่เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชาช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด    

(X = 4.75) (S.D. = 0.30) 
           5. พิสิฐ  ศรีพุทธพร (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา    
งานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ผลการศึกษาโดยสรุปมี
ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการเรียน วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101–2105 มีประสิทธิภาพ 
82.91/84.77 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) นักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา 
งานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2105 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 3) ความพึงพอใจการใช้เอกสารประกอบการสอนของผู้เรียน วิชา งานปรับ
อากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2105 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายด้าน 4.19 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
ศึกษา ดังนี้ 
 1.1 ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
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กลุ่ม 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัส
วิชา 2104-2002 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน ครูผู้สอนสาขา วิชาช่างไฟฟ้าก าลังจาก
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 19 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา หรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนาม คือ 
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่
ลงทะเบียนเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 18 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยสอน ทั้งนี้เพ่ือให้
การด าเนินการศึกษามีความสะดวก 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้าง โดยมีขอบเขตความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหา แบ่งออกเป็น 10 หน่วยการเรียนรู้  
 2.2 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัส
วิชา 2104-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช้แบบประเมินค่า 5 ระดับ 
(Likert Scale) คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง ใช้ไม่ได้ 
 2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 180 ข้อ 
 2.4 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ซึ่งเป็นแบบอัตนัย ชนิดเติมค า 
 2.5 ใบปฏิบัติการทดลอง ซึ่งเป็นแบบฝึกปฏิบัติการทดลอง เพ่ือใช้ในการฝึกฝนให้เกิดทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ ระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 2.6 แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสาร
ประกอบ  การสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 

3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา ตามแผนผังขั้นตอนการสร้าง 
และหาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
รหัสวิชา  2104-2002 

4. การด าเนินการทดลอง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการทดลอง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการศึกษาเชิงทดลองเบื้องต้น 
(Pre - Experiment) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการทดสอบก่อนทดลองและหลังทดลอง  (One - 
Group Pretest – Posttest Design) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1) เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 กลุ่ม คือนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
กลุ่ม 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน 18 คน 2) ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-
test)    3)  ด าเนินการทดลอง คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ที่
ผู้วิจัย ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีหน่วยการเรียนทั้งหมด จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ 4) ทดสอบหลังการทดลอง 
(Post-test)  5) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 6) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 4.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ 
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1.1) ผู้วิจัยท าการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน ให้แก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตาม
หัวข้อที่อยู่ในแต่ละหน่วยเมื่อจบหัวข้อแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่จัดเตรียมไว้ให้จนครบทุกหัวข้อในหน่วย
นั้น เพ่ือเป็นคะแนนของค่า E1 

1.2) เมื่อเสร็จจากการเรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนครบทุกหน่วยแล้วให้นักเรียนซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือเป็นคะแนนของค่า E2 

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนี้ 
  2.1) ให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน ในแต่ละหน่วย 
  2.2) ให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน จนจบหน่วยการ
เรียนแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
  2.3) น าผลของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียน ของนักเรียนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติ t–Dependent อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 
  3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน มีดังนี้ 
     3.1) เมื่อนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ครบทั้งรายวิชา
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ท าแบบประเมินความพึงพอใจที่จัดเตรียมไว้ไห้ 
     3.2) น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอน  

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านความถูกต้องด้านเนื้อหา ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบ (IOC) 
 1. นายมงคล ธุระ วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า, ศศ.ม วิจัยและ
สถิติทางการศึกษา ประสบการณ์การรับราชการ/ผลงาน 37 ปี ในสาขางาน ไฟฟ้าก าลังสถานที่ท างาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
 2. นายบุญลอ ประสารศรี วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า, คอ.ม 
ไฟฟ้าประสบการณ์การรับราชการ/ผลงาน 20 ปี  ในสาขางาน ไฟฟ้าก าลัง  สถานที่ท างานวิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์ 
 3. นายชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
ประสบการณ์การรับราชการ/ผลงาน 23 ปี  ในสาขางาน ไฟฟ้าก าลัง  สถานที่ ท า ง าน  วิ ทย าลั ย เทคนิ ค
อุตรดิตถ ์
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  4. นายประจิม มูลแสน  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ปทส. เครื่องมือกล, คอ.ม 
เครื่องกล ประสบการณ์การรับราชการ/ผลงาน 20 ปี ในสาขางานเครื่องกล ท าหน้าที่หัวหน้างานวิจัยและ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สถานที่ท างาน วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
  5. นายเทิดศักดิ์ ผาสีกาย วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา วท.บ. สถิติประยุกต์, 
กศ.ม คณิตศาสตร์ ประสบการณ์การรับราชการ/ผลงาน 23 ปี  ในสาขาคณิตศาสตร์ ท าหน้าที่หัวหน้างาน
วัดผลและประเมินผล สถานที่ท างาน วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
 

ผลการวิจัย 
   1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
รหัสวิชา 2104-2002  พบว่า เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.72/82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80  
   2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยที่ค่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนทุกหน่วย 
   3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา 2104–2002 พบว่า นักเรียน จ านวน 18 คน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X  = 4.78, S.D.=0.33) 
   4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 พบว่า ครูผู้สอน จ านวน 19 คน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X  = 4.51, S.D. = 0.57) 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1. อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
  จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 
2104-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.72/82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 โดยมีความสอดคล้องกับ วัชระ มั่นถาวรวงศ์ (2560 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ 
ไพบูลย์ ค าภาพักตร์ (2556 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ ธนา อ่อนศรี (2559 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ 
พิสิฐ  ศรีพุทธพร (2556 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ (2558 : บทคัดย่อ)  
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 มี ผลคะแนนสอบก่อนเรียนแตกต่างจาก
คะแนนสอบหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
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สอบก่อนเรียนทุกหน่วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วัชระ มั่นถาวรวงศ์ (2560 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ 
ไพบูลย์ ค าภาพักตร์ (2556 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ ธนา อ่อนศรี (2559 : บทคัดย่อ)  
3. อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา  2104-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ( X = 4.78) มีความสอดคล้องกับ วัชระ มั่นถาวรวงศ์ (2560 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ 
ไพบูลย์ ค าภาพักตร์ (2556 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ ธนา อ่อนศรี (2559 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ 
พิสิฐ  ศรีพุทธพร (2556 : บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ (2558 : บทคัดย่อ)  
4. อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ( X = 4.51) สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ (2558 : บทคัดย่อ)  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเชื่อมโยงความรู้ให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์
ในชีวิตจริง ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียน อีกทั้งยังสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 2) ผู้สอนควรที่จะท าการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ และเตรียมสื่อการสอนเพิ่มเติมได้แก่ การจัดท าสื่อน าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม PowerPoint ของจริง 
หรือแบบจ าลอง (Model) มาประกอบเพ่ือที่จะน าเสนอให้ผู้เรียนได้เห็นและเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยจังหวะและเวลาในการใช้สื่อในแต่ละครั้งจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะสอน  
3) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนจะสูง หรือต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอกสาร
ประกอบการสอนนี้เพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอนด้วย ดังนั้นในกรณี ที่ครูผู้สอนจะน าเอกสาร
ประกอบการสอนไปใช้จะต้องท าความเข้าใจเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เมื่อผู้สอนท าการสอน
ความรู้ทางทฤษฏีเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติการทดลอง ผู้สอนต้องท าการวางแผนในการใช้ระยะเวลาให้
นักศึกษา ฝึกทักษะจากใบปฏิบัติ การทดลองให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความและเข้าใจจากการ
เรียนภาคทฤษฏีมาคิดแก้ปัญหาต่างๆ จากใบปฏิบัติการทดลองโดยผู้สอนมีหน้ าที่ตรวจปรับความรู้ของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรจดบันทึก 
และคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมไว้ เพ่ือประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน 
และควรแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบ เพ่ือผู้เรียนจะได้ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 6) ในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนนั้น ผู้สอนควรศึกษาค าชี้แจงในการจัดการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนท าแบบฝึกหัด ใบปฏิบัติการ
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ทดลอง และแบบทดสอบหลังเรียนในเอกสารประกอบการสอนจนเสร็จสิ้น ผู้สอนและนักเรียนจะต้องเป็น
ผู้ตรวจแบบฝึกหัด และแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนร่วมกันพร้อมทั้งสรุป ประเมินผลและแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยในการสร้างเอกสารประกอบการสอน ในรายวิชาอ่ืนๆ 2) ควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน กับการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 3) ควรน าเอกสารประกอบการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนการสอนผ่านทางในระบบออนไลน์ (E-learning) หรือในรูปแบบการเรียนการ
สอนบนเว็บไซด์ (Web-Based Instruction) เพ่ือท าการเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4) ควรมีการ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนส าหรับการศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เพ่ิมข้ึน 
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T 039 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องท าความเย็น  

รหัสวิชา 2104 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
The instructional Documents in the Subject of “Refrigeration”  

Code 2104-2007 : High Vocational Certificate 2013 
สุชนิ  อิ่มสุขศรี1 

Suchin  Imsuksri 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องท า

ความเย็น รหัส 2104-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ปวช. 1 กลุ่ม 1 
จ านวน 18 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 
2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เครื่องท าความเย็น 
รหัส 2104-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จ านวน 9 หน่วย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบวัดความพึง
พอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่า E1/E2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า 
(t-test) 
 
ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ความพึงพอใจ 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) find the efficiency of teaching documents on refrigeration 
course (2104-2007) 2) study learning achievement 8 the students and 3) evaluate the 
satisfaction of the students. The samples were 18 first-year students of Uttaradit Technical 
College, Department of electrical Power. The research tools composed of teaching 
documents learning achievement test and evaluation form of satisfaction. Data was 
statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test for dependent samples. 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ ์
*coressponding author. email: suchin53@gmail.com 
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 The research findings were that teach documents gained the efficiency at 81.46/80-
80, the posttest score was significantly higher than pre-test score at 0.05 level, and the 
students satisfied the teaching documents at “most” level (  = 4.65, S.D. = 0.58) 
 
Keyword: the Subject of Condenser , The learning achievement , satisfaction  
 
บทน า 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมุ่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้อง  เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีจุดมุ่งหมายที่
จะต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีจริยธรรมและวัฒนธรรมมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นการจัดการศึกษา
ควรให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจึงต้องค านึงถึงเนื้อหาสาระและ การจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงฝึกการ
ปฏิบัติ ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้โดยผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันระบบ
การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  มีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม การเมือง และการศึกษา ด้วยเหตุนี้
การศึกษาไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมดังกล่าว 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษา และจากประสบการณ์การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เรียนรายวิชา เครื่องท า
ความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ าคิดเป็นร้อยละ 8.70 % และอีกร้อย
ละ 92.30% อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องงพัฒนาให้สูงขึ้น ให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้จริง (งานวัดและประเมินผล , 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2556 ) ซึ่งสาเหตุเกิดจากนักเรียนขาดทักษะ ความรู้ความช านาญในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ก าหนด จากประเด็นดังกล่าวผู้รายงานได้เก็บข้อมูล สภาพปัญหาและอุปสรรคจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และได้ศึกษารูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 
2104-2007 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 แล้ว
ได้จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ขึ้น โดยมุ่งพัฒนาทักษะการปฏิบัติ ทักษะส่วนใหญ่
จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้ว
ค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็วขึ้น ควบคู่กับการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับวิชาที่เป็นการพัฒนาทักษะที่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
เพ่ือการส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ การเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่ทักษะการปฏิบัติเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่สูงขึ้น และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อเอกสารประกอบการ
สอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อเอกสารประกอบการ
สอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน มีแนวคิดหลักท่ีส าคัญๆ ในการน าเสนอเนื้อหา ดังนี้ 
1. ความชัดเจน การเสนอเนื้อหาแต่ละหน่วย หรือแต่ละเรื่องจะน าเสนอเฉพาะส่วนส าคัญ โดยเรียง

ตามล าดับ ไม่ซับซ้อน น าเสนอเนื้อหาอย่างเป็นเอกภาพ 
2. ความง่าย การเรียงล าดับเนื้อหาเข้าใจง่าย ใช้ถ้อยค าหรือภาษาที่ตรงไปตรงมาในการอธิบาย 

ล าดับเรื่องราว อาศัยหลักสัมพันธภาพของข้อความจากง่ายไปยาก 
3. ความน่าสนใจ มีกิจกรรมหรือตัวอย่างที่น ามาประกอบค าอธิบายเนื้อหา ในแต่ละหน่วยการเรียน 

ชวนให้ผู้อ่านติดตามและศึกษามากข้ึน 
3.1. ความครอบคลุม เนื้อหารายวิชาในเอกสารประกอบการเรียนจะต้องให้ครอบคลุม

จุดประสงค์รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ซึ่งเขียนไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.2 ความถูกต้อง รายละเอียดที่น าเสนอในเอกสารประกอบการเรียน จะต้องถูกต้องตาม
หลักวิชา ตามหลักการเรียนรู้ ตามหลักจิตวิทยาและตามหลักการสอน ซึ่งข้อมูลที่เรียบเรียงได้
ตรวจสอบเอกสาร ต ารา ของผู้รู้หลายท่าน แม้ว่าในบางเรื่องหรือบางตัวอย่างต้องอาศัยการสมมุติก็
จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง 

3.3 ความเหมาะสม ได้พยายามจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ และระดับของผู้เรียน การ
แบ่งเนื้อหา ผู้รายงานจะค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับเวลาด้วย 
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3.4 ความคิดริเริ่มได้พยายามสอดแทรกความคิดหรือสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน เร้าความสนใจได้มากยิ่งข้ึน 
1. ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 193-200) ได้เสนอแนะว่าประสิทธิภาพไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์เกิน 5 

เปอร์เซ็นต์ แต่โดยปกติเราก าหนดไว้ 2.5 เปอร์เซ็นต์ เช่น เราตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80 เมื่อทดลอง
แบบ 1 : 40 แล้ว เอกสารประกอบการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ 77.5/79.5 เราก็สามารถยอมรับได้ว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ การยอมรับประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนมี 3 ระดับ  คือ 
               1)    สูงกว่าเกณฑ์ 
               2)    เท่าเกณฑ์ 

    3)     ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ 
                     80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนท าได้จากแบบทดสอบท้ายเอกสารประกอบการเรียนระหว่างการเรียนรู้โดยได้
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
                     80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนผลลัพธ์โดยพิจารณาจาก ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรวมทุกเรื่องโดยได้
คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 2. ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 208-209) การสร้างแบบทดสอบที่ดี  
จะต้องมีลักษณะส าคัญ คือ ความตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่ายของข้อสอบ อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนัย 
แบบทดสอบที่ดีจะต้องตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร สามารถจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มไม่เก่งได้ เมื่ออ่านแล้วเข้าใจตรงกัน และมีความยุติธรรม ไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบกัน ของผู้ท าแบบทดสอบ 
         3. ปุณยาพร ปฐมพัฒนา (2550 : 33) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การวัดความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดได้หลายแบบ เช่น การสังเกตการสัมภาษณ์ 
และการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องท าความเย็น (รหัสวิชา 2104 -2007) เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนให้สูงขึ้น จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนหลาย ๆ เรื่องผู้รายงานพบว่าแต่ละเรื่องมี
ประสิทธิภาพระดับต่าง ๆ กัน และมีความแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติที่แตกต่าง ดังต่อไปนี้ 

1. ชัยวัฒน์ ภูมิประเทศ (2558 : บทคัดย่อ) ได้รายงานการศึกษา และหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 -1008 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    360 
 

 

ในเกณฑ์ที่ E1/E2 = 92.14/90.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 แสดงว่าเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา งานนิวแมติกส์และ   ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 -1008 นี้ มีประสิทธิภาพ
สามารถน ามาใช้สอนได้จริง  ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อน
เรียน  และหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน จ านวน 10 หน่วยการเรียน ผลพบว่าค่า t จากการ
ค านวณมีค่า 14.46, df = 20 ; ค่า t ที่ระดับนัยส าคัญที่ .01   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน 
และนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ผลรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย  = 4.69, 
S.D. = 0.28  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการสอนต้นฉบับเสร็จแล้ว จากนั้นผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน 5 ท่าน ช่วยตรวจสอบคุณภาพในด้านความสอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหา และด้านที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านเนื้อหาวิชา ด้านแบบฝึกหัด และด้านแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน มีรายนามดังนี้  

1) นายพันศักดิ์    จิตรสุวรรณ  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ         
   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   2) นายเทิดศักดิ์   ผาสีกาย      ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
       วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   3) นางนิ่มนวล    บุญอินทร์     ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
       วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   4) นายบุญลอ     ประสานศรี   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
       วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   5) นายรักพงษ์     วงศ์สุดดี     ต าแหน่ง  ครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
                วิทยาลัยเทคนิคน่าน          จังหวัดน่าน 
จากนั้นด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 กลุ่ม เพื่อก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองและท าการทดสอบก่อน
การทดลอง (Pretest) และด าเนินการทดลองโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องท าความเย็น 
รหัสวิชา 2104-2007 แล้วท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูและเปรียบเทียบผล
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
   2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ระหว่างเรียนให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าใบงานและแบบฝึกหัดเพื่อเก็บค่าคะแนน E1 หลังเรียนให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน 
เพ่ือเป็นคะแนนของค่า E2 เมื่อเรียนครบทุกหน่วยแล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    361 
 

 

การน าข้อมูลแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติ t – Dependent 
อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.5 
   3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 โดยให้ผู้สอนและนักเรียนท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่จัดเตรียมไว้ไห้ น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน โดยใช้ค่าเฉลี่ย   และ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S  
 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา จ านวน 4 ข้อ คือ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพ   ของ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104 -2007 (2) เพ่ือเปรียบเทียบ ความ
แตกต่างระหว่าง ผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เครื่องท า
ความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 และ (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007   

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องท าความเย็น    
     รหัสวิชา 2104-2007 
 หลังจากท่ีน าเอกสารประกอบการสอน รายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แล้ว ผู้รายงานได้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 
2104-2007 จากการน าไปสอนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 18 คน ที่ใช้ในการศึกษา มีประสิทธิภาพเฉลี่ยทุก
หน่วยการเรียนเท่ากับ 81.46 / 80.80 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 81.46 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.80  

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 
          ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 18 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน รายวิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 พบว่า  ค่า  t  เฉลี่ยที่ค านวณได้เท่ากับ  
24.8964 มากกว่าค่า  t  จากตาราง  (24.8964>2.1098)  แสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
และคะแนนทดสอบหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการ
สอน วิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 ผลสรุปโดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ย   = 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S = 0.51  

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท าความ
เย็น รหัสวิชา 2104-2007 พบว่า นักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 3 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน มีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา เครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104 – 2007 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย   
= 4.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S = 0.58   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 ที่ผู้รายงานได้ เรียบเรียงขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.46 / 80.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ (80/80 ) แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีคะแนน
ระหว่างเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104 -2007 เฉลี่ยร้อยละ 
81.46  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80.80  
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

ความพึงพอใจของครูผู้สอน จ านวน 9 คน  ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท าความเย็น 
รหัสวิชา 2104-2007  พบว่า ผลสรุปโดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  = 
4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S = 0.51   
             ความพึงพอใจของนักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน มีความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน
วิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย  = 4.65 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S = 0.58 
 
ข้อเสนอแนะ 
          1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
                    จากผลการศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา  2104 -2007 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องเลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิวัฒนาการของระบบเครื่องท า
ความเย็นและปรับอากาศที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และเน้นทักษะการปฏิบัติงานให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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            2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
                    2.1 เอกสารประกอบการสอนหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพควรมีการ
ทดลองใช้หลาย ๆ ครั้งและน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
                    2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องที่มีปัญหาอ่ืนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
                    2.3 ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องอ่ืน ๆ บ้าง  เช่น ความต้องการของรูปแบบ
การเรียนการสอนในวิชา  เจตคติที่ดีในการเรียนวิชาเครื่องท าความเย็น รหัสวิชา 2104-2007  ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น 
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T 040 

การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  
รหัส 3104–2006 หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 

THE INSTRUCTION DOCUMENTS IN THE SUBJECT OF CONTROL SYSTEMS IN 
INDUSTRIAL WORK CODE 3104-2006 : HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE 2014 

   

นายสมโชค   ศรีข ามี1  
Somchok  srikhammee 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบควบคุมใน

งานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับ
หลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006   3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัส
วิชา 3104–2006  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
ครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา  3104–2006 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน    วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 3104–2006  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน
และนักศึกษา ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  รหัสวิชา  3104–2006  
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  รหัสวิชา  
3104–2006  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน E1/E2 และสถิติ t-test แบบ 
Dependent 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.07/82.67  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006  มีผลคะแนนสอบก่อนเรียน
แตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

                                                 
1
 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาไฟฟ้า 
ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006 พบว่า โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  
 
Abstract 

 The research were as follows 1) to find the efficiency of a development of teaching 
documents on control systems in industrial work course 2) to study learning achievement of 
students. 3) to evaluate the satisfaction of the students. The samples were 19 the second-
year Diploma students of Uttaradit Technical College, Department of Electrical Power, group 
7. 

 The research tools composed of teaching documents, learning achievement test 
and evaluation form of satisfaction. Data was statistically analyzed by mean, standard 
deviation and t-test for dependent samples. 

 The research findings were that teaching document gained the efficiency at 
82.07/82.67, the post-test score was significantly higher than pre-test score at .05 level, and 
the students satisfied the teaching documents on a development of teaching documents 
on control systems in industrial work course at “most” ( = 4.86, S.D. = 0.31) 
 
Keywords: Instructional Documents, Subject of Control Systems in Industrial Work 

 
บทน า 
 ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนประจ าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้สอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 จึงได้ศึกษาข้อมูลและ
เตรียมการจัดแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และ
จากประสบการณ์สอนในวิชาดังกล่าว ผู้รายงานพบปัญหาว่า นักศึกษาที่เรียนวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 ซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มาจากต่างสถานศึกษา ซึ่งมีพ้ืนฐานด้านความรู้ และทักษะการเขียนค าสั่ง
ควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ไม่สามารถสรุปสาระส าคัญในเนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเอง ขาด
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แนวคิดการออกแบบโปรแกรม ส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า และไม่สามารถน าความรู้ ทักษะ
ที่เรียนไปประกอบอาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการต่างๆ แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีความส าคัญมาก 

ผู้รายงานจึงหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามที่หลักสูตรก าหนด โดย
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 ที่มีเนื้อหา
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
ประกอบด้วย แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ใบงานการทดลอง สื่อการสอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ครูผู้สอนได้ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังสามารถน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้สัมพันธ์กับรายวิชาอ่ืนที่สอดคล้องได้
ต่อไป         
          1.วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  
รหัสวิชา 3104-2006   

1.2 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 

1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 

1.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 
            2. สมมติฐานของการรายงาน  

   2.1 เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006        
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2.2 นักศึกษา ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม    
รหัสวิชา 3104-2006 มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

2.4 ครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
          3. ขอบเขตของการรายงาน  

ผู้รายงานได้ก าหนดขอบเขตของการรายงาน ดังนี้  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานแบ่งกลุ่มตามข้ันตอนและวิธีการ
ด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
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    3.1.1 ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  รหัสวิชา  3104-2006  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 จ านวน 19 
คน ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
10 คน 

    3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา หรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
ภาคสนาม คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ที่ลงทะเบียนเรียน  วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 3104-2006  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้รายงานสอน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการศึกษามีความสะดวก 
          4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานเอกสารประกอบการสอน  วิชา  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  
รหัสวิชา 3104-2006 ครั้งนี้ ประกอบด้วย 

4.1 เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 
ผู้รายงานได้ด าเนินการสร้าง โดยมีขอบเขตความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหา แบ่งออกเป็น 7 
หน่วยการเรียนรู้  

4.2 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยใช้แบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง ใช้ไม่ได้ 

4.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย แบบ 5 ตัวเลือก จ านวน 180 ข้อ 

4.4 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ซึ่งเป็นแบบอัตนัย ชนิดเติมค า 
4.5 ใบงานการทดลอง ซึ่งเป็นแบบฝึกปฏิบัติการทดลอง เพ่ือใช้ในการฝึกฝนให้เกิดทักษะ ความรู้ 

ความเข้าใจ ระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
4.6 แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสาร

ประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  โดยใช้แบบประเมินค่า 5 ระดับ   
         5. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 

ผู้รายงานได้มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา ดังนี้   
5.1 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน  ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า 

และรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตรงกับเนื้อหา วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 3104-2006  ซึ่งจากประสบการณ์ที่สอนมาหลายปี จากหนังสือเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจาก
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ข้อมูลทางอินเทอร์เนต เป็นต้น จากนั้นจึงท าความเข้าใจกับเนื้อหา รายละเอียดและค าอธิบายรายวิชา ของ
วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 เพ่ือจัดรวบรวมเป็นเอกสารประกอบการสอน ตามแผนผังขั้นตอนการสร้าง และหา
คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน   
            5.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้รายงาน มีขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2557 ตามแผนผังขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
           5.3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของของนักศึกษา  ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบ  
การสอน ผู้รายงานมขีั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006  
        6. การด าเนินการทดลอง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้รายงานได้มีการด าเนินการทดลอง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
6.1 การด าเนินการทดลอง ผู้รายงานได้ด าเนินการตามรูปแบบการศึกษาเชิงทดลองเบื้องต้น     

(Pre - Experiment) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการทดสอบก่อนทดลองและหลังทดลอง   
1) ขั้นที่ 1 ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 กลุ่ม เพื่อก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง  

คือนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006  
ในภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน  

2) ขั้นที่ 2 ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
3) ขั้นที่ 3 ด าเนินการทดลอง คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสาร 

ประกอบการสอน  วิชา  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  รหัสวิชา  3104-2006  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้ 

4) ขั้นที่ 4 ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
5) ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
6) ขั้นที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

   6.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้ด าเนินการน า 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
1.1) ผู้รายงานท าการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงาน 

อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006  ให้แก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามหัวข้อที่อยู่ในแต่ละหน่วยเมื่อจบ
หัวข้อแล้วให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่จัดเตรียมไว้ให้จนครบทุกหัวข้อในหน่วยนั้น เพื่อเป็นคะแนนของค่า E1  
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1.2) เมื่อเสร็จจากการเรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนครบทุกหน่วยแล้วให้
นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือเป็นคะแนนของค่า E2  

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 ดังนี้ 

2.1) ให้นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 ในแต่ละหน่วย 

2.2) ให้นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006  จนจบหน่วยการเรียนแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

2.3) น าผลของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน ของนักศึกษาที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติ t–test แบบ Dependent อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 มีดังนี ้

3.1) เมื่อนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเรียนใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบ 
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 ครบทั้งรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท าแบบประเมินความ     
พึงพอใจที่จัดเตรียมไว้ไห ้

3.2) น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ 
นักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย X  และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S  
 
สรุปผลการรายงาน 

ผลการศึกษาเพ่ือรายงานการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557 ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.07/82.67  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 พบว่า ผลการทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่า
ผลการทดสอบก่อนเรียนทุกหน่วย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษา 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนของนักศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7  สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน 
19 คน พบว่า โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X= 4.86)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของใบงาน  (X= 4.91)  รองลงมาได้แก่ ด้านความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของรูปภาพประกอบเอกสาร  (X= 4.88)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสอดคล้อง และ
ความเหมาะสมของแบบทดสอบ (X= 4.80) 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุม
ในงานอุตสาหกรรม  รหัสวิชา  3104–2006  โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.78)  ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหา (X = 4.83)  รองลงมาได้แก่  
ด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมของใบงาน  (X = 4.82)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของแบบทดสอบ (X = 4.70) 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา เพื่อรายงานการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1. อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงาน

อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.07/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 โดยมีความสอดคล้องกับ [1] รายงานการใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2002 ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้ง 16 
หน่วย สอดคล้องกับ [2] รายงานการศึกษา และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา งานนิวแม
ติกส์และ ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
พบว่า เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพในเกณฑ์ที่  E1/E2 เท่ากับ 92.14/90.14  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดคือ 80/80 สอดคล้องกับ [3]  รายงานผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา นิว
แมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน พบว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ 79.91 /79.16 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 75/75   เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ [4] การพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนวิชาโครงการ รหัสวิชา3105-6001 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา  2556 ผลการศึกษาพบว่าเอกสารประกอบ 
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การสอนวิชาโครงการ  มีประสิทธิภาพ 81.77/81.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับ [5] การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 พบว่าเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 
2101–2105 มีประสิทธิภาพ 82.91/84.77 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 เป็นต้น 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียนด้วย

เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006  มีผลคะแนนสอบ
ก่อนเรียนแตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ ค่าคะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนทุกหน่วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ [1] รายงานการใช้เอกสารประกอบ     
การสอนวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พบว่าความก้าวหน้าของผลการเรียนในแต่ละหน่วย ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ทั้ง 16 หน่วย เพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับ [2] 
รายงานการศึกษา และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา  งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งกล่าวได้ว่า ผลการเรียนปฏิบัติกับเอกสารประกอบการสอน วิชา งานนิวแมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 ที่จัดสร้างขึ้นในวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น สูงขึ้น            
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ [3] รายงานผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  สูงกว่าก่อนการ
ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สอดคล้องกับ [4]การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการ รหัสวิชา3105-6001 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา  2556 ผลการศึกษา
พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนร้อยละ 53.57 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  และสอดคล้องกับ [5] การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 พบว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการ
เรียน วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา2101-2105 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นต้น 

3. อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาระบบ 

ควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2006  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X= 4.86)  มีความสอดคล้องกับ [1] รายงานการใช้เอกสารประกอบ  
การสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
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2556 ของ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.06, S.D. = 0.58)  สอดคล้องกับ [2] รายงานการศึกษา
และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-
1008 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ผลรวมทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ย X = 4.69, S.D. = 0.28  สอดคล้องกับ  
[4] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการ รหัสวิชา3105-6001 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ปีการศึกษา  
2556  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.56)  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ ากว่า ระดับดี ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ [5] การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 
งานปรับอากาศรถยนต์   รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 พบว่าความพึงพอใจ
การใช้เอกสารประกอบการสอนของผู้เรียน วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2105 มีค่าเฉลี่ยรวม
ทุกรายด้าน 4.19 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นต้น 

4. อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาระบบควบคุม
ในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.78) สอดคล้องกับ [2] รายงานการศึกษา  และหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ พบว่าความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน ผลรวมทั้ง  4  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย X  = 4.69,  S.D. = 0.28 สอดคล้องกับ[3] รายงานผลการทดลองใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชา  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชา นิวแมติกส์และ ไฮดรอลิกส์  รหัส  3100 – 0106  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่อนมาทางมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
             จากผลการศึกษานี้  เพ่ือให้การใช้เอกสารประกอบการ วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม     
รหัสวิชา 3104-2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  ที่พัฒนาขึ้นนี้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเชื่อมโยงความรู้ให้มีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ในชีวิตจริง ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียน อีกท้ัง
ยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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                 1.2 ครูผู้สอนที่จะน าเอกสารประกอบการสอนไปใช้จะต้องท าความเข้าใจเนื้อหากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                 1.3 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เมื่อผู้สอนท าการสอนความรู้ทางทฤษฏีเบื้องต้นก่อนการ
ปฏิบัติการทดลอง  ผู้สอนต้องท าการวางแผนในการใช้ระยะเวลาให้นักศึกษา ฝึกทักษะจากใบปฏิบัติการ
ทดลองให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความและเข้าใจจากการเรียนภาคทฤษฏีมาคิดแก้ปัญหาต่างๆ  
จากใบปฏิบัติการทดลองโดยผู้สอนมีหน้าที่ตรวจปรับความรู้ของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
                1.4 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนควรจดบันทึก และคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมไว้ เพ่ือประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรียนแต่ละคน และควรแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบ เพ่ือผู้เรียนจะได้ปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเองให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน กับการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
2.2 ควรน าเอกสารประกอบการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียน

การสอนผ่านทางในระบบออนไลน์ (E-learning) หรือในรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซด์ (Web-Based 
Instruction) เพ่ือท าการเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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T 041 
การศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102  

A Study of Teaching Documents on Electrical Machine 2  Course (3104-2102) 
    

นายลือศักดิ์ อินดี 1  
Lausak indee 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัส

วิชา 3104-2102  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   2) เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษา 3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  ชั้น ปวส. 2  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  
รหัสวิชา 3104-2102  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน  19  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน 2) แบบประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน  4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-2102    ทั้งหมด 5  หน่วย
การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ 88.06 /75.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 75/75  2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน สูงกว่าก่อนการทดลองใช้เอกสาร
ประกอบการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  และ  3) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104 -2102   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.48) 
 
ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์  ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this study were (1) to develop teaching materials Electrical Mechanical 2 
Course Code 3104-2102 High Vocational Certificate Program 2014 Industrial Engineering, 
Office of the Vocational Education Commission (2) to study the progress of the second year 
vocational certificate students in the field of electric power, Uttaradit Technical College (3) 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
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to study the satisfaction of the course teachers Electrical Engineering 2 Course Code 3104-
2102 Continuing course teaching materials Electrical Engineering 2 Course Code 3104-2102 
High Vocational Certificate Program, 2014 Electrical Power Demonstration Branch is a 
student studying at the diploma level. Electrical Power Field, Class 2, which is registered for 
the course Electrical Engineering 2 Course Code 3104-2102 Academic Year 2017. The 
sample used in this research is a student studying at the diploma level Electrical Power 
Field, Class 2, which is registered for the course Electrical Engineering 2 Course Code 3104-
2102 Semester 2, Academic Year 2017, Uttaradit Technical College 19 purposive sampling 
methods were used. The tools used in this research were 1) teaching materials for 
electromechanical course 2, 3104-2102 2) quality evaluation form for teaching materials 3) 
Learning achievement test before and after learning 4) Teachers' satisfaction questionnaire 
on teaching and learning materials 
The findings were as follows:   
 1. The efficiency of the teaching materials for electromagnetism 2, 3104-2102, all 5 
units E1/E2 efficiency is 88.06/75.79 which is higher than the standard set 75/75 according 
to the hypothesis set  
 2. Learning achievement after using the teaching materials is higher than before 
using teaching materials with statistical significance at the level of .01   
  3. The teachers were satisfied with the documents for teaching electromechanical 
subjects 2, the 3104-2102 course code in the overall picture was at the most high level. 
The average value is 4.48 
    
Keywords :  Report of the experiment, Using the teaching materials, lectromechanical 
 
บทน า 
        การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ    โดยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เครื่องกลไฟฟ้า 2   รหัสวิชา 
3104-2102  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน  
2. เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนรายวิชา  

ขอบเขตการวิจัย 
          นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ก าลัง  ชั้น ปวส. 2  ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-2102  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 ระยะเวลาการวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535: 5) กล่าวว่า  เอกสารประกอบการสอน  
หมายถึง  เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา   

ทองพูล บุญอ่ึง (2536: 130) กล่าวว่า เอกสาประกอบการสอน  หมายถึง  เอกสารที่บอกเทคนิคการ
แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะจุดประสงค์ของรายวิชาเพ่ือให้ครูหรือนักเรียนไว้ใช้
ประกอบการสอนในเรื่องใดเรื่องเหนึ่งตามหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา เอกสารประกอบการสอนนั้นก็จะมี
คุณค่าท่ีจะน าไปใช้สอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้  โดยการ
ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท  คือ  พฤติกรรมต่อเนื่องและพฤติกรรมขั้นสุดท้าย  โดยก าหนดค่า
ประสิทธิภาพเป็น E1 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ  และE2  ประสิทธิภาพของลัพธ์  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
ของผลเฉลี่ย ของคะแนนที่ได้  ดังนั้น  E1/E2  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
เช่น 80/80  หมายความว่า  เมื่อเรียนจากเอกสารประกอบการสอนแล้ว  ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดหรือ
งานได้ผลเฉลี่ย ร้อยละ 80 และท าแบบฝึกหัดหลังเรียนได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80 การก าหนดเกณฑ์E1/E2   โดย
ปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ า  มักจะตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90  ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะมักจะต่ า
กว่านี้ เช่น 75/75 

ชัชวาลย์  แสงแก้ว (2558) รายงานผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานิวแม
ติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
พุทธศักราช 2546   สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคน่าน (2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระหว่าง ก่อน และหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน (3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ครูผู้สอน ประชากร คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ชั้น ปวส. 2  ที่ลงทะเบียน การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  ชั้น ปวส. 2  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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จ านวน  19  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบประเมินคุณภาพ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน  4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน   
 ผลการศึกษาพบว่า  1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา นิวแมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106   ทั้งหมด  18  หน่วยการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ 79.91 
/79.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 75/75   เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนการทดลองใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  และ   3) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  รหัส 3100 – 0106  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่อนมาทางมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1) การทดสอบประสิทธิภาพรายบุคคล (จ านวน 3 คน) น าเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัส 3104-2102  ที่ได้สร้างขึ้น ไปทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 3 คน ด้วยวิธีการ   สุ่ม
อย่างง่าย โดยจับสลากจากระดับชั้นของนักศึกษา ได้ตัวอย่างระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน ระดับละ 1 คน                         

2)  การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (จ านวน  9 คน)  น าเอกสารประกอบการสอน ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขจากการทดสอบครั้งที่แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 9 คน โดยเป็นนักศึกษาที่เรียนอ่อน 
3 คน เป็นนักศึกษาที่เรียนปานกลาง 3 คน และเป็นนักศึกษาท่ีเรียนเก่งอีก 3 คน   

3)  การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (จ านวน  20  คน)  น าเอกสารประกอบการสอน ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขจากการทดสอบ ครั้งที่ 2  ไปทดลองใช้กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน โดย
เป็นนักศึกษาท่ีเรียนอ่อน 7 คน เป็นนักศึกษาท่ีเรียนปานกลาง 7 คน และเป็นนักศึกษาที่เรียนเก่งอีก 6 คน  

     การทดลองและการเก็บข้อมูล 
1  จัดแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ประมาณ 5 คน โดยคละให้นักศึกษาที่มีคะแนนสูง ปาน

กลาง  และ ต่ า  ในอัตราส่วน  1 : 2 : 2 แล้วให้นักศึกษานั่งตามกลุ่มที่ได้แบ่ง 
2  แจ้งจุดประสงค์ทางการเรียน ของแต่ละหน่วยทุกครั้ง 
3  ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบทางการเรียน (ก่อนเรียน) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  1  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104 -

2102     ที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 ที่ก าหนดไว้จากสูตร E1/E2  (ชัยยงค์  พรหมวงศ์  สมเชาว์ 
เนตรประเสริฐ์ และสุดา สินสกุล 2526 :136-137)  ดังนี้ 
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     1.1 น าคะแนนระหว่างเรียน ที่ได้จาก 1) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  2) แบบทดสอบหลังเรียน  
3) ใบประเมิลผลภาคปฏิบัติของใบปฏิบัติงาน  และ 4) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้มารวมกัน คิดเป็นร้อยละ หาค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  

     1.2 น าคะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งฉบับ  ซึ่งมีคะแนนเต็มทั้งหมด 
100 คะแนน มาคิดเป็นร้อยละ หาค่าประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ (E2)  

  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และหลังเรียน
โดยโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104 -2102  โดยพิจารณาจาก 
คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน กับคะแนนจากแบบทดสอบ   หลังเรียน เพ่ือหาความก้าวหน้าทางการ
เรียน โดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent (ล้วน, อังคณา, 2543 : 104) 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน      แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  3 ตอน 
ได้แก่  การทดสอบรายบุคคล การทดสอบแบบกลุ่มย่อย   และการทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ ผลการวิเคราะห์
ดังนี้  

  1.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน   แบบรายบุคคล  ได้ทดสอบกับ
นักศึกษาจ านวน  3  คน   พบว่าค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  
รหัสวิชา 3104-2102  จากการทดสอบรายบุคคล มีประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือด้านระหว่าง
เรียน คือ 74.07/75.74  

 (1)  ก่อนเข้าสู่หัวข้อเรื่องต่าง ๆ ได้อธิบายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนขึ้น  
 (2)  ปรับปรุงความคมชัดของรูปภาพให้มีความชัดเจนมากขึ้น   
ผู้วิจัยได้สังเกตนักศึกษาท่ีฝึกท ากิจกรรม การเรียนการสอนประจ าหน่วย พบว่า   
 (1) ในการฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ทักษะ  นักศึกษาไม่ค่อยใส่ใจในการฝึกปฏิบัติ   
 (2) นักศึกษาไม่อ่านโจทย์จากใบปฏิบัติงานให้เข้าใจเสียก่อนท าให้บางครั้งเกิดความผิดพลาดในแต่

ละข้ันตอนและได้ปรับปรุงจากการสังเกตดังนี้   
 (1) แนะน าให้นักศึกษาให้เข้าใจประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามใบปฏิบัติงาน  ที่มอบหมา

โดยเฉพาะทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ     
 (2) แนะน าให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาสาระ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในใบปฏิบัติงานให้เข้าใจชัดเจนก่อน

จึงลงมือปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนแบบรายกลุ่มย่อย  ได้ทดสอบกับนักศึกษา

จ านวน  9  คน  พบว่าค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 
3104-2102   จากการทดสอบแบบกลุ่มย่อย   มีประสิทธิภาพ  74.94/75.37   มีค่าเกณฑ์ 75/75  ที่ก าหนด
ไว้   และทุกหน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
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   1.3  ผลการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนแบบรายกลุ่มใหญ่ได้ทดสอบกับนักศึกษา
จ านวน 20  คน  พบว่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-
2102   จากการทดสอบแบบกลุ่มใหญ่  ได้ผลค่าประสิทธิภาพที่  76.11/75.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
คือ  75/75 สามารถน าไปใช้กับ  กลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และการ
ทดสอบหลังเรียน แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียน โดยการ
ทดสอบทางสถิติ t-test แบบ Dependent Sample  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน สูงกว่าก่อนการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด   

3. ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนจากครูผู้สอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัส
วิชา 3104-2102    ในสถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ จ านวน 15 ท่าน ผลการวิเคราะห์พบว่าครูผู้สอนมีความ
พึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนด้านใบงานในเอกสารประกอบการสอน  ในระดับมากทุกรายการ  โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36   เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละรายการพบว่า    ใบงานเหมาะสมกับเวลาเรียนมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.60   ส่วนเรื่องใบงานมีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน  
ใบงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    และใบงานมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ย    4.47 
และ  4.33 ตามล าดับ    

พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนด้านใบงานในเอกสารประกอบการสอน  
ในระดับมากทุกรายการ  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36   เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละรายการพบว่า    
ใบงานเหมาะสมกับเวลาเรียนมีความเหมาะสมไนระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.60   ส่วนเรื่องใบงานมี
ความเหมาะสม 
       
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104 -
2102  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จากการสร้างและน าเอกสารประกอบการสอน 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-2102  
ส าหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.06/75.79  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ 75/75 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ก่อน และหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่ องกลไฟฟ้า 
2  รหัสวิชา 3104-2102 ส าหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วย ได้ท าการทดสอบก่อนเรียน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ท าการทดสอบหลังเรียน แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียน 
โดยการทดสอบทางสถิติ t-test  ผลที่ได้ในทุกหน่วยการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้
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เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104 -2102  สูงกว่าก่อนการทดลองใช้เอกสาร
ประกอบการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ความพึงพอใจของครูผู้สอน  ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 
3104-2102   พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2    ทั้ง 
4 ด้านในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากค่อนมาทางมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ  4.48  เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่าด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน  มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยที่ 4.62  รองลงมาคือความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละหน่วยในเอกสารประกอบการ
สอน  มีค่าเฉลี่ย 4.59   ส่วนเรื่องความชัดเจนของเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน  และการพิมพ์และ
รูปเล่มของเอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมเท่ากันคือมีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนด้านอ่ืนคือด้านความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร  และการใช้ภาษาในเอกสารประกอบการสอน มีความพึงพอใจระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ค่อนมาทางมากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-
2102  ที่สร้างขึ้น ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นแต่ละด้านในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.60 – 4.88)  
ครูผู้สอนรายวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-2102   จากสถาบันต่าง ๆ มีความคิดเห็นแต่ละด้านใน
ระดับ มาก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ก่อน และหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 
2  รหัสวิชา 3104-2102   ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104 -
2102   สูงกว่าก่อนการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ในทุกหน่วย
การเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ    การเรียนการสอนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 
3104-2102   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน หมายความว่าการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-2102   จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษานั้นเพ่ิมขึ้น    ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาลย์  แสงแก้ว (2558)  ไชยยา คงพรหม (2556)   
และ ไชยยา คงพรหม (2556) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้เอกสารประกอบการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ผู้สร้างได้ศึกษา และศึกษาการปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการกระท าทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้น จากความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
เพ่ือให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การสอนที่ก าหนดไว้   
ตามแนวความคิดของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546: 72) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาลย์  แสงแก้ว (2558)  
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ไชยยา คงพรหม (2556)   และ ไชยยา คงพรหม (2556) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนที่ใช้
เอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ผู้สร้างได้ศึกษา และศึกษา
การปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการกระท าทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้น จากความร่วมมือระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน เพ่ือให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์
การสอนที่ก าหนดไว้   ตามแนวความคิดของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546: 72)  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในทุกด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-
2102   ส าหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัยพบว่าผู้สอนมีความพึงพอใจต่อ
เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 2  รหัสวิชา 3104-2102    ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากค่อนมาทางมากที่สุด     ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาลย์  แสงแก้ว (2558)   
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1.  ครูผู้สอนควรเตรียมการสอนให้พร้อมโดยศึกษาค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการสอนให้
ชัดเจน 

2.  ควรจัดเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนท าการเรียนการสอนซึ่งความพร้อมของแหล่ง
เรียนรู้จะมีผลต่อความสนใจของนักศึกษา 

3.  ครูผู้สอนควรตรวจผลคะแนนของนักศึกษา เพ่ือจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้คละกันโดยในหนึ่งกลุ่ม
ให้มีทั้งผู้เรียนที่เรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อน 
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T 042 
การเสริมสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาหมอกควันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Implement of power in community for solving air pollution by Sufficiency 

Economy Philosophy  
 

บรรชร กล้าหาญ1 รุ่งทิพย์ กล้าหาญ2 จงประนอม ศรีพรหมมา3 สิริรัตน์ ชาญศรี4 
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บทคัดย่อ 

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชนในการจัดการปัญหาหมอกควั นใน
ชุมชนต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2) สร้างพลังชุมชนในการจัดการปัยหาหมอกควัน
ในชุมชนต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ศึกษา
ปัจจัย เงื่อนไขความส าเร็จของการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการปัญหาหมอกควัน  โดยการ
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของตัวแทนชุมชนต าบลแม่ฮ้อยเงิน  
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 25 คน โดยใช้เทคนิคกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน (FSC) ใช้
การสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีเรียนรู้และการสังเกตุ 
 ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาหมอกควันเกิดจากพฤติกรรมการเผาในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม  การ
คมนาคม  หมอกควันข้ามพรหมแดน  ซึ่งชุมชนแก้ไขโดยปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐ ขาดการแก้ปัญหาแบบ
องค์รวมโดยการมีส่วนร่วมชุมชนอย่างแท้จริง  เมื่อชุมชนร่วมคิดร่วมท าเพ่ือแก้ไขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก่อเกิดพฤติกรรมคือ การพอประมาณด้วยการบริโภคและผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    การมี
เหตุผลด้วยการจัดการขยะ โดยหลัก 3 R  คือ ลดการใช้  น ามาใช้ซ้ า  และน ากลับมาใช้ใหม่   และการมี
ภูมิคุ้มกัน คือ  การเสริมความรู้ การคัดแยะขยะสร้างรายได้   การท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ   ท าน้ าหมักจาว
ปลวก  การไถกลบ  การเพาะเห็ด  การปลูกพืชสวนครัว   
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การเสริมพลังชุมชนท าให้เกิดกิจกรรมร่วมและความผูกพันในครัวเรือนชุมชน  สร้างรายได้ลดรายจ่าย 
สมดุลยสิ่งแวดล้อม   ปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ได้แก่ การท างานแบบองค์รวมแบบประชารัฐ การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน    การสนับสนุนข้อมูล และ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชน    
 

ค าส าคัญ: การเสริมพลังชุมชน  การจัดการปัญหาหมอกควัน  เศรษฐกิจพอเพียง  
 

Abstract 
This research’s objective is to study about community’s potential for solving air 

pollution, characteristic and result of implementing power in community by sufficiency 
economic philosophy, the factors and condition to be succeed in applying sufficiency 
economic philosophy  for solving. Participatory action research is used for cooperative 
learning in Tumbon  Maehoingoe, Amphur Doisaket, Chiangmai province.  

The research found that air pollution problem caused from burning  for house 
agriculture, transportation, and air pollution from other countries. The community solved 
the problem by following the federal rule.. Community still lack of sustainability to solve the 
problem. As the community realized and work on the problem under the sufficiency 
economic philosophy by consuming moderately and consuming product that are 
environmentally friendly . Promoting the 3R activities concept which are reduce, reuse, 
recycle and building the barrier to raise the awareness in order to reduce the consumption 
that affect the nature, create added value from agricultural residues, produce biological 
fermentation and home-grown vegetable. Community empowerment activity leads to 
producing and consuming behavior that less affect the nature, raise the income, balance the 
spending and environmentally friendly.. Conditional factors that affect the results are 
government policy, participation of local government sectors and people to raise the 
awareness, community learning process and knowledge management. 
 

Keywords:  implement of power in community,  air pollution , sufficiency economic 
philosophy  

บทน า 
วิกฤตการณ์หมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

สุขภาวะของประชาชน การสาธารณะสุข การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เป็นปัญหาซ้ าช้อนที่มีสาเหตุพ้ืนฐานจาก
พฤติกรรมของมนุษย์  เช่น การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวในภาคเกษตรกรรม การเผาพ้ืนที่ป่าเพ่ือ
หาและเก็บของป่า การเผาในพื้นที่เปิดโล่งจากครัวเรือนของชุมชน  การคมนาคมจากการใช้รถที่มีควันเสียเกิน
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มาตรฐาน   การผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล้วนเพ่ิมพูนให้สถานการณ์หมอกควัน
วิกฤตมากขึ้น  ประกอบกับสภาพความคลุมเครือด้านภาระความรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวระหว่าง
หน่วยงาน องค์กร หรือ ชุมชน  ก่อเกิดเงื่อนไขในการปัญหาเสมือนการผลักภาระความรับผิดชอบ  ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องในที่สุด   นอกจากนั้นการเกิดปัญหาหมอกควันยังเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ หลายด้าน
อาทิ   ปัจจัยเชิงกายภาพ เช่น ลักษณะของระบบนิเวศ แรงกดอากาศ ความแปรปรวนของฤดูกาล  และปัจจัย
ทางสังคม เช่น การขยายตัวของเมือง การเพ่ิมจ านวนของยานพาหนะ การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม    
การใช้ไฟเผาเพื่อปรับพื้นที่เกษตร  ฯลฯ 

ดังนั้นการควบคุมปัจจัยบางอย่าง หรือการสั่งห้ามกิจกรรมที่ท าให้เกิดปัญหาหมอกควันเพียงอย่างใด
อย่าง หนึ่ง เช่น การสั่งห้ามเผาวัชพืชในไร่นาหรือการเผาขยะตามบ้านเรือนจึงไม่ใช่ทางออกที่จะช่วย  แก้ไข
ปัญหาหมอกควันได้  ประกอบกับลักษณะภูมิอากาศ ระบบนิเวศ  สภาพสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
ในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างจึงท าให้การก าหนดใช้มาตรการแบบเดียวกันเพ่ือควบคุมการเกิดหมอกควัน
หมอกควันไม่อาจแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเหมาะสมเช่นกัน   หากแต่จะต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาของชุมชนและความรู้ในเชิงวิชาการ เพ่ือลดทอน
ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น   เฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเรียนรู้  มีความเข้าใจตระหนัก
รู้ ก่อเกิดจิตส านึกร่วม  ย่อมน าสู่ความร่วมมือในการแก้ไขอย่างยั่งยืน   แต่กระนั้นการใช้กลไกและพลังของ
ชุมชนอาจไม่พอเพียง  จ าเป็นต้องเสริมพลังจากรัฐและใช้วิทยาการที่เหมาะสม    ที่ส าคัญการแปลนโยบาย 
มาตรการ และยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ   ต้องค านึงถึง“ความเป็นชุมชน”หรือ “ความเป็นกลุ่ม”ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนภายในชุมชน หรือกลุ่ม   ระหว่างผู้คนกับภายนอก ศักยภาพและข้อจ ากัดของชุมชน
ในการจัดการกับปัญหาน้อยใหญ่ที่เผชิญอยู่  

ปัจจุบันพบว่า  มีชุมชนหลายแห่งตระหนักถึงสภาพการณ์ปัญหาและพยายามบริหารจัดการปัญหา
หมอกควัน หากแต่การขับเคลื่อนแก้ปัญหาหมอกควันต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ บนฐานข้อมูล
ประสบการณ์ชุมชนหรือกลุ่มในการบริหารจัดการหมอกควัน จึงจ าเป็นต้องเร่งศึกษาและเสริมพลังชุมชนที่มี
ความพยายามบริหารจัดการปัญหาหมอกควันเพ่ือรวบรวมข้อมูลความรู้  ส าหรับน ามาขยายผลรูปแบบวิธีการ
การจัดการปัญหาหมอกควันโดยชุมชน  พร้อมทั้งเสริมกลไกที่เหมาะสมส าหรับขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการ
ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีอ่ืนต่อไป     

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชนในการจัดการปัญหาหมอกควันในชุมชนต าบลแม่ฮ้อยเงิน  
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.เพื่อสร้างพลังชุมชนเพ่ือจัดการปัญหาหมอกควันในชุมชนต าบลแม่ฮ้อยเงิน  อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    385 
 

 

3 เพ่ือศึกษาผลการสร้างพลังชุมชนเพ่ือจัดการปัญหาหมอกควันในชุมชนต าบลแม่ฮ้อยเงิน  อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.เพ่ือศึกษาปัจจัย เงื่อนไขสู่ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
ปัญหาหมอกควัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดแนวคิดทฤษฎี 6 ด้าน ประกอบด้วย  แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  แนวคิดการจัดการความรู้    แนวคิดการเสริมพลัง   แนวคิดการมีส่วนร่วม   แนวคิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน และแนวคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชน  เพ่ือสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่เชื่อว่า ชุมชนมี
ศักยภาพการเรียนรู้และบริหารจัดการตนเอง  หากได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม    ย่อม
น าสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ดังนั้นการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน    หลักพุทธธรรม   กระบวนการทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น   จึงเป็น
ระบบการสร้างความรู้เจตคติความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาหมอกควันที่
ยั่งยืนและสมดุลย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   มีแกนน าชุมชนต าบลแม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด  จ.
เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้  จ านวน 25 คน  เทคนิควิธีการวิจัยคือ การผสมผสานเทคนิคกระบวนการ
สร้างอนาคตร่วมกัน (FSC) การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  การจัดเวทีเรียนรู้ และการสังเกต  มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ระยะก่อนท าการวิจัย เน้นสร้างความสัมพันธ์ร่วมส ารวจชุมชน  
2. ระยะจัดท าแผนเน้นวางแผนกิจกรรมประกอบด้วยการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการปัญหา

หมอกควันของชุมชน  ,การจัดเวทีร าลึกอดีต ทบทวนปัจจุบันปัญหาหมอกควัน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนภูมิ
ปัญญาการจัดการปัญหาหมอกควัน โดยเทคนิค FSC  

3. ระยะก าหนดแผนงานเน้นเสนอทางเลือก และสร้างแผนปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความหวงใยของชุมชนต่อปัญหาหมอกควันในอนาคต  ก าหนดวิสัยทัศน์ และจัดเวทีระดมแผนการจัดการ
ปัญหาหมอกควัน  

4. ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมหนุนเสริมเช่น การศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการเศษ
วัสดุการเกษตร    อบรมเทคนิคการท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  , การท าน้ าหมักจาวปลวก
เพ่ือหมักตอฟางข้าวแทนการเผา    การปลูกพืชสวนครัวไร้สารเคมี  , การเพาะเห็ด   การจัดการขยะใน
ครัวเรือน  การอบรมเยาวชน  และการจัดท าฐานข้อมูล   

5. ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดเวทีสรุปบทเรียนการเสริมพลังชุมชนเพ่ือจัดการ
ปัญหาหมอกควัน  และคืนความรู้สู่ชุมชนด้วยสารคดีการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ การจัดท าแผนชุมชน  
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ผลการวิจัย 
แหล่งและสาเหตุการเกิดหมอกควัน  ได้แก่  ภาวะหมอกควันข้ามพรหมแดน  ควันพิษในเขตเมืองจาก

การคมนาคมและอุตสาหกรรม   การเผาในครัวเรือนและภาคเกษตรกรรมเพ่ือท าลายเศษวัสดุทางเกษตร ซึ่ง
จะเผาหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน โดยเกษตรกรที่ไม่มี ทางเลือกอ่ืนใน
การน าเศษซากวัสดุไปใช้ประโยชน์ จึงใช้การเผาชึ่งเป็นวิธีแบบดั่งเดิมสืบทอดต่อมาด้วยความเชื่อว่า  การเผา
เป็น การจัดการปัญหาแมลง  เพ่ิมอินทรีย์สารดิน ส่งผลให้พืชผลงอกงามดี  อนึ่งจากเดิมการเก็บเกี่ยวข้าวใช้
แรงงานคนและสัตว์จะนิยมน าฟางข้าวมาเก็บรักษาไว้เป็นอาหารวัวควาย  และปกคลุมหน้าดินในการเพาะปลูก  
แต่ปัจจุบันจ านวนวัวควายลดหายไปจากชุมชน เพราะการใช้เครื่องจักรกล อีกทั้งพันธุ์ข้าวปัจจุบันมีต้นสั้นลง  
ซึ่งเมื่อใช้เครื่องจักรกลเก็บเก่ียวข้าว  ท าให้ตอฟางข้าวมีขนาดสั้นลง ไม่สะดวกต่อการจัดเก็บ เกษตรกรจึงเลือก
เผาท าลาย   อีกทั้งการผลิตข้าวเพ่ือขายมีการท านาปีละ 2 – 3 ครั้งท าให้ต้องรีบเร่งเตรียมที่ดิน จึงเลือกใช้
วิธีการเผาตอฟาง 

จากเวทีเรียนรู้เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนต่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพบว่า ชุมชนลดการเผาตาม
ข้อบังคับของรัฐบาล แต่ก็ขาดทางเลือกในการก าจัดเศษวัสดุ ท าให้บางส่วนมีการลักลอบเผาในเวลาเช้ามืด ซึ่ง
ก็ไม่ได้มีการจับกุมเพราะความสัมพันธ์ในชุมชน และชุมชนเชื่อว่า การเผาก่อนการเพาะปลูกช่วยบ ารุงดิน 
สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมาย  ค่านิยมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งแม้ว่า  จะมีหน่วยงานชุมชนจะ
รณรงค์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายของชุมชน แต่ก็ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยชุมชนรับรู้เรียนรู้ข้อมูล
จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นข้อมูลสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและจังหวัด ขาดการรับรู้ข้อมูลในระดับพ้ืนที่
เพราะไม่มีการน าเสนอข้อมูลในระดับต าบลและอ าเภอ  ชุมชนต้องการวิธีการปัญหาแบบองค์ร วมที่มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต  น าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ท าให้เกิดแนวคิดร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา  ด้วยการคิดค้นวิธีลด/
หยุดการเผาวัชพืชจากไร่นา หรือขยะในครัวเรือน  โดยการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น    หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักความรู้สมัยใหม่  ก่อเกิดเป็นกรอบแนวคิดการท างาน 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านความพอประมาณ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้
จ่ายอย่างพอประมาณกับฐานะของตน ลดการสร้างขยะที่ไม่จ าเป็น  ด้านความมีเหตุผล คือ การส่งเสริมคัด
แยกขยะ โดยน าหลัก 3 R มาใช้ ประกอบด้วย การลดการใช้การน า  กลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่   
ส่งเสริมการจัดการขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ให้เทศบาลน าไปก าจัด ขยะท าปุ๋ยหมัก ขยะขายได้  
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน คือ การเพ่ิมความสามารถพ่ึงพาตนเองลดการเผาขยะในครัวเรือนไม่เป็นภาระให้กับสังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกไว้ขายเพ่ือสร้างรายได้กลับคืนมาจากการบริโภค การปรับเปลี่ยนมาใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การเลือกใช้พลังงานทางเลือก     

ดังนั้นจึงเกิดการท างานแบบหุ้นส่วนทางสังคมแบบประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันชุมชน ทั้ง
มาตรการควบคุม  การป้องกัน  การแก้ไขและการพัฒนาดังนี้ได้แก่  การก าหนดช่วงเวลาเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตร   การให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย    การเผยแพร่ข้อมูลใน
รูปแบบที่ง่าย ทันสถานการณ์และครอบคลุมทุกกลุ่มในชุมชนผ่านเสียงตามสาย วิทยุชุมชน รถโฆษณาเคลื่อนที่  
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สื่อสารสนเทศ FB  line และการเทศน์ของพระ  การบริการรถเก็บขยะ  การรับซื้อขยะ  ส่งเสริมการเกษตร
ยั่งยืนเพื่อลดการเผา  การปลูกต้นไม้    ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผา เช่น การท า
ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจากใบล าไยและฟางข้าว ปุ๋ยน้ าชีวภาพ   การท าน้ าหมักจาวปลวก   การใช้น้ า
หมักจาวปลวกฉีดพ่นฟางข้าวก่อนการไถกลบ  การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้ลดรายจ่ายจากขยะ  การสร้าง
เครือข่ายบ้าน  วัด โรงเรียน ลดการเผา     

จากแผนงานที่ระดมคิดน าสู่การปฏิบัติดังนี้    การอบรมท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  การศึกษาดูงานน้ าหมักจากจาวปลวกเพ่ือย่อยสลายเศษพืช ตอฟาง และเป็นปุ๋ยชีวภาพ ณ 
วิชาลัยชาวนาจังหวัดพิจิตร และการไถกลบฟางข้าวของชาวนาเงินล้านจังหวัดสุพรรณบุรี   หลังจากนั้นได้มี
การรวมกลุ่มผลิตน้ าหมักจากจาวปลวกและน าไปใช้ฉีดพ่นตอซังข้าวหรือวัชพืชก่อนการไถกลบ     การจัดท า
ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบไม่พลิกกลับกอง  การท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน   การคัดแยกขยะเพ่ือจ าหน่าย  การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้    การเพาะเห็ด   การปลูกต้นไม้   
การปลูกผักสวนครัว    การอบรมเยาวชน  การเพิ่มช่องทางการสื่อสารเรื่องหมอกควัน ผ่านสื่อหลากหลายเช่น  
รายการเสียงตามสายชุมชน   การเทศน์ของพระ  เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook  line และการจัดเวที
เรียนรู้เพื่อหยุดการเผาฯ   

การเสริมพลังแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบมีส่วนร่วม  ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา  
ตระหนักในผลกระทบแบบองค์รวม  ร่วมคิด วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ร่วมปฏิบัติ  ประเมินผล  ก่อเกิดความ
เชื่อมั่นในพลังอ านาจของชุมชนในการจัดการตนเอง  สุขภาพส่วนบุคคลดี มีสุขภาวะครัวเรือนดี เพราะการ
ปลูกผักสวนครัวเพ่ือการบริโภค  ท าให้ได้รับอาหารปลอดภัย มีรายได้ลดรายจ่าย  สมาชิกในครอบครัวใช้เวลา
ว่างท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความอบอุ่นในครอบครัว  บริเวณบ้านเรือนมีความสดชื่นจากการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ    
ชุมชนสะอาดมีสภาพแวดล้อมดีจากการจัดการขยะที่เป็นระบบ  สามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายขยะ  
การแปรรูปสิ่งประดิษฐ์จากขยะสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้  ท าให้ผู้คนมีความสุขทางจิตใจจากการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์   อีกทั้งการร่วมเวทีเรียนรู้ท าให้ผู้คนในชุมชนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน   
ท าให้เกิดการเรียนรู้   ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกัน    เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน  
มีความสามัคคีผูกพัน สร้างความเข้มแข็งและชุมชนสันติสุข 

ส าหรับปัจจัย เงื่อนไขความส าเร็จของการเสริมพลังชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันประกอบด้วย
การท างานแบบบูรณาการในลักษณะประชารัฐ ด้วยการผสานพลังบ้าน วัด โรงเรียน  องค์กรท้องถิ่นภาครัฐ  
เพ่ือร่วมคิดวิเคราะห์ก าหนดแนวทาง  มาตรการ แผนงานและโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงเกิดความตระหนักต่อการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน เกิดการแสดงออกเพ่ือฐานคติของชุมชน  
เพ่ือประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ    ส่งเสริมบทบาทชุมชนร่วมคิด
วิเคราะห์ทบทวนอดีต   มองปัจจุบัน และร่วมวางแผนอนาคต จนเกิดแผนงาน   แก้ไขและรูปธรรมการ
ด าเนินงานปัญหาหมอกควัน    อีกทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารชุมชนแบบผสานวิธีระหว่างการสื่อสาร
ธรรมชาติของชุมชน และการใช้ระบบสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือการสื่อสารต่อกันอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ เกิดการ
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รับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ผูกร้อยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคนในชุมชน เกิดส านึกความเป็นชุมชนในการร่วม
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หาทางออกและปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน   อนึ่งพบว่า  ข้อมูลความรู้ที่เป็น
จริงทันต่อกาลสมัย  สอดคล้องกับวิถีชุมชน มีความส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และแก้ปัญหาของชุมชน   

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การเสริมพลังชุมชนเป็นกระบวนการสร้างเป็นหุ้นส่วนของสังคม (Social Partner) โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้ระหว่างกัน การระดมความคิดไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน
แบบองค์รวม  ท าให้เกิดแนวความคิดการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งได้แก่ การสร้างนโยบายรัฐสวัสดิการ และตัว
แบบ การสร้างความตระหนักต่อการเป็นเจ้าของร่วมกัน การรับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายรัฐ และการ
รวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมตามฐานคติของชุมชน  ซึ่งเป็นการเสริมพลังชุมชนภายใต้ทรัพยากร แรงงาน และ
ทักษะที่ตนเองมีอยู่ และการบูรณาการความร่วมมือแบบหุ้นส่วนประชารัฐ  พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในชุม
ขน รู้สึกถึงความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ  
  สิ่งส าคัญในการจัดการปัญหาหมอกควันคือการแสวงหารูปแบบกิจกรรมหรือเทคโนโลยีเพ่ือควบคุม
การเกิดหมอกควัน ซึ่งต้องพัฒนา “กระบวนการแสวงหาความรู้” เพ่ือเปิดพรมแดนความรู้ในการแก้ไขปัญหา
หมอกควันให้แก่คนในชุมชน   ซึ่งจะท าให้ค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย หรือมีการผสาน
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อชุมชน  ทั้งนี้การเปิด
พรมแดนการเรียนรู้ชุมชนต้องไม่ยึดเอาความรู้ใดความรู้หนึ่งอย่างตายตัว แต่ตั้งต้นจากการสร้างกระบวนการ
การเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันของชุมชน  ซึ่งกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเป็นกลไกส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์หมอกควันในระยะยาวนั้น   ต้องการกระจายอ านาจงบประมาณ และบทบาท
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการท างานร่วมกับภาคีชุมชน ในแสวงหาข้อมูลเท็จจริงจากพ้ืนที่  ค้นหา
ความรู้ ทดลองปฏิบัติ เพ่ือสร้างแนวทางเพ่ือลดการเผา  

“กระบวนการแสวงหาความรู้” เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันต้องเน้นกระบวนการที่เสริมสร้างให้ชุมชน
มีความชัดเจนและ มั่นใจที่จะก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นแนวทางที่เรียนรู้และพิสูจน์ จาก
การปฏิบัติจริง   ซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับปฏิบัติตามด้วยความเต็ม ใจและมีความสุข  รูปแบบการเชื่อมโยง
พลังขบวนการประชาชนกับพลังท้องถิ่นเข้าด้วยกัน  จะน าไปสู่การเปิดพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ทางนโยบาย
เพ่ือสนับสนุนการใช้องค์ความรู้และปฏิบัติการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา 

การวิจัยครั้งนี้พบว่า  ปัญหาหมอกควันสามารถแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย หรือ
เรียกว่า “พหุภาคีในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน” โดยแต่ละฝ่ายควรมีบทบาทดังนี้  คนในชุมชนต้องมีบทบาท
มากที่สุดในการแก้ไขปัญหา มีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของตนเอง  ปัญหาหมอกควันไม่ได้อยู่ที่การเผา
หรือไม่เผา แต่อยู่ที่กระบวนการ เรียนรู้และอ านาจในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์แนวทางที่เคยปฏิบัติ และแสวงหาความรู้ ทางเลือกในการจัดการปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การท าให้คนในชุมชนแต่ละพ้ืนที่มีโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
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กันและกันอย่างเปิดกว้าง มีการสื่อสารภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มาแลกเปลี่ยนจะต้องประกอบไปด้วยผู้รู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีประสบการณ์ตรง  มิใช่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น าชุมชนที่มีบทบาทในการ
บริหาร จัดการองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการเท่านั้น   อนึ่งปัจจุบันภาคชนบทกับการเมือง และท้องถิ่นกับโลก 
มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก แนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันที่เหมาะสม  จะต้องเป็น
แนวทางท่ีสร้างความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น กับสถานการณ์
ปัญหานอกท้องถิ่น ความเกี่ยวพันระหว่างคนชนบทกับคนเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติในชนบทกับสภาวะ
แวดล้อมในเมือง ปัญหาการท ามาหากินของเกษตรในชนบท วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก  

 องค์กรส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องรับรู้ความต้องการของชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดการปัญหาที่
ยั่งยืน  โดยมีนโยบายรับรองสนับสนุนแผนงาน และผลักดันการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและหากหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นร่วมกันจัดท าแผนงานแบบองค์รวม มีการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ เน้นการมีส่วนร่วมร่วม 
จะท าให้การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น    เช่นเดียวกับองค์กรพัฒนา
เอกชน  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ควรมีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริ มสร้างความมั่นใจ
และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการจัดปัญหาด้วยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนในการแสวงหาทางเลือก และการประสานเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับต่างๆ  ร่วม
จัดท าและสนับสนุนแผนการจัดการปัญหาหมอกควันของชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน
และเกิดการการบูรณาการร่วมกันในการด าเนินงาน  ทั้งนี้การจัดการปัญหาหมอกควันจะส าเร็จได้ปัจจัย
ความส าเร็จที่ส าคัญคือ  “สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา” ทั้งในเรื่องการสร้างความรู้แก่ชุมชน หรือการสร้างพลัง
เคลื่อนไหวทางสังคม และการหนุนเสริมของอ านาจรัฐ  

แนวทางป้องกันปัญหาหมอกควันหมอกควันด้วยการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการเผา อาจจะไม่
สามารถแก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันได้อย่างสัมฤทธิผล หากขาด “ทางเลือกใหม่” หรือ “นวัตกรรม” ส าหรับ
ชุมชนเพ่ือเป็นทางเลือกการป้องกันปัญหาหมอกควันให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชุมชนและสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี  ดังเช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุขยะเพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์   หรือการคัดแยกขยะสร้าง
รายได้   การท าปุ๋ยหมักน้ าและแห้งน าไปใช้บ ารุงดินและการเกษตรกรรม   การปลูกพืชสวนครัว   การปลูก
ต้นไม้เพ่ือให้ความร่มรื่นลดโลกร้อนฟอกอากาศ   การยุติการเผาตอซังฟางข้าวโดยใช้น้ าหมักจุลลินทรีย์เข้มข้น
จากจาวปลวกฉีดพ่นและไถกลบ เป็นการเพ่ิมแร่ธาตุอาหารให้ดินลดรายจ่ายสารบ ารุงดิน  หรือการเศษซากพืช
ไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุการคลุมดินเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นหน้าดิน    หรือการน าซากพืชไปเพาะเห็ดเพ่ือใช้
บริโภคหรือขาย    ล้วนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง สามารถสร้างรายลดรายจ่าย  ท าให้เกิดการใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์   ท าให้คนในครอบครัวมีการท ากิจกรรมร่วมกัน  ความรักอบอุ่นในครอบครัวเพ่ิมขึ้นย่อมเป็น
ฐานความมั่นคงที่ส าคัญของสังคม   เช่นเดียวกับการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชนเพ่ือ
การร่วมคิด  วิเคราะห์แก้ไขปัญหาของตนเอง ย่อมเกิดพลังความรักสามัคคีผูกพัน สร้างความเข้มแข็งชุมชน  
ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
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   ดังนั้นการเสริมสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาหมอกควันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้อง
ใช้ข้อตกลงผลประโยชน์ของสังคมเพ่ือสร้างร่วมมือกันของฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชน  โดยลักษณะการเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกัน (Social partner) ด าเนินงานภายใต้ทรัพยากรและ ทักษะที่แต่ละภาคส่วนมีอยู่ โดยการร่วมคิด  
วิเคราะห์หาแนวทางด าเนินงานร่วมกัน  ผ่านการประชุมหารือ เพ่ือสรุปเป็นข้อตกลงที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชนยอมรับ ยึดถือ และยึดมั่น เกิดเป็นค ามั่นสัญญา Commitments) ในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน    ทั้งนี้สามารถสรุปรูปแบบการเสริมพลังชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการสร้างการ
เป็นหุ้นส่วนของสังคมเป็น  6  ขั้นตอน  ดังนี้ 
1.ขั้นตอนส ารวจและสร้างความเชื่อใจ 

1.1. ส ารวจข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆ และประเด็นสถานการณ์หมอกควันของชุมชน 
1.2. แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักร่วมต่อปัญหา  โดยสร้างเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่านค าถามการบอกเล่าประสบการณ์ และสิ่งที่ห่วงกังวลต่อสถานการณ์หมอกควันของชุมชน  
1.3 สร้างความไว้วางใจ เพ่ือให้ชุมชนเปิดเผยข้อมูลและสิ่งที่ตระหนักหรือกังวล 

2.ขั้นตอนรวบรวมความรู้และวิเคราะห์ศักยภาพ 
2.1. การรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญาชุมชนด้านการจัดการปัญหาหมอกควันของ

ชุมชน 
2.2. การวิเคราะห์ศักยภาพข้อมูลความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการปัญหาหมอกควันของชุมชน 
2.3 การวิเคราะห์แนวทางเสริมสร้างจุดแข็งและพัฒนาจุดด้อยในการจัดการปัญหาหมอกควันของ

ชุมชน 
3.ขั้นตอนสร้างความตื่นรู้และลุกข้ึนจัดการปัญหา 

3.1.ประสานหุ้นส่วนทางสังคมร่วมเรียนรู้ได้แก่  วัด  บ้าน โรงเรียน  องค์กรท้องถิ่น 
3.2.น าเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการจัดการปัญหาหมอกควัน  
3.3. รณรงค์ชี้แจงให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายปัญหาหมอกควัน จากการเผาในครัวเรือนและ 

เศษวัชพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรมรวมทั้งประโยชน์ของการน าซากพืชท าปุ๋ยหมัก  การเพาะเห็ด เพ่ือลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

3.4. การสร้างความกระจ่าง  โดยร่วมคิดวิเคราะห์ ทบทวนอดีต   วิเคราะห์ปัจจุบัน  และสร้างภาพ
อนาคตต่อการจัดการปัญหาหมอกควันแบบครบวงจร พร้อมก าหนดเป้าหมาย  อภิปรายเป้าหมายร่วมกันให้
เกิดความกระจ่างชัดน าสู่การก าหนดแนวปฏิบัติ 
4.ขั้นตอนพัฒนาคนและงาน  

4.1 รวบรวม วิเคราะห์ทุนทางสังคมของชุมชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบครบวงจร 
4.2.ก าหนดแผน โดยร่วมวางแผนออกแบบกิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบครบวงจร 
4.3.พัฒนาคนในชุมชนโดยการศึกษาดูงาน   การอบรมให้ข้อมูลความรู้   การจัดเวทีเรียนรู้เพื่อจัดการ

ปัญหาหมอกควันแบบครบวงจร  
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 5.ขั้นตอนน าปฏิบัติและสร้างนวัตกรรมชุมชน  
5.1 ส่งเสริมการปลูกไม้เพ่ือลดความร้อนและหมอกควัน 
5.2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
5.3 จัดระเบียบการเผาพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน 
5.4 ปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
5.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกขยะและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
5.6องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการขยะ โดยแยกประเภทขยะมูลฝอยและให้บริการ

จัดเก็บขยะอย่างทั่วถึง 
5.7.การลดเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร โดยการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรและการใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ลดปริมาณเศษพืชและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  เช่น การท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับ
กอง  การเพาะเห็ดโคนน้อย  เห็ดฟาง 

5.8. การใช้เทคโนโลยีชุมชนเพ่ือจัดการขยะมูลฝอย เช่น   การท าน้ าหมักจากจาวปลวกเพ่ือฉีดพ่นฟาง
ข้าวให้เปื่อยกอ่นการไถกลบ และใช้เป็นสารชีวภาพบ ารุงดิน พืชผักและก าจัดศัตรูพืช    การท าน้ าหมักชีวภาพ
จากเศษอาหารครัวเรือน  

5.9. การอบรมความรู้ให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น  การประดิษฐ์เศษวัสดุ 

5.10 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
5.11 การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าพืชผักสวนครัว  : แปรรูป 
5.12 การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชน 
5.13 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างแรงจูงใจชี้ให้เห็นประโยชน์การจัดการปัญหาหมอกควันแบบ

ครบวงจร และสร้างสุข ผ่านชอ่งทาง Face book  , Line , เสียงตามสาย , การเทศน์บรรยายธรรมของ
พระสงฆ์  

5.14 รวบรวมความรู้การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจัดท าเป็นเอกสารคู่มือการจัดการเศษ
วัสดุเหลือทิ้งในครัวเรือนและภาคเกษตรเผยแพร่ในชุมชน 
6.ขั้นตอนทบทวนและพัฒนา 
  6.1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีหุ้นส่วนเพื่อวิเคราะห์ถอดบทเรียนสร้างองค์ความรู้และการพัฒนางาน     

6.2.สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอต่อสาธารณะเพ่ือขยายผลและต่อยอด 
 6.3.น าเสนอแผนงานและรูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันแบบครบวงจรต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันให้ส าเร็จผลต้องด าเนินการแบบครบวงจร  ส่งเสริมบทบาท 
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ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น  สอดคล้องนโยบายภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนทางวิชาการอย่างเหมาะสมจาก
หน่วยงานการศึกษา  สิ่งที่ส าคัญยิ่งคือ  บทบาทของคนในชุมชนต่อการเสนอบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการป้องกัน
แก้ไขปัญหาหมอกควัน 

2.การถอดประสบการณ์เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน มีความส าคัญต่อ 
การเสริมพลังชุมชนในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควัน   ทั้งนี้การถอดบทเรียนชุมชน ต้องครอบคลุม
กระบวนการท างานทุกข้ันตอน ครอบคลุมทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน    เน้นการจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ 
การระดมภูมิปัญญา  ทรัพยากรและการสนับสนุนของส่วนงานเกี่ยวข้อง จนเป็นผลให้เกิดการแก้ปัญหาหมอก
ควันในชุมชนอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

3.ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้สรุปประมวลสู่การจัดท าคู่มือการใช้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันแบบครบวงจรและยั่งยืน  ซึ่งสามารถเป็นแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในชุมชน
อ่ืนๆ   แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนนั้น สัมพันธ์กับนิเวศน์วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมี
ลักษณะการประกอบอาชีพแตกต่างกัน ดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช้ควรมีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะชุมชน 
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T 043 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ่
Development of Participatory Learning Model for Environmental 

Consciousness of Students in Chiangmai College of  Agriculture and 
Technology. 

 
บรรชร  กล้าหาญ1*  รุ่งทิพย์  กล้าหาญ 2 จงประนอม ศรีพรหมมา 3 อรทัย แสงมณีจรัส 4 

Banchon  khlahan 1  Roungthip khlahan 2 Jongpranorm sripromma 3 Orathai Saengmaneejarat 4 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม และ
ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุน  ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ R & D โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
เก็บข้อมูลผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพจากแบบวัดความตระหนัก  ระดับจิตส านึก สังเกต สนทนากลุ่ม  
และผลงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t – test  ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้แบบเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ  
ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรม  โดยใช้  13  แผนกิจกรรม ประกอบด้วย 1.ปลูกคิดรักษ์
สิ่งแวดล้อม   2.ทูตสิ่งแวดล้อม  3.ดูละครย้อนดูชีวิต   4. ตระหนักคิดชีวิตและสิ่งแวดล้อม  5.ทบทวนเรื่องราว
สิ่งแวดล้อม  6.สายใยสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม  7.ห่วงโซ่พลังงานสิ่งแวดล้อม   8.ความห่วงใยและใฝ่ฝันถึงอนาคต  
9.แบบอย่างความดี  10. การเรียนรู้วิถีชุมชน  11.บทปฏิบัติการนอกสถานที่ 12.รวมพลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม   
13.สิ่งที่ฉันรู้และสิ่งที่ฉันเป็น และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01   
  

ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  จิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้  
 
  
1  แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
3 แผนกวิชาธุรกิจการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
4 แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
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2 Faculty of Education , Mahajurarongkornrajvittayalai university , Chiangmai campus 
3 Agriculture business Division , Chiangmai college of agriculture and technology  
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Abstract 
 This research aimed to 1) develop the participatory learning model 2) study 
consciousness of students College of agriculture and Technology. 
 The research tools composed of participatory learning model and learning 
achievement test, awareness test of consciousness. Data was analyzed by t-test, and 
qualitative data analysis. 
 The result on participatory learning model composed of 13 activities, The post test of 
consciousness was significantly higher than pre-test at the level of .01 
 
Keywords: Participatory Learning Process,  Environmental Consciousness   
 
บทน ำ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตและสังคมของคนไทย  ดังปรากฏการณ์โลกร้อน  การ
เสื่อมโทรมสูญหายของทรัพยากรธรรมชาติ  จนน าสู่ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมหรือการขัดแย้ง
ทางสังคม   ซึ่งได้มีความพยายามแก้ไขในหลายลักษณะ  ที่ส าคัญคือ การตั้งความหวั งการใช้กลไกทาง
การศึกษาเพ่ือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   หากแต่ก็มีข้อจ ากัดด้วยการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่
ยังคงเน้นสาระทางวิชาการ   มีลักษณะแยกส่วน  ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการ ไม่ตอบสนองความจริงทาง
สังคมและการน าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง       

อนึ่งจากโมเดล Thailand 4.0 รัฐบาลได้ก าหนดแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 
(2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวมีการก าหนดยุทธศาสตร์ 6  
ด้านเพื่อการพัฒนาประเทศ  เฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความยั่งยืนจากการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
กฎระเบียบประชากรโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดี
ขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละต่อส่วนร่วม   ดังนั้นในสถานการณ์
ที่สังคมก าลังประสบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม  สถาบันอาชีวเกษตร มีพันธกิจในการพัฒนายุวเกษตรชึ่งเป็น
ความหวังอนาคตของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานการ
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนสถาบันอาชีวเกษตร  จึงต้องช่วยประเทศชาติโดยพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ือสร้างให้นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
ฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่องสอดคล้องสถานการณ์จริง มีการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือท าให้นักเรียน
นักศึกษาเกิดความเข้าใจและตระหนักต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม    เกิดความรู้สึกว่าต้องการเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตแสดงบทบาทการอนุรักษ์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
และมีการด าเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศ มิติทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรมและมนุษยธรรม  ซึ่งเป็นสิ่ง
สะท้อนว่า เป็นผู้มีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม     
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 โดยนัยนี้จึงเกิดแนวคิดน าศาสตร์การจัดการเรียนรู้มาใช้ออกแบบพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อม
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
       1.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

   2.เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ที่พัฒนาขึ้น 

  3.เพ่ือศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อ
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

  4.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ มุ่งศึกษา
ปรากฏการณ์การสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา  โดยมีมุมมองในหลายมิติ จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบความคิดและออกแบบการวิจัย  ตลอดจนใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย   ส าหรับแนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย   แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมสมัย    แนวคิดการปลูกฝังจริยธรรม แนวคิดการพัฒนาส านึกทาง
สิ่งแวดล้อม  แนวคิดกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 เรื่อง  สังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้   

การสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีขั้นตอน  ผสมสานระหว่าง 
รูปแบบทางการ  ไม่เป็นทางการ  และตามอัธยาศัย ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยสอดคล้องกับความสนใจ
และความต้องการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักซาบซึ้งในคุณค่าและปัญหา  ก่อเกิดความรู้สึก
รับผิดชอบ และน าสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม  ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีอิสระในการ
คิด  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติอย่างตอกย้ าซ้ าทวนผ่านกระบวนการซึมซับที่เน้นความจริงของชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมชาติได้เผชิญสถานการณ์ปัญหา ฝึกทักษะการคิดให้เกิดปัญญา เกิดเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวบุคคลกับสถานการณ์จริง  น าสู่ความเข้าใจ
และทัศนะใหม่ต่อสิ่งแวดล้อม  ในฐานะของผู้ใช้และเป็นผู้สืบทอดจากอดีต พร้อมเรียนรู้เคารพสิทธิการใช้
สิ่งแวดล้อมร่วมกันของผู้อื่นในอนาคต  ก่อเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งในระดับส่วนบุคคลและสาธารณะ      
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบพัฒนา R & D จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม  PRA 
(Participatory Rural Appraisal)  และเทคนิค FSC (Future Search  Conference)  มาร่วมประยุกต์ใช้
ออกแบบกิจกรรมการวิจัย เลือกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่วิจัย โดยมีนักศึกษาหลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่  2  จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  มีข้ันตอนวิจัยดังนี้ 

ก. กำรก ำ นดขอบเขตกำรวิจัย 
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.1.รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 
1.2.ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 
1.3.ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม    
ของนักศึกษา 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  : นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.2)  ปีการศึกษา 2560 สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  จ านวน 25 คน  โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ข.กำรก ำ นดเครื่องมือกำรวิจัย 7  ประเภท ประกอบด้วย  
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  จ านวน  13  แผนกิจกรรม  

1.1) กิจกรรมปลูกความคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  4  ชั่วโมง   
1.2) กิจกรรมฑูตสิ่งแวดล้อม  จ านวน  4  ชั่วโมง     

                    1.3) กิจกรรมดูละครย้อนดูชีวิต  จ านวน  4  ชั่วโมง     
          1.4) กิจกรรมตระหนักชีวิตและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  4  ชั่วโมง     

1.5) กิจกรรมทบทวนเรื่องราวสิ่งแวดล้อม  จ านวน  4  ชั่วโมง     
1.6) กิจกรรมสายใยสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม จ านวน  4  ชั่วโมง     
1.7) กิจกรรมห่วงโซ่พลังงานสิ่งแวดล้อม จ านวน  4 ชั่วโมง     
1.8) กิจกรรมความห่วงใยและใฝ่ฝันถึงอนาคต  จ านวน  8 ชั่วโมง     
1.9) กิจกรรมแบบอย่างความดี จ านวน  4  ชั่วโมง     
1.10) กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน จ านวน  8  ชั่วโมง     
1.11) กิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน  8  ชั่วโมง     
1.12) กิจกรรมรวมพลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  จ านวน  8  ชั่วโมง     
1.13) กิจกรรมสิ่งที่ฉันรู้และสิ่งที่ฉันเป็น  จ านวน  4  ชั่วโมง     

   2. เอกสารบันทึกโลกสวยด้วยมือเรา  
 3. ประเด็นการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 5.แบบสอบถามความส านึกต่อสิ่งแวดล้อม  

6. แบบสอบถามลักษณะจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม  
 7. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ค. กำรสร้ำงและ ำคุณภำพเครื่องมือ 

1.แผนกิจกรรมกำรเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรม ประเด็นสนทนำเอกสำรบันทึกโลกสวยด้วยมือ
เรำ ด ำเนินกำรโดยผู้เชี่ยวชำ  ประเมินและวิพากษ์ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาความเหมาะสม และ
น าไปทดลองใช้ในการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) จ านวน  10 คน ได้ค่า E1 เท่ากับ 71.56 
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และค่า E2 เท่ากับ 78.33   และน าไปทดลองแบบภาคสนาม (Field Testing) จ านวน  25  คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2) ได้ค่า E1 เท่ากับ 81.63 และค่า  E2 เท่ากับ 83.75  
 2. กำรสร้ำงและ ำคุณภำพแบบประเมินสอบถำมควำมส ำนึกและลักษณะจิตส ำนึกต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบประเมิน 
และน าไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของแบบประเมิน และค่าอ านาจจ าแนกโดยวิธี  Item Total Correlation 
มีค่าอ านาจจ าแนก 0.65  จากนั้นหาค่าความเชื่อม่ันแบบประเมินทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.79  
ง. ข้ันตอนด ำเนินงำนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประเมินความตระหนักต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและระดับส านึกต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้  (Pre-test)  
 2. ด าเนินการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมเรียนรู้จ านวน  25  คน ด้วยแผนกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม  จ านวน 13 แผนกิจกรรม  ระยะเวลา  18 สัปดาห์   
 3. ประเมินความตระหนักต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและระดับส านึกต่อสิ่งแวดล้อมหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้  (Post – test 
 4. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้  ด้วยแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่วมเพ่ือ
สร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสอบถาม การ
สนทนากลุ่ม   การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การบอกเล่าพฤติกรรมตนเอง  การสรุปประมวลจากเอกสารแบบ
บันทึกความดีต่อสิ่งแวดล้อม  และสอบถามจากบุคคลแวดล้อม  การสนทนากลุ่ม   การถอดบทเรียน และ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสาม  

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเบื้องต้นและ T- test และ 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ภาพรวม  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในเชิงลึกโดยข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 
ผลกำรวิจัย 

รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมต้องผสมผสานการเรียนรู้แบบเป็นทางการเพ่ือ
สร้างความรู้วิชาการด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 8  แผน และเน้นการสร้าง
จิตส านึกที่ยั่งยืนโดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสสัมพันธ์กับความเป็นจริงทางสังคม วัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝังส านึกเห็น
คุณค่าทรัพยากรในการด ารงอยู่ของตนเองและชุมชน โดยการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ จากแผนกิจกรรม  4 
แผน  และจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างคุณลักษณะนิสัยต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา โดยสร้างดุลย
ภาพระหว่างความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือสั่งสมเป็นนิสัยที่
ถาวร    รวมทั้งการเรียนรู้ในการสร้างวิญญาณหรือส านึกแห่งความร่วมมือเพ่ือการอนุรักษ์จัดการสิ่งแวดล้อม   
และค านึงลักษณะธรรมชาติการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม จึงมอบหมายให้นักศึกษาท าบันทึกประจ าวั น เพ่ือ
ทบทวนว่า  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   จากนั้นท าแผนพัฒนาพฤติกรรมตนเอง
ด้านสิ่งแวดล้อม  น าสู่การปฏิบัติเป็นระยะเวลา  1 เดือนและร่วมกันปฏิบัติภารกิจฑูตสิ่งแวดล้อมโดยสื่อสาร
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย  พร้อมให้บันทึกสิ่งที่ตนเองตั้งใจ
ปฏิบัติลงในสมุดบันทึกความดีถวายพ่อของแผ่นดินเรื่องรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แจกให้เป็นระยะเวลา 1 เดือน   
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ผลของกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษามีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด  สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมี
ระดับนัยส าคัญที่ระดับ  0.01  และมีการพัฒนาระดับขั้นของจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  0.01  ดังพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  นักศึกษาร้อยละ 16 มีขั้น
จิตส านึกในระดับจัดระบบ  ต่อมาได้พัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  40    นักศึกษาร้อยละ  24  ซึ่งมีขั้นระดับ
จิตส านึกในระดับเห็นคุณค่า  ได้พัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  44  ในขณะที่ในระดับขั้นของการเต็มใจตอบสนอง
ซึ่งก่อนเข้ารับการอบรมพบว่ามีร้อยละ  40  ได้ลดลงเป็นร้อยละ  16  ส่วนระดับขั้นการพอใจรับรู้ซึ่งถือว่าเป็น
ขั้นต่ าสุดนั้นจากเดิมมีร้อยละ  20  ได้ลดลงเป็นร้อยละ  0  ทั้งนี้นักศึกษาสะท้อนคิดพร้อมแสดงบทบาทความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  มีความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในการสร้างเครือและพัฒนาข่ายทูตสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด  โดยมีระดับค่าเฉลี่ยที่  4.73    
 ป จจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกต่อสิ่งแวดล้อม  
พบว่ำ  การที่นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม  เกิดจากองค์ประกอบ  6  ด้านได้แก่  
คุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษาคือความสามารถทางสติปัญญา ทักษะ การสื่อสาร  ภาวะความเป็นผู้น าและ
จิตอาสา   แรงจูงใจและความคาดหวังต่อการเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพ่ือน  ครู  
และคนรอบข้าง   รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นการมีส่วนร่วมสูงสุด    มี
เนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน    บริบทของสถานศึกษาที่มีวัฒนธรรม
องค์กรซึ่งเอ้ือต่อการสนับสนุนบทบาทและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสถาบัน  และการก าหนด
ระยะเวลากิจกรรมที่เหมาะสม  

แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย  1. กำร ช้กระบวนกำรกลุ่ม ผ่านการสร้างเป้าหมายร่วม และร่วมมือท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ 
ท าให้เกิดการกล่อมเกลาวิถีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์    2.กำรเรียนรู้ด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ ผ่านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและท้าทายให้เกิดการศึกษาเรียนรู้   3.กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
บุคลิกภำพ เน้นฝึกทักษะการสื่อสาร  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม   4. กำรเรียนรู้ที่จะท ำและจะอยู่ร่วมกัน เน้นทักษะทางสังคม เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับบุคคล
อ่ืนในสังคมด้วยความเข้าใจ ยอมรับตนเองและยอมรับเคารพความแตกต่าง และสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  5. 
กำรเรียนรู้เพื่อเ ็นคุณค่ำตนเองและผู้อ่ืน  เน้นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน 
และสรรพสิ่งโดยรอบตนเอง  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ แบบองค์รวม และมีคุณธรรมจริยธรรม
ก ากับความคิดและพฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะการมุ่งอนาคต  6. กำร
เรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์แบบไทยและมิติวัฒนธรรม โดยเน้นเรียนรู้ชุมชน เพื่อกำร “ ฝ งรำกลึก ” ด้วย
กำรศึกษำภูมิป   ำ  เน้นการคิดถึงผู้ อ่ืน   เห็นใจผู้อ่ืนในลักษณะของใจประสานใจ การรับรู้  เข้าใจ 
ความรู้สึกร่วม โดยเรียนรู้ความจริงของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น   7 .กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรและซึมซับ  
ผ่านเทคนิคการเรียนรู้ในหลายลักษณะ  การคิดวิเคราะห์   การแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
และตอกย้ าช้ าทวน  
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลทางการเรียนรู้จากการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม  
สะท้อนถึงประสิทธิผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมายและตรงกับความสนใจของผู้เรียน    โดย
ผู้สอนมีบทบาทเป็นนักจัดการผู้เอ้ืออ านวยการเรียนรู้  รับผิดชอบและวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
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ผู้เรียน  โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้  เกิด
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในหลายมิติ ได้แก่  ความจ า  การใช้เหตุผล  ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ  
ทักษะการติดต่อสื่อสาร  การสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  การปรับ
บุคลิกภาพ  และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อม      
 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม เป็นความพยายามบูรณาการใน
สาระวิชา  โดยใช้ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายหลาก อาทิ ได้แก่   การเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์และลงมือปฏิบัติภายใต้วัฒนธรรมและบริบทที่เป็นจริงของสังคม  ที่ต้องอาศัย
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล  และสภาพแวดล้อมในการสร้างความรู้ให้แก่ตนเอง   การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิต  ประสบการณ์การท า งานและ
ประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น  จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ได้   การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจจาก
สภาพที่เป็นจริง  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชีวิตจริง  แล้วน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
สามารถท าให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน  โดยผู้สอนตั้งค าถามหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วม
คิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาในครั้งนี้  มีลักษณะการเชื่อมโยงแบบเป็น
องค์รวม   ไม่คิดแยกส่วน แบ่งก่อนทอนหลัง  แต่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่สมดุลและมีความสุข  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม   โดยผู้สอนจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผ่านการ
ก าหนดเรื่องราวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์และหลอมรวมจุดประสงค์ให้เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์  
มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าท า  เสริมสร้างมั่นใจ โดยส่งเสริมโอกาส
แสดงออกทางความคิดและการกระท าต่อเพ่ือนในชั้นเรียนและสาธารณชน 

กลวิธีท าให้เกิดการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม คือ  การสร้างให้ผู้ เรียนต้องเกิด  
“ความรู้สึก” ว่าต้องการที่จะเรียนรู้ จากนั้นจึงปรับพฤติกรรมผ่านการดู   การใช้ความคิด และการกระท า    
ลักษณะเช่นนี้จัดเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้  ด้วยกระบวนการทางปัญญาที่ มี
ผู้สอนเป็นกัลยาณมิตร  โดยการจัดการเรียนรู้ให้ฝึกการสังเกต  การฟัง   การตั้งค าถาม  การบันทึก   การ
ตั้งสมมติฐาน   การค้นหาค าตอบ   การน าเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มที่ส าคัญยิ่งคือ การฝึกความสามารถในการ
เชื่อมโยงบูรณาการให้เห็นความเป็นทั้งหมดของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในสังคม   ซึ่งการ
เชื่อมโยงนี้ท าให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาทของตน  ซึ่งเป็นมิติทางจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม    
   การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   ทั้งยังเป็นกระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนมองภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม  สามารถน าความรู้มาผสมผสานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย    สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้  สามารถเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ปลูกฝัง
จริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม   และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย       
 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

1.การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถพัฒนาจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี โดยผู้สอนต้องใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย  มีการบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นการมีส่วนร่วมสูงสุดในการร่วมคิด  ร่วม
ท า  ร่วมประเมินสรุปค่าสิ่งที่เรียนรู้  และการก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   ดังนั้นการน าพาให้ผู้เรียนได้สัมผัสสภาพจริงของชุมชน สาธารณะ     เช่น  การส ารวจวิถีชุมชน น า
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ข้อมูลมาอภิปรายถึงแนวคิด  ระบบความเชื่อ  รูปแบบการปฏิบัติ   อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงของการด ารงชีวิตและสังคมท้องถิ่น จะน าสู่จิตสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อม      

2.เนื่องจากการวัดจิตส านึกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีความเป็นพลวัตรสูง  ดังนั้นการวัดประเมิน
ควรต้องใช้วิธีการหลายชนิดประกอบกัน  เช่น  การสังเกตพฤติกรรม   การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  และ
การใช้แบบสอบถาม  ทั้งนี้ในการวัดการพัฒนาจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม ควรมีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ
จริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม  เช่น  การประหยัด  การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว  หรือ ความรับผิดชอบ  
ฯลฯ 

3.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจะส าเร็จผล
แท้จริงและยั่งยืน  สถานศึกษาควรมีแผนงานจัดกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมทั้งในการเรียนการสอน  และการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆตามแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  เป็นลักษณะการด าเนินการทั้งโรงเรียน 
โดยควรก าหนดไว้เป็นหลักการพ้ืนฐานของวัฒนธรรม คุณค่า และปรัชญาของสถานศึกษา   รวมทั้งด าเนิน
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น การจัดสถานที่ให้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย การท าสวน เลี้ยงสัตว์ การ
จัดการขยะ เพ่ือให้ผู้เรียนการเกิดซึมซับภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความรู้สึกเคารพในสภาพ
สิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่า  
  4.การวิจัยครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่มีความสนใจ  มีความพร้อม มีความเป็นผู้น าเข้าร่วม
กิจกรรม  และด าเนินการเพียงกลุ่มเดียว  จึงท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการวิจัยได้  ดังนั้นหากมีก าร
ทดลองสอนสองกลุ่มคือ  กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  จะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียน
ทั้งสองกลุ่มได้ว่า  รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถพัฒนาจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนได้
เพียงใด 
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T 044 
แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา  

อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 

วิจิตรา ผาผ้ึง1* ปาริชาติ โอชโร2 วราภรณ์ นิลสาขา3, สุดารัตน์  วงศ์ค าพา4, นิตยา  สาสอน5  

Wijittra Phaphueng1 Parichat  Ocharo 2 Warapron Nirsaka 3 Sudarat Wongkampha 4 Nittaya  Sonsuk5 
 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบ้านแพง 

จังหวัดนครพนม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภู
ลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิ
การศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโท ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน  กลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม จ านวน 15 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาแบบประเมินคุณภาพของ
แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบประเมิน มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาประเมิน
คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลของคุณภาพการใช้งานด้านการป้อนข้อมูล ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล และการใช้งานด้านการแสดงผลอยู่ในระดับมาก  และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: จัดเก็บเอกสาร แอพพลิเคชั่น 
 
 
 

 
1อาจารย์, ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สกลนคร 47000 
2อาจารย์, ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สกลนคร 47000 
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Abstract 
 This research aimed to 1) develop the filing application of Phu Langka National Park, 
and 2) study the satisfaction of the application’s users. The samples were 3 experts on 
business computer and 3 officials of Phu Langka National Park. The research tools were 
filing application, and evaluation form of satisfaction. Data was analyzed by mean and 
standard deviation. 
 The results found that the filing application gained the quality at the level of 

“much” (  = 3.56, S.D. = 0.50) and the users satisfied the filing application at the level of 

“much” (  = 3.83, S.D. = 0.55) 

 
บทน า 
 อุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดเล็ก มีพ้ืนที่คลอบคลุมอ าเภอบ้านแพง  อ าเภอนา
ทม จังหวัดนครพนม และอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่  หรือประมาณ 50 
ตารางกิโลเมตร ได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 
117 สังกัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่  ที่ส าคัญ กล่าวคือ อุทยาน
แห่งชาติภูลังกา มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญ คือ การส ารวจ รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ตลอดจนการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลต่างๆ จัดท าแผนการวิจัย
ทุกรูปแบบ การส ารวจจัดตั้ง การขยายเขต ก าหนดแผนและมาตรการในการป้องกันปราบปรามการกระท า
ผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสานและร่วมมือในการจัดท า
แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ แผนพัฒนาพ้ืนที่ แผนการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ และอ่ืนๆ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปฏิบัติงานด้านนันทนาการและวิชาการ ก าหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดท า
แผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ ควบคุม 
ติดตามการด าเนินงานและประสาน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  ภูลังกา ก ากับ ดูแลและบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ตลอดถึงการปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  
  กาลัญญู เกียรติชัยนาม. (2556). ระบบการบริหารงานของทางราชการ งานหนังสือ หรืองาน
เอกสาร นับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงาน การสั่งการ และการประสานงานต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง จิรัชยา นคร. 
(2560). การบริหารเอกสารของทางราชการ ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งได้ก าหนดวิธีการและหลักปฏิบัติในเรื่องหนังสือราชการไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็น
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เครื่องมือในการสั่งการ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ หน่วยงาน
องค์การหรือเจ้าหน้าที่ของทางราชการเอง รวมตลอดจนบุคคลภายนอกได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารนั้น จะได้น าไปปฏิบัติหรือด าเนินการให้เป็นไปตามสาระส าคัญ หรือตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ส าเร็จ การติดต่อประสานงานโดยทางเอกสารจะได้ผลเพียงใดข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ตั้งแต่การ
จัดระบบ การติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะเก่ียวข้องโดยตรงกับโครงสร้างของการจัดระบบองค์การบริหาร และที่ส าคัญ
ที่สุดคือเจ้าหน้าที่ที่มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเอกสารซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 การด าเนินงานของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติภูลังกาในปัจจุบันงานโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
เอกสารทั้งสิ้น โดยเอกสารเหล่านี้จัดท าในรูปแบบเป็นกระดาษเป็นส่วนใหญ่ทั้งเป็นเอกสารที่ต้องจัดเก็บไว้
อย่างถาวรและเอกสารทีมีก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาค่อนข้างนานจึงจะท าลายได้ 
จึงอาจเกิดการสูญหายของเอกสารได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสูญเสียงบประมาณสิ้นเปลืองกระดาษและพ้ืนที่
ในการจัดเก็บ การจัดท าโปรแกรมจัดเก็บเอกสารนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร วรพจน์ กรี
สุระเดช. (2560).  ส าหรับบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในหน่วยงานอุทยานแห่งชาติภู
ลังกาสามารถจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและตัวไฟล์เอกสาร บันทึกข้อความ ค้นหาหรือเปิด
ไฟล์เอกสารเพ่ือใช้งานได้ โดยมีการควบคุมตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงตลอดอายุการใช้งานเอกสาร สามารถ
ก าหนดประเภทและชนิดของเอกสารตามความต้องการน าไปใช้งานได้กับองค์กรต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างแตกต่าง
กันได้ และสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบเพื่อให้สามารถก าหนดสิทธิและควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในการ
ใช้งานระบบได้ตามต้องการ จึงได้มีแนวคิดในการน าโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เข้ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหา การจัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสาร โดยการพัฒนาระบบจัดการเอกสาร ที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถจัดเก็บต้นฉบับของเอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ ประเภท เพ่ือให้ด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสาร เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการและการจัดเก็บเอกสารด้วย 
 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม 

2.  เพ่ือหาคุณภาพแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม 

3. เพ่ือศึกษาควาพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 
 

สมมติฐาน 
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1. แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มี
คุณภาพในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา 
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร อุทยานแห่งชาติ ภูลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม จ านวน 60 คน   

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้ 
       2.1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน 
       2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากร อุทยานแห่งชาติ ภูลังกา อ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 

1. แอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

  
- คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีต่อ
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บ
แอพพลิเคชั่นของอุทยานแห่งชาติภู
ลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บ
เอกสารออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่น
ของอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอ
บ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 

 
ระบบจัดเก็บเอกสำร

ออนไลน์บนเว็บ
แอพพลิเคชั่นของอุทยำน
แ ่งชำติภูลังกำ อ ำเภอ

บ้ำนแพง จัง วัดนครพนม 
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2. แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ท่าน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้งานแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภู
ลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ 
 การออกแบบเครื่องมือแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development life Cycle: SDLC) เป็นวงจรที่แสดงถึง กิจกรรมที่เป็นล าดับขั้นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 7กิจกรรม ดังนี้ 1) การก าหนดความต้องการ (Requirement Definition) 
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3) การออกแบบระบบ (System Design) 4) การพัฒนาระบบ 
(System Development) 5) การทดสอบระบบ (System Testing) 6) การติดตั้งระบบ (System 
Implement) 7) การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2560). 

การออกแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นจัดเก็บ
เอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ท่าน มีข้ันตอนดังนี้  

 1. ก าหนดกรอบประเด็นที่จะประเมิน โดยวิเคราะห์จากการศึกษาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บ
เอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมกรอบ
การประเมิน 

 2. สร้างแบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภู ลังกา
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกับโปรแกรม 

 3. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภู
ลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ท่าน ตามข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยได้น าระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่นของอุทยานแห่งชาติภู
ลังกา 

ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และแบบประเมินคุณภาพที่แจกให้พร้อมกับแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของ
อุทยานแห่งชาติภูลังกา 

2. ผู้วิจัยได้น าระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่นของอุทยานแห่งชาติภู
ลังกา 
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ที่ได้พัฒนาขึ้น ติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายของส านักงานอุทยาน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ใช้
งานในระบบการจัดเก็บเอกสารของอุทยาน โดยได้ติดตั้งให้ใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน  

3. หลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ใช้บทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องต้น 
เกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 1 เดือนผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ ระบบจัดเก็บ
เอกสารออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่นของอุทยานแห่งชาติภูลังกาเพ่ือท าการเก็บข้อมูล และน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บ
แอพพลิเคชั่นของอุทยานแห่งชาติภูลังกาและข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ในการท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ 
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่นของอุทยานแห่งชาติภูลังกาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  การศึกษากรอบสาระของแต่ละด้าน การประมวลสร้างเป็นค าถามของแบบสอบถาม และแบบ
ประเมิน  ใช้แบบมาตราส่วน ประมาณค่า  )RATING SCALE) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท  )LIKERT) 
(LIKERT. 1932 : 1 – 55) เป็นระดับการประเมิน ดังนี้  
 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  
 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  
 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย  
 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการใช้
โปรแกรมส า เร็จรูป  ใช้สถิติดังต่อไปนี้  บุญชม ศรีสะอาด .(2543). 
 1. ค่าร้อยละ )PERCENTAGE) 
 2. ค่าเฉลี่ย )ARITHMETIC MEAN)  
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )STANDARD DEVIATION) 
ผลการวิจัย 

ผลของการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา 
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ภาพที่ 1 Process flow การจัดเก็บเอกสารแบบใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Process flow การสืบค้นเอกสารแบบใหม่ 

เข้าสู่ระบบ 

 ตรวจสอบ 
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากหัวหน้า เกษียน หนังสือ 

 สถานะ สแกนไมส่ าเร็จ 

สแกนส าเร็จ 

อัพโหลดลงสู่ระบบในตู้เอกสาร ตามฝ่ายของตน 

 
    ไม่ส าเรจ็ 

ตรวจสอบการอัพโหลด 

ส าเรจ็ 

จัดเก็บเข้าสู่ระบบ 

เข้าสู่ระบบ 

 ตรวจสอบ 

ใส่ข้อมูล Key word ที่ต้องการสืบค้น
เอกสาร 

 สถานะการค้นหา 

พบเจอเอกสารตามความต้องการของผู้ใช้ 

    ไม่ถูกต้อง 

    ถูกต้อง 

    ไม่ส าเรจ็ 

    ส าเร็จ 
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ภาพที่ 3 หน้าต่างเริ่มต้นการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น 
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ภาพที ่4 หน้าต่างการเข้าใช้งานโปรแกรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา 

 

 
ภาพที่ 5 พัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา 
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินคุณภาพระบบจัดเก็บเอกสาร
ออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่นของอุทยานแห่งชาติภูลังกาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม  โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน 

การประเมินระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่นของอุทยาน
แห่งชาติภูลังกา 

( X ) (SD.) 
ผลการ
ประเมิน 

1. การใช้งานด้านการป้อนข้อมูล    
1.1 การออกแบบการป้อนข้อมูลมคีวามสัมพันธ์กับการใช้งาน 3.67 0.58 มาก 
1.2 การออกแบบป้อนข้อมูลเข้าใช้งานง่าย  3.67 0.58 มาก 

1.3 การจัดการป้อนข้อมลูความรู้ได้ตามความต้องการ 3.67 0.58 มาก 
1.4 ตัวอักษรการพิมพ์เห็นชัดเจน 3.67 0.58 มาก 
1.5 เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่าย 3.33 0.58 ปานกลาง 

2. การใช้งานด้านการประมวลผลข้อมลู     
2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 3.67 0.58 มาก 

2.2 ค้นหาข้อมูลตรงความต้องการ 3.67 0.58 มาก 
2.3 ระบบการจัดการข้อมลูความรูเ้ข้าใจง่าย 4.00 0.00 มาก 
2.4 รูปแบบการแสดงการจัดการความรู ้ 3.33 0.58 ปานกลาง 
2.5 ภาพที่ใช้แสดงประกอบไดเ้หมาะสม 3.67 0.58 มาก 
3. การใช้งานด้านการแสดงผล    
3.1 รูปแบบของการน าเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม 3.33 0.58 ปานกลาง 
3.2 รูปแบบมีความน่าสนใจและเหมาะสม 3.67 0.58 มาก 
3.3 การวางรูปแบบความรูไ้ดเ้หมาะสม 3.00 0.00 ปานกลาง 
3.4 มีคู่มือช่วยเหลือในการใช้งานได้เข้าใจ 3.33 0.58 ปานกลาง 
3.5 การออกแบบหน้าจอโดยรวม 3.67 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.56 0.50 มาก 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่น
ของอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์บนเว็บ
แอพพลิเคชั่นขออุทยานแห่งชาติภูลังกาโดยภาพรวยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อระดับมากที่สุดเรียงล าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 รองลงมาได้แก่ การออกแบบการป้อนข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กับการใช้งาน การออกแบบป้อนข้อมูลเข้าใช้งานง่าย การจัดการป้อนข้อมูลความรู้ได้ตามความ
ต้องการ ตัวอักษรการพิมพ์เห็นชัดเจน  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ค้นหาข้อมูลตรงความต้องการ ภาพที่ใช้
แสดงประกอบได้เหมาะสม รูปแบบมีความน่าสนใจและเหมาะสม การออกแบบหน้าจอโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และ เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่าย รูปแบบการแสดงการจัดการความรู้  
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รูปแบบของการน าเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม มีคู่มือช่วยเหลือในการใช้งานได้เข้าใจ        มี
ค่าเฉลี่ย 3.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา   

การประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาตภิูลังกา ( X ) (SD.) ระดับความคิดเห็น 

1. การเข้าถึงระบบท าได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน  4.00 0.52 มาก 

2. เมนูการใช้งานเข้าใจง่าย  3.87 0.34 มาก 

3. มีการจัดหมวดหมู่ของเอกสารไว้ชัดเจน ไม่ซับซ้อน  4.00 0.63 มาก 

4. ระบบแสดงข้อมูลครบถ้วนเหมาะสม  3.67 0.47 มาก 

5. ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร  4.07 0.77 มาก 

6. ความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร  3.81 0.53 มาก 

7. ระบบคลอบคลุมความต้องการใช้งาน  3.80 0.54 มาก 

8. การแก้ปญัหาเอกสารสูญหาย  3.73 0.57 มาก 

9. การลดทรัพยากรในการจัดเก็บ  3.67 0.60 มาก 

10. รูปแบบเมนูปุ่มค าสั่งและแถมเครื่องมือ 3.73 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.83 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภู
ลังกา พบว่าโดยภาพรวมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อระดับมากท่ีสุดเรียง 3 อันดับแรก ได้แก่ ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร  4.07  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77  รองลงมาคือ การเข้าถึงระบบท าได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52   มีการจัดหมวดหมู่ของเอกสารไว้ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  ตามล าดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกา  โดยผู้เชี่ยวชาญที่มี

ความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสาร ส าหรับจัดเก็บเอกสารของ
อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่าโดยภาพรวมมีความพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
 ด้านแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56  
ระบบการจัดการข้อมูลความรู้เข้าใจง่าย  การออกแบบการป้อนข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการใช้งาน  การ
ออกแบบป้อนข้อมูลเข้าใช้งานง่าย การจัดการป้อนข้อมูลความรู้ได้ตามความต้องการ  ตัวอักษรการพิมพ์เห็น
ชัดเจน   สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  ค้นหาข้อมูลตรงความต้องการ  ภาพที่ใช้แสดงประกอบได้เหมาะสม 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    414 
 

 

รูปแบบมีความน่าสนใจและเหมาะสม ด้านความพึงพอใจของโปรแกรมส าหรับจัดเก็บเอกสารของอุทยาน
แห่งชาติภูลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่าโดยภาพรวมมีความพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 
 ในด้านนี้ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินแจกให้กับผู้ใช้งานระบบจริง และได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลออกมา จึง
ท าให้ทราบว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้จริง และมีรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากโปรแกรมส าเร็จรูปโดยทั่วไป 
ดังนั้นโปรแกรมนี้จะสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้น าไปใช้ในฝ่ายงานจริง เก็บข้อมูลจริง จึงจะสามารถรับรู้ได้ว่า
โปรแกรมมีความสามารถในการใช้งานได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การน าแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้านระบบไปใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์นั้น ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากร ในหน่วยงานให้เข้าใจ และมีการอบรม
สัมมนา ฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้งานระบบจึงจะเกิดประโยชน์อย่างมาก 
 2. การน าแอพพลิเคชั่นจัดเก็บเอกสารของอุทยานแห่งชาติภูลังกาอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยจาก หากจะน าไปใช้งานควรมีความรู้
เรื่องระบบฐานข้อมูล เป็นอย่างดีเพ่ือจะสามารถดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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The Development and Efficiency of Peanut Pod Stripper Machine 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน และการทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน  ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกร จ านวน 1 คน และต้นถั่วลิสง จ านวน 100 กิโลกรัม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบประเมินคุณภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  การเก็บรวบรวมข้อมูล แจก

แบบประเมินคุณภาพให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการหาคุณภาพเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง และท าการ

ทดลองใช้เคร่ืองเด็ดฝักถั่วลิสง การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงานทดลองใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสงพร้อม

กับให้เกษตรกรใช้มือเด็ดถั่วลิสง จ านวน 100 กิโลกรัม และท าการจับเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด้วยสถิติ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน เปรียบเทียบระยะเวลาที่เกษตรกรใช้มือเด็ดการใช้เครื่องเด็ด ผลการวิจัย  ด้าน

คุณภาพพบว่าคุณภาพของเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสงในภาพรวมมีค่า X =  4.40 อยู่ในระดับ มาก ด้าน

ประสิทธิภาพพบว่า การเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม โดยใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง ใช้เวลา 10 นาที และ
การใช้แรงงานคนเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม ใช้เวลา 80 นาที ซึ่งมีความแตกต่างกันถ้าเกษตรกรใช้
เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง จะท าให้ประหยัดเวลา 70 นาทีในการเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม 
 

 ค าส าคัญ: การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ  เคร่ืองเด็ด ฝักถั่วลิสง  
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             The objective of this study To improve efficiency and strippers peanut husks. The 
samples consisted of 5 experts who assess the quality of work. And testing for performance 
of the work. Farmers used samples consisted of 1 100 people and the peanuts used in the 
study were evaluated. A rating scale (rating scale) 5 levels of data collection.   What quality 
of the experts to get information on finding quality strippers peanut husks. And do try the 
peanut pods strippers. Testing for performance of work using strippers peanut husks and 
peanut farmers hand just 100 kg. And timer Data analysis By using a computer program with 
statistics, frequency, mean and standard deviation. Testing for performance of the 
work. Compare how long the farmers used to cool the air quality fruit research that found 
peanut husks of cool air in the whole value = 4.40, with the high level of performance 
found. The lucky 100 kg peanuts using strippers peanut husks take 10 minutes and the 
workers who pick peanuts 100 kg take 80 minutes, which is decidedly different if farmers 
use groundnut pods. Make time savings of 70 minutes to cool peanuts 100 kg. 
 

Keywords : The Development and Efficiency, Stripper Machine,  Peanut Pod 
 

บทน า 
ด้วยพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรเป็นพ้ืนที่ท าเกษตรเป็นส่วนมาก เช่น การท านา การไร่อ้อย การท าไร่

มันสัมปะหลัง และในช่วงฤดูแล้งมีการปลูกถั่วลิสงเพ่ือเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร ในขั้นตอนการปลูกถั่วลิสง
จะมีการเก็บเกี่ยวที่ต้องใช้แรงงานคนและระยะเวลานานไม่ทันต่อการเก็บเกี่ยว ท าให้คุณภาพของเมล็คถั่ว
ลิสงเป็นไปตามความต้องในการซื้อขายของท้องตลอดและผู้บริโภค 

ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลกับเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกถั่วลิสงจ านวนหลายรายในพ้ืนที่ดังกล่าวท า
ทราบปัญหาที่จะต้องมีเครื่องมือมาช่วยในเก็บเก่ียวผลผลิตให้กลับเกษตรกร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสงมาทดแทนแรงงานคนและ
ประหยัดเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง 
   

 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ถั่วลิสง  
 จัดเป็นพืชล้มลุก มีล าต้นสูงตั้งแต่ 15-70 เซนติเมตร ซึ่งส่วนต่าง ๆ ของต้นถั่วลิสงโดยทั่วไปแล้วจะมี
ขนเกิดขึ้น เช่น ตามล าต้น กิ่งก้านใบ หูใบ ใบประดับ ริ้วประดับ และกลีบรองดอก ยกเว้นเพียงกลีบดอก
เท่านั้นที่จะไม่มีขน โดยล าต้นของถั่วลิสงจะมีอยู่ 2 ประเภท อย่างแรกคือ มีล าต้นเป็นพุ่ม ล าต้นตรง แตก
กิ่งก้านสาขามาก และฝักออกเป็นกระจุกที่โคน ส่วนอีกแบบเป็นล าต้นแบบเลื้อยหรือกึ่งเลื้อย เจริญเติบโต
ตามแนวนอนทอดไปตามพ้ืนผิวดิน มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ฝักจะกระจายตามข้อของล าต้น 
 

 
 

ภาพที่ 1  ถั่วลิสง 
 

เหล็กฉาก 
 เหล็กฉาก ภาษาอังกฤษ Equal Angle เป็น เหล็กฉากรีดร้อน มีรูปทรงเหมือนตัว L มาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.1227-2539 ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง โดยโรงงานมาตรฐาน ในประเทศ วิศวกรนิยม
ออกแบบ ให้ เหล็กฉาก เป็นส่วนประกอบส าคัญในโครงสร้างงานเหล็ก ใช้ส าหรับงานท าโครงสร้าง โครง
หลังคาโรงงาน โกดัง เหล็กฉากขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับถักท าเสาโกดัง โรงงาน หรือ โรงเก็บผลไม้ ขนาดใหญ่ 
เหล็กฉากขนาดเล็ก ยังใช้ท าโครงสร้างเบาะรถโดยสาร ขนาดเล็กส าหรับโดยสารในเมือง ได้อีก 
 

สายเอ็นตัดหญ้า 
เอ็นตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 ปอนด์ ยาวประมาณ 50 เมตร สามารถใช้ได้กับ เครื่องตัด

หญ้าสะพายหลัง ขนาด 2.4 มม. แบบเหลี่ยม ใช้งานได้ดีแม้ในที่แคบ หรือมีต้นไม้ ท่อ กระถางแทรกอยู่ ไม่ท า
ให้เกิดความเสียหาย 

ตะแกรงเหล็กเจาะรู  

https://www.nanagarden.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.nanagarden.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
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 ตะแกรงเหล็กเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู   เกิดจากการน าแผ่นโลหะมาปั๊มเจาะรูตามลวดลาเฉพาะ 
เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม สามารถก าหนดขนาดของรู ระยะห่างระหว่างรู และมุมของแนวปั๊มเจาะรูได้ เช่น 
ตะแกรงคัดข้าวหรือตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าวท าเป็นแผ่นหรือท่อระบายความร้อนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 
ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฉากหรือผนังกั้นห้องชั้นวางของหรือตะแกรงหุ้มสายพาน   รั้วก าแพงบ้าน เป็นต้น
เหมาะกับบ้านทันสมัยใหม ่

เหล็กแผ่น 
 เหล็กแผ่น (Steel Plate) จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ โดยส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการรีด
ด้วยลูกรีด (Roll Forming) เพ่ือให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ หากแบ่งประเภทของเหล็กแผ่นตามรูปร่าง 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กแผ่นม้วน และ เหล็กแผ่นหนา จะมีความหนาตั้งแต่ 0.1 –12 มม. ซึ่งยังแบ่ง
ตามลักษณะการผลิตออกเป็น  
          เหล็กเพลา   
 เหล็กเพลา  (Cold Drawn Bar) เรียกตามการผลิตที่เกิดข้ึนจากการน าเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กเพลา
ด า ไปดึงเย็นอีกครั้งหนึ่ง เหล็กท่ีน าไปดึงเย็นแล้วนี้จะเปลี่ยนคุณสมบัติท าให้เหล็กจะเปลี่ยนจากสีเทาด า เป็น
สีเทาเงิน ๆ จึงเรียกว่าเหล็กเพลาขาวตามลักษณะของเหล็ก เหล็กเพลาขาวนี้จะมีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็ก
เพลาด า แต่จะมีการยืดหยุ่นน้อยกว่า 

ลูกปืนเพลา 
 ลูกปืนเพลา ส าหรับติดตั้งกับเหล็กเพลาส าหรับการเคลื่อนที่แบบหมุน จะแบ่งเป็นตลับลูกปืนแบบที่มี
เม็ดลูกกลิ้งกับกับแบบที่ไม่มีเม็ดลูกกลิ้งหรือเรียกว่าตลับลูกปืนกลมข้อแตกต่างระหว่างตลับลูกปืนทั้งสองแบบ
ก็คือแรงที่ถูกส่งผ่านนั้น ถูกส่งผ่านหน้าสัมผัสที่ใช้การกลิ้งหรือการไถลนั้นเอง 
          เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนขนาด 5.5 แรงม้า  
 เครื่องยนต์เล็ก  มีชนิดแบบลุกสูบตรงและชนิดแบบสูบเอียง เครื่องยนต์เล็กที่มีขายตามท้องตลาด
โดยทั่วไป จะใช้งานกับด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เป็นเครื่องยนต์ที่น ามาเข้าผลิตในประเทศไทย มีทั้งแบบ
ใช้น้ ามันเบนซีน ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 

  
       
 
 

ภาพที่ 2  เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กลวัชร [1]  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตร  เพ่ือ

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และลดเวลาในการปลิดฝักถั่วลิสงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา
เครื่องต้นแบบ         ให้มี โครงสร้าง และกลไกการท างานที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย มีขนาดเล็ก สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/4 แรงม้า เป็นต้นก าลัง ส่งก าลังด้วยสายพานผ่านชุดเกียร์ทดขนาด 
1:30 หัวปลิดท าด้วยเหล็กเส้นขนาด 3/8 นิ้ว ม้วนขึ้นรูป เป็นเกลียวมีเส้น ผ่านศูนย์กลางขนาด 140 ม .ม. 
ยาว  500 ม.ม. ยึดติดบนเพลาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว พร้อมชุดลูกปืนรองรับหัวเพลา ติดตั้งบน
โครงเหล็กฉาก ด้านล่างของหัวปลิด มีตะแกรงรูสล็อคม้วนขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเพ่ือรองรับฝักถั่วที่ปลิดแล้ว
และจะถูกพา ออกไปช่องทางออกด้วยเส้นเกลียวของหัวปลิด ดินจะร่วงผ่านรูตะแกรงลงข้างล่าง ด าเนินการ
ทดสอบการปลิดฝักถั่วลิสง 3 พันธุ์คือ พันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์ขอนแก่น 5 และพันธุ์ไทนาน  9  ท าการทดสอบการ
ปลิดที่ความเร็วรอบหัวปลิด 120 รอบ/นาที พบว่ามี ความสามารถในการปลิดฝักพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์
ขอนแก่น  5 ได้  30  กก/ชม และไทนาน 9  25  กก/ชม มีเปอร์เซ็นต์ขั้วติดประมาณ5% และ 16% 
ตามล าดับ และพบว่าการทดสอบปลิดถั่วลิสงทั้ง 3 พันธุ์มีเปอร์เซ็นฝักแตกไม่เกิน 1.5% ทั้งนี้เนื่องจาก ถั่ว
ลิสงพันธุ์พ้ืนเมืองและถ่ัวพันธุ์ขอนแก่น 5   เป็นถั่วที่มีฝักขนาดใหญ่และข้ัวเปราะกว่าจึงท าให้ความสามารถใน
การปลิดสูง และ เปอร์เซ็นขั้วติดต่ า  ส่วนถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีลักษณะฝักเล็ก และขั้วเหนียว จึงท าให้มี
ความสามารถในการปลิดต่ ากว่า และมีเปอร์เซ็นขั้วติดสูงกว่า มีต้นทุนการปลิดกิโลกรัมละ 1.80 บาทจุดคุม
ทุน 120 ชั่วโมง/ปี 
 

ประชา[2] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับขัดผิวเมล็ดถั่วลิสงโดยอาศัยแรงเสียด
ทานจากการท างาน ของสายพานแบน เครื่องจักรต้นแบบนี้ท างานโดยป้อนเมล็ดถั่วลิสงที่ยังไม่ผ่านการขัดผิว
ลงไปยังชุดขัดซึ่ง ประกอบไปด้วยสายพานแบนสองเส้นที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต่างกันเพ่ือขัดผิวของเมล็ด
ถั่ว จากนั้นผิวเมล็ดถั่ว จะถูกแยกออก โดยอาศัยการเป่าออกทางด้านหลังของเครื่องในขณะที่เมล็ดถั่วที่ถูกขัด
ผิวแล้วจะร่วงหล่นไปยัง กะบะรองรับที่ด้านล่างของเครื่องต้นแบบ เครื่องต้นแบบนี้ถูกสร้างและทดสอบเพ่ือ
หาสภาพการท างานที่เหมาะสม ที่สุด โดยท าการทดสอบหาประสิทธิภาพการขัดผิว และอัตราการท างานที่
ระดับความเร็ว และการปรับตั้งระยะห่าง ระหว่างสายพานที่ต่างกันของสายพานขัดผิว จากผลการทดสอบ         
พบว่าเครื่องต้นแบบดังกล่าวมีอัตราการท างาน113 kg/h ประสิทธิภาพการขัดผิวที่ 96 % เมื่อสายพานขัดผิว   
มีระยะห่างระหว่างกัน 7 มิลลิเมตร โดยมีความ แตกต่างของความเร็วรอบระหว่างสายพานด้านบนและ
ด้านล่าง 650 รอบต่อนาทีจากการประเมินความคุ้มค่าใน เชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องต้นแบบนี้ที่สภาพการ
ท างาน ดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการใช้ แรงงานคนสีผิวถั่วลิสง พบว่าจุดคุ้มทุนของ
เครื่องต้นแบบ อยู่ที่ 76 วัน เมื่อก าหนดให้เครื่องท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ ผู้วิจัยได้วางแผนในการ
ทดสอบ 2 ลักษณะดังนี้ 1. การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน  
 
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง  
          การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 5 คน  โดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติต้องมีความรู้ด้านการออกแบบ 
ด้านโครงสร้าง ด้านเครื่องยนต์ และด้านเกษตรกรรม และมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
          การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
          กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ เกษตรกร จ านวน 1 คน และต้นถั่วลิสง จ านวน 100 กิโลกรัม 
 
เครื่องมือ  
           การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
           เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมด้านการออกแบบ  
ความเหมาะสมด้านโครงสร้างและระบบการท างาน และดา้นคุณค่าของชิ้นงาน แบบประเมินเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  
           การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
           เครื่องมือ ได้แก่ แบบบันทึกเวลาในการเก็บสถิติการทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 

เชิญผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พร้อมกับแจกแบบประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการหาคุณภาพ
เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง และท าการท าลองใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง  

การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
ท าการติดตั้งอุปกรณ์ ณ สถานที่จริง สตาร์ทเครื่องยนต์ และทดลองใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสงพร้อมกับ

ให้เกษตรกรใช้มือเด็ดถ่ัวลิสง จ านวน 100 กิโลกรัม จ านวนเท่ากัน และท าการจับเวลา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
          การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด้วยสถิติ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
เปรียบเทียบระยะเวลาที่เกษตรกรใช้มือเด็ดเมล็ดถั่วลิสงกับการใช้เครื่องเด็ดเมล็ดและล้างถ่ัวลิสง 
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ผลการวิจัย 

การประเมินคุณภาพเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสงผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จ านวน 5 คน 

หัวข้อในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ การประเมินคุณภาพด้าน
โครงสร้างและระบบการท างาน และด้านคุณค่าของชิ้นงาน ผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงาน สรุปได้ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองเด็ดฝักถั่วลิสง 
 

รายการที่ประเมิน    S.D. ระดับ 

ด้านการออกแบบ 4.80 0.45 มากที่สุด 
ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

ด้ามคุณค่าของชิ้นงาน 4.20 0.84 มาก 

เฉลี่ย 4.40 0.28 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพของเคร่ืองเด็ดฝักถั่วลิสงในภาพรวมมีค่า X =  4.40 อยู่ในระดับ 

มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการออกแบบ มีค่า X = 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านโครงสร้าง
และระบบการท างาน มีค่า X = 4.60  อยู่ในระดับ มากที่สุด  และ ด้านคุณค่าของชิ้นงาน มีค่า X =  4.20 
อยู่ในระดับ มากตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างใช้แรงงานคนกับเครื่องเด็ดและล้างเมล็ดถั่วลิสง 

รายการ  จ านวน ระยะเวลา 
การใช้แรงงานคน 100 กิโลกรัม 80 นาที 

การใช้เครื่องเครื่องเด็ดและล้างเมล็ดถั่วลิสง 100 กิโลกรัม 10 นาที 
จากตารางที่ 2 พบว่า การเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม โดยใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง ใช้เวลา       

10 นาที และการใช้แรงงานคนเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม ใช้เวลา 80 นาที ซึ่งมีความแตกต่างกันถ้า
เกษตรกรใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง จะท าให้ประหยัดเวลา 70 นาทีในการเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่าเครื่องเด็ดฝักถั่วลิสงในภาพรวมมีคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก มีค่า ( X = 4.40)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการออกแบบมีคุณภาพ มีค่า ( X = 4.80) อยู่ในระดับ มากที่สุด ในด้าน
โครงสร้างและระบบการท างาน มีคุณภาพ มีค่า ( X = 4.60) อยู่ในระดับ มาก และ ด้านคุณค่าของชิ้นงาน     
มีคุณภาพ มีค่า ( X = 4.20) อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เพราะ ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสังเกตการเด็ดฝักถั่วลิสง     
จากเกษตรกรที่รับจ้างเด็ดฝักถั่วลิสง เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง มีความแข็งแรง และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
โครงสร้างมีความปลอดภัยและมีรับการส่งถ่ายก าลังที่สมบูรณ์ เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสงสามารถใช้งานได้จริงและ    
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มีประโยชน์กับเกษตรกร ด้านประสิทธิภาพ พบว่า การเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม โดยใช้เครื่องเด็ด
ฝักถั่วลิสง ใช้เวลา 10 นาที และการใช้แรงงานคนเด็ดถั่วลิสงจ านวน 100 กิโลกรัม ใช้เวลา 80 นาที ซึ่งมี
ความแตกต่างกันถ้าเกษตรกรใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง จะท าให้ประหยัดเวลา 70 นาทีในการเด็ดถั่วลิสงจ านวน       
100 กิโลกรัม ทั้งนี้เพราะ การใช้เครื่องเด็ดฝักถั่วลิสง สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเด็ดฝักถั่ว
ลิสงได้ครั้งละหลายต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กลวัชร [1]  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนาเครื่อง
ปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตร ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการปลิดฝักพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์ขอนแก่น  
5 ได้  30  กก/ชม และไทนาน 9  25  กก/ชม มีเปอร์เซ็นต์ขั้วติดประมาณ5% และ 16% ตามล าดับ และ
พบว่าการทดสอบปลิดถั่วลิสงทั้ง 3 พันธุ์มีเปอร์เซ็นฝักแตกไม่เกิน 1.5% ทั้งนี้เนื่องจาก ถั่วลิสงพันธุ์พ้ืนเมือง
และถ่ัวพันธุ์ขอนแก่น 5   เป็นถั่วที่มีฝักขนาดใหญ่และข้ัวเปราะกว่าจึงท าให้ความสามารถในการปลิดสูง และ 
เปอร์เซ็นข้ัวติดต่ า ส่วนถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีลักษณะฝักเล็ก และขั้วเหนียว จึงท าให้มีความสามารถในการ
ปลิดต่ ากว่า และมี เปอร์เซ็นข้ัวติดสูงกว่า มีต้นทุนการปลิดกิโลกรัมละ 1.80 บาทจุดคุมทุน 120 ชั่วโมง/ปี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชา [2] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับขัดผิวเมล็ดถั่ว
ลิสงโดยอาศัยแรงเสียดทานจากการท างาน ของสายพานแบน  พบว่าเครื่องต้นแบบดังกล่าวมีอัตราการ
ท างาน113 kg/h ประสิทธิภาพการขัดผิวที่ 96 % เมื่อสายพานขัดผิวมีระยะห่างระหว่างกัน 7 มิลลิเมตร โดย          
มีความแตกต่างของความเร็วรอบระหว่างสายพานด้านบนและด้านล่าง 650 รอบต่อนาทีจากการประเมิน
ความคุ้มค่าใน เชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องต้นแบบนี้ที่สภาพการท างาน ดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ แรงงานคนสีผิวถั่วลิสง พบว่าจุดคุ้มทุนของเครื่องต้นแบบ อยู่ที่ 76 วัน เมื่อก าหนดให้
เครื่องท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลวิจัยไปใช้ 
           เกษตรกรและผู้ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับถั่วลิสงสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อน าไปใช้เพิ่มผลผลิตได้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
            ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงการลดต้นทุนในการเด็ดและล้างฝักถั่วลิสงในภาคธุรกิจ 
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T 046 
การพัฒนาเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 

THE DEVELOPMEANT THRESHING MACHINE  
 

แทน  เจริญประชา1 ด าเนิน  สุขขี2  คงศักดิ์  มากซุง3 
Tan Jareanpracha1 Dumnern  Suke2  Kongsak  Maksung3 

 

บทคัดย่อ 
            ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 2) หาคุณภาพ
เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก และ 3) ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เครื่องนวดข้าวขนาดเล็กภาพรวมมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาภายด้านพบว่า ด้านข้อก าหนดในการออกแบบ อยู่ในระดับดีมาก ด้านข้อก าหนด
ของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน อยู่ในระดับดี ผลการทดลองการท างานได้จริง สามารถนวดข้าวได้เฉลี่ย 
180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  

 
ค าส าคัญ:  เครื่องนวดข้าว  ผู้เชี่ยวชาญ  การออกแบบสร้างเครื่อง  
 

Abstract 
This study was aimed to develop and to test the efficiency of a washing machine 

done by five researchers. The research was consisting of washing machine and evaluation 
form. The data were analyzed with the use of descriptive statistics, mean and standard 
deviation. To come up with a quality cleaning machine and to test the effectiveness of it, 
the researches applied the experimental work to the community the pommel yield of the 
machine was tested with a 63.5 kg per hour. The quality of the sapodilla washing machine 
was rated at a good level. 
 

Keywords: washing machine, expert, design machine,  
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ปัจจุบันแรงงานในบ้านเรานอกจากจะมีราคาค่าตัวที่แพงแล้ว ยังหายาก ไม่ค่อยมีใครอยากจะท างาน
ทางด้านการเกษตรกัน แถมแรงงานที่หาได้ยังไม่มีคุณภาพ ฉะนั้นเกษตรกรนอกจากจะต้องลงมือท าทุกอย่าง
เองด้วยใจรักแล้ว ยังจ าเป็นต้องประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมาใช้เอง ตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองอยากจะได้
อยากจะท า โดยเครื่องมือบางอย่างที่มีเทคโนโลยีสูงๆ ก็คงจ าเป็นต้องหาซื้อมาใช้ตามก าลังทรัพย์ของเรา 

ที่ชุมชนหมู่ที่ 1 ต.พนมรอก อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพ ท านา 
เกษตรอินทรีย์ หนึ่งในนั้นคือการปลูกข้าวปลอดสารพิษเพ่ือส่งขาย เมื่อมีผลผลิต ชาวนาก็ต้องเก็บเกี่ยว หรือ
การจัดการ โดยการเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง แล้วท าความสะอาดเพ่ือแยกเมล็ดข้าวลีบและเศษ ปัญหาไม่
สามารถใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องใหญ่ท าการเก็บเกี่ยวได้ เนื่องจากแปลงนาเป็นแปลงรายย่อย 
ชาวนาเกษตรอินทรีย์ประสบปัญหาตลอดมา 

ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กที่เหมาะกับเกษตรกร ที่ท าเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรราย
ย่อย จากวัสดุในท้องถิ่นที่พอจะหาได้ ในราคาที่ไม่แพงนัก น ามาประกอบกันโดยการเชื่อม ใช้พลังงานจาก
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 9-11 แรงม้า สามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมงติดต่อกันหลายๆ วันโดยไม่ช ารุด
เสียหาย คุณภาพของการนวดข้าว อยู่ในระดับพอใช้ได้ แต่มีความรวดเร็วกว่าการฟาดข้าวแบบเดิม ๆ เมล็ ด
ข้าวหลุดออกจากฟางข้าวได้ง่าย สามารถเปาเอาเศษฟางข้าวและข้าวลีบออกไปได้บางส่วน โดยใช้พัดลมที่ต่อ
พ่วงไว้เป่าออกไป เมล็ดข้าวที่ได้สะอาดในระดับหนึ่ง ต้องน าไปเข้าเครื่องคัดเอาเศษฟางและข้าวลีบออกอีก
ขั้นตอนหนึ่งจึงจะสะอาดดี เหมาะส าหรับใช้นวดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีไม่มากนัก สามารถนวดข้าวได้ประมาณ
ชั่วโมงละ 180 กก.ต่อชั่วโมง เพ่ือลดแรงงานคน ลดต้นทุนของเกษตรกร ผ่อนแรง ประหยัดแรงงานและเวลา 
และเพ่ิมผลผลิต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 
2. เพ่ือหาคุณภาพเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 
3. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยค้นคว้า  เรื่อง เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม

เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ แนวคิดทฤษฎีการ
ออกแบบและสร้างเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการของการวิจัย 

 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก  
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 1. การออกแบบเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กคณะผู้วิจัย  ได้ก าหนดแนวความคิดและออกแบบ
ส่วนประกอบคุณลักษณะที่ถูกต้อง ภายใต้ขอบเขตการสร้างเครื่องต้นแบบที่ใช้ในการนวดข้าวที่ผ่านการเก็บ
เกี่ยวแล้ว โดยเครื่องนวดขนาดเล็กมีขนาด 1,100 × 1,070 × 1,040 มิลลิเมตรส่งก าลังด้วยเครื่องยนต์
เนื่องจากการส่งก าลังด้วยเครื่องยนต์มีราคาถูกกว่าการส่งก าลังด้วยมอเตอร์ และการใช้งานเหมาะสมกับพ้ืนที่
ใช้งานในครัวเรือน เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขับพูลเล่ ด้วยสายพานร่องวี เพ่ือหมุนขับชุดลูกนวด ชุดคัดแยก
เมล็ดข้าว ชุดเกลียวล าเรียงเมล็ดข้าว และชุดใบพัดเป่าเศษฟางข้าวและแกลบสามารถนวดข้าวไม่น้อยกว่า 
180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีล้อสามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
         2. โครงเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กในการด าเนินการสร้างโครงเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กใช้เหล็กฉาก
ขนาด 40 × 40 มิลลิเมตร ในการสร้างโครงสร้างโดยการน าเหล็กมาเชื่อมต่อกันตามแบบที่ก าหนดไว้โดย
ขนาดของโครงสร้างมีความยาว 1,100 มิลลิเมตร และความกว้าง 1,070 มิลลิเมตรและมีความสูง 1,040 
มิลลิเมตร ในการสร้างโครงสร้างใช้เหล็กเป็นโครงสร้างทั้งหมด 
 3. ช่องบรรจุต้นข้าวท าจากเหล็กแผ่นหนาขนาด 3 มิลลิเมตร น าเหล็กแผ่นมาตัดให้ได้รูปทรงและ
ขนาดตามแบบแล้วน ามาเชื่อมต่อกันมีขนาดความยาว 584 มิลลิเมตร กว้าง 130 มิลลิเมตร และสูง 271 
มิลลิเมตร โดยมีช่องรองรับต้นข้าวเอียง 70 องศา  
         4. ลูกนวดข้าวมีความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ลูกนวดข้าวจะมีส่วนประกอบด้วยลูกตี
รวงข้าว 
         5. ช่องบรรจุต้นข้าวท าจากเหล็กแผ่นหนาขนาด 3 มิลลิเมตร น าเหล็กแผ่นมาตัดให้ได้รูปทรงและ
ขนาดตามแบบแล้วน ามาเชื่อมต่อกันมีขนาดความยาว 584 มิลลิเมตร กว้าง 130 มิลลิเมตร และสูง 271 
มิลลิเมตร และท าการดัดแผ่นเหล็กให้โค้งตามฝาครอบชุดลูกนวดข้าว โดยมีช่องรองรับต้นข้าวเอียง 70 องศา 
          6. ลูกนวดข้าวการมีความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ลูกนวดข้าวจะมีส่วนประกอบด้วย 
ลูกตีรวงข้าว เกลียวลากข้าว ล้อสายพาน และใบพัด ใช้วิธีการเชื่อมประกอบยึดชิ้นส่วนประกอบชุดลูกนวด
ข้าว 
          7. ฐานรองเครื่องยนต์ท าจากเหล็กฉากขนาด 50 x 50 มิลลิเมตรหนา4 มิลลิเมตร เชื่อมประกอบตาม
แบบมีความกว้าง 165 มิลลิเมตร ยาว 510 มิลลิเมตร รองรับมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า ท าการเซาะร่องเพ่ือใส่
สลักเกลียวเพ่ือยึดกับฐานมอเตอร์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก ชุมชน หมู่ 1 ต.พนม

รอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงรายละเอียดวิธีการศึกษาเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 
นอกจากนี้ ยังได้ศึกษารายละเอียดของหลักการออกแบบสร้าง ซึ่งประกอบด้วยความหมายองค์ประกอบ
วิธีการสร้างและประโยชน์ของเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
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คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างการประเมินคุณภาพของเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก คือผู้ที่ความรู้
ความสามารถในด้านการออกแบบเครื่องกล หรือเกษตรกรชาวนา ชุมชน หมู่ 1 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.
นครสวรรค์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท านา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้ที่ท างานใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 5 ท่าน [1] 

 

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก เริ่มต้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสร้าง เครื่อง

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการสร้างเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก   และทดลองการใช้งานกับประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  

แบบประเมินคุณภาพผู้วิจัยเลือกเป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่างและลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านข้อก าหนดในการ
ออกแบบ และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ระดับคุณภาพที่ก าหนดไว้ 5 ระดับ คือ มี
คุณภาพดีมาก มีคุณภาพดี มีคุณภาพพอใช้ มีคุณภาพควรปรับปรุง และมีคุณภาพต้องปรับปรุง  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การทดลองใช้เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก และเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ เชิญและนัดหมาย

ผู้เชี่ยวชาญ , ผู้วิจัยสาธิตวิธีการใช้เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก , ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพตามแบบ
ประเมินที่ผู้ศึกษาเตรียมไว้ , เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าผลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดระดับคุณภาพ 

ดังนี้ [1]  4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพดีมาก , 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพดี , 2.50 – 
3.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพพอใช้ , 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพควรปรับปรุง , 1.00 – 1.49 
หมายถึง มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาคือค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ซึ่งมีสูตรดังนี้ [1]   
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก คณะผู้วิจัยได้ประเมินคุณภาพ ซึ่งแบ่ง 2 ด้าน คือด้าน

ข้อก าหนดในการออกแบบ และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการออกแบบของเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก ความเหมาะสมของขนาดเครื่องนวดข้าว มีคุณภาพ

ดีมาก X = 5.0 ความคงทนแข็งแรง มีคุณภาพดีมาก X = 4.80 วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างมีอยู่ทั่วไปหาได้ง่าย 
มีคุณภาพดีมาก X = 4.60 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพดีมาก X = 4.60 ความสะดวกใน
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การเก็บรักษาหลังการใช้งาน มีคุณภาพดีมาก X = 4.60 ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีคุณภาพดี X = 
4.40 ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งอุปกรณ ์มีคุณภาพดี X = 4.20  

  ด้านข้อก าหนดในการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สร้างโครงสร้างให้แข็งแรงเพ่ือ
ความปลอดภัยการใช้งาน 

ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานของเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก เพ่ือตรวจสอบการ
ท างานของเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก มีคุณภาพดี X = 5.00 ลดต้นทุนและแรงงานของเกษตรกร มีคุณภาพดี 
X = 4.60 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องฯ มีคุณภาพดี X = 4.20 มี เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการออกแบบเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก มีคุณภาพดี X = 4.20  

 

          การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 6 ครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้ 10 นาที่ได้ข้าว 30 กิโลกรัมเครื่องท างานได้ปกติ 

ครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้ 10 นาที่ได้ข้าว 32 กิโลกรัมเครื่องท างานได้ปกติ ครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้ 10 นาที่ได้ข้าว 31 
กิโลกรัมเครื่องท างานได้ปกติ ครั้งที่ 4 เวลาที่ใช้ 10 นาที่ได้ข้าว 30 กิโลกรัมเครื่องท างานได้ปกติ ครั้งที่ 5 
เวลาที่ใช้ 10 นาที่ได้ข้าว 30 กิโลกรัมเครื่องท างานได้ปกติ ครั้งที่ 6 เวลาที่ใช้ 10 นาที่ได้ข้าว 30 กิโลกรัม
เครื่องท างานได้ปกติ โดยภาพรวมแล้วสามารถนวดข้าวได้ 183 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา 

ด้านข้อก าหนดในการออกแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก พบว่าข้อก าหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับการ
วิจัย ของ กรณิการ์ มูลโพและคณะ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องเครื่องแยกเมล็ดพันธ์ข้าวแบบอัตโนมัติผลการวิจัย
พบว่าภาพรวมเครื่องแยกเมล็ดพันธ์ข้าวแบบอัตโนมัติมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก โดยภาพรวมแล้วสามารถนวดข้าวได้ 183 
กิโลกรัมต่อชั่วโมงสอดคล้องกับการวิจัย ของ จินดามณี นิสยันต์และคณะ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการแยก
แกลบข้าวหอมมะลิด้วยระบบลมเป่า ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมเครื่องแยกแกลบข้าวหอมมะลิด้วยระบบลม
เป่าสามารถแยกข้าวหอมมะลิและแกลบ ได้ 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป ควรน าหลักการนี้ ไปจัดท าในการออกแบบและสร้างเครื่องอ่ืน 
แล้วท าการศึกษาต่อไป 
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T 047 
ผลกระทบจากการเข้าใช้งานช่องสัญญาณแบบสุ่มของผู้ใช้งาน 

ในระบบวิทยุรู้คิดของการสื่อสารในยุคที่ 5 
The Effect of Random User Access of Cognitive Radio Systems for 5G 

 

กิติพจน์  วสยางกูร1 จันทนี  เสือก้อน2 จิตรกร  มะเมียเมือง3 ชิษณุชา  ดวงอภินันท์4 

Kitipoth  Wasayangkool21 Chantanee  Suskon2 Jittakorn  Mameamaung3 Chisanucha  Duangapinun4 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันเทคนิคการตรวจหาช่วงความถ่ีที่ถูกปล่อยให้ว่างจะจ าลองให้ผู้ใช้งาน เข้าใช้ช่องสัญญาณ

ในช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบ แต่ในความเป็นจริงผู้ใช้งานหลักสามารถเข้าใช้ช่องสัญญาณได้ในทุกช่วงเวลา 
หากผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานในช่วงท้ายของสัญญาณการตรวจจับ อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบและอาจท าให้เทคนิคการตรวจหาช่วงความถี่นั้นขาดความแม่นย าและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบการสื่อสาร  

จากปัญหาดังกล่าวการวิจัยนี้จึงทดสอบกรณีเมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานช่องสัญญาณในช่วงท้ายของ
สัญญาณเพ่ือหาผลกระทบและวิเคราะห์ผลในด้านความน่าจะป็นในการตรวจสอบถูกต้อง ความน่าจะเป็นใน
การตรวจสอบผิดพลาด และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 
ค าส าคัญ: วิทยุรู้คิด  การสื่อสารในยุคที่ 5  การตรวจจับสัญญาณ   
 

Abstract 
In general spectrum sensing technique, the user was present or absent at the 

beginning of the sensing signal but in real situation user able to access their spectrum band 
anytime.  When the user start transmitted at the back part of sensing interval. The result of 
the normal technique inaccurate and may cause damage to the communication system.  

From this problem, this research will simulation the user was present at the back 
part of the sensing interval for analyzing the effect by measuring the probability of 
detection, the probability of false alarm and the time of sensing. 
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บทน า 
การสื่อสารในยุคปัจจุบันก าลังพัฒนาเข้าสู่ยุคที่ 5 ของการสื่อสาร โดยคลื่นความถี่ที่เป็นที่นิยมใน

การใช้งานนั้นถูกพบว่าขาดแคลนเป็นอย่างมาก เช่น คลื่นความถี่ย่านโทรศัพท์ (Cellular) คลื่นความถี่การ
สื่อสารไร้สายของอินเทอร์เน็ต (WIFI) จากการส ารวจของส านักงานการสื่อสาร (Ofcom) ณ ประเทศอังกฤษ 
ท าให้เราต้องมีการจัดการแถบความถี่ให้สามารถใช้งานแถบความถี่ได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยระบบ
การจัดการช่องสัญญาณ หรือคลื่นความถี่ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสื่อสารได้ คือ ระบบ  ค๊อกนิ
ทีฟเรดิโอ (Cognitive Radio) โดยแนวคิดของระบบค๊อกนิทีฟเรดิโอนั้นถูกน าเสนอโดย Joseph Mitola III 
ซึ่งได้มีการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการนานาชาติที่ the Royal Institute of Technology in 
Stockholm ในช่วงปี 1998 ถึง 1999 โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างระบบที่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานคลื่น
ความถี่หรือช่องสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบค๊อกนิทีฟเรดิโอ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การตรวจจับคลื่นความถี่ การเข้าใช้งานช่วงความถี่ 
การแบ่งปันคลื่นความถี่ และส่วนสุดท้ายการย้ายเข้าใช้งานหรือออกจากการใช้งานช่วงความถี่  ซึ่งในระบบนี้
จะแบ่งผู้ใช้งานคลื่นความถี่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ใช้งานหลักหรือเจ้าของช่องสัญญาณ (Primary user : 
PU) และผู้ใช้รอง (Secondary user : SU) โดยที่ผู้ใช้หลักสามารถเข้าใช้งานคลื่นความถี่ที่ตนเป็นเจ้าของได้
ทุกช่วงเวลา ส่วนการเข้าใช้งานของผู้ใช้รองนั้นจะท าการเข้าใช้งานในกรณีใดก็ตามที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
งานของผู้ใช้งานหลัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณในระดับพลังงานที่ใกล้เคียงกับสัญญาณรบกวน (Underlay 
spectrum sharing)  หรือการเข้าใช้งานช่องสัญญาณในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานหลักไม่ได้เข้าใช้งาน (Overlay 
spectrum sharing) 

การทดลองการตรวจจับคลื่นความถี่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้น จะจ าลองให้ผู้ใช้เข้าใช้หรือไม่เข้าใช้
ช่องสัญญาณในช่วงเริ่มต้นของการตรวจหาแถบช่วงความถี่ แต่ในความเป็นจริงการเข้าใช้งานช่องสัญญาณ
ของผู้ใช้หลักสามารถเข้าใช้ได้ในทุกช่วงเวลา ท าให้การตรวจหาแถบช่วงความถี่โดยทั่วไปนั้ น ขาดความ
แม่นย าและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการสื่อสารได้ หากในกรณีที่ผู้ใช้หลักเข้ามาใช้งานในช่วงท้าย
ของการตรวจจับ ในการวิจัยครั้งนี้จึงท าการศึกษาผลกระทบต่อการตรวจจับสัญญาณเมื่อผู้ใช้งานหลักเข้าใช้
งานช่องสัญญาณแบบสุ่ม 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษาผลกระทบของการตรวจจับช่องสัญญาณจากการเข้าใช้งานช่องสัญญาณของผู้ใช้งานแบบสุ่ม 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในยุคที่การสื่อสารไร้สายนั้นมีบทบาทส าคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตคนเรานั้น คาดการณ์ว่าใน
อนาคตอันใกล้อาจจะเกิดวิกฤติการขาดแคลนคลื่นความถี่ส าหรับย่านความถี่ที่มีผู้ใช้บริการมาก เช่น ย่าน
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ความถี่โทรศัพท์ แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่ามีบางช่วงความถี่ที่เราไม่ได้ใช้งาน และช่วงความถี่ที่เราไม่ได้ใช้
งานนั้น ถูกปล่อยให้ว่างโดยเปล่าประโยชน์ (Spectrum holes) [1] ดังภาพที่ 1 ซึ่งนั่นท าให้เรารู้ว่าการใช้
งานและการจัดการคลื่นความถี่ในปัจจุบันนั้น ยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางของการหาทาง
จัดการความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด [2, 3, 4]  

 
ภาพที่ 1  ช่วงว่างแสดงช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเรียกว่า Spectrum holes  

 องค์ประกอบของระบบวิทยุรู้คิด (Cognitive Radio Network architecture)  ส่ วนประกอบของ
ระบบโครงข่ายวิทยุรู้คิดมีส่วนประกอบด้วยกัน 2 ส่วนหลักๆและในส่วนหลัก ๆ จะประกอบไปด้วยส่วนย่อย
ซึ่งมีรายละเอียดตามนี ้

1. Primary Network ประกอบด้วย Primary User (PU) ผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของ (ผู้ซึ่งได้สัมปทาน) ของ
ช่วงความถ่ีนั้น ๆ และ Primary base station สถานีรับส่งสัญญาณของเจ้าของคลื่นความถี่นั้น ๆ ซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม และอนุญาตให้ User เข้าใช้หรือไม่เข้าใช้ความถ่ีนั้นๆ 

2. Secondary Network ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Secondary User (SU) ผู้ขอเข้าใช้ความถี่แต่
ไม่ได้เป็นผู้ซึ่งได้สัมปทานความถี่นั้น Secondary base station สถานีในการรับส่งซึ่งได้รับการปรับ
โครงสร้างให้สามารถให้บริการระบบ cognitive radio ได้และสามารถท าการเชื่อต่อแบบ single hop กับ 
SU ได้และ Spectrum Broker มีหน้าที่ควบคุมและก าหนดการเชื่อมต่อระหว่าง cognitive radio network 
(CNR) ดังที่แสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของระบบวิทยุรู้คิด 
การตรวจหาคลื่นความถี่ (Spectrum Sensing) เป็นกระบวนการที่ท าเพ่ือให้แน่ใจว่าคลื่นความถี่

นั้นไม่มีผู้ใช้งาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้งานหลัก การตรวจหาคลื่นความถี่ที่เชื่ อถือได้มี
บทบาทส าคัญในการสื่อสารในระบบวิทยุรู้คิด เพราะเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการตรวจสอบที่จะสร้าง
โอกาสที่เราจะใช้คลื่นความถี่ได้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมเวลา  ความถี่ และพ้ืนที่ 
[5] 

 เราแบ่งการตรวจหาคลื่นความถี่ออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่รู้ลักษณะรูปแบบการผสม
สัญญาณของสัญญาณที่ส่งมาเรียกว่า coherent detection และอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่า non- 
coherent detection หรือ blind detection ซึ่งเป็นการตรวจหาคลื่นความถี่ที่ไม่จ าเป็นต้องรู้ถึงรูปแบบ
การผสมสัญญาณเพราะจะใช้การตรวจจับความแรงของระดับสัญญาณที่มากกว่า สัญญาณรบกวนฐานหรือ 
noise floor โดยเราเรียกตัวการในการตัดสินใจว่า threshold [6] 

ในการทดลองโดยทั่วไปจะก าหนดให้ผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานหรือ ไม่เข้าใช้งานตั้งแต่ในช่วงแรกของ
การทดสอบ แต่ในความเป็นจริงผู้ใช้งานหลักสามารถเข้าใช้งานในช่วงเวลาใด ๆ ของช่องสัญญาณก็ได้ จึงเป็น
ปัญหาในกรณีที่ผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานในช่วงท้ายของสัญญาณ ท าให้กระบวนการตรวจจับคลื่นความถี่ตรวจ 
ไม่พบผู้ใช้งานหลัก ทั้งที่ในความจริงมีผู้ใช้งานหลักก าลังเข้าใช้งานช่องสัญญาณนั้นอยู่ โดยกรณีต่าง ๆ ของ
การเข้าใช้งานช่องสัญญาณของผู้ใช้หลักแสดงให้เห็นในภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 แสดงการเข้าใช้งานช่องสัญญาณของผู้ใช้หลัก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
สภาพแวดล้อมของช่องสัญญาณ ระบบจะท าการทดลองการตรวจจับคลื่นความถี่ ภายใต้มาตรฐาน

การสื่อสารไร้สายของ IEEE 802.22 (wireless regional area network : WRAN) โดยมีรายละเอียดของ
สัญญาณที่ใช้ในระบบดังตารางแสดงสภาวะของสัญญาณที่ 1 และภาพที่ 4 แสดงรูปสัญญาณทั้งสามกรณี คือ 
ช่วงเงียบ เสียงเบา และเสียงดังตามล าดับ 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสภาวะของสัญญาณตาม มาตรฐาน IEEE 802.22 

สภาวะของ ตัวแปร 
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สัญญาณ ความถี่ 
(kHz) 

ความแปรปรวนในการ
ผสมสัญญาณ (kHz) 

จ านวน
ตัวอย่าง (N) 

เงียบ 32  5000 

เสียงเบา 3.9  5000 
เสียงดัง 13.4  5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงรูปคลื่นสัญญาณท้ัง 3 สภาวะตามมาตรฐาน IEEE 802.22 
การวัดหาผลกระทบของการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานต่อการตรวจจับช่องสัญญาณสามารถหาได้โดย

วัดด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัว คือ ความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้อง (Probability of detection) และ
ความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาด (Probability of false alarm) ของการตรวจจับคลื่นความถี่ รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ (Sensing time) โดยเทคนิคที่ใช้ในการตรวจจับจะใช้เทคนิคที่เป็นที่รู้จักกันดี
ทั้งสิ้น 5 เทคนิค คือ เทคนิค Energy detection (ED) เทคนิค Maximum eigenvalue detection (MED) 
เทคนิค Covariance absolute value detection (CAV) เทคนิค Energy to Minimum Eigenvalue 
detection (EME) และเทคนิค Maximum and Minimum Eigenvalues (MME)  
 
ผลการวิจัย 

ในการแสดงผลการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ผู้ใช้เข้าใช้งานช่องสัญญาณในช่วงต้น
ของการทดสอบ และช่วงที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานในช่วง 2 ใน 10 ส่วนของสัญญาณการทดลอง  

ผลการทดลองเมื่อผู้เข้าใช้งานเข้าใช้งานช่องสัญญาณตั้งแต่ในช่วงต้นของการทดสอบ โดยภาพที่ 5 
แสดงผลความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้องจากสัญญาณท่ีใช้ในการทดสอบเม่ือผู้ใช้งานเข้าใช้งานในช่วง
ต้น ผลแสดงให้เห็นถึงเทคนิค CAV และเทคนิค MME สามารถตรวจจับได้มีประสิทธิภาพมากว่าเทคนิคอ่ืนที่
น ามาเปรียบเทียบ เมื่อระยะทางห่างจากจุดตรวจสอบ 300 เมตรยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่ แต่เมื่อพิจารณา
เทคนิค CAV จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาด เทคนิค CAV มีความ
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น่าจะเป็นที่จะตรวจจับสัญญาณได้ผิดพลาดเกิน 0.1 ซึ่งไม่เหมาะสมหากต้องการน าไปใช้งานในสถานการณ์
จริง และผลการใช้เวลาในการตรวจจับของเทคนิค ED CAV EME MME และ MED ในภาพที่ 7 พบว่าเทคนิค 
ED ใช้เวลาไปน้อยสุดหรือกล่าวอีกทางหนึ่งคือความซับซ้อนของเทคนิค ED มีความซับซ้อนน้อยสุด 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลของความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้องเมื่อผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานช่องสัญญาณ

ตอนต้นของเทคนิค ED CAV EME MME และ MED 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลของความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาดเมื่อผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานช่องสัญญาณ

ตอนต้นของสัญญาณการทดสอบของเทคนิค ED CAV EME MME และ MED 
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ภาพที่ 7 แสดงระยะเวลาในการตรวจจับเมื่อผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานช่องสัญญาณตอนต้นของสัญญาณการ

ทดสอบของเทคนิค ED CAV EME MME และ MED 
ต่อมาจะพิจารณาในสถานการณ์เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานในช่วงท้ายของสัญญาณการทดสอบโดยจะ

เริ่มจากแสดงผลความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้องในภาพที่ 8 จะพบว่าความสามารถในการตรวจจับ
ทุกเทคนิคลดลง เช่น เทคนิค CAV ลดระยะทางในการตรวจจับได้ถูกต้องจาก 300 เมตรเหลือเพียงไม่ถึง 200 
เมตร ลดลงมาตามล าดับในทุกเทคนิค ส าหรับในภาพที่ 9 พบว่ายังคงมีเพียงเทคนิค CAV เท่านั้นที่มีค่าความ
น่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาดต่ ากว่า 0.1 ต่อมาในส่วนของเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบซึ่งแสดงในภาพที่ 
10 พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบแต่ละเทคนิคมีค่าความแปรปรวนมาก เนื่องจากการตัดสินใจในการ
ระบุสถานะของช่องสัญญาณท าได้ยาก เป็นผลมาจากข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลมีไม่เพียงพอให้ตัดสินใจ
ระบุสถานะของช่องสัญญาณได้ทันทีดั่งในสถานการณ์แรก 

 
ภาพที่ 8 แสดงผลของความน่าจะเป็นในการตรวจจับได้ถูกต้องเมื่อผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานช่องสัญญาณ

ตอนท้ายของเทคนิค ED CAV EME MME และ MED 
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ภาพที่ 9 แสดงผลของความน่าจะเป็นในการตรวจจับผิดพลาดเมื่อผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานช่องสัญญาณ

ตอนท้ายของสัญญาณการทดสอบของเทคนิค ED CAV EME MME และ MED 

 
ภาพที่ 10 แสดงระยะเวลาในการตรวจจับเมื่อผู้ใช้งานหลักเข้าใช้งานช่องสัญญาณตอนท้ายของสัญญาณการ

ทดสอบของเทคนิค ED CAV EME MME และ MED 
 
 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการทดลองพบว่าเมื่อมีการเข้าใช้งานช่องสัญญาณของผู้ใช้งานในช่วงท้ายของสัญญาณการ
ทดสอบ ส่งผลให้ค่าความน่าจะเป็นในการตรวจสอบถูกต้องลดลงในทุกเทคนิคที่น ามาทดสอบ และผลของ
เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบในสถานการณ์นี้แต่ละเทคนิคมีค่าเวลาที่ใช้แปรปรวนและไม่คงที่ เนื่องจากการ
ตัดสินใจในการระบุสถานะของช่องสัญญาณท าไม่ได้ในทันที เป็นผลมาจากข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลมีไม่
เพียงพอให้ตัดสินใจระบุสถานะของช่องสัญญาณได้ทันที แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์จริงผู้ เข้าใช้
ช่องสัญญาณสามารถเข้าใช้งานช่องสัญญาณได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบนี้ต้องน ามาพิจารณาด้วยหากมีการ
สร้างโครงข่าย 5G โดยใช้ระบบ Cognitive Radio ในอนาคต  
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T 048 
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง (เก๊ะ) 

Creation and efficiency of  Digital counter Cart for raw rubber 
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Saratool Pechkomkam1, Tavatchai Susantidilok2,  Harsun Mayeetae3, Alifsman Kueji 4 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุ
ยาง 2) ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง 3) ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ เครื่องนับ
จ านวนกระบะบรรจุยาง  ในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิตยางแท่ง STR-20 อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึง
พอใจ ผู้วิจัยได้น าเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแสดงผลการนับจ านวนกระบะบรรจุ
ยาง แทนการนับแบบรอยขีด ผลการวิจัยพบว่าเครื่องนับกระบะบรรจุยาง สามารถลดความผิดพลาดในเรื่อง
จ านวนนับกระบะบรรจุยางสามารถดูข้อมูลจ านวนนับกระบะบรรจุยางที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาท างาน  แสดง
ตัวเลขด้วย แอลอีดี 7segment  โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้มีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100  มีความถูกต้องใน
การนับได้ดีกว่าใช้แรงงานคน และความพึงพอใจของพนักงานในบริษัทไทยเทครับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(สาขาปัตตานี) เกี่ยวกับการท างานของเครื่องนับกระบะบรรจุยาง ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ: เครื่องนับกระบะยาง (เก๊ะ) 
 
Abstract 

This research is an experimental research with the objectives of 1) Creating a digital 
counting machine for rubber container. 2) to study the efficiency of a rubber container 
counting machine. (3) to evaluate user satisfaction a digital counting machine for rubber 
container. (operator) in the workplace the production of STR-20 block rubber, Nong Chik 
district, Pattani province,  the tools used in the research are data recording form. And 
satisfaction questionnaires the researcher has applied electronic circuits in the process of 

                                                 
1
 วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 

2 วิทยาลัยการอาชพีปัตตาน ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 
3 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 
4 บริษัท ไทยเทครับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น (สาขาปัตตานี) 
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counting results. Instead of counting marks The results show that it can reduce errors in the 
number Can view the correct amount of information at any time Showing numbers with 
LED 7segment, which is considered as the average value, which is accurate at 100 percent 
with counting accuracy that is better than using human labor and from the evaluation of 
the satisfaction of the employees in Thai Tech rubber Corporation Co., Ltd. which 
participated in the assessment of 30 people About the operation of the counting machine 
With standard deviation (S.D) at the value of 0.53 and the average satisfaction value , it was 
in the high level in over all.  
 

Keywords: Digital counter, Raw rubber cart 
 

บทน า 
ในจังหวัดปัตตานีมีแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มีการรับซื้อน้ ายางดิบ ก้อนยาง เศษยางจาก

เกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เมื่อเกษตรกรได้ยางดิบมาแล้ว
จะส่งให้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพ่ือน าไปเข้าสู่กระบวนการผลิตยางแท่ง STR-20  ตามค าสั่งซื้อใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ในกระบวนการผลิตยางแท่ง STR-20  เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีวัตถุดิบจากยางธรรมชาติใน
รูปแบบของยางถ้วย ยางแผ่นที่ดี ปราศจากการปนเปื้อนของสิ่งปลอมปนต่างๆ จากนั้นยางจะถูกตัด บด ล้าง 
และผสมท าให้แห้ง โดยใช้เตาอบและบรรจุลงในถุงบรรจุภัณฑ์ การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตนั้น มีการ
จดบันทึกการตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขการ
ท างานของเครื่องจักรในขั้นตอนการผลิตต่างๆ  พบปัญหาการนับจ านวนกระบะบรรจุยาง ซึ่งในโรงงานใช้
ศัพท์ ”เก๊ะ” เรียกแทนกระบะบรรจุยางที่มีรูปร่างเฉพาะ  ในกระบวนการผลิตยางแท่ง STR-20 เพ่ือส่งเข้า
เตาอบ   ซึ่งใช้พนักงานเข็นเคลื่อน รอเข้าเตาอบ โดยพนักงานอีกคนจะจดบันทึกนับจ านวนกระบะบรรจุยาง 
โดยวิธีการสร้างรอยขีด ซึ่งพบความความคลาดเคลื่อนในเรื่องนับจ านวน เนื่องจากเผอเรอหรืออ่อนล้า ในรอบ
กะการท างานต้องมีการนับผิดพลาด 1-3 จ านวน และไม่สามารถทวนการนับได้อย่างทันท่วงที ต้องหยุด
สายพานและทวนนับ ซึ่งหัวหน้างาน พนักงาน ฝ่ายผลิตในบริษัทไทยเทครับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขา
ปัตตานี)เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย 

การน าเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแสดงผลการนับจ านวน เป็นอีกทางหนึ่ง
ที่สามารถลดความคลาดเคลื่อนได้ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยมีแนวคิดในประยุกต์น าวงจรนับแบบดิจิตอลแสดงตัวเลขจ านวนผ่าน  7’segment 
ขนาดใหญ่ โดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจรู้ ส่งผลการตรวจรู้มายังวงจรนับ ประยุกต์ใช้เพ่ือแสดงการนับ การ
เข็นกระบะบรรจุยาง ผ่านรางเลื่อนก่อนเข้าเตาอบ ในกระบวนการผลิต แสดงผลแบบตัวเลข พนักงาน
สามารถทวนการนับได้อย่างทันท่วงที 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1. เพ่ือสร้างเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง เมื่อเข็นผ่านรางเลื่อนก่อนเข้าเตาอบ 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ เครื่องนับจ านวนกระบะยาง  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในกระบวนการผลิตยางแท่ง STR-20 ซึ่งมีขั้นกระบวนการน ายางซึ่งเป็นวัตถุดิบ ใส่ในกระบะบรรจุ
ยางที่ลักษณะเฉพาะ แล้วเข็นเคลื่อนผ่านรางเข้าไปยังเตาอบ โดยต้องมีการนับจ านวนกระบะบรรจุยางนั้น 
สามารถใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วยแสดงจ านวนกระบะบรรจุยางเพ่ือให้พนักงาน
สามารถทราบจ านวนและร่ วมกันตรวจสอบได้อย่ า งทันที  เทคโนโลยี ว งจรนับที่ ประยุ กต์ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ นั้นสามารถก าหนดค่าให้การท างานตามที่ต้องการได้ โดยการโปรแกรมชุดค าสั่ง  ผู้วิจัย
ได้ค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. กระบะบรรจุยางในอุตสาหกรรมการผลิตยางแท่ง STR-20 มีลักษณะเป็นภาชนะโลหะขนาดใหญ่ทรง
ลึกมีขอบ โครงสร้างท าจากโลหะขึ้นโครงด้วยเสาเหล็กและหุ้มด้วยโลหะปลอดสนิม รูปร่างคล้ายกระบะ
รถยนต์ ฝารอบกระบะยึดติดกันตายตัวทั้ง 4 ด้าน ไม่มีฝาบน บริเวณปากภาชนะเชื่อมคานยึดโครงสร้างไว้ 4 
ส่วน ขนาด 1.5 x 4 x 1 เมตร ด้านล่างมีฐานที่แข็งแรงสามารถเข็นเลื่อน บนรางโลหะที่มีความลื่นได้
โดยสะดวก   ใช้บรรจุยางดิบที่ผ่านการหั่นบด เพ่ือไปสู่ขั้นตอนการอบในเตา 

2. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Uno เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มี

ไมโครคอนโทรลเลอร์  ATmega328P เป็นชิ้นส่วนหลักประกอบร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพ่ือให้
ง่ายต่อการใช้งาน ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้ว
เชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด  หรือเพ่ือความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) 
ประเภทต่างๆ  เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino 
Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบน 
บอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย  

3. ซอฟต์แวร์ (Software) ในการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์  ATmega328P บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Uno  

3.1 ภาษาท่ีใช้เขียนโค้ดควบคุมบอร์ด Arduino เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมควบคุมท่ีมี
ไวยากรณ์แบบเดียวกับภาษา C/C++ 

3.2 Arduino IDE เป็นเครื่องมือส าหรับเขียนโค้ดโปรแกรม การคอมไพล์โปรแกรม (การแปลง
ไฟล์ภาษาซีให้เป็นภาษาเครื่อง) และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด 

3.3  บอร์ดวงจรตัวเลข LED อุลต้าไบรท์ MX002 ซึ่งมีคุณสมบัติขนาดตัวเลข 2.8x5 นิ้ว ขนาด
แผ่นปริ้นท์ 3.5x5.5 นิ้วใช้ไฟ 12 VDCหรือ 24 VDC ได้ ในแต่ละเซ็กเมนต์ประกอบด้วย LED 10 ดวง และ
จุด p ใช้ LED 3 ดวง ใช้ LED อุลตร้าไบร์ทในการแสดงผล หนึ่งเซ็กเมนต์ใช้กระแสประมาณ 30 mA 
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4. ทางรางเลื่อนมีความยาว12 เมตร ต าแหน่งต้นทางของรางเลื่อน สามารถติดเซ็นเซอร์การเข็นผ่าน
กระบะบรรจุยางเพื่อส่งเข้าเตาอบได้โดยไม่กีดขวางการปฏิบัติงาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ศึกษาปัญหาในสถานประกอบการ  ผลิตยางแท่ง STR-20 โดยขั้นตอนการผลิตยางแท่ง STR-20 
พบปัญหาทางด้านการนับจ านวนกระบะบรรจุยาง เพ่ือส่งเข้าเตาอบ ซึ่งใช้วิธีให้พนักงานจดบันทึกจ านวนด้วย
กระดาษ เมื่อพนักงานเผอเรอหรืออ่อนล้าตามสภาพสรีระ พบความคลาดเคลื่อน เมื่อการบันทึกมีความ
ผิดพลาดไม่สามารถทวนการนับได้อย่างทันท่วงที  

 2. ศึกษาความต้องการแนวทางวิธีแก้ไขของสถานประกอบการ โดยสอบถามพนักงานส่วนไลน์การ
ผลิตแผนกลงกระบะยาง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าช่าง และรองหัวหน้าช่าง (ช่างไฟฟ้า) จ านวน 30  คน มีความ
ต้องการใช้การแสดงการนับจ านวนโดยแสดงผลเป็นตัวเลข ให้พนักงานสามารถมองเห็นอย่างเป็นปัจจุบัน 
สามารถทวนการนับจ านวนได้ทันที สามารถดูข้อมูลที่ถูกต้องของจ านวนกระบะบรรจุยางที่เข็นผ่านรางเลื่อน
ก่อนเข้าเตาอบ ได ้

เริ่มต้น 

ศึกษาปัญหาในสถานประกอบการ 

ศึกษาความต้องการแนวทางวิธีแก้ไขของสถานประกอบการ 

ออกแบบสร้างวงจรนับแบบดิจิตอล 

ออกแบบการติดตั้งวงจรนับจ านวนกระบะบรรจุยาง 

ทดสอบการท างาน 

 

ปรับปรุง /แก้ไข 
ไม่ผ่าน 

สิ้นสุด 

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
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3. ออกแบบสร้างวงจรนับแบบดิจิตอล แอลอีดี 7’segment ขนาด 5 นิ้ว เซนเซอร์และรายละเอียด
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อน าวงจรนับแบบดิจิตอลที่ศึกษาน ามาประยุกต์ใช้งานตามสภาพแวดล้อมจริง แสดงการ
นับจ านวนกระบะบรรจุยาง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 4. ออกแบบการติดตั้งวงจรนับจ านวนกระบะบรรจุยาง ต าแหน่งการแสดงผลด้วยตัวเลข การยึด

เซนเซอร์ตัวตรวจรู้ 
 

 

 

ภาพที่ 2 วงจรเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง 

 

ภาพที่ 3 ออกแบบหน้าปัทม์กล่องควบคุมเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุ
ยาง 

 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    443 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ออกแบบการติดตั้งวงจรนับจ านวนกระบะบรรจุยาง 
 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
การเก็บข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพการท างานเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง  เมื่อเข็นผ่าน

รางเลื่อนก่อนเข้าเตาอบ ในกระบวนการผลิต โดยนับจ านวนกระบะบรรจุยาง  2000 กระบะ แบบหมุนเวียน 
ด าเนินการดังนี้ 

5.1 เก็บข้อมูลความถูกต้อง การแสดงตัวเลขนับจ านวนกระบะบรรจุยางในแต่ละรอบ   000-
999 โดยด าเนินการเก็บข้อมูล 2 รอบ 

5.2 เก็บข้อมูลระยะการมองเห็นตัวเลขด้วยสายตา แสดงการนับจ านวนกระบะบรรจุยาง ใน
สภาพแวดล้อมพ้ืนที่การผลิต ระยะ 5 เมตร 10 เมตร และ 15 เมตร 

5.3 เก็บข้อมูลการทดสอบหาประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลจ านวนนับกระบะบรรจุยาง  กรณีเมื่อ
เกิดไฟฟ้าดับ  

5.4 เก็บข้อมูลสอบถามประเมินความพึงพอใจ การใช้เครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง   โดยใช้ 
scale 5 ระดับ วัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
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พนักงานส่วนไลน์การผลิตแผนกลงกระบะบรรจุยาง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าช่าง และรองหัวหน้าช่าง (ช่าง
ไฟฟ้า) จ านวน 30 คน  

 
ผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 5 เครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยางและการแสดงตัวเลขจ านวนนับ 

 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง  จ านวน 2000 กระบะปรากฏ
ดังตารางดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการแสดงจ านวนนับกระบะบรรจุยาง รอบการนับที่ 1 

ครั้งที่ 
ตัวเลขแสดง 

การนับกระบะบรรจุ
ยาง 

ร้อยละ 
ความถูกต้องการแสดงจ านวนนับจ านวนกระบะบรรจุยาง 

หมายเหตุ 

1-1000 000-999 
ถูกต้อง 100  

ไม่ถูกต้อง -  
  

ตารางที่ 2 ผลการแสดงจ านวนนับกระบะบรรจุยาง รอบการนับที่ 2 

ครั้งที่ 
ตัวเลขแสดง 

การนับกระบะบรรจุ
ยาง 

ร้อยละ 
ความถูกต้องการแสดงจ านวนนับจ านวนกระบะบรรจุยาง 

หมายเหตุ 

1-1000 000-999 
ถูกต้อง 100  

ไม่ถูกต้อง -  
  
การทดสอบการท างานของเครื่องนับกระบะบรรจุยาง ทดสอบทั้งหมด 2000 ครั้งโดยการนับจ านวนแต่ละ
ครั้งจะมีตัวเลขแสดง   ผลการนับ มีความถูกต้องร้อยละ100 สามารถทวนการนับได้ทันท ี
 

7’segment 
แสดงตัวเลข
จ านวนนับ 

กล่องควบคุมการ
ท างาน 
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ตารางที่ 3 ผลการมองเห็นตัวเลขแสดงการนับจ านวนกระบะบรรจุยาง    

ครั้งที่ 
ตัวเลขแสดง 

การนับกระบะ
บรรจุยาง 

ร้อยละของ 
การมองเห็นในระยะ 

หมาย
เหตุ 

5 
เม

ตร
 

10
 เม

ตร
 

15
 เม

ตร
  

1-1000 000-999 100 100 100  
1001-
2000 

000-999 100 100 100  

ผลการทดสอบการมองเห็นในบริเวณพ้ืนที่ฝ่ายผลิต ระยะการมองเห็นที่ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่ ร้อยละ100 
ตารางที่ 4 ผลประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลจ านวนนับกระบะบรรจุยาง  กรณีเม่ือเกิดไฟฟ้าดับ  

    ไฟ       ไฟ   ถ      ไ  ถ      5   
  10
 

  
  15
 

  
  

1 46 46 √ √ √ √
2 714 714 √ √ √ √
3 233 233 √ √ √ √
4 5 5 √ √ √ √
5 398 398 √ √ √ √
6 136 136 √ √ √ √
7 802 802 √ √ √ √
8 184 184 √ √ √ √
9 556 556 √ √ √ √
10 493 493 √ √ √ √
11 977 977 √ √ √ √
12 734 734 √ √ √ √
13 114 114 √ √ √ √
14 622 622 √ √ √ √
15 420 420 √ √ √ √
16 804 804 √ √ √ √
17 76 76 √ √ √ √
18 588 588 √ √ √ √
19 699 699 √ √ √ √
20 33 33 √ √ √ √

        

               

                
        

            ็ 

       ไฟ           

       

    กรณีไฟดับสามารถบันทึกค่าก่อนไฟดับได้และสามารถแสดงค่าเมื่อไฟฟ้าติดกลับมาได้อย่างถูกต้อง
สัมพันธ์กัน  คิดเป็นร้อยละ 100 และ ระยะการมองเห็นด้วยสายตา ที่ระยะ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง   
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ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรั บปรุ ง

1.                            17 13 0 0 0 4.57 0.5      

2.                       ็ 

                  
19 10 1 0 0 4.6 0.55      

3.                       

                       
17 12 1 0 0 4.53 0.56      

4.                         18 11 1 0 0 4.57 0.56      

5.                        

                             
16 14 0 0 0 4.56 0.53      

รวม 87 60 3 0 0 4.56 0.53      

หัวข้อการประเมินผล
ระดับความพึงพอใจ

S.D. X ความหมาย

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตยางแท่งSTR-20 แสดงจ านวนการนับ
กระบะบรรจุยาง ที่เคลื่อนผ่านรางไปยังเตาอบ แสดงตัวเลขจ านวนการนับได้แม่นย า  ลดความคลาดเคลื่อน
จากการใช้แรงงานคนในการสังเกตคอยนับจ านวนและบันทึก ซึ่งย่อมมีความเหนื่อยล้าตามสภาพสรีระบุคคล 
ในรอบระยะการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับการน าเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยางมาใช้ พนักงาน
สามารถมองเห็นตัวเลขพร้อมร่วมกันได้ ใช้งานง่ายมีความปลอดภัย การติดตั้งไม่กีดขวางการปฏิบัติงาน ลด
การหยุดชะงักเพ่ือทวนการนับ  ในกระบวนการผลิตยางแท่ง มีระยะการมองเห็นตัวเลขที่แสดงด้วย
7’segment ในบริเวณพ้ืนที่ไม่บดบังสายตา มองได้ชัดเจนในระยะ 15 เมตร  ในกรณีไฟฟ้าดับค่าการนับที่
เกิดข้ึนจากการนับครั้งสุดท้ายจะเก็บคงไว้ และเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าก็จะน าค่าเดิมมาแสดงจ านวนนับต่อเนื่อง
ได้ ท าให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง เกิดความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตยางSTR-20 ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจการใช้เครื่องนับ    ในสถานประกอบการ โดยพนักงาน บ. ไทยเทครับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ที่เข้าร่วมการประเมินจ านวน 30 คน เกี่ยวกับการทดลองการท างานของเครื่องนับจ านวนกระบะบรรจุยาง   
มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานS.D  ที่ค่า 0.53 และมีค่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 4.56 อยู่ในระดับดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรศึกษาท าความเข้าใจการท างานของเครื่องนับ จากคู่มือ และพิจารณาพ้ืนที่ติดตั้งแผงตัวเลข
แสดงผลและกล่องควบคุม ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และไม่เป็นการกีด
ขวางพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจปรับปรุงตัวตรวจรู้(sensor)ให้เป็นแบบไร้การ
สัมผัสที่สามารถป้องกันความเปียกชื้นจากน้ าได้โดยตรง 

เอกสารอ้างอิง 
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T 049 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

รหัสวิชา 2100-1009 
THE CONSTRUCTION AND EFFICIENCY VALIDATION OF INSTRUCTIONAL PACKAGE 

FOR BASIC PNEUMATICS AND HYDRAULICS CODE 2100-1009 
 

วุฒิพงศ์ พิเลิศ1 

Wouttipong Pilerd1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน รายวิชางานนิวเม

ติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009   2) เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 -1009 สูงขึ้น ประชากร ได้แก่ ผู้ เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาช่างยนต์(ทวิภาคี)  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง ที่เรียนในรายวิชา
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009  จ านวน 9 คน  และข้อสอบของชุดการสอน 1- 
12 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยค านวณค่า E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ T-TEST 
แบบ Dependent Samples  

ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน รายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 -1009 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.22/82.56  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
บว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน  วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 
Abstract 

  This research aimed to 1) create and find the efficiency a development of teaching 
documents on basic pneumatics course 2) study learning achievement of students. 3) to 
evaluate the satisfaction of the students. The samples were 9 the third-year certificate 
students of Lampang Polytechnical College, Department of Automotive Technology. 

                                                 
1 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 
1 wouttipong@gmail.com 
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The research tools composed of teaching documents, learning achievement test 
and evaluation form of satisfaction. Data was statistically analyzed by t-test for dependent 
samples. 

The research findings were that teaching document gained the efficiency at 
81.22/82.56, the post-test score was significantly higher than pre-test score at .01 level. 
code 2001-1009, and the 1-12 teaching set test. The statistics used in data analysis are 
standard deviation rang , and dependent sample t-test. 

The results of the research found that the basic instruction set of pneumatic and 
hydraulic courses, the 2100-1009 code generated 81.22/82.56 was higher than the criteria 
set by 80/80 and Comparison results achievement by the exam result.  

 

Keywords: Instruction Package, Basic Work Pneumatic and Hydraulic 
 

บทน า 
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและ

เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เป็นอันมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ มากมาย  ก่อให้เกิดการเลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศก าลังพัฒนา และ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดยตรง จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งก็คือการศึกษา  โดยต้องมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ท าให้คนไทยทุกคนมี
การพัฒนาอย่างสมดุลทางด้าน คุณภาพชีวิต วิชาการ คุณภาพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งตระหนักใน
ความส าคัญของการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะการปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สังคมยุคอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 20 และในระยะปัจจุบันก าลังเปลี่ยนเข้าสู่ 
สังคมยุคความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วขึ้น
เป็นทวีคูณ เป็นสังคมยุคนวัตกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา เมื่อสังคมเปลี่ยน กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนย่อมจะส่งผลให้การเรียนรู้ของ ผู้เรียนไม่
สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงทั้งปัจจุบันและอนาคต  [1] การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงถึง
สังคมไทย ท าให้สภาพสังคมไทยต้องปรับเปลี่ยน สังคมใดที่ไม่มีการพัฒนา และปรับเปลี่ยน ขาดการศึกษา
ค้นคว้า ไม่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่จะเป็นสังคมที่มีขีดความสามารถต่ าและไม่สามารถอยู่รอดได้ ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ระบบการศึกษาของประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนประเทศให้มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เข้าสู่ยุคสังคมฐานความรู้ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทาง
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เศรษฐกิจ และเกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคมอย่างรุนแรง   ส่งผลกระทบต่อการบริการ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนรวมทั้งการด าเนินชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน  
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนจ าเป็นต้องปรับตัวให้สนองตอบต่อปัญหา และการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาติอย่างจริงจัง ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนา
ประชาชนของประเทศได้ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของคนจะต้องน าหน้าการพัฒนาประเทศในมิติอื่น 
ดังเช่นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาได้ทุ่มเทการลงทุนในการพัฒนาคนก่อน ซึ่งประเทศ
เหล่านี้ได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้และประสบการณ์  
โดยให้การศึกษาเป็นตัวน าการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือคนในชาติจะได้น าความรู้และประสบการณ์ไป
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง  [2] 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักหนึ่งในหก ของหน่วยงาน ภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่โดยตรง และ เป็นกลไกหลัก (master key) ในการจัดการศึกษา วิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน สามารถผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตรง
กับความต้องการของสถาน ประกอบการและตลาดแรงงาน ก้าวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ทั้งทางด้านวิชาการ (academic skills) ทักษะ ในการท างาน (employability skills) ซึ่ง
เป็น ทักษะที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการของการจ้างงาน และความก้าวหน้าของการประกอบการ (Australian 
chamber of commerce and industry & business council of Australia ) [3] จากรายงานของ
คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา เรื่องการอาชีวศึกษา ปัญหาที่ท้าทายของประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีเหตุปัจจัยสงผลท าให้เกิดสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่
สามารถคัดกรองผู้เรียนได้ โดยมีมาตรการเสริมระยะยาว โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีหลักสูตรที่เข้มข้นและ
จริงจัง โดยเน้นเนื้อหาการเรียนการสอนที่น่าสนใจและท้าทาย  [4] จากรายงานประจ าปี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2557 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษา โดยเน้นเข้าสู่หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency - based Curriculum) ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ นอกจากนี้นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (2552 – 2561) ก าหนดเป้าหมายภายในปี 2561 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบโดย
เน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย  
2. โอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ 

        3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านคุณภาพ ได้ระบุในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
เป็นส าคัญดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ด าเนินการ “โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน” โดยมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งเน้น
ความส าคัญของความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท างาน และทักษะวิชาชีพ [5] 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและผู้เรียน ในระดับอาชีวศึกษา มีที่ไม่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยพบว่า 
ด้านผู้เรียน คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการขาดทักษะความรู้พ้ืนฐาน
ที่จ าเป็น ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การปฏิบัติได้จริง [6] และจากรายงานการวิจัยของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) กล่าวถึงผลการประเมินรอบสามส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในส่วน
สถานศึกษาของรัฐบาล มีผลการรับรองระดับดีมาก 60 แห่ง ระดับดี 340 แห่ง ไม่รับรอง 15 แห่ง ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการผลิตผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น เสนอให้ส านักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สอน
นักศึกษาโดยเน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่มากกว่าการเน้นทักษะการให้บริการด้าน
การซ่อมบ ารุงเพียงอย่างเดียว [7]  สอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  วิทยาลับสารพัดช่างล าปาง ในรายวิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ต่ า 

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของการเรียนการสอน รายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น  พบปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. ด้านหลักสูตร มีเพียงจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา เท่านั้น ยังไม่มีชุดการสอนในเนื้อหาที่ใช้สอน โดยให้เป็นไปตามความรู้และประสบการณ์
ของครูผู้สอนแต่ละท่าน  บางท่านให้เนื้อหามาก  บางท่านให้เนื้อหาน้อย  ท าให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
แตกต่างกัน 2. คู่มือครู ขาดรายละเอียดในการเรียนการสอน ใบเนื้อหาประกอบการสอน       วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมในแต่ละด้าน แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย ใบปฏิบัติงานพร้อมเฉลย เนื้อหาค่อนข้างยากใช้
เวลาในการเตรียมการสอนมาก ไม่สามารถวางขอบเขตของการสอนได้เหมาะสม ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนได้ ขาดแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในพฤติกรรมแต่ละด้านของการเรียน
การสอน 3. คูม่ือนักศึกษา ผู้เรียนต้องใช้จินตนาการในการเรียนรู้มาก เอกสาร ต าราต่าง ๆ มีการตีพิมพ์หลาย
เล่ม เนื้อหาข้อมูลมีการกระจัดกระจายไม่ครอบคลุมเนื้อหา และมีราคาแพงขาดสื่อประกอบการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นยังไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาได้ ไม่สามารถทราบขอบเขตของการเรยีนท าใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองต่ า4. ด้านการวัดผล 
และประเมินผล ไม่มีการวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละเรื่อง ท าให้นักศึกษาจึงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า และท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

จากเหตุผลข้างต้นนี้     ผู้รายงานจึงมีความประสงค์ที่จะท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน รายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 
2100-1009 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน รายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

รหัสวิชา 2100-1009  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา
2100-1009  
  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ความหมายของชุดการสอน 
          จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีนักการศึกษา
หลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงความหมายของชุดการสอนไว้ ดังนี้  

 ศ.ดร.ชัยยงค์   พรมวงศ์ และคณะ [8] ให้ความหมายของชุดการสอนว่า เป็นสื่อประสมที่ได้จาก
ระบบการผลิตและการน าสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหน่วยหัวเรื่องและวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   

 ดร.สุวิทย์   มูลค า [9] ให้ความหมายของชุดการสอนว่า เป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของ
สื่อประสม (Multi media) เป็นการใช้สื่อตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ 
ที่ต้องการโดยอาจจัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อ  

 รศ.ดร.บุญชม   ศรีสะอาด [10] ให้ความหมายของชุดสื่อประสมว่า คือสื่อการสอนหลายอย่างมา
ประกอบกัน จัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด (Package) เรียกว่า สื่อประสม (Multi-media) เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กู๊ด (Good) [11] ให้นิยามของชุดการสอนว่า หมายถึงโปรแกรมการสอนทุกอย่างที่จัดโดยเฉพาะ  มี
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน คู่มือครูเนื้อหา แบบทดสอบและมีการก าหนดความมุ่ง
หมายของการเรียนไว้ครบถ้วนโดยมีครูเป็นผู้จัดให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น
ผู้แนะน า  

การ์ดอน (Gordon) [12] ให้ความหมายชุดการสอนหมายถึง ชุดวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน ได้แก่ความมุ่งหมาย กิจกรรมเรียนการสอน
และการประเมนิผล  

ฮุสตันและคณะ (Houston) [13] ให้ความหมายชุดการสอนหมายถึง ชุดประสบการณ์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ ชุดการสอนอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปตามความมุ่งหมายของการเรียนรู้  

จากความหมายของชุดการสอนที่นักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้ สรุปได้ว่า ชุดการสอน
หมายถึงนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งน าสื่อประสมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตร มาใช้ใน
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ระบบการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งแนวคิดหลักท่ีน ามาใช้ในการผลิตชุดการสอนมีดังนี้ 

1. การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. การตระหนักในกิจกรรมกลุ่มและปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักศึกษาหรือปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
4. การเรียนการสอนที่เป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการถ่ายโยงความรู้ จากนามธรรม

ไปสู่ความเป็นรูปธรรม 
5. การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนการเสริมแรงในการเรียน    ตามล าดับ

ขั้นหรือยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 
องค์ประกอบชุดการสอน 
จากที่นักการศึกษา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการสอนไว้หลายรูปแบบ ซึ่งโดยรวมจะมีลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกัน นักการศึกษาบางท่านได้รวมหัวข้อย่อยไว้ด้วยกัน บางท่านเพ่ิมองค์ประกอบบางส่วนเข้าไป 
ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์รูปแบบองค์ประกอบของชุดการสอน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. ส่วนของปก ประกอบด้วย 
1.1 บอกชื่อชุดการสอนที่ เช่นชุดการสอนที่ 1 เรื่องพ้ืนฐานเบื้องต้นระบบนิวเมติกส์      

โดยมีชุดการสอนทั้งหมด 12 ชุด 
1.2 บอกชื่อวิชาชุดการสอนวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009 
1.3 บอกระดับชั้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.4 ชื่อผู้จัดท า ต าแหน่ง และสังกัด 

2. ส่วนน า ประกอบด้วย 
2.1 ค านิยม 
2.2 ค าน า 
2.3 สารบัญ 

3. ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
3.1 จุดประสงค์ สมรรถนะและค าอธิบายรายวิชา 
3.2 การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา 
3.3 การวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 
3.4 การวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหาชุดการสอน 
3.5 การวิเคราะห์จ านวนชั่วโมงสอนจากความส าคัญของเนื้อหา 
3.6 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามระดับพิสัย 
3.7 โครงการสอน 
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4. ส่วนที่ 2 ชื่อชุดการสอนในแต่ละเรื่อง 
4.1 คู่มือการใช้ชุดการสอนส าหรับครู  
4.2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.3 แผนบทเรียน  
4.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 
4.5 ใบเนื้อหา  
4.6 แบบฝึกหัด 
4.7 เฉลยแบบฝึกหัด 
4.8 ใบปฏิบัติงาน 
4.9 เฉลยใบปฏิบัติงาน 
4.10 ใบประเมินผลด้านทักษะพิสัย 
4.11 ใบประเมินผลด้านจิตพิสัย 
4.12 แบบทดสอบหลังเรียน (ด้านพุทธพิสัย) 
4.13 เฉลยแบบทดสอบ 
4.14 คะแนนแบบทดสอบ 
4.15 สรุปผลคะแนนการวัดผลและประเมินผลทั้ง 3 ด้าน 
4.16 การหาค่าประสิทธิภาพชุดการสอน 
4.17 บันทึกหลังการสอน 
4.18 บรรณานุกรม 

5. ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
5.1 ก. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
5.2 ข. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อสอบ (พุทธิพิสัย) 
5.3 ค. การวิเคราะห์ข้อสอบ 
5.4 ง. การวิเคราะห์การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทักษะพิสัย) 
5.5 จ. การวิเคราะห์การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมการเรียน (จิตพิสัย) 
5.6 ฉ. ผลการประเมินชุดการสอน 
 

      การสร้างชุดการสอน 
จากข้ันตอนในการสร้างชุดการสอน ได้มีนักการศึกษาเสนอไว้หลายลักษณะด้วยกัน ผู้วิจัยจึงได้

ยึดแนวการสร้างชุดการสอน โดยน าขั้นตอนการสร้างชุดการสอนของนักการศึกษาหลาย  ๆ ท่านน ามา
ประยุกต์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ผู้รายงานท าการสอน โดยมีขั้นตอนในการสร้างชุดการสอน
ดังนี้ 
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1) วิเคราะห์ความส าคัญหัวข้อเนื้อหาวิชา มีจ านวน 12 หัวข้อเนื้อหาหรือชุดการสอน 
2) ก าหนดระดับพิสัยของพฤติกรรมตามความส าคัญของหัวข้อเนื้อหาทั้ง 12 ชุดการสอน 
3) วิเคราะห์หัวข้อย่อยในหัวข้อเนื้อหาหลักของชุดการสอนที่ 1-12 
4) สร้างเนื้อหาย่อยของชุดการสอนที่ 1-12 
5) ก าหนดระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตามหัวข้อเนื้อหาย่อย 
6) สร้างแบบวัดผลประเมินผลของชุดการสอนที่ 1-12 ตามระดับพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน 
7) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน 
8) ท าการวัดผลประเมินผลตามระดับพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ของชุดการสอนที่ 1-12  
9) ท าการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ ของชุดการสอนที่ 1-12  

 

 การใช้ชุดการสอน 
จากขั้นตอนในการใช้ชุดการสอน ได้มีนักการศึกษาให้แนวทางในการใช้ชุดการสอนด้วยกันหลาย

อย่างอันเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ชุดการสอนมากข้ึน ผู้รายงานจึงได้ยึดแนวทางการใช้ชุดการสอน 
โดยการน าขั้นตอนการใช้ชุดการสอนของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านน ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้
เหมาะสมกับรายวิชาที่ผู้รายงานท าการสอน โดยมีขั้นตอนในการใช้ชุดการสอนดังนี้ 

1. ท าการทดสอบผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test Sheet) ใช้เวลา 10 นาที 
2. ใบเนื้อหา  (Information Sheet) 

2.1 บอกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับผู้เรียน 
2.2 ให้เนื้อหากับผู้เรียนโดยใช้คู่กับสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ใช้เวลา 40 นาท ี
2.3 สรุปเนื้อหาการเรียน ถาม – ตอบ ใช้เวลา 10 นาท ี

3. ใบปฏิบัติงาน  (Job Sheet) 
3.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยแบ่งกลุ่มผสมตามผลการเรียน  
3.2 ท าการต่อวงจรนิวเมติกส์ตามใบปฏิบัติงาน และอธิบายชี้แจงค าสั่ง 
3.3 บรรยายและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.4 นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงาน โดยครูผู้สอนควบคุมและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
3.5 นักศึกษาส่งใบปฏิบัติงาน ใช้เวลาทั้งหมด 100 นาท ี

4. ใบประเมินผลทักษะพิสัย และจติพิสัย  
(Evaluation of Psychomotor Domain and Affective Domain)   
4.1 ท าการทดสอบนักศึกษา โดยใช้ใบประเมินผลทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
4.2 ตรวจใบปฏิบัติงาน ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที (ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างตรวจใบปฏิบัติงาน) 

5. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด (Exercise Sheet) ใช้เวลา 30 นาท ี
6. เฉลยแบบฝึกหัด (Answer Exercise Sheet)  ใช้เวลา 10 นาท ี
7. เฉลยใบปฏิบัติงาน ถาม-ตอบ ปัญหาและสรุปผลการปฏิบัติงาน ใช้เวลา 10 นาที 
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8. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test Sheet) ใช้เวลา 15 นาท ี
9. เฉลยแบบทดสอบ (Answer Test Sheet) ท าการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้   
   เวลา 10 นาท ี
10. สรุปการวัดผลและประเมินผล ถาม – ตอบ ปัญหา ของนักศึกษา ใช้เวลา 10 นาท ี
การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
จากหลักการและการก าหนดเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ที่นักการศึกษาหลายท่าน

ได้ให้ไว้  ผู้รายงานได้น ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ผู้รายงานท าการสอน โดยมี
หลักการในการหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่ได้ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80/80 ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 
  80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักศึกษาท าได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนในการเรียนจากชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นรหัสวิชา 
2100-1009 ในแต่ละชุดการสอนทั้ง 12 ชุดการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่วัดผลด้านพุทธิพิสัยจากแบบทดสอบ ใบประเมินผลด้านทักษะพิสัย และใบประเมินผลด้านจิตพิสัย ที่
นักศึกษาท าได้จากการเรียนด้วยชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-
1009 ในแต่ละชุดการสอนทั้ง 12 ชุดการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
    งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         จรัญ   แสนราช (2542) [17] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  ระดับชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียน เรียนภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2534 จ านวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่าบทเรียนที่สร้างขึ้นทั้งหมดจ านวน 6 เรื่อง คือวงจรแบ่ง
แรงดัน และวงจรแบ่งกระแส หลักการวางซ้อน กฎของเคอร์ซอฟฟ์การวิเคราะห์ด้วยเมช   วิเคราะห์ ด้วย
โหนด ทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎีนอร์ตันเมื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระหว่างแบบทดสอบหลังบทเรียนแต่ละหน่วย  กับแบบทดสอบรวม เท่ากับ 81.48 /79.46  แม้ว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของแบบทดสอบรวม ซึ่งจะมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ก็อยู่ในย่าน ที่ยอมรับได้  
 ปัญญา   ไผ่ทอง (2550) [18] ได้ท าการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการ
ตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการ
ตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ส านักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา  

ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอน เรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
85.80/80.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติที (t-
test) พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ก าหนดประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ (ทวิภาคี)  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้นรหัสวิชา 2100-1009 จ านวน 9 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  
2100-1009  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ท าการประเมินให้น้ าหนักความส าคัญของ
เนื้อหา และระดับพิสัยของพฤติกรรม ความส าคัญคิดเป็นร้อยละเท่าใด แล้วจัดท าตารางวิเคราะห์หลักสูตร  
วิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC) ของหัวข้อเนื้อหาย่อยกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของชุดการ
สอน ใบปฏิบัติงาน กิจกรรมการเรียน และข้อสอบของชุดการสอนที่ 1 -12  เพ่ือเสนอต่อผู้เชี่ยงชาญทั้ง 5 
ท่านตรวจสอบความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วสร้างชุดการสอนที่ 1-12 เพ่ือ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ท าการประเมินความเหมาะสมที่มีต่อชุดการสอนที่ 1-12 และปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนน าไปท าการเรียนการสอน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลของการหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่ 1-12 รายวิชางานนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยทดสอบค่า t ใช้สูตร t-test Dependent Group ของชุดการสอนที่ 1-12 รายวิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1  การหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าของดัชนีความสอดคล้อง ( Index 

of Consistency: IOC) ของข้อสอบเนื้อหาและพฤติกรรมโดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน (พรรณี, 
2558: 194) [19] 

2. การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของข้อสอบ 
3. การหาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบทดสอบ   โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson estimates  สูตรที่ 20   
4. การประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการสอน โดยหา

ค่าเฉลี่ยจากคะแนนที่แจกแจงความถี่แล้ว [20] 
5. การวิเคราะห์หาประสิทธิ์ภาพของชุดการสอนจะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของกระบวนการ 

โดยทั่วไปจะก าหนดเกณฑ์ไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80/80 [21] 
6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบ t-test แบบ 

Dependent Sample 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ในการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน ผู้รายงานได้น าชุดการสอนไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ด าเนินการวัดผลและประเมินผล แล้วสรุปการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ผู้รายงานได้ด าเนินการหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนดังนี้ 

 (1) วิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E1) ของชุดการสอน ทั้ง 12 ชุด โดยท า
การสอนทั้งหมด 18 ครั้ง 

 (2) วิเคราะห์คะแนนรวมของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย (E2) ของ
ชุดการสอนทั้ง 12 ชุด 

 (3) การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนทั้ง 12 ชุดการสอน 
ตารางผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนทั้ง 12 ชุดการสอน 

ชุดการ 
สอนที ่

คะแนน
แบบทดสอบหลัง

เรียน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(E1) 

สรุปคะแนน
ทั้งหมด 

หลังเรียน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(E2) 

(E1/E2) 

1 292 81.11 748 83.11 81.11/83.11 

2 145 80.56 746 83.12 80.56/83.12 

3 145 80.56 734 81.50 80.56/81.50 

4 146 81.11 739 82.11 81.11/82.11 

5 145 80.56 747 83.06 80.56/83.06 

6 146 81.11 736 81.78 81.11/81.78 

7 145 80.56 745 82.78 80.56/82.78 

8 445 82.41 746 82.89 82.41/82.89 

9 298 82.78 755 83.84 82.78/83.84 

10 146 81.11 738 82.00 81.11/82.00 

11 147 81.67 744 82.67 81.67/82.67 

12 292 81.11 737 81.89 81.11/81.89 

เฉลี่ย  81.22  82.56 81.22/82.56 
 

จากตาราง พบว่าประสิทธิภาพโดยรวมของชุดการสอนทั้ง 12 ชุดการสอน (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 
81.22/82.56 และพิจารณาเป็นรายชุดการสอน พบว่าทุกชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
(80/80) ดังนั้นสรุปได้ว่า ชุดการสอนรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009  ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
              ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
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ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ผู้รายงานได้ด าเนินการจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน (Related Samples) หรือไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent Samples) จะใช้สถิติการทดสอบที ส าหรับ 2 กลุ่มชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน  
(t-test for Dependent Samples) ท าการเปรียบเทียบชุดการสอนทั้ง 12 ชุดการสอน ดังนี้ 
  นักศึกษาจ านวน 9 คน   df  =  N - 1    =   9-1       =  8 

  และ                 =  0.01   (ค่านัยส าคัญทางสถิติ) 
ดังนั้นจากตารางค่าวิกฤตที (Critical Values of t) มีค่าเท่ากับ 2.896  [19] 
 

ปรากฏผลดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 12 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 1 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.56 0.53 
4.56 6.6078* 

หลังเรียน 8.11 2.20 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 2 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.72 0.44 
4.33 11.347* 

หลังเรียน 8.06 1.04 

ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 3 
แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 4.00 0.79 
4.06 6.259* 

หลังเรียน 8.06 1.69 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 4 
แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.67 1.12 
4.44 4.859* 

หลังเรียน 8.11 2.32 

ตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 5 
แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.72 0.44 
4.33 8.918* 

หลังเรียน 8.06 1.33 

ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 6 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.78 0.97 
4.33 6.713* 

หลังเรียน 8.11 1.54 

ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 7 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.22 0.67 
4.83 10.589* 

หลังเรียน 8.06 1.38 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    460 
 

 

ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 8 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.11 1.36 
5.00 7.071* 

หลังเรียน 8.11 1.45 

ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 9 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.72 0.26 
4.56 12.090* 

หลังเรียน 8.28 1.25 

ตารางท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 10 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 4.11 0.78 
4.00 7.589* 

หลังเรียน 8.11 1.36 

ตารางท่ี 11  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 11 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.78 0.44 
4.11 6.856* 

หลังเรียน 7.89 1.79 

ตารางท่ี 12  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการสอนที่ 12 

แบบทดสอบ X  S.D D  t 

ก่อนเรียน 3.44 0.88 
4.66 8.442* 

หลังเรียน 7.56 1.54 

จากตารางที่ 1-12 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาในทุกชุดการสอนที้งหมด 
12 ชุด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนน้อยกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมาก จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วย t-test ได้ค่า t สูงกว่าค่าวิกฤตที่ 2.896 สรุปได้ว่า
คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
รหัสวิชา 2100-1009 จ านวน 12 ชุดการสอน (E1/E2)  การประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนโดยรวม
อยู่ในระดับดีมากที่ค่า 4.63 และมีชุดการสอนที่มีค่าความเหมาะสมสูงสุดในชุดการสอนที่ 1 ที่ค่า 4.84 และ
ชุดการสอนที่ 6 ความเหมาะสมต่ าสุดที่ค่า 4.51 ผลการวิจัยได้ว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นทั้ง 12 ชุดการสอนมี
ความเหมาะสมในการใช้ในการเรียนการสอนในระดับดีมาก ชุดการสอนคือสื่อประสมที่มีความสอดคล้องกับ
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เนื้อหาวิชาของหลักสูตร มาใช้ในระบบการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ [21] แนวคิดหลักที่น ามาใช้ในการผลิตชุดการสอน 
การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการตระหนักในกิจกรรมกลุ่ม
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักศึกษา หรือปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มการเรียนการสอนที่เป็นการใช้สื่อการเรียน
การสอนเพ่ือการถ่ายโยงความรู้จากนามธรรมไปสู่ความเป็นรูปธรรมการจัดสภาพ แวดล้อมบรรยากาศการ
เรียนการสอนการเสริมแรงในการเรียนตามล าดับขั้นหรือยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  

2. ผลประสิทธิภาพโดยรวมชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 
2100-1009 จ านวน 12 ชุดการสอน (E1/E2)  ค่าเท่ากับ 81.22/82.56 และพิจารณาเป็นรายชุดการสอน
พบว่าทุกชุดการสอนทั้ง 12 ชุดการสอน  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (80/80)  อภิปรายผลการวิจัย
ได้ซึ่งว่าชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009  ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา ที่ผู้รายงานสร้างข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนโดยผู้รายงานได้
ยึดแนวการสร้างชุดการสอนน าขั้นตอนการสร้างชุดการสอนของนักการศึกษาหลายๆท่าน น ามาประยุกต์เข้า
ด้วยกัน  เพ่ือให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ผู้รายงานได้ท าการสอน  ขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนดังนี้วิเคราะห์
ความส าคัญหัวข้อเนื้อหาวิชา มีจ านวน 12 หัวข้อเนื้อหา  ก าหนดระดับพิสัยของพฤติกรรมตามความส าคัญ
ของหัวข้อ วิเคราะห์หัวข้อย่อยในหัวข้อเนื้อหาหลัก  สร้างเนื้อหาย่อย  ก าหนดระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ตามหัวข้อเนื้อหาย่อยสร้างแบบวัดผลประเมินผล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านวัดผลประเมินผลและวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการศึกษา [18] วิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือนด้วย
แม่พิมพ์กดตัดการเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด  วิชาการ
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ส านักงาน
คณะกรรมการกาอาชีวศึกษา  ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด   ผู้วิจัย
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.80/80.60 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  สรุปผลประสิทธิภาพกระบวนการต่อ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009 ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80  สอดคล้องกับ [22]  การหาประสิทธิภาพนวัตกรรมประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  
ประเมินพฤติกรรมย่อย ๆ การท ากิจกรรมผู้เรียนบทเรียนทุกกิจกรรม  และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  การ
ประเมินผลลัพธ์ (Product)  นักศึกษาพิจารณาจากผลการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากผู้สอน
ก าหนดวิธีการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาแล้วขั้นนี้ ต้องด าเนินการหาประสิทธิภาพของวิธีการ หรือ
นวัตกรรมก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือใช้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้แก้ปัญหาล าดับต่อไป     

   3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย  t-test   พบว่า  คะแนนการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของชุดการสอนทั้ง 12 ชุด อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 
.01เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการวิจัยได้ว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นทั้ง 12 ชุดการสอน เป็นชุดการสอนที่
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น าไปใช้ในการเรียนการสอน แล้วท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขึ้นซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้ชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009 มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเนื้อหาสาระจูงใจ   เกิดมโนทัศน์ชัดเจนในการเรียนรู้    การจัดเนื้อหาสาระเรียงล าดับไม่สับสน 
ตัวอย่างประกอบหลากหลาย   และมีภาพประกอบการอธิบายชัดเจนนักศึกษามีความสุขและพัฒนาองค์
ความรู้ด้วยตนเองผ่านทักษะปฏิบัติงาน  และกิจกรรมการเรียนการสอนหลาก หลายส่งผลนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับการศึกษา [17] วิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการ
เรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 การสอนความคิดรวบยอดและหลักการให้ผลลัพธ์ที่ดี    
โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน รู้หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาผลการ
เรียนความคิดรวบยอดในรายกลุ่มพบว่าผู้เรียนกลุ่มที่มีความสามารถสูงมีผลการเรียนสูงกว่ากลุ่มเรียนที่มี
ความ  สามารถต่ าอย่างมากส่วนกลุ่มที่มีความสามารถปานกลางและต่ าผลไม่ต่างกัน  การพิจารณาผลการ
เรียนหลักการพบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่มีความสามารถสูง มีผลการเรียนสูงกว่ากลุ่มเรียนที่มีความสามารถปาน
กลางและต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่มีความ สามารถปานกลางและต่ า  มีผลการ
เรียนไม่ต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา [18] วิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการตัด
เฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตดัการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติที (t-test)   พบว่า  ชุดการสอนที่สร้างขึ้นนั้นท า
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นนั้นเป็นชุดการ
สอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1009  ที่มีประสิทธิภาพที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ ความถนัดความสามารถและ
ความสนใจที่ต่างกันฉะนั้น ในการสร้างชุดการสอนรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 
2100-1009    ผู้รายงานพิจารณาความเหมาะสมคือไม่ยากและง่ายจนเกินไป    โดยใช้แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพ่ือ
ไม่ให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดมีแรงจูงใจในการเรียน    นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพและพัฒนาองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น       
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแล้วจัดท าเป็นเกณฑ์
ปกติของแต่ละวิทยาลัยต่อไป 
 2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
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T 050 
สร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 

IN – BUILDING ELECTRICAL WIRE PAIRING DEVICE 
ธวัชชัย  สุขสันติดิลก1  ฮาซัน  มะยีแต2  สารทูล  เพ็ชรคมข า3  และฟาอิซ แวดอเลาะ4  

Thawatchai  Suksantidilok1  Hasan   Mayetae2  Saratool  Pechkomkam3  and Faiz Waedoloh4 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 2) หา

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้
อุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ประกอบอาชีพช่างติดตั้งเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคารในจังหวัดปัตตานี  จ านวน 10 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบบันทึกข้อมูล  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผู้วิจัยได้น าอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายใน
อาคารไปให้ผู้ประกอบอาชีพช่างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้และเก็บ
รวบรวมข้อมูล  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคารมีประสิทธิภาพระดับมาก  จากการ
ทดลองใช้อุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคารพบว่าทดสอบหาคู่สายเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไม่เกิน 
50 เมตร ระยะ 50 – 100 เมตร และระยะ 100 – 200 เมตร ผลปรากฏว่าสามารถทดสอบหาคู่สายได้ถูกต้อง 
คิดเป็น ร้อยละ 100  และความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้จัดอยู่ในระดับดี 

 
ค าส าคัญ:  อุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้า  อุปกรณ์จับคู่สายไฟ  วิธีการตรวจสอบหาคูสายไฟฟ้า 
 
Abstract 

This research aims to 1) create the electrical wire pairing device in the building, 2) 
find and efficiency the electrical wire pairing device in the building, 3) evaluate the 
satisfaction of the electrical wire pairing device in the building. The sample group used in 
research is a professional electrician in Pattani Province. The sample group in this study 
consisted of 10 people by choosing a specific type. The Research tools were data recording 
forms and questionnaires about the satisfaction. The researcher brought the electrical wire 

                                                 
1
 ครูช านาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

2 ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคใต้ 3 
3 ครูช านาญการ แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
4 นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีไฟฟา้ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 3 
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pairing device in the building using to a professional electrician,  who were the sample in the 
study, in order test and collect data accordingly. The data were then analyze and conclude. 

The findings revealed that the electrical wire pairing device in the building was of 
high quality. According to the test of the electrical wire pairing device in the building, it was 
found tested for 30 times Accounted for 100 percent. The mean of satisfaction assessment 

is (X  ) at 4.35 and standard deviation is at 0.61 which is a good level. 
 

Keywords : Power line inspection equipment,  Electrical wire pairing device  
 

บทน า 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม จึงเน้นในเรื่องการเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  

ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านทักษะฝีมือเฉพาะทางในจังหวัดปัตตานีมีหลากหลาย    
ช่างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าในอาคารเป็นบริการด้านทักษะฝีมือหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี  สังเกตได้จากมีการก่อสร้างอาคารบ้านพัก  และอาคารของส่วน
ราชการในจังหวัดปัตตานี  ช่างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าในอาคารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จการพัฒนา
ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี   

จากการที่ผู้วิจัยไปร่วมสังเกต  และสอบถามปัญหาการท างานของช่างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ที่ท างานติดตั้งเดินสายไฟฟ้าในอาคารที่ก าลังก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น  ในโรงพยาบาลปัตตานี  โดยห้างหุ้นส่วน
จ ากัด รุ่งโรจน์ภาคใต้ แอนด์ ซัพพลาย ซึ่งท างานเก่ียวกับงานรับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร  พบว่า
ในการหาคู่สายของสายไฟฟ้าในแต่ละห้องต้องลากผ่านสายไฟไปรวมไว้ที่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของแต่ละ
ชั้น  จึงมีแยกกลุ่มสายไฟฟ้าของแต่ละห้องด้วยเครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์โดยใช้ย่านวัดความต้านทานหากลุ่ม
ของสายไฟฟ้า  จากการสังเกตพบว่าการใช้เครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์โดยใช้ย่านวัดความต้านทานผู้ท าการวัด
หาคู่สายไฟฟ้าต้องดูการท างานของเข็มมิเตอร์ และฟังเสียงของมัลติมิเตอร์ที่บอกถึงการจับคู่สายได้ถูกต้องนั้น  
อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากการท างานของเข็มมิเตอร์ไม่ท างาน และการฟังเสียงจากมัลติมิเตอร์ไม่ได้
ยิน  เพราะมัลติมิเตอร์ที่ใช้ราคาถูก ไม่ทนทานในการใช้งาน  และสถานที่ที่ท างานมีเสียงดังเนื่องจากมีงานใน
ส่วนอื่นท างานพร้อมกัน  เช่น งานเจาะ  งานตัด  งานประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญ และสนใจที่จะสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายใน
อาคาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแก่ช่างติดตั้ งเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  และเพ่ือ
สนับสนุนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  และส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านทักษะฝีมือเฉพาะทาง น านวัตกรรมเทคโนโลยี  มาใช้ร่วมกับการท างาน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของการตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร
โดยใช้สัญญาณเสียงจาก buzzer และแสงสว่างจากหลอด LED  ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1.  หลอด LED 
    1.1  การท างานของหลอด LED 
    1.2  การน าไปใช้งาน 
2.  ตัวต้านทาน 
    2.1  การค านวณหาค่าความต้านทานที่เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ LED 
3.  ออดไฟฟ้า BUZZER 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  สร้างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร   
การสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  ผู้วิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
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    1.1  ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  โดยใช้หลักการ

ของการตรวจสอบสายตัวน าด้วยมัลติมิเตอร์  ท าการวัดโดยใช้โพรบวัดต่อเข้ากับเครื่องวัดมัลติมิเตอร์  และวัด
การสายตัวน าทั้งสองข้าง  ถ้าสายตัวน าไม่ขาดจะมีเสียงเตือนดังจากเครื่องวัดมัลติมิเตอร์  และจะมีค่าความ
ต้านทานแสดงให้เห็นโดยสังเกตจากเข็มมิเตอร์  แต่ถ้ามีการขาดของสายตัวน าจะไม่มีเสียงเตือนดังจาก
เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ และจะไม่มีค่าความต้านทานแสดงให้เห็น 

    1.2  ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร     
   การสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคารผู้วิจัยด าเนินการดังนี้    

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

 
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์

ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้า 
ภายในอาคาร 

 

ทดสอบการท างาน 
 

แก้ไขปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ประกอบอุปกรณ์ตรวจสอบ
หาคู่สายไฟฟ้า 

ภายในอาคาร 
 เก็บข้อมูลและบันทึกผล 
 

จัดท าเอกสารรายงานวิจัย 

 

จบ 
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   1.2.1  ออกแบบวงจรการท างานของอุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคารดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1  วงจรการท างานของอุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 

    1.2.2  ร่างแบบอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  ดังภาพที่ 2 
 

     
 

ภาพที่ 2  แบบร่างอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร   
 

    1.2.3  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท าอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร   
    1.2.4  การประกอบอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายตัวน าโลหะ 

 
ภาพที่ 3  เชื่อมอุปกรณ์ตามวงจรภาพที่ 1 

    1.2.5  ออกแบบตารางทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  และ
การเก็บข้อมูล  การทดสอบอุปกรณ์หาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคารก าหนดเป็น 3 ระยะ คือระยะไม่เกิน 50 
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เมตร  ระยะ 50-100 เมตร  และระยะ 100-200 เมตร  โดยสังเกตการณ์ท างานความสว่างของหลอด LED  
และฟังเสียงของ BUZZER  ทดลองจ านวน 10 ครั้งต่อระยะที่ก าหนด 

    1.2.6  ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจการท างานของอุปกรณ์ตรวจหา
คู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร มี 2 ตอน  
      1)  ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      2)  ตอนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจของการใช้งานอุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้า
ภายในอาคาร   

    1.2.7  การสรุปผลการทดสอบหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ  สรุปจากการทดสอบผลแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สรุปผลหาประสิทธิภาพจากตารางเก็บข้อมูล  ส่วนที่ 2  สรุปผลความพึงพอใจโดย
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการท างานของอุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  ซึ่งผู้เข้าร่วมการ
ประเมินแบบสอบถามครั้งนี้มีจ านวน 10 คนโดยมีพนักงานฝ่ายช่าง หัวหน้าฝ่ายช่าง และวิศวกร เข้าร่วมการ
ประเมินนี้ด้วย 
 

ผลการวิจัย 
1.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  ดังภาพที่ 4 
 

ครั้งที่ 
การท างาน 

หมายเหตุ LED BUZZER 

สว่าง ไม่สว่าง ดัง ไม่ดัง 
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ภาพที่ 4  ตารางทดสอบอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 
จากการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคารพบว่าการทดสอบการ

ท างานโดยก าหนดเป็น 3 ระยะ  คือระยะไม่เกิน 50 เมตร  จ านวน 10 ครั้ง  ระยะ 50-100 เมตร   จ านวน 
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10 ครั้ง  และระยะ 100-200 เมตร  จ านวน 10 ครั้ง   ผลปรากฏว่าสามารถทดสอบหาคู่สายได้     คิดเป็น
ร้อยละ 100  

1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 

ที ่ รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ความแม่นย าในการท างานของอุปกรณ์ 4.85 0.36 มากที่สุด 

2. ความชัดเจนการแสดงผลการท างานของอุปกรณ์  4.15 0.48 มาก 

3. ความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ 4.25 0.70 มาก 
4. มีความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ 4.15 0.57 มาก 

5. ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 4.35 0.57 มาก 
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน 4.35 0.53 มาก 

 

ภาพที่ 5  ผลการประเมินแบบความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบหาคู่สายไฟฟ้า 
                      ภายในอาคาร 
 
จากผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร

ด้านความแม่นย าในการท างานของอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก  และรองลงมาคือความชัดเจนการแสดงผลการ
ท างานของอุปกรณ์    ความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์  มีความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์  และขนาด
ของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบการใช้อุปกรณ์ตรวจหาคู่สายไฟฟ้าภายในอาคาร  พบว่าอุปกรณ์ตรวจหาคู่สาย
ไฟฟ้าภายในอาคารมีความแม่นย า  ท างานส่งเสียงสัญญาณดังชัดเจน  เห็นแสงสว่างจากหลอด LED ชัดเจน  
มีขนาดเล็กพกพาสะดวก  และสามารถใช้กับเพาเวอร์แบงค์ได้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือไป 
ประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได ้
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T 051 
เครื่องด านา 

Machine transplanting rice seedlings 

สถาปนกิ คุ้มสะอาด1 ธนิต กฐินทอง2สุริยา ค าอุดม3 

Satapanick kumsa-ard Thanith Kathinthong2 Suriya Kam-Udom 33  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องด านา 2) หาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของเครื่องด านา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ท าการประเมินคุณภาพของเครื่องด านา คือ ผู้ที่ความรู้ความสามารถในด้าน
การออกแบบเครื่องกล หรือเกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์ในการท านาด า มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้ที่
ท างานในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 5 ท่าน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านข้อก าหนดในการออกแบบ และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ผลการวิจัย พบว่า เครื่องด านามีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการออกแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และด้านการน าไปใช้งานมีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพ
ดี ส่วนการทดลองการท างานเครื่องด านา สามารถด านาได้ 1,435 ตารางวา/วัน หรือ 3.59 ไร่/วัน ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สามารถปักด าได้ไม่ต่ าว่า 3 ไร่/วัน) 

 
ค าส าคัญ: เครื่องด านา 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

2 แผนกช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
3 แผนกช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
2 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน 
3 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 
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Abstract 
In this research The objective is to design and build a rice cultivator to find quality 

and efficiency With assumptions in research Ie, the design and construction of a farm must 
pass the quality assessment criteria Not lower than good quality level And the efficiency 
created Able to stitch 1-2 rows at a time, 20-30 centimeters in length, with a capacity of 3 
rai per day / person. The instrument used, the researcher selected to use the feedback 
level questionnaire. From the sample group and the questionnaire form is the rating scale 
which is divided into 2 aspects: design requirements And the requirements of the 
implementation objectives The statistics used in the study are mean and standard 
deviation. The results are asfollows. 

The results of the machine research revealed that the overall quality of the 
submersible machine was in good quality. When considering each aspect, it was found that 
the design would be in a very good quality level. And the usage will be in good quality 
level Which is higher than the quality level Research results can be seen that As for the 
experiment of the machine operation Overall, it can be 1,435 square wah / day / person or 
3.59 rai per day / person which is higher than the set criteria. Can be embroidered at least 3 
rai per day / person in the hypothesis set Concluded that the machine Can actually be use. 
 
Keywords: the Rice Growing Machine 

 

บทน า 
ปัจจุบัน วงการเกษตรของไทยเราได้พัฒนาปรับปรุงการผลิต  โดยการน าเอาเครื่องจักรกลเข้ามาช่วย

ผ่อนแรงและร่นชั่วโมงการท างานลงได้มาก  เป็นการประหยัดทั้งแรงงานและเวลา  ในภาคของการท านานั้นก็
ได้น าเอาเครื่องจักรกลมาใช้เช่นเดียวกัน  ที่เห็นกันชินตาก็คือ  รถไถนาที่มีสี่ล้อขนาดใหญ่  และที่เล็กลงมา
หน่อยก็คือ  รถไถนาเดินตามหรือท่ีเรียกกันว่า ควายเหล็กนั่นเอง  เครื่องจักรอีกตัวหนึ่งที่เห็นในระยะหลังนี้ก็
คือ  รถเก็บเกี่ยวข้าว  ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง   และในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้น าเอาเครื่องด านามาใช้
กันแล้ว  ในตลาดเครื่องจักรมีทั้งรุ่นใหญ่และขนาดกลาง  แต่ที่เห็นก าลังโฆษณาโหมโรงให้ชาวนาซื้อหามาใช้
กันนั้น  ดูจะเป็นเครื่องด านาขนาดกลางเสียมากกว่า  เพราะเครื่องด านาขนาดเล็กยังไม่มีผู้ใดผลิตขึ้นมา
จ าหน่าย  เนื่องจากเครื่องจักรชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูง  ถึงแม้จะเป็นขนาดกลางก็ตามราคาก็ยังสูงอยู่ดี  และ
ยังมีข้อจ ากัดอีกหลายประการที่ยังไม่เป็นที่นิยมซื้อมาใช้  เนื่องจากใช้งานได้ไม่เต็มที่  ไม่คุ้มกับเงินที่จ่าย
ไป  เพราะใช้งานแค่ปีละครั้งในการท านาปี  ถึงแม้จะมีการท านาได้ถึง 3 ครั้งต่อปีในเขตที่มีการชลประทานก็
ตาม  ก็ยังไม่คุ้มค่าในการลงทุน  เพราะชาวนาไทยแต่ละครอบครัวนั้นมีที่นากันไม่มาก  ผู้ที่ซื้อมาใช้จึงเป็น
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ชาวนารวยที่มีท่ีนาแปลงใหญ่มีพื้นท่ีท านามากพอสมควร  โดยซื้อมาใช้งานเองและรับจ้างชาวนาด้วยกันจึงจะ
คุ้มกับเงินท่ีเสียไป  

ดังนั้นผู้วิจัยและคณะ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องด านา ส าหรับใช้ในพ้ืนที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เพ่ือ
ช่วยลดต้นทุนและแรงให้เกษตรกร รวมทั้งให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   เครื่องด านาที่น าเอาความรู้ด้านวัสดุประยุกต์ใช้ โดยมีส่วนประกอบหลักคือตัวถังเครื่องยนต์ 
แขนจับ สกี ล้อ และแขนจับกล้า รูปทรงคล้ายโครงสร้างของเครื่องก าจัดวัชพืชของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ใน
ปัจจุบัน โดยมีส่วนประกอบคือโครงสร้างเครื่องด านา เครื่องยนต์ ล้อน า และหัวจับต้นกล้า เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

3. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องด านา  
4. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องด านา  
5. เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องด านา 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการด าเนินงาน ในการวิจัยค้นคว้า  เรื่อง เครื่องด านา  คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า 
และรวบรวมเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
       แนวคิดทฤษฎีการออกแบบและสร้างเครื่องด านา  

ทฤษฎีเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ (Four-stroke gasoline engine) หมายถึงเครื่องยนต์ที่มี
การเคลื่อนที่ของลูกสูบขึ้นลง 2 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ (540 องศา) ครบการท างาน 1 กลวัตร (ดูด-
อัด-ระเบิด-คาย) ได้งาน 1 ครั้ง จะเห็นได้ว่า ที่เรียกเครื่องยนต์ 4 จังหวะนั้นเนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของ
ลูกสูบขึ้น 2 ครั้ง 2 ครั้ง รวมกันเป็น 4 ครั้ง 

ทฤษฎีเครื่องปลูกพืชชนิดหว่านกระจาย (Broadcast Seeder) การปลูกพืชโดยใช้เครื่องหว่าน
กระจายจะเป็นวิธีการปลูกแบบทึบอีกแบบหนึ่งการท างานของเครื่องปลูกชนิดนี้จะอาศัยเพลาอานวยกาลัง
จากรถแทรกเตอร์ท าให้เกิดแรงเหวี่ยง (centrifugal force) ท าการเหวี่ยงเมล็ดพืชให้กระจายออกไปทาง
ด้านหลังของรถแทรกเตอร์เครื่องปลูกชนิดนี้จะไม่มีอุปกรณ์ในการเปิดร่องและไม่มีอุปกรณ์ในการกลบร่อง 
สภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมสาหรับการใช้เครื่องหว่านกระจายควรเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการไถพรวนด้วยพรวนจาน 
(disk harrow) หลังจากที่เครื่องปลูกท าการหว่านเมล็ดพืชลงไปในพ้ืนที่แล้วก็จะอาศัยเครื่องไถพรวนชนิดซี่  
(spike-tooth harrow) ท าการไถกลบเมล็ดพืชลงไปในดิน 

 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สันธาร (2549) ได้พัฒนาเครื่องหยอดข้าวติดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ (ขนาดตั้งแต่ 44 kW ขึ้นไป) 

ส าหรับใช้งานในการหยอดข้าวแห้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปที่ 1) โดยเครื่องหยอดสามารถลดภาระ
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และค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานคนในช่วงระยะเวลาของฤดูปลุก  และสามารถท้างานได้อย่างรวดเร็วกว่า
การใช้แรงงานคน แต่พบปัญหาคือ เครื่องมือมีน้ าหนักมาก ขาดความคล่องตัวในการท้างาน และยังมีราคา
ค่อนข้าง 

สูง ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดจาก สันธาร มาใช้ในการออกแบบ กล่าวคือ ใช้ตัวเปิดร่องแบบจานเดี่ยว ซึ่งมี
ข้อดีคือ ดินหลังจากการเก็บเกี่ยวยังมีความชื้น การใช้ตัวเปิดร่องแบบจานจะหมุนไปช่วยลดการติดของดินที่
ตัวเปิดร่อง ตัวถังบรรจุเมล็ด เป็นแบบถังเดี่ยว มีท่อน้าเมล็ดแยกลงไปตามตัวเปิดร่อง 

สุรเวทย์ (2548) ได้ร่วมมือกับโรงงานผลิตเครื่องหยอดเมล็ดเอกชน และเครื่องหยอดข้าวแห้งแบบ
โรยเป็นแถวแบบ 7 แถว และ 11 แถว เพ่ือใช้ทดแทนการปลูกข้าวแบบการหว่านส าหรับการปลูกข้าวโดยใช้
เครื่องหยอดข้าว ท้าให้การเจริญเติบโตของข้าวเป็นแถว สะดวกในการควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว ข้าว
ที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดจะทนต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่าการปลูกโดยวิธีหว่าน เนื่องจาก เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
จะมีตัวเปิดร่องท้าให้เมล็ดลงในร่องดินรากข้าวซึ่งจะรับความชื้นในดินมากกว่าวิธีหว่านเมล็ดจะอยู่บนผิวดินที่
มีความชื้นน้อยกว่า ความสามารถของเครื่องหยอดข้าวแห้งประมาณวันละ 4.8-6.4 ha ได้ออกแบบและสร้าง
เครื่องหว่านข้าวเป็นเครื่องหว่านข้าวพ่วงกับรถแทรกเตอร์ ขนาดต้นก าลัง 44-56 kW โดยมีส่วนประกอบที่ 

ระบบการปลูกพืชหลังนา ส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติในพ้ืนที่นาในเขตชลประทานเนื่องจากมีปริมาณน้ า
เพียงพอส าหรับพืชไร่ โดยเฉพาะ การปลูกพืชไร่อายุสั้นเพ่ือทดแทนการท้านาปรัง ในกรณีที่เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าชลประทานส าหรับท้านาปรัง ส่วนพ้ืนที่นานอกเขตชลประทานซึ่งเป็นเขตอาศัยน้ าฝน โดย
เกษตรกรในเขตนี้ปฏิบัติกันอยู่ส่วนใหญ่จะมีแหล่งน้ าขนาดเล็ก เช่น บ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล อ่างเก็บน้ า ฝายน้ า
ล้น ซึ่งปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับปลูกพืชไร่เท่านั้น โดยเฉพาะพืชไร่อายุสั้น เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด
ฝักอ่อน เป็นต้น (สมชาย, 2531) นอกจากนี้ในบางท้องที่อาจจะไม่มีแหล่งนุ้า แต่สามารถปลูกพืชไร่หลังการ
ท้านาได้โดยอาศัยความชื้นในดินที่หลงเหลืออยู่หลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชไร่อายุสั้น เช่น ถั่วเขียว 
เป็นต้น (สมชาย, 2529) 

อนันต์ วงศ์กระจ่าง (2533 : 185) กล่าวว่า เพลาเป็นชิ้นส่วนที่หมุนหรือไม่หมุนซึ่งลักษณะ   ทั่ว ๆ 
ไปมีหน้าตัดกลม (Circular Cross Section) บนเพลามีส่วนประกอบอ่ืนๆอยู่ เช่น เฟือง (Gears) ล้อสายพาน 
(Pulleys) และชิ้นส่วน ส่งกาลังอ่ืนๆ เพลาอาจต้องรองรับภาระต่างๆ ได้แก่ Bending Loads, Tension 
Load,Compress Load หรือ Torsion Load ซึ่งภาระเหล่านี้อาจ กระท า อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
หรือกระท า พร้อมกันในขณะเดียวกัน การออกแบบเพลา สิ่งที่ส าคัญที่ต้องพิจาณาคือ ความแข็งแรงสถิต 
(Static Strength) และความแข็งแรงด้านความล้า และเพลาอันหนึ่งอาจอยู่ภายใต้ความเค้นคงที่ ความเค้น
สลับ (Reversed Stresses) และความเค้น แบบซ้ า (Repeated Stresses)ในเวลาเดียวกัน การออกแบบ
เพลาต้องรักษาระยะโก่ง (Deflection) ของเพลาให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนด การให้ขนาดเพลานั้นต้อง
พิจารณาระยะโก่งก่อนจากนั้นจึง วิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นเหตุผลเพราะว่าถ้าเพลามีความแข็งแกร่งไม่ท า 
ให้เกิดระยะโก่ง ความเค้น ที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงที่มีความปลอดภัย 
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อนันต์ วงศ์กระจ่าง (2533 : 199) กล่าวว่า การออกแบบเพลานอกจากพิจารณา ความเค้นเฉือน
ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ส าคัญที่ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือ ความแข็งแกร่งของเพลาที่รับ โมเมนต์บิดได้หมายถึง 
เพลาต้องบิดไปโดยมุมบิดของเพลาที่เกิดข้ึนในขณะที่ใช้งานต้องมีค่าไม่เกิน ที่ก าหนดไว้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาเรื่อง เครื่องด านา ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา ซึ่งมี
ดังนี้ 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร ที่ท าการประเมินคุณภาพของเครื่องด านา คือผู้ที่ความรู้

ความสามารถในด้านการออกแบบเครื่องกล หรือเกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์ในการท านาด า มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี และเป็นผู้ที่ท างานในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 5 ท่าน (ธานินทร์
,2548:109)  

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้สร้างเครื่องมือดังนี้ 

   1. แบบประเมินคุณภาพของเครื่องด านา 
      2. แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของเครื่องด านา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การทดลองใช้ เครื่องด านา  และเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
           1. เชิญ และนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ 

2. ผู้ศึกษาสาธิตวิธีการใช้เครื่องด านา 
3. ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพตามแบบประเมินที่ผู้ศึกษาเตรียมไว้ 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าผลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ น ามาวิเคราะห์ ข้อมูล โดยก าหนดระดับ
คุณภาพ ดังนี้ (ธานินทร์ 2548: 112) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพดีมาก 
  3.50 – 4.49 หมายถงึ มีระดับคุณภาพดี 
  2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพพอใช้ 
  1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
  1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ซึ่งมีสูตรดังนี้ (ธานินทร์ 2548:153) 
ผลการวิจัย 

ด านา คณะผู้วิจัยได้รวบรวมผลจากการประเมินคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านข้อก าหนด
ในการออกแบบ และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ผลกการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ที่มีต่อเครื่องด านาและทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องด านา แสดงผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องด านา 
การทดสอบประสิทธิ์ภาพเครื่องด านา 
การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องด านา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้รวบรวมการประเมินคุณภาพของเครื่องด านา ด้านข้อก าหนดใน

การออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญปรากฏผล ดังตาราง 4.1  
 ตารางที่ 4.1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของเครื่องด านาด้านข้อก าหนดการ
ออกแบบ 
          รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านข้อก าหนดในการออกแบบ 
1 2 3 4 5 6 7 

คนท่ี  1 5 4 5 5 4 4 4 

คนท่ี  2 5 5 4 5 5 5 4 
คนท่ี  3 5 4 5 4 5 4 5 
คนท่ี  4 5 4 4 5 4 4 5 
คนท่ี  5 5 4 5 5 4 5 5 

X    5.00 4.20 4.60 4.80 4.60 4.40 4.60 
S.D. 0.00 0.45 0.55 0.45 0.55 0.55 0.55 

 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านข้อก าหนดในการออกแบบ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้รวบรวมผลจากการประเมินคุณภาพของเครื่องด านา ด้าน
ข้อก าหนดในการออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2  
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของเครื่องด านาด้านข้อก าหนดการ
ออกแบบ 
รายการประเมิน  X S.D. ความหมาย 
1.  ความเหมาะสมของขนาดเครื่องด านา 5.00 0.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
2.  ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ 4.20 0.45 ระดับคุณภาพดี 
3.  วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างมีอยู่ทั่วไปหาได้ง่าย 4.60 0.55 ระดับคุณภาพดีมาก 
4.  ความคงทนแข็งแรง 4.80 0.45 ระดับคุณภาพดีมาก 
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รายการประเมิน  X S.D. ความหมาย 
5.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4.60 0.55 ระดับคุณภาพดีมาก 
6.  ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 4.40 0.55 ระดับคุณภาพดี 
7.  ความสะดวกในการเก็บรักษาหลังการใช้งาน 4.60 0.55 ระดับคุณภาพดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.20 ระดับคุณภาพดีมาก 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า คุณภาพของเครื่องด านา เฉลี่ยรวม ด้านข้อก าหนดในการออกแบบอยู่ในระดับ

คุณภาพดีมาก ( x =4.60,  = 0.20)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

ดังนี้หัวข้อความเหมาะสมของขนาดเครื่องด านา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก( x =5.00, =0.00) รองลงมา คือ

หัวข้อความคงทนแข็งแรง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x =4.80, = 0.45) รองลงมา คือหัวข้อวัสดุที่ใช้ผลิต

โครงสร้างมีอยู่ทั่วไปหาได้ง่าย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x =4.60, = 0.55) รองลงมา คือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x =4.60,  = 0.55)รองลงมา คือหัวข้อความสะดวกในการเก็บรักษาหลัง

การใช้งาน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x =4.60, = 0.55) รองลงมา คือหัวข้อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย อยู่

ในระดับคุณภาพดี ( x =4.40, = 0.55)และล าดับสุดท้าย ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ อยู่ใน

ระดับคุณภาพดี ( x =4.20,   = 0.45)ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ด้านข้อก าหนด
ในการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สร้างโครงสร้างให้แข็งแรงของชิ้นงานเพ่ือความปลอดภัย 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน 
 ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อของรายการประเมินคุณภาพ 
ในด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ถูกแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพเครื่องด านา ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ซึ่งท าการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 และ 4.4 
ตารางท่ี 4.3  แสดงการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องด านาด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน 

 รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน 
1 2 3 4 

คนท่ี  1 5 5 4 5 
คนท่ี  2 5 5 4 3 
คนท่ี  3 4 5 4 4 

คนท่ี  4 5 5 4 4 
คนท่ี  5 4 5 5 5 

X    4.60 5.00 4.20 4.20 
S.D. 0.55 0.00 0.45 0.84 

ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพของเครื่องด านา ด้าน
ข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน 
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รายการประเมิน X S.D. ความหมาย 
1.  เพื่อลดต้นทุนและแรงงานของเกษตรกร 3.88 0.78 ระดับคุณภาพดี 
2.  เพื่อตรวจสอบการท างานของเครื่องด านา 4.33 0.50 ระดับคุณภาพดี 
3.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องด านา 4.11 0.33 ระดับคุณภาพดี 

4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการออกแบบ     
 เครื่องด านา 

4.34 0.50 ระดับคุณภาพดี 

เฉลี่ยรวม 4.17 0.52 ระดับคุณภาพดี 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ในการประเมินคุณภาพของเครื่องด านา เฉลี่ยรวม ในด้านข้อก าหนดของ

วัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน อยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =4.17 ,  = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

หัวข้อเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการออกแบบเครื่องด านา อยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =4.34 , 

 = 0.50) รองลงมาเพ่ือการท างานของเครื่องด านา อยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =4.33 ,  = 0.50)

รองลงมา เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเครื่องด านา อยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =4.11 , = 0.33) และล าดับสุดท้าย

หัวข้อเพ่ือลดต้นทุนและแรงงานของเกษตรกรอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =3.88 ,  = 0.78) 
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน า ไปใช้งาน 

ผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เนื่องจากใช้งานได้จริง 
การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องด านา ในภาพรวม 

ผู้ศึกษาได้รวบรวมผลจากการประเมินคุณภาพเครื่องด านา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้าน
ข้อก าหนดในการออกแบบ และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางที่ 4.5  
ตารางท่ี 4.5  แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องด านา 
รายการประเมิน X S.D. ความหมาย 
1.  ด้านข้อก าหนดในการออกแบบ 4.60 0.20 ระดับคุณภาพดีมาก 
2.  ด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน 4.17 0.52 ระดับคุณภาพดี 

ภาพรวม 4.38 0.36 ระดับคุณภาพดี 

 จากตารางที่ 4-5 พบว่า  ในการประเมินคุณภาพของเครื่องด านา โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี 

( x =4.38,   = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อก าหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับ

คุณภาพดีมาก ( x = 4.60,   = 0.20) และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานจะอยู่ในระดับ

คุณภาพดีมาก ( x =4.17,   = 0.52) 
 
การทดสอบประสิทธิ์ภาพเครื่องด านา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องด านา จากการทดลองที่ ปรากฏผล
ดังตาราง 4.1 
ผลการทดลองท่ี 1  การทดสอบการท างานเครื่องด านา 

ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของเครื่องด านา 
คร้ังท่ี เวลาที่ใช้(นาที) พ้ืนที่ที่ปักด าได้

(ตารางวา) 

การท างานหัวปักด า หมายเหตุ 

หัวที่ 1 หัวที่ 2 
1 08.00-09.00 195 ปกติ ปกติ เครื่องยนต์สตาร์ตได้ตามปกติ 
2 09.01-10.00 200 ปกติ ปกติ  
3 10.01-11.00 200 ปกติ ปกติ  

4 11.01-12.00 190 ปกติ ปกติ   

5 13.01-14.00 190 ปกติ ปกติ   

6 14.01-15.00 160 ปกติ ปกติ น้ ามากเกินไปเกิดความล่าช้า 

7 15.01-16.00 150 ปกติ ปกติ การอ่อนล้าของผู้ใช้  

8 16.01-17.00 150 ปกติ ปกติ   

ภาพรวม 1,435 ปกต ิ ปกต ิ   

 
วิเคราะห์ผลการทดลองท่ี 1  

จากตารางที่ 4.6 พบว่า การทดลองการท างานเครื่องด านา โดยภาพรวมแล้วสามารถด านาได้ 1,435 
ตารางวา/วัน/คน หรือ 3.59 ไร่ต่อวัน / คน 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องด านาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =4.38,   = 0.36) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อก าหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x = 4.60, 

  = 0.20) และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x =4.17, 
  = 0.52) 

ผลการทดลองที่ 1 การทดลองการท างานเครื่องด านา โดยภาพรวมแล้วสามารถด านาได้ 1,435 
ตารางวา/วัน/คน หรือ 3.59 ไร่ต่อวัน / คน 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องด านา เพ่ือหาคุณภาพเครื่องด านา  และเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพเครื่องด านา ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องด านาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =
4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อก าหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และด้าน
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ข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานจะอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ( x =
3.50) ในข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าเครื่องด านา   สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

การทดลองการท างานเครื่องด านา โดยภาพรวมแล้วสามารถด านาได้ 1,435 ตารางวา/วัน/คน หรือ 
3.59 ไร่ต่อวัน / คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ สามารถปักด าได้ไม่ต่ าว่า 3 ไร่ต่อวัน / คน ในข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้
  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป ควรน าหลักการนี้ ไปจัดท าในการออกแบบและสร้างเครื่องอ่ืน 
แล้วท าการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1  โครงสร้างบางจุดยังดูไม่เป็นมาตรฐาน และยังขาดความสวยงามประณีต 
2 โครงสร้างบางชิ้นยึดติดกันโดยไม่ได้ใช้วัสดุยึดอย่างแข็งแรงมั่นคง ท าให้ต้องระมัดระวังในการใช้

งาน เพราะอาจเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่าย 
3 ระบบกล้องไร้สาย อาจต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตรองรับ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4  กล่องควบคุมเป็นพลาสติกใส่ ท าให้ต้องระมัดระวัง การกระแทกเสียหายหากผู้ที่สนใจในการน า

ผลงานวิจัยไปใช้นั้น ควรท าการแก้ไขข้อบกพร่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ บางจุดที่ผู้ท าการวิจัยได้เสนอแนะแล้ว
ด้านบน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
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การพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพื่อชุมชน 

DEVELOPMENT OF SAPODILLA CLEANING MACHINE 
คงศักดิ์  มากซุง1 สุเมธ  เฉลิมพันธ์2 สถาปนิก  คุ้มสะอาด3 

Kongsak  Maksung
21 Sumet  Chaleampun2 Satapanick  Kumsaard3 

 

บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน เพ่ือขยายผล ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน กับ
เกษตรกรชาวสวนที่ท าละมุด ประชากร และแหล่งให้ข้อมูล คือผู้ที่ความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบ
เครื่องกล และเกษตรกรชาวสวนละมุด ชุมชนบางมะฝ่อ หมู่ที่ 3 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่างและลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านข้อก าหนดในการ
ออกแบบ และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อก าหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และด้านข้อก าหนด
ของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานจะอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ในข้อสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย 2) ภาพรวมแล้วสามารถล้างผลละมุดได้ 63.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ในข้อ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา  เครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน   
 
Abstract 

In this research Aims to develop Sapodilla washers for the community To test the 
Sapodilla washing machine performance for the community to expand the results, promote 
the Sapodilla washing machine technology for the community With gardeners who make 
the population and resources Is the person who has the knowledge and ability in 
mechanical design And gardeners for Sapodilla Bang Ma Pho Community, Moo 3, Bang Ma 

                                                 
1
 
2 3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 4 

1 2 2 3 Nakhonsawan Technical College. Institute of Vocational Education Northern Region 4 
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Pho Subdistrict, Krok Phra District, Nakhon Sawan Province. The instrument used, the 
researcher selected to use the feedback level questionnaire. From the sample group and 
the questionnaire form is the rating scale which is divided into 2 aspects: design 
requirements And the requirements of the implementation objectives The statistics used in 
the study are mean and standard deviation. The results are as follows. 

From research results to design and build Sapodilla washers for the community The 
evaluation of the quality of the Sapodilla washing machine for the community as a whole is 
in good quality. When considering each aspect, it was found that the design requirements 
are in very good quality level. And the requirements of the purpose of use will be in good 
quality Which is higher than the quality level In the hypothesis set, the overall results can 
be cleaned 63.5 kg per hour. Which is higher than the threshold set in the assumption. 

 
Keywords:  Development,  Sapodilla washing machine for the community 

 
บทน า 
 ชุมชนบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 80 ของประชากรประกอบอาชีพ ท า
สวนผัก สวนผลไม้ ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ หนึ่งในนั้นคือการปลูกละมุดเพ่ือส่งขาย เมื่อมีผลผลิตชาวส่วนก็ต้อง
จัดการ ล้างผิวผลละมุดให้สะอาดหลังเก็บ หากจะท าให้ผลดูสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้น ก็สามารถย้อมสี
ด้วยปูนแดง ผลละมุดที่แก่และเก็บมาแล้วนั้นจะต้องน ามาบ่มให้สุกเสียก่อน การล้างละมุด  ตามปกติแล้ว บน
ผิวผลละมุดจะปกคลุมไปด้วยคอร์กซึ่งเป็นขนหยาบแข็งทั่วผล เกษตรกรจึงต้องล้างผลิตผลก่อนส่งขายไปยัง
พ่อค้าแม่ค้าคนกลาง หรือตลาดขายส่ง การใส่ละมุดลงไปในอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ที่ล้างละมุด” มีลักษณะเป็น
ตะข่าย สวิง จุ่มลงไปในบ่อน้ าทรงกรมที่สามารถเปิดบริเวณส่วนหน้าให้ใส่ผลละมุดลงไปได้ ภาชนะนี้ท าจาก
แห ตะข่ายให้มีช่องว่าง จากนั้นจะน าอุปกรณ์นี้ที่มีผลละมุดอยู่แช่ลงไปในน้ า แล้วจึงโยกไปมา จะหมุนเป็น
วงกลมไปเรื่อย ๆ ผลละมุดจะสีกันไปมาท าให้คอร์กหลุดออกจากผลิตผลจนสะอาด เกษตรกรจะหยุดและ
ตรวจดูว่าผลละมุดสะอาดแล้วหรือยัง หากยังไม่สะอาดดีพอก็จะล้างต่อไปจนกว่าจะสะอาด โดยปกติจะใช้
เวลาในการล้าง หลังจากนั้นเกษตรกรจะน าสวิงที่มีผลละมุดที่ล้างแล้ว จุ่มลงไปในโอ่งหรือถังที่มี สารละลาย
ของสีย้อมอยู่ แล้วรีบยกขึ้นทันที ผลละมุดจะมีสีน้ าตาลส้มสวยงาม การย้อมสีนอกจากจะช่วยท าให้ผลละมุด
สวยงามแล้ว ยังช่วยปกปิดรอยช้ าและรอยแผลต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก ขบวนการทั้งหมด จะต้องใช้แรงงาน
จ านวนหลายคน ต้องใช้เวลามาก  
 ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิด ที่จะประดิษฐ์เครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน และเพ่ิมผลผลิต  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 
2.  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. เครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน ที่สร้างขึ้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ า

กว่า ระดับคุณภาพดี ( x =3.50) และสามารถใช้งานได้จริง 
2. ประสิทธิภาพเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน ที่สร้างขึ้น สามารถล้างได้  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทความเรื่อง ละมุด ผลไม้มียาง ส่วนประกอบส าคัญของหมากฝรั่ง ศึกษาลักษณะของละมุดและ
ส่วนประกอบส าคัญ ๆ ของละมุด [1] 

บทความเรื่อง ละมุด ประโยชน์ และการปลูกละมุด กล่าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเก็บผล 
การท าความสะอาดผลละมุด [2] 

บทความเรื่อง ละมุดหน้าถ้ าสร้างรายได้ให้ชาวสวนยะลา กล่าวถึงการเก็บเกี่ยวและการท าความ
สะอาดผลละมุด [3] 

บทความเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างและคัดแยกขนาดละมุด [3]  กล่าวถึง
บทความมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้เกษตรกรชาวสวนละมุดได้มีเครื่องทุ่นแรงส าหรับใช้ในกระบวนการหลัง
การเก็บเกี่ยว ในส่วนของขั้นตอนการล้างและคัดแยกขนาดละมุด ซึ่งเครื่องที่สร้างข้ึนจะช่วยท าให้การล้างและ
คัดแยกขนาดละมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิม ระบบที่สร้าง
เป็นการประยุกต์ใช้มอเตอร์ปัดน้ าฝนรถยนต์แบบแม่เหล็กถาวรซึ่งหาได้ง่ายและราคาไม่สูงมากเมื่อพิจารณา
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องที่สร้างขึ้น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพการล้างผิวเปลือก
ละมุดพบว่าเครื่องที่สร้างขึ้นสามารถล้างผิวละมุดได้อย่างทั่วถึงมากกว่าแรงงานคนร้อยละ 14.67 (2) 
ประสิทธิภาพการคัดขนาดละมุด พบว่าเครื่องสามารถคัดขนาดละมุดได้ 3 ขนาดตามความต้องการของตลาด 
โดยมีค่าความผิดพลาดสูงสุดร้อยละ 25 (3) เครื่องที่สร้างขึ้นสามารถคัดขนาดละมุดปริมาณ 10 กิโลกรัมโดย
ใช้เวลาเฉลี่ย 8.22 นาที หรือเทียบเท่าแรงงานคน 3 คนที่ใช้เวลาคัดแยกเท่ากัน และเครื่องใช้ก าลังไฟฟ้า 
335.11 วัตต์ และ (4) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้งานอยู่ในระดับพอใจมาก [4] 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน” ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ค้นคว้าข้อมูลจาก Internet เพ่ือที่จะได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน และ
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ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาหรือสร้างเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน โดยการศึกษางานวิจัยต่างประเทศ ทาง 
Internet 

2.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งผู้ให้ข้อมูล 
2.1  ประชากร แหล่งผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ

เครือ่งกล หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าสวนละมุด  
2.2  กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานจริงกับเกษตรชาวสวนละมุด หมู่ที่ 3 ชุมชนบางมะฝ่อ ต.บาง

มะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 
และแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 

3.1  การด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 
เริ่มต้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน  ท าการ

ออกแบบและเขียนแบบ น าแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ช านาญการ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการ
สร้างเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน และทดลองการใช้งานกับชาวสวนละมุด หมู่ที่ 3 ชุมชนบางมะฝ่อ ต.บาง
มะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

3.2  การด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 

นี้เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี 
คุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุงและคุณภาพปรับปรุง 

วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของและประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องล้างละมุด
เพ่ือชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของรูปแบบ และวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจน าไปใช้ในการ
ร่างแบบประเมิน ก่อนน าเสนอให้กับผู้ทรงวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม แล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นจึงท าการสร้างฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการประเมิน 

4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน โดยการประเมิน

ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ชาวสวนละมุด หมู่ที่ 3 ชุมชนบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ าเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 1 แห่ง จากการทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเห็นที่มีต่องานวิจัย โดย
พิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะมีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1  เชิญและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
4.2  ผู้วิจัยสาธิตวธิีการท างานและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 
4.3  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
4.4  เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการพัฒนาเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน  
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ แบบประเมินด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับการประเมิน 

1. ด้านคุณภาพ 4.60 .20 อยู่ในระดับดีมาก 
2. ด้านประสิทธิภาพ 4.17 .52 อยู่ในระดับดี 

เฉลี่ยรวม 4.38 .36 อยู่ในระดับดี 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในการประเมินคุณภาพ

ของเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =4.38, (S.D.)= 0.36) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อก าหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x = 4.60, (S.D.)= 0.20) 

และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งานจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x =4.17, (S.D.)= 0.52) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน 

ครั้ง
ที ่

เวลาที่ใช้ 
(นาที) 

 
การท างาน

ได้ 
(กิโลกรัม) 

การท างานระบบล้าง ปริมาณ
น้ า

จ านวน 5 
ลิตร 

หมายเหตุ 
หัวที่  
1-2 หัวที่  

3-4 

หัวที่  
5-6 

หัวที่  
7-8 

1 00-10 10.0 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ น้ าปกติ 
ผลละมุด
ติด 

2 11-20 11.0 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ น้ าปกติ  
3 21-30 11.0 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ น้ าปกติ  

4 31-40 10.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 
เริ่ม

สกปรก 
มีสิ่งเจือปน 

5 41-50 10.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ สกปรก สีน้ าเปลี่ยน 
6 51-60 10.5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ สกปรก สีน้ าเปลี่ยน 

 60 63.5 ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ    
 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองการท างานของเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน การวิเคราะห์ผลการทดลอง
พบว่า การทดลองการท างานเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน โดยภาพรวมแล้วสามารถล้างละมุดได้ 63.5 กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน เพ่ือหาคุณภาพเครื่องล้างละมุด
เพ่ือชุมชน และเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องล้าง

ละมุดเพ่ือชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ข้อก าหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และด้านข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน

จะอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ( x =3.50) ในข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยจะ
เห็นได้ว่าเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน   สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 การทดลองการท างานเครื่องล้างละมุดเพ่ือชุมชน โดยภาพรวมแล้วสามารถล้างผลละมุดได้ 63.5 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ในข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป ควรน าหลักการนี้ ไปจัดท าในการออกแบบและสร้างเครื่องอ่ืน 
แล้วท าการศึกษาต่อไป 
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T 053 
การพัฒนาคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

Development of Village and Urban Community Fund Accounting Manual 
ประคอง  เจนคุณาวัฒน์1*ปภัสสร  อินทโสตถิ2 นิตยา  หลวงจันทร์3 

Prakong Chenkhunawat21 Papassorn Intasotti2 Nittaya Loungchan3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) พัฒนาคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2) ศึกษา

ประสิทธิภาพของคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการ
ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่พัฒนาขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประธานกองทุนหมู่บ้าน 
จ านวน 100 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน ผู้ตรวจสอบบัญชีเครือข่าย 28 คน และนักพัฒนาจ านวน 12 คน 
เก็บข้อมูลโดยใช้ คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย แบบประเมินผลการ
จัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการ
ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1. คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นเอกสารที่ให้ความรู้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการใช้คู่มือ วัตถุประสงค์ของ
คู่มือ ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บทที่ 2 บัญชีชุด
ที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” บทที่ 3 บัญชีชุดที่ 2 เงินค่าหุ้น เงินออมทรัพย์สัจจะ หรือ “บัญชี 2” 
บัญชีเงินกู้ต่อยอด จากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 2. ประสิทธิภาพของคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง มีค่าเท่ากับ 81.25/83.54เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้   และ 3. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่พัฒนาขึ้น โดย
ผู้วิจัย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค าส าคัญ : คู่มือการท าบัญชี  บัญชีกองทุนหมู่บ้าน  กองทุนหมู่บ้าน 
 
Abstract 

village and urban community fund accounting manual 2) to study the achievement 
of using the village and urban community fund accounting manual 3) to study the 
satisfactory of the graduate level students in the technology degree curriculum, the 
accounting program (continuous) of Lampang Vocational College on the village and urban 
community fund accounting manual that has developed to study with 12 population who 
are the graduated students, the technology degree curriculum, the accounting program 
(continuous) of Lampang Vocational College. The tools that were used : the village and 
urban community fund accounting manual that developed by the researcher, the test 
paper for studying the achievement in working performance of village and urban 
community fund accounting and the questionnaire for satisfactory of the graduated level 
students, the curriculum of technology degree, the accounting program (continuous) of 
Lampang Vocational College on the village and urban community fund accounting manual 
that has developed and analyzed the data with the approach of  the Means, the standard 
deviation 

From the result of the research found that the village and urban community fund 
accounting manual has the efficiency of 81.25/83.54 near with the criteria 80/80 that 
designed. The ability in working performance of village and urban community fund 
accounting manual of the students after using the manual was more than before using the 
manual. The students were satisfied with using the village and urban community fund 
accounting manual at much level in the whole regarding the contents and knowledge of 
village and urban community fund, the principles of village and urban community fund 
accounting, the standard of village and urban community fund accounting, the ethical 
codes of the auditor of the village and urban community fund accounting. The result of this 
research showed that the village and urban community fund accounting manual was the 
guideline for working performance of village and urban community fund accounting manual 
efficiently. 
 

Keywords: Accounting Manual,  Village Fund  Accounting ,  Village Fund   
บทน า 
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ปี พ.ศ. 2544  รัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ชุมชนไว้เพื่อใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ จัดระบบและ
บริหารจัดการเงินกองทุนได้ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ของชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ                  
ในระดับรากหญ้า และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ด้านสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างแหล่งเงิน        
ของตนเอง จากการคิดเอง ตัดสินใจเอง และท าเองเพ่ือพ่ึงพาตนเองในอนาคต 

2.  ด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ท าให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชน 
3. ด้านการเมือง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน ามาใช้ในชุมชนของตนเอง 
4. ด้านวัฒนธรรม ท าให้เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และการกระจายความเสมอภาคใน

ชุมชนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า    
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา       

การบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง               
ที่พัฒนาขึ้น  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   1. คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่รวบรวม กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักการปฏิบัติที่เก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาคู่มือที่ดีนั้น ควรเตรียมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา คู่มือ 
แหล่งเรียนรู้ และจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ ใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ข้อมูลละเอียดครบถ้วน 
เน้นการปฏิบัติ อธิบายการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ และมีการทดลองน าไป
ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต  

2. การจัดท าบัญชี การบัญชี (ACCOUNTING) หมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก 
จ าแนกและท าสรุปข้อมูล เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นในรูปของตัวเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่าง
สม่ าเสมอเป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักการและผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน 
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ การจัดท าบัญชี (BOOK KEEPING)                  
เป็นหน้าที่ของผู้ท าบัญชี (BOOK KEEPER) ซึ่งมีขั้นตอนของการปฏิบัติ การรวบรวม (COLLECTING) หมายถึง 
การรวบรวมข้อมูลหรือรายการค้าที่เกิดขึ้นประจ าวัน และหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ เช่น หลักฐาน     
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การซื้อเชื่อและขายเชื่อ หลักฐานการรับเงินและจ่ายเงิน เป็นต้น การจดบันทึก (RECORDING) หมายถึง การน า              
รายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาบันทึกลงในสมุดรายวันขั้นต้นให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเรียง
รายการตามล าดับก่อนหลัง และมีเอกสารประกอบการจ าแนก (CLASSIFYING) หมายถึง การน ารายการค้า                 
ที่บันทึกลงในสมุดรายวันขั้นต้นมาจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ของประเภทบัญชีต่าง ๆ การสรุปผลข้อมูล 
(SUMMARIZING) หมายถึง การน าประเภทหมวดหมู่ทางการบัญชีที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการค้านั้น ๆ 
เพ่ือให้ทราบผลของการด าเนินงานของกิจการ จะสรุปผลออกมาทางรูปแบบรายงานทางการเงิน คือ “งบก าไร
ขาดทุน” และถ้าต้องการทราบฐานะการเงินของกิจการ ก็จะสรุปผลออกมาทางรูปแบบ “งบแสดงฐานะ
การเงิน”  

3.  การท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมายถึง การเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนกและ            
ท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับกิจกรรมในรูปตัวเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้ได้ข้อมูล ทางการเงิน              
ที่เป็นประโยชน์แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า “การพัฒนาคู่มือการท าบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง” หมายถึง การจัดท าคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร ต ารา ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
เพ่ือให้ได้คู่มือส าหรับผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท าบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ ผู้วิจัยก าหนดความหมายค าศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
 คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมายถึง เอกสารที่ให้ความรู้เป็นแนวทางในการ
จัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการใช้คู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
ขอบข่ายเนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บทที่ 2 บัญชีชุดที่ 
1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” บทที่ 3 บัญชีชุดที่ 2 เงินค่าหุ้น เงินออมทรัพย์สัจจะ หรือ “บัญชี 2” 
บัญชีเงินกู้ต่อยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

การพัฒนาคู่มือ หมายถึง กระบวนการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาประเมินหาประสิทธิภาพของคู่มือ 
ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาคู่มือ การทดลองใช้คู่มือ  การประเมินและการปรับปรุงคู่มือ 

เกณฑ์ประสิทธิภาพของคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีค่าเท่ากับเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่แสดงค่าประสิทธิภาพของคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ทั้งนี้ค่าตัวเลข 80 มีความหมาย ดังนี้ 

 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ซึ่งหาได้จากค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ของนักศึกษาทั้งหมดที่ได้จากแบบประเมินผลการใช้งานคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่าง
การปฏิบัติงาน   
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 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ซึ่งหาได้จากค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ของนักศึกษาทั้งหมดท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลังการปฏิบัติงาน 

นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ านวน 12 คน   

ความพึงพอใจของนักศึกษา หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการท าบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ตรวจสอบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่งตั้ง       
มีอ านาจหน้าที่เพียงการตรวจประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจรับรองงบการเงินประจ าปี ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่อย่างใด 

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะท างานก ากับดูแล      
การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  ที่ เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าบัญชี การเงิน และรับรองงบการเงินที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดท าขึ้น รวมทั้งการให้
ข้อแนะน าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าต าบล หมายถึง ผู้ตรวจสอบที่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
ระดับต าบลแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารและการจัดท างบการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ก่อนที่จะน างบการเงินให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตรวจสอบ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ านวน 12 คน  
 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
โดยการสัมภาษณ์ประธานกองทุนหมู่บ้าน ต. ท่าผา อ. เกาะคา จ. ล าปาง จ านวน 10 คน  
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  3. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาเพ่ือหาแนวทางจัดท าและพัฒนา 
คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  4. ออกแบบคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งในเนื้อหาคู่มือ ประกอบด้วย  

1) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
2) บัญชีชุดที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” และ  
3) บัญชีชุดที่ 2 เงินค่าหุ้น เงินออมทรัพย์สัจจะ หรือ“บัญชี 2” บัญชีเงินกู้ต่อยอดจาก

สถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 
  5. ตรวจสอบคุณภาพคู่มือโดยน าคู่มือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม ให้ผู้ตรวจสอบ 
บัญชีเครือข่ายต าบลและผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
  6. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  7. ผู้วิจัยให้ประชากรท าแบบทดสอบก่อนการใช้คู่มือ 
  8. ผู้วิจัยน าคู่มือให้ประชากรทดลองใช้พร้อมประเมินผลการใช้โดยใช้แบบประเมินผลการใช้งาน  
  9. ผู้วิจัยให้ประชากรท าแบบทดสอบหลังการใช้คู่มือ 
  10. ผู้วิจัยให้ประชากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2. แบบประเมินผลการใช้งาน และแบบทดสอบ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  การพัฒนาคู่มือ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานกองทุนหมู่บ้าน ต าบลท่าผา อ าเภอ

เกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 10 คน แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 6 คน แบบสอบถามจากผู้ตรวจสอบบัญชี
เครือข่ายต าบล จ านวน 28 คน   

 2. ท าการประเมินผลการใช้งานคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้แบบ
ประเมินผลการใช้งาน 
 3. ท าการทดสอบหลังการใช้คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยใช้
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวน 12 คน 

 4. ท าการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ที่มีต่อคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้แบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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1.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน ามา                      
จัดหมวดหมู่ ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 2. ข้อมูลประสิทธิภาพคู่มือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตร E1/E2 
 3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคู่มือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นเอกสารที่ให้ความรู้เป็นแนวทางในการ

จัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการใช้คู่มือ วัตถุประสงค์
ของคู่มือ ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บทที่ 2 
บัญชีชุดที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” บทที่ 3 บัญชีชุดที่ 2 เงินค่าหุ้น เงินออมทรัพย์สัจจะ หรือ 
“บัญชี 2” บัญชีเงินกู้ต่อยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

2. ประสิทธิภาพของคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีค่าเท่ากับ 81.25/83.54 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรวม                  
อยู่ในระดับมาก 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นเอกสารที่ให้ความรู้

เป็นแนวทางในการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการ              
ใช้คู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง บทที่ 2 บัญชีชุดที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” บทที่ 3 บัญชีชุดที่ 2 เงินค่าหุ้น               
เงินออมทรัพย์สัจจะ หรือ “บัญชี 2” บัญชีเงินกู้ต่อยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3”  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าประสิทธิภาพของคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีค่า
เท่ากับ 81.25/83.54 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้คู่มือ
การท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้คู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เท่ากับ 24.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.678 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้คู่มือ คิดเป็นร้อยละ 34.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.229 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้น เท่ากับ 8.33 

3. จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ ด้านรูปเล่ม มีความสวยงามของปก และรูปแบบตัวอักษร 
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ชัดเจน อ่านง่าย ด้านเนื้อหา มีการแบ่งเนื้อหาได้เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย การล าดับเนื้อหาสอดคล้อง เชื่อมโยง
กัน และเนื้อหาทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ด้านกิจกรรม มีประโยชน์จากการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ด้าน
ประโยชน์ของคู่มือ เป็นประโยชน์ต่อผู้ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  อยู่ในระดับมากที่สุด  

   
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าคู่มือการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปใช้งาน 
  1.1 ก่อนท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผู้สอนต้องประเมินความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

บัญชี และความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระเบียบและเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกอบการจัดท าบัญชีเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

  1.2 นักศึกษาควรเสาะแสวงหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ตามภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือเกิดทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

2 . ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 
  ควรท าการพัฒนาการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
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T 054 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษี  และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                     

ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดล าปาง 
UNDERSTANDING IN ELECTRONIC TAX SYSTEM AND DOCUMENTS OF THE 

ENTREPRENEURS WHO REGISTER FOR VALUE ADDED TAX (VAT) WHOSE THE 
BUSINESSES ARE IN LAMPANG 

 
อัญชนา  เหมวงศ์กุล1* บุษบา  ครอบครอง 2 และกัญญณัช  โท๊ะนาบุตร3 

Anchana Hemwongkul1 Busaba Krobkrong2 and Kanyanut Thohnabutr3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 คน 
เครื่องมือ คอืแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจในร้อยละ E-Tax Invoice/E-Receipt ร้อยละ 50.62 ระบบ E-Withholding Tax ร้อยละ 45.55 
และระบบ E-Flining/E-Payment ร้อยละ 47.14  
 
Abstract 
 This research aimed to understand the tax system and electronic document 
transactions of enterprises registered for VAT. In Lampang A sample of 297 people, the 
statistics used to analyze the results of the research showed. The sample has a deep 
understanding of E-Tax Invoice / E-Receipt percent, 50.62 percent or E-Withholding Tax 
45.55 and E-Flining / E-Payment 47.14 percent. 
 
1.  บทน า 

จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ระบบขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม หน่วยงานการเงิน การคลัง ได้เข้าสู่ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยการ
ให้บริการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่ 1) ระบบ e-Tax 
Invoice/e-Receipt 2) ระบบ e-Withholding Tax 3) ระบบ e-Filing ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความรู้

                                                 
123สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
*coressponding author. e-mail: Shado_2@hotmail.com 
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ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีสถานประกอบการในจังหวัดล าปางต่อระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีสถานประกอบการในจังหวัดล าปาง 

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 ราย โดยการแบ่งตามสัดส่วนประชากรจ านวนทั้งหมด 
2,974 ราย และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling Design) จากธุรกิจแต่
ละประเภทตามสัดส่วนของธุรกิจ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดล าปาง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ท าการวิเคราะห์ตามวิธีการ
ทางสถิติ คือ  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Mean) 

 
4.  ผลการวิจัย 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดล าปาง แสดงค่าเฉลี่ยในแต่ละระบบดังนี้ 

 

รายการ 
ความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ตอบถูก ตอบผิดและ 
ไม่แน่ใจ 

รวม 

  1. ระบบ E-Tax Invoice/E–Receipt 50.62 49.38 100 

  2. ระบบ E-Withholding Tax 45.55 54.45 100 

  3. ระบบ  E-Filing/E-Payment 47.14 52.86 100 
 
ส่วนการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม มี

ข้อเสนอแนะในการให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรู้ทางภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเก่ียวกับความรู้ทางภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
จะได้น าไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง และด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
5.  บทสรุป 
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 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีสถานประกอบการในจังหวัดล าปาง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย  3 ระบบ ตาม
ค่าเฉลี่ย สามารถเรียนล าดับได้ดังนี้ ล าดับแรกระบบ E-Tax Invoice/E–Receipt ผู้ประกอบการมีความรู้ความ
เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 50.62 รองมาคือระบบ E-Filing/E– Payment ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ คิด
เป็นร้อยละ 47.14 และล าดับสุดท้ายคือระบบ E-Withholding Tax ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ คิด
เป็นร้อยละ 45.55 แต่โดยภาพรวมแล้วผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีสถานประกอบการในจังหวัด
ล าปางส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มากนัก ทราบเพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    502 
 

 

T 055 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลัง 

รถบรรทุก ISUZU NMR130 
The Development and Efficiency the Evaluation of Tool for Truck Rear 

Wheel Bearing Clearance Adjusted of ISUZU NMR 130 
ธนาธิป  หนองนาว1 ยงยุทธ  พรมบุตร2 ทวีวัฒน์  ร่ืนรวย3 ฒนิจ  ด้วงอ่ า4 จิรโรจน์  วิเชียรเพริศ5 

Thanatip  Hnongnow1 Yongyut  Prombut2Thaweevat  Ruenrui
3  

Thanit  Duangum4 Chirarot  Wicheanphert5 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลัง ISUZU 

MNR 130 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รองผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่างซ่อม ครูฝึก บริษัท
อีซูซุอุทัยธานี จ ากัด และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ใน
การสอนสาขาวิชาช่างยนต์และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน และเครื่องมือตั้งระยะ
ฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลัง ISUZU MNR 130 มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด 2) การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU 
NMR 130 พบว่า ใช้ระยะเวลาในการตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 เร็วขึ้น 3.00 
นาท ี
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การหาประสิทธิภาพ, เครื่องมือ, ระยะฟรีลูกปืนล้อหลัง 

                                                 
1
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Abstract 
The objective of this research was to develop and efficiency the evaluation of 

Tool for Truck Rear Wheel Bearing Clearance Adjusted of ISUZU NMR 130. The efficiency of 
Tool evaluated by 5 experts who selected by a specification of the total number of 5 
people. The research instrument was quality assurance and Tool for Truck Rear Wheel 
Bearing Clearance Adjusted of ISUZU NMR 130. Data were analyzed using by mean and 
standard deviation. 

The results of the research were as follows : 1) The quality of the work piece 
including 3 aspects. Found quality assessment of Tool for Truck Rear Wheel Bearing 
Clearance Adjusted of ISUZU NMR 130 very good level 2) Performance testing of Tool for 
Truck Rear Wheel Bearing Clearance Adjusted of ISUZU NMR 130 found average service time 
is 3.00 minutes faster. 
 

Keywords: Development,  Efficiency, Tool, Rear Wheel Bearing Clearance 
 

บทน า 
ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่จ าเป็นต้องมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกและช่วยในการท างาน เพ่ือให้เกิด

ความสะดวก สบาย ปลอดภัย และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด ารงชีวิตและการท างานนั้น สิ่งที่เรา
สัมผัสอยู่บ่อย ๆ การใช้ยานพาหนะกันอยู่ประจ าทุกวันและชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ย่อมมีการสึกหรอไปตาม
อายุการใช้งาน จารบีลูกปีนล้อ จ าเป็นต้องมีการดูแลและบ ารุงรักษา โดยการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการหรือ
ตามอู่ซ่อมรถ [1] การซ่อมรถยนต์จึงจ าเป็นทีต้องใช้อุปกรณ์จ านวนมากการซ่อมรถยนต์แต่ละครั้งต้องใช้
ระยะเวลาในการซ่อม การบริการจารบีลูกปีนล้อต้องใช้เครื่องมือขนาดมาก ใหญ่และหนัก ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน ตามรุ่น และยี่ห้อ ของบริษัทผู้ผลิต จากประสบการณ์ในการฝึกงานจริงของ ผู้วิจัยในศูนย์บริการและจาก
การสอบถามช่างซ่อมรถยนต์ของศูนย์บริการ [2]  เกี่ยวกับปัญหาในด้านการปรับตั้งตัวล็อกลูกปืนล้อและการ
ถอดนอตล็อกลูกปืนออกต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้ไขควงค่อย ๆ ตอกนอตล็อกลูกปืนเพ่ือล้างและอัดจารบีลูกปืน
ล้อ และต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาก 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมีความ
ปลอดภัยต่อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ลดเวลาการท างาน และลดแรงของช่างผู้บริการซ่อม 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    504 
 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 
เครือ่งมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตัวแปรต้น ได้แก่ เครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ ตลับลูกปืน เหล็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

พีรวัส  คงอ่อน และอัศวรัตน์ ช่างคิด [3] ได้ท าการศึกษาเรื่อง เครื่องมือดูดลูกปืนล้อช่วยแรง โดย
ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ ความคิดเห็นของนักศึกษาและออกแบบบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การหาค่าเฉลี่ย 4 ระดับ ได้ผลจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ เฉลี่ย 3.12 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และผลจาก
การวิเคราะห์ของนักศึกษาเฉลี่ย 3.6 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี แสดงว่าเครื่องมือดูดลูกปืนล้อช่วยแรงมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

วีระเทพ เรือนวิลัย  และคณะ [4] ได้ท าการศึกษาเรื่อง  เครื่องมือถอดลูกหมากแร็คแบบตัว T เป็น
เครื่องมือที่จัดทามาเพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานผลจากเครื่องมือถอดลูกหมากแร็คแบบเก่าใช้
ค่าเฉลี่ยเวลา 7.06 ในการถอดมากกว่าเครื่องมือถอดลูกหมากแร็คแบบตัว T ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 2.46 และ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานทดสอบประสิทธิภาพโดยสอบถาม  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและช่างซ่อมบ ารุงหลังจากการใช้งานซึ่งสอบถาม ความพึงพอใจในภาพรวมของแบบประเมินคิดรวม
เป็นค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับ ดี 

กฤษณพงศ์  จันทร์ศรี และคณะ [5] ได้ท าการศึกษา เรื่อง เครื่องมือถอดสปริงโช้คหลัง
รถจักรยานยนต์ โดยประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ ความคิดเห็นของนักศึกษา และแบบบันทึกข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าเฉลี่ย 4 ระดับ ได้ผล จากการวิเคราะห์ของอาจารย์ เฉลี่ย 3.33 อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม และผลจากการวิเคราะห์ของนักศึกษา เฉลี่ย 3.50 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี แสดงว่าเครื่องมือ 
ถอดสปริงโช้คหลังรถจักรยานยนต์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130 
ผู้วิจัยได ้ด าเนินงาน ดังนี้ 
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ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์ ครูฝึก บริษัทอีซูซุ

อุทัยธานี จ ากัด และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในการ
สอนสาขาวิชาช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่าง
ซ่อมรถยนต์ ครูฝึก บริษัทอีซูซุอุทัยธานี จ ากัด และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ้านวนรวมกัน 5 คน 

การออกแบบและสร้างเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130 

   
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย
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ภาพที ่2 แสดงการออกแบบสร้างเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย 
แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน มีหัวข้อใหญ่ 3 หัวข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านการออกแบบ, ความ

เหมาะสมด้านโครงสร้างและระบบการท างาน และด้านคุณภาพของชิ้นงาน แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 

เครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130 
การวางแผนการทดสอบ 
ผู้วิจัยได้วางแผนในการทดสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การวางประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยด าเนินการสรุปข้อมูลเป็นตาราง หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าการประเมิน
คุณภาพ 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน ด้านคุณค่าของชิ้นงาน และท า
การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 สามารถ
สรุปได้ ดั้งนี ้
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 

รายการที่ประเมิน X  S.D ความหมาย 

1. ความเหมาะสมด้านการออกแบบ 4.85 .122 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมโครงสร้างและระบบการท างาน 4.73 .297 มากที่สุด 

3. ด้านคุณค่าของชิ้นงาน 4.88 .178 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.82 .199 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 
130 ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า การประเมินคุณภาพของอุปกรณ์เครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก 
ISUZU NMR 130 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( X =4.82, S.D.=.199) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านคุณค่าของชิ้นงาน มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( X =4.88, S.D.=.178) ความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( X =4.85, S.D.=.122) และความเหมาะสมโครงสร้างและระบบ
การท างาน มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( X =4.73, S.D.=.297) ตามล าดับ 

การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU  NMR 130 
การทดสอบหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 

130 ท าการทดสอบโดยใช้การถอดนอตล้อ และท าการเก็บข้อมูลที่ได้ระยะเวลาในการตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อ 
แล้วท าการเปรียบเทียบกับเครื่องมือขันตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อล้อมีผลการทดสอบดังต่อไปนี้ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    508 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU 
NMR 130 

ครั้งที ่

เครื่องมือขนัระยะฟรีลูกปืนล้อ 
(เดิม) 

เครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลัง 
ISUZU NMR 130 

เปรียบเทียบ
ระยะเวลาใน
การขันระยะ
ฟรีลูกปืนล้อ 
    (นาที) 

การขันระยะฟรี
ลูกปืนล้อ 

(1 ล้อ/ครั้ง) 

ระยะเวลาใน
การขันระยะฟรี

ลูกปืนล้อ 
(นาท)ี 

การขันระยะฟรี
ลูกปืนล้อ 

(1 ล้อ/ครั้ง) 

ระยะเวลาใน
การขันระยะฟรี

ลูกปืนล้อ 
ขันนอต(นาที) 

1 1 4.45 1 2.15 2.30 

2 1 5.38 1 2.48 2.90 

3 1 7.20 1 3.40 3.80 

เฉลี่ย 1 5.68 1 2.68 3.00 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU 
NMR 130 โดยเปรียบเทียบกับเครื่องมือขันระยะฟรีลูกปืนล้อ (เดิม) พบว่า ประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรี
ลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 ใช้เวลาปฏิบัติงาน เฉลี่ย 2.68 นาที เครื่องมือขันระยะฟรีลูกปืน
ล้อ (เดิม) ใช้เวลาปฏิบัติงาน เฉลี่ย 5.68 นาที เครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 
130 ใช้เวลาปฏิบัติงานเร็วขึ้น เฉลี่ย 3.00 นาท ี
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

คุณภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 ด้านการออกแบบ มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน มีความเหมาะสมมากที่สุด และด้านคุณค่าของ
ชิ้นงาน มีความเหมาะสมมากที่สุด สรุปภาพรวมคุณภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU 
NMR 130 มีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรวัส คงอ่อน และอัศวนันต์ ช่างคิด [3] ได้
ท าวิจัย เรื่อง เครื่องมือดูดลูกปืนล้อช่วยแรง พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ เฉลี่ย 3.12 อยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม และผลจากการวิเคราะห์ของนักศึกษาเฉลี่ย 3.6 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี แสดงว่าเครื่องมือดูด
ลูกปืนล้อช่วยแรงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุนันท์ สัมพันธรัตน์ [1] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างเครื่องมือต้นแบบถอดลูกปืนปลาย
เพลาคลัทช์ พบว่า ผลการประเมินในด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.38 และด้านความสามารถในการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ย 4.78 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นผลให้เครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
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ประสิทธิภาพเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 สามารถตั้งระยะฟรี
ลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 ต่อ 1 ล้อ โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 2.73 นาที ทั้งนี้เพราะเครื่องมือ
ตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 มีความสมบูรณ์ สามารถขันนอตได้เร็ว เครื่องมือตั้ง
ระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระเทพ  เรือนวิลัย และคณะ [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  เครื่องมือ
ถอดลูกหมากแร็คแบบตัว T พบว่า ผลจากเครื่องมือถอดลูกหมากแร็คแบบเก่าใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 7.06 ในการ
ถอดมากกว่าเครื่องมือถอดลูกหมากแร็คแบบตัว T ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 2.46 และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะปฏิบัติงานทดสอบประสิทธิภาพโดยสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาและช่างซ่อมบ ารุงหลังจากการ
ใช้งานซึ่งสอบถาม ความพึงพอใจในภาพรวมของแบบประเมินคิดรวมเป็นค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับ ดี 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ควรเพิ่มความแข็งแรงของเครื่องมือตั้งระยะฟรีลูกปืนล้อหลังรถบรรทุก ISUZU NMR 130 โดยตัด
เหล็กแผ่นยึดเสริมความแข็งแรง 
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T 056 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนดว้ยมอเตอร์ 

THE DEVELOPMENT AND EFFICIENCY THE EVALUATION OF ENGINE OIL DRAIN 
PUMP WITH MOTOR 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วย

มอเตอร์ หาคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์ ครูฝึก บริษัท 
สยามนิสสัน อุทัยธานี จ ากัด และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง ประเมิน 
3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน และด้านคุณค่าของชิ้นงาน และประเมิน
ประสิทธิภาพโดยการทดสอบการใช้งานเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์เปรียบเทียบกับ
เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบมือหมุน    
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.73, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 3 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพดี 2) ประสิทธิภาพการใช้งานโดยดูดน้ ามันหล่อลื่น
จากถังน้ ามัน 200 ลิตร จ านวน 8 ถัง พบว่า เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์  ใช้เวลาเฉลี่ย 
16.35 นาที และเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบมือหมุน ใช้เวลาเฉลี่ย 35.54 นาที ซึ่งใช้เวลาแตกต่างกัน 19.39 
นาท ี
  
ค าส าคัญ:  เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์, การหาประสิทธิภาพ, น้ ามันหล่อลื่น   
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Abstract 
The development and efficiency the evaluation of engine oil drain pump with 

motor. The objective of this research were to design construction of engine oil drain pump 
with motor. To estimate the average quality overall from experts 5 people. Assessment of 3 
aspects: design Structure and working system and the value of the work. Performance 
evaluation by usability testing compare Engine oil drain pump with motor and Engine oil 
drain use hand crank.  

The research found that 1) the quality of the specialist that are focused on a very 
good level ( X = 4.74) and the standard deviation (S.D. = 0.45) and when considering in 
each side found that all five aspects are averages over 3.50 in the minimum level of quality 
2) 2) performance results for engine oil drain pump with motor compare Engine oil drain 
use hand crank. By tank 200 liters, 8 tank. Engine oil drain pump with motor have average 
16.35 minute and Engine oil drain use hand crank have average 35.54 minute. Comparison 
results have average difference 19.39 minute. 

 
Keywords:  Engine oil drain pump with motor, Efficiency, Oil drain 

 

บทน า 
เนื่องจากปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการคมนาคม การขนส่งโดยสารหรือรถยนต์

ส่วนบุคคล เมื่อใช้ไปตามระยะทางหรือเวลาที่หนึ่งจึงต้องมีการบ ารุงรักษา เพื่อให้ยานพาหะนะนั้นอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ น้ ามันเครื่ องเป็นสารหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ 
เครื่องยนต์ ซึ่งต้องมีการบ ารุงรักษาตามระยะ แต่การจะถ่ายน้ ามันเครื่องออกจากเครื่องยนต์ในแต่ละครั้งนั้น
ต้องเสียเวลาในการถ่ายน้ ามันเครื่อง เพราะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลายอย่าง ในแต่ละครั้งจะท าให้
พ้ืนที่ในการท างานสกปรกและท าความสะอาดล าบากอาจจะส่งผล อันตรายต่อการปฏิบัติงานทั้งผู้ปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ และยานพาหะนะได้ [1]  

จากประสบการณ์ในการฝึกงานของผู้วิจัยในศูนย์บริการและจากการสอบถามกับช่างซ่อมรถยนต์ของ
ศูนย์บริการว่ามีปัญหาในด้านการดูดถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเก่าจากถังถ่ายน้ ามันหล่อลื่นไปสู่ถังเก็บน้ ามันหล่อลื่น
ขนาดใหญ่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานหลายคนเป็นการสิ้นเปลืองบุคคลและใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก [2] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานสามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกและปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุน
ด้วยมอเตอร์ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง และน าเสนอเนื้อหาตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1.  น้ ามันหล่อลื่น 
 2.  การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 
 3.  ถังเก็บน้ ามันหล่อลื่น 
 4.  มอเตอร์ 
 5.  อัตราทดส่งก าลัง 

ชัชพงษ์ และคณะ [3]  เครื่องเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้าย ได้จัดท าโครงการเรื่อง เครื่องเติมน้ ามัน
เกียร์และเฟืองท้ายมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เครื่องเติมน้ ามันเกียร์ที่ใช้งานได้จริงและสะดวกรวดเร็วและเพ่ือหา
คุณภาพของเครื่องเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้ายได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้ายที่ใช้
งานได้จริงโดยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 3 ท่าน ประเมินเครื่องมือเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้ายได้ผล
จากการวิเคราะห์ของครู เฉลี่ย 3.30 อยู่ในระดับที่เหมาะสม และผลจากการวิเคราะห์ของนักศึกษาจ านวน 5 
คน ได้ผลเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับที่เหมาะสมดี แสดงว่าเครื่องเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

กองพล [4]  การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง งานวิจัยนี้น าเสนอการควบคุม
ความเร็วของรถไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้นสาหรับรถไฟฟ้าแหล่งพลังงานของระบบใช้แบตเตอรี่ที่ต่อ
พ่วงกับวงจรแปลงผันแบบบัคก์สองวงจรมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ชนิดแยกกระตุ้น ในงานวิจัยใช้ตัวควบคุมพีไอในการควบคุมความเร็วรอบของรถไฟฟ้า การออกแบบตัว
ควบคุมดังกล่าวใช้วิธีทางโดเมนความถี่ จากการทดสอบพบว่า ตัวควบคุมพีไอที่สร้างขึ้นสามารถควบคุม
ความเร็วของรถไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์ ในทุกสภาพของถนน 

เจษฎา และคณะ [5]  เครื่องสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบสร้างชุดเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ท าการทดลองผลและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยการท างานร่วมกันระหว่าง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับ
ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT (Continuously Variable Transmission) ผู้จัดท าได้ก าหนดให้การสูบน้ าใส่
ถังน้ าปริมาตร 200 ลิตร และท าการจับเวลาเพ่ือหาอัตราการไหล ของปั๊มน้ า และท าตารางเปรียบเทียบผล
การทดลอง เพ่ือหาว่าชุด CVT นั้นท าให้อัตราการไหลเพ่ิมมากขึ้น และท าให้มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้า
น้อยกว่าการต่อแบบต่อตรงหรือไม่ จากผลการทดลองนั้นพบว่า สามารถเพ่ิมความเร็วรอบให้กับปั๊มน้ าได้
มากกว่าการต่อการท างานแบบต่อตรง เป็นผลท าให้อัตราการไหลของปั๊มน้ าเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ย 3.0 ลิตร/นาที  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินงาน

ดังนี้  
1.  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์  ครูฝึก บริษัท สยามนิสสัน 

อุทัยธานี จ ากัด และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในการ
สอนสาขาวิชา  ช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

     1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์     
ครูฝึก บริษัท สยามนิสสัน อุทัยธานี จ ากัด และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวนรวมกัน 5 คน 

2.  การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 
  
 
 

การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
-  ทดสอบระยะเวลาในการดูดน้ ามันหลอ่ลื่น 
-  จบัเวลาในการดูดน้ ามันหล่อลื่น 
-  ทดสอบจ านวน 3 คร้ัง 
 

ศึกษาข้อมูลและออกแบบเครื่องดูด

น้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร ์

ผ่าน 

ออกแบบและสรา้งเครื่องดดู
น้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร ์

-  ออกแบบโครงสร้าง 
-  ออกแบบและติดต้ังมอเตอร ์
-  ออกแบบและติดต้ังปั๊มดูดน้ ามันและชุด
ควบคุม 
-  ปรกึษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

 
ปรับปรุง/แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

กาประเมินคุณภาพ 
เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 

ประเมินคุณภาพของเครื่องดดู
น้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร ์

-  ประเมินคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่านท าการประเมินจ านวน 3 
ด้าน 
-  ประเมินด้านการออกแบบ 
-  ประเมินด้านโครงสร้างระบบท างาน 
-  ประเมินด้านคุณค่าของชิ้นงาน 
 ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ผ่าน 

วิเคราะห์ผลการ

ทดลองและสรปุ 

รายงาน

ผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณ ์
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       2.1  การสร้างเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
              2.1.1  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่น จากหนังสือ ต ารา 
อาจารย์ ครูฝึกในสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ 
              2.1.2  ออกแบบเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ในด้านโครงสร้าง ด้าน
กลไกลและด้านระบบไฟฟ้าควบคุม 
              2.1.3  สร้างเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์และทดลองการใช้งาน 
              2.1.4  น าเครื่องดูดน้ ามันที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณา แนะน าในการแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ 
              2.1.5  ได้เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
       2.2  การประเมินคุณภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
             2.2.1  ออกแบบแบบประเมินคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้านการออกแบบ ด้าน
โครงสร้างระบบท างานและด้านคุณค่าของชิ้นงาน โดยใช้แบบมาตรราส่วนประคุณภาพ โดยใช้แบบประมาณ
ค่า (Rating Scale) ซึ่งก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (R.A. Likert) [6] และก าหนด
ระดับการประเมินคุณภาพเครื่องมือ ใช้เกณฑ์ตามที่ บุญชม [7] ก าหนดค่าเกณฑ์การยอมรับคุณภาพ คือ 
3.51 ขึ้นไป  
             2.2.2  น าแบบประเมินคุณภาพที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ ตรวจสอบความถูก
ต้อง เหมาะสม แล้วน าแบบประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
             2.2.3  ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินแบบประเมินคุณภาพ จ านวน  5 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับการแต่งตั้งจากแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
             2.2.4  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้เครื่องดูดน้ ามันฯ ให้กับผู้เชี่ยวชาญได้รับชม  
             2.2.5  ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพ จากแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้างข้ึน  
             2.2.6  เก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 
       2.3  การประเมินประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
             2.3.1  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์  
             2.3.2  ท าการทดลองเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่น โดยท าการดูดน้ ามันจากถังน้ ามันขนาด 200 
ลิตร จ านวน 8 ถัง  
             2.3.3  ท าการจับเวลาในการทดลอง โดยท าซ้ าจ านวน 3 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย 
             2.3.4 เปรียบเทียบเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบมือหมุน โดยวิธีการทดลองเหมืนกับ
เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
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ผลการวิจัย 
1.  การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
การประเมินคุณภาพของชิ้นงานคณะผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จ านวน  5 คน หัวข้อ

ในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ การประเมินคุณภาพด้าน
โครงสร้างและระบบการท างาน และการประเมินคุณภาพด้านคุณค่าของชิ้นงาน ผลการประเมินคุณภาพของ
ชิ้นงาน สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 

รายการที่ประเมิน . x . S.D ความหมาย 

1. ความเหมาะสมด้านการออกแบบ 4.45 0.51 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมโครงสร้างและระบบการท างาน 4.80 0.41 ดีมาก 
3. ด้ามคุณค่าของชิ้นงาน 4.88 0.33 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.73 0.45 ดีมาก 

  จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงานภาพรวมของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุน
ด้วยมอเตอร์ ผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ภาพรวมทั้ง 3 
ด้าน พบว่า การประเมินคุณภาพของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ มีความเหมาะสมระดับ ดี
มาก ( x =4.73, S.D.= 0.45)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณค่าของชิ้นงาน มีความเหมาะสมระดับ ดี
มาก ( x =4.88, S.D.= 0.33) ความเหมาะสมโครงสร้างและระบบการท างาน มีความเหมาะสมระดับ ดีมาก 
( x =4.80, S.D.= 0.41) และความเหมาะสมด้านการออกแบบ มีความเหมาะสมระดับ ดีมาก ( x =4.45, 
S.D.= 0.51) ตามล าดับ  
 2.  การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 

การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ท าการทดสอบโดยใช้การ
ดูดน้ ามันหล่อลื่น และท าการเก็บข้อมูลที่ได้  ระยะเวลาในการดูดน้ ามันหล่อลื่น แล้วท าการเปรียบเทียบกับ
เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบมือหมุน มีผลการทดสอบดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 

ครั้งที ่ เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบ
หมุนด้วยมอเตอร์ 
8 ถัง/ครั้ง (นาที) 

เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบ 
มือหมุน  

8 ถัง/ครั้ง (นาที) 

เปรียบเทียบระยะเวลาใน
การดูดน้ ามันหล่อลื่น 

(นาที) 

1 16.45 32.15 16.30 
2 16.36 38.47 22.11 

3 16.24 36.40 20.16 

เฉลี่ย 16.35 35.54 19.39 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    516 
 

 
  

ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ เปรียบ
ระยะเวลาในการดูดน้ ามันหล่อลื่นจากถังน้ ามัน 200 ลิตร จ านวน 8 ถัง ต่อการทดลอง 1 ครั้งโดยด าเนินการ
ทดลองจ านวน 3 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ยในการทดลอง โดยค่าเฉลี่ยของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วย
มอเตอร์ ใช้เวลาเฉลี่ย 16 นาที 35 วินาที และเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบมือหมุน ใช้เวลาเฉลี่ย 35 นาที    
54 วินาที เมื่อเปรียบเทียบพบว่า เครื่องน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ใช้เวลาในการเติมน้ ามันหล่อลื่น
น้อยกว่าเฉลี่ย 19 นาที 39 วินาที 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1.  คุณภาพของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การออกแบบ มีความเหมาะสม ดี ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน มีความเหมาะสม ดีมาก และด้าน
คุณค่าของชิ้นงาน มีความเหมาะสม ดีมาก สรุปภาพรวมคุณภาพของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วย
มอเตอร์ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยาและจักรพงษ์ [8] ท าวิจัยเรื่อง ออกแบบและ
พัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านการไล่ลมเบรก ผลการวิจัยพบว่า เครื่องไล่ลมเบรก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 2.  ประสิทธิภาพของเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ สามารถดูดน้ ามันหล่อลื่นโดยใช้
เวลา 2 นาที 4 วินาที เฉลี่ยครั้งละ 1 ถัง ทั้งนี้ เพราะเนื่องจากเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วยมอเตอร์ 
มีการท างานที่สมบูรณ์ จึงท าให้ไม่เกิดความเสียหายของเวลาในการปั่น ซึ่งเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุน
ด้วยมอเตอร์ สามารถดูดน้ ามันหล่อลื่นได้ดีกว่า สมมุติฐานที่ตั้งไว้เครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบหมุนด้วย
มอเตอร์มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชพงษ์ 
และคณะ [3] ท าวิจัยเรื่อง เครื่องเติมน้ ามันเกียร์และเฟืองท้าย ผลการวิจัยพบว่า เครื่องเติมน้ ามันเกียร์และ
เฟืองท้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เจษฎา และคณะ [5] ท าวิจัยเรื่อง ออกแบบสร้างชุดเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
ผลการวิจัยพบว่า เป็นผลท าให้อัตราการไหลของปั๊มน้ าเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ย 3.0 ลิตร/นาที และเมื่อวัด
กระแสไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์กระแสตรงที่ต่อกับชุด CVT ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยกว่าแบบต่อตรง เฉลี่ย ถึง 4 A 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ควรติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อน้ ามันหล่อลื่นเต็มถังเก็บเพ่ิมเติม 
 2.  ควรติดตั้งชุดไหลกลับถังของน้ ามันหล่อลื่นเพ่ิมเติม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การพัฒนาเครื่องดูดน้ ามันหล่อลื่นแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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T 057 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแม่แรงยกเคร่ือง 

The Development and Efficiency the Evaluation of Jack Overhaul 
 

ณรงค์ชัย  เอ่ียมละออ94 ไพศาล  สินธุ์พูล95 จิรโรจน์  วิเชียรเพริศ 3 ชยัพร  คล้ายกมล4 

Narongchai  Aeamiaoor1 Phaisan  Sinphoon2 Chirarot  Wichaphert3 Chaiyapon Klaikamon4  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแม่แรงยกเครื่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่าง ครูฝึก บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาอุทัยธานี 
และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชา
ช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน และแม่แรงยกเครื่อง สถิติที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของแม่แรงยกเครื่อง ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับดีมาก 2) 
ประสิทธิภาพของแม่แรงยกเครื่อง พบว่า ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการยกเครื่อง 11 นาที 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, แม่แรงยกเครื่อง      
  
Abstract 

The objective of this research was to development and efficiency the Evaluationof 
Jack Overhaul. The samples consisted of deputy manager of services head of repair,Mitsu 
Charoenchai Center Co., Ltd. Uthai Thani. Trainer and faculty of automotive technology. 
Uthai thani  Technical college and work at least 5 years. To be selected by aspecific 
specification of the total number of 5 people. The research instrument wasquality 

                                                 
1
 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลยัเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 4 

2 3 4 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
1 Undergraduate student Faculty of Automotive Technology. Uthai Thani Technical College. Institute of Vocational 
Education Northern Region 4.  
2 3 4Advisor, Automotive Technology. Uthai Thani Technical College. Institute of Vocational Education Northern Region 4.  
 
* Corresponding author. E-mail: phaiauto@hotmail.com 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    519 
 

 
  

assurance and protective devices for Jack Overhaul. Data were analyzed using bymean and 
standard deviation. 

The results of the research were as follows : 1) The quality of the work piece 
including 3 aspects. Found quality assessment of protective devices for Jack Overhaul very 
good level 2) performance testing of protective devices for Jack Overhaul Average service 
time 11 minutes. 

 
Keywords: Development, Efficiency, Jack Overhaul   

 

บทน า 
ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ จ าเป็นต้องมีเครื่องอ านวยความสะดวก และช่วยในการท างาน เพ่ือให้เกิด

ความสะดวกสบาย และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด ารงชีวิตและการท างานนั้น สิ่งที่เราสัมผัสอยู่
บ่อย ๆ  ก็คือการใช้ยานพาหะกันอยู่ประจ าทุกวันจ าเป็นต้องมีการดูแล และบ ารุงรักษา  เช่น  ซ่อมแซมจุดที่
ช ารุดเสียหาย   การบ ารุงรักษาพ้ืนที่ที่อยู่สูงจากพ้ืน    ต้องมีอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปท างานถ้า
อุปกรณ์นั้นไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้    เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [ 1 ]   

รถยนต์บางรุ่น   การยกเกียร์ลงมาเพ่ือท าการซ่อมบ ารุง    จ าเป็นต้องใช้แม่แรงเพ่ือยกเครื่องยนต์ไว้
แม่แรงยกเครื่องที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเสื่อมสภาพใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร    ส่งผลให้การท างานของช่างใน
ศูนยบ์ริการล่าช้าไม่สะดวก สิ้นเปลืองเวลาเพ่ิมมากข้ึน และอาจท าให้รถของลูกค้าเกิดความเสียหายได้ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพแม่
แรงยกเครื่อง เพื่อใช้ในการบริการงานซ่อมบ ารุงให้สะดวก  ประหยัดเวลา  ลดขั้นตอนในการท างานของช่างผู้
ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแม่แรงยกเครื่อง 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแม่แรงยกเครื่องผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้  ประเภท หน้าที่ การท างาน และการบ ารุงรักษาแม่แรง , ประเภท ชิ้นส่วน หลักการท างาน
กระบวนการเผาไหม้ การบ ารุงรักษา และการซ่อมเครื่องยนต์, ประเภท โครงสร้าง และความแข็งแรงของ
เหล็ก  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย [2]    ท าวิจัยแม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟ์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก ได้ออกแบบสร้าง
และวิเคราะห์แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟ์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm   ระยะพิตซ์2 
mm  ซึ่งเป็นวัสดุที่มีจ าหน่ายทั่วไปภายในประเทศ  โดยน ามาประยุกต์เป็นองค์ประกอบหลักของ แม่แรงที่
ออกแบบ  เพื่อทดแทนสกรูส่งก าลังขนาด 13 mm ระยะพิตซ์ 3 mm   น าเข้าจากต่างประเทศ  และท าการ
วิเคราะห์ค่าโมเมนต์บิดสูงสุดของสกรูส่งก าลังและสลักเกลียวเมตริก ในการยกรถยนต์ ค่าความปลอดภัยของ
สกรูส่งก าลังของแม่แรงมาตรฐาน และค่าความปลอดภัยของสลักเกลียวเมตริก พบว่า โมเมนต์บิดสูงสุดที่ใ ช้
ในการหมุนสกรูส่งก าลังของแม่แรงมาตรฐานมีค่า เท่ากับ 2,385.73 N.mm และโมเมนต์บิดสูงสุดที่ใช้ในการ
หมุนสลักเกลียวเมตริกของแม่แรงที่ออกแบบมีค่าเท่ากับ   2,407.04  N.mm    ค่าความปลอดภัยของสกรูส่ง
ก าลังของแม่แรงมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 12.06  และค่าความปลอดภัยของ  สลักเกลียวเมตริกของแม่แรงที่
ออกแบบมีค่าเท่ากับ 24.49 
 อัทธพล ทวีเพ่ิม [3] ท าวิจัยแท่นยกรถจักรยานยนต์ ได้ออกแบบสร้างแท่นยกรถจักรยานยนต์ มี
ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูงจากพ้ืน 18 เซนติเมตร ยกได้ 60 เซนติเมตร สามารถรับ
น้ าหนักได้ 500 กิโลกรัม ต้นก าลังการยกมาจากแม่แรงขนาด 10 ตัน สามารถยืดออกได้ยาว 45 เซนติเมตร
ระยะแรกเริ่มที่ยกตัวที่น้ าหนัก 100 กิโลกรัม ใช้ความดัน 65 kg/cm2 เมื่อยกตัวสูงขึ้นระดับ 20 เซนติเมตร  
ความดันลดลงเหลือ  45 kg/cm2  การยกตัวเพ่ิมขึ้นองศาของกระบอกก็มากขึ้นตาม   ท าให้แรงดันของเก
จวัดลดลงตามล าดับความสูง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแม่แรงยกเครื่อง ผู้วิจัยได้ด าเนินงานดังนี้ 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่าง ครูฝึกบริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จ ากัด 

สาขาอุทัยธานี และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  มีประสบการณ์ในการ
สอนสาขาวิชาช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่างครู
ฝึกบริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จ ากัด สาขาอุทัยธานี และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ และท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดย
เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวนรวมกัน 5 คน 
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การออกแบบและสร้างแม่แรงยกเครื่อง 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบสร้างแม่แรงยกเครื่อง 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย 
แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน มีหัวข้อใหญ่ 3 หัวข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านการออกแบบ, ความ 

เหมาะสมด้านโครงสร้าง  และระบบการท างาน  และด้านคุณภาพของชิ้นงาน  แบบประเมินเป็นแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงแม่แรงยกเครื่อง 
 
 

การวางแผนการทดสอบ 
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ผู้วิจัยได้วางแผนในการทดสอบ 2  ลักษณะดังนี้ 
1. การวางประเมินคุณภาพของชิ้นงาน  
2. การทดสอบหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยด าเนินการสรุปข้อมูลเป็นตาราง หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
การประเมินคุณภาพของชิ้นงานคณะผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จ านวน 5 คน หัวข้อ

ในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ การประเมินคุณภาพด้าน
โครงสร้างและระบบการท างาน และการประเมินคุณภาพด้านคุณค่าของชิ้นงาน ผลการประเมินคุณภาพของ
ชิ้นงาน สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแม่แรงยกเครื่อง 

รายการที่ประเมิน 
 

S.D 
ความหมา

ย 
1. ด้านการออกแบบ 4.75 .386 ดีมาก 

2. ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน 4.75 .472 ดีมาก 
3. ด้านคุณค่าของชิ้นงาน 4.76 .309 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.75 .389 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงานภาพรวมของแม่แรงยกเครื่อง ผลการ
ประเมินคุณภาพของอุปกรณ์แม่แรงยกเครื่อง ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า การประเมินคุณภาพของแม่แรงยก
เครื่องมีความเหมาะสมระดับ ดีมาก ( X =4.75, S.D.=.389) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณค่าของ
ชิ้นงาน มีความเหมาะสมระดับ ดีมาก  ( X =4.75, S.D.=.386)  ด้านการออกแบบ และด้านโครงสร้างและ

ระบบการท างาน มีความเหมาะสมระดับ ดีมาก ( =4.75, S.D.=.386) ตามล าดับ 
การทดสอบหาประสิทธิภาพแม่แรงยกเครื่อง 
การทดสอบประสิทธิภาพของแม่แรงยกเครื่องท าการทดสอบโดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหว่าง

แม่แรงยกเครื่องชิ้นเก่า กับแม่แรงยกเครื่องของผู้วิจัยโดยก าหนดเวลาในการยก ครั้งละ 10 นาที มีผลการ
ทดสอบดังนี ้

 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพแม่แรงยกเครื่อง 
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การทดลอง 

แม่แรงยกเครื่องช้ิน
เก่า 

แม่แรงยกเครื่องของ
ผู้วิจัย 

 
ความแตกต่าง 

(นาท)ี (ครั้ง/นาที) (ครั้ง/นาที) 

ครั้ง 1 2/25 2/22 3 

ครั้ง 2 2/28 2/22 6 
ครั้ง 3 2/29 2/22 7 

ผลเฉลี่ย 2/27 2/22 5 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแม่แรงยกเครื่อง ภาพรวม พบว่า ใช้แม่แรงยกเครื่อง
ของผู้วิจัยเฉลี่ย 2 ครั้ง 22 นาที ใช้แม่แรงยกเครื่องชิ้นเก่าเฉลี่ย 2 ครั้ง 27 นาที ความแตกต่างระหว่างการ
ทดสอบโดยใช้แม่แรงยกเครื่องของผู้วิจัยกับแม่แรงยกเครื่องชิ้นเก่า เฉลี่ย 5 นาที เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ครั้งที่ 1 ใช้แม่แรงยกเครื่องของผู้วิจัย จ านวน 2 ครั้ง เวลาที่ท าได้ 22 นาที ใช้แม่แรงยกเครื่องชิ้นเก่า จ านวน 
2 ครั้ง เวลาที่ท าได้ 25 นาทีความแตกต่าง 3 นาที, ครั้งที่ 2 ใช้แม่แรงยกเครื่องของผู้วิจัย จ านวน 2 ครั้ง 
เวลาที่ท าได้ 22 นาที ใช้แม่แรงยกเครื่องชิ้นเก่า จ านวน 2 ครั้ง เวลาที่ท าได้ 28 นาที ความแตกต่าง 6 นาที 
และครั้งที่ 3 ใช้แม่แรงยกเครื่องของผู้วิจัย จ านวน 2 ครั้ง เวลาที่ท าได้ 22 นาที ใช้แม่แรงยกเครื่องชิ้นเก่า 
จ านวน 2 ครั้ง เวลาที่ท าได้ 29 นาที ความแตกต่าง 7 นาท ี
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

คุณภาพของแม่แรงยกเครื่อง ด้านการออกแบบ มีความเหมาะสม ดีมาก ด้านโครงสร้างและระบบ
การท างาน มีความเหมาะสม ดีมาก และด้านคุณค่าของชิ้นงาน มีความเหมาะสม ดีมาก สรุปภาพรวม
คุณภาพของแม่แรงยกเครื่อง มีความเหมาะสม ดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัทธพล ทวีเพ่ิม [ 3 ] ท า
วิจัยเรื่อง แท่นยกรถจักรยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า แท่นยกรถจักรยานยนต์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย  [ 2 ] ท าวิจัยเรื่อง 
แม่แรงแบบชิ้นต่อโยงโดยใช้สลักเกลียวเมตริก ผลการวิจัยพบว่า แม่แรงแบบชิ้นต่อโยงโดยใช้สลักเกลียว
เมตริก ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมดี สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

ประสิทธิภาพของแม่แรงยกเครื่อง สามารถยกเครื่องโดยใช้เวลา 11 นาที เฉลี่ยต่อ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพราะ
แม่แรงยกเครื่อง มีการท างานที่สมบูรณ์ จึงท าให้ไม่เกิดความเสียหายของเวลาในการยกเครื่อง ซึ่งแม่แรงยก
เครื่อง สามารถยกเครื่องได้ดีกว่า สมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า แม่แรงยกเครื่อง ได้ 15 นาที ต่อ 1 ครั้ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย [ 2 ] ท าวิจัยเรื่อง แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟ์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก 
ผลการวิจัยพบว่า แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟ์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดี สามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรปรับปรุงระยะขาชิ้นงานให้สามารถปรับระยะได้ 
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2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแม่แรงยกเครื่องโดยใช้รอกไฟฟ้า 
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[2] ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย. (2558). แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟ์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก.  สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 

2553. จาก http://old.rmutto.ac.th/fileupload/Wannasa%20Balsong6No.6.pdf. 
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T 058 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
THE FACTORS THAT AFFECTS TO THE EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGY 

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN LAMPANG VOCATIONAL  
วรรณา  เทพฉิม1 อรนุช  ชูพงศ์พันธุ์2  และเสาวนีย์  บุญเฉลิม3 

Wanna  Thepchim1  Oranuch  Choopongpan2  and Saowanee  boonchalerm3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ
ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง โดยท าการสอบถามข้อมูลจาก
บุคลากรทีท่ างานด้านงานวางแผนงบประมาณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ จ านวน 20 คนและน ามา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นด้วยใน
ระดับมาก กับองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
โดยในด้านสารสนเทศ เห็นด้วยว่าข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านบุคลากร เห็นด้วยว่า
บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ พร้อมและเต็มใจให้บริการและท างานด้วยความ
ถูกต้อง สม่ าเสมอ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นด้วยกับโปรแกรมที่ใช้งานสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย ด้านผู้บริหารเห็นด้วยกับการน าข้อมูลที่ได้จาก
ระบบไปใช้งาน เข้าใจถึงประโยชน์และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบในหน่วยงาน ส่วนปัญหาพบว่า 
มีเครื่องมืออุปกรณ์มี ไม่เพียงพอ ล้าสมัย ไม่รองรับกับโปรแกรมใหม่ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เครือข่ายไม่
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานรวมถึงบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการท างานในระบบ ขาดการประสานงานกัน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมีไม่เพียงพอ 
 

ค าส าคัญ: องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
 
 
 
 

                                                 
1 2 3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชวีศึกษาล าปาง  
1 2 3 Institute of Vocational Education : Northern Region1 Department of Accounting Lampang Vocational calleage  
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Abstract 
 The objectives of this research is to study the Factors that affects to the Efficiency 
of the Technology Accounting Information systems in Lampang Vocational College and 
conduct the analysis of data by means of the descriptive statistic, for example the 
frequency value, the percentage value, and the mean value. The result found that the 
personnel they agreed with the factors that affects to the Efficiency of the Technology 
Accounting Information systems at the “Much” level. the aspect of information systems, 
they agreed with the information systems which meets the demand of the users. In the 
aspect of personnel, the agreed with the personnel must obtain knowledge and ability that 
meet the work that they take responsibility, must have readiness and welling the offer 
services immediately and work with correctness and regularity. In the aspect of technology 
systems, they agree with the program that can be used the response to the users’s 
demand and convenient, rapid the use, easy to understand. Ad for the administrators, they 
agree that the administrators can bring the data they got from the system to use, 
understand the benefit of bringing the technology system into use encourage the 
technology system of the agency. As for the opinion on the problems and obstacles found 
that the obsolescence and insufficient amount for using and was not supported the 
function of new version programs, the data is not current and the network system is still 
not covered and personnel do not understand the principles of working performance and 
lack of coordination and insufficient amount for admin. Suggestions from the results should 
be asked for information and corrected to meet the needs. And getting people to work, in 
addition to being qualified to work, should be evaluated regularly. Encourage self-
development. And should be developed system and program when it should be. 
 
Keywords: The Factors that affects to the Efficiency, the Technology Accounting 

Information systems 
 

บทน า 
 ประเทศไทยในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน
เพ่ือให้การบริหารงานและการบริการของระบบราชการมีประสิทธิภาพ ให้มีการระบบบริหารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรภายในปี 2547 และระบบบริการ ให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก
ขั้นตอนภายในปี 2553 
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 เนื่องจากความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในระดับต่ า เห็นได้จากการจัดอันดับประเทศที่มี
การเปิดข้อมูลภาครัฐจาก The Global Open Data Index 2015 ไทยอยู่ในล าดับที่ 42 จาก 122 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่ได้บูรณาการเชื่อมต่อกันมากเท่าที่ควร มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน 
เงื่อนไขแตกต่างกันท าให้เชื่อมโยงกันยาก ซึ่งในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของ
องค์กรภาครัฐ จะท าการประยุกต์ในการบริหารด้านงบประมาณ การบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย   ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลเน้นให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและคล่องตั ว ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

1.2 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพ่ือการวางแผน ควบคุม 
ตัดสินใจของผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ใช้แนวคิดหลัก  
ดังนี้ 
 แนวคิดที่ 1  ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการคือ 

1. ระบบประมวลผล เนื่องจากความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการที่หลากหลาย ส่งผล
ท าให้การจัดเก็บและประมวลด้วยมือไม่สะดวก ล่าช้า องค์การจึงต้องจัดเก็บและประมวลผลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การท างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  ระบบสารสนสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการ
สื่อสารข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และผู้ใช้ ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดการข้อมูล เป็นศิลปะในการจัดรูปแบบและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวคิดที่ 2  ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรบุคคล 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการบันทึก ประมวลผล และจัดท าสารสนเทศทางบัญชีที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. การจดบันทึก คือ การน าข้อมูลมาจดบันทึกลงในสมุดรายวันขั้นต้น 
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2. การจ าแนก คือ การน าข้อมูลที่จดบันทึกไว้มาจ าแนกหมวดหมู่ในสมุดขั้นปลาย 

3.  การสรุปผล คือ การน าข้อมูลที่จ าแนกแล้วมาสรุปผลเป็นรายงานทางการเงิน 

4. การวิเคราะห์และแปลความหมาย คือ การน ารายงานทางการเงินมาท าการวิเคราะห์ในรูปของ               
ร้อยละ อัตราส่วน และแปลผลน าเสนอแก่บุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในตัดสินใจในธุรกิจต่อไป  

ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทางการเงินจึงมีความส าคัญ โดยจะแสดงภาพรวมใน
การจัดเก็บ จัดโครงสร้าง ประมวลผลข้อมูล ควบคุมความปลอดภัยและการรายงานสารสนเทศทางการบัญชี 
ซึ่งปัจจุบันการด าเนินงานทางข้อมูลบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ต้องก าหนดคุณสมบัติของสารสนเทศให้
สัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์กร โดยประมวลผลเฉพาะผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น นัก
ลงทุน เจ้าหนี้ และผู้บริหารเป็นต้น 

 

 แนวคิดที่ 3   แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารและบทบาทข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี  เป็น
การบริหารเชิงกลยุทธ์  การวางแผนและตัดสินใจ  การควบคุม  โดยข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมีบทบาท
ส าคัญต่อหน้าที่งานในการก าหนดว่าธุรกิจจะด าเนินไปในทิศทางใดในระยะ 5 -10  ปีข้างหน้า การวางแผน
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการน าแผนกลยุทธ์ระยะยาวมาจัดท าแผนงานระยะสั้นส าหรับปีถัดไป และการวัดผลที่
เกิดข้ึนจริงกับแผนงานที่วางไว้โดยจะควบคุมการปฏิบัติงานและการควบคุมการบริหาร     
 แนวคิดท่ี 4  แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการระบบสารสนเทศ  เป็นการบูรณาการระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องตามหน้าที่งาน การปฏิบัติงานของแต่ละแผนกงาน โดยเชื่อมต่อระบบประยุกต์ของแต่ละหน้าที่งาน 
และด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ระบบสารสนเทศส่วนบุคคล (Personel Information System) คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วย
เสริมประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตด้านการท างานของบุคคลในองค์กร มักอยู่ในรูปแบบของการประมวลผล
ส่วนบุคคล โดยการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ร่วมกับโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือน ามาวางแผน จัดการและควบคุมการท างานได้ด้วยตนเอง 

2. ระบบสารสนเทศกลุ่มร่วมงาน (Workgroup Information System) คือ ระบบสารสนเทศซึ่ง
ช่วยเสริมประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตด้านการท างานของกลุ่มบุคคล โดยมีเป้าหมายการท างานและการใช้
ข้อมูลร่วมกัน มักจะอยู่ในรูปแบบการประมวลแบบกลุ่ม เป้าหมายเพ่ือการเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ประโยชน์ในการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมักมี
จุดเน้นถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในส่วนข้อมูลและส่วนฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย (Networking 
System)  
 แนวคิดท่ี 5  แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงและถือว่าเป็นมิติของจรรยาบรรณส าหรับผู้ท างานกับระบบสารสนเทศ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 
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1. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นความเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บ
ไว้ในคอมพิวเตอร์ การละเมิดความเป็นส่วนตัว 

2. ความถูกต้อง (Accuracy) การเก็บข้อมูลไว้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจมีข้อผิดพลาดได้ 
อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการแอบเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องได ้

3. ความเป็นเจ้าของ (Property) เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา การมีสิทธิอันชอบธรรมในการ
ถือครองซอฟต์แวร์ การคัดลอกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และการลักขโมยซอฟต์แวร์ 

4. การเข้ามาใช้ข้อมูล (Access) เป็นการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอของข้อมูลในอันที่จะ
ป้องกันคลังข้อมูลส่วนตัวและขององค์การ และระดับชั้นของการเข้ามาใช้ข้อมูลของพนักงานว่าเข้ามาได้ถึง
ระดับใด 

ในปัจจุบันทุกคนต่างต้องมีความรับผิดชอบในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์การ โดยมีบทบาท
ส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างประสิทธิภาพ และความพร้อมในการแข่ งขันให้กับองค์การ 
มีความเข้าใจความต้องการของระบบและองค์การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ
องค์การมีส่วนร่วมในการออกแบบและการพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศรวมขององค์การ บริหารและ
ตัดสินใจในการสรรหาและคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม จัดการและควบคุม
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร ลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ และต่อองค์การ ให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานแก่ผู้ใช้อ่ืน และเข้าใจประเด็นส าคัญ
ด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ธวัลยา นนทรีย์ กรุดอินทร์ [1] งานวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินส าหรับ

ธุรกิจการน าเข้าและจ าหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้าง โดยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ด าเนินงานขององค์กร ผลการศึกษาพบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานในองค์กร ลด
ความผิดพลาดในการด าเนินงานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน 
โดยก่อนใช้ไม่มีความพึงพอใจแต่หลังใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจมี 27 คน ด้านความผิดพลาดก่อนใช้
และหลังใช้ระบบสารสนเทศ จ านวน 7 คน และความพร้อมในการใช้ระบบก่อนและหลังใช้ทั้งหมด 36 คน 

2. วรรณวิมล  ศรีหิรัญ [2] งานวิจัยเรื่องข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลของการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร) ปัจจัยการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 
ปัจจัยลักษณะของปัญหา ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของผู้ใช้และคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในขณะที่ปัจจัยทัศนคติของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของ
ผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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3. อาชนเทพ  อัครสุวรรณ์ [3]  งานวิจัยเรื่ององค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ มีความส าคัญมากที่สุดต่อความส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร
ภาครัฐ ประกอบด้วย ความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สมบูรณ์ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องได้ ระบบตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือ ง่ายต่อการใช้งาน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการบ ารุงรักษา สามารถใช้ได้
ทุกระบบปฏิบัติการ และที่ส าคัญมีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้าถึงระบบได้ดี นอกจากนี้
องค์ประกอบด้านคุณภาพของการบริการยังส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร
ภาครัฐประสบผลส าเร็จด้วย  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาถึง องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี โดยมีองค์ประกอบคือ ด้านสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้านระบบเทคโนโลยี และ          
ด้านผู้บริหาร และน ามาสอบถามประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ท างานในงานวางแผนงบประมาณ               
งานการเงิน งานบัญชีและงานพัสดุในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางทั้งหมด 20 คน 
 1.1  วิธีการศึกษา ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1.2  การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ส่วนที่ 1 ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนที่ 2                 
ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale มีเกณฑ์การใช้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ 

                

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

คะแนน 5 4 3 2 1 

 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและแจกแจง
ความถี ่
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ทั้งหมด 20 ฉบับ น ามาวิเคราะห์
โดยใช้ความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 55 รองลงมาอายุ
น้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 20 และอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 15 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด ร้อยละ 50 
รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 40 และต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่ท างานด้านงาน
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พัสดุ ร้อยละ 35 รองลงมาด้านงานการเงิน ร้อยละ 30 และงานวางแผนงบประมาณร้อยละ 20 ต าแหน่งใน
งานเป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 70 และหัวหน้างาน ร้อยละ 30 และมีระยะเวลาที่ท างานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 
40 รองลงมาระยะเวลาท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 30 และระยะเวลาท างานน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 15 

 1.2  ข้อมูลองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี แสดง
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี ้
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านสารสนเทศ 

ด้านสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 4.30 (มาก) 
2. ข้อมูลที่ได้ทันสมัยเป็นปัจจุบันเสมอ 4.35 (มาก) 

3. ข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.40 (มาก) 
4. ข้อมูลที่ได้มรีูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน 4.35 (มาก) 
5. ข้อมูลที่ได้รบัสามารถตรวจสอบได้ 4.35 (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล) 4.35 (มาก) 

 ความคิดเห็นในด้านสารสนเทศ โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ 3 ล าดับพบว่าเห็นด้วย
กับข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาข้อมูลที่ได้ทันสมัยเป็นปัจจุบันเสมอ 
ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งานและสามารถตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ย 4.35 และข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
ค่าเฉลี่ย 4.30 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

1. มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 4.50 (มากท่ีสุด) 
2. มีประสบการณ์ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 4.35 (มาก) 

3. น าเสนอข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร 4.30 (มาก) 
4. มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการอย่างทันท่วงที 4.50 (มากท่ีสุด) 

5. ช่วยเหลือเมื่อมีปญัหาในการใช้งานระบบ 4.45 (มาก) 
6. ท างานด้วยความถูกต้อง สม่ าเสมอ 4.50 (มากท่ีสุด) 
7. มีจ านวนเพียงพอกับปรมิาณงาน 4.15 (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล) 4.39 (มาก) 

 ความคิดเห็นในด้านบุคลากร โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ 3 ล าดับพบว่าเห็นด้วย
กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการทันท่วงที และ
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ท างานด้วยความถูกต้อง สม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการใช้งานในระบบ 
ค่าเฉลี่ย 4.45 และมีประสบการณ์ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.35 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

1. มีอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับบุคลากรสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ 4.35 (มาก) 

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ดีประมวลผลรวดเร็ว ทันสมัย 4.25 (มาก) 
3. โปรแกรมที่ใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 4.40 (มาก) 

4. โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่าย 4.40 (มาก) 
5. ระบบมีการดูแลรักษาความปลอดภัย 4.25 (มาก) 
6. ระบบง่ายต่อการบ ารุงรักษา สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 4.00 (มาก) 
7. มีงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลรกัษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเพยีงพอและ 
   เหมาะสม 

3.85 (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล) 4.21 (มาก) 

 ความคิดเห็นในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ                  
3 ล าดับพบว่าเห็นด้วยกับโปรแกรมที่ใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ใช้งานได้สะดวก 
รวดเร็ว เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับบุคลากร สามารถใช้งาน
ได้ทันทีเม่ือต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.35 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ดี ประมวลผลรวดเร็ว ทันสมัย 
และมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.25 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ด้านผู้บริหาร 

ด้านผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

1. น าข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งาน 4.20 (มาก) 

2. เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 4.05 (มาก) 
3. เข้าใจถึงประโยชน์ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 4.20 (มาก) 

4. สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 4.15 (มาก) 
5. สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน 4.20 (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล) 4.16 (มาก) 

 ความคิดเห็นในด้านผู้บริหาร โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ 3 ล าดับพบว่าเห็นด้วยกับ
ผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งาน เข้าใจถึงประโยชน์ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
และสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือสนับสนุน
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และส่งเสริมให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.15 และเข้าใจถึ งการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
4.05 

ส่วนปัญหาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ไม่
รองรับกับเวอร์ชั่นของโปรแกรม มีอายุการใช้งานมาก ไม่เพียงพอกับการใช้งาน บุคลากรไม่เข้าใจการ
เชื่อมโยงข้อมูล ขาดการประสานงาน ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีไม่เพียงพอ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุม  

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีทางการบัญชีในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 1)  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
ทางการบัญชี  ในด้านผู้บริหาร  คือเมื่อผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งาน เข้าใจถึงประโยชน์ของการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  วรรณ
วิมล  ศรีหิรัญ  (2553)  ที่พบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร) ปัจจัยการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2)  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีทางการบัญชีในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ เมื่อโปรแกรมที่ ใช้งานสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้  และใช้งานสะดวก  รวดเร็ว  เข้าใจง่าย  จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  ธวัลยา  
นนทรี  กรุดอินทร์  (2552)  ที่พบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานในองค์กร  ลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินงาน  และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน 

 3)  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
ทางการบัญชี  ในด้านระบบสารสนเทศ  คือ  ข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
เสมอ  และมีรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน  จะส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  อาชนเทพ  อัครสุวรรณ์  (2558)  ที่พบว่า
คุณภาพของระบบสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อความส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ
ทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐ  ประกอบด้วยความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน  มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ  ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้  ระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ง่ายต่อการใช้งานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4)  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีทางการบัญชี  ในด้านบุคลากร  คือ บุคลากรที่มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการอย่างทันท่วงที จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  ซึ่งสอดคล้อง
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กับการศึกษาของ  อาชนเทพ  อัครสุวรรณ์  (2558) ที่พบว่าองค์ประกอบด้านคุณภาพของการบริการเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบที่ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐประสบผลส าเร็จ  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1  สรุปผลจากการวิจัยในครั้งนี้คือ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ในด้านสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า
ข้อมูลที่ได้ต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านบุคลากรเห็นด้วยว่าต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ และท างานด้วยความถูกต้อง สม่ าเสมอ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นด้วยว่า
โปรแกรมที่ใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
เข้าใจง่าย และด้านผู้บริหาร เห็นด้วยว่าผู้บริหารต้องน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งาน เข้าใจถึงประโยชน์ของ
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน 
 5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้ 
 1)  ควรมีการสอบถามความต้องการและน ามาตรวจสอบและแก้ไขระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด   
 2)  การรับบุคลากรเข้ามาท างาน ควรให้มีคุณสมบัติตรงกับงานโดยการสอบ สัมภาษณ์ และ
ควรมีประเมินการท างานของเจ้าหน้าที่เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาตัวเอง 
 3)  ควรมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบและโปรแกรมเม่ือถึงเวลา 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น 

เทคโนโลยีดังกล่าวเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การควบคุมอุปกรณ์มีความเป็น
อิสระมากขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้เขียนได้พัฒนาระบบต้นแบบการแจ้งเตือน
ความชื้นของดินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือดูแลต้นไม้สาธารณะ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ 
แอพพลิเคชั่นNETPIE และหน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้สามารถการทราบความชื้นของดินผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้จากทุกท่ีที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นต้นแบบเพ่ือนาไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับเกษตรอัจฉริยะและเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
ค าส าคัญ: Internet of Things  บริการNETPIE  ไ มโครคอนโทลเลอร์ ESP8266 
 

Abstract 
The objectives of this research was to develop the application of IOT for taking care 

of public trees and warning system of the innovation. 
The results found that the application could be connected to NETPLE automatically 

and measured the humidity of soil via internet. 
 

Keywords: Internet of Things  NETPIE Service MicrocontrollerESP8266 
 
บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนมาก
ขึ้น การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าสู่อินเทอร์เน็ตท าให้การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างมีอิสระมากขึ้น เช่น 
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะการเข้ามาของ
เทคโนโลยี IoT ส าหรับผู้บริโภคมักจะอยู่ในรูปแบบของเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farming) เป็นต้น การดูแล
                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
2 Uthaithani Technical Collage  Institute of Vocation Education Northern Region 4 
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ต้นไม้สาธารณะในแต่ฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูกาลร้อน  ฤดูกาลหนาวและฤดูฝน  นั้นการดูแลก็แตกต่างกัน
ออกไป ผู้รับผิดชอบดูแลจะได้รับแจ้งว่าต้นไม้ในบริเวณนั้นๆ มีความต้องการชื้นของดินเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด  

ในเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนได้น าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet  of  Things ส าหรับการ
แจ้งเตือนความชื้นของดินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือดูแลต้นไม้สาธารณะ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการในยุค
ดิจิทัล ผู้ เขียนได้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส าหรับการแจ้งเตือนความชื้นของดินผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลต้นไม้สาธารณะได้ทราบ 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1  เพ่ือพัฒนาระบบดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะ 
 2  เพ่ือพัฒนาระบบการแจ้งเตือนความชื้นในดินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงเทคโนโลยีหรือนิยามเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ดังต่อไปนี้ 
1  Internet of Things 
Internet of Things คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้

ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนท าให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ 
ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent 
Transportation  เป็นต้น 

เทคโนโลยีทางด้าน IoT ที่น ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกคือ
เทคโนโลยีที่ท าให้สรรพสิ่งสามารถรับรู้ข้อมูล เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์หรือเข้าใกล้ เช่น เซ็นเซอร์ (sensor) ซึ่งท า
หน้าที่ตรวจสอบและตอบสนองต่ออินพุต ( input) ต่างๆ โดยอินพุตมีหลายประเภท ได้แก่ แสง การ
เคลื่อนไหว ความชื้น ความดัน เป็นต้น หลังจากเซ็นเซอร์ได้รับอินพุตจะมีการสร้างเอาต์พุต (output) เป็น
สัญญาณโดยสัญญาณท่ีสร้างข้ึนจะถูกแปลงไปเป็นผลลัพธ์ที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ 

 
2  บริการ NETPIE 
NETPIE เป็น IoT (Internet of Things) Cloud Platform ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิจัยและเปิดให้

บุคคลทั่วไปใช้งานโดยมี Web Portal ที่ให้สามารถลงทะเบียนและจัดการตัวตนและสิทธิ์ของแอปพลิเคชั่น
และอุปกรณ์ได้ที่เว็บไซต์https://netpie.io ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา NETPIE เป็น 
Middleware ที่มีหัวใจหลัก (นอกเหนือจากส่วนอ่ืนๆ) เป็น Distributed MQTT Brokers ซึ่งเป็นเสมือนจุด
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นัดพบให้สิ่ งต่างๆ(Things) มาติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันผ่านวิธีการส่งข้อความแบบ
Publish/Subscribe NETPIE มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นคลาวด์อย่างแท้จริงในทุกองค์ประกอบ ท าให้
สามารถขยายตัวได้อย่างอัตโนมัติ (Auto-scale) สามารถดูแลและซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเมื่อส่วนหนึ่ง
ส่วนใดในระบบมีปัญหา (Self-healing, Self-recovery) โดยไม่ต้องพ่ึงผู้ดูแลระบบ การบริหารจัดการระบบ
เป็นแบบ Plug-and-Play ไม่ต้อง Configure หรือปรับแต่ง ในฝั่งอุปกรณ์ NETPIE มี Client Library หรือที่
เรียกว่า Microgear ซึ่งท าหน้าที่สร้างและดูแลช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ NETPIE รวมไปถึงรักษา
ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล Microgear เป็น Open Source และสามารถดาวน์โหลดได้จาก
https://github.com/netpieio โดย ณ ปัจจุบันมี Microgear ส าหรับ OS และ Embedded Board หลักๆ 
ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาเกือบทุกชนิด โมเดลการสื่อสารของ NETPIE[6] 

3  MQTT Protocol 
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)  เป็นโพรโตคอล ที่ออกแบบมาเพ่ือการ

เชื่อมต่อแบบ M2M (Ma-chine to Machine) หรือระหว่างอุปกรณ์ที่สนับสนุนเทคโนโลยี IoT โพรโตคอลตัว
นี้มีโหลดการท างานที่เบา (Light Weight) เหมาะส าหรับอุปกรณ์ปลายทางที่มีขนาดเล็กและพลังงานจ ากัด 
หรือในการสื่อสารระยะไกลที่ต้องการใช้งานแบนด์วิดธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

MQTT มีหลักการท างานแบบ publisher/subscriber คล้ายกับที่ใช้ใน web Services ที่ต้องใช้ 
web Servers เป็นตัวกลางระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ต่างกันตรงที่ MQTT จะใช้ตัวกลางที่เรียกว่า 
brokers ท าหน้าที่จัดการคิวรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ท้ังในส่วนที่เป็น publishers และ subscribers[2] 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนความชื้น
ของดินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อดูแลต้นไม้สาธารณะนั้นต้องใช้องค์ประกอบหลายส่วนท างานร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ
ของงานวิจัยชิ้นนี้แสดงในภาพที่ 1 โดยมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้[3] 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ 
1 การใช้บริการ NETPIE 
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ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า NETPIE เป็นบริการ IoT ในลักษณะคลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud Platform) 
ดังนั้นการใช้งาน NETPIE นักพัฒนาจะต้องท าการสมัครสมาชิกเพ่ือขอใช้บริการก่อน  

 
 

ภาพที่ 2 การสมัครสมาชิกเพ่ือขอใช้บริการ NETPIE 
 

ตรวจสอบรหัสต่างๆ ของชื่อแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีด้วยกัน 2 ตัวคือรหัสกุญแจหรือ Application Key 
(AppKey) และรหัสลับหรือ Application Secret (AppSecret) ที่ใช้แสดงตัวตนโดยการคลิกที่ ชื่อของ
แอปพลิเคชั่น (ในที่ นี้ คือ Test connect to NETPIE) ดังภาพที่ 3 จะปรากฏรหัสต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ ดัง
ภาพที่ 1 ส าหรับรหัสบางตัวเช่น Secret และ REST API Auth ระบบจะปกปิดไวหากต้องการดูให้ คลิกที่รูป
ดวงตา รหัสจะปรากฏขึ้นมา[4] 

 
ภาพที่ 3  แสดงการตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ของแอปพลิเคชั่น NETPIE 

 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงการอินเตอร์เฟสบนแอปพลิเคชั่น NETPIE 
2 IoT Microcontroller Unit 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    540 
 

 
  

ชุดควบคุม (IoT Microcontroller Unit) แสดงในรูปที่ 6 ในชุดควบคุมนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้ 

 โซล่าเซลล์ 

 แบตเตอรี่ ขนาด 3.3 V 

 ชาร์จเจอร์  

 NodeMCU เป็น IoT microcontroller หลักในการเชื่อมต่อกับ NETPIE  

 เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดิน Soil Moisture Sensor Module 

 
ภาพที่ 5  แสดงการอินเตอร์เฟส IoT Microcontroller Unit 

ส าหรับในชุดคาสั่งภาษา C ที่เป็นส่วนของการก าหนดตัวแปรเพ่ือการเชื่อมต่อแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 
7 บรรทัดที่ 2 และ 3 เป็นการเรียกไลบรารี่ที่เกี่ยวข้อง บรรทัดที่ 5 และ 6 เป็นการกาหนดรหัสการเชื่อมต่อ
สัญญาณ WiFi บรรทัดที่ 8 ถึง 11 เป็นการก าหนดตัวแปรเพื่อการติดต่อกับ MQTT broker ของ NETPIE 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ตัวอย่างการก าหนดตัวแปรเพื่อการเชื่อมต่อ 
 

ผลการวิจัย 

1. /* Include Packages */  
2. #include <ESP8266WiFi.h>  
3. #include <MicroGear.h>  
4. /* WiFi Connection */  
5. const char* ssid "TESTWiFi";  
6. const char* password "1111111";  
7. /* MQTT Broker Connection* 
/ 8. #define APPID "TEST_V1";  
9. #define GEARKEY "tsdsjislikldjjudkli";  
10. #define GEARSECRET "sdsl0KPOOdffL";  
11. #define SCOPE "TEST_Tree"; 
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ภาพที่ 7 แสดงชุดต้นแบบของระบบที่พัฒนาขึ้นมา ผู้เขียนได้ทดสอบการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ โดย
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1. สรุปการท างานของระบบ 

ที ่ หน้าที่การท างาน ผลการทดสอบ 

1 การเชื่อมต่อ NETPIE เชื่อมต่ออัตโนมัติได้ทุกครั้งที่เปิดระบบ 

2 สามารถวัดค่าความชื้นของดิน ท างานได้ดี ไม่มีการ delay ของสัญญาณ  
3 สามารถวัดค่าความชื้นแสดงผลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต 
ท างานได้ แต่ตอบสนองช้า (นานกว่า 5 วินาที)  

 

ข้อสังเกตของการทดสอบ ระบบการแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องใช้เวลาในการส่งค่าไปยัง
บริการ NETPIE แอปพลิเคชั่น พบว่ามีการท างานที่ช้าอยู่บ้าง แต่ระบบก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้ในภาพรวมได้ตามท่ีออกแบบไว้ 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงชุดต้นแบบของระบบที่พัฒนาขึ้น 

การอภิปรายผล 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet  of  Things ในการดูแลต้นไม้สาธารณะ จากผลการวิจัยพบว่า 

การเชื่อมต่อ NETPIE สามารถเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ทุกครั้งที่เปิดระบบ การวัดค่าความชื้นของดินท างานได้ดี 
ไม่มีการหน่วงเวลาของสัญญาณ การแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท างานได้ แต่ตอบสนองช้านานกว่า 5 
วินาที 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS  ส าหรับในการดูแลต้นไม้สาธารณะ น า
แนวคิดไปใช้เพื่อแจ้งเตือน ผู้รับผิดชอบดูแลจะได้รับแจ้งว่าต้นไม้ในบริเวณนั้นๆ มีความต้องการชุ่มชื้นของดิน
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพ่ือความสะดวกในการดูแล  

2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน Application Line หรือ Application อ่ืนๆ 
ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS  ส าหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง 

APPLICATION OF INTERNET OF THINGS IN HIGHWAY LIGHTING 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น 

เทคโนโลยีดังกล่าวเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การควบคุมอุปกรณ์มีความเป็นอิสระ
มากขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่อพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง
และพัฒนาระบบต้นแบบการแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดการช ารุดหรือ
เสียหาย  ผลการวิจัยพบว่าระบบดังกล่าวประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ แอพพลิเคชั่นNETPIE และหน่วย
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้สามารถทราบการช ารุดหรือเสียหายของระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากทุกท่ีที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นต้นแบบเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม 
 
ค าส าคัญ: Internet of Things บริการNETPIE  ไมโครคอนโทลเลอร์ESP8266 
 

Abstract 
 In the present, the Internet of Things technology has played a more active role in 
everyday life. Such technology connects various devices. To the internet Making the device 
control more independent Applying this technology in this research, the author developed a 
prototype system to alert highway electricians via the internet system when damaged or 
damaged. The system consists of two parts: NETPIE application and microcontroller control 
unit Users can know the damage or damage of the electrical system to illuminate the 
highway through the internet system from anywhere that can access the internet system. 
This research is a model for the development of products for transportation safety. 
 
Keywords: Internet of Things  NETPIE Service MicrocontrollerESP8266 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
2 Uthaithani Technical Collage  Institute of Vocation Education Northern Region 4 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    544 
 

 
  

บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนมาก

ขึ้น การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าสู่อินเทอร์เน็ตท าให้การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างมีอิสระมากขึ้น เช่น 
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะการเข้ามาของ
เทคโนโลยี IoT ส าหรับผู้บริโภคมักจะอยู่ในรูปแบบของไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นต้น ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง
เมื่อมีหลอดไฟเสีย หรือการส่องสว่างที่ไม่ปกติมีผลต่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในช่วงกลางคืนในการใช้รถใช้
ถนนหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ เช่น การโจรกรรม แหล่งมั่วสุม ฯลฯ ผู้รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหลวงจะได้รับแจ้งว่าระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสีย บางครั้งก็ล่าช้าหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก่อนแล้ว 

ในเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนได้น าเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS  ส าหรับ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล ได้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ส าหรับการแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดการช ารุดหรือเสียหา เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พ่ึงประสงค์ 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง 
 2.  เพ่ือพัฒนาระบบการแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงเทคโนโลยีหรือนิยามเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ดังต่อไปนี้ 
1.  Internet of Things 
Internet of Things คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้

ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนท าให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ 
ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent 
Transportation  เป็นต้น 

เทคโนโลยีทางด้าน IoT ที่น ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกคือ
เทคโนโลยีที่ท าให้สรรพสิ่งสามารถรับรู้ข้อมูล เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์หรือเข้าใกล้ เช่น เซ็นเซอร์ (sensor) ซึ่งท า
หน้าที่ตรวจสอบและตอบสนองต่ออินพุต ( input) ต่างๆ โดยอินพุตมีหลายประเภท ได้แก่ แสง การ
เคลื่อนไหว ความชื้น ความดัน เป็นต้น หลังจากเซ็นเซอร์ได้รับอินพุตจะมีการสร้างเอาต์พุต (output) เป็น
สัญญาณโดยสัญญาณท่ีสร้างข้ึนจะถูกแปลงไปเป็นผลลัพธ์ที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้[1] 

2.  บริการ NETPIE 
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NETPIE เป็น IoT (Internet of Things) Cloud Platform ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิจัยและเปิดให้
บุคคลทั่วไปใช้งานโดยมี Web Portal ที่ให้สามารถลงทะเบียนและจัดการตัวตนและสิทธิ์ของแอปพลิเคชั่น
และอุปกรณ์ได้ที่เว็บไซต์ https://netpie.io ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา NETPIE เป็น 
Middleware ที่มีหัวใจหลัก (นอกเหนือจากส่วนอ่ืนๆ) เป็น Distributed MQTT Brokers ซึ่งเป็นเสมือนจุด
นัดพบให้สิ่ งต่างๆ(Things) มาติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันผ่านวิธีการส่งข้อความแบบ
Publish/Subscribe NETPIE มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นคลาวด์อย่างแท้จริงในทุกองค์ประกอบ ท าให้
สามารถขยายตัวได้อย่างอัตโนมัติ (Auto-scale) สามารถดูแลและซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเมื่อส่วนหนึ่ง
ส่วนใดในระบบมีปัญหา (Self-healing, Self-recovery) โดยไม่ต้องพ่ึงผู้ดูแลระบบ การบริหารจัดการระบบ
เป็นแบบ Plug-and-Play ไม่ต้อง Configure หรือปรับแต่ง ในฝั่งอุปกรณ์ NETPIE มี Client Library หรือที่
เรียกว่า Microgear ซึ่งท าหน้าที่สร้างและดูแลช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ NETPIE รวมไปถึงรักษา
ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล Microgear เป็น Open Source และสามารถดาวน์โหลดได้จาก
https://github.com/netpieio โดย ณ ปัจจุบันมี Microgear ส าหรับ OS และ Embedded Board 
หลักๆ ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาเกือบทุกชนิด โมเดลการสื่อสารของ NETPIE[6] 

3.  MQTT Protocol 
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)  เป็นโพรโตคอล ที่ออกแบบมาเพ่ือการ

เชื่อมต่อแบบ M2M (Ma-chine to Machine) หรือระหว่างอุปกรณ์ที่สนับสนุนเทคโนโลยี IoT โพรโตคอลตัว
นี้มีโหลดการท างานที่เบา (Light Weight) เหมาะส าหรับอุปกรณ์ปลายทางที่มีขนาดเล็กและพลังงานจ ากัด 
หรือในการสื่อสารระยะไกลที่ต้องการใช้งานแบนด์วิดธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

MQTT มีหลักการท างานแบบ publisher/subscriber คล้ายกับที่ใช้ใน web Services ที่ต้องใช้ 
web Servers เป็นตัวกลางระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ต่างกันตรงที่ MQTT จะใช้ตัวกลางที่เรียกว่า 
brokers ทาหน้าที่จัดการคิวรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ท้ังในส่วนที่เป็น publishers และ subscribers[2] 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดการช ารุดหรือเสียหา นั้นต้องใช้องค์ประกอบหลายส่วนท างาน
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ท ส าหรับภาพรวมของ
สถาปัตยกรรมระบบของงานวิจัยชิ้นนี้แสดงในภาพที่ 1 โดยมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้[3] 
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ภาพที่ 1  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ 

 
1. การใช้บริการ NETPIE 
ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า NETPIE เป็นบริการ IoT ในลักษณะคลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud Platform) 

ดังนั้นการใช้งาน NETPIE นักพัฒนาจะต้องท าการสมัครสมาชิกเพ่ือขอใช้บริการก่อน  
 

 
 

ภาพที่ 2 การสมัครสมาชิกเพ่ือขอใช้บริการ NETPIE 
 

ตรวจสอบรหัสต่างๆ ของชื่อแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีด้วยกัน 2 ตัวคือรหัสกุญแจหรือ Application Key 
(AppKey) และรหัสลับหรือ Application Secret (AppSecret) ที่ใช้แสดงตัวตนโดยการคลิกที่ ชื่อของ
แอปพลิเคชั่น (ในที่ นี้ คือ Test connect to NETPIE) ดังภาพที่ 3 จะปรากฏรหัสต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ ดัง
ภาพที่ 1 ส าหรับรหัสบางตัวเช่น Secret และ REST API Auth ระบบจะปกปิดไวหากต้องการดูให้ คลิกที่รูป
ดวงตา รหัสจะปรากฏขึ้นมา[4] 
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ภาพที่ 3  แสดงการตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ของแอปพลิเคชั่น NETPIE 
 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงการอินเตอร์เฟสบนแอปพลิเคชั่น NETPIE 
 

2. IoT Microcontroller Unit 
ชุดควบคุม (IoT Microcontroller Unit) แสดงในรูปที่ 6 ในชุดควบคุมนี้ประกอบด้วย

อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

 AC/DC adapter ใช้แปลงไฟ AC 220 V. เป็น DC  V.  

 เซ็นเซอร์วัดกระเเส (Current Sensor)  

 เซนเซอร์วัดแสง (LDR Sensor) 

 NodeMCU เป็น IoT microcontroller หลักในการเชื่อมต่อกับ NETPIE [7] 
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ภาพที่ 5  แสดงการอินเตอร์เฟส IoT Microcontroller Unit 

 
ส าหรับในชุดคาสั่งภาษา C ที่เป็นส่วนของการก าหนดตัวแปรเพื่อการเชื่อมต่อแสดงตัวอย่างดังภาพที่ 

6 บรรทัดที่ 2 และ 3 เป็นการเรียกไลบรารี่ที่เกี่ยวข้อง บรรทัดที่ 5 และ 6 เป็นการกาหนดรหัสการเชื่อมต่อ
สัญญาณ WiFi บรรทัดที่ 8 ถึง 11 เป็นการก าหนดตัวแปรเพื่อการติดต่อกับ MQTT broker ของ NETPIE[5] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ตัวอย่างการก าหนดตัวแปรเพื่อการเชื่อมต่อ 
 

 

ผลการวิจัย 
ภาพที่ 7 แสดงชุดต้นแบบของระบบที่พัฒนาขึ้นมา ผู้เขียนได้ทดสอบการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ โดย

สามารถสรุปได้ตามตาราง สรุปการท างานของระบบ 
ตาราง สรุปการท างานของระบบ 

ล าดับที่ หน้าที่การท างาน ผลการทดสอบ 

1 การเชื่อมต่อ NETPIE เชื่อมต่ออัตโนมัติได้ทุกครั้งที่เปิดระบบ 
2 สามารถวัดค่าอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า ท างานได้ดี ไม่มีการ delay ของสัญญาณ  

1. /* Include Packages */  
2. #include <ESP8266WiFi.h>  
3. #include <MicroGear.h>  
4. /* WiFi Connection */  
5. const char* ssid "TEST1WiFi";  
6. const char* password "12345678";  
7. /* MQTT Broker Connection* 
/ 8. #define APPID "TEST1";  
9. #define GEARKEY "iTbxTgsjTYIoljEWi";  
10. #define GEARSECRET "erThdwwoYfF";  
11. #define SCOPE "TEST1"; 
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ล าดับที่ หน้าที่การท างาน ผลการทดสอบ 

3 สามารถวัดค่าความเข้มแสงสว่าง ท างานได้ดี ไม่มีการ delay ของสัญญาณ 
4 สามารถแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ท างานได้ แต่ตอบสนองช้า (นานกว่า 3 วินาที) 

 

ข้อสังเกตของการทดสอบ ระบบการแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องใช้เวลาในการส่งค่าไปยัง
บริการ NETPIE แอปพลิเคชั่น พบว่ามีการท างานที่ช้าอยู่บ้าง แต่ระบบก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้ในภาพรวมได้ตามท่ีออกแบบไว้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงชุดต้นแบบของระบบที่พัฒนาขึ้น 
การอภิปรายผล 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS  ส าหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง  จาก
ผลการวิจัยพอว่า การเชื่อมต่อ NETPIE สามารถเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ทุกครั้งที่เปิดระบบ การวัดค่าอัตราการ
ไหลของกระแสไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าท างานได้ดี ไม่มีการ delay ของสัญญาณ วัดค่าความเข้มแสงสว่าง
ท างานได้ดี ไม่มีการ delay ของสัญญาณ การแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท างานได้ แต่ตอบสนองช้า
นานกว่า 3 วินาที 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS  ส าหรับระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง น า
แนวคิดไปใช้เพ่ือแจ้งเตือน ผู้รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงจะได้รับแจ้งว่าระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างเสียจุดใด เพ่ือความสะดวกในการซ่อมแซม ป้องกันเหตุการณ์ไม่พ่ึงประสงค์และลดการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในช่วงกลางคืนในการใช้รถใช้ถนนไม่ดี 

2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน Application Line หรือ Application อ่ืนๆ 
ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย 
 

 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    550 
 

 
  

เอกสารอ้างอิง 
[1] Internet of Thing (IoT) คืออะไร เข้าถึงได้จาก http://www.mcuthailand.com/articles/iot 

/IOT.htMl สืบค้นเมื่อกันยายน 2562. 
[2] อรรถพล กัณหเวก, ความหมายของ Smart Home เข้าถึงได้จาก

https://www.arm.co.th/Knowledge. 
Aspx?id=2สืบค้นเมื่อ กันยายน 2562. 
[3] Internet of Things. Available from: URL: https://en. wikipedia.org/wiki/Internet_of_things, 

Accessed September 30, 2017. 
[4] ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย. (2559). Internet of Things: แนวโน้มเทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน

อนาคต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 10(1), หน้า 29-
36. 

[5] Strategic Man, เทคโนโลยีที่ 3: Internet of Things เข้าถึงได้จาก http://www.strategic-
man.com/articles/detail/19#. WO9eMWmGOUk สืบค้นเมื่อ กันยายน 2562. 

[6] NETPIE. Available from: URL: https://netpie.io. Accessed September 30, 2017. 
[7] เจษฎา ขจรฤทธิ์และคณะ.(2560การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการควบคุมระบบส่อง

สว่างส าหรับบ้านอัจฉริยะ.JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | VOL 7 | 
NO 1 | JAN – JUN 2017 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    551 
 

 
  

T 061 

ระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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บทคัดย่อ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่ขึ้นมาใช้งาน เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย   
1) การสร้างระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เมื่อการพัฒนาระบบ (SDLC) มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบ 2) การหาคุณภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ
ผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินและจากระบบ โดยใช้ชุดข้อมูลเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบ
คุณภาพระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ คือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 20 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของระบบบริหารโดยรวมอยู่ในระดับดี 2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ระบบบริหารจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : ระบบบริหารจัดการ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์  คนรุ่นใหม่  
 
Abstract 

This research purposes to develop the Web-based Management System for 
Contest Junior Inventor. Which the researchers established research 1) Created the Web-
based Management System for Contest Junior Inventor which researchers have use Systems 
Development Life Cycle (SDLC) Theory for created and developed. 2) The efficiency of 
system quality, researchers compared results between committees and a result is matched, 
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invited 5 experts for commented and use 20 persons which in positions of school directors, 
teachers, school employees and student in Ubon Ratchathani Technical College to rated.  

3) Data collection, researchers collect a data manually from experts and sample 
group in October to November. The experimental of Web-based Management System for 
Contest Junior Inventor. The results have shown the quality of this system which collected 
from experts is good level with 4.16 points, hypothesis is accept and from sample groups is 
good level with 4.39 points which is hypothesis is accept too. 
 

Keywords: Web-based, Management System, Contest Junior Inventor 
 

บทน า 
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ในการด าเนินงานแต่ละปีนั้น พบว่าเกิดปัญหาขึ้นอย่างมาก 
เช่น การท างานล่าช้า ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในของกระดาษเป็นหลัก ท าให้การสืบค้นต้องใช้เวลานาน 

จากปัญหาที่กล่าวมาคณะผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการแก้ปัญหา คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ้นมา เพ่ือน ามาใช้งานแทนระบบงานเดิม ในรูปแบบโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Application) ซึ่งระบบงานใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหา ที่เกิดข้ึนในระบบงานเดิม และท าให้การด าเนินงาน
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ขึ้นมาใช้งาน 
2.  เพ่ือประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการวิจัยระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (Web-based 

Management System for Contest Junior Inventor) คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและค้นคว้าแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1.  ข้อมูลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่โดยสังเขป 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เริ่มจัดการประกวดครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2531 

โดยมีเป้าหมายให้เป็นการแสดงผลงานที่เกิดจาก “ครูคิด ครูท า โดยมีนักเรียน -นักศึกษาเป็นผู้ร่วม
ด าเนินการ” และได้จัดแสดงครั้ งแรก ณ บริ เวณอาคารสนามกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 

 
2.  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web Application) 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศลักษณะของโปรแกรมบนเว็บ มีความสะดวกในแง่ของผู้ใช้งาน 
สามารถเรียกใช้งานระบบสารสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่เครื่องลูกข่าย (Client) ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 
(Web Browser) เช่น Google Chrome โดยส่วนของโปรแกรมบนเว็บจะถูกติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ข่าย 
(Server)  

3.  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ [1] ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยการใช้วงจรการพัฒนา

ระบบ (SDLC) เป็นการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน รายละเอียดขั้นตอนของวงจรพัฒนา
ระบบ แบ่งออกเป็น 7 ระยะ คือ การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การ
น าระบบไปใช้ และการบ ารุงรักษา รายละเอียดขั้นตอนเป็นดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

4.  การออกแบบ Web Responsive 
การออกแบบ Web Responsive คือ การสร้างเว็บที่ใช้ชุดค าสั่งเพียงชุดเดียว ให้สามารถใช้ได้กับ

หน้าจอแสดงผลหลาย ๆ ขนาด เช่น จอคอมพิวเตอร์ จอแท็บเล็ต (Tablet) หรือจอโทรศัพท์เคลื่อนที่  
5.  ภาษาและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

5.1  ภาษา SQL (Structured Query Language) 
ชาญชัย ศุภอรรถกร [2] กล่าวถึง SQL ว่า ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับ

ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ โดยสามารถใช้ค าสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้  
5.2  ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) 

บัญชา ปะสีละเตสัง [3] กล่าวไว้ว่า HTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้
แท็ก (Tag) ในการก าหนดการแสดงผล  

5.3  ภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 
บัญชา ปะสีละเตสัง [3] ได้กล่าวถึงภาษา PHP เป็นภาษาสคริปต์ (Script) ที่ท างานที่เครื่อง

บริการเว็บ โดยน าไปแทรกไว้ในส่วนของภาษา HTML ซึ่งภาษา PHP จะอยู่ในแท็ก “<?PHP ?>” 
5.4  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MySQL 

ชาญชัย ศุภอรรถกร [2] ได้กล่าวว่า MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่ง
รองรับค าสั่ง SQL ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่ืน เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
เช่น ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ เช่น ภาษา PHP 
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6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี [6] ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการศูนย์ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเครื่องมือในการพัฒนาระบบที่ใช้ ได้แก่ โปรแกรมจัดการ 
ฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP หลังจากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้
ออกแบบระบบใหม่ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ แก้ไขปัญหา ทดลองใช้งาน แล้วได้ท าการประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ และ สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น ผลของการพัฒนาสรุปได้ว่า 1) 
คุณภาพของระบบที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.96 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้มีอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.59 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ก าหนดกรอบในการวิจัย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถก าหนดกรอบของการวิจัยได้ดังนี้  

1.1 สร้างระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
1.2 หาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คณะผู้วิจัยเลือกใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) จ านวน 5 ขั้นตอน แบ่งข้ันตอนได้ดังนี้ 
2.1  การศึกษาข้อมูล 

  คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
แบบเดิม จนได้ข้อสรุปว่าระบบเดิมนั้นสิ้นเปลืองท้ังทรัพยากรบุคคลและวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน 

2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปว่ามีผู้ใช้งานจ านวน 10 ฝ่าย คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้เข้า

แข่งขัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน ประธานคณะกรรมการการตัดสิน ประธานฝ่ายประมวลผล กรรมการการ
ตัดสิน เลขานุการการตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกาศผล และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.3  การออกแบบ 
  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ใช้งาน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ ประมวลผล 

หัวหน้าฝ่ายประมวลผล กรรมการ หัวหน้าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประกาศผล  ผู้ดูแลระบบ และผู้เข้า
แข่งขัน  

2.4  การพัฒนาระบบ 
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  คณะผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่เหมาะสม ได้แก่ 
ภาษา SQL, HTML, PHP และใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

2.5  การทดสอบระบบ 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบ ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของ

ระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนจะย้อนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบ
นี้ จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และตรวจสอบวัตถุประสงค์
งานตรงกับความต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงสรุปผลและจัดท าบทวิจัยต่อไป 

3.  การด าเนินการทดลองและหาประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 คณะผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม ่
3.2  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพของระบบ โดยประชากรที่

ใช้ในการท าวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ านวน 6,631 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน ท าการเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง 

3.3  น าแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และน าแบบประเมินให้กลุ่มตัวอย่าง 20 
คน ประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

3.4  น าข้อมูลที่ได้จากแบบคุณภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ เพื่อน าผลการประเมินไปวิเคราะห์ต่อไป 

3.5  แบบประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดย
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (RATING SCALE) ได้ก าหนดค่าคะแนน เป็น 5 ระดับ คือ 
5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง  
2 หมายถึง พอใช้  1 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ  

โดยในการประเมินประกอบด้วยประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ จ านวน 3 ด้าน คือ 
1) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
2) ความน่าเชื่อถือได้ 
3) ความสะดวกในการใช้งาน 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามชนิดปลายเปิด  
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของระบบบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผู้วิจัย
ได้ท าการวิเคราะห์ด้วยประสิทธิภาพต่าง ๆ เพื่อหาคุณภาพจ านวน 3 ด้าน คือ 

4.1.1 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
4.1.2 ความน่าเชื่อถือได้ 
4.1.3 ความสะดวกในการใช้งาน 

4.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, น.102) 

 
 ก าหนดให้           แทน ค่าเฉลี่ย 

          แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
               แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

4.2.2  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร  

 
 ก าหนดให้             แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
            แทน ผลรวม 

3.4.3  ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล เป็นค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่มีคุณภาพ 

 
ผลการวิจัย 

จากการทดสอบระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ สามารถแสดง
ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้สร้างระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยระบบ

สามารถใช้งานได้ผ่าน Web Browser ได้ทุกโปรแกรม และสามารถใช้งานผ่านหน้าจอของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งรองรับได้ท้ังระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) 

2.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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    คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจริงจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 กรอกเข้าสู่ระบบ ผลการทดสอบ พบว่า ผล
การตัดสินที่ได้จากระบบนั้น มีผลลัพธ์ตรงกับผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน  

3.  ผลการศึกษาคุณภาพของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1)  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
2) S.D.  แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ และมีผลของการศึกษาดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
1.1 ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม 4.20 0.84 ดี 

1.2 ระบบสามารถในการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 4.40 0.55 ดี 
1.3 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจระบบได้ง่าย 4.20 0.84 ดี 

คะแนนรวมด้านความสามารถในการสนองความต้องการของผู้ใช้ 4.27 0.74 ดี 
2. ความน่าเชื่อถือได ้

2.1 ระบบมีการท างานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 4.00 0.00 ดี 
2.2 ระบบมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ปลอดภัย 4.00 0.71 ดี 

คะแนนรวมด้านความน่าเชื่อถือได้ 4.00 0.35 ดี 

3. ความสะดวกในการใช้งาน 
3.1 ระบบช่วยให้จัดการด้านเอกสารได้ง่ายและใช้เวลาน้อยลง 4.00 0.71 ดี 

3.2 ระบบมีเมนูการใช้งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการท างาน 4.40 0.89 ดี 
3.3 ระบบมีรูปแบบสี ขนาดตัวอักษร และปุ่มที่ ใช้งานที่สวยงามและ

เหมาะสมต่อการใช้งาน 
4.20 0.49 ดี 

3.4 ระบบมีความสะดวกต่อการใช้งานในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ 4.20 0.49 ดี 

คะแนนรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน 4.20 0.62 ดี 
ผลการประเมินคุณภาพของระบบในทุกด้าน 4.16 0.57 ดี 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพระบบในทุกด้าน ได้ 4.16 คะแนน ซึ่งมี
คุณภาพในระดับดี ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 โดยความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ข้องผู้ใช้ เป็นด้านที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนสูงสุด คือ 4.27 คะแนน มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74  
ซึ่งมีคุณภาพในระดับดี ผลที่ได้ตรงตามสมมติฐาน 
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3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ และแบ่งการน าเสนอผลของการศึกษา
จากจ านวนที่ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 7 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 4 คน และนักเรียนนักศึกษา 8 คน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพเป็นดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพจากความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น แปลผล 

 S.D. 
1. การออกแบบหน้าจอได้เหมาะสม 4.60 0.50 ดีมาก 

2. ความสวยงามของระบบ 4.35 0.49 ดี 
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 4.40 0.75 ดี 

4. ความง่ายต่อการใชง้านของผู้ใช้ 4.60 0.60 ดีมาก 
5. ค าแนะน าจากระบบช่วยเหลือ มีความชัดเจน เข้าใจงา่ย 4.00 0.79 ดี 

6. การออกแบบหน้าจอหลักมีความเหมาะสม 4.15 0.67 ดี 
7. ปุ่มใช้งานมีความชัดเจนเหมาะสม 4.35 0.75 ดี 

8. รูปแบบ สี ขนาดตวัอักษร มีความเหมาะสม 4.35 0.59 ดี 

9. มีความชัดเจนของข้อมูลจากการอ่านบนจอภาพ 4.30 0.80 ดี 
10. ประโยชน์การใชง้าน 4.65 0.59 ดีมาก 

11. คุณภาพการท างาน 4.60 0.60 ดีมาก 
12. สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชยไ์ด้ 4.35 0.75 ดี 

รวม 4.39 0.66 ดี 

 
4.  ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาท างานของระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่กับระบบเดิม 
    คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ 

คนรุ่นใหม่กับระบบเดิมพบว่า ระบบใหม่ใช้เวลาในการท างานตั้งแต่ขั้นตอน การรับลงทะเบียน การตรวจให้
คะแนน การประมวลผลคะแนนเพ่ือจัดล าดับ และการออกเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น 3 วัน ขณะที่ระบบเดิมใช้
เวลาทั้งหมด 7 วัน  

 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินคุณภาพของระบบได้ 4.16 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการข้องผู้ใช้ เป็นด้านที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนสูงสุด คือ 4.27 
คะแนน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาความพึงพอใจ จ านวน 20 คน มีระดับคะแนนความ
คิดเห็นอยู่ท่ี 4.39 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับดี โดยด้านประโยชน์ของการใช้งานมีระดับความคิดเห็นที่สูง
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ที่สุด คือได้คะแนนระดับ 4.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับดีมาก รองลงมาคือ การออกแบบหน้าจอได้
เหมาะสม ความยากง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ และคุณภาพการท างาน ได้ระดับคะแนนความคิดเห็นเท่ากัน
คือ 4.60 อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับดีมาก ส่วนค าแนะน าจากระบบช่วยเหลือ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ได้
ระดับคะแนนที่น้อยที่สุดคือ 4.00 ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี และการทดสอบระบบโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างผลการตัดสินจากระบบเดิมกับผลการตัดสินจากระบบใหม่ มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับระบบเดิมแล้วพบว่า ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นใช้เวลาน้อยกว่าระบบเดิม 4 วัน คิดเป็น 2.33 เท่า  

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
ระบบบริหารจัดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการท างาน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้อย่างมาก เห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความเห็นว่าประโยชน์การใช้งานได้คะแนนสูงสุด ซึ่งได้คะแนน 4.65 คะแนน นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าระบบสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้คะแนนถึง 
4.40 คะแนน โดยภาพรวมของระบบบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีความเห็นทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ
และกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  ควรสร้างฟังก์ชันในการส ารองข้อมูลของระบบ หรือควรมีเครื่องแม่ข่าย เก็บข้อมูลไว้หลายแห่ง 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล 

2.  ควรเพ่ิมค าอธิบายการใช้งานแต่ละส่วนของระบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบงานย่อยในแต่
ละส่วนมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งานอาจใช้งานโดยไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอได้ 
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T 062 
ศึกษาความภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด 

A Study of Consumer loyalty to Mister Donut brand, Big C, Roi Et branch 
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Wipawadee Ploradaw1 Sisadanuch Audtha2 Phanawhan Chusriphan3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความภักดีในตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ของผู้บริโภค ห้างบิ๊กซี สาขา
ร้อยเอ็ด 2) เพ่ือศึกษาทัศนคติ ด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการท างาน  
ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอ 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง 125 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการ
ร้านมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคว์สแควร์ 
          ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 125 คน    เพศหญิง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80 มีช่วงอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.6  มีสถานภาพสมรส จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
จ านวน 26 คน  คิดเป็น ร้อยละ 62.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.80 2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาความภักดีของผู้บริโภคต่อ ตราสินค้ามิ สเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี 
สาขาร้อยเอ็ด  พบว่า เหตุผลส าคัญที่สุดในการเข้ามาใช้บริการที่ร้านมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด 
ส่วนใหญ่ ตั้งใจมารับประทาน จ านวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.60 ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อโดนัทมิสเตอร์
โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด โดยเฉลี่ยต่อครั้งเป็นจ านวนส่วนใหญ่ 101-200 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.20   เหตุผลที่ท่านตัดสินใจซื้อมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ สะดวกต่อการ
รับประทาน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 3) สรุปผลค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านส่วนผสมทาง
การตลาดกับความภักดีของผู้บริโภค ต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์  ในภาพรวม ที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.62) ด้านราคาในภาพรวม 
ที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.58)   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.69) ด้านการ
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ส่งเสริมการขายในภาพรวม ที่ระดับมาก  ( X = 4.48 ) ด้านบุคลากรในภาพรวมที่ระดับ มากท่ีสุด ( X = 4.74 ) 
ด้านกระบวนการในการท างานในภาพรวม ที่ระดับมากที่สุด  ( X = 4.79)  ด้านภาพลักษณ์ และการน าเสนอ
ในภาพรวม ที่ระดับมากที่สุด ( X = 4.72)  และ 4) เหตุผลที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท กับ
ความหลากหลาย และความสดใหม่ของมิสเตอร์โดนัท จากการศึกษา พบว่า อยู่ในเขตยอมรับ H0 ที่ค่า 
0.086  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5  เหตุผลที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท กับรสชาติของโดนัทมี
ความอร่อยและมีเหตุผลที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท กับมีป้ายราคาของโดนัทแต่ละชนิด
ก าหนดไว้ชัดเจน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 0.5 
 
ค าส าคัญ: มิสเตอร์โดนัท ความภักดีในตราสินค้า ทัศนคติ  ส่วนผสมทางการตลาด 
 
Abstract 
 The research aim 1) to determine the bran loyalty of consumer Mister Donut Big C 
Super center Branch Roi Et 2) to study the Marketing mix such attitudes, product, price, 
place, promotion, people, process, Physical Evidence and Presentation, Which affects the 
loyalty of consumers to Mister Donut brand, Big C store, Roi Et branch, sample of 125 
people by sampling Critical thinking Which is used to serve Mister Donut Shop, Big C, Roi Et 
Branch. The data collection tool is to distribute the questionnaire and analyze the data and 
processed by the computer with the software package. Is a tool to analyze the frequency, 
percentage, mean, standard deviation and chi square 
            The research found 1) Personal information of respondents The total number of 
respondents was 125 persons, 86 women, accounting for 68.80 percent. The age ranges 
from 26 to 35 years, 47 people, accounting for 37.60 percent, with marital status, 47 
people, 62.40 percent. 26 people, representing 62.40 percent, with an average monthly 
income of 15,001-20,000 baht, 36 people representing 28.80 percent  2) Information about 
continuing consumer loyalty Mister Donut brand, Big C store, Roi Et branch, found that the 
most important reason to come to use at Mister Donut shop, Big C, Roi Et branch, most of 
them intend to eat 67 people, representing 53.60 percent. The cost of choosing to buy 
Mister Donut Donuts, Big C, Roi-Et Branch, on average, is 101-200 baht per lot, 54 people, 
accounting for 43.20 percent. The reason you decide to buy Mister Donut, Big C, Roi Et 
branch Large, easy to eat, number 65, representing 52.00 percent  3) Summary of questions 
about attitude Marketing mix and consumer loyalty Towards the Mister Donut brand, Big C 
store, Roi Et branch, found that the respondents were satisfied. In terms of overall product 
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at the highest level ( X = 4.62). Overall price At the highest level ( X = 4.58). The distribution 
channel at the highest level ( X = 4.69) respondents were satisfied with the overall sales 
promotion at a high level ( X = 4.48). Personnel in the overall picture at the highest level 
( X = 4.74). The overall work process. At the highest level ( X = 4.79).  The image. And the 
overall presentation At the highest level ( X = 4.72)  and 4) The reason you came to eat at 
Mister Donut With diversity And the freshness of Mister Donut from the study found that in the 
accepted area H0 at a value of 0.086. At a significant level of 0.5 The reason you came to eat 
at Mister Donut And the taste of the donut is delicious from the study Found in the accepted 
area H0 at the value of 0.315.  At a significant level of 0.5 and The reason you came to eat at 
Mister Donut With the price tag of each type of donut clearly defined from the study found 
that in the accepted area H0 at the value of 0.068. At a significant level of 0.5 
 

Key word: Mister Donut, loyalty brand, attitude, Marketing mix   
 
บทน า 

จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ พยายาม    
ที่จะปรับตัว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความความน่าสนใจ เพ่ือที่จะสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า
คู่แข่ง รวมทั้งการคิดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยที่นักการตลาดพยามที่จะสร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือท าให้ผู้บริโภคเล็งเห็น ถึงความแตกต่างระหว่างตราสินค้าของบริษัทกับคู่แข่ง ท าให้ผลิตภัณฑ์
และตราสินค้าได้รับความนิยม สามารถครองใจผู้บริโภค เป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภคได้และท าให้บริษัท
สามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด และท าก าไรระยะยาวให้กับบริษัทได้ จนเกิดเป็นความภักดีต่อตรา
สินค้า  ของผู้บริโภคในที่สุด ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา มิสเตอร์ โดนัท ประเทศไทยถือเป็นต้นก าเนิดของ
ธุรกิจร้านอาหาร โดยเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยอย่างกว้างขวาง จนในปัจจุบัน ได้ขยาย
สาขามากกว่า 300 สาขาในกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มิสเตอร์โดนัท ได้มี
วิวัฒนาการรูปลักษณ์ของร้านให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการน าเสนอโดนัทและผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
          จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างความภักดีในตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั้น
เป็นสิ่งส าคัญที่มิสเตอร์โดนัทควรค านึง เพ่ือท าให้โดนัทของมิสเตอร์โดนัทนั้นอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ ใน
ปัจจุบันและอนาคตสืบไป ผู้วิจัยหวังว่าการท าวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีในตราสินค้าได้ และน าข้อมูลที่
ได้จากผลการศึกษาวิจัยนั้นน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้เกิด
ความภักดีต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัทสืบไป 
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วัตุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาความภักดีในตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ของผู้บริโภค ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด 
2.  เพ่ือศึกษาทัศนคติส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การที่จัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการท างาน   ด้านภาพลักษณ์และ
การน าเสนอ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    ทฤษฎีอุปสงค์  อุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงอุปสงค์ที่มีประสิทธิผล (Effective 
Demand)    คืออุปสงค์ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ทั้งเนื่องจากที่ผู้บริโภคมีความปรารถนาที่จะบริโภค
สินค้าและบริการชนิดใดแล้วผู้บริโภคจะต้องมีความสามารถ และความเต็มใจที่จะซื้อหาสินค้าและบริการชนิด
นั้น  มาตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้ ทั้งนี้หากพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคน แล้ว
จะพบว่าตามปกติผู้บริโภคทุกคน ย่อมมีความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการบริโภคสินค้า 
และการบริการจากการใช้จ่ายรายได้ ทั้งที่เขามีอยู่หลักการอุปสงค์ก็คือ ปริมาณการเสนอซื้อและราคาของ
สินค้า   จะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือเมื่อราคาสูงขึ้นปริมาณการเสนอซื้อก็จะลดลง 
และเม่ือราคาต่ าลงปริมาณการเสนอซื้อก็จะเพ่ิมขึ้น ปริมาณอุปสงค์หรือปริมาณสินค้า และบริการที่ผู้บริโภค
ประสงค์จะซื้อ ย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้บริโภคแต่ละคน และลักษณะส่วนรวมของสังคมนั้นๆ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยบางประการ ซึ่งมีผลมากบ้างน้อยบ้างต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค ปัจจัยที่เป็น
ก าหนดอุปสงค์เหล่านี้สามารถสรุปเฉพาะที่ส าคัญได้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
           อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2546) [5] กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ และวงจรการด าเนินชีวิต
ของครอบครัว การศึกษา รายได้ ลักษณะที่กล่าวมามีความส าคัญต่อนักวิเคราะห์ตลาด เพราะมันบ่งชี้ถึงอุป
สงค์ (Demand) ในตัวสินค้าและบริการทั้งหลาย แนวโน้มที่เปลี่ยนไปของปัจจัยส่วนบุคคล ชี้ให้เห็นถึงการ
เกิดข้ึนของตลาดใหม่ๆ และตลาดอื่นก็จะลดลงไป ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ คือ อายุ เพศ ครอบครัว 
การศึกษา รายได้ 
          ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) [3] ได้กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย อายุ เพศ ลักษณะ 
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ปัจจัยเหล่านี้นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ที่ส าคัญและ ค่าเฉลี่ยที่ได้
จากการวัดของประชากรจะช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดรวมทั้งง่ายต่อการน ามาวิเคราะห์มากกว่า
ตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ 

 แนวคิดและทฤษฎีความเชื่อม่ันผู้บริโภค (Consumer Confidence) 
         ลาเซลเลอร์ และฮัสตัน (Larzelere & Huston, 1980) ได้กล่าวว่าสิ่งที่ส าคัญ2 ประการนั้นเป็น
ลักษณะของความไว้วางใจของผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการมีความส าคัญอย่างสูงต่อสิ่งที่เรียกว่าความสม่ าเสมอ 
ความรับผิดชอบ ความสื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความสามารถ ความมีน้ าใจและความเมตตากรุณา  
         มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) ได้ให้ค าจ ากัด
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ความของความเชื่อมั่นว่า ความเชื่อมั่น คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่ง
ด้วยความเชื่อมั่นซึ่งมีกรอบแนวคิด คือการรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร ธุรกิจด้วยความสนใจ
อย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริการอยู่นั้น ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อผู้บริโภค พิจารณาผู้ให้บริการที่เป็น
ทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์ และยังกล่าวไว้ว่า พันธะสัญญา (Commitment) 
ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้ในการรักษาคุณค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้า 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
         สกินเนอร์ (Skinner, 1904) ได้ไว้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมว่า
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น และการที่จะเข้าใจพฤติกรรมของ
ใครก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงผลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เสียก่อนจากนั้นและถ้า
ต้องการที่จะปรับพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะท าได้โดยการน าผลนั้นมาเป็นตัววางเงื่อนไขให้
บุคคลเหล่านั้นแสดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
          บลูม (Bloom, 1976) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมเป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท าซึ่งอาจเป็นสิ่งที่
สังเกตได้หรือไม่ได้ และได้แบ่งพฤติกรรมดังกล่าวออกเป็นส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 

1)  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ความสามารถทางด้านความรู้ 
2)  พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ท่าทีความสนใจ และความรู้สึก ความชอบใน

การให้คุณค่า หรือปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ตามแนวทางที่บุคคล
นั้นก าหนดขึ้น 

3)  พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการปฏิบัติที่แสดงออกใน
สถานการณ์หนึ่ง หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่คาดคะเนว่า อาจปฏิบัติในโอกาสต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีความภักดี (Customer Loyalty) 
         จาโคบี และเชสนัท (Jacoby & Chestnut, 1978) ตราสินค้าที่มีมาอย่างยาวนานหรือประสบ
ความส าเร็จเป็นระยะเวลานาน ไม่ได้หมายความว่า ความส าเร็จที่ได้จะมาจากการซื้อของลูกค้าเพียง ครั้ง
เดียว แต่นั้นแสดงให้เห็นว่าตราสินค้านั้น มีจ านวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการเป็นสม่ าเสมอ และลูกค้ากลุ่ม
นั้นมีความภักดีอย่างเต็มเปี่ยม สรุปได้ว่า ความจงรักภักดีชี้วัดได้ว่าเป้าหมายขององค์การ นั้นๆ ประสบ
ผลส าเร็จอย่างสวยงาม และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรักษาไว้ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ 
         แกมเบิล สโตน และวูดคอด (Gamble, Stone & Woodcock, 1989)ได้แบ่งความภักดีออกเป็น 2 
ประเภท 1) ความภักดีด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) 2) ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational 
Loyalty)       
           อาร์เคอร์ (Aaker, 1991) ได้แสดงภาพปีระมิด ความภักดีต่อตราสินค้าว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึด
มั่นที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินค้า (Brand 
Equity) ที่ส าคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า เพราะหากผู้บริโภคไม่เห็นความแตกต่างของสินค้าแต่ละตราก็จะ
เป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าอ่ืน แต่ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าในระดับสูง
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ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลักที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ าผู้บริโภคที่
มีประสบการณ์การต่อการใช้สินค้าก็จะสามารถลดต้นทุนทาง การตลาดให้กับตราสินค้านั้น กิจการ  มีอ านาจ
ในการต่อรองกับร้านค้าและยังช่วยปกป้องตราสินค้าต่อ การคุกคามจากคู่แข่ง อันจะเป็นสิ่งสะท้อน   ให้เห็น
ถึงศักยภาพทางการตลาดของตราสินค้านั้น 
             โอลิเวอร์ (Oliver, 1999) ได้กล่าวไว้ถึง ความภักดีว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกดีของผู้บริโภค 
ก่อให้เกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ท าให้เกิดการซื้อซ้ าในสินค้าและบริการที่รู้สึกดี การซื้อซ้ าในสินค้าและ
บริการจะซื้อในแบรนด์เดิมๆ การเปลี่ยนการปฏิบัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ และกล่าวอีกแง่ คือ การวัดระดับความภักดีของลูกค้าในแต่ละองค์ประกอบนั้น มีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดขอบเขตตามระดับมุมมองของลูกค้า ที่รู้สึกต่อสินค้าและการบริการโดย การประเมินระดับ
ทัศนคตินั้นจะประกอบด้วย 3 ล าดับขั้น 

1) ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของแบรนด์ ซึ่งหมายถึง ความเชื่อ (Beliefs) 
2) ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ (Attitude) 
3) ความตั้ งใจอย่างแน่วแน่ที่จะซื้อทุกอย่างที่ เกี่ยวกับสินค้า ซึ่ งหมายถึง พฤติกรรม 

ดังนั้น แนวความคิดเก่ียวกับความจงรักภักดี คือการเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติที่ยอมรับกัน อย่างกว้างขวางกับ
พฤติกรรม 
  

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของลูกค้า (Consumer Satisfaction) 
         มอร์ส (Morse, 1953) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าความพึงพอใจคือการลดความเครียดของผู้ 
ท างาน   ให้น้อยลง เนื่องจากธรรมชาติของทุกคนล้วนมีความปรารถนาที่ต้องการการตอบรับแค่ บางส่วน
หรือทั้งหมด เมื่อเกิดความพึงใจ ความเครียดที่มีจะลดลง แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พอใจจะ
เกิดข้ึนทันท ี
        โวลแมน (Wolman, 1973) ได้ให้ค าจ ากัดความ ความพึงพอใจ (Gratification) ว่า หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดี  มีความสุข เมื่อคนเราประสบความส าเ ร็จตามเป้าหมายความต้องการหรือสิ่ ง เร้ า 
         คอทเลอร์ (Kotler, 1997) [7] อธิบายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือระดับความรู้สึกของบุคคลอันสืบ
เนื่องมาจากการเทียบเคียงระหว่างการรับรู้ผลงานจากสินค้า หรือบริการ กับความ คาดหวังของบุคคลนั้น ๆ 
ดังนั้น ระดับความพึงพอใจจะสัมพันธ์กับความชัดเจนระหว่างผลงานที่ รับรู้กับความคาดหวังซึ่งผู้บริโภค
สามารถรู้สึกถึงความพึงพอใจได้ 3 ระดับดังนี ้

1)  ถ้าผลงานที่รับรู้ต่ ากว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 
2)  ถ้าผลงานที่รับรู้เท่ากับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกพอใจ 
3)  ถ้าผลงานที่รับรู้สูงกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึกยินดีหรือพอใจมาก 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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      เกตุวลี สมบูรณ์ และ เรืองเมษ จันทร์ตรง (2557) [1] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตรา
สินค้ามิสเตอร์ โดนัท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลกการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 16-25 ปี อาชีพ นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานะภาพโสด และนับถือศาสนาพุทธ ทัศนคติด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ของมิสเตอร์โดนัท โดยรวมอยู่ในระดับ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ ด้าน
ราคา   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์
กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า พบว่า ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัทรวมอยู่โดนัทรวมอยู่ในระดับที่มาก  
         ละมัย เบาเออร์ (2558) [2] คุณค่าของตราสินค้า การรับรู้คุณภาพใน ด้านการให้บริการคุณภาพของ
อาหารและบรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าของตราสินค้า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการคุณภาพของอาหาร
และบรรยากาศที่มีผลตอการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิง เนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริโภคที่ใช้บริการรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 260 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปีมี การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการ ด้านสิ่งที่
สัมผัส ได้คุณภาพของอาหารและบรรยากาศส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคใน 
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจใช้ บริการ
ร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 51 ในขณะที่คุณค่าของสินค้าด้านภาพลักษณ์
ตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้า และการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ ด้านการ ให้ความเชื่อมั่นไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คุณค่าของตราสินค้า , การรับรู้
คุณภาพในการให้บริการ, คุณภาพของอาหาร, บรรยากาศ, การตัดสินใจใช้บริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความจงรักภักดีของผู้บริ โภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซีสาขา
ร้อยเอ็ด ในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการส ารวจเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ 

โดยการแจกแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วน ามาท าการ
วิเคราะห์และประมวลผล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งได้แก่ ต ารา บทความ และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้จ านวนประชากร จังหวัดร้อยเอ็ดมีจ านวนทั้งสิ้น 1,307,911 คน 
(แหล่งที่มา : จากระบบสถิติทางการทะเบียนจังหวัดร้อยเอ็ด , ธันวาคม 2560 ) วิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคที่ใช้
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บริการมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   ใช้สูตรตารางส าเร็จของ 
Taro Yamane ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 0.5 และ ขนาดของความคาดเคลื่อนเป็นร้อยละ + 0.5 ในการ
ก าหนดขนาดของตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง แบบใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการร้านมิสเตอร์โดนัท 
ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด โดยใช้สูตร (Taro Yamane, 1973 : 125) โดยอนุโลมกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน 125 คน 

  

การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาก าหนดแนวทาง การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
ดังนี้              

1. ข้อมูลส่วนที่เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัทใช้การ
หาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. ข้อมูลส่วนที่เป็นค าถาม ที่เกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัทการหาค่าเฉลี่ย และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าถามที่เกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ก าหนดคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

           มากที่สุด       =        5 คะแนน 
                      มาก             =        4 คะแนน 
                      ปานกลาง      =        3 คะแนน 
                      น้อย            =        2 คะแนน 
                      น้อยที่สุด      =        1 คะแนน 

  ดังนั้น จึงก าหนดค่าเฉลี่ยในการให้คะแนนของปัจจัยทางการตลาด  (สุพักตร์ พิบูลย์, เติมศักดิ์   สุข
วิบูลย์ผู้รวบรวมและดัดแปลง) ดังนี้ 
                     คะแนนค่าเฉลี่ย           ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาด 
                    4.51-5.00                  มากที่สุด 
                    3.51-4.50                  มาก 
                    2.51-3.50                  ปานกลาง 
                    1.51-2.50                  น้อย 
                    1.00-1.50                  น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
               ใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางประกอบค าอธิบายเหตุผลโดยค่าสถิติที่ใช้คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ 
             ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนที่เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวกับความภักดีของผู้บริโภคต่อ
ตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าร้อยละ 
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  ตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนที่เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านส่วนผสมทางการตลาดผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ความภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ใช้สถิติเชิงอนุมาน ค่าไคสแควร์  
 

ผลการวิจัย 
ตอนที ่1  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซ ี สาขาร้อยเอ็ด 

 ตารางที่ 1  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้
บริการร้านมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด จ าแนกตามเหตุผลส าคัญที่สุดในการเข้ามาใช้
บริการที่ร้านมิสเตอร์โดนัท 

1. เหตุผลส าคัญที่สุดในการเข้ามาใช้บริการที่ร้านมิสเตอร์โดนัท จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.1  ตั้งใจมารับประทาน 
1.2  รอท าธุระ 
1.3  ใช้เป็นสถานที่นัดพบ 
1.4  อ่ืน ๆ 

67 
40 
17 
1 

53.60 
32.00 
13.60 
0.80 

รวม 125 100 

จากตารางที่ 1 พบว่าเหตุผลส าคัญที่สุดในการเข้ามาใช้บริการที่ร้านมิสเตอร์โดนัท ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ตั้งใจมารับประทาน จ านวน  67 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 53.60 รอท าธุระ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ใช้เป็นสถานที่นัดพบ  จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 อ่ืน ๆ จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ 
 ตารางที่ 2  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้
บริการร้านมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือโดนัทมิสเตอร์โดนัท
โดยเฉลี่ยต่อครั้งเป็นจ านวนเท่าใด 

2. จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือโดนัท
มิสเตอร์โดนัทโดยเฉลี่ยต่อครั้งเป็นจ านวนเท่าใด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

2.1  ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า100 บาท 
2.2  101 – 200 บาท 
2.3  201 – 300 บาท 
2.4  301 – 400 บาท 
2.5  401 – 500 บาท 
2.6  มากกว่า 500 บาทข้ึนไป 

25 
54 
27 
11 
8 
0 

20.00 
43.20 
21.60 
8.80 
6.40 

0 

รวม 125 100 

  จากตารางที ่2 พบว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อโดนัทมิสเตอร์โดนัทโดยเฉลี่ยต่อครั้งเป็นจ านวนเท่าใด
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ  101 –
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 200 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 201 – 300 บาท จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.60 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 100 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 301 – 400 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ประมาณ 401 – 500 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตามล าดับ 
ตารางที่ 3  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการ

ร้านมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด จ าแนกตามเหตุผลที่ท่านตัดสินใจซื้อมิสเตอร์โดนัท 

3. เหตุผลที่ท่านตัดสินใจซื้อมิสเตอร์โดนัท จ านวน (คน) ร้อยละ 

 3.1  รสชาติอร่อย 
 3.2  สะดวกต่อการรับประทาน 
 3.3  ราคาถูก 
 3.4  มีโปรโมชั่น 

39 
65 
6 
15 

31.20 
52.00 
4.80 
12.00 

รวม 125 100 

             จากตารางที่ 3 พบว่าเหตุผลที่ท่านตัดสินใจซื้อมิสเตอร์โดนัท ของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ สะดวกต่อการรับประทาน จ านวน  65 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 
รสชาติอร่อย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 มีโปรโมชั่น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ราคา
ถูก จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนที่เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ ด้านส่วนผสมทางการตลาดผู้บริโภคเกี่ยวกับความ
ภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ใช้สถิติเชิงอนุมาน ค่าไคสแควร์  
ตารางที่ 4 เหตุผลที่ท่านเข้าใช้บริการที่ร้านมิสเตอร์โดนัท *ความหลากหลาย และความสดใหม่ของมิสเตอร์โดนัท 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.560(a) 6 .086 
Likelihood Ratio 3.531 6 .740 
Linear-by-Linear Association 1.194 1 .274 

N of Valid Cases 125     

           เหตุผลที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท กับความหลากหลาย และความสดใหม่ของ
มิสเตอร์โดนัท จากการศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค 
ตารางที่ 5 เหตุผลส าคัญท่ีสุดในการเข้าใช้บริการที่ร้านมิสเตอร์โดนัท * รสชาติของโดนัท มีความอร่อย 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.065(a) 6 .315 
Likelihood Ratio 7.216 6 .301 
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เหตุผลที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท กับรสชาติของโดนัทมีความอร่อยจากการศึกษา 
พบว่าที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท ไม่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค 
ตารางที่ 6 เหตุผลส าคัญท่ีสุดในการเข้าใช้บริการที่ร้านมิสเตอร์โดนัท * มีป้ายราคาของโดนัทแต่ละชนิด
ก าหนดไว้ชัดเจน 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.929(a) 9 .068 
Likelihood Ratio 12.576 9 .183 
Linear-by-Linear 
Association 

5.416 1 .020 

N of Valid Cases 125     

เหตุผลที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท กับมีป้ายราคาของโดนัทแต่ละชนิดก าหนดไว้
ชัดเจน จากการศึกษา พบว่ามีป้ายราคาของโดนัทแต่ละชนิดก าหนดไว้ชัดเจน ไม่มีผลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภค 
 
การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาทัศนคติด้านส่วนผสมทางด้านการตลาด กับความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
มิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซีสาขาร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้   ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ความ
หลากหลายและความสดใหม่ของมิสเตอร์โดนัทมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือรสชาติของโดนัทมีความอร่อย
มีค่าเฉลี่ย มีสินค้าจัดเตรียมอย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.58 ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อโดนัท
มิสเตอร์โดนัทมากน้อยเพียงใดมีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านราคา ได้แก่ สินค้าราถาถูกใจผู้ซื้อมีค่าเฉลี่ย 4.42 ราคา
ของโดนัทมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับโดนัทของตราสินค้าอ่ืนในระดับเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.50 มีป้ายราคา
ของโดนัทแต่ละชนิดก าหนดไว้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.82 และด้านช่องทางการที่จัดจ าหน่าย  ด้านส่งเสริมการ
ขาย  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการท างาน ด้านภาพลักษณ์และการน าเสนอตามล าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกตุวลี สมบูรณ์ และ เรืองเมษ จันทร์ตรง (2557) [1] กล่าวไว้ว่าได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีในตราสินค้ามิสเตอร์ โดนัท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลกการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 16-25 ปี อาชีพ นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือ

Linear-by-Linear 
Association 

.230 1 .632 

N of Valid Cases 125     
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เท่ากับ 10,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานะภาพโสด และนับถือศาสนาพุทธ ทัศนคติด้านปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดของมิสเตอร์โดนัท โดยรวมอยู่ในระดับ ประกอบไปด้วย  4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
และบริการ ด้านราคา   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งปัจจัยทั้ง  4 ด้าน 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัทรวมอยู่โดนัทรวมอยู่ใน
ระดับท่ีมาก 

2. จากการศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อมิสเตอร์โดนัท    เหตุผลที่ท่านเข้ามารับประทานที่ร้าน
มิสเตอร์โดนัท กับความหลากหลาย และความสดใหม่ของมิสเตอร์โดนัท จากการศึกษา เหตุผลที่ท่านเข้ามา
รับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท มีผลต่อมีป้ายราคาของโดนัทแต่ละชนิดก าหนดไว้ชัดเจน  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของละมัย เบาเออร์ (2558) [2] กล่าวไว้ว่าคุณค่าของตราสินค้า การ
รับรู้คุณภาพใน ด้านการให้บริการคุณภาพของอาหารและบรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าของตราสินค้า 
การรับรู้คุณภาพในการให้บริการคุณภาพของอาหารและบรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความ
เชื่อมั่นและความตรงเชิง เนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้บริการรานอาหารไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 260 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  31-40 ปีมี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,001 – 25,000 บาท และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการ ด้านสิ่งที่สัมผัส ได้คุณภาพของอาหารและ
บรรยากาศส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจใช้ บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 51  

3. จากการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ส าคัญที่สุดในการเข้ามาใช้บริการร้านมิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขา
ร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ตั้งใจมารับประทาน สอดคล้องกับการศึกษาทัศนคติด้านส่วนผสมทางการตลาดกับความ
ภักดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามิสเตอร์โดนัท ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ดที่ระดับความพึงพอใจทั้ง 7 ด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านกระบวนการในการท างาน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความ
ประทับใจต่อการจัดล าดับคิวการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุวลี สมบูรณ์ และ 
เรืองเมษ จันทร์ตรง (2557) [1] 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง

ธุรกิจร้านขนมโดนัท เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและสร้างยอดขายให้แก่สถานประกอบการ
ต่อไป 
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2. จากการศึกษาในครั้งนี้ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการส่งเสริมการขายจะอยู่ในระดับต่ ากว่าทุก
ด้าน เพ่ือการเพ่ิมยอดขายให้มากยิ่งขึ้น ควรจัดให้มีการส่งเสริมการขายตามเทศกาล หรือสร้างจุดขาย เป็น
การกระตุ้นความต้องการซื้อให้กับผู้บริโภคเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

3. การศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อร้านมิสเตอร์โดนัทท าให้ทราบถึงเหตุผลส าคัญที่ท าให้ลูกค้า
ตัดสินใจเข้ามารับประทานที่ร้านมิสเตอร์โดนัททั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคามีผลต่อความทัศนคติของลูกค้า 
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education For undergraduate students 
วิไลพร  ธีรรัตน์ชูโชค 1 จันเพ็ญ  ไชยหา2 

Wilaiporn Teeraratchoochoke1 Junphen Chaiyaha2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)หาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Google Apps For 
education 2)เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธ์การตลาดอาหารก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Google Apps   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Google Apps. 
for Education ผลจากการใช้ นวัตกรรม Google Apps For education ผลจากการใช้นวัตกรรม Google 
Apps.   นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Google Apps. ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่าง เรียนคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.8 และผลการเรียน หลังเรียนของนักศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมด้วยนวัตกรรม Google Apps.มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรม Google Apps. อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์การตลาดอาหาร Google Apps. 
 
Abstract 
 This research aims to develop the achievement of food marketing strategy. Before 
and after school Google Apps for Education innovation is the result of the use of Google 
Apps innovation. The undergraduates have significantly higher post- learning achievement 
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than before learning at statistically significant level. 05  Organizing learning activities with 
Google Apps. The average grade point average was 70.8%. After school, the average score of 
80% indicates that students have improved their learning activities with Google Apps. By 
implementing Google Apps innovation activities. Study after class is higher than before class. 
At the .05 level, the results of the assessment of the students' satisfaction toward the 
organization. The development of Google Apps innovation. Satisfied learners Very high The 
average satisfaction was 4.28   
 
Keywords: Achievement, food marketing strategy, Google Apps. 

 

บทน า 
            ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมากและการใช้นวัตกรรม Google 
Apps. for Education ก็เป็นนวัตกรรมทางเลือกที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะด้านภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะชีวิต ซึ่งจ าเป็นจะต้องให้ผู้เรียนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งในการปรับกระบวนการเรียนการสอน
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละ
ระดับโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
        ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่า การใช้เทคโนโลยีบทเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการจัดการระบบเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบท างานร่วมกัน
ได้ทุกที่ทุกเวลา(ไพรัชนพ วิริยวรกุล) โดยค านึงถึงเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และ
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี ส าหรับใช้เป็นสื่อการ เรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการเรียนการสอน ให้สิ่งเร้าด้วยข้อ ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนตอบสนอง มีการ
เสริมแรงต่อการตอบสนองที่ถูกต้อง เกิดความ กระตือรือร้นสนใจที่จะเรียน สร้างแรงจูงใจให้ บทเรียนมีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น  โดยเน้นสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เข้ากับยุคสมัย ในรายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร โดยใช้ 
ระบบการจัดการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม 
Google Apps. for Education ส าหรับระดับนักศึกษาปริญญาตรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Google Apps. for Education ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ  80/80 
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2)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Google Apps  

3)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  Google Apps. for Education  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา 
“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และ

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเ ดิม 
เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้
นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่ก าลัง
เผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์
เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต Internet เหล่านี้ เป็นต้น 
(วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm) 
           “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ใน
รูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้
เป็นต้น 
            เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) +  
โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการน าวิธีการ มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการ  
          “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ใน
รูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้
เป็นต้น 
            เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา) 
หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการน าวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
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2. Google Apps For Education  
 2.1 ความหมาย Google Apps For Education 
  Google Apps For Education หรือ Google App ส าหรับการศึกษา คือชุดของฟรีอีเมลล์

จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการท างานร่วมกัน เปิดกว้างส าหรับคุณครู นักเรียน
นักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก ตัวอย่างเครื่ องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล 
(Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) 

 Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือส าหรับการท างานร่วมกัน ผ่าน Google 
Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพ่ือการสื่อสารกัน เหมาะส าหรับอาจารย์ นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@g.sut.ac.th) ซึ่งท าให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคน
นอกโดเมน ทั้งนี้ระบบและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความ
ปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็วทันใจ 

 2.2 ประโยชน์ที่ได้จาก Google Apps for Education 
บริการของ Google ที่มีให้ส าหรับบุคคลสาธารณะมีมากมาย เช่น Search Engine, Youtube, Gmail, 
Calendar, Google Drive, และอ่ืนๆ แต่ส าหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Google Apps for Education นั้น 
จะสามารถใช้บริการอ่ืนเพ่ิมเติมจากบุคคลสาธารณะ รวมถึงสิทธิ์บางบริการจะมีมากกว่าบุคคลสาธาณะ 
ตัวอย่างของบริการส าหรับสมาชิกใน Google Apps for Education คือ 
 Search Engine – www.google.com 
 Google Plus – plus.google.com 
 Google Sites – sites.google.com 
 Gmail ใช้พืนที่ได้ไม่จ ากัด – mail.google.com 
 Google Calendar – calendar.google.com 
 Google Drive ใช้พื้นที่ได้ไม่จ ากัด – drive.google.com 
 Google Docs, Sheets, Slides – docs.google.com 
 Google forms docs.google.com/forms 
 Google Groups – groups.google.com 
 Google Contacts – www.google.com/contacts 
 Google Maps – maps.google.com 
 Youtube – www.youtube.com 
 Google Classroom – classroom.google.com 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       กรวรรณ  สืบสม (2560): ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) ด้วย การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google 
Classroomพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมี
ค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อมั่นสูง และจากการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับมาก เพราะผู้เรียนสามารถรังสรรค์
ชิ้นงานผ่านวิธีการเรียนรู้แบบ โครงการ รวมทั้งสามารถพูดคุยหรือสอบถามครูผู้สอนได้เมื่อมีปัญหาในการเรียน 
 ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และคณะ (2558) :ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยผ่านกู
เกิลคลาสรูม ของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบว่า  ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิลคลาสรู
มช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน มีค่าเฉลยี่สงูสดุ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ การใช้งานมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐาน 
1.23 ข้อดีของการใช้กูเกิลคลาสรูมตามทบทวนเนื้อหา บางส่วนที่ขาดหายไป มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด 4.88 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ข้อเสียของการใช้กูเกิลคลาสรูมหัวข้อ นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุ่มมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 และค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.33 
 ธัลย์พิฌชา ข าชุ่ม และคณะ (2560):ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ด้วย Google Applicationพบว่า บทเรียนบทเรียนออนไลน์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.14 ตาม
สูตรการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้าง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ด้วย Google Application  สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education  
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด  ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน  13 คน การเรียนการสอนรายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  
        ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
              ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Google Apps. for Education  
ส าหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 
              ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร ด้วยนวัตกรรม Google 
Apps. for Education  ส าหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 
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              ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
เดือน มิถุนายน – สิงหาคม  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  เวลาทดลองสอน 36 ชั่วโมง 

รวม  9  สัปดาห์ 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ดังนี้   1.ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม Google Apps. for 
Educationส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 2. ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Educationส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีใช้การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 3. ข้อมูลส่วนที่เป็นค าถาม ที่เกี่ ยวกับความคิดเห็นด้าน
ประสิทธิภาพที่มีผลต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Google Apps. for Educationการหาค่าเฉลี่ยและการหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานค าถาม     

ก าหนดคะแนนออกเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2560 : 126) ดังนี้ 
มากที่สุด  =  5 คะแนน    มาก  =  4 คะแนน 
ปานกลาง =  3 คะแนน    น้อย  =  2 คะแนน  น้อยที่สุด  =  1 คะแนน      

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าจะแบ่ง ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของ กลุ่มตัวอย่าง ด้านการหาประสิทธิภาพของการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education ด้าน
การ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education และด้านการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรม Google Apps. for Education ดังแสดงในตาราง
ที ่1 ดังนี้ 
          1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด จ านวน  13 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

ชาย 3 23.07 
หญิง 10 76.93 

รวม 13 100 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 76.93 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
23.07 
  
2. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Google Apps.จากการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรม โดยการบูรณาการจัดการเรียนรู้รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  
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  โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบตามเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้  
        คะแนนค่าเฉลี่ย   ระดับความส าคัญของประสิทธิภาพ 
            4.51-5.00                                            มากที่สุด 
           3.51-4.50                                            มาก 
           2.51-3.50                                            ปานกลาง 
           1.51-2.50                                             น้อย 
           1.00-1.50                                             น้อยที่สุด  
         (บุญชม ศรีสะอาด. 2560 : 126) 
   จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education โดย การบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  พบว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Google Apps. 
for Education โดยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา  กลยุทธ์การตลาดอาหารใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ Google Apps. for Education  มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง ดัง แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education 

ข้อที่ ค าถาม ค่าความเชื่อม่ัน แปลผล 

  สื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน .91 สูง 
  ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเองได้ .90 สูง 
  ความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียน .91 สูง 
  การเข้าถึงข้อมูล .89 สูง 
  มีการอัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย .90 สูง 
  มีความสะดวกในการเรียนบทเรียน .89 สูง 
  ความเหมาะสมของภาพและเนื้อหา .91 สูง 
  ฝึกปฏิบัติเองได้ .90 สูง 
  น าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิต ประจ าวัน .89 สูง 
  สามารถเข้าใช้บทเรียนตามแผนได้ตลอดเวลา .90 สูง 

  ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวม                                   .90                 สูง 

จากตารางที่ 2 พบว่าความเชื่อมั่นของนวัตกรรม Google Apps. for Education มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ     
                .90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีความเชื่อมั่นสูง 
 
          3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรม Google Apps. for 
Education จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
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          คะแนน               คะแนนเต็ม           คะแนนเฉลี่ย      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        p 

ก่อนเรียน                         60                      22.5                      2.6                         6.69** 
หลังเรียน                         60                      29.15                     1.34  
             จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบ หา
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อน เรียนและหลังเรียนด้วยนวัตกรรม Google Apps. for 
Education พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนมีค่าน้อยกว่าคะแนนหลัง เรียน โดยมีค่า t=6.69 แสดงให้เห็น
ว่า ผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เรียนด้วย Google Apps. for Education ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
ตารางที่ 4 แสดงการหาประสิทธิภาพของการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education 
  
คะแนนเตม็ 

ก่อนเรียน 
กลยุทธ์การตลาด
อาหาร  

E1   
คะแนนเตม็ 

หลังเรียน 
กลยุทธ์การตลาด
อาหาร  

E2 
  

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

        60                   22.5                70.8                            60                80                     78.5                    70.8/78.5       

          จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของ นวัตกรรม Google Apps. for Education ส าหรับ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้ง ไว้ กล่าวคือ คะแนนก่อนการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education (E1) มีค่าเท่ากับ 
70.8  และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 78.5 
          
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Google Apps. 
for Education ซึ่งตารางจะแสดงระดับค่าความคิดเห็นของผู้เรียน 

     รายการที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย                S.D ระดับ 
1. อธิบายเข้าใจง่าย 4.10                        0.64 มาก 

2. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 4.20                        0.70 มาก 

3. ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.27                        0.75 มาก 

4. ค าอธิบายเครื่องมือชัดเจน 4.40                        0.67 มาก 

5. ตัวอยา่งการใช้เครื่องมือชัดเจน 4.40                        0.67 มาก 

6. ภาพที่น าเสนอมีความสวยงาม 4.37                        0.84 มาก 

7. ความชัดเจนของตัวอกัษร 4.17                        0.68 มาก 

8. สามารถทบทวนบทเรียนได้ 4.17                        0.52 มาก 

9. สีของบทเรียนสอดคล้องกับภาพประกอบ 4.33                        0.85 มาก 

10. ค าอธิบายตัวอย่างชัดง่ายตอ่การฝึก 4.27                        0.63 มาก 

11. ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.40                        0.67 มาก 

12. ความชัดเจนของไอคอน 4.20                        0.56 มาก 

13. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.50                        0.66 มาก 

14. ฝึกปฏิบัติได้ง่าย 4.23                        0.86 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.28                        0.65 มาก 
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            จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้นวัตกรรม Google Apps. for 
Education พบว่า มีค่าความพึงพอใจของภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.28) 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ด้วยการบูรณาการการ
เรียนการสอน รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  มีประสิทธิภาพตามเกณท์ 70.8/80 หมายความว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Google Apps. for Education ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่าง เรียน
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.8 และผลการเรียน หลังเรียนของนักศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  ด้วยนวัตกรรม Google Apps. 
for Education สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ ด้วยนวัตกรรม Google Apps. for 
Education มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ 
นักศึกษาที่เรียนรู้จาก Google Apps. for Education ผ่านห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google classroom  
รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
        ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรม Google Apps.ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.28 รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย 
Google Apps. for Education นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด จ านวน  13 คน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1.การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ด้วยการบูรณาการการ
เรียนการสอน รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  มีประสิทธิภาพตามเกณท์ 70.8/78.5 หมายความว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Google Apps. for Education ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่าง เรียน
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.8 และผลการเรียน หลังเรียนของนักศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.5 
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  ด้วยนวัตกรรม Google Apps. 
for Education  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ ด้วยนวัตกรรม Google Apps. for Education มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ นักศึกษาที่
เรียนรู้จาก Google Apps. for Education ผ่านห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google classroom 
รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
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 3.ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรม Google Apps.ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.28 รายวิชากลยุทธ์การตลาดอาหาร  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย 
Google Apps. for Education นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด จ านวน  13 คน 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรวรรณ  สืบสม (2560).ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน              
[2] (Flipped classroom) ด้วย การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google 

Classroom. 
[3] ฉันท์ทิพย์  ลีลิตธรรม และคณะ. (2558) .ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยผ่าน 
[4] กูเกิลคลาสรูม ของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
[5] ธัลย์พิฌชา  ข าชุ่ม และคณะ. (2560).ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ด้วย Google Application 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    584 
 

 
  

T 064 
ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัต ิ
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) สร้างระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติและ2) ศึกษาความ    
พึงพอใจเกษตรในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเกษตรผู้ปลูกผักออร์แกนิค 
และเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ อ าเภอวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ การวิเคราะห์ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติผ่าน IOT (Internet of 
Things) โดยมีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 1) การลงทุนมากแต่ใช้ได้ระยะยาว , การประหยัดเวลา 
ประหยัดแรงงานคน การดูแลรักษาง่าย สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ และสามารถป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้ 
2) ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกผักออครินิก และ เกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.64, S.D = 0.14) 
 
ค าส าคัญ:  ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
 
ABSTRACT 

 

 This research project aims to reduce the risk of old cropping. For ease of monitoring 
and control of cropping. Can monitor the temperature of indoor and outdoor air humidity, 
temperature, humidity in the soil, intensity of sunlight, communicate with each other 
through WiFi wireless control through the Smartphone. And can be adjusted through the 
Smartphone. The researchers brought the IoT (Internet of Thing) to help control the work. 
Help farmers care online through anytime. Instead of the traditional human need to control 
work. And reduce labor in agriculture. Research Team have proposed ways to increase 
agricultural options by creating automatic crop control systems. This is a new type of farming 

                                                 
1-4สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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that saves time and helps to grow crops more efficiently. Research on automatic crop 
control system can measure the temperature, humidity, air inside the house and outside. 
Can measure the humidity in the soil. And can communicate over WiFi wireless. 

 

Keyword: automatic crop control systems, IoT (Internet of Thing) 
 
บทน า 

ไอโอที IoT (Internet of Things) หรือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ 
พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับ
เครือข่าย ที่ฝังตัวอยู่ และท าให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ อินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งท าให้วัตถุสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายที่มีอยู่
แล้ว ท าให้เราสามารถผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น ผลที่ตามมาคือประสิทธิภาพ ความ
แม่นย า และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากข้ึน แต่ระบบ IoT ยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้เท่าที่ควร เพราะ
เกษตรกรหรือคนในชุมชนยังขาดความรู้หรือความเข้าใจในการน าระบบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งที่ระบบ IoT 
นั้นมีความน่าสนใจและมีความสามารถ  

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงท าให้แนวคิดที่จะแสวงหาทางออกให้แก่เกษตรกรหรือคนชุมชนให้เกิด
ทางเลือกใหม่ที่ทุกคนสามารถใช้ระบบ IoT ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่คนใน
ชุมชนต้องมีต้องใช้ คือระบบการเกษตรและระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านหรือชุมชน เพราะระบบการเกษตร
นั้นอยู่กับคนในชุมชนมายาวนานแต่ยังคงเป็นระบบเดิมหรือระบบล้าหลัง ที่ท าลายสภาพดินและสิ่งแวดล้อม
จากสารเคมีท าให้ผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงน า
ระบบไมโครคอลโทรลเลอร์เข้ามาช่วยควบคุมการท างานต่างๆเพ่ือช่วยเกษตรกรในการปลูกพืชแทนแบบเดิม 
และยังช่วยแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟนเพ่ือช่วยให้คนในชุมชนให้ได้รับรู้กับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น แนวคิดหลักของระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติคือ การน า IOT เข้ามาช่วยในการควบคุมการ
ท างานต่างๆภายในชุมชน 

ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการเพ่ิมทางเลือกของการท าการเกษตรและการดูแลควบคุม
ถึงสิ่งต่างๆ ในชุมชนเป็นการแจ้งเตือน โดยการสร้างระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติขึ้นมา เพ่ือเป็นตัวช่วย
ในการท าการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ประหยัดเวลา อีกทั้งเพ่ือช่วยให้การปลูกพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ การ
ควบคุมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติผ่าน IoT (Internet off Thing) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ มี

อุปกรณ์ส าหรับประมวลผลกลาง อุปกรณ์มีคุณสมบัติการตรวจสอบ,อุณหภูมิความชื้นอากาศภายในโรงเรือน/
ภายนอก (DHT 22) โดยก าหนดระบบอุณภูมิที่ 25 องศา ระดับความชื้นที่ 60 % อุณหภูมิความชื้นในดิน 
(Soil Moisture Sensor) ความเข้มของแสงปริมาณน้ าฝน ตรวจจับวัตถุ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว มีอุปกรณ์สวิตซ์เปิดปิดไฟ ติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) สามารถควบคุมดูแล
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ (online) สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ มี
ระบบแจ้งเตือนการท างานผ่าน Line  มีการเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงเป็น Log File 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุม
เนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กต้องการให้มันท าอะไรเราก็เขียนโปรแกรม
ที่เราต้องการใส่ลงไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกับความต้องการน าไปควบคุม
ระบบที่มีความรู้ความเข้าใจที่พวกเราต้องการ โดยให้มีขนาดเล็กที่สุด ด้วยแบบการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ 
ตามความช านาญ นักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนักประดิษฐ์ทั้งหลาย  

2. ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาซีพลัสพลัส หรือ C++ เปน็
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบ ออบเจ็ค และการเขียนแบบ
ปกติท่ัวไป และยังมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการจัดการและเข้าถึงระดับหน่วยความจ านอกจากนี้มันยัง
ถูกน าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว (embedded) 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ และแอพพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างสูง 

3. Internet of Things (IoT) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือ IoT หมายถึง
เครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ 
และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ฝังตัวอยู่ และท าให้วัตถุเหล่านั้นสามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งยังสามารถปรับค่าสภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอย่าง กริดไฟฟ้าอัจริยะ (สมาร์ตกริด) บ้านอัจฉริยะ (สมาร์ต
โฮม) ระบบขนส่งอัจฉริยะ (อินเทลลิเจนต์ทรานสปอร์ต) และเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ตซิตี้) วัตถุแต่ละชิ้นสามารถ
ถูกระบุได้โดยไม่ซ้ ากันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว และสามารถท างานร่วมกันได้บนโครงสร้างพ้ืนฐาน
อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติเป็นงานวิจัยเชิงทดลองโดยใน
การทดลองและท าการวิจัยครั้งนี้ได้ท าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วจึงได้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
จึงด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบและสร้างเครื่องทดลอง 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1 ออกแบบกล่อง Master และติดตั้งอุปกรณ์และต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิคและเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ 
 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive Sampling) กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค
และเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 20 คนเพ่ือหาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ “ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ” 

3. เครื่องมือในการวิจัย  
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 3.3.1 แบบบันทึกข้อมูลแบบสังเกต 

3.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิคและเกษตรกรผู้ปลูกสต
อเบอรี่ของระบบควบการปลูกพืชอัตโนมัติ  

3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบควบคุมพืชอัตโนมัติ 
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 เพ่ือหาประสิทธิภาพในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นโดยท าการเปรียบเทียบผลผลิตของ
ปลูกในระบบเดิมกับระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น 
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5.2 เพ่ือหาค่าความพึงพอใจของระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 ค่าประสิทธิภาพควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจากระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติกับการท างานโดย

ไม่ใช้ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ t-test 
6.3 ค่าระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิคและเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ที่ใช้ระบบ

ควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ จากค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ  
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ 
จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ปลูกผักออร์แกนิค และเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 20 กันยายน 2561 โดยใช้การเก็บข้อมูล  จากแบบสอบถามซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพการท างานของระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ 

ล าดับ การปลูกผักแบบไม่ใช้ระบบควบคุมการ
ปลูกพืชอัตโนมัติ 

ล าดับ การปลูกผักแบบใช้ระบบควบคุมการ
ปลูกพืชอัตโนมัติ 

1 มีการลงทุนต่ าแต่ใช้ได้ระยะสั้น 1 มีการลงทุนมากแต่ใช้ได้ระยะยาว 

2 การรดน้ าต้องใช้แรงงานคน 2 ใช้ระบบรดน้ าอัตโนมัติท าให้
ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานคน 

3 การดูแลรักษายุ่งยาก 3 การดูแลรักษาง่าย 
4 ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 4 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยก าหนดให้

ระบบท างานเมื่ออุณภูมิสูงเกิน 25 องศา
และระบบความชื้นน้อยกว่า 60 % 

5 ไม่สามารถป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้ 5 สามารถป้องกันแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้ 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค และเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

การทดสอบ 
 

S.D. t-test dependent 
X
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S.D. T 

ก่อนใช้งานระบบควบคุมการ
ปลูกพืชอัตโนมัติ 20.07 2.11 

7.61 1.97 20.44* หลังใช้งานระบบควบคุมการ
ปลูกพืชอัตโนมัติ 

27.68 2.14 

* นัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบควบคุมการปลูกพืช
อัตโนมัติ จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์ 

กิจกรรม 
ก่อน หลัง t-test dependent 
 

S.D. 
 

S.D.       S.D. T 
ระบบวัดอุณหภูมิ 20.07 2.11 27.68 2.14 7.61 1.97 20.44* 
ระบบเปิดปิดน้ า
อัตโนมัติ 20.07 2.11 27.68 2.14 

7.61 1.97 20.44* 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 แสดงว่าเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค และเกษตรกรผู้ปลูกสต
อเบอรี่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีในระดับมาก ต่อระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อ
จ าแนกความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค และเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีออกเป็นราย พบว่าในด้านโครงสร้างด้านการใช้งานเป็น ดังนี้ 
 ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค และ เกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี ่จ าแนกเป็นรายข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลความหมาย 
ด้านโครงสร้าง 

1. ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทาน 4.49 0.50 พึงพอใจมาก 
2. น้ าหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม 4.43 0.26 พึงพอใจมาก 

3. ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.71 0.19 พึงพอใจมากที่สุด 

4. ความสวยงามของชิ้นงาน 4.49 0.50 พึงพอใจมาก 
5. ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม 4.61 0.31 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอในด้านโครงสร้าง 4.54 0.15 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการใช้งาน 

XX



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    590 
 

 
  

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลความหมาย 
6. มีความสะดวกในการใช้งาน 4.82 0.19 พึงพอใจมากที่สุด 

7. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.71 0.00 พึงพอใจมากที่สุด 

8. เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 4.49 0.44 พึงพอใจมาก 
9. ระยะควบคุมเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.50 0.26 พึงพอใจมาก 

10. การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีความสะดวก และ 
เหมาะสม 

4.65 0.31 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านรูปแบบการน าเสนอ 4.70 0.14 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจรวมทุกด้าน 4.64 0.14 พึงพอใจมากที่สุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค และเกษตรกรผู้ปลูกสต
อเบอรี่ที่ทดลองใช้โดยภาพรวม เกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค และเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ ที่ทดลองใช้มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาหลายๆ ด้าน ได้พบว่าด้านโครงสร้าง และด้านการใช้งาน มีการใช้
งานง่ายช่วยในการดูแลรักษาแปลงผัก 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเกษตรกรผู้ปลูกผักออร์แกนิค และเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอรี่ที่ทดลองใช้ คณะผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ิมขนาดจ านวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมให้ได้มากกว่าเดิม  
2. สามารถพัฒนาให้ควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยต้องต่อเชื่อมกับสัญญาณWi-Fi 

 3. เพ่ิมขนาดรูปแบบการใช้งานโดยการเขียนแอพพลิเคชั่นเพ่ิมเติม 
4. ควรวิจัยติดตามและประเมินผลการใช้งานหลังจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมการ

ปลูกผักอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจยิ่งขึ้น 
   5.  ควรวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้งานและการเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
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T 065 
การพัฒนาเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมตั ิ

The Development Semi-automatic silk Peeler fluff 
 

สุวรรณ  ใจเท่ียง 1 

Suwan  Jaithiang 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องลอกปุยไหมแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (2) เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจับครั้งนี้
ประกอบด้วย เครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและแบบประเมินคุณภาพของเครื่อง 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่อง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามองค์
ความรู้ จ านวน 10 ท่าน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยสาธิตการท างานของเครื่อง แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินด้านการออกแบบและการสร้างเครื่อง นอกจากนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองการใช้งานเครื่อง ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านการใช้งานและคู่มือการใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า 

1. เครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องลอกปุยไหมแบบ
ใช้แรงงานคน  โดยเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้นสามารถลอกปุยไหมได้เร็วกว่า ในปริมาณรัง
ไหมที่เท่ากัน  เครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นสามารถลอกปุยไหมได้ประมาณ 1.62 เท่าของการ
ลอกปุยไหมโดยใช้เครื่องลอกปุยไหมแบบใช้แรงงานคน 

2. เครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้น มีคุณภาพด้านการออกแบบ ด้านการสร้างเครื่อง 
ด้านการใช้งานและด้านคู่มือการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา ปุยไหม กึ่งอัตโนมัติ 
 
Abstract 

The purposes of this study aimed to 1) create and find the efficiency of the Semi-
automatic Silkworm Peeler and 2) find the quality of the Peeler. The samples were 10 
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experts. The research instruments were the Semi-automatic Silkworm Peeler and the 
efficiency evaluation form. 

The findings found that the Semi-automatic Silkworm Peeler could peel faster than 
1.62 times of human and the efficiency of this peeler (Design, machine, working condition 
and manual) gained at the “most” level   
 
Keywords: Development, silk Peeler fluff, Semi-automatic 
 
บทน า 

การเลี้ยงไหมนั้นวัตถุประสงค์ก็เพ่ือที่จะได้รังไหมส าหรับน าไปจ าหน่ายและน าไปสาวเป็นเส้นไหม  ส่วน
การสาวไหมนั้นก็เพ่ือลอกเอาเส้นไยจากรังไหมออกมา การสาวเส้นไหมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  คือจะต้อง
ประกอบด้วยความรู้และความสามารถจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพด ีรังไหมซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบก็จะต้องมีคุณภาพ
ดีด้วยเช่นกัน การที่จะได้รังไหมดีนั้นเกี่ยวโยงไปถึงการเลี้ยงที่ดี มีพันธุ์ไหมดี อาหารที่ใช้เลี้ยงมีคุณภาพดี การ
ลอกปุยออกจากรังไหมเหล่านี้ เป็นต้น  การปลูกหม่นเลี้ยงไหมของไทยมีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้ง
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรม และอุตสาหกรรม เพราะเป็นอาชีพที่ท าให้เกิดรายได้  แต่ปัจจุบันรังไหม
อุตสาหกรรมราคาตกต่ า เนื่องจากคุณภาพรังไหมไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและคุณภาพไม่ดีมี
ปุยไหมติดกับรังไหมมากเกินไป  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอุตสาหกรรมในจังหวัดพะเยา และ
จังหวัดน่าน พบว่า การลอกปุยไหมออกจากรังแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบใช้แรงงานคน 
ซึ่งในการลอกปุยไหมแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน ครั้งละ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อท าการลอกปุยไหมไป
นานๆ ท าให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจะใช้เครื่องลอกปุยไหมออกจากรังแบบที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีราคาสูง เกษตรกรไม่สามารถลงทุนได้ 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนเกษตรกรผู้ประกอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส าหรับ
ขายรังไหมให้โรงงานอุตสาหกรรมให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  ซึ่งจุดส าคัญที่จะช่วยท าให้การลอกปุยไหม
ออกจากรังมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือ การน าเอาเครื่องทุนแรงขนาดเล็กและมีราคาถูกเข้ามาช่วยในการลอก
ปุยไหมออกจากรัง  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติเพ่ือทุ่นแรง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการลอกปุยไหมออกจากรังส าหรับครัวเรือน โดยค านึงถึงต้นทุนเครื่องต่ า มีความ
แข็งแรงคงทน มีขนาดเหมาะสม และปลอดภัยใช้งานง่าย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ 
2. เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ไหม (silkworm) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bombyxmori  อยู่ในวงศ์ Bombycidae ไหมเป็นแมลงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Completely metamorphosis insect) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ 
ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ มีเพียงระยะตัวหนอนเท่านั้นที่กินอาหาร ซึ่งจะน าสารชนิดต่าง ๆ จากใบหม่อนไป
สร้างความเจริญเติบโต โดยผ่านการย่อยและดูดซึมเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของสารอาหารทั้งหมด ครึ่งหนึ่งของ
โปรตีนที่ดูดซึมจากใบหม่อนจะถูกน าไปใช้ผลิตสารไหม เมื่อถึงวัย 5 วันแรกต่อมไหม (silk gland) จะหนัก
เพียง 6.36% ของน าหนักตัวไหม เมื่อไหมสุกก่อนเข้าท ารัง ต่อมไหมจะหนักถึง 41.97% จะเห็นว่าปลายวัยที่ 
5 สารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนเกือบทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่ใช้ชักใยท ารังหรือเส้นไหมนั่นเอง และเป็น
เส้นใยที่มีคุณค่ามหาศาล หาที่เปรียบมิได้     หลังจากที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไหมมากกว่า 2,000 ปี 
ท าให้หนอนไหมและผีเสื้อสูญเสียคุณลักษณะเดิมไปหมดแล้ว ท าให้การเลี้ยงและการจัดการสะดวกสบายขึ้น
ทุกวันนี้  เส้นไหม นอกจากจะใช้เป็นแพรภัณฑ์แล้ว  ยังน าไปประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้มากมายหลายอย่าง 
เช่นเดียวกับหนอนไหมและดักแด้อีกด้วย 

การเลี้ยงไหมไหมหัตถกรรมส่วนใหญ่เป็นลักษณะอาชีพเสริมรายได้แบบพ้ืนบ้าน อาศัยองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผสมผสานกับวิชาการแผนใหม่ ใช้แรงงานในครอบครัวและเวลาว่าง
ที่มีอยู่ ผลผลิตที่ได้เป็นรังไหมสีเหลือง และเส้นไหมดิบสีเหลือง เกษตรกรที่ผลิตไหมหัตถกรรมมีจ านวนร้อยละ 
94 ของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั้งประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
พันธุ์ไหมที่ใช้มีดังนี้ 

   1. พันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน  เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะท าการเลี้ยงไหมแบบกระด้ง
ในบริเวณตัวบ้านหรือใต้ถุนบ้าน ต้นหม่อนปลูกในบริเวณบ้านหรือตามหัวไร่ปลายนา มิได้ปลูกเป็นแปลงขนาด
ใหญ่ พร้อมทั้งท าการต่อพันธุ์ไหมเพ่ือผลิตไข่ไหมไว้เลี้ยงเองเป็นส่วนใหญ่ มีเป็นส่วนน้อยที่รับไข่ไหมจากทาง
ราชการ เกษตรกรกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 ครัวเรือน เป็นเกษตรกรในโครงการพระราชด าริและหรือสมาชิก
ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

   2. พันธุ์ไทยปรับปรุง  เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์นี้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
               2.1 พันธุ์ไทยปรับปรุงพ้ืนบ้าน  กลุ่มเกษตรกรมีลักษณะคล้ายกับเกษตรกรที่เลี้ยงไหมพันธุ์ไทย
พ้ืนบ้าน แต่พันธุ์ไหมที่ใช้เป็นพันธุ์ไหมไทยปรับปรุงพ้ืนบ้านที่ได้รับจากทางราชการและคงเลี้ยงต่อพันธุ์ใช้เอง 
                2.2 พันธุ์ไทยลูกผสม เกษตรกรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีวิธีการเลี้ยงและการจัดการในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน มีการรวมกลุ่มและสร้างระบบเครือข่ายกับโรงสาวไหมชุมชน พ้ืนที่ปลูกหม่อนโดยเฉลี่ยมีจ านวน 0.5 - 
2.0 ไร่/ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางกลุ่มที่ท าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสมเป็นอาชีพ
หลัก มีการสร้างโรงเรือนส าหรับเลี้ยงไหมพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหมที่จ าเป็นเช่นเดียวกับการเลี้ยงไหม
อุตสาหกรรม อีกทั้งในรอบปีของการเลี้ยงไหมเกษตรกรอาจมีการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้านหรือพันธุ์ไทย
ปรับปรุงพื้นบ้านสลับกับการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอีกด้วย 
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การเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม เป็นการเลี้ยงไหมเชิงพาณิชย์ ที่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประกอบเป็น
อาชีพหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าหรือสมาชิกของบริษัท/โรงสาวไหม มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน 
(contract farming) เกษตรกรจะมีพ้ืนที่ปลูกหม่อน พันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ไร่ และมีการ
ดูแลรักษาแปลงหม่อนดีกว่าเกษตรกรในกลุ่มไหมหัตถกรรม กล่าวคือ มีการใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช และป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน รวมทั้งการตัดแต่งกิ่งหม่อนตามหลักวิชาการ นอกจากนี้เกษตรกรจ าเป็นต้องมี
โรงเรือนส าหรับเลี้ยงไหมพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหมที่จ าเป็น ส่วนปัจจัยการผลิต อาทิ ไข่ไหม ปุ๋ย หรือ
สารเคมีต่าง ๆ บริษัท/โรงสาวไหมคู่สัญญาจะเป็นผู้จัดหาหรือสนับสนุนให้ก่อน และเมื่อส่งขายผลผลิตรังไหม 
จึงจะท าการหักเงินค่าปัจจัยการผลิตเหล่านั้น ปัจจุบันเกษตรกรกลุ่มนี้มีประมาณ 3,000 ครัวเรือน พันธุ์ไหมที่
ใช้ในการผลิตไหมอุตสาหกรรมมี 2 ชนิด คือ 
               1. พันธุ์ลูกผสม ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศโดยส่วนราชการ/บริษัท/โรง
สาวไหม และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายรังไหมให้แก่บริษัท/โรงสาวไหมที่เป็นคู่
ค้า น าไปสาวด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ 
               2. พันธุ์ลูกผสมที่ผลิตจากต่างประเทศ  บริษัท/โรงสาวไหมเป็นผู้น าไข่ไหมพันธุ์ดังกล่าวเข้ามา
จ าหน่ายให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเลี้ยงไหมเพ่ือจ าหน่ายรังไหมให้แก่บริษัท/โรงสาวไหม เช่นเดียวกับข้อ 1 
 รังไหมก่อนที่จะน ามาสาว จะต้องมีการคัดแยกรังไหมเพ่ือแยกรังเสียออก เพ่ือให้เส้นไหม ที่ออกมามี
คุณภาพดี ถ้าหากไม่มีการคัดแยกน ารังดีและรังเสียมาสาวปนกัน คุณภาพเส้นไหมที่ได้ก็ จะมีคุณภาพลดลง
ด้วย ลักษณะรังเสียที่จะมีผลต่อคุณภาพของเส้นไหมที่สาวได้ในด้านความเรียบและความ สะอาดของเส้นไหม 
และนอกจากนี้ยังมีผลต่อการสาวท าให้เส้นไหมขาดบ่อย ลักษณะรังเสีย ดังกล่าวที่ต้องท าการคัดแยกออก 
ได้แก่  

       1. รังแฝด คือ รังไหมที่มีหนอนไหมตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปท ารังอยู่ในรังเดียวกันจะท าให้เส้น ไหมขาด
บ่อย ๆ เวลาสาว เพราะเส้นไหมพันกันเส้นไหมที่ได้จะมีคุณภาพต่ า ในด้านความเรียบ ความสะอาด และ
ความสามารถในการสาวออก 

       2. รังเจาะ รังพวกนี้เกิดจากการเจาะของแมลงวันลายหรือมด รังจะเกิดรูท าให้เส้นไหมขาดเวลา
ท าการสาวไหม 

       3. รังสกปรกภายใน เกิดจากดักแด้ภายในรัง ท าให้เกิดรอยเปื้อนสกปรกภายใน เวลาน ามา สาว
เส้นไหมจะสกปรก และขาดง่ายตรงรอยเปื้อน  

       4. รังสกปรกภายนอก มักเกิดจากเปื้อนปัสสาวะของหนอนไหมครั้งสุดท้ายก่อนท ารังหรือ จาก
หนอนไหมที่เป็นโรคตายไม่ท ารัง ท าให้เปื้อนรังไหมอ่ืน ๆ ที่ท ารังในจ่อเดียวกันเมื่อน ามาสาว จะดึงเส้นยาก หา
เงื่อนยาก เส้นไหมไม่เรียบและไม่สะอาด  
               5. รังเบา เกิดจากการจับหนอนไหมที่เป็นโรคเข้าจ่อท ารัง เมื่อพ่นเส้นใยท ารังเพียงเล็กน้อย ก็จะ
ตายท าให้ได้รังบางผิดปกติ หรือบางครั้งเกิดจากจับไหมเข้าจ่อช้าเกินไป ไหมสุกมาก ๆ จึงพ่น เส้นใยตามของ
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กระด้งหรือเหลี่ยมมุมของโต๊ะเลี้ยงไหม ท าให้มีเส้นใยน้อย จึงสร้างรังได้บางผิดปกติ รังไหมชนิดนี้ไม่นิยมน าไป
ต้มสาว เพราะถ้าต้มสาวรวมกับรังปกติจะท าให้เละก่อน  

       6. รังหลวม เป็นรังที่เกิดข้ึนเนื่องจากสภาพแวดล้อมในขณะไหมท ารังไม่เหมาะสมท าให้ เกิดรัง
ประเภทนี้ได้ ถ้าน าไปสาวจะเกิดการขาดบ่อย ๆ เพราะรังไหมจะแยกเป็นชั้น ๆ ท าให้คุณภาพ เส้นไหมไม่ดี  

       7. รังบางหัวท้าย ลักษณะรังประเภทนี้ส่วนหัวจะแหลมผิดปกติเวลาน าไปต้มจะเละบริเวณ ส่วน
แหลมก่อน และถ้าน ามาสาวจะขาดบริเวณหัวแหลม ท าให้ความสามารถในการสาวออกและประสิทธิภาพการ
สาวลดลง  

       8. รังผิดรูปร่าง รังไหมนี้มักเกิดจากลักษณะจ่อไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากหนอนไหมอ่อนแอ ท ารังไม่
สมบูรณ์ ลักษณะรังมักจะบิดเบี้ยวและไม่สม่ าเสมอ รงัประเภทนี้เวลาน าไปต้มกับรังดี มักจะเละก่อนหรือบางที
ก็แข็ง ขึ้นอยู่กับรูปร่างของรังนั้น ๆ ว่าผิดปกติลักษณะใด 

       9. รังติดข้างจ่อ รังประเภทนี้เกิดจากการที่หนอนไหมท ารังติดข้าง ๆ จ่อ ลักษณะรังจะแบน
ผิดปกติและหนาเป็นบางส่วน สาเหตุเกิดจากจับไหมเข้าจ่อแน่นเกินไป หนอนไหมมีพ้ืนที่ท ารังไม่เพียงพอหรือ
อาจเกิดจากการใช้จ่อที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

       10. รังบุบ รังไหมประเภทนี้พบบ่อย ๆ ในกรณีขนส่งโดยไม่ระมัดระวัง ท าให้รังไหมเกิดการ
กระทบกระแทกกัน รังไหมนี้ถ้าน าไปสาวจะเกิดการขาดบ่อย ๆ ตรงบริเวณส่วนที่ยุบลงไป 

       11. รังเป็นเชื้อรา เกิดจากการอบแห้งไม่สมบูรณ์และบางครั้ง ไม่มีการควบคุมความชื้น ในห้อง
เก็บรังไหมดีพอ ท าให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ในห้องท่ีใช้เก็บรังไหมอบแห้งไม่ควรเกิน 70% รัง
ไหมประเภทนี้ไม่ควรน าไปสาว เพราะเส้นใยจะเสื่อมคุณภาพ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. ชูชาติ  พะยอม [1]  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสาวไหมแบบ
กึ่งอัตโนมัติ.   สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) ผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับการสาวไหมแบบ
พ้ืนบ้าน พบว่า การสาวไหมด้วยเครื่อง สามารถสาวไหมได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 121.9 กรัม/ชั่วโมง ส่วน
การสาวไหมแบบพ้ืนบ้านสามารถสาวได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 15.87 กรัม/ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าการสาวไหม
โดยใช้เครื่องซึ่งใช้ความเร็วรอบ อุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่นั้นจะท าให้ได้ปริมาณเส้นไหมมากกว่าการสาว
แบบพ้ืนบ้าน 106.03 กรัม/ชั่วโมงหรือ 8 เท่า/ชั่วโมง 2) ผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับ
การสาวไหมแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า การสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ 
สามารถสาวไหมได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 121.9 กรัม/ชั่วโมง ส่วนการสาวไหมแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันสามารถสาวได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 120 กรัม/ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าการสาวไหมโดยใช้เครื่องสาว
ไหมแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งใช้ความเร็วรอบอุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่นั้นจะท าให้ได้ปริมาณเส้นไหมมากกว่าการ
สาวแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ปริมาณที่มากกว่า 1.9 กรัม/ชั่วโมง 3) ผลการทดสอบการหา
ประสิทธิภาพชุดควบคุมอุณหภูมิความร้อนของน้ าในหม้อต้มรังไหมด้วยระบบไฟฟ้า พบว่า การตั้งค่าความร้อน



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    597 
 

 
  

ของแท่งอิเล็กโทรดที่เหมาะสมอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียสปริมาณน้ าในหม้อต้ม จ านวน 6 ลิตร เวลาที่ใช้ในการ
ต้ม 20 นาที โดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 90 องศาเซลเซียส สามารถสาวเส้นใยไหมออกจากรังไหมได้ดี 
และไม่ขาด 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติทั้ง  
3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างการออกแบบอุปกรณ์ และชิ้นส่วนในการสาวไหม และการออกแบบชุด
ต้นก าลังและชุดควบคุมเครื่อง ผลการศึกษากรณีภาพรวมรายด้านความพึงพอใจของผู้ประกอบการสาวไหม
และประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อ ประสิทธิภาพของเครื่องโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( X  = 4.02, 
S.D. = 0.31) จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบการสาวไหม และประชาชนในท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่องได้ในระดับ ดี ทุกด้านโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 1) 
ด้านการออกแบบโครงสร้าง 2) ด้านการออกแบบอุปกรณ์และชิ้นส่วนในการสาวไหม 3) ด้านการออกแบบชุด
ต้นก าลังและชุดควบคุม (X = 4.07, 4.06 และ 3.92, S.D. = 0.27, 0.39 และ 0.55 ตามล าดับ) และผล
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่อง  จากแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านงานเชื่อมประกอบโครงสร้างและทางด้านเครื่องกล  พบว่า ด้านการ
ออกแบบโครงสร้าง ด้านการออกแบบอุปกรณ์และชิ้นส่วนในการสาวไหมด้านการออกแบบชุดต้นก าลังและชุด
ควบคุม สรุปภาพรวม อยู่ในระดับดี 5) ผลการทดสอบคุณภาพเส้นไหม จากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ โดย
ทดสอบคุณภาพของจ านวนเกลียวของเส้นไหมต่อหน่วยความยาว การรับแรงดึงขาดของเส้นไหม แล้วน าผลมา
เปรียบกับเส้นไหมที่ได้จากการสาวแบบพ้ืนบ้าน พบว่า เส้นไหมจากการสาวแบบพ้ืนบ้าน สามารถทนแรงดึง
ขาดได้ 6.26 นิวตัน จ านวนเกลียวต่อนิ้วไม่สามารถทดสอบได้ และเส้นไหมจากการสาวด้วยเครื่องสาวไหม
แบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถทนแรงดึงขาดได้ 8.52 นิวตัน จ านวนเกลียวต่อนิ้วไม่สามารถทดสอบได้ โดยใช้
จ านวนรังไหม 30 รังในการสาว จะเห็นได้ว่าเส้นไหมจากการสาวด้วยเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถ
ทนแรงดึงขาดได้มากกว่าเส้นไหมจากการสาวแบบพ้ืนบ้านถึง 2.26 นิวตัน 
 2. ภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ และคณะ. [2]  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องสางรังไหมและเครื่องตี
เกลียวเส้นไหมส าหรับไหมอีรี่. พบว่า การทดลองเครื่องสางไหมจะท าให้รังไหมมีการแตกตัวมากที่สุด  เมื่อใช้

ฟันของชุดสางที่ท ามุม 45 โดยฟันของชุดสางเรียงตัวแบบสลับฟันปลา ความเร็วของป้อนรังไหมคือ 0.0053 
เมตร/นาท ีการทดสอบเครื่องตีเกลียวที่ความเร็วของชุดป้อนแผ่นไหมที่ 0.0079 เมตร/นาที และความเร็วชุดตี
เกลียว 1.33 เมตร/นาที ให้เส้นไหมที่มีเส้นสม่ าเสมอ และค่าแรงดึงคือ 5.72 นิวตัน ซึ่งใกล้เคียงกับไหมอีรี่ที่
ผลิตจากวิธีดั้งเดิม จากการทดสอบการท างานของเครื่องสางเส้นไหมและเครื่องตีเกลียวต่อเนื่อง  8 ชั่วโมง 
พบว่า เครื่องสามารถสางรังไหมและตีเกลียวเส้นไหม ได้น้ าหนักรังไหม 1.52 กิโลกรัม ดังนั้น สรุปได้ว่าเครื่อง
สางรังไหมและเครื่องตีเกลียวที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถช่วยเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตเส้นไหมอีรี่ และ
รองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมไหมอีรี่ต่อไป  

3. พีรณัฐ อันสุรีย์ และคณะ [3]  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องปั่นลอกปุยรังไหม.  
พบว่า  ที่ระยะความสูงของแกนเพลา 3 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาที มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการท างานพบว่า เครื่องปั่นลอกปุยรังไหมมีความสามารถในการท างานทั้งหมด 135.36 กิโลกรัมต่อ
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วัน ความสามารถในการคัดแยก 202.46 กิโลกรัมต่อวัน เปอร์เซ็นต์รังดี 95.98 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์รังเสีย 
2.15 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพในการท างานเชิงเวลา 64.58 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเครื่องปั่นลอกปุยรังไหมจะมี
สมรรถนะในการท างานมากกว่าเครื่องของเกษตรกร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 ส่วน คือ ตัวเครื่อง และแบบประเมิน
คุณภาพของเครื่อง  โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.  การออกแบบเครื่องลอกปุยไหมแบบก่ึงอัตโนมัติเป็นการออกแบบโดยก าหนดลักษณะต่างๆ  ที่
ต้องการตามข้อมูลที่ได้ศึกษาในเบื้องต้น  โดยการสร้างเครื่องดังกล่าวได้ออกแบบส่วนต่างๆ  ได้แก่  โครงสร้าง
เครื่อง  และชุดเพลาลอกปุยไหมไหม  
 2.  ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ   เพ่ือตัดสินใจในการเลือกรูปแบบของเครื่อง และรับค าแนะน า
รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง  พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องในการออกแบบ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 3.  ท าการสร้างเครื่อง  โดยค านึงถึงการเลือกประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะน ามาสร้างเครื่อง 
ความสะดวกในการถอดประกอบและการเคลื่อนย้าย รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งาน  
 4.  ตรวจสอบโดยการทดลองใช้ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของการวิจัย  เพ่ือพิจารณาถึง
ข้อดีข้อเสีย  พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ  ของเครื่องที่สร้างขึ้น เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 

   5.  ได้เครื่องที่สมบูรณ์พร้อมน าไปใช้ในการวิจัย 
 6.  สร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื่องลอกปุยไหมแบบก่ึงอัตโนมัติโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  คือ ด้านการออกแบบ  ด้าน
การสร้างเครื่อง ด้านการใช้งาน  ด้านคู่มือการใช้งาน 

   7.  ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของแบบประเมิน
คุณภาพเครื่องเพ่ือน าไปปรับปรุงต่อไป 
 8.  ได้แบบประเมินคุณภาพเครื่องที่พร้อมส าหรับให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้  เป็นรังไหมที่ผ่านขั้นตอนการคัดลอกรังไหมเสียออกแล้ว  โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญท าการทดลอง 5 คนๆ ละ 5 ครั้งๆ ละ 1 กิโลกรัม  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ท าการประเมินคุณภาพของเครื่อง  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ท าการ
ประเมินคุณภาพของเครื่องพร้อมกับท าการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องที่สร้างขึ้น โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการสาธิตการท างานของเครื่อง  ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องด้านการ
ออกแบบและการสร้างเครื่อง  โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของเครื่องที่สร้างขึ้น 
   2.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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   การด าเนินการทดลองการใช้งานเครื่อง  โดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่อง จากการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่าง  และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องด้านการใช้งานและคู่มือการใช้งาน  โดยใช้
แบบประเมินคุณภาพของเครื่องที่สร้างขึ้นมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่าง คือ รังไหมท่ีผ่านขั้นตอนการคัดรังไหมเสียออกแล้ว  
2.  น ากลุ่มตัวอย่างมาท าการทดลอง   

    3.  เก็บรวบรวมข้อมูล น าไปหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4.  วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางสถิติ เพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องลอกปุยไหม

แบบกึ่งอัตโนมัติ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 

การ
ทดลอง 
คร้ังท่ี 

การลอกปุยไหมโดยใชเ้ครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ
(ระยะเวลา (นาที)/1 กิโลกรัม) 

การลอกปุยไหมโดยใชเ้ครื่องลอกปุยไหม 
แบบใชแ้รงงานคน (ระยะเวลา (นาที)/1 กิโลกรัม) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 
2 
3 
4 
5 

7.52 
7.48 
7.38 
7.36 
7.35 

8.02 
7.55 
7.35 
7.28 
7.26 

8.04 
7.52 
7.42 
7.35 
7.32 

7.54 
7.36 
7.34 
7.42 
7.31 

8.05 
7.46 
7.32 
7.46 
7.45 

12.02 
11.56 
11.42 
11.44 
11.46 

12.55 
12.52 
12.48 
12.32 
12.38 

12.52 
12.48 
12.46 
12.46 
12.44 

12.48 
12.52 
12.46 
12.42 
12.48 

12.06 
11.58 
11.45 
11.38 
11.32 

ค่าเฉลี่ย 7.42 7.49 7.53 7.39 7.55 11.58 12.45 12.47 12.47 11.56 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
7.48 12.11 

จากตารางที่ 1  พบว่า  เครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้นสามารถลอกปุยไหมได้เร็วกว่า 
ในปริมาณรังไหมที่เท่ากัน  คือ การลอกปุยไหมโดยใช้เครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติในระยะเวลา 7.48 
นาที  ต่อรังไหม 1 กิโลกรัม ส่วนการลอกปุยไหมโดยใช้เครื่องลอกปุยไหมแบบใช้แรงงานคนในระยะเวลา 12.11 
นาที  ต่อรังไหม 1 กิโลกรัม 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติด้าน
การออกแบบและการสร้างเครื่อง 
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ตารางที่ 2  แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบก่ึงอัตโนมัติ 
               ด้านการออกแบบและการสร้างเครื่อง 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1.  ด้านการออกแบบ 
1.  การออกแบบมีความถูกต้องตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม 

 
4.8 

 
0.40 

 
มากที่สุด 

2.  การออกแบบรูปทรง  และลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ 
    เหมาะสม  สวยงาม 

 
4.8 

 
0.40 

 
มากที่สุด 

3.  การออกแบบโครงสร้างมีความแข็งแรง มั่นคง ทนทานต่อการใช้งาน 4.6 0.49 มากที่สุด 
4.  การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์การท างาน  มีความสัมพันธ์และ 
    สอดคล้องกัน 

 
4.6 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

5.  มีการออกแบบระบบป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน 4.4 0.49 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.64 0.46 มากที่สุด 

2.  ด้านการสร้างเครื่อง 
1.  เลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักการของวัสดุวิศวกรรม 

 
4.4 

 
0.49 

 
มาก 

2.  คุณภาพของวัสดุมีความคงทน  แข็งแรง  และมีความปลอดภัย 4.8 0.40 มากที่สุด 
3.  มีขนาดและน้ าหนักท่ีเหมาะในการเคลื่อนย้าย 4.8 0.40 มากที่สุด 
4.  ความเรียบร้อยในการประกอบ  ติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ 4.6 0.49 มากที่สุด 
5.  ความเรียบร้อยสวยงามของงานเคลือบผิวด้วยสี 4.4 0.49 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.46 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.62 0.46 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ
ด้านการออกแบบและด้านการสร้างเครื่อง เฉลี่ยรวมทั้งหมด 2 ด้าน มีความเห็นด้วยมากที่สุด ( X  = 4.62)     

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติด้าน
การใช้งานและด้านคู่มือการใช้งาน 
ตารางที่ 3  แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบก่ึงอัตโนมัติด้านการใช้งาน 

    และด้านคู่มือการใช้งาน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านการใช้งาน 
1.  คุณภาพของผลผลิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
4.6 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

2.  การป้อนรังไหมท าได้สะดวก  และปลอดภัย 4.6 0.49 มากที่สุด 
3.  การเคลื่อนย้ายท าได้สะดวก  และปลอดภัย 4.8 0.40 มากที่สุด 
4.  การบ ารุงรักษาท าได้สะดวก  และปลอดภัย 4.8 0.40 มากที่สุด 
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รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

5.  ตัวเครื่องและอุปกรณ์มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 4.4 0.49 มาก 
6.  สามารถท างานต่อเนื่องได้ในระยะเวลานาน 4.8 0.40 มากที่สุด 
7.  มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 4.0 0.63 มาก 
8.  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพ 4.8 0.40 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.46 มากที่สุด 
2.  ด้านคู่มือการใช้งาน 
1.  มีค าอธิบายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง 

 
4.8 

 
0.40 

 
มากที่สุด 

2.  ค าอธิบายประกอบรูปภาพมีความถูกต้องเข้าใจง่าย 4.6 0.49 มากที่สุด 
3.  รูปภาพประกอบมีความชัดเจน 4.8 0.40 มากที่สุด 
4.  ตัวอักษรมีความคมชัด  อ่านง่าย 4.8 0.40 มากที่สุด 
5.  สามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.6 0.49 มากที่สุด 
6.  มีข้อแนะน าการบ ารุงรักษา 4.8 0.40 มากที่สุด 
7.  มีข้อควรระวัง 4.8 0.40 มากที่สุด 
8.  มีที่อยู่ของผู้ผลิตสามารถติดต่อได้ 4.8 0.40 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.75 0.42 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.68 0.44 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ
ด้านการใช้งานและด้านคู่มือการใช้งาน  เฉลี่ยรวมทั้งหมด 2 ด้าน  มีความเห็นด้วยมากที่สุด  ( X  = 4.68)     
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1.  ประสิทธิภาพของเครื่องลอกปุยไหมแบบก่ึงอัตโนมัติที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้น      และน ามาทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้  มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องลอกปุยไหมแบบใช้แรงงานคนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย  จึงอาจกล่าวได้ว่า  เครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่า
เครื่องลอกปุยไหมแบบใช้แรงงานคน เนื่องมาจากเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ศึกษา
วิธีการออกแบบต่างๆ อย่างละเอียด รวมทั้งมีการจัดสร้างเครื่องถูกขั้นตอนตามหลักของนักวิชาการที่ ได้
เสนอแนะไว้  เมื่อน ามาใช้ในการสาวไหมจึงท าให้ได้ผลผลิตมากกว่า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ  พยอม  
[1] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ. พบว่า  ผลการทดสอบ
การหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับการสาวไหมแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ ในปัจจุบัน พบว่า การสาวไหม
ด้วยเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถสาวไหมได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย 121.9 กรัม/ชั่วโมง ส่วนการ
สาวไหมแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถสาวได้ปริมาณเส้นไหมมีค่าเฉลี่ย  120 กรัม/ชั่วโมง จะ
เห็นได้ว่าการสาวไหมโดยใช้เครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งใช้ความเร็วรอบอุณหภูมิที่เหมาะสมและคงที่นั้น
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จะท าให้ได้ปริมาณเส้นไหมมากกว่าการสาวแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ปริมาณที่มากกว่า  1.9 
กรัม/ชั่วโมง ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ และคณะ [2] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
เครื่องสางรังไหมและเครื่องตีเกลียวเส้นไหมส าหรับไหมอีรี่. พบว่า  การทดลองเครื่องสางไหมจะท าให้รังไหมมี

การแตกตัวมากที่สุด เมื่อใช้ฟันของชุดสางที่ท ามุม 45 โดยฟันของชุดสางเรียงตัวแบบสลับฟันปลา ความเร็ว
ของป้อนรังไหมคือ 0.0053 เมตร/นาที การทดสอบเครื่องตีเกลียวที่ความเร็วของชุดป้อนแผ่นไหมที่ 0.0079 
เมตร/นาท ีและความเร็วชุดตีเกลียว 1.33 เมตร/นาที ให้เส้นไหมที่มีเส้นสม่ าเสมอ และค่าแรงดึงคือ 5.72 นิว
ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับไหมอีรี่ที่ผลิตจากวิธีดั้งเดิม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรณัฐ อันสุรีย์ และคณะ [3] 
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องปั่นลอกปุยรังไหม.  พบว่า  ที่ระยะความสูงของแกนเพลา  
3 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาที มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการท างานพบว่า เครื่องปั่น
ลอกปุยรังไหมมีความสามารถในการท างานทั้งหมด 135.36 กิโลกรัมต่อวัน ความสามารถในการคัดแยก 
202.46 กิโลกรัมต่อวัน เปอร์เซ็นต์รังดี 95.98 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์รังเสีย 2.15 เปอร์เซ็นต์ และ
ประสิทธิภาพในการท างานเชิงเวลา 64.58 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเครื่องปั่นลอกปุยรังไหมจะมีสมรรถนะในการท างาน
มากกว่าเครื่องของเกษตรกร 
             2.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติด้านการออกแบบ
มีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด  ในเรื่องของการออกแบบรูปทรง  และลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์
เหมาะสม  สวยงาม การออกแบบโครงสร้างมีความแข็งแรง มั่นคง ทนทานต่อการใช้งาน  และการออกแบบ
ติดตั้งอุปกรณ์การท างานมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน     ส่วนด้านการสร้างเครื่องมีความเห็นสอดคล้อง
กันมากที่สุด  ในเรื่องของคุณภาพของวัสดุมีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย มีขนาดและน้ าหนักที่
เหมาะในการเคลื่อนย้าย และความเรียบร้อยในการประกอบ ติดตั้งชิ้นส่วน  อุปกรณ์  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
รวมทั้งหมด 2 ด้าน  มีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ  พยอม  [1] 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ. พบว่า ด้านการออกแบบ
โครงสร้าง ด้านการออกแบบอุปกรณ์และชิ้นส่วนในการสาวไหมด้านการออกแบบชุดต้นก าลังและชุดควบคุม 
สรุปภาพรวม อยู่ในระดับด ี
             3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณเครื่องลอกปุยไหมแบบกึ่งอัตโนมัติด้านการใช้งานมี
ความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด ในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด การเคลื่อนย้าย
ท าได้สะดวกและปลอดภัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพ  ส่วนด้านคู่มือการใช้งานมี
ความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด  ในเรื่องของมีค าอธิบายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง รูปภาพ
ประกอบมีความชัดเจน ตัวอักษรมีความคมชัด  อ่านง่าย  มีข้อแนะน าการบ ารุงรักษา มีข้อควรระวัง  และมีที่
อยู่ของผู้ผลิตสามารถติดต่อได้  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมทั้งหมด 2 ด้าน  มีระดับความคิดเห็นสอดคล้องกัน
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ  พยอม  [1] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่อง
สาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ. พบว่า ผลการศึกษากรณีภาพรวมรายด้านความพึงพอใจของผู้ประกอบการสาวไหม
และประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อ ประสิทธิภาพของเครื่องโดยรวมอยู่ในระดับ ดี  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

   1.1  ควรพัฒนาเครื่องให้ท าความสะอาดปุยไหมที่ติดเพลาออกได้เอง 
           1.2  การพัฒนาเครื่องลอกปุยไหมแบบก่ึงอัตโนมัติครั้งนี้  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นควรขยายผลการ
ใช้เครื่องโดยร่วมมือกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งใน
ภาพรวมกลุ่มใหญ่ 
 2  .ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  ควรพัฒนาเครื่องให้สามารถใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
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T 066 
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัส 2104-2109 

A Development of Teaching Documents 
on Electrical Controlling and Programming Course (2100-1009) 

 
    นวนนท์  เกลียวทอง 1 

   Nawanon  Kaewthong 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 จากร้อยละของความก้าวหน้า
หลังการสอน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2009 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109 เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104  – 
2109 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการโปรแกรมและควบคุม
ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา.
2560-จ านวน-24-คน ระยะเวลาที่ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 18  สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง 
รวม 72 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสาร ประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 แบบฝึกหัด ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test          
ผลการศึกษาพบว่า   

1.  ดัชนีประสิทธิผล ของเอกสารประกอบการสอน.วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 
2104 - 2109  คิดเป็นร้อยละ 67  

 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน.วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 
2104 - 2109 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 3.  นักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช. 3 กลุ่ม 8 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัส
วิชา 2104 – 2109 โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ( = 4.68, S.D. = 0.55) 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
*coressponding author. e-mail: nawanon52182352@gmail.com 
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4.  ครูผู้สอนที่ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 
2104-2109 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556 พบว่าโดยรวมครูผู้สอนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.57, S.D. = 0.68) 
 
ค าส าคัญ:  เอกสารประกอบการเรียนการสอน การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รายงานการใช้เอกสาร

ประกอบการสอน 
 
Abstract  

The research were as follows 1) to find the efficiency of a development of teaching 
documents on  Electrical Controlling and Programming Course 2) to study learning 
achievement of students. 3) to evaluate the satisfaction of the students. The samples were 
24 the third-year Certificate students of Uttaradit Technical College, Department of Electrical 
Power. 
 The research tools composed of teaching documents, learning achievement test and 
evaluation form of satisfaction. Data was statistically analyzed by mean, standard deviation 
and t-test for dependent samples. 
 The research findings were that teaching document gained the efficiency at 
84.01/84.14, the post-test score was significantly higher than pre-test score at .05 level, and 
the students satisfied the teaching documents on a development of teaching documents on 
control systems in industrial work course at “most” ( = 4.68, S.D. = 0.55) 
 

บทน า  
การจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด    เพ่ือท าให้

เกิดพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  คือ ดี เก่ง และมีความสุขนั้น ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพของครูอาจารย์ดังที่ ประสงค์ อวิโรธนกุล (253:2-3) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการจัด
การศึกษา.และคุณภาพของประชากรไม่ว่าระดับใดก็ตามก็คือครู เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งถึงแม้ว่า
รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาอย่างจริงจังมีก าลังงบประมาณเพียงพอมีปรัชญาที่เหมาะสมและมี 
การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรทั้งในด้านวิธีการสอน  เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนการสอนและ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ให้ดีเลิศเพียงใดก็ตาม หากขาดครูที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาก็ล้มเหลวได้และจะไม่
สามารถสร้างประชากรให้มี คุณภาพได้ความส าคัญของการจัดการศึกษาอยู่ที่ครู ถ้าไม่ปฏิรูปครูให้มีคุณภาพ   
จะหวังให้คุณภาพ ของการศึกษาดีขึ้นนั้นเป็นไปได้ยาก    
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  การจัดการเรียนการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2109  เป็นวิชาใน
หมวดวิชาชีพสาขาวิชาที่นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร เป็นวิชาที่มีความส าคัญ มีความจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาชีพและยังเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนต้องมีความรู้อย่างแท้จริง มีการจัดท า
เอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าสอนทุกครั้ง  และควรศึกษาวิจัยเอกสารประกอบการสอนที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมี
ประโยชน์สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
ผลประโยชน์จะกลับมาสู่นักเรียนมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชา.การโปรแกรม 
และควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 จากร้อยละของความก้าวหน้าหลังการสอน   
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109  
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา.การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109   
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา.การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109   
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
ดังต่อไปนี้   
 สุริยา สาลีวัน (2558 : บทคัดย่อ) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเอกสารประกอบการ
สอนวิชากลศาสตร์ โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา
กลศาสตร์ โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน–หลังเรียน ของ
นักศึกษาที่เรียน วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2  รหัสวิชา 2106–2111โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการสอน    วิชา  กลศาสตร์ โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 
2106–2111 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้จากการ   เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 11 คน 
เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือเอกสารประกอบกาสอน  วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–
2111 จ านวน 7 หน่วยการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน–หลังเรียน วิชากลศาสตร์  
โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชา
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กลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ สูตรการหาประสิทธิภาพ สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล และt – test (Dependent 
Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า     
  1. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพเอกสารประกอบการสอน โดยรวมเอกสาร ประกอบการสอน

มีคุณภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด (X  = 4.53 S.D. = 0.55)       
  2. เอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 มี ประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.08/82.50 ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.08 ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ (E2 ) เท่ากับ 
82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80          
  3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา กลศาสตร์  โครงสร้าง 2 
รหัสวิชา 2106–2111 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6883 แสดงว่านักศึกษามีความรู้ วิชา กลศาสตร์
โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 เพ่ิมข้นร้อยละ 69.4 นักศึกษาที่เรียน วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 
2106–2111 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106 –2111 มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน–หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย หลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน  นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา กลศาสตร์
โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106–2111 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน โดยอยู่   ในระดับ มากที่สุด 

(X  = 4.61 S.D. = 0.51)    
 บุญลอ ประสานศรี  (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546 การศึกษาครั้ง
นี้มจีุดประสงค์ คือ          

(1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัส
วิชา 2104-2114         

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน รายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 

(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการโปรแกรม 
และควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  

(4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู ้สอนและนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการ
โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  

  ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานได้น าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ 3  จ านวน  24 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก่อน
เรียนผู้รายงาน ได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และเมื่อสอนจบบทเรียน จึงให้
นักเรียนท าใบงาน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนแล้วน าผลคะแนนที่ได้จากการท าใบงาน  แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ มาหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ

ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  E1/E2  และการ
ทดสอบค่า t (t-test)  ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2546 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.16 / 83.21  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ที่เรียนด้วย 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 มีผลคะแนนสอบก่อน
เรียนแตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าคะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนสอบก่อนเรียนทุกหน่วย 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรม 
และควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546 พบว่า 

ผลสรุปโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ย X  = 4.35 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S = 0.34 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรม 
และควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช   2546   

พบว่า  ผลสรุปโดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  X  = 4.56 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S = 0.52 
 อรพิน เกตุจันทร์ (2559 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000 -1401 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ตามเกณฑ์ E1 /E2 75/75 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000 -1401 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชา 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาวิชา คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ที่น าไปเผยแพร่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช 1/1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 34 
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เอกสารประกอบการสอน
วิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    609 
 

 
  

เรียน    แบบสอบความพึงพอใจของผู้ เรียน และแบบสอบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่     ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า    

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ประสิทธิภาพ E1 /E2 

เท่ากับ 83.23/80.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 2. ผู้เรียนมีผลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน  วิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X =4.65 , SD = 0.48)  
  4. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อ เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

รหัสวิชา 2000-1401 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X  = 4.82 , SD = 0.39)   
  นายนิกร  สุขวงษ์  (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชางาน
เครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 การศึกษา
ครั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ  (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก 
รหัสวิชา 2101-2101 (2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101  (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก.รหัสวิชา 2101-2101หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช.2556   (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กรหัสวิชา 2101-2101 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
เอกสาร.....ประกอบการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียน ที่มีต่อเอกสาร.ประกอบการ
สอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก    รหัสวิชา 2101-2101 ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล….ผู้รายงานได้น า
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101 ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ซ่ึงเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา…ช่างยนต์ ระดับชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 5 สาขางาน
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียน… รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 20 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ก่อนเรียนผู้รายงาน ได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และเมื่อสอน
จบบทเรียน จึงให้นักเรียนท าใบงาน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนแล้วน าผลคะแนนที่ได้จากการท าใบ
งาน  แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ มาหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล   คือค่าเฉลี่ย X  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S   ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  E1/E2  และ
การทดสอบค่า t (t-test)  ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ 
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1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.12 / 80.37   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ที่เรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอน รายวิชา  งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101 มีผลคะแนนสอบก่อนเรียน
แตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนทุกหน่วย 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา งาน
เครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พบว่า 

ผลสรุปโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ย X  = 4.87 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S = 0.33 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา    
งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช   2556   พบว่า  

ผลสรุปโดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  X  = 4.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S = 
0.53 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียน วิชา การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ประชากรนักเรียน จ านวน 2 กลุ่ม รวม 46  คน และครูผู้สอนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 
2104 – 2109 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 3   ที่เรียน วิชา การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างได้โดยวิธีการเลือก แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) คือ นักเรียน กลุ่ม 
3/8 มีนักเรียนจ านวน 24 คนตามรายชื่อของงานทะเบียน วิทยาลัย เทคนิคอุตรดิตถ์ และครูผู้สอนสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุม
ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109  จ านวน 9 คน   
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น ประกอบด้วย     

 1. เอกสารประกอบการสอน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า .รหัสวิชา.2104-2109 หลักสูตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน 9 หน่วย    
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (นักเรียน) วิชา การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง จ านวน 100 ข้อ เป็นแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก  

3. แบบทดสอบหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน (ครู) วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 
2104 - 2109 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  โดยใช้วัดก่อน
เรียนและหลังเรียน หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 6 และหน่วยที่ 8 ใช้แบบทดสอบหน่วยละ 10 ข้อ ส่วนหน่วยที่ 7 
และหน่วยที่ 9 ใช้แบบทดสอบหน่วยละ 15 ข้อโดยแบบทดสอบทุกหน่วยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย มี 4 
ตัวเลือก  

 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้     
 1. ด าเนินการศึกษาโดยการให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 9 จ านวน 100 ข้อ ที่
ผ่านการตรวจสอบการหาคุณภาพแล้ว และแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละหน่วยก่อนเริ่มเรียนเนื้อหา  

 2. ด าเนินการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า  
รหัสวิชา 2104 - 2109 หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 9 จ านวน 18 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง และ ให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน ภายหลังการเรียนการสอนจบแต่ละหน่วย  

3. เมื่อสิ้นสุดจากการจัดการเรียนรู้ครบทุกหน่วยแล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้ารหัสวิชา 2104 - 2109 
หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 9 จ านวน 100 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบการหาคุณภาพแล้วเพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของ
เอกสารประกอบการสอน          

4. ตรวจผลการทดสอบ แล้วน าผลที่ได้ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ    

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 ดังนี้ 

 (1) เมื่อนักเรียนซึ่ งเป็นกลุ่มตัวอย่างท าการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา  
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109 ครบทั้งรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจที่จัดเตรียมไว้ไห้ น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

เอกสารประกอบการสอน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
(2) น าส่งเอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การโปรแกรมและควบคุม

ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 ที่ได้จัดท าขึ้นส่งไปตามสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เมื่อครูผู้สอนของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท า
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การประเมินความพึงพอใจ แล้วส่งตอบรับกลับมา น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
รหัสวิชา 2104 - 2109 จากร้อยละของความก้าวหน้าหลังการสอน  วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัส
วิชา 2104 - 2109-.พบว่า มีดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางการพัฒนาการเรียนรู้ เท่ากับ .67 หรือ คิด
เป็นร้อยละ 67 แสดงว่า เอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  

2. การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 หลัง
การเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 79.21) 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน    ( X = 36.96)  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  วิชา การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109  พบว่า นักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้น ปวช. 3 กลุ่ม 8 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน มีความพึงพอใจต่อ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109โดยรวมอยู่   ในระดับ มากที่สุด  

X  = 4.68 , S = 0.55 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  พบว่าด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมของใบความรู้  มี

ความพึงพอใจ มากที่สุด  X  = 4.75 , S = 0.43 รองลงมา คือ ด้านความสอดคล้องและความชัดเจนของเนื้อหา 

X  = 4.74  ,  S = 0.44 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อเด่นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเหมาะสม X  = 4.88 , S = 0.34 ส่วนข้อด้อยคือ ขนาดของรูปเล่ม

พอเหมาะแก่การน าไปใช้งาน X  = 4.42 , S = 0.88 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา การโปรแกรม  และ

ควบคุมไฟฟ้า วิชา 2104 - 2109  พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา การ
โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 ผลสรุปโดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด X  = 4.57 , S = 0.68 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินด้านรูปภาพประกอบเอกสาร มาก

ที่สุด X  = 4.71 , S = 0.53  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อเด่น คือ ครูผู้สอนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ

ใบงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  X  = 4.89 , S = 0.38  ส่วนข้อด้อย คือ แบบทดสอบมีจ านวนข้อเหมาะสม

กับเนื้อหา และ รูปภาพประกอบชัดเจน  X  = 4.11 , S = 0.93   
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สรุปผลการวิจัย 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา  2104 - 

2109  การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ (1) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนการสอน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน จากร้อยละของความก้าวหน้าหลังการสอน (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอน (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใบงาน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้น าเอกสารประกอบการสอน 
วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109  ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระดับชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 8 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 
2109 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ก่อนเรียนผู้รายงาน ได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และเมื่อสอน
จบบทเรียนจึงให้นักเรียนท าใบงาน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน  แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากการท าใบ
งาน. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ มาหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ค่าดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบค่า t    (t-test) 
ผู้รายงานขอสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามล าดับ ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย   
ผลการศึกษาเพ่ือรายงานการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การโปรแกรม

และควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2109 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปได้ดังนี้   

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 
รหัสวิชา 2104-2109 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ที่พัฒนาขึ้นพบว่ามี ดัชนี
ประสิทธิผลเอกสารประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109  คิดเป็น
ร้อยละ 67  

1.2 สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2109 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลการทดสอบก่อน
เรียนทุกหน่วย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษา  

1.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ นักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 8 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 
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1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน มีความพึงพอใจ ต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การโปรแกรมและ

ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด X = 4.68 ,            S = 0.55 เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่าด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมของใบความรู้  มีความ      พึงพอใจ มากที่สุด   

X = 4.75  , S = 0.43 รองลงมา คือ   ด้านความสอดคล้องและ ความชัดเจนของเนื้อหา  X  = 4.74  ,  S = 
0.44 และเมื่อพิจารณา  เป็นรายข้อ พบว่า ข้อเด่นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเหมาะสม X = 4.88  , S = 0.34 ส่วนข้อด้อยคือ ขนาดของรูปเล่มพอเหมาะแก่การ

น าไปใช้งาน X = 4.42 , S = 0.88  
1.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 

2104-2109 ผลสรุปโดยรวมของครูผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  X = 4.57,  S = 0.68 เมื่อ

จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าผลการประเมินด้านรูปภาพประกอบเอกสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด X = 4.71 , S = 
0.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อเด่น คือ ครูผู้สอนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใบงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์  X = 4.89 , S = 0.38  ส่วนข้อด้อย คือ แบบทดสอบมีจ านวนข้อเหมาะสมกับเนื้อหา และ

รูปภาพประกอบชัดเจน X = 4.11 , S = 0.93 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา เพื่อรายงานการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการ
โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2109 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.67 นักเรียนมีความ ก้าวหน้า
ทางการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 67 โดยมีความสอดคล้องกับ ปัญญานี กันยะกาญจน์ (2559) ที่ ได้
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีร่วมค้าและระบบใบส าคัญ รหัสวิชา  2201-2104 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งพบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) โดยภาพรวมเป็น 0.5008 
แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าร้อยละ 50.08 และทุกหน่วยการเรียน  มีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.50 
สอดคล้องกับ สุริยา สาลีวัน (2558) ที่ศึกษาค้นคว้าสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชา กลศาสตร์ โครงสร้าง 2 
รหัสวิชา 2106 – 2111 พบว่าเอกสารประกอบการสอน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6883 แสดงว่า
นักศึกษามีความรู้ วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106 – 2111 เพ่ิมข้ึนร้อยละ69 เป็นต้น 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ที่เรียนด้วยเอกสาร

ประกอบการสอน รายวิชา  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2109 มีผลคะแนนสอบก่อนเรียน
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แตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่ ค่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนทุกหน่วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับศิริวรรณ  เพ็งสง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 (2200-1002) พบว่านักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชีมี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการ
สอนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 (2200-1002) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคล้องกับ 
 

อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน   
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การโปรแกรมและ

ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556 พบว่า 

ผลสรุปโดยรวมของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด X  = 4.68, S = 0.55  มีความสอดคล้องกับ 
นิกร  สุขวงษ์ (2559)  ได้ศึกษาเรื่อง   การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 
2101-2101  พบว่า นักเรียนมี  ความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก 
รหัสวิชา 2101-2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 อยู่ในระดับมากที่สุด  

X =4.87  , S=0.33 นอกจากนี้สอดคล้อง อรพิน เกตุจันทร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000 -1401 ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.65,  SD = 0.48) 
อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน  
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการโปรแกรมและ

ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2109 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556  พบว่า

โดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย X = 4.57  ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน S = 0.68 
สอดคล้องกับ อรพิน เกตุจันทร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและ    หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ
สอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งพบว่า 
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา 

2000-1401 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.82, SD = 0.39)  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้        
     1.1 ครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ควรน าเอกสารประกอบการสอน วิชา 
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 ไปใช้หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  เพราะเอกสารประกอบการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น        
     1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชา การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 ควรให้ค าแนะน าชี้แจง แนวปฏิบัติแก่นักเรียนให้ท าตามขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน   

   1.3 ผู้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนควรศึกษาทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรอบรู้และสามารถที่จะสร้างเอกสารประกอบการสอน  ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม     

1.4 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดอบรมและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ควรมีการจัดอบรม 
นิเทศ ติดตาม เพ่ือแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และส่งเสริมให้ผู้สอนน าเอกสา ประกอบ  
การสอน ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป       
    2.1 ควรมีการสนับสนุนให้มีการสร้างเอกสารประกอบการสอน ในทุกรายวิชา   
    2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน รายบุคคลกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนวิธีอ่ืน ๆ     

2.3 ควรมีการศึกษาพ้ืนฐานความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน  เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาสร้างเอกสารประกอบการสอน รายบุคคลตามระดับความสามารถของนักเรียน  

2.4 ควรมีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในวิชาอ่ืน และระดับชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ 
และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน 
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T 067 
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ราย วิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104   

ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
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The development of the IC  Circuits  Learning Courseand its Applications.   
(2105 - 2104)  for the Second  year  Students  of  Electronics,   

Uttaradit  Technical  College 
 

ธัญญ์พิชชา   ท้วมทับ1  
Thanpitcha  Toumtab1  

 
บทคัดย่อ 

ในวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อ (1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของ ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104  ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่ 2   
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจจากผู้เรียน
และจากครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 
เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดการเรี ยนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนและจากครูผู้สอนที่มีต่อการ
จัดการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้รายงานได้น าชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้
งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 37  คน  ก่อนศึกษาเรียนรู้ด้วย
ชุดการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู้ฯ  E1/E2    และการทดสอบค่า t (t-test)  

1. ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105  – 2104 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.63/84.52  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
80/80 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์    
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2.   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียนด้วย 
ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 มีผลคะแนน

สอบก่อนเรียนแตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   โดยที่ค่าคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 

3.   ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้
รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105  – 2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  2556  พบว่า  ผลสรุปโดยรวมจากผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 

4.46   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( X ) = 0.55 
4.   ผลการประเมินความคิดเห็นจากครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้

รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน   รหัสวิชา  2105  – 2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  2556   พบว่า  ผลสรุปโดยรวมจากครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ( X )  

=  4.80   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( X ) = 0.39      
 
ค าส าคัญ: ชุดการเรียนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา 2105 - 2104  

 
Abstract 

The  purposes  of  the  study  were  to  1)  evaluate  efficiency  of   IC  circuits and  
application  of the Learning  Package, 2)  compare  pre  and  posttest  scores, and   3)  
studysatisfaction  of  learners  and  teachers.  The  subjects  were   1)  37  learners of  
Uttaradit  Technical  College  Studying   Electronics  in  the  second  year  of Vocational  
Certificate  level, 2) Electronics   Teachers  of  Uttaradit Technical Collage. 

  The   tools   used   in  the  study  were  1)   lesson  plan,   2)  learning  package  of  
IC  circuits  and  application   course   (2105 - 2104) ,   3)  Pretest  and  Posttest,  and 4)  
satisfactory  evaluation  of  learners  and  teachers. 

The  statistics  used  in  data  analysis  were   1)   Average,   2)  Standard Deviation  
(S.D.),   3)  E1/E2  learning   efficiency,  and    4)  t (t-test).  The results showed that 

The  study  results  revealed  that  the  constructed   Learning   Package   had 
efficiency  at ( E1/E2 = 84.63/84.52),  which  was  higher  than  the  set  criteria  at  80/80,  
the posttest   scores  of  learners  learn  through  the  Learning  Package  were higher than 
the  pretest  scores,  statistically   significant at  .01  and  the  satisfactory  evaluation  of 

learners  were  at  the  highest  level  ( X = 4.46, X = 0.55 )  and  the satisfactory Evaluation  

of  teachers  were  at  the  highest  level   ( X = 4.80, X = 0.39 ) 
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Keywords: The  Learning  Package  of  IC  Circuits  and  Application  Course (2105 - 2104) 
 
บทน า 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) , (2560 : 51)  ส่วน
ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ข้อ  6.1  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล  ผลผลิต/ผลลัพธ์  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน า
สิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดในเชิงสร้างสรรค์  และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง ด้วยเหตุผลนี้  จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของ
สถาบันทางการศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดในการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและพัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง   ซึ่ง
การศึกษาในระดับการศึกษาสายอาชีวศึกษาเหมาะสมที่จะพัฒนากระบวนการคิดมากที่สุด ควรมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ   การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาใช้งานจริงในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ควรมีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นการฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น  รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล  และรู้จัก
การแก้ปัญหากับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
รายวิชาการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้หลาย ๆ ด้าน  ในปีพุทธศักราช  2556  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการปรับกลยุทธ์ในการสอนและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้
สูงขึ้น   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน  มีความรู้   ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ  สามารถน าความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 5) 

จากการศึกษาและจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วงจรไอซี
และการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556   
ย้อนหลัง  3  ปีที่ผ่านมา   พบว่า  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
รายงานผลการเรียนคะแนนภาคปฏิบัติและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  พบว่า  ในภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา 2557- ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 
2105 – 2104  ของผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 67.11   ซึ่งถือ
ว่ายังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 ของรายวิชา และจากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน  จากบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน   จากการสังเกตและสอบถามเบื้องต้น  พบว่า  ผู้เรียนขาดความ
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เข้าใจการน าวงจรไอซีส าเร็จรูปต่าง ๆ   ไปต่อประยุกต์ใช้งานจริงได้เป็น  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าวงจรไอซี
และการประยุกต์ใช้งานที่เรียนรู้มาแล้วน าไปต่อใช้งานร่วมกันกับวงจรประยุกต์ใช้งานวงจรอ่ืน ๆ ได้จริง เป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้ผู้เรียนไม่มีงานส่งครูผู้สอน และไม่สามารถจัดท าโครงงานส่งครูผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว
และวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  จึงส่งผลท าให้ผู้เรียนไม่มีงานส่งครูผู้สอน ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาต่ าลง และยังส่งผลสืบเนื่องไปถึงรายวิชาอ่ืน ๆ ตลอดจนส่งผลถึงการขาดทักษะแนวทางการเรียนรู้
กระบวนการจัดท าวงจรไอซีหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปต่อประยุกต์ใช้งานจริงได้ ในรายวิชา โครงงาน เพ่ือ
จัดสร้างนวัตกรรมชิ้นงานใหม่ ๆ ให้สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดสร้างและพัฒนาชุดการ
เรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบการเรียนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)  ของ (ทิศนา  แขมมณี, 2545 : 281 - 282) ร่วมกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับชุดการเรียนรู้ที่ 1 – 6  และยังสอดแทรกรูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงงานตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL มี 5  ขั้นตอนของ วิจารณ์ พาณิช (2555 : 71 - 75)  
ส าหรับชุดการเรียนรู้ที่ 7 น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าโครงงานส าหรับชุดการเรียนรู้ที่ 7  
เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้และฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติวงจรประยุกต์ใช้งานจริงให้กับผู้เรียนได้เผชิญ
กับสถานการณ์จริง ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) มีจ านวน 
7 ขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 1  ขั้นน าและการทบทวนความรู้  ขั้นน าเสนอบทเรียนและการแสวงหาความรู้
ใหม่  ขั้นที่ 3  ขั้นการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่  และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม   ขั้นที่ 4  
ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม  ขั้นที่ 5  ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นที่ 6 ขั้นการฝึก
ปฏิบัติตามแบบ ภายใต้การก ากับของผู้ชี้แนะ การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระและ/หรือการแสดงผลงาน และขั้นที่ 7  
ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้  เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้  เกิดทักษะและเกิดความช านาญทางด้านวิชาชีพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดความพึงพอใจในการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชานี้ 
น าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ และเพ่ือน ามาใช้ช่ว ย
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น   
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา  
2105 – 2104 ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้รายวิชาวงจร
ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104  ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
ห้อง 1  และห้อง 2 จ านวน 37 คน  ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์   
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3. เพ่ือศึกษาหาความพึงพอใจของผู้เรียนและครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการ
เรียนรู้รายวิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104   ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  
2560  ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์   
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้รายวิชา 
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
สงวน  ศรีราม, 2556  ได้ศึกษาและพบว่า ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 
83.04/82.54 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน ดังนี้ 
-  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยว 
กับรูปแบบการเรียนรู้ 
แบบโมเดลซิปปา มี   
7 ขัน้ตอนของ (ทิศนา  
แขมมณี,  2545 :  
281-282) 
(ชุดการเรียนรู้ที่ 1 – 6) 
   

-  แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานตาม 
โมเดลจักรยานแห่ง 
การเรียนรู้แบบ PBL  
มี 5 ขั้นตอนของ  
(วิจารณ์ พาณิช 2555 :  
71 - 75)  
(ชุดการเรียนรู้ที่ 7 )  
 

 

 

ชุดกำรเรียนรู้รำยวิชำ  
วงจรไอซีและ 

กำรประยุกต์ ช้งำน  
ร ัสวิชำ 2105 – 2104  
ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
สูงขึ้น 
 
-  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้
รายวิชา วงจรไอซีและกาประยุกต ์
ใช้ งาน ส าหรับผู้ เ รี ยนระดับชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 

-  ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้
รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ 
ใช้งาน ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

 

-  สรุปแนวคิดการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
แบบโมเดลซิปปา มาใช้
ร่วมกับเทคนิคการท างาน
แ บ บ ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
สอดแทรกรูปแบบการ
เรียนรู้แบบโครงงาน      
เพ่ือน ามาจัดสร้างและ
พัฒนา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research) แบบ One – Group  

Pretest - Posttest  Design  เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยผู้วิจัยจัดด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรู้ รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  
รหัสวิชา  2105 – 2104  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  

     1.1  การศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
     1.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการทดลองใช้ ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105–
2104 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มตามขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80  โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

ด้านแหล่งข้อมูล 
  1)  ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเหมาะสมของเนื้อหา ด้านแบบทดสอบ   

ด้านการวิจัยและวัดผลการศึกษา และด้านสื่อนวัตกรรมหรือหลักสูตรการสอน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  จ านวน  5 คน 

2)  ประชากร  
ประชากร  ก่อนน าไปทดลองใช้จริง  (Try  Out) 

2.1)  ประชากรที่ใช้ในการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชา วงจร
ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105–2104 ก่อนน าไปทดลองใช้จริง ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560   
ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 
2105 – 2104  จ านวน  48  คน   

ประชากร  น าไปทดลองใช้จริง 
2.2)  ประชากรที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและ

การประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104   ส าหรับเพ่ือน าไปทดลองใช้จริง ได้แก่ ผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา 2560  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา รวมจ านวน  49  คน  

       3)  กลุ่มตัวอย่าง 
3.1)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ รายวิชาวงจร

ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
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ที่  2  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์    ซึ่งผู้วิจัยได้จัดด าเนินการหาประสิทธิภาพ   
จ านวน  2 ครั้ง คือ หาประสิทธิภาพก่อนการน าไปใช้จริงและหาประสิทธิภาพเพ่ือน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  ได้แก่   

กลุ่มตัวอย่าง  ก่อนน าไปทดลองใช้จริง  (Try  Out) 
                   3.1.1)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ รายวิชา 

วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน   รหัสวิชา   2105 – 2104   ก่อนน าไปทดลองใช้จริง  ได้แก่  ผู้เรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  2  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาค
เรียนที ่ 2   

ปีการศึกษา 2559  ที่เรียนรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  รวมจ านวน 48 
คน  จากห้องเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอน  ได้มาจากการเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)   โดยเลือกการหาประสิทธิภาพตามแบบของ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,  2548 : 916)  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กลุ่มตัวอยา่งส าหรับทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (หรือ 1 : 1)   
(2) กลุ่มตัวอย่างส าหรับทดลองแบบกลุ่มเล็ก  (หรือ  1 : 10)   
(3) กลุ่มตัวอย่างส าหรับทดลองแบบกลุ่มใหญ่  (หรือ  1 : 100)   

กลุ่มตัวอย่าง  น าไปทดลองใช้จริง 
3.1.2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ รายวิชา 

วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน   รหัสวิชา   2105 – 2104   และน าไปทดลองใช้จริง  ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560  ได้แก่  ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รวมเป็นจ านวน 37 คน  
จากห้องเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอน  ได้มาจากการเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 
2105–2104 ส าหรับผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่   
       2.1.1.1 ครูผู้สอนรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104    
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  50  คน   
       2.1.1.2 ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัส

วิชา 2105 – 2104  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  รวมจ านวน  49  คน   
2.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
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2.1.2.1 ครูผู้สอนรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 30 คน (ภาคละ 6 คน)  ได้มาจากการเลือกใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   

2.1.2.2  ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104   
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  รวมเป็นจ านวน   37  คน  จากห้องเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอนได้มาจาก
การเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   

2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยจัดสร้างข้ึนส าหรับใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้   ประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ชนิด  ได้แก่   

1) แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน    
2) ชุดการเรียนรู้ รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน   
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนด้วย

การใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  
4)  แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เรียน และครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วย                             

การใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน   
  2.3  การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชา  วงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ในครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู้ฯ  จ านวน  2  ครั้ง  คอื    

ครั้งที่  1   การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชา  วงจรไอซีและการ 
ประยุกต์ใช้งาน ก่อนน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559   ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้จริง   

ครั้งที่   2  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน    
น าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการ
สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย  4  ชนิด ดังนี้ 

2.3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชา วงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน    

2.3.2 การสร้างชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ประกอบด้วย  
7  ชุดการเรียนรู้   

2.3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้
รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1– 7  ของชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  เป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  รวมทั้งสิ้น  94 ข้อ  เลือกใช้เป็นข้อสอบวัดผลฯ รวมทั้งหมด 60 ข้อ 

2.3.4 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เรียนและความพึงพอใจจากครูผู้สอน
ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert)  ซึ่งมี 5 ระดับ  คือ  เหมาะสมมากที่สุด   เหมาะสม
มาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  เหมาะสมน้อยที่สุด   

2.4  การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ในการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา 2105 – 2104   โดยใช้
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 รวมเป็น 37 คน  สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  โดยท าการสอนตามตารางการเรียนการสอนจริงของผู้เรียน  ใน
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 

ขั้นที่  1  แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การด าเนินการวิจัยเชิงทดลองกับผู้เรียนกลุ่มเดียว  ซึ่งมี

การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One Group Pre - test  Post – test Designs ของ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2553 :  159 - 161)   

การทดสอบก่อนเรียน การทดลอง การทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

      
ขั้นที่ 2  ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะที่ 1  ขั้นตอนการเตรียมการจัดสร้าง (ช่วงภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 -2558) 
ระยะที่ 2  ขั้นตอนการจัดสร้าง (ช่วงภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559) 
ระยะที่ 3  ขั้นตอนการพัฒนาและทดลองใช้จริง (ช่วงภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560) 
ระยะที่ 4  ขั้นตอนสรุปรายงานผลและเผยแพร่การใช้ (ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560) 

-  ผลเผยแพร่การใช้  (สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
- เผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ที่ www.uttc.ac.th 

และขออนุญาตส่งเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอมที่ www.kroobannok.com   
2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
2.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัย

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

http://www.uttc.ac.th/
http://www.kroobannok.com/
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2.5.1.1 น ากระดาษค าตอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบก่อนการ
ทดลองเรียน และหลังการทดลองเรียนด้วยชุดการเรียนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน มาตรวจ
ให้คะแนน   ข้อที่ผู้เรียนท าถูกให้  1  คะแนน   และข้อที่ผู้เรียนท าผิด  หรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

2.5.1.2 รวมคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  โดยมีข้อสอบ
ประจ าหน่วยการเรียน  หน่วยละจ านวน  10  ข้อ  10 คะแนน  รวมทั้งหมด 60 คะแนน 

2.5.1.3 ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Devition)  ของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนการทดลองเรียน และหลังการทดลองเรียน  ใช้
สูตรของ (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 101) 

2.5.1.4เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างการ
ทดลองระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน โดยการใช้
สถิติทดสอบค่าที แบบไม่อิสระ  (t-test  แบบ  Dependent  Sample)   ใช้สูตรของ (ชวลิต ชูก าแพง,  2553 
: 135)   

2.5.2 การวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เรียน และ 
ความพึงพอใจจากครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ 
ใช้งาน ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

2.5.2.1 น าแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เรียน  และความพึงพอใจจากครูผู้สอน
มากรอกข้อมูลการให้น้ าหนักคะแนน   ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้  5  ระดับ    

2.5.2.2 รวบรวมน้ าหนักคะแนนของแต่ละชุด และวิเคราะห์ค านวณโดยค่าเฉลี่ย  ( X )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของข้อค าถามรายข้อและภาพรวม (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 121)  
ของคะแนนความพึงพอใจ 

2.5.3 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  
ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้สูตร  E1 / E2   
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2544 : 83)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเพ่ือรายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ 
ใช้งาน  รหัสวิชา  2105 – 2104  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สรุปได้ดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  
พบว่า ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.63/ 
84.52   ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
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2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  ผลการทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียน   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    โดยผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูง
กว่าผลการทดสอบก่อนเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษา 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ 
ชุดการเรียนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 37 คน   
พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจ  ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.46  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS )  
= 0.55  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้เรียนมี  ความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  ข้อที่ 15. วิธีการวัดและ
ประเมินผลสามารถช่วยตรวจสอบให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของชุดการเรี ยนรู้ได้จริง  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
( X ) = 4.54   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS )  = 0.50   ส่วนข้อด้อยคือ  5. ก าหนดเนื้อหาและระยะเวลา 
ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.27   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) = 
0.64  และผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา 
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน 
21 คน  พบว่า   โดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.80   ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( ..DS ) = 0.39   เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า  ด้าน ใบความรู้ – เนื้อหา (ภาคทฤษฎี)  มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ( X ) รองลงมาคือ ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม และด้านประโยชน์ของชุดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย 
( X ) = 4.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) = 0.39  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ครูผู้สอนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด  คือ ข้อ 9. รายละเอียดของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน และข้อ 18. 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.90 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ..DS ) = 0.29  ส่วนข้อด้อยคือ  ข้อ 10. ก าหนเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) = 0.47 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษา เพื่อรายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการ

ประยุกต์ใช้งาน  รหัสวิชา 2105 – 2104  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
        1.  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.63/84.52  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  80/80  โดยมี
ความสอดคล้องกับ  (สงวน  ศรีราม, 2556)  ได้ศึกษาและพบว่า ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1  รหัสวิชา 
2102 - 2106  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  มี
ประสิทธิภาพเฉลี่ย   83.04/82.54    

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จากการท าแบบทดสอบ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    628 
 

 
  

ก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  มี
ผลคะแนนสอบก่อนเรียนแตกต่างจากคะแนนสอบหลังเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   โดยที่ค่า
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียน   ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  (สงวน   
ศรีราม, 2556)  ได้ศึกษาและพบว่า ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102 - 2106 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  พบว่า  ผลการทดสอบหลังเรียนของ
ผู้เรียน  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05               

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุด
การเรียนรู้รายวิชา  วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน   รหัสวิชา  2105 – 2104  พบว่า  ผลสรุปโดยรวมของ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.46   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) = 0.55  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  (สงวน  ศรีราม,  2556)   ได้ศึกษาและพบว่า  ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล  1  
รหัสวิชา  2102 - 2106   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)   
พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก   

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษานี้  เพ่ือให้การใช้ชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา  

2105 – 2104   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ที่พัฒนาขึ้นนี้   มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
         1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1  ครูผู้สอนควรที่จะท าการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมสื่อการสอนเพ่ิมเติม ได้แก่   
การจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  น าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม  
VDO  ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการต่อวงจร   การวัดและทดสอบค่าต่างๆ ในวงจรด้วยวงจรจริง  หรือ
แบบจ าลอง  (Model)   มาประกอบเพ่ือที่จะน าเสนอให้ผู้เรียนได้เห็นและเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  โดยก าหนดระยะเวลาการใช้สื่อในแต่ละครั้งจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะสอน 

1.2  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เมื่อครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนศึกษาหา
ความรู้ภาคทฤษฏีจากชุดการเรียนรู้ก่อนท าการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทดลองใบงาน   ครูผู้สอนต้องท าการวางแผน
ในการใช้ระยะเวลาให้ผู้เรียนฝึกทักษะจากใบงานการทดลองให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และ
ความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ภาคทฤษฏีมาคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ  จากการลงมือทดลองปฏิบัติ
ตามใบงานการทดลองโดยครูผู้สอนมีหน้าที่คอยให้ความอ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า  และคอยตรวจสอบ
ความถูกต้อง พร้อมทั้งประเมินผลให้คะแนนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1.3  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรจดบันทึก และคอยสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมไว้  เพ่ือประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน และควรแจ้งผลการประเมินให้
ผู้เรียนรับทราบ  เพ่ือผู้เรียนจะได้ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนให้ดี 
ขึ้นทั้งดา้นความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกครั้ง 
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        2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
     2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยในการจัดสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ  เพ่ิม 
     2.2  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี ่ยวกับพัฒนาและเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ ์ทางการเรียน  

ระหว่างการสอนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้  กับการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมต่อไป 
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ต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อน ด้านค่าแรงของเกษตรกรในอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
Cost of producing hot curing tobacco The wages of farmers in Song District, 

Phrae Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อน ด้านค่าแรงของเกษตรกรในอ าเภอสอง  

จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อนด้านค่าแรงงานของเกษตรกร อ าเภอ
สอง  จังหวัดแพร่  กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ต าบลแดนชุมพล  ต าบลทุ่งน้าว  และเทศบาล
ต าบลห้วยหม้าย อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ จ านวน 80 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อน เป็นต้นทุนเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกยาสูบมากที่สุด  รองลงมา
คือขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะกล้ายาสูบ โดยจะแบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อตัดสินใจ คือ ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นค่าแรงงานที่มาจากการจ้างเหมา ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้เป็น
ค่าแรงด้านการเตรียมแปลงเพาะปลูก  การใส่ปุ๋ย รดน้ า พ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลง  การใส่ปุ๋ย
และคลุกกับดิน  การพรวนดอนกลบโคนต้น  การพ้นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง  การให้น้ ายาสูบ  การ
ตอนยอดและควบคุมแขนงยาสูบ  การขนย้ายใบยาแห้งลงจากราวแขวนในโรงบ่มและเก็บกอง  การคัดและมัด
ใบยาแห้ง  การขนส่งใบยาแห้งเพ่ือจ าหน่าย และต้นทุนเสียโอกาสเป็นต้นทุนการถอนกล้าและช ากล้ายาสูบ  
การปลูกยาสูบและปลูกซ่อม  การเก็บใบยาสด การเสียบมัด 
 
ค าส าคัญ: ต้นทุนการผลิต  ยาสูบบ่มไอร้อน  ค่าแรงงาน   
 
Abstract 

This research is to study the cost of producing hot curing tobacco. The labor cost of 
the farmers in Song District, Phrae Province is aimed to study the cost of producing hot 
curing tobacco in the labor cost of the farmers in Song District, Phrae Province. Phrae 
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Province, 80 people. The research tool is the interview form. The results showed that the 
cost of producing hot curing tobacco Is the most cost-related process for tobacco planting 
Followed by the harvesting process And the process of preparing to convert tobacco 
seedlings Which will be divided according to the nature of the problem analysis to decide 
which is the inevitable cost Is the labor cost that comes from contracting. Costs that are 
avoided are wages in preparation for planting, fertilizing, watering, spraying, preventing and 
eliminating diseases and insects. Fertilizing and mixing with soil Shoveling the stem The 
elimination of chemicals to prevent disease and insects Giving tobacco water Top step and 
control of tobacco fields Transferring dried medicinal leaves from hanging railings in curing 
plants and storing piles Screening and binding of dried medicine Transportation of dried 
leaves for sale And the cost of opportunity loss is the cost of plowing and planting of 
tobacco Tobacco planting and repairing Keeping fresh leaves, plugging 
 

Keywords: Production cost,  Hot Curing Tobacco,  Wage 
 

บทน า 
ยาสูบเป็นพืชไร่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่มีการปลูกกัน อย่างแพร่หลายกว่า 120 ประเทศทั่ว

โลก เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศและสภาพดินที่หลากหลาย สายพันธุ์ที่นิยมปลูก
มากที่สุด คือ เบอร์เลย์ เตอร์กิซ หรือโอเรียนทอล และเวอร์จิเนีย   ใบยาสูบที่จะส่งเข้าโรงบ่มได้นั้นจะต้องมี
คุณภาพดี  ซึ่งการปลูกใบยาสูบให้ได้ดีนั้นจะอยู่ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. ใบยาสูบที่ปลูกในประเทศจะแบ่งตาม
ลักษณะของการบ่ม โดยใบยาสูบเวอร์จิเนีย  จะใช้การบ่มด้วยไอร้อนภายในเตาบ่มหรือโรงบ่ม โดยใช้ไอร้อน
ผ่านเข้าไปในห้องบ่มใบยาแล้วค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิจนใบยาแห้งเป็นสีเหลือง รวมระยะเวลาในการบ่มประมาณ 
120 ชั่วโมง เมื่ออบให้แห้งแล้วจะมีกลิ่นหอม ไม่ฉุน ใบยาประเภทนี้มีล าต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบค่อนข้าง
ใหญ่และยาวปลูกกันมากทางภาคเหนือ ยาสูบเบอร์เลย์ นิยมปลูกมากในภาคกลางตอนบน ใบยาสูบเบอร์เลย์
เป็นการบ่มภายใต้สภาพบรรยากาศตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการบ่มประมาณ 30-45 วัน  เมื่อแห้งแล้วจะมี
กลิ่นฉุน สีคล้ า  น้ าหนักเบา โครงสร้างโปร่ง สามารถดูดซึมน้ าหอม น้ าปรุงได้ดี  มีการเผาไหม้ดีจึงมีความ 
ส าคัญในการน ามาผลิตบุหรี่ พันธุ์เตอร์กิซหรือโอเรียนทอลนิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ยาสูบประเภทบ่มด้วยแสงแดด ใบยามีขนาดเล็ก กลิ่นหอมแรง เพราะมีเรซิลและน้ าหอมระเหยสูง ใบยาจะ
ผ่านขบวนการบ่มด้วยวิธีตากแดดกลางแจ้งจนใบยาแห้ง ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน จากนั้นจึงน าไปใช้ท า
บุหรี่รสอเมริกัน 

ยาสูบ จัดเป็นสินค้าควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติยาสูบ ซึ่งควบคุมโดยกรมสรรสามิต เป็นพืชที่ใช้ใบ
ในการให้ผลผลิตและใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตบุหรี่ ซึ่ งประเทศไทยจะปลูกกันมากในพ้ืนที่
ภาคเหนือและอีสาน โดยการด าเนินการต่างๆ จะต้องขออนุญาตและรายงานต่อกรมสรรพสามิตทุกปี ซึ่ง
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ผลผลิตเกือบทั้งหมดจะส่งให้แก่โรงงานยาสูบและบริษัทส่งออกเอกชน ปัจจุบันใบยาสูบในประเทศที่ใช้ในการ
ผลิตบุหรี่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ใบยาเวอร์จิเนีย  ใบยาเบอร์เลย์  และใบยาเตอร์กิช ซึ่งทั้ง 3 ชนิดนี้
เป็นใบยาสูบที่โรงงานยาสูบส่งเสริม 

การปลูกยาสูบเวอร์จิเนียหรือยาสูบบ่มไอร้อนนิยมปลูกกันมากในพ้ืนที่ทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดล าปาง  ซึ่ง
จังหวัดแพร่จะปลูกยาสูบมากในเขตอ าเภอสอง  โดยเกษตรกรจะท าการเพาะปลูกปีละครั้ง ถัดจากการท านา 
จึงท าให้เกษตรกรไม่ทราบต้นทุนการผลิตยาสูบด้านค่าแรง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาต้นทุนการผลิตยาสูบ
บ่มไอร้อน ด้านค่าแรงในเขตอ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมหรือหลีกเลี่ยงต้นทุนด้าน
ค่าแรงที่ไม่จ าเป็นได ้
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อนด้านค่าแรงของเกษตรกร อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลใบยาเวอร์จิเนีย 
ใบยาเวอร์จิเนีย เป็นใบยาประเภทบ่มไอร้อน สายพันธุ์มาจากอเมริกา แต่ลักษณะเฉพาะของใบยา

แห้งจะแตกต่างตรงที่มีกลิ่นเหมือนกับน้ าผึ้งเป็นลักษณะเด่น ปลูกมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน และมีการปลูกที่หนองคาย นครพนม บางส่วน 

การปลูกใบยาสูบเวอร์จิเนียจะเริ่มจากการเพาะต้นกล้า เป็นเวลา 40 วัน แล้วปลูกในไร่ 60 วัน จึง
เริ่มเก็บใบยาใบแรก แล้วจึงเก็บไปเรื่อยๆ จนหมดต้น เก็บทุก 5-7 วัน ครั้งละ 3-4 ใบ แต่ละต้นเก็บใบได้ 7-8 
ครั้ง ซึ่งปลูกได้ 2,200-2,500 ต้นต่อไร่ 

การเก็บเกี่ยวใบยาชนิดนี้ จะเริ่มเก็บเมื่อปลายและขอบใบเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลือง โดยใบยา
จะเริ่มสุกแก่ จากส่วนโคนต้นไปยอด เส้นกลางใบมีสีขาว ผิวใบหยาบ ขรุขระ มีจุดตกกระบางๆ ริมใบบางส่วน

ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 

- แรงงานในครัวเรือนที่ใช้เพาะปลูก 

- ขนาดพ้ืนที่ทางการเกษตร 

- รายได้ของครอบครัว 

ต้นทุนการผลิตด้านแรงงาน 

- การเตรียมแปลงเพาะปลูก 

- การปลูกยาสูบ 

- การเก็บเกี่ยว การบ่มยา 
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มีรอยย่น ปลายใบตก เนื้อใบยืดหยุ่น ไม่หักง่าย มียางน้อย ก้านใบท ามุมกับล าต้นกว้างขึ้น เปราะและหักจาก
ล าต้นได้ง่าย โดยลักษณะใบจะอ่อนโค้งลงพ้ืน  ช่วงการเก็บใบยาที่เหมาะสมคือ เวลาเช้า เพราะเมื่อโดนแดด
จัดๆ ใบยาจะสร้างสารเหนียวออกมา ท าให้เก็บยาก และนอกจากนี้ แสงแดดยังหลอกตาให้เห็นเป็นสีเหลืองได้
อีกด้วย โดยใบยาสูบเวอร์จิเนียที่ดีควรมีสีเหลืองอมส้ม 

การบ่มใบยาสูบเวอร์จิเนียด้วยไอร้อน โดยการสร้างโรงบ่มที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ โรงบ่ม
แบบเก่าใช้อิฐมอญฉาบปูน ซึ่งใช้อยู่ท่ัวไปและถือเป็นแบบมาตรฐาน หรือใช้ผนังซีเมนต์บล็อก ในส่วนหลังคาใช้
สังกะสี และมีราวไม้ซึ่งท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีช่องระบายอากาศเป็นจั่วบนยอดหลังคาและเป็นช่องหน้าต่างที่ฐาน
ของโรงบ่มมี 2 ประตู หน้าและหลัง บางโรงบ่มท าประตู 2 ชั้นส าหรับดูปรอทและมีหน้าต่างอยู่ประมาณ
กึ่งกลางของความสูงของโรงบ่มท้ัง 2 ข้าง ส าหรับดูสีและความแห้งของใบ โดยอาจท าเป็นชั้น ชั้นในเป็นกระจก 
เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น  หลังจากบ่มยาสูบได้ที่ตามต้องการแล้ว จึงน ามาคัดเป็น
ใบๆ เพ่ือก าหนดชั้นมาตรฐาน แล้วจึงน าใบยามาอัดรวมเป็นห่อตามลักษณะชั้น แล้วห่อหุ้มด้วยกระสอบป่าน 
พร้อมขายต่อให้โรงงานยาสูบต่อไป 

ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการผลิตแบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ ประกอบด้วย 
1. ต้นทุนจม (Sunk Cost) หมายถึง ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ไม่

ว่าจะตัดสินใจอย่างไร  ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดจาการตัดสินใจในอดีตจะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน 
เช่น ค่าเช่าระยะยาว  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 

2. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้จาการตัดสินใจ
เลือกทางใดทางหนึ่ง ต้นทุนนี้มักจะมีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost) หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับจากการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกหนึ่งแต่ต้องสูญเสียผลตอบแทนจากการเลือกตัดสินใจในอีกทางเลือกหนึ่ง 

4. ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง (Differential Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ตัดสินใจเลือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได้ ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติแบบเดิมมาเป็นวิธีปฏิบัติแบใหม่ 

5. ต้นทุนเพิ่มต่อหน่วย (Marginal Cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะเพ่ิมข้ึนจากการผลิตเพ่ิมข้ึนหนึ่งหน่วย 
จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นทุนส่วนเพิ่ม แต่ต้นทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วยเป็นการพิจารณาส่วนที่เพ่ิมจากการเพ่ิม
ของการผลิตเพียง 1 หน่วย จะช่วยให้กิจการตัดสินใจได้เช่นเดียวกัน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ล าพรรณ  คีรีแก้ว  [3] งานวิจัยเรื่องศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบในเขต อ าเภอ

แม่ลาว จังหวัดเชียงราย  พบว่าพ้ืนที่ที่ได้รับระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด คือ 8-10 ไร่ รองลงมาคือพ้ืนที่ 15 ไร่ 
ขึ้นไป พ้ืนที่ 11-14 ไร่ และพ้ืนที่ 1-7 ไร่ โดยทั้งหมดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมากกว่าเงินลงทุนที่จ่ายไป 
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พบพร  เศรษฐพฤกษา และคณะ [1] งานวิจัยเรื่องการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ของการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่การเกษตรแบบพ่ึงพาน้ าฝน  อ าเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าที่สุดคือ การปลูกข้าว
นาปี แล้วปลูกพืชผัก 2 ครั้ง 

พิชยพิมพ์  ค าเพียร [2] งานวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ต าบลศิลา  อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า อัตราผลตอบแทนสุทธิโดยเฉลี่ย 2.58 
บาทต่อกิโลกรัม  คิดเป็นอัตราเท่ากับ 0.46  ส่วนก าไรสุทธิโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 97,039.66 บาท การ
วิเคราะห์ผลตอบแทนมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 45.51 และอัตราก าไรต่อต้นทุนร้อยละ 73.37 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อนด้านค่าแรงของเกษตรกร อ าเภอสอง  
จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ จ านวน 80 ราย ในเขตต าบลแดนชุมพล  ต าบลทุ่งน้าว  

และเทศบาลต าบลห้วยหม้าย  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ ที่ท าการเพาะปลูกยาสูบในปี พ.ศ. 2560 
2. การสร้างเครื่องมือ 
   การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด ค าถาม

ปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ตอนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะปลูก
และผลตอบแทน  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อน  

3. การทดสอบเครื่องมือ 
   การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยได้สร้างแบบ

สัมภาษณ์จากแนวทางในการตรวจเอกสาร ตามวัตถุประสงค์ แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน คืออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ  และอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบความชัดเจนและความเหมาะสมของข้อความ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

   การทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ ไปทดสอบกับเกษตรกรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 20 ราย แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา ซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขั้นไป 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    636 
 

 
  

การศึกษาต้นทุนการผลิตยาสูบบ่มไอร้อนด้านค่าแรงของเกษตรกร อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้
สรุปผลการวิจัย ดังนี้   

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 41 ราย เพศหญิง 
39 ราย โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-56 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเพาะปลูกและผลตอบแทน พ้ืนที่ที่ใช้เพาะปลูกยาสูบส่วนใหญ่มี
ที่ดินใช้ท าการเกษตรเป็นของตนเอง  รายได้จากการขายยาสูบต่อปีอยู่ในระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท 
และมีการประกอบอาชีพเสริมอ่ืนนอกจากการเพาะปลูกยาสูบ ได้แก่ ค้าขาย ท านา  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  
และเป็นข้าราชการท้องถิ่น  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตยาสูบต่อไร่ รวมทั้งสิ้น 7,301.19 บาท/ไร่ 
แยกเป็นต้นทุนในการเตรียมแปลงเพาะกล้ายาสูบ 478.05 บาท/ไร่  ต้นทุนการปลูกยาสูบ 3,781.30 บาท/ไร่ 
และต้นทุนการเก็บเก่ียว การบ่มและการจ าหน่าย 3,041.84 บาท/ไร่ ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลการเตรียมแปลงเพาะปลูกกล้ายาสูบ 

ขั้นตอนการเพาะปลูกยาสูบ จ านวนแรงงาน 
(คน/ไร่) 

อัตราค่าจ้าง 
(บาท/คน) 

จ านวนวัน 
ที่จ้าง (วัน) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

ขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะกล้ายาสูบ 
   การเตรียมแปลงเพาะปลูก 
   การถอนกล้าและช ากล้ายาสูบ 
   การใส่ปุ๋ย รดน้ า พ่นสารเคมีป้องกัน- 
   และก าจัดโรคและแมลง 
 รวม 

 
1 
1 
1 
 

 

 
194.94 
140.25 
142.86 

 
 

 
1 
1 
1 
 

 

 
194.94 
140.25 
142.86 

 
478.05 

ขั้นตอนการปลูกยาสูบ  
   การไถและพรวนดิน/ไร่ 
   การเตรียมแปลงปลูก/ไร่ 
   การใส่ปุ๋ยและคลุกกับดิน 
   การปลูกยาสูบและปลูกซ่อม 
   การให้น้ ายาสูบ 
   การพรวนดอนกลบโคนต้น 
   การพ้นสารเคมีป้องกันก าจัดโรค- 
   และแมลง 
   การตอนยอดและควบคุมแขนงยาสูบ 
 รวม 
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 

 
จ้างเหมา 
จ้างเหมา 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 

 
- 
- 

164.69 
164.69 
162.59 
164.75 
176.30 

 
176.30 

 
 

 
- 
- 

1.50 
1.50 

3 
3 
2 
 
2 
 
 

 
1,200 
400 

247.04 
247.04 
487.77 
494.25 
352.60 

 
352.60 

3,781.30 
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ขั้นตอนการเพาะปลูกยาสูบ จ านวนแรงงาน 
(คน/ไร่) 

อัตราค่าจ้าง 
(บาท/คน) 

จ านวนวัน 
ที่จ้าง (วัน) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

   การเก็บใบยาสด การเสียบมัดยาสูบ- 
   และขนย้ายเข้าโรงบ่ม 
   การบ่มใบยาสูบ 
   การขนย้ายใบยาแห้งลงจากราวแขวน- 
   ในโรงบ่มและเก็บกอง 
   การคัดและมัดใบยาแห้ง 
   การขนส่งใบยาแห้งเพ่ือจ าหน่าย 
 รวม 

1 
 

จ้างเหมา 
1 
 
1 
1 

184.26 
 
- 

213.09 
 

185.25 
75 

6.25 
 
- 
2 
 

2.1 
1 

1,151.63 
 

1,000 
426.18 

 
389.03 

75 
3,041.84 

รวม    7,301.19 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การผลิตยาสูบบ่มไอร้อน ด้านค่าแรงงานของเกษตรกร ในเขตอ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ พบว่าต้นทุน
ค่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกยาสูบมากที่สุดทั้งนี้เพราะล าดับขั้นตอนการท างานมาก
ถึง 8 อย่าง ซึ่งมีระยะเวลาการปลูกยาสูบประมาณ 65-75 วัน อีกทั้งค่าแรงเกิดจากการจ้างเหมาถึงสองอย่าง 
รองลงมาคือขั้นตอนการเก็บเกี่ยวทั้งนี้เพราะยาสูบสามารถเก็บได้ในตอนเช่าเท่านั้น และเก็บได้ต้นละ 3-4 ใบ 
จึงไม่จ าเป็นต้องจ้างแรงงานมาก และขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะกล้ายาสูบทั้งนี้เพราะมีล าดับตอนการท า
น้อยกว่าขั้นตอนอ่ืนและสามารถใช้แรงงานตนเองได้ ซึ่งอาจแบ่งต้นทุนตามลักษณะการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ
ตัดสินใจ ดังนี้ 1. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นค่าจ้างท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้  คือ ค่าแรงงานที่มาจาก
การจ้างเหมา ได้แก่ การไถและพรวนดิน  การเตรียมแปลงปลูก และการบ่มใบยาสูบ  2. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ 
เป็นต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ หรืออาจใช้แรงงานตนเองหรือแรงงานในครอบครัว ได้แก่ การเตรียมแปลง
เพาะปลูก  การใส่ปุ๋ย รดน้ า พ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลง  การใส่ปุ๋ยและคลุกกับดิน  การพรวน
ดอนกลบโคนต้น  การพ้นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง  การให้น้ ายาสูบ  การตอนยอดและควบคุมแขนง
ยาสูบ  การขนย้ายใบยาแห้งลงจากราวแขวนในโรงบ่มและเก็บกอง  การคัดและมัดใบยาแห้ง  การขนส่งใบยา
แห้งเพ่ือจ าหน่าย  3. ต้นทุนเสียโอกาส เป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องตัดสินใจว่าควรจ้างแรงงานหรือไม่ ซึ่งอาจจะ
มีผลกระทบกับผลผลิต ได้แก่ การถอนกล้าและช ากล้ายาสูบ  การปลูกยาสูบและปลูกซ่อม  การเก็บใบยาสด 
การเสียบมัด 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางในการคิดต้นทุนการผลิตเฉพาะด้านแรงงาน  ซึ่ง
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมต้นทุนการผลิต หรือหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จ าเป็นได ้
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2. ควรมีการศึกษาต้นทุนการผลิตให้ครอบคลุมครบทุกด้าน คือ ด้านวัตถุดิบ ด้านแรงงาน และด้าน
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ 

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในเขตจังหวัดอ่ืน หรือเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือให้เกิดความ
ครอบคลุม 
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T 069 

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว 
The development of Herbal Hair Dye Powder 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผง
สมุนไพรปิดผมขาว 2) เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว  3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผงสมุนไพรปิดผมขาว สถานที่
ปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2561 
ผลการวิจัย มีดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว มีส่วนประกอบของสมุนไพรจ านวน 7 ชนิด ได้แก่  ผงอัญชัน 
15 % ผงใบหมี่ 10 %  ผงทองพันชั่ง 10 % ผงกะเม็ง 15 % ผงเทียนกิ่ง 20 % ผงคราม 25 % และผงกาก
กาแฟ 5 % ต่อปริมาณ 100 กรัม 

2. ประสิทธิภาพของผงสมุนไพรปิดผมขาว จากการทดสอบการติดสี โดยทดสอบจ านวนครั้งที่ย้อม
ติด (ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง/ครั้ง) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีผมขาวบางส่วน จ านวน 3 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างของ
จ านวนครั้ง คือ 2 สัปดาห์/ครั้ง การทดสอบใช้น้ าชา 250 มิลลิลิตรและมะนาว 1 ผลต่อผงสมุนไพร 100 กรัม 
ผสมเป็นเนื้อครีม และน าส่วนผสมที่ได้ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง จึงน ามาหมักผม โดยหมักผมทิ้งไว้ 
(ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง) หลังจากนั้นล้างผมแล้วสระด้วยแชมพู 1 -2 ครั้ง สามารถปิดผมขาวได้ดีที่สุด 

3. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาวจ านวน 30 คน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ครู และประชาชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว พบว่า มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
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 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
2-5ครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยพณชิยการบึงพระพิษณุโลก 
6 ครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 
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ค าส าคัญ: สมุนไพร  ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว  ผมขาว   
 
Abstract 
 This objectives were to 1) develop the Herbal Black Hair Dye Powder 2) find the 
efficiency of herbal powder 3)  study the satisfaction of the users. The samples were 30 
users between July and November 2018. Data analyzed by percentage, mean, standard 
deviation.  
 The results found that 1) Herbal powder were 7 types of herbs including 15% 
butterfly pea powder, 10% mee leaf powder, 10% nasal powder, 15% powdered powder, 
20% mint powder, 25% indigo powder and 5% coffee residue powder. 2) The herbal powder 
gained efficiency by testing times of the dyeing (3-4 hours / time) and leaving the hair (3-4 
hours) after washing the hair with shampoo 1 - 2 times. The herbal power could close the 
white hair best . 3) The users satisfied the product at “much” level ( = 4.23, S.D. =4.23) 
 

Keywords: Herbal, Herbal Hair Dye Powder, Grey hair 
 

บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงของสีผมจากสีด าหรือสีน้ าตาลเป็นสีเทาเป็นเสมือนสัญลักษณ์ว่าพัฒนาการของ
ร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุเนื่องจากเมลามิน (Melanin) ที่ท าให้เส้นผมมีสีลดลง ผมที่เริ่มขาวตามวัยจะไม่
สามารถกลับมาด าได้อีกหรือเส้นผมที่ขาวก่อนวัยอันควร การเปลี่ยนแปลงของสีผมดังกล่าว ส่งผมกระทบ
ทางด้านจิตใจ การปล่อยให้ผมเป็นสีขาวหรือสีเทาท าให้ขาดความมั่นใจในตนเอง จึงนิยมย้อมผมเพ่ือให้ผม
กลับมาเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลเช่นเดิม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมา บางคนย้อมผมจนเข้าสู่วัยชราหรือ
ย้อมผมตลอดชีวิต โดยที่ไม่ทราบเลยว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้ยาย้อม
ผมหรือไม่ ทั้งนี้เพราะสารที่ช่วยเปลี่ยนสีผมชนิดสีติดทนถาวร ซึ่งคนทั่วไปนิยมใช้สารพาราฟินิลีนไดอามีน 
(Paraphenylenediamine) เป็นส่วนผสม ซึ่งสารชนิดนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ (Volfram cited 
in Koenig, 1991 : 985) เมื่อใช้นานกว่า 10 ปี และเป็นชนิดสีด าที่ติดทนถาวร อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ได้ (Zhang, 2008; Herrinton, 1994) นอกจากนั้นการใช้ยาย้อมผมอาจท าให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้อีก
ด้วย (มุกดา หนุ่ยศรี และกรองกาญจน์ ศิริภักดี, 2554) 
 ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการน าพืชสมุนไพรมาใช้ในการย้อมผมเพราะได้สังเกตโดยพบปัญหากับตนเอง 
ผู้ปกครอง คณะครู และบุคคลทั่วไป เรื่องเส้นผมที่ขาวก่อนวัยอันควรและขาวตามวัยของบุคคลทั่วไป ซึ่งจะใช้
วิธีการย้อมผมโดยใช้สีจากการสังเคราะห์ ซึ่งมีสารตกค้าง ท าให้เกิดการแพ้ มีกลิ่นฉุนรุนแรง จึงได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ปิดผมขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้ก็คือ ดอกอัญชัน      
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ใบหมี่ ทองพันชั่ง กะเม็ง เทียนกิ่ง คราม กากกาแฟ ซึ่งสมุนไพรเล่านี้มีสรรพคุณช่วยปิดผมขาว บ ารุงเส้นผม
และหนังศีรษะ ผมนุ่มเงางามเป็นประกายตามธรรมชาติ โดยได้คิดค้น ท าเป็นผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว 
“Hair Herb” ในรูปผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป โดยการน าผงสมุนไพรผสมกับน้ าชาและมะนาว 1 ผล ให้เป็น
ลักษณะเนื้อครีม และผลที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง ในการดูแลสุขภาพ
ของเส้นผมส าหรับผู้ที่มีเส้นผมที่ขาวก่อนวัยอันควรและขาวตามวัยของบุคคลทั่วไป และเป็นทางเลือกส าหรับผู้
ที่แพ้สารเคมี รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการปกป้องร่างกายไม่ให้สัมผัสกับสารเคมี ได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว  
 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ธรรมชาติของผม สีเส้นผมเกิดจากเม็ดสีซึ่งรากผมสร้างขึ้นมา ท าให้เส้นผมมีสีต่าง ๆ ตามพันธุกรรม 

ถ้าเม็ดสีมีมากและเข้มข้น เส้นผมจะมีสีเข้ม แต่ถ้าเม็ดสีถูกสร้างมาน้อย สีเส้นผมก็จะอ่อน ระดับของเม็ดสีของ
เส้นผมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของร่างกาย ผมสีเทาหรือสีขาวซึ่งมักเรียกกันว่าผมหงอกหรือหัวหงอก 
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นไม่ได้มีสาเหตุจากการสร้างเม็ดสีขาวแทนเม็ดสีด า แต่เกิดจากการที่
รากผมไม่สร้างเม็ดสี ท าให้เส้นผมไม่มีสี กลายเป็นเส้นผมสีขาวหรือเทาเงินเมื่อสะท้อนแสง เส้นผมสีเทาหรือ
ขาวมักเกิดข้ึนเมื่อคนเรามีอายุสูงวัย แต่ก็สามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี ด้วยต้นเหตุเดียวกัน คือ รากผม
ไม่สร้างเม็ดสีให้เส้นผม ท าให้เส้นผมไม่มีสี ในบางกรณีผมสีเทาอาจเกิดได้จากโรคต่อมไทรอยด์ หรือในคนที่
ร่างกายขาดวิตามินบี 12 (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์, 2555) 

 
 สาเหตุที่ท าให้เกิด “ผมขาว” ก่อนวัยอันควร ได้แก่  
  1. กรรมพันธุ์ ใครที่มีผมขาวตั้งแต่เด็ก ๆ ลองสังเกต หรือถามพ่อแม่ดูว่ามีใครมีผมขาว
มากกว่าคนอ่ืนตั้งแต่เด็ก ๆ ดูบ้าง เพราะเรื่องของผมขาวสามารถถ่ายทอดตามพันธุกรรมได้ ถ้าอยากรู้ว่าตัวเอง
มีผมขาวเร็วหรือช้ากว่าคนปกติเท่าไร ลองเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติของคนทั่วไป ที่ 1 ใน 4 ของประชากร
ทั้งหมด จะพบว่า 50% ของผมตัวเองเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเรียบร้อย ถ้าคุณพบว่าตัวเองมีผมขาวในปริมาณมาก
เกือบ 50% ทั้งท่ีอายุยังไม่ใกล้เคียง 50 ปี ก็แสดงว่าคุณมีผมขาวมากกว่าคนปกตินั่นเอง 
  2. ขาดโปรตีน และวิตามินบี 12 หากจะให้เมลานินที่ช่วยบ ารุงให้ผมดกด าเงางาม จ าเป็นที่
ร่างกายต้องได้รับโปรตีน และวิตามินบี 12 มากเพียงพอในแต่ละวัน โปรตีนและวิตามินบี 12 สามารถพบได้ใน
เนื้อสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสัตว์ทะเล เช่น หอย ปลา รวมถึงตับ และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นม โยเกิร์ต เนย
แข็ง ดังนั้นหากใครที่ทานมังสวิรัติ หรือกินเจ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับโปรตีน และวิตามินบี 12 ไม่เพียงพอ 
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และมีผมขาวเร็วกว่าคนอ่ืน ดังนั้นอย่าลืมเลือกทานเนยแข็ง ถั่วเน่า หรือสาหร่ายสไปรูลิน่า รวมถึงวิตามินเสริม 
เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับวิตามินบี 12 เพียงพอ 
  3. บุหรี่ หากคุณสูบบุหรี่ บุหรี่ไม่ได้ท าลายแค่เพียงปอดของคุณ แต่ยังท าลายอวัยวะอ่ืน ๆ    
ในร่างกาย รวมไปถึงกระบวนการผลิตเม็ดสีในเส้นผมด้วย ใครที่สูบบุหรี่ตั้งแต่วัยรุ่น มีความเสี่ยงที่จะมีผมขาว
มากกว่าคนที่ไม่ได้สูบตั้งแต่ก่อนอายุ 30 ปี เรียกง่ายๆ ว่าสูบบุหรี่แล้วดูแก่เร็วทั้งจากผิวหนัง หน้าตา 
สมรรถภาพทางร่างกาย และเส้นผมกันเลยทีเดียว 

  4. ความเครียด มีใครเคยได้ยินต านานพระมารี อ็องตัวแน็ต พระราชินีมเหสีแห่งฝรั่งเศสและ
นาวาร์ไหมคะ ที่คืนก่อนที่จะถูกประหารด้วยเครื่องกิโยตินระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส เส้นผมของนาง
เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งศีรษะในชั่วข้ามคืน เป็นเพราะพระนางเครียดและขวัญผวาที่ก าลังจะถูกประหารนั่นเอง 
เรื่องจริงจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราอาจไม่ทราบได้ แต่มีรายงานวิจัยในปี 2013 ของมหาวิทยาลัย
นิวยอร์ค ระบุว่า ความเครียดลดประสิทธิภาพในการท างานของสเต็มเซลล์ที่รากผม จึงส่งผลให้เส้นผมไม่
แข็งแรง การผลิตสีผมไม่ปกติจนท าให้ผมเป็นสีขาว หรืออาจส่งผลให้ผมร่วงได้ง่ายนั่นเอง 

วิธีป้องกันภัยผมขาวนั้น คือ ลดความเครียด งดสูบบุหรี่ และทานอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินบี 12 
ให้เพียงพอ อีกท้ังนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ก็จะท าให้เซลล์ต่าง ๆ ใน
ร่างกาย และเส้นผมแข็งแรงสุขภาพดีได้ นอกจากนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ที่บ ารุงเส้นผมที่เหมาะกับสภาพเส้นผม 
ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกท่ีช่วยในเรื่องเส้นผมได้เช่นกัน (จุไรรัตน์, 2561) 

นพ. วีรวุฒิ อ่ิมส าราญ (2559) ได้รายงานถึงอันตรายจากการใช้สารเคมี ในการย้อมผมว่าน้ ายาย้อม
ผมแบบถาวร ซึ่งใช้สารเคมีล้วน ๆ มาฟอกเม็ดสีผมเดิมออกแล้วใส่สารเคมีท่ีท าให้เกิดสีใหม่ลงไป เป็นประเภท
ได้รับความนิยมใช้มากที่สุด แต่น้ ายาย้อมสีผมประเภทนี้ ท าให้หนังศีรษะดูดซึมเอาสารเคมีไปด้วยอย่างเลี่ยง
ไม่ได้ จนมีอาการระคายเคืองน้อยถึงมาก ซึ่งหลายคนมักคิดว่าการย้อมผมเสี่ยงเฉพาะผิวหนังศีรษะอักเสบและ
มะเร็งหนังศีรษะทั้งนี้ ผลการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาทบทวนรายงานทางการแพทย์จ านวน 79 
รายงานทั่วโลกในปี 2548 พบว่าการใช้ยาย้อมผม เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งระบบเลือด เช่น มะเร็งต่อม
น้ าเหลือง ชนิดนอนฮอดจ์กิน 1.15 เท่า มะเร็งเต้านม 1.06 เท่า และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 1.01 เท่า 
โดยเฉพาะการใช้สารเคมีย้อมผมก่อนปี 2523 เพราะน้ ายาย้อมผมยุคนั้น มีส่วนผสมของสารพิษต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แต่สารดังกล่าวไม่ได้ถูกน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผมปัจจุบัน ขณะที่องค์กรที่ดูแลด้าน
มะเร็งระหว่างประเทศ เช่น องค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจน และเพียงพอว่ายาย้อมผมท าให้เกิดมะเร็งได้จริง แต่หน่วยงานด้าน
สุขภาพยังติดตามเฝ้าระวังจากผลการวิจัยใหม่ๆ ต่อไปอย่างใกล้ชิด 

มีรายงานการใช้สมุนไพรเพื่อปิดผมขาว ได้แก่ การพัฒนาสีย้อมผมจากพืชสมุนไพรไทย ได้แก่ แก่น
ขนุน แก่นฝาง ครั่ง เทียนกิ่ง เปลือกมังคุด มะขามป้อม และขม้ินชัน เพ่ือท าการสกัดสีและใช้เป็นสีส าหรับย้อม
ผม สีที่ได้น ามาทดสอบการติดสีบนเส้นผมเพ่ือคัดเลือกสมุนไพรที่ให้การติดสีที่ดีที่สุดเพ่ือพัฒนาสูตรต ารับ และ
พัฒนาท าผลิตภัณฑ์สูตรต ารับครีมย้อมผมจากสมุนไพร (สุมนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก, 2553) การศึกษาการติด
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สีผมของสารสกัดจากใบเทียนกิ่ง จากการน าใบเทียนกิ่งมาล้าง ผึ่งแหง บดเป็นผง และท าการสกัดเย็นและการ
สกัดร้อนดว้ยตัวท าละลายชนิดต่าง ๆ ผลการสกัดเย็นพบวา การสกัดร้อนใหเปอรเซ็นตผลผลิตสูงกวาการสกัด
เย็นในทุกตัวท าละลาย เมื่อน าสารสกัดหยาบทั้งหมดที่ได้มาทดสอบการติดสีผมขาว โดยน ามัดเสนผมขาวมา
ล้างท าความสะอาดและผึ่งใหแหง แชมัดเสนผมในสารสีสกัดเปนระยะเวลา 2 ชั่วโมง พบวา สารสกัดหยาบที่
ได้จากการสกัดร้อนและเย็น ด้วยตัวท าละลาย 95% เอทานอล ใหเปอรเซ็นตการติดสีดีที่สุด แต่ก็ยังติดนอยกว
าน้ าคั้นใบสดซึ่งงานวิจัยนี้ก าลังด าเนินตอไปเพ่ือพัฒนาสูตรสียอมผมที่มีความปลอดภัยสูงและรักษาสภาพเส
นผมได้ดีเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมตอไป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประชุมทาง
วิชาการครั้งที่ 39)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาต ารับสีย้อมผมถาวร
จากพืชสมุนไพร เป็นการสกัดสีธรรมชาติจากพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ ในการให้สีที่มีช่วงของ สีน้ าตาลจนถึง
ด า เพื่อให้ได้สีที่สามารถย้อมผมติดและน าไปศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาต ารับสี
ย้อมผมที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้และผลิตระดับอุตสาหกรรม 

 
วิธีการวิจัย 
     การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว 

ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว  
  1.1 มุกดา หนุ่ยศรี และกรองกาญจน์ ศิริภักดี (2554) ได้ศึกษาประสิทธิผลในการ

ท าสีผมด้วยเทียนกิ่งของสตรีที่มีผมขาว 
  1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2551) ได้ศึกษาการ

พัฒนาต ารับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร 
  1.3 สุมนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก (2553) ได้การศึกษาการติดสีผมของสารสกัดจาก

ใบเทียนกิ่ง 
 2. สังเคราะห์สูตรจากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้สูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว ดังนี้ 
  1. ผงอัญชัน 15 % 2. ผงใบหมี่ 10 %  3. ผงทองพันชั่ง 10 % 4. ผงกะเม็ง 15 % 

5. ผงเทียนกิ่ง 20 % 6. ผงคราม 25 % 7. ผงกากกาแฟ 5 % ต่อปริมาณ 100 กรัม 
  3. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสูตรที่ได้จากการสังเคราะห์ โดยนางสาวนพิษฎิ์รฐา        
สอนเพียร ต าแหน่ง ผู้จัดการ สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต าบลบึงพระได้ให้ค าแนะน าเรื่อง
สรรพคุณและข้อบ่งใช้ของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่สามารถน ามาย้อมผมได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันตอนการหาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว 
 

คนที ่ ผลิตภัณฑ์ผงสมนุไพรปิดผมขาว 
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สัปดาห์ท่ี 1-2 สัปดาห์ท่ี 3-4 สัปดาห์ท่ี 5-6 
ลักษณะสีของเสน้ผม ลักษณะสีของเสน้ผม ลักษณะสีของเสน้ผม 

1-5 แดง 
ย้อมคร้ังท่ี 1 

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง

สมุนไพรปิดผม
ขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

น้ าตาลเข้ม 
ย้อมคร้ังท่ี 2  

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง

สมุนไพรปิดผม
ขาว 

 

น้ าตาลเข้ม 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

ด า 
ย้อมคร้ังท่ี 3 

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง

สมุนไพรปิดผม
ขาว 

แดง 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

6-12 แดง 
ย้อมคร้ังท่ี 1 

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง

สมุนไพรปิดผม
ขาว 

 

น้ าตาลเข้ม 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

แดง 
ย้อมคร้ังท่ี 2 ย้อม
ด้วยผลิตภณัฑผ์ง
สมุนไพรปิดผม

ขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

น้ าตาลเข้ม 
ย้อมคร้ังท่ี 3  

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง

สมุนไพรปิดผม
ขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

คนที ่
ผลิตภัณฑ์ผงสมนุไพรปิดผมขาว 

สัปดาห์ท่ี 1-2 สัปดาห์ท่ี 3-4 สัปดาห์ท่ี 5-6 

ลักษณะสีของเสน้ผม ลักษณะสีของเสน้ผม ลักษณะสีของเสน้ผม 
13-20 แดง 

ย้อมคร้ังท่ี 1 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ผง 
สมุนไพรปิดผมขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

น้ าตาลเข้ม 
ย้อมคร้ังท่ี 2  

ย้อมด้วยผลิตภัณฑ์ผง
สมุนไพรปิดผมขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

ด า 
ย้อมคร้ังท่ี 3 

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง 

สมุนไพรปิดผมขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

21-25 ไม่ติดสี 
ย้อมคร้ังท่ี 1 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

แดง 
ย้อมคร้ังท่ี 2 ย้อม
ด้วยผลิตภณัฑผ์ง 
สมุนไพรปิดผม

ขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

น้ าตาลเข้ม 
ย้อมคร้ังท่ี 3  

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง

สมุนไพรปิดผม
ขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

26-30 แดง 
ย้อมคร้ังท่ี 1 ย้อม
ด้วยผลิตภณัฑผ์ง

สมุนไพรปิดผมขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

น้ าตาลเข้ม 
ย้อมคร้ังท่ี 2  

ย้อมด้วยผลิตภัณฑ์
ผงสมุนไพรปิดผม

ขาว 

ด า 
ย้อมด้วยผลิตภัณฑ์

ตามท้องตลาด 

ด า 
ย้อมคร้ังท่ี 3 

ย้อมด้วย
ผลิตภณัฑ์ผง 

สมุนไพรปิดผมขาว 

ด า 
ย้อมด้วย

ผลิตภณัฑ์ตาม
ท้องตลาด 

1. การเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
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2. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และ
ประชาชนทั่วไป  

3. เครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม 
4. สถานที่เก็บข้อมูล ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  หลังจากท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ผู้วิจัยได้ท าการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับคณะผู้วิจัยและครูที่ปรึกษาที่เป็นทีมในการ
เก็บข้อมูลในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อค าถามและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   2) ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  

  3) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน า แบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาท า
การลงรหัสของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็นตัวเลขที่สามารถน าไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล
ต่อไป 

6. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
   แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยได้น า
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับ ดังนี้  
   1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 
สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็น ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว
จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่าง ๆ  
   3) การสรุปข้อมูล น าเสนอผลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและใช้การเขียนวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. สถิติที่ใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว มีส่วนประกอบของสมุนไพรจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ ผงอัญชัน 
15 % ผงใบหมี่ 10 %  ผงทองพันชั่ง 10 % ผงกะเม็ง 15 % ผงเทียนกิ่ง 20 % ผงคราม 25 % และผงกาก
กาแฟ 5 % ต่อปริมาณ 100 กรัม  

2. ประสิทธิภาพของผงสมุนไพรปิดผมขาว จากการทดสอบการติดสี โดยทดสอบจ านวนครั้งที่ย้อม
ติด (ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง/ครั้ง) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีผมขาวบางส่วน จ านวน 3 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างของ
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จ านวนครั้ง คือ 2 สัปดาห์/ครั้ง การทดสอบใช้น้ าชา 250 มิลลิลิตรและมะนาว 1 ผลต่อผงสมุนไพร 100 กรัม 
ผสมเป็นเนื้อครีม และน าส่วนผสมที่ได้ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง จึงน ามาหมักผม โดยหมักผมทิ้งไว้ 
(ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง) หลังจากนั้นล้างผมแล้วสระด้วยแชมพู 1 -2 ครั้ง สามารถปิดผมขาวได้ดีที่สุด 

3. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาวจ านวน 30 คน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ครู และประชาชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว พบว่า มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการน าเสนอข้อมูลเรื่อง การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว มีประเด็นส าคัญท่ีควร
น ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มี
อายุ 31- 45 ปี ประกอบอาชีพครู ซึ่งคุณลักษณะที่กล่าวมานี้เป็นคุณลักษณะของบุคคลตามกลุ่มเป้าหมาย ที่มี
โอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว ช่วยให้คณะผู้วิจัยได้เรียนรู้สภาพเส้นผมของแต่ละบุคคลและได้มี
โอกาสได้ทดลองผลิตภัณฑ์กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมจริง ตลอดจนการพัฒนาสูตรผงสมุนไพรปิดผมขาว  
ให้ตรงใจผู้บริโภคในโอกาสต่อไป 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพร 
ปิดผมขาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผม
ขาวโดยรวม ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว มีคุณสมบัติ ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคในระดับใด ในระดับมากที่สุด ค าอธิบาย สรรพคุณ วิธีใช้บนบรรจุภัณฑ์ ผงสมุนไพร สูตรปิดผม
ขาว มีความชัดเจน ในระดับมากที่สุด ปริมาณบรรจุ ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาว มีขนาดพอเหมาะ ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 บรรจุภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว ออกแบบสวยงาม ในระดับมาก ผงสมุนไพรปิดผม
ขาว ใช้ได้สะดวกในระดับมาก และรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ราคาผงสมุนไพรปิดผมขาว มีความ
เหมาะสม ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร
เหนือ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาต ารับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร เป็นการสกัดสีธรรมชาติจากพืช
สมุนไพรที่มีคุณสมบัติ ในการให้สีที่มีช่วงของ สีน้ าตาลจนถึงด า เพ่ือให้ได้สีที่สามารถย้อมผมติดและน าไป
ศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาต ารับสีย้อมผมที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน าไปใช้และผลิตระดับอุตสาหกรรม     
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิง มีความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือใช้
ในการดูแลเส้นผม และแก้ปัญหาเกี่ยวกับผมที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเพศชายถือว่าเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ 
ผู้วิจัยไม่ควรมองข้าม เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 2. ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ผงสมุนไพร สูตรปิดผม
ขาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพร สูตรปิดผมขาวโดยรวม ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นความรู้สึก ที่กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว แล้วเกิดความพึง
พอใจ จากข้อมูลดังกล่าว สามารถน าข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยการน าผงสมุนไพรแต่ละชนิด
ไปตรวจสอบการปนเปื้อน เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรปิดผมขาว ซึ่งจะเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้ใช้
มากยิ่งขึ้น และประชุมหารือกับทีมผู้วิจัยกับครูที่ปรึกษาในการวิเคราะห์เรื่อง ลดต้นทุนในการผลิต เพ่ือให้ได้
ราคาที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ผงสมุนไพรปิดผมขาว ได้ทุกคน 
   
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือให้เป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไปให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลในครั้งต่อไปควรมีใบปลิวให้ความรู้เรื่องสมุนไพรชนิดต่าง ๆ บอกประโยชน์ และ
สรรพคุณอ่ืน ๆ เข้าไป เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 2. การต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและได้สินค้าท่ีดีมีคุณภาพ สามารถน าสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ชนิดอื่นมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมได้ 
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T 070 
เครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 
Wheel Lifting machine 

 

มงคล  ถนอมสุข1 สมศักดิ์  พุดตาลดง2  

Mongkol  Thanomsuk1 Somsak  Puttaldong2  
 

บทคัดย่อ 
 เครื่องยกวงล้อรถยนต์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องยกวงล้อรถยนต์ใช้ส าหรับ   
ยกวงล้อรถยนต์ ใส่กับรถยนต์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องยกวงล้อรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี้ประกอบด้วย กลุ่มช่างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานฝ่ายบริการซ่อม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามในการท างานเครื่องยกวงล้อรถยนต์ ต่อประสิทธิภาพของเครื่องยกวงล้อรถยนต์ค่าสถิติที่
ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลของการวิจัย มี 3 ประเด็น 1) ผลการออกแบบ/สร้าง 2) ผลการ
ประเมินคุณภาพ 3) ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพของเครื่องยกวงล้อรถยนต์พบว่ามี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ:  รถยนต์ เครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์   
 
Abstract 
 Car wheel lift Intended to 1) Build a car wheel lift machine Used for lifting the wheel 
of the car to the car. 2) Study the efficiency of the car wheel lift. The sample group used in 
this research consisted of Technician group working in standard car service centers Repair 
service  The tools used in the research are Questionnaire for working on the car wheel lift 
machine On the efficiency of the car wheel lift machine, the statistics used in the research 
were mean and percentage. The results of research on the efficiency of the car wheel lift 
machine showed that the overall satisfaction was equal to ( = 4.47) At the highest level . 
 
Keywords: Car,  Wheel Lifting machine,  
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บทน า 
 รถยนต์นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตที่ใช้เป็นยานพาหนะในการสัญจรเดินทางไปมา
เพราะมีความสะดวกคล่องตัวในการสัญจรปัจจุบันนี้ รถยนต์มีใช้กันมากทั่วประเทศมีจ านวน 36,213,927 คัน 
(กรมการขนส่ง, 2558) และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้พัฒนาระบบขับเคลื่อน ระบบการทรงตัวรถยนต์ระบบบังคับ
เลี้ยวให้มีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ ารถยนต์ก็มีความ
จ าเป็นต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ  
 ในการปฏิบัติงาน ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง ไม่เช่นนั้นต้องใช้
แรงงานจ านวนมากในการปฏิบัติงาน บางครั้งอาจได้รับอุบัติเหตุก็เป็นได้ หรือต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยน าเข้า
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นต้นทุนของสถานประกอบการที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น จากสภาพการท างานในสถาน
ประกอบการ ผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหาในการปฏิบัติงานการบริการเกี่ยวกับระบบเครื่องล่างและส่งก าลังต้องมี
การถอดวงล้อรถยนต์ซึ่งในรถยนต์ในแต่ละรุ่นนั้นมีน้ าหนักวงล้อที่มากขึ้น ปกติใช้แรงคนยกวงล้อใส่รถยนต์ 
แล้วอาจจะท าให้เกิดอาการล้าได้หรือมีอาการกล้ามเนื้อฉีกขาด 
 ดั้งนั้นในงานวิจัยนี้ จึงท าการออกแบบและสร้างเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ซึ่งถูกพัฒนาเพ่ือช่วยลด
การยกวงล้อแต่ละวันที่ต้อง ถอดล้อเปลี่ยนยาง การยกให้สูงจากพ้ืนต้องอาศัยอุปกรณ์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท าได้ 
งานไม่เกิดอันตราย เพ่ือป้องกันปัญหาเหล่านั้น สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือทดแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 
  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ระบบนิวเมติกส์ 

1 กระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder)  
  กระบอกสูบสองทางจะมีรูลมที่ด้านลูกสูบและก้านลูกสูบลมอัดทั้งสองด้านจะดันลูกสูบให้

เคลื่อนที่เข้าและเคลื่อนที่ออก กระบอกสูบชนิดนี้จะมีแรงดันท างานได้ 2 ทิศทาง ซึ่งเหมาะสมกับงานที่มีโหลด
กว่ากระบอกสูบด้านเดียว โดยทั่วไปกระบอกสูบสองทางใช้กับงานท่ีต้องการความยาวช่วงชักยาว ๆ หรือ
ลักษณะงานที่มีขนาดใหญ่และงานที่ต้องการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงลักษณะของกระบอกสูบสองทาง 

2 วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve)  
  วาล์วควบคุมทิศทางท าหน้าที่ควบคุมลมอัดให้ไหลผ่านวาล์วไปในทิศทางท่ีต้องการเพ่ือให้

กระบอกสูบท างานหรือหยุดท างาน หรือหยุดค้างต าแหน่งการท างานได้ 
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3 ชุดควบคุมความดัน (Regulator) 
 ความดันลมอัดจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าน าไปใช้อาจท าให้อุปกรณ์นิวแมติกส์ช ารุดเสียหาย 

ท าให้ระบบการท างานของวงจรท างานผิดพลาด อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลงเพราะความดันลมไม่
เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวจึงใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันหรือเรกูเลเตอร์(regulator) เพ่ือท าหน้าที่
ปรับความดันใช้งานให้คงที่และเหมาะสมกับความต้องการของระบบและปรับความดันทางด้านต้นทางให้สูง
กว่าความดันปลายทาง 
 4. ข้อความรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ 

รถยนต์ พาหนะคู่ใจในการเดินทาง การใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนท้องถนน จ าเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจ 
ในการดูแลรักษารถยนต์ได้อย่างถูกวิธีเพ่ือให้รถของคุณมีสภาพที่พร้อมใช้งานและเพ่ือความปลอดภัยในการ 
ขับขี่ นอกจากตัวรถยนต์แล้ว หลายๆ คนทราบไหมว่า ยางรถยนต์นั้นมีความส าคัญในการขับขี่มากแค่ไหน 
และสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์นั้นมีอะไรบ้าง ขนาดของยางรถยนต์  มีความส าคัญแค่ไหน ขนาดของ
ยางรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการค านวณในเรื่องของมาตรฐานและความเหมาะสมกับประเภทของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขับขี่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาจจะมองดูไม่สวยหรือไม่โฉบเฉี่ยวหรือเหมาะสมกับการขับขี่
ของคุณเท่าไหร่นัก แน่นอนว่า บางท่านที่ชื่นชอบความเร็ว ความสวยงาม มักจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนหรือเพ่ิม
ขนาดยางรถยนต์ให้ใหญ่ขึ้น การจะเปลี่ยนขนาดของล้อและการเพ่ิมไซต์ของยางรถยนต์สิ่งที่คุณควรจะค านึงถึง
มากที่สุดก็ คือการรองรับน้ าหนัก ความเร็วของรถยนต์ การควบคุมทิศทางของรถการยึดเกาะ หากเลือกไซน์
หรือขนาดของล้อเล็กไปหรือใหญ่เกินไป ก็จะส่งผลในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ ความปลอดภัยบนท้อง
ถนนรวมถึงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ร่องยางและดอกยาง เพ่ิมความยึดเกาะบนถนน ร่องยางและดอกยางมี
ความส าคัญการขับขี่และความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เนื่องจากดอกยางมีหน้าที่ในการยึดถนนและช่วยใน
การรักษาความสมดุลการควบคุมการทรงตัวในขณะที่ขับขี่ ส่วนร่องยางหรือร่องระบายน้ าจะท าหน้าที่ในการ
รีดโคลน รีดน้ าออกจากยางข้อมูลยางรถยนต์ ข้อมูลบางรถยนต์จะช่วยให้คุณสามารถบ ารุงรักษายางรถยนต์ได้
อย่างถูกต้องและสามารถที่จะเลือกยางใหม่หรือเพ่ิมขนาด เปลี่ยนไซต์ยางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเมื่อถึง
เวลาที่จะต้องเปลี่ยน โดยปกติแล้วเรามักจะเห็นตัวเลขตัวอักษรมากมายบริเวณแก้มยาง ตัวเลขและตัวอักษร
เหล่านั้นมีความหมายดัง 

ตัวอย่าง 185/55 R 16 84V   
1. 185  หมายถึง ความกว้างของหน้ายาง (มิลลิเมตร) 
2. 55 หมายถึง ความสูง ของแก้มยาง เมื่อเทียบกับความกว้างของหน้ายางแสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละ 

เช่น 55 %  
3. อักษรตัว  R หมายถึง ชนิดของยางรถยนต์ เช่น ยางรถยนต์ส าหรับรถยนต์โดยสาร 
4. 16 หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ วัดเป็นนิ้ว 
5. 84  หมายถึง  ขีดความสามารถในการรับน้ าหนัก ที่สามารถบรรทุกได้ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    652 
 

 
  

6. V หมายถึง   พิกัดความเร็วสูงสุดที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากรถยนต์ของเราพิกัดความเร็วเป็น
อักษรตัว V ความเร็วสูงสุด240 กม./ชม.  พิกัดความเร็วเป็นอักษรตัว S ความเร็วสูงสุด 180กม./ชม. 

จุดสีและแถบสีบนยางนอกจากตัวเลขและตัวอักษรที่พบบนแก้มยางแล้ว ยังมีจุดสีเหลือง สีแดงและ
แถบสีบนยาง จุดสีเหล่านี้มีไว้เพ่ือ 

1. สีเหลือง หมายถึง ต าแหน่งของยางที่แสดงนั้นบ่งบอกถึงน้ าหนักว่าบริเวณยางมีน้ าหนักเบา เพราะ
น้ าหนักยางแต่ละเส้นนั้นมีไม่เท่ากัน การผลิตยางที่มีน้ าหนักต่างกันจะช่วยกระจายน้ าหนักของยางให้มีความ
สมดุล  

2. สีแดง หมายถึง ต าแหน่งบริเวณหน้ายางที่มีลักษณะความโค้งความนูน ซึ่งจุดสีแดงนี้มีความส าคัญ
ในเรื่องของทิศทางการหมุนของล้อ ท าให้ล้อมีความสมดุลมากขึ้นใครที่มีรถควรจะศึกษา เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนจะ
ได้ท าทันที เพราะยางก็เป็นสิ่งส าคัญในการขับขี่บนท้องถนน และถ้ายางศึกหลอหรือหมดอายุอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายได้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือพิเศษใน
การท างานในสถานประกอบการ ซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 คน ได้แก่ กลุ่มช่างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการรถยนต์
มาตรฐาน ฝ่ายบริการซ่อม  

2. เครื่องมือวิจัย แบบสอบถามในการท างานเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ต่อประสิทธิภาพของ
เครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 

3. สถานที่เก็บข้อมูล ได้แก่ ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน 
 4. ขั้นตอนการเตรียมการ 
                   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และศึกษาหลักการท างานของระบบนิวเมติกส์ 
                   2) ออกแบบโครงสร้างที่จะท าชิ้นงาน  
          5. ขั้นตอนการสร้าง 
                   1) จัดท าโครงสร้างตามที่ผู้ศึกษาได้ออกแบบไว้ 
                   2) ติดตั้งระบบนิวเมติกส์ 
                   3) ท าการพ่นสีรองพ้ืน สีจริง และจากนั้นท าการประกอบเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 

6. ขั้นตอนการวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ผู้วิจัยได้ท าการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับคณะผู้วิจัยที่เป็นทีมในการเก็บข้อมูลในกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อค าถามและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   2) ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  
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  3) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน า แบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาท า
การลงรหัสของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็นตัวเลขที่สามารถน าไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล
ต่อไป 

7. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล  
   1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 
สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็น ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์              
จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่าง ๆ  
   3) การสรุปข้อมูล น าเสนอผลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและใช้การเขียนวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล 

8. สถิติที่ใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
 

ผลการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือออกแบบและสร้างเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ และหา

ประสิทธิภาพเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ 
อย่างเข้าใจ และขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบและสร้างเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสมด้านการออกแบบ ของเครื่อง ยกวงล้อ

ส าหรับรถยนต์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า จากตารางที่ 1 พบว่า รายการประเมินด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย

หัวข้อต่าง ๆ ในระดับดี  ดังนี้ มีการเลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชิ้นงาน ( =4.60) ในระดับดีมาก ออกแบบ

รูปทรงของชิ้นงานที่เหมาะสมสวยงาม( =4.80) ในระดับดีมาก  โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน         

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

 S.D แปลความ 

1. มีการเลือกใช้วัสดุเหมาะสมกับชิ้นงาน 
2. ออกแบบรูปทรงของชิ้นงานที่เหมาะสมสวยงาม 
3. โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน 
4. มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
5. มีความสะดวกในการบ ารุงรักษาชิ้นงาน 
6. มีการออกแบบน าเทคโนโลยีมาใช้ 

4.60 
4.80 
4.60 
5.00 
5.00 
4.20 

0.54 
0.48 
0.54 
0.00 
0.00 
0.44 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.70 0.31 ดีมาก 
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( =4.60) ในระดับดีมาก  มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ( =5.00) ในระดับดีมาก  มีความสะดวกในการ

บ ารุงรักษาชิ้นงาน ( =5.00) ในระดับดีมาก  มีการออกแบบน าเทคโนโลยีมาใช้ ( =4.20) ในระดับดี  

รายการการประเมินได้การออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวม ( =4.70) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสมด้านการสร้าง ของเครื่องยกวง    

ล้อส าหรับรถยนต์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า จากตารางที่ 2 พบว่า รายการประเมินด้านการสร้างมีค่าเฉลี่ยหัวข้อ

ต่าง ๆ ในระดับดีมาก ดังนี้ มีความแข็งแรงของโครงสร้าง ( =4.60) ในระดับดีมาก มีความเรียบร้อยของ   

แนวเชื่อม ( =4.00) ในระดับดี  มีความเรียบร้อยของสีเคลือบผิวชิ้นงาน ( =4.80) ในระดับดีมาก มีความ

แข็งแรงของชิ้นส่วน ( =5.00) ในระดับดีมาก มีความคงทนต่อการใช้งาน ( =5.00) ในระดับดีมาก รายการ

การประเมินได้การออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวม ( =4.68) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
2. การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
ในการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้ด าเนินการโดยวิธีสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญได้การใช้งานเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสมด้านการใช้งานของเครื่องยกวง    
ล้อส าหรับรถยนต์ 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

 S.D แปลความ 

1. มีความแข็งแรงของโครงสร้าง 
2. มีความเรียบร้อยของแนวเชื่อม 
3. มีความเรียบร้อยของสีเคลือบผิวชิ้นงาน 
4. มีความแข็งแรงของชิ้นส่วน 
5. มีความคงทนต่อการใช้งาน 

4.60 
4.00 
4.80 
5.00 
5.00 

0.54 
0.00 
0.44 
0.00 
0.00 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.60 0.19 ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า จากตารางที่ 3 พบว่า รายการประเมินด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยหัวข้อ

ต่าง ๆ ในระดับ ดีมาก  ดังนี้ น าไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ ( =4.30) ในระดับดีมาก มีประสิทธิภาพต่อการ

ใช้งาน ( =4.45) ในระดับดีมาก มีความคล้องตัวในการปฏิบัติงาน ( =4.65) ในระดับดีมาก มีความปลอดภัย

ต่อการใช้งาน ( =4.40)ในระดับดีมาก มีความสะดวกสบายในขณะปฏิบัติงาน ( =4.55) ในระดับดีมาก  

รายการการประเมินได้การออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวม ( =4.47) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
3. การหาประสิทธิภาพเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 
จากการน าเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ซึ่งปรากฏผลดังนี้  
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์การหาคุณภาพของการใช้งานเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ 

  

 
ครั้ง 

รายการคุณภาพ 

น้ าหนักวงล้อรถยนต์ เวลาที่ใช้เครื่อง 
(จ านวน 4 ล้อ) 

เวลาที่ใช้กับแรงงานคน 
(จ านวน 4 ล้อ) 

1 30 17 นาที 28 นาที 
2 30 16 นาที 26 นาที 

3 30 15 นาที 25 นาที 

4 30 15 นาที 25 นาที 
5 30 15 นาที 22 นาที 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองกับเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ที่ได้ท าการทดลอง 
สามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพในการท างานเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนแล้วนั้น ในปริมาณ
น้ าหนักของล้อรถยนต์ เครื่องยกล้อส าหรับรถยนต์ ใช้เวลาที่ น้อยกว่า 

 
รายการประเมิน 

 
ความคิดเห็น 

 S.D แปลความ 

1. น าไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ 
2. มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
3. มีความคล้องตัวในการปฏิบัติงาน 
4. มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
5. มีความสะดวกสบายในขณะปฏิบัติงาน 

4.30 
4.45 
4.65 
4.40 
4.55 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.47 0.00 ดีมาก 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการน าเสนอข้อมูลวิจัย เครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล 
ดังต่อไปนี้  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบและสร้างเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ
กลุ่มช่างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน ฝ่ายบริการซ่อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลที่ได้
ท าให้มีโอกาสให้กลุ่มช่างผู้ปฏิบัติงาน หันมาใช้เครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ตลอดจนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น  

2. การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
และมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก   

3. การหาประสิทธิภาพเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคน โดยเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ใช้เวลาที่ น้อยกว่า 
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 เครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะ
น าไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานและมีความสะดวกสบายในขณะปฏิบัติงาน 

ในการศึกษาค้นคว้า เครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ผู้จัดท าพบว่าสิ่งที่ผู้สนใจควรจะด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมเพ่ือต่อยอดผลงานในลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ ผู้ที่สนใจไปพัฒนาด้านต้นก าลั ง
ระบบนิวเมติกส์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอื่นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือให้เป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไปให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป ควรให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการสาธิต จัดท าคู่มือ จัดท าวิดีทัศน์ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 2. การต่อยอดและพัฒนาเครื่องยกวงล้อส าหรับรถยนต์ ควรลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 
สนใจที่เลือกซื้อไปใช้ในสถานประกอบการ  
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T 071 
การศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ 

ประเภทสินค้าอุปโภคของห้างเทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
A Study of Factors Consumers’ Attitude and Behavior Affecting Buying Choice of House 

Brand Consumer Goods: of Tesco Lotus Supercenter in Ubon Ratchathani Province 
 

นงรัก  บุญเสริฐ1* รุจิรา โคตรชาดา2  วลีรัตน์  ทองอินทร์3 

Nongrak  Boonsert1 Rugira  Khochada2Valeerat  Thongin3 

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้าอุปโภคขอห้างโลตัสในจังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภท
สินค้าอุปโภคขอห้างโลตัสในจังหวัดอุบลราชธานี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้าอุปโภคขอห้างโลตัสในจังหวัด
อุบลราชธานี  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (Independent Samples t-test) และ (One-Way ANOVA: F-test) 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง ซึ่งมีอายุ ต่ ากว่า  20 -39 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้าอุปโภค ชนิดของสินค้ าที่เลือกซื้อคือเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม   

                                                 
1 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
2 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลยัเทคนิคยโสธรจังหวัดยโสธร3  
3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
1 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4Det Udom Technical College Ubonratchathani 
2 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4Yasothon Technical College  Yasothon 
3 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4Sisaket Technical College Sisaket 
*E-mail : mama.bum@hotmail.com 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด โดยพบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นตัวก าหนดความต้องการของสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายประเภทกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก  ด้านราคาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับราคาของสินค้าเฮ้าส์แบ
รนด์ว่ามีราคาที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการ
สถานที่ในการจัดจ าหน่ายที่มีความสะดวกด้านการเดินทาง ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีทัศนคติที่ดีต่อเทสโก้ โลตัส ซึ่งมีการโฆษณาผ่านสื่ออย่างสม่ าเสมอ ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสินค้าในหนึ่งเดือนมากกว่า  4 ครั้ง และค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าในแต่ละครั้งอยู่
ระหว่าง 501-1,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้าอุปโภคใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:  สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ (House brand) หรือสินค้าเฉพาะ (Private Brand) ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ทัศนคติ (Attitude) พฤติกรรม (Behavior) การบริโภค 
Abstract 

This time, the research aims to find out the impact on management of small 
construction company. Ubon Ratchathani province audience you used in this research is that 
the registered capital, registration does not exceed 1 million baht registered company 
registered 0-2 year age range. The amount of detail is the 47 registered business categories 
building construction of non-residential construction, and a brother, the building acquired by 
selecting a specific. Based on the number of registered new data Changwat,Ubon 
Ratchathani, all the total list 3,223 and canceled parties already. The findings of the 
quantitative data, found that the factors that affect the management of a small construction 
company is the human resource factor at most equal to the standard deviation value 4.35 
equals 0.94 is the second factor of the material and equipment. Average 4.28 factors, 
processes, and methods for operating factors, processes, and procedures, process and 
methods factor 0.97 operating with an average standard deviation equal to section 4.17 0.86 
to qualitative data from interviews, analysis found that a company contracting opportunities 
will be expanded as much as possible, is to get a job in the private sector because it is a 
short work period disbursements and can circulate funds in more conditions that public 
sector investments and disbursements period slowly cause blockages and loss. 

 
Keywords: Factors, Impact, Small business 
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บทน า 
 

 ปัจจุบันถือได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีแบรนด์หรือตราสินค้า(Brand)มีความส าคัญต่อการเลือกซื้อ
และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจในด้านการตลาด  โดยการสร้างตราสินค้า
ที่ว่านี้  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสื่อถึงความเป็นตัวตนและเป็นตัวบ่งชี้และสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าได้เป็นอย่าง
ดี  ในขณะเดียวกันสามารถสร้างจดจ า  และก่อให้เกิดการแยกแยะด้านความแตกต่างระหว่างตัวสินค้าของ
บริษัทของตนกับตัวสินค้าของคู่แข่งขันได้ด้วย  จึงถือได้ว่าการสร้างตราสินค้าเป็นหัวใจส าคัญของผลิตภัณฑ์  
โดยแต่ละบริษัทจะต้องสนใจและให้ความส าคัญ  รวมทั้งพยายามที่จะสร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  ส าหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการในเรื่องของการประหยัด  
ผู้บริโภคอาจไม่ให้ความส าคัญกับแบรนด์  ในช่วงที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจอันส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้บริโภค  
และจะเชื่อมโยงต่อพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ความ
ประหยัด คุ้มค่า  เน้นในเรื่องราคา ไม่ยึดติดตราสินค้าหรือยี่ห้อ  ซึ่งสินค้าเฮ้าแบรนด์เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส าหรับผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว  เนื่องจากมีราคาที่ต่ ากว่าหรืออาจใกล้เคียงกันแต่มีปริมาณมากกว่า  อันท าให้ตัว
ผู้บริโภคพิจารณาว่าน่าจะเกิดความคุ้มค่าและคุ้มราคามากกว่าการมองเรื่องแบรนด์เป็นส าคัญ  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
โอกาสของสินค้าเฮ้าแบรนด์ที่มีต้นทุนน้อยกว่าสินค้าแบรนด์เนมเพราะไม่มีค่าการตลาดเหมือนสินค้าแบรนด์
เนม  ซึ่งสินค้าแบรนด์เนมต้องอาศัยค่าทางการตลาดที่สูงพอสมควร  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือโฆษณาให้
เป็นที่รู้จักส าหรับผู้บริโภค   
 ส าหรับทิศทางการเจริญเติบโตของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในการออกวางจ าหน่ายนั้นมักมีราคาท่ีถูกกว่า
สินค้าแบรนด์เนม  ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีค่าทางการตลาด  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้บริโภคท่ีไม่ยึดติด
ในตรายี่ห้อ  จากผลการส ารวจเอซี นีลเส็น เผย สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ไทยโตกว่า 76% ช่วงเวลา 3 ปี คือปี 2551 
2552  และ 2553 ที่ผ่านมาเพราะประชาชนต้องการลดค่าใช้จ่ายช่วงเศรษฐกิจหดตัว  จากข้อมูลดังกล่าวเป็น
โอกาสที่สินค้าเฮ้าส์แบรนด์จะสามารถสร้างยอดขายและท าก าไรให้กับกิจการได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปัจจุบัน
สินค้าเฮ้าแบรนด์มีการวางจ าหน่ายในห้างโมเดิร์น เทรด  (Modern  Trade)  ทุกแห่ง  ได้แก่  ห้างเทสโก้ 
โลตัส  ห้างคาร์ฟู  ห้างบิ๊กซี  ห้างแม็คโคร ห้างท็อป  หรือแม้กระทั้งร้านสะดวกซ้ืออย่าง ร้านเซเว่น  อีเลฟเว่น  
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่น ามาวางจ าหน่ายมีหลากหลายรายการ  โดยนับตั้งแต่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  รวมถึง
ราคาน้ ามันที่มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  สินค้าอุปโภคและบริโภคมีการปรับราคาข้ึนส่งผลให้ผู้บริโภค
ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยเงินอย่างประหยัดและมีวิธีการในการเลือกซ้ือสินค้า
อุปโภคและบริโภคโดยค านึงถึงความคุ้มค่าราคาที่ประหยัดและเลือกสิ่งที่อุปโภคบริโภคสินค้าที่มีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตการค้าปลีกในปัจจุบันมีบทบาทที่ส าคัญมากส าหรับสังคมไทย  ส าหรับภาคการค้าของไทยในปี 
พ.ศ.2544  มีมูลค่า  960,000  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  17  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(กรมพัฒนา
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ธุรกิจการค้า,2546:125) โดยเฉพาะการขายตัวของผู้ประกอบการประเภทดิสเคานท์สโตร์  (Discount  Store)  
และร้านแบบเงินสดและบริการตนเอง (Cash  and  Carry) มีมูลค่ารวมกัน  126,000  ล้านบาท  คิดเป็นร้อย
ละ  23.53  ของมูลค่าการค้าปลีกท้ังหมดในประเทศไทย  (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2546: 128)  
 ส าหรับการด าเนินธุรกิจค้าปลีกดังกล่าวจะสามารถประสบความส าเร็จได้นั้นนอกจากต้องอาศัย
ท าเลที่ตั้งที่สะดวกด้านการจราจรและใกล้แหล่งชุมชน การบริหารจัดการระบบที่รวดเร็วและเอ้ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้บริโภคแล้ว  ปัจจัยอันส่งผลให้ประสบความส าเร็จที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  การความ
หลากหลายของตัวสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจของตัวผู้บริโภค  อันจะเป็นกา ร
ตอบสนองความต้องการที่มีความแตกต่างกันของผู้บริโภค  การด าเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและด้วยการน าเอาสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ (House  Brand)  
ออกมาวางจ าหน่ายในทุกสาขา  ภายใต้ชื่อตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่ อของกิจการ  ส าหรับ
วัตถุประสงค์ของการท าตลาดของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  คือ ต้องการสร้างรายได้เพ่ิมจากก าไรส่วนเกินที่มี
มากกว่าการขายสินค้าที่เป็นตราสินค้าของผู้ผลิต(Manufucturer)เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าทางการตลาดและ
สร้างความแตกต่างให้กับห้างของตนจากห้างอ่ืนๆช่วยให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อร้านค้า  (Store  
loyalty)ด้วย  เนื่องจากสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จะวางจ าหน่ายเฉพาะในร้านหรือในเครือข่ายของกิจการเท่านั้น  
ปัจจุบันมีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาของร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นไปอย่างรุนแรง  
โดยเฉพาะร้านค้าปลีกรายใหญ่  ซึ่งได้แก่  ห้างเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์  ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  และห้าง
คาร์ฟูไฮเปอร์มาร์เก็ต  รวมถึงร้านค้าส่งแบบเงินสดและบริการตนเอง (Cash and  Carry)  อย่างแมคโครการ
จ าหน่ายสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งของร้านค้าขนาดใหญ่ เหล่านี้  โดยสินค้าเฮ้าแบรนด์ที่ผลิต
ส่วนใหญ่  จะตั้งราคาต่ ากว่าสินค้าชั้นน าเฉลี่ยร้อยละ  10 - 20  (ดวงดาว  สุวรรณคร, 2546: 31-32)  มี
ผู้บริโภคจ านวนไม่น้อยเริ่มให้ความสนใจในการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  เพราะสินค้าดังกล่าวถูกกว่าราคาสินค้า
ที่มียี่ห้อ  ผู้บริโภคเริ่มซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์เนื่องจากเห็นว่าตัวสินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสินค้าที่ใช้
ตราสินค้าของผู้ผลิตในขณะที่ราคาถูกกว่า (ชื่นจิต  แจ้งเจนกิจ, 2544: 343) จึงถือเป็นประเด็นที่น่าใจเกี่ยวกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์ประเภทสินค้าอุปโภค  กรณีศึกษา 
บิ๊กซี  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  และเทสโก้ โลตัส  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า เฮ้าส์แบ
รนด์ ประเภทสินค้าอุปโภคของห้างเทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาดของ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทอุปโภค 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้าอุปโภค 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้  จะมุ่งศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทสินค้าอุปโภคในจังหวัดอุบลราชธานี 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง  ปัจจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  
ประเภทสินค้าอุปโภค  ในจังหวัดอุบลราชธานี  ทางผู้วิจัยได้มีวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนและ
กระบวนการ  เพ่ือท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติในล าดับต่อไป  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนดังต่อไปนี้คือ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ประสบการณ์ในการซื้อ 
- ตราสินค้าที่เลือกซื้อ 
- ประเภทสินค้าท่ีซื้อ 
- เหตุผลในการซื้อ 
- ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ 

ตัวแปรตำม(dependent Variables) 
 

ทัศนคติต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด
ของสินค้ำเฮ้ำแบรนด์ 
-ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) 
-ด้านราคา  (Price)  
-ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) 
-ด้านผลิตภัณฑ์  (Promotion) 

พฤติกรรมกำรซื้อ 
 

-ความถี่ 
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
- ความต้องการสินค้า 
- ความพึงพอใจสินค้า 
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3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอนของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน(นราศรีไววานิชกุล และชูศักดิ์  อุดมศรี, 2538 : 
104) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% กลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เท่ากับ 385 คนผู้วิจัยขอเพ่ิมเป็น 400 คน 

  N =  

 แทนค่า n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   e = ระดับความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05 
   Z = ค่ามาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่น 
   P = สัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50%    = 50 
   q = 1-p 
ในการวิจัยนี้ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น  Z  = 1.96  (นราศรี ไววานิชกุลและชูศักดิ์  อุดมศรี, 2445 : 
102)  เพราะฉะนั้นได้ขนาดตัวอย่าง 

   n =  

   n =  

   n = 384.16  หรือ 385  ตัวอย่าง  
 ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ  385  ตัวอย่าง  และส ารองไว้ 4% หรือเท่ากับ 
จ านวน 15  ตัวอย่าง  รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  400  ตัวอย่าง 

แทนค่า  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   e = ระดับความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05 
   Z = ค่ามาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่น 
   P = สัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50%   =  50 
   q = 1 - p 
 ในการวิจัยนี้ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น  Z  =  1.96  (นราศรี ไววานิชกุลและชูศักดิ์  อุดมศรี,  
2445 : 102)  เพราะฉะนั้นได้ขนาดตัวอย่าง 

   n =  

   n =  

   n = 384.16  หรือ 385  ตัวอย่าง 
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 ดังนั้น  จะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ  385  ตัวอย่าง  และส ารองไว้ 4% หรือเท่ากับ 
จ านวน 15  ตัวอย่าง  รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  400  ตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random Sampling)  เพ่ือเลือกประชากรที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย  18  อ าเภอ  โดยจะเลือกจับสลากมาจ านวน  
4  อ าเภอ 
 ขั้นที่ 2  การสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควตา  (Quota Sampling)  ตามจ านวนของสาขาที่จับ
สลากได้ขั้นที่ 1  ด้วยการก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400  คน  จะได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 100  คนต่ออ าเภอจ านวนเท่า ๆ กัน 

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง 
1. เดชอุดม 100 
2. วารินช าราบ 100 
3. ตระการพืชผล 100 
4. เมือง 100 

รวม 400 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้  คือ  แบบสอบถาม  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการท าแบบสอบถาม 
 2.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงรายละเอียดเพ่ือให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 3.  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาวิเคราะห์แบบสอบถามจากที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ  โดยแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่  1  ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
แบบสอบถาม  เป็นค าถามแบบปลายปิด  (Closed  End)  เป็นค าถามที่สามารถเลือกตอบได้เพียงค าตอบ
เดียว  ซึ่งมีค าถามทั้งหมดจ านวน  6  ข้อ  ได้แก่  เพศ,อายุ,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,อาชีพ,รายได้, 
 ข้อที่  1.  เพศ      เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Two - way  Question 
 ข้อที่  2.  อายุ   เป็นมาตราวัด  Ordinal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
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 ข้อที่  3.  สถานภาพ   เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
 ข้อที่  4.  ระดับการศึกษา   เป็นมาตราวัด  Ordinal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
 ข้อที่  5.  อาชีพ   เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
 ข้อที่  6.  รายได้  เป็นมาตราวัด  Ordinal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
 ข้อที่  7.  ประสบการณ์ในการซื้อสินค้า   เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Two - way  Question 
 ข้อที่  8.  ตราสินค้าที่เลือกซ้ือ   เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Two - way  Question 
 ข้อที่  9.  ประเภทสินค้าท่ีเลือกซื้อ   เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
 ข้อที่  10.  เหตุผลในการซื้อ เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
 ข้อที่  11.  ผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจซื้อ เป็นมาตราวัด  Nominal  Scale 
เป็นค าถามแบบ  Multiple  Choice Question 
 ส่วนที่  2  แบบสอบถามข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์  ซึ่งเป็น
ลักษณะค าถามเป็นมาตราวัด  5  ระดับ  จ านวน  20  ข้อ  ซึ่งมีการให้คะแนน  ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5   หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 ระดับคะแนน 4   หมายถึง   เห็นด้วย  
 ระดับคะแนน 3   หมายถึง   เฉย ๆ 
 ระดับคะแนน 2   หมายถึง   ไม่เห็นด้วย  
 ระดับคะแนน 1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 การแปรผล  (Interpretation)  การอภิปรายผลการวิจัยลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับ การวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาพ  (Interval  Scale)  เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ของลิ
เคิร์ท  (Likert  Scale)  ซึ่งเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผลจากการค านวณโดยใช้สูตร   การค านวณความ
กว้างของอันตรภาพชั้นดังนี้  (พิมพา  หิรัญกิตติ, 2552 : 98) 
จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น =   ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด-ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
       จ านวนชั้น 
     = 5 - 1    
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         5 
     =           0.8 
 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง  ระดับทัศนคติอยู่ในระดับ   ดีมาก  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับทัศนคติอยู่ในระดับ   ดี  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับทัศนคติอยู่ในระดับ ปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึงระดับทัศนคติอยู่ในระดับ   ไม่ดี 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดับทัศนคติอยู่ในระดับ ไม่ดีอย่างมาก 
 ส่วนที่  3  แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์ของผู้บริโภค  ซึ่งเป็นลักษณะ
ค าถามเป็นมาตราวัด  5  ระดับ  จ านวน  4  ข้อที่สร้างตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามกับผู้บริโภคท่ีอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  400  คน  ซึ่งทางผู้วิจัยไปท า
การเก็บรวมรวมข้อมูลในอ าเภอเดชอุดม  อ าเภอวารินช าราบ  อ าเภอตระการพืชผล  อ าเภอวารินช าราบ  
อ าเภอเมือง  จังอุบลราชธานี โดยในการสอบถามนั้นได้มีการอธิบายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของแบบสอบถามและวิธีการกรอกแบบสอบถามแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม  จนก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้พร้อมทั้งท าการรอบรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง  ในการแจกแบบสอบถามในเขต
อ าเภอเดชอุดมจะท าการแจกแบบสอบถามผู้ที่มาใช้บริการและซื้อสินค้าตามห้างเทสโก้ โลตัสสาขาเดชอุดม  
ในเขตอ าเภอระการพืชผลจะท าการแจกแบบสอบถามผู้ที่มาใช้บริการและซื้อสินค้าตามห้างเทส โก้โลตัสสาขา
ตระการพืชผล  ในเขตอ าเภอวารินช าราบจะท าการแจกแบบสอบถามผู้ที่มาใช้บริการซื้อสินค้าตามห้างเทสโก้
โลตัสสาขาวารินช าราบ   ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จะท าการแจกแบบสอบถามผู้ที่มาใช้ซื้อ
สินค้าตามห้างห้างเทสโก้โลตัสสาขาอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 2.  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลที่มีผู้ท าการรวบรวมไว้แล้ว  ในลักษณะเอกสารที่ตีพิมพ์  และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง  เผยแพร่ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  หรือจากงานวิจัยที่ได้มีผู้ศึกษาไว้ 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล  ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ได้มาด าเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่
ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
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 2. การลงรหัส (Coding)น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัสตามคู่มือ
ลงรหัสตามคู่มือที่ได้จัดท าไว้ 
 3. การประมวลผลข้อมูล (Data  Processing)เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาท าการบันทึก
และประมวลผล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือใช้ในงาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จัดเป็นหมวดหมู่และเพ่ือทราบลักษณะพ้ืนฐาน
ทั่วไปของประชากรได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ  t - test ส าหรับตัวแปรที่แบ่งเป็นสองกลุ่มและ F- test ส าหรับตัวแปรที่มากกว่า 2 
กลุ่มสาหรับค่านัยส าคัญทางสถิติใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ 0.05 สาหรับสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานและใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มแบบจับคู่และไม่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติแบบ (Paired  t- test) 
 2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งลักษณะข้อมูลทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือศึกษาถึง
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่เพศใช้ค่าสถิติแบบ  Nonparametric 
แบบ Independent t-test และลักษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืนๆของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
ได้แก่อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนใช้ค่าสถิติแบบ Nonparametric แบบ F-
test (One - way ANOVA) ในการหาความแตกต่างของตัวแปรเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 และข้อ 3 ซึ่งเป็นทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติด้าน
คุณค่าตราสินค้าใช้สถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและใช้การทดสอบโดยใช้ค่าสถิติแบบสถิติสหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของ Pearson Correlation (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระคือทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดทัศนคติด้านคุณค่าตราสินค้ากับตัว
แปรตามคือพฤติกรรมซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภค 
 2.3  สมมติฐานข้อที่  4  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทัศนคติ และ พฤติกรรมผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภค  ใช้สถิติแบบ  Nonparametric  แบบ  Paired t-test 
 สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
 คะแนนเฉลี่ย  ระดับความส าคัญ 
 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับความส าคัญมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40    ระดับความส าคัญปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ระดับความส าคัญน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
 1.1  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2545 : 36) 

    P  =       

     เมื่อ  P  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 f แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 n แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 1.2  ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean หรือ X) (กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2545: 36) 

 =  

 เมื่อ    แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 n แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 1.3  สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545: 38) 

  S.D.  =  

 เมื่อ S.D.  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
  n แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟ่า  (  -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยาวานิชย์บัญชา, 2549 : 35) 

 Cronbach’s alpha  =  

 เมื่อ α แทน ความเชื่อมั่นของชุดค าถาม 

   แทน จ านวนค าถาม 

   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถาม 

   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    669 
 

 
  

 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบด้วย 
 1.1  สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2  กลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน (กัลยาวานิชย์บัญชา, 2549: 108) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในด้านเพศโดยมีสูตรดังนี้ 
 ในการทดสอบ t - test หากค่าแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ค่า t จากการทดสอบ
ความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ค่า t 
จากการทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบค่าแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้  Levene’s Test 
 1.1.1  กรณีท่ีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน 

 
 สถิติที่ใช้ทดสอบ t มีชั้นแห่งความเป็นอิสระdf  =  n1 + n2 – 2 

 เมื่อ   แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มท่ี i ; i = 1 , 2 

    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทั้ง 
                  2  กลุ่ม 

    แทน ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ I 

   แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุ่มที่ i ; i = 1 , 2 

   

 1.1.2  กรณีท่ีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากัน  

 
 สถิติที่ใช้ทดสอบ t มีชั้นแห่งความเป็นอิสระ = V 

 เมื่อ t   แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 

    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2  
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  V   แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 1.2  สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) แบบการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (กัลยาวาณิชย์บัญชา, 2545 : 293) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ข้อที ่2 และข้อที ่3 ในด้านด้านอายุระดับการศึกษาอาชีพปัจจุบันมีสูตรดังนี้ 
 1.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยาวาณิชย์บัญชา, 
2545 : 293) มีสูตรดังนี้ 

 
 เมื่อ  F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
  df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระได้แก่ระหว่างกลุ่ม (k-1)  
    และภายในกลุ่ม (n-k) 
  k แทน จ านวนกลุ่มของตัวอย่างที่นามาทดสอบ 
    สมมติฐาน 
  n แทน จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

   แทน ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุ่ม)Between Sum of  
    Squares) 
   แทน ผลรวมก าลังสองภายในกลุ่ม)Within Sum of  
    Squares) 
   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
    (Mean Squarebetween groups) 

   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
    (Mean Squarewithin groups) 
 กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยยส าคัญทางสถิติแล้วต้องท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ต่อไปเพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher’s LeastSignificant Difference (LSD) 
(กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2545: 333) 

 
 โดยที่   ni≠nj 
 เมื่อ LSD  แทน ผลต่างนัยส าคัญท่ีค านวณได้สาหรับประชากร 
    กลุ่มท่ี  i  และ j 

  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution  

   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และชั้นแห่งความเป็น 
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   อิสระภายในกลุ่ม = n – k 
  MSE  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MSw) 

   แทน จ านวนตัวอย่างของกลุ่ม i 

   แทน จ านวนตัวอย่างของกลุ่ม j 

  แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
 1.3  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546 : 280) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัว แปรสองตัวที่เป็น
อิสระต่อกัน มีสูตรดังนี้ 
 เมื่อ rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
   แทน ผลรวมของคะแนน X   
   แทน ผลรวมของคะแนน Y   
   แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกก าลังสอง 
   แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง 
   แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y  
  n แทน จานวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 r 1 ดังนี้ 
 1.  ค่า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามคือถ้า X เพ่ิม Y จะลดถ้า X 
ลด Y จะเพ่ิม 
 2.  ค่า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือถ้า X เพ่ิม Y จะเพ่ิมด้วย
ถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย 
 3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 
 4.  ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสัมพันธ์กันมาก 
 5.  ถ้า r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
 6.  ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรีวงศ์รัตนะ, 2546 : 316 )  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความหมาย 
 0.91 - 1.00    มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
 0.71 - 0.90   มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
 0.31 - 0.70    มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
 0.01 - 0.30    มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
 0.00     ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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 1.4  สถิติทดสอบความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากรแบบจับคู่โดยการสุ่ม
ตัวอย่างประชากรอย่างไม่เป็นอิสระต่อกันโดยการใช้สถิติ (Paired t - test) ใช้สูตรดังนี้ (กัลยาวานิชย์บัญชา, 
2546 : 251)  

t      =    

 เมื่อ t  แทน ค่าเฉลี่ยที่ใช้พิจารณา 
   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม d  

   แทน ค่าเฉลี่ยภายในกลุ่ม 
  SD  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
    เป็นจ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
เฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้าอุปโภคของห้างเทสโก้ โลตัส ในจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อุปโภคในอนาคต  โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อุปโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีจ านวน
ทั้งหมด  400  คน  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้จ านวน  400  คน  และเมื่อน าแบบสอบถามที่ได้มาประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลผลและความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงกัน  ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์
ย่อดังนี้ 
 N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 Mean แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t-test แทน ค่าการทดสอบ Independent Sample t-test 
 F-test แทน ค่าการทดสอบ  One - Way ANOVA 
 * แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ** แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 *** แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์และการแปลความหมาย  ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  แสดงค่า
แจกแจงความถี่  และค่าร้อยละ 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบ
รนด์  ประเภทสินค้าอุปโภคของห้างเทสโก้ โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในจังหวัดอุบลราชธานี  
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 ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภท
สินค้าอุปโภค  ของห้างเทสโก้ โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในจังหวัดอุบลราชธานี   
 ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด
กับพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภค ของห้างเทสโก้ โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์  
ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ผลการวิจัย  การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้า
อุปโภค  ของห้างเทสโก้ โลตัส ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ  
 ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภค ของห้างเทส
โก้ โลตัสในจังหวัดอุบลราชธานี    สรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 สรุปผลข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภคของห้างเทสโก้ 
โลตัสในจังหวัดอุบลราชธานี  จากการศึกษาวิจัย  ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ของห้าง
เทสโก้ โลตัส  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 อายุระหว่าง  20 - 39  ปี จ านวน  
118  คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 สถานภาพโสด  จ านวน 103  คิดเป็นร้อยละ 51.5 การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
จ านวน  97  คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 อาชีพนักเรียน นักศึกษา จ านวน  95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีรายได้ต่ า
กว่า  10,000 บาท  จ านวน 98  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0  ประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ประเภทสินค้าอุปโภค  จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 เลือกซ้ือเครื่องใช้ในครัวเรือน  จ านวน  34   คน  
คิดเป็นร้อยละ  17.0  เหตุผลที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย  
จ านวน  62  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.1   
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภท
สินค้าอุปโภค  ของห้างเทสโก้ โลตัส  พบว่าซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภค  ของห้างเทสโก้ 
โลตัส    มีทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญรายด้าน
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เมื่อเรียงล าดับทัศนคติที่มีจากมากไปหาน้อย  ได้ดังนี้  อันดับแรกด้านการส่งเสริมการตลาด  อันดับที่สองด้าน
ผลิตภัณฑ์  อันดับที่สามด้านสถานที่จัดจ าหน่าย  อันดับที่สุดท้ายด้านราคา 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ  
 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภคของห้างเทส
โก้ โลตัสด้านความต้องการและความพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในด้านความพึงพอใจในการ
ใช้สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  และด้านความต้องการใช้สินค้าแบรนด์เฮ้าส์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01  ตามล าดับ ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการซื้อ  
 สรุปทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อต่อ 1 
เดือน  ของกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ของห้างเทสโก้ โลตัสและทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง  ส่วนด้านราคา  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ ของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ของเทสโก้ โลตัส 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยของทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภค  ของห้าง
เทสโก้  โลตัส  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 
 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภค  ของห้างเทสโก้  โลตัส  
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ในจังหวัดอุบลราชธานี  จากการศึกษาวิจัย  ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบ
รนด์ของเทสโก้  โลตัส  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  20 - 39  ปี สถานภาพโสด  มีการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญา อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่ ากว่า  10,000  บาท  และส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการ
เลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทสินค้าอุปโภค  สินค้าที่เลือกซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน  เหตุผลที่ส าคัญที่สุด
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย  และเลือกซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์ด้วยตนเอง 
 ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภท
สินค้าอุปโภคของเทสโก้  โลตัส  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภค
ของห้างเทสโก้  โลตัสโดยมีทัศนคติในภาพรวมอยู่ในระดีในทุก ๆ  ด้าน  ซึ่งให้ความส าคัญด้านการส่งเสริม
การตลาดมากที่สุด  รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์  ด้านสถานที่ในการจัดจ าหน่ายและด้านราคา  ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์  ประเภทสินค้าอุปโภคของห้างเทสโก้  โลตัส  
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีความสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด  ส่วนด้านรา
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คามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านราคาสินค้าว่าจะต้องมีความคุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของตัวสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจและให้ความส าคัญด้านราคาโดยค านึง
ราคาที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของตัวสินค้า  ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานควบคู่กับการก าหนดราคาให้เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 2.  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการสถานที่จัดจ าหน่ายที่มีความ
สะดวกสบายในด้านการเดินทางและมีความสวยงามและบรรยากาศดี  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องค านึงถึงการ
เลือกท าเลที่ตั้งให้มีการคมนาคมที่สะดวกและจัดสถานที่จัดจ าหน่ายให้มีความสวยงามพร้อมทั้งสร้าง
บรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค 
 3.  ผลการศึกษาพบว่า  ในหนึ่งเดือนผู้ตอบแบบสอบถามท าการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มากกว่า  2  ครั้ง  
และค่าใช้จ่ายที่ซื้อในการซื้อแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง  501 - 1,000  บาท  ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นท าให้ทราบว่าผู้ซื้อมี
ก าลังการซื้อและตัวผู้ประกอบการสามารถที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 4.  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข่าวสารด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการ
โฆษณาผ่านสื่อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งตัวผู้ประกอบการควรรักษาระดับการโฆษณาให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  และ
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลด้านตัวผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมจากพนักงานขายจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการเพ่ิมยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้ด้วย 
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T 072 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์  

สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
Factors affecting to behavior using the services Swensen’s ice scream at Robinson 
Department Store Branch Roi – Et of consumer in Muang District, Roi – Et Province 

 

ธัญญลักษณ์ ตุมอญ1 จิราวรรณ เชียงสวนจิก2  

Thunyhaluck Tumorn1 Chirawan Chiangsuanchik2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน

ไอศครีมซเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านไอศครีมซเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด และ3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมซเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน     การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ
ร้านไอศครีมซเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด จ านวน 120 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษามี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     ต่ ากว่า 5,000 บาท โดยผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านไอศครีม Swensen’s เพราะติด
ใจในรสชาติของไอศครีม มีค่าใช้จ่าย    ในการบริโภคไอศครีมโดยเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ71 – 150 บาท ช่วงเวลา
ที่เข้าใช้บริการบ่อยที่สุด คือ ช่วง 12.00 – 14.00 น. เวลาเฉลี่ยที่เข้ามาใช้บริการเท่ากับ 15 – 30 นาที มักไป
ใช้บริการกับสมาชิกในครอบครัว และมีความถี่ในการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 1  – 3 ครั้งต่อเดือน 2) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลจากประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก 
  3) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีม Swensen’s แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.5 
                                                 
1 2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาร้อเอ็ด 
1 2 Roi Et Vocational College 
* Corresponding author. E-mail: thunyhaluck_t@rvc.ac.th 
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ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ร้านไอศครีมซเวนเซ่นส์ 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the factors influencing the behavior of 
Swensen’s ice cream shop in Robinson Roi branch of consumers in Mueang District. Roi Et By 
studying the marketing mix factors of Swensen’s ice cream Shop, Robinson Roi Et Branch 
And to compare the differences between Demographic factors and behavior of using 
Swensen’s ice cream shop, Robinson Roi Et branch of consumers in Mueang District, Roi 
Et.The sample group used in this research was 120 consumers who used Swensen’s ice 
cream shop in Robinson Roi branch using questionnaires. Is a tool for collecting data The 
statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. Analysis 
of differences by using t-test statistics and one-way analysis of variance (One – Way ANOVA)  
         Research shows that most consumers are female. Under the age of 18, students / 
students have an average monthly income of less than 5,000 baht. Consumers come to use 
Swensen’s ice cream shop because they are attracted to the taste of ice cream. The average 
cost of ice cream consumption per time is 71 - 150 baht. The most frequently used time is 
from 12.00 - 14.00 hrs. The average time to use is 15 - 30 minutes. Often use the service 
with members family And has an average access frequency of 1-3 times per month Factors 
that are influenced by marketing mix in various aspects, found that marketing mix factors 
Product Distribution channels At the highest level While the price Marketing promotion Is a 
factor that has a high level of influence Hypothesis test results Comparison of differences 
between demographic factors With the behavior of using Swensen’s ice cream shop, 
Robinson Roi branch, found that demographic factors are gender, age, occupation, average 
monthly income different There is a different behavior for using Swensen’s ice cream shop. 
 

Keywords: Influential factors, Marketing Mix, Consumer behavior, Swensen’s ice cream shop 
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          ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีการขึ้นลงตามสภาวะทางการเมือง ซึ่งธุรกิจทั้งมืออาชีพและผู้
เริ่มธุรกิจใหม่ได้หาธุรกิจใหม่ ๆ เป็นของตนเองไว้ส ารองเมื่อเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจ
ร้านอาหารประเภทอาหารทานเล่น (Light Food) ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารประเภทกาแฟ เครื่องดื่มเบเกอรี่หรือ
ของหวานประเภทไอศครีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ “ร้านไอศครีม” ซึ่งเป็นที่นิยมและก าลังเติบโตขึ้นมาก ใน
ปัจจุบันมีความแปลกใหม่และมีรสชาติให้เลือกมากมายอยู่ตลอดเวลา มีหลากรสหลายแบบ มีการประยุกต์
ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้เพ่ือสุขภาพมาท าไอศครีมจ านวนมาก ไอสครีมปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 
ไอศครีมในระดับพรีเมี่ยม (Premium) ระดับสแตนดาร์ด (Standard) และระดับแมส (Mass) ไอศครีมที่
ผู้บริโภคให้ความสนใจ คือไอศครีมระดับพรีเมี่ยม โดยการบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาให้ความส าคัญ
กับขั้นตอนการผลิตและการเลือกสรรของวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพซึ่งได้จากธรรมชาติไม่มีการตกแต่ง ซึ่งจะ
สอดคล้องกับผู้บริโภคท่ีได้รับความนิยมในการออกก าลังกายเน้นสุขภาพ อีกท้ังเป็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับการน าเสนอ
รูปแบบใหม่จากไอศครีม การมีรสชาติแปลกและแตกต่างจากไอศครีมเดิม ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลาย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ จึงท าให้การบริโภคไอศครีมพรีเมี่ยม ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทั้งยังมีการบริโภคที่
มากขึ้นอีกด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 3107) 
         ดังนั้น จากการเติบโตของร้านไอศครีมพรีเมี่ยมในตลาด ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการของร้านไอศครีมพรีเมี่ยม จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้า
ใช้บริการร้านไอศครีม ซเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งร้าน
ไอศครีมสเวนเซ่นส์เป็นร้านไอศครีมพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
สามารถน ามาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
และเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาด ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดของผู้บริโภค  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
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               พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ 
การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา 
(Schiffman and Kanuk, 1994) 
             Engel และผู้ร่วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการกระท าของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อน
และมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว             
  ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้
ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผลหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
บริการและแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งเงิน เวลาและก าลังซื้อเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อัน
ประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหนและบ่อยแค่ไหน 
              แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีส่วนในการ
ก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว 
             ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้ งนี้หมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าท่ีหน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งน าเสนอ

ต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็น
เจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม 
ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้าทางกายภาพ 

2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติการการใช้บริการของผู้บริโภค 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) 

          ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  
Mix ) ของ Philip  Kotler  ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  สิ่งที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  โดยทั่วไปแล้ว  
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ    คือ  ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้  และ  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 
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2. ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  
( Value )  ของบริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น 
การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจ าแนก
ระดับบริการที่ต่างกัน 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ  ซึ่ง
จะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม  การใช้บริการและเป็น
กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม  
การจูงใจ      เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติที่
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเริ่ม     มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้าง
ค่านิยมให้กับองค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  
เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางด้าย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีม 
สเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด         
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ลักษณะประชำกรศำสตร์  
 - เพศ  
 - อายุ  
 - อาชีพ     
 - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขาโรบินสิน

ร้อยเอ็ด ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริโภคที่อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เคยใช้
บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขาโรบินสินร้อยเอ็ดซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สูตรการค านวณของ William G. Cochran(1977)   คือ สูตร  n =    แต่วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดสัด

ส่วยประชากรที่สนใจไว้ 50% หรือ0.50 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 384.16 หรือ 385 
ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก(Convenience Sampling) หลังจากที่ลูกค้าเดินออกจากร้าน
ไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลักษณะเฉพาะ
และข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ส่ วนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended response question) จ านวน 
4 ข้อ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์  
สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-
ended response question) แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)         ส่วนที่ 3 ค าถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขา โรบินสันร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ รวม 24 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามวิธีการให้คะแนนรวม (Rating 
Scale Method : Scale Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตราภาคชั้น (Interval Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดการให้คะแนน(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 100)  

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ เชิงส ารวจ (Survey Method) โดยการแจก

แบบสอบถามแก่ประชาชนที่เคยใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด จ านวน 385 ชุด 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล จะด าเนินการหลังจากได้แบบสอบถามครบถ้วนแล้ว โดยผู้ศึกษาท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล (Checking) ท าการลงรหัส (Coding) และน าข้อมูลไปประมวลผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหา
ค่า t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชา 2 กลุ่ม และการหาค่า F – test (One – 
Way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือการทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนค่าสถิติเชิงอนุมาน เพื่อสดสอบสมมติฐานได้แก่ ใช้สถิติ t-test 
(Independent Samples t-test) เพ่ือเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม 
คือ ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์   
และใช้สถิติ F – test (One – Way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือการทดสอบความ
แตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์จ าแนก
ตามอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ 

 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นนักเรียน
นักศึกษารายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท เข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์เพราะติดใจในรสชาติ ใช้จ่ายในแต่ละ
ครั้งที่เข้าใช้บริการเฉลี่ย 71 -150 บาท เข้าใช้บริการช่วงเวลา 12.01 - 14.00 น. ใช้เวลาเฉลี่ย 15 -30 นาที 
ส่วนใหญ่ไปกับครอบครัว 1-3 ครั้งต่อเดือน 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขา โรบินสันร้อยเอ็ด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความพึงพอใจ 

 S.D แปลผล 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ 4.74 0.45 มากที่สุด 
2.  ด้านราคา 4.40 0.70 มาก 

3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.65 0.58 มากที่สุด 

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.35 0.69 มาก 
5.  ด้านบุคลากร 4.54 0.60 มากที่สุด 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.72 0.48 มากที่สุด 

7. ด้านกระบวนการ 4.45 0.64 มาก 
 การทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ แตกต่างกัน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์   
ในด้านมักไปใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์กับใคร ส่วน ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคไอศครีมโดยเฉลี่ยต่อ
ครั้ง ในด้านช่วงเวลาเข้าใช้บริการ ในด้านเวลาเฉลี่ยที่เข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ในด้านความถี่ใน
การเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        อายุที่แตกต่างกันกับเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ในด้านเหตุผลหลักในการ
เลือกใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ แตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคไอศครีมโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ไม่
แตกต่างกัน ด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ บ่อยที่สุด ไม่แตกต่างกัน ด้านเวลาเฉลี่ยที่เข้า
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ใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ไม่แตกต่างกัน ด้านมักไปใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ กับใคร แตกต่าง
กัน ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ด้านเหตุผลหลักในการเลือกใช้
บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์  ด้านเวลาเฉลี่ยที่เข้าใช้
บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ด้านมักไปใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ กับใคร ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง
กัน ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านไอศครีม สเวนเซ่นส์ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ด้านเหตุผลหลักใน
การเลือกใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคไอศครีมโดยเฉลี่ยต่อครั้ง  ด้านช่วงเวลา
ที่เข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ บ่อยท่ีสุด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขา โรบิน
สันร้อยเอ็ด ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความมี
ชื่อเสียง  ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ รสชาติของไอศครีม ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรสชาติให้เลือกมีความ
หลากหลายของ Topping และไอศครีมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัย
ของพงศ์ศิริ แซ่ตัน (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ : กรณีศึกษา ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขา Big C สตูล โดยพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรสชาติให้เลือก
รับประทาน การจัดรูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑ์ความหลากหลายของ Topping ให้เลือก และภาชนะที่ใช้
ใส่ไอศครีมมีความสวยงาม 

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องเมนูแสดงราคา
อย่างชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของพงศ์ศิริ 
แซ่ตัน (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ : กรณีศึกษา ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขา Big C สตูล โดยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
และเมนูแสดงราคาอย่างชัดเจน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ
เรื่องร้านอยู่ในท าเลที่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก บรรยากาศภายในร้านมีความดึงดูดให้เข้าใช้บริการ และ
การจัดสรรที่นั่งเพียงพอต่อลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชื่นจิตร  อังวราวงศ , มนตรี  ทองโคตร และ
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เปรมใจ  สัจจะอารีวัฒน์ (2559) ที่ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคไอศครีมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกร้านไอศครีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง ท าเลที่ตั้งเป็น
จุดเด่นมองหาได้ง่าย และมีก าหนดเวลาเปิด – ปิดร้านที่แน่นอน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลพิเศษ มีการแนะน าสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง และมีการโฆษณา ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ รถแห่ ใบปลิว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชื่นจิตร  อังวราวงศ , มนตรี ทองโคตร และ
เปรมใจ  สัจจะอารีวัฒน์ (2559) ที่ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคไอศครีมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกร้านไอศครีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ส่วนลดจากบัตรสมาชิก การแจก
ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ การทานฟรีวันเกิด และการโฆษณาสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network 
         การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรม  การเข้า
ใช้บริการร้านไอศครีม สเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด 
           ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ในด้านค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคไอศครีมโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ บ่อยที่สุด ด้านเวลา
เฉลี่ยที่เข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ และด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์  เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน เนื่องจากเพศชายและเพศหญิง มักจะมีค่านิยม ทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจใน
เรื่องการซื้อสินค้าหรือบริการที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติพนธ์ ฤกษ์หร่าย และนันทสารี (2560) 
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการร้านไอศครีมพรีเมี่ยมตามศูนย์การค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศครีมพรีเมี่ยมตาม
ศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านไอศครีมพรีเมี่ยมตามศูนย์การค้าแตกต่างกัน 
          ผู้บริโภคท่ีมีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ในด้านเหตุผลหลัก
ในการเลือกใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ด้านมักไปใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์  กับใคร และด้าน
ความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน เนื่องจากช่วงอายุในแต่ละวัย 
เช่น ช่วงวัยรุ่น ช่วงวัยท างาน จะมีวิถีการด าเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มอายุน้อย ส่วนใหญ่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็ว ไม่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว  มักชอบไปกับกลุ่มเพ่ือน ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ ชอบสินค้า
ตามกระแสนิยม ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่อยู่ใน  วัยท างานที่มักจะค านึงถึงเหตุผลในการซื้อสินค้าเป็นหลัก รวมทั้ง
อายุที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อ ความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจักรกฤษณ์  นาคประเสริฐ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
ไอศครีม พรีเมี่ยม  ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่าผู้บริโภคที่มี
อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมพรีเมี่ยมแตกต่างกัน  
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          ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ในด้านความถี่ใน
การเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง กับทฤษฎีของ คอตเลอร์ 
(Kotker. 2003,) ที่ว่าอาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และมีความต้องการสินค้าและบริการที่
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรกฤษณ์ นาคประเสริฐ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านไอศครีมพรีเมี่ยม ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมพรีเมี่ยมแตกต่างกัน 
          ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ใน
ด้านความถ่ีในการเข้าใช้บริการร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้า
และอ านาจในการซื้อสินค้ามีไม่เท่ากัน ประกอบกับในปัจจุบันผู้บริโภคทั่วไป มีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในการ
ด ารงชีวิต ท าให้ผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย หรือเพ่ิงเริ่มท างานให้ความส าคัญในเรื่องราคาและการเข้าใช้บริการ ซึ่ง
แตกต่างจากผู้ที่มีการงานมั่นคง มีรายได้ค่อนข้างสูง จะเข้าใช้บริการบ่อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติ
พนธ์ ฤกษ์หร่าย และนันทสารี (2560) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านไอศครีมพ
รเีมี่ยมตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านไอศครีมพรีเมี่ยมตามศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านไอศครีมพรีเมี่ยมตามศูนย์การค้าแตกต่างกัน 
          สมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์กับพฤติกรรม     
การเข้าใช้บริการร้านไอศครีม Swensen’s สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านไอศครีม 
Swensen’s แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ .05 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการในการบริโภคไอศครีม แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะ
ค านึงถึงเรื่องราคา มักชอบรับประทานของหวาน ชอบความน่ารักสดใส และจะใช้เวลาในการเข้าใช้บริการ
มากกว่าเพศชาย ดังนั้น ธุรกิจจึงควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละเพศ เช่น ไอศครีมมีสีสันสดใส
ผสมผสานกับรสชาติของผลไม้นานาชนิดส าหรับเพศหญิง ไอศครีมที่มีรสชาติเข้มข้นช็อกโกแลตหรือรสชาติ
ของกาแฟซึ่งจะไม่หวานเกินไป เหมาะส าหรับเพศชาย เป็นต้น หรือการจัดโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกของพ
รีเมี่ยม เช่น การน าฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนวันพีชหรือโมเดลกันดั้มมาใช้เป็นสิ่งจูงใจส าหรับเพศชาย การน าฟิกเกอร์
หรือตุ๊กตาคิตตี้ , โดราเอม่อน , มิกกี้เม้าส์ ฯลฯ มาใช้เป็นสิ่งจูงใจส าหรับเพศหญิง 

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยรุ่น มักจะ
ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ ตามกระแสความนิยม และมักจะชอบ ไปไหนมาไหนกับกลุ่มเพ่ือน ส่วนผู้ที่มีอายุอยู่ใน
วัยรุ่นกลางคนจะชอบความสงบเงียบ ใส่ใจในเรื่องสุขภาพเป็นหลัก ดังนั้น ธุรกิจควรมีการปรับปรุงรสชาติและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย การน ากระแสความนิยมของวัยรุ่นมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เช่น 
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การน าผู้มีชื่อเสียงที่ก าลังเป็นที่ชื่นชอบ ของวัยรุ่นมาเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสัน
สดใสเหมาะกับวัยรุ่น เป็นต้น การออกเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับวัยกลางคน ในเรื่องของรสชาติ อาจลดปริมาณ
น้ าตาลลง เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพ่ือดึงดูดในกลุ่มวัยท างานผู้ที่ชอบรับประทาน       ของหวาน แต่
ยังกังวลในเรื่องสุขภาพ ให้มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น หรือการจัดโซนส าหรับนั่งเงียบๆ ไม่วุ่นวาย 
ส าหรับผู้บริโภคท่ีต้องการความสงบหรือต้องการความเป็นส่วนตัว    
 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรน าผลการวิจัยไปศึกษาต่อยอดเพ่ือให้ได้ผลในเชิงลึก เช่น การศึกษาแนวทาง การพัฒนากล
ยุทธ์การตลาดบริการของร้านไอศครีม เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการตลาด 

2. การศึกษาความจงรักภักดี ความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด  
  3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถน าข้อมูล มาปรับปรุง 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจเลือกใช้บริการครั้งต่อไป 
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T 073 

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 

Creating and finding efficiency of Wireless Peak Demand Metering System 
ประสาน  ภัทรประสงค์1 , สุทธิพันธ์  สุวรรณรัตน์2 และ สมยศ สุวรรณรัตน์3 

Prasarn Pattaraprasong1 Sutthiphan Suwannarat2 and Somyot Suwannarat3  
 

บทคัดย่อ 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้า 
แบบไร้สาย และทดสอบประสิทธิภาพของ เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายสาย โดย
ผู้วิจัยน าเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบของไฟฟ้าแบบไร้สาย ที่สร้างเสร็จสมบูรณไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินและน าไปทดสอบ TOU ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเ พ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพ  
หาประสิทธิภาพของ เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยผู้วิจัยได้น าเครื่องวัด 
ค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและน าไปทดสอบ
กับมิเตอร์ TOU  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย สามารถวัดค่าได้
ใกล้เคียงกับมิเตอร์ TOU ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้ในปัจจุบันโดยมีค่าผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.873% และ
การประเมินความพึงพอใจในการสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายของผู้เชี่ยวชาญ  

ด้านการออกแบบอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.87, SD = 0.19) ด้านประสิทธิภาพในการท างาน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.65, SD = 0.10) และ ด้านความ พึงพอใจภาพรวมของการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี ( =3.97, SD = 0.13) 
 
ค าส าคัญ:  เครื่องวัดค่า Peak Demand ระบบไฟฟ้า, มิเตอร์ TOU  โมดูล NRF24L01P ค่า Peak Demand 

ในระบบไฟฟ้า 
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Abstract 
 This research aimed to 1) create the Wireless Peak Demand Meter and 2) Find the 
efficiency of the Wireless Peak Demand meter. The simples for evaluating the efficiency 
were exports Provincial Febricity Authority and Tour Meter  
 The results found that 1) Wireless pack Demand Meter could be metered with 
error at0.873% comparing with TOU meter of PEA, 2) The exports satisfied The meter at 

“mush” level ( =3.97,SD=0.13) 

 
Keywords: Peak Demand Metering 

 
บทน า 

ในการที่ผู้ประกอบการจะประหยัดค่าไฟฟ้าเพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิตด้วยโดยการควบคุม  
ค่า Demand นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องจัดท าโหลดโปรไฟล์ และต้องคอยจดหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจากมิเตอร์หน้าโรงงานทุก 15 นาที เพ่ือดูว่าเวลาใดคือเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ียุ่งยากและใช้เวลามากและอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนัก  

 จากสภาพปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้าง เครื่องวัดค่า Peak 
Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการค่า Demand  ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น   
โดยเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย จะรับค่าก าลังไฟฟ้าจากเครื่องส่งของเครื่องวัด 
ค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร Wireless ผ่านโมดูล 
NRF24L01P. มายังตัวรับและท าการเก็บข้อมูล จากการใช้พลังงานสูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาลงใน Data 
Logger เพ่ือดูค่า Peak ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน จึงสามารถบริหารจัดการค่า Demand ได้ง่ายขึ้นช่วยลดต้นทุน
การผลิตจากจากการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 
 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของ เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้า 
 ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) คือ ค่าสูงสุดของค่าพลังไฟฟ้า ในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) ขนาดของโรงงานและก าลังไฟฟ้าที่ใช้ มีผลกระทบต่อการเลือกระดับ
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แรงดันของระบบไฟฟ้าในโรงงานซึ่งจะส่งผลต่อไปยังการลงทุนในอุปกรณ์ และอัตราค่าไฟฟ้า ตลอดจน
มาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ใช้ควบคุมการใช้ไฟของโรงงาน 

1.1 โรงงาน / ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องเชื่อมต่อกับระบบแรงดันต่ าของการไฟฟ้า (จุดติดตั้งมาตรวัด 
ไฟฟ้า) อัตราค่าไฟฟ้าคิดเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge) ไม่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
(demand charge) ค่าพลังงานไฟฟ้าเกิน 400 Kwh หน่วยละ 2.4780 บาท 

1.2 โรงงาน / ธุรกิจขนาดกลาง สามารถขอเลือกใช้และเชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระยะห่างที่โรงงานมีความสามารถลงทุนได้ อัตราค่าไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันตามระดับแรงดัน  
ที่ขอใช้โดย On peak ช่วงเวลา : 18.30-21.30 น. ของทุกวัน Partial peak ช่วงเวลา : 08.00-18.30 น. ของ
ทุกวัน ( คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เกินจากช่วง on peak) Off peak ช่วงเวลา : 21.30-
08.00 น. ของทุกวัน ไม่คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 โรงงานขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าสม่ าเสมอ ต้องพิจารณาใช้เฉพาะอัตราค่าไฟคิดตามช่วงเวลาของการใช้  
(Time of Use Rate : TOU Rate) โดย On peak ช่วงเวลา : 09.00-22.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
Off peak ช่วงเวลา : 22.00-09.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ และ 00.00-24.00 น. วันเสาร์- วันอาทิตย์  
และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) [1] 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

รุ่งโรจน์  สงวนพัฒนา [2] งานวิจัยการสร้างระบบตรวจนับและตรวจสอบเครื่องมือด้วยเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สาย ผลวิจัยสรุปได้ว่า  ระบบต้นแบบสามารถตรวจนับและตรวจสอบเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่
ภายในห้องได้  การเปรียบเทียบความเที่ยงตรงในการจับเวลาการเปิดใช้งานของอุปก รณ์ต้นแบบ 
มีความเที่ยงตรงการสื่อสารไร้สายระหว่างเครื่องมือกับจุดตรวจจับสามารถส่งข้อมูลระบุตัวตน เวลาการเปิด  
ใช้งาน ค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องมือได้ถูกต้องและการเก็บข้อมูลเครื่องมือของจุดตรวจจับสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้อง 

ธนกร  อยู่โต [3] งานวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบบสั่นสะเทือนส าหรับผู้บกพร่อง
การได้ยิน ผลวิจัยสรุปได้ว่าการรับและส่งคลื่นโดยการจ าลองห้องผู้โดยสารจ านวน  32 ที่นั่ง ผลที่ได้ 
มีความถูกต้อง100% และผลการทดสอบการรับและส่งคลื่นจากตึกสูง 4 ชั้นมีความถูกต้อง100 สามารถ
น าไปใช้กับผู้บกพร่องการได้ยินเพ่ือแจ้งเตือนแบบไร้สายใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล
ได้จริง 
  ผดุง กิจแสวง [4] ระบบเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณหม้อแปลงจาหน่ายแบบเวลาจริง
ประมวลผลแบบดิจิตอลผลวิจัยสรุปได้ว่าระบบสามารถรายงานเฝ้าตรวจวัด  ระดับกระแสรั่ว ไร้สายแบบเวลา
จริง จะส่งข้อมูล รายงานผลทุก ๆ เวลา 1 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการ เก็บข้อมูลสัญญาณกระแส 
และประมวลผล ส่วน ระยะทางในการส่งข้อมูลสูงสุดประมาณ 450 เมตร ผล การทดลองรายงานผลไร้สาย
แบบเวลาจริง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ

เครื่องวัด Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายส าหรับใช้ในการวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้า 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเครื่องวัด Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 
1.  ศึกษาการวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้า  
โดยในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา On Peak คือช่วงเวลา 

ที่ระบบมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากโดยช่วงเวลา On Peak จะอยู่ในช่วงเวลา 09.00 – 22.00 น.  
ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ส่วนช่วง Off Peak เป็นช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย Off Peak  
โดยช่วงเวลา Off Peak จะอยู่ในช่วง เวลา 22.00 – 09.00 น. ของวันจันทร์ – วันอาทิตย์ และเวลา 00.00 – 
24.00 น.วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

2.  ออกแบบเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายการออกแบบเครื่องวัด Peak 
Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ อุปกรณ์ตัวส่งและอุปกรณ์ตัวรับโดย
อุปกรณ์ตัวส่งของเครื่องวัด Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายจะถูกติดตั้งไว้ที่ต าแหน่ง Incoming 
จากหม้อแปลงไฟฟ้า หรือตู้ MDB ต่างๆโดยตัวส่งจะท าการวัดค่า พลังงานไฟฟ้าสุดมาพล๊อตกราฟเพ่ือ
ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม PLX-DAQ ก าลังไฟฟ้า KW แล้วส่งค่าก าลังไฟฟ้าที่
วัดได้ผ่านช่องทางสื่อสาร Wriless  ผ่านโมดูล NRF 24L01 มายังตัวรับแล้วท าการเก็บข้อมูลความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าสูงสดุในแต่ละช่วงเวลาลงใน Data logger และน าค่า 
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ภาพที่  2  หลักการท างานของเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แบบร่างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 
3. การหาคุณภาพเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 น าเครื่องวัด Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ
ความช านาญในเรื่องของระบบไฟฟ้าประเมินเครื่องวัด Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายโดยตอบ
แบบสอบถามเพ่ือทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องวัด Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายที่สร้างขึ้น
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน โดยก าหนดความคิดเห็นเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับคือ [ 5 ] 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 5  คือ  เห็นด้วยในระดับมากที่สุด  
  ระดับคะแนนเท่ากับ 4  คือ  เห็นด้วยในระดับมาก 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 3  คือ  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 2  คือ  เห็นด้วยในระดับน้อย 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1  คือ  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด  
ผลการวิจัย 

จากการด าเนินการสร้าง เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบ
ไร้สายโดยได้ท าการรวบรวมผลการด าเนินการและการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องวัด Peak Demand 
ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. ผลการสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 
2. ผลการทดสอบเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ผลจากการสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 

 เครื่องวัด Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย  สามารถใช้กับ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส โดย
จะส่งค่าก าลังไฟฟ้าที่วัดได้ผ่านช่องทางสื่อสารแบบไร้สายและเก็บค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดลงใน Data Logger เพ่ือให้
สามารถเรียกดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าแบบ Real Time และย้อนหลังได้นอกจากนี้ยังสามารถน าค่าก าลังไฟฟ้าที่วัดได้
น ามาพล็อตกราฟเพ่ือดูการใช้ปริมาณก าลังไฟฟ้า 

2. ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้า
แบบไร้สาย 
ตารางที่  1  ตารางแสดงผลการทดสอบส่งค่าพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้จากอุปกรณ์ตัวส่งที่ระยะทาง 100 เมตร 

จากตารางที่ 1 ผลการส่งค่าและรับค่าผ่าน เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 
พบว่าในระยะทาง 100 เมตรสามารถรับค่าได้ตรงตามที่ส่งมาและน าค่าที่บันทึกใน Data Logger มาแสดง 
ลงบนกราฟ ได้ตรงตามค่าที่แสดงบนหน้าจอท่ีแสดงบนจอ LCD ของตัวรับขอ้มูลและกราฟในคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ ค่าท่ีวัดได้จากอุปกรณ์ตัวส่ง ค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์ตัวรับ ระยะทาง
(เมตร) 

ผลการทดลอง 

Pmax1 Pmax2 Pmax1 Pmax2 PTotal 
1 563.0 209.0 563.0 209.0 772.0 100 ส่งได้ 

2 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 100 ส่งได้ 

3 538.9 224.4 538.9 224.4 763.3 100 ส่งได้ 
4 529.3 220.1 529.3 220.1 749.4 100 ส่งได้ 

5 525.1 221.7 525.1 221.7 746.8 100 ส่งได้ 

6 520.3 220.6 520.3 220.6 740.9 100 ส่งได้ 
7 521.4 221.3 521.4 221.3 742.7 100 ส่งได้ 

8 523.6 222.4 523.6 222.4 746 100 ส่งได้ 
9 522.8 225.3 522.8 225.3 748.1 100 ส่งได้ 

10 522.4 224.7 522.4 224.7 747.1 100 ส่งได้ 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลการทดสอบส่งค่าพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้จากอุปกรณ์ตัวส่งที่ระยะทางต่างๆ 

จากตารางที่  2  การส่งค่าและรับค่าผ่าน เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย
สามารถรับข้อมูลได้ไกลถึง 800 เมตร สามารถรับค่าได้ตรงตามที่ส่งมาและน าค่าที่บันทึกใน Data Logger  
มาแสดงลงบนกราฟ ได้ตรงตามค่าที่แสดงบนหน้าจอที่แสดงบนจอ  LCD ของตัวรับข้อมูลและกราฟบน
คอมพิวเตอร์ 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเพ่ือหาประสิทธิภาพของ เครื่องวัดค่า Peak Demand 

ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายเปรียบเทียบกับ มิเตอร์ TOU ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ครั้งท่ี เครื่องวัดค่า Peak Demand (w) เครื่องวัดกิโลวัตต์ทีไ่ด้มาตรฐาน (w) ค่าผิดพลาด(%) 

1 517.4 510.4 1.37 
2 515.3 505.3 2 
3 513.9 514.0 0.02 
4 512.7 507.7 0.98 

5 519.4 527.4 1.52 
6 518.1 518.0 0.02 
7 519.2 529.2 1.89 

8 516.1 516.3 0.04 
9 517.0 520.2 0.62 

10 519.9 518.5 0.27 
ค่าเฉลี่ย (%) 0.873 

จากตารางที่ 3 ผลการวัดค่าก าลังไฟฟ้าของเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย
เปรียบเทียบกับมิเตอร์ TOU ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 10 ครั้ง พบว่า ค่าความผิดพลาดน้อยสุดคือครั้งที่ 3 
และ 6 อยู่ที่ 0. 02% ค่าความผิดพลาดสูงสุดคือครั้งที่ 7 อยู่ที่ 1.89% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.873%  

ครั้งท่ี ส่งค่า รับค่า ระยะทาง
(เมตร) 

ผลการ
ทดลอง Pmax1 Pmax2 Pmax1 Pmax2 Ptotal 

1 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 50 ส่งได ้
2 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 100 ส่งได ้
3 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 150 ส่งได ้
4 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 200 ส่งได ้

5 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 300 ส่งได ้
6 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 400 ส่งได ้

7 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 500 ส่งได ้
8 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 600 ส่งได ้
9 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 700 ส่งได ้

10 520.7 203.8 520.7 203.8 724.5 800 ส่งได ้
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ภาพที่ 4 กราฟที่พล็อตในโปรแกรม PLX- DAQ ขณะที่ท าการทดสอบเทียบกับมิเตอร์  

TOU ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 
เมื่อผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สายเสร็จได้น าไป  

ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจจ านวน 5 คน 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย 

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้านการออกแบบอุปกรณ์มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.87, S.D. = 0.19) ด้านประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.65 

,S.D.=0.10) และ ด้านความ พึงพอใจภาพรวมของการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.97,S.D.=0.13) 

รายการการประเมิน  
ด้านการออกแบบอุปกรณ์ 

 

 
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานS.D. 

 
แปลผล 

อุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้ 4.0 0.47 ด ี

มีความสวยงาม 4.2 0.78 ปานกลาง 
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม 3.4 0.51 ด ี
ความทนทาน 3.9 0.31 ด ี

รวมเฉลี่ย 3.87 0.19 ด ี
ด้านประสิทธิภาพการท างาน    

สะดวกในการใช้งาน 3.3 0.48 ด ี
ความรวดเร็วในการท างาน 3.7 0.67 ด ี

ผลลัพธ์ที่ได้มคีวามถูกต้อง 4.1 0.56 ด ี
เทคโนโลยีทันสมยั 3.5 0.70 ด ี

เฉลี่ย 3.65 0.10 ด ี
ด้านความพึงพอใจภาพรวมของการใช้งาน    

อุปกรณ์สามารถน าไปใช้งานได้จรงิ 4.7 0.48 ดีมาก 

อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่าย 3.4 0.69 ปานกลาง 

การออกแบบมีความเหมาะสม 3.8 0.63 ด ี
ลดค่าใช้จ่ายได้จริง 4.0 0.81 ด ี

เฉลี่ย 3.97 0.13 ด ี
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยตัวส่งจะท าการวัดค่า
ก าลังไฟฟ้า KW แล้วส่งค่าก าลังไฟฟ้าที่วัดได้ผ่านช่องทางสื่อสารไร้สาย Wriless  ผ่านโมดูล NRF 24L01 
มายังตัวรับแล้วท าการเก็บข้อมูลความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาลงใน Data logger  
และพล็อตกราฟเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการใช้พลังงาน ได้ผลสรุปดังนี้ 

1. เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย สามารถวัดปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดแบบ real time หรือเรียกดูข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้  

2. เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย สามารถส่งค่าพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้
จากตัวรับมายังตัวส่งได้ระยะทางไกล 800 เมตร ในที่โล่ง[4] 

3. เครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย สามารถวัดค่าได้ใกล้เคียงกับมิเตอร์ TOU ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้ในปัจจุบันโดยมีค่าผิดพลาด 0.873% ซึ่งมีค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 2.5% อยู่ในมาตรฐานของการไฟฟ้า 

4. การประเมินความพึงพอใจในการสร้างเครื่องวัดค่า Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบไร้

สายของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.87, S.D. = 0.19) ด้าน

ประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.65 ,S.D.=0.10) และ ด้านความ พึงพอใจภาพรวม

ของการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =3.97,S.D.=0.13) 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. เพ่ือความสะดวกนั้นควรน าค่าพลังงานที่วัดได้ส่งขึ้นไปบน Cloud server แล้วส่งผลมาแสดงและ
พล๊อตกราฟบน Smart Phone  หรือ Tablet 

2. ควรมีการพัฒนาให้มีระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ( Demand Controller) 
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T 074 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้  

สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี  
Study of factors affecting the selection of consumers using  

MK Suki Restaurant.The Mall Ngam Wong Wan Branch Nonthaburi 
 

นชนก  ชุปวา 1 บังอร  อ้วนวิจิตร 2  
Nachanok  Chooppawa 1 Bangon  Aunwijit 2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้

บริการร้านอาหารเอ็มเคสุกี้สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาปัญหาและความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี  3) ส ารวจ
ประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด
นนทบุรี ใช้การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก จ านวน 100 คน ในการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติ
ที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี
ด้านผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ รสชาติของอาหาร ความหลากหลายของอาหาร ความสะอาดของอาหาร และความ

สดใหม่ของอาหาร ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านราคา 
เกี่ยวกับ มีการแสดงราคาอาหารอย่างชัดเจนความเหมาะสมของราคาอาหารกับคุณภาพอาหารและราคา

อาหารที่ทางร้านจ าหน่ายมีความเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.25) ด้าน
คุณภาพและบริการ เกี่ยวกับ พนักงานแนะน าอาหารชัดเจนและเข้าใจ พนักงานมีความกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ในการบริการพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และพนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.48) ด้านสถานที่ในการใช้บริการ เกี่ยวกับ บรรยากาศร้านมีความสวยงามภายในร้านมีความ

เพียงพอต่อการรับลูกค้า และมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.18) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.23) ด้านบุคลากร เกี่ยวกับมารยาทของพนักงาน การแต่งกายของพนักงาน บุคลิกและสี
                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

2 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
1 Institute of Vocational education : Northeastern Region 3 
2 Institute of Vocational education : Northeastern Region 3 
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หน้าท่าทางที่แสดงออกของพนักงาน และการช่วยเหลือและการแก้ปัญหา ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.14) และด้านกระบวนการการให้บริการ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารจากลูกค้าและขั้นตอนการ

ผลิตอาหารที่รวดเร็ว ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36) 
 
ความส าคัญ: ระดับรายได้ต่อเดือน ผู้บริโภค บริการอาหารเอ็มเคสุกี้ 
 
Abstract 
 The research is a purposes. 1. To Factors affecting customers’ choice to use MK 
Restaurants at The Mall Ngamwongwan Nonthaburi.  2.To study the problem and customer 
who come MK restaurant atThe Mall Ngamwongwan Nonthaburi.3.To investigate the 
demographicof customer at MK restaurant at The Mall Ngamwongwan Nonthaburi. 

The samples used in the research is that the restaurants at MK restaurant atThe Mall 
Ngamwongwan NonthaburiThe sample of 100 people in the operation and data 
collectionquestionnaire was used in the operation, which includes the following steps. The 
study also found. The number of respondents is 100 people, Using a convenient sampling of 
100 people to process and collect data The statistics used were percentage values, average 
values , Standard deviation . from this study. Most respondents are female. Accounted for 
56.0 percent, with the age range between 20-30 years, accounting for 37.0 percent, single 
status, 61.0 percent, having a career as a student / student Accounted for 50.0 percent, 
having a lower education degree Accounted for 67.0 percent and had a monthly income 
level below 10,000 baht or 46.0 percent . Consider the following results 
Factors affecting service selection of MK Suki Restaurant, The Mall Ngam Wong Wan Branch 
Nonthaburi Province, the product about the taste of food Variety of food Food cleanliness 
And freshness of food The overall picture is at the highest level averge 4.67 ,   Factors 
affecting service selection of MK Suki Restaurant, The Mall Ngam Wong Wan Branch 
Nonthaburi Province, the price of food prices is clearly shown, the appropriateness of food 
prices and food quality and the food prices that the shop sells are appropriate to the 
amount of images received at a high level averge 4.25, Factors affecting service selection of 
MK Suki Restaurant, The Mall Ngam Wong Wan Branch Nonthaburi Province, quality and 
service related to staff, introducing food clearly and understandable Employees are 
enthusiastic and caring for the service. The staff is sufficient to provide services. And the staff 
provide fast service The overall picture is at a high level averge 4.48, Factors affecting service 
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selection of MK Suki Restaurant, The Mall Ngam Wong Wan Branch Nonthaburi Province, the 
location of using the service about the shop atmosphere is beautiful within the store is 
sufficient to accept customers. And has a lot of parking spaces, convenient, overall image is 
at a high level averge 4.18, Factors affecting service selection of MK Suki Restaurant, The 
Mall Ngam Wong Wan Branch Nonthaburi Province in the promotion of marketing promotion 
and advertising through various media The overall picture is at a high level averge 4.23, 
Factors affecting service selection of MK Suki Restaurant, The Mall Ngam Wong Wan Branch 
Nonthaburi Province. Personnel about staff manners Employee dress The personality and 
expression of the expression of employees And help and problem solving The overall 
picture is at a high level averge 4.14 And factors affecting the selection of MK Suki 
restaurant, The Mall Ngamwongwan branch Nonthaburi Province in the process of providing 
services regarding the process of accepting food orders from customers and the fast food 
production process The overall picture is at a high level averge 4.36 
 
Keywords: Monthly income level, customer, service 
 

บทน า 
 ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสาขาแรกภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งใน
ขณะนั้น ร้านอาหารรูปแบบสุกี้ยากี้ยังไม่แพร่หลาย แต่ภายหลังการเปิดสาขาแรก ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้รับความ
นิยมและการตอบรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าจ านวนมาก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ได้มีการน าการบริหารจัดการ
และการตลาดสมัยใหม่มาด าเนินกิจการและเริ่มมีการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่องบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2532 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพ่ือด าเนินธุรกิจหลักคือร้านอาหารประเภทสุกี้  
ยากี้ นอกจากการประกอบธุรกิจบริการอาหารประเภทสุกี้ยากี้แล้ว ยังด าเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ 
ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ยาโยอิ" ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี 2549 ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อและเครื่องหมาย
การค้า "ฮากาตะ" และ "มิยาซากิ" ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์ดังกล่าว เริ่มด าเนินการในเดือนตุลาคม 2555 ร้านอาหาร
ไทยภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ณ สยาม" และ "เลอ สยาม" และร้านกาแฟ/เบเกอรี่ ภายใต้ชื่อและ
เครื่องหมายการค้า "เลอ เพอทิท" รวมถึงการด าเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมอาชีพเพ่ือฝึกอบรมพนักงานในเครือ
บริษัทฯ ทั้งหมดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีร้านเอ็มเค สุกี้ อยู่ทั้งหมด 419 สาขาทั่วประเทศ (รวม
ร้านเอ็มเค โกลด์ 6 สาขา) ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ 3 สาขา ร้านมิยาซากิ 22 สาขา ร้านอาหารไทยเลอ สยาม 
4 สาขาร้านอาหารไทย ณ สยาม 1 สาขาและร้านกาแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 3 สาขา นอกจากนี้ยังมีการ
ขายแฟรนไชส์ร้านเอ็มเค สุกี้ ให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม 
ประเทศลาว และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์  (เว็บไซต์: 
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http://investor-th.mkrestaurant.com/milestone.html สืบค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2561) จากการเปิด
สาขาจ านวนมาก จัดเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย จึงท าให้ตลาดด้านอาหารหันมาให้ความสนใจและตื่นตัวกับอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น สุกี้
จึงเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและให้สารอาหารครบถ้วน สุกี้หรือสุกี้ยากี้เป็น
อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ เต้าหู้ ผัก วุ้นเส้น ไข่ กินกับน้ าจิ้ม เป็นอาหารยอดนิยมในเอเชียมีหลายแบบ ที่เป็นที่
รู้จักแพร่หลายในเมืองไทยเมื่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามความพึง
พอใจ                     
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร 
เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี และศึกษาว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเคสุกี้สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของร้านอาหาร 
เอ็มเค สุกี้ ทีส่าขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรีรวมถึงการก าหนดกลยุทธ์และก าหนดส่วนประสม
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขา
เดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งาม          
วงค์วาน จังหวัดนนทบุรี 
  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
            ในการวิจัยเรื่องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค 
สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้   
    ประวัติร้านอาหารเอ็มเค สุกี้  
 เริ่มแรกของMK นั้นเกิดที่สยามสแควร์เป็นร้านอาหารไทย คูหาเดียว ด าเนินกิจการโดยคุณป้าทองค า 
เมฆโตโดยซื้อ กิจการมาจากคุณ MAKONG KING YEE(ชื่อย่อเป็น MK ) ซึ่งได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ BOSTON 
ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2505คุณป้าท ากิจการมาจนได้ดิบได้ดีอีกทั้งลูกค้าที่มาอุดหนุนทานก็ได้ดิบได้ดีไปเช่นกัน
จนเป็นที่รู้จักในวงการ บันเทิงมากมาย นั่นก็เป็นเพราะความ"ใจดี"ของคุณป้านั่นเองทานแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็ติด
ไว้ก่อน ป้าก็ไม่ทวง ทั้งลูกค้าทั้งเจ้าของร้านสนิทสนมกัน เหมือนญาติ เรียกกันพ่ีป้าน้า หลานตลอด อาหารขึ้น
ชื่อสมัยนั้นมี หลายอย่างอาทิ ข้าวมันไก่ เนื้อตุ๋น แป๊ะซะปลาช่อน ผัดไทย ผัดขี้เมา เนื้อย่างเกาหลีย าแซบ ๆ 
ทุกชนิด อีกทั้งมีเค้กแสนอร่อยขายตอนปีใหม่อีกด้วย กิจการค้าเริ่มก้าวหน้า ไปเป็นล าดับ จาก 1 คูหา ขยาย

http://investor-th.mkrestaurant.com/milestone.html%20สืบค้น
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เป็น 2 คูหา จวบจนล่วงเข้าปี 2527 ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เริ่ม ผุดขึ้นหลาย ๆ แห่ง คุณป้าได้รับการชักชวนให้
ไปเปิดร้านในเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ของนายห้างสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ และให้ชื่อร้านใหม่ว่าร้านกรีน เอ็ม 
เค ซึ่งก็ยังคงเป็นร้านอาหารไทยอยู่เช่นเดิมและมีลูกค้ากลุ่มครอบครัวและออฟฟิตเข้ามาอุดหนุนกัน อย่างคับ
คั่งใน 2 ปีถัดมาก็คุณ สัมฤทธิ์ ได้ชักชวน ให้มาเปิดร้านเอ็มเค สุกี้สาขาแรก ในห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเอง ซึ่ง
ขณะนี้ลูกชายลูกสาวและลูกเขยของคุณป้าทองค า ก็ได้มาช่วยบริหารงานตามวิธีการแผนใหม่และท าการขยาย
สาขาขึ้น อย่างต่อเนื่อง 14 ปี หลังจากนั้นก็สามารถขยายสาขาไปทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด ได้รวมๆกัน 153 
สาขาโดยใช้ หลักการบริการที่น าความพอใจมาสู่ลูกค้าเป็นแกนน าการฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจังและถนอม
น้ าใจของลูกน้องทุก ๆ คน เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง การตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงระบบงานอยู่
ตลอดเวลา (CONTINUOUS IMPROVEMENT) การเลือกตั้งร้านที่เหมาะสม ตั้งราคาอาหารเหมาะสมกับก าลัง
ทรัพย์ ของคนชั้นกลางและครอบครัวและเน้นการฝึกผู้จัดการที่มีความสามารถ สิ่งเหล่านี้เป็นร ากฐานค้ าจุน
เอ็มเค ให้เติบโตจวบจนทุกวันนี้       
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจซื้อ 
  ทฤษฎีการจูงใจของแม็คไกร์แม็คไกร ์ (McGuire)  ได ้พ ัฒนาระบบการจ าแนกประเภทของ
แรงจูงใจ ที่มีลักษณะชี้เฉพาะมากกว่าของมาสโลว์ แรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาของแม็คไกร์ที่น ามาใช้ทางการ
ตลาดมากและที่ส าคัญที่นักการตลาดควรทราบ มีดังนี้ (Hawkins, Best and Coney, 1998:369 - 372) 
ได้แก่ ความต้องการความสอดคล้องกัน ความต้องการทราบเหตุผลที่เป็นที่มาของสิ่งต่างๆ ความต้องการที่จะ
สามารถจ าแนกสิ่งต่างๆ ได้ ความต้องการที่จะสามารถบอกความหมายโดยนัยได้ ความต้องการความมี
อิสรภาพ ฯลฯ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด       
          ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอแก่ผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการหรือ
ความจ าเป็น ราคา (Price) หมายถึง การที่ผู้บริโภคจ่ายค่าผลิตภัณฑ์หรือค่าบริการแก่ผู้ให้บริการผู้ให้บริการจะ
เป็นผู้ก าหนดราคา  สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่จัดจ าหน่ายหรือให้บริการ ความสามารถในการเข้าถึง
หรือความสะดวกที่จะไปถึงบริการที่เสนอให้ การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) หมายถึง การแจ้งหรือ
บอกกล่าวให้ผู้บริโภค ได้ทราบลักษณะของบริการตลอดจนคุณค่าและประโยชน์ของบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
          ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ณัฐพร ยอดไกรศรี 2543 อ้างในชลิดา บุญเรือขาว 2551) 
โดยปกติแล้วผู้บริโภคจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้ออยู่ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ความรับรู้ถึงความต้องการหรือรับรู้
ถึงปัญหาการค้นหาข้อมูลการประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ ได้แก่ ความรับรู้ถึง
ความต้องการหรือรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ    

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีอุปสงค์ 
  ทฤษฏีอุปสงค์เป็นทฤษฏีที่อธิบายถึงปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ความต้องการที่
จะเป็นอุปสงค์ได้ต้องประกอบด้วย ผู้บริโภคมีความปรารถนาที่จะบริโภคสินค้าและบริการชนิดหนึ่ง อีกทั้ง
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ผู้บริโภค ยังต้องมีความสามารถและความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นตอบสนองความต้องการของตน
การที่ผู้บริโภคจะมีอุปสงค์หรือปริมาณการซื้อสินค้าและบริการชนิดใดเป็นจ านวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญซึ่งเป็นตัวก าหนดอุปสงค์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีมาสโลว์ 
   มาสโลว์ได้จัดล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ประเภท 5 ระดับ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีในสังคม ความ
ต้องการสมหวังในชีวิต  (Robbins. 1996:214) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด7P’S   
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่งที่ผู้ขาย

ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์  ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัด ด้านท าเลที่ตั้ง  ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ
และด้านกระบวนการ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ ความหมายของระบบบริการ  
  ระบบบริการ (Service Systems) หมายถึง การจัดวางแบบแผนการด าเนินการต่าง ๆ ในอันที่จะ
ให้บริการที่ตอบสนอง ความต้องการของบุคคลที่มารับบริการ ในการจัดการระบบบริการสมัยใหม่ จะเน้น
ความต้องการของลูกค้า และความสัมพันธ์กับลูกค้าในกระบวนการจัดการบริการ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการ
บริการดังกล่าวองค์ประกอบของงานบริการ ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, อ้างถึงใน ปานจิต. 2548 :6) กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของการบริการไว้ดังนี้  
 สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการ แต่สภาพแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกของผู้มารับบริการ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคทีใช้บริการ จ านวน 384 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ผล
การศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ดื่มกาแฟสดเฉลี่ย 3-4 วันต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการไม่แน่นอน ดื่ม
ในช่วงเช้าใช้บริการ 10-20 นาที ซื้อไปดื่มนอกร้าน ชอบดื่มแบบร้อน ชนิดมอคค่า รสชาติที่อ่อน ดื่มช่วยแก้ง่วง 
ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจซื้อกาแฟสดมากที่สุด คือ ความสะดวก ความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
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บุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยรวม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนียส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 ชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช (2557) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผล
ต่อความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารประเภทตามสั่งของผู้บริโภคในเขตทุ่งครุผลการศึกษาสรุปว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 39 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001 – 30,000 บาท ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ 
ได้ผลสรุปดังนี้ 1.เห็นด้วยต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้านการวางแผนการรับประทานในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การวางแผนการรับประทาน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการก าหนดจ านวนมื้อที่
รับประทานต่อวัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเลือกที่จะรับประทานมื้อหลักเป็นอาหารไทย 2. ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้านการคาดหวังจากการรับประทานอาหารนอกบ้าน 
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การคาดหวังจากการรับประทานอาหารนอกบ้าน ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ความหวังว่าจะได้รับความสุขภายหลังรับประทานอาหาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความ
คาดหวังว่าราคาไม่แพงเกินไป 3. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้านพฤติกรรม
การเลือกร้านอาหารที่จะใช้บริการ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเลือก
ร้านอาหารที่จะใช้บริการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การเลือกร้านค้าที่มีเมนูหลากหลาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ การเลือกร้านค้าที่มีราคาติดไว้ชัดเจน 4.ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การชอบ
รับประทานอาหาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การชอบร้านอาหารที่อยู่ริมทางในบางครั้ง  5. ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยต่อความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารประเภทตามสั่ง ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความภักดีในการใช้บริการร้านอาหาร 44 ประเภทตามสั่ง ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การ
รับประทานอาหารจากร้านอาหารตามสั่งต่อไปส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การแนะน าให้เพ่ือหรือคนรู้จัก
รับประทานอาหารจากร้านอาหารตามสั่ง 6. ผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลต่อ
ความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารประเภทตามสั่งของผู้บริโภคในเขตทุ่งครุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
และรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารประเภทตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
ทุ่งครุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 นงนุช อุณอนันต์ (2557) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 57.81 มีช่วง
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.53 มีระดับการศึกษาสูงสุด/ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 57.03 มีอาชีพพนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชน/ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 42.19 มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในเขต
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ธนบุรี กรุงเทพมหานครผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกดื่มกาแฟสดเพราะชอบในรสชาติของกาแฟ คิดเป็น
ร้อยละ 34.64 เลือกดื่มกาแฟสดที่มีตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 66.93 โดยเลือกดื่มกาแฟสด ซึ่ง
มีตราผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 77.60 เลือกดื่มกาแฟสดจากร้านที่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 65.63 
ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดจากสถานที่ท าางาน/สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.11 ชอบกาแฟคาปูชิโน่ คิดเป็นร้อย
ละ 36.72 ซื้อกาแฟสดในราคาแก้วละ 30-39 บาทคิดเป็นร้อยละ 38.02 มีการดื่มกาแฟสดทุกวัน คิดเป็นร้อย
ละ 36.72 ดื่มกาแฟสดในระหว่างเวลา 6.00-9.00 น. คิดเป็นร้อยละ 29.69 ชอบแนวการตกแต่งร้านกาแฟสด
แบบธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 48.70 นอกจากนี้เห็นว่าควรเน้นการให้บริการในด้านมนุษยสัมพันธ์ความเป็น
กันเองกับลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 45.83 ความคิดเห็นของผู้บริโภคกาแฟสดต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน และในรายด้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าาคัญในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับ
จากด้านช่องทางการจัดจ าาหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ 
 ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง26 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 2) ผู้บริโภคมีความต้องการแตกต่างจากการรับรู้จริงต่อคุณค่า
อาหารเพ่ือสุขภาพด้านโภชนาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 3) การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือ
สุขภาพด้านโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่งผลต่อความภักดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ได้ดีที่สุด คือความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือ การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือ
สุขภาพด้านโภชนาการ และอันดับสุดท้าย คือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4) 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในด้านความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาปัญหาและความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรีและ เพ่ือส ารวจ
ประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี 
           2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้บริโภคที่มาใช้
บริการร้าน อาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรีที่มีจ านวนทั้งสิ้น 1,246,295 คน 
(เว๊บไซต ์:https://th.wikipedia.org/wiki : 2561) ผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
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Yamane) ก าหนดความคลาดเคลื่อนไว้ที่ 5 % จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 คน 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี ตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะ 
  ในการตรวจได้ก าหนดการให้คะแนนของการตอบ ดังนี้ 
 มากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน  
 มาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน  
 ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน  
 น้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน  
 น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
มีหลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนเฉลี่ย และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด ,  2535 : 
100) ดังนี้ 
 4.51 – 5.00     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.51 – 3.50     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50     หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           น าแบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่  น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล  กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะ
มอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรีจ านวน 100 คน 
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างโดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน 
จังหวัดนนทบุรีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  
ผลการวิจัย 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0และเพศชาย
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  56.0 ตามล าดับ  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.0 ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  ช่วงอายุระหว่าง 31– 40 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 และอายุ 41-50 ปี จ านวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.0สถานภาพ
สมรส จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามล าดับ  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 
ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และพนักงานเอกชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
ตามล าดับ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.0 และระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 33 คน คิดเปน็ร้อยละ 33.0ตามล าดับ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.0 รายได้ต่อเดือนเดือนระหว่าง10,001 – 20,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ 1  แสดงผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์
งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นด้านที่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมเทียบกับทั้ง 7 ด้านมาก
ที่สุด โดยแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้สาขา
เดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี  
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ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยท่ีพิจารณา ระดับความพึงพอใจ 

 SD แปลผล 

1. รสชาติของอาหาร  4.75 .457 มากที่สุด 
2. ความหลากหลายของอาหาร 4.71 .477 มากที่สุด 

3. ความสะอาดของอาหาร 4.64 .502 มากที่สุด 

4. ความสดใหม่ของอาหาร 4.59 .533 มากที่สุด 
รวม 4.67 1.56 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติของอาหาร 

= 4.75 ความหลากหลายของอาหาร  = 4.71 ความสะอาดของอาหาร  =4.64 และความสดใหม่ของ

อาหาร = 4.59  ตามล าดับ 

             มีระดับความพึงพอใจด้านราคาคือ คือ มีการแสดงราคาอาหารอย่างชัดเจนมากที่สุด  =4.61 มี
ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพและบริการการให้บริการลูกค้าคือพนักงานมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่

บริการ  =4.53 มีระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการคือบรรยากาศร้านมีความสวยงาม   =4.22  มี

ระดับความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ   =4.24  มีระดับ

ความพึงพอใจด้านบุคลากร คือการแต่งกายของพนักงาน   =4.31  มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ

ให้บริการคือขั้นตอนการรับออร์เดอร์อาหารจากลูกค้า   =4.40    
  
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจ านวน 100 คน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.0 มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 37.0 
มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 61.0มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 และมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรีโดยสรุป
ได้ดังนี ้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด
นนทบุรีด้านผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ รสชาติของอาหาร ความหลากหลายของอาหาร ความสะอาดของอาหาร และ

ความสดใหม่ของอาหาร ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  =  4.67 
             2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด
นนทบุรี ด้านราคา เกี่ยวกับ มีการแสดงราคาอาหารอย่างชัดเจนความเหมาะสมของราคาอาหารกับคุณภาพ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    708 
 

 
  

อาหารและราคาอาหารที่ทางร้านจ าหน่ายมีความเหมาะสมกับปริมาณท่ีได้รับภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  =  
4.25 
             3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด
นนทบุรีด้านคุณภาพและบริการ เกี่ยวกับ พนักงานแนะน าอาหารชัดเจนและเข้าใจ พนักงานมีความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการบริการพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และพนักงานให้บริการด้วยความ

รวดเร็ว ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  =  4.48 
             4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด
นนทบุรีด้านสถานที่ในการใช้บริการ เกี่ยวกับ บรรยากาศร้านมีความสวยงามภายในร้านมีความเพียงพอต่อการ

รับลูกค้า และมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  =  4.18 
             5. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด
นนทบุรีด้านการส่งเสริมการตลาด เกี่ยวกับ การจัดโปรโมชั่นและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภาพ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  =  4.23 
6. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด

นนทบุรีด้านบุคลากร เกี่ยวกับ มารยาทของพนักงาน การแต่งกายของพนักงาน บุคลิกและสีหน้าท่าทางที่

แสดงออกของพนักงาน และการช่วยเหลือและการแก้ปัญหา ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  =  4.14 
 7. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัด
นนทบุรีด้านกระบวนการการให้บริการ เกี่ยวกับ ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารจากลูกค้าและขั้นตอนการผลิต

อาหารที่รวดเร็ว ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  =  4.36 
 
อภิปรายผล 
     จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้                     
สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายผล จากการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 37.0 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 61.0มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.0 มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 และมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 46.0 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน 
จังหวัดนนทบุรี และจากการอภิปราย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในภาพรวมได้ดังนี้ 
               ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะ
มอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี ปัญหาและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ 
สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี และจากการการส ารวจประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ
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ร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี ผลจากการศึกษาเกี่ยวข้องกับส่วนประสม
ทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 
    1. ด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้ สาขาเดอะ
มอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี รายด้านเริ่มจาก ด้านรสชาติของอาหารมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 
รองลงมาควาหลากหลายของอาหาร ความสะอาดของอาหารและความสดใหม่ของอาหารตามล าดับ 
    2. ด้านราคา ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้สาขาเดอะมอลล์
งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี รายด้านเริ่มจาก ด้านมีการแสดงราคาอาหารอย่างชัดเจน มากที่สุด รองลงมา 
ด้านความเหมาะสมของราคาอาหาร/กับคุณภาพอาหารและ ด้านราคาอาหารที่ทางร้านจ าหน่ายมีความ
เหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ ตามล าดับ 
    3. ด้านคุณภาพและการบริหารลูกค้า ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหาร
เอ็มเค สุกี้สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี รายด้านเริ่มจาก พนักงานมีความกระตือรือร้นละเอา
ใจใส่ในการบริการ พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว พนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริการและพนักงาน
แนะน าอาหารชัดเจนและเข้าใจ 
               4. ด้านสถานที่ในการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค 
สุกี้สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี รายด้านเริ่มจาก บรรยากาศร้านมีความสวยงาม ภายในร้านมี
ความเพียงพอต่อการรับลูกค้าและมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบาย 
   5. ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้
สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี รายด้านเริ่มจาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  และ
การจดัโปรโมชั่น 
   6. ด้านบุคลากร ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้สาขาเดอะ
มอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี รายด้านเริ่มจาก ด้านการแต่งกายของพนักงาน การช่วยเหลือและการ
แก้ปัญหา มารยาทของพนักงานและบุคลิกและสีหน้าท่าทางที่แสดงออกของพนักงาน 
   7. ด้านกระบวนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารเอ็มเค สุกี้
สาขาเดอะมอลล์งามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี  รายด้านเริ่มจาก ด้านขั้นตอนการผลิตอาหารที่รวดเร็ว และ
ขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารจากลูกค้า 
               และมีความสอดคล้องกับการวิจัยของ ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์ (2558) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคใน อ าเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช  (2557) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านอาหารประเภทตามสั่งของผู้บริโภคในเขตทุ่งครุ นงนุช อุณ
อนันต์ (2557) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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และณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้  
              1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของพนักงานใน
การบริการของแต่ละสาขาเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านศักยภาพของบุคลากรแต่ละสาขา อันเป็นโอกาสในการสร้าง
บุคลากรในร้านอาหารเอ็มเคสุกี้ ต่อไป 
              2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ ปรับปรุงให้บริการของร้าน เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป 
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T 075 
การศึกษาระดับของสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษา                

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

Study of Competence levels of Room Attendant Trainees at 5 Star Hotels in Mae 
Rim, Chiang Mai, according to AEC Standards 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะ

อาเซียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอ  แม่ริม 
จังหวัด เชียงใหม่ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในแผนกแม่บ้าน จ านวน 20 คน ที่ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก โรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับของสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก 
2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ พบว่าควรได้รับการอบรมเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ าเสมอ มีการสอนงานจาก
หัวหน้างานและพนักงานในแผนกอย่างต่อเนื่อง  และควรมีการพัฒนาทักษะการสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
 

                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

2 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 
3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 
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ค าส าคัญ:  ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน; พนักงานดูแลห้องพัก 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to examine the existing competency levels of 
room attendant trainees at a 5 star hotel in Mea rim, Chiang Mai, according to AEC standards 
and 2) to propose guidelines to further develop the competencies of the room attendant 
trainees at the 5 star hotel in Mea rim, Chiang Mai, according to AEC standards. The data was 
collected from a total sample of 20 respondents, including trainers, manager, head of 
departments and staff in the housekeeping department who take care of the trainees. The 
instrument used in data collection was a questionnaire. The statistical analysis included 
percentage, Mean (X) and standard deviation (S.D.)  
 The results of the study revealed that 1) the overall current job competency levels 
of the room attendant trainees at a 5 star hotel in Mea rim, Chiang Mai, according to AEC 
standards were high, with the functional competency being the h highest. 2) the guidelines 
for trainees include providing continuing professional development, by continuous coaching 
by the head of department and staffs and developing English communication skills in order 
to become more confident in conversational situations. 
 
Keywords: Competencies level; room attendant 
 
บทน า 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการ (Service Business) จัดเป็นสถานที่พักและให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ตลอดสัปดาห์ ตลอดเดือน ตลอดปี การให้บริการมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ด้านสันทนาการและผ่อนคลาย ธุรกิจโรงแรม 
จึงต้องพร้อมที่จะจัดบริการให้ลูกค้าเสมอ ทุกแผนกในธุรกิจโรงแรมต้องมีความรับผิดชอบต่องานในแผนกของ
ตนและยังต้องประสานความร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เพ่ือให้ผลงานที่ออกมาสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
อย่างสูงสุด ดังนั้น จุดมุ่งหมายหรือวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรทุกด้านที่มีอยู่ในโรงแรมจึงถูกดึงมาใช้
ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ จากการส ารวจพบว่า โดยภาพรวมแรงงานไทยด้านท่องเที่ยวใน 
32 ต าแหน่งงาน ยังมีการขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แรงงานใหม่ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยวยังมีข้อจ ากัดในการท างานที่รู้แต่ทฤษฎี  ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง    
ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์ในการท างานไปอีกสักระยะ (สุทธิชัย  ปัญญโรจน์, 2555) 
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และต้องมีทักษะด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ให้ความส าคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
การสร้างแรงจูงใจ การเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานในการถ่ายทอดงานรวมถึงการวางแผน สืบทอดต าแหน่ง
งานในระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มุ่งสู่    
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดและยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมไทย เพ่ือเตรียมพร้อม
และรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2559 (สุรชัย พรหมพันธ์, 2554) การรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ได้ก าหนดข้อตกลงร่วมว่าด้วย        
การยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals) ขึ้น ซึ่งมีการก าหนดสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพด้าน           
การท่องเที่ยวไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ า (Minimum Requirement)  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจโรงแรมจึง
ต้องค านึงถึงมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ASEAN Competency Standard) เป็นส าคัญ โดยสมรรถนะที่ก าหนด
ขึ้นนั้นประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วมส าหรับทุกกลุ่ม
สาขาหรือทักษะในการท างานที่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ตกลงร่วมกันว่าเป็นสมรรถนะจ าเป็นส าหรับบุคลากร
ทุกต าแหน่งงาน ในแต่ละสาขาจะต้องมี 2) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) เป็นสมรรถนะจ าเป็นส าหรับ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวที่ท างานในแผนกและถือเป็นสมรรถนะ ร่วมส าหรับทุกต าแหน่งงานในแผนก และ 3) 
สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่มีความจ าเป็นต่อบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวใน
ต าแหน่งงานต่าง ๆ โดยถือเป็นสมรรถนะเฉพาะส าหรับต าแหน่งงาน นั้น ๆ  
  หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้มีการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตร พ.ศ. 
2556 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการให้บริการด้านการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแนวทางการประกอบอาชีพสาขาวิชาการโรงแรมท่ีส าคัญได้แก่ งานโรงแรมในโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว เป็น
สถานประกอบการที่ผู้จบการศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและท างาน ต าแหน่งงานที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ต าแหน่งแรก คือ พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) ซึ่งเป็นแรงส าคัญที่จะท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ท าให้เกิดความประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีกในครั้ง
ต่อไป ฉะนั้น พนักงานดูแลห้องพักจึงควรมีสมรรถนะในการบริการในระดับที่ได้มาตรฐาน มีทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย มีจรรยาบรรณที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร การท างานให้เป็นไปตาม
แนวทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบความ ตกลงของประชาคมประชาชาติอาเซียน  
  พนักงานดูแลห้องพักจึงเป็นแรงส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่จะ 
ท าให้เกิดการประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป ฉะนั้น พนักงานดูแลห้องพักจึงควรมีความรู้ 
เรื่องประเภทห้องพัก มีความรู้ในการใช้ทักษะปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย        
มีจรรยาบรรณที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร การท างานให้เป็นไปตามแนวทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบที่ความตกลง
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ของประชาคมประชาชาติอาเซียน  น าไปพัฒนาคุณภาพในการให้บริการในการท างานของห้องพัก เพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจและอยากกลับมาใช้อีกบริการอีก 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญในด้านการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงาน
ดูแลห้องพัก จึงสนใจในการศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
การโรงแรม (ต่อเนื่อง) ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก ในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้
มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 Spencer and Spencer (1993 : 9 - 11) ได้ก าหนดคุณลักษณะของสมรรถนะของบุคคลที่อยู่ใน
เบื้องลึก และฝังแน่นเป็นแนวพฤติกรรม แนวความคิดที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งได้
เป็น 5 ลักษณะ (Characteristics)  
  1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือองค์ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจงที่บุคคลนั้น ๆ มีความรู้เป็น
สมรรถนะที่ซับซ้อน ดังพบได้ว่า การวัดความรู้โดยการทดสอบบ่อยครั้งไม่สามารถพยากรณ์การท างานได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะประการแรกการทดสอบเป็นการวัดความจ า ประการที่สอง เป็นการวัดค่าแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างไร โดยไม่ได้วัดความสามารถในการใช้ความรู้นั้นเป็นพ้ืนฐานประการที่สาม การทดสอบความรู้เป็นเพียง     
การพยากรณ์ความสามารถที่จะท าแต่ไม่ได้วัดว่าบุคคลนั้นจะลงมาท า 
  2. ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการท างานที่ใช้ความสามารถทางร่างกาย เช่น หมอฟัน สามารถ  
ใส่ฟันโดยไม่ท าให้คนไข้กลัว หรือความสามารถในกระบวนการทางความคิด (Mental or Cognitive) เช่น ความคิด
ในเชิงวิเคราะห์ ความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) เป็นต้น  
  3. อัตมโนทัศน์ (Self Concept) หมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) หรือจินตนาการ 
(Self-Concept) เช่น การที่เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูง ก็จะเป็นคนที่เชื่อว่าตนเองสามารถท าในสิ่งที่มี
ประสิทธิภาพได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ ส่วนค่านิยมเป็นแรงบันดาลใจให้แสดงพฤติกรรมที่สามารถพยากรณ์
ล่วงหน้าได้ เช่น บุคคลที่มีค่านิยมเป็นผู้น าก็แสดงพฤติกรรมออกเป็นผู้น า ดังนั้นเมื่อเขากล่าวถึงงานที่ท าก็จะมอง
ไปว่างานนั้นควรจะดีกว่าเดิมอย่างไร  
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  4. คุณลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และลักษณะนิสัยของบุคคลที่
ต้องแสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นรูปแบบอย่างนั้น ๆ สม่ าเสมอ เช่น การมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วมีสายตาดีเป็น
ลักษณะทางร่างกายของนักบินหรือการมีความสามารถในการควบคุมตนเองและ การมีความคิดริเริ่ม ท าให้มี
ความสามารถแก้ปัญหาภายใต้ความกดดันต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสมรรถนะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ 
  5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดค านึงถึง หรือต้องการ ซึ่งเป็นแรงขับ ให้แสดงพฤติกรรม
เป็นแรงจูงใจเป็นแรงส่งเสริมให้เลือกจะท าหรือแสดงพฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ และเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น คนที่มีลักษณะมุ่งมั่นต่อความส าเร็จสูง (Achievement) ก็จะ
เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายกับตนเองอย่างท้าท้าย 
  ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 27) สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะของ ผู้ด ารงต าแหน่ง
งานนั้น ๆ ต้องการ ค าว่า Competency นี้ไม่ได้หมายถึง เฉพาะพฤติกรรมแต่จะมองลึกไปถึงความเชื่อทัศนคติ 
อุปนิสัยส่วนลึกของตนด้วย ดังนั้นสมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะและพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลให้
ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่องค์การต้องการให้ “รู้” เช่น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ของทางราชการที่น ามาปฏิบัติในองค์การ  
  2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องค์การต้องการให้ “ท า” เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่
จะต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญก่อนน าไปใช้งาน  
  3. พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องค์การต้องการให้ “เป็น” เช่น ความใฝ่รู้ ความ
ซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นในความส าเร็จ  
  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะสรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะมี 
ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถดึงตัวตนของตนเอง หรือเข้าใจในความคิด
ของตัวเองได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งบางส่วนเป็นพฤติกรรมที่แอบแฝงจะเห็นรู้ได้เมื่อได้เกิดเหตุการณ์ต้องคิดหรือ
ตัดสินใจ ความโดดเด่นจึงจะแสดงออกมา 

ความหมายของสมรรถนะ  
  สมรรถนะจะเป็นส่วนเสริมให้ต าแหน่งงานหนึ่งที่ถูกก าหนดด้วย Job Description (JD) และ Job 
Specification (JS) อย่างไรก็ดีได้มีผู้ให้ความหมายของสมรรถนะ ไว้ดังนี้ 
  อังศินันท์ อินทรก าแหง และทัศนา ทองภักดี (2549 : 39) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลต้องมี เพ่ือจะได้น ามาใช้ใน     
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน และตามที่องค์กรหน่วยงานต้องการให้ถือ
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายของงานและหน่วยงาน ได้เป็นอย่างดี 
  ฎายิน วงศ์หงส์ (2550 : 10) กล่าวถึง สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเป็นพฤติกรรม      
ที่องค์กรต้องการจากข้าราชการ เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการมีพฤติกรรมการท างาน ในแบบที่องค์กรก าหนดแล้ว 
จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการไว้ ตัวอย่างเช่น    
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การก าหนดสมรรถนะการบริการที่ดีเพราะหน้าที่หลักของข้าราชการ คือ การให้บริการแก่ประชาชน ท าให้หน่วย 
งานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค ์คือ การท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
  รัชฎา ณ น่าน (2550 : 10) กล่าวถึง สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก โดยเกี่ยวข้องกับ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ในการท างานให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรให้มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือโดดเด่นกว่ามาตรฐานที่ก าหนด และเป็นการจ าแนกความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทีม่ีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงออกจากบุคคลอ่ืนอย่างสมเหตุสมผล 
  จากการศึกษา ความหมายของสมรรถนะ สรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นความรู้ ความสามารถเฉพาะส่วน
บุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาหรือไม่ขึ้นอยู่กับโอกาสในการปฏิบัติงาน หรือการค้นหาตัวตนเพ่ือให้พบกับสมรรถนะ    
ที่ซ่อนเอาไว้ออกมาใช้ ซึ่งสามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 มาตรฐานสมรรถนะอาเซียน 

อาเซียนได้ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะอันเป็นที่ยอมรับตามความต้องการของอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับบุคลากรที่ประสงค์จะท างานในต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ทั้ง 32 
ต าแหน่งงาน และได้ก าหนดหน่วยสมรรถนะมาตรฐาน (Unit of Competency Standard) ไว้ทั้งสิ้นจ านวน 242 
สมรรถนะ โดยจ าแนกสมรรถนะออกเป็น 3 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะท่ัวไป 
(Generic Competency) และสมรรถนะในการท างาน (Functional Competency) ตามความจ าเป็นของแต่ละ
ต าแหน่งงาน ครอบคลุมทั้ง 6 แผนกงานใน 2 สาขาดังกล่าว ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วมส าหรับทุกกลุ่มสาขาหรือทักษะใน  
การท างานที่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ตกลงร่วมกันว่าเป็นสมรรถนะจ าเป็นส าหรับบุคลากรทุกต าแหน่ง
งานในแต่ละสาขา (สาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง) จะต้องมีตัวอย่างเช่น สมรรถนะหลักที่ก าหนดส าหรับ
สาขาที่พัก (Hotel Service) ก าหนดไว้จ านวน 5 สมรรถนะ อาทิ ท างานร่วมกับผู้ร่วม งานและลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Work effectively with colleagues and customers) ท างานในสภาพสังคมที่หลากหลาย
ได้ (Work in a socially diverse environment) เป็นต้น 
 2. สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) เป็นสมรรถนะจ าเป็นส าหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวที่
ท างานอยู่ในแผนก และถือเป็นสมรรถนะร่วมส าหรับทุกต าแหน่งงานในแผนก เช่น ในแผนกต้อนรับส่วนหน้า 
(Front Office) ก าหนดให้มี 9 สมรรถนะ อาทิ สื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate 
Effectively on the Telephone) ส่งเสริมการบริการสินค้าและการต้อนรับ (Promote Hospitality Products 
and Services) เป็นต้น 
 3. สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่มีความจ าเป็นต่อบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวในต าแหน่งงานต่าง ๆ ทั้ง 32 ต าแหน่งงาน โดยถือเป็นสมรรถนะ เฉพาะส าหรับต าแหน่งงาน
นั้น ๆ เช่น ต าแหน่งงานพนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy) ก าหนดให้มี 3 สมรรถนะ ได้แก่ จัดให้มีพนักงานขน
สัมภาระและบริการขนสัมภาระ อ านวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหายและดูแลรักษาและจัดเก็บสิ่งของมีค่า 
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 ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน (ASEAN Competency Standard) ได้จ าแนกมาตรฐานสมรรถนะ
ส าหรับบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) ดังรายละเอียด
ที่ระบุไว้ในข้างต้น การน ามาตรฐานสมรรถนะอาเซียนไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจโรงแรมในที่นี้ ได้น าเสนอ
โดยประยุกต์ใช้กับทฤษฎีเชิงระบบของเดวิด อิสตัน (Devid Easton’s System Theory) โดยอธิบายถึง
องค์ประกอบของระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลลัพธ์ (Output) โดยมีข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือ ระบบสารสนเทศของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2551)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร  คือ สถานประกอบการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่นักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต าแหน่ง
พนักงานดูแลห้องพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ
พนักงานระดับปฏิบัติการในแผนกแม่บ้านที่ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต าแหน่ง
พนักงานดูแลห้องพัก จ านวน 20 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่ดูแลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา      
การโรงแรม (ต่อเนื่อง) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับระดับสมรรถนะ      
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก  ตามมาตรฐาน
สมรรถนะอาเซียน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก  สมรรถนะทั่วไป และสมรรถตามหน้าที่ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการโรงแรมระดับ 5 
ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก และ
รวบรวมแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยหาค่าเป็นร้อยละ 
 2. ความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    718 
 

 
  

 3. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการโรงแรม 
รวบรวมและสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 
   1. ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก โรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( = 3.74) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก         

(  = 3.85)  รองลงมาได้แก่ สมรรถตามหน้าที่  ( = 3.73) และด้านสมรรถนะทั่วไป ( = 3.63)  เมื่อพิจารณา 
รายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 1.1 ระดับสมรรถนะหลักของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) ที่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.85) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในด้านสมรรถนะหลักเรียงตามล าดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ  การท างานร่วมกับ

ผู้ร่วมงาน และลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ( =4.15) การด าเนินตามสุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความ

ปลอดภัยและการรักษา คงความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( =3.85)  การท างานในสภาพสังคม

ที่หลากหลายได้ ( =3.75) และการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ( =3.75) 
 1.2 ระดับสมรรถนะทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง ที่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.63)        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  การใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้และเทคโนโลยีทั่วไป 

( =3.85)  การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแก่ลูกค้า ( =3.75) การปฏิบัติงานธุรการ ( =3.70) การสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

( =3.50) และการสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพ้ืนฐาน  ( =3.45) 
  1.3 ระดับสมรรถนะตามหน้าที่ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) ที่ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

( =3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การท าความสะอาดและจัดห้องพักเตรียม

ต้อนรับแขก ( =3.83) รองลงมาคือ การให้บริการงานแม่บ้านแก่แขก ( =3.79) การพัฒนาและหาความรู้ใหม่ ๆ 

ในพ้ืนที่และการให้บริการความช่วยเหลือในเรื่องของสูญหาย มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( =3.65) 
 

 2. การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อเสนอแนะ 
พบว่า การท างานด้านบริการ (ธุรกิจโรงแรม) ต้องมี Service mind เป็นพ้ืนฐาน รักในงานบริการ ควรได้รับ
การอบรมเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ าเสมอ และฝึกฝนทักษะภาษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ สามารถสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ พัฒนาทักษะ       
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การสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษา
สามารถมั่นใจและกล้าสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และการสอนงานจากหัวหน้างานและ
พนักงานในแผนกอย่างต่อเนื่อง  
 
การอภิปรายผล 
   1. ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก โรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน      
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสมรรถนะ
ตามหน้าที่ และสมรรถนะทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 
(2551) มาตรฐานสมรรถนะอาเซียนอันเป็นที่ยอมรับตามความต้องการของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับบุคลากรที่ประสงค์จะท างานในต าแหน่งงานต่าง ๆ โดยจ าแนกสมรรถนะออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่  และสอดคล้องกับวิยะดา เลาหะราวี 
(2553)  ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจเดย์สปาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้จัดการเดย์สปามีทั้งหมด 9 สมรรถนะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
นวดเดย์สปา มีทั้งหมด 6 สมรรถนะ 2) ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่เป็นจริงของผู้จัดการเดย์สปา และ
พนักงานนวดเดย์สปาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  3) ระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่คาดหวังของผู้จัดการ
เดย์สปาและพนักงานนวดเดย์สปาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยรวมสมรรถนะที่คาดหวังอยู่ในระดับสูงกว่าระดับ
สมรรถนะที่เป็นจริงทุกสมรรถนะ 4) แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจเดย์สปา คือ ผู้จัดการเดย์สปา ควรมี
การพัฒนาตนเองด้านภาวะผู้น าส่วนพนักงานนวดเดย์สปา ควรพัฒนาตัวเองด้านการควบคุมอารมณ์ หมั่นเรียนรู้ 
และฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและจัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจสปาให้ได้รับการยอมรับ 

2. การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ควรได้รับ    
การอบรมเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ าเสมอ มีการสอนงานจากหัวหน้างานและพนักงาน
ใหม่ในแผนกอย่างต่อเนื่อง และควรมีการพัฒนาทักษะการสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษาสามารถมั่นใจและกล้าสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนิตยา พร้าวราม (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ    
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มอาเซียน : กรณีศึกษา โรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้เสนอว่าพนักงาน
โรงแรมควรเร่งพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพให้สามารถรักษาความยั่งยืนของอาชีพตนเอง 
เมื่อมีการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สามารถยกระดับตัวเองได้ และพนักงานควรตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่ออาชีพในปัจจุบัน เพ่ิมความ
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มั่นใจในการส่งมอบการบริการที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และเพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ให้กับวิชาชีพของตนเองในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรปฏิบัติงานตามระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียน ดังนี้ 
    สมรรถนะหลัก ควรมีการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในสมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะร่วมกันทุกกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 1) ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 
ท างานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้ 3) ด าเนินการตามสุขอนามัยในที่ท างานและระเบียบความปลอดภัย 4) 
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ท างาน 5) รักษาและคงความรู้อุตสาหกรรมบริการ 
ควรท าการศึกษา (Room Attendant) และต าแหน่งอื่น ๆ ให้ละเอียดมากขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่องเที่ยวของประเทศได้ต่อไป 
  สมรรถนะทั่วไป ควรพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งาน
เครื่องมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีทั่วไป การส่งเสริมการบริการสินค้าและการต้อนรับ การบริหารจัดการและ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ และการสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพ้ืนฐาน 
  สมรรถนะตามหน้าที่ การจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกทักษะอ่าน
เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพ้ืนฐาน การท างานด้านบริการ (ธุรกิจโรงแรม) ต้องมี Service mind เป็นพ้ืนฐาน 
รักในงานบริการ 
 2. สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ควรมีการศึกษาพัฒนาการของ
สมรรถนะของนักศึกษาทั้ง 14 สมรรถนะ เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันว่านักศึกษาจะมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานครบถ้วน ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและส าเร็จการศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผู้สนใจอาจท าการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับสมรรถนะมาตรฐานอาเซียนของ
นักศึกษาในการปฏิบัติงานแผนกต่าง ๆ ของสาขาวิชาการโรงแรม  
 2. ผู้สนใจอาจท าการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก ของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมที่มีความจ าเป็น และต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ส าหรับการท างานในยุคปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซีของผู้บริโภค 2) 
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเมนุข้างที่ได้รับความสนใจ โดยแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านเคเอฟซีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 21-30 ปี 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ
ร้านเคเอฟซีเพราะตั้งใจมารับประทานอาหารเป็นมื้อ มาในช่วงเวลา 12.01-14.00 น. เข้ามารับประทานเมนู
ข้าวย าไก่แซ่บเป็นจ านวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งจ านวน 100-200 บาท เพราะสินค้ามีหลาย
รูปแบบ ส่วนใหญ่มากับเพื่อนเพราะมากัน 2-3 คน มารับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวัน นิยมมารับประทานที่
ร้านมากกว่าเพราะว่าสะดวกสบาย ผู้บริโภคนิยมบริโภคเมนูข้าวอ่ิมเดี่ยว คือข้าวย าไก่แซ่บในราคา 59 บาท 
มากที่สุด ส่วนเมนูข้าวแบบเซต ได้แก่ ข้าวย าไก่แซ่บโบว์ ในราคา 69 บาท ส่วนโปรโมชั่นผ่านบัตรนิยมบริโภค
ข้าวย าไก่แซ่บพร้อมน้ า ตามล าดับ 
 
ความส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภค การบริโภคเมนูข้าว ความพึงพอใจการของเมนูข้าวที่ได้รับความสนใจ 
 
Abstract 

Research studies consumer behavior rice KFC consumers. A case study in Big C Dao 
Khanong.  The issue can be summarized as follows.  Consumers come to shop, KFC is more 
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female than male, aged 21-30 years, mostly Buddhist.  Private career staff Earn less than 
10,000 baht.  Consumers come to the store because I eat KFC meals. Comes at a time 12:01 
to 14:00 hrs.  To eat the spicy chicken Khao Yam was 3 times per week.  Each has a cost of 
100-200 baht because of its many forms, mostly because it comes with 2-3 people to eat a 
lunch to eat at a popular restaurant for more comfort.  Consumers consume rice'm single.  
Khao Yam Spicy chicken is 59 baht for the most part a set menu including Khao Yam 
Chicken Rice Bowl Zab price of 69 baht promotion through popular consumer Khao Yam 
Spicy chicken with water, respectively. 
 
Keyword: The importance of consumer behavior / Consumption of rice / Satisfaction of rice 

that gets attention. 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ 2559 ที่ผ่านมายังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ยังคงมีลักษณะ
การฟ้ืนตัวไปอย่างช้า ๆ ขึ้นอยู่กับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหลายธุรกิจเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้น 
หลังจากตกอยู่ในสภาวะที่ถดถอยมาเป็นเวลาหลายปี ตลาดฟาสต์ฟู้ดเป็นอีกธุรกิจที่มีสภาวะการแข่งขันที่สูง
อย่างต่อเนื่อง ทุก ๆแบรนด์ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสนับสนุนทางด้านภาพพจน์และยอดขายของตน 
ด้วยงบประมานค่อนข้างที่สูง   จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่การเกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2554  
นอกเหนือจากการแข่งขันกันระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ในตลาดฟาสต์ฟู้ดด้วยกันเอง ยังมีคู่แข่งทางอ้อมในธุรกิจ
ร้านอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากมาย ที่มีทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มต่างๆ เกิดขึ้นมามากมาย
เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับประทานอาหารมากขึ้น ดังนั้นอัตราการขยายตัวจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  
เนื่องจากมีผู้บริโภคมีทางเลือกที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความถี่ในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดและยอดขายเฉลี่ยต่อ
ครั้งลดลง เมื่อเทียบกับช่วงที่เศรษฐกิจที่ดีนั้นดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องกับสถานที่ท่ีเปลี่ยนไป      (ผู้จัดการ รายวัน : 24)  
 

 ส าหรับตลาดฟาสต์ฟู้ดในปี พ. ศ. 2554 นี้ เป็นกิจกรรมที่แข่งขันกันอย่างรุ่นแรงในตลาดฟาสต์ฟู้ด
ประเภทเมนูข้าวนั้นจะมีเคเอฟซี แมคโดนัล และเชสเตอร์กริล เป็นแบรนด์หลักๆโดยเน้นการท าการตลาดหลัก 
ๆ ผ่านช่องทางในร้านของตนเป็นหลัก และมีการท าการตลาดผ่านช่องทางการบริการส่งถึงบ้าน เคเอฟซีซึ่งเป็น
ผู้น าในตลาดฟาสต์ฟู้ดรวม และเป็นผู้น าในตลาดฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ทอด และเมนูข้าว เป็นผู้น าในตลาดไก่ที่
เชี่ยวชาญในการท าไก่ทอดและเมนูข้าวที่อร่อยที่สุด ในแบรนด์ต่าง ๆ หนึ่งในกลยุทธ์หลักของเคเอฟซี คือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเมนูข้าวในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาและเพ่ิม
โอกาสในการเข้ามารับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดให้มากขึ้น จากข้อมูลที่ได้ส ารวจจากบิ๊กซี สาขาดาวคะนอง 
พบว่าผู้บริโภคต้องการ คือ ต้องการความหลากหลายของเมนูข้าวที่น าเสนอ และมีคุณค่าทางโภชนาการของ
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อาหาร สามารถหาทานได้บ่อย ๆ และมีรสชาติที่ถูกปากคนไทย จึงเป็นที่มาของการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเมนูข้าวของผู้บริโภค ซึ่งเป็นอาหารหลักของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และการตอบรับ เพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าร้านเคเอฟซีให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ที่
ไม่เคยเข้าร้านเคเอฟซีด้วยเมนูข้าวที่ถือเป็นอาหารจานหลักของคนไทยที่เข้ามาบริโภคในเมนูข้าวของเคเอฟซี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซีของผู้บริโภค 
 2.2  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเมนูข้าวที่ได้รับความสนใจ  
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
            3.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีผล
ต่อการบริโภคเมนูข้าวของร้านเคเอฟซี 
 3.2  พฤติกรรมการใช้บริการและการบริโภคเมนูข้าวที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเมนู
ข้าวเคเอฟซีในบิ๊กซี สาขาดาวคะนอง 
 
4.  วิธีการวิจัย 
  4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1  ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเคเอฟซีในบิ๊กซี สาขา
ดาวคะนอง 

4.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านเคเอฟซีประกอบด้วย
ผู้บริโภคข้าวที่บริโภคเมนูข้าวเคเอฟซีและผู้บริโภคที่ไม่เคยบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บิ๊กซี สาขา
ดาวคะนอง จ านวน 400 คน 
  4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครั้งนี ้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคเมน ู     
ข้าวเคเอฟซีของผู้บรโิภค กรณีศึกษาในบิ๊กซี สาขาดาวคะนอง แบ่งออกเปน็ 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการและการบริโภคเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซี 
    ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซี โดยมีระดับ
คะแนน ดังนี้  
 
 

มีความพึงพอใจมากที่สุด  ได้คะแนน 5 
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มีความพึงพอใจมาก  ได้คะแนน 4 
มีความพึงพอใจปานกลาง  ได้คะแนน 3 
มีความพึงพอใจน้อย  ได้คะแนน 2 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ได้คะแนน 1 

5. สรุปผลการวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจการบริโภคเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซี โดยแจกแจง 
จ านวน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ดังตารางที่ 4.12 

5.1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการและการบริโภคเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซี  

ตารางที่ 4.2 แสดงเหตุผลในการเข้ามาใช้บริการที่ร้านเคเอฟซี 

เหตุผลส าคัญท่ีสุดที่เข้ามาใช้บริการร้านเคเอฟซี จ านวน ร้อยละ 

ตั้งใจมารับประทานอาหารเป็นมื้อ 222 55.50 
รอเวลาท าธุระอย่างอ่ืน 54 13.50 
ใช้เป็นสถานที่นัดพบ 91 22.75 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 33 8.25 

รวม 400 100.00 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงรายการของผู้ที่มาใช้บริการในช่วงเวลา 

ท่านมาใช้บริการร้านเคเอฟซี ช่วงเวลาใด จ านวน ร้อยละ 

10.00-12.00 64 16.00 

12.01-14.00 132 33.00 

14.01-16.00 79 19.75 

16.01-18.00 35   8.75 

18.01-21.00 90 22.50 

รวม 400 100.00 

 
 
 
 
 ตารางที่ 4.4 แสดงรายการเมนูที่ชอบรับประทานที่สุด 
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ตารางที ่4.5 แสดงรายการของผู้บริโภคท่ีเคยมารับประทานเมนูข้าวกี่ครั้ง/สัปดาห์ 

ตารางที่ 4.6 แสดงรายการจ านวนเงินที่เข้ามาใช้จ่ายในการรับประทานอาหารเมนูข้าว 

 
ใ
นร้านเคเอฟซีต่อครั้งก่ีบาท 
 
 
 
 
 

 
 

ต 
 
 
 

เมนูที่ชอบรับประทานที่สุด จ านวน ร้อยละ 

 ข้าวย าไก่แซ่บ 175 43.75 

 ข้าวย าไก่ซี้ด 43 10.50 

  ข้าวย าปลาแซ่บ 152 38.00 

 ข้าวย าปลาซี้ด 30 7.50 

รวม 400 100.00 

ท่านเคยมารับประทานเมนูข้าวกี่ครั้ง/สัปดาห์          จ านวน         ร้อยละ 
ไม่เกิน 2 ครั้ง 98         24.50 
3 ครั้ง 145         36.25 
4 ครั้ง 126         31.50 
มากกว่า 5 ครั้ง 31           7.75 
รวม 400 100 

จ านวนเงินที่เข้ามาใช้จ่ายในการรับประทานเมนูข้าว 
ที่ร้านเคเอฟซีต่อครั้งก่ีบาท จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 70 บาท 48 12.00 
100-200 บาท 125 31.25 
201-300 บาท 109 27.25 
มากกว่า 300 บาทข้ึนไป 118 29.50 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.7 แสดงเหตุผลที่บริโภคเมนูข้าวเคเอฟซี 

ตารางท่ี 4.8 แสดงบุคคลที่เข้ามาบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซี 

ส่วนใหญ่ท่านมารับประทานเมนูข้าวกับบุคนใด จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 35 8.75 
เพ่ือน 163 40.75 
ครอบครัว/ญาติ 109 27.25 
คู่รัก 93 23.25 

รวม 400 100.00 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนบุคคลที่เข้ามาบริโภคเมนูข้าวกี่คน 

ส่วนใหญ่ท่านมารับประทานเมนูข้าวทั้งหมดกี่คน จ านวน ร้อยละ 

1 คน  45 11.25 
2-3 คน 229 57.25 
4-5 คน 85 21.25 
มากว่า 5 คน 41 10.25 

รวม 400 100.00 

ตารางที่ 4.10 แสดงมื้ออาหารที่เข้ามาบริโภคเมนูข้าว 

ส่วนใหญ่ท่านมารับประทานอาหารเมนูข้าวในมื้อใด จ านวน ร้อยละ 

มื้อกลางวัน 111 27.75 
มื้อบ่าย 97 24.25 
มื้อเย็น 131 32.75 
มื้อดึก 61 15.25 

รวม 400 100.00 
 

เหตุผลที่บริโภคเมนูข้าวเคเอฟซี     จ านวน        ร้อยละ 

สินค้าอร่อย       124        31.00 
สินค้ามีราคาถูก         89        22.25 
สินคา้มีหลายรูปแบบ       147        36.75 
สินค้ามีคุณภาพ        36         9.00 
มีโปรโมชั่นหลากหลาย         4         1.00 

รวม      400      100.00 
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เมื่อพิจารณาความคิดเห็น

ความแตกต่างในเมนูข้าวย าไก่แซ่บ  =4.78 ) ข้าวย าไก่ซี้ด  =4.70) ข้าวย าปลาแซ่บ  =4.48 ) และ

ข้าวย าปลาซี้ด  =4.66) ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อทางด้านการศึกษาความพึงพอใจเมนูข้าวที่

ร้านเคเอฟซีมากที่สุด คือ ข้าวย าไก่แซ่บ  =4.78) ตามล าดับ 

เมนูข้าวแบบ (เซต) พบว่า  เมื่อพิจารณาเป็นความคิดเห็นความแตกต่างในเมนูข้าวย าไก่แซ่บโบว์   

=4.82) ข้าวย าไก่ซี้ดโบว์  =4.48) ข้าวย าปลาแซ่บโบว์  =4.60) และข้าวย าปลาซี้ดโบว์  =4.62) 
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อทางด้านการศึกษาความพึงพอใจเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซีมากที่สุด คือ ข้าวย า

ไก่แซ่บโบว์  =4.84ตามล าดับ 
 โปรโมชั่นผ่านบัตร พบว่า  เมื่อพิจารณาเป็นความคิดเห็นความแตกต่างในเมนูข้าวย าไก่แซ่บพร้อมน้ า 

 =4.46)ข้าวย าไก่ซี้ดพร้อมน้ า  =4.62)ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อทางด้านการศึกษาความพึง

พอใจเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซีมากที่สุด คือ โปรโมชั่นผ่านบัตรข้าวย าไก่ซ้ีดพร้อมน้ า  =4.62)ตามล าดับ 
 

รายการ ราคา 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
5 4 3 2 1 

1 เมนูข้าวอิ่มเด่ียว 

ข้าวย าไก่แซ่บ 59 153 135 67 45 0 4.78 มากที่สุด 

ข้าวย าไก่ซี้ด 59 144 169 87 0 0 4.70 มากที่สุด 

ข้าวย าปลาแซ่บ 65 98 172 56 74 0 4.48 มาก 

ข้าวย าปลาซีด้ 65 92 245 43 20 0 4.66 มากที่สุด 

2 เมนูข้าวเซต                 

ข้าวย าไก่แซ่บโบว ์ 69 145 123 79 53 0 4.82 มากที่สุด 

ข้าวย าไก่ซี้ดโบว ์ 69 113 254 33 0 0 4.48 มาก  

ข้าวย าปลาแซ่บโบว ์ 75 98 136 76 90 0 4.60 มากที่สุด 

ข้าวย าปลาซีด้โบว ์ 75 103 216 81 0 0 4.62 มากที่สุด 

3 โปรโมชั่นผ่านบัตรสมาชกิ CRG 
ข้าวย าไก่แซ่บ
พร้อมน้ า 

59 166 135 99 0 0 4.46 มาก 

ข้าวย าไก่ซี้ดพร้อม
น้ า 

59 125 192 83 0 0 4.62 มากที่สุด 

รวม 4.62 มากที่สุด 
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สรุปกราฟความพึงพอใจการบริโภคเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซีที่ผู้บริโภคสนใจ ดังนี้  
 

 
 
 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจการบริโภคเมนูข้าวที่ร้านเคเอฟซี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 และเมื่อพิจารณาแต่ละเมนูข้าว พบว่า เมนูข้าวที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้าวย าไก่แซ่บโบว์ ค่าเฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้าวย าไก่แซ่บ ค่าเฉลี่ย 4.78 
อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ข้าวย าไก่แซ่บพร้อมน้ า ค่าเฉลี่ย 4.46 
 
6. อภิปรายผล 
 ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านเคเอฟซีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านเคเอฟซีเพราะ
ตั้งใจมารับประทานอาหารเป็นมื้อ มาในช่วงเวลา 12.01-14.00 เข้ามารับประทานเมนูข้าวย าไก่แซ่บเป็น
จ านวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีใช้จ่ายแต่ละครั้งจ านวน 100-200 บาท เพราะสินค้ามีหลายรูปแบบส่วนใหญ่มากับ
เพ่ือนเพราะมากัน 2-3 คน มารับประทานเป็นอาหารมื้อกลางวันนิยมมารับประทานที่ร้านมากกว่าเพราะว่า
สะดวกสบาย ผู้บริโภคนิยมบริโภคเมนูข้าวอ่ิมเดี่ยว คือข้าวย าไก่แซ่บในราคา 59 บาท มากที่สุด ส่วนเมนูข้าว
แบบ(เซต) ได้แก่ ข้าวย าไก่แซ่บโบว์ ในราคา 69 บาท ส่วนโปรโมชั่นผ่านบัตรนิยมบริโภคข้าวย าไก่แซ่บพร้อม
น้ า 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้วยเวลา ท าให้การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการส ารวจได้จากกลุ่มผู้บริโภคที่
มีสถานภาพ และอาชีพที่ต่างกัน หากผู้วิจัยหรือผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะมีการก าหนด
สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน 
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 7.1  ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ทางเคเอฟซีควรมีการz]b9เมนูข้าวเป็น
ข้าวย าไก่แซ่บโบว์ เป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือ ข้าวย าไก่แซ่บ และอันดับ 3คือ ข้าวย าไก่แซ่บพร้อมน้ า  
 7.2  ด้านราคา ผลจากการวิจัยพบว่ายังมีความคิดเห็นว่าความคุ้มค่าของราคาของเมนูข้าวเคเอฟซีเมื่อ
เทียบกับคุณภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง เคเอฟซีควรตั้งราคาเมนูข้าวในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับ 
 7.3  ด้านการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยพบว่า ความสะดวกการให้บริการส่งถึงบ้านมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเมนูข้าว โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการให้บริการส่งถึงบ้านของผลิตภัณฑ์เมนูข้าวอยู่
ในระดับดี  ดังนั้นเคเอฟซีควรปรับปรุงพัฒนาในช่องทางการบริการส่งถึงบ้านเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้าง
โอกาสในการขาย 

7.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าการจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการแจกคูปองส่วนลดพิเศษ 
หรือแถมฟรีเมนูอาหารให้กับลูกค้า การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ป้ายโฆษณานอกและในร้าน 
รวมถึงการเชิญชวนของพนักงานขายมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซี  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรกช ว่องวิศว์ .  (2531) .  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมกิ จการฟาสต์ ฟู้ดของชาว

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่าย
เอกสาร 

[2] กุลชลี ทันจิตต์. (2533). พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ 
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ถ่ายเอกสาร 

[3] คณิต ดวงหัสดี. (2537) ทฤษฎีความพึงพอใจ. ค้นเมื่อวันที่ /28 กุมภาพันธ์ /2561 , 
0kdhttp//thongkred99.blogspot.com/2013/07/blog-post_1289.html 

[4] นิติยา ภัทรกรรม. (2542). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของประชากรวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ พบ.ม.(พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์. ถ่ายเอกสาร 

[5] บุญชม ศรีสะอาด. (2545) การวิจัยสถิติพ้ืนฐาน และร้อยละเบื้องต้น : กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 
[6] ปองพรรณ พนมสารนรินทร์. (2541). ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการ

บริโภคฟาสต์ฟู้ดขอวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ถ่ายเอกสาร 

[7] วิไลวรรณ คงกิจ.(2548). พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของเด็กวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. 

[8] ศิริวรรณ เสรีรัตน์.(2539). พฤติกรรมผู้บริโภค : ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัด
จ าหน่าย] 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    731 
 

 
  

T 077 
การศึกษาน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดร้อน ด้วยวธิีสกรู อัด 

The study of Sacha Inchi Oil Seed with heat process by screw press. 
 

พิเชษฐ์  ชุ่มใจ1 สาคร  จ าปาอ่ิม2 ศุภกฤต  เพ่ิมเยาว์3 และอรวรรณ  สุนันต๊ะ4 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและหาปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3,6 และ 9 จากน้ ามันเมล็ด

ถั่วดาวอินคาที่แตกหักจากการกะเทาะเปลือกนอกแล้วมาผ่านกระบวนการใหม่แบบวิธีการสกัดร้อน           
เปรียบเทียบกับแบบวิธีสกัดเย็นด้วยวิธีกรูอัด ผลการศึกษาการสกัดน้ ามันถั่วดาวอินคา คือแบบวิธีสกัดเย็น 
และแบบวิธีสกัดร้อน โดยใช้เครื่องสกรู เพลส ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ½ HP. 220 V 50 Hz. ที่ 1,450 rpm. 
เป็นต้นก าลังต่อกับเกียร์ทดรอบ กระบอกอัด และสกรูอัด มีอุปกรณ์ให้ความร้อนปรับค่าได้ เป็นแบบปลอกรัด 
ขนาด 250 W แล้วสามารถสกัดน้ ามันถั่วดาวอินคา ส่งไปยังห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด ให้

ด าเนินการทดสอบหาค่าปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา ที่สกัดได้
ทั้ง 2 วิธี เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว น ามาเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega 

(ω) ระหว่างวิธีสกัดร้อนกับวิธีสกัดเย็น จะได้ผลดังนี้ คือ จากวิธีสกัดร้อน Omega-3 (ω -3) จะเพ่ิมขึ้นเมื่อ

เทียบกับวิธีสกัดเย็น ปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 4,596.97 (mg /100 g)  จากวิธีสกัดร้อน Omega-6 (ω-6) จะลดลงเมื่อ

เทียบกับวิธีสกัดเย็น ปริมาณที่ลดลง 1,659.45 (mg /100 g) และ จากวิธีสกัดร้อน Omega-9 (ω -9) จะลดลง
เมื่อเทียบกับวิธีสกัดเย็น ปริมาณที่ลดลง 1,551.92 (mg /100 g) ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิธีสกัดร้อน 

Omega-3 (ω -3) จะเพ่ิมข้ึน ส่วน Omega-6 (ω-6)  และ Omega-9 (ω -9) จะลดลง 
 
ค าส าคัญ: ถั่วดาวอินคา  สกรู เพลส  โอเมก้า  วิธีการสกัดร้อน  วิธีการสกัดเย็น 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the extraction of Sacha Inchi Oil Seed 
between the cold process and the heat process by using a screw press that has an electric 
motor ½ HP. 220 V 50 Hz., 1450 rpm. that is the electric power to the reduction gear of 
Compression Cylinder. It is an adjustable heat tool size 250 W. that can extract the oil from 
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Sacha Inchi Seed and was sent to the Central Laboratory Thailand to find out the effectives 
of the Composition of Omega by using 2 methods of the oil extraction of Sacha Inchi Oil 
Seed. The study found that the comparison of the Composition of Omega between the 
method of the cold process and the heat process, the Composition of Omega 3 by using the 
heat process was higher 4,596.97 (mg/10 g) comparing to the cold process. The Composition 
of Omega 6 by using the heat process was lower 1,659.45 (mg/100g) comparing to the cold 
process. The Composition of Omega 9 by using the method of the heat process was lower 
1,551.92 (mg/100g) comparing to the cold process respectively. It indicated that the 
Composition of Omega 3 by using method of heat process was higher and Composition of 
Omega 6 and for the cold extraction method Omega 6 and Omega 9 are increased. 
 

Keywords : Sacha inchi1  Screw press2  Omega3  Composition of Omega 4  Extraction5 
 
บทน า 

ถั่วดาวอินคา มีชื่อวิทยาศาสตร์ดังนี้  Plukenetia  Volubilis หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า Sacha Inchi 
ลักษณะถั่วดาวอินคาจะมีต้นสูงถึง 2 เมตร ที่มีการสลับรูปหัวใจใบหยัก 10 -12  เซนติเมตร ยาว 8-10 
เซนติเมตร มีก้านใบ 2-6 เซนติเมตร ระยะเวลาในการปลูก ประมาณ 5 เดือน จะเริ่มออกดอก และมีเมล็ด  
ในเดือนที่ 8 ดอก จะมีขนาดเล็กสีขาว ในสถานที่เขตร้อนมันมักจะเป็นที่เหมาะในการผลิตเมล็ดเกือบ 
ตลอดทั้งปี ผลถั่วดาวอินคายาว 3-5 เซนติเมตร จะมี 4-7 จุด มีสีเขียว และเมื่อผลสุกจะเป็นสีน้ าตาลด า  
ถั่วดาวอินคา มักจะประกอบด้วย 4-5 แฉก แต่บางอันอาจมีถึง 7 แฉก ภายในมีเมล็ดรูปไข่  สีน้ าตาลเข้ม 1.5-
2 เซนติเมตร และมีเมล็ดในสีขาวถึงสีน้ าตาลอ่อน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-25 มิลลิเมตร ใบเลี้ยงมีการเปิด
คล้ายกับของอัลมอนด์และปกคลุมด้วยหนังสีขาว เมล็ดดิบกินไม่ได้ แต่หลังจากเอาเปลือกนอกออกให้เหลือแต่
เมล็ดในสีน้ าตาลที่มีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งแล้วน ามาคั่ว เมื่อค่ัวจนสุก กระเทาะเปลือกสีน้ าตาลออกก็จะสามารถ
รับประทานเมล็ดในได้ ข้อดีของถั่ว Inca (Sacha inchi) เป็นพืชที่ให้ผลผลิตได้นาน 15-50 ปี ผลผลิต Sacha 
Inchi สูงมากกว่า 4,000-5,000 กิโลกรัมต่อ 6 ไร่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเปรียบเทียบต่อไร่  
มีปริมาณน้ ามันสูงมากกว่า 50 %  สกัดโดยการสกัดเย็น และไม่ต้องใช้การกลั่น มีความเข้มข้นสูงของกรดไขมัน
ที่จ าเป็น และโอเมก้า 3, 6 และ 9  มีวิตามิน A และวิตามินอี (อัลฟาโทโคฟีรอล) เป็นโปรตีนสูงและอุดมด้วย      
กรดอะมิโนจ าเป็น และไม่จ าเป็นที่มีความส าคัญ มีสารต้านอนุมูลอิสระ เพ่ือสุขภาพที่ดี Sacha Inchi น้ ามัน     
มีความเข้มข้นสูงกว่าธรรมชาติของกรดไขมันจ าเป็น 84 % มากกว่า 48 % ข้อดีของโภชนาการ คือเป็นน้ ามัน
ที่ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีข้อจ ากัด ในการบริโภคของมนุษย์  ในปี ค.ศ.2007 น้ ามัน 
Sacha Inchi  ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก the AVPA Specialty Foods Commodities ในการแข่งขัน 
ที่ปารีส ถั่วดาวอินคาได้ชื่อว่าเป็น super food  เนื่องจากมีกรดไขมันที่จ าเป็นในปริมาณสูง น้ ามันมีกลิ่นหอม
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อ่อนๆ รสไม่ขม และเมล็ดดาวอินคาก็มีการท าเป็นขนมขบเคี้ยว เนื่องจากมีโอเมก้า 3 และโปรตีนสูง เมล็ดดาว
อินคามีโปรตีนถึง 27 % และน้ ามันสูงถึง 35-60 % ในน้ ามันมีโอเมก้า 3 ประมาณ 45-63 % โอเมก้า 6 
ประมาณ 34-39 % และโอเมก้า 9  ประมาณ 6-10 % นอกจากนี้ยังประกอบด้วยไอโอดีน วิตามินเอ และ
วิตามินอี  ในส่วนน้ ามันชนิดอ่ืนๆ ที่อุดมไปด้วย Omega 3 เช่น เมล็ดลินซีด และงาขี้ม้อน (perilla) จะยังคงมี
สารพิษเจือปน จึงไม่ได้รับอนุญาตที่จะใช้ส าหรับการบริโภคของมนุษย์ในบางประเทศ [1,2] 

ส าหรับในพ้ืนที่ในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน ได้มีกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกถั่ว
ดาวอินคาเป็นระยะเวลากว่า 2-3 ปีแล้ว โดยได้รับข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
พืช ผัก สมุนไพร และผลไม้ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 141/1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าป๋วย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ปลูกถั่วดาวอินคา ในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน กว่า 300 ไร่ และมีแนวโน้มที่จะมีการขยายพ้ืนที่ในการ
ปลูกเพ่ิมมากข้ึน จึงควรมีรูปแบบในการแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หลังจากที่มีการกะเทาะเปลือก
นอก ให้เหลือแต่เมล็ดด้านในที่มีเปลือกสีน้ าตาลชั้นที่ 2 ที่หุ้มเมล็ดในสีขาวไว้ แต่เมื่อผ่านกระบวนการกะเทาะ
ด้วยเครื่องจักร จะมีเมล็ดสีน้ าตาลชั้นที่ 2 ที่แตกหัก เสียหายในกระบวนการนี้ เมื่อน ามาคัดแยก ก็จะขายไม่ได้
ราคาหรือราคาลดลงเป็นอย่างมาก ราคาขายประมาณ 5-7 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อน ามาเทียบกับเมล็ดที่มีเปลือก
หุ้มสีน้ าตาลชั้นที่ 2 ที่สมบูรณ์จะขายได้ราคาแพงกว่า ที่ราคาขายประมาณ 50 -70 บาทต่อกิโลกรัม เมล็ดที่
เสียหายจะท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการ และการจัดเก็บ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยใน
การรักษาความสด ความสะอาด เมื่อน าเมล็ดมาสกัดแบบสกรู เพลส ได้น้ ามันก็จะะมีราคาจ าหน่ายที่สูงขึ้น  
โดยราคาจะประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อลิตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืช ผัก สมุนไพร และผลไม้ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ก็ได้มีการคิดออกแบบ กรรมวิธีการที่เรียกว่า กรรมวิธีการสกัดน้ ามันจากเมล็ดถั่ว
ดาวอินคาแบบสกัดร้อน โดยผ่านการสกัดเอาน้ ามันออกจากเมล็ดโดยวิธีสกรู เพลส และมีการควบคุมอุณหภูมิ 
เป็นกรรมวิธีใหม่ทีย่ังไม่มีใครคิดค้นหรือจัดท าข้ึนมา ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาและหาปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3, 6 และ 9  จากน้ ามันเมล็ดถั่วดาวอินคาที่แตกหัก        

จากการกะเทาะเปลือกนอกออกแล้ว มาผ่านกระบวนการใหม่ แบบวิธีการสกัดร้อน เปรียบเทียบกับ
แบบวิธีการสกัดเย็น ด้วยวิธีสกรู อัด 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด 

เพ่ือสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หลังจากที่มีการกะเทาะเปลือกนอก ให้เหลือแต่เมล็ดด้านในที่มี
เปลือกสีน้ าตาลชั้นที่ 2 ซึ่งห่อหุ้มเมล็ดในสีขาวไว้ แต่เมื่อผ่านกระบวนการกะเทาะด้วยเครื่องจักร จะมีเมล็ด 
สีน้ าตาลชั้นที่ 2 ได้รับผลกระทบแตกหัก เสียหาย ในกระบวนการนี้เมื่อน ามาคัดแยก ก็จะขายไม่ได้ราคาหรือ
ราคาลดลง เป็นอย่างมาก เมื่อน ามาเทียบกับเมล็ดที่เปลือกหุ้มสีน้ าตาลชั้นที่ 2 อย่างสมบูรณ์ที่ขายได้ราคา  
ที่มากกว่า เกิดปัญหาในการจัดการ และการจัดเก็บ เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยในการรักษา
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ความสด ความสะอาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืช ผัก สมุนไพร และผลไม้ อ าเภอบ้านโฮ่ง       
จังหวัดล าพูน  ก็ได้มีการร่วมกันกับคณะท างานแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคล าพูน สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกันคิดออกแบบวิธีการให้แตกต่างจากเดิม คือวิธีการสกัดร้อน โดยการใช้
เครื่องบีบอัดแบบสกรู เพลส เป็นกระบวนการที่ได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นจากการที่
เกษตรกรมีค าถาม ข้อสงสัยว่า การสกัดเย็น ด้วยวิธีสกรู เพลส จะได้น้ ามัน ถั่วดาวอินคาที่มีกลิ่นฉุน มีรสชาติที่
ไม่อร่อย และยังไม่มีวิธีการของการเก็บรักษาน้ ามันที่สกัดได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณะท างาน  
ยังได้มีแนวคิดที่จะท าน้ ามันถ่ัวดาวอินคาที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ไม่มีสารใดๆ มาปรุงแต่ง ได้รสชาติที่อร่อย 
รับประทานได้ง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน มีการจัดเก็บที่ดี สามารถเก็บไว้ได้นาน อีกทั้งต้องคงคุณค่าทางโภชนาการ 
สารอาหารยังคงเดิม นั่นก็คือโอเมก้า 3, 6 และ 9 จึงมีแนวคิด ดังนี้ 

      แนวคิดที่ 1 น าเมล็ดถั่วดาวอินคาที่แตกหักจากการกะเทาะเปลือกออกแล้ว มาสร้างเป็นนวัตกรรม
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกรรมวิธีการสกัดน้ ามันจากกระบวนการที่ได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ จากนวัตกรรม และกระบวนการใหม่ 
จะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนมาพัฒนาต่อยอด ต่อไป  

      แนวคิดท่ี 2 ได้คุณสมบัติของน้ ามันที่ผ่านการสกัดน้ ามัน โดยวิธีสกรู เพลส แบบสกัดร้อน ที่รับรอง
โดยห้องปฏิบัติการกลาง มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับการสกัดน้ ามัน โดยวิธีสกรูเพลส แบบสกัดเย็น 
ประกอบด้วยกรดไขมัน และ  โอเมก้า 3, 6 และ 9 แล้วน ามาเผยแพร่ พัฒนาต่อไป 

 
ทฤษฎี 

พาณี ศิริสะอาด และคณะ [3] ศึกษา พบว่า วิธีการสกัดน้ ามันโดยใช้การบีบอัดมีประสิทธิภาพดีกว่า
การสกัดด้วยตัวท าละลาย  โดยให้น้ ามัน 21.7 % และ 16.7 % ตามล าดับ และจากการใช้น้ ามันเมล็ดเสาวรส
เป็นส่วนผสมของอิมัลชันเพื่อใช้เป็นยาพื้นส าหรับใช้กับตัวยาทางเคมี พบว่า มีเนื้อหนัก และแผ่กระจายได้น้อย 
จึงต้องมีการพัฒนาต่อไปเพ่ือให้ได้ครีมที่มีเนื้อเบา เมื่อทาแล้วแผ่กระจายบนผิวหนั งได้ดี ไม่เกิดปื้นขาว  
ไม่ท าให้รู้สึกเหนอะหนะผิวและท่ีส าคัญคือต้องมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

พิเชษฐ์ ชุ่มใจ และนคร  ทิพยาวงศ์ [4] ศึกษาวิธีการสกัดน้ ามันจากเมล็ดเสาวรสโดยใช้การบีบอัด
แบบสกรู เพลส พบว่า ได้ปริมาณน้ ามันเป็น 25.8% โดยน้ าหนักแห้ง ส่วนวิธีการสกัดแบบไฮโดรลิก เพลส 
ได้ปริมาณน้ ามันเป็น 16.6% โดยน้ าหนักแห้ง แสดงให้เห็นได้ว่าการสกัดแบบสกรู เพลส ได้ปริมาณน้ ามัน
มากกว่าแบบไฮโดรลิก เพลส 

ชลิตต์  มธุรสมนตรี  และคณะ [5] ได้ศึกษาเครื่องบีบน้ ามันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวคู่ ทดลองบีบอัด
วัตถุดิบ 5 ชนิด คือ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดงาขาว เมล็ดถั่วลิสง เมล็ดฟักทอง และ เนื้อมะพร้าวขูดตากแห้ง  
โดยน าวัตถุดิบไปบีบอัดที่ความเร็วรอบของเกลียวต่างกัน พร้อมกับเลือกขนาด ช่องคายกากที่เหมาะสม  
ไปพร้อม ๆ กันด้วย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสเดียวขนาด 2 แรงม้า ทดรอบด้วยเฟืองขนาดอัตราทด 1 : 7 เป็นตัว
ส่งก าลัง จากการศึกษาได้ใช้ความเร็วรอบของเกลียวบีบอัด 5 ระดับ และก าหนดขนาดของช่องคายกาก 
เป็น 4 ขนาด พบว่า เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือกที่ความเร็ว 15 รอบต่อนาที ช่องคายกากขนาด 8 
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มิลลิเมตร เมล็ดงาขาวที่ความเร็วรอบ 15 รอบต่อนาที ช่องคายกากขนาด 10 มิลลิเมตร เมล็ดถั่วลิสง 
ที่ความเร็วรอบ 15 รอบต่อนาที ช่องคายกากขนาด 10 มิลลิเมตร เมล็ดฟักทองที่ความเร็วรอบ 15  
รอบต่อนาที ช่องคายกากขนาด 8 มิลลิเมตร และเนื้อมะพร้าวขูดตากแห้งที่ความเร็วรอบ 15 รอบต่อนาที  
ช่องคายกากขนาด 14 มิลลิเมตร ได้ปริมาณน้ ามันมากที่สุด คือ 53, 41, 28, 40 และ  60 % ทั้งนี้ได้ควบคุม
อุณหภูมิของน้ ามันขณะบีบอัดต้องไม่ควรเกิน 60 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของน้ ามันให้มี 
สี กลิ่น รส และคุณสมบัติด้านโภชนาการอยู่ครบถ้วนตามธรรมชาติ 

ศุภกิตต์ สายสุนทร และคณะ [6] ได้ศึกษาและวิจัย เรื่องการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการ
สกัด น้ ามันพืชแบบสกรูอัด พบว่า การใช้งานเครื่องสกรูอัดขนาดเล็กระดับครัวเรือน ซึ่งมีรูปแบบการใช้งาน  
ไม่ซับซ้อน ใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ การด าเนินงาน และการซ่อมบ ารุงของเกษตรกร 
เมื่อเทียบกับการสกัดน้ ามันโดยใช้สารท าาละลาย มีอุปกรณ์ส าหรับทดสอบประกอบด้วย เครื่องสกัดน้ ามัน
แบบสกรูอัดผลิตในประเทศ สกรูเป็นแบบ Maddock type ต้นก าลังเป็นมอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์ 
พืชที่ถูกเลือกมาสกัดน้ ามัน ได้แก่ ร าข้าว ถั่วเหลือง และงาด า ผลการทดสอบพบว่า เครื่องสกัดน้ ามัน  
แบบสกรูอัด มีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการใช้ในระดับครัวเรือน และมีความเหมาะสมในการ
สกัดน้ ามันพืชทุกชนิดที่น ามาทดสอบ โดยพิจารณาจากจุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน 
จึงมีความเหมาะสมในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพใหม่ของเกษตรกร เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ในระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 จากการศึกษาข้อมูลการสกัดน้ ามันจากพืชต่างๆ รวมทั้งการสัดน้ ามันถั่วดาวอินคา จะเห็นได้ว่ามีการ 
ใช้วิธีการสกัดน้ ามันแบบสกรูอัดหรือสกรู เพลส คณะท างานจึงเลือกใช้วิธีการสกัดน าน้ ามันออกจาก 
เมล็ดถั่วดาวอินคาทั้งที่เมล็ดที่สมบูรณ์ และแบบที่เสียหายจากการกะเทาะ จากเครื่องบีบอัด แบบสกรู เพลส 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมาก มีความเหมาะสมทั้งในด้านของราคา การติดตั้งใช้งานซ่อมบ ารุงได้ง่าย 
สามารถน ามาใช้ในระดับครัวเรือนหรือชุมชน และสามารถใช้งานได้ทั่วไป 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 น้ ามันดาวอินคา (Sacha Inchi Oil) เป็นน้ ามันที่สกัดได้จากเมล็ดดาวอินคา โดยผ่านกระบวนกรรมวิธี
การบีบอัด และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ (virgin oil) ท าให้ได้น้ ามันดาวอินคาที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง และ มีกลิ่นรสที่ดี ส่วนประกอบในน้ ามันดาวอินคามีกรดไขมันจ าเป็นครบถ้วนทั้ง 2 ชนิด ที่มีปริมาณสูง 
ได้แก่ กรดอัลฟาไลโนเลนิก หรือ เอแอลเอ (กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3) ประมาณ 40-50 % กรดไลโนเลอิก 
(กรดไขมันชนิดโอเมก้า 6) ประมาณ 30-40 % ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้ มีความจ าเป็นต่อร่างกาย และร่างกาย    
ไม่สามารถสร้างได้เอง ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น [7]  

-  มีสัดส่วนของกรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 ต่อ โอเมก้า 3 อยู่ในช่วง 0.83-1.09 : 1  ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ดี
ต่อสุขภาพ 
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-  มีโทโคฟีรอล ซึ่งพบมากในรูปแกมม่า (Gamma-tocopherol) ประมาณ 0.13 % และเดลต้าโท
โคฟีรอล (Delta-tocopherol) ประมาณ 0.09 % ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ประสิทธิภาพสูง 

-  มีไฟโตสเตอรอล ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยลดโคเลสเตอรอลทั้งในเลือด และทางเดินอาหาร 
-  มีสารประกอบฟินอลิกมากกว่า 21 ชนิด อาทิเช่น  ไฮดรอกซีไทโรซอล (Hydroxytyrosol)  

สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และสารกลุ่มลิกแนน (lignan) เป็นต้น ซึ่งสารกลุ่มดังกล่าว มีคุณสมบัติ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และหัวใจ [8]   

ธนกฤต ศิลปธรากุล [9] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารเสริมน้ ามันดาวอินคาต่อการเปลี่ยนแปลง
การทางานของสมองด้านสติปัญญา โดยให้อาสาสมัครซึ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รับประทานน้ ามันดาว
อินคา จ านวน 5 ซอฟท์เจลต่อวัน (5 แคปซูลต่อวัน) คิดเป็นโอเมก้า 3 ปริมาณ 1.75 กรัม เป็นระยะเวลา 35 
วัน ผลการทดสอบสติปัญญาด้านความใส่ใจ Go/Nogo Test พบว่าน้ ามันถั่วดาวอินคามีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการใส่ใจ และความจ า เมื่อเปรียบเทียบภายใน
กลุ่มเดียวกันก่อนและหลังการทดลอง  

Gonzales GF, Gonzales C. [10] ได้มีการศึกษาบริโภคน้ ามันถั่วอินคา และน้ ามันดอกทานตะวัน 
ที่อุดมไปด้วยกรดโอเมก้า 3 โดยการให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบวัยผู้ใหญ่ 1,224 คน แบบไม่ทราบชนิดของน้ ามัน 
กลุ่มที่บริโภคน้ ามันดาวอินคาได้ท าประเมินโดยการยอมรับและผลข้างเคียงของการบริโภคน้ ามันทั้งสอง  
จากการติดตามผลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสี่เดือน พบว่า น้ ามันถั่วอินคามีกลุ่มตัวอย่างเกิดผลที่ดีในสัปดาห์ที่ 1 
(37.5%) และในสัปดาห์ที่ 6 มีการยอมรับเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 81.25-93.75 % ระดับคอเลสเตอรอลและ
ความดันโลหิตก็ลดลงด้วยน้ ามันถั่วอินคา (P <0.05) HDL สูงขึ้น จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า น้ ามันถั่วอินคาที่มี
การบริโภคได้รับผลตอบรับที่ดีหลังจากรับประทานในสัปดาห์ที่ 1 ของการบริโภคและมีความปลอดภัยในการ
บริโภค 

Natalie E. Maurer, Beatriz Hatta-Sakoda, Gloria Pascual-Chagman, Luis E. 
RodriguezSaona [11] การบริโภคของกรดไขมันโอเมก้า 3 ไม่ว่าจะเป็นจากน้ ามันปลาหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การหาแหล่งที่มาที่ยั่งยืนจากพืชที่มีโอเมก้า 3 จึงมี 
ความจ าเป็น น้ ามันถั่วอินคาได้รับการทดสอบและอ้างอิง โดยสเปกตรัมจากอุปกรณ์อินฟราเรด ช่วยให้ตรวจ
องค์ประกอบของกรดไขมัน และการต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันของน้ ามันถั่วอินคาที่ทดสอบได้ พบว่า  
มีความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน จึงเป็นน้ ามันที่ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยตรง  

Luis Felipe Gutiérrez, Lina María Rosada, Álvaro Jiménez [12] เมล็ดของถั่วอินคาเมื่อน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ พบว่า อุดมไปด้วยน้ ามัน (41.4%) และโปรตีน (24.7%) โพแทสเซียม 
(5,563.5 ppm) แมกนีเซียม (3,210 ppm) และแคลเซียม (2,406 ppm) การวิเคราะห์กรดไขมัน พบว่า        
มีโอเมก้า 3 (50.8%) และโอเมก้า 6 (33.4%) ผลของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าถั่วดาวอินคาเป็นพืชใหม่ที่มี
ความส าคัญกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและยา  
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านคุณสมบัติของกรดไขมันในเมล็ดถั่วดาวอินคา จะเห็นได้ว่า  น้ ามันถั่ว
ดาวอินคามีประโยชน์เป็นอย่างมาก ประกอบด้วยกรดไขมัน และโอเมก้า 3, 6 และ 9 โดยเฉพาะไขมัน โอเมก้า 3 

(ω-3) เป็นสิ่งที่สคัญต่อระบบร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีการทดลองมาแล้ว  
จึงเป็นที่แน่ใจว่าน่าจะน าพัฒนาต่อยอดมาเป็นอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพได้  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
            วิธีการการสกัดเอาน้ ามันออกจากเมล็ดถั่วดาวอินคาจะใช้วิธีการ โดยวิธีสกรู เพลส ทั้งแบบวิธีการ
สกัดเย็น และแบบวิธีการสกัดร้อน โดยการควบคุมอุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 1 แสดงการสกัดเอาน้ ามันออกจาก
เมล็ดโดยวิธีสกรู เพลส ประกอบด้วย (ก) เมล็ดถั่วดาวอินคา (ข) การสกัดน้ ามันด้วยวิธีสกรู เพลส และ (ค) น้ ามัน
ที่สกัดได้  ซึ่งในการทดสอบจะใช้ตัวอย่างของเมล็ดถั่วดาวอินคา ตัวอย่างละ  3,000 กรัม เพ่ือให้ได้ปริมาณ
น้ ามันแต่ละตัวอย่างคือต้องไม่น้อยกว่า 350 ซีซี ตามข้อก าหนดของห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
หรือเรียกอีกชื่อว่า เซ็นทรัล แลป (Central Lab) เพ่ือใช้หาปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) 

ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
               (ก)                 (ข)          (ค) 
รูปที่ 1 แสดงการสกัดเอาน้ ามันออกจากเมล็ดโดยวิธีสกรู เพลส ประกอบด้วย (ก) เมล็ดถั่วดาวอินคา          
(ข) การสกัดน้ ามันด้วยวิธีสกรู เพลส และ (ค) น้ ามันที่สกัดได้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 โดยวิธีสกรู เพลส แบบวิธีการสกัดเย็น  

  1.1  ขั้นตอนในการท างาน โดยวิธีสกรู เพลส แบบวิธีการสกัดเย็น มีดังนี้ 
              1.1.1  ใช้น้ ามันเมล็ดถั่วดาวอินคาที่เสียหายจากการกะเทาะเปลือกออกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้น 

    1.1.2  น าเมล็ดถั่วดาวอินคา ปริมาณ 3,000 กรัม สกัดเอาน้ ามันโดยวิธีสกรู เพลส แบบสกัดเย็น 
น ามากรองด้วยผ้าขาวบาง ใส่ขวดที่สะอาดปิดฝาให้สนิท หลังจากน้ ามันเย็นตัวลงตามอุณหภูมิห้อง น าไปเก็บ
หรือแช่ไว้ในตู้เย็น   

    1.1.3  น าน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดเย็น ตามข้อ 1.1.2 ส่งทดสอบห้องปฏิบัติการ เพ่ือหา
คุณสมบัติของน้ ามันถั่วดาวอินคา ประกอบด้วยกรดไขมัน และโอเมก้า 3, 6 และ 9 
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ขั้นตอนที่ 2 โดยวิธีสกรู เพลส แบบวิธีการสกัดร้อน   
  1.2  ขั้นตอนในการท างาน โดยวิธีสกรู เพลส แบบวิธีการสกัดร้อน มีดังนี้  

            1.2.1  โดยการน าเมล็ดถั่วดาวอินคาที่ผ่านการกะเทาะเปลือกนอกออกจากฝักแล้วมาล้างฝุ่น       
ด้วยน้ า ให้สะอาดประมาณ 2-3 ครั้ง  

  1.2.2  น าเมล็ดที่ล้างน้ าสะอาดดีแล้ว มาผึ่งหรือตากแดดให้แห้ง น ามาผ่านกระบวนใหม่ ตามที่
ได้ออกแบบไว้  

  1.2.3  น าเมล็ดจากข้อ 1.2.2 ปริมาณ 3,000 กรัม สกัดเอาน้ ามันออกจากเมล็ดโดยวิธีสกรู 
เพลส แบบสกัดร้อน โดยมีการควบคุมอุณหภูมิของช่องคายกากที่ตัวเครื่องสกรู เพลส ให้คงที่ ไว้ที่ประมาณ 
80 องศาเซลเซียส ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

  1.2.4  เมื่อได้น้ ามันที่ผ่านกระบวนการสกัดร้อนแล้ว น ามากรองด้วยผ้าขาวบาง ใส่ขวดที่
สะอาดปิดฝาให้สนิท หลังจากน้ ามันเย็นตัวลงตามอุณหภูมิห้อง น าไปเก็บหรือแช่ไว้ในตู้เย็น 

  1.2.5  น้ ามันที่ผ่านกระบวนการสกัดร้อนแล้ว จากข้อ 1.2.4 ส่งทดสอบห้องปฏิบัติการกลาง 
  1.2.6  ได้คุณสมบัติของน้ ามันที่รับรองโดยห้องปฏิบัติการกลางมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับ

การสกัดน้ ามันโดยวิธีสกรู เพลส แบบสกัดเย็น จากข้อ 1.1.3 ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมัน โอเมก้า 3, 6 และ 9     
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิธีการการสกัดเอาน้ ามันออกจากเมล็ดถั่วดาวอินคาจะใช้วิธีการ โดยวิธีสกรู เพลส  

ทั้งวิธีแบบการสกัดเย็น และวิธีแบบสกัดร้อน แล้วน าน้ ามันที่ได้ทั้ง 2 วิธี ด าเนินการส่งตรวจหาค่ากรดไขมัน        
จากห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) พบว่า ปริมาณกรดไขมันตามตารางที่ 1 แสดงผลปริมาณกรดไขมัน 
Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดเย็น และตารางที่ 2 แสดงผลปริมาณกรด
ไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดร้อน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดเย็น 
 

Fatty acid composition แบบสกัดเย็น 
value (mg /100 g) 

Omega-3 (ω-3) 40,067.58 

Omega-6 (ω-6) 42,065.07 

Omega-9 (ω-9) 8,983.03 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดเย็น 
คือ Omega-3 (ω-3) มีปริมาณ 40,067.58 (mg /100 g)  Omega-6 (ω-6) มีปริมาณ 42,065.07 (mg /100 g) 
และ Omega-9 (ω-9) ปริมาณ 8,983.03 (mg /100 g) ตามล าดับ     
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ตารางที่ 2 แสดงผลปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดร้อน 
 

Fatty acid composition แบบสกัดร้อน 
value (mg /100 g) 

Omega-3 (ω-3) 44,664.55 

Omega-6 (ω-6) 40,405.62 

Omega-9 (ω-9) 7,431.11 
 

จากตารางที่ 2 จะทราบปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดร้อน 
คือ Omega-3 (ω-3) มีปริมาณ 44664.55 (mg /100 g)  Omega-6 (ω-6) มีปริมาณ 40405.62 (mg /100 g) 
และ Omega-9 (ω-9) มีปริมาณ 7431.11 (mg /100 g) ตามล าดับ   
 

เมื่อน าค่าปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา โดยวิธีสกรู เพลส ทั้ง 2 
วิธี คือ ทั้งวิธีการสกัดเย็น และวิธีการสกัดร้อน จากห้องปฏิบัติการกลาง มาเปรียบเทียบกันแล้วจะได้ผลตาม
ตารางที่ 3 ซึ่งแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา 
แบบวิธีสกัดเย็น กับแบบวิธีสกัดร้อน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ของน้ ามันถั่วดาวอินคา 
แบบสกัดเย็น กับแบบสกัดร้อน 

 

Fatty acid composition แบบวิธีสกัดเย็น 
value (mg /100 g) 

แบบวิธีสกัดร้อน 
value (mg /100 g) 

Omega-3 (ω-3) 40,067.58 44,664.55 

Omega-6 (ω-6) 42,065.07 40,405.62 

Omega-9 (ω-9) 8,983.03 7,431.11 
 

จากตารางที่ 3 เมื่อน าผลของทั้ง 2 วิธีการ มาเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) 
ระหว่างวิธีสกัดร้อนกับวิธีสกัดเย็น พบว่า วิธีสกัดร้อน จะได้ปริมาณของ Omega-3 (ω-3) เพ่ิมขึ้น 4,596.97     
(mg /100 g)   Omega-6 (ω-6) จากวิธีสกัดร้อน จะลดลง 1,659.45 (mg /100 g)  และ Omega-9 (ω-9) จาก
วิธีสกัดร้อน จะลดลง 1,551.92 (mg /100 g) ตามล าดับ     
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การอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษา โดยการทดลองการสกัดน้ ามันถั่วดาวอินคา ด้วยเครื่องสกรู เพลส พบว่าทั้งสอง 2 วิธีการ 

คือแบบวิธีสกัดเย็น และแบบวิธีสกัดร้อน พบว่า ได้น้ ามันถั่วดาวอินคาที่มีค่าปริมาณกรดไขมัน Composition 
of Omega (ω) ดังนี้ คือ วิธีสกัดร้อนจะได้ Omega-3 (ω-3) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีสกัดเย็น ปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 
4,596.97 (mg /100 g)  จากวิธีสกัดร้อน Omega-6 (ω-6) ลดลงเมื่อเทียบกับวิธีสกัดเย็น ปริมาณที่ลดลง 
1,659.45 (mg /100 g) และ จากวิธีสกัดร้อน Omega-9 (ω-9) จะลดลงเมื่อเทียบกับวิธีสกัดเย็น ปริมาณ 
ที่ลดลง 1,551.92 (mg /100 g) ตามล าดับ     
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการศึกษา น้ ามันถั่วดาวอินคา แบบสกัดร้อน ด้วยวิธีสกรู อัด ทั้ง 2 วิธีการ คือวิธีการสกัดเย็น และ
วิธีการสกัดร้อน ด้วยวิธีสกรู เพลส ควรมีการเพ่ิมตัวอย่างของการศึกษาวิจัย และการส่งตัวอย่างไปทดสอบ  
หาค่าปริมาณกรดไขมัน Composition of Omega (ω) ยังห้องปฏิบัติการกลางทั้งหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานเอกชน ให้มีการรับรองข้อมูลมากยิ่งขึ้น เพื่อน าผลการศึกษาดังกล่าวไปศึกษาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
จึงควรมีการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
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T 078 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
Development and efficiency of wheel bearing grease compressors 

นายกฤษณะ จิตกลาง¹ นายชัยพร  คล้ายกมล2 ดร.ยงยุทธ  พรมบุตร3   

Kritsana Jitklang1 Chaiyapon Klaikamon2 Dr.Yongyoot Prombut 3 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการออกแบบสร้างเครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อ และทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องอัดจารบี
ลูกปืนล้อ โดยด าเนินการ 2 ลักษณะ คือ ประเมินประสิทธิภาพชิ้นงาน และการทดสอบการใช้งานจริงของ
เครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของบชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ
ของชิ้นงานจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อและ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย ( )และ(sd) 
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการท างานเครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อใช้เวลาในการอัดจารบีลูกปืน
ล้อน้อยกว่าอัดด้วยมือ  
 
ค าส าคัญ : เครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ,ประสิทธิภาพ,ลูกปืนล้อรถยนต์ 
 
Abstract  
 Development and efficiency of wheel bearing grease compressors purpose to 
develop and find the efficiency of the wheel bearing grease compressors. The researcher has 
designed the construction of wheel bearing grease compressors. And testing for the 
performance of the wheel bearing grease compressors by performing two characteristics: 
evaluating the performance of the work piece And testing the actual use of wheel bearing 
grease compressors For evaluating work piece performance The researcher gave 5 experts to 
evaluate the image performance of the work piece. Structure and working system And the 
value of the work Testing the actual use of wheel bearing grease compressors The 
researcher conducted the test by testing the performance of the wheel bearing grease 
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compressors. Performed a test by comparing the operation during the grease wheel 
compression by hand. With wheel bearing grease compressors by determining the time to 
compress the wheel bearing grease per 1 cartridge. 
 Evaluation of work piece performance Evaluated by 5 experts, evaluating the quality 
of the work in 3 areas: design Structure and working system And the value of the work in the 
overall picture, it was found that the evaluation of the performance of the wheel bearing 
grease compressors There is a very good level of suitability ( = 4.84, S.D. = 0.061). When 
considering each aspect, it is found that the value of the work. There is a very good level of 
suitability ( = 4.92, S.D. = 0.160). Design suitability. There is a very good level ( = 4.85, S.D. = 
0.300) and appropriateness, structure and working system. With a very good level ( = 4.76, 
S.D. = 0.276) respectively 
 Testing for bearing grease compression performance Manual bearing grease 
compression test, the length of wheel bearing grease per 1 cartridge, average 2:47 minutes, 
compressed with wheel bearing grease compressors The time to compress the wheel 
bearing grease for 1 cartridge averaged 1:43 minutes. When considering the quality, it was 
found that the wheel bearing grease compressors took less than 1:04 minutes to average. 
 
Keywords: Development and efficiency of wheel bearing grease compressors 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ จ าเป็นต้องมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกและช่วยในการท างาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวก สบาย  และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด ารงชีวิตและการท างานนั้น สิ่งที่เราสัมผัส
อยู่บ่อย ๆ เช่น การใช้ยานพาหะอยู่เป็นประจ าทุกวันและชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ย่อมมีการสึกหรอไปตามอายุ
การใช้งาน โดยเฉพาะลูกปืนล้อ จ าเป็นต้องมีการดูแลและบ ารุงรักษา โดยการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการหรือ
ตามอู่ซ่อมรถ  (เผด็จ แสนเกษม 2539:37) การซ่อมรถยนต์จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์จ านวนมาก ใน
การซ่อมรถยนต์แต่ละครั้งจึงต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมพอสมควร  
 จากประสบการณ์ในการฝึกงานจริงของผู้วิจัยในศูนย์บริการและจากการสอบถามกับช่างซ่อมรถยนต์
ของศูนย์บริการ เกี่ยวกับปัญหาในด้านการอัดจาระบีลูกปืนล้อ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการ อู่ซ่อมรถยนต์ ส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการอัดจาระบีลูกปืนล้อ โดยการน าจาระบีมาไว้บนฝ่ามือแล้วน าลูกปืนล้อกดลงบนจาระบีนั้น จะ
พบว่าจาระบีจะแทรกเข้าไปในลูกปืนล้อได้ไม่ทั่วถึงและใช้ระยะเวลาในการอัดจาระบีนาน (ธนวัฒน์  ปานทอง
ดี 2560) 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการอัดจาระบีลูกปืนล้อ ลดเวลาในการปฏิบัติงาน
ของช่างผู้บริการซ่อม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. จาระบี (Grease) เป็นวัสดุในงานอุตสาหกรรมที่เราต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่จะให้
ความสนใจถึงชนิดต่างๆ ของจาระบี และรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน เพราะในความเป็นจริงนั้นจาระบี 
แบ่งออกเป็นหลายชนิด ตามวัตถุดิบที่สร้างและผลิตออกมาให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ กัน การเลือกใช้ให้
ถูกต้องจะช่วยให้เครื่องมือ/เครื่องจักรของเรามีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องคอยซ่อมบ ารุงกันอยู่บ่อย ๆ 

จาระบี เป็นสารกึ่งของเหลว/กึ่งของแข็ง โดยเป็นสารผสมระหว่างน้ ามันหล่อลื่น (Fluid Lubricant), 
สารท าให้เข้มข้น (Thicker) และสารเติม (Additives) น้ ามันหล่อลื่น ที่น ามาผสมเป็นจาระบี อาจเป็นได้ทั้ง
น้ ามันปิโตรเลียม (Petroleum) น้ ามันสังเคราะห์ (Synthetic Oil) หรือน้ ามัน ได้แก่ สบู่ สารอินทรีย์ หรือ
สารอนินทรีย์ที่ไม่ใช่สบู่ ทั้งนี้จาระบีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเป็นสารประกอบที่ผลิตจากน้ ามันจากแร่ ผสมกับสาร
ท าให้เข้มข้นที่เป็นสบู่ ในขณะที่สารเติมที่กล่าวถึงในตอนต้นนั้นจะใส่เข้าไปเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษให้จาระบี 
และป้องกันเนื้อจาระบ ี

     1.2 คุณสมบัติในการท างานของจาระบี 
1.2.1 จาระบีจะต้องเป็นเหมือนสารผนึกที่ช่วยลดรอยรั่ว หรือช่องว่าง และป้องกันชิ้นส่วนจาก

วัตถุเจือปน และฝุ่นละออง 
1.2.2 จาระบีต้องมีความง่ายในการใช้กว่าน้ ามันหล่อลื่น เพราะการหล่อลื่นด้วยน้ ามันต้องอาศัย

ระบบและอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง 
1.2.3 จาระบีจะต้องยึดจับของแข็งที่เป็นสารแขวนลอย ในขณะที่ถ้าเป็นน้ ามันหล่อลื่นสาร

แขวนลอยจะกระจายตัวในน้ ามัน 
1.2.4 ระดับของเหลวไม่ต้องควบคุม หรือต้องคอยตรวจสอบ 

     1.3 คุณลักษณะเฉพาะของจาระบี 
1.3.1 ความหนืด เมื่อเริ่มเดินเครื่องจักรจาระบีจะมีความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร 

แต่พอความเร็วสูงขึ้นการต้านทานของจาระบีจะน้อยลง ซึ่งคุณลักษณะนี้เรียกว่าความหนืด เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรณีของน้ ามันนั้นจะต่างกัน เพราะน้ ามันที่อุณหภูมิคงที่จะมีระดับความหนืดเท่าเดิมทั้งในช่วงการเริ่มเดิน 
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และช่วงการท างานของเครื่องจักร ส าหรับจาระบีความหนืดที่เกิดเป็นความหนืดปรากฏ ( Apparent 
Viscosity)  

1.3.2 การแตกซึม (Bleeding) เป็นสภาวะที่ของเหลวแยกตัวออกจากสารท าให้เข้มข้น 
(Thicker) สภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิการใช้งานสูง และอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดเก็บจาระบีเอาไว้เป็น
เวลานาน ๆ โดยไม่ได้ใช้ เมื่อจาระบีถูกสูบผ่านท่อในระบบหล่อลื่นจะเกิดแรงต้านการไหลขึ้น ซึ่งต่างจากกรณี
ของน้ ามันที่จะไหลได้อย่างต่อเนื่อง 

1.3.3 ความเหนียวแน่น (Consistency) และหมายเลข NLGI คุณลักษณะที่ส าคัญที่สุดของ
จาระบีก็คือความเหนียวแน่น เพราะจาระบีที่แข็งเกินไปจะไม่สามารถถูกป้อนเข้าไปยังบริเวณที่ต้องการหล่อ
ลื่นได้โดยง่าย ในขณะที่ถ้าจาระบีเหลวมากเกินไปก็จะเกิดการรั่วซึมได้ ความเหนียวแน่นของจาระบีขึ้นอยู่กับ
ชนิดขึ้นอยู่สารท าให้เข้มข้นที่ใช้ และยังขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ ามันที่ใช้ผลิตจาระบีนั้น ๆ อีกด้วย โดยสรุป
แล้วความเหนียวแน่นของจาระบีก็คือค่าความต้านทานของจาระบีต่อการเปลี่ยนรูปเมื่อมีแรงมาท าต่อจาระบี
นั่นเอง  

ค่าความเหนียวแน่นของจาระบีได้มีการก าหนดเป็นหมายเลขแสดงระดับความเหนียวแน่น โดย
สถาบันจาระบีหล่อลื่นแห่งชาติสหรัฐ ฯ (National Lubricating Grease Institute) ก าหนดเป็นหมายเลข 
NLGI ตั้งแต่หมายเลข 000 ถึง 6 ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงระดับความเหนียวแน่นของจาระบีซึ่งได้ 
หมายเลขนี้ได้จากการทดสอบด้วยการวางกรวยน้ าหนักที่ทราบค่าบนจาระบีแล้ววัดระดับการจมลึกลงในเนื้อ
จาระบีในเวลา 5 วินาที ที่ระดับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ตารางท่ี 1 แสดงหมายเลข NLGI ของจาระบ ี

หมายเลข NLGI ระดับความเหนียวแน่น หมายเลข NLGI ระดับความเหนียวแน่น 

000 กึ่งของเหลว 3 กึ่งแข็ง 

00 กึ่งของเหลว 4 แข็ง 
0 อ่อนมาก 5 แข็งมาก 

1 อ่อน 6 ของแข็ง 

2 ระดับของจาระบีทั่วไป   
2. ตลับลูกปืนล้อ 

2.1 ประเภทของตลับลูกปืนล้อ 
2.1.1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (Deep groove ball bearings) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่อง

ลึกแถวเดียวเป็นตลับลูกปืนที่มีการน าไปใช้งาน อย่างกว้างขวาง ร่องรางวิ่งของทั้งวงแหวนในและนอกมี
ลักษณะเป็นวงโค้ง (circular arcs) ซึ่งมีรัศมีโตกว่าของเม็ดบอล นอกเหนือจากแรงในแนวรัศมีท่ีรับได้แล้ว ยัง
สามารถรับแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางด้วยในงานที่ต้องการความเร็วสูงและสูญเสียพลังงานต่ า เนื่องจาก
แรงบิดต่ า ตลับลูกปืนนี้มีทั้งแบบเปิด ฝาเหล็ก ซีลยาง ซึ่งอาจติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน โดยภายใน
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บรรจุจาระบีเอาไว้ ในบางครั้งอาจมีแหวนล๊อก (snap ring) อยู่ที่ผิวนอกวงแหวนนอก รังที่ใช้โดยมากเป็นรัง
เหล็ก 

2.1.2 ตลับลูกปืนเม็ดเรียว (Taper roller bearings) ตลับลูกปืนชนิดนี้ใช้เม็ดลูกกลิ้งเป็นรูป
กรวย มีตัวน าร่องคือโครงของวงแหวนด้านในตลับลูกปืนเม็ดเรียวสามารถรับแรงแนวรัศมีได้สูง และรับแรงใน
แนวแกนได้ทิศทางเดียว การใช้งานโดยทั่วไปมักจะใช้เป็นคู่ คล้ายกับตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว ซึ่งจะมี
การปรับช่องว่างภายในตลับลูกปืนให้เหมาะสมโดยการปรับระยะแนวแกนระหว่างวงแหวนใน (cone) หรือวง
แหวนนอก (cup) ของตลับลูกปืนที่ประกบกันทั้ง 2 ตลับ วงแหวนในและวงแหวนนอกสามารถแยกประกอบได้
อย่างอิสระ ตลับลูกปืนชนิดนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามมุมสัมผัสได้ดันนี้มุมปกติ (normal angle) มุมปาน
กลาง (medium angle) และมุมชัน (steep angle) อีกท้ังยังมีแบบสองแถวและสี่แถวให้เลือกใช้อีกด้วย รังที่
ใช้โดยมากจะเป็นรังเหล็กปั๊มขึ้นรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก                    ภาพที่ 2 แสดงตลับลูกปืนเม็ดเรียว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1) กลุ่มเป้าหมาย 
    ใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ทา่น 
2) การออกแบบและสร้างเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
   - ออกแบบสร้างแท่นอัดจาระบี 
   - ออกแบบแท่นยึดลูกปืนล้อ 
   - ออกแบบถังใส่จาระบี 
   - ออกแบบกลไกเครื่องอัดจาระบี 
   - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   - ใช้ประเมินความคิดเห็น ประเมินจ านวน 3 ด้าน 
   - ประเมินด้านการออกแบบ 
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   - ประเมินด้านโครงสร้างและระบบท างาน 
   - ประเมินด้านคุณค่าของชิ้นงาน 
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
          5  หมายถึง  ดีมาก    
          4  หมายถึง  ดี           
          3  หมายถึง  ปานกลาง 
          2  หมายถึง  น้อย 
          1  หมายถึง  ควรปรับปรุง  
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    - เก็บจากแบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน 
    - เก็บจากการทดสอบเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ โดยทดสอบการอัดจาระบีลูกปืนล้อ จับเวลาใน

การอัด 
      ทดสอบจ านวน 3 ซ้ า  
5) การวิเคราะห์ผลและสถิติที่ใช้ 

 น าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลีย่                  สูตร               =      

และหาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  สูตร     S. D.      =             
 
น าแบบประเมินที่ได้ไปประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00   หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49   หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49   หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49   หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49   หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์  ควรปรับปรุง 

 
ผลการวิจัย 
 การประเมินประสิทธิภาพของชิ้นงาน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 3 ด้าน 
คือ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน และด้านคุณค่าของชิ้นงาน สรุปผล ดังนี้ 
 
 
 
 

รายการที่ประเมิน 
 

S.D. ความหมาย 

 
1

2




n
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบ 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินด้านโครงสร้างและระบบการท างาน 

รายการที่ประเมิน 
 

S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของโครงสร้าง 4.80 .400 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ผลิต 5.00 .000 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของกลไกการท างาน 4.80 .400 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของถังใส่จาระบี 4.40 .490 ดี 
5. ความเหมาะสมของแท่นยึดลูกปืนล้อ 4.60 .490 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของแท่นอัดลูกปืนล้อ 5.00 .000 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.76 .276 ดีมาก 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินด้านคุณค่าของชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลในภาพรวม 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบเวลาการอัดจาระบีด้วยมือกับเครื่องอัดจาระบี 

1. การออกแบบและการท างาน 5.00 .000 ดีมาก 

2. ความแข็งแรงของชิ้นงาน 4.80 .400 ดีมาก 
3. ขนาดและน้ าหนักของชิ้นงาน 4.80 .400 ดีมาก 

4. ชิ้นงานมีความปลอดภัย 4.80 .400 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.85 .300 ดีมาก 

รายการที่ประเมิน 
 

S.D. ความหมาย 

1.ชิ้นงานมีระบบการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน 4.80 .400 ดีมาก 
2. ความสะดวกรวดเร็วในการอัดจาระบีลูกปืนล้อ 5.00 .000 ดีมาก 

3. ชิ้นงานไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 5.00 .000 ดีมาก 

4. ชิ้นงานสามารถลดระยะในการอัดจาระบีลูกปืนล้อ 5.00 .000 ดีมาก 
5. สามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ 4.80 .400 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.92 .160 ดีมาก 

รายการที่ประเมิน 
 

S.D. ความหมาย 
1. การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ 4.85 .300 ดีมาก 

2. การประเมินคุณภาพด้านโครงสร้างและระบบการท างาน 4.76 .276 ดีมาก 

3. การประเมินคุณภาพด้านคุณค่าของชิ้นงาน 4.92 .160 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.84 .061 ดีมาก 
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การอภิปรายผลการวิจัย      

1. คุณภาพของเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ ด้านคุณค่าของชิ้นงาน มีความเหมาะสม ดีมาก ด้านการ
ออกแบบ มีความเหมาะสม ดีมาก และด้านโครงสร้างและระบบการท างาน มีความเหมาะสม ดีมาก สรุป
ภาพรวมคุณภาพของเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ มีความเหมาะสม ดีมาก อาจเป็นเพราะเครื่องอัดจาระบีลูกปืน
ล้อสามารถท างานได้จริง และมีการท างานที่สมบูรณ์แบบ 

 2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ สามารถอัดจาระบีลูกปืนล้อ ต่อ 1 ตลับ โดย
ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 1.03 นาที ทั้งนี้เพราะเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ มีการอัดจาระบีที่สมบูรณ์ ซึ่งเครื่องอัด
จาระบีลูกปืนล้อ สามารถอัดจาระบีลูกปืนล้อได้ เครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรประกอบกับกระบอกอัดจาระบีที่ใช้ทั่วไปจะท าให้สะดวกมากขึ้น 
2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อโดยใช้ลม 
3) ควรออกแบบเครื่องอัดจาระบี ให้ใช้กับลูกปืน ชนิดและขนาดต่างๆ ได้ 
4) ควรออกแบบตัวยึดตลับลูกปืน เป็นแบบคลิ๊บล็อก แทนแบบขันเกลียว จะท าให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] กฤษณพันธ์ เพ็งศรี. (2554). ตลับลูกปืน. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2560. จาก 
http://www.partsdd.com/15199637.  

[2] ธนวัฒน ์ปานทองดี. (2560). บริษัท อิซูซุอุทัยธานี จ ากัด สาขาบ้านไร่. สัมภาษณ์. วันที่ 12 กรกฏาคม 
2560. 

[3] เผด็จ แสนเกษม. (2539 : 37).ชีวิตความเป็นอยู่.  กรุงเทพฯ.ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
[4] สุภัทรชัย สิงห์บาง. (2556). รอบรู้เรื่องอุตสาหกรรม ตอน จาระบี (Grease). สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 

2560. จากhttp://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php.  

ครั้งที ่
เวลาอัดด้วยมือ(นาท)ี เวลาอัดด้วยเครื่องฯ(นาที) อัดด้วยเครื่องเร็วกว่า

อัดด้วยมือ(นาที) 
1. 2:22 1:12 1:10 

2. 2:42 1:48 0:54 

3. 3:16 2:10 1:06 

เฉลี่ย 2:46 1:43 1:03 
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T 079 
ผลของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 

(Decapterusmacrosoma)  
Effect of Seasoning on the Quality of Cracker Product from Squeezing Fish 

Meat Mackerel Scad (Decapterusmacrosoma) 
 

รุสมียา อาลี1* จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย2 

Rutsamiya Arlee1* Janphen Chainui2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเครื่องปรุงรสต่อการประเมินทางประสาทสัมผัสและการ

ยอมรับเกี่ยวกับกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบ (Decapterusmacrosoma) ที่
ปรุงแต่งด้วยผงปรุงรส 3 ชนิด คือ ผงปรุงรสงาด า ผงปรุงรสสาหร่าย และผงปรุงรสสไปซี่ โดยมีชุดทดทองที่ไม่
เติมผงปรุงรสเป็นชุดควบคุม แล้วน ามาประเมินระดับคะแนนความชอบทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
ด้วยวิธี 5-point hedonic scale ผลการวิจัยพบว่า ผงปรุงรสมีผลต่อคะแนนการยอมรับทางด้านประสาท
สัมผัสของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และ
ความชอบรวม เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทู
แขกบีบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบที่ใส่สาหร่ายมีคะแนนการยอมรับทางด้านประสาท
สัมผัสของผู้บริโภคสูงสุดในทุกด้านการประเมิน และมีค่าความชื้นเท่ากับ 2.90% ค่าสี L*, a* และ b* เท่ากับ 
37.07, 1.33 และ 18.63 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: ข้าวเกรียบปลา  เนื้อปลาทูแขกบีบ  เครื่องปรุงรส 
 
Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of seasoning on sensory 
evaluation and determine the most flavor acceptance of applied seasoning in the cracker 

                                                 
1
 2 ภาควิชาเทคโนโลยแีปรรูปสัตว์น้ า วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตัตานี 

1 2 Division of Fish Processing Technology 
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product from squeezing fish meat mackerel scad (Decapterusmacrosoma) from consumer 
testing. The seasonings for this study were black seed, seaweed, and spicy and sensory test 
was evaluated to select the suitable seasoning using 5 point hedonic scale test. The result 
of this study showed that seasoning affected on the appearance and sensory test (p≤0.05). 
The highest acceptance obtained from seaweed seasoning mixed with product. The 
moisture content of the product was 2.90%. The color values L*, a*, and b* were 37.07, 1.33 
and 18.63, respectively.  
 
Keywords: Fish cracker,  Fish fillets squeeze,  Seasoning 
 
บทน า 

ข้าวเกรียบปลา (Fish cracker) จัดเป็นอาหารขบเคี้ยว (Snack Food) ประเภทหนึ่งที่นิยมบริโภค
กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีชื่อเรียกว่า Keropok และ
ประเทศอินโดนีเซียเรียกว่า Krapuk [1] ข้าวเกรียบท าจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลักอาจมีส่วนประกอบของ
เนื้อสัตว์หรือผักหรือผลไม้ เช่น ปลา กุ้ง ฟักทอง เผือก งาด า งาขาว เป็นต้น บดผสมให้เข้ากับเครื่องปรุงรส 
แล้วท าให้เป็นรูปทรงตามต้องการ นึ่งให้สุก ตัดให้เป็นแผ่นบางๆ น าไปตากให้แห้ง อาจทอดก่อนบรรจุหรือไม่ก็
ได้ [2] ข้าวเกรียบเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการพ้ืนฐานในการท าให้เกิดเจลาติไนเซชันของแป้ง                 
ซึ่งส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิตข้าวเกรียบ คือ แป้งและน้ า ในระบวนการผลิตข้าวเกรียบจะอาศัยการผลิต
เป็นแป้งก้อนโด โดยผสมแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูกับน้ า และส่วนผสมอื่นๆ เช่น เนื้อปลา เกลือ น้ าตาล และ
ผงชูรส นวดผสมให้เข้ากัน ปั้นก้อนโดเป็นรูปทรงกระบอก แล้วท าให้สุกด้วยการนึ่งหรือต้ม ท าให้เย็น ตัดเป็น
ชิ้นบางๆ ท าแห้ง บรรจุใส่ถุง โดยก่อนบริโภคน าแผ่นข้าวเกรียบหลังอบแห้ง ไปทอดในน้ ามันร้อน ท าให้เกิ ด
การพองตัว มีลักษณะรูพรุนและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนาแน่นต่ า ซึ่งอัตราการพองตัวหลังจากทอดจะเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ [3,4,5] 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 
(Decapterusmacrosoma) เพ่ือศึกษาผลของเครื่องปรุงรสต่อการประเมินผลทางประสาทสัมผัสและทดสอบ
การยอมรับเกี่ยวกับกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ที่ปรุงแต่งด้วยผงปรุงรส นอกจากนี้ยังท าการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
กายภาพของผลิตภัณฑ์ 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาชนิดของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา 
2. เพ่ือศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Kyaw et al. [6] ศึกษาผลของปริมาณเนื้อปลาที่ร้อยละ 0, 10, 15, 30 และ 50 ที่มีผลต่อการระดับ
การเกิดจลาไนเซชันในข้าวเกรียบปลา พบว่าเม็ดแป้งตรงกึ่งกลางก้อนโดของข้าวเกรียบที่มีปริมาณเนื้อปลา
ร้อยละ 0 และ 10 ภายหลังนึ่งเป็นระยะเวลา 100 นาที เกิดการเจลาติไนเซชันได้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากใน
ระหว่างการนึ่งโมเลกุลของน้ าเกิดการเคลื่อนย้ายออกจากส่วยตรงกลางออกสู่ด้านนอกของก้อนโดข้าวเกรียบ 
ในขณะของส่วนตรงกลางที่ไม่สามารถเกิดเจลาติไนเซชันได้ เนื่องจากมีการสูญเสียความชื่นจากส่วนด้านนอก 
ท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอที่จะใช้ในการเกิดเจลาติไนเซชัน จากการศึกษานี้เม็ดแป้งในก้อนโดของข้าวเกรียบจะเกิด
เจลาไนเซชันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีปริมาณของเนื้อปลาร้อยละ 15 และปริมาณแป้งร้อยละ 85 ในระยะเวลานึ่ง
เพียง 30 นาที ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเพ่ิมปริมาณของเนื้อปลาตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป มีผลท าให้โครงสร้างร่างแห
ของโปรตีนจากเนื้อปลาเริ่มพัฒนาขึ้น และส่งผลให้ความสามารถในการอุ้มน้ าของก้อนโดมีค่าเพ่ิมขึ้น โดย
โปรตีนจากเนื้อปลาจะช่วยยึดจับโมเลกุลของน้ าในก้อนโดข้าวเกรียบไว้ภายในโครงสร้างร่างแหของเจลโปรตีน
จากเนื้อปลา ลดการสูญเสียของโมเลกุลน้ าในระหว่างการนึ่ง ท าให้มีน้ าเพียงพอที่จะช่วยให้แป้งเกิดเจลาติไน 
เซชันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีโปรตีน แป้งและน้ าภายในก้อนโดของข้าวเกรียบ
เนื่องจากโปรตีนที่สามารถในการดูดซับกับน้ าได้ดีกว่าแป้ง เมื่อได้รับความร้อนมีผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโปรตีนในการเกิดเจลก่อนกระบวนการเจลาติไนเซชันของแป้ง โดยระหว่างการเกิดเจลเนื่องจากความร้อน
โมเลกุลของน้ าจะถูกยึดจับกับโครงสร้างของเจลโปรตีน ท าให้เกิดเจลที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบร่างแหของ
โปรตีน ซึ่งมีโมเลกุลของน้ าที่ถูกจับอยู่ภายในโครงสร้างของเจล ท าให้โมเลกุลของน้ าไม่สามารถเคลื่อนที่
ออกมาภายนอกได้โดยง่ายในระหว่างการนึ่ง เมื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของโปรตีน 
(Denature) ท าให้เกิดการรวมตัวของโปรตีน มีผลท าให้สูญเสียความสามารถในการยึดจับกับโมเลกุลของน้ า
ให้กับแป้งน ามาใช้ในการเกิดเจลาติไนเซชันของแป้ง ซึ่งเป็นผลท าให้เม็ดแป้งเริ่มเกิดเจลาตินไนเซชันและเกิด
การพองตัวขึ้น  

Yu and Low [4] ศึกษาการพรี–เจลาติไนเซซั่นแป้งมันส าปะหลังด้วยเครื่องอบแห้งด้วยลูกกลิ้ง
ทรงกระบอกที่มีผลต่อการขยายตัวของข้าวเกรียบปลาขณะทอด พบว่าแป้งมันส าปะหลังผสมกับน้ าใน
อัตราส่วน 70:30 แล้วน าไปอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งทรงกระบอกที่อุณหภูมิ 133.5, 143.6 และ 
151.8 องศาเซลเซียส จะมีอัตราการขยายตัวของข้าวเกรียบปลาเป็นเส้นตรงมากกว่าสูตรการทดลองอ่ืนๆ และ
ข้าวเกรียบปลาที่มีการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งด้วยลูกกลิ้งทรงกระบอกที่อุณหภูมิ 133.5 องศาเซลเซียส ได้
คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสสูงสุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเปรียบเทียบผงปรุงรสที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบโดยปรุงแต่งด้วย
ผงปรุงรส 3 ชนิด คือ ผงปรุงรสงาด า ผงปรุงรสสาหร่าย และผงปรุงรสสไปซี่ โดยมีชุดทดลองที่ไม่เติมผงปรุงรส
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เป็นชุดควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเครื่องปรุงรสต่อการประเมินทางประสาทสัมผัสและการยอมรับ
เกี่ยวกับกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบ (Decapterusmacrosoma) ซึ่งขั้นตอน
การศึกษาวิจัยมีดังนี้ 

1. วิธีการผลิตข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 
1.1 เตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตข้าวเกรียบปลาดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ส่วนผสมข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 

ส่วนผสม 
ปริมาณที่ใช้ (กรัม) 

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 4 

ปลาทูแขกบีบ 43.290 43.290 43.290 43.290 
แป้งมัน (ตรามังกร) 44.317 44.317 44.317 44.317 
ผงชูรส 0.853 44.317 44.317 44.317 
น้ าตาลทราย 3.148 3.148 3.148 3.148 
พริกไทยขาว 0.280 0.280 0.280 0.280 
ผงฟู 0.940 0.940 0.940 0.940 
น้ าแข็ง  4.200 4.200 4.200 4.200 
แป้งนวด (ตรามังกร) 1.533 1.533 1.533 1.533 
เกลือ 2.158 2.158 2.158 2.158 
ที่มา: ดัดแปลงวิธีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาของบริษัทชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด 
 

1.2 น าเนื้อปลาทูบีบลงเครื่องสับผสม ใช้เวลาในการสับผสม 2 นาที 
1.3 ใส่เกลือและน้ าเย็นเพ่ือที่จะให้เนื้อปลากับส่วนผสมเซตตัวเข้ากันได้ดี 
1.4 น าส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดใส่ลงในเครื่องสับผสมยกเว้น แป้ง น้ าเย็น จากนั้นท าการสับผสมอีก 

10 นาที จนเนื้อปลากับส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีและได้เนื้อท่ีต้องการ  
1.5 น าเนื้อปลาทีส่ับผสมเรียบร้อยแล้วใส่ถาด เติมแป้งแล้วนวดนาน 10 นาที 
1.6 แบ่งเนื้อปลาเพ่ือท าการปั้นขึ้นรูปเป็นทรงกระบอก โดยแบ่งเนื้อปลา 250 กรัม/ก้อน และความ

กว้างตามรูปทรง 2 เซนติเมตร/ก้อน แล้วต้มที่อุณหภูมิมากกว่า 90 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
1.7 น าข้าวเกรียบที่ผ่านการต้มท าการแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
1.8 น าข้าวเกรียบที่ผ่านการแช่เยือกแข็งแล้วมาสไลด์เป็นชิ้นบางๆ  
1.9 ข้าวเกรียบที่สไลด์แล้วทอดในน้ ามันที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสใช้เวลาในการทอด 52 วินาที 
1.10 ข้าวเกรียบที่ผ่านการทอดน าไปคลุกกับส่วนผสมของผงปรุงรสที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่  ผง

ปรุงรสงาด า (1.0%) ผงปรุงรสสาหร่าย (3.0%) และผงปรุงรสสไปซี่ (33.7%) โดยมีชุดทดลองที่
ไม่เติมผงปรุงรสเป็นชุดควบคุม 
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1.11 ชั่งน้ าหนักข้าวเกรียบที่ได้บรรจุถุง 25 กรัม/ถุง แล้วน าไปอัดไนโตรเจน 5 บาร์ จากนั้นน าไป
จัดเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสม  

1.12 น าไปตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 
 
2. การศึกษาผลของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา การประเมินทาง

ประสาทสัมผัสและการยอมรับเกี่ยวกับกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทู
แขกบีบ 

ท าการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ โดยน าผลิตภัณฑ์แต่ละชุด
การทดลองตรวจคุณภาพ ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่าสี L*, a* และ b* โดยวางแผนการทดลองแบสุ่มสมบูรณ์ 
(Complete Randomized Design : CRD) วิเคราะห์ความแปรรวน (Analysis of variance, ANOVA) และ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5 ระดับ (5-point 
hedonic scale) ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบรวม ใช้ผู้ทดสอบ 30 
คน และวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design: RCBD) 
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) จากนั้น
วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลอง โดยใช้ Duncan new 
multiple range test (DMRT :Duncan) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา การประเมินทางประสาท
สั มผั ส และการยอมรั บ เกี่ ย วกับกลิ่ น รสของผลิ ตภัณฑ์ข้ า ว เ กรี ยบปลาจาก เนื้ อปลาทู แขกบี บ 
(Decapterusmacrosoma) พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบที่เหมาะสมที่สุด
จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และผลการประเมินคุณภาพการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 

1. ชนิดของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 

โดยการวัดค่าสี L* a* และ b* และปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อ             
ปลาทูแขกบีบ 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ ชุดทดลองที่ 1 ชุดทดลองที่ 2 ชุดทดลองที่ 3 ชุดทดลองที่ 4 
(ชุดควบคุม) (ผงปรุงรสงาด า) (ผงปรุงรสสาหร่าย) (ผงปรุงรสสไปซี่) 

L* 39.63±2.05a 36.73±1.27a 37.07±2.84a 35.40±2.59a 
a* 1.20±0.30b 1.50±0.20b 1.33±0.40b 2.93±0.78a 
b* 17.67±1.07c 20.20±2.00b 18.63±0.25bc 23.17±0.21a 
ความชื้น (%) 2.59±0.12a 2.65±0.07a 2.90±0.30a 2.79±0.49a 

หมายเหตุ: a-c ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
 
 จากตารางที่ 2 คุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบ
จะเห็นได้ว่าค่าความสว่าง (L*) ในข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ขณะที่ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบชุดทดลองที่ 4 (ผงปรุงรสสไปซี่) มีค่าความ
สว่าง (L*) ต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลอง แต่มีค่าความเป็นสีแดง a* และค่าความเป็นสีเหลือง 
(b*) สูงที่สุด ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยชุดทดลองที่ 3 (ผงปรุงรสสาหร่าย) มีปริมาณความชื้นสูงที่สุดเท่ากับ 2.90%  
 

2. ผลการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทู
แขกบีบ 

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5 ระดับ 
(5-point hedonic scale) ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบรวม ใช้ผู้
ทดสอบ 30 คน แสดงผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทู

แขกบีบ 

ชุดการทดลอง 
คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส 

สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

ชุดทดลองที่ 1 
(ชุดควบคุม) 

4.07±0.91ab 3.53±0.86b 3.73±0.98c 4.13±0.90a 3.50±1.04c 

ชุดทดลองที่ 2 
(ผงปรุงรสงาด า) 

4.33±0.80ab 3.73±1.01b 4.10±0.99bc 4.10±0.80a 4.13±1.01b 
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ชุดการทดลอง 
คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส 

สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

ชุดทดลองที่ 3 
(ผงปรุงรสสาหร่าย) 

4.47±0.68a 4.63±0.67a 4.70±0.47a 4.27±0.74a 4.67±0.55a 

ชุดทดลองที่ 4 
(ผงปรุงรสสไปซี่) 

3.93±0.91b 3.87±0.73b 4.33±0.80ab 3.43±0.82b 4.20±0.89b 

หมายเหตุ: a-c ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) 
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคในด้าน
คุณลักษณะสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม พบว่า คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวโน้มของคะแนนทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค จะเห็นได้ว่า 
ชุดการทดลองที่ 3 (ผงปรุงรสสาหร่าย) ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับสูงสุดในทุกด้านคุณลักษณะสี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมเท่ากับ 4.47, 4.63, 4.70 4.27 และ 4.67 คะแนน ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาผลของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 
(Decapterusmacrosoma)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเครื่องปรุงรสต่อการประเมินทางประสาท
สั มผั ส และการยอมรั บ เกี่ ย วกับกลิ่ น รสของผลิ ตภัณฑ์ข้ า ว เ กรี ยบปลาจาก เนื้ อปลาทู แขกบี บ 
(Decapterusmacrosoma) ที่ปรุงแต่งด้วยผงปรุงรส 3 ชนิด คือ ผงปรุงรสงาด า ผงปรุงรสสาหร่าย และผง
ปรุงรสสไปซี่ โดยมีชุดทดทองที่ไม่เติมผงปรุงรสเป็นชุดควบคุม พบว่า ผงปรุงรสมีผลต่อคะแนนการยอมรับ
ทางด้านประสารทสัมผัสของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 
และความชอบรวม เมื่อพิจารณาคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขก
บีบ พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 (ผงปรุงรสสาหร่าย) ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดในคุณลักษณะด้าน สี กลิ่น 
รสชาติ ด้านเนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ยกับ 4.47 , 4.63, 4.70, 4.27 และ 4.67 คะแนน 
ตามล าดับ 

การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบ 
โดยค่าความสว่าง (L*) ในข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบลดลงเมื่อมีการเติมผงปรุงรส แต่ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ขณะที่ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทั้งนี้ค่า a* เป็นการแสดงค่าที่แสดงจากแกนสีเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+
a*) ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาทูแขกบีบชุดทดลองที่ 4 (ผงปรุงรสสไปซี่) มีลักษณะที่คล้ า จากการ
ตรวจสอบปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาจากเนื้อปลาทูแขกบีบทุกชุดทดลองมีปริมาณความชื้น
ไม่เกิน 3% ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบที่ก าหนด คือ ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
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หลังการทอดต้องมีปริมาณความชื้นไม่เกิน 3% [2] ทั้งนี้ปริมาณความชื้นที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้ข้าวเกรียบสูญเสีย
ความกรอบ [7] อีกท้ังยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความเน่าเสียในอาหาร [8] 
   
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีการเปรียบเทียบอัตราส่วนของปลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา 
2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาโดยศึกษาอายุการเก็บรักษา 
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ 
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T 080 
การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 1  

สาขาวิชาการโรงแรม  ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 
Web-based instruction (WBI) in English for the year 1 student of the Hotel 

Department at the Vocational Educational Institute Northern Region 1 
 

อัปสร คอนราด1,นพรรณพ ดวงแก้วกูล2 และวนิดา มานะ3 

                                               Apsorn Konrad21, Naphannop Doungkaewkool2 and Wanida Mana3 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1  2) 
หาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  
ผู้เรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จ านวน 24 คน โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน  1) การ
พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  2) การหาประสิทธิภาพบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) 
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินบทเรียน
ของผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านเนื้อหาและการออกแบบในภาพรวมอยู่
ในระดับดี บทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Take general enquiries บทเรียน
ภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 
2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีประสิทธิภาพ 81.41/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (3) ความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนด้านการออกแบบ         ด้านเนื้อหาและด้านความพึงพอใจในการเรียน อยู่ใน
ระดับมาก 
ค าส าคัญ:  บทเรียนภาษาอังกฤษ, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การพัฒนา 
                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

2
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 
1 the Vocational Educational Institute Northern Region 1 
2  the Vocational Educational Institute Northern Region 1 
3 the Vocational Educational Institute Northern Region 1 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to develop Web-based instruction (WBI) in English 
for the year 1 student of the Hotel Department at the Vocational Educational Institute 
Northern Region 1. 2) Assess the efficiency of Web-based instruction (WBI) in English for the 
year 1 student of the Hotel Department at the Vocational Educational Institute Northern 
Region 1. The samples in this study were 24 students of the Hotel Department at the 
Vocational Educational Institute Northern Region 1. They were selected by using purposive 
sampling, followed by 3 steps of research and development (R&D) process 1) to develop 
Web-based instruction (WBI) in English 2) assess the efficiency of Web-based instruction (WBI) 
in English 3) to study the satisfaction of the samples which were 24 students. The 
instruments of this study were 1) The efficiency assessment form of Web-based instruction 
2) The satisfaction questionnaire of the students. The data were analyzed statistically using 
mean ( X ), standard deviation (S.D.)  

The result of this study revealed as Web-based instruction (WBI): Take general 
enquiries by phone with 6 topics, the efficiency of Web-based instruction was 81.41/82.22 
which higher than 80/80 set criteria and the students’ satisfaction towards with Web-based 
instruction was at high level in all field. 

 

Keywords:  English Lesson, Web based instruction, Development  
 

บทน า 
 จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ได้บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be 
English” “ภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ซึ่งหมายความว่า ประชาชนพลเมืองใน 10 
ประเทศอาเซียนต้องใช้ภาษาของประเทศตนเองและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้วน
แล้วแต่เป็นพลเมืองของอาเซียน และทุกคนจะต้องมีโอกาสเดินทาง ท าความรู้จักคุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ที่ส าคัญทุกคนที่ต้องเดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือหางานท าและแสวงหาโอกาสในการเจริญรุ่งเรืองของ
ชีวิต จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งส าหรับพลเมือง
อาเซียนในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ท างานร่วมกับเพ่ือนอาเซียน แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน ทุก
คนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555 ออนไลน์)  
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านการท างาน ด้านความ
บันเทิง การค้นคว้าสิ่งใหม่ เทคโนโลยียังถูกน ามาใช้ในด้านการศึกษา สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ ส่งผลให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายและลึกซี้งมากขึ้น เทคโนโลยีจึงถูกน ามาใช้ในการจัดการ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    760 
 

 
  

เรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาที่สนองต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้จัดการเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ถ่ายทอด ความเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีนั้นยังช่วยให้
มนุษย์มีโอกาสเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามศักยภาพของตนเอง ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติได้มุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลา จึงได้มีการจัดการเรียน
การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นอย่างหลากหลาย 
 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงได้มีการก าหนดพันธะข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน เป็น
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA-TP) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้
ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวในอาเซียนและแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างสมาชิก
ในอาเซียน ประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงาน (Country Coordination) สาขาการท่องเที่ยว โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด าเนินการตามพันธะข้อตกลง ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวของไทยในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณสมบัติของวิชาชีพการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ผลิตคู่มือการอบรมสมรรถนะตามหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียนส าหรับ 2 สาขา 6 แผนก 32 ต าแหน่งงานขึ้น เพ่ือเผยแพร่และมอบให้สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม และผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นคู่มือ
ประกอบการอบรมตามหัวข้อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาภายในคู่มือมาตรสมรรถนะประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะต่างๆและเกณฑ์การปฏิบัติงานที่แสดงระดับความสามารถในการท างานที่ถือว่ามีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประ
โยนช์ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ส าหรับสาขาท่ีพัก (Hotel Services) ประกอบด้วย 4 แผนกและ 23 ต าแหน่งงาน ได้มีการก าหนด
สมรรถนะทั่วไปของแต่ละแผนก พบว่าสมรรถนะทั่วไปที่ทุกแผนกจ าเป็นต้องมี คือ การใช้ภาษาอังกฤษ ตาม
ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามงานที่ปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นที่ว่า ทุกคนจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการท างาน แต่มีข้อสังเกตว่าคู่มือที่ได้ผลิตขึ้น ประกอบด้วยเอกสารประกอบการอบรม 3 กลุ่ม
คือ 1) คู่มือผู้เข้ารับการอบรม 2) คู่มือผู้อบรม 3) คู่มือผู้ประเมิน สื่อประกอบ การอบรม คือ Power point 
จากการทดลองใช้คู่มือและสื่อประกอบการสอนดังกล่าว พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามคู่มือไม่
เป็นที่น่าสนใจ และไม่ส่งเสริมในการเรียนรู้เท่าที่ควร และยังมีข้อจ ากัดในการใช้ เพราะคู่มือสามารถน าไปใช้ได้
เพียงการน าไปใช้ประกอบการจัดอบรม หรือใช้เป็นสื่อการเรียนภาย ในชั้นเรียนเท่านั้น   
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้คิดพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม ขึ้นโดยใช้โปรแกรม 
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Google slide, Google form และ Quizlet มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1   
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1   
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
      การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Web-based instruction) หมายถึง การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเป็นพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้สอน ผู้เรียน 
บทเรียนและแบบฝึก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา บทเรียนดังกล่าวมี
องค์ประกอบในการจัดบทเรียน ดังนี้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543) 1) ข้อความหลายมิติ (Hypertext) 2) สื่อ
หลายมิติ (Hypermedia) 3) การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAI : Computer-Assisted Instruction) และ
การอบรมใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (CBT : Computer-Based Training) 4) การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ 
(CMC : Computer-Mediated Communication) 5) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) 6) การมอบหมาย
งาน (Assignment) 7) ประกาศ (Announcements) 8) โฮมเพจส่วนตัว (Personal Home Page) ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องน าทุกองค์ประกอบมาใช้ในครั้งเดียว การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ทฤษฎีการเรียนรู้  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Burrhus F.Skinner  
 เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เรียกว่า Operant conditioning โดยเชื่อว่าผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท าเอง มิต้อง
รอให้สิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น แต่เกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวผู้เรียนเองเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรม 
(สมชาย รัตนทองค า, 2550) และหากได้รับการเสริมแรงจะท าให้ผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมซ้ าเดิมอีก 
การเสริมแรง (reinforcement) อาจจะเป็นการเสริมแรงทางบวกหรือการเสริมแรงด้านลบ แนวคิดนี้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยการให้การเสริมแรงหลังการตอบสนองที่เหมาะสมของผู้เรียนจะช่วย
เพ่ิมอัตราการตอบสนองที่เหมาะสมนั้น การเว้นระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ หรือเปลี่ยนรูปแบบการ
เสริมแรงจะช่วยให้การตอบสนองของผู้เรียนคงทนถาวร หากผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ควรงดการ
เสริมแรง และหากต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผู้เรียน ควรแยกแยะขั้นตอนของ
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ปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นล าดับขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน แล้วจึงพิจารณา
แรงเสริมที่จะให้แก่ผู้เรียน 

การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 การหาประสิทธิภาพของสื่อ หมายถึง การน าสื่อหรือบทเรียนไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน
คือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้อต้น (try out) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพ่ือหา
คุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่ก าหนดใน 3 ประเด็น คือ การท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น การช่วยให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนและท าแบบประเมินสุดท้ายได้ดี การท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ น าผลที่ได้มาปรั บปรุง
แก้ไข ก่อนที่จะผลิตออกมาเผยแพร่ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ประสิทธิภาพของสื่อมีการก าหนดเป็นเกณฑ์ที่
ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนนการท างาน
และการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 = 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ า (วิทยพิสัย) มักจะตั้งไว้
สูงสุดแล้วลดต่ าลงมาคือ 90/90 85/85 80/80 ส่วนเนื้อหาที่เป็นจิตพิสัย จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา 
ไม่สามารถท าให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในชั้นเรียน อนุโลมให้ตั้งไว้ต่ าลง คือ 80/80 75/75 แต่ไม่ต่ ากว่า 75/75 
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีต่อสิ่งที่ตนเองได้กระท าลงไปแล้วและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทั้งทางวัตถุและจิตใจ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2558)  
 กชกร เป้าสุวรรณ (2550) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ เป็นผลของการ
แสดงออกของทัศนคติของบุคคลรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ ต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หากสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็น
ความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางกลับกัน ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็น
ความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 ดังนั้นเมื่อมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อหรือบทเรียน ความพึงพอใจ จึงหมายถึง 
ความรู้สึกต่อสื่อที่สามารถท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียน สามารถทบทวน ท าแบบฝึกหัด และท าให้ผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อาภามาส นิโกรธา (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องทักษะการเขียนเรียงความ โดย

ใช้เว็บบล็อกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องทักษะการ
เขียนเรียงความ โดยใช้เว็บบล็อกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ เปรี่บยเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เปรียบทักษะการเขียนเรียงความข้องนักเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น
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มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 82.26/81.83 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเว็บหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 24.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.94 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย 16.62 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.23 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการเขียนเรียงความหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย 9.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน .81สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย 6.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บเรื่อง 
ทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้เว็บล็อกอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15 

บานเย็น อินทองแก้ว (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎี
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Engineer ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก มี
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่ 82.85/84.80 นักเรียนมีสมรรถนะหลังการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอืนเทอร์เน็ต 
ด้านความรู้ มีคะแนนฉลี่ยร้อยละ 80.57 ด้านทักษะในการใช้งานโปรแกรม Pro/ Engineer อยู่ในระดับดี และ
ด้านเจตคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ปรีชา ใจหาญและคณะ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องอักษรคัน
จิชั้นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องอักษรคันจิชั้นต้น หา
ประสิทธิภาพบทเรียนและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นในเกณฑ์ต่ าที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องอักษรคันจิชั้นต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/81.87 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80 : 
80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในเกณฑ์ต่ าท่ีใช้
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องอักษรคันจิขั้นต้น สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและลักษณะบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.1 ศึกษามาตรฐานสมรรถนะร่วมของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN 
Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Tourism Professionals) สาขาที่พัก (Hotel Services)  
 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะทั่วไป (Generic Competencies) ของสาขาที่พักที่พนักงานทุกแผนก
งานจ าเป็นต้องมี ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate in 
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English on the telephone) ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท าคู่มือเผยแพร่ในการฝึกอบรม
ให้แก่แรงงานที่อยู่ในสาขางานและบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นคู่มือที่มีเนื้อหา และแบบฝึกที่สมบูรณ์ แต่ขาดความ
น่าสนใจ 
 1.2  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ดังนี้ 
  12.1 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ของโนลส์ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2555) ทฤษฎีได้
กล่าวว่า ความต้องการ ความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียนที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และท าให้
ผู้เรียนมีความพอใจ  
   12.2 จากการศึกษาทฤษฎีของการเรียนรู้ของ สกินเนอร์ (สมชาย รัตนทองค า, 2550) 
เจ้าของทฤษฎีที่เรียกว่า “Operant Conditioning” พบว่า สกินเนอร์ ได้อธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนว่า ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท าเอง มิต้องรอให้สิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น แต่เกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวผู้เรียน
เองเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม นอกจากนั้นหากผู้เรียนได้รับการเสริมแรงจะท าให้ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะ
แสดงพฤติกรรมซ้ าเดิมอีก  
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน ามาใช้ในการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ เรียน
ให้มีลักษณะที่มีการเสริมแรง 
 1.3 ศึกษาหลักการและแนวคิดพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และศึกษาเว็บใช้ในการ
น าเสนอเนื้อหา การท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ การจัดการกับฐานข้อมูลของระบบ การเก็บคะแนนและ
สถิติการเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัทพ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 โดยมีขั้นตอน ดงนี้ 
 2.1 ศึกษาเนื้อหา เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัทพ์อย่างมีประสิทธิภาพ จากคู่มือผู้เข้ารับ
การอบรม การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหา องค์ประกอบที่ 1 : การสอบถามข้อมูลทั่วไปทางโทรศัพท์ เท่านั้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 2.2 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการด าเนินท าโดยใช้เว็บ ดังนี้ 1) Google slide  
ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา องค๋ประกอบที่ 1 : การสอบถามข้อมูลทั่วไปทางโทรศัพท์ (Take general enquiries 
by phone) 2) Quizlet ใช้ในการฝึกทักษะการฟัง การอ่านและการเขียน และ 3) Google form ใช้ในการท า
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ส าหรับการพัฒนาครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการฝึกทักษะการพูด เนื่องจากผู้วิจัยยังไม่มีความรู้ในการพัฒนา
เว็บดังกล่าวได้ 
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 2.3 น าเว็บบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัทพ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่สร้างขึ้นไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา จ านวน 1 คน เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้เป็นเนื้อหาที่ได้จัดท าขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 2 คน ประเมินความเหมาะสมของบทเรียน 
 ขั้นตอนที่  3 การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทางโทรศัทพ์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 กับ กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนีอ 1 ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 24 คน  
 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการชี้แจงวิธีการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัทพ์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พร้อมส่ง QR code เพ่ือใช้ใน
การเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนและท าการเรียนบทเรียนตามค าชี้แจงที่ก าหนดไว้ในบทเรียน 
ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในเว็บ ได้แก่ ผลคะแนนการท า Pre-test, คะแนนในการแบบทดสอบ (E1) ผล
คะแนนการท า Post-Test (E2) และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลก าหนดไว้ 2 สัปดาห์ และน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (E1/E2)  
 ขัน้ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 การวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนนความเหมาะสม
ของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจที่
มีต่อการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
โรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 พบว่า 

 1.1 เนื้อหาว่ามีความเหมาะสมดีมาก เพราะใช้เนื้อหาตามคู่มืออบรมสมรรถนะของอาเชียน 
แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

 1.2 การน าเสียงบรรยายและภาพที่เก่ียวข้องกับเนื้อหามาประกอบให้มากข้ึน ซึ่งใช้ได้ท้ังภาพของ
จริง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอบทสนทนา ให้มีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย เพื่อช่วยเพิ่มความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 

 1.3 การได้ฝึกฟังเสียงจากกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษมาก เพราะจะท าให้
ผู้เรียนมีทักษะในการฟังมากข้ึน อีกท้ังบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังสามารถทบทวนเนื้อหาและฝึก
ทักษะต่างๆด้วยตนเองในเวลาว่าง ทั้งที่วิทยาลัยและที่บ้าน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลา 
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 1.4 การประเมินบทเรียนด้านเนื้อหา และการออกแบบ บทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับการประเมิน 

ด้านเนื้อหา    
1. เนื้อหาบทเรียนครอบคลมุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 4.20 .45 ด ี

2. ความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้รยีน 3.80 .45 ด ี
3. ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรยีน 3.80 .84 ด ี

4. กิจกรรมที่ใช้ 4.60 .55 ดีมาก 
5. แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลการเรยีน 5.00 .00 ดีมาก 

ด้านการออกแบบบทเรียน    
1. การออกแบบหน้าจอ 3.20 .84 ปานกลาง 
2. การน าเข้าสู่บทเรียน 3.20 .45 ปานกลาง 

3. ขนาดตัวอักษรในการน าเสนอเนื้อหาเหมาะสม 3.40 .55 ปานกลาง 
4. สะดวกในการเข้าถึงบทเรียน 4.40 .55 ด ี
5. ผู้เรียนสามารถใช้บทเรียนด้วยตนเอง 4.60 .55 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.02 .52 ด ี

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินบทเรียนของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และการออกแบบ 
บนเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไปทดลองใช้กับ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 การประเมินได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 อยู่ในระดับ ดี การประเมินด้าน
เนื้อหาได้ค่าเฉลี่ยระดับดีมากอยู่ที่ 5.00 คือ เรื่อง แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลการเรียน รองลงมา อยู่ที่ 4.60 
กิจกรรมที่ใช้ การประเมินด้านออกแบบบทเรียน ข้อประเมินระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.60 คือ ผู้เรียนสามารถใช้
บทเรียนด้วยตนเอง ข้อประเมินระดับดีอยู่ที่สะดวกในการเข้าถึงบทเรียน ข้อประเมินระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.20-3.40 คือการออกแบบหน้าจอ การน าเข้าสู่บทเรียนและขนาดตัวอักษรในการน าเสนอเนื้อหาเหมาะสม 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 พบว่า 
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เลขที ่
คะแนนทีส่อบย่อย คะแนน

รวม 
60 

E1 
คะแนน 
Post-

Test 30 
E2 E1/E2 ทดสอบคร้ังท่ี/คะแบบเต็ม 

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 
1 6 8 10 10 10 10 53 88.89 22 73.33 

81.41/ 
82.22 

2 7 8 8 6 8 8 45 74.44 22 73.33 
3 8 9 8 7 7 9 48 80.56 27 90.00 
4 9 9 9 10 10 8 55 91.11 26 86.67 
5 7 8 9 9 8 9 50 82.78 20 66.67 

6 5 8 8 7 6 7 41 68.33 22 73.33 
7 7 9 10 7 7 8 48 80.00 30 100.00 

8 8 9 9 9 9 8 51 85.00 24 80.00 
9 8 9 8 7 7 8 47 78.89 26 86.67 
10 7 8 9 8 8 9 49 81.67 30 100.00 

11 7 9 10 9 9 10 54 89.17 23 76.67 
13 8 9 9 8 7 8 49 82.22 26 86.67  
14 6 9 8 9 8 9 48 80.56 23 76.67 
15 7 8 9 8 8 7 47 77.78 21 70.00 
16 8 9 9 7 8 6 47 78.06 28 93.33 
17 8 8 9 8 9 9 50 83.33 21 70.00 

18 5 8 8 6 7 8 42 70.00 22 73.33 
19 8 9 9 7 6 7 46 77.22 27 90.00 
20 9 8 10 9 8 8 52 86.94 25 83.33 
21 8 9 10 8 9 9 53 88.89 26 86.67 
22 7 8 9 9 7 8 47 78.61 22 73.33 
23 10 9 9 7 7 8 50 83.33 30 100.00 
24 8 9 8 10 9 9 53 88.06 27 90.00 

ค่าเฉลี่ย 7.38 8.38 8.96 7.96 7.92 8.29 48.83 81.41 24.66 82.22 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 ที่ผ่านการทดลองหา
ประสิทธิภาพ พบว่าร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ 81.41 และ
ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 82.22 แสดงว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 มีค่าเท่ากับ 81.41/82.22 แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่ายอมรับได้ คือ 80/80 
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 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 พบว่า  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมินความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. ด้านการออกแบบบทเรียน    

1.1  บทเรียนมีลักษณะจูงใจน่าสนใจ 3.50 .51 มาก 
1.2  บทเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย 3.79 .41 มาก 

1.3  ชนาดของตัวอักษรอ่านง่าย 4.04 .62 มาก 
1.4  สามารถทบทวนบทเรียนไดต้ามความต้องการ 4.58 .50 มากที่สุด 
1.5  ทราบผลคะแนนทันทีหลังจากท าแบบทดสอบ 4.79 .41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 .49 มาก 
2. ด้านเนื้อหา    

2.1  เนื้อหาตรงตามจดุประสงค์ของบทเรียน 3.92 .72 มาก 
2.2  เนื้อหาบทเรียนช่วยให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 4.17 .56 มาก 

2.3  เนื้อหามีปริมาณเหมาะสม 4.54 .51 มากที่สุด 
2.4  เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานโรงแรมได้ 4.17 .70 มาก 

2.5  แบบฝึกหัดแต่ละส่วนมีจ านวนข้อท่ีเหมาะสม 4.58 .50 มากที่สุด 
2.6  ค าศัพท์สอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 .82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 .64 มาก 
3.  ด้านความพึงพอใจในการเรียน    
3.1  พึงพอใจต่อบรรยากาศในการเรียน 4.50 .51 มาก 

3.2  มีความเป็นอิสระในการเรียน 4.63 .49 มากที่สุด 
3.3  สามารถศึกษาบทเรยีนได้ตามความพอใจ 4.50 .51 มาก 

3.4  บทเรียนช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากข้ึน 4.00 .72 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 .56 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 
พบว่า ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านเนื้อหา 
และด้านความพึงพอใจในการเรียน ในด้านการออกแบบผู้เรียนพึงพอใจ ในการทราบผลคะแนนทันทีหลังจาก
ท าแบบทดสอบ ในระดับมากที่สูด (X = 4.79) และพึงพอใจที่สามารถทบทวนบทเรียนได้ตามความต้องการ 
ในระดับมากที่สุด (X = 4.58) ด้านเนื้อหาผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือแบบฝึกหัดแต่ละส่วนมี
จ านวนข้อที่เหมาะสม (X = 4.58) และ เนื้อหามีปริมาณเหมาะสม (X = 4.54) และด้านความพึงพอใจในการ
เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ มีความเป็นอิสระในการเรียน (X = 4.63)   
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การอภิปรายผล 
1. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรมี

ลักษณะที่น าภาพที่มีสีสัน เป็นภาพจริงหรือวีดีโอ มาประกอบเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์ที่เสนอแนะในงานของ กนกรักตน์ มหากนก (2548) ที่แนะน าให้น า
ภาพทีเ่ข้ากับเนื้อหามาประกอบในบทเรียน ภาพที่น ามาใช้ควรสอดคล้องกับเนื้อหา เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น  

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนบน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของแบบทดสอบระหว่างเรียน E1 เท่ากับ 81.41 และได้คะแนน
เฉลี่ยอัตราส่วนของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน E2 เท่ากับ 82.22 ผู้เรียนได้เสนอแนะให้มีการใส่ลูกเล่นใน
การหน้าจอให้มากขึ้น และเพ่ิมสีสันให้ดึงดูด น่าเรียนมากยิ่งขึ้น จากผลคะแนนในการท าแบบทดสอบในแต่ละ
ช่วง พบว่าผู้เรียนมีทักษะในการสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ไม่ดีพอ ท าให้ไม่สามารถท าแบบทดสอบที่เป็น
การเติมค า ได้คะแนนน้อย แต่จะท าได้คะแนนมากในส่วนที่ตอบแบบเลือกบอก แต่การที่ผู้วิจัยได้ออกแบบเว็บ
ฝึกให้สามารถฝึกได้หลายครั้ง จึงช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนการฟังและเขียนได้บ่อยตามความต้องการของ
ตนเอง และสามารถเข้าท าการฝึกได้ตลอดเวลาตามความสะดวกของแต่ละบุคคล ที่ผ่านมาพบว่าบทเรียนบน
เครือข่ายอินเน็ตที่ได้มีการพัฒนาส่วนใหญ่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังเช่น บทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ อาภามาส นิโกรธา (2553) บานเย็น อินทองแก้ว . (2556). และของปรีชา ใจหาญ
และคณะ (2559) 

3.   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษา 
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
การที่สามารถทราบผลการท ากิจกรรมหรือการท าแบบทดสอบต่าง และสามารถทราบผลของการทดสอบทันที 
นอกจากนั้นผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดที่สามารถเข้าเรียนได้ไม่จ ากัดวัน เวลาในการเรียนรู้ การเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นการเรียนกับผุ้เรียนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัยในตนเองเนื่องจาก
บทเรียนแบบนี้มีความเป็นอิสระในการเข้าเรียนสูง ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้ตลอดเวลา บ่อยครั้ง
ตามต้องการ พบว่าผู้เรียนบางคนเข้าฝึกหลายครั้งมาก ก่อนที่จะลงมือท าแบบทดสอบ จึงท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพและความพร้อมของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  
 1. ควรน าบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ ไปใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมในสถานศึกษาอ่ืน หรือผู้ที่สนใจ 
 2. ควรน าแนวทางในการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ ไปพัฒนาบทเรียนใน
เนื้อหาอ่ืนต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าวิจัยเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนนี้กัผู้เรียนที่อยู่พื้นที่
แตกต่างกัน  

2. ควรศึกษาวิธีการหาค่าประสิทธิภาพของสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบกับการหาค่า
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนทั่วไป เพื่อสามารถน าไปพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้น 
 4. ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ระดับความยากง่ายของรายวิชา 
 ดังนั้นสรุปได้ว่าบทเรียนภาษาอังกฤษบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนีอ 1 สามารถน าไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอตัโนมัติ 

Automatic Tester of Temperature Control System for Ice-cream Freezer 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ และเพ่ือศึ กษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ จากผลการวิจัยพบว่า การ
ท างานของชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติชุดนี้ สามารถทดสอบการท าความเย็นของ
ตู้ไอศกรีมพร้อมกัน 3 ตู้ จะมีการทดลองการท างานทั้งหมด 13 ครั้ง จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด  ชุดละ 13 ครั้ง มี
ผลการทดสอบประสิทธิภาพความถูกต้องของการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบ
อัตโนมัติ  ชุดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 84.61  ชุดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.30  โดยจะให้พนักงานในสถาน
ประกอบการเป็นผู้ประเมิน โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการท างานของชุดทดสอบระบบ
ควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ จ านวน 15 คน จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของ
พนักงานในสถานประกอบการ ปรากฏว่า การใช้ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติมี
การท างานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 97.33 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ที่ค่า 0.12 และมีค่าความพึงพอใจ
ต่อชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติโดยเฉลี่ยที่ 4.62 จัดอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ: ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 
 
Abstract 
 This research is intended to create Automatic Tester of Temperature Control 
System for Ice-cream Freezer,  to find the efficiency of the Automatic Tester of Temperature 
Control System for Ice-cream Freezer and to study the satisfaction of users of automatic ice 
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cream temperature control system test kit From the research results found that The 
operation of this Automatic Tester of Temperature Control System for Ice-cream Freezer Can 
test the cooling of 3 ice cream cabinets simultaneously. There will be a total of 13 work 
experiments will be divided into 2 sets, each set of 13 times, with the results of 
performance testing, accuracy of work, automatic ice cream cabinet temperature control 
test system, set 1, accounting for 84.61 percent, second series is 92.30 percent with 
employees in the workplace being assessed By answering the job satisfaction questionnaire 
of 15 automatic ice cream temperature control systems based on the assessment of 
employee satisfaction questionnaires, it was found that the use of automated ice cream 
temperature control systems was actually working. With the standard deviation of S.D. at the 
value of 0.12 and the satisfaction with the automatic ice cream temperature control system 
test, on average, at 4.62, which is very good. 
 
Keywords:  Automatic Tester of Temperature Control System for Ice-cream Freezer 
 
1.บทน า  
  ปัจจุบันบริษัทธาตรีบุตร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ต าบล หาดใหญ่อ าเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ซึ่ง
เป็นบริษัทด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องเย็นในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นและลูกค้าในสัญญา
บริการคือธนาคารและศูนย์ไอศกรีมวอลล์ ได้พบปัญหาการท างานซ่อมตู้ไอศกรีมวอลล์รุ่น H100, H100s, 
VT200 และ S-125s ไม่มีอุณหภูมิตัวเลขโชว์ให้ดูซึ่งเป็นปัญหาในการซ่อมเพราะต้องมีการคาดคะเน เมื่อซ่อม
เสร็จแล้วก็จะมีปัญหาตามมาทีหลัง ซึ่งเหตุมาจากการคาดคะเนอุณหภูมิผิด รวมถึงการใช้ระยะเวลานาน ใน
การเช็คอุณหภูมิ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบ
อัตโนมัติเพ่ือแก้ปัญหาในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค านึงถึงการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย
และใช้งานได้สะดวก โดยเมื่ออุณหภูมิถึงตามท่ีต้องการก็จะมีสัญญาณเตือนและตัดไฟตู้ไอศกรีมซึ่งในระหว่างที่
รอสัญญาณเตือนดังพนักงานสามารถท างานอ่ืนได้  ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ
จะช่วยลดต้นทุนของบริษัทเพราะเครื่องนี้ที่ขายตามท้องตลาดมีราคาสูงและคุณสมบัติไม่ตรงกับการใช้งาน 
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดสร้าง “ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ”  เพราะชุด
ทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติสามารถวัดอุณหภูมิได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ
เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน 
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2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวิจัยการ
ออกแบบและสร้างชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติโดยใช้พารามิเตอร์เทอร์โมสตัท
และสายเซนเซอร์เป็นตัวเช็คอุณหภูมิพร้อมควบคุมการตัดและต่อวงจรของรีเลย์ ที่ใช้ในการควบคุมวงจรไฟฟ้า 
เพ่ือใช้ในการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีม 

          2.1  การออกแบบชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างและการท างานของวงจรควบคุม 

 
       เมื่อจะท าการออกแบบชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ โดยมีตู้ไอศกรีม Wall’s 
รุ่น H100, H100s, VT200 และ S-125s ใช้ประกอบในการทดลองต้องตั้งค่าการท างานของชุดทดสอบระบบ
ควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติทั้ง 2 ชุด ให้ตรงกับค่ามาตรฐานระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีม 
          ค่ามาตรฐานการท างานของตู้ไอศกรีมที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการทดสอบประสิทธิภาพ การท างานของ
ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ      

2.1.1 ค่ามาตรฐานการท างานของตู้ไอศกรีมจะใช้เวลาในผลิตความเย็น 5 นาที/1 องศาเซลเซียส  
2.1.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมที่ปกติต้องมีอุณหภูมิ -20 ถึง -25 องศาเซลเซียส 
2.1.3   ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมที่ปกติจะใช้เวลาในผลิตความเย็น 60-90 นาที/-20 C 
2.1.4   เมื่อทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมใช้เวลาถึง 120 นาที อุณหภูมิตู้ไอศกรีมยังไม่ถึง – 

20 องศาเซลเซียส แสดงว่าระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมผิดปกติ ในการออกแบบชุดทดสอบระบบควบคุม
อุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติทั้ง 2  ชุด จะมีการทดลอง 13 ครั้ง/1 ชุด ในการทดลองต้องได้ผลการทดสอบ
ที่แม่นย ารวดเร็ว และมีความสอดคล้องของอุณหภูมิที่วัดจากเทอร์โมมิเตอร์เดิม ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นตารางเพ่ือลง
บันทึกข้อมูลการทดลองและประเมินผลการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 
 2.2  การจัดท าประกอบชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ โดยยึดหลักต้องมีความสะดวก
เรียบง่ายและไม่สับสนต่อผู้ใช้งาน ในการสร้างชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ จะต้อง
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ใช้ หลอดไฟแสดงสถานะ  รีเลย์ 10 A  สวิทช์ลูกศร  พารามิเตอร์เทอร์โมสตัท  สายเซนเซอร์  เทอร์มินอล  
สัญญาณเตือนไซเรน ปลั๊กเตารับ  และ  ไทมเมอร์  เป็นองค์ประกอบในการท างานของชุดทดสอบระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ-ตู้ไอศกรีมอัตโนมัติขึ้น 

 
 

 
ภาพที่ 2 การต่อวงจรการท างานภายในตู้ควบคุมชุดทดสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างาน 

เร่ิมตน้ 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้และรวบรวมขอ้มูล 
 

ทดสอบการท างาน/ปรับปรุงแกไ้ข 

พิจารณาตามเกณฑ์
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

สรุปและวจิารณ์ผล 

ส้ินสุด 

ออกแบบชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตูไ้อศกรีมแบบอตัโนมติั 
ง 
จดัเตรียมอุปกรณ์ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตูไ้อศกรีมแบบอตัโนมติั 

จดัท า/ประกอบชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตูไ้อศกรีมแบบอตัโนมติั
อตัโนมติั 
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 การทดลองชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ โดยมีตู้ไอศกรีม  Wall’s รุ่น H100, 
H100s, VT200 และ S-125s ใช้ประกอบในการทดลองต้องตั้งค่าการท างานของชุดทดสอบระบบควบคุม
อุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติทั้ง 3 ชุด ให้ตรงกับค่ามาตรฐานระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีม 
       ค่ามาตรฐานการท างานของตู้ไอศกรีมที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการทดสอบประสิทธิภาพ การท างานของชุด
ทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ      

3.6.1  ค่ามาตรฐานการท างานของตู้ไอศกรีมจะใช้เวลาในผลิตความเย็น 5 นาที/1 องศาเซลเซียส  
3.6.2  ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมที่ปกติต้องมีอุณหภูมิ -20 ถึง -25 องศาเซลเซียส 
3.6.3  ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมที่ปกติจะใช้เวลาในผลิตความเย็น 60-90 นาที/-20องศา
เซลเซียส 
3.6.4  เมื่อทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมใช้เวลาถึง 120 นาที อุณหภูมิตู้ไอศกรีมยังไม่ถึง 

-20 องศาเซลเซียส แสดงว่าระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมผิดปกติ 
       ในการทดลองชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติทั้ง 2  ชุด จะมีการทดลอง13 
ครั้ง/1 ชุด ในการทดลองต้องได้ผลการทดสอบที่แม่นย ารวดเร็ว และมีความสอดคล้องของอุณหภูมิที่วัดจาก
เทอร์โมมิเตอร์เดิม ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นตารางเพ่ือลงบันทึกข้อมูลการทดลองและประเมินผลการท างานชุดทดสอบ
ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ  
 
4. ผลการวิจัย 

4.1ส าหรับชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 
            ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติที่ผู้วิจัยจัดท านี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานเพ่ือต่อยอดจากเดิมที่ให้มีประสิทธิภาพใช้งานที่ดีมากขึ้น และอีกท้ังเพ่ือลดปัญหาการซ่อมซ้ าของตู้ไอศกรีม
ประหยัดเวลาในการท างาน ผู้วิจัยจึงสร้างชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติให้มีระบบ
การท างานที่สะดวกต่อการใช้งาน ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติชุดนี้ใช้พารามิเตอร์
เทอร์โมสตัทและสายเซนเซอร์เป็นตัวเช็คอุณหภูมิพร้อมควบคุมการตัดต่อวงจรของรีเลย์ ที่ใช้ในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับตู้ไอศกรีม เมื่ออุณหภูมิถึงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้สัญญาณก็จะดัง แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 3 ระบบควบคุมวงจรชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 4 ติดตั้งการท างานของชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที่ 5 ทดลองใช้งานจริงการท างานของชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 

  
 4.2  ผลการทดสอบหาประสิทธิการท างาน 
        การทดลองชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ เพ่ือทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ
ตู้ไอศกรีมก่อนส่งออกให้กับลูกค้าใช้งาน ค่ามาตรฐานการท างานของตู้ไอศกรีมที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพ การท างานของชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ      

ก. ค่ามาตรฐานการท างานของตู้ไอศกรีมจะใช้เวลาในผลิตความเย็น 5 นาที/1 องศาเซลเซียส 
ข. ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมที่ปกติต้องมีอุณหภูมิ -20 ถึง -25 องศาเซลเซียส 
ค. ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมที่ปกติจะใช้เวลาในผลิตความเย็น 60-90 นาที/-20 องศาเซลเซียส 
ง. เมื่อทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมใช้เวลาถึง 120 นาที อุณหภูมิตู้ไอศกรีมยังไม่ถึง -20 

องศาเซลเซียส แสดงว่าระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมผิดปกติ   
        ในการทดลองชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติทั้ง 2  ชุด จะมีการทดลอง 13 
ครั้ง/1 ชุด ในการทดลองต้องได้ผลการทดสอบที่แม่นย่ ารวดเร็ว และมีความสอดคล้องของอุณหภูมิที่วัดจาก
เทอร์โมมิเตอร์เดิม สามารถแสดงผลการทดลองและประเมินผลการท างาน ปรากฏดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ ชุดที่ 1 

ครั้ง
ที ่

รายการ
ทดสอบ 

เวลาที่ใช้ใน 
การทดสอบ 

อุณ
หภ

ูม/ิ
อง

ศา
เซ

ลเ
ซยี

ส 

สัญญาณเตือน 
พร้อมตัดระบบไฟ 

การท างานของตู้
ไอศกรีมทีน ามาใช้
ทดสอบ 

ความสอดคล้องของอณุหภูมิที่
วัดเทยีบกับเทอรโ์มมิเตอร์เดิม 

60-90 
นาที 

90-120 
นาที 

ท างาน ไม่ท างาน ปกติ ผิดปกต ิ
สอดคล้อง ไมส่อดคล้อง 

1 ชุดที่ 1  120 -11       

2 ชุดที่ 1 80  -20       
3 ชุดที่ 1 70  -20       

4 ชุดที่ 1 65  -20       
5 ชุดที่ 1  120 -6       

6 ชุดที่ 1  120 -11       
7 ชุดที่ 1 70  -20       
8 ชุดที่ 1 65  -20       

9 ชุดที่ 1 60  -20       
10 ชุดที่ 1  60 -19       
11 ชุดที่ 1 80  -20       

12 ชุดที่ 1  120 -4       
13 ชุดที่ 1 70  -20       

ความถูกต้องของการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมติู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ   
=   จ านวนครั้งที่ท างาถูกต้อง x 100    =    11 x 100   =    ร้อยละ 84.61                                                                                                                                                                   
         จ านวนการทดสอบ (13)                 13 
 
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติชุดที่ 2 

ครั้ง
ที ่

รายการ
ทดสอบ 

เวลาที่ใช้ใน 
การทดสอบ (นาที) 

อุณ
หภ

ูม/ิ
อง

ศา
เซ

ลเ
ซีย

ส 

สัญญาณเตือน 
พร้อมตัดระบบไฟ 

การท างานของตูไ้อศกรมี
ที่น ามาใช้ทดสอบ 

ความสอดคล้องของอณุหภูมิที่
วัดเทยีบกับเทอรโ์มมิเตอร์เดิม 

60-90  90-120  ท างาน ไม่ท างาน ปกติ ผิดปกต ิ สอดคล้อง ไมส่อดคล้อง 
1 ชุดที่ 2 70  -20       

2 ชุดที่ 2  30 7       
3 ชุดที่ 2 75  -20       

4 ชุดที่ 2 70  -20       
5 ชุดที่ 2  120 -8       
6 ชุดที่ 2 80  -20       

7 ชุดที่ 2 65  -20       
8 ชุดที่ 2 60  -20       
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ครั้ง
ที ่

รายการ
ทดสอบ 

เวลาที่ใช้ใน 
การทดสอบ (นาที) 

อุณ
หภ

ูม/ิ
อง

ศา
เซ

ลเ
ซีย

ส 

สัญญาณเตือน 
พร้อมตัดระบบไฟ 

การท างานของตูไ้อศกรมี
ที่น ามาใช้ทดสอบ 

ความสอดคล้องของอณุหภูมิที่
วัดเทยีบกับเทอรโ์มมิเตอร์เดิม 

60-90  90-120  ท างาน ไม่ท างาน ปกติ ผิดปกต ิ สอดคล้อง ไมส่อดคล้อง 
9 ชุดที่ 2 70  -20       

10 ชุดที่ 2 65  -20       
11 ชุดที่ 2  120 -11       

12 ชุดที่ 2 60  -20       
13 ชุดที่ 2 80  -20       

ความถูกต้องของการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมติู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ   
=   จ านวนครั้งที่ท างาถูกต้อง x 100    =    12 x 100   =    ร้อยละ 92.30                                                                                                                                                                  
         จ านวนการทดสอบ (13)                 13 
 4.3   ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
       ผลการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีม
แบบอัตโนมัติจาก ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าช่าง และพนักงาน ในบริษัทจ านวน 15 คน ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที ่3  การประเมินผลความพึงพอใจของชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ  

X 
 

S.D. 
ความ 
หมาย 5 4 3 2 1 

1. แสดงผลการทดสอบได้แม่นย าตาม มาตรฐาน 12 3 - - - 4.8 0.41 ดีมาก 
2. ประหยัดเวลาในการท างาน 11 4 - - - 4.73 0.45 ดีมาก 
3. ลดปัญหาการซ่อมซ้ า 9 6 - - - 4.6 0.50 ดีมาก 
4. ช้ินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

8 6 1 - - 4.46 0.63 ดี 

5. จัดวางองค์ประกอบของช้ินงานได้เหมาะสม 10 3 2 - - 4.53 0.74 ดีมาก 
6. สะดวกในการพกพาใช้งานชุดทดสอบระบบ
ควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 

9 6 - - - 4.6 0.50 ดีมาก 

รวม  4.62 0.12 ดีมาก 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
        จากการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ
ชุดนี้ จะมีการทดลองทั้งหมด 13  ครั้ง จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยแต่ละชุดจะทดลองตั้งที่ค่ามาตรฐานของ
อุณหภูมิที่ -20  องศาเซลเซียส  และผลการทดลองในครั้งนี้  ปรากฏว่า ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้
ไอศกรีมแบบอัตโนมัติชุดนี้สามารถทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมและตัดระบบจ่ ายไฟเข้าตู้ไอศกรีม
แบบอัตโนมัติพร้อมมีสัญญาณเตือนดังได้อย่างถูกต้องแม่นย า  จากการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ
ชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติ 13  ครั้ง มีความสอดคล้องของอุณหภูมิที่วัดจาก
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เทอร์โมมิเตอร์ 11 ครั้ง  และมีตู้ไอศกรีมที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ปกติ  10  ตู้  และมีตู้ไอศกรีมที่มีระบบ
ควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ปกติ  3  ตู้  สรุปจากการค านวณหาค่าประสิทธิภาพความถูกต้องของการท างานชุดทดสอบ
ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติเป็นร้อยละ มีดังนี ้
            - ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพความถูกต้องของการท างานชุดที่ 1 จะได้ร้อยละ 84.61 
            - ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพความถูกต้องของการท างานชุดที่ 2 จะได้ร้อยละ 92.30 
                รวมผลการทดสอบหาประสิทธิภาพความถูกต้องของการท างานชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้
ไอศกรีมแบบอัตโนมัติทั้ง 2 ชุด จะได้ร้อยละ 97.33  
        จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานใน บริษัทธาตรีบุตร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ที่เข้า
ร่วมการประเมินจ านวน 15  คน  เกี่ยวกับการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของชุดทดสอบระบบควบคุม
อุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D. ที่ค่า 0.12  และมีค่าความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยที่  4.62  จัดอยู่ในระดับดีมาก 
ข้อเสนอแนะ 
        1. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมที่
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
       2. ควรออกแบบโครงสร้างของชุดทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ไอศกรีมแบบอัตโนมัติให้มีขนาดเล็กลง 
เนื่องจากตัวเดิมมีขนาดใหญ่ 
       3. ควรเพิ่มระบบระบายอากาศโดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
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T 082 
การพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
The Development for Smart Control Prototype System In The Department of  

Information Technology  Institute  of  Vocational  Education   Northern  Region 1 
 

อพิเชษฐ อุดมผล1  ศิริลักษณ์    พรหมแสน2 กฤษณะ   มีสุข3  นิยม  ฉินตระกูล4 
Apiched   Audomphon1 irilak  Phrormsaen2 Kridsana   Meesuk3  Niyom Chintrakool4 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ช่วยอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน การใช้งานที่

ผ่านมา Node MCU ในการควบคุม ต้องใช้สายไฟต่อวงจรโมดูลต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นจ านวนมาก ท าให้
เสียเวลาและมีความเสี่ยงในการต่อผิดพลาด หรือต่อไฟผิดขั้ว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงพัฒฯโดยรวมเอาวงจรมาไว้ใน
บอร์ดเดียว  ได้ท าการทดสอบการท างาน โดยแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่ 1) ภาคอินพุท   2) ภาคประมวลผล  
3) ภาคเอาต์พุท จากการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 2 ด้านได้แก่ 1) การประเมินทางด้านรูปลักษณ์  
และความปลอดภัย 2) ประเมินทางด้านการใช้งาน  

 ผลการวิจัยพบว่า  ระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลฯ ด้านรูปแบบและความปลอดภัยอยู่ในระดับดี
มาก และประเมินทางด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก 

 
ค าส าคัญ: สมาร์ทคอนโทรล สมาร์ทคอนโทรลบอร์ด สมาร์ทคอนโทรลไอโอที สมาร์ทไอโอที สมาร์ทบอร์ด  
 
Abstract 
This research study aims to create and develop The Development for Smart Control 
Prototype System In The Department of Information Technology Institute of Vocational 
Education   Northern Region 1. The researcher created this electrical control panel board by 
putting together many circuits that can control different devices, adding some space to 
connect with external sensors, and creating the node MCU that is in the same circuits as the 
system. Also, it has security system that prevents the overflow of electricity. This is mainly  
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to ensure that the internet of things’ developers can work safely and easily. Therefore, they 
will be able to develop the country according to Thailand 4.0 economic model.  
 In this research paper, the researcher has tested the operation of this board which is 
divided into 3 sectors: 1. The Input Sector, 2. The Processing Sector, 3. The Output Sector. 
After that, the next process is to have experts see how efficient the Control panel board 
works, considering about 2 aspects, which are 1. Appraisal and safety, and 2. Quality of 
usage.  In conclusion, this research study found that the Smart Control electrical control 
panel board is graded as very well by experts in terms of both aspects, Appraisal and safety, 
and quality of usage. 
  
Keywords: Smart Control, Smart Control Board, Smart Control IOT, Smart IOT,  Smart Board 
บทน า 
 Internet of Things (อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง) คือ การเชื่อมโยง วัตถุ อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลก
อินเตอร์เน็ต(Samuel Greengard,2560;14) ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมโดยมือถือผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ  ควบคุมรถยนต์  ควบคุมการเพาะปลูกทางด้าน
การเกษตร เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากการที่ได้ผู้วิจัยได้ สอบถามและการ
สังเกต การใช้งาน Node MCU ในการควบคุม สังเกตว่าผู้พัฒนาฯ ต้องใช้สายเชื่อมต่อวงจรโมดูลต่างๆเข้า
ด้วยกันจ านวนมากท าให้เสียเวลาในการพัฒนางาน และมีความเสี่ยงในการต่อวงจรผิดพลาดหรือต่อไฟผิดขั้ว
ท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้พัฒนาฯ หรืออาจจะท าให้วงจรโมดูลเสียหาย อีกทั้งบอร์ดคอลโทรลที่มีขายตาม
ท้องตลาดไม่มี ระบบในการตรวจสอบป้องกันไฟเกินที่เกินขึ้นในงานระบบคอนโทรลในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงคิดสร้างการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ซึ่งจะมีความสะดวกและปลอดภัยเนื่องจากบอร์ดมีการออกแบบโดยรวมวงจรโมดูล
เซ็นเซอร์และวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งNode MCU อยู่ในวงจรเดียวกันอย่างเป็น
ระบบและมีระบบตรวจสอบป้องกันไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าซ๊อตเพ่ือความปลอดภัยในการพัฒนา ฯ  สามารถใช้
งานได้ง่าย สะดวกในการเขียนโปรแกรมควบคุม 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

2.เพ่ือทดสอบความสามารถการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
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3.เพ่ือประเมินผลการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท างานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ผู้จัดท ามีแนวคิด ทฤษฏี และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

สิ่งประดิษฐ์และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
1. อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
คือ เทคโนโลยีที่ท าให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ การ

เชื่อมโยง วัตถุ อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง สู่ โลกอินเตอร์เน็ต มนุษย์ สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ  ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา internet of things 
2.1 NODE MCU  
ตามหลักการของ internet of things คือการน าคอมพิวเตอร์หรือมือถือไปเชื่อมต่อกับ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เพ่ือรับส่งสัญญาณ เปิด/ปิด ระบบนี้ก็จะกลายเป็น  Internet of Things 
ได้  แต่ในทางปฏิบัตินั้น เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดที่ใหญ่เกินไปที่จะเอาไปติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า internet of 
things  อุปกรณ์ทางเลือกที่น ามาท า internet of things  จึงเกิดขึ้น ซึ่งมีจ านวนมากให้เลือกใช้และมีราคาที่
แตกต่างกัน เช่น  Raspberry  Pi , Node MCU ESP 32 , Node MCU ESP 8266 เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัย
ชั้นนี้  ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ Node MCU ESP32 เป็นตัวกลางในการประมวลผล เนื่องจากทางด้านคุณสมบัติและ
ราคา Node MCU ESP 32 มีคุณสมบัติเหมาะสมในการท า สมาร์ทคอลโทรล มากที่สุด โดยเฉพาะ คุณสุมบัติ
ของ Port I/O และ Port สื่อสาร สามารถใช้ได้ทุกช่องทางการสื่อสาร 

2.2 การเลือกใช้ชุดซอฟแวร์พัฒนา 
ชุดซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาในการเขียนโปรแกรมควบคุม มีหลากหลายโปรแกรม เช่น 

LuaNode  MicroPython-ESP32  Espruino on ESP32  Arduino core for ESP32 WiFi chip  ดังนั้นใน
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ Arduino core for ESP32 WiFi chip เป็นโปรแกรมส าหรับใช้เขียนโปรแกรม, 
คอมไพล์ และอัปโหลดพัฒนโปรแกรมด้วยภาษา C++ มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ที่ใช้งานง่าย และมีเว็บ 
arduino.cc เป็นเว็บรวมตัวอย่างโค้ดต่าง ๆ รวมถึงชุดพัฒนา Arduino core for ESP32 WiFi chip และ มี
เว็บ arduino.cc เป็นเว็บรวมตัวอย่างโค้ดต่าง ๆ รวมถึงชุดพัฒนา Arduino core for ESP32 WiFi chip และ 
OpenSource ซ่ึงง่ายในการพัฒนา  

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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3.1 Al-Ali and Al-Rousan(2014;งานวิจัย)”Java-Based Home Automation System” 
งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ ท าระบบ Home Automation ผ่าน เครือข่าย Internet ที่มีต้นทุนตุ่าบน
พ้ืนฐานของเทคโนโลยี JAVA ส าหรับใช้ในการควบคุมและ ตรวจสอบสถานะการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้าน ผ่าน Browser ไปยังเครื่อง Home Server ที่อยู่ภายในบ้าน เครื่อง Server จะท าหน้าที่
ตรวจสอบสิทธิ์และส่งสถานะการท างานของ อุปกรณ์หรือรับค าสั่งต่าง ๆ จาก User แล้วส่งต่อค าสั่งไปยัง
อุปกรณ์ควบคุม (E-Board) 

3.2 Koskela and Väänänen-Vainio- Mattila(2014;งานวิจัย)ได้ท าการศึกษาเรื่อง  Evolution 
Towards Smart Home Environments: Empirical Evaluation of Three User Interfaces งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านเช่น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ ที่ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ควบคุม Micro 
Controller ภายใต้ระบบ Smart Home Environment ของ TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
(TUT)  โดยควบคุมผ่านสามช่องทางได้ แก่ควบคุมผ่านเครื่อง PC  

3.3 วอนชนก  ไชยสุนทร (2015;บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง”Internet  of Things เมื่อทุกสิ่ง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต“  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานและแนวทางการ
ประยุกต์ในด้านต่างๆ  รวมถึงประเด็นด้านดวามปลอดภัยและข้อควรตระหนัก เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักถึง
คุณประโยชน์ที่จะได้รับพร้อมไปกับการเตรียมการรับมือกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วิธีด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของ อินเทอร์เน็ตของทุก

สรรพสิ่ง หรือ ทางด้านสมองกลฝั่งตัว จ านวน 3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ที่ผู้จัดท าได้ด าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลใน

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าดังนี้ 

1.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  
1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
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แบบประเมินผลการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.3 การสร้างเครื่องมอืและการหาประสิทธิภาพที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการดังนี้ 
1.3.1การสร้างระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

 
1) ศึกษาข้อมูล ปัญหา ของแผงควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ที่มี

จ าหน่าย และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาข้อมูล ปัญหา  ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหลาย
แหล่ง รวมถึงการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

2) ออกแบบและสร้างแผงควบคุมสมาร์ทคอนโทรลซึ่งมีรายละเอียดการออกแบบและจัดสร้างแสดงได้
ดังภาพที่  

 

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูล ปัญหา ของแผงควบคุมส าหรับอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง  
ที่มีจ าหน่าย และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบและสร้างแผงควบคุมสมาร์ทคอนโทรล 

ตรวจสอบ  
ปรับปรุง 

ประเมิน 
 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สิ้นสุด 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างแผงควบคุมสมาร์ทคอนโทรล 
 

 จากภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างแผงควบคุมสมาร์ทคอนโทรล สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการออกแบบบล็อกไดอะแกรม และออกแบบวงจรตามบล็อกไดอะแกรม แผง
ควบคุมสมาร์ทคอนโทรล   ดังภาพที่ 3 และ โฟลว์ชาร์ตการท างานของระบบสมาร์ทคอลโทรล  ดังภาพที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของแผงควบคุมสมาร์ทคอนโทรล 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ออกแบบบล็อกไดอะแกรม  แผงควบคุมสมาร์ทคอนโทรล 

สร้างแผงควบคมุสมาร์ทคอนโทรล 

ตรวจสอบ 
 

ปรับปรุง 

ตรวจสอบ 

 
ปรับปรุง 

 

สิ้นสุด 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

Current Sensors 

Sensors Port 

Zero crossing 

Power Supply 

NODE MCU 
ESP 32 

Solid State Relay 

Transistor Switch 

Relay Drive 

I/O  Port 
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ภาพที่ 4 โฟลว์ชาร์ตการท างานของระบบสมาร์ทคอลโทรล 
 

 
 

ภาพที่ 5 แผ่น PCB และการประกอบอุปกรณ์ลงบอร์ดความคุมฯ 
 
 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

P LOAD > LIMIT 

ไม่กด SWITCH RESET  

ผ่าน 

 

อ่านค่าก าลังงานท่ี  LOAD 1-5  

ท างานตามโปรแกรมหลัก   

ตรวจสอบ 
A LOAD < LIMIT 

ปรับก าลังงานให้ต่ ากว่า LIMIT 
 

กด SWITCH RESET  
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1.4 ด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการสร้างโดยแสดงเป็นลักษณะโฟว์ชาร์ต  
ได้ดังภาพที่ 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1.4.1 ออกแบบและสร้างแบบประเมินผลการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 การออกแบบและสร้างแบบประเมินผลการพัฒนา
ระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งโดยวิเคราะห์ จากตารางศึกษาข้อมูลคุณสมบัติแผงควบคุมไฟฟ้า ที่มีการวิจัยหรือ
มีจ าหน่าย มาท าเป็นแบบประเมินผลคุณสมบัติของระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1   

1) น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดผลประเมินผลตรวจสอบความสอดคล้อง ( Index of 
Consistency : IOC) เพ่ือหาข้อบกพร่อง แล้วจึงท าการแก้ไขปรับปรุง 

ดัชนีความสอดคล้องสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 1 
        IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
               แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
          N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
มีเกณฑ์ให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
1 คะแนน            ถ้าแบบประเมินนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ 

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูลแผงควบคมุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ท่ีมีการวิจัย 
หรือมีจ าหน่าย 

ออกแบบและสร้างแบบประเมินผลแผงควบคุมสมาร์ทคอนโทรล 

ตรวจสอบ ปรับปรุง 
ไม่ผา่น 

ประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สิ้นสุด 

ผ่าน 
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0         คะแนน           ถ้าแบบประเมินนั้นไม่แน่ใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์ 
-1        คะแนน    ถ้าแบบประเมินนั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์
ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.56 – 1.00 แสดงว่าแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความ

สอดคล้องกัน 
2) ประเมินผลคุณสมบัติของการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบบประเมิน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเกิตส์ (Likert Scale) ที่ก าหนดค่าของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด         มีค่าเท่ากับ      4.51  –  5.00  คะแนน 
มาก               มีค่าเท่ากับ      3.51  –  4.50  คะแนน 
ปานกลาง        มีค่าเท่ากับ      2.51  –  3.50  คะแนน  
น้อย              มีค่าเท่ากับ      1.51  –  2.50  คะแนน 
น้อยที่สุด         มีค่าเท่ากับ         0  –  1.50   คะแนน 

 
ผลการวิจัย 

การประเมินประสิทธิภาพระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการประเมิน และท าการหาประสิทธิภาย
โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพทางด้านทางด้านรูปลักษณ์ และความปลอดภัย 
และด้านการใช้งานผลของการหาประสิทธิภาพผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์การประเมินทางด้านรูปลักษณ์ และความปลอดภัย 

รายการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 

( )X  

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.1ลักษณะการออกแบบขนาดรูปร่างมีความสวยงามมีความ
เหมาะสมในการใช้งาน 

4.67 0.58 
ดีมาก 
 

1.2 ระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลฯ ง่ายต่อการใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก 

1.3 สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซม และ
การบ ารุงรักษาได้ง่าย 

5.00 0.00 
ดีมาก 
 

1.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติและขนาดเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

5.00 0.00 ดีมาก 

1.5 มีความปลอดภัยในการใช้งาน  4.67 0.58 ดีมาก 
รวมเฉลี่ย 4.80 - ดีมาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินทางด้านรูปลักษณ์ และความปลอดภัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   อยู่ในระดับ ดีมาก 
ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์การประเมินทางด้านการใช้งาน 

 

รายการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 

( )X  

ค่ า ส่ ว น
เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 
คุณภาพ 

2.1 ภาค อินพุท    

2.1.1 การต่อ Sensor analog เข้ากับแผงฯ 4.33 0.58 ดี 
2.1.2 การต่อ Sensor digital เข้ากับแผงฯ 4.33 0.58 ดี 

2.1.3 การตรวจสอบการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านโหลด 4.67 0.58 ดีมาก 
2.1.4 การจ่ายไฟของ Power Supply ภายในตัวแผง 5.00 0.00 ดีมาก 

2.1.5 การต่อ Sensor ในช่องต่อ Sensor  ส าเร็จรูป 5.00 0.00 ดีมาก 

   2.2 ภาค ประมวลผล    
2.2.1 การเชื่อมต่อ WiFi  4.67 0.58 ดีมาก 

2.2.2 การเชื่อมต่อ บลูทูธ 5.00 0.00 ดีมาก 

2.2.3 การรองรับการเชื่อมต่อ PORT I/O  4.67 0.58 ดีมาก 
2.2.4 การรองรับการเชื่อมต่อบัสต่าง ๆ 5.00 0.00 ดีมาก 

2.2.5 การใช้ Sensor ในตัว MCU 4.67 0.58 ดีมาก 

    
   2.3 ภาค เอาต์พุท    

2.3.1 การควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ DC  4.33 0.58 ดี 
2.3.2 การควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ AC  5.00 0.00 ดีมาก 

2.3.3 การปรับระดับแรงดันไฟฟ้า AC ทางด้าน เอาต์พุท 4.67 0.58 ดีมาก 

2.3.4การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้า
แผงวงจร 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.3.5 การป้องกันการไหลย้อนกลับของกระแสไฟฟ้า AC 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.73 - ดีมาก 

จากตารางที่ 2  ผลการประเมินทางด้านการใช้งาน จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
อยู่ในระดับ ดีมาก 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการด าเนินโครงการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลใน

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1และเพ่ือทดสอบความสามารถของระบบ
ต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลฯ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดท าตามขอบเขตของโครงการทุกประการ
โดยสามารถสรุปผลโครงการได้ดังนี้ 

การพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 ผู้จัดท าได้สร้างแผงสมาร์ทคอนโทรลขึ้น ซึ่งได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ในการออกแบบและจัดสร้างซึ่งค านึงถึงประโยชน์/และการอ านวยความสะดวกของผู้ใช้เป็น
ส าคัญ  

การประเมินผลการพัฒนาระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ท าการทดสอบการท างานของระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรล
ฯ  โดยแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่ 1) ภาคอินพุท   2) ภาคประมวลผล  3) ภาคเอาต์พุท และท าการหา
ประสิทธิภาพระบบต้นแบบ สมาร์ทคอนโทรลฯ จากการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 2 ด้านได้แก่  

1) การประเมินทางด้านรูปลักษณ์  และความปลอดภัย 2) ประเมินทางด้านการใช้งาน  
ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพระบบต้นแบบสมาร์ทคอนโทรลฯ  จากการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านรูปลักษณ์ และความปลอดภัย อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเท่ากับ 4.80  และประเมินทางด้านการใช้
งานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเท่ากับ 4.67   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ได้แก่  การเพ่ิมในส่วนของวงจรควบคุมมอเตอร์ ทั้งมอเตอร์ DC  Stepping Motor   Servo Motor 
เพ่ือรองรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้น 
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T 083 
การพัฒนาโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริด 

Development of hybrid Pork Skin drying systems  
 

สมนกึ วันละ 1 
Somnerk Wanla1  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือแก้ปัญหาข้อจ ากัดของสภาพอากาศไม่สามารถผลิตหนังหมูแปรรูปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงฤดูฝนท าให้มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เกิดการเน่าเสีย และแห้งไม่ทันเวลา จากวิธีการ
ตากโดยแสงแดดเพียงอย่างเดียว การพัฒนาโรงเรือนให้มีการผสมผสานระหว่างพลังงานความร้อนจาก
แสงแดดและพลังงานความร้อนจากชุดก าเนิดความร้อนอินฟาเรด โดยตรวจวัดและควบคุมด้วยอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กลางวันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก มี
ชุดอุปกรณ์ควบคุม ประมวลผล และสั่งท าความร้อนหรือปิดได้การสร้างนี้เป็นเครื่องต้นแบบส าหรับตากหนัง
หมู ก่อนกระบวนการตากแห้งขั้นเตรียมการแปรรูปในขั้นอ่ืนๆ  

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ โรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดที่ควบคุมการท างานด้วยระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ กลุ่มสมาชิกเกษตรกรผลิตและ
แปรรูปหนังหมู  อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการท างานของโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริด  เมื่อน าหนังหมู
ขนาด 10 กิโลกรัม น าเข้าโรงตาก แล้วเดินเครื่องให้ท างาน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะเหลือน้ าหนักเฉลี่ย 3.7 
กิโลกรัม อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการตากอยู่ในช่วง 40 °C ถึง 60 °C ในการออกแบบปลายโรงเรือนอีกด้าน
จะติดตั้งพัดลมช่วยดูดความชื้นออกจากโรงเรือนตามระยะเวลาและเงื่อนไขก าหนด อัตราการสิ้นเปลืองของ
พลังงานก าลังไฟฟ้าโดยรวมของเครื่องมีค่าเท่ากับ 250 วัตต์ อัตราค่าไฟฟ้าจากการผลิตต่อรอบเฉลี่ย 50 บาท 
ระยะเวลาในการตากแห้งภายใน 1 วัน จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:  โรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริด  ชุดก าเนิดความร้อนอินฟาเรด  แคบหมู 
 

                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

1 วิทยาลัยเทคนิคแพร ่
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Abstract 
Nowadays, processing of pork skin products to produce as a pork crust is a 

requirement of many markets both at home and abroad. At present, entrepreneurs face 
problems of weather conditions and therefore cannot produce processed pork skin 
continuously. During the rainy season, affecting the production process Spoilage And not dry 
in time if moisture is evaporated with firewood, the product will smell foul. From studying 
how to make the product dry, there must be factors of temperature and humidity involved. 
At present, the operators use the method of airing only by sunlight, thus causing the 
product to be unable to meet the market demand. The development of the house is a 
combination of heat from sunlight and heat energy from the infrared heat generator set. By 
measuring and controlling with microcontroller devices and electronic electrical peripherals 
Daytime, mainly from solar energy there is a set of control equipment to process and order 
heating or closing. This build is a prototype for pork skin drying. Before the drying process, 
the preparation process in other stages which will result in the production process to meet 
market demand 

Tools used include pork skin, hybrid systems that control electrical and electronic 
control systems. Satisfaction level questionnaire Analysis of data for mean (Mean), standard 
deviation (percentage deviation) and percentage analysis Samples were obtained by 
purposive sampling, ie, members of the farmer group producing and processing pork skin, 
Den Chai District, Phrae Province. 

From the study, it was found that the performance of the pork skin hybrid system 
When bringing the 10 kg pork skin, bring it to the shed and walk to work. Upon completion 
of the process, the average weight is 3.7 kg. The suitable temperature for drying is in the 
range of 40 ° C to 60 ° C. In the design of the house end, the other side will install a fan to 
help absorb moisture from the house according to the time and conditions set. 
Consumption rate of the total power of the machine is 250 watts. The average electricity 
cost per cycle is 50 baht. The duration of drying within 1 day from the study of the level of 
satisfaction towards users is in High level. 

 
Keywords: Hybrid,  pork skin ,  drying systems 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    795 
 

 
  

บทน า 
 การแปรรูปหนังหมูเพ่ือผลิตเป็นแคบหมูเชิงอุตสาหกรรมก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดจ านวนมากทั้ง

ในประเทศและกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหนังหมูได้แก่ หนังหมูสไลด์เพ่ือเป็นส่วนประกอบ
การท าแหนม หนังหมูกึ่งแห้งปรุงรสเพื่อน าไปผลิตเป็นแคบหมู ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด
ในปริมาณมาก แต่ในภาวะปัจจุบันสถานประกอบการมีการผลิตแบบดั้งเดิมจึงท าให้ ปริมาณผลิตภัณฑ์แคบหมู
ที่สถานประกอบการผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  สถานประกอบการต้องพบกับสภาพปัญหา
ต่างๆ เช่น ข้อจ ากัดของสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มักมีความชื้นในปริมาณมาก จึงส่งผลท าให้
วัตถุดิบหนังหมูที่ตากไว้ได้รับความเสียหายเกิดการเน่าเสีย มีสีและกลิ่นไม่พึงประสงค์ การลดความชื้นหนังหมู
โดยการก่อกองไฟ เพื่อขจัดความชื้นในให้หนังหมู จากการสอบถามผู้ประกอบการวิธีการแบบนี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุดิบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มีกลิ่นควันจากกระบวนการไล่ความชื้น ซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ต้องการ กลุ่ม
ผู้ประกอบการจึงคิดที่จะแก้ไขปัญหาการตากหนังหมู เพ่ือเตรียมท าผลิตภัณฑ์จากหนังหมู เช่นแคบหมู ด้วย
วิธีการตากในโรงเรือนที่จะสามารถตากเพ่ือลดความชื้นในอุณหภูมิที่เหมาะสม และท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ได้หนังหมูที่มีความชื้นพอเหมาะพร้อมส่งต่อไปยังกระบวนการแปรรูปที่มีคุณภาพต่อไป 

 การที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเป็นอีกแนวทางที่จะท าให้กลุ่มผู้ผลิตพบกับความส าเร็จใน
การด าเนินงานทางธุรกิจ การเพ่ิมโอกาสการผลิตสินค้าไห้ได้คุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบการ และยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น เกิดการจ้าง
งาน สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทางกลุ่มผู้ผลิตจึงมีความต้องการโรงเรือนตากหนังหมูที่มีการใช้ระบบ
พลังงานความร้อนร่วม จากพลังงานแสงอาทิตย์และเตาเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
สามารถผลิตหนังหมูมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 

            การท างานของโรงเรือนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมควบคุม ประมวลผล และสั่งการ
ให้มีความเหมาะสม ใช้พลังงานความร้อนร่วมจากก๊าซแอลพีจี ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และควบคุม 
สภาพแวดล้อมในโรงเรือน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ให้ตรงตามค่าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ซึ่งลดเวลาการตาก
หนังหมูลงได้ จากแบบเดิมใช้เวลา 72  ชั่วโมง โดยการศึกษาครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือ
การผลิตระดับชุมชน ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.    เพ่ือออกแบบและสร้างโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริด  
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริด  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
             เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน [1] การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันมีการผลิตและใช้กันมาก เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้อาศัยหลักการ เมื่อให้กระแสไฟฟ้า
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ผ่านขดลวดความต้านทานจะท าให้เกิดความร้อนในขดลวด ความร้อนจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กักระแส
ไฟฟ้า และความต้านทานของขดลวด ถ้ากระแสไฟฟ้ามากลวดจะร้อนมากขึ้น และถ้าความต้านทานขดลวด
มากก็จะท าให้ร้อนยิ่งขึ้น จากหลักการนี้เส้นลวดที่น ามาใช้เป็นตัวให้ความร้อนจึงต้องมีความต้านทานสูง 
เพ่ือให้มีความร้อนมาก และจุดหลอมเหลวสูงพอที่จะท าให้ความร้อนนานๆ ขดลวดความร้อนท ามาจากโลหะ
ผสมระหว่างนิกเกิลร้อยละ 60 โครเมียมร้อยละ 15 และเหล็กร้อยละ 25 ได้โลหะใหม่ที่ เรียกว่า นิโครม ความ
ต้านทานประมาณ 50 เท่าของลวดทองแดง และจุดหลอม 1,500 องศาเซลเซียส  
            ธงชัย  พันธ์เมธาฤทธิ์และคณะ [2] ได้กล่าวว่าการควบคุมได้ด้วยกระแสไฟฟ้า ได้ด าเนินการการ
ทดลองโดยใช้เทอร์มิสเตอร์ที่มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นลบ (negative temperature coefficient 
(NTC) หัววัดอัตราเร็วลมที่ท ามาจากลวดโลหะและฟิล์มโลหะ (metal wire and metal film anemometer 
sensor)และหัววัดอุณหภูมิซิลิกอนที่มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นบวก [positive temperature coefficient 
(PTC) silicon temperature sensor] ระบบที่ควบคุมได้ด้วยคอมพิวเตอร์สร้างความเป็นไปได้เกี่ยวกับการ
สร้างที่แม่นย าของลักษณะสมบัติV-I สถิต (static V-I characteristics 

อภินันท์ อุรโสภณ  [3] ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยการลดเสียงรบกวนในมอเตอร์เหนี่ยวน าที่ควบคุมโดย
เทคนิคการมอดูเลตเดล ว่าการมอดูเลตความกว้างพัลส์ใช้ในวงจรผกผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันส าหรับการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวน าซึ่งปกติแล้วท างานที่ความถี่การสวิตช์คงที่ท าให้เกิดสเปกตรัมฮาร์มอนิกส์
รวมกันที่จ านวนเท่าของความถี่การสวิตซ์ ซึ่งถ้าหากฮาร์มอนิกส์เหล่านี้มีก าลังสูงก็จะท าให้เกิดแรง
สนามแม่เหล็กที่บริเวณช่องว่างของสเตเตอร์ในมอเตอร์ท าให้เกิดการสั่นและเป็นสาเหตุของการเกิด
สัญญาณเสียงรบกวนแพร่กระจายออกจากมอเตอร์ได้  

กิตติพงษ์ สอนดี [4] ได้กล่าวถึงการชดเชยผลกระทบที่เกิดจากเดดไทม์ในอินเวอร์เตอร์ของระบบ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรว่าการตรวจจับแรงดันผิดเพ้ียนหลัง
ตัวควบคุมแบบอินทิเกรตของลูปควบคุมกระแส id โดยเทคนิคนี้จะช่วยลดปัญหาของการตรวจจับกระแสขณะ
ตัดศูนย์ (Zero Current Crossing) และไม่ขึ้นกับกระแสของโหลดขณะท างาน ระบบชดเชยเดดไทม์และ
เทคนิคที่ใช้ในการชดเชยเดดไทม์จะถูกกระท าบนแกนอ้างอิงแบบเคลื่อนที่ (Rotor Reference Frame) ซึ่งท า
ให้ง่ายต่อการสร้างระบบชดเชย  

สมบูรณ์ เนียมกล่ า [5] อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมที่นิยมใช้ส่วนมากได้แก่ หน้าสัมผัสของรีเลย์ เพ่ือต่อเป็น
วงจรในลักษณะ H–Bridge ที่สามารถควบคุมการหมุน การหยุดหมุน พร้อมทั้งการกลับทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ได้ การพัฒนาระบบควบคุม PMW ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวงจรดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ การ
เขียนโปรแกรมแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอก (D/A: Digital to Analog) ขนาด 8 บิต โดยใช้
วงจร R-2R Ladder Network การประยุกต์แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณแอนะลอก D/A ส่วนมาก
เพ่ือสร้างสัญญาณควบคุมแบบลิเนียร์ เช่น มิเตอร์แบบมีเข็มสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การออกแบบและสร้างโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดจ์ มีความมุ่งหมายออกแบบระบบ
ควบคุมการท างานของโรงเรือนให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และผสมผสานระหว่างพลังงานจาก
แสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานจากระบบกาซแอลพีจีร่วม เพ่ือลดระยะเวลาในกระบวนการตาก เพ่ือท าให้หนัง
หมูทันต่อความต้องการของตลาดผลการด าเนินงานตามโครงการทางผู้วิจัยได้ด าเนินงานมีความก้าวหน้าและ
ขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบสร้าง 

การออกแบบด้านระบบควบคุม 
 การออกแบบระบบใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานทั้งระบบมีอุปกรณ์
เซนเซอร์เป็นตัวส่งค่าสัญญาณทางไฟฟ้ามายังหน่วยควบคุม มีปุ่มสวิตซ์ไว้ส าหรับสั่งให้เครื่องท างานหรือหยุด
การท างานของเครื่อง อุปกรณ์ควบคุมเอาต์พุตอาศัยหน้าสัมผัสของรีเลย์ซึ่งช่วยในการตัดต่อวงจรที่มีก าลังวัตต์
แสดงผลการท างานผ่านหลอดไฟแอลอีดีและแอลซีดี มีสถานะเปิด -ปิด ระบบก๊าซ และสถานะแจ้งระบบ
ขัดข้อง พัฒนาซอฟแวร์ให้ท างานร่วมกัน ภาพวงจรควบคุมดังแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 วงจรควบคุมการท างาน 

  
 ทดสอบการท างานการทุกข้ันตอนแล้วด าเนินการต่ออุปกรณ์ในบอร์ดดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    798 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
      ภาพที่ 5 การต่ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์                     ภาพที่ 6 วงจรควบคุมก าลัง 
ท าการทดสอบวงจรและพัฒนาซอฟแวร์ส าหรับควบคุมการท างานประกอบติดตั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ควบคุมท้ังหมดดังแสดงในภาพที่ 7  น าอุปกรณ์ส่วนควบคุมประกอบติดตั้ง ทดสอบการท างานก่อนน าไปติดตั้ง
กับระบบจ่ายก๊าซ ชุดควบคุมการท างานเมื่อบรรจุติดตั้งแล้วแสดงในภาพที่ 8 
 
 

 
 
 

       ภาพที่ 7 การประกอบติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม             ภาพที่ 8 ต าแหน่งการติดตั้งหัวอินฟราเรด 
การติดตั้งระบบความร้อน 
 โรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดเป็นการใช้พลังงานร่วมจากแสงแดดและความร้อนจากชุด
ก าเนิดความร้อนจากหัวเตาชนิดอินฟาเรด เชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี ระบบควบคุมจะคอยตรวจเช็คอุณหภูมิ 
โรงเรือนออกแบบให้มีการระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิความร้อน ก าหนดการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนก าเนิด
ความร้อนของโรงเรือนดังแสดงในภาพที่ 9 และภาพท่ี 10 แสดงการตากหนังหมู 
 

 
 
 

              ภาพที่ 9 โรงเรือนตากหนังหมู                   ภาพที่ 10 การตากหนังหมูภายในโรงเรือน 
การทดสอบและเก็บข้อมูล 
 ท าการทดสอบการท างานของโรงเรือนและระบบควบคุมเพ่ือให้แน่ใจว่าระบบท างานอย่าง
ถูกต้องตามท่ีออกแบบไว้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดหรือไม่ผังการทดลองแสดงในภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 เงื่อนไขท่ีก าหนดการทดลอง 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
การเตรียมตัวอย่างในการทดลองนี้ใช้หนังหมูผ่านการตัดแต่งและล้างท าความสะอาดแล้วขนาดเฉลี่ย 

20x40 cm จ านวน 10 กิโลกรัมจากนั้นตั้งค่าข้อมูลที่กล่องตู้ควบคุม  
ล าดับขั้นการทดลอง 

1. น าหนังหมูที่ผ่านการตัดแต่งตามขนาดที่ก าหนดโดย น าหนังหมูเข้าโรงเรือนเพ่ือตากลดความชื้นโดย
วิธีการพาดตามราวคล้ายวิธีการตากผ้า  

2. ก าหนดค่าอุณหภูมิสูงสุดเริ่มการท างานของระบบควบคุมแล้วท าการวัดค่าข้อมูลและสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แก่ ค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน ค่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน และน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์หนังหมูคงเหลือ 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองท้ังสองแบบ 
หลักทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์อบแห้ง 
ความชื้น (Moisture/Water Content, M) หมายถึง ค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณน้ าที่มีอยู่ในวัสดุเมื่อเราเทียบกับ
มวลของวัสดุตามมาตรฐาน AOAC (AOAC, 2005) ได้ก าหนดความชื้นในวัสดุไว้ 2 ประเภทได้แก่ความชื้น
มาตรฐานเปียก (Wet basis, Mw) และความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry basis, Md) เขียนสมการได้ดังนี้  
สมการมาตรฐานเปียก (1)               (1) 

และในรูปแบบสมการมาตรฐานแห้งได้แก่                  (2) 
เมื่อ        หมายถึง ค่าของความชื้นมาตรฐานเปียก ( % w.b )  
            หมายถึง ค่าของความชื้นมาตรฐานแห้ง ( % d.b ) 
      หมายถึง มวลของวัสดุ (kg)  
       หมายถึง มวลแห้งของวัสดุ (kg) 
เมื่อหาค่าของชื้นของหนังหมูได้จากสมการ (1) ได้แล้ว หากต้องการลดปริมาณค่าความชื้นออกจากวัสดุ   
(หนังหมู) เพ่ือให้ได้ค่าความชื้นที่ต้องการ โดยการก าจัดน้ าให้ออกจากหนังหมูในปริมาณหนึ่งซึ่งใช้สูตรที่ (3) 

ค านวณดังนี้     (3) 
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โดยที ่    = มวลหนังหมูหลังการตากแห้ง 
   = มวลของหนังหมูก่อนการตากแห้ง 
   = ปริมาณค่าความชื้นหนังหมูก่อนการตากแห้ง (% w.b) 

    = ปริมาณค่าความชื้นหนังหมูหลังการตากแห้ง (% d.b) 
ตารางที่ 1-1 ผลการทดสอบการท างานระบบควบคุมโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดโดยใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวมวลของหนังหมูที่ใช้ทดสอบ 10 kg ที่ช่วงการวัดเวลา 30 นาที  
ช่วงเวลา 
(นาที) 

มวล 
หนังหมู 

   
(kg)  

ค่าความชื้น
เปียก  

(%) 

อุณหภูมิ
ภายนอก
โรงเรือน 

(°C) 

อุณหภูมิ
ภายใน
โรงเรือน 

(°C) 

อุณหภูมิพ้ืนผิว
โรงเรือน 

(°C) 

มวลสุดท้าย 

   
(kg)  

ค่าความชื้นแห้ง 

 
(%) 

9.30 10 62.000 28 29 29 4.20 138.095 

10.00 9.80 61.224 29.00 30.00 32.10 4.20 133.333 

10.30 9.60 60.417 30.00 33.00 34.60 4.20 128.571 

11.00 9.40 59.574 35.00 40.00 42.50 4.20 123.810 

11.30 9.00 57.778 35.00 44.00 46.20 4.20 114.286 

12.00 8.80 56.818 36.00 46.00 48.30 4.20 109.524 

12.30 8.00 52.500 36.00 48.00 48.00 4.20 90.476 

13.00 7.70 50.649 35.00 48.00 50.10 4.20 83.333 

13.30 7.00 45.714 35.00 48.00 51.00 4.20 66.667 

14.00 6.10 37.705 38.50 49.00 51.60 4.20 45.238 

14.30 5.70 33.333 39.30 45.00 49.20 4.20 35.714 

15.00 5.10 25.490 35.00 45.00 48.50 4.20 21.429 

15.30 4.90 22.449 34.00 43.00 48.20 4.20 16.667 

16.00 4.70 19.149 34.00 40.00 48.00 4.20 11.905 

จากตารางผลการทดลองระบบควบคุมโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวปิดระบบ
ชุดความร้อนเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี เมื่อน าค่าข้อมูลความชื้นเทียบกับเวลาสร้างแผนภูมิแสดงในภาพที่ 13 และ
อุณหภูมิเทียบกับเวลาแสดงในภาพที่ 14 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 13 ค่าความชื้นเทียบกับเวลา                         ภาพที ่14 ค่าอุณหภูมิเทียบกับเวลา    
ตารางท่ี 1-2 ผลการทดลองโดยใช้พลังงานจากแสงแดดร่วมกับความร้อนจากก๊าซแอลพีจีมวลทดสอบ 10 kg  
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ช่วงเวลา 
(min) 

มวล 

  
(kg)   

ค่า
ความชื้น
เปียก  

(%) 

อุณหภูมิ
ภายนอก 

(°C) 

อุณหภูมิ
ภายใน 
(°C) 

อุณหภูมิ
พื้นผิว 
(°C) 

มวล
สุดท้าย 

   
(kg)   

ค่าความชื้นแห้ง 

 
(%) 

9.30 10 65.000 27 32 33 3.50 185.714 
10.00 9.80 64.286 29.00 40.00 35.30 3.50 180.000 
10.30 9.50 63.158 28.50 47.80 38.30 3.50 171.429 
11.00 9.20 61.957 33.40 50.00 44.50 3.50 162.857 
11.30 8.80 60.227 35.00 50.60 48.40 3.50 151.429 
12.00 8.40 58.333 36.50 49.20 48.30 3.50 140.000 
12.30 7.80 55.128 36.00 49.50 48.60 3.50 122.857 

13.00 7.20 51.389 36.20 48.80 48.20 3.50 105.714 
13.30 6.40 45.313 37.50 48.40 51.00 3.50 82.857 
14.00 5.80 39.655 38.60 49.00 51.60 3.50 65.714 
14.30 5.20 32.692 38.40 48.60 50.00 3.50 48.571 
15.00 4.80 27.083 35.00 45.50 51.00 3.50 37.143 
15.30 4.40 20.455 34.00 45.20 48.20 3.50 25.714 
16.00 4.00 12.500 34.00 47.30 48.00 3.50 14.286 
16.30 3.65 4.110 32.00 49.00 47.60 3.50 4.286 

การท างานระบบควบคุมโดยใช้พลังงานแสงแดดร่วมก๊าซแอลพีจี ทดสอบมวล หนังหมู10 kg วัดมวลทุกๆ 30 
นาที แสงแดดเฉลี่ยตลอดวัน พบว่าช่วงเวลา 12.00-14.00 น. อุณหภูมิสูงสุดระบบจ่ายเชื้อเพลิงไม่ท างาน 
เพราะอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ ค่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนในแต่ละช่วงเวลาแสดงในภาพที่ 15 และภาพที่ 16 
ค่าความชื้นเทียบกับเวลา 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 15 ค่าความชื้นเทียบกับเวลา                       ภาพที่ 16 ค่าอุณหภูมิเทียบกับเวลา 
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การส่งมอบผลงานสู่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์การน าผลงานส่งมอบให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หนังหมูอ าเภอเด่นชัย จังหวักแพร่โดย ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันไทย-
เยอรมัน และวิทยาลัยเทคนิคแพร่ภาพกิจกรรมดังแสดงในภาพท่ี 17 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 17 กิจกรรมการส่งมอบผลงานเพื่อชุมชนใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจัย 
โรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดที่พัฒนาขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตหนังหมูซึ่ง

ตรวจวัดและควบคุมการท างานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องมือในการวิจัยได้แก่โรงเรือนตากหนังหมู
ระบบไฮบริดที่ออกแบบและสร้างขึ้น แบบวัดและทดสอบคุณสมบัติตามข้อก าหนดที่พัฒนาร่วมกับกลุ่มแปรรูป 
แบบวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ กลุ่มสมาชิกเกษตรกรผลิตและแปรรูปหนังหมู ศีลาแคบหมู 
อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
         เมื่อน าแผ่นหนังหมูน้ าหนัก 10 kg ผ่านกระบวนการตัดแต่งตามยาวให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน าเข้าโรงตาก 
แล้วเปิดสวิตซ์ท างาน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะเหลือน้ าหนักของหนังหมูตากแห้งเฉลี่ย 3.7 kg อุณหภูมิที่
เหมาะสมส าหรับการตากหนังหมูอยู่ในช่วง 40 °C ถึง 60 °C ปลายโรงเรือนอีกด้านติดตั้งพัดลมช่วยดูด
ความชื้นออกจากระบบโรงเรือนตามระยะเวลาและเงื่อนไขก าหนด ก าลังวัตต์ไฟฟ้าโดยรวม 250 วัตต์ อัตราค่า
ไฟฟ้าจากการผลิตต่อรอบเฉลี่ย 50 บาท ระยะเวลาในการตากแห้งภายใน 1 วัน จากการศึกษาระดับความพึง
พอใจต่อผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลของการสร้างและพัฒนาโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดโดยมุ่งเน้นตรงจุดกับความต้องการของ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หนังหมูด้วยการตาก ซึ่งเป็นการตากแบบใช้พลังงานความร้อนร่วมแบบต่อเนื่องด้วย
ปริมาณหนังหมูครั้งละ 2 ตัน/ครั้ง ในกระบวนการตากแต่ละครั้งเวลาที่ใช้เฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันและจะต่างกัน
บ้างเล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่เกิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความชื้นในอากาศอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สหุงต้ม 
มีค่าที่ลดลงในช่วงมีแสงแดดทั้งวัน และจะสิ้นเปลืองแก๊สมากในช่วงวันที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง เวลาที่
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โรงเรือนนี้ท าได้เฉลี่ย 4 ชั่วโมง ปริมาณแก๊สหุงต้มที่ใช้เฉลี่ย 10 กิโลกรัมต่อการผลิตขณะไม่มีแสดงแดด และ
หากช่วงที่มีแดดทั้งวันระบบควบคุมจะสั่งปิดวาล์วเชื้อเพลิงท าให้อัตราสิ้นเปลืองของแก๊สหุงต้มเป็นศูนย์ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากการทดสอบคุณสมบัติโรงเรือนตากหนังหมูระบบไฮบริดแบบต่อเนื่องด้วยปริมาณหนังหมูส าหรับ
พร้อมตากตามจ านวนที่ผู้ใช้ต้องการซึ่งโรงเรือนดังกล่าวสามารถจุได้สูงสุด 2000 กิโลกรัมต่อครั้งโดยสามารถ
ผลิตแบบต่อเนื่องทันทีเมื่อน าผลิตภัณฑ์ออกจากโรงเรือนแล้ว แต่ควรเริ่มกระบวนการในวันถัดไปช่วงกลางวัน
เนื่องจะมีพลังงานความร้อนจากแสงแดดซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการทดลองกับผลิตผลทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆ ให้ได้หลากหลายชนิด 
2. ควรมีการศึกษาช่วงอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และศึกษาคุณค่าทางอาหารที่คงเหลือจาก

กระบวนการแปรรูปด้วยวิธีการตากแห้งโดยท าความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ที่มีความถนัดด้านการแปรรูป
อาหารและมีห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารอาหารขั้นสูง 
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T 084 
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมการอบคืนตัว 

รอยเชื่อมต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ST 37 
Influence of Parameters of Gas Metal Are Welding Process Intregrate    

Temper bead Welding on Proper tier of Carbon steel weld ST 37   
 

ชาญชัย วิเศษสุมน1 อดิเรก มากโภคา2 คมสันต์ จันตา3 ดิเรก สุวรรณฤทธ์4 และสมภพ ดีปัญญา5  
Chanchai Visetsumon1 Adirek Makpoca2 Khomson Chanta3 Deerek Suwannarit 4and Somphop Deepunya5 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมการอบคืนตัวรอยเชื่อมต่อ
สมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ST 37 โดยศึกษามีปัจจัยได้แก่ กระแสไฟ 250 Amp และความเร็วใน
การเชื่อม 400 มิลลิเมตร/นาที ในการศึกษาใช้เครื่องเชื่อม EWM รุ่น P 351 ใช้ลวดเชื่อม รหัส ER 70s-6 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ใช้แก๊สผสมระหว่างก๊าซอาร์กอน 80% และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
20% โดยน าชิ้นงานมาเชื่อมทับแนวตั้งแต่ 10 - 100 เปอร์เซ็นต์ และน าไปตัดในช่วงเปอร์เซ็นต์ 10 - 100 
เปอร์เซ็นต์ แล้วน าเหล็กไปทดสอบหาคุณภาพทางกลด้านความแข็ง และศึกษาโครงสร้างจุลภาพของชิ้นงานผล
การทดลองคุณภาพทางกลด้านความแข็งบริเวณเนื้อแนวเชื่อม บริเวณผลกระทบร้อน และบริเวณเนื้อชิ้นงาน 
พบว่าในช่วงการเชื่อมทับแนว 80-90 %  ได้ค่าสมบัติทางกลด้านความแข็งที่ดีที่สุด 
 

ค าส าคัญ: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ST37, โครงสร้างจุลภาค, เนื้อแนวเชื่อม, บริเวณผลกระทบร้อน 
 

Abstract 
This research was study factors of the Gas Metal Arc Welding (MIG) with heat 

treatment for ST 37 Carbon Steel. The tools in research was P 351 EWM welder, welding 
wire ( ER 70s-6 in the size of core is 1.2 millimeters ), welding gas with 80 percents of argon 
gas and 20 percent of carbon dioxide than took the part to overlap 10-100 percent and cut 
in 10-100 percent when welded. After work testing the quality on hardness of welding line 
with microstructure. The specified parameters in this study were welding conditions that 250 
amp of electric current, Speed of welding 400 millimeters per minute.  
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The result of this research found that the best hardness of welding quality is on the 
80-90 percent of overlap and other quality follow: hardness of welding line, heat treatment 
zone, and surface of material it normal hardness. 
 
Keywords: Carbon steel weld ST 37, microstructure, parent material, heat affected zone 

 
บทน า 

การเชื่ อมโลหะถือว่ า เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการผลิตและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา  โดยกระบวนการเชื่อมท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เกิดสิ่งก่อสร้าง ยังแก้ไขปัญหาด้านการซ่อมบ ารุง [1] และการซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะที่
แตกหักหรือสึกหรอซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆ ยังต้องอาศัยกระบวนการเชื่อมเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตเลียม 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ และอุตสาหกรรมประกอบโครงสร้างด้วยเหล็กท่ัวไป  

โดยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม Gas Metal Are Welding (GMAW) เป็นการเชื่อมไฟฟ้า
แบบอาร์ก ซึ่งเป็นการอาร์กเกิดขึ้นระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ซึ่งลวดเชื่อมของการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 
จะเป็นลวดเชื่อมเปลือยที่ถูกป้อนจากหัวเชื่อมอย่างต่อเนื่องแล้วอาร์กกับโลหะชิ้นงานเชื่อม ความร้อนจากการ
อาร์กระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานเชื่อม จะท าให้ปลายลวดเชื่อมหลอมละลาย และเติมลงไปรวมตัวกับน้ าโลหะ
บนชิ้นงาน ซึ่งท าให้เกิดเป็นแนวเชื่อมขณะเดียวกันบริเวณท่ีเกิดการอาร์กจะถูกปกคลุมด้วยแก๊ส ซึ่งจ่ายมาจาก
หัวเชื่อม เพื่อเป็นการป้องกันแก๊สออกซิเจน และแก๊สไนโตรเจนจากบรรยากาศเข้ารวมตัวกับแนวเชื่อม ซึ่งแก๊ส
เหล่านี้เป็นถือว่าเป็นสารมลทินที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการแตกร้าว (Crack) และความรูพรุนของแนวเชื่อม [2] 
ซึ่งปัจจุบันถือว่า กรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมมีความส าคัญมากในอุตสาหกรรมไทย เพราะกรรมวิธี
การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมเป็นกระบวนการที่ควบคุมได้ง่าย ให้ประสิทธิภาพรอยต่อสูง เชื่อมได้รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาในการท าความสะอาดแนวเชื่อม [3]  

กรรมวิธีการเชื่อมแบบ Temper bead welding คือเทคนิคการท า Tempering กับแนวเชื่อมโดย
การเชื่อมทับแนวเชื่อม เป็นการปรับปรุงโครงสร้างทางโลหะวิทยาช่วงบริเวณผลกระทบร้อนของแนวเชื่อมให้ดี
ขึ้น และเป็นการควบคุมความแข็ง ป้องกันการแตกร้าวของงานเชื่อม [4] 

โดยงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเปอร์เซ็นต์การเชื่อมทับแนว ส่วนใหญ่ช่างเชื่อมโดยมากจะอาศัย
ประสบการณ์ในการเชื่อม โดยการลองผิดลองถูกในการเชื่อมทับแนว โดยช่างเชื่อมไม่รู้ว่าจะต้องเชื่อมทับแนว
กี่เปอร์เซ็นต์ของแนวเชื่อม [5] ที่มีส่งผลท าให้ได้ค่าสมบัติทางกลด้านความแข็งที่ดีที่สุดและโครงสร้างจุลภาค
ของชิ้นงานหลังจากผ่านการอบคืนตัวแนวเชื่อม ดังนั้นงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาหาเปอร์เซ็นต์ของการเชื่อมทับ
แนวเชื่อมที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาค่าความแข็งของชิ้นงานหลังจากผ่านการอบคืนตัวแนวเชื่อม 
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2. เพ่ือศึกษาโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานหลังจากผ่านการอบคืนตัวแนวเชื่อม 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลักพ้ืนฐานบริเวณผลกระทบร้อน [6] 
บริเวณผลกระทบร้อน (Heat Affected Zone) คือพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบทางความร้อนจาก

การเชื่อมถึงจะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่ก็ส่งผลท าให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ในทางเทคนิคแล้วถือว่าบริเวณจุดนี้
เป็นจุดบกพร่องของงานเชื่อมอีกลักษณะหนึ่ง ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหากพ้ืนที่บริเวณผลกระทบร้อน
สามารถควบคุมได้ หรือให้อยู่ในพื้นท่ีที่จ ากัดก็จะเป็นผลดีต่อทุกกระบวนการเชื่อม ความร้อนเป็นสิ่งที่ส าคัญ
มากส าหรับการที่ถูกถ่ายเทความร้อนลงสู่โลหะงาน การเชื่อมอาร์กท าให้ความร้อนสัมผัสกับบริเวณกับโลหะ
งาน โดยจะเริมจากบริเวณบ่อหลอมละลาย ออกไปสู่บริเวณผลกระทบร้อน (HAZ) ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า จาก
ปริมาณความร้อนที่ถูกถ่ายเทออกมาจากขอบเขตการหลอมเหลว จะส่งผลโดยตรงต่อลักษณะการแข็งตัวของ
รอยเชื่อม และลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลภาคบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากความร้อน ส าหรับ
การเชื่อมโลหะนั้น ได้สร้างความแตกต่างของโครงสร้างที่มีแนวโน้มท าให้เกิดความเสียหายในลักษณะต่างๆ 
เช่น การเกิดเกรนโต, การเกิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์, และการเกิดสารประกอบโลหะต่างๆ ที่มีผลต่อรวม
รวมตัวของคาร์บอนและส่งผลท าให้โลหะงานเชื่อมสามารถแตกหักได้ง่าย เนื่องจากสมบัติเหล่านั้นจะไปส่งเสริม
ให้บริเวณผลกระทบร้อน (HAZ) มีความแข็ง และมีความเปราะมากข้ึน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. กรภัทร์ จุ้ยยิ้ม [1] ได้ศึกษาอิทธิพลของพาลามิเตอร์การเชื่อมต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทาง

กลของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง พบว่าบริเวณผลกระทบร้อนของโลหะงานทั้ง
สองด้านมีเกรนหยาบ การเติบโตของเกรนกระจายไปในทุกทิศทาง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างของเนื้อโลหะงานที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบร้อนซึ่งมีเกรนละเอียดสม่ าเสมอและมีทิศทางของเกรนอยู่ในแนวรีด ตามการผลิตเหล็กรีดร้อน โครงสร้างจุลภาค
โลหะงานด้านเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางบริเวณผลกระทบร้อนปรากฏเป็นโครงสร้างเพิร์ลไลท์ ในส่วนของโครงสร้างจุลภาค
เนื้อเชื่อมมีโครงสร้างสลับเฟอร์ไรท์ ออสเทนไนท์ และเพิร์ลไลท์ และโครงสร้างจุลภาคโลหะงานด้านเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 
AISI 304 บริเวณผลกระทบร้อนปรากฏโครงสร้างออสเทนไนท์ และไม่พบแนวโครงสร้างมาร์เทนไซท์บริเวณผลกระทบร้อน และ 
เขตการหลอมละลายตามแนวรอยต่อเชื่อมทั้งสองด้าน 
  2. A.Alorarier ,R. Ibrahim ,P. Thomson  [4] ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหลีกเลี่ยงการให้ความ
ร้อนภายหลังจากกระบวนการเชื่อม FCAW. พบว่าเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันของเนื้อแนวเชื่อมที่ Overlap กัน
ประสิทธิภาพของความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของ HAZ ซ่ึงได้มีการตรวจสอบผลลัพธ์แสดงว่า โครงสร้าง
จุลภาคท่ีดีกว่า และค่าความแข็งที่ต่ ากว่า เมื่อผ่านการเชื่อมแบบ FCAW ช่วง 50% - 70% ที่ Overlap กับ
แนวเชื่อม เหมาะสมที่สุดส าหรับน าไปใช้งาน  
  3. จักรพันธ์ จ๊อดจินดา และอรรถพล แจ่มใส [5] ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของ
แนวเชื่อมโดยใช้กระบวนการเชื่อมแบบ MAG พบว่า ค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยที่มีค่าแรงดึงแนวเชื่อมสูง
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ที่สุดความแข็งของแนวเชื่อมเกย คือ การเกยทับกันของแนวเชื่อมที่ 50 เปอร์เซ็นต์ 2. กระแสไฟฟ้าที่ 105 
แอมแปร์ 3. แรงดันไฟฟ้าที่ 24 โวลต์ และความเร็วในการเชื่อมที่ 40 เซนติเมตรต่อนาที จะได้ผลค่าแรงดึงของ
แนวเชื่อมที่ 567.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
  4. อนุสิทธิ์ อ่ าไพบูลย์ [7] ได้ศึกษาเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชื่อมแบบแม็ก ส าหรับ
เหล็ก เอสที 37 โดยแต่ละปัจจัยแบ่งเป็น 2 ระดับ เพ่ือกรองปัจจัย 5 ปัจจัย ได้แก่ กระแสไฟ แรงดันไฟเชื่อม 
ความเร็วเชื่อม มุมหัวเชื่อม และแก๊สคลุม ให้เหลือเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อค่าความต้านแรงดึงของตะเข็บเชื่อม 
วิธีการทดลอง โดยใช้เครื่องเชื่อม HOBART รุ่น RC-304 ใช้ลวดเชื่อมรหัส ER70S-6 ขนาด 1.0 มม.ท าการ
เชื่อมเหล็ก ST 37 เชื่อมทางตรง และทดสอบหาคุณภาพทางกลด้วยการทดสอบค่าความต้านแรงดึง ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าค่าที่เหมาะสม คือ กระแสไฟเชื่อม เท่ากับ 220 
แอมแปร ์แรงดันไฟเชื่อม เท่ากับ 30โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม เท่ากับ 10 นิ้วต่อนาที มุมหัวเชื่อม เท่ากับ 75 
องศา แก็สคลุมแนวเชื่อม เท่ากับ 10 ลิตรต่อนาที ซึ่งได้ค่าแรงดึงสูงสุด คือ 6040 Kgf.  
  5. ไพบูลย์ หาญมนต์ [8] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอิทธิพลความร้อนในงานเชื่อมที่มีผลต่อการหลอม
ลึก ความกว้าง ความสูง และบริเวณกระทบร้อน ของแนวเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม โดยการเชื่อมมิก พบว่าแนว
เชื่อมที่ได้รับความร้อนในงานเชื่อม (Heat Input) สูงขึ้น จะได้ค่าการหลอมลึกเพ่ิมมากขึ้น ให้ค่าความกว้าง
ของแนวเชื่อมกว้างมากขึ้น ให้ค่าความสูงของแนวเชื่อมต่ าลง และท าให้บริเวณกระทบร้อน (HAZ) มีค่าความ
กว้างและความแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
  6. ปริญญา แสงทอง [9] ได้ศึกษาผลการแปรพารามิเตอร์ การเชื่อม MIG ต่อโครงสร้างและสมบัติของ
งานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ   ค่าความเค้นแรงดึงสูงสุด คือกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า
และแก๊สอาร์กอน ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว คือกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและแก๊สอาร์กอน ค่าความเค้นแรงดึง
สูงสุดที่จุดคราก 
   7. กิตติ ภัทรชัยยาคุปต์ [10] ได้ศึกษาการออกแบบกระบวนการเชื่อมพอกผิวแข็งในงานซ่อมบ ารุงเชิง
แก้ไข พบว่ากระบวนการเชื่อมที่เหมาะสมกับการเชื่อมพอกผิวแข็งคือ การใช้ไฟฟ้ากระแสตรง โดยให้ลวดเชื่อม
เป็นขั้วบวก ใช้ระดับกระแสไฟฟ้าตามข้อแนะน าของลวดเชื่อม โดยก่อนท าการเชื่อมควรให้ความร้อนที่ 170 
ให้ความร้อน 350 หลังท าการเชื่อม และอบคลายเครียดชิ้นงานที่อุณหภูมิ 570 นาน 2 ชั่วโมง ค่าความแข็งท่ี
ได้จากกระบวนการเชื่อมดังกล่าวเท่ากับ 22.18 HRC ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความแข็งที่ควรได้จากลวดเชื่อม
พอกผิวแข็งที่ใช้ในการทดลองมากที่สุด 
  8. สุริยา เห้าชุน, ธนพล เยือกเย็น, เชาวลิต บ ารุงภักดิ์ [11] ได้ศึกษาวิธีการเชื่อมซ้อนแนว ด้วยวัสดุ 
S50C ใช้กระบวนการเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ (Shield Metal Arc Welding) ท าการเชื่อมซ้อนแนวจ านวน 2 
แนว พบว่าคา่ความแข็งของแนวเชื่อมมีความแข็งมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 80 % มีค่าความแข็งประมาณ 329.5 HV 
แต่เมื่อมองถึงค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นจากการตกแต่งผิวแนวเชื่อมควรที่จะใช้การเชื่อมซ้อนแนวในช่วงประมาณ 
50%-60% ที่มีค่าเฉลี่ยของความแข็งที่ประมาณ 310.4 HV และท่ีส าคัญค่าความแข็งมีความแตกต่างจากช่วง
ของการเชื่อมซ้อนแนว 80  
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  9. มุยส์ ยูนุส โมกุล [12] ได้ศึกษาการลดความเค้นในเหล็กกล้าผสมต่ า A516 Gr70 ด้วยเทคนิคการ
เชื่อมแบบเทมเปอร์บีด (Temper Bead) ด้วยวิธีการเชื่อมที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ 1) แบบเต็มแนวเชื่อม (Full 
Bead) 2) แบบแนวเชื่อมและอบคายความเค้น (Post Weld Heat Treatment) และ 3) แบบเทมเปอร์บีด 
(Temper Bead) พบว่าการเชื่อมแบบเทมเปอร์บีด มีค่าความเค้นตกค้างทิศขนานแนวเชื่อมในบริเวณแนว
เชื่อมและวัสดุเดิมน้อยกว่าเชื่อมแบบเต็มแนวเชื่อมแต่มากกว่าแบบเต็มแนวและอบคายความเค้น ในบริเวณท่ี
ได้รับผลจากการเชื่อมมีความเค้นตกค้างมากกว่าทั้งแบบเต็มแนวเชื่อมและแบบเต็มแนวและอบคายความเค้น 
ส่วนในทิศขวางแนวเชื่อมพบว่าการเชื่อมด้วยกรรมวิธีเทมเปอร์บีด (Temper Bead) มีค่าความเค้นตกค้าง
มากกว่าแบบเต็มแนวเชื่อมและมากกว่าแบบเต็มแนวเชื่อมและอบคายความเค้นในทั้ง 3 บริเวณจากผลการ
ทดลองจึงไม่สามารถสรุปโดยชัดเจนได้ว่ากรรมวิธีการเชื่อมแบบเทมเปอร์บีด (Temper Bead) ลดความเค้น
ตกค้างที่เกิดจากการเชื่อมได้ แต่ท าให้เกิดกระบวนการ Grain refining ที่ทั่วถึงอันเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติ
เชิงกลโดยรวมของรอยเชื่อมต่อ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยวิธีการทดลองใช้กรรมวิธีการเชื่อม
อาร์กโลหะแก๊สคลุม โดยใช้เครื่องเชื่อม EWM รุ่น P 351 แผ่นชิ้นงานที่น ามาใช้ในการทดลองเป็นเหล็กกล้า 
ตามมาตรฐาน ST 37 ขนาด 100 x 200 x 9 มิลลิเมตร (ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมทางเคมีเหล็ก ST 37) โดย
ใช้ลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS A5.18 ER70S-6  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ท าการเชื่อมท่า
ราบแบบอัตโนมัติ (ตารางที่ 2 แสดงส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS A5.18   ER70S-6)  
โดยก าหนดค่าการควบคุมตัวแปร (พารามิเตอร์) ต่าง ๆ ในกรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (ตารางที่ 3 
แสดงค่าพารามิเตอร์) โดยแก๊สที่ใช้ในการปกคลุมใช้แก๊ส 2 ชนิด คือแก๊สอาร์กอน (Ar) ผสมกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ในอัตราส่วนผสม Ar 80 % กับ CO2 20%  
ตารางท่ี 1 แสดงส่วนผสมทางเคมีของเหล็ก ST 37 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Al V 

0.12 0.24 0.32 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.001 

 
ตารางท่ี 2 แสดงส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อมตามมาตรฐาน AWS A 5.18 ER70S-6 

C Si Mn P S 

0.10 0.88 1.45 0.012 0.014 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการควบคุมตัวแปร (พารามิเตอร์) ต่าง ๆ ในการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 

ความหนา
ชิ้นงาน 

ขนาด   
ลวดเชื่อม 

กระแสไฟ 
(amp) 

ความเร็ว    
การเชื่อม 

ปริมาณ          
แก๊สปกคลุม 

ระยะลวดเชื่อม
ที่ยื่นออกมา 
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(mm.) (mm.) (mm./min) (l/min) (mm./min) 

9 1.2 250 400 10-15 6 

 
ขั้นตอนการวิจัย   
 ด าเนินการเชื่อมแนวเชื่อมแรกบนชิ้นงานในแนวเส้นตรง ขนาดของแนวเชื่อม 9 มิลลิเมตร ความยาว
แนวเชื่อม 165 มิลลิเมตร แล้วปล่อยให้เย็นตัว (ตามรูปที่ 1) และท าการเชื่อมแนวเชื่อมที่ 2 โดยให้ขอบแนว
เชื่อมทับกับแนวเชื่อมแรก ตั้งแต่ 0% - 100%  ในทิศทางเดียวกัน (ตามรูปที่ 2) โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ใน
การเชื่อมคือ กระแสไฟ 250 Amp ความเร็วในการเชื่อม 400 มิลลิเมตรต่อนาที แก๊สที่ใช้ในการปกคลุมเป็น
แก๊สผสม Ar 80 % กับ CO2 20% คลุมแนวเชื่อม อัตราการไหลของแก๊สคลุม 10-15 ลิตรต่อนาที เมื่อเชื่อม
เสร็จแล้วน าชิ้นงานมาตัดตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งหมด 10 ชิ้น 

 
 
 
 
                                     รูปที่ 1.1 ภาพจ าลองขนาดแนวเชื่อมและขนาดของชิ้นงาน 

 1.2 ภาพชิ้นงานจริงที่ท าการเชื่อมด้วยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 ภาพจ าลองทิศทางการเชื่อม  2.2 ภาพชิ้นงานจริงที่เชื่อมทับแนว  2.3 ภาพชิ้นงานจริงที่ท าการตัด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวัดค่าความแข็ง ในการวัดค่าความแข็งตามเปอร์เซ็นต์ของการเชื่อมทับแนว การวัดค่าความแข็ง
ผ่านเนื้อชิ้นงาน, เนื้อแนวเชื่อม และบริเวณของผลกระทบร้อนในการเชื่อมตามเปอร์เซ็นต์การทับแนวที่
แตกต่างกัน การวัดค่าความแข็งวัดแบบ Vickers Testing เครื่องหมายการค้า ESEWAY รุ่น EW-4500 ภายใต้
แรงกดเท่ากัน 5 kg. (ตามรูปที่ 3) โดยต าแหน่งของการวัดค่าความแข็ง แบ่งออกเป็น แถว 1, 2 และ 3 ตาม
แนวของชิ้นงานเชื่อม โดยแต่ละแถวกดแถวละ 6 จุด ระยะห่างแต่ละจุดห่างกัน 1 มิลลิเมตร 
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      รูปที่ 3.1 แสดงต าแหน่งของการกดวัดความแข็ง           3.2 แสดงชิ้นงานที่ท าการกดวัดค่าความแข็ง 
  โครงสร้างมหภาคตามความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์เนื้อแนวเชื่อมที่เชื่อมทับแนว ส่วนหน้าตัดขวาง
ของเนื้อแนวเชื่อม แล้วน าชิ้นงานไปขัดด้วยเครื่องขัดแบบจานหมุนแล้วขัดมันด้วยผงขัด (Polishing) แล้วน ามา
กัดกรดโดยวิธีจุ่มผิวหน้าเพื่อให้เห็นโครงสร้าง (Macrostructure) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของส่วนเหลื่อมของ
แนวเชื่อม ที่เชื่อมทับแนวแตกต่างกันตามเปอร์เซ็นต์ (ตามรูปที ่4) 

 
รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างมหภาคของส่วนหน้าตัดขวางของเนื้อแนวเชื่อมตามเปอร์เซ็นต์ที่เชื่อมทับแนว 

ผลการวิจัย 
          ประสิทธิภาพร้อยละของเนื้อแนวเชื่อมที่เชื่อมทับแนวด้านความแข็งของชิ้นงานเชื่อม (รูปที่ 5) แสดง
ค่าความแข็งของชิ้นงานเชื่อมที่เชื่อมทับแนว 50% ผลการทดลองปรากฏว่าค่าความแข็งของชิ้นงานจะมีความ
แข็งมากในบริเวณ ที่ไม่ได้ผ่านการเชื่อมอบคืนตัวจากการเชื่อมทับแนว โดยเฉพาะบน line1 และ line 2 ซึ่งค่า
ความแข็งต่าง ๆ เหล่านี้จะลดลงอย่างมีเหตุผล เมื่อปริมาณเปอร์เซ็นต์ของการเชื่อมทับแนวเพ่ิมมากขึ้นจะ
ส่งผลต่อการท าอบคืนตัวรอย 
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รูปที่ 5 แสดงค่าความแข็งของเนื้อแนวเชื่อมแถวที่ 1, 2 และ 3 ทีเ่ชื่อมทับกัน 50% 

  จากการทดลองพบว่าแนวเชื่อมที่ทับกันในช่วงที่  80% - 90% ของแนวเชื่อมที่เชื่อมทับกันจะเป็นช่วง
ที่มีความแข็งแรงที่ใกล้เคียงกันมากในต าแหน่ง Line 1, 2 และ 3 เป็นช่วงที่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้งาน (ตาม
รูปที่ 6) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 แสดงค่าความแข็งของแนวเชื่อมตามช่วงเปอร์เซ็นต์ที่เชื่อมทับแนว 
  โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเชื่อม โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเชื่อมเดิมประกอบด้วยเฟอร์ไรต์ 
(Ferrite) และเพิร์ลไรต์ (Perrite) (ตามรูป 7.1 ส่วนรูปที่ 7.2) แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างจุลภาคของเนื้อแนว
เชื่อม โครงสร้างบริเวณผลกระทบร้อน ภายหลังจากการเชื่อม โดยโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อมแนวแรกจะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการเชื่อมทับแนว ซึ่งการสะสมความร้อนของแนวเชื่อม
ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของการเชื่อมทับแนว โดยแนวเชื่อมที่ถูกเชื่อมทับจะถูกปรับปรุงโครงสร้าง 
         

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.1 แสดงโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน 
รูป 7.2 แสดงโครงสร้างมหภาคบริเวณเนื้อชิ้นงาน, เนื้อแนวเชื่อม และบริเวณผลกระทบร้อน 

          โครงสร้างจุลภาคบริเวณผลกระทบร้อนของแนวเชื่อมแนวแรกจะมีเม็ดเกรนที่จัดเรียงไม่เป็นระเบียบ
(ตามรูปที่ 8.1) เมือ่ท าการเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อมเม็ดเกรนจะเปลี่ยนเป็นเม็ดเกรนที่มีขนาดใกล้เคียงกันและ
จัดเรียงตัวเป็นระเบียบและมีคุณสมบัติทางกลที่ดีกว่า (ตามรูปที่ 8.2) 
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รูปที่ 8.1 แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณผลกระทบร้อนก่อนเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อมและรูป 
                  8.2 แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณผลกระทบร้อนหลังเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
         จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม  ร่วมการอบคืนตัวรอยเชื่อมต่อสมบัติ
การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า  ST 37 ปรากฏว่าประสิทธิภาพของความแข็งที่ เหมาะสมมากที่สุดเมื่อผ่าน
กระบวนการเชื่อมโลหะแก๊สคลุม ช่วงที่ 80-90% ของแนวเชื่อมที่เชื่อมทับกันเหมาะสมที่สุดส าหรับน าไปใช้งาน 
ส่วนด้านโครงสร้างจุลภาคในบริเวณผลกระทบร้อนก่อนท าการเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อมจากเม็ดเกรนที่จัดเรียง
ตัวไม่เป็นระเบียบ เมื่อท าการเชื่อมอบคืนตัวรอยเชื่อมโดยการเชื่อมทับแนวเม็ดเกรนจะมีขนาดใกล้เคียงกันและ
จัดเรียงตัวเป็นระเบียบมีเม็ดเกรนใกล้เคียงกับเนื้อชิ้นงานเชื่อม 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  ผลของการวิจัยสามารถเป็นแนวทางให้ช่างเชื่อมน าไปเชื่อมโลหะ เพ่ือซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะที่แตกหัก
หรือสึกหรอจากการใช้งาน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาการเชื่อมที่เป็นกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ร่วมกับการอบคืนตัวรอย
เชื่อมต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ST 37 
 
 
 
 
 
 
 

(8.1) (8.2) 
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การพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ 
ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ ์
The development of a project-based by using learning skill set. To solve the practical 
problemsin the course of Electronics equipment and Circuit for the first year students 

of Vocational Education in Electronics, Uttaradit Technical College 
 

ธัญญ์พิชชา  ท้วมทับ1  
Thunpitcha Tuamtap1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรส าหรับ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ส าหรับผู้เรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  3) เปรียบเทียบทักษะการเรียน
ภาคปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการ
เรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1   4)  ศึกษาหาความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริม
ทักษะฯ  ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ จ านวน 6 ชุด 
แบบทดสอบประจ าหน่วยก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอน 
กลุ่มทดลองใช้ คือ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 รวมทั้งหมด 28 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ในภาค
เรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560   วิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

                                                 
1
 วิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ 
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เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรส าหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยการหาค่าร้อยละ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  ศึกษาผลการทดสอบทางการเรียนของผู้เรียน โดยการทดสอบค่าที t-test แบบ One Group Pre-
test , Post-test  Designและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ส าขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการพัฒนาพบว่า  
1. ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
84.64/82.92  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ส าหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .01 

3.ผลการเปรียบเทียบผู้เรียนมีทักษะการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ   ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และและวงจร 
ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุดเสริม
ทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และวงจรส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  พบว่า  ผลสรุปโดยรวมจากผู้เรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย 4.58  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.52  และผลสรุปโดยรวมจากครูผู้สอนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.49 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ  (ชุดที่ 6)  เรื่อง การจัดท าโครงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ต่อประยุกต์ใช้งานได้จริงสู่ชุมชน  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด พบว่า  ผลสรุปโดยรวมจากผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68   และจากครูผู้สอนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.93  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 
ค าส าคัญ:  การพัฒนา, ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ, รายวิชา

ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
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Abstract 
 The  purposes  of  the  Study  were  1) to  create  and  find  out  the effectiveness  

of  a  project - based  by  using  learning  skill  set  in  order  to  solve  the  practical  
problems  in  Electronics  and  Circuit  Courses (2105 – 2005)  for the first year  students  of  
Vocational  Education  in  Electronics ,  Uttaradit  Technical  College. The performance  is 
based  on  80/80  criteria,  2) to compare the learning achievement, pretest  and  posttest  
to solve the practical problems of the 28 students in group 2 and group 4  in  the  second  
semester,  academic  year  2017,  3)  to compare the practical learning,  4) to  study  the  
satisfaction  of  the  students  and  the teachers' perceptions of  learning  management ,  
and   5) to study satisfaction of the students and teachers from secondary school. 

With  Learning  Enhancement  Kit  by  using  the  project  as  a  base (6th series). 
Making  Electronic  Projects  Workable  to  the Community for junior high school students  
of  Lower  Secondary  School  in  the  Uttaradit  Educational  Service  Area. 

The  tools  used  to  collect  data  were  1)  The Lesson Plan of Project  Based  
Learning  Skills Kit,  to solve  the  practical  problems in Electronics  and  Circuit  Courses  
(2105 – 2005),  2) Learning  Enhancement  Kit  to solve  the  practical  problems  (6 series),  
3) Pretest  and  posttest ,  and 4) Satisfaction evaluation of learners  and  teachers'  
perceptions  of  management. 

The  statistics  used  in  Data  analysis  were  1) the percentage with the standard 
80/80,  2)  t-test ,  3)  Student  Satisfaction  Analysis  and  the teacher's , and 4) mean and 
standard deviation.  The  results  showed  that.. 

(1)  Project  Based  Learning  Skills Kit,  to solve  the  practical  problems in  
Electronics  and  Circuit  Courses  (2105 – 2005), the reporter developed the efficiencyof  
84.64/82.92  which is higher than the standard set 80/80. 

(2)   Learning  achievement  by  using a set of  learning  skills using a  base   
project  to  solve  the  practical  problems,  statistically  significant  at  .01.  The 

posttest  scores   are higher than pretest. 
(3)   The comparison of results between pretest and posttest,  the  posttest 

scores  are  higher  than  pretest  scores. 
(4)   The  satisfactory  evaluation  of  the  learners  and  the  teachers  towards  

the learning  management,  the  overall  score of the teachers  was  at  the highest level     
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( X  = 4.58 , S.D.= 0.52 )  and  the satisfactory  Evaluation  of  teachers  were  at  the  
highest  level   ( X  = 4.64, S.D.  = 0.49) 

 (5)   The satisfactory evaluation of learners and teachers from the junior high school 
students, at Lower Secondary School in the Uttaradit Educational Service Area. The average 
level is very high, ( X ) = 4.53  and found that the overall score of learners were at the 
highest level (S.D.) = 0.68  and  the satisfactory  Evaluation  of  teachers  were  at  the 
highest  level   ( X = 4.93,   = 0.11) 

 
Keywords: Project Based Learning Skills Kit, to solve the practical problems in Electronics 

and Circuit Courses (2105 – 2005)    
 
บทน า 

ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่มาตรฐานสากลในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรมรักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning จะเพ่ิมการเรียนรู้เฉพาะตัวของผู้เรียนให้เกิดทักษะ เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ความรู้ในระดับการคิดวิเคราะห์ข้ันสูง อันประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
และน าไปสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ระดับขั้นสูงสุด  ด้วยเหตุผลนี ้ จึงเป็น
หน้าที่ส าคัญของสถาบันทางการศึกษาที่จะต้องพัฒนาประเทศ ในการวางรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศทั้งปัจจุบันและในอนาคต การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิด 

ในการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและ
พัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เป็นอีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่
เปิดรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยจัดการเปิด
หลักสูตรการเรียนสาขาวิชาช่างยานยนต์  เครื่องมือกล  เชื่อมโลหะ  ไฟฟ้าก าลัง  อิเล็กทรอนิกส์  และก่อสร้าง 
เพ่ือผลิตก าลังคนในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผลปรากฏ ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มียอดจ านวนการเข้าศึกษา
ต่อของนักเรียนนักศึกษามีปริมาณลดลงทุกปี ที่มา : งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์, (2560). และ
เพ่ือให้การจัดการศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ผู้รายงานในฐานะเป็นครูผู้สอนประจ าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
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เป็นผู้ช่วยงานแนวแนะของวิทยาลัย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ออกไปแนะแนวให้กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์หลายๆ แห่งนั้น จากปัญหาที่พบที่ได้จากการออกแนะแนว
คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานทางสายอาชีพอุตสาหกรรมเท่าที่ควร จึงท า
ให้ผู้รายงานคิดจัดด าเนินการขออนุญาตวิทยาลัยจัดท าแบบส ารวจสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ
อยากเข้าศึกษาต่อสายอาชีพช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลพบว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความ
ต้องการอยากเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีปริมาณน้อยกว่าสาขาวิชาช่างอ่ืน ๆ และมีปริมาณ
ความสนใจต่ ากว่าแผนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561 มาตลอดทุกปีการศึกษา จาก
การสอบถามท่ีได้จากแบบส ารวจฯ พบว่า สาเหตุเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่และครูแนะแนวประจ าโรงเรียนไม่ค่อย
รู้จักเกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควรและส่วนใหญ่มักจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อสาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าเรียนยาก ถ้าจะเรียนผู้เรียนจะต้องเก่งวิทยาศาสตร์ เก่งคณิตศาสตร์ ถ้าไม่เก่งมักจะเรียนไม่
จบ และบางส่วนให้ข้อมูลแบบผิดๆ ดังเช่น ไม่รู้ว่าจบไปแล้วสามารถไปท างานด้านใดได้บ้าง และชื่อสาขาฯ 
เรียกยากและบอกความหมายไม่ได้ชัดเจน จึงท าให้ผู้เรียนและผู้ปกครองไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องจริงๆ เป็นผลท าให้ไม่มีผู้สนใจอยากเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะต้องช่วยกันคิดหากลยุทธ์ หรือหาแนวทาง 
หรือหาวิธีการที่จะท าให้โรงเรียนและผู้เรียน ในกลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าใจสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
ผู้เรียนมากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในอนาคตและยังสอดคล้องกับ (ทิศนา 
แขมมณี : 2545)   ได้กล่าวไว้ว่า  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  ผู้รายงาน
จึงมีความต้องการที่จะศึกษาหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และหาแนวทางในการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์ให้มีความสอดคล้องกันทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป จาก
ประสบการณ์การสอนของผู้รายงานในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัส
วิชา 2105 – 2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะ
การแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จได้ดีเท่าท่ีควรเป็นเหตุท าให้ผู้เรียนไม่มีงานส่งได้ครบ
สมบูรณ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา จึงส่งผลท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
วิทยาลัยก าหนดไว้ ซึ่งจากการศึกษาและสังเกตพบของครูผู้สอนสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าลง ผลปรากฏดังรายงานผลคะแนนเก็บภาคปฏิบัติและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

และวงจร รหัสวิชา 2105 – 2005 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 - 2559 พบว่า  มีคะแนน
ภาคปฏิบัติ  คิดเป็นร้อย  68.09  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.40 ซึ่งถือว่ายังต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ทางวิทยาลัยก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 ของรายวิชา ที่มา : งานวัดผลการเรียน, วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์, 
(2557- 2559). จากสาเหตุดังกล่าว  จึงเป็นผลท าให้ผู้รายงานคิดวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ
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เรียนการสอนให้กับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้เรียน โดยผู้รายงานได้เริ่มศึกษาวิจัยและท าการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตั้งแต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งท า
การสอบถาม พบว่า ผู้เรียนขาดการส่งงานภาคปฏิบัติมาก เช่น ขาดส่งใบงานการทดลองปฏิบัติ และขาดส่ง
งานจัดท าโครงงาน เป็นต้น สาเหตุเนื่องจากผู้เรียนท างานเสร็จไม่ทันเวลา เพราะขาดทักษะการแก้ปัญหาใน
การต่อวงจรท าให้ผู้เรียนไม่สามารถทดลองปฏิบัติและท างานส่งครูผู้สอนได้ทันตามเวลา จึงท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งรายวิชาของผู้เรียนต่ าลง ดังนั้นเพื่อให้ทราบปัญหาอย่างแท้จริงครูผู้สอนจึงจัดท าแบบส ารวจ
สภาพปัญหาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ท าให้การลงมือทดลองปฏิบัติงานแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ หรือไม่สามารถ
ท าให้วงจรท างานได้จากผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการลงมือทดลองปฏิบัติ ซึ่งมีปัจจัยสาเหตุหลาย
ประการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติได้รวดเร็ว เมื่อประสบปัญหาการทดลองปฏิบัติต่อวงจร
แล้วไม่ท างาน  และเกิดความรู้ที่คงทนต่อการปฏิบัติจริงในการน าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปต่อประยุกต์ใช้งาน 

ในชีวิตประจ าวันได้นั้น ผู้รายงานจึงเลือกนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดสร้าง
และพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ มาใช้เป็นแนว
ทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาการลงมือปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริง ซึ่งผู้รายงานได้เลือก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ของ (ดุษฎี โยเหลาและคณะ : 2557)  มาจัดการเรียน
การสอนใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ LT  ของ (Johnson & Johnson : 1975)  และใช้
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ของ (John  Dewey)  เพ่ือแสวงหาความรู้และยังเป็นกิจกรรมที่เน้น
ให้ผู้เรียนคิดเอง ท าเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มช่วยกัน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหา

การเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหัสวิชา  2105 – 2005   ส าหรับผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  รวมทั้งหมด  28  คน  ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา  2560  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

3.   เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเรียนภาคปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ   ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และและวงจร  
ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  จ านวน  28  คน   ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา  2560    
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4.  เพ่ือศึกษาหาความพึงพอใจจากผู้เรียนและจากครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุด
เสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ   ในรายวิชา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   ในภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560   ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

5.  เพ่ือศึกษาหาความพึงพอใจจากผู้เรียนและจากครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ  (ชุดที่  6)   เรื่อง  การออกแบบและการ
จัดท าโครงงานการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานจริง   ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ และมีกรอบแนวคิดใน
การศึกษาและพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ  รายละเอียดแสดงดังภาพท่ี  1 

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
-  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 6 ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นให้ความรู้

พ้ืนฐาน    ขั้นกระตุ้นความสนใจ  ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ   ขั้นแสวงหาความรู้   ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้  และขั้น
น าเสนอผลงานของ (ดุษฎี  โยเหลา และคณะ : 2557) 

และสอดแทรกการจัดรูปแบบการเรียนรู้   
-  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (ทิศนา แขมมณี : 

2551)        
-  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้เทคนิคร่วมมือแบบ LT ของ (Johnson&Johnson:1975)   
-  ทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย “ชุดกิจกรรม หรือ ชุดการสอน” 
-  ทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย “แบบฝึกทักษะ หรือแบบเสริมทักษะ” 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบ One – Group  

Pretest - Posttest  Design  เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหัสวิชา  2105 – 
2005  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าด าเนินการวิจัยตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)  แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105 – 2005  ส าหรับ
ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  

1) ศึกษาค้นคว้า ต ารา และทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ส าหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของ (ดุษฎี โยเหลา
และคณะ : 2557)   รูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา ของ (John  Dewey)  และรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบ LT  ของ (Johnson  and  Johnson)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดเสริม
ทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติที่จัดสร้างขึ้นนี้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ มีองค์ประกอบ
อยู่ 4  องค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้  

1)  คู่มือการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ ประกอบด้วย  คู่มือและค า
ชี้แจงการใช้ส าหรับครูผู้สอน  และคู่มือและค าชี้แจงการใช้ส าหรับผู้เรียน และแผนการจัดการเรียนสอนเสริม 

(2)  บัตรค าสั่ง ประกอบด้วย ใบเนื้อหา – ใบความรู้ แบบฝึกทักษะปฏิบัติและแบบบันทึกการ
ฝึกทักษะปฏิบัติ   

(3)  สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ ประกอบด้วย สื่อการเรียน (Power  Point) เป็นลักษณะของ
ภาพนิ่ง  เพ่ือแสดงลักษณะรูปร่างประกอบการอธิบายในขณะท าการสอน  สื่อภาพเคลื่อนไหว (VDO)  ส าหรับ
สื่อการเรียนรู้แบบสาธิตการฝึกทักษะปฏิบัติ  สื่อของจริง  และสื่อชุดฝึกทักษะปฏิบัติพร้อมอุปกรณ์ส าหรับการ
ทดลอง 

(4)  แบบประเมินผล ประกอบด้วย แบบประเมินทักษะปฏิบัติการแก้ปัญหาแบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
และเฉลยแบบฝึกทักษะปฏิบัติ  ในการจัดสร้างชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ 
จ านวน  6  ชุด จากนั้นผู้รายงานน าชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานฯ ทั้งหมด  6  ชุด  ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5  คน   ตรวจสอบความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ  ของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้  
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ คือ  (1) ทดลองใช้กับผู้เรียนน าชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานฯ  ไปทดลองใช้กับผู้เรียนระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  ห้อง  3   สาขาวิชางาน
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ซึ่งมาจากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยเลือกผู้เรียนที่มีผลการเรียนเก่ง  เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน  
จ านวน 3 คน  

(2) หาประสิทธิภาพชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ฯ ไปทดลอง  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้
กับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิค
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อุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  
โดยเลือกผู้เรียนที่มีผลการเรียนเก่ง  เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน  จ านวน  9  คน   

(3)  หาประสิทธิภาพทดลองชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ  ไปทดลองใช้
กับผู้เรียนระดบัชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ห้อง 2 และห้อง 3 สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  ซึ่งมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  โดยเลือกผู้เรียนที่มีผลการเรียนเก่ง  เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน  รวมจ านวน 
30 คน   

ขั้นตอนที่ 2   การประเมินผลการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  มีดังนี้ 

2.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดเสริมทักษะการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จ านวน 28 คน  ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2560   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

2.2  เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
เสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และและวงจร ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  จ านวน 28 คน  ที่
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์   

ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รวมจ านวน  53  คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหัสวิชา 
2105 – 2005  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 รวมเป็นจ านวน  28  คน   จากห้องเรียนที่ผู้วิจัยท าการ
สอน ได้มาจากการเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  

  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยจัดสร้างข้ึนส าหรับใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ชนิด  ได้แก่ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะ ส าหรับโครงการสอนเสริม  
ทักษะฯ  ดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   
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2) ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ใน
รายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  จ านวน  6  ชุด  พร้อมแบบประเมินการฝึกทักษะปฏิบัติการเรียน
ภาคปฏิบัติ 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอนเสริมทักษะด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เป็น
แบบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก   

   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เรียน และครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุด
เสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ   ในรายวิชา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   

ขั้นตอนที่ 3  ผลการศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ 
โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ   ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ส าหรับ
ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  มีดังนี้ 

     3.1 ศึกษาหาความพึงพอใจจากผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560   ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1   สาขาวิชา
งานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  

     3.2  ศึกษาหาความพึงพอใจจากครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชางาน
อิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

     3.3  ศึกษาหาความพึงพอใจจากผู้เรียนและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานฯ ชุดที่  6  เรื่อง  การจัดท าโครงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานจริงสู่ชุมชน  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่   

1.1)  ครูผู้สอนรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน  50  คน   

          1.2)  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน  4  ห้องเรียน  รวมจ านวน  53  คน   
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          1.3)  ผู้ปกครองของผู้ เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางาน
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560   จ านวน  4  ห้องเรียน  รวมจ านวน  53  คน   

         1.4)  ผู้เรียนและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   

    2)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
         2.1) ครูผู้สอนรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จ านวน 30 คน  ได้มาจากการเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   
         2.2)  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคเรียนที่  
2  ปีการศึกษา  2560 จ านวน  2 ห้องเรียน คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  รวมเป็น
จ านวน  28 คน จากห้องเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอน ได้มาจากการเลือกใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)   

        2.3)  ผู้เรียนและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน  5  โรงเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหาการ

เรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ วิเคราะห์โดยการหาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของชุดเสริมทักษะ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  5 คน ตรวจสอบ
คุณภาพและความเหมาะสมขององค์ประกอบ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย X  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ..DS  
จากนั้นน าชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติไปทดลองหา
ประสิทธิภาพกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง  โดยการทดลองหาประสิทธิภาพด้วยสูตร 1E / 2E  
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2544 : 83)   

ขั้นตอนที่ 2    การประเมินผลการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนภาคปฏิบัติ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย X  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ..DS  จากคะแนนสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนการทดลองเรียนและหลังการทดลองเรียนของผู้เรียน  ใช้สูตรของ  (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545:103) และทดสอบความมีนัยส าคัญของความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
ภาคปฏิบัติ โดยการใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่อิสระ (t-test แบบ Dependent) ใช้สูตรของ (ชวลิต ชูก าแพง, 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    825 
 

 
  

2553:135)  และหาร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนก่อนเรียน – หลังเรียน  ใชสู้ตรดังนี ้ 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2544 : 78) 

ขั้นตอนที่ 3    ผลการศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ 
โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย X  และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ..DS  จากการหาความพึงพอใจจากผู้เรียน และครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
ใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  และหาค่าเฉลี่ย X  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D. จากการหาความพึงพอใจจากผู้เรียนและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ ชุดที่  6   เรื่อง  การ
ออกแบบและการจัดท าโครงงานการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานจริง  โดยใชสู้ตรของ (บุญชม ศรี
สะอาด,  2545 : 103)     

2.4. การด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการทดลองในครั้งนี้  ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลอง  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดเสริม

ทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ โดยใช้การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่  ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1 จ านวน รวมเป็น 28 คน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  โดยท าการสอนตามตารางวันเวลาของโครงการสอนเสริมทักษะที่ก าหนดไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้

   ขั้นที่  1  แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้รายงานเลือกใช้การด าเนินการวิจัยเชิงทดลองกับผู้เรียนกลุ่มเดียว  ซึ่งมีการ

ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One Group Pre - test Post – test Designs ของ (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2553 :  159 - 161)   ซ่ึงมีรูปแบบการทดลอง   

   ขั้นที่ 2  ระยะเวลาในการศึกษา  แบ่งออกเป็น 4  ระยะ  ดังนี้   
ระยะที่ 1  ขั้นตอนการเตรียมการจัดสร้าง  (ช่วงภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 -2558) 
ระยะที่ 2  ขั้นตอนการจัดสร้าง  (ช่วงภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559) 
ระยะที่ 3  ขั้นตอนการพัฒนาและทดลองใช้จริง  (ช่วงภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560) 
ระยะที่ 4  ขั้นตอนสรุปรายงานผลและเผยแพร่การใช้  (ช่วงภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560) 

-  เผยแพร่การใช้  (สถานศึกษาอ่ืนๆ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ส่งเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ที่  www.uttc.ac.th  และส่งเผยแพร่บน
ระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอมที่ www.kroobannok.com ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป  

-  เผยแพร่การใช้  (ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ในช่วงเดือนมีนาคม  2561) ผู้ ร า ย ง า น
ติดต่อและส่งหนังสือถึงโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 10 โรงเรียน มีโรงเรียนตอบรับ จ านวน 

http://www.uttc.ac.th/
http://www.kroobannok.com/
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5  โรงเรียน   ได้แก่  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น  โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์    โรงเรียนชุมชนบ้าน
วังหิน  โรงเรียนบ้านข่อยสูง  และโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  

2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้รายงานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ชุดเสริมทักษะการ

เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการ  
ดังนี้  

1) บันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินการจัดท าโครงการสอนเสริมทักษะฯ  เสนอฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เพ่ือจัดด าเนินการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้  การแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ
ให้กับผู้เรียน  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  ใช้เวลาเรียนช่วงวันเสาร์–อาทิตย์ เป็นเวลาเรียน  48 
ชั่วโมง   

2)  ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ให้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1   

3)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนการทดลองเรียนกับผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง  

4)   ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้รายงานชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมอธิบายวิธี
การศึกษาเรียนรู้ด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ  และแนะน าวิธีการใช้งานชุด ส าหรับ
ใช้ฝึกทักษะปฏิบัติแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติให้ผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ  จนกว่าจะครบ
จ านวน  6 ชุด  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน มีการสอดแทรก
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบ  LT  มาใช้งานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา   

5) ในระหว่างเรียน ผู้รายงานได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน – หลังเรียน และคะแนนการท าตามแบบฝึกทักษะปฏิบัติ รวมกับคะแนนประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนของทุกหน่วยการเรียน (ตั้งแต่หน่วยการเรียนที่ 1 – 6)   

6)  เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติจนครบทั้งหมด  6  ชุด  ภายในเวลาที่ก าหนด
แล้ว  ผู้รายงานให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังการทดลองเรียน (Post- test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ฯ  จ านวน  40 ข้อ  20 คะแนน    

7)  น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองเรียน–หลังการทดลองเรียนชุด
เสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ  มาค านวณหาร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้เรียน ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 

8) สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน เพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  
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9)  ผู้รายงานได้ด าเนินการขออนุญาตวิทยาลัยจัดกิจกรรมออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการ
เรียนต่อสายอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในเขตพ้ืนที่ การศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการจัดเตรียมน าชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ที่  6 เรื่อง การจัดท าโครงงานวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานจริงสู่ชุมชน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับให้ผู้เรียนได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเรียนรู้การจัดท าโครงงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ให้กับผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รู้จักการจัดท าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากเข้าเรียนต่อสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประมาณโรงเรียนละ 4 ชั่วโมง รวบรวม
สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแบบประเมินความคิดเห็น
จากครูผู้สอนผู้เรียน เก็บผลด าเนินการไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนการสอน
ด้านอื่นๆ ต่อไป  

10)   ผู้รายงานรวบรวมข้อมูลสรุปผลการจัดสร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร   ปรับปรุงและพัฒนาให้สมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้นต่อไป 

11) ท าหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  พร้อมกับแนบแบบสอบถามความคิดเห็น
จากครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนภาคปฏิบัติ ส่งไปเผยแพร่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  30 
แห่ง  แบ่งเป็นภาคละ  6  แห่ง 

12)  ท าบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ   ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ที่ www.uttc.ac.th   และส่งเผยแพร่ผ่านบนระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ครูบ้านนอก
ดอทคอมที่ www.kroobannok.com  ช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป  

 

 
 
ผลการวิจัย 

1)  ผลการสร้างและพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
ภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหัสวิชา  2105 – 2005   ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.1)  ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติมี
องค์ประกอบอยู่  4  องค์ประกอบดังต่อไปนี้  (1)  คู่มือการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ประกอบด้วย คู่มือและค าชี้แจงการใช้ส าหรับครูผู้สอน และคู่มือและค าชี้แจงการใช้ส าหรับผู้เรียน และ

http://www.uttc.ac.th/
http://www.kroobannok.com/
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แผนการจัดการเรียนสอนเสริม (2)  บัตรค าสั่ง ประกอบด้วย ใบเนื้อหา – ใบความรู้ แบบฝึกทักษะปฏิบัติและ
แบบบันทึกการฝึกทักษะปฏิบัติ (3) สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ ประกอบด้วย สื่อการเรียน (Power Point) 
เป็นลักษณะของภาพนิ่ง เพ่ือแสดงลักษณะรูปร่างประกอบการอธิบายในขณะท าการสอน  สื่อภาพเคลื่อนไหว 
(VDO)  ส าหรับสื่อการเรียนรู้แบบสาธิตการฝึกทักษะปฏิบัติ  สื่อของจริง  และสื่อชุดฝึกทักษะปฏิบัติพร้อม
อุปกรณ์ส าหรับการทดลอง และ (4) แบบประเมินผล ประกอบด้วย แบบประเมินทักษะปฏิบัติการแก้ปัญหา   
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน  และเฉลยแบบฝึกทักษะปฏิบัติ  มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ครบ 2 ด้าน  คือ ด้านพุทธิพิสัย  
ด้านทักษะพิสัย และด้านคุณธรรมจริยธรรม เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของ (ดุษฎี 
โยเหลาและคณะ : 2557) มี 6 ขั้นตอน อีกทั้งยังสอดแทรกเทคนิคการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ของ ( John 
Dewey) ใช้งานร่วมกันกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบ LT (Learning  Together) มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ เพราะเป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมีหัวข้อเรื่องในการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
ภาคปฏิบัติ จ านวน 6 ชุด 

1.2)   ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5 คน พบว่า ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหัสวิชา  2105 – 2005  
ทั้ง  6  ชุด  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.76     

 2) ผลการทดลองใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
ภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ 

     2.1)  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้จริง  จ านวน 28 คน  มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละเท่ากับ  84.64/82.92    เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80   ทุกหน่วยการเรียน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

     2.2)   ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนภาคปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ชุดเสริม
ทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โดยหาความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองเรียนเท่ากับ 22.93  คะแนน  และเฉลี่ยหลังการทดลองเรียนเท่ากับ  48.57  คะแนน   เมื่อน า
คะแนนจากการทดสอบมาหาร้อยละของความก้าวหน้าทักษะการแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติเฉลี่ยเท่ากับ 
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25.64  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  แสดงว่า  มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 42.74  ซึ่งมีค่าเกณฑ์เป็น
ที่น่าพึงพอใจ คือ มีค่ามากกว่าร้อยละ 25 ขึ้นไป 

     2.3)   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนการทดลองเรียนและหลังการ
ทดลองเรียน ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105–2005 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  
โดยใช้ค่าสถิติ t-test พบว่าค่า t ที่ได้จากการค านวณเท่ากับ 24.507  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่า  t   ที่เปิด
จากราตางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และค่า df = 28-1 = 27   ได้ค่า  t  เท่ากับ  2.472  ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าค่า  t  ที่ได้จากการค านวณ  แสดงว่า  ผู้เรียนเรียนมีผลฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองเรียนสูงกว่าก่อน
การทดลองเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3)   ผลการศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็น
ฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  มีดังนี้ 

     3.1)   ผลการศึกษาความพึงพอใจจากผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร  ในภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2560   ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน  28  คน  พบว่า   โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจ 

ระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.58  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS )  =  0.52  เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

     3.2)  ผลการศึกษาความคิดเห็นจากครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชางาน
อิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 30 แห่ง ตอบกลับ จ านวน 14  แห่ง  พบว่า  
โดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS ) = 
0.49  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

     3.3)  ผลการศึกษาความพึงพอใจจากผู้เรียนและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานฯ ชุดที่ 6 เรื่อง  การจัดท าโครงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานจริงสู่ชุมชน ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  โดยรวมชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ ชุดที่  6  จ านวน  
98  คน  พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.53  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( ..DS )  =  0.68  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และสรุปโดยรวม พบว่า ความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนประจ าที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ (ชุดที่ 6) จัด
กิจกรรมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจ าวัน ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนต้น โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่าเฉลี่ย   จ านวน  5 คน  พบว่า โดยรวมครูผู้สอน  มีความพึง
พอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.93  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS )  =  0.11   

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา เพ่ือรายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ส าหรับผู้เรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช  2556   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สามารถอภิปรายผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 

1) จากผลการหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน   เพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้จริง  จ านวน  28  คน  มี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละเท่ากับ  84.64/82.92   เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 ทุกหน่วยการเรียน 
เป็นไปตามสมมติฐานตามที่ตั้งไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับของ วิหาญ พละพร (2545) ได้ท าการศึกษา  เรื่อง  
การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณการหาร ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  ผลการศึกษา  พบว่า  ชุดฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหาการคูณการหาร ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.47/76.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75
ที่ตั้งไว้ และยังมีความสอดคล้องกับของ ทับทิม บุญเหลือ (2553) ได้ศึกษาผลการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า  มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  77.72/77.11 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75  

2) จากผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนภาคปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ชุดเสริม
ทักษะการเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ส าหรับผู้ เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โดยหา
ความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเรียนเท่ากับ 22.93  คะแนน  
และเฉลี่ยหลังการทดลองเรียนเท่ากับ 48.57 คะแนน   เมื่อน าคะแนนจากการทดสอบมาหาร้อยละของ
ความก้าวหน้าทักษะการแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติเฉลี่ยเท่ากับ 25.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ  แสดงว่า  
มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42.74  ซึ่งมีค่าเกณฑ์เป็นที่น่าพึงพอใจ คือ มีค่ามากกว่าร้อยละ 25 ขึ้น
ไป   
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3) จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนการทดลองเรียนและหลังการ
ทดลองเรียน ในรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์   โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
พบว่าค่า t ที่ได้จากการค านวณเท่ากับ  24.507 เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่า  t   ที่เปิดจากราตางที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .01 และค่า df = 28-1 = 27   ได้ค่า  t  เท่ากับ  2.472  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า t ที่ได้จากการ
ค านวณ แสดงว่า ผู้เรียนเรียนมีผลฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งมีความสอดคล้องกับของ วิหาญ พละพร (2545) ได้
ท าการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณการหาร ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการศึกษา พบว่า  หลังจากใช้ชุดฝึกเสริมทักษะแล้ว ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณการหาร  สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก
เสริมทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) จากผลการศึกษาความพึงพอใจจากผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติ  ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
ในภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2560   ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1   สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน  28  คน   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค

อุตรดิตถ์  พบว่า   โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.58  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( ..DS )  =  0.52  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และผลการศึกษาความคิดเห็นจากครูผู้สอนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานเพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
ภาคปฏิบัติ ในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  
2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
30 แห่ง ตอบกลับ จ านวน  14  แห่ง   พบว่า  โดยรวมครูผู้สอนมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  
( X ) = 4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS ) = 0.49  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และผลการศึกษา
ความพึงพอใจจากผู้เรียนและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ ชุดที่ 6 เรื่อง  การจัดท าโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานจริงสู่
ชุมชน  ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  โดยรวม
ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ ชุดที่  6  จ านวน  98  คน  พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีความพึง
พอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS )  =  0.68   เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  และสรุปโดยรวม พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนประจ าที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
เสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ (ชุดที่ 6) จัดกิจกรรมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งาน
จริงในชีวิตประจ าวัน ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าเฉลี่ย จ านวน  5 คน  พบว่า โดยรวม
ครูผู้สอน  มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  ( X ) = 4.93  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS )  =  
0.11  ซึ่งมีความสอดคล้องกับของ ทับทิม บุญเหลือ (2553) ได้ศึกษาผลการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติ
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ของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย  พบว่า  ผลการศึกษาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า  
คุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก  และยังสอดคล้องกับของ จักรพงษ์ ทองสิงห์ (2549) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม  ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัย  พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีความพอใจระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1)  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้รายงานมี

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1.1)  ครูผู้สอนควรที่จะท าการวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียมและตรวจสอบสื่อประกอบการ

สอนต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ  ก่อนท าการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานฯ  ให้กับผู้เรียน   

     1.2)  ครูผู้สอนควรสังเกตและพัฒนาหาเนื้อหา แบบฝึกทักษะปฏิบัติการลงมือทดลองให้มีความ
หลากหลายและเพ่ิมเติมให้ครบตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในขณะปฏิบัติงานอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความทันสมัยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ครูผู้สอนจึงควรหาแนวทางหรือรูปแบบวิธีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพ่ิมเติมอยู่
เสมอ   

2)  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
     2.1)  ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติการเรียนภาคปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาที่

เกิดขึ้นของผู้เรียนในระหว่างเรียนภาคปฏิบัติที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจตั้งใจเรียนรู้ต่ออย่าง
สนุกสนาน และไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ 

    2.2)  ควรมีการจัดสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว ประกอบเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานฯ  ที่มีการน าเสนอด้วยระบบมัลติมีเดียเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงประกอบ สามารถโต้ตอบ
กับผู้เรียนได้ เพราะจะท าให้เป็นสื่อการสอนที่เร้าใจต่อการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
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โดมตากปลาเค็มพลังงานแสงอาทิตย์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพ ซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลา
เค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา ออกแบบสร้าง ซุปเปอร์พาราโบลา
โดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  2. เพ่ือประเมินคุณภาพของ ซุปเปอร์พาราโบลาโดม 
เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ ซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่อง
ตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวอุปกรณ์สร้างเป็นลักษณะโดมโค้งรูปทรงพาราโบลา ใช้แผ่น
หลังคาพลาสติกใสลอนโค้งเป็นแผ่นรับรังสีจากดวงอาทิตย์ มีพ้ืนดูดซับความร้อนแผ่นโลหะลักษณะเป็นลอน 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการดูดซับความร้อน มีราวแขวนตากปลาเค็มอยู่ภายใน ส่วนบนหน้าเครื่องและหลังเครื่อง
ติดต้ังพัดลมระบายความร้อน เพื่อป้องไม่ให้ความร้อนภายในเครื่องสูงเกินไป   ประเมินคุณภาพของอุปกรณ์ 4 
ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จ านวน 3 คน มีค่า
ความเหมาะสมในระดับมาก ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
มีค่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง ด้วยการทดลองโดยการวาง
เครื่องเปล่าที่ไม่มีปลาเค็ม ไว้กลางแจ้งในวันที่มีแดดจ้า เป็นเวลา 9 ชั่วโมง ตรวจวัดอุณหภูมิภายในเครื่อง
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิภายนอกเครื่อง ทุกๆ 30 นาที ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิภายในมีค่า 48.12 
องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิภายนอก 34.18 องศาเซลเซียส มีค่าความแตกต่าง 13.94 องศาเซลเซียส 
จะเห็นว่าอุณหภูมิภายในเครื่องสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเครื่องเท่ากับ   เปอร์เซ็นต์  เมื่อท าการตากปลานิลเค็ม
จ านวน 30 ตัว พบว่าปลาแห้งสนิทภายในระยะเวลา 2 วัน ไม่มีการรบกวนจากแมลงวัน นก แมวและสัตว์อ่ืน 
อีกท้ังสามารถป้องกันน้ าฝนได้   
 
ค าส าคัญ:  ซุปเปอร์พาราโบลาโดม ปลาเค็มสด ปลาเค็มแห้ง   
 
 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 
1 phan4266@gmail.com 
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Abstract 
Research Study design and efficiency. Super parabolic dome Air dried salted fish, 

dried Solar The objective of this 1. To study designed to create super parabolic dome. Air 
dried salted fish, dried Solar. 2. To evaluate the quality of Super parabolic dome Air dried 
salted fish, dried Solar. 3. To determine the effectiveness of Super parabolic dome Air dried 
salted fish, dried Solar. The device features a built dome-shaped parabolic curve. Take a 
sheet of clear plastic corrugated roofing sheets curved radiation from the sun. With the heat 
absorption characteristics are wavy metal sheets. To increase the area to absorb heat. Dried 
salted fish with a rod inside. On the front and rear mounted cooling fan. To prevent the heat 
inside the machine is too high. Assessment of the 4 aspects. Design Of user By engineering 
specialist 3 people. The appropriate level. The environmental impact assessment 1 person 
by environmental experts. There is no environmental impact. Then the performance of the 
machine. The experiment by placing the handset is not salted. Held outdoors in a sunny day 
with a time of 9 hours. Temperature measurement inside compared to the outside air 
temperature every 30 minutes. The results show that the average temperature of 48.12 
degrees Celsius in the average temperature of 34.18 degrees Celsius outside. The difference 
is 13.94 degrees Celsius that the temperature within a temperature higher than the outside 
air. 28.96 percent when dried fish, salted dried fish were a total of 30 within 2 days. No 
interference from flies, birds, cats and other animals. You can prevent rain water. 
 
Keywords: Supperpalabola Dome,  Dried salted fish,  Fresh salted fish 

 
บทน า 
           ปลาเป็นอาหารส าคัญของไทยเรามาตั้งแต่โบราณ เพราะสามารถน ามาประกอบเป็นอาหารได้
หลากหลายชนิด รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังสามารถน ามาแปรรูปได้ทั้งอาหารสด และอาหารแห้ง 
ในส่วนของการแปรรูปเป็นอาหารแห้งนั้น นอกจากเป็นการแปรรูปเป็นอาหารที่มีลักษณะและรสชาติที่ต่าง
ออกไปแล้ว ยังเป็นการถนอมอาหารที่ท าได้ง่าย สะดวก สามารถท าได้เองในครัวเรือนได้ เช่นการท าปลา
รมควัน ปลาร้า ปลาแห้ง ปลาหวาน และปลาเค็ม จะช่วยให้เก็บถนอมปลาไว้ได้นาน โดยเฉพาะการท าปลา
แห้ง และปลาเค็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาเค็มนั้น สามารถจะเก็บไว้ได้นานพอสมควรถ้าท าให้เค็มและแห้ง การ
ท าปลาเค็มแห้งนั้น สามารถท าได้ทั้งปลาน้ าจืดและปลาน้ าเค็ม ปลาน้ าจืดที่นิยมน ามาท าปลาเค็ม เช่น ปลา
สลิด ปลาช่อน ส่วนปลาน้ าเค็มนั้นมีหลายชนิด เช่น ปลาทู หรือปลาอินทรี เนื่องจากจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัด
ติดชายทะเล มีการท าประมงทะเลทั้งระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน มีผลผลิตจากปลาทะเล
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ค่อนข้างมาก จึงมีการน ามาแปรรูปเป็นปลาเค็มแห้ง เนื่องจากความนิยมบริโภค และราคาสูงกว่าปลาสด การ
ท าปลาเค็มมีวิธีการง่ายๆคือน าปลาสดมาหมักกับเกลือ จนเกลือแทรกเข้าไปในเนื้อปลาดีแล้ว จึงน าปลามาตาก
แดดให้แห้งมากที่สุด ก็จะได้ปลาเค็มตามต้องการ การตากปลาเค็มที่ท ากันโดยทั่วไปนั้นมี 2 แบบ คือการตาก
กลางแดดตามปกติ และการตากกลางแดดที่มีการครอบด้วยมุ้ง ซึ่งวิธีครอบมุ้งนั้นเพ่ือต้องการแก้ปัญหาเรื่อง 
แมลงวันรบกวน และสามารถป้องกันฝุ่นได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถป้องกันปัญหาอ่ืนได้เช่น สัตว์พวกนก หนู 
แมว หรือสุนัขรบกวน และฝุ่นยังสามารถแทรกเข้าตามช่องมุ้งได้ หรือหากมีฝนตกก็ต้องท าการเคลื่อนย้าย ท า
ให้เกิดความไม่สะดวก จึงมีการแก้ไขด้วยการสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบปิด (เสริม จันทร์ฉาย. 
เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดม. 2549.) รูปแบบต่างๆขึ้น ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาได้ดี แต่การสร้างโรงตาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระบบปิดนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่เหมาะกับการท าปลาเค็มแห้ง ในรูปแบบครัวเรือน หรือผู้ค้า
รายย่อย  

เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มผู้วิจัย จึงน าความรู้เรื่องหลัก และวิธีการออกแบบสร้าง โรงตาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระบบปิด (วัลลภ จันทร์ตระกูล. การออกแบบวิศวกรรม. 2548.) มาประยุกต์สร้างเป็น
อุปกรณ์ตากปลาเค็มแห้ง ลักษณะซุปเปอร์พาราโบลาโดม  ที่มีความเหมาะสมกับการท าปลาเค็มแห้ง  ใน
รูปแบบของครัวเรือน เพ่ือให้ได้ปลาเค็มแห้งที่มีคุณภาพ ประหยัดแรงงาน เวลา และเป็นใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบสร้างซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

       2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ ซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์   
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. การท าปลาเค็ม  
     คือการน าปลาสดที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งสภาพภายนอก ภายใน และหมักเครื่องปรุงรสตาม 

สูตรเรียบร้อย มาท าการตาก ด้วยวิธีการตากบนแผง หรือใช้เชือกผูกหางปลาไว้ แล้วน าไปแขวนตามจุดตากที่
เตรียมไว้ โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อส่วนหัวจนถึงเหงือกให้มิดชิด แล้วใช้เชือกหรือหนังยางรัดไว้ ป้องกัน
แมลงวันวางไข่ตรงต าแหน่ง ตา หรือเหงือกปลา แล้วท าการตากแดดตามปกติ 
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2. แผ่นโพลีคาร์บอเนต ทนทานกับสภาพอากาศที่รุนแรง, strong, และมีแรงกระแทก 250 แข็งแรง
กว่ากระจก. เหมาะส าหรับหลังคา เรือนกระจก และสกายไลท์.  

พารามิเตอร์ทางเทคนิค  

ลักษณะ ข้อมูลแผ่นตัน หน่วย 

แสง 88 % 

Coefficient of thermal expansion 0.065 Mm/m °C 

การน าความร้อน 3.0 ~ 3.9 W/m2 °C 

อุณหภูมิบริการ - 40 °C ~ + 120 °C °C 

การยืดตัว ≥ 100 % 

 
3. การถ่ายเทความร้อน (สุนันท์ ศรัณยนิตย์. การถ่ายเทความร้อน. 2545.) 
     การถ่ายเทความร้อนมีความส าคัญกับงานทางวิศวกรรมอย่างมาก ลักษณะงานต้องเกี่ยวข้องกับ

ระบบหรือชิ้นส่วนที่มีความร้อนเข้ามาเก่ียวข้อง จึงต้องมีการออกแบบเพ่ือให้เกิดการถ่ายเทความร้อนในระบบ
ได้อย่างเหมาะสม โดยพื้นฐานแล้วการถ่ายเทความร้อนประกอบด้วย การน าความร้อน การพาความร้อน และ
การแผ่รังสีความร้อน 

4. พาราโบลาโดม (เสริม จันทร์ฉาย. เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดม. 2549.)  
     โรงตากแบบพาราโบลาโดม เป็นโรงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนามาจากโรงตากแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่น โดยมีงานวิจัยที่ชัดเจนว่า มีประสิทธิภาพในการตากแห้งดีกว่า ปี พ.ศ. 2539  
ส่วนของโครงสร้างหลังคาเป็นรูปโค้งตรงต าแหน่งสูงสุดและส่วนปลายทั้งสองด้านเป็นแนวตรง รูปร่างของ
โครงสร้างนี้จึงคล้ายกับกราฟ รูปพาราโบลา ปิดคลุมโครงสร้างทั้ งหมดด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต 
(polycarbonate sheet) ชนิดใส ไม่มีสี เพ่ือให้แสงอาทิตย์ผ่านเข้าไปภายในเครื่องอบแห้งให้ได้มากที่สุด 
เนื่องจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ ยอมให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านได้ดี แต่รังสีความร้อนที่แผ่จาก
ภายในเครื่องอบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย จึงท าให้เกิดผลเรือนกระจก (greenhouse effect) ซึ่งท าให้ความ
ร้อนส่วนใหญ่ถูกกักเก็บอยู่ภายในเครื่องอบ  
 
 
 
 
 
 
 

5. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  
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เป็นอุปกรณ์วัด ควบคุม อุณหภูมิ และความชื้น 

 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล: การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับอบแห้งเครื่องเทศและ

สมุนไพร เป็นเครื่องอบแห้งแบบตู้ ซึ่งมีปริมาตร 1.25 × 2.44 × 0.75 ลูกบาศก์เมตร อากาศร้อนที่ใช้ในการ
อบแห้ง จะได้รับจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้เป็นหลังคาของโรงเรือน แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ดังกล่าวมีพ้ืนที่
รับแสงรวม 108 ตารางเมตร ผู้วิจัยได้ทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้ง โดยการทดลองอบแห้ง ดอก
กระเจี๊ยบจ านวน 6 ครั้ง และทดลองอบพริก 2 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2548 โดยการอบแต่ละครั้ง ใช้ผลิตภัณฑ์สด ประมาณ 200 กิโลกรัม จากผลการทดลองพบว่า เครื่องอบแห้งนี้
สามารถอบแห้งดอกกระเจี๊ยบ และพริก จ านวน 200 กิโลกรัม ให้แห้งภายในเวลา 3 วัน ผลิตภัณฑ์แห้งที่ได้ มี
คุณภาพดี และไม่ได้รับความเสียหายจากการเปียกฝน หรือการรบกวนของสัตว์และแมลงต่างๆ นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ท าการพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งดังกล่าว จากผลการทดสอบสมรรถนะ
ของแบบจ าลองพบว่า ค่าอุณหภูมิจากการแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ และค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ค านวณ โดยใช้แบบจ าลองมีค่าสอดคล้องกับค่าท่ีได้จากการวัด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการตากแห้งวัสดุด้วยโดมตากแบบพาราโบลา ที่มีผู้วิจัยไว้แล้ว 
2. ก าหนดคุณลักษณะ (specification) ของซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ 
3. ออกแบบและสร้างตัวซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ด้วยวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และกระบวนการสร้างที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก  
          4. ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

   4.1 ประชากร คือ ปลาเค็มสด จากกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าปลาเค็ม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
   4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ปลาเค็มสด จากกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าปลาเค็ม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย

การสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 
5. บันทึกข้อมูล หาค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล  
 
 

ผลการวิจัย 
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1. ผลการออกแบบสร้างอุปกรณ์ 
ตาราง  แสดงค่าการประเมินคุณภาพด้านโครงสร้าง  และด้านการออกแบบ  ตามเกณฑ์ของอุปกรณ์ซุปเปอร์

พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จ านวน 3 คน 

รายการ 
ระดับคะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

1. ด้านโครงสร้าง 
1.1 ขนาดมีความเหมาะสม     ///  4.00 

1.2 อุปกรณ์ประกอบมีความเหมาะสม    // / 4.33 

1.3 มีความแข็งแรงทนทาน     / //  3.66 
ค่าเฉลี่ยโครงสร้าง 3.99 

2. ด้านการออกแบบ 
2.1 การท างานมีความเหมาะสม    ///  4.00 

2.2 มีความสะดวกต่อการใช้งาน    // / 4.33 

2.3 การเลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสม    ///  4.00 
ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบ 4.11 

ค่าเฉลี่ยรวม 2 ด้าน 4.05 

จากผลการด าเนินงานสร้าง ซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
การประเมินความเหมาะสมการออกแบบสร้าง 2 ด้าน คือความเหมาะสมด้านโครงสร้าง และด้านการ
ออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จ านวน 3 คน มีความเห็นว่าเครื่องที่สร้างขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด มีความเหมาะสมทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.05 เหมาะสมระดับมาก 

2. การหาประสิทธิภาพของซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ทดสอบวัดค่าอุณหภูมิภายนอกเปรียบเทียบกับอุณหภูมิภายในอุปกรณ์ 5 วัน วันละ 9 ชั่วโมง 

           ณหภ    ฉล    (°c)            ฉล   

   ภ     ภ    (°c)

1 34.5 48.4 13.9

2 33.8 47.8 14
3 34.2 48.2 14
4 34.6 48.4 13.8
5 33.8 47.8 14

 ฉล   34.18 48.12 13.94  
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องเท่ากับ 48.12  c อุณหภูมิเฉลี่ย
ภายนอกเครื่องเท่ากับ 34.18  c มีค่าความแตกต่างกันเท่ากับ 13.94  c สูงกว่าอุณหภูมิภายนอก 28.96 
เปอร์เซนต์   

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์   
ตาราง  แสดงค่าการประเมินความพอใจด้านการใช้งานของ ซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โดยกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตปลาเค็ม จ านวน 3 คน 
3. ด้านการใช้งาน 

3.1 ใช้งานได้ง่าย    // / 4.33 

3.2 ดูแลรักษาได้ง่าย     /// 5.00 
3.3 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์     /// 5.00 

3.4  มีความปลอดภัยในการใช้งาน     /// 5.00 
3.5  มีความคุ้มค่าในการลงทุน    // / 4.33 

ค่าเฉลี่ยด้านการใช้งาน 4.73 

 

 
ผลการทดสอบใช้งาน ด้วยการตากปลากุเลาเค็ม โดยกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตปลาเค็ม ต.บางตาวา          

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จ านวน 3 คน มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การใช้งานซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สร้างขึ้น 
วิเคราะห์ได้ว่าอุณหภูมิภายในเครื่องสามารถเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอุณหภูมิภายนอกเครื่องจะลดต่ า 
เพราะส่วนรับความร้อน มียอดโดมพาราโบลาเป็นจ านวนมาก ช่วยให้การส่งผ่านความร้อนเข้าภายในเครื่องได้
ปริมาณมาก เกิดสภาวะเรือนกระจกภายในเครื่องมาก และภายในเครื่องมีแผ่นดูดกลืนความร้อนลักษณะเป็น
ลอนโค้งเป็นส่วนเพิ่มพ้ืนที่สะสมความร้อนเก็บไว้ และถ่ายเทกลับคืนเมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องเริ่มลดลง จึงท า
ให้การลดลงของอุณหภูมิเป็นไปอย่างช้าๆ ตัวเครื่องมิดชิดกันฝุ่น แมลง สัตว์และฝน ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และ
ช่วยให้การตากปลาเค็ม มีคุณภาพ ประหยัด พลังงาน  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การน าซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไปใช้งานนั้น 
วัตถุดิบที่น ามาตาก ควรเป็นวัตถุดิบที่ต้องการอุณหภูมิตากไม่สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส 
          2. การติดตั้งซุปเปอร์พาราโบลาโดม เครื่องตากปลาเค็มแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควรหันด้าน
ประตูอุปกรณ์ไปทางด้านทิศเหนือหรือใต้ เพ่ือให้แสงอาทิตย์ถ่ายเทไปยังแผ่นรับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์
ได้เต็มที่ 
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T 087 
การศึกษา ออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพอุปกรณ์กังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ า 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
Study and Design, and Find the Efficiency of Turbine 

Equipment that Oxygen Ineresed in Water with Solar Energy 
 

นิอับดุลเล๊าะ ปานาวา1 

Niabdulloh panawa1 

 
บทคัดย่อ 
 การด าเนินงานโครงการ เรื่อง การศึกษา ออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์กังหันเพ่ิม
ออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา ออกแบบสร้างอุปกรณ์กังหัน
เพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของอุปกรณ์กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตัวอุปกรณ์สร้างเป็นลักษณะเรือลอยน้ าขนาด กว้าง 83 เซนติเมตร และยาว 180 เซนติเมตรมีส่วนใบพัดที่ใช้
การตีน้ าเพ่ือเป็นการเติมออกซิเจนในน้ า โดยใช้มอเตอร์  DC 12Vเป็นตัวขับเคลื่อน และใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ ทดลองในบ่อน้ า ปริมาณน้ า 48,000 ลิตร  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของกังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังแสงอาทิตย์ โดยประเมินจากผู้
เชียวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการใช้งานกังหันเพ่ิมพลังแสงอาทิตย์โดยติดตั้งให้เครื่อง
ท างานและตีน้ าวันละ 30 นาที เป็นเวลา14 วันท าให้คุณภาพน้ าดีขึ้นจากเดิม 
 
ค าส าคัญ:  มอเตอร์ ทุ่นลอย  ใบพัดตีน้ า ชุดเกียร์  คุณภาพ 
 
Abstract 
 The implementation of Project on the study, design, build and find efficiency of 
turbine equipment, that increase some oxygen in water with solar energy, this objective is 1. 
To study, design, create turbine equipment, increase some oxygen in water by solar energy. 
2. To evaluate the quality of turbine equipment increases some oxygen in the water with 
solar energy. 3. To find the efficiency of turbine equipment increases some oxygen in the 

                                                 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 
1 phan4266@gmail.com 
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water with solar energy. The device is built into a 200 cm floating boat with a propeller that 
is used to hit the water to add some oxygen to the water by using a DC 12V DC motor to 
drive and using solar energy experiment in the pond from fish farming. The amount of 
48,000 liters of water evaluates the quality of the equipment in 3 areas: structure, design 
and usage. The engineering experts of 3 people have the opinion. The equipment created is 
in accordance with the specified criteria. There are e.3. appropriate aspects of environmental 
impact assessments, by 1 environmental expert and finding the water treatment efficiency 
of the device. After bringing the turbine device to increase oxygen in the water with solar 
energy Installed in a shrimp pond, 6 meters wide, 10 meters long and 0.80 meters deep (the 
amount of water is 48,000 liters) and then install to work and start to hit the water from 
17.00 hrs. - 17.30 hrs. Of daily 30 minutes per day at the same time every day for 14 days. 
Record the results and analyze the average data Compared to the standard of water 
 
Keywords: motor,  buoys,  Water propeller,  Gear set,  quality 

 

บทน า 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นมีการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจส าคัญ  ได้แก่ กุ้ง
กุลาด า และปลากะพง ซึ่งสามารถผลิตได้ในปริมาณมากและมีคุณภาพดีจนสามารถเป็นสินค้าส่งออกส าคัญ
ของประเทศไทย ซึ่งในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเหล่านี้มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค านึงถึง เช่น ลูกพันธุ์ อาหารและ
คุณภาพน้ า 
 ในส่วนของคุณภาพน้ ามีหลายตัวชี้วัดที่จะแสดงถึงคุณภาพของน้ า แต่ตัวชี้วัดอันหนึ่งที่ส าคัญ  คือ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของสัตว์น้ าในบ่อเพาะเลี้ยง   โดยที่ออกซิเจน
จะถูกสัตว์น้ า น าไปใช้กระบวนการหายใจเพ่ือการเจริญเติบโตซึ่งปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ควรมีค่าไม่
ต่ ากว่า 4 มิลลิกรัม-ออกซิเจนต่อลิตร 
 หากพบว่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าต่ ากว่าค่าดังกล่าวอาจส่งผลให้สัตว์น้ าเจริญเติบโตช้าหรือตายได้ 
และถึงแม้ว่าในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจะมีกระบวนการทางชีวภาพที่สามารถเติมออกซิเจนได้ คือ กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิดจากแพลงตอนพืช แต่บางครั้ง อาจจะผลิตออกซิเจนในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสัตว์น้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบหนาแน่นสูงที่มีอัตราการใช้ออกซิเจนของ
สัตว์น้ าเป็นจ านวนมาก 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องเติมอากาศเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนให้สูงขึ้น เช่น 
การเป่าอากาศ หรือ การติดตั้ง เครื่องตีน้ า 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา ออกแบบสร้าง อุปกรณ์กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของ อุปกรณ์กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์กังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1 การเพ่ิมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้เครื่องตีน้ า 
 2 แรงลอยตัว 
 3 Solar Cell 
 4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็ก 
 5 ใบพัด ตีน้ า 
 6 ทุ่นลอยพลาสติก 
 7 วงล้อ จักรยาน 
 8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การเพ่ิมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้เครื่องตีน้ าเครื่องให้อากาศ กังหันตีน้ า คอยเติมอากาศให้
สัตว์น้ า พวกปลา กุ้ง ลดการเกิดภาวะออกซิเจนไม่เพียงพอ กังหันตีน้ า ยังช่วยท าน้ าดี จากการย่อยของเสีย
ของแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายด้วย กังหันตีน้ า  ช่วยให้น้ าในบ่อมีการเคลื่อนไหว  เครื่องตีน้ า 
เครื่องให้อากาศแบบ กังหันตีน้ า ช่วยเรื่องปัญหาออกซิเจนในน้ าไม่เพียงพอเครื่องให้อากาศลดการสูญเสียของ
กุ้งและปลาเครื่องตีน้ า โครงท าจากสแตนเลส แกนหมุนสแตนเลสแกนเชื่อมเป็นเหล็กหล่อ ทุ่นลอย PVC ใบพัด
มีรูท าให้เกิดฟองอากาศทนทาน ตีน้ า ชุดตีน้ า กังหันตีน้ า ประสิทธิภาพที่ดีของใบพัด บ่อกุ้ง บ่อปลา จะช่วยให้
เครื่องตีน้ า ชุดตีน้ า กังหันตีน้ า เครื่องเติมอากาศ นั้นมีประสิทธิภาพดีเติมอากาศหรือออกซิเจนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เครื่องให้อากาศ กังหันตีน้ า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา หลักวิธีการเกี่ยวกับการเพ่ิมออกซิเจนด้วยการตีน้ ากลไกการท างานของ

อุปกรณ์ท่ีต้องลอยอยู่ในน้ า และพลังงานจากแสงอาทิตย์ จากรายละเอียดในบทที่ 
 2. ก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ 
 - หมุนคล่อง 
 - ใช้งานสะดวก 
 - ชิ้นส่วนไม่ซับซ้อน 
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 - เก็บพลังงานไฟฟ้าได้ 
 3. ออกแบบสร้างอุปกรณ์กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร และทักษะงานช่างที่เก่ียวข้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ได้แก่ 
 3.1 ภาพประมวลความคิด ท าให้เห็นภาพรวมส่วนประกอบของอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้าง 
 3.2 ก าหนดรายการหน้าที่ จากข้อ 3.1 น ามาก าหนดรายการ หน้าที่ ชิ้นส่วนต่างๆ พร้อม 

คุณสมบัติของรายการหน้าที่ต่างๆ 
 3.3 ก าหนดทางเลือกสิ่งที่ท าให้เกิดหน้าที่การท างานของอุปกรณ์ คิดค้นความเป็นไปได้ด้าน

พลังงาน กลไกและลักษณะด้านรูปร่าง ขนาด จ านวน ต าแหน่งและชนิดวัสดุเพ่ือน ามาใช้ให้อุปกรณ์ท างานได้
ตามหน้าที ่

 4. วางแผนขั้นตอนการประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ น าความรู้เรื่อง
ของการผลิตไฟฟ้าจาก Sola Celle มาใช้ในการขับมอเตอร์ไฟฟ้า DC 

 5. สร้างชุดต้นแบบ ด้วยวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นมีความเหมาะสมด้านความ
แข็งแรงและความปลอดภัย 

 6. สร้างอุปกรณ์ ตามหลักการและการออกแบบ ทดลองใช้งานในภาวะเสมือนจริงปรับปรุง
แก้ไข จนอุปกรณ์ท างานได้ตามวัตถุประสงค ์
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) คุณภาพของกังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังแสงอาทิตย์  โดยประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  ภาพรวมอยู่ในระดับมา  2) ประสิทธิภาพการใช้งานกังหันเพ่ิมพลังแสงอาทิตย์โดยติดตั้งให้เครื่อง
ท างานและตีน้ าวันละ  30  นาที   เป็นเวลา  14  วัน  ท าให้คุณภาพน้ าดีขึ้นจากเดิม  DO (ppm)  7.22 
เป็น  10.60  แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดลองประสิทธิภาพของอุปกรณ์กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์

จ านวนวันทดลอง 
DO (ppm) 

หมายเหตุ 
ก่อน หลัง 

14 7.22 10.60  
 

หมาเหตุ 
1.  ค่ามาตรฐานของน้ าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป 
 - DO ค่าระหว่าง  5-8  ppm 
 - O ละลายปริมาณ  5-8  มิลลิกรัม/กรัม 
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ข้อมูลค่าออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 
 การใช้งานอุปกรณ์กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สร้างขึ้นสามารถตีน้ าได้ตาม
ลักษณะของการท างานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากกลไกอุปกรณ์ท างานได้ตามการออกแบบเพราะการสร้างอุปกรณ์
ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเลือก มีความเหมาะสม ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยน้ าหนักเบา อุปกรณ์ไม่มีการเสียหาย ไม่
เกิดเสียง ความร้อน และควันจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนนักเรียนมีทักษะการใช้เครื่องมือช่างอย่าง
ถูกต้องมีการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้เหมาะสมกับการท างาน
ของอุปกรณ์ ส่วนของการหาค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์อยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ออกแบบ กังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีขนาดที่โตขึ้น เพ่ือรองรับการเพ่ิม
ออกซิเจนในปริมาณมาก 
 2. ทดลองในบ่อเลี้ยงกุ้งหลายๆ ลักษณะ เพ่ือทดสอบ/ทดลองให้กังหันเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถใช้งานได้กว้างขวางอย่างเหมาะสม 
 3. ปรับปรุงระบบ แต่งเติมระบบขับเคลื่อน เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
 4. ฝึกให้นักเรียนใช้เครื่องมือพิเศษ และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยอ่ืนๆ  มาใช้เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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  S 001 
ออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
Herbal Learning Center Project under the Sufficiency Economy Philosophy, 

Khao Kho District, Phetchabun Province 
นิคม  ปัญญาสา1  

Nikhom  Panyasa1   
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการออกแบบศูนย์
การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์  2) เพ่ือศึกษา
แนวความคิดการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร 3) เพ่ือประเมินผลการออกแบบศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาใน
ครั้งนี้มีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ สถาปนิก นักภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรโยธา และอาจารย์ 
เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าสถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา 

1.  จากการศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการออกแบบได้แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยเป็นฝ่ายต่าง ๆ คือ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายบริการทางวิชาการ ฝ่ายบริการรักษา ฝ่ายสนับสนุนการรักษา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการ
ทั่วไป ฝ่ายกิจกรรมนันทนาการรวมทั้งที่พักส าหรับผู้มาใช้บริการ และส่วนบริการที่จอดรถ 

2.  แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ ดังนี้ 

- ความพอประมาณ การใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างรู้คุณค่านั้นก็คือสมุนไพร โดยผลักดันให้เป็น
เวชภัณฑ์ในระบบการแพทย์แผนไทย อันน าไปสู่การคงไว้ซึ่งรากฐานทางภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิม 

- ความมีเหตุผล การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรค เพ่ือพัฒนาเป็น    ศูนย์
การเรียนรู้สมุนไพร และเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การสร้างรายได้จากภูมิปัญญาดั้งเดิม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ให้เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  จากการประเมินผลจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความคิดเห็นมากที่สุดคือ การออกแบบพ้ืนที่อาคาร
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ย 2.90 รองลงมาคือ สภาพพ้ืนที่ภายนอกและภายในอาคารมีความ

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 
1 Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region3 
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สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 2.80 และพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานที่ก าหนด ระบบอาคารออกแบบได้
ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร การจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.70 
 
ค าส าคัญ :  ศูนย์การเรียนรู้ 1  สมุนไพร 2  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the elements and factors suitable for 
designing the learning center of herbs according to the sufficiency economy philosophy of 
Khao Kho District, Phetchabun Province 2) to study the concept of building design for 
learning center of herbs, and 3) to evaluate the design of learning center. The 5 samples 
were project manager, architect, landscape architect, civil engineer, and teachers. The 
research tool was a questionnaire. Data was analyzed by descriptive statistics, percentage, 
mean, and standard deviation.  

The results of this research found that 1) the elements and factors for designing the 
learning center composed of administrative division, academic division, service division, 
service support division, research and development division, general service division, 
recreation division and parking service division, 2) the concept used for designing composed 
of Moderation: to drive herbs for Thai traditional medical supplies, Reasoning: to promote 
local wisdom by using herbs as medical supplies, and Immunity: to earn and use herbs 
valuably, and 3) the result on building design evaluation was that the building design could 
be used (mean = 2.9), the area both outside and inside building was appropriate (mean = 
2.8), the utility space covered all of working division, according to the building control act, 
and suited to equipment (mean = 2.70)  

 
Keywords: Learning Center, Herbs, Sufficiency Economy Philosophy 
 
บทน า 

ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจได้น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับแก้ไขเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [1] ซึ่งก าลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในหมู่
วัยรุ่น ซึ่งการท่องเที่ยวแต่ละครั้งไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นหากยังเป็นการ
แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิตซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมา
จากแนวโน้ม 2 ประการมาบรรจบกันคือ แนวโน้มเกี่ยวกับการอนุรักษ์และแนวโน้มเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
เรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีสาระส าคัญเรื่องแนวโน้มเรื่องการท่องเที่ยว ปรากฏในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
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มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีแนวโน้มว่าต้องการท่องเที่ยวแบบ   
ผจญภัยเข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังอยากที่จะศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ
สถานที่ที่ไปเยือนตั้งแต่สัตว์ที่หายากหรือก าลังจะสูญพันธุ์ รวมทั้งระบบนิเวศไปจนถึงชนิดพันธุ์พืช ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน [1]  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชนิดพันธุ์พืชที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้นั้นก็คือ สมุนไพรไทย เพราะถือว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสมุนไพรที่ส าคัญและช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้มั่นคง และลดค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ของไทยนั้นก็คือ สมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยมา
เป็นเวลานาน เนื่องจากคนไทยสมัยก่อนมีค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลสูง ด้วยเหตุที่ในสมัยก่อนยังไม่มี
สถานบริการด้านสาธารณสุขบริการประชาชนอย่างทั่วถึงเหมือนปัจจุบัน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในชุมชนหรือ
ในครอบครัวจึงมีการน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรือรักษาพยาบาลกับหมอพ้ืนบ้านใน
หมู่บ้านของตนเองเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยอาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ และปัจจุบัน
ประเทศไทยมีความสนใจมาใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น  เนื่องจากการรักษาแผนปัจจุบันบางครั้งมีผลข้างเคียงใน
บางโรคและมีขีดจ ากัดในการรักษา นอกจากนั้นอิทธิพลของกระแสโลก ในเรื่องสมุนไพรและการแพทย์
ทางเลือกก็เป็นปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อสังคมไทยท าให้คนไทยหันมาบริโภคสมุนไพรกันมากข้ึน [2] 

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอ าเภอซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศมี
ศักยภาพทางภูมิศาสตร์ มีภูมิอากาศที่ดี และมีศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรได้หลากหลายชนิด ที่มี
ลักษณะเฉพาะประจ าทอ้งถิ่น รวมทั้งมีแหล่งผลิตสมุนไพรที่เหมาะสม พืชสมุนไพรนั้นนอกจากจะใช้ประโยชน์
โดยตรงแล้วยังสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย สมุนไพรจึงจัดเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งนับว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพและสามารถน ารายได้เข้าประเทศสูงมากและมี
แนวโน้มเติบโตในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการออกแบบวางผังบริเวณ และจัดสวนสมุนไพรในรูปแบบของสวน
สมุนไพร และเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและตัวแปรที่ส่งผลต่อการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ และสามารถน า
ผลการวิจัยหรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 

 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์  

2.  เพ่ือศึกษาแนวความคิดและขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรมของการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบรูณ์ 
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3.  เพ่ือประเมินผลการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  แนวคิดเก่ียวกับสมุนไพรไทย 
    แนวคิดและปรัชญาของการใช้สมุนไพร  การใช้สมุนไพรในด้านการบ าบัดรักษาโรค ซึ่งรูปแบบ

ของการเตรียมยาสมุนไพรนั้น ได้แก่ การต้ม การชง การท าเป็นผง การกลั่นเป็นเม็ด การท าเป็นยาพอก และ
การท าเป็นขี้ผึ้ง [2] 

2.  แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1  การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ

ความไม่ประมาทโดยค านึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า [3] 

 
 

ภาพที่ 1-1 แสดงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.2  หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 

การจัดการทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลิตผล โดยค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นส าคัญ [2] 

2.3  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรด าเนินการ  ดังนี้ 
2.3.1  การอนุรักษ์สสารและวงจรการหมุนเวียน 
2.3.2  จ ากัดการปล่อยของเสียเพื่อรักษาความธรรมชาติในการจัดการกับของเสีย 
2.3.3  รักษาความหลากหลายของระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 
2.3.4  ลดการใช้พลังงานเพ่ือสงวนรักษาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
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2.3.5  สงวนรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างความรู้ความเช้าใจที่ถูกต้อง 
2.3.6  ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ทั้งผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.3.7  เปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคเพ่ือลดปริมาณขยะ 

2.4  กิจกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กิจกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในรูปแบบโครงการหรือการท ากิจกรรมเพ่ือ

พักผ่อนหย่อนใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจ ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการเชิง
สุขภาพที่มีประโยชน์และปลอดภัยแก่ประชาชน [2] 

3.  แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรอันเนื่องมาจากการกระท ากิจกรรมหรือการได้รับข้อมูล

ประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ และผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นทักษะและความช านาญ [2] 
3.1  ประเภทของการเรียนรู้ 

นักการศึกษาได้แบ่งประเภทการเรียนรู้โดยใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
3.1.1  การแบ่งตามเนื้อหาสาระของสิ่งที่เรียนรู้ 
3.2.2  การแบ่งตามวิธีการเรียนรู้ 

3.2  ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
3.2.1  วุฒิภาวะและความพร้อม 
3.2.2  ประสบการณ์ของผู้เรียน 
3.2.3  เพศ  
3.2.4  อายุ 

3.3  การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเองโดยอาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ผู้เรียนพิจารณาความต้องการในการเรียนรู้ด้วยตนเองก าหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้แสวงหาแหล่งทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง [2] 

3.4  กระบวนการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ที่เริ่มจากตนเองเพ่ือตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
วิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่สอดคล้อง
กับการด าเนินชีวิต [2] 

 
4.  แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบวางผังและการจัดสวนสมุนไพร 

4.1  หลักการออกแบบผังบริเวณ คือ การวางผังบริเวณก็มีล าดับความคิดในการค้นคว้าวิจัย การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์นับเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่สุดในการวางรูปงาน ผู้ออกแบบผังบริเวณจะต้องจัดท า
โปรแกรมและรายการของข้อต้องการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างาน การวิเคราะห์ผังบริเวณควรพิจารณา 
รูปร่าง รูปทรงเดิมของบริเวณทั้งหมด ทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งนี้เพ่ือหาคุณภาพเฉพาะของ
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บริเวณ ซึ่งเป็นตัวก าหนดเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เพ่ือ
พิจารณาข้อดี ข้อเสียและเลือกเอาแผนภูมิที่ดีที่สุดมาใช้ การสังเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบเป็นการแปลและ
ปะติดปะต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นแบบซึ่งกลมกลืนเข้ากับบริเวณ โดยไม่มีข้อเสียส าคัญในด้าน
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ส่วนรวม [4] 

4.2  ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและวางผังบริเวณ 
4.2.1  องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Physical factor) 
4.3.2  องค์ประกอบทางด้านสังคม (Social factor) 
4.3.3  องค์ประกอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic factor) 
4.3.4  องค์ประกอบทางด้านการเมือง (Political factor) 

4.3  แนวคิดในการออกแบบวางผังและจัดสวนสมุนไพร เป็นแนวคิดในการออกแบบวางผัง
บริเวณ และจัดสวนสมุนไพรในรูปแบบของสวนสมุนไพร และลักษณะการจัดรูปร่างแปลง การวางต าแหน่งของ
พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการปลูกตามหลักวิชาการที่จะท าให้สวนสมุนไพรมีชีวิตอยู่ได้ และ
เจริญเติบโตได้ดีอย่างเหมาะสม [2] 

4.4  แนวคิดในด้านสภาพแวดล้อมและผลกระทบ เป็นการวางผังงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ค านึงถึงสภาพทางนิเวศวิทยา จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รูปแบบความสัมพั นธ์ระหว่าง
รายละเอียดโครงการกับการออกแบบ [5]                 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาแนวความคิดเรื่องรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน 

2. การสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความส าคัญของศูนย์การเรียนรู้ ประวัติการใช้สมุนไพร
ในการรักษาโรค การปลูกสมุนไพร รวมทั้งชนิดของสมุนไพรในพื้นที่จากตัวแทนชาวบ้าน อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. การส ารวจบริเวณพ้ืนที่ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเก็บข้อมูล
ทางกายภาพ การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รูปแบบสถาปัตยกรรม และการด ารงชีวิต และกิจกรรมที่ส าคัญ เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์แนวทางการจัดการพ้ืนที่การเรียนรู้และการวางผังอาคารภายในโครงการ เพ่ือให้เห็นลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่และน าไปวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพของพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชนและแนวคิดในการ
ออกแบบ 

5. การออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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6. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่ออาคารศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์ 

6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เก่ียวข้อง จ านวน 5 คน ได้แก่ เจ้าของโครงการ 
สถาปนิก นักภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรโยธา และอาจารย์ที่ปรึกษา  

6.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบแปลนอาคารและการวางผังบริเวณ การจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือการวิจัยการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) และเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 

เครื่องมือการวิจัยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะจงรายบุคคลเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่จากตัวแทนชาวบ้าน อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สอบถามเกี่ยวกับความส าคัญของศูนย์การเรียนรู้ ประวัติการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค 
การปลูกสมุนไพร รวมทั้งชนิดของสมุนไพรในพื้นที่ของชุมชน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็น (Questionnaire)  
แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ (1) แบบประเมินแบบร่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ (2) แบบประเมิน
ความแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นแบบประเมินความคิดเห็นที่มีจ านวน
ระดับความคิดเห็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก (3 คะแนน) ระดับปานกลาง (2 คะแนน) และน้อย (1 คะแนน) 
แบบประเมินความคิดเห็นนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วิศวกรและสถาปนิก จ านวน 5 คน ค านวณค่า IOC (Index of Item – 
Objective) ได้ 0.90 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์มีผลการการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
            1. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบศูนย์การ
เรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลผลวิจัยได้ว่า 

               1.1 องค์ประกอบของโครงการ (Function Component) ประกอบด้วย ส่วนส านักงานบริหาร 
ส่วนบริการทางวิชาการ ส่วนบริการรักษาและบ าบัดฟ้ืนฟูด้วยสมุนไพร ส่วนวิเคราะห์และสนับสนุนการรักษา 
ส่วนวิจัยและพัฒนา ส่วนบริการทั่วไป ส่วนกิจกรรมและนันทนาการรวมทั้งที่พักส าหรับผู้ฝึกอบรมหรือ
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นักท่องเที่ยว และส่วนบริการจอดรถ ซึ่งทั้งหมดนี้มีอาคารที่จัดแบ่งเป็นห้องและพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสมรองรับ
การท างานทุกส่วน 
              1.2 พ้ืนที่โครงการ (Area Requirement) พ้ืนที่ของโครงการมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 10,781.89
ตารางเมตร ซึ่งการสร้างอาคารต้องอ้างอิงจากหลักเกณฑ์อัตราของความลาดชัน เพ่ือช่วยให้รู้และเห็นถึง
ต าแหน่งที่ควรตั้งอาคาร เมื่อปรับระดับที่สามารถสร้างอาคารได้แล้ว  จึงจัดวางอาคารตามลักษณะของ
เส้นระดับ เพ่ือให้กลุ่มอาคารมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และจ าเป็นจะต้องมีการระบายน้ าโดยการใช้ร่องดัก
น้ า ให้อยู่บริเวณตอนบนของเนินตามเส้นระดับ เพราะน้ าผิวดินจะไหลลงสู่ที่ต่ าเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นระดับ
เสมอ เพ่ือป้องกันการไหลของน้ าที่จะไหลไปกัดเซาะผิวดินบริเวณอาคารและถนนในโครงการ 
               1.3 กฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาโครงการประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
               1.4 การใช้เทคโนโลยีอาคาร ระบบเทคโนโลยีที่เลือกใช้พยายามให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
น้อยที่สุด และได้น าพลังงานจากธรรมชาติมาช่วย ใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีการจัดการที่ดี สามารถน าน้ า
กลับมาใช้ใหม่ ใช้ระบบโครงสร้างที่ทันสมัยเพื่อให้การรักษาง่ายขึ้น และใช้ระบบความปลอดภัยที่เข็มงวด 

2. การศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบด้านภูมิ
สถาปัตยกรรมของการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลวิจัยได้ว่า 
                2.1 แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้น าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบเพ่ือจัดองค์ประกอบและ
กิจกรรมภายในโครงการ รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม  

แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงม า
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ดังนี้ 

- ความพอประมาณ การใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างรู้คุณค่านั้นก็คือสมุนไพร โดยผลักดันให้
เป็นเวชภัณฑ์ในระบบการแพทย์แผนไทย อันน าไปสู่การคงไว้ซึ่งรากฐานทางภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิม 

- ความมีเหตุผล การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรค เพ่ือพัฒนาเป็น    
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร และเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การสร้างรายได้จากภูมิปัญญาดั้งเดิม และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน ให้เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

          จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย ได้รูปแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1-2 แสดงผังบริเวณของโครงการ 

 
ภาพที่ 1-3 แสดงภาพทัศนียภายภายนอกโครงการ 

 
ภาพที่ 1-4 แสดงภาพทัศนียภายภายนอกโครงการ 

 3. ผลการประเมินการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอ 
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
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   ตารางท่ี 1 แสดงผลการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
              จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
มากที่สุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1 การออกแบบพ้ืนที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง (ค่าเฉลี่ย 2.90) ข้อ 2 
สภาพพ้ืนที่ภายนอกและภายในอาคารมีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.80) ข้อ 3 พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุม
ทุกส่วนงานที่ก าหนด ข้อ 4 ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร และข้อ 10 การจัดพ้ืนที่
ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.70) และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นน้อยที่สุด 3 อันดับ 
ได้แก่ ข้อ 8 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทนทานและประหยัด (ค่าเฉลี่ย 2.40) ข้อ 5 การออกแบบ
อาคารช่วยประหยัดพลังงาน ข้อ 6 การออกแบบอาคารเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา และข้อ 9 ลักษณะอาคารสามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้  (ค่าเฉลี่ย 2.50) ข้อ 7 
เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคงและทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 2.60) เมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย 2.63 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าแบบแปลนที่ น าเสนอสามารถใช้งานได้จริง 
ออกแบบได้ถูกต้องมีความเหมาะสมส าหรับเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ และมีพ้ืนที่ใช้สอยครอบคลุมทุกส่วนงาน
ที่ก าหนด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบศูนย์การ
เรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบที่

ข้อที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1 การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 2.90 มากที่สุด 
2 สภาพพื้นที่ภายนอกและภายในอาคารมีความสวยงาม 2.80 มากที่สุด 
3 พื้นที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานท่ีก าหนด 2.70 มาก 

4 ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2.70 มาก 
5 การออกแบบอาคารช่วยประหยัดพลังงาน 2.50 มาก 

6 การออกแบบอาคารเอื้ออ านวยต่อการใช้งานส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา  

2.50 มาก 

7 เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคงและทันสมัย 2.60 มาก 

8 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไดม้าตรฐาน ทนทานและประหยัด 2.40 มาก 
9 ลักษณะอาคารสามารถรองรับเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงได้ 2.50 มาก 
10 การจัดพื้นที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน 2.70 มาก 

                                  รวม 2.63 มาก 
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มีส่วนส าคัญต่อการออกแบบอาคารและพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น ได้แก่ องค์ประกอบของโครงการ (Function 
Component) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนส านักงานบริหาร ส่วนบริการทางวิชาการ ส่วนบริการรักษาและบ าบัด
ฟ้ืนฟูด้วยสมุนไพร ส่วนวิเคราะห์และสนับสนุนการรักษา ส่วนวิจัยและพัฒนา ส่วนบริการทั่วไป ส่วนกิจกรรม
และนันทนาการรวมทั้งที่พักส าหรับผู้ฝึกอบรมหรือนักท่องเที่ยว และส่วนบริการจอดรถ ผู้วิจัยออกแบบพ้ืนที่
ใช้สอยให้มีแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้จึงได้น าหลักเกณฑ์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มาเป็น
แนวทางในการออกแบบเพ่ือจัดองค์ประกอบและกิจกรรมภายในโครงการ และได้น าวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบอาคารทางสถาปัตยกรรม การศึกษาพ้ืนที่โครงการ (Area Requirement) พิจาณา
เลือกพ้ืนที่ที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวก และสภาพพ้ืนที่โดยรอบไม่แออัด จอแจ ซึ่งเลือกบริเวณต าบลแคมป์
สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ส าหรับเรื่องกฎหมายที่ใช้ในการ
พิจารณาโครงการเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะหากสร้างอาคารผิดรูปแบบตามที่กฎหมายก าหนด ไม่สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่รวมทั้งไม่รักษาสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้นเรื่องกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง และการศึกษาเทคโนโลยีที่น ามาใช้
ช่วยในการออกแบบอาคารถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 2. การศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการออกแบบที่ใช้แนวคิด
เกี่ยวกบัการออกแบบวางผังและการจัดสวนสมุนไพรในด้านการบ าบัดรักษาโรค เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ที่เริ่มจากตนเองเพ่ือตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมของโครงการอยู่ในรูปแบบของการจัดการทาง
การเกษตรเพ่ือให้ได้ผลิตผล โดยค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ และยึดมั่นอยู่ในหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Environment) บริเวณพ้ืนที่วางภายนอกอาคาร โดยออกแบบให้มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลัง
กาย การเดิน สวนเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ กระตุนจิตใจใหตื่นตัว สร้างโอกาสการปฎิสัมพันธ
ทางสังคม จัดกิจกรรม ที่นั่งสบาย รูสึกปลอดภัย โดยให้ผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้อย่างสะดวก
โดยเลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมทั้งสีผิว สัมผัส กลิ่น และความหลากหลาย ด้วยพรรณไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและเป็น
การสร้างเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่ตลอดจนท าให้เกิดมุมมองที่สวยงาม 
 3. การประเมินผลการออกแบบโครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ข้อ 1 การออกแบบพ้ืนที่
อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง (ค่าเฉลี่ย 2.90) ข้อ 2 สภาพพ้ืนที่ภายนอกและภายในอาคารมีความ
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 2.80) ข้อ 3 พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานที่ก าหนด ข้อ 4 ระบบอาคาร
ออกแบบได้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร และข้อ 10 การจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน 
(ค่าเฉลี่ย 2.70)  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าแปลนที่ได้ออกแบบมาสอดคล้องกับข้อมูลปฐมภูมิและข้อทุติยภูมิที่ได้
ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งการออกแบบอาคารได้ค านึงถึงข้อดีและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ใช้สอย จึงท าให้การออกแบบ
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ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกต้องสมบูรณ์ 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีความคิดเห็นว่าข้อ 1 การออกแบบพ้ืนที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงมีระดับ  
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 7 เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่
แข็งแรง มั่นคงและทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 2.60) เป็นเพราะว่าในการออกแบบได้น าวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการสร้าง
อาคารทางสถาปัตยกรรม เช่น ไม้ ไม้ไผ่ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวอย่างจึงไม่แน่ใจว่าการน าวัสดุท้องถิ่นมาใช้
กับการออกแบบอาคารได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า 
มีค่าเฉลี่ย 2.63 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าทุกข้อค าถามทั้ง 10 ข้อที่เกี่ยวกับการประเมินแบบแปลนที่
ผู้วิจัยออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าแปลนที่น าเสนอสามารถใช้งานได้จริง ออกแบบได้ถูกต้องเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานของ
ผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ 
 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาโครงการออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมมีข้อเสนอแนะในการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

1. เกณฑ์การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการยังไม่เป็นเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของ
ลักษณะโครงการ 

2. การวางผังอาคารโครงการยังไม่ค่อยสอดคล้องกับความลาดเอียงของพ้ืนที่ 
3. รูปลักษณ์อาคารไม่สื่อถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชาวบ้านอ าเภอเขาค้อ 
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ชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
Electrical Controlling Kit Via Smart Phone 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือออกแบบและสร้างชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วย
โทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วย
โทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยทดสอบจากกลุ่มประชากรจ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบทดสอบประสิทธิภาพชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยทดสอบหาประสิทธิภาพในการรองรับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพธ์ที่ใช้กับชุดควบคุมจ านวน 10 
คนและทดสอบการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi) จากเราท์เตอร์ขณะมีสิ่งกีดขวางและไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ผลการวิจัยพบว่าการทดสอบโดยผู้ใช้งานทั้ง 10 เครื่องผู้จัดท าได้ทราบว่าประสิทธิภาพในการใช้งานชุดควบคุม
สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทั้งหมด 10 เครื่องและทดสอบประสิทธิภาพโดยรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wifi) จากเราท์เตอร์ไปยังชุดควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตขณะไม่มีสิ่งกีดขวางได้สูงสุด 35 
เมตร และมีสิ่งกีดขวางสามารถรับสัญญาณได้สูงสุด 12 เมตร 

 
ค าส าคัญ: โทรศัพท์มือถือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ แอปพลิเคชั่น  

 
Abstract 

This research aimed to 1) design and create electrical light controlling kit via smart 
phone, 2) evaluate the efficiency of an electrical light controlling kit via smart phone. The 
target group was 10 users. The research instrument was the efficiency test of an electrical 
controlling kit via smart phone.  

The result showed that the signal from WIFI from the router in case of having and 
not having obstruction, the electrical light controlling kit via smart phone were compatible 
all of the target groups.  With no obstruction, the maximum distance was 35 meters, and 
with obstruction, the signal was 12 meters. The quality of electrical light controlling kit via 
smart phone was at the level of “much”. ( = 4.08 S.D. = 0.06) 
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บทน า 
  ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ เสมอ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ล้วนได้รับการพัฒนามาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจนน ามาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมาย
ตั้งแต่เริ่มตื่นนอน ซักผ้าหรือท าความสะอาดบ้าน หรือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมนุษย์  ก็มักจะใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและพ่ึงเทคโนโลยีอยู่เสมอ การใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะส่วนใหญ่ต่างก็ ใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา หรือว่าจะเป็นการฟังเพลง  ท่องอินเทอร์เน็ต ดูทีวี ถ่ายรูป ก็
สามารถท าได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การพกพาโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยม
อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก    วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือคนชราทั้งในเมืองและในชนบท
ก็ล้วนใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ส่วนมากการใช้โทรศัพท์มือเป็นการน ามาใช้เพ่ือความบันเทิงมากกว่าการน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยเหตุผลเหล่านี้  
  คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการสร้างออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง โดยใช้
หลักการท างาน โมดุล Node MCU  ES8266 เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และโมดุล Relay 8 ช่อง ส าเร็จรูป
แทนการใช้สวิตช์เปิด-ปิดแบบธรรมดาทั่วไป  เพ่ือท าหน้าที่ช่วยในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งในระยะไกลและเวลาที่จ ากัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือออกและสร้างแบบชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ  
อินเทอร์เน็ต 
  2. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ [1] ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลักษณะการท างานของระบบ จะท างานโดยใช้ระบบ 
Wireless ในการส่งถ่ายข้อมูลในการรับค าสั่งสถานะเปิด-ปิด ร่วมกับแอปพลิเคชันของ ระบบปฏิบัติการ 
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Android ท างานได้ที่ระยะ 30 เมตร [2] ชุดควบคุมเวลาการเปิด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 จุดโดย 
ไมโครคอนโทรเลอร์ มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานนี้สามารถเลือกการใช้งานได้ 8 เอาต์พุตแต่ละเอาต์พุต 
สามารถเลือกแรงดันการใช้งานได้ 3 ระดับ ควบคุมโดยซีเลคเตอร์สวิตช์[3]  ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างผ่านเครือข่ายไร้สายอัตตราต่ า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบ เครือข่ายไร้สายเป็นระบบที่มีข้อจ ากัดเรื่องพลัง ระยะทางในการสื่อสารและ
ความสามารถในการ ประมวลผลต่ า แต่จะท างานรวมกันเป็นเครือข่ายที่ใช้ได้ในพ้ืนที่กว้างรับ และส่งข้อมูล
จากโหนด (Node) แต่ละโหนดในเครือข่าย สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลมีการส่งซ้ าเพ่ือประมวลผลหรือ
เตือน การควบคุม ภาระแสงสว่างไม่ต้องใช้สายไฟ [4] ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ สร้าง
ระบบควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานสามารถควบคุม
การ ปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถสร้างเว็บบราวเซอร์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย
ระบบ Login ในส่วนของการใช้งานระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ จะเริ่มจากการ เข้าสู่หน้า 
Web Browser ของระบบท าการ Login เข้าระบบโดยจะมี 2 สถานะของผู้ใช้คือ ผู้ควบคุม และผู้เฝ้าดูเท่านั้น 
เมื่อท าการ Login เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าควบคุมจะมี 3 หน้าจ านวน 3 Station โดยแต่ละ Station จะ
มีปุ่มส าหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จ านวน 8 เครื่องใช้ไฟฟ้า [5]  ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ ภาษา C/C++ ศึกษาการเขียนภาษา HTML และการสร้าง Dynamic HTML 
ศึกษาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดย ระบบที่กล่าวมาจะใช้งานหรือควบคุมทั้งหมดผ่านหน้าเว็บเพจ 
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่า จากการสั่งผ่านหน้าเว็บเพจ ส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการจะควบคุม 
และยงัสามารถตรวจสอบ สถานะการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั่นได้ โดยในโครงงานนี้เน้นไปที่ควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟเป็นหลัก โดยระบบการท างานหลักๆ มีระบบควบคุม 
เครือ่งปรับอากาศ ระบบควบคุมระบบแสงสว่าง 
  จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างผ่าน เครือข่ายไร้สาย และการน า
โทรศัพท์มือถือมาใช้งานร่วมกับบอร์ด NodeMCU ESP8266  ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
อ านวยความสะดวก และประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและ
สร้างชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้บอร์ด NodeMCU 
ESP8266  ในการประมวลผลและใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk  ใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเอาท์พุต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1) เพ่ือออกแบบและสร้างชุดควบคุมการ
ท างานระบบแสงสว่าง2) เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง ซึ่งผู้จัดท ามีวิธีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังตอ่ไปนี้  
  1) ขั้นตอนการออกแบบชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง  
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   1.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง 
   1.2 ออกแบบโครงสร้างชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง 
  1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart)  
  2) ขั้นตอนการสร้างชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง 
   2.1 เจาะด้านหน้าของกล่องเป็นวงกลมกึ่งกลางของกล่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ  2.6 
เซนติเมตรและบริเวณฝาช่องจอ LCD ขนาด 7.5X2.5 ซม.  
   2.2 เจาะด้านหน้าของกล่องเพ่ือติดตั้งสวิทต์ส าหรับเปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ แหล่งจ่าย
และช่องส าหรับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า 
   2.3 อัพโหลดโค้ดค าสั่งลงบอร์ดโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE 
  3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง   
  3.1 ศึกษางานวิจัยของเสฐียรพงษ์ สมบัติใหม่ และอาทร สิริกุลธมาลา (2559) ระบบควบคุมไฟฟ้า
แสงสว่างผ่าน เครือข่ายไร้สาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 
            3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาและปัจจัยที่ต้องการทดสอบ  
   3.3 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
  4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง
ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
   4.1  ติดตั้งชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างเข้ากับระบบแสงสว่างภายในห้อง Control 
C ชั้น G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        (ส่วนอาคารจัตุรัสจามจุรี) 319 ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
   4.2  ด าเนินการทดสอบโดยปล่อยสัญญาณฮอตสปอตโทรศัพท์มือถือให้กับชุดควบคุมการ
ท างานระบบแสงสว่าง  
   4.3  ถือโทรศัพท์มือถือถอยให้ห่างจากชุดควบคุมเป็นเส้นตรง ทดสอบเปิด-ปิดและบันทึกค่า
ลงในตารางแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดควบคุมขณะไม่มีสิ่งกีดขวางและมีสิ่งกีดขวาง 
            4.5  น า Username และ Password ให้แก่ผู้ทดสอบจ านวน 10 คน โดยแต่ละคนจะ
ทดสอบเปิด-ปิด เป็นจ านวน 10 ครั้งหลังจากนั้นบันทึกค่าลงในแบบทดสอบหาประสิทธิภาพ 
  5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ ( )และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 
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สรุปผลการวิจัย 
  การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ และสร้าง
เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างดังนี้ 
   1.ทดสอบการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายจากเราท์เตอร์ขณะมีสิ่งกีดขวาง 
   2.ทดสอบการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายจากเราท์เตอร์ขณะไม่มีสิ่งกีดขวาง 
   3.ทดสอบหาประสิทธิภาพในการใช้งานชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วย
โทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานทั้ง 10 เครื่อง 
   4. ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านมีความคิดเห็นด้วยในทุกด้านของชุดฝึกอยู่ระดับมาก 
ตารางท่ี  1 ผลการทดสอบการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายจากเราท์เตอร์ขณะมีสิ่งกีดขวาง 

จากตารางที่ 1 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายจากเราท์เตอร์ขณะมี
สิ่งกีดขวาง ผู้จัดท าได้ทราบว่าประสิทธิภาพในการรับสัญญาณแบบไร้สายจากเราท์เตอร์ไปยังชุดควบคุม
สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุดในระยะ9 เมตรและเม่ือเลยระยะ 9 เมตรชุดควบคุมสามารถท างาน เปิด - ปิด ได้
จ านวน 8 ครั้งจากจ านวนครั้งที่ทดสอบ 10 ครั้ง 
ตารางท่ี  2 ผลการทดสอบการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายจากเราท์เตอร์ขณะไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ระยะทาง 
 
เมตร 

 
จ านวนคร้ังท่ีทดสอบ 

 
คร้ังท่ี

ทดสอบ
ผ่าน 

 
ผลการ
ทดสอบ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 เมตร           10 ครั้ง  100% 

6 เมตร           10 ครั้ง 100% 
9 เมตร           10 ครั้ง 100% 

12 เมตร           8 ครั้ง 80% 
15 เมตร           0 ครั้ง 0% 

ผลรวมของคะแนน ( ) 38 ครั้ง  76% 

ระยะ 
 
เมตร 

 
จ านวนคร้ังท่ีทดสอบ 

 
คร้ังท่ี

ทดสอบผ่าน 

 
ผลการ
ทดสอบ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 เมตร           10 ครั้ง 100% 

10 เมตร           10 ครั้ง 100% 
15 เมตร           10 ครั้ง 100% 
20 เมตร           10 ครั้ง 100% 
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จากตารางที่ 2 การทดสอบพบว่า ระยะทางระหว่างเราท์เตอร์ไปยังชุดควบคุมระบบแสงสว่างด้วย

โทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในระยะ 40 เมตรจากการทดสอบ 10 ครั้ง ชุดควบคุมระบบแสงสว่าง
ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถท างานได้ 2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 20 และระยะ 45, 50 เมตร
ชุดควบคุมระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถท างานได้ 

 
ตารางที่ 3 ผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการใช้งานชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วย

โทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานทั้ง 10 เครื่อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ

จากตารางท่ี 3 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานทั้ง 10 เครื่อง ผู้จัดท าได้ทราบว่าประสิทธิภาพในการใช้งานชุดควบคุม
สามารถรองรับผู้ใช้งานไดท้ั้งหมด 10 เครื่องที่ท าการทดสอบ 

25 เมตร           10 ครั้ง 100% 
30 เมตร           10 ครั้ง 100% 
35 เมตร           10 ครั้ง 100% 
40 เมตร           2 ครั้ง 20% 

45 เมตร           0 ครั้ง 0% 
50 เมตร           0 ครั้ง 0% 

ผลรวมของคะแนน ( ) 72 ครั้ง 72% 

      
            จ านวน 

  เคร่ือง    

 
จ านวนคร้ังท่ีทดสอบ 

 
คร้ังท่ี

ทดสอบ
ผ่าน 

 
ผลการ
ทดสอบ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Huawei P20           10 ครั้ง 100% 

2. Samsung J7            10 ครั้ง 100% 
3. Samsung S9           10 ครั้ง 100% 

4. iPhone7Plus            10 ครั้ง 100% 
5. iPhone 6Plus            10 ครั้ง 100% 

6. iPhone5S           10 ครั้ง 100% 
7. iPhone 6S           10 ครั้ง 100% 
8. iPhone 6           10 ครั้ง 100% 

9. Huawei Y9           10 ครั้ง 100% 
10.Oppo F9           10 ครั้ง 100% 

ผลรวมของคะแนน ( ) 100 1000% 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 
(Propriety) ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ระดับ

ความ
คิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างของชุดควบคุการ
ท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต็ 

4.08 0.57 มาก 4 0.5 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของชุดควบคุม
การท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือ
ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ 

4.16 0.55 มาก 4.12 0.43 มาก 

ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของชุด
ควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วย
โทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 

4.2 0.5 มาก 4.12 0.43 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.14 0.06 มาก 4.08 0.06 มาก 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  ชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ เพ่ือออกและสร้างแบบชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งรูปแบบโครงสร้างชิ้นงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายวันชัย รองาม  (2558) ระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครือข่าย 
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีโครงสร้างส่วนส าคัญในการสั่งงาน
เป็นบอร์ด Arduino สั่งการท างานผ่านเว็บบราวเซอร์ นายสิรินทร์ สายน้ าใส (2559) ระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีโครงสร้างส่วนส าคัญใน
การสั่งงานเป็นบอร์ด Arduino ซึ่งเขียนโค้ดค าสั่งภาษาซีผ่านโปรแกรม Aduino IDE โดยจะควบคุมการท างาน
ผ่านเว็บบราวเซอร์เช่นเดียวกัน นายทักษิณ บุญส่ง (2560) ระบบอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะโดยใช้มือถือแอน
ดรอยด์มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สามารถควบคุมการท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android) โดยใช้บอร์ด Arduino MEGA จากข้างต้นชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่จัดสร้างขึ้นจะมีความสอดคล้องในเรื่องของการสั่งการผ่านระบบอิเทอร์เน็ต ใช้
โปรแกรม Aduino IDE ในการเขียนชุดค าสั่งและใช้บอร์ดอัจฉริยะในการสั่งการเช่นเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  ขนาดชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตควรมีขนาด

เล็กกว่านี้  
2.  ควรติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิด ด้วยมือบนชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต  
3.  เพ่ิมขนาดสายภายในชุดควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต  
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S 003 

เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
Humidity temperature monitor via mobile phone. 

บุญญฤทธิ์  เมฆสุวรรณ 1 และ ธีรภัทร์  คงสมบัติ 2สมยศ เพ็ญศรีสิริกุล3 ,ธนวัฒน ์  ขุนโต4  
Boonyalid  Makesuwan 1 Theerapat Kongsombat 2 ,Somyot Pensrisirikul 3,Tanawat Khunto4 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 2) เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการ
ออกแบบและสร้าง มีการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านผู้จัดท าได้
ออกแบบเครื่องมือโดยใช้แบบประเมิน ในการหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ภายในอาคารมาตรธ ารง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ภายในเดือน ธันวาคม โดยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) เครื่องตรวจสอบวัดอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการหาประสิทธิภาพ เครื่องตรวจสอบวัดอุณหภูมิ ความชื้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยทดสอบวัดอุณหภูมิ 6 ห้อง ห้องละ 10 ครั้ง ผ่าน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 2) ทดสอบ
วัดความชื้น 6 ห้อง ห้องละ 10 ครั้ง ผ่าน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 3) การเปรียบเทียบ ระหว่างใช้เครื่อง
ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration)  มี
ค่าอุณหภูมิ แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 0.26 องศาเซลเซียส และจากการวัดความชื้น แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 %Rh 
 
ค าส าคัญ: เครื่องตรวจสอบ อุณหภูมิความชื้น โทรศัพท์มือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1 2 3 4 Institute of Vocational education : Northeastern Region 3 
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Abstract 
 This research were to 1) create a humidity temperature monitor via mobile phones 2) 
find working efficiency of a humidity temperature monitor via mobile phones. The samples 
for evaluating the efficiency were 3 experts at National Institute of Metrology (in 
Matthamrong Building) Data was statically by mean, standard deviation and percentage. 
          The results of this research showed that the monitors gained the quality at the 
“most” level. The monitors could work with the humidity 100 % (testing from 6 rooms, 10 

times per room). The user satisfied the management system at the “much” level (  =4.026 , 
S.D. = 0.275) 
  
Keywords: Inspection machine, Humidity temperature, Cellphone 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) design and build temperature monitor 
humidity through mobile phones 2) test for the efficiency of the temperature monitor 
humidity through mobile phones. 
          There is an assessment of suitability and the possibility of 3 experts evaluating the 
structure control circuit and the working plan of the program suitability assessment results. 
The average value is 4.093. The standard deviation is at 0.414 at a high level. The possibility 
of average value is 4.026. The standard deviation is at 0.275 at a high level. 
 The researcher designed the tool using the evaluation form to find the performance 
of the temperature monitor humidity through mobile phones within the building National 
Metrology Institute, in December, using statistics to analyze data, which is the mean ( ) 
standard deviation (S.D.) and percentage.  
 The results of this research showed that:1) testing the temperature of 6 rooms, 10 
times per room, passing 60 times, representing 100 percent. 2) testing the humidity of 6 
rooms, 10 times per room, through 56 times, representing 90 percent. 3) comparison during 
the use of temperature monitors humidity through mobile phones with a calibrated 
thermometer (Calibration) has a temperature value. The average difference is 0.26 degrees 
Celsius and from moisture measurement the average difference is 4.78% Rh. 
Keywords: Inspection machine, Humidity temperature, Cellphone 
บทน า 
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ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก ทั้งใช้ประโยชน์กับ
การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูลส าคัญ การควบคุมการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ และรวมไปถึงการช าระค่าใช้จ่ายด้วย  

เนื่องจากหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อาคารมาตรธ ารง เป็นอาคารเกี่ยวกับงาน
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีการใช้วัสดุอ้างอิงรับรองในกระบวนการวัดทางเคมี หรือมาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่ามีความแม่นย าเป็นที่เชื่อถือวิทยาศาสตร์และมีการทดลองทางเคมี ซึ่งขณะที่มีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ภายในห้องต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เนื่องจากมีการทดลอง และเก็บค่าสารต่างๆ ซึ่ง
แต่ละห้องเป็นห้องที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค (Biohazard) การเข้าพ้ืนที่มีความเสี่ยง จึงไม่สามารถเข้า
ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องได้ ท าให้ไม่ทราบค่าอุณหภูมิและความชื้นเป็นสาเหตุท าให้ไม่
สามารถควบคุมได้  
 ดังนั้นผู้ จัดท าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องพัฒนาการตรวจสอบอุณหภูมิ  ความชื้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ประหยัดเวลา และสะดวกสบายกว่าการตรวจสอบ
อุณหภูมิ ความชื้นภายในห้อง การดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากช่วยให้ประหยัดเวลา 
และลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] ชุดควบคุมสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
ลักษณะการท างาน ใช้โทรศัพท์มือถือมาใช้งานร่วมกับบอร์ด NodeMCU ESP8266 โดยมีการส่งข้อมูลผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) และใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวควบคุม และตรวจสอบการไหลของน้ าผ่าน
แอพพลิเคชั่น Blynk 
 [2] ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด โดยเป็นการจ าลองการเพาะปลูก
เห็ดโดยมีการสร้างโรงเรือน มีการตรวจวัดเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นจ านวน 4 ชุดโดยใช้บอร์ดอานูอิโน่ใน
การควบคุม มีการท างานของระบบโดยเมื่อสถานะเป็น เปิด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นกับคีย์แพดจะส่ง
ค่าท่ีรับไปให้ตัวระบบ โดยระบบมีการเช็คข้อมูลอยู่ตลอดเวลาหลังจากรับค่ามาระบบท าการค านวณการท างาน
ตามเงื่อนไขของโปรแกรมจะส่งค่าไปยังรีเลย์ เพ่ือควบคุมการท างานของฮีตเตอร์ และเครื่องปั้มน้ าส่วนในของ
ระบบอัตโนมัตินั้นจะมีการเก็บข้อมูลชนิดของเห็ดลงในแผ่นจ าค่า มีชนิดเห็ด 9 ชนิดในระบบอัตโนมัติ การ
ทดลองความชื้นจะมีความคลาดเคลื่อนที่ 2.7 เปอร์เซ็นต ์และความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ 1.38 เปอร์เซ็นต ์
 [3] ผลของระดับอุณหภูมิในบรรยากาศที่แตกต่างกันที่มีต่อปริมาณ ธาตุอาหารในดินและ 
องค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีการใช้แปลง
ทดลองทางการเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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จังหวัดพิษณุโลก โดยปลูกถ่ัวเหลืองภายใต้ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน 3 ระดับคือ การสร้างสภาวะอุณหภูมิต่ าสลับ
กับสภาวะอุณหภูมิเทียบเท่าธรรมชาติ (ชุดทดลอง LT) การสร้างสภาวะอุณหภูมิสูงสลับกับสภาวะอุณหภูมิ
เทียบเท่าธรรมชาติ (ชุดทดลอง HT) และการสร้างระดับอุณหภูมิที่ถูกควบคุมให้ใกล้เคียงกับระดับอุณหภูมิ
ภายนอกตู้ทดลอง (ชุดทดลอง CT) ซึ่งจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์เป็นตัวควบคุม ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. ทุกวัน 
โดยก าหนดให้การควบคุมระบบ เกิดขึ้นประมาณ 70 % ของจ านวนวันทั้งหมดในการปลูก ตั้งแต่ถั่วเหลืองอยู่
ในช่วงระยะ V1 ถึง R8 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการวัดอุณหภูมิภายในตู้ทดลอง พบว่า ในระยะการศึกษา
สามารถควบคุมให้ มีระดับอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 25.0o C 34.0o C และ 31.0o C ในสิ่งทดลอง LT, HT และ 
CT ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในระยะก่อนปลูกถั่วเหลืองของแต่ละ สิ่ง
ทดลอง (LT HT และ CT) ชนิดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ใน 3 สิ่งทดลอง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในระยะ ระยะR5 พบว่า ชนิดของธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในดิน 
มากที่สุด  
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ อุณหภูมิ ความชื้น และการน า
โทรศัพท์มือถือมาใช้งานร่วมกับบอร์ด NodeMCU ESP8266 ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้าง
เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ จะใช้บอร์ด NodeMCU ESP8266 ในการประมวลผล
ใช้เซ็นเซอร์ DHT22 ในการวัดอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ในการเชื่อมต่อ 
และส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือเพ่ือข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ เรื่องสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1) เพ่ือออกแบบ และสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 2) เพ่ือ
หาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้จัดท าโครงการได้มีวิธีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1) ขั้นตอนการออกแบบเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการท างานระบบแสงสว่างด้วย
โทรศัพท์มือถือระบบอินเทอร์เน็ต 
 1.2 ออกแบบโครงสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 1.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมะสม และความเป็นไปได้ของเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ 
ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
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 2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 2.1 ตัดแผ่นอะคริลิคตามขนาดที่ออกแบบ  
 2.2 เจาะช่องบริเวณด้านหน้า ขนาด 75X25 มม. ส าหรับติดตั้ง จอแสดงผลLCD  
 2.3 เจาะรูบริเวณด้านหน้า ขนาด 3 มม. ส าหรับติดตั้ง หลอดแสดงการท างาน  
 2.4 เจาะบริเวณด้านข้างของกล่อง ทั้ง 2 ด้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม. ส าหรับติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศ  
 2.5 ตัดแผ่นฐานรองภายใน ส าหรับยึดอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ และติดตั้งอุปกรณ์ 
 2.6 ประกอบโครงสร้างภายนอก และต่อสายควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามท่ีออกแบบไว้ 
 2.7 เขียนโค้ดโปรแกรม และอัพโหลดลงบอร์ด NodeMCU ESP8266  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ติดตั้งอุปกรณ์ และสายควบคุมต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ 
 3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 3.1 ศึกษางานวิจัยของรุ่งอรุณ แก่นปา (2559) ชุดควบคุมสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ด้วย
โทรศัพท์มือถือ คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3 เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
           3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 
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 3.3 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
 4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 
 4.1 ด าเนินการอัพโหลดโปรแกรม บอร์ด NodMCU ESP8266 เพ่ือเชื่อมต่อกับ WiFi ภายใน
หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อาคารมาตรธ ารง   
 4.2 ด าเนินการน าเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ไปทดสอบใช้งาน
ภายในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ หาค่าความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของ
เซ็นเซอร์ 
 4.3 ด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ 
ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) จ านวน 10 
ครั้งของเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 

 

ขอบเขตของโครงการ 
 1. เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.1 ใช้ NodeMCU v3 Lua WIFI Internet of Things ESP8266 
 1.2 ใช้ DHT22 ท าหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น 
 1.3 ใช้ Switching Power Supply 5V 3.5A เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
 2. เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณไวไฟ จึงจะส่ง
สัญญาณมาที่โทรศัพท์มือถือได้ 
 3. เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น จะแสดงค่าของอุณหภูมิ ความชื้นผ่านทางแอปพลิเคชั่น บน
โทรศัพท์มือถือ ได้ทดลองการใช้งานโดยการวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายใน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (อาคาร
มาตรธ ารง) 3/4-5 หมู่ที่ 5 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 025775100   
 4. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2562 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้มีการหาประสิทธิภาพ
เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ และสร้างเครื่องมือ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิผ่าน
โทรศัพท์มือถือดังนี้  

4.1 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการวัดค่าอุณหภูมิ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ภายในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิ  
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 4.2 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการวัดค่าความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ภายในห้องท่ีควบคุมความชื้น 
4.3 ทดสอบเปรียบเทียบ ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) 
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการวัดค่าอุณหภูมิ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ภายในห้องที่ควบคุม
อุณหภูมิ 

 จากตารางที่ 1 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการวัดค่าอุณหภูมิ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ภายในห้องที่
ควบคุมอุณหภูมิ จาการทดสอบพบว่า การวัดอุณหภูมิในห้อง L103 มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้ง
อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดอุณหภูมิในห้อง L104 มี
การทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 การวัดอุณหภูมิในห้อง L405 มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้งอุณหภูมิอยู่ระหว่างค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดอุณหภูมิในห้อง L409 มีการทดสอบวัด
อุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การ
วัดอุณหภูมิในห้อง L717 มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผ่านทั้ง 10 ครั้ง การวัดอุณหภูมิในห้อง L718 มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้งอุณหภูมิอยู่ระหว่างค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ตารางที่ 2  แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการวัดค่าความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ภายในห้องที่ควบคุม
ความชื้น 

ห้องที่
ทดสอบ 

อุณหภูมิ
ที่ทดสอบ 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนครั้งที่ทดสอบ/ผล จ านวนที่
ทดสอบ

ผ่าน 

ผลการ
ทดสอบ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L103 23 °C ±0.5 °C 22.7 22.8 22.7 22.7 22.8 22.7 22.7 22.7 22.8 22.7 10 100% 

L104 23 °C ±0.5 °C 22.7 22.7 22.6 22.7 22.7 22.7 22.8 22.7 22.7 22.7 10 100% 

L405 23 °C ±0.5 °C 23.4 23.3 23.4 23.4 23.4 23.4 23.3 23.4 23.3 23.3 10 100% 

L409 23 °C ±0.5 °C 22.8 22.8 22.8 22.7 22.6 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 10 100% 

L717 23 °C ±0.5 °C 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 10 100% 

L718 23 °C ±0.5 °C 23.4 23.4 23.4 23.4 23.5 23.4 23.5 23.5 23.5 23.4 10 100% 

 ค่าเฉลี่ย ( ) 60 100% 

ห้องที่
ทดสอบ 

ความชื้น
ที่ทดสอบ 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนครั้งที่ทดสอบ/ผล จ านวนที่
ทดสอบ

ผ่าน 

ผลการ
ทดสอบ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L103 50 %Rh ±5 %Rh 56.2 55.8 55.0 54.3 54.6 54.3 53.4 54.9 54.6 54.7 8 80 % 

L104 50 %Rh ±5 %Rh 56.2 55.0 55.0 55.0 55.1 55.0 55.1 55.0 55.0 55.0 7 70 % 

L405 50 %Rh ±5 %Rh 54.8 54.7 54.8 54.9 55.0 54.6 54.7 54.8 54.8 54.5 10 100 % 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    876 
 

 
  

 จากตารางที่ 2 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการวัดค่าความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ภายในห้องที่
ควบคุมความชื้น จาการทดสอบพบว่า การวัดความชื้นในห้อง L103 มีการทดสอบวัดความชื้น จ านวน 10 ครั้ง 
ความชื้นอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 การวัดความชื้นในห้อง L104 มีการ
ทดสอบวัดความชื้น จ านวน 10 ครั้ง ความชื้นอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70 
การวัดอุความชื้นในห้อง L405 มีการทดสอบวัดความชื้น จ านวน 10 ครั้ง ความชื้นอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผ่าน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดความชื้นในห้อง L409 มีการทดสอบความชื้น จ านวน 10 
ครั้ง ความชื้นอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดความชื้นในห้อง 
L717 มีการทดสอบวัดความชื้น จ านวน 10 ครั้ง ความชื้นอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 10 ครั้ง การ
วัดความชื้นในห้อง L718 มีการทดสอบวัดความชื้น จ านวน 10 ครั้งความชื้นอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผ่าน 9 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 90 
ตารางท่ี 3  แสดงผลทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) 

ห้องที่
ทดสอบ 

อุณหภูมิที่
ทดสอบ 

ความชื้นที่
ทดสอบ 

อุณหภูมิความชื้นของเครื่องวัดที่
ผ่านการสอบเทียบ 

อุณหภูมิความชื้น 
โทรศัพท์มือถือ 

ค่าความแตกตา่ง 

อุณหภูมิ °C ความชื้น %Rh อุณหภูมิ    °C ความชื้น %Rh อุณหภูมิ °C 
ความชื้น 

%Rh 

L103 23 50 22.8 50 22.7 54.2 0.1 4.2 
L104 23 50 22.4 51 22.6 55 0.2 4 
L405 23 50 23.1 49 23.3 54.7 0.2 5.7 
L409 23 50 22.9 50 22.7 54.8 0.2 4.8 
L717 23 50 23.1 49 23.5 54.1 0.4 5.1 
L718 23 50 23.0 50 23.5 54.9 0.5 4.9 

ค่าเฉลี่ย ( ) 0.26 4.78 

 จากตารางที่ 3 ผลทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น
ผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration)  
 จากการวัดอุณหภูมิ ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัด
อุณหภูมิที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration)  มีค่าอุณหภูมิ แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 0.26 องศาเซลเซียส  
 จากการวัดความชื้น ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัด
ความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration)  มีค่าความชื้น แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 %Rh 
 
 

L409 50 %Rh ±5 %Rh 54.6 54.8 54.7 54.8 54.7 54.7 54.8 54.8 54.8 54.8 10 100 % 

L717 50 %Rh ±5 %Rh 54.1 55.2 54.3 54.2 54.5 54.7 54.4 54.6 55.1 54.4 10 100% 

L718 50 %Rh ±5 %Rh 55.0 55.1 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.8 54.8 54.8 9 90 % 

 ค่าเฉลี่ย ( ) 54 90 % 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. เมื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพในการวัดค่าอุณหภูมิห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ ระหว่างใช้เครื่อง
ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) 
จ านวน 6 ห้อง ห้องละ 10 ครั้ง ผ่านจ านวน 60 ครั้ง ค่าอุณหภูมิอยู่ในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ±0.5 °C ) คิด
เป็นร้อยละ 100 
 2. เมื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพในการวัดค่าความชื้นห้องที่ควบคุมความชื้น ระหว่างใช้เครื่อง
ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) 
จ านวน 6 ห้อง ห้องละ 10 ครั้ง ผ่านจ านวน 54 ครั้ง ค่าความชื้นอยู่ในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ±5 °C ) คิดเป็น
ร้อยละ 90 
 3.  เมื่อท าการวัดอุณหภูมิ ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับ
เครื่องวัดอุณหภูมิที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) มีค่าอุณหภูมิ แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 0.26 องศาเซลเซียส 
 4.  จากการวัดความชื้น ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับ
เครื่องวัดความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) มีค่าความชื้น แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 %Rh 
 5.  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านมีความคิดเห็นซึ่งเห็นด้วยในทุกด้านของเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ
ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ อยู่ระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้จัดท าได้เอา
ประเด็นที่น ามาสรุป มาอภิปรายผล มีดังนี้ 
 1 วงจรควบคุมการท างาน จากการทดสอบเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
การท างานตามท่ีได้ออกแบบไว้ เนื่องจากมีการออกแบบการวางอุปกรณ์ ตรวจสอบการต่อและบัดกรีของวงจร
อย่างรอบครอบ ท าให้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการท างานอย่างที่มี
ประสิทธิภาพ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 2 ผลการประเมินโครงสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ การประเมินโครงสร้าง
และความเป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ส่วนที่1 แบบโครงสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของของเครื่ องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
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 3 ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อท า
การวัดอุณหภูมิ ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผ่าน
การสอบเทียบ (Calibration) มีค่าอุณหภูมิ แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 0.26 องศาเซลเซียส จากการวัดความชื้น 
ระหว่างใช้เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องวัดความชื้นที่ผ่านการสอบเทียบ 
(Calibration) มีค่าความชื้น แตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 %Rh 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสร้างเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรติดตั้งจอ LCD แสดงกราฟอุณหภูมิและความชื้น เพ่ิมเติม 
 2. ควรมีระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้น ส่งมาโทรศัพท์มือถือ  
 3. ควรติดตั้งชุดเก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] รุ่งอรุณ  แก่นปา (2560). ชุดควบคุมสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ด้วยโทรศัพท์มือถือ. คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า 

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3. 
[2] บุญยัง  สิงห์เจริญ และ สันติ  สาแก้ว (2558). ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับโรงเรือนเพาะ

เห็ด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
[3] จิรวัฒน์ สิบแก้ว (2558). ผลของระดับอุณหภูมิในบรรยากาศที่แตกต่างกันที่มีต่อปริมาณ ธาตุอาหารในดิน

และองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์
สจ. 5 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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S 004 
ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
Drain Pipe Cleaning Kit, Modular Air Conditioner 

 

ฤทธิชัย ขมุเงิน1 ธีรพงศ์ รักอยู่2สมพงษ์ แคสา 3มาโนชย์ พวงค า 4 สิทธิชัย จันทพิมพะ 5 
Rittichai Khumngern1 Teerapong RakYu 2 Sompong kaesa3 Manod Poungkom4Sittichai Jantapimpa5 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

2) หาประสิทธิภาพชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่
ทดลองใช้งานชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโน
เซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน Thai Summit Tower จ านวน 5 คน และ หน่วยงาน     อิสระลาดพร้าว จ านวน 5 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพ แบบบันทึกการใช้งานชุดท าความ
สะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิ เคราะห์
ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีประสิทธิภาพโดย
ผู้วิจัย  และได้น าชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนไปทดลองใช้ทดลองกับ Air Split 
Type Unit ขนาด 53,200 BTU.ท่อเดรนน้ าทิ้งPVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งอุดตันคือ16 นาที ต่อ1 เครื่อง 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดท าความสะอาดท่อเดรน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 This research was aimed 1) to create and study the efficiency of the drain pipe 
cleaning kit of modular air conditioner, 2) to determine the satisfaction of users. The sample 
group was 10 employees of the company, 5 from Prompt Techno-service Co., Ltd., working 
at Thai Summit Tower, and 5 from the IssaraLadprao Record. The research tools were 
evaluation form of efficiency, data recording form, and evaluation form of satisfaction. Data 
was analyzed by mean, and standard deviation. 
 The results found that the drain pipe cleaning kit of modular air conditioner gained 
the efficiency. The experiment of split type air conditioner of 53,200 BTU with ½ inch drain 
pipe, blue PVC, the time average for draining was 16 minutes, 2) the users satisfied the drain 
pipe cleaning kit of modular air conditioner was at the level of “much”. (mean = 4.07)    
 
Key word: Drain Pipe Cleaning Kit Modular Air Conditioner, Pipe washing machine, Water  

suction machine 

 

บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการลงทุนท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เจ้าของเป็นชาวไทย หรือธุรกิจที่เจ้าของเป็นชาว
ต่างประเทศ กลุ่มประเทศน้อยใหญ่ ต่างพากันมาลงทุนในประเทศไทย มีการท าธุรกิจมากมาย ธุรกิจค้าขาย ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการต่างๆ  โดยแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ต่างต้องมีอาคารส านักงาน เพ่ือใน
การจัดท าข้อมูลต่างๆ  ในการบริหารธุรกิจ ภายในอาคารส านักงานต่างๆ  ต้องมีระบบการบริการเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเช่น
ระบบปรับอากาศระบบลิฟต์ และ แสงสว่างเป็นต้น 
 อาคารThai Summit Tower เป็นอาคารส านักงานที่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้ประกอบการจากบริษัทต่างๆ เช่าพ้ืนที่แต่ละ
ชั้นเพ่ือเปิดเป็นส านักงานซึ่งทางอาคารThai Summit Tower จัดระบบการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เช่าอาคาร 
อาทิ ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบแสงสว่าง ลานจอดรถ ฯลฯ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร ล้วนแต่ต้องมีการดูแล
เพ่ือให้ผู้เช่าอาคารสามารถใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมและสะดวกสบายที่สุด ทางอาคารจึงได้มีช่างประจ า
อาคาร ซึ่งคอยอ านวยความสะดวก ซ่อม แก้ไข ดูแลรักษา ระบบต่างให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของผู้
เช่าอาคาร พ้ืนที่ของอาคาร Thai Summit Tower มีการจัดการหลายส่วนและยังพบเจอปัญหาต่างๆ มากมายหนึ่งในนั้นคือ
ปัญหาของเรื่องระบบปรับอากาศนั้นคือปัญหาท่อเดรนของ Air Split Type Unit ตันและมีน้ าหยดลงมาบริเวณใต้ตัวของ
เครื่องปรับอากาศ ปัญหาเหล่านี้อาจดูเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ถ้าเครื่องปรับอากาศเหล่านี้มีอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อทางบริษัทและความเสี่ยงที่อาจเกิดในพ้ืนที่เช่าของลูกค้าอันตามมาถึงค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่า
สูงและความเชื่อมั่นในคุณภาพของตัวผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งปัญหาเหล่านี้มีความถี่ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูง เนื่องจากระบบปรับ
อากาศ Air Split Type มีการใช้งานที่ท าหน้าที่ปรับอุณหภูมิในห้องเครื่องนั้นมีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง การแก้ปัญหาที่เคยมี
มา ต้องใช้บุคคลกรในการปฏิบัติอย่างน้อย 2-3 ขึ้นไปและใช้เวลานานในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในพ้ืนที่หน้างานที่เข้าถึงยาก
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มีพ้ืนที่แคบหรือเสี่ยงอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือพ้ืนที่เช่าของลูกค้าที่ต้องดูแลถึงเรื่องความสะอาดเรียบร้อยหลัง
ปฏิบัติงานหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ภาพรวมของปัญหาคือสิ้นเปลื้องบุคคลกร เวลาในการปฏิบัติงานและใช่เครื่องมือผิด
ประเภท 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนขึ้นมาเพ่ือที่จะลดจ านวนบุคคลกรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ล่ะครั้ง, ลดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีน าไปปฏิบัติงาน
ให้ลดลงและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวมถึงการเข้าพ้ืนที่หน้างานที่มีการเข้าถึงยากและมีความเสี่ยงอีกด้วย  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
   1.2 การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
   1.3 เครื่องท าน้ าอุ่น 
    1.4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ [1] (2559) ได้ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน
ควบคุมการท่างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยน่าไปใช้กับจักรยานสามล้อไฟฟ้า เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงไร้แปรงถ่านไม่ต้องบ ารุงรักษาเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบดั่งเดิม ระบบควบคุมที่น่า
เสนอใช้หลักการแบบสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งข้อมูลต าแหน่งสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์มาจากตัวตรวจจับฮอลล์ที่มีมุม
ต่างกัน 120 องศา โดยการหมุน 1 รอบ ใช้การอ้างอิง 6 ขั้น เพื่อยืนยันระบบการควบคุมที่น่าเสนอ ได้ทดสอบ
ควบคุมความเร็วของจักรยานสามล้อไฟฟ้าบรรทุกน้ าหนัก 80 กิโลกรัม 
   นันทพล รวมครบุรี [2]  (2554) ได้ศึกษาและออกแบบเครื่องท าความสะอาดอเนกประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการท า
ความสะอาดในพ้ืนที่ที่มีบริเวณกว้างและช่วยลดเวลาในการท าความสะอาดให้น้อยลงการออกแบบเครื่องท าความสะอาด
อเนกประสงค์ มีความกว้าง 50ซ.ม. ยาว 100ซ.ม. สูง 80ซ.ม. หลังจากสร้างเครื่องท าความสะอาดอเนกประสงค์ข้ึนมาโดยมีหลังการ
ท างานแตกต่างกันไปเช่น ปัดฝุ่น ดูดฝุ่นขัดพ้ืน ฉีดน้ า อยู่ในเครื่องท าความสะอาดอเนกประสงค์นี้และได้ท า การทดลองในพ้ืนที่
ต่างๆ เช่น พ้ืนปูนพ้ืนกระเบื้องถนนคอนกรีต ถนนยางมะตอย ได้ท า การทดลองอย่างน้อง3ครั้งผลปรากฏว่าท างานได้จริง 
   ลือพงษ์ ลือนาม [3] (2556) ได้ศึกษาและออกแบบ เพ่ือ พัฒนาเตาผลิตไอน้ าเคลื่อนที่ได้จากความร้อนภายในเตาเผา
ถ่าน และเพ่ือทดสอบเตาเผาถ่านผลิตไอน้ าเคลื่อนที่ได้ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นกับโรงเรือนเพาะเห็ดของเกษตรกร จากปัญหาความ
ต้องการไอน้ าส าหรับนึ่งฆ่าเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จึงได้ออกแบบสร้างเตาเผาถ่าน
ผลิตไอน้ าเคลื่อนที่ได้ส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด 3 x 5 เมตรพบว่า สามารถต้มน้ าในปริมาณ 300 กิโลกรัม ให้มีอุณหภูมิสูงถึง 
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102 องศาเซลเซียส จนกลายไปไอน้ าในระยะเวลา 3 ชั่วโมง และท าให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดมีระดับสูงถึง 60 องศา
เซลเซียส ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง และยาวนานต่อไปถึง 5 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเกษตรกรนิยมนึ่งฆ่าเชื้อโรงเรือนเพาะ
เห็ดที่ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4-6 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการเผาถ่านผลิตไอน้ านึ่งฆ่าเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดทั้งหมด 10 ชั่วโมง 
สามารถผลิตไอน้ าได้ปริมาณ 155 กิโลกรัม โดยใช้เชื้อเพลิงบรรจุในเตาเป็นไม้ฟืน 125 กิโลกรัม แกลบ 24 กิโลกรัม และเชื้อเพลิง
ไม้ฟืนหน้าเตา 68.17 กิโลกรัม รวมเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไอน้ าทั้งหมด 217.17 กิโลกรัม โดยสามารถผลิตถ่านไม้ฟืนได้ 19.33 
กิโลกรัม และผลิตถ่านแกลบได้ 3.33 กิโลกรัมดังนั้น เตาเผาถ่านผลิตไอน้ าเคลื่อนที่ได้ส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด สามารถนึ่งฆ่า
เชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดได้ใกล้เคียงกับของเกษตรกร โดยที่ได้ถ่านไม้ฟืน และถ่านแกลบ ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไอน้ านึ่งฆ่า
เชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ด 
   ดร. กองพล อารีรักษ์ [4]  (2556) ได้ศึกษาการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าแหล่งพลังงานของระบบใช้แบตเตอรี่ที่ต่อ
พ่วงกับวงจรแปลงผนังแบบบัคก์สองวงจร มอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น ใน
งานวิจัยใช้ตัวควบคุมพีไอในการควบคุมความเร็วรอบของรถไฟฟ้าการออกแบบตัวควบคุมดังกล่าวใช้วธิีทางโดเมนความถี่จากการ
ทดสอบพบว่า ตัวควบคุมพีไอที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 
เปอร์เซ็นต์ในทุกสภาพของถนน 
   ธีรพงศ์ บริรักษ์ [5]  (2556) ได้ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ท าการติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์
ซึ่งท าจากกระดาษเซลลูโลสและใช้น้ าจากอีวาพอเรเตอร์ในการหล่อเย็น พารามิเตอร์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาได้แก่ ค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการท าความเย็นก าลังงานที่ใช้ของระบบ และพลังงานไฟฟ้า จากการทดลองกับ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนยี่ห้อ FUJIBISHI แบบตั้งแขวน ขนาดการท าความเย็น 12,000 Btu/hrติดตั้งที่ห้องขนาด 13.4 
ตารางเมตร เปิดใช้งาน 8 ชั่วโมง (08:00-16:00 น.)พบว่าการติดตั้งชุดลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ เครื่องปรับอากาศสามารถ
ระบายความร้อนได้ดี ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) ของระบบปรับอากาศได้เท่ากับ 5.42 และมีค่าประสิทธิภาพการท าความ
เย็น 14.78 ก าลังงานที่ใช้ของระบบ 5.4483 (kW-hr) เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากเดิม 20.92 % 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง

ผู้จัดท าได้ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
     กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโน
เซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน อาคาร Thai Summit Tower จ านวน 5 คน และคอนโดมิเนียม ดิอิสสระลาดพร้าว 
จ านวน 5 คน 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   2.1  ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
    2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
   2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถามที่มีต่อชุดท าความสะอาดท่อเดรน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 

 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
   3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
  3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
  3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร  
   3.1.3 ด าเนินการออกแบบชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้มี
รูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
   3.1.4 น าร่างรูปแบบชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปเท่ากับว่ามีประสิทธิภาพ 

  3.1.5 ด าเนินการสร้างชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

  1) จัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
    2) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกล้อง ท าการแบ่งครึ่งกล่องเพ่ือใช้

ฝั่งด้านหนึ่งเป็นฝั่งดูดน้ าทิ้ง และอีกฝั่งเป็นด้านล้างท่อเดรน  
  3.1.6 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อเดรน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
  3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคาร ที่มีต่อชุดท าความสะอาดท่อ
เดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจ านวน11ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
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  3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert) มีข้อค าถาม
จ านวน10ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุป โดย
ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC  
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
   3.2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  คือกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม
เทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน อาคาร Thai Summit Tower จ านวน 5 คน และคอนโดมิเนียม ดิอิสสระ
ลาดพร้าว 5 คน 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
รายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมแบบ
บันทึกข้อมูล 
   4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของการใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
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   4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 
  4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนโดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับ-อากาศแบบ
แยกส่วนให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน 
อาคารThai Summit Tower จ านวน 5 คน และคอนโดมิเนียม ดิอิสสระลาดพร้าว จ านวน 5 คน จากนั้น
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 น ามาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 ประสิทธิภาพชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  5.2 เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
  5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัดที่ใช้ ชุดท า
ความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

       
N

X
X 
  

           X  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

              X  ผลรวมของคะแนน 
           N  จ านวนของผู้ท าแบบสอบถาม 
 

  6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
     
                       S.D.  =    S2 
     
                     =                

 

s
2
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    (N แทนจ านวนคน) 
  

 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

       
N

R
IOC 

  
 

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับ 

อากาศแบบแยกส่วนซึ่งเป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้านหน้า 
 2.  ผลการทดสอบการใช้งานของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

  โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนกับ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Air Split Type Unit)ขนาด 53,200 BTU.ยี่ห้อ YORK จ านวน 4 เครื่อง กับ
ท่อเดรนน้ าทิ้ง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการทดลองชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

การทดลอง 
ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) แก้ไขได ้ แก้ไขไม่ได้ 
Air Split Type Unit No.1 ขนาด 53,200 BTU. 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว 
 

  
17.6 

Air Split Type Unit No.2 ขนาด 53,200 BTU. 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว 
 

  
15.4 

Air Split Type Unit No.3 ขนาด 53,200 BTU. 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว 
 

  
16.3 

Air Split Type Unit No.4 ขนาด 53,200 BTU. 

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว 
 

  
15.5 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งอุดตันคือ : 16 นาที 

 3. การหาประสิทธิภาพของ ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่อง  
ปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 

2.ขนาดของสิง่ประดษิฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและติดตัง้อุปกรณ์มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 

ด้านการใชง้าน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 

6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิง่ประดิษฐ์ 0 +1 +1 2 0.67 

7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 +1 +1 3 1 

ด้านคุณค่าโดยสรปุ 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

9.ประโยชน์ของชุดท าความสะอาดท่อเดรน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

+1 +1 +1 3 1 

10.ประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อเดรน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

+1 +1 +1 3 1 

รวม 8 10 10 28 9.3 

เฉลี่ย 0.8 1.0 1.0 0.94 0.94 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.94 ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่
รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOCและ หาค่าเฉลี่ย โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

ตารางท่ี 3  ผลศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.36 0.422 มาก 

2 ความแข็งแรงของกล่อง 4.27 0.483 มาก 

3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.91 0.483 มาก 

4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.45 0.632 ปานกลาง 

5 เสียงและการสัน่สะเทือน 3.91 0.483 มาก 

6 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.82 0.919 มาก 

7 ใช้งานในพื้นที่แคบเข้าถึงยาก 4.09 0.527 มาก 

8 เคลื่อนย้ายได้อยา่งสะดวก 4.36 0.632 มาก 

9 สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.27 0.483 มาก 

10 โครงการนี้มีประโยชน ์ 4.18 0.516 มาก 

11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.09 0.527 มาก 

โดยรวม 4.07 0.486 มาก 
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  จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคะแนน
เฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากรองลงมาความแข็งแรงของกล่องและ สามารถแก้ไขปัญหาได้
คะแนนเฉลี่ย 4.27มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากและหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์การประเมินอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากหัวข้อ ใช้งานในพ้ืนที่แคบเข้าถึงยากและสรุป
ความพึงพอใจโดยรวมคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มี
ความเหมาะสม และ สียงและการสั่นสะเทือนคะแนนเฉลี่ย 3.91 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อย มี
ความปลอดภัยในการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 3.82 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อสุดท้าย น้ าหนัก
ของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 3.45 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การรายงานผลการพัฒนาชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีประเด็นส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

 

1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 1.2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

2. ผลการวิจัย 
 2.1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ 
 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยมีอัตรา
การแก้ปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตัน เฉลี่ยเวลา 16นาท/ี1เครื่อง 
 2.2 ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดท าความ
สะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทค
โนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารThai Summit Tower จ านวน 5 คน และ คอนโดมิเนียม ดิอิสสระ
ลาดพร้าว จ านวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใน
ระดับมาก (เฉลี่ย 4.02) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน  
 

3.อภิปรายผล  
 ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่สร้างขึ้นพบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ 
ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึง
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ปัจจุบันของอาชีพพนังงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพพนังงาน
ช่างเทคนิค อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน3ท่าน แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3.1 การที่ประสิทธิภาพของพนังงานช่างเทคนิค นี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างและ
พัฒนาพนังงานช่างเทคนิค ดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนกล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  
 3..2 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อชุดท าความสะอาดท่อเดรน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาด
พอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้เครื่องในขณะเคลื่อนย้ายและ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนนี้มีประสิทธิภาพสูง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเม่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ และน าไปทดลองใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป   
 1.2 ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และหา
ประสอทธิภาพมาแล้ว เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกันเช่น ช่าง 
Service Air condition 
2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในระยะยาว 
เมื่อเวลา ผ่านไปแล้วชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 2.2 น าชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนนี้ไปทดลองใช้กับเครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆ
ขนาดท่อเดรนน้ าขนาดต่างๆและศึกษาประสิทธิผล 
 2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากขึ้น 
 2.4 ควรติดตั้ง sensorตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูงเพ่ือป้องกัน Pump ช ารุด เนื่องจากความร้อนที่เกิด
ขึ้นมาจากอุณหภูมิน้ าที่ไหลผ่านตัว Pump 
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S 005 
ชุดสาธิตการท างานของระบบทาความเย็นขนาดใหญ่  

(Chiller) Demonstration of large cooling system (Chiller) 
 

สหพัฒน์  นาคนฤมิตร 1  และ ธเนศ  โสดา 2ดร.อ าพล  สีดาดี3 ณัฐพลธ์   อุดมธนวงศ์4  นพดล    พูลทว5ี 

Sahapat  Nakharumit1 Thanet  Soda2 Umpol Seedadee3 Natthapol Udomthanawong4 Noppadol Pooltawee5  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย้นขนาดใหญ่  
(Chiller) 2) หาประสิทธิภาพของชุดสิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) เครื่องมือที่ใช้ใน
1) ชุดสาธิตในการท างาน 2) แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ การวิจัยครั้งนี้ คือ สาธิตการท างาน
ของระบบท าความเย้นขนาดใหญ่ (Chiller) จ านวน 10 คน ได้แก่ พนักงานบริษัท พร้อม ที่หน่วยงาน Thai 
Summit Tower จ านวน 5 คน และหน่วยงานมาตราวิทยา จ านวน 5 คน กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักงานบริษัท 
พร้อม ที่หน่วยงาน Thai Summit Tower สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย้นขนาดใหญ่ มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการหาความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี 2) ชุดสิตการท างาน
ของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพ   
ค าส าคัญ: ชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 
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Abstract 
 This research was aimed to 1) create a demonstration kit of large cooling 
system(Chiller), and 2) to find the efficiency of the demonstration kit. The samples were 5 
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employees of Prompt Tecno-service Co., Ltd. working at Thai Summit Tower and 5 from 
Metrology Unit, derived from purposive sampling. Data was analyzed by mean and standard 
deviation.  
 The research findings were that the demonstration kit of large cooling system 
(Chiller) had the efficiency at the “much” level. The evaluation on suitability and feasibility 
of demonstration kit of large cooling system (Chiller) was at “high” level, and 2) the 
satisfaction of users was at “much” as well.   
Key Word: Demonstration kit for large-scale refrigeration systems (Chiller) 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการลงทุนท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เจ้าของเป็นคนไทย หรือธุรกิจ
ที่เจ้าของเป็นคนต่างประเทศ กลุ่มประเทศน้อยใหญ่ ต่างพากันมาลงทุนในประเทศไทย มีการท าธุรกิจมากมาย 
ธุรกิจค้าขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการต่างๆ โดยแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ต่างต้องมีอาคารส านักงาน เพื่อในการจัดท าข้อมูลต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ ภายในอาคารส านักงานต่างๆ ต้อง
มีระบบการบริการเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเช่นระบบปรับอากาศระบบลิฟต์และแสงสว่างเป็นต้น 

โดยการท างานของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ หรือท่ีเรียกว่าชิลเลอร์ (Chiller) ได้มีระบบการท างาน
ที่ซับซ้อนเนื่องจากทางพนักงานที่เข้ามาท างานใหม่ไม่ค่อยจะเข้าใจในระบบท างานของเครื่องปรับอากาศขนาด
ใหญ่ทางผู้ด าเนินโครงการเลยได้มีความคิดว่าจะจัดท าชุดสาธิตการท างานของเครื่องปรับขนาดใหญ่ข้ึนมา
เพ่ือให้แสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่อย่างครบวงจรการท างาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
หรือพนักงานที่เข้ามาท างานใหม่  และไม่ความรู้ และประสบการณ์ได้เกิดความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับการท างาน
ของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดท าชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่
เพ่ือให้เป็นสื่อการเรียนการสอนกับพนักงานที่เข้ามาท างานใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจการท างานของระบบการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่    
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ 
 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] ชัยวัฒน์ มิสดีย์ (2553) บทคัดย่อ สารนิพนธ์ฉบับนี้มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของ เครื่องท าน้ าเย็น ระบบปรับอากาศ อาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาที่ประสบปัญหา ด้านค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบ ารุง เนื่องจากอายุการใช้
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งานที่มากของเครื่องท าน้ าเย็น ขณะเดียวกัน ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่มีอยู่ ในปัจจุบันไม่ เหมาะกับ
สภาพที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องท าน้ าเย็นถือวาเป็นเครื่องจักรหลักของระบบปรับอากาศที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการท างาน ของระบบปรับอากาศภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาใน
การควบคุมสภาวะ การท างานของอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานและมีความ
น่าเชื่อถือ โดยแนวทางของการศึกษาเริ่มจากการเก็บข้อมูลการเดินเครื่องท าน้ าเย็นเพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพ  
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขพร้อมกับด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  เครื่องท าน้ าเย็น 
ด้วยการน าเทคนิคการหาค่าเฉลี่ยการเดินเครื่องมาปรับปรุงแผนงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและจัดท าขั้นตอน
การควบคุมการเดินเครื่องท าน้ าเย็นเพ่ือลดความถี่การซ่อมบ ารุงแกไข้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบกับ
ค่าเฉลี่ยการเดินเครื่องและค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงหลังการ ปรับปรุงพบว่าความถี่การซ่อมบ ารุงแก้ไขลดลงจาก
เดิม 14 ครั้งคงเหลือ 11 ครั้งโดยมีผลท าให้ ค่าเฉลี่ยการเดินเครื่องท าน้ าเย็นเพ่ิมขึ้นจากเดิม 28.34% เพ่ิมเป็น 
65.26% และค่าใช้จ่าย การซ่อมบ ารุงลดลงจากเดิมเท่ากับ 30.02% 

 [2] นาย ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล (2555) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดสาธิต
การสอน เรื่องการท างานของระบบท าความเย็นแบบชิลเลอร์ควบคุมด้วยระบบดิจิตอลจากการด าเนินงานวิจัย
ท าให้ได้ชุดสาธิตการท างาน ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ขึ้นมา 1 ชุดซึ่งผลการ ประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่าด้านการออกแบบด้านการน าไปใชง้านด้านคู่มือการใช้งานและใบงาน คุณภาพรวม
เฉลี่ยของชุดสาธิตเท่ากับ 4.593 อยู่ในระดับดีมาก  และจากผลการทดลองชุดสาธิตดังกล่าวกับกลุ่มตวัอย่าง 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุสาหกรรมไฟฟ้าจา นวน 30 คน พบว่า ชุดสาธิตการทา งานระบบปรับอากาศแบบชิล
เลอร์ มี คุณภาพรวมเฉลี่ยของชุดสาธิตเท่ากับ 4.48 อยใุุนระดับดีนอกจากนี้ จากผลการทดลองครั้งที่ 1 เมื่อยัง
ไม่ได้ ปรับปรุง คลูลิ่งทาว์เวอร์ (คลูลิ่งทาวเวอร์เป็นแบบสี่เหลี่ยม) พบว่าใช้เวลาท า ความเย็น 6  นาที และ
หลงัจากการปรับปรุง คลูลิ่งทาว์เวอร์ ให้ไกล้เคียงกับแบบมาตรฐานแล้วพบว่าชุด สาธิตใชเุวลาในการท าความ
เย็นลดลงเหลือ 4  นาที 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ สร้างชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ 
1) เพ่ือสร้างชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ 
2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ซึ่งผู้จัดท าโครงการได้มี

วิธีการด าเนินงานตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
1. ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 

1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและสร้างการชุดสาธิตการท างาน
ของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 

1.2 ออกแบบโครงสร้างการชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 
1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็น

ขนาดใหญ ่
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1.4 การประเมินความเหมะสม และความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 
(Propriety) ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ระดับ

ความ
คิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างการ
ท างานของชุดสาธิตการ
ท างานของระบบท าความ
เย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 

4.08 0.57 มาก 4 0.5 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุม 
การท างานของชุดสาธิตการ
ท างานของระบบท าความ
เย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 

4.16 0.55 มาก 4.12 0.43 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.12 0.56 มาก 4.06 0.46 มาก 
  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ที ่ รายการประเมิน  S.D ผลการประเมิน 

1 การออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน 4.6 0.55 ดีมาก 

2 รูปแบบมีความสวยงามน่าใช้งาน 4.6 0.55 ดีมาก 

3 มีความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยและการจัดเก็บ 4.2 0.84 ดี 

4 แสดงการท างานของระบบ (Chiller) 4.0 0.71 ดี 

5 มคีวามมั่นคงแข็งแรงและไม่มีน้ าหนักมากเกินไป 4.2 0.45 ดี 
6 เป็นสื่อการเรียนรู้ของระบบ (Chiller) ภายในหน่วยงาน 3.6 0.55 ดี 
 รวม 4.2 0.61 ดี 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าการออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือคะแนน 4.6 มีผลการประเมินใน
ระดับดีมาก และการเป็นสื่อการเรียนรู้ของระบบ (Chiller) ภายในหน่วยงาน มีภาพรวมที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ 3.6 ภาพรวมทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือ คะแนนเฉลี่ยที่ 4.2 คะแนน  
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3.1 การหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาด
ใหญ่ (Chiller)  

ตารางท่ี 3 การหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 

รายการประเมิน 
   ผลรวม
คะแนน= ∑R   

จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ=N 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน 3 3 1 
2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3 3 1 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 3 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 3 3 1 
ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ 3 3 1 
6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 3 3 1 

7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกต่อผู้ใช้งาน 3 3 1 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 2 3 0.6 
ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9.ประโยชน์ของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความ
เย็นขนาดใหญ่ (Chiller)  

3 3 1 

10.ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท า
ความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller)  

3 3 1 

 
จากตารางที่ 3.1 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็น

ขนาดใหญ่ (Chiller)  พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของผู้ทดลองครั้งที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่
รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 

2) ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 
2.1. Power Supply Switching 12 V 10 A  เป็นอุปกรณ์แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับชุด

ควบคุมการท างานของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller)  
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2.2. Switch ON-OFF 220 W 250 V เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปิด-ปิดระบบไฟ ในการใช้งานการ
ควบคุมการท างานของระบบชุดควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ชนิดระบายความร้อนด้วย
น้ าเย็น (Chiller) 

2.3. เปิด Switch DC ตามล าดับการท างานของชุดควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าเย็น (Chiller) 

2.4. จอแสดงผล LCD หรือย่อมาจากค าว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ท ามาจากผลึก
คริสตอลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือที่เรียกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการปล่อย
กระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะท าให้ผลึกโปร่งแสง ท าให้แสงที่มาจากไฟ  Backlight แสดงขึ้นมาบน
หน้าจอ ส่วนอ่ืนที่โดนผลึกปิดกั้นไว้ จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่น สีเขียว หรือ สีฟ้า ท าให้
เมื่อมองไปที่จอก็จะพบกับตัวหนังสือสีขาว แล้วพบกับพ้ืนหลังสีต่างๆกัน 

2.5. พัดลม  12 V ขนาด 12 W ท าหน้าที่ช่วยในการระบายความร้อนของน้ าที่ไหลเข้าสู่ 
Cooling ซึ่งเมื่อมีการท างานแล้วจะท าให้เกิดการดูดความร้อนออกจากน้ า ซึ่งเป็นการช่วยรักษาอุปกรณ์ที่
ท างานอยู่ไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินกว่าที่อุปกรณ์นั้นจะสามารถทนได้ 

2.6. เซ็นเซอร์ ท าหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิของน้ าภายใน  Cooling และแสดงผลมาที่จอ LCD ที่
ติดตั้งไว้ 

 
ภาพที่ 1  ติดตั้งอุปกรณ์ และสายควบคุมต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ 

3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 
 3.1 ศึกษางานวิจัยของ ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล (2555) การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการ
สอน เรื่องการท างานของระบบท าความเย็นแบบชิลเลอร์ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 
 3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 
 3.3 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    898 
 

 
  

 3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาด
ใหญ่ (Chiller) 

4.1 ด าเนินการทดสอบชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเยน็ขนาดใหญ่ (Chiller) ภายในหน่วยงาน 
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ อาคารมาตรธ ารง 
5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

4.1 ตารางแสดงการทดสอบชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 

จากตารางที่ 1 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการวัดค่าอุณหภูมิของชุดสาธิตการท างานของระบบท า
ความเย็นขนาดใหญ่ จาการทดสอบพบว่า การวัดอุณหภูมิที่เวลา 5 นาที  มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 
ครั้งอุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดอุณหภูมิที่เวลา 10 
นาที มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100 การวัดอุณหภูมิที่เวลา 15 นาที มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดอุณหภูมิที่เวลา 20 นาที มีการทดสอบวัด
อุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การ
วัดอุณหภูมิที่เวลา 25 นาที มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง การวัดอุณหภูมิที่เวลา 30 นาที มีการทดสอบวัดอุณหภูมิ จ านวน 10 ครั้งอุณหภูมิ
อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

เวลาที่ใช้
ทดสอบ 

อุณหภู
มิที่

ทดสอบ 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนครั้งที่ทดสอบ/ผล 
จ านวนที่
ทดสอบ

ผ่าน 

ผลการ
ทดสอบ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 100% 

5 นาที 26 °C ±0.5 °C 26.9 26.7 26.5 26.3 26.3 26.71 26.1 26.0 26.0 26.0 10 100% 

10 นาที 26 °C ±0.5 °C 26.7 26.7 26.6 26.7 26.7 26.7 26.5 26.5 26.5 26.3 10 100% 

15 นาที 25 °C ±0.5 °C 25.8 25.6 25.5 25.5 25.4 25.4 25.3 25.1 25.1 25.0 10 100% 

20 นาที 25 °C ±0.5 °C 25.5 25.4 25.4 25.3 25.3 25.1 25.1 25.1 24.9 24.9 10 100% 

25 นาที  24 °C ±0.5 °C 23.8 23.8 23.8 23.7 23.6 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 10 100% 

30 นาที 24 °C ±0.5 °C 23.4 23.4 23.4 23.4 23.5 23.4 23.5 23.5 23.5 23.4 10 100% 

 ค่าเฉลี่ย ( ) 60 100% 
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ผลการวิจัย 
การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ได้มีการหา

ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) 
 1. การสร้างชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเยน็ขนาดใหญ ่ (Chiller) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น

สื่อในการศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกบัส่วนประกอบ การท างานของระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เพ่ือจะได้น า
ความรู้ที่ได้จากชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ไปเปน็แนวทางก่อนที่จะไปเจอ
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในรูปแบบของจริง 

 2.ผลการประเมินประสิทธภิาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเยน็ขนาดใหญ่(Chiller) 
จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าการออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสดุคือคะแนน 4.6 มีผล
การประเมินในระดับดีมาก และการเป็นสื่อการเรยีนรู้ของระบบ (Chiller) ภายในหนว่ยงาน มีภาพรวมที่มี
คะแนนเฉลีย่ต่ าที่สุดคือ 3.6 ภาพรวมทั้งหมดมีคะแนนเฉลีย่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีคือ คะแนนเฉลี่ยที่ 4.2 คะแนน 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการท าวิจัยเรื่อง แบบจ าลองการท างานของเครื่องท าน้ าเย็นนั้นผู้จัดท าได้มีแนวคิดในการ
จัดท าเป็นโมเดลให้มีความสามารถในการเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคล ที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานหรือนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ระบบการท างานและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่และในการประเมินผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) กับผู้เชี่ยวชาญ ผล
การประเมินประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) จากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าการออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน มีภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือคะแนน 4.6 มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก และเป็นสื่อการเรียนรู้ของระบบ (Chiller) ภายในหน่วยงานมีภาพรวมที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าที่สุดคือ 3.6 ภาพรวมทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือ คะแนนเฉลี่ยที่ 4.2 คะแนน  
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการใช้งาน ชุดสาธิตการท างานของระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. ควรมีการติดตวัหนงัสือประกอบว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เรยีกว่าอะไรอย่างเช่น คลูลิง่ AHU และชิลเลอร ์
2. ควรท าคู่มือประกอบการใชง้านของแบบจ าลองนี ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate  
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิตชิ้นงาน 2) ด้านการออกแบบสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter 1) ด้านการใช้งาน ในกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.50) 2. ด้านการออกแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 
4.66) 

 
ค าส าคัญ:  อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 

 
Abstract 

This research aims To establish and evaluate the efficiency of clamping Lifter Plate 
Expert 5 was used in this study were scales, Level 5 is divided into two areas: 1) the use in 
the manufacture of products, 2). the statistical design, data analysis were mean and standard 
deviation results showed that the performance grips the workpiece Lifter 1) above. Using 
Process manufacturing The overall level ( x = 4.50) 2. Design. The overall level ( x = 4.66). 

 
Keywords : Grips the workpiece Lifter Plate. 
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3 4 5 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพ ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 
1 2 Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
3 4 5 Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    901 
 

 
  

บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ถือ
เป็นเศรษฐกิจส่วนที่ส าคัญ และมีการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการผลิต คุณภาพของสินค้า 
ราคา ความรวดเร็วในการผลิตและการบริการ เพราะในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทนี้มักมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ท าให้องค์กรต้องมีการปรับปรุงธุรกิจ 
และเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การที่จะท าให้ได้ก าไรมากขึ้น 
จากการเพ่ิมราคาขาย ปัจจุบันนั่นไม่สามารถท าได้หรือจะลดคุณภาพลง เพ่ือให้ต้นทุนถูกลงก็ไม่สามารถท าได้
เช่นกัน ดังนั่นองค์กรจึงต้องหาทางปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิต โดยที่ราคา
ขายไม่เพ่ิมขึ้น และระดับคุณภาพของสินค้าและบริการไม่ลดลง ในกระบวนการผลิตและการส่งมอบที่รวดเร็ว 
จึงจะท าให้องค์กรสามารถแข่งขันขันกับคู่แข่งได้ และอยู่รอดในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างยั่งยืน  
 เนื่องจากบริษัทที่น ามาเป็นกรณีศึกษานั้น เป็นบริษัทตัวอย่างในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการ
บรรจุกระป๋อง ท าให้มีชิ้นส่วนและอะไหล่ประกอบเครื่องจักรที่จ านวนมาก หนึ่งในนั่นก็คือ “Lifter Plate” 
จากการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 2ปี พบว่างาน Lifter 
Plate อาจจะเข้ามาไม่บ่อยแต่เป็นงานที่จ านวนมากในแต่ละครั้ง โดยครั้งนึงจะมีงานเข้ามาประมาณ 20 – 40 
ชิ้นต่อครั้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนโดยมีขั้นตอนการด าเนินคือ การงานหล่อสแตน
เลสหล่อขึ้นรูป (SUS304) น าชิ้นงานกลึงขึ้นรูปด้านที่ 1 (ปาดหน้า,กลึงกลม) พลิกด้านเพ่ือกลึงปาดหน้าด้านที่ 
2  กัดชิ้นงานรอบตัวเพื่อความสวยงาม และเจาะร่องลิ่มด้านที่ 1 เพ่ือใส่สลัก และท าการยิงPart จากล าดับการ
ด าเนินงานพบว่าชิ้นงาน Lifter Plate มีล าดับขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน และเนื่องจากชิ้นงานเป็นงานหล่อขึ้น
รูป เมื่อมาถึงกระบวนการการท าร่องลิ่มซึ่งต้องท าการตั้งร่วมศูนย์งานทุกชิ้นเพ่ือให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ 
โดยในการตั้งร่วมศูนย์นั่นอาจจะใช้เวลานานในการตั้งศูนย์ชิ้นงานในแต่ละตัว หรือปัญหาอาจจะมาจาก
อุปกรณ์ไดอัลเกจแบบเข็มกระดกที่ใช้ในการตั้งศูนย์มีไม่เพียงพอท าให้ต้องรอคอยเวลาที่นาน ดังนั้นหากในการ
ท าร่องลิ่มไม่เสร็จสมบูรณ์ ก็จะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนถัดไปไม่สามารถด าเนินงานได้ เกิดการรอคอย และนั่น
ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการผลิตก็คือเวลาในการผลิต การลดเวลาในการปรับตั้งชิ้นงานก็เป็นอีกวิธี ในการ
ลดต้นทุนการผลิตในส่วนของเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
 จากความส าคัญดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นลดเวลาในกระบวนการปรับตั้งชิ้นงานในการตั้งร่วมศูนย์
ส าหรับการท าร่องลิ่ม คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate เพ่ือช่วยลด
ต้นทุนการผลิตในส่วนของเวลา เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ส าหรับใช้ใน
กระบวนการการตั้งร่วมศูนย์งาน จ านวน4 ชุด 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิดทฤษฎีการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 
  1.1 ต าแหน่งของตัวยึดจับชิ้นงาน ตัวยึดจับชิ้นงานจะต้องสัมผัสกับชิ้นงานตรงจุดที่ชิ้นงานมี
ความแข็งแกร่งที่สุดเสมอไป ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้แรงที่เกิดจากการยึดจับนั้นไปท าให้ชิ้นงานเกิดการแอ่นโค้ง
หรือท าให้ชิ้นงานเสียหายชิ้นงานจะต้องถูกรองรับไว้ด้วยถ้าจุดที่จะถูกยึดจับนั้น อาจถูกแรงของการยึดจับท าให้
ชิ้นงานเกิดแอ่นหรือโค้งข้ึนได้  
  1.2 แรงจากเครื่องมือตัด แรงในการตัดส่วนมากจะเป็นแบบทิศทางกดลงและถูกต้านทาน
โดยฐานของอุปกรณ์จับยึด นอกจากนี้แรงบิดที่เกิดก็จะท าให้ชิ้นงานที่ ถูกตัดหรือถูกเจาะหมุนรอบแกนของ  
ดอกสว่านได้ และอีกแรงหนึ่งคือแรงที่ท าให้เกิดการปีนขึ้นของชิ้นงานในระหว่างการเจาะเมื่อดอกสว่านเจาะ
ทะลุอีกด้านหนึ่งของชิ้นงานส าหรับจิ๊กเจาะรู แรงที่จะท าให้ชิ้นงานหมุนรอบดอกสว่านจะถูกต่อต้านโดยตัว
ก าเนิดต าแหน่ง (Locators) ที่อยู่รอบชิ้นงานที่ท าการยึดให้ชิ้นงานติดแน่นในต าแหน่งเดิม และส าหรับแรงที่จะ
ท าให้ชิ้นงานปีนขึ้นนั้นการใส่ตัวยึดจับ (Clamp) ให้ยึดชิ้นงานก็จะเป็นการช่วยให้ชิ้นงานติดแน่นอยู่ในต าแหน่ง
นั้นโดยไม่เกิดการเคลื่อนที่ข้ึนด้านบน  
  1.3 แรงในการยึดจับชิ้นงาน แรงในการยึดจับชิ้นงานนี้เป็นแรงที่จ าเป็นจะต้องมีเพ่ือส าหรับ
ยึดจับชิ้นงานให้อยู่นิ่งตรงต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในระหว่างที่เครื่องจักรก าลังท างานและแรงนี้ จะถูกต่อต้านโดย
ก าหนดต าแหน่งเดิม หรือถูกดึงออกจากอุปกรณ์จับยึดในระหว่างที่ชิ้นงานถูกกระท าอยู่ ส าหรับชนิดของตัว   
ยึดจับชิ้นงานและปริมาณของแรงที่จ าเป็นต้องใช้ในการยึดจับชิ้นงานนั้นจะถูกพิจารณาจากแรงของเครื่องมือที่
จะกระท าต่อชิ้นงานและต าแหน่งของชิ้นงานที่ถูกก าหนดไว้ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อุษาวดี องอาจวุฒิชัย [4]  (2553)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบชุดจับยึดส าหรับการผลิตโครงสราง
หลักของรถโดยสาร ปัจจุบันนี้การผลิตรถโดยสารขึ้นในประเทศไทยจะน าโครงสรางหลักรถโดยสาร (Chassis) 
ที่ใชงาน   แลวมาซอมบ ารุง มีเพียงสวนนอยที่จะผลิตโครงสร้างหลักเอง เนื่องจากการผลิตโครงสรางหลักใช้
ระยะเวลานาน จึงมีอัตราการผลิตรถโดยสารคอนขางต่ า คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาเพ่ือลดระยะเวลาการผลิตโครง
สรางหลักรถโดยสาร โดยออกแบบการผลิตโครงสรางบนอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jig) ซึ่งจะศึกษาขั้นตอนการ
ผลิตจากบริษัทอูเชิดชัยอุตสาหกรรมจ ากัด คณะผูวิจัยไดแบงโครงสรางยอยและจัดกลุมเพ่ือน ามาออกแบบอุป
กรณจับยึดชิ้นงานไดจ านวน4 กลุมจากนั้นน ามาวิเคราะหความแข็งแรงดวยการจ าลองแบบอุปกรณจับยึด
ชิ้นงานและวิเคราะหดวยโปรแกรม ANSYS Workbench พบวาสวนของอุปกรณจับยึดที่มีความปลอดภัยต่ า
ที่สุดมี   คาความปลอดภัยเทากับ 1.94 จึงไดออกแบบโครงสรางเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความแข็งแรงของอุปกรณ
จับยึด อีกทั้งยังปรับขนาดและเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นส าหรับชิ้นสวนสลักล็อคอีกดวย ทั้งนี้คณะผู
วิจัยไดศึกษาเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพ่ือน ามาวางแผนก าลังการผลิตพบวาการปฏิบัติงาน 2 คนได
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อัตราการผลิต 2.3 คันตอวันมีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึน 90% จากการปฏิบัติงาน 1 คนและเกิดอัตราการวางงานน
อยกวาการปฏิบัติงาน 4 คน สวนการปฏิบัติงาน 6 คนที่ตองเพ่ิมอุปกรณจับยึดจ านวน 2 ชิ้น ใหอัตราการผลิต 
5คันตอวัน อัตราการผลิตเพ่ิมขึ้น 25% จากการปฏิบัติงาน 4คนซึ่งในที่นี้เปนการศึกษาเวลามาตรฐานที่ใชใน
การประกอบโครงสรางยอยกอนที่จะน าไปประกอบเปนโครงสรางหลักรถโดยสารต่อไป 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการท าร่องลิ่มของโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 

เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการผลิต โดยได้รับข้อมูลจากการสอบถามจากผู้ควบคุมการผลิต 
 2. เก็บรวมรวบข้อมูล ทางคณะผู้จัดโครงการ ท าการเก็บข้อมูลของการตั้งร่วมศูนย์

ชิ้นงานแต่ละตัว 
 3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง

ของกระบวนการที่เกิดการรอคอย และเป็นแนวทางเบื้องต้นในการลดเวลาการตั้งร่วมศูนย์ของชิ้นงาน 
 4. ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยประยุกต์ใช้การจับยึดชิ้นงาน Lifter Plate เพ่ือลด

เวลาในการตั้ง    ร่วมศูนย์ เพ่ือให้ง่ายต่อการข้ึนรูปร่องลิ่ม 
 5. ประเมินผล โดยในการหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate นั่นได้

ท าแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจ านวน 5 ท่าน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 6. สรุปผลด าเนินงาน 
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ผลจากการด าเนินการวิจัย 
 จากข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยตามหัวข้อที่3 เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนได้ผลดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการท าร่องลิ่มของโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกเป็น

บริษัทตัวอย่างในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการบรรจุกระป๋อง ท าให้มีชิ้นส่วนและอะไหล่ประกอบ
เครื่องจักรที่จ านวนมาก โดยกระบวนการผลิตหลัก Lifter Plate คือ การหล่อขึ้นรูปโดยใช้อลูมิเนียม โดย
กระบวนการขึ้นรูป Lifter Plateดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการขึ้นรูป Lifter Plate 
 
 2. เก็บรวมรวบข้อมูล ทางคณะผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลของการตั้งร่วมศูนย์ชิ้นงานที่

ขึ้นกับโต๊ะปากกาจับชิ้นงาน ในที่นี้ทางผู้วิจัยได้ใช้การจับเวลาได้การตั้งร่วมศูนย์แต่ละชิ้น ที่ท าการขึ้นรูปร่อง
ลิ่ม Lifter Plate ในเครื่องรุ่น OKUMA 468V  

 3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข ผู้จัยได้ท าการวิเคราะห์เพ่ือ
บ่งชี้สาเหาตุที่เป็นไปได้ของปัญหา จากการรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการสูญเสียเวลาจาก
การบันทึกการผลิตชิ้นงานปัญหาหลักที่พบคือ เนื่องจากชิ้นงานเป็นหล่อสแตนเลขึ้นรูป (SUS304) และได้ท า
การกลึงขึ้นรูปมาท าให้ต้องมีการตั้งร่วมศูนย์ทุกครั้งที่น าขึ้นโต๊ะปากกา ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การตั้งร่วมศูนย์บนโต๊ะปากกา 
 
 จึงได้น าเสนอแนวทางแก้ไขโดยการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate เพ่ือ

ช่วยลดเวลาในการตั้งร่วมศูนย์ชิ้นงานในแต่ละชิ้น และยังช่วยการแก้ไขปัญหาในการรอไดอัลเกจแบบเข็ม
กระดกจากเครื่องอ่ืน 

 4. ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยทางผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน 
Lifter Plate ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 
 

 5. ประเมินผล ในการหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plateนั่น ทาง
ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมการผลิต 
และผู้มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 2 ปี ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ การหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึด
ชิ้นงาน Lifter Plate โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิตชิ้นงาน 2) ด้านการ
ออกแบบ        

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มี

โครงสร้างเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน  Lifter Plate 2) 
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาแล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
ประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของข้อค าถามแต่ละข้อให้ตรงกับจุดประสงค์ของการวิจัย ( Index of ltem 
Objective Congruency : IOC) 3) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและน าไปใช้ในกระบวนการวิจัย 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ผู้วิจัย
ด าเนินการสรุปผลการหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ตารางประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate  

 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ด้านการใช้งานใน
กระบวนการผลิตชิ้นงาน Lifter Plate โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.50) และด้านการออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.66)  
 1. ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิตชิ้นงาน Lifter Plate แสดงดังตารางที่ 2 

ข้อ ประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate        X                S.D. 

1 ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิตชิ้นงาน Lifter Plate 4.50 0.63 

2 ด้านการออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 4.66 0.49 

ข้อ ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิตชิ้นงาน X                S.D. 

1 ช่วยลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน 4.60 0.54 

2 อายุการใช้งานของอุปกรณ์จับยึดมีความคงทน 4.40 0.89 
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ตารางที่ 2 ตารางประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 
ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิตชิ้นงาน 

  
  จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ด้านการใช้งานโดย

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 1 ช่วยลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน และข้อ 4 ชิ้นงานที่ได้

ออกมามีความเที่ยงตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.60) รองลงมา คือข้อ 2อายุการใช้งานของอุปกรณ์จับยึดมี

ความคงทนค่าเฉลี่ยเท่ากับ และข้อ3 ขนาดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate และ ( = 4.40) ซึ่งสรุปผล
โดยรวมด้านการใช้งาน จากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ใช้ได ้

 
 2. ด้านการออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate แสดงตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ตารางประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ด้านการออกแบบ 
 ตารางที่ 3 จะเห็นว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ด้านการออกแบบโดย

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ (  = 4.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ3 ใช้ต้นทุนต่ าในการสร้างอุปกรณ์จับยึด      
ข้อ 4 อุปกรณ์จับยึดมีความสะดวกในการถอดประกอบ และข้อ6 อุปกรณ์จับยึดมีความสะดวกต่อการ

เคลื่อนย้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.80) รองลงมา คือข้อ1 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดมีความเหมาะสมกับ

ชิ้นงาน และข้อ5 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.60) และข้อที่มีประสิทธิภาพ

3 ขนาดของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 4.40 0.54 

4 ชิ้นงานที่ได้ออกมามีความเท่ียงตรง 4.60  0.54   

 เฉลี่ยรวม 4.50  0.763  

ข้อ ด้านการออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate X                S.D. 

1 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดมีความเหมาะสมกับชิ้นงาน 4.60 0.54 

2 การเลือกวัสดุที่น ามาใช้ท าอุปกรณ์จับยึดมีความ
เหมาะสม 

4.40 0.54 

3 ใช้ต้นทุนต่ าในการสร้างอุปกรณ์จับยึด 4.80 0.44 

4 อุปกรณ์จับยึดมีความสะดวกในการถอดประกอบ 4.80  0.44  

5 
6 

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
อุปกรณ์จับยึดมีความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 

4.60 
4.80 

0.54 
0.44 

 เฉลี่ยรวม 4.66  0.49 
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อ2 การเลือกวัสดุที่น ามาใช้ท าอุปกรณ์จับยึดมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.40) 
ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านการใช้งาน จากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ใช้ได ้   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate กรณีศึกษา บริษัทสุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลในแต่ละด้านของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านการใช้งานอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate โดยภาพรวมประสิทธิภาพของแม่พิมพ์มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ที่คณะผู้จัดท าได้สร้างขึ้นท า ช่วยลดเวลา
ในการผลิตชิ้นงาน ชิ้นงานที่ได้ออกมามีความเที่ยงตรง ขนาดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate มีความ
เหมาะสม ระยะเวลาในการผลิตเป็นเวลานานโดยใช้เครื่องจักรที่ใช้คนผลิตซึ่งมีอัตราการผลิต 17-30 นาที ท า
การตั้งร่วมศูนย์ได้ 1 ชิ้น แต่ถ้าหากใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate จะสามารถมีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้น
เป็น 8-12นาที จะท าการตั้งร่วมศูนย์ได้ 1 ชิ้น เพราะอายุการใช้งานของอุปกรณ์จับยึดมีความคงทน ซึ่ง
สอดคล้องกับ [4] ได้ด าเนินการศึกษาเรื่องการออกแบบชุดจับยึดส าหรับการผลิตโครงสร้างหลักของรถโดยสาร 
ปัจจุบันนี้การผลิตรถโดยสารขึ้นในประเทศไทยจะน าโครงสร้างหลักรถโดยสาร (Chassis) ที่ใช้งานแล้วมาซ่อม
บ ารุง มีเพียงส่วนน้อยที่จะผลิตโครงสร้างหลักเอง เนื่องจากการผลิตโครงสร้างหลักใชระยะเวลานาน จึงมีอัตรา
การผลิตรถโดยสารค่อนข้างต่ า คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพ่ือลดระยะเวลาการผลิตโครงสร้างหลักรถโดยสาร โดย
ออกแบบการผลิตโครง สร้างบนอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jig) ซึ่งจะศึกษาขั้นตอนการผลิตจากบริษัทอูเชิดชัย
อุตสาหกรรมจ ากัด คณะผู้วิจัยได้แบงโครงสร้างย่อยและจัดกลุ่มเพ่ือน ามาออกแบบอุปกรณจับยึดชิ้นงานได
จ านวน 4 กลุ่มจากนั้นน ามาวิเคราะหความแข็งแรงด้วยการจารแบบอุปกรณจับยึดชิ้นงานและวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมANSYS Workbench พบว่าส่วนของอุปกรณ์จับยึดที่มีความปลอดภัยต่ าที่สุดมีค่าความปลอดภัย
เท่ากับ 1.94 จึงได้ออกแบบโครงสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความแข็งแรงของอุปกรณจับยึด อีกทั้งยังปรับขนาด
และเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นส าหรับชิ้นสวนสลักล็อคอีกดวย ทั้งนี้คณะผูวิจัยได้ศึกษาเวลามาตรฐาน 
(Standard Time)เพ่ือน ามาวางแผนก าลังการผลิต พบวาการปฏิบัติงาน 2 คนได้ อัตราการผลิต 2.3 คันต่อวัน
มีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึน 90% จากการปฏิบัติงาน 1 คนและเกิดอัตราการว่างงานน้อยกว่าการปฏิบัติงาน 4 คน 
สวนการปฏิบัติงาน 6 คนที่ต้องเพ่ิมอุปกรณจับยึดจ านวน 2 ชิ้น ใหอัตราการผลิต 5 คันต่อวัน อัตราการผลิต
เพ่ิมขึ้น 25% จากการปฏิบัติงาน 4 คนซึ่งในที่นี้ เป็นการศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการประกอบโครงสร้าง
ย่อยก่อนที่จะน าไปประกอบเป็นโครงสร้างหลักรถโดยสารต่อไป 
 ด้านการออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate โดยภาพรวมประสิทธิภาพของแม่พิมพ์มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ที่คณะผู้จัดท าได้สร้างขึ้นท า
ให้ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน มีความสะดวกในการถอดประกอบและยังท าให้ มีความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
เพราะใช้ต้นทุนต่ าในการสร้างอุปกรณ์จับยึด การออกแบบอุปกรณ์จับยึดมีความเหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และการเลือกวัสดุที่น ามาใช้ท าอุปกรณ์จับยึดมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ 
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[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงานเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม กล่าวว่า 
อุปกรณ์ที่ออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ อุปกรณ์จับชิ้นงาน แท่นยึด และจานก าหนดต าแหน่ง โดย
ตรวจสอบอุปกรณ์และวิธีการผลิตที่ความเชื่อม่ัน 95 % ในการผลิตจานก าหนดต าแหน่งขนาด 36 ฟัน 37 ฟัน 
และ 68 ฟัน จากอุปกรณ์ต้นแบบพบว่าให้ค่า p-value เท่ากับ 0.058 แสดงว่ามีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน 
การตรวจสอบขนาดของฟันเฟือง 68 ฟันของการผลิตโดยอุปกรณ์ที่ออกแบบเทียบกับอุปกรณ์ต้นแบบ และคน
ผลิต 2 คน พบว่า  P-Value เท่ากับ 0.336 และ 0.169 ตามล าดับ แสดงมีความเหมือนกันของการผลิตเฟือง
ทั้ง 2 ชุด การตรวจการผลิตเฟือง 3 ชุดโดยไม่ก าหนดคนหรืออุปกรณ์โดย Nonparametric Test พบว่ามี
ความเหมือนกันของเฟืองทั้ง 3 ชุด การวิเคราะห์งาน จากตาราง Man Machine Chart ผลิตเฟือง 1 ฟัน 
พบว่า Utilization Ratio ของเครื่องจักรในอุปกรณ์จับยึดและเจาะชิ้นงานเก่ากับใหม่มีค่าใกล้เคียงกันแต่ของ
คนในอุปกรณ์แบบเก่าเทียบกับใหม่เท่ากับ 0.067 และ 0.044 เวลาว่างงานของคน (Idle Time) มีค่าเท่ากัน
ส่วนของเครื่องจักรเก่าเทียบกับใหม่เท่ากับ 4 วินาที และ 2.5 วินาที และจากการจับเวลาการผลิตระหว่าง
อุปกรณ์แบบใหม่จะมีการใช้เวลาน้อยกว่า 11 % แต่การจับเวลาการผลิตของการใช้อุปกรณ์แบบใหม่กับคน 2 
คน มีความแตกต่างกัน 3 % สรุปได้ว่าการสร้างอุปกรณ์โดยอุปกรณ์ใหม่ให้ชิ้นงานที่ไม่แตกต่างกันกับอุปกรณ์
ต้นแบบโดยมีขั้นตอนการผลิตน้อยลงด้านการออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate โดยภาพรวม
ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ที่
คณะผู้จัดท าได้สร้างขึ้นท า ช่วยลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน ชิ้นงานที่ได้ออกมามีความเที่ยงตรง ขนาดอุปกรณ์
จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate มีความเหมาะสม ระยะเวลาในการผลิตเป็นเวลานานโดยใช้เครื่องจักรที่ใช้คนผลิต
ซึ่งมีอัตราการผลิต 17-30 นาที ท าการตั้งร่วมศูนย์ได้ 1 ชิ้น แต่ถ้าหากใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate 
จะสามารถมีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 8-12นาที จะท าการตั้งร่วมศูนย์ได้ 1 ชิ้น เพราะอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์จับยึดมีความคงทน ซึ่งสอดคล้องกับ [3] ได้ด าเนินการศึกษาการลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรของ
กระบวนการพิมพ์ โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน เพ่ือลดเวลาในกระบวนการพิมพ์ของอุตสาหกรรมการผลิต
สิ่งพิมพ์ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเวลาสูญเสีย (Waste time) จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการพิมพ์ตั้งแต่
เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปี2554 พบว่ามีเวลาสูญเสียจากการปรับตั้งเครื่องจักรสูงที่สุดเป็น 6,025 
นาที หรือ 36% ของเวลาสูญเสียทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการผลิตพบว่าเครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวม OEE (Overall equipment effectiveness) เท่ากับ 43% ซึ่งเกิดความสูญเปล่าในส่วนของ
ความพร้อมในการท างาน ที่ท าให้เครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพต่ า  ดังนั้น จึงได้น าหลักการ SMED (Single 
minute exchange of die)ซึ่งเป็นหลักการในการลดเวลาสูญเสียของการปรับตั้งชิ้นงานมาประยุกต์ใช้
ปรับปรุง ผลจากการท างานวิจัยนี้ คือ สามารถลดเวลาการปรับตั้งเครื่องพิมพ์จาก 6,306 วินาที เหลือเพียง 
2,604 หรือลดลง 59% จากเวลารวม 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ผลจากการศึกษาการสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate กรณีศึกษา บริษัทสุทธิพงษ์ เอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากัด พบว่า ด้านการออกแบบต้นทุนต่ าในการสร้างอุปกรณ์จับยึด มีความสะดวกในการถอดประกอบ 
และต่อการเคลื่อนย้าย การออกแบบอุปกรณ์จับยึดมีความเหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม การเลือกวัสดุที่น ามาใช้ท าอุปกรณ์จับยึดมีความ และด้านการใช้งาน อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter 
Plate เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพ่ือผลิตชิ้นงานอย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานในการตั้งร่วมศูนย์ ท าให้
สะดวกต่อการผลิตชิ้นงาน Lifter Plate 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1) สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นงานจากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน Lifter Plate ควร
สนับสนุนให้น าอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ไปใช้ในกระบวนการผลิต 

 2) การใช้งานจริงนั้นต้องให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนนั่นเพ่ิมความระมัดระวังใน
การใส่อุปกรณ์ส าหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อให้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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S 007 

ชุดสาธิต Fire Pump System หน่วยงาน Tipco Tower By พร้อมเทคโนเซอร์วิส Fire 
Pump System demonstration Kit Tipco Tower By Prompt Techno Service 

 
ด ารงค์ศักดิ์   อ่อนจันทร์1  ณัฐวฒิุ   แปงการิยา2 กิตติ กุตนันท์3 นิสิต  พลภักดี4 ปราโมทย์ โลวาส5      

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างชุดสาธิต Fire Pump System ด้วยโปรแกรม Arduino   
(2) เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดสาธิต Fire Pump System (3) เพ่ือศึกษาหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ชุดสาธิต Fire Pump System กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากการสุ่มแบบเจาะจงเป็นพนักงานบริษัท 
พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบหาประสิทธิภาพ
และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

(1) ชุดสาธิต Fire Pump System ด้วยโปรแกรม Arduino ที่สร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

(2) ประสิทธิภาพของชุดสาธิต Fire Pump System พบว่า จากการทดสอบ 5 ครั้ง ผ่าน 5 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

(3) ความพึงพอใจของชุดสาธิต Fire Pump System พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ : ระบบปั๊มน้ าดับเพลิง 
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Abstract 
 This research aims (1) to create a series of demonstrations Fire Pump System with 
Arduino (2) to study the performance of a series of demonstrations Fire Pump System (3) to 
study the satisfaction of users demos Fire Pump System Group. experiments in this study. 
The sampling is a company with Techno Service Number 5 was used to collect the data was 
tested for performance and satisfaction. The statistics used in data analysis were mean and 
standard deviation.  
The results showed that :  
 (1) Demonstration Set Fire Pump System with Arduino generated through an 
examination by experts,  
 (2) performance demonstration kit Fire Pump System that the test five times over 5 
percent. 100  
 (3) demonstrate satisfaction of Fire Pump System that meets the satisfaction of the 
users. Overview on the highest level. 
 
Keywords: fire pump system.  
 
บทน า 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารสูงมากมายหลายแห่งที่ก าลังก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาคารส านักงาน
หรือคอนโด ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการลงทุนท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เจ้าของเป็นคนไทย หรือ
ธุรกิจที่เจ้าของเป็นคนต่างประเทศ กลุ่มประเทศน้อยใหญ่ ต่างพากันมาลงทุนในประเทศไทย มีการท าธุรกิจ
มากมาย ธุรกิจค้าขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการต่างๆ โดยแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่ต่างต้องมีอาคารส านักงาน โดยในอาคารส านักงานนั้นจ าเป็นต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยเพ่ือป้องกัน
เหตุเพลิงไหม้ที่จะเกิดข้ึนกับอาคารส านักงาน 
 ซึ่งระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump System) เป็นระบบที่มีความจ าเป็นต่อสถานที่ท่ี 
ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง และหน่วยงานราชการ
ต่างๆเป็นระบบปั๊มน้ าดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือ
ขนาดใหญ่ และการควบคุมการท างานได้ทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC  
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการสร้างแบบจ าลองของระบบ Fire Pump System เพ่ือใช้ส าหรับ
การสาธิตการท างานของระบบ Fire Pump System และเพ่ือให้เข้าใจหลักการท างานของระบบ Fire Pump 
System ได้ง่ายขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างชุดสาธิต Fire Pump System ด้วยโปรแกรม Arduino 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดสาธิต Fire Pump System 
 2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิต Fire Pump System 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. การสร้างชุดสาธิต 
 เมื่อจะลงมือสร้างชุดสาธิต ผู้สร้างจะต้องรู้ถึงหลักการสร้างชุดสาธิตว่าจะต้องมีการด าเนินการอย่างไร 
ซึ่งก็ได้มีศึกษาหลายท่านที่ได้เสนอหลักในการสร้างชุดสาธิตไว้ดังนี้  
 1.1 ฉลองชัย  สุขวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 190-200) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดสาธิตหรือสื่อการ
สอนประกอบด้วย ขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน  ดังนี้   
  1.1.1 ขั้นการวางแผนด าเนินการ โดยศึกษาสาระของระบบว่าต้องการหลักการ 
อะไรจะท าชุดสาธิตแบบใด  
  1.1.2 ขั้นตอนการผลิตโดยผลิตตามขั้นตอนที่ 1 โดยผู้ผลิตควรตรวจสอบความ สอดคล้อง
ของทุกขั้นตอนก าหนดเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา โดนสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้  
  1.1.3 ขั้นทดสอบประเมินผล หรือพัฒนาเมื่อท าการผลิตชุดสาธิตแล้ว โดยน าไปหา
ประสิทธิภาพ เมื่อเป็นหลักประกันว่า ชุดสาธิตนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน 
 1.2 ปรียา  ตรีศาสตร์ (2530, หน้า 44) กล่าวว่า ชุดสาธิตเป็นสื่อประสมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
แต่ชุดสาธิตที่สร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้หรือไม่จ าเป็นต้องเอาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ ซึ่งวิธีการ
วิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เรียกว่า Systems approach มาใช้วิเคราะห์ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
   
1.2.1 ขั้นปัญหาที่ต้องแก้ไขนั้นคืออะไร 
  1.2.2 ขั้นก าหนดเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 
  1.2.3 ขั้นการสร้างเครื่องมือ กระท าหลังจากตั้งเป้าหมายแล้วเพ่ือวัดได้ระยะ 
  1.2.4 ขั้นก าหนดทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหา เพ่ือใช้ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
  1.2.5 ขั้นทดลอง เพ่ือเลือกวิธีที่ดีที่สุดใช้เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  1.2.6 ขั้นวัดและประเมิน โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาประเมินว่าสามารถใช้ปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายได้หรือไม่เพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 1.3 ลาวัลย์  พลเกล้า (2533, หน้า 95) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตไว้ดังนี้ 
  1.3.1 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การก าหนดหน่วย หัวเรื่อง มโนคติ  
  1.3.2 ขั้นที่ 2 การวางแผน วางแผนไว้ล่วงหน้า ก าหนดรายละเอียด  
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  1.3.3 ขั้นที่ 3 การผลิตสื่อการเรียน เป็นการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผน 
  1.3.4 ขั้นที่ 4 หาประสิทธิภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของชุดสาธิต โดยน าไปทดลองใช้ 
ปรับปรุงให้มีคุณภาพตาม   เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ 
 1.4 Heather (1977,p 343-344) ได้ให้ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตด้วยตนเอง คือ 
  1.4.1 ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะน าให้ผู้เรียนได้ศึกษาแล้วจัดล าดับขั้นเนื้อหาให้
ต่อเนื่องจากง่ายไปยาก 
  1.4.2 ประเมินหาความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
  1.4.3 เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยค านึงความ
พร้อมและความต้องการของผู้เรียน 
  1.4.4 ก าหนดรูปแบบการเรียน 
  1.4.5 ก าหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานหรืออ านวยความสะดวกในการเรียน 
  1.4.6 สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าบรรลุเป้าประสงค์ในการเรียนหรือไม่ 
 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 วิชัย สุขคลีวนัติ และ อภิชาต แจ้งบ ารุง 1 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 
2555 )  : ได้ท าการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่พิเศษกรณีศึกษา : 
อาคารคุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การศึกษานี้เป็นการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเสนอมาตรการด้าน
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ โดยใช้กรณีศึกษาจากอาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ซึ่งเป็นอาคารในส่วนของกองทัพอากาศ และเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นสถานที่รักษา
ผู้ป่วย ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไปและข้าราชการกองทัพอากาศ โดยท าการตรวจสอบอาคารและมาตรฐานของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยจากอัคคีภัย และเสนอมาตรการ
ในการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งค านวณเวลาที่ใช้ในการอพยพไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัยเมื่อ
เกิดอัคคีภัย และเสนอแผนอพยพในการหนีไฟส าหรับอาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพ่ือป้องกัน
การสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ผลการศึกษาพบว่าความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคารคุ้มเกล้าฯ นั้นยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกัน
อัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เนื่องจากอาคารถูกใช้งานเป็นเวลานานท าให้ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
อัตโนมัติส่วนใหญ่อยู่ในสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และยังขาดการดูแล บ ารุงรักษาท่ี
เหมาะสม เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ า ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ และนอกจากนี้ในส่วนของห้อง
เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารดับเพลิง โดยวิธีฉีดเฉพาะจุดกับเครื่องยนต์และถังน้ ามันส ารอง มี
ปริมาณสารดับเพลิงจริงเพียง 250 และ 120 กิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งไม่เพียงพอในการศึกษาและวิเคราะห์
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ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่พิเศษกรณีศึกษา: อาคารคุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
วิศวกรรมสาร มก.118การดับเพลิง จากการค านวณตามมาตรฐานจะต้องใช้ปริมาณสารขนาด 739 และ 597 
กิโลกรัม ในกรณีของห้องควบคุมไฟฟ้าที่ใช้สาร HFC-227ea แบบฉีดครอบคลุมทั้งห้อง มีปริมาณ 68 กิโลกรัม 
แต่จากการค านวณจะต้องใช้ปริมาณ 162 กิโลกรัม ซึ่งไม่เพียงพอต่อความปลอดภัย เช่นเดียวกัน กรณีของพัด
ลมอัดอากาศท่ีใช้ในเส้นทางหนีไฟ จากการค านวณพบว่าควรมีขนาดของพัดลมไม่น้อยกว่า 11,436 cfmส่วน
ในเรื่องของเส้นทางการหนีไฟภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่พบว่ามีสิ่งกีดขวางในบางจุด ท าให้เป็นปัญหาในการ
ขนย้ายผู้ป่วยซึ่งมีผลต่อการอพยพผู้ป่วยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 2.2 หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย :กรณีศึกษาโรงแรม ปรินซ์พาเลซ อาจารย์
ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ ชื่อนักศึกษา นาย สมโภชน์ ทองชอุ่ม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัยของ พนักงานโรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยใช้แบบสอบถาม
ไปแจกยังกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น ๕๐๘ คน ผลการวิจัยพบว่าพนักงานโรงแรมปรินซ์พาเลซมีความรู้ความ
เข้าใจการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง รองลงมาคือด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวเมื่อ เกิดเพลิงไหม้ และน้อยที่สุดคือด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟ ข้อเสนอแนะจากการ 
วิจัยคือควรมีการศึกษาวิจัยระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบการ
ประเภทโรงแรมแห่งอ่ืนๆ และสถานประกอบการประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบและ สร้างความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยในสถานประกอบการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 โครงการชุดสาธิต Fire Pump System ผู้ด าเนินงานโครงการได้มีวิธีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบโครงสร้าง 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบสร้างวงจรต่าง ๆ 
3.  ขัน้ตอนการด าเนินการ  
4.  แผนผังการท างานอุปกรณ์ชุดสาธิต Fire Pump System 
5. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบโครงสร้าง 
ในการจัดสร้างชุดสาธิต Fire Pump System โครงสร้างเป็นส่วนในการเก็บชุดวงจรและกล่อง

ควบคมุ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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1.1 ศึกษาค้นคว้าวิธีการออกแบบโครงสร้าง และศึกษาการออกแบบรูปทรงโครงสร้างให้ความ
เหมาะสมกับงาน 

1.2 จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างโครงสร้าง 
1.3 ท าการประกอบโครง และจัดท าพ้ืนที่ส าหรับเก็บชุดวงจรและกล่องควบคุมกับเซ็นเซอร์ 
1.4 ท าการตรวจสอบของโครงสร้าง 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบสร้างวงจรต่าง ๆ 
ในการจัดสร้างชุดสาธิต Fire Pump System การออกแบบวงจรควบคุมจะต้องค านึงถึงอุปกรณ์ที่

จะใช้ต่อร่วมกับบอร์ด Arduino  เช่น จอ LCD , หลอด LED และSwitch ผู้จัดท าจึงให้ความส าคัญกับการ
จัดท าในส่วนของวงจร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

2.1 ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบอร์ด Arduino Mega 2560 , วงจร Switch 
Digital , วงจรชาร์จแบตเตอรี่ , วงจร LED , จอ LCD , Switching และจัดหาอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมใน
การน ามาใช้งาน 

2.2 ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ได้ศึกษาค้นคว้าให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 
2.3 ท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ท่ีได้จัดซื้อมาใช้งาน 
2.4 ท าการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้าง 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ  
ขั้นตอนการด าเนินการของชุดสาธิต Fire Pump System แสดงได้ดังรูปที่ 3.1 
 

 
รูปที่ 3.1 แผนผังกระบวนการท างาน 
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4.  แผนผังการท างานอุปกรณ์ชุดสาธิต Fire Pump System  
การท างานของชุดสาธิต Fire Pump System แสดงได้ดังรูปที่ 3.2 
 

SWITCH

Arduino
MEGA 
2560

Arduino
MEGA 
2560

LCD 16x2

LED แ ดง ล

Buzzer

SWTICHING

220 VAC

Battery

 
รูปที่ 3.2 แผนผังกระบวนการท างาน 

 
 3.1 การท างานของชุดสาธิต Fire Pump System จะได้รับพลังงานจาก SWITCHING 

POWER SUPPLY เป็นแหล่งจ่ายหลัก 
 3.2 SWITCHING POWER SUPPLY จะท าหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยง บอร์ด Arduino MEGA 

2560  
 3.3 เมื่อกด Switch ตามชั้น LED จะแสดงผลตามชั้นที่กด Switch ของชุดสาธิต Fire 

Pump System  
 

5. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.1 ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างานของ

บอร์ด เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์อุปกรณ์ชุดสาธิต Fire Pump 

System   
 5.3 จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์อุปกรณ์ชุดสาธิต Fire Pump System ที่

ได้ก าหนดให้ควบคุมเนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 5.4 น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข  
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 5.5 น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาด AHU   

 5.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 6.1 ค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 

   x   =   (∑x)/N 

 เมื่อ  x          =     ค่าเฉลี่ย 
   ∑x       =   ผลรวมของคะแนน 
   N     =   จ านวนพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 
 6.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    S.D. =  

   
 เมื่อ      S.D. หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 

            x       หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
 เกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้ ดังต่อไปนี้  
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   4.5 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับดีมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   3.5 - 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   2.5 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.5 - 2.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  0.0 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 
 ในการด าเนินงานทดลองชุดสาธิต Fire Pump System คณผู้จัดท าได้มีวิธีการด าเนินงานและทดลอง
หาประสิทฺภาพของชุดสาธิต Fire Pump Systemได้ผลการทดลองดังนี้ 
1. ผลการท างานของชุดสาธิต Fire Pump System ที่ใช้ในการจ าลอง  Fire Pump System   
    ในการจ่ายน้ าไปดับเพลิงตามชั้นต่างๆ  
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2. ผลการหาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ที่มีต่อการใช้งานชุดสาธิต Fire Pump 
System 
 
1. ผลการท างานของชุดสาธิต Fire Pump System ที่ใช้ในการจ าลอง  Fire Pump System   
    ในการจ่ายน้ าไปดับเพลิงตามชั้นต่างๆ 
 การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิต Fire Pump System คณะผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ได้ทดลองโดยการให้ชุดสาธิต Fire Pump System ท างานว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือ
ไมได้ผลดังบันทึกลงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิต Fire Pump System 
 

จ านวน 
ครั้งที ่

การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิต Fire Pump System 

ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 
ครั้งที่ 1 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 

ครั้งที่ 2 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 

ครั้งที่ 3 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 
ครั้งที่ 4 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 

ครั้งที่ 5 ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน ท างาน 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลพบว่าการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิต Fire Pump System 
โดยการทดสอบให้ชุดสาธิต Fire Pump System ท างานตามชั้นที่กดสวิทช์ ได้โดยการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง 
สามารถท างานได้ดีทุกครั้ง  
 
2. ผลการหาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ที่มีต่อการใช้งาน    
    ชุดสาธิต Fire Pump System 
 การประเมินความพึงพอใจ  โดยสุ่มจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส 5 คน  ผู้ประเมินการ
ท างานจริง 5 คน  ในการทดลองการท างานชุดสาธิต Fire Pump System ซึ่งผลที่ได้ผลบันทึกลงดังตารางที่ 
4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ผู้ทดสอบการ        
ท างานจริง 5 คน 

 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินชุดสาธิต Fire Pump System โดยสุ่มจากผู้ 
ทดสอบการท างานจริง 5 คน จากการทดสอบชุดสาธิต Fire Pump System ได้ผลสรุปรวม พบว่า ชุด

สาธิต Fire Pump System อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุดค่า เฉลี่ยรวม (  =4.52) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=

0.077236312)  
การอภิปรายผลการวิจัย 
      จากการทดสอบชุดสาธิต Fire Pump System สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ทุกเวลา ในการ
สาธิตการท างาน ชุดสาธิต Fire Pump System ง่ายต่อการจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย 
           จากผลการทดลองข้างต้น ได้มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสาธิต Fire Pump 

System ได้ผลการทดลองคือผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดค่าเฉลี่ยรวม (x   =4.52) และค่าความ
เบี่ยงเบน (S.D=0.077236312)  โดยสอดคล้องกับทฤษฏีการศึกษาความพึงพอใจของ อุทัย   พรรณสุดใจ  
(2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิง
ประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก                                      

 
ที ่

หัวข้อการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

1. การออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน 4.6 0.547723 มากที่สุด 

2. สามารถใช้งานได้จริง 4.4 0.547723 มาก 

3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.8 0.447214 มากที่สุด 
4. ง่ายต่อการใช้งาน 4.6 0.547723 มากที่สุด 

5. มีความม่ันคงแข็งแรง 4 0.707107 มาก 
6. รูปแบบมีความสวยงามน่าใช้งาน 4.6 0.547723 มากที่สุด 

7. สามารถจัดเก็บได้สะดวก 4.6 0.547723 มากที่สุด 

8. น้ าหนักของชิ้นงาน 4.6 0.547723 มากที่สุด 
9. ความคุ้มค่า 4.2 0.447214 มาก 

10. โครงการนี้มีประโยชน์ 4.8 0.447214 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.077236312 มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัยใช้ ชุดสาธิต Fire Pump System มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      7.1 ควรต่อยอดระบบ Simulator ให้ใกล้เคียงระบบจริงมากกว่านี้ 
  7.2 ควรมีไฟโชว์สภาวะ Valve ต่าง ๆ ให้ครบ 
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S 008 
ชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 

Finger print verify stating motorcycle kit 
 

กิตติศักดิ์ ประพฤติชอบ1 อุเทน โปยขุนทด2 รัตนะ พาขุนทด3 เจต  ถาวร4 
Gittisak Prapurtchob1 Uthen Poykhunthod 2 Rattana Pakhunthod3 Jet  thaworn4  

                  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ 
ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ เป็นชุดอุปกรณ์ที่เพ่ิมให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน  โดย
อาศัยหลักการพิสูจน์ลายนิ้วมือ ควบคุมการท างานรถจักรยานยนต์ ที่มีการประมวลผลการท างานระหว่าง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือควบคุมสั่งการให้รีเลย์ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับ
รถจักรยานยนต์เริ่มต้นและสิ้นสุดการท างาน เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ คือ แบบสอบถามจากผู้ให้
ข้อมูลจ านวน 5 คน สถิติท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการใช้ชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ มี
ความปลอดภัยในทรัพย์สินมากขึ้น และเพ่ิมระยะเวลาและความพยายามอย่างมากในการโจรกรรม 2) ผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 
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S 008 
Abstract 
 This research aims. The Construction and Performance Motorcycle Starter Kit. By 
checking fingerprints. The device is set to increase safety and efficiency in use. Based on the 
principle of fingerprint identification. Control Motorcycle A processing operation between the 
fingerprint scanner with a microcontroller. To control the relay discharge electricity to the 
motorcycle begin and end. The tool used to determine the effectiveness of the 
questionnaire is to provide a total of 5 people in the statistical data is the standard 
deviation.  
The results showed that: 1) the use starter kits for motorcycles. By checking fingerprints. 
More secure property. And increase the amount of time and effort in the robbery 2) Analysis 
of satisfaction to-use starter kits for motorcycles. By checking fingerprints. Have an average 
level. 
 
Keywords: Motorcycle starter By checking fingerprints. 
 
บทน า  
 การตรวจสอบลายนิ้วมือ เป็นกระบวนการที่งานโดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นข้อมูลต่างๆ เช่น 
ประวัติการตรวจสอบลายนิ้วมือ จึงสามารถเก็บรวบรวม และน าไปประมวลผลต่อได้ อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ในระบบตรวจสอบการลงเวลาการท างาน เมื่อท าการสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือลงเวลา
เครื่องก็จะ      บันทึกเวลาไว้ เมื่อถึงก าหนดเวลาประมวลผล โปรแกรม ก็จะน าข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน
ทุกคนมาดูชั่วโมงท างาน เพื่อค านวณเงินเดือน หรือค่าจ้างได้ ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยก็เช่นกัน มีการ
น าเอาเทคโนโลยีทางด้านไบโอเมตริก (Biometrics) มาพัฒนาและใช้งานจริงในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ตรวจสอบลายนิ้วมือ  เป็นต้น  มีการคิดค้นและพัฒนาระบบตรวจสอบลายนิ้วมือเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์ 

     ในปัจจุบันนั้นรถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  เนื่องจาก
มนุษย์ใช้เป็นยานพาหนะและใช้ในการคมนาคมขนส่งประกอบกิจกรรมต่างๆใน ชีวิตประจ าวัน ด้านการแข่งขัน
ทางการตลาดในการผลิตและจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการแข่งขันในสภาวะทาง
เศรษฐกิจปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพ่ือแย่งชิงความเป็นผู้น าของ
อุตสาหกรรม โดยผู้ผลิตแต่ละรายพยายามคิดค้นนวัตกรรม และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตนให้มีรูปร่างสวยงาม 
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ทันสมัย และมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และมีการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ท าให้แนวโน้มและทิศทางของตลาดรถจักรยานยนต์มีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง  
 ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดและการกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ให้เหมาะสม โดยการ
ออกแบบและสร้างต้นแบบของระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือปล่อยวงจรกระแสไฟสตาร์ทเครื่องยนต์ ด้วยการ
ตรวจสอบลายนิ้วมือ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ ที่สามารถ
น าไปใช้ในการใช้ในการปล่อยวงจรกระแสไฟสตาร์ทระบบเครื่องยนต์ได้ โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนข้อมูลในการใช้งานต่อไป 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไบโอเมตริก (Biometric) 
 ค าว่า ไบโอเมตริก ประกอบขึ้นจากค าว่า ไบโอ (Bio) ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิต และค าว่าเมตริก (Metrics) 
ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่สามารถถูกวัดค่า หรือประเมินจ านวนได้ เมื่อน าความหมายของทั้ง 2 ค ามาตีความ
รวมกัน ไบโอเมตริกก็เลยหมายถึงเทคโนโลยี ในการใช้คุณลักษณะหรือพฤติกรรมบางอย่างในสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถเทียบวัดหรือนับจ านวนได้มาผนวกเข้ากับหลักการทางสถิติ เพ่ือการ
แยกแยะ หรือจดจ าแต่ละบุคคลระบบไบโอเมติกแบ่งตามลักษณะเฉพาะที่ใช้ในปัจจุบันได้เป็นสองประเภท                   
คือคุณลักษณะทางพฤติกรรม และ คุณลักษณะทางกายภาพ  
2.  ลักษณะลายนิ้วมือ 

2.1  เส้นโค้ง เป็นลายนิ้วมือที่มีลักษณะพิเศษ และมีอยู่น้อยมากจากลายนิ้วมือที่มีอยู่ ซึ่งบุคคลที่มี
ลายนิ้วมือชนิดนี้มีประมาณ 5% (Hong, L., 1998) 

2.2  มัดหวาย เป็นลายนิ้วมือที่พบได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบุคคลที่มีลายนิ้วมือชนิดนี้มี อยู่ประมาณ 60-
65 % (Lin Hong, 1998) 

2.3 ก้นหอย เป็นลายนิ้วมือที่มีเส้นเวียนรอบตรงกลางหรือมีลักษณะคล้ายลายก้นหอย ซึ่งบุคคลที่มี
ลายนิ้วมือชนิดนี้มีอยู่ประมาณ 30-35% (Hong, L., 1998) 

2.4  ผสม เป็นลายนิ้วมือที่ เส้นมีลักษณะพิเศษที่ ไม่จัดเข้าเป็นลายนิ้วมือชนิดหนึ่ งชนิดใด                            
ใน 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น อาจประกอบด้วยลายนิ้วมือ 2 แบบมาผสมกัน และมีสันดอน 2 สันดอนหรือ
มากกว่าโค้งราบโค้งกระโจม มัดหวายปัดขวามัดหวายปัดซ้าย 
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 ลายนิ้วมือ               โค้งกระโจม       มัดหวายปัดขวา 

 
                                  มัดหวายปัดซ้าย         ก้นหอย               โค้งราบ 

ภาพที่ 1  แสดงลายนิ้วมือและลักษณะของลายนิ้วมือ 
3. กระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือ แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ  

3.1  กระบวนการลงทะเบียน เป็นกระบวนการที่บอกให้ระบบรู้ว่ามีลายนิ้วมือนี้อยู่ในระบบ โดย
จัดเก็บข้อมูลลักษณะเด่นของลายนิ้วมือลงไปในฐานข้อมูล กระบวนการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
คือ                   การได้มาซึ่งข้อมูลภาพลายนิ้วมือ การปรับปรุงภาพเบื้องต้น การจ าแนกคุณลักษณะเด่น 
และการลงทะเบียนลายนิ้วมือ 

3.2  กระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือ เป็นกระบวนการที่ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือด้านเข้ากับ
ลายนิ้วมือในฐานข้อมูลว่า เป็นลายนิ้วมือเดียวกันหรือไม่ ข้อมูลที่ท าการตรวจสอบเป็นข้อมูลคุณลักษณะเด่น 
กระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือแบ่งออกเป็น 4ขั้นตอนคือ การได้มาซึ่งข้อมูลภาพลายนิ้วมือ การปรับปรุง
ภาพเบื้องต้น การจ าแนกคุณลักษณะเด่น และการตรวจสอบลายนิ้วมือกับฐานข้อมูล 

 
        ภาพที่ 2  แสดง  หลักการเบื้องต้นของตัวตรวจรู้ลายนิ้วมือแบบความจุไฟฟ้า 

4.  ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
            Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแบบส าเร็จรูปในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกสร้างมาจาก 
Controllerตระกูล ARM ของ ATMEL ข้อดีของไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดคือเรื่องของ Open Source ที่
สามารถน าไปพัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้และความสามารถในการเพ่ิม Boot Loader เข้าไปที่ตัว ARM จึง
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ท าให้การUpload Code เข้าตัวบอร์ดสามารถท าได้ง่ายขึ้น และยังมีการพัฒนา Software ที่ใช้ในการควบคุม
ตัวบอร์ดของ Arduino มีลักษณะเป็นภาษา C++ ที่โปรแกรมเมอร์มีความคุ้นเคยในการใช้งานตัวบอร์ด
สามารถน าโมดูลมาต่อเพ่ิมซึ่งทาง Arduino เรียกว่าเป็น shield เพ่ือเพ่ิมความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 
ภาพที่ 3  แสดง ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

 Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการ
พัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software  ตัวบอร์ด Arduino                       
ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้งานสามารถดัดแปลง เพ่ิมเติม พัฒนาต่อยอด ทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรม
ต่อได้อีกด้วยความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด หรือเพ่ือความสะดวกสามารถเลือกต่อกับ
บอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ Arduino XBeeShield, Arduino Music Shield, Arduino 
Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRSShield เป็นต้นมาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด 
Arduino 

 
ภาพที่ 4  แสดง รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 

 
5.  รีเลย์ (Relay) 
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  รีเลย์ (Relay) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจรโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าและ
การที่จะให้ท างานก็ต้องจ่ายไฟให้เป็นไปตามที่ก าหนดเมื่อจ่ายไฟให้กับตัวรีเลย์รีเลย์จะท าให้หน้าสัมผัสติดกัน
กลายเป็นวงจรปิด และตรงข้ามทันทีที่ไม่ได้จ่ายไฟให้รีเลย์ ก็จะกลายเป็นวงจรเปิดไฟ เมื่อมีการป้อนให้กับตัว
รีเลย์ก็จะเป็นไฟที่มาจากเพาเวอร์ของเครื่องดังนั้นทันทีที่เปิดเครื่องก็จะท าให้รีเลย์ท างาน 
 ประเภทของรีเลย์  แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1.  รีเลย์ก าลัง (Power relay) หรือมักเรียกกันว่า คอนแทกเตอร์ (Contactor or 
Magneticcontactor) ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าก าลังมีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา 

2.  รีเลย์ควบคุม (Control relay) มีขนาดเล็กกาลังไฟฟ้าต่ า ใช้ในวงจรควบคุมท่ัวไปที่มีก าลังไฟฟ้าไม่
มากนัก หรือเพ่ือการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่ รีเลย์ควบคุมบางทีเรียกกันง่าย ๆ ว่า "รีเลย์ 

 
ภาพที่ 5  แสดง  รีเลย์ก าลัง 

 
ภาพที่ 6  แสดง  รีเลย์ควบคุม 

6.  เรกูเลเตอร์สเตปดาวน์  
 เป็นวงจรที่ท าหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า  DC จาก แหล่งจ่ายที่มีค่าคงที่ ให้ได้แรงดันเอาท์พุท DC ที่
สามารถปรับค่าได้ตามที่ต้องการ โดยใช้หลักการ ON และ OFF อิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ โดยลดแรงดันแบบ 
Step-Down หรือเรียกอีกแบบว่า Buck Converter (บัคคอนเวอร์เตอร์) ใช้ลดแรงดันจากแรงดันสูงให้ต่ าลง 
ใช้หลักการสวิตชิ่ง-ตัวเหนี่ยวน า(L) จึงท าให้มีความร้อนและความสูญเสียก าลังไฟน้อย ไม่เหมือนกับการลด
แรงดันโดยใช้ IC ตระกูล 78xx / 317 ทั่วไปที่ใช้หลักการลดทอนท าให้เกิดความร้อนสูง  วงจรบัคคอนเวอร์
เตอร์ เมื่อลดแรงดันลงแล้วจะได้กระแส Output เพ่ิมข้ึน 
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ภาพที่ 7  แสดง  เรกูเลเตอร์สเตปดาวน์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูล โดยท าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อที่ ปรึกษาให้
ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ จึงท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่ท า วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่างๆ
ตามค าแนะน าของที่ปรึกษา แล้วท าการให้คณะกรรมการประเมินผลในด้านต่างๆโดยตามเห็นสมควร และ
ด าเนินการสร้างตามเงื่อนไขและค าแนะน าต่างๆ และท าการทดลองโดยระหว่างด า เนินการสร้างนั้นจะมีการ
ประเมินผลอยู่ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมินความก้าวหน้าของโครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกันของโครงการโดยท าการประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ 
การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้านต่างๆ เมื่อโครงการผ่านการประเมินแล้วจึงออกมาเป็นชุด
อุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 
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                                                     ศึกษาข้อมูล 
 
 

                                                      ที่ปรึกษา 
 
 

                                                   เสนอโครงการ 
 
 

                                               วางแผนและออกแบบ 
 
 

                                                ที่ปรึกษาประเมินผล 
 
 

                                                  ด าเนินการสร้าง 
 
 

                                               ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล 
 
 

                        ชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 
 

ภาพที่ 8 แสดง ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
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ภาพที่ 9 แสดง โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
        1. หน้าจอแสดงผล Liquid Crystal Display     
               2. กล่องป้องกันชิ้นงาน   
               3. โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วมือแบบออพติคอล fingerprint sensor 

 
ภาพที่ 10 แสดง โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

4. รีเลย์ (Relay)  
5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ arduino 
6. เรกูเลเตอร์ Step Down 
7. สายไฟรถจักรยานยนต์ 

ผลการวิจัย 

https://www.arduinoall.com/category/71/power-regulator/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-step-down
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 การทดลองหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือเพ่ือที่จะ
ศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  
กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือนี้
ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ   ด้านการใช้งาน และ ระยะเวลาการใช้งานชุด
อุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้    
จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือและน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
 ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือด้านการออกแบบ 

                แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการออกแบบ 

รายการ   x̄       ระดับความพึงพอใจ 

1.  รูปทรงลักษณะทางกายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
2.  ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม 
3.  เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิต 
5.  มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 
6.  บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย 
7.  เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ า 

3.3 
3.2 
3.7 
3.5 
3.4 
3.5 
3.6 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.45 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบได้ผลดังนี้ 1. รูปทรงลักษณะทางกายภาพ
อุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.3 มีความพึงพอใจปานกลาง 2. ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ย 3.2 มีความพึงพอใจปานกลาง 3. เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.7 มีความพึง
พอใจมาก 4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิตมีค่าเฉลี่ย 3.5 มีความพึงพอใจมาก 5. มีความ
มั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.4 มีความพึงพอใจปานกลาง 6. บ ารุงรักษาและท าความ
สะอาดได้ง่ายมีค่าเฉลี่ย 3.5 มีความ พึงพอใจมาก  7. เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ ามี
ค่าเฉลี่ย 3.6  มีความพึงพอใจมากซึ่งในหัวข้อเครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด 
และหัวข้อขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบชุด
อุปกรณ์สตาร์รถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ  3.45 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ตารางท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบ

ลายนิ้วมือด้านการใช้งาน  แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการใช้งาน 
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รายการ   x̄      ระดับความพึงพอใจ 

1.  น าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์  
2.  มีความปลอดภัยในทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 
3.  สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว 
4.  ลดความช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ 

4 
4 

3.9 
3.5 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.85 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานได้ผลดังนี้  1. น าไปใช้งานถอดลูกหมากตาม
วัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย 4 มีความพึงพอใจมาก 2.มีความปลอดภัยในทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4 มีความพึง
พอใจมาก 3. สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียวมีค่าเฉลี่ย 3.9 มีความพึงพอใจมาก 4. ลดความ
ช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 3.5 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งในหัวข้อน าไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์และหัวข้อมีความปลอดภัยในทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด และหัวข้อลดความ
ช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานชุดอุปกรณ์สตาร์
รถจักรยานยนต์  ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือด้านการใช้งาน 3.85 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการ
ตรวจสอบลายนิ้วมือ 

รายการ   x̄      ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

3.45 
3.85 

ปานกลาง 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.65 มาก 

 จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 3.45 มีความพึง
พอใจระดับปานกลาง ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.85 มีความพึงพอใจระดับมาก  จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจการใช้งานต่อชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 
3.65  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการทดลอง                                                                                                                                                                          
        สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 คน เป็นเพศชาย อายุ 20 – 40 ปี จ านวน 3 คน เป็นเพศหญิง อายุ               
20 – 40 ปี จ านวน 2 คน มีสถานะ เป็นผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์จ านวน 3 คน เป็นช่างประจ าสถาน
ประกอบการ จ านวน 2 คน ประสบการณ์การใช้งานรถจักรยานยนต์  5 – 10 ปี จ านวน 2 คน และ 10 – 20 
ปี จ านวน 3 คน  
 ผลการใช้ชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ  คือ มีความปลอดภัย              
ในทรัพย์สินมากขึ้น และจะต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างมากในการจารกรรมมากข้ึน 
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      ชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ  ในภาพรวม จากการทดลองหา
ประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.65    
      ในการทดลองด้านการออกแบบ หัวข้อการเครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.7  และหัวข้อขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจใน                   
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2  
      ในการทดลองด้านการใช้งาน หัวข้อการน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ และหัวข้อมีความปลอดภัย                      
ในทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 4  และหัวข้อลดความช ารุดเสียหายของ
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.5 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        1. ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือ โดยการหยุดการท างานเมื่อมีการตรวจพบการตัดต่อวงจรไฟฟ้านอกระบบ ซึ่งจะท าให้
รถจักรยานยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ 
        2. ชุดอุปกรณ์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ ควรมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดและมีการ
ปกปิดซ้อนพรางและย้ายการติดตั้งในที่อ่ืนได้ 
 3. เพ่ิมอุปกรณ์ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรของอุปกรณ์ 
 4. ควรหมั่นท าความสะอาดโมดูลเซ็นเซอร์ตรวจสอบลายนิ้วมือ 
 5. ควรใช้วินโดว์ที่รองรับโปรแกรม Arduino 
        6. อัพเดตโปรแกรม Arduino 
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S 009 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Organizational Commitment of Employee of  
Mandarin Oriental Bangkok Hotel 

 

กาญจนา ค ามี1 สุมาลี กล้าหาญ2 

Kanchana Khammi1 Sumalee Klahan2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม 
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร  และเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม  
แมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานคร
จ านวน 286 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมติฐานโดยสถิติ Independent Sample  
(t-test) ส าหรับตัวแปรสองกลุ่ม และใช้สถิติ One-WayANOVA (F-test)  ในการทดสอบสมมติฐานส าหรับ 
ตัวแปรมากกว่าสองกลุ่ม  และใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe test) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 
31 - 40 ปี ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 
21,001 - 30,000 บาท และระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 ปี – 5 ปี การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของ  พบว่า  ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย  
3 ล าดับ มากที่สุดคือ ด้านความรู้สึก รองลงมาคือด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านความต่อเนื่อง  
 
ค าส าคัญ : ความผูกพัน,  องค์กร,  พนักงาน,  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร 

                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

2 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน 
1 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน 
2 สังกัดหน่วยงานหรื 
อสถาบัน 
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Abstract 
 The objectives of this independent study were to study the Factors affecting 
organizational commitment of employee of Mandarin Oriental Bangkok Hotel and to study 
the level of organizational Commitment of employee of Mandarin Oriental Bangkok Hotel. 
 The sample group was 286 persons of employee of Mandarin Oriental Bangkok Hotel.  
The questionnaires were use as the data collection instrument.  The statistics used for 
analysis were Percentages, Mean and Standard Deviation. Hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test) for two groups of variables, and One-WayANOVA (F-test) for 
testing hypotheses which had variables more than two group and using Scheffe’s test at the 
0.05 level of significance. 
 From this study we found that, most respondents were female, had age 31 – 40 
years old, had under bachelor degree education,  were single status, had income  
21,001 - 30,000 per month and had working experience during 1 – 5 years. For study the 
level of the organizational commitment of employee of Mandarin Oriental Bangkok Hotel 
found that of employee of Mandarin Oriental Bangkok Hotel had the organizational 
commitment in medium level. When considering from highest to lowest means, they were 
senses, the norm of society, and continuity respectively. 
 
 

Keywords : Commitment,  Organization,  staff,  Mandarin Oriental Bangkok Hotel 
 

บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ มีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละกว่า
หนึ่งล้านล้านบาท  ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจ านวนมากที่เข้ามาทั้งเพ่ือท่องเที่ยว 
พักผ่อน และท าธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
โดยสถิติในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 26,735,583 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 คิดเป็น 
ร้อยละ 19.60 สร้างรายได้ให้กับประเทศจ านวน 1,171,651.42 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2559, หน้า 1, 
42) ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในประเทศไทย 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ โดย
มีปัจจัยส าคัญท่ีถือว่าเป็นหัวใจของธุรกิจโรงแรมอยู่ 3 ปัจจัย คือ ลูกค้า การจัดการ และพนักงาน ซึ่งพนักงาน
ถือว่าเป็นบุคลากรที่ส่งมอบการบริการของโรงแรมให้แก่ลูกค้า ดังนั้นการรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จได้ (ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย, 2557) 
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 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เลขที่ 48 ซอยโอเรียน
เต็ลอเวนิว เจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ระดับ 5 ดาว 
แรกเริ่มนั้นถูกสร้างข้ึนในสมัยประเทศไทยยังเป็นราชอาณาจักรสยาม ได้เปิดครั้งแรกภายใต้ชื่อ “โอเรียนเต็ล” 
ในปี ค.ศ.1879 และได้รับการขนานนามให้เป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดในโลก พร้อมทั้งมีชื่อเสียงในด้านห้องพัก
และการบริการที่เหนือความคาดหมาย  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานโดย 
Mandarin Oriental Group ระบบการท างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  มีการตรวจสอบคุณภาพการบริการ 3 
ครั้งต่อ 1 ปีจาก Audit Moqa Forbes และ FLHSSRE การท างานแบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้ แผนกต้อนรับ
ส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัวและแผนกแม่บ้าน การท างานจะมีความกดดันหลายอย่าง เช่น 
ความคาดหวังจากลูกค้าที่มาใช้บริการสูง งานที่รับผิดชอบในแต่ละวันเกี่ยวกับการให้บริการแขก ซึ่งเป็นงาน  
ที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้มาใช้บริการ  แต่จากผลการส ารวจข้อมูลสถิตการท างานของ
พนักงาน  พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีอายุการท างานเป็นเวลายาวนาน โดยเฉลี่ย 15 ปีขึ้นไป บางคนเริ่มท างาน
ตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงเกษียณอายุ 60 ปี และพนักงานบางคนได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานต่อหลังจากที่
เกษียณอายุแล้ว (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล 1 มิถุนายน 2561) 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมแมนดาริน  โอเรียนเต็ล  กรุงเทพมหานคร ให้มีความผูกพันต่อองค์กร 
มากขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรต่อองค์กรของพนักงาน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง คุณภาพของสถานที่ที่ท างานและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยท าให้
บรรยากาศในการท างานเป็นที่น่าพอใจและมีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้นเช่นมีการจัดบริเวณร่มรื่น
ชั่วโมงในการท างานและเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ที่ทันสมัย (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2543) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน คือ คุณภาพของสถานที่ที่ท างานและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยท าให้บรรยากาศ
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ในการท างานเป็นที่น่าพอใจและมีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้นเช่นมีการจัดบริเวณร่มรื่นเครื่องใช้
ส านักงานต่าง ๆ ที่ทันสมัย 
 
 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วาสนา ดอกพรหม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
กรณีศึกษา บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จ ากัดผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน โดยภาพรวมความเชื่อม่ันในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
แต่ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความต้องการที่
จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง จากการวิจัยในครั้งนี้พบแนวทางในการพัฒนา
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ 3 ประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 1. ควรมีการปรับปรุงระบบการท างานให้มี
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือลดความสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความสับสนวุ่นวายระหว่างบุคคลและแผนก 
2. ควรมีการพัฒนาความมีคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนกระทั่งพนักงานทั่วไป 
เพ่ือจะได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น มีความก้าวหน้าไม่มีการเก่ียงงาน และช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน  
และ 3. ควรส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระในการก าหนดวิธีการท างานและการแก้ไขปัญหา ด้วยตนเอง เพ่ือลด
ความรู้สึกถูกบังคับและท าให้รู้สึกผูกพันต่องาน 
 ดุสิตา ชื่นชุมแสง (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยโดยภาพรวมมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลต่อความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความภาคภูมิในและการยอมรับในองค์การองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านความคาดหวังขององค์การ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่
มีจ านวนมากที่สุด คือ ควรจัดให้มีรางวัลให้กับพนักงานที่ดีเด่นเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ รองลงมาคือ ควรให้
มีการพัฒนาและผู้รับปรุงการมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบุคลากร และควรให้มีการจัดกิจกรรมให้กับ
บุคลากรในองค์การเพื่อความสามัคค ี
 วรพันธ์ เศรษฐแสง (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรขอพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคล ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตรา
เงินเดือน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุและ ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 2. ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร 3. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 986 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล 1 มิถุนายน 2561) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 286 คน ใช้สูตรการค านวณของยามาเน่ (Yamane, 1973: 125 อ้างใน ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2548: 79) ความคาดเคลื่อนที่ 0.05 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร จ านวน 
286 คน    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร มี 3 ด้าน คือ ความเชื่อมั่นในการยอมรับ
ค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กรและความปรารถนาที่จะ
ด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์กร มีค าถามทั้งหมด 18 ข้อ โดยมีระดับความส าคัญ 5 ระดับ เป็นค าถาม
แบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 76)  ดังนี้ 
       ระดับความคิดเห็น          คะแนน 
   มากที่สุด    5 
   มาก     4 
   ปานกลาง    3 
   น้อย     2 
   น้อยที่สุด    1 
 ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะความผูกพันต่อองค์กร 
 
 การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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 1. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรอรับแบบสอบถามที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับคืนด้วยตนเอง 
 2. เมื่อแจกแบบสอบถามครบตามจ านวนแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง คัดแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ นับจ านวนและท าการจัดเก็บเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 3. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์บันทึกลงรหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) 
 2. การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541: 67) 

ค่าเฉลี่ย    ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
4.21 - 5.00    มากที่สุด 
3.41 - 4.20    มาก 
2.61 – 3.40    ปานกลาง 
1.81 – 2.60    น้อย 
1.00 – 1.80    น้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการสรุปการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 64.3 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.7 อายุของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  
31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5 ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 58.7 สถานภาพสมรสของพนักงานส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 65.0รายได้ต่อเดือนของพนักงาน 
ส่วนใหญ่มีรายได้ 21,001 - 30,000 บาท เป็นร้อยละ 86.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 1 ปี – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.4 
 2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในลักษณะงานและประสบการณ์ในงานของพนักงาน
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร 
  2.1 ลักษณะงาน พบว่า ความคิดเห็นในลักษณะงานของพนักงาน คือ พนักงานมีความเข้าใจ
ต่อลักษณะงานที่ท่านท าเป็นอย่างดี รู้สึกว่าลักษณะงานทีท ามีความท้าทายและลักษณะที่ท ามีโอกาสได้ติดต่อ
กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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  2.2 ประสบการณ์ในงาน พบว่า ความคิดเห็นประสบการณ์ในงาน คือ พนักงานมีทัศนคติที่ดี
ต่อเพ่ือนร่วมงานในองค์กร พนักงานมีทัศนคติที่ดีต้ององค์กร และมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้สามารถพ่ึงพาได้ 
 3. การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
มหานคร ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ 
มากที่สุดคือ ด้านความรู้สึก รองลงมาคือด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านความต่อเนื่อง 
  3.1 ด้านความรู้สึกภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ คือ พนักงาน
มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร 
รองลงมา คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวของท่าน และพนักงานมี
ความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของท่าน 
  3.2 ด้านความต่อเนื่องภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ คือ 
พนักงานยังคงอยากที่จะท างานกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานครต่อไป เนื่องจากได้รับ
สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม รองลงมา คือ พนักงานมีความคิดว่าองค์กรนี้ให้ในสิ่งที่ท่านต้องการมา
กว่าองค์กรอื่น และพนักงานคิดว่าองค์กรนี้สามารถตอบสนองในสิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างเพียงพอ 
  3.3 ด้านบรรทัดฐานทางสังคมภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับ คือ พนักงานมีความยินดีและพร้อมเสมอที่จะตอบแทนบุญคุณองค์กรนี้ด้วยการท าทุกอย่างเพ่ือให้
องค์กรก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ รองลงมา คือ พนักงานคิดว่าองค์กรนี้สมควรที่จะได้รับความจงรักภัคดี
จากท่าน และพนักงานไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปร่วมงานกับองค์กรคู่แข่ง 
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะงานและประสบ 
การณ์ในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมติฐาน 
  สมมตฐิานที่ 1 : ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
มหานคร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
  สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้านประสบการณ์ท างานของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรี ยนเต็ล 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่พนักงาน
รู้สึกว่าท าให้มีความผูกพันกับองค์กร คือ พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
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โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร เพ่ือนที่ร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวของตนเอง
และองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุดชา  ภิญโญภาพ (2547) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาบริษัทขนส่งข้าวข้ามชาติ
แห่งหนึ่ง พบว่า  ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก  
อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านนี้เป็นความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร 
รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง ส่วนในด้านบรรทัดฐานทางสังคม
ของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร พนักงานมีความยินดีและพร้อมเสมอที่จะตอบ
แทนบุญคุณองค์กรนี้ด้วยการท าทุกอย่างเพ่ือให้องค์กรก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ พนักงานคิดว่าองค์กร
นี้สมควรที่จะได้รับความจงรักภัคดีจากพนักงาน และพนักงานไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปร่วมงานกับองค์กร
คู่แข่ง และด้านความต่อเนื่องพนักงานยังคงอยากที่จะท างานกับโรงแรมต่อไป เนื่องจากได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม พนักงานคิดว่าองค์กรนี้ให้ในสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่าองค์กรอื่นและองค์กรนี้สามารถ
ตอบสนองในสิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างเพียงพอ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะงาน ประสบการณ์
ในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร แย้มสุดา (2549) ศึกษาเรื่อง 
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือผลการวิจัยพบว่า ลักษณะที่ปฏิบัติ วัฒนธรรม
ขององค์กร ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับกลาง กับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ลักษณะงาน ด้านลักษณะงานเป็นปัจจัยที่พนักงานคิดว่ามีผลที่จะท าให้พนักงานจะรักองค์กร เช่น 
การคาดหวังที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง พนักงานคิดว่าการเลื่อนขั้นของต าแหน่งไม่มีผลท าให้พนักงานเกิด
ความผูกพันสูงขึ้น 
 2. ประสบการณ์ในงาน พนักงานมีความรู้สึกว่าองค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการให้กับ
พนักงานมากขึ้นหรือน้อยลงก็ไม่มีผลท าให้พนักงานเกิดความผูกพัน จึงไม่จ าเป็นต้องตอบสนองตามความ
ต้องการของพนักงาน 
 3. ความผูกพันองค์กร ความรู้สึกที่ไม่ท าให้พนักงานเกิดความผูกพัน คือ ความพร้อมที่พนักงานจะให้
ความร่วมมือต่อองค์กรโดยไม่มีความเคลือบแคลงใจใด ๆ กล่าวคือ การร่วมมือท ากิจกรรมใด ๆ ในองค์กร
ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และถึงแม้มีความคิดที่อยากท างานกับโรงแรมนี้ไปเรื่อย ๆ ก็ไม่มีผล
ต่อความผูกพัน รวมทั้งโรงแรมขอเสนออะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์พนักงานก็ไม่เพ่ิมหรือมีความผูกพัน
มากขึ้น 
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S 010 
เครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัต ิ

Automatic water filling machine and automatic water bottle sealer 
  

นพดล  กันศรี 1นราวิชญ์  ทองเวียง 2 พชร  เงินอินต๊ะ 3กรวิชญ์  ขวัญเจริญ 4อุดมศักดิ์ พยัคฆเดช  5 เจริญทองหาญ ุ 6 
Noppadon  Kansri 1  Narawit  Thongwieng 2Phatchara  Ngoeninta 3  Korawit   Khuancharoen 4 

Udomsak  Phayakkadach 5 Charoen  Thonghan 6 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติ
ให้มีขนาดเล็กส าหรับใช้ในครัวเรือน 2) พัฒนาต้นแบบเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติ 3) หา
ประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติขนาดเล็กส าหรับใช้ในครัวเรือน โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน   
 กลุ่มตัวอย่างในการทดลองคือผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่ใช้เครื่องบรรจุน้ าและเครื่องปิดฝาขวดน้ า 
อัตโนมัติ การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้เครื่องบรรจุน้ าและเครื่องปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติกับขวด
น้ าจ านวน 20 ขวด และครั้งที่ 2 ใช้กับขวดน้ า 30 ขวด เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่าจากการทดลองครั้งนี้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องบรรจุน้ าและเครื่อง

เปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติพบว่าอยู่ในระดับดีมาก มี (  =4.57,S.D. = 0.49) จากการทดลองการบรรจุขวดน้ า
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องบรรจุขวดน้ าและเครื่องปิดฝาขวดอัตโนมัติอยู่ที่ร้อยละ 
95 
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This study aimed to: 1) design and construction of water and close the lid bottles 
automatic small household 2) prototype packaging machines and cap the bottle 
automatically, 3) the efficiency of the water. automatic water bottle and lid for small 
household appliances. Questionnaires were Tools to gather information from experts 5  
samples in the lab are experts 5 people who use the water and close the lid bottles 
automatic trial was divided into two sessions, the first use of water and cover and a water 
bottle. automatic water bottle, 20 bottles and 2 bottles of water with 30 bottles used to 
collect data was a questionnaire. Statistics for data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. 

The results showed that out of this trial expert opinion about the water and open 

water bottles automatic found in a very nice (x   = 4.57, SD = 0.49) of the experiments 
bottling. water 1st and 2nd overall performance of bottled water and a bottle cap off 
automatically at the 95 percent  
 
keywords: auto bottle of water and close the lid. 
 
บทน า 

กระบวนการผลิตและการประกอบกิจการงานอุตสาหกรรมในชุมชนมีการผลิตสินค้าที่ล่าช้าและใช้
เวลาในการผลิตเป็นระยะเวลานาน ท าให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด ซึ่งต้องมีการพัฒนา
เครื่องที่ผลิตสินค้าได้เร็วและมีความต้องการเพียงพอต่อท้องตลาดและผู้บริโภค 

เนื่องจากปัจจุบันชุนชนมีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งออกไปยังท้องตลาดใน
กระบวนการผลิตใช้แรงงานคนเป็นจ านวนมาก ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งค่าจ้างแรงงานคนและค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ที่ร้านน้ าหวาน ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้มีการผลิตเครื่องดื่มเพ่ือให้มีความสามารถในการบรรจุน้ าผลไม้และเพียงพอต่อผู้บริโภค ใน
กระบวนการผลิตต้องใช้แรงงานคนท าให้จ านวนสินค้าไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคใน 1 วัน บรรจุได้ประมาณ 600 
ขวดต่อวัน และมีความล่าช้าในการผลิต เนื่องจากร้านน้ าหวานไม่มีเครื่องจักรกลในการผลิตที่ทันสมัยท าให้
เครื่องดื่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ า
อัตโนมัติให้มีขนาดเล็กเพ่ือให้บรรจุน้ าและปิดฝาได้มากกว่าการใช้แรงงานคน โดยศึกษาต้นแบบจากเครื่อง
บรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมชุนชนได้อย่าง
สะดวก และท าให้ทางร้านน้ าหวานมีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานคนในการบรรจุเครื่องดื่ม 
เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดและผู้บริโภค 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเครื่องบรรจุน้ าและเครื่องปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติให้มีขนาดเล็กส าหรับใช้ใน

ครัวเรือน 
        2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติ 
        3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติขนาดเล็กส าหรับใช้ในครัวเรือน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายของ PLC โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) 

เป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานของเครื่องจักรหรือกระบวนการท างานต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor 
เป็นมันสมองสั่งการที่ส าคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัว
ตรวจวัดหรือสวิตช์ต่าง ๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการท างานของอุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย เราสามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อนเป็นโปรแกรมค าสั่ง
เข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนเช่นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode Reader) 
เครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเครื่อง PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว (Stand alone) แล้วยังสามารถ
ต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพ่ือควบคุมการท างานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะ
เห็นได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น 

โครงสร้างของ PLC เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม PLC ประกอบด้วย หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่งข้อมูล และหน่วยป้อนโปรแกรม PLC ขนาดเล็ก
ส่วนประกอบทั้งหมดของ PLC จะรวมกันเป็นเครื่องเดียว แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่สามารถแยกออกเป็น
ส่วนประกอบย่อยๆ ได้ 

หน่วยความจ าของ PLC ประกอบด้วย หน่วยความจ าชนิด RAM และ ROM หน่วยความจ าชนิด RAM 
ท าหน้าที่เก็บโปรแกรมของผู้ใช้และข้อมูลส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ PLC ส่วน ROM ท าหน้าที่เก็บ
โปรแกรมส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ PLC  ตามโปรแกรมของผู้ใช้ ROM ย่อมาจาก         Read Only 
Memory สามารถโปรแกรมได้แต่ลบไม่ได้ ถ้าช ารุดแล้วซ่อมไม่ได้ 

1.RAM (Random Access Memory) หน่วยความจ าประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ต่อไว้ เพ่ือใช้
เลี้ยงข้อมูลเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและเขียนโปรแกรมลงใน RAM ท าได้ง่ายมาก จึงเหมาะกับการใช้งานใน
ระยะทดลองเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมบ่อยๆ 

2.EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจ าชนิด EPROM นี้
จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนโปรแกรม การลบโปรแกรมท าได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลตหรือตากแดด
ร้อนๆ นานๆ มีข้อดีตรงที่โปรแกรมจะไม่สูญหายแม้ไฟดับ จึงเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรม 

3.EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) หน่วยความจ าชนิดนี้ไม่
ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม โดยใช้วิธีการทางไฟฟ้าเหมือนกับ RAM นอกจากนั้นก็ไม่
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จ าเป็นต้องมีแบตเตอรี่ส ารองไฟเมื่อไฟดับ ราคาจะแพงกว่า แต่จะรวมคุณสมบัติที่ดีของทั้ง RAM และ EPROM 
เอาไว้ด้วยกัน 

 

โครงสร้างของ PLC  
ส่วนประกอบของ PLC  แบ่งออกได้ 4 ส่วนด้วยกันคือ 

1. อินพุต ภาคอินพุตท าหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา จากนั้นจะท าการส่งข้อมูลต่อไปเพื่อท าการ 
ประมวลผล สัญญาณอินพุตต่างๆ ที่เข้ามาจะถูกแปลงให้เป็น สัญญาณที่เหมาะสมถูกต้องไม่เช่นนั้น ซีพียูจะ                                                       
เสียหายได้ 

อุปกรณ์อินพุตที่ส่งสัญญาณออกมาในลักษณะเปิด-ปิด  หรือ 0-1 จะสามารถใช้ได้กับพีแอลซีที่รับ
สัญญาณเป็นแบบดิจิตอลเท่านั้น  ส่วนสัญญาณอินพุตที่เป็นแบบอนาล็อกมาตรฐานต่างๆ  จะต้องต่อเข้ากับ
ภาคอินพุตของพีแอลซีที่สามารถรับสัญญาณอนาล็อกเท่านั้น 

      2. เอาท์พุต ภาคเอาท์พุตท าหน้าที่รับข้อมูลจากตัวประมวลผลแล้วส่งข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์ 
ภายนอกเพ่ือให้อุปกรณ์ด้านเอาท์พุตท างานตามที่โปรแกรมเอาไว้ 

ส่วนของเอาท์พุตจะท าหน้าที่รับค่าสภาวะที่ได้จากการประมวลผลของซีพียู  แล้วน าค่าเหล่านี้ไป
ควบคุมอุปกรณ์ท างาน  นอกจากนั้นยังท าหน้าที่แยกสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) ออกจาก
อุปกรณ ์

      3. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ซีพียูท าหน้าที่ประมวลผลและควบคุม  ซึ่งเปรียบเหมือน 
สมองของระบบภายใน  ซีพียูจะประกอบไปด้วยลอจิกเกทต่างๆ และมีไมโครโปรเซสเซอร์เบส  เพ่ือส าหรับ
ออกแบบวงจรรีเลย์แลดเดอร์ลอจิก 
 ซีพียูจะยอมรับข้อมูลอินพุต  จากอุปกรณ์ให้สัญญาณต่างๆ  ต่อจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
จากหน่วยความจ า  ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าตรง  เพ่ือใช้
ส าหรับแรงดันต่ า  

      4. หน่วยความจ าของพีแอลซี หน่วยความจ าของพีแอลซีท าห้าที่เก็บรักษาโปรแกรมและข้อมูล 
ที่ใช้ในการท างาน  โดยขนาดของหน่วยความจ าจะถูกออกแบบเป็นบิตข้อมูล 
 ภายในหน่วยความจ า 1 บิต จะมีสถานะทางลอจิก 0 หรือ 1  แตกต่างกันแล้วแต่ค าสั่ง  พีแอลซี
ประกอบด้วยหน่วยความจ าสองชนิดคือ  แรมและรอม 
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สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (STEPPING MOTOR) 

 
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 

สเต็ปปิ้งมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ขับเครื่องด้วยพัลส์ ลักษณะการขับเคลื่อน จะหมุนรอบแกนได้ 360 
องศา มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง แต่มีลักษณะเป็นสเต็ปโดยแต่ละสเต็ปจะขับเคลื่อนได้ 1,1.5,1.8 หรือ 2 องศา 
แล้วแต่ละ โครงสร้างของมอเตอร์ลักษณะที่ น ามอเตอร์ไปใช้จะเป็นงานที่ต้องการต าแหน่งแม่นย า เช่น ระบบ
ขับเคลื่อนหัวแม่พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ (PRINTER)ระบบขับเคลื่อนหัวอ่านในเครื่องอ่านบันทึกเหล็ก ระบบ
ขับเคลื่อนต าแหน่งของปากกาใน X-Y PLOTER เป็นต้น 

กระบอกลมนิวเมติกส์ แบบกระบอกกลมขนาดเล็ก (Pneumatic Mini Cylinders Thailand) 
กระบอกลมนิวเมติกส์ แบบกลมขนาดเล็ก เช่น กระบอกลมนิวเมติกส์ขนาดปากกา เหมาะส าหรับงานที่ต้องใช้
แรงดันลมไม่มากนัก ใช้พื้นที่ใช้งานน้อย สินค้าน าเข้าจากประเทศใต้หวัน ภายใต้แบนด์ AirTAC มาตรฐานการ
ผลิตสูง 

 
กระบอกลมนิวเมติกส์แบบกระบอกกลมขนาดเล็ก 
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สายพานล าเลียง 

 
สายล าเลียง 

      Belt conveyor / สายพานล าเลียง CONVEYOR BELTS (คอนเวเยอร์ เบลท์) ระบบสายพานล าเลียง  
เป็นระบบล าเลียงวัสดุหรือชิ้นงาน บนสายพานโดยให้วัสดุอยู่บนสายพาน สายพานจะพาวัสดุเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปรับระดับความเร็วการไหลเพ่ือให้วัสดุไหลไปข้างหน้า เหมาะส าหรับ
การล าเลียงโดยอัตโนมัติ ข้อดี คือ ขนย้ายวัสดุหรือจัดล าเลียงง่าย สะดวก ติดตั้ง สามารถปรับแต่งระดับความ
สูงได้ การออกแบบสามารถค านวณจากขนาดหรือวัสดุสินค้าและพ้ืนที่ในการจัดวางของโรงงาน ได้ 
      สายพานล าเลียงที่ใช้โดยทั่วไป จะมีผิวของวัสดุที่เป็น PU (Poly Urethane) , PVC ( Poly Vinyl 
Chloride) มีทั้งแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)และไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิต (NON ESD ) บางชนิด มีคุณสมบัติทน
ต่อการท าปฏิกริยาของน้ ามัน และสารเคมีได้  โดยการน าไปใช้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของงานแต่ละ
ประเภท นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกสายพานล าเลียง คือ น้ าหนักและขนาดของชิ้นงาน 
ความเร็วสายพาน อัตราล าเลียง และสภาวะแวดล้อม โดยลูกค้าจะเป็นผู้ให้ข้อมูล และความต้องการของ
กระบวนการผลิต  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบรรจุน้ าอัตโนมัติ พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ[1]เริงศักดิ์ มานะสุนทร . 
(2550). เครื่องบรรจุน้ าดื่มแบบแนวนอน. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ได้สร้าง
เครื่องบรรจุน้ าในการวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือพัฒนาเครื่องบรรจุน้ าเพ่ือเป็นเครื่องช่วยทุ่ นแรง
แทนก าลังคน และเพ่ือทดสอบการท างานของเครื่องบรรจุน้ าที่ท าข้ึน 
        จากผลกาการทดสอบพบว่าเครื่องบรรจุน้ าสามารถใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยสามารถ
บรรจุน้ าได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้ก าลังคนลดต้นทุนในการใช้ก าลังคนและประหยัดเวลาในการผลิต 
        [2]รุ่งเพชร สุวรรณ บุญชัย แซ่สิ้ว และ ศุภรัชชัย วรรัตน์. (2557).  การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุ
น้ าเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิต. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ได้การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ าเ พ่ือเพ่ิมผลิตภาพใน
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กระบวนการผลิต ในการวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในขั้นตอนการบรรจุน้ านม
ข้าวโพด 
        จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องบรรจุน้ านมข้าวโพด 5 หัวบรรจุ กึ่งอัตโนมัติมีกระบวนการผลิตที่ง่าย
และลดระยะเวลาในการบรรจุได้ 83.65 % ซึ่งจากเดิมการบรรจุน้ านมข้าวโพดหนึ่งครั้ง 35 ขวด ก าลังการผลิต
ที่ใช้คนเป็นผู้บรรจุใช้เวลา 2.38 นาที หรือ 143.15 วินาทีต่อน้ านมข้าวโพด 35 ขวด หลังจากออกแบบเครื่อง
บรรจุน้ านมข้าวโพดและปรับปรุงกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับเวลาในการบรรจุเป็น 23.44 วินาที 
        จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติ พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ  [3]น าพน พิพัฒน์
ไพบูลย์ ชาญชัย ไชยโคตร ไมยราบ รักเสมอวงศ์ ทวีชัย เชียงขวาง และอมร ดอนเมือง.(2556). การออกแบบ
และสร้างเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติส าหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก. สกลนคร : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สร้างเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติในการ
วิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือพัฒนาเครื่องปิดฝาจีบ เพ่ือเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงแทนก าลังคน และเพ่ือ
ทดสอบการท างานของเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติที่ท าขึ้น 
        จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องปิดฝาจีบอัตโนมัติสามารถใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดย
สามารถปิดฝาขวดได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้ก าลังคนลดต้นทุนในการใช้ก าลังคนและประหยัดเวลาในการผลิต 
        [4]อนันต์ วงศ์กระจ่าง ไพฑูรย์ และนฤทธิ์ คชฤทธิ์. (2549). การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบปิดฝา
ขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบ Triple-Function. ปทุมธานี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ได้ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบปิดฝาขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แบบ Triple-Function ในการวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือใช้แทนเครื่องปิดฝาขวดแบบเดิมที่ใช้
แรงงานคน 
        จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องต้นแบบปิดฝาขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบ Triple-Function สามารถ
ปิดฝาขวดเครื่องดื่ม 3 แบบ คือ ปิดฝาขวดด้วยจุกคอร์ก ฝาจีบ และฝาวงแหวนแมกซี่ ที่มีประสิทธิภาพการอัด 
0.96 % 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ 
2. ออกแบบเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ 
3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วท าการแก้ไข 
4. สร้างเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ 
5. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเครื่องเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ  
6. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ 
7. ได้แบบเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ 
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ส่วนประกอบและการท างาน 

 
 

เครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาขวดน้ าอัตโนมัติ 
ส่วนประกอบ 

1.รางเลื่อนขนาดยาว 1 เมตร กว้าง 12 เซนติเมตร และขนาดยาว 60 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร 
           2.กระบอกลมนิวเมติกส์  
              - ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 10 mm ระยะชัก 750 mm จ านวน 2 กระบอก 
              - ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 15 mm ระยะชัก 800 mm จ านวน 2 กระบอก 
              - ขนาดเส้นผ่านศนูย์ 500 mm ระยะชัก 1500 mm จ านวน 1 กระบอก 

3.สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 24 โวลต์ และแผ่นอะคริลิคขนาด 3 mm 
4.ชุดดูดสุญญากาศ 
5.ชุดคอนโทรล 

- กล่อง PLC Fx2n ยี่ห้อ Mitsubishi  
- กล่องควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์  
- กล่องไดร์เวอร์ 
- กล่องซับพลาย 24 โวลต์ และ 12 โวลต์ 
- วาล์ว 5/2 
-    ชุดสร้างสุญญากาศ 

 

6.ปั้มน้ า 12 โวลต์ 
7.อลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด 30x30 

การท างานควบคุมโดยโปรแกรม GX Developer 
1.ท าการเปิดสวิตช์รางฝา รางขวด และสวิตช์ PLC 
2.กระบอก Y1 ท าการกั้นขวด และกระบอก Y2 ท าการกั้นขวดหลัง Y1 
3.ท าการเติมน้ าใส่ขวด  
4.กระบอก Y1 ท าการปล่อยขวด 
5.กระบอก Y4 ท าการกั้นขวด 
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6.หัวสุญญากาศท าการดูดฝาและท าการวางตรงปากขวด 
7.กระอก Y4 ท าการปล่อยขวดไปยังแท่นสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 
8.สเต็ปปิ้งมอเตอร์หมุนไปยังรีมิตสวิตช์  
9.รีมิตสวิตช์ท าการสั่งกระบอกท าการตอกฝา 
10. แท่นสเต็ปปิ้งมอเตอร์หมุนไปยังตัวกั้นขวด และขวดหล่นลงในราง เสร็จสิ้นการท างาน 

 
โปรแกรมการท างาน GX Developer 

 
 

ผลการวิจัย 
        เมื่อท าการทดสอบด้วยเครื่องบรรจุน้ าและเครื่องปิดฝาน้ าอัตโนมัติดังกล่าวไว้ในบทที่ 3 แล้วน าผลที่
ได้มาคิดเป็นปริมาณ ที่จะได้จ านวนขวดน้ าที่บรรจุและปิดฝาได้ในแต่ละวัน เครื่องบรรจุน้ าและเครื่อ งปิดฝา
อัตโนมัติสามารถบรรจุน้ าและปิดฝาได้ดังนี้ 
  
        ตารางท่ี 1 เวลาการทดลองบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติจ านวน 20 ขวด  

ครั้งที ่
เวลารวม 
(วินาที) 

เวลา/ขวด 
(วินาที) 

ผลการทดลอง 
(%) 

1 126 6.30 95 

2 130 6.50 95 
3 125 6.25 100 

4 131 6.55 90 

5 127 6.35 95 
เฉลี่ย 127.80 6.39 95 

 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    953 
 

 
  

       จากตารางเวลาการทดลองเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาน้ าอัตโนมัติสรุปได้ว่าสามารถบรรจุน้ า 1 ชั่วโมง 
บรรจุได้  500 ขวด 1 วัน บรรจุได้ 4,000 ขวด   บรรจุน้ าได้มากกว่าการใช้แรงงานคน 3,400 ขวด จ านวน 3 
คน บรรจุน้ าได้ 600 ขวดต่อวัน 
ตารางท่ี 2 เวลาการทดลองบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติจ านวน 30 ขวด 

ครั้งที ่
เวลารวม 
(วินาที) 

เวลา/ขวด 
(วินาที) 

ผลการทดลอง 
(%) 

1 190 6.33 100 

2 193 6.43 95 
3 191 6.36 100 

4 195 6.50 90 

5 192 6.40 95 
เฉลี่ย 192.50 6.40 95 

  

      จากตารางเวลาการทดลองเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาน้ าอัตโนมัติสรุปได้ว่าสามารถบรรจุน้ า 1 ชั่วโมง 
บรรจุได้  500 ขวด 1 วัน บรรจุได้ 4,000 ขวด   บรรจุน้ าได้มากกว่าการใช้แรงงานคน 3,400 ขวด จ านวน 3 
คน บรรจุน้ าได้ 600 ขวดต่อวัน 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติทั้ง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ทดลองบรรจุน้ าและปิดฝา จ านวน 20  ขวด ครั้งที่ 2 ทดลองบรรจุน้ าและปิดฝา จ านวน 30 ขวด จากทดลอง
ใช้งานทั้ง 2 ครั้ง สรุปได้ว่าเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติมีประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมอยู่ที่ 95 % 

ผลจากการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้เครื่องบรรจุน้ าและเครื่องปิดฝาอัตโนมัติได้
ประเมิน พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ ใน

ระดับดีมาก (  = 4.57, S.D.= 0.49)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 ข้อ  ได้แก่ 1.

การออกแบบมีความเหมาะสม (  = 4.8 ,S.D. = 0.44) 2. สามารถใช้งานได้จริง (  = 4.6, S.D. = 0.54)  3. 

มีความแข็งแรง (  = 4.6 ,S.D. = 0.54)  4. ใช้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ (  = 4.8 ,S.D. = 0.44)   
และได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญให้เพ่ิมเติมในแบบสอบถามในบางข้อ คือ เพ่ิมเติมในเรื่องการใช้งานของ
เครื่องบรรจุน้ าและเครื่องปิดฝาอัตโนมัติ ความพึงพอใจในการใช้เครื่องบรรจุน้ าและเครื่องปิดฝาอัตโนมัติ การ
เคลื่อนย้าย และการจัดวางอุปกรณ์ เพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้จัดวางอุปกรณ ์

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติมีความคิด
สอดคล้องในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุน้ าและปิดฝาอัตโนมัติ สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวม (  ) = 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.49  
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S 011 
การพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
Website development Apply online for graduate technology courses 

computer bussiness Department Case study of Sukhothai Vocational College. 
 

เกตุวดี สุดทอง1   ยุทธนา เรืองนุกูล2  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลวิจัยปรากฏว่า เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, สมัครเรียนออนไลน์  
 
Abstract 

 This research aims to develop a website to apply online Graduate Courses. computer 
bussiness Department Case studies and speeches to colleges satisfaction of users of the 
website to apply online Graduate Courses. The sample used in this research. The students 
Diploma Year 2 class room 1 Department of Computer Science. City College 2nd semester 
                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

2 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 
1 Institute of Vocational education: Northeastern Region 3 
2 Institute of Vocational education: Northeastern Region 3 
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2561 academic year were selected purposively. A sample of 31 was used in this research 
are: 1) Graduate Courses Online learning site. computer bussiness Department City College 
Case Study Data are the mean and standard deviation. 

Research shows that Enroll Online Graduate Courses website. computer bussiness 
Department Effective at the most. Which is based on the assumption And the results 
showed that the average satisfaction level in most 
 

Keywords: Website development, Apply online 
 
บทน า 
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการท างาน ติดต่อสื่อสาร เผยแพ่ข้อมูลข่าวสาร การสั่งจอง การ
สั่งซื้อ สมัครงานและสมัครเรียนต่างๆ ซึ่งข้อดีของการใช้อินเตอร์เน็ตมีหลากหลายและมีให้เลือกอีกมากมาย 
การใช้อินเตอร์เน็ตในการท างาน เช่น การใช้ Google ท างานหรือหางาน เป็นต้น การใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารทาง Facebook การติดต่อสื่อสารทาง Line และการติดต่อสื่อสารทาง 
BeeTalk เป็นต้น การใช้อินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบน 
Facebook การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Instagram การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Google และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Youtube เป็นต้น การใช้อินเตอร์เน็ตในการสั่งจอง เช่น การสั่งจองห้องพักบน
เว็บไซต์ การสั่งจองแพบนเว็บไซต์ การสั่งจองตั๋วรถทัวร์บนเว็บไซต์ และการสั่งจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์ 
เป็นต้น การใช้อินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อ เช่น การสั่งซื้อเสื้อผ้าบนเว็บไซต์ การสั่งซื้อสิ่งของเครื่องใช้บนเว็บไซต์ 
การสั่งซื้อกระเป๋าบนเว็บไซต์ และการสั่งซื้อรองเท้าบนเว็บไซต์ เป้นต้น การใช้อินเตอร์เน็ตในการสมัครงาน 
เช่น การสมัครงานโรงงานบนเว็บไซต์ การสมัครงานราชการบนเว็บไซต์  และการสมัครงานต่างประเทศบน
เว็บไซต์ เป็นต้น การใช้อินเตอร์เน็ตในการสมัครเรียน เช่น การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามค าแหงบนเว็บไซต์ 
การสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบนเว็บไซต์ และการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวรบนเว็บไซต์ เป็นต้น  
 แต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือ การหันมาสมัครเรียน บนเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เมื่อเราต้องการที่จะสมัครเรียน เราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ 
ท าให้เราไม่ต้องเสียเวลา หรือเสียค่ารถค่าน้ ามันในการเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง แต่เราสามารถสมัครได้ทุกที่
ทุกเวลา ไม่ว่าเราจะท าอะไร อยู่ที่ไหนก็ตาม ซึ่งในอดีตเมื่อต้องการจะสมัครเรียนต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปสมัคร และต้องไปสมัครด้วยตนเองเท่านั้น เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ อินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้น 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนจึงเกิดขึ้น การหันมาสมัครเรียนออนไลน์จึง
มาความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งปัจจุบันนี้มีจ านวนผู้ที่ใช้เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์มีจ านวนมากยิ่งขึ้นกว่าการ
ไปสมัครโดยตรง หรือการไปสมัครด้วยตนเอง  
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 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาวิจัยเกิดความสนใจ จึงคิดที่จะท าเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่ต้องการสมัครเรียนในยุคปัจจุบัน และผู้ที่ให้ความสนใจค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
สมัครเรียนออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเป็นการต่อยอดหรือศึกษาเพ่ิมเติมของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัยอีกด้วย ในปัจจุบันการสมัครเรียนก็จะมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนทางตรง และ
ทางออนไลน์ แต่ที่นิยมใช้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือการสมัครเรียนทางออนไลน์ และในการสมัค รเรียนทาง
ออนไลน์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการและยังท าให้ประหยัดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และยังมีข้อมูลหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และอ่ืนๆอีกมากมายให้ศึกษาก่อนตัดสินใจ
ใช้บริการเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.1 ตัวแปรต้น คือ เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
  1.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจการพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
 2. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จ านวน 110 คน 
 3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จ านวน 31 คน สุ่มแบบเจาะจง 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
      1. อุปกรณ์ในการศึกษาวิจัย 
 1.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ โน็ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ ซีพียู คอมพิวเตอร์ 
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 1.2 อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 โปรแกรม Appserv 8.6.0 โปรแกรม Microsoft Word 2013 โปรแกรม Microsoft Excel 
2013 
     2. เครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
         2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
         2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 
     1. ได้เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 
      2. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพึงพอใจ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บที่เราพัฒนาขึ้นเป็นเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. การพัฒนาเว็บไซต์ 
 อภิชัย [1] ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างเว็บไซต์ไว้ว่า นอกเหนือจากการใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือ
ออกแบบ สร้างภาพกราฟิกส าหรับตกแต่ง และใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซท์อย่าง Dreamweaver เพ่ือจัดหน้า
เว็บเพจ แต่ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซท์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะ
หากคุณต้องการเว็บไซท์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จ ก็จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี 
ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนา
โครงการประเภทอ่ืนโดยทั่วไป การสร้างเว็บไซท์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่ มากมาย ซึ่งเรา
จะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนที่จะถึงขั้นลงมือท าจริง ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซท์คือ
อะไร ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ทีมงานมีใครบ้างและแต่ละคนเชี่ยวชาญในเรื่องใด 
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 Zoneza [2] ได้ให้ความหมายของโฮมเพจและเว็บเพจ หมายถึง โฮมเพจ คือข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์ 
หรือหน้าปกของนิตยสาร ดังนั้นโฮมเพจควรมีรูปแบบที่น่าสนใจ สีสันสวยงาม มีภาพเคลื่อนไหว 
ภาพเคลื่อนไหวจะเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สนใจในตัวเว็บไซต์มากขึ้น ส่วนเว็บเพจ คือ
รายละเอียดของเว็บแต่ละหน้าต่อๆกันไป เหมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าภายในนิตยสารนั่นเอง ในหน้า
โฮมเพจจะมีลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงไปยังหน้านั้นๆด้วย 
 ประสาน [3] กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจัดล าดับ เนื้อหาสาระของ
เว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดท าเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมดเปรียบเสมือนแผนที่ ที่ท า
ให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การจัดโครงสร้างของเว็บไซต์มี
จุดมุ่งหมายส าคัญคือ การที่จะท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ  
 Wiley [4] มีแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ แนวทางคือการพัฒนาเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้
ตั้งใจ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ในระยะแรกที่มีการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเกิดจากการ ที่ผู้พัฒนาได้มี
ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต และเกิดความประสงค์ที่จะน าเสนอสารสนเทศของตน จึงได้
พัฒนาเว็บไซต์ขึ้น การพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้บริการหรือความก้าวหน้าของเทศโนโลยี เป็นการ
พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นตามแนวทางนี้มีความต้องการเพียงการน าเสนอสารสนเทศขององค์กรผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
 วิกิพีเดีย [5] ให้ได้ค าจ ากัดความ ของเว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทาง
ไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรก
ของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกัน
บางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการ เพ่ือที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ ข้อมูล
ทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์
ในลักษณะของเว็บเบราเซอร์ 
 2. การพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นงานธุรกิจ 
   บัญชา [6] ได้กล่าวไว้ว่าเว็บไซต์ใดก็ตามที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนมากและเมื่อออกจากเว็บไซต์แล้ว
ยังกลับ เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นั้นอีก ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ประสบผลส าเร็จเป็นอย่าง  
มาก เพราะมีเว็บไซต์ มากมายที่ต้องปิดตัวเองลงไปเนื่องจากไม่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
เนื้อหาใน เว็บไซต์นั้นอาจจะมีความล้าสมัยในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่ใส่ร้ายป้ายสี 
บุคคลอ่ืน หรือใน เว็บไซต์มีโฆษณาจ านวนมาก การใช้งานเว็บไซต์มีความยุ่งยากใช้เวลาในการโหลดหน้าเพจ
นาน ไม่มีระบบนา ทางในการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดการพัฒนา เว็บไซต์
ที่ไม่เป็นขั้นตอน ขาดการบ ารุงรักษาท าให้ข้อมูลมีความล้าสมัยดังนั้นหากต้องการให้การพัฒนาเว็บไซต์ ประสบ
ผลส าเร็จควรมีข้ันตอนในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ 
 กิดานันท์ [7] ได้กล่าวถึงหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เมื่อพูดถึงการสร้างเว็บไซต์หลายคน
อาจจะนึกถึงแต่การใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บอย่าง Dreamweaver เพ่ือจัดหน้าเว็บเพจ และใช้โปรแกรม 
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Photoshop เพ่ือสร้างภาพกราฟิกส าหรับตกแต่ง แต่ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะหากคุณต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และประสบ
ความส าเร็จก็จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนา โครงการประเภทอื่นโดยทั่วไป  
 3. การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 

พิชชา [8] ได้ศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยทางการประมงบนอินเตอร์เน็ต มี
ความประสงค์ที่จะให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประมงของกรมประมง เผยแพร่
ออกไปยังบุคคลที่สนใจ โดยรวบรวมงานวิจัยของกรมประมงจัดเก็บลงฐานข้อมูล ซึ่งระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น
โดยใช้โปรแกรม SQL Server 7.0 เป็น DBMS และใช้ MS. Visual Basic 6.0 สร้าง Form เพ่ือใช้ใส่ข้อมูล
และปรับปรุงข้อมูล การนาข้อมูลงานวิจัยทางการประมงออกเผยแพร่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการ
ให้บริการข้อมูลเหล่านั้น โดยสร้างเอกสาร Hypertext ด้วยภาษา HTML และ ASP เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 
และใช้ภาษา SQL ในการสร้างเทคนิคการสืบค้นซึ่งได้แก่ Key Work Searching, Subject Searching, And 
Image Searching การสืบค้นงานวิจัยทางการประมงบนอินเตอร์เน็ต ด้วยเทคนิคการสืบค้นทั้ง 3 แบบนี้ ได้
ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้ พบว่าเทคนิค Key Word Searching ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมเนื้อหา
ทางการประมงทั้งหมด เทคนิค Subject Seraching ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมเนื้อหาทางการ
ประมงทั้งหมด และมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ดีพอสมควร ส่วนเทคนิค Image Searching ใช้งานง่าย มีการ 
โต้ตอบกับผู้ใช้ดีที่สุด แต่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับสัตว์น้าเท่านั้น เมื่อผู้ใช้ค้นหางานวิจัยที่ต้องการได้
แล้วก็สามารถดูบทคัดย่อ ข้อมูลทางบรรณานุกรม และอ่านเอกสาร Full-text ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat ผ่าน
เว็บไซต์  
   การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ความนิยมในการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมี
การใช้ระบบเครือข่ายในการน าเสนอข้อมูล หรือติดต่อสื่อสาร หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วย 
เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลดังกล่าวของหน่วยงานมีคุณภาพสูง สวย ใช้งานได้ดี จาก Web browser ทุกชนิด 
รวมทั้งควรมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทุกประเภทของหน่วยงาน และเป็น Search engine friendly 
คณะท างานบริหารและพัฒนาเทคนิคเว็บไซต์จึงได้ก าหนดรูปแบบแนวปฏิบัติของการจัดท าเว็ บไซต์ ซึ่ง
สนับสนุนฟังก์ชันและพันธะกิจขององค์กร โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ ความสอดคล้อง และการเข้าถึงโดยไม่แบ่ง
ชนชั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 4. การพัฒนาเว็บไซต์ที่เก่ียวกับธุรกิจหรือบริการ 
  กิตติศักดิ์ [9]  ได้กล่าวถึงขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ไว้ดังนี้ 
 4.1 ชื่อเรื่องท่ีคุณต้องการท าเว็บไซต์ ให้ลิสต์ว่ามีข้อมูลเนื้อหาอะไรบ้างที่คุณอยากให้มี หรือควรจะมีอยู่
ในเว็บไซต์ เพ่ือที่จะได้สร้างเว็บไซต์ออกมาได้ผลตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ทั้งเนื้อหายังเหมาะสมกับ
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กลุ่มเป้าหมายของเรา (ลองเข้าไปดูเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่ท าเรื่องเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเรื่องที่คุณอยากจะท า เพ่ือ
ดูเป็นแนวทาง) 
 4.2 น าเนื้อหามาจัดหมวดหมู่ เพ่ือที่เวลาสร้างเป็นเว็บไซต์แล้ว ผู้เยี่ยมชมสามารถค้นหา หรือเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายๆ 
 4.3 นอกจากหน้าเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลข่าวสาร, รายละเอียดสินค้าหรือบริการ, วิธีซื้อ
สินค้า แล้ว อาจเพ่ิมเติมหน้าข้อมูลต่อไปนี้ 
4.3.1 หน้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือผู้จัดท า (About us) : บอกเจ้าของเว็บไซต์, วัตถุประสงค์ของ
เว็บไซต์, ประวัติความเป็นมา เป็นต้น 
        4.3.2 หน้าข้อมลูในการติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ แผนที่ (Contact information) : เผื่อ
กรณีผู้เยี่ยมชมต้องการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ ถ้าเป็นบริษัทหรือร้านค้าออนไลน์ ส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ 
        4.3.3 เพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่วนค้นหาข้อมูล, แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) : เพ่ือช่วยให้ผู้ชมค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
        4.3.4 หน้ารับข้อเสนอแนะ (Feedback) : เพ่ือน าไปปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า หรือการให้บริการ 
        4.3.5 ค าถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ – Frequently Asked Questions) : รวบรวมค าถามที่ผู้ชม
มักจะถามบ่อยๆ ไว้ เพ่ือประหยัดเวลาทั้งคนถาม-คนตอบ 
 4.4 เมื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาเสร็จแล้ว ให้วางแผนต่อว่า ข้อมูลมาจากแหล่งใดได้บ้าง จะจัดเตรียมได้
อย่างไร เช่น เป็นข้อมูลที่เราคิดและน าเสนอเอง การสัมภาษณ์ หรือน าข้อมูลมาจากสื่ออ่ืน เช่น หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน เว็บไซต์ ดูด้วยว่าจะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือเปล่า เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 4.5 รวบรวมข้อมูลเนื้อหา, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เสียง หรือไฟล์ดีวีโอ และอ่ืนๆ ที่จะใช้ในเว็บไซต์เตรียมไว้ 
 4.6 ลิสต์ระบบการใช้งานที่จ าเป็นว่ามีอะไรบ้าง เช่น webboard, chat, ระบบสมาชิก, ระบบตะกร้า
ซื้อของ เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1 แบบประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
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 1. แผนผังระบบงาน (System Flowchart) 
 

 
 ภาพที่ 3-1 System Flow chart เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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  2. Data Flow Diagram เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์  

 
 

ภาพที่ 3-2 Data Flow Diagram เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ 
 

การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
 1. วิธีการสร้างเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย                                    
  1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ 
  1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  1.3 เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
  1.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 2. การออกแบบเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
  2.1 วิเคราะห์แบบและเขียน Story board โดยมีการแสดงล าดับการท างานของเว็บไซต์สมัครเรียน
ออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่วิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงใหม่ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ น าไปใช้ในกลุ่มตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ดังนี้ 
 3.1 ระดับความพึงพอใจ มีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยการแบ่งระดับความพึง
พอใจ เป็น 5 ระดับ คือ 

 คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ น้อย 

   คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 3.2 การแปลความหมายความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
       ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 4. สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่
ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
     4.1.1 ค่าร้อยละ 

       P = 100x
N

f   

       เมื่อ      P     แทน ค่าร้อยละ 
        F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
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         N    แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
     4.1.2 ค่าเฉลี่ย 

       X  = 
N

X   

       เมือ่ X  แทนค่าเฉลี่ย  
      ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
       N แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
     4.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      S      =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

      เมื่อ   S     แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ∑X      แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
      N        แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการพัฒนาของโปรแกรมเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบว่าในภาพร่วม มีค่าเฉลี่ย 4.66 (SD. = 0.48) มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบว่าในภาพร่วม มีค่าเฉลี่ย 4.71 (SD. = 0.46) มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ Banner มีความเหมาะสม ขนาดรูปภาพหน้า
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม ขนาดรูปภาพหน้ากิจกรรมนักศึกษามีความชัดเจนและเหมาะสม สีพ้ืน
หลังหน้าหลักสูตรมีความเหมะสม ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าสมัครเรียน การกรอกข้อมูลการสมัครเรียนมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 5.00 (SD. = 0.00) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด  รองลงมา คือ ขนาด
รูปภาพของเว็บไซต์หน้าแรกมีความเหมาะสม ตัวอักษรหน้าวิธีการสมัครเรียนปริญญาตรีมีความเหมาะสม การ 
Login เข้าหน้าหลักมีความรวดเร็ว การเคลื่อนไหวรูปภาพหน้าแรกมีความเหมาะสม แผนที่หน้าสถานที่ตั้งมี
ความชัดเจนและรวดเร็ว การปริ้นใบสมัครมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.67 (SD. = 0.58) อยู่ในระดับ
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คุณภาพมากที่สุด  และน้อยที่สุด คือ ขนาดของโลโก้มีความเหมะสม สีพ้ืนหลังหน้าค่าเล่าเรียนมีความ
เหมาะสมและชัดเจน รูปภาพแผนที่หน้าสถานที่ตั้งมีความเหมะสม ขนาดตัวอักษรของหน้าติดต่อวิทยาลัยมี
ความเหมาะสม โปรแกรมปุ่มลบข้อมูลหน้าแอดมินมีระบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
คือ 4.33 (SD. = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ความพึงพอใจมีค่ามากที่สุด คือ Banner สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.81 (SD. 
= 0.40) รองลงมา คือ สีพ้ืนหลังหน้าค่าเล่าเรียนสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.77 (SD. = 0.43) และน้อยที่สุด คือ สี
พ้ืนหลังหน้าหลักสูตรมีสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.48 (SD = 0.48)  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะ 
  1.1 ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 1.1.1 รูปภาพแผนที่หน้าสถานที่ตั้งมีความเหมะสม 
  1.1.2 ขนาดตัวอักษรของหน้าติดต่อวิทยาลัยมีความเหมาะสม 
  1.2 ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
  1.2.1 ควรก าหนดระยะเวลาในการสมัครเรียนของเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
  1.2.2 ควรเพ่ิมรายละเอียดหน้ากิจกรรมนักศึกษาของเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้มีรายละเอียดของรูปภาพ
และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรี  
กรณีศึกษา หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรี กรณีศึกษา หอพักสตรี
จันทร์เสน่ห์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ตั้งอยู่เลขที่ 198/11 ซอย 4 ถนนอินใจมี ต าบลท่า
อิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว มีนางกอบกุล  ปั้นจาด เป็นผู้ด าเนินการก่อตั้ง เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2559 ด้วยเงินลงทุน 9,000,000 บาท ประกอบด้วย เงินลงทุนส่วนตัว 1,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 และเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ 8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.89 โดยมีการน าเงิน
ลงทุนใช้ส าหรับสินทรัพย์ถาวร จ านวน 8,620,100.00 คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของเงินลงทุน เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2560 มีรายได้รวม พ.ศ. 2560 จ านวน 1,258,038.70 บาท และพ.ศ. 2561 จ านวน 1,280,217.80 บาท 
ต้นทุนบริการ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,101,514.31 คิดเป็นร้อยละ 87.56 และ พ.ศ. 2561 จ านวน 1,117,825.44 
คิดเป็นร้อยละ 87.32 และก าไรขั้นต้น พ.ศ . 2560 จ านวน 156,524.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.44 และพ.ศ. 
2561 จ านวน 162,392.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.68  โดยมีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 7 ปี 1 เดือน 

   
ค าส าคัญ:  ต้นทุน ผลตอบแทน หอพักสตรี 
 

                                                 
1
 นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3  

2 นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 
3 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญช ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
4 อาจารย์ สาขาวิชาการบัญช ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
5 ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์
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Abstract 
 The research aimed to study the cost and returns of Chansane women’s 
dormitory.The data analyzed by percentage. The research tool was the interviewing form. In 
July 2016 the cost  was ฿9,000,000 (personal cost ฿1,000,000 (11.11%) and Government 
Saving Bank’s loan ฿8,000,000 (88.89%). The cost used to the building, equipment and 
facilities was ฿ 8,620,100 (95.78%) of the total cost. The dormitory was open January 1, 
2017.  Total revenue in 2017 was ฿1,258,038.70 and in 2018 was ฿1,280,217.80,  Service cost 
in 2017 was ฿1,101,514.31 (87.56%) and in 2018 was ฿1,117,825.44 (87.32%) and Gross profit 
in 2017 was฿156,524.39 (12.44%) and in 2018  was ฿162,392.36 (12.68%). The payback 
period in 7 years 1 month. 
 

Keywords: Cost,  Returns on investment,  Women’s dormitory 
 
บทน า 
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ท าให้ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลต่าง ๆ 
เช่น การศึกษา การท างาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจเช่าที่พักอาศัยมีความเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยหอพักเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่ย้ายถิ่นที่อยู่ชั่วคราวเลือกที่จะพักอาศัย เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม และสะดวกสบายต่อการเดินทางไปสถานศึกษา สถานที่ท างาน และอ่ืน ๆ ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ประเภทหอพักที่ก่อให้เกิดรายได้โดย (Income producing property) เป็นธุรกิจที่นักลงทุนราย
ย่อยสามารถลงทุนได้เนื่องจากสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินมาเป็นเงินลงทุน และเมื่อเปิดด าเนินการก็สามารถ
ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าการลงทุนประเภทอ่ืน 
(ธนิตา จิตต์สวาสดิ์, [1]) 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีการเจริญเติบโตระดับหนึ่งในด้านเศรษฐกิจ มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะใน
เขตอ าเภอเมือง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ จึงท าให้
ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทางไปท างานหรือเดินทางไป
สถานศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชากรในเขตอ าเภอเมืองมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย 
การเพ่ิมขึ้นของประชากรดังกล่าว ท าให้ธุรกิจหอพักจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจส าหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจ
หอพัก ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ที่จะสร้างหอพักต้องมีที่ตั้งท าเลที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ใกล้สถานที่ท างาน 
หรือสถาบันการศึกษา ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า หอพักจะมีอยู่ทั่วไปแต่จะพบมากใน
บริเวณถนนเจษฎาบดินทร์และถนนอินใจมี เนื่องจากถนนเจษฎาบดินทร์อยู่เชื่อมต่อกับถนนอินใจมี โดยถนน
อินใจมี เป็นเส้นทางตัดผ่านสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ และ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ซึ่ง นางกอบกุล  ปั้นจาด เป็นผู้ที่มีที่ดินอยู่บนถนนอินใจมี เหมาะกับการท าธุรกิจหอพัก จึงได้
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ตัดสินใจสร้างหอพักเมื่อ พ.ศ. 2559 และได้ใช้ชื่อว่าหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ เปิดให้บริการใน พ.ศ. 2560 จนถึง
ปัจจุบัน โดยนางกอบกุล  ปั้นจาด มีการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย ตามความเข้าใจแต่ยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนที่ลงทุน จึงท าให้ไม่ทราบผลการด าเนินงานที่ชัดเจน   
  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรี กรณีศึกษา หอพักสตรี
จันทร์เสน่ห์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อันจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประ โยชน์ต่อผู้
ประกอบกิจการในการน าไปใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรี กรณีศึกษา หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีต้นทุนและต้นทุนการผลิต [2] การจ าแนกต้นทุนตามระยะเวลา เป็นการพิจารณาต้นทุนใน
การจัดหาสินทรัพย์และบริการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจของกิจการ โดย
สามารถแบ่งต้นทุนออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีต (Historical Cost) คือ ต้นทุนที่
เกิดขึ้นเมื่อได้มา ซึ่งสินทรัพย์หรือบริการต่าง ๆ และกิจการได้จ่ายช าระเงินสด สินทรัพย์อ่ืนใดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดโดยปกติ จะใช้ต้นทุนประเภทนี้ในการบันทึกบัญชีประกอบกับการจัดท างบการเงิน แต่ไม่นิยม
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจปัญหาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 2) ต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) คือต้นทุนที่
จ่ายไปเพ่ือใช้ในการจัดหาสินทรัพย์มาเปลี่ยนแทนหรือทดแทนสินทรัพย์เดิม ซึ่งสินทรัพย์ที่จั ดหามานั้น ต้องมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับสินทรัพย์เดิม เพ่ือน ามาเปรียบเทียบต้นทุนประกอบการตัดสินใจในการเลือกทางเลือก
ต่าง ๆ ว่าควรเปลี่ยนแทนหรือปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมหรือควรซื้อสินทรัพย์ใหม่เพ่ือทดแทนสินทรัพย์เดิม 
โดยเปรียบเทียบจากราคาตลาดของสินทรัพย์นั้น ๆ และ 3) ต้นทุนในอนาคต (Future Cost) คือต้นทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อกิจการต้องตัดสินใจเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งในอนาคต ซึ่งกิจการต้องพยากรณ์
ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกลงทุยในโครงการจาดแนวโน้มของต้นทุนจริงในอดีตหรือ
จากระบบงบประมาณของกิจการ การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะการด าเนินงาน เป็นการพิจารณาต้นทุนที่เกิด
จากด าเนินงานหรือปฏิบัติงานของธุรกิจ 
 ทฤษฎีผลตอบแทน [3] แนวคิดผลตอบแทนจากการลงทุน การประเมินโครงการลงทุนโดยอาศัยวิธี
วัดโครงการรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 1) อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 2) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) 
คือระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับสุทธิที่จากโครงการชดเชยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรกของโครงการ การ
ตัดสินใจจะเลือกโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นที่สุด เช่น โครงการ A ระยะเวลา ต้นทุน 4 ปี โครงการ B 
ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี จะเลือกโครงการ A เพราะมีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกว่า ข้อจ ากัดวิธีอัตราผลตอบแทนถัว
เฉลี่ยและวิธีระยะเวลาคืนทุนไม่ค านึงถึงค่าของเงินตามเวลา วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยก าไรที่จะได้รับในปี
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หลัง ๆ มีมูลค่าเท่าเทียมกับก าไรที่ได้รับในปีแรก ๆ วิธีระยะเวลาคืนทุนโครงการที่ให้ระยะเวลาคืนทุนที่เท่ากัน 
แต่กระแสเงินสดรับสุทธิในปีแรก ๆ สูงกว่าจะให้กระแสค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสูงกว่า  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชญานี เวียงสมุทร และคณะ [4] ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจบังกะโล จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ธุรกิจมีการจ าแนกต้นทุนออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1) ต้นทุนจากการลงทุนเริ่มแรก       
มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 12,627,000 บาท และส่วนที่ 2) ต้นทุนในการด าเนินงาน มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ  
155,076.92 บาทต่อเดือน โดยจากการรับรู้ต้นทุนดังกล่าวนั้นผู้ประกอบการขาดความครบถ้วนในการบันทึก
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่งผลท าให้มีการรับรู้ต้นทุนต่ ากว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ด้านผลตอบแทน พบว่า 
ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 521,153.84 บาทต่อเดือน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจ
บังกะโล พบว่า บังกะโลขนาดเล็กมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 3.20 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 1 เดือน 
มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 141,772.10 บาท/ปี บังกะโลขนาดกลางมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.26 เท่า 
ระยะเวลาคืนทุน 19 ปี 6 เดือน มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 385,454.54 บาท/ปี และบังกะโลขนาดใหญ่จะมีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน 4.73 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 9 เดือน มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 419,277.10 บาท/ปี จาก
การวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าธุรกิจบังกะโลจัดเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 ปนิดา มหัตกีรติ [5] ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนธุรกิจหอพักให้เช่า บริเวณซอยรังสิต
ภิรมย์ ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 418,223 อัตราผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน เท่ากับ 1.57 อัตราผลตอบแทน ภายในโครงการ เท่ากับร้อยละ 8.17 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 12 ปี 4  
เดือน 5 วัน และระยะเวลาคืนทุนคิดลดเท่ากับ 13 ปี 4 วัน จากตัวชี้วัดสามารถสรุปได้ว่า โครงการธุรกิจ
หอพักให้เช่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน หากพิจารณามูลค่าปัจจุบันที่มีค่ามากกว่าศูนย์  อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุนมีค่ามากกว่า 1 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่า อัตราคิดลดในการลงทุนซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 7.175 และระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระยะเวลาโครงการคือ 30 ปี 2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ วิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการศึกษาอัตราการเข้าพบกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายรับของ
โครงการ และรายจ่ายต่อปี ซึ่งมีผลกระทบต่อทุนของโครงการ โดยก าหนดให้ กรณีที่ 1 รายได้ ลดลงร้อยละ 
10 กรณีที่ 2 ต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยรายได้เท่าเดิม กรณีที่ 3 รายได้ลดลง
ร้อยละ 10 และต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการต่อปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 กรณี มูลค่า
ปัจจุบันมีค่ามากกว่าศูนย์อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดในการลงทุน ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 7.175 และมากกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.72 ระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระยะ
โครงการคือ 30 ปี สามารถสรุปได้ว่า แม้โครงการจะมีรายได้ลดลงร้อยละ 10 และต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
โครงการต่อป ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 โครงการธุรกิจหอพักก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
 ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง และคณะ [6] ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปิ่นเพชร อพาร์ทเม้นท์ ใน
เขตเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์มี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 28,735,096.54 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับร้อยละ 21.12 
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อัตราผลตอบแทนทางบัญชี เท่ากับร้อยละ 10.76 และระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 10 ปี 1 เดือน และการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีที่ 1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลตอบแทน
ลดลง ร้อยละ 8 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่า
เท่ากับ 24,670,859.40 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 19.28 อัตราผลตอบแทน
ทางบัญชี มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.03 และระยะเวลาคืนทุน มีค่าเท่ากับ 12 ปี 4 เดือน การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวกรณีที่ 2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลตอบแทนลดลง   ร้อยละ 
15 ขณะที่ค่าใช้จ่าย ในการดาเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที่  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่าเท่ากับ 
21,114,651.90 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.64 อัตราผลตอบแทนทาง
บัญชี มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.52 และระยะเวลาคืนทุน มีค่าเท่ากับ 15 ปี 3 เดือน สรุปได้ว่าในกรณีปกติ
โครงการสร้างอพาร์ทเม้นท์เหมาะสมที่จะลงทุนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการก็ยังคงเหมาะสมที่จะ
ลงทุน สุชาดา ใยเทศ [7] ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ในเขตอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์โครงการนี้มีระยะคืนทุน 
4 ปี 1 เดือน 25 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 23,732,206.11 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 23.73 อัตราผลตอบแทนทางบัญชี เท่ากับร้อยละ 21.83 และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
กรณีท่ี 1 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รายได้ค่าเช่าคงที่ผลการวิเคราะห์โครงการมีระยะคืนทุน 4 ปี 3 เดือน 
2 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 19,177,588.02 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับร้อยละ 22.71 
และอัตราผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับร้อยละ 18.55 กรณีที่ 2 รายได้ค่าเช่าลดลงร้อยละ 5  ในขณะที่ต้นทุน
ผันแปรคงที่ ผลการวิเคราะห์โครงการมีระยะคืนทุน 4 ปี 6 เดือน 29 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
12,696,219.27 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 20.29 และอัตราผลตอบแทนทางบัญชี 
เท่ากับร้อยละ 14.30 กรณีที่ 3 รายได้ค่าเช่าลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนผันแปรคงที่ ผลการวิเคราะห์
โครงการมีระยะคืนทุน 4 ปี 8 เดือน 29 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 8,141,601.19 บาท อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน เท่ากับร้อยละ 17.84 และอัตราผลตอบแทนทางบัญชี เท่ากับร้อยละ 11.01 อังคณา จา
รุทรรศน์พิมล [8] ศึกษาวิเคราะห์การลงทุนสร้าง อพาร์ทเมนท์ให้เช่า บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า ในเขต
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน และมีความคุ้มค่าทางการเงิน 
โดยมีเงินลงทุนในสินทรัพย์เมื่อเริ่มโครงการ 8,110,400 บาท ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการเบื้องต้น ก าหนดอัตราส่วนคิดลดร้อยละ 7.375 ระยะเวลาโครงการ 9 ปี พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของโครงการมีค่าเป็นบวกเท่ากับ 669,036 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการค่าเท่ากับร้อยละ10.16 
อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อทุน มีค่าเท่ากับ 1.07 เท่า และระยะเวลาคืนทุนเป็นเวลา  6 ปี 2 เดือน แสดงให้
เห็นว่าคุ้มค่ากับการลงทุน เมื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโครงการ พบว่า ถ้าลดผลตอบแทนลงร้อยละ 6.20 
และถ้าต้นทุนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.61 จะท าให้มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนมีค่าเป็นลบ ซึ่งจะท าให้ไม่คุ้มค่าการ
ลงทุน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรี กรณีศึกษา หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ 
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการวิจัย 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด าเนินการตาม 
ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 
  1.1) ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ที่มีโครงสร้าง
ที่ก าหนดแนวทางการสอบถามไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา 
  1.3) น าแบบสัมภาษณ์ ที่ได้รับกลับมาตรวจความครบถ้วนและถูกต้อง 

1.4) วิเคราะห์น าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล 
 2) ขอบเขตในการวิจัย 
      2.1) ขอบเขตด้านประชากร  
   นางกอบกุล  ปั้นจาด เจ้าของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์  
      2.2) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
     2.3) ขอบเขตด้านสถานที่ด าเนินการ 
   หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ เลขที่ 198/11 ซอย 4 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   แบบสัมภาษณ์ เรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์  ที่อยู่ 
198/11 ซอย 4 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านการลงทุน 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ต่อเดือน 
   ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
   ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน 
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้จัดท าได้ใช้แบบสัมภาษณ์กับนางกอบกุล  ปั้นจาด เจ้าของกิจการ
หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ มีข้อมูลดังนี้  



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    974 
 

 
  

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก นางกอบกุล ปั้นจาด โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ข้อมูล
ตามแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดขึ้น 
 2. ข้อมูลทุติภูมิ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบกับการศึกษา ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเอกสาร การสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทน กรณีศึกษา หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือท าให้การศึกษา
ครั้งนี้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 
 
ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลทั่วไป 
   สถานที่ตั้งหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ า โดยบริเวณรอบ ๆ เป็นหมู่บ้าน มีชื่อ
เรียกในสมัยนั้นว่า ชุมชนหน้าวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีที่ตั้งท าเลที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ใกล้สถานที่ท างาน สถาบันการศึกษา 
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ  และห้างสรรพสินค้า ท าให้ประชากร มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย เพ่ือความ
สะดวกสบายในการเดินทางไปท างานหรือเดินทางไปสถานศึกษา ท าให้ธุ รกิจหอพักจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ
ส าหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจหอพัก นางกอบกุล  ปั้นจาด เป็นผู้ที่มีที่ดินอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว ซึ่งเหมาะกับการ
ท าธุรกิจหอพัก จึงได้ตัดสินใจสร้างหอพักเม่ือ พ.ศ. 2559 และได้ใช้ชื่อว่าหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ เลขที่ 198/11 
ซอย 4 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ เป็นหอพักสตรี มีระบบป้องกันความปลอดภัย ได้แก่ ระบบคีย์การ์ด ระบบ
กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (กอบกุล  ปั้นจาด [9]) 
 2) ข้อมูลการด าเนินงาน 
  2.1) ด้านการลงทุน 
   2.1.1) เงินลงทุน เจ้าของกิจการ มีการลงทุนในการประกอบกิจการหอพักสตรี
จันทร์เสน่ห์ จ านวน 9,000,000 บาท สามารถแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 เงินลงทุนเริ่มแรกของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

1. เงินสดส่วนตัว 1,000,000.00  11.11 
2. เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ 8,000,000.00  88.89 

รวมเงินลงทุน 9,000,000.00  100.00 

 จากตารางที่ 1 เงินลงทุนเริ่มแรกของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ พบว่า มีเงินลงทุน 9,000,000 บาท 
ประกอบด้วย เงินสดส่วนตัว จ านวน 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของเงินลงทุน และเงินกู้ธนาคาร
ออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ จ านวน 8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.89 (มีก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ 10 ปี 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี) 
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   2.1.2) สินทรัพย์ถาวร จากเงินลงทุนจ านวน 9,000,000 บาท เจ้าของกิจการได้น า
เงินลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนส าหรับสินทรัพย์ถาวรของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ จ านวน 8,620,100 บาท 
สามารถแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2   
ตารางท่ี 2 การใช้จ่ายเงินลงทุนส าหรับสินทรัพย์ถาวรของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ 

รายการ  จ านวน (บาท)   ร้อยละ  

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 450,000.00  5.20 
2. แบบก่อสร้างและค่าธรรมเนียม 35,000.00  0.40 

3. อาคารหอพัก 7,500,000.00  86.61 
4. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,000.00  0.03 

5. ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 64,000.00  0.74 

6. ระบบเคเบิ้ลทีวี 30,000.00  0.35 
7. ระบบอินเตอร์เน็ต 35,000.00  0.40 

8. ระบบป้องกันอัคคีภัย 4,720.00 0.05 

9. ระบบกล้องวงจรปิด 25,000.00 0.29 
10. ระบบคีย์การ์ด 9,500.00 0.11 

11. พัดลม 39 ตัว ตัวละ 1,800 บาท 70,200.00  0.81 
12. ตู้เสื้อผ้า 39 หลัง หลังละ 2,200 บาท 85,800.00  0.99 

13. เตียงและท่ีนอน 39 ชุด ชดุละ 5,500 บาท          214,500.00  2.48 

14. โต๊ะและเก้าอ้ี 39 ชุด ชุดละ 2,100 บาท 81,900.00  0.95 
15. โต๊ะเครื่องแป้ง 39 ชุด ชดุละ 1,300 บาท 50,700.00  0.59 

รวม 8,659,320.00  96.21  

 จากตารางที่ 2 การใช้จ่ายเงินลงทุนส าหรับสินทรัพย์ถาวรของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ พบว่า สินทรัพย์
ถาวร จ านวนทั้งสิ้น 8,659,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของเงินลงทุน และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
พบว่า มากท่ีสุด ได้แก่ อาคารหอพัก จ านวน 7,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.61 รองลงมา ได้แก่ ค่าที่ดิน
และส่วนปรับปรุงที่ดิน จ านวน 450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 และน้อยที่สุด ได้แก่ ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 3,000 บาท คิดร้อยละ 0.03  
  2.2) ด้านรายได้ 
   หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ มีข้อมูลด้านรายได้จากการด าเนินงาน 2 ประเภท ได้แก่ 
รายได้ค่าเช่าห้องพัก และรายได้ค่าบริการอ่ืน สามารแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 3 ถึง ตารางที่ 5 
   2.2.1) รายได้ค่าเช่าห้องพัก ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 รายได้ค่าเช่าห้องพักของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
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เดือน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
มกราคม   78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 

กุมภาพันธ์ 78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 

มีนาคม 78,000.00  9.09   78,000.00  9.09 
เมษายน 78,000.00  9.09   78,000.00  9.09 

พฤษภาคม 39,000.00  4.55 39,000.00  4.55 
มิถุนายน 39,000.00  4.55 39,000.00  4.55 

กรกฎาคม 78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 

สิงหาคม 78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 
กันยายน 78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 

ตุลาคม 78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 

พฤศจิกายน 78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 
ธันวาคม 78,000.00  9.09 78,000.00  9.09 

รวม 858,000.00  100.00 858,000.00  100.00 

 จากตารางที่ 3 รายได้ค่าเช่าห้องพักของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
พบว่า รายได้ค่าเช่าห้องพัก ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ปีละ 858,000 บาท เท่ากันทั้ง 2 ปี และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน พบว่า รายได้ค่าเช่าห้องพัก 78,000 บาท จ านวน 10 เดือน และมีรายได้ค่าเช่า
ห้องพัก 39,000 บาท จ านวน 2 เดือน สาเหตุเนื่องจากลูกค้าหรือกลุ่มผู้พักอาศัยเป็นนักศึกษา เจ้าของกิจการ
ต้องการให้หอพักมีลูกค้าพักอาศัยอย่างต่อเนื่องจึงลดค่าเช่าห้องพัก 50% ในช่วงปิดภาคเรียนจ านวน 2 เดือน 
ได้แก่ เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 
   2.2.2) รายได้ค่าบริการอ่ืน ประกอบด้วย ไฟฟ้า น้ าประปา และอินเตอร์เน็ต 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 4  
ตารางท่ี 4 รายไดค้่าบริการอื่นของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

รายการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
ไฟฟ้า 283,038.70 70.75 305,217.80 72.29 

น้ าประปา 39,000.00 9.75 39,000.00 9.24 
อินเตอร์เน็ต 78,000.00 19.50 78,000.00 18.47 

รวม 400,038.70 100.00 422,217.80 100.00 
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 จากตารางที่ 4 รายได้ค่าบริการอ่ืนของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
พบว่า พ.ศ. 2560 มีรายได้ค่าบริการอ่ืน จ านวนทั้งสิ้น 400,038.70 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มาก
ที่สุด ได้แก ่ไฟฟ้า 283,038.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ต 78,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 19.50 และน้อยที่สุด ได้แก่ น้ าประปา 39,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 และพ.ศ. 2561 มีรายได้ค่าบริการอ่ืน 
จ านวนทั้งสิ้น 422,217.80 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มากที่สุด ได้แก่ ไฟฟ้า 305,217.80 บาท คิด
เป็นร้อยละ 72.29 รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ต 78,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.47 และน้อยที่สุด ได้แก่ 
น้ าประปา 39,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 โดยรายได้ค่าบริการ (ไฟฟ้า) จะผันแปรไปตามปริมาณการใช้ของแต่
ละห้อง ส่วนรายได้คา่บริการ (น้ าประปาและอินเตอร์เน็ต) จะคงที่เท่ากันทุกเดือนและทุกห้อง 
  2.3) ด้านต้นทุนบริการ 
   หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ มีข้อมูลต้นทุนบริการในการด าเนินงาน 2 ประเภท ได้แก่ 
เงินเดือนและค่าแรงงาน และค่าสาธารณูปโภค สามารถแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 6 และ ตารางที่ 7 
   2.3.1) เงินเดือนและค่าแรงงาน ประกอบด้วย เงินเดือนผู้จัดการทั่วไปและบัญชี และ
เงินเดือนพนักงานท าความสะอาด ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 เงินเดือนและค่าแรงงานของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

รายการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. เงินเดือนผู้จัดการทั่วไปและบัญชี 228,000.00 70.37 228,000 70.37 
2. เงินเดือนพนักงานท าความสะอาด 96,000.00 29.63 96,000 29.63 

รวมค่าแรงงาน 324,000.00 100.00 324,000 100.00 

 จากตารางที่ 5 เงินเดือนและค่าแรงงานของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2561 พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 324,000 บาท และเม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า เงินเดือนผู้จัดการทั่วไปและ
บัญชี จ านวน 228,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 70.37 และเงินเดือนพนักงานท าความสะอาด จ านวน 96,000 
บาทต่อป ีคิดเป็นร้อยละ 29.63 ค่าจ้างแรงเท่ากันท้ัง 2 ปี เนื่องจากไม่ได้มีการเพิ่มค่าจ้างแรงงาน 
   2.3.2) ค่าสาธารณูปโภค ของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า         
ค่าน้ าประปา ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 ค่าสาธารณูปโภคของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. ค่าไฟฟ้า 202,170.51 76.19 218,012.69 77.40 
2. ค่าน้ าประปา 27,677.80 10.43 28,146.75 9.99 

3. ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 30,816.00 11.61 30,816.00 10.94 

4. ค่าบริการเก็บขยะ 4,680.00 1.76 4,680.00 1.66 
รวมค่าสาธารณูปโภค 265,344.31 100.00 281,655.44 100.00 

 จากตารางที่ 6 ค่าสาธารณูปโภคแรงงานของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2561 พบว่า พ.ศ. 2560 มีค่าสาธารณูปโภค มีจ านวนทั้งสิ้น 265,344.31 บาท และเมื่อพิจารณาเป็น
รายการ พบว่า มากที่สุด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 202,170.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 รองลงมา ได้แก่ ค่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 30,816 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.61 และน้อยที่สุด ได้แก่ ค่าบริการเก็บขยะ 4,680 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.76 และ พ.ศ. 2561 ค่าสาธารณูปโภค มีจ านวนทั้งสิ้น 281,655.44 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
พบว่า มากที่สุด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 218,012.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.40 รองลงมา ได้แก่ ค่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 30,816 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 และน้อยที่สุด ได้แก่ ค่าบริการเก็บขยะ 4,680 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.66  
 3) ข้อมูลผลตอบแทน 
  3.1) ด้านผลการด าเนินงาน 
   3.1.1) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ในการค านวณก าไรขาดทุนของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 ผลตอบแทนการด าเนินงาน ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

รายการ 
 พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2561  

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ค่าเช่าห้องพัก 858,000.00 68.20 858,000.00 67.02 
รายได้ค่าบริการอ่ืน 400,038.70 31.80 422,217.80 32.98 

รายได้สุทธิ 1,258,038.70 100.00 1,280,217.80 100.00 

ต้นทุนบริการ     
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,000.00 0.24 3,000.00 0.23 

ค่าจ้างแรงงาน 324,000.00 25.75 324,000.00 25.31 

ค่าสาธารณูปโภค 265,344.31 21.09 281,655.44 22.00 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,000.00 0.48 6,000.00 0.47 

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 376,750.00 29.95 376,750.00 29.43 
ค่าเสื่อมราคา- ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 12,800.00 1.02 12,800.00 1.00 

ค่าเสื่อมราคา-ระบบเคเบิ้ลทีวี 6,000.00 0.48 6,000.00 0.47 
ค่าเสื่อมราคา-ระบบอินเตอร์เน็ต 7,000.00 0.56 7,000.00 0.55 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์หอพัก (พัดลม) 14,040.00 1.12 14,040.00 1.10 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์หอพัก (ตู้เสื้อผ้า) 17,160.00 1.36 17,160.00 1.34 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์หอพัก (เตียงและที่นอน) 42,900.00 3.41 42,900.00 3.35 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์หอพัก (โต๊ะและเก้าอี้) 16,380.00 1.30 16,380.00 1.28 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์หอพัก (โต๊ะเครื่องแป้ง) 10,140.00 0.81 10,140.00 0.79 

ต้นทุนบริการรวม 1,101,514.31 87.56 1,117,825.44 87.32 
ก าไรขั้นต้น 156,524.39 12.44 162,392.36 12.68 

หัก ภาษีโรงเรือน 37,500.00 2.98 37,500.00 2.93 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 119,024.39 9.46 124,892.36 9.76 

หัก  ดอกเบี้ยจ่าย 487,406.19 38.74 487,406.19 38.07 

     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 23,700.00 1.88 23,700.00 1.85 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  -392,081.80 -31.17 -386,213.83 -30.17 

 จากตารางที่ 7 ผลตอบแทนการด าเนินงานก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจ าปี พ .ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2561 พบว่า พ.ศ. 2560 มีผล ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ จ านวน -392,081.80 คิดเป็นร้อยละ -31.17 ของรายได้
สุทธิ และ ก าไรขั้นต้น จ านวน 156,524.39 คิดเป็นร้อยละ 12.44 ของรายได้สุทธิ และ พ.ศ. 2561 มีผล ก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิ จ านวน -386,213.83 คิดเป็นร้อยละ -30.17 ของรายได้สุทธิ และ ก าไรขั้นต้น จ านวน 
162,392.36 คิดเป็นร้อยละ 12.68 ของรายได้สุทธิ และเม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มิใช่เงิน
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สดประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ปีละ 503,170.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 39.30 
ตามล าดับ 
   3.1.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทน ของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2561  
    1) ระยะเวลาการคืนทุน  

  ระยะเวลาการคืนทุน  =           เงินลงทุนครั้งแรก         

     กระแสเงินสดรับสุทธิ 
     =      9,000,000.00    
       1,427,448.50  
     =    7.09 ปี 
  2) อัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้สุทธิ 
   อัตราก าไรขั้นต้น      =   (รายได้สุทธิ – ต้นทุนบริการ) *100 
            รายได้สุทธิ 
   พ.ศ. 2560   = 156,524.39 * 100 
         1,258,038.70 
      = 12.44 % 
   พ.ศ. 2561   = 162,392.36 *100 
         1,280,217.80 
      = 12.68 % 
  3) อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้สุทธิ 
   อัตราก าไรสุทธิ        =    ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ *100 
            รายได้สุทธิ 
   พ.ศ. 2560   = -392,081.80 *100  
         1,258,038.70 
      = - 31.17 % 
   พ.ศ. 2561   = -386,213.83 *100 
         1,280,217.80   
      = - 30.17 % 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 3.20 เท่า มี
ระยะเวลาคืนทุนจะคืนทุนในระยะเวลา เท่ากับ 7 ปี 1 เดือน มีอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้สุทธิ พ.ศ. 2560 คิด
เป็นร้อยละ 12.44 พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 12.68 มีอัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้สุทธิ พ.ศ. 2560 
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คิดเป็นร้อยละ - 31.17 พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ - 30.17 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนแสดงให้เห็นว่า 
หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ จัดเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน    
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของหอพักสตรี กรณีศึกษา หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า หอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ตั้งอยู่เลขที่ 198/11 ซอย 4 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว คือ นางกอบกุล  ปั้นจาด เริ่มด าเนินการเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2559 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัย ได้แก่ ระบบคีย์การ์ด ระบบกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ด้านการลงทุน มีเงินลงทุนเริ่มแรก 
จ านวน 9,000,000 บาท ประกอบด้วย เงินสดส่วนตัว จ านวน 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของเงิน
ลงทุน และเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ จ านวน 8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.89 (ระยะเวลา
ช าระหนี้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี) มีการใช้จ่ายเงินลงทุนส าหรับสินทรัพย์ถาวร จ านวนทั้งสิ้น 
8,659,320.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของเงินลงทุน และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มากที่สุด 
ได้แก่ อาคารหอพัก จ านวน 7,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.61 รองลงมา ได้แก่ ค่าที่ดินและส่วนปรับปรุง
ที่ดิน จ านวน 450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 และน้อยที่สุด ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
3,000 บาท คิดร้อยละ 0.03 ด้านรายได้ 2 ประเภท ได้แก่ รายได้ค่าเช่าห้องพัก และรายได้ค่าบริการอ่ืน 
พบว่า รายได้ค่าเช่าห้องพัก ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ปีละ 858,000 บาท และเมื่อพิจารณาเป็น
รายเดือน พบว่า รายได้ค่าเช่าห้องพัก 78,000 บาท จ านวน 10 เดือน และมีรายได้ค่าเช่าห้องพัก 39,000 
บาท จ านวน 2 เดือน เนื่องจากลูกค้าเป็นนักศึกษา จึงมีนโยบายลดค่าเช่าห้องพัก 50% ในช่วงปิดภาคเรียน
จ านวน 2 เดือน และรายได้ค่าบริการอ่ืน ประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 400 ,038.70 บาท และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มากที่สุด ได้แก่ ไฟฟ้า 283 ,038.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมา 
ได้แก่ อินเตอร์เน็ต 78,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.50 และน้อยที่สุด ได้แก่ น้ าประปา 39 ,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.75 และและรายได้ค่าบริการอ่ืน ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 422 ,217.80 บาท และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า มากที่สุด ได้แก่ ไฟฟ้า 305 ,217.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.29 รองลงมา ได้แก่ 
อินเตอร์เน็ต 78,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.47 และน้อยที่สุด ได้แก่ น้ าประปา 39,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.24 โดยรายได้ค่าบริการ (ไฟฟ้า) จะผันแปรไปตามปริมาณการใช้ของแต่ละห้อง ส่วนรายได้ค่า บริการ 
(น้ าประปาและอินเตอร์เน็ต) จะคงที่เท่ากันทุกเดือนและทุกห้อง  ด้านต้นทุนบริการในการด าเนินงาน 2 
ประเภท ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรงงาน และค่าสาธารณูปโภค โดยพบว่า เงินเดือนและค่าแรงงาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 324,000 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า เงินเดือน
ผู้จัดการทั่วไปและบัญชี จ านวน 228,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 70.37 และเงินเดือนพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 96,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 29.63 ค่าจ้างแรงเท่ากันทั้ง 2 ปี เนื่องจากไม่ได้มีการเพ่ิม
ค่าจ้างแรงงาน และ ค่าสาธารณูปโภคแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบว่า พ.ศ. 2560 มีค่า
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สาธารณูปโภค มีจ านวนทั้งสิ้น 265,344.31 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มากที่สุด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 
202,170.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 รองลงมา ได้แก่ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 30,816 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.61 และน้อยที่สุด ได้แก่ ค่าบริการเก็บขยะ 4,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 และ พ.ศ. 2561 ค่า
สาธารณูปโภค มีจ านวนทั้งสิ้น 281,655.44 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มากที่สุด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 
218,012.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.40 รองลงมา ได้แก่ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 30,816 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.94 และน้อยที่สุด ได้แก่ ค่าบริการเก็บขยะ 4,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 และด้านผลตอบแทนการ
ด าเนินงานก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบว่า พ.ศ. 2560 มีผล ก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ จ านวน -392,081.80 คิดเป็นร้อยละ -31.17 ของรายได้สุทธิ และ ก าไรขั้นต้น จ านวน 156 ,524.39 คิด
เป็นร้อยละ 12.44 ของรายได้สุทธิ และ พ.ศ. 2561 มีผล ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ จ านวน -386,213.83 คิดเป็น
ร้อยละ -30.17 ของรายได้สุทธิ และ ก าไรขั้นต้น จ านวน 162 ,392.36 คิดเป็นร้อยละ 12.68 ของรายได้สุทธิ 
และเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มิใช่เงินสดประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ปีละ 
503,170.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 39.30 ตามล าดับ มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี 1 เดือน 
จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ จัดเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน สอดคล้องกับ สุชาดา ใยเทศ [7] ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ท
เม้นท์ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน 25 วัน และอังคณา จา
รุทรรศน์พิมล [8] ศึกษาวิเคราะห์การลงทุนสร้าง อพาร์ทเมนท์ให้เช่า บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า ในเขต
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 2 เดือน ขณะที่ ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง และ
คณะ [6] ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปิ่นเพชร อพาร์ทเม้นท์ ในเขตเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 10 ป ี1 เดือน และปนิดา มหัตกีรติ [5] ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
โครงการลงทุนธุรกิจหอพักให้เช่า บริเวณซอยรังสิตภิรมย์ ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีระยะเวลา
คืนทุนเท่ากับ 12 ปี 4  เดือน หรือแม้กระนั้น ชญานี เวียงสมุทร และคณะ [4] ต้นทุนและผลตอบแทนของ
ธุรกิจบังกะโล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 1 เดือน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจบริการให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จัดเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน แม้โครงการจะมีรายได้ลดลงร้อยละ 10 
และต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการต่อปีเพ่ิมขึ้น ธุรกิจหอพักก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการก็ยังคงเหมาะสมที่จะ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรที่ส าคัญ พบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และสินทรัพย์ถาวรที่ลงทุนจะสามารถสร้าง
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สามารถเพ่ิมมูลค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าของกิจการอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  จากการด าเนินงานของหอพักสตรีจันทร์เสน่ห์ ท าให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ลงทุนมีความเป็นไปได้ โดยมีผลตอบแทนระยะยาว สอดคล้องกับ (ธนิตา  จิตต์สวาสดิ์  [1]) ที่กล่าวว่า การ
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ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และมีความเสี่ยงต่ ากว่าการลงทุนประเภทอ่ืน
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากงานวิจัยฉบับนี้  

2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความพึงพอใจการเข้าอยู่ของนักศึกษาหอพักสตรีจันทร์

เสน่ห์ เพ่ือให้ทราบว่าผู้เช่ามีความคาดหวังต่อการให้บริการของหอพักอย่างไรบ้าง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการให้ดีขึ้น  
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 S 013 
เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัต ิ
Automatic taro cleansing machine 

ศรัญ  ศรีลาวงค์¹  วชัรพงษ์  แก้วใส¹  วลี  ศรีเบญจมาศ²  สงกรานต ์ ณวิเชียร² 
Saran  Srilewong¹  Watcharapong  Kaewsai¹  Vale  Sribenjamas²  Songkran Nawichian² 

บทคัดย่อ 
 โครงการเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของเครื่อง
ล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ เพ่ือเปรียบเทียบความสะอาดระหว่างผู้คนกับเครื่องล้างท าความสะอาด
ผลเผือกอัตโนมัติ และเพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาการท างานคนกับเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ 
โดยคณะผู้จัดท าได้สร้างและออกแบบเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติสามารถล้างอยู่กลางไร่
การเกษตรผลเผือกได้ โดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกได้
ท างาน ให้ผู้เชี่ยวชาญจากแผนกช่างยนต์จ านวน 5 คน ประเมินผล โดยการใช้เครื่องมือคือ แบบฟอร์มการ
ประเมินแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อย
ละและค่าเฉลี่ย  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ ความจุ
น้ า (ระดับสูง) 40-50 ลิตร มอเตอร์/ความถี่กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์/ 50 เฮิรตซ์ ก าลังไฟ 300 วัตต์ 
เครื่องล้างท าความสะอาผลเผือกอัตโนมัติจะเลือกอัตราการไหลของน้ าและระดับน้ าโดยอัตโนมัติ  เมื่อเครื่อง
ท างานเครื่องจะหมุนไม่ต่อเนื่อง ลักษณะการหมุนแบบนี้จะเป็นการออกแบบการท างานเพ่ือให้ผลลัพธ์ในการ
หมุนล้างสิ่งสกปรกของผลเผือกท่ีดียิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ ใช้งานได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ ² สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
¹ ² Automotive Technology Phetchabun Technical College. Muang Phetchabun. 
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 Project Automatic taro cleansing machine. the objective is to study the 
performance of Automatic taro cleansing machine. to compare cleanliness between people 
and Automatic taro cleansing machine. and to compare working period, people and 
Automatic taro cleansing machine. By the organizing committee to create and design 
Automatic taro cleansing machine. Able to wash in the middle of the farm taro garden. By 
using a 12 volt battery. As a power supply Automatic taro cleansing machine. To 5 experts 
from the mechanic department. Evaluation By using the machine is Expert questionnaire 
evaluation form Automatic taro cleansing machine. And analyze data using percentage and 
mean. 
 This thesis Is a design and build Automatic taro cleansing machine. Water capacity 
(high level) 40-50 liters. Motor / Frequency, Current, 220-240V / 50 Hz. 300 watts power. 
Automatic taro cleansing machine will automatically select the water flow rate and water 
level. When the machine is running, the machine will not rotate continuously. This type of 
rotation is a design Work to give better results in washing the dirt of taro. 
 
Keywords: Performance, Automatic taro cleansing machine, Actually works 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรม และการเกษตรนั้นคือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทย ประเทศ
ไทยจึงมีสินค้าทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรอยู่หลายประเภท จากข้อมูลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดว่าในปี 2561 ผลผลิตทางการเกษตรจะขยายตัวอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีขึ้น สินค้าทางการเกษตรที่มีแนวโน้มทิศทางด้านราคาที่ดีข้ึน 
           เนื่องด้วยในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมากมายประเทศไทยเป็นประเทศอยู่ในเขตร้อนชื้น พ้ืนดินมีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร ท าไร่ ท านา ท าสวน  ชาวการเกษตรกรบางส่วนที่ผลิตผลเผือกก่ อนที่ชาว
เกษตรกรจะมาบริโภคหรือน าไปขายชาวเกษตรกรต้องล้างสิ่งสกปรกและดินที่ติดอยู่ผลเผือกออก จากปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดสิ่งประดิษฐ์เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัตินี้ขึ้นมาเพ่ือความสะดวกสบาย 
ประหยัดเวลา รวดเร็วและสะดวกสบายในการใช้งานและเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ โดยคณะ
ผู้จัดท าได้สร้างและออกแบบเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติสามารถล้างอยู่กลางไร่การเกษตรผล
เผือกได้ โดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เป็นตัวจ่ายไฟให้เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกได้ท างาน 
 ผลการศึกษาพบว่าเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ มีคุณภาพในด้านการใช้งานอยู่ในระดับ
ดี ด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี ด้านราคาอยู่ในระดับดี และ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการ ประเมินอยู่ในระดับดี 
( x = 4.43 , SD = 0.17) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสะอาดระหว่างคนกับเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลากาท างานคนกับของเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด 1 ประเทศไทยเป็นประเทศอยู่ในเขตร้อนชื้น พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร 

ท าไร่ ท านา ท าสวน ชาวการเกษตรกรบางส่วนที่ปลูกผลเผือก  ก่อนที่ชาวเกษตรกรจะมาบริโภคหรือน าไปขาย
ชาวเกษตรกรต้องล้างดินที่ติดอยู่กับผลเผือกออกให้หมดจด จึงคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือความ
สะดวกสบาย ประหยัดเวลา รวดเร็วและสะดวกสบายในการใช้งาน 
เพ่ือหาสมรรถนะของเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจ ากัดขอบเขตของ 
การวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ สามารถล้างได้ครั้งล่ะประมาน 10-15 กิโลกรัม 
2. เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ มีการใช้น้ าล้างประหยัดมากกว่าคนล้าง 
3. เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ มีการท างานที่มีประสิทธิภาพในการท างานใช้เวลาใน

การล้าง 35-45 นาที 
4. เครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ สามารถล้างอยู่กลางสวนผลเผือกได้ โดยใช้แบตเตอรี่ 

12 โวลต์ เป็นตัวจ่ายไฟให้เครื่องท างาน (กรณีอยู่ในสวนเผือก) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เสถียรหลักเพชร และคณะ (2557) การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 

เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องกะเทาะเปลือก  
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  ผลของการ
ด าเนินงานจากการประเมินผลหาประสิทธิภาพผลที่ได้ไม่สามารถท าตามวัตถุประสงค์ได้ จากการทดลอง5ครั้ง 
ครั้งละ 50 เมล็ด เนื่องจากการล าเลียงเมล็ดไม่ต่อเนื่องและเมล็ดมีการซ้อนการไม่เป็น ระเบียบ เพราะชิ้นส่วน
ที่ผลิตออกมานั้นมีการคลาดเคลื่อนในเรื่องของขนาด และพิกัดงานสวมต่างๆ จึงเป็น  สาเหตุท าให้การทดลอง
หาประสิทธิภาพมีเปอร์เซ็นต์ต่ ากว่าการสมมุติฐาน 

จีระวัฒน์ วงศ์สาร, นภดล สัภยากุล, วงศกร อยู่ภักดี (2556) ได้ออกแบบและ สร้างเครื่องย่อยใบไม้
ถังแนวตั้งและศึกษาการทดลองถึงลักษณะการท างานที่มีผลกับการย่อยใบไม้ โดยได้ สร้างเครื่องย่อยใบไม้ถัง
แนวตั้ง ที่มีขนาดความกว้าง 700 มิลลิเมตร ยาว 1,200 มิลลิเมตร และสูง 1,400 มิลลิเมตร ประกอบด้วยถัง
ย่อย 2 ใบ มีปริมาตรของถังเท่ากับ 95,818.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมชุด ใบมีดตัด 2 ชุด ชุดละ 2 ใบ ใน
การทดสอบได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้าเป็นเครื่องต้นก าลัง 
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การท าชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 1 การท าโครงสร้าง 
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รูปภาพที่ 2 การพ่นสีตัวถังและโครงสร้าง 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 3 การติดตั้งแปรงล้างท าความสะอาดผลเผือก 
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รูปภาพที่ 5 การบัดกรีแผงวงจรต่อสายไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 7 การเก็บสายไฟและติดตั้งวงจร 
 

ผลการวิจัย 
ผลการทดลองคนล้าง 
     ปริมาณผลเผือกที่ใช้ทดลอง 10-15 กิโลกรัม หรือผลเผือกประมาณ 5-7 หัว และปริมาณน้ าที่ใช้ล้างผล
เผือกทั้งหมด 60-70 ลิตร 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    990 
 

 
  

     ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองคนล้าง 

จ านวน/
ครั้งที่ 1 เวลา/นาที 2 เวลา/นาที 3 เวลา/นาที รวมเวลา 

1 6.12 6.41 4.10 17.03 

2 6.46 5.57 4.48 17.31 

3 6.23 6.31 4.21 17.15 

4 6.11 6.24 4.19 16.54 

5 6.38 5.16 4.27 16.21 

    84.24 

ดังนั้น: การล้างผลเผือกด้วยมือทั้งหมด 5 หัว ใช้เวลาทั้งหมด 84.24 หรือ 1 ชั่วโมง 24 นาที 24 วินาที 
          เวลาที่เฉลี่ยล้างต่อหัว หัวละ 17 นาที 24 วินาที 
ผลการทดลองเครื่องล่างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ 
     ปริมาณผลเผือกที่ใช้ทดลอง 10-15 กโิลกรัม หรือผลเผือกประมาณ 5-7 หัว และปริมาณน้ าที่ใช้ล้างผล
เผือกทั้งหมด 40-50 ลิตร 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ 

จ านวนผลเผือก/ครั้งที่ 1 / เวลา 2 / เวลา 

เผือก 5 หัว หรือ 10-15 กิโลกรัม 35 นาที 32 วินาที 35 นาที 28 วินาที 

ดงันั้น: การล้างผลเผือกด้วยเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ ทั้งหมด 5 หัว  
          ใช้เวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย 35 นาที 30 วินาที 
ผลอภิปรายรายผลการวิจัย 

จากผลการทดลองคนล้างปริมาณผลเผือกที่ใช้ทดลอง 10-15 กิโลกรัม หรือผลเผือกประมาณ 5-7 หัว 
และปริมาณน้ าที่ใช้ล้างผลเผือกท้ังหมด 60-70 ลิตร  

ดังนั้น: เวลาที่เฉลี่ยล้างต่อหัว หัวล่ะ 17 นาที 24 วินาที การล้างผลเผือกด้วยมือทั้งหมด 5 หัว ได้เวลา
ทั้งหมด 84.24 หรือ 1 ชั่วโมง 24 นาที 24 วินาที  

ผลการทดลองเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ ปริมาณผลเผือกที่ใช้ทดลอง 10-15 
กิโลกรัม หรือผลเผือกประมาณ 5-7 หัว และปริมาณน้ าที่ใช้ล้างผลเผือกท้ังหมด 40-50 ลิตร  

ดังนั้น: การล้างผลเผือกด้วยเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือกอัตโนมัติ ทั้งหมด 5 หัว ใช้เวลาทั้งหมด
โดยเฉลี่ย 35 นาที 30 วินาที 

โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จ านวน 5 ท่านเพ่ือประเมินคุณภาพเครื่องล้างท าความ
สะอาดผลเผือกอัตโนมัติ ซึ่งแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.50-5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้าน
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การใช้งาน ด้านการออกแบบ และ ด้านราคาส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้งานมีความคิดสอดคล้องของเครื่องล้างท าความสะอาดผล
เผือกอัตโนมัติสร้างข้ึนอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( x = 4.40) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.68 มีค่า
ไม่เกิน 1) 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบมีความคิดสอดคล้องของเครื่องล้างท าความสะอาด
ผลเผือกอัตโนมัติที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( x  = 4.40) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.71 
มีค่าไม่เกิน 1) 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านราคามีความคิดสอดคล้องของเครื่องล้างท าความสะอาดผลเผือก
อัตโนมัติสร้างข้ึนอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( x  = 4.46) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D. = 0.57 มีค่าไม่เกิน 1) 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านการการใช้งาน ด้านการออกแบบ และด้านราคา 
มีความคิดสอดคล้องในเรื่องประสิทธิภาพของที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ยโดยรวม  ( x  = 4.42)ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.65 มีค่าไม่เกิน 1) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใช้แปรงพลาสติก  
2. ควรเปลี่ยนแปรงภายนอกเพ่ือความสวยงามของชิ้นงาน 
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S 014 
เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

Computer controlled laser cutting machine 
ชัยวัฒน์ พิลา ¹ พงศธร บุญถ่วง ²อุดมศักดิ์ พยัคฆเดช³ และ ชัชชัย สีหน⁴ู 

Chaiwat Pila ¹ Phongsathon Bunthuang ² Udomsak Phayakadet³ and Chatchai Seenu⁴ 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและสร้าง เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และ
หาประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการหาประสิทธิภาพการ
ใช้งาน เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการหาความเร็วในการตัด และขั้นตอนที่ 2 เป็นการหาความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ผลความเร็วในการตัดแผ่นอะคริลิกซึ่งตัดเป็น
รูปตัว P ที่มีขนาดชิ้นงาน 80 x 80 mm. ใช้เวลาตัด 15 นาที และขนาดความหนา 5 mm. ใช้เวลาในการตัด
อยู่ 21 นาที 2) ด้านความพึงพอใจพบว่า ผู้ใช้เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
          
ค าส าคัญ : เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ , เลเซอร ์
 

Abstract 
The purpose of this study was to 1) design and construct the laser cutting machine 

by computer 2) fine the working efficiency of Computer Controlled laser machine. 3) 
evaluate the user satisfaction. 3) evaluate the user satisfaction.The research tools composed 
form of Computer controlled laser machine and evaluation of the user satisfaction. Data was 
statically by mean and standard deviation.The results showed that Computer Laser Machine 
could be cut acrylic material “P Shape” (80 x 80 mm.) in 15 mn. And The Thickness 5 mm. 

in 21 mn. And the users satisfaction at much level. (X  =4.08,S.D.=0.44) 
 

 

Keywords: Computer controlled laser cutting machine, laser  
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บทน า 

การตัดโดยใช้เลเซอร์ เป็นการใช้ความร้อนจากล าแสงเลเซอร์ซึ่งเป็นแสงที่มีช่วงความถี่คลื่นแคบมีความ
เข้มและพลังงานสูงผ่านไปบนวัสดุ ท าให้บริเวณจุดที่รับล าแสงหลอมละลายโดยเมื่อเคลื่อนแนวล าแสงนี้ก็จะท า
ให้สามารถตัดชิ้นวัสดุได้ การตัดโดยเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีส าหรับการตัดวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงให้ชิ้นงานที่มี
คุณภาพภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้ทดแทนการตัวแบบเดิมเช่น การตัดโดยใช้คัตเตอร์หรือใบ
เลื่อยการตัดโดยใช้เลเซอร์สามารถตัดวัสดุประเภทอะคริลิคที่มีขนาดไม่หนามากสามารถตัดวัสดุให้มีรูปร่าง
ซับซ้อนได้อย่างแม่นย า 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงออกแบบและสร้างเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ส าหรับในการตัด
แผ่นอะคริลิคที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร โดยควบคุมการตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้มีความแม่นย า
ในการตัดสูง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในปัจจุบันการตัดโลหะแบบแผ่นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเช่น การตัดโลหะด้วยเลื่อยการตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ 

การตัดด้วยแก๊สและการตัดด้วยเครื่องตัดพลาสม่า(Plasma cutting) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการตัดโลหะจะมี
กระบวนการและวิธีการตัดแบบง่ายๆ คือ ร่างแบบลงบนแผ่นโลหะนั้นๆ แล้วจึงท าการตัดตามแบบที่ได้ร่างไว้ 
หรืออาจจะมีอุปกรณ์ช่วยในการตัดบ้างตามความจ าเป็น จึงท าให้มีผู้คิดค้นการออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดพ
ลาสม่าซีเอ็นซีโดยเครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซีนี้ควบคุมการท างานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถตัดชิ้นงานโลหะ
ได้หลากหลายรูปแบบ หรืองานตัดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การค้นพบและความหมายของเลเซอร์ เลเซอร์  
ในทางฟิสิกส์ คือ อุปกรณ์ที่ให้ก าเนิดล าแสง ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวมกันระหว่าง กลศาสตร์ 
ควอนตัมกับอุณหพลศาสตร์ ซึ่งพลังงานแสงเลเซอร์ สามารถมีคุณสมบัติได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ จุดประสงค์
ในการออกแบบ เลเซอร์ส่วนมากจะเป็นล าแสงที่มีขนาดเล็ก มีการเบี่ยงเบน น้อย และสามารถระบุความยาว
คลื่นได้ง่าย โดยดูจากสีของเลเซอร์ถ้าอยู่ใน สเปกตรัมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเลเซอร์นี้อาจกล่าว
ได้ว่า เป็นการ รวมพลังงานแสงที่ส่งออกมาจากหลายความยาวคลื่นเข้าด้วยกันหรือต้องตัดชิ้นงานซ้ าๆ เป็น
จ านวนมาก การตัดโลหะเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในวงการอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะแต่งาน 
อุตสาหกรรมหนักเท่านั้น งานอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรืองานภายในครอบครัวก็มีความจ าเป็นมากเช่นกัน 
การตัดโลหะที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้งานอ่ืนๆ เช่น การออกแบบ ทั้งที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักร เครื่องมือ 
และโครงสร้างรูปแบบต่างๆ มีอิสระในการออกแบบมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องค านึงถึงขอบเขตของรอยตัดต่างๆ 
ต่อไป นอกจากนั้นยังช่วยให้งานซ่อมแซม ดัดแปลงหรืองานอดิเรกอ่ืนๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการตัดโลหะด้วยอาร์คพลาสมาเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและ
งานออกมาเรียบร้อย ดังนั้นในบทความนี้จะขอกล่าวถึงทฤษฎีพลาสมาและหลักการพ้ืนฐานของเครื่องตัด
พลาสมา ซึ่งทฤษฎีของพลาสมานั้นจะกล่าวถึงว่าพลาสมาคืออะไร เกิดข้ึนได้อย่างไรและมีส่วนประกอบใดบ้างที่
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ท าให้เกิดอาร์คพลาสมา ส่วนหลักการพ้ืนฐานของเครื่องตัดพลาสมาจะอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ และ
หลักการท างานของเครื่องตัดพลาสมา และส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงข้อได้เปรียบในการใช้งานเครื่องตัดพลาสมา
ในการตัดโลหะ โดยจะกล่าวต่อไป ดังนี้แนวคิดในการพัฒนาเครื่องตัดให้เป็นซีเอ็นซี CNC ร่างแบบ ลงบนแผ่น
โลหะนั้นๆ แล้วจึงท าการตัดตามแบบที่ได้ร่างไว้ หรืออาจจะมีอุปกรณ์ช่วยในการตัดบ้างตามความจ าเป็น จึงท า
ให้มีผู้คิดค้นการออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซีโดยเครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซีนี้ควบคุมการท างาน
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถตัดชิ้นงานโลหะได้หลากหลายรูปแบบ หรืองานตัดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือ
ต้องตัดชิ้นงานซ้ าๆ เป็นจ านวนมาก หลักการและเทคโนโลยี CNC เครื่องจักรที่ใช้ระบบการควบคุมแบบเชิง
ตัวเลขนี้เรียกกันทั่วๆ ไปว่า "เครื่องจักรซีเอ็นซี" (CNC Machine) เครื่องจักร CNC เป็นเครื่องจักรที่ท างาน
อย่างอัตโนมัติ สามารถผลิตชิ้นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือรูปทรงบ่อยๆ ได้ดี เพราะสามารถแก้ไข
ข้อมูลต่างๆ โดยตรงที่โปรแกรม ดังนั้นจึงเหมาะกับการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) หรือผลิตชิ้นงานใน
ระบบสายงานการผลิตที่มีก าลังการผลิตปานกลาง ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

การรับส่งข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องจักร สามารถผ่านตัวกลางส่งสัญญาณต่างๆ เช่น แถบ
กระดาษเจาะรู (Paper Punched Tape) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) และแผ่น Micro Floppy Disk 
หรือจะป้อนข้อมูลโดยตรงที่แป้นพิมพ์ของแผงควบคุม (Key Board) ก็ได้ แต่ก่อนที่จะส่งข้อมูลเพ่ือให้
เครื่องจักรท างาน จ าเป็นต้องมีการสร้างโปรแกรมการท างานตามล าดับมาก่อน แล้วท าการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนพร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง ท าให้ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร CNC แต่ละเครื่อง
นั้นผลิตมาจากหลายบริษัท ซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีที่บริษัทตนเป็นคนค้นคิดขึ้นมา ท าให้มีลักษณะการสั่งงานเป็น
แบบเฉพาะนอกเหนือไปจากค าสั่งมาตรฐานทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
2..เพ่ือหาประสิทธิภาพในการตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและการสร้างเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุม

ด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวเลเซอร์มีความแม่นย าใช้เวลาไม่นานในการตัดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

2. ออกแบบเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ด าเนินการโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นมาใช้ในการออกแบบเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยมีหลักเกณฑ์ในการออกแบบคือ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้องหาได้ง่าย เมื่อช ารุนเสียหายสามารถน ามาซ่อมแซมได้ง่าย มีต้นทุนในการสร้าง
ที่คุ้มค่ากับการท างานและมีขนาดเหมาะสมต่อการใช้งาน 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    995 
 

 
  

 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบโครงสร้างเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

3. ด าเนินการสร้างเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยในขั้นตอนการสร้าง 
ได้พยายามใช้ความประณีตในการสร้าง วัสดุที่น ามาใช้มีความแข็งแรงและยึดหลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ทดลองใช้และปรับปรุงเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อสร้างเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์แล้วผู้วิจัยได้ท าการทดลองเพ่ือหาจุดบกพร่องต่างๆในการท างานและแก้ไขจนได้เครื่องตัดเลเซอร์
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ 

  

ผลการวิจัย 
การด าเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการตัดของเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์ เพ่ือหาประสิทธิภาพในการตัดและระยะเวลาที่ใช้ 
1. ผลทดลองหาความเร็วในการตัดขาดแผ่นอะคริลิคความหนาขนาด 3 มิลลิเมตร ตัดเป็นรูปตัว P ใช้ไฟ

เลเซอร์สูงสุดที่ 255 เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ประสิทธิภาพในการตัดดังตาราง 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลประสิทธิภาพในการตัด 

 
ชิ้นที่ 

ขนาดของ 
ชิ้นงาน 

(มิลลิเมตร) 

ความหนา 
ชิ้นงาน 

(มิลลิเมตร) 

ความเร็ว 
(มิลลิเมตร 
ต่อนาที) 

โหมดแสง   
เลเซอร์ 

(สูงสุด 255) 

เวลา 
(นาที) 

ประสิทธิภาพ 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 80 x 80 3 18 255 15 100  

2 80 x 80 3 20 255 14 96.07  
3 80 x 80 3 22 255 12 92.15  

4 80 x 80 3 24 255 11 88.23  
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลประสิทธิภาพในการตัด 
จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ผลความเร็วในการตัด

ขาดแผ่นอะคริลิค โดยตัดเป็นรูปตัว P ที่มีขนาดของชิ้นงานอยู่ที่ 80 x 80 มิลลิเมตร ขนาดความหนาอยู่ที่ 3 
มิลลิเมตร ใช้เวลาในการตัดอยู่ที่ 15 นาท ี

2. ผลทดลองหาความเร็วในการตัดขาดแผ่นอะคริลิคความหนาขนาด  
5 มิลลิเมตร ตัดเป็นรูปตัว P ใช้ไฟเลเซอร์สูงสุดที่ 255 เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้
ประสิทธิภาพในการตัดดังตาราง 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลประสิทธิภาพในการตัด 

 
ชิ้นที่ 

ขนาดของ 
ชิ้นงาน 

(มิลลิเมตร) 

ความหนา 
ชิ้นงาน 

(มิลลิเมตร
) 

ความเร็ว 
(มิลลิเมตร 
ต่อนาที) 

โหมด
แสง       

เลเซอร์ 
(สูงสุด 255) 

เวลา 
(นาที) 

ประสิทธิภาพ 
(เปอร์เซ็นต์) 

1 80 x 80 5 13 255 21 100  

2 80 x 80 5 15 255 18 97.64  

3 80 x 80 5 17 255 16 95.29  
4 80 x 80 5 19 255 14 92.94  

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลประสิทธิภาพในการตัด 
จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ผลความเร็วในการตัด

ขาดแผ่นอะคริลิค โดยตัดเป็นรูปตัว P ที่มีขนาดของชิ้นงานอยู่ที่ 80 x 80 มิลลิเมตร ขนาดความหนาอยู่ที่ 5 
มิลลิเมตร ใช้เวลาในการตัดอยู่ที่ 21 นาท ี
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แผนภูติแสดงผลการทดลองการตัดอะคริลิคเป็นรูปตัว P โดยใช้ไฟเลเซอร์สูงสุดที่ 255 ที่มีขนาดของ
ชิ้นงานอยู่ที่ 80 x 80 มิลลิเมตร ขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร และ5 มิลลิเมตร โดยใช้ไฟแสงเลเซอร์สูงสุดที่ 
255 

 
 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูติแสดงความแตกต่างในการตัด 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

การรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ร้านท าป้ายเพชรบูรณ์99 และร้านป้ายเพชรบูรณ์ จ านวน 2 ร้าน โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึงคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึงคุณภาพดี 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึงคุณภาพพอใช้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึงคุณภาพควรปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึงคุณภาพต้องปรับปรุง 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ 

 
รายการ X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

 1. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
การออกแบบที่เหมาะสม 

4 0 ดี 

 2. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
การออกแบบที่ได้มาตรฐาน 

4.50 0.5 ดีมาก 

 3. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
โครงสร้างที่แข็งแรง 

4.50 0.5 ดีมาก 

 4. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ขนาดที่เหมาะสม 

4.50 0.5 ดีมาก 
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 5. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
การใช้วัสดุในการสร้างที่เหมาะสม 

5 0 ดีมาก 
 

       ค่าเฉลี่ยโดยรวม                                           4.50           0.27             
ดีมาก 

    
  

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจในด้านการออกแบบอยู่

ในระดับดีมาก ( X = 4.50) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีความพึงพอใจจากมากไปน้อยเรียงตามล าดับ คือ 
เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีการใช้วัสดุในการสร้างที่เหมาะสม ( X = 5) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างที่แข็งแรง ( X = 4.50) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี

ขนาดที่เหมาะสม ( X = 4.50) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีการออกแบบที่ได้มาตรฐาน 
( X = 4.50) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีการออกแบบที่เหมาะสม ( X = 4) ด ี

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพ 

 
รายการ X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

 1. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ความรวดเร็วในการท างาน 

4 0 ดี 

 2. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพในการตัดขาดชิ้นงาน 

5 0 ดีมาก 

 3. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมได้อย่างแม่นย า 

5 0 ดีมาก 

 4. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพในการตัดชิ้นงานที่รูปร่างซับซ้อน 

5 0 ดีมาก 

 5. ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องตัดเลเซอร์
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

4 0 ดี 
 

      ค่าเฉลี่ยโดยรวม                                            4.60           0                 
ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ใช้เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.60) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีความพึงพอใจจากมากไปน้อยเรียงตามล าดับ 
คือ เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการตัดขาดชิ้นงาน ( X = 5) ดีมาก เครื่องตัด

เลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการควบคุมได้อย่างแม่นย า ( X = 5) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการตัดชิ้นงานที่รูปร่างซับซ้อน ( X = 5) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วในการท างาน ( X = 4) ดี ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องตัดเลเซอร์
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ( X = 4) ด ี
ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ด้านความพ่ึงพอใจ 

 
รายการ X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

 1. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ความสะดวกสบายในการใช้งาน 

4 0 ดี 

 2. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ความปลอดภัยในการใช้งาน 

4 0 ดี 

 3. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ความรวดเร็วในการใช้งาน 

4 1.41 ดี 

 4. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
การวางต าแหน่งของอุปกรณ์ได้เหมาะสม 

5 0 ดีมาก 

 5. เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มี
ขั้นตอนในการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน 

4.50 0.70 ดีมาก 
 

  ค่าเฉลี่ยโดยรวม                                            4.30          0.63                ดี 
    
  

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ใช้เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจในด้านความพ่ึง

พอใจอยู่ในระดับดี ( X = 4.30)  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีความพึงพอใจจากมากไปน้อยเรียง
ตามล าดับ คือ เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีการวางต าแหน่งของอุปกรณ์ได้เหมาะสม ( X = 
5) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนในการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ( X = 

4.50) ดีมาก เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วในการใช้งาน  ( X = 4) ดี เครื่องตัด
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เลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยในการใช้งาน ( X = 4) ดี เครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ( X = 4) ด ี

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ผลความเร็วในการตัด
ขาดแผ่นอะคริลิค โดยตัดเป็นรูปตัว P ที่มีขนาดของชิ้นงานอยู่ที่ 80 x 80 มิลลิเมตร ขนาดความหนาอยู่ที่ 3 
มิลลิเมตร ใช้เวลาในการตัดอยู่ที่ 15 นาท ีและขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร ใช้เวลาในการตัดอยู่ที่  21 นาท ี

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การออกแบบชิ้นส่วนควรเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน 
2. ควรใช้เครื่องมือวัดเฉพาะทางท่ีมีความละเอียดในการสร้างชิ้นงาน 
3. ควรติดตั้งระบบระบายความร้อนของหลอดเลเซอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
4. ควรติดตั้งลิมิตสวิทช์ไว้ที่แกน x และแกน Y ทั้งสองด้านหัวท้ายเพ่ือป้องกันเสต็ปปิ้มอเตอร์เสียหายเวลา

เลื่อนสุดแกน 
5. ส าหรับผู้ที่จะปรับปรุงและพัฒนาในโครงงานนี้ควรปรับปรุงในส่วนของการสมดุลน ้าหนักเพ่ือให้มีการ

กระจายน้ าหนักของเครื่องให้สมดุล 
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S 016 
การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม

ประเทศไทย จ ากัด 

The development of a container data recording system, a case study of 
Technoplast Industries, Thailand 

อารีรัตน์ โพธิ์อุดม1 สุรพงษ์ สกุลพันธ์2 
Areerat Phouadom1  Suraphong Sakunphan2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container 

กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
บันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย
ในครั้งนี้ เป็นพนักงานแผนก Assembly บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด ท าการคัดเลือก
โดยวิธีเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบบันทึก
ข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด 2) แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่าระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม
ประเทศไทย จ ากัด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และผลการประเมินพบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม
ประเทศไทย จ ากัด ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล ที่พัฒนาขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.29 (SD. = 0.61) อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถด าเนินการ
ทางการใช้งานได้จริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้
ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสา
หกรรมประเทศไทย จ ากัด สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ , ระบบบันทึกข้อมูล Container 
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Abstract 
This research is a developmental research. With the objective to develop a system 

for recording information, container, case study, company Technoplast Industry Thailand 
Limited and to study the satisfaction of the users of the recording system Container 
Information Case Study Company Technoplast Industry Thailand Co., Ltd. This sample group 
used to research being an employee of the Assembly Department, Technoplas Industry 
Thailand Co., Ltd., selected by specific method. The sample group was 30 people. The tools 
used in this research were: 1) development of a system for recording information Container 
case studies of companies Technoplast Industry Thailand Limited 2) Satisfaction 
Questionnaire. 

The research results show that the container data recording system is a case study of 
the company. Technoplast Industry Thailand Limited has a high level of efficiency. Which is 
based on assumptions and the evaluation results showed that the average user satisfaction 
was at the highest level 

It can be concluded that the development of the recording system, container 
information, case studies of companies Technoplas Industry Thailand Co., Ltd. developed 
this The results of the satisfaction of the users of the developed database system were 4.29 
(SD. = 0.61), which is the highest level Which is considered a system that can actually 
operate With statistical significance at the level of .05, which is due to being consistent with 
the research that has been studied Which can be concluded that Development of a record 
system. Container information. Case study. Technoplast Industry Thailand Co., Ltd. can 
actually use  
 
Keyword : Satisfaction, Container data recording system 
 
1. บทนา 

ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีได้ก้าวไกลมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านั้นถูกน ามาใช้และเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไร้สาย การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือความสะดวกสบายใน
การตดิต่อสื่อสาร ซึ่งในอดีตบริษัท จะท าการด าเนินการติดต่อสื่อสารกับพนักงานในบริษัท หรือติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท ์มีการเก็บข้อมูลและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแฟ้มกระดาษ ซึ่งการท างานในรูปแบบนี้อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในด้านต่างๆ มีผลท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า และยังเป็นสาเหตุท าให้ธุรกิจเกิดความ
เสียหายหรือเสียผลประโยชน์อันควรที่จะได้รับ แต่ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามา
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ช่วยเหลือด้านการด าเนินงานต่างๆ ส่งผลให้เกิดความถูกต้องและแม่นย าของผลลัพธ์ที่ได้มานั้นน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น เพ่ิมความสะดวกสบายและศักยภาพในการท างานของบุคลากรภายในองค์กรมากข้ึน ข้อดีเหล่านี้ล้วนท าให้
ได้เปรียบคู่แข่งในวงการธุรกิจเดียวกันภาพลักษณ์ขององค์กรดูดีน่าเชื่อถือและทันสมัย ซึ่งถือว่าเป็นแรงจูงใจที่
ท าให้พนักงานอยากใช้ระบบบันทึกข้อมูลในคราวต่อไป 

ระบบเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยที่
พนักงานตรวจสอบ Plas Container แต่ละรายการนั้นมีจ านวนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะท าให้มีการนับจ านวน 
Plas Container ผิดพลาด เพราะไม่มีการจัดท าสต็อก Plas Container จึงไม่ทราบจ านวนคงเหลือของ Plas 
Container ในสต็อกที่แน่นอน และอาจเกิดความผิดพลาดในการท างานได้อีกด้วย การบันทึกข้อมูลรายการ
ต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้ายังคงเป็นการบันทึกข้อมูลในรูปแบบระบบของแฟ้มเอกสารกระดาษ
ทั่วไป ไม่มีการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย ไม่มีการเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานในการเก็บข้อมูล ซึ่งยุ่ งยาก
และอาจเกิดการสูญหายได้ง่าย มีความซับซ้อนต่อการค้นหาข้อมูล ท าให้ใช้เวลามากเกินความจ าเป็น ทาง
บริษัทต้องการปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลภายในบริษัทใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการรับ Plas 
Container การตรวจสอบ Plas Container หากข้อมูลภายในบริษัทเกิดรั่วไหลอาจเป็นเหตุให้บริษัท
เสียเปรียบและประโยชน์ทางการค้าได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยคิดที่จะจัดท าระบบบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่ท าการบันทึกข้อมูลในระบบและ
เพ่ือให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ระบบ ในเรื่องการให้ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให้การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ระบบ และไม่เกิด
ข้อผิดพลาดในการท างานเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้ระบบได้มีความน่าเชื่อถือ 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม
ประเทศไทย จ ากัด 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษา
บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ  
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ (System Development) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ มี

นักวิชาการได้ให้หลักการที่ส าคัญ ทั้งท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแต่ละหลักการตาม รายละเอียดดังนี้ 
อนุชา สุระถา (2555) การพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยรหัสแท่งสองมิติบน

เครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
ออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมด้วยรหัสแท่งสองมิติมีการพัฒนาในลักษณะของ Web Application โดยใช้
ภาษา PHP และจัดการด้วยระบบ My SQL ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการจัดการระบบ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยป้องกันการ สูญหาย
ของข้อมูลที่เก่ียวกับกับครุภัณฑ์ 

ศิริพร สาเกทอง (2549 : 17) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารนั้น เป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลาให้ผู้บริหารในหน่วยงานระดับต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถด าเนินการชี้แนะวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึนอันจะท าให้เกิดผลดีต่อกิจการ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2547 : 40-48) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร โดยด าเนินการจัดเป็นหมวดหมู่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถบอกกับบริหารได้ว่า
หมายความว่า อย่างไร สารสนเทศเพ่ือการบริหารอาจจะออกมาในรูปของทางเลือกในการตัดสินใจแบบต่างๆ 
 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

Smith (1993:81-85) ได้น าเสนอหลักการพัฒนาระบบไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ไดแกการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบว่ามี

ลักษณะอย่างไร มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ควรลดหรือเพ่ิมองค์ประกอบให้เหมาะสมกับสภาพของ
ระบบที่ เป็นอยูใ่นปัจจุบัน 

2. การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การน าองค์ประกอบตาง ๆ ที่ได้วิเคราะห์หรือ
แยกแยะไว้มาท าการออกแบบระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมที่มีอยู่ 

3. การวัดและตรวจสอบระบบ (System Measurement) หมายถึง การน าระบบที่ไดออกแบบไวไป
ทาการตรวจสอบวาระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้จริงไดหรือไม่ 

รสสุคนธ์ ปิ่นทอง (2554) ระบบที่จัดการประมวลผลสารสนเทศ ประเภทข้อความ (Text) จัดเก็บใน
รูปแบบของการบันทึก ข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้ระบบสารสนเทศจะไม่อ่านข้อมูลข่าวทั้งหมดเพ่ือดึงออกมา 
แต่จะใช้ลักษณะเด่นของข้อความในการค้นหาและดึงข้อมูลข่าวออกมา การดึงเอกสารที่เราต้องการท าได้ยาก 
ทีจ่ะระบุหรือดึงข้อมูลสารสนเทศท่ีแน่นอนออกมาได้ 

Edwards (1985:20) ไดกลา่วถึงข้ันตอนซึ่งเปน็วงจรในการพัฒนาระบบไว้ดังนี้ คือ  
1. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนที่มีขึ้นหลังจากมีการรองหรือ มีความ

ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ระบบมีความเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งเมื่อท าการ วิเคราะห์ระบบให้เกิด
ความเขา้ใจอย่างชัดเจนแล้ว จะตอ้งมีการศึกษาถึงความเปน็ไปได้ก่อนที่จะม ีการออกแบบระบบใหม่  

2. ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติของ 
โปรแกรม หรือคุณสมบัติของระบบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนที่จะได้มีการสร้างเป็น
ต้นแบบของระบบ  

3. ขั้นการพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตตามระบบ ซึ่งใน
ขั้นนี้จะตอ้งมีการพัฒนาระบบให้เป็นต้นแบบที่มีความสมบูรณ์มีการประเมินผล  

4. ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะน าระบบ 
ดังกล่าวไปสู่ผู้ใช้ 
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3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
วีระ สุภากิจ (2549) ให้ความหมายระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ด าเนินการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งในการ
บริหารงานระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ เป็นระบบองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน และท างาน
ร่วมกัน เพ่ือรวบรวมจัดเก็บและแจกจ่าย ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การควบคุม การ
วิเคราะห์การสร้างวิสัยทัศน์ องค์การ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเปน็ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการประมวลผล 
ให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงานและเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจการประสานงาน การควบคุม การวิเคราะห์และการสร้างวิสัยทัศน์ของ องค์การความหมายของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 
4. วิธีดาเนินการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาส 
อุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด ผู้ศึกษาวิจัยได้ดาเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
4.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด ที่

พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องและ น าระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย 
จ ากัด ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วน ามาทดลองใช้ ด้วยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

4.1.2 ประชากร ได้แก่ พนักงานแผนก Assembly บริษัทเทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศ
ไทย จ ากัด จ านวน 56 คน  

4.1.3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานแผนก Assembly บริษัทเทคโนพลาสอุตสาหกรรมประ
เทไทย จ ากัด จ านวน 30 คน 
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4.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
4.2.1 แผนผังระบบงาน (System Flow Chart) 

ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท  
เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด ดังนี้ 
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4.2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) 
ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data Flow Diagram การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษา

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
4.3.1 วิธีการสร้างระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกร

รมประเทศไทย จ ากัด 
4.3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระบบ 
4.3.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบ จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
4.3.1.3 แบบปะเมินของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท  

เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด 
4.3.2 การออกแบบระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกร

รมประเทศไทย จ ากัด ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Story Board 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้  

3.4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความ 
พึงพอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 
103) 
    3.4.1.1  ค่าร้อยละ 

    P   =   100x
N

f  
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   เมื่อ      P     แทน ค่าร้อยละ 
              f          แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
              N        แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
    3.4.1.2  ค่าเฉลี่ย 

    X  = 
N

X  

   เมื่อ   X    แทน  ค่าเฉลี่ย 
    ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
    3.4.1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    S      =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN  

   เมื่อ     S      แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ∑X      แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
             N       แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม 
ประเทศไทย จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าผลที่ได้มีค่าเฉลี่ย 4.29 (SD.= 0.61) 

5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสากรรม
ประเทศไทย จ ากัด พบว่ามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.15 (SD.= 0.92) 
 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม 
ประเทศไทย จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container 
กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น  4.29 
(SD.= 0.61) อยู่ในระดับ มาก เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถด าเนินการได้จริง เป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบบันทึก
ข้อมูล Container กรณศีึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
ในการพัฒนาระบบเป็นอีก ช่องทาง พร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ระบบได้จริง จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลอภิปรายโดยย่อ ได้ดังนี้ 

ในเนื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท  
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เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด เรื่องการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้ามีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.67 (SD. = 0.58) มีระดับคุณภาพมากที่สุด ลองลงมาคือ เรื่องตัวอักษรอ่านง่าย เหมาะสม 
และภาพนิ่งในข้อมูลมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.33 (SD. = 0.58) เรื่องภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน 
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD. = 0.00) เรื่องความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผล มีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD. = 
0.00) เรื่องระบบสามารถใช้งานได้ดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD. = 1.00) ระดับคุณภาพมาก และความพึงพอใจที่มี
ค่าน้อยที่สุด คือเรื่องเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.67 (SD. = 1.15) 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าเว็บไซต์ เรื่องการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Container กรณีศึกษาบริษัท  
เทคโนพลาสอุตสาหกรรมประเทศไทย จ ากัด ไปใช้ 
  7.1.1. สามารถปรับปรุงแบบสอบถามในหน้าที่สองควรจะมีหัวเรื่องตาราง 
  7.1.2 สามารถปรับปรุงแต่งสีพ้ืนหลังให้ดูสบายตา และควรมีส่วนของรายงานที่เกี่ยวข้อง 
  7.1.3 ควรปรับปรุงขั้นตอนการสมัครสมาชิกมีความเหมาะสม 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  7.2.1 สามารถน ามาปรับใช้ในการท าระบบบันทึกข้อมูลได ้
  7.2.2 สามารถน ามาปรับใช้กับงานธุรกิจอื่นๆได้ 
  7.2.3 สามารถน ามาปรับใช้ในการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ได ้
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S 017 
ชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line  

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
Emergency Simulator Button Kit via Wireless Internet Network 

 

ธีระวัฒน์ เมอนันต์ธวัช1 สนัติชน    วรรณพงศ์2 ณรงค์ศักดิ์ มาดหมาย3 ธงชัย   เหลี่ยมทองค า4 

Teerawat Makanuntawat1 Suntichon Wannapong2, narongsak  Madmay3 , Thongchai Lieamtongkam4 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบพัฒนาและสร้างชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ
แจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายและเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพชุด
จ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดย
ทดสอบจากชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย  
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมและค่าเฉลี่ย ความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
มาก และการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้า Application line ทดสอบ 100 ครั้ง สามารถแจ้งเตือนได้สูงสุด  96  
ครั้ง และแบบทดสอบหาประสิทธิภาพจ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า Application line ต่อนาที ของชุด
จ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
จ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า  Application line ต่อนาที สูงสุด 59 ข้อความต่อนาที 
   
ค าส าคัญ : ชุดจ าลอง, ปุ่มฉุกเฉิน, แจ้งเหตุ, เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย, Application line 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ ² ³ 4 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
¹ ² ³ 4  Electrical Technology  Phitsanulok Technical College Institute of Vocational education : 
Northeastern Region 3 
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Abstract 
 This research aimed to 1) create simulator of emergency button via internet, 2) study 
the efficiency of innovation. The samples for evaluating the efficiency were 5 experts. Data 
was statically analyzed by mean and standard deviation.  
 The results of this research showed that the simulator of emergency button via 
internet gained the quality at the “much” level. The simulator of emergency button via 
internet could notify 96 times from 100 times. The user satisfied the management system at 
the “much” level ( =4.16 , S.D. = 0.4) 
 
Keywords : Replica set, Emergency button, notify, ,internet, Line application 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบพัฒนาและสร้างชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้ง
เหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายและเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพชุดจ าลองปุ่ม
ฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยทดสอบจาก
ชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
งานวิจัยนี้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.4 ซึ่งจัดว่าอยู่ใน
ระดับมาก และค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2 ซึ่งจัดว่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบหาประสิทธิภาพการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้า  Application line 
ของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์ไร้สาย 
ผลการทดสอบพบว่า การส่งข้อความแจ้งเตือนเข้า Application line ทดสอบ 100 ครั้ง สามารถแจ้งเตือนได้
สูงสุด  96  ครั้ง และแบบทดสอบหาประสิทธิภาพจ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า Application line ต่อนาที 
ของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย จ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า  Application line ต่อนาที สูงสุด 59 ข้อความต่อนาที่  
   
ค าส าคัญ : ชุดจ าลอง, ปุ่มฉุกเฉิน, แจ้งเหตุ, เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย, Application line 
 
Abstract 
The objectives of this research were to 1) design develop and create an emergency button  
simulator for requesting assistance via the application line on the wireless internet network  
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¹ ² ³ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
¹ ² ³  Electrical Technology  Phitsanuloktechnical college Institute of Vocational education : 
Northeastern Region 3 
2) test the performance of the emergency button simulator wireless internet. By testing from 
the emergency button simulator kit, asking for help via the application line on the wireless 
internet network. This research has the appropriate reliability from the experts at 3.94 The 
standard deviation is 0.4 The arrangement is very high and the confidence received from 
experts is at 4.16 at a high level.  The duration of the project implementation from 1 May 
2018 - 2 January 2019. The tool used in the research  was  a test to find the effectiveness of 
sending alert messages into the application line of the emergency button simulator kit, 
asking for help via the application line on the wireless network. The result of this research 
showed that: to send notification messages to the Application line, test 100 times, can alert 
up to 96 times and test to find the effective number of messages that are notified to the 
Application line per minute of the emergency button simulation kit wireless internet. The 
number of messages that are alerted to the application line per minute, up to 59 messages 
per minute 
 
Keywords : Replica set, Emergency button, notify, Wireless internet network, Application line 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก ทั้งใช้ประโยชน์กับการติดต่อสื่อสาร การ
ส่งข้อมูลส าคัญ การควบคุม การน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆรวมไปถึง
การช าระค่าใช้จ่ายด้วยและเนื่องจากอาคารพหลโยธินเพลสเป็นอาคารขนานใหญ่ มีอายุการใช้งานของอาคาร
นานหลายปี และเป็นอาคารที่มีส านักงานผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา จึงมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขอความช่วย
เหลืออยู่บ่อยครั้ง อาทิเช่น ท่อน้ าแตก ทะเลาะวิวาท  หรือโดนท าลายร่างกาย จึงจ าเป็นต้องมีปุ่มฉุกเฉินขอ
ความช่วยเหลือ ที่สามารถแจ้งเหตุได้ไวและทันสถานการณ์ จากที่กล่าวมามีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยใช้หลักการท างานของบอร์ด Node MCU  ESP8266 เข้ากับ Micro switch ซึ่งจะ
สามารถแจ้งเตือนเข้า Application line ผ่านบอร์ด Node MCU  ESP8266 สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงาน
ด้วยไวยากรณ์ภาษา C/C++  ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ทันสมัยและอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ต
เข้ามาเกี่ยวข้อง มีประโยชน์ต่อการท างานมาก ทั้งใช้ในระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบควบคุมเปิด -ปิดสวิตช์ 
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ระบบแจ้งเตือน และระบบควบคุมต่าง ๆ  ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาบอร์ด Node MCU  ESP8266 ให้ทันสมัย
และสะดวกมากข้ึน  
 ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้จัดท าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจัดท าชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้ง
เหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือช่วยในการแจ้งเตือนไห้ไวมากขึ้นประหยัดเวลา
และสะดวกสบายมากขึ้น การแจ้งเตือนเข้า Application line เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากระบบแบบเก่าแจ้ง
เตือนแค่เสียงกลิ่ง แต่การแจ้งเตือนเข้า Application line ถึงอยู่ไกลจากเหตุแค่ไหน ก็สามารถรับรู้ผ่านทาง 
Application lineได ้ช่วยให้ประหยัดเวลาและทันเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึนอีกด้วย   
            
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.  เ พ่ือออกแบบพัฒนาและสร้างชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่าน ทาง 
Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
           2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application 
line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่เก่ียวข้อง [1] ไพโรจน์ เหลืองวงศกร, วรพล ลีลาเกียรติสกุล, 
สุรณพีร์ ภูมิวฒุุสาร, พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี.(2560). การประยุกต์ใช้ ESP8266 ส าหรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่บ้าน  ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก ในการสร้างความอุ่นใจให้ผู้พักอาศัย 
ปัญหาของระบบ รักษาความปลอดภัยปัจจุบันกส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับการมีเฉพาะกล้องวงจรปิดเท่า
นุ้น แต่ในความเป็นจริงปัญหา ด้านอัคคีภัย ไฟฟ้าลดัวงจร ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากเนื่องจากมผีลกระทบที่
รุนแรงจนอาจจะไม่เหลือที่พักอาศัยเลย และ ถึงแม้ว่าบางบริษัทจะมีนวัตกรรมที่ครอบคลุมการรักษาความ
ปลอดภัยบ้านที่ครบวงจร แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง ไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงได้ 
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวสามารถช่วยให้อุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ท างานร่วมกับ เซ็นเซอร์ต่างๆ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในที่บ้านพักอาศัยที่ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว  
ESP8266 ร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟและกลิ่นแก็สพร้อมทั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับความ
เคลื่อนไหว  
         [2] วริศร์ รัตนนิมิต .(2560).การติดตามและแจ้งเตือนข้อมูลทางเกษตรกรรม ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ไม่เว้น
แม้แต่การเกษตรกรรมก็มี การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ได้รับข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น 
แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการท าเกษตร ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดค้น
ระบบติดตามและแจ้งเตือนข้อมูลทาง การเกษตรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง โดยใช้



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1014 
 

 
  

ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ในการรับ ข้อมูลจาก Sensors DTH11 เพ่ือวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ 
และความชื้นในดิน ส่งข้อมูลผ่าน WIFI ไปยัง ระบบ Thing Speak น าไปสร้างเป็นกราฟอุณหภูมิของสถานที่ 
โดยสามารถดูข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือ และสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE ได้ด้วย 
         [3] นิธิกร เตโจ, ธีรยุทธ แก้ววงค์หิว และ สุภัตรา ปินจันทร์.(2559).การพัฒนาระบบแจ้งเตือน
ระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บ เบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ โรงพยาบาลมีหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่เก็บรักษาโลหิตคือ ธนาคารโลหิต มีหน้าที่หลักคือดูแลและเก็บ รักษาโลหิตให้มีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่ดีตามมาตรฐานสากล ในการเก็บรักษาโลหิตนั้น จะเก็บไว้ภายในตู้เย็นเก็บ โลหิตที่อุณหภูมิอยู่
ในช่วงระหว่าง  2-6 องศาเซสเซียส โรงพยาบาลได้ประสบปัญหาเรื่องอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิต ไม่คงที่ 
และตู้เย็นเก็บโลหิตไม่มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ า
มา ตรวจเช็คระดับอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่สะดวกต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งต้องใช้
ระยะเวลาในการ ตรวจสอบนาน เพราะทางโรงพยาบาลมีตู้เย็นเก็บโลหิตจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าวทีม
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบแจ้ง เตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน
บนมือถือ โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัด ระดับอุณหภูมิไว้ เมื่ออุณหภูมิตู้เย็นเก็บโลหิตผิดปกติระบบจะท าการส่ง
ข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเว็บเบราว์เซอร์และแอป พลิเคชันบนมือถือของผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถท าการตรวจสอบและดูข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการเก็บข้อมูล อุณหภูมิไว้ทุกวันเพ่ือที่จะย้อนดูข้อมูลได้
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนมือ 
  [4] นายธนดล มาลยเวช,นายธนัชพล อินลุเพท,นายมนัสนันท์  สิงหพันธุ์, (2559)ระบบแจ้งเตือน
ความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ในปัจจุบัน การเตือนภัยภายในบ้าน เช่น ภัยจาก
ไฟไหม้ ผู้บุกรุก อุบัติเหตุต่าง ๆ มีความส าคัญมาก ในอดีตการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับภัยคุกคามต่าง ๆ จะต้อง
มีการเดินสายของอุปกรณ์ตรวจจับ ซึ่งมีความซับซ้อนยากต่อการซ่อมบ ารุง เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น โครงงาน
วิศวกรรมนี้น าเสนอการออกแบบ ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้าน โดยมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สาย โครงงาน วิศวกรรมนี้น าเอาอุปกรณ์ตรวจจับที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส อุปกรณ์
ตรวจจับควัน  และอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยใช้การส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบเอ็กซ์บีไปยัง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล และส่งข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ ไป
ยังแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันนี้จะแจ้งเตือน ในกรณีที่ค่าแก๊ส 
ควัน และความเคลื่อนไหวมากกว่าเงื่อนไขที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้ โครงงานวิศวกรรมนี้  ได้น าระบบไร้สายเข้ามาใช้
เพ่ือแก้ปัญหาการเดินสายที่ซับซ้อน และสามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ตรวจจับได้ง่าย  

        จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบแจ้งเตือนภัยเหตุฉุกเฉินและการน า Application line 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับบอร์ด Node MCU ESP8266 ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดความเสียหาย สามารถแจ้งเตือนได้ทุกทีโดยผ่านทาง Application line และประหยัดเวลาใน
การปฏิบัติงาน ผู้ศึกกษาจึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินแจ้งขอความ
ช่วยเหลือเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้บอร์ด Node MCU ESP8266 
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เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)  ใช้ ในการประมวลผลส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง 
Application line และแจ้งเตือนด้วยสียง แสง  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอน และวิธีการด าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อได้แก่ 1 .เพ่ือออกแบบพัฒนาและสร้างชุด
จ าลองแจ้งเตือนปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพชุดจ าลองแจ้งเตือนปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง 
Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
  1. ขั้นตอนการออกแบบชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทางApplication line 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

  1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้ง
เหตุผ่านทางApplication line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

  1.2 ออกแบบโครงสร้างชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง 
Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  

  1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ชุดจ าลองแจ้งเตือนปุ่มฉุกเฉิน
ขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
   2. ขั้นตอนการสร้างชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
  2.1 ตัดแผ่นอาคีลิกตามขนาดแบบร่างเพ่ือประกอบเป็นกล่องและติดยึดอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ
และอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ 
                   2.2 เจาะกล่องเพ่ือติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แหล่งจ่ายไฟและฟิวส์ ตามท่ีได้ออกแบบไว้
ข้างต้น              2.3 เจาะยึดติดตั่งบอร์ด Node MCU ESP8266 ภายในฐานรองชุดจ าลอง      

 2.4 ติดตั้งสายควบคุมต่างๆเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมตามท่ีออกแบบวงจรไว้ 
 2.5 การออก Access Token Line 
 2.6 ศึกษาภาษาซีที่ใช้ในการเขียนเพื่อควบคุมการท างานของบอร์ด 

   2.7 ติดตั้ง Board Node MCU 
   2.8 เขียนโค๊ดลงบอร์ Node MCU ESP8266 เพ่ือใช้งานในการแจ้งเตือนเข้า Application 
line 
 3. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุ
ผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
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 3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น
เสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 

 3.2 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
                   3.3 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
 4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความ
ช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
                     4.1 ด าเนินการทดสอบโดยปล่อยสัญญาณ(Wifi)จากเราท์เตอร์ให้กับชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอ
ความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
                     4.2 ด าเนินการทดสอบโดยการกดปุ่มฉุกเฉินทั้ง 4 ปุ่มที่และปุ่มและปุ่ม Reset ทั้ง 4 ปุ่ม 
หลังจากชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย เชื่อมต่อสัญญาณ (Wifi) จากเราท์เตอร์แล้ว 
                     4.3 บันทึกผลลงในแบบทดสอบหาประสิทธิภาพการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้า Application 
line ของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินแจ้งขอความช่วยเหลือเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย  
                     4.4 บันทึกผลลงในแบบทดสอบหาประสิทธิภาพจ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า 
Application line ต่อนาที ของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 
 
สรูปผล 
 ผลการวิจัยชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1.ออกแบบพัฒนาและสร้างชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application 
line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ มาก ค่า S.D= 0.4 และ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้อยู่ในเกณฑ์ มาก  ค่า S.D= 0.4ค่า S.D= 2 
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แบบประเมิน 
ส่วน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม 
(Propriety) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได ้
(Feasibility) 

ค่าเฉลี่ย ค่า SD. ความหมาย ค่าเฉลี่ย ค่า SD. ความหมาย 
ส่วนท่ี1  
แบบโครงสร้าง 

3.92 1.1 มาก 4.08 1.5 มาก 

ส่วนท่ี2  
วงจรการควบคุม 

4.12 1.5 มาก 4.24 0.8 มากที่สุด 

ส่วนท่ี3 
ผังการท างานของ
โปรแกรม 

3.8 0.7 มาก 4.16 1.0 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.94 0.4 มาก 4.16 2 มาก 

 
 2.ประสิทธิภาพชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยทดสอบหาการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้า Application line ของชุดจ าลองปุ่ม
ฉุกเฉนิแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายและจ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า 
Application line ต่อนาที ของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 

การอภิปรายผล 
 ผลการทดลองชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้า Application line ของชุดจ าลอง
ปุ่มฉุกเฉินแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย พบว่าสามารถแจ้งเตือนได้
ทั้งหมด โดยทดสอบจ านวน 100 ครั้ง ปุ่มฉุกเฉิน 1 แจ้งเตือนได้  96  ครั้ง ปุ่มฉุกเฉิน 2  แจ้งเตือนได้  96  
ครั้ง  ปุ่มฉุกเฉิน 3 แจ้งเตือนได้  97  ครั้ง ปุ่มฉุกเฉิน 4 แจ้งเตือนได้  97  ครั้ง  ปุ่มReset 1 จากการ สามารถ
แจ้งเตือนได้  95 ครั้ง ปุ่ม Reset 2 สามารถแจ้งเตือนได้  93 ครั้ง ปุ่มReset 3 สามารถแจ้งเตือนได้  94 ครั้ง 
และ ปุ่มReset 4 สามารถแจ้งเตือนได้  93 ครั้ง  
  2. ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพจ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า  Application line ต่อนาที 
ของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย พบว่าจ านวนข้อความที่แจ้งเตือนเข้า  Application line ต่อนาที ของปุ่มฉุกเฉิน 1 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 58 
ข้อความ/นาที ปุ่มฉุกเฉิน 2 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 59 ข้อความ/นาที และปุ่มฉุกเฉิน 3 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 59 ข้อความ/
นาที  ปุ่มฉุกเฉิน 4 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 58 ข้อความ/นาที ท าให้สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีและ
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สามารถรับการแจ้งเตือนได้รวดเร็ว เนื่องจากการส่งข้อความเข้า Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย ท าให้ผู้ใช้ใช้งานได้อย่างสะดวก สบาย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรบอกรายละเอียดของชุดจ าลองให้ครบถ้วน 
 2. ควรมีแหล่งจ่ายส ารองของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application 
line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 3. ควรติดตั่งจอแสดงผล ต าแหน่งของปุ่มฉุกเฉินที่ขอความช่วยเหลือ ของชุดจ าลองปุ่มฉุกเฉินขอ
ความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านทาง Application line บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
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S 018 
การศึกษาการสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 

กรณีศึกษา บริษัท เอ็น.ที.ออโตโมล์ จ ากัด 
Study of Progressive Die Metal Molding Plate A, Element 
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บทคัดย่อ 

โครงงานวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die 
Plate A, Element จากผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element มี 2 ด้าน 
ดังนี้ 1. ด้านการออกแบบและการสร้างใช้งานแม่พิมพ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ 
( x = 4.51) เพราะว่า ผลงานการศึกษาโครงการสามารถปฏิบัติงานเร็วขึ้น อายุการใช้งานของแม่พิมพ์มีความ
คงทน และการเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน และช่วยลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน 2. ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ ( x = 4.60) เพราะว่า คือ ขนาดของแม่พิมพ์มีความ
เหมาะสมกับชิ้นงาน และโครงสร้างของแม่พิมพ์มีความเหมาะสม และการออกแบบแม่พิมพ์มีความเหมาะสม
กับชิ้นงาน และแม่พิมพ์มีความสะดวกในการถอดประกอบ และยังช่วยลดเวลาสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้น และ
มีอัตราการผลิต 45 ชิ้น ต่อนาที  
 

ค าส าคัญ :  แม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 

                                                 
1 2 3 นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
4 5 6 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพ ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก  

      
7 ครูพี่เล้ียงในสถานประกอบการ บริษัท เอ็น.ที.ออโตโมล ์จ ากัดจังหวัดสมุทรปราการ 

1 2 3 Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
4 5 6 Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 

      7  Mentor in the Workplace of N.T. AUTO MOLD CO.LTD 
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Abstract 
 This thesis. purpose To create and find the efficiency of metal molds Progressive Die 
Plate A, Element From 5 mold experts The instruments used in the research were Five-level 
rating scale questionnaire Statistics used for data analysis include Average and standard 
deviation 

 The results showed that the performance of the Progressive Die metal plate A, 
Element has 2 aspects as follows: 1. The design and construction of the mold as a whole 
has the highest level of mean (= 4.40) Work faster The lifetime of the mold is durable. And 
selection of standard parts And helps reduce the time of production 2. The overall 
production process has the highest average level (= 4.62) because the size of the mold is 
suitable for the work And the structure of the mold is appropriate And the mold design is 
suitable for the workpiece And the mold is convenient to disassemble And also reduces 
time, can produce faster work And has a production rate of 45 pieces per minute. 
Keywords : Metal mold Progressive Die, Plate A Element. 

 
บทน า 
 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งการ
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และอ่ืน ๆ ซึ่งแม่พิมพ์ที่น ามาใช้จึงมีหลากหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุ เช่น แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์แก้ว และอ่ืน ๆ และแม่พิมพ์
ที่นิยมใช้กันมากทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ซึ่งน าไปใช้ในเกือบทุก
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมของเด็กเล่น และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น เนื่องจากแม่พิมพ์เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีรูปร่างเหมือนๆ กัน ได้ครั้งละจ านวนมาก ๆ ท า ให้สินค้ามีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันสูงใน
แต่ละอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A ,Element 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A ,Element 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎีการสร้างสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A ,Element แม่พิมพ์โลหะ 
หมายถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์โลหะแม่พิมพ์โลหะสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 

1.1แม่พิมพ์ปั๊ม (Stamping) เป็นวิธีการน าแผ่นเหล็ก (Strip) เข้ามาสู่ยังเครื่องปั๊มที่มีแม่พิมพ์ประกอบ
ติดอยู่กับแท่นปั๊ม เมื่อแผ่นสตริปเข้ามายังแท่นปั๊มในต าแหน่งที่ต้องการแล้ว แท่นปั๊มจะกดลงมายังแผ่นสตริป
เพ่ือให้ได้ชิ้นงานตามแบบแม่พิมพ์ ชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ปั๊ม เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

1.2 แม่พิมพ์ขึ้นรูป (Forming)  เป็นการเปลี่ยนรูปทรงของแผ่นเหล็กให้เป็นไปตามรูปทรงของพันซ์
และดายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหนาของเหล็ก แม่พิมพ์ขึ้นรูปมักจะน าใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 1.3 แม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปลึก (Deep draw die) เป็นการควบคุมการใช้แรงกดดันหรือแรงที่กดลงบนแผ่น
งาน (Blank) หรือชิ้นงาน (Work piece) ดันผ่านแม่พิมพ์ ด้วยพ้ันช์ (Punch) ให้มีรูปร่างเป็นหลุมหรือโพรงลง
ไป โดยที่ความหนาของชิ้นงานมีความหนาเท่าวัสดุเดิม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปลึก เช่น ชิ้นส่วน
ยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 1.4 แม่พิมพ์ตีขึ้นรูป (Forging) เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการแปรรูปโลหะให้ได้รูปร่างตามที่ก าหนดเป็น
จ านวนมาก เช่น น๊อต สกรู เพลา เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ชิ้นงานที่ผ่านการตีขึ้นรูปความร้อน
จะมีความหนาแน่นและคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้น เช่น ความแข็งแรง ความสามารถในการรับแรงกระแทก 
(Toughness) ทั้งนี้การตีขึ้นรูปสามารถแบ่งได้ตามลักษณะอุณหภูมิที่ใช้ ได้แก่ Cold Forging ซึ่งเป็นการตีขึ้น
รูปที่อุณหภูมิห้อง Warm Forging เป็นการตีขึ้นรูปชิ้นงานที่อุณหภูมิที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในทาง
โลหะวิทยา และ Hot Forging เป็นการตีขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง โลหะมีการเปลี่ยนแปลงรูปได้ง่าย กระบวนการตี
ขึ้นรูปเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบที่อยู่ในรูปของเหล็กเส้นรีดร้อนหรือในกรณีที่ต้องการให้มีขนาดหน้าตัดที่
แน่นอนและคุณภาพผิวที่สูงขึ้นจะท าการดึงเย็นเพ่ือลดขนาดเหล็กเส้นรีดร้อนให้อยู่ในรูปเพลาขาว แล้วจึงเอา
เหล็กเข้าไปตีขึ้นรูปในแม่พิมพ์ที่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธีรเดช จี่พิมาย และคณะ (2552) ค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมของแม่พิมพ์ปั๊มตัดขาดส าหรับเหล็ก
แผ่นเกรด SS400 โดยทดลองปั๊มเหล็กแผ่นเกรด SS400 หนา 6 มิลลิเมตรแม่พิมพ์ชุดคมตัดรูปร่าง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีขนาดกว้าง40มิลลิเมตร ยาว 60 มิลลิเมตรที่มุม 4 มุมมีรัศมี 10 มิลลิเมตรด้วยค่าช่องห่างที่
แตกต่างกัน 7 ค่าใช้เปอร์เซ็นต์ค่าช่องห่างตั้งแต่ 8 – 14 เปอร์เซ็นต์โดยแม่พิมพ์ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้และชุด
คมตัดแม่พิมพ์ตัวเมียท าจากวัสดุKD11ชุบแข็งที่ระดับ60 – 62 HRCผลจากการศึกษาพบว่า ชิ้นงานเกิดสภาพ
ผิวรอยตัด 4 ลักษณะคือ ส่วนโค้ง แถบผิวมันรอยฉีกขาดและครีบ จากผลการวัดระยะการ เกิดครีบโปรแกรม
Motic Images Plus 2.0และผลการวัดค่าความราบด้วยไดแอนด์เกจ โดยน าครีบและค่าความราบมาวิเคราะห์
หาค่าช่องห่างที่ ถูกต้องเหมาะสมส าหรับเหล็กแผ่นเกรด SS400 ช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมคือ 13 เปอร์เซ็นต์
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ของความหนาวัสดุ โดยครีบที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.032 มิลลิเมตร และค่าความราบเท่ากับ0.028มิลลิเมตรซึ้ง
เกิดจากการปั๊มด้วยแม่พิมพ์ตัวเมียขนาดกว้าง 41.560 มิลลิเมตร และยาว 61.560 มิลลิเมตร  
 วิทย์ วรรณวิจิตร วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยท าการศึกษาเฉพาะ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การรับค าสั่งซื้อและค าสั่งผลิตจากลูกค้า การ
ผลิตแม่พิมพ์ ตลอดจนถึงการใช้งานแม่พิมพ์ จากการศึกษาข้อมูลในโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา พบว่าสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ ได้แก่ ผลิตแม่พิมพ์ได้ล่าช้ากว่าก าหนด มีชิ้น
ส่วนประกอบแม่พิมพ์เสียในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ เมื่อน าแม่พิมพ์ไปใช้งาน มีการซ่อมแซมแม่พิมพ์ระหว่าง
การใช้งานเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 4 สาเหตุ ได้แก่ 
การออกแบบแม่พิมพ์ผิดพลาด กระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์ไม่ถูกต้อง กระบวนการขึ้นรูปโลหะ
ใช้แม่พิมพ์ไม่ถูกต้องเหมาะสม และแม่พิมพ์เสื่อมสภาพการใช้งาน จากนั้นได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพ่ือหา
ข้อบกพร่องโดยใช้ผังก้างปลา ซึ่งได้ท าการประเมินและท าการจัดล าดับความส าคัญของข้อบกพร่อง โดย
ประชุมทีมงานของโรงงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้จัดการโรงงานและหัวหน้าแผนกต่างๆ ซึ่งน าเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ได้ค านวณค่าความเสี่ยงชี้น า (RPN) เพ่ือ
น ามาจัดล าดับความส าคัญของข้อบกพร่องในการแก้ไข ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขได้แก่ (1) การปรับปรุงการ
ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (2) การปรับปรุงขั้นตอนการยืนยันชิ้นส่วนผลิตจากลูกค้า (3) 
การปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบน าเข้า (4) การบ่งชี้ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ 
(5) การน าเทคนิค FMEA มาใช้ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ (6) การก าหนดการบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
เครื่องจักร (7) การปรับปรุงขั้นตอนการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ช ารุด (8) การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการวัด (9) การ
ก าหนดดัชนีวัดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (10) การอบรมและท าความ
เข้าใจกับพนักงาน และสุดท้าย (11) การแก้ไขการจัดเก็บแม่พิมพ์ ผลจากการแก้ไขปรับปรุงพบว่า จ านวนการ
ผลิตแม่พิมพ์ล่าช้า มีค่าลดลง จาก 12.50% ในหนึ่งเดือนลดลง จนเหลือ 0%, จ านวนชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
เสียในกระบวนการผลิตมีสัดส่วนลดลงจาก 7.69% ลดลงเหลือ 2.73% ในหนึ่งเดือนและภายในสองเดือนเหลือ 
0.78% และ 1.02% ตามล าดับ จ านวนการซ่อมแซมแม่พิมพ์ระหว่างใช้งาน มีจ านวนลดลงเหลือ 2 ถึง 4 ครั้ง 
ในแต่ละเดือนและ ค่าความเสี่ยงชี้น าหลังการแก้ไขปรับปรุง พบว่ามีค่าลดลงโดยเฉลี่ย 55.19% เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าความเสี่ยงชี้น าก่อนปรับปรุง ดังนั้นหลักการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังกล่าว สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เป็นผลดีต่อองค์กร และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปได้อีก 
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3. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแม่พิมพ์แม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 

 
ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 
 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมการผลิต                              
ที่ปรึกษาด้านแม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวทางด้านแม่พิมพ์  ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die 
Plate A, Element โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ 2) ด้าน
กระบวนการผลิตชิ้นงาน        
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ [2] ที่มีโครงสร้าง
เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพการท างานของแม่พิมพ์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแม่พิมพ์ปั้ม Progressive Die Plate A, Element 2) ด าเนินการ
สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาแล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหาของข้อค าถามแต่ละข้อให้ตรงกับจุดประสงค์ของการวิจัย (Index of ltem Objective 
Congruency : IOC) 3) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบและน าไปใช้ในกระบวนการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

         การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element ด้านการสร้างแม่พิมพ์ 

ได้แก่ ชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ประกอบกับการเขียนแบบ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแบบ Progressive Die Plate A, 
Element และท าการหาผลสัมฤทธิ์ของการสร้างแม่พิมพ์โดยสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะที่มีอยู่ในสถานประกอบการในช่วงการออกแบบการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ด้านการออกแบบและ
เขียนแบบชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ Progressive Die Plate A, Element ผู้วิจัยเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กเหนียว 
เหล็กแข็ง ส าหรับจัดท าแม่พิมพ์ และ รอชุบแข็ง ขนาดของชิ้นงาน เช่น เหล็ก ที่ผู้วิจัยจะใช้มีขนาด 440 มม. 
ยาว 750 มม. และมีความสูงรวมทั้งหมด 466 มม. มีน้ าหนัก 9กิโลกรัม จะมีชิ้นงานเป็นรูปแผ่นชิมและท าการ
หาประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element จาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ บริษัท เอ็น.ที.ออโตโมลด์ จ ากัด จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมการผลิต 
ที่ปรึกษาด้านแม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวทางด้านแม่พิมพ์ ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นผู้ประเมินหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element ผู้วจิัย
ด าเนินการสรุปผลการหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภูมปิระสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 
 

1. ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ Progressive Die Plate A, Element แสดงดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที่ 2 หาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 

ด้านการใช้งานสร้างแม่พิมพ์ 
 

จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element ด้าน
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพแม่พิมพ์อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ      
( x = 4.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลงานการศึกษาโครงการ
สามารถปฏิบัติงานเร็วขึ้น อายุการใช้งานของแม่พิมพ์มีความคงทน และการเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน และช่วย
ลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.60) รองลงมา คือ ลดปริมาณของเสียของชิ้นงาน และ 
ชิ้นงานมีความเที่ยงตรง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.40) และข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ขนาดอุปกรณ์
แม่พิมพ์ Progressive Die Plate A, Element ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.20) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านการ
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element ใช้ได ้
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1026 
 

 
  

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element  

ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
 

จากภาพที่ 3 ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate 
A, Element ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพแม่พิมพ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เท่ากับ ( x = 4.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดของ
แม่พิมพ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน และโครงสร้างของแม่พิมพ์มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.80) 
รองลงมา คือ การออกแบบแม่พิมพ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน และแม่พิมพ์มีความสะดวกในการถอด
ประกอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.60) และข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การเลือกวัสดุที่น ามาใช้ท า
แม่พิมพ์มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.20) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานจาก
แม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element ใช้ได ้
 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็น.ที.ออโตโมลด์ จ ากัด ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลในแต่ละด้านของการวิจัยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์หาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, 
Element โดยภาพรวมประสิทธิภาพของแม่พิมพ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก แม่พิมพ์โลหะ 

Progressive Die Plate A, Element ที่คณะผู้จัดท าได้สร้างขึ้นท าให้ คือ ผลงานการศึกษาโครงการสามารถ
ปฏิบัติงานเร็วขึ้น อายุการใช้งานของแม่พิมพ์มีความคงทน และการเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน และช่วยลดเวลา
ในการผลิตชิ้นงาน ใช้ต้นทุนต่ าในการสร้างแม่พิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับ [1] ได้ศึกษาอิทธิพลของช่องว่างของ
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แม่พิมพ์ที่มีผลต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด กล่าวว่า การออกแบบแม่พิมพ์ตัดโดยก าหนดค่าช่องว่างระหว่าง
พันช์และดาย ที่ระดับต่างกันคือ 3% 8% และ 18% ของความหนาวัสดุชิ้นงานวัสดุแผ่นตัดชิ้นงานเป็น
เหล็กกล้าไร้สนิม SUS430 โดยวัสดุพันช์และดายเป็น skd11 เป็นการชุบแข็งที่ระดับความแข็ง 60 hrc ในการ
ทดลอง พบว่า ค่าช่องว่างระหว่างผมตัด 3% การสึกหรอของพันช์ เกิดขึ้นสูงที่สุดแต่ความสูงของครีบของ
ชิ้นงานจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดและความสูงของครีบจะสูงขึ้น เมื่อเกิดการสึกหรอของพันช์ ส่วนระยะถ้าช่องว่าง 
8% พบว่า การสึกหรอของพันช์ จะเกิดขึ้นปานกลางความสูงของครีบที่ชิ้นงานจะเกิดขึ้นน้อยกว่า ส่วนค่า
ช่องว่างพันช์กับดายที่ 18% พบว่าการสึกหรอจะเกิดขึ้นต่ าที่สุดแต่ความสูงของครีบชิ้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุด 
ซ่ึงสอดคล้องกับ [3] ได้ด าเนินการศึกษาโครงการนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือออกแบบและสร้างแม่พิมพ์1 แม่พิมพ์ฉีด 
(Injection moulding) เป็นกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบันเพราะสามารถผลิต
ชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดีและมีหลายลักษณะงาน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน
ยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของเด็กเล่น เครื่องส าอาง เป็นต้น  การผลิตชิ้นงานนั้นจะใช้เม็ด
พลาสติกป้อนเข้าที่เครื่องฉีด เครื่องฉีดจะท าหน้าที่หลอมละลายเม็ดพลาสติกและฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่
แม่พิมพ์ คงความดันและอัดพลาสติกเหลวเข้าเต็มแม่พิมพ์และชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นด้วยขณะฉีด เพ่ือให้ได้
ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์แล้วจึงเปิดแม่พิมพ์เพ่ือท าการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ โดยทั่วไปถ้ามีการ
บ ารุงรักษาแม่พิมพ์เป็นอย่างดีจะท าให้อายุการใช้งาน 500,000-1,000,000 Shots ที่ได้จากผลการทดลองของ
โปรแกรมวิเคราะห์การไหลตัวของพลาสติกมาเป็นตัวก าหนดในการทดลองฉีดต่อไปสรุปค่าประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าคุณภาพของการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเป็นที่หน้าพอใจ 

ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, 
Element โดยภาพรวมประสิทธิภาพของแม่พิมพ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก แม่พิมพ์
โลหะ Progressive Die Plate A, Element ที่คณะผู้จัดท าได้สร้างขึ้นท าให้ ขนาดอุปกรณ์แม่พิมพ์ 
Progressive Die Plate A, Element และโครงสร้างของแม่พิมพ์มีความเหมาะสม ท าให้ผลงานการศึกษา
โครงการสามารถปฏิบัติงานเร็วขึ้น  มีการเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน ช่วยลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน
เนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตชิ้นงานแบบเดิมนั้น ไม่มีความเที่ยงตรง และใช้ระยะเวลาในการผลิตเป็นเวลานาน
โดยใช้เครื่องจักรที่ใช้คนผลิตซึ่งมีอัตราการผลิต 1 นาที ท าการผลิตได้ 20 ชิ้น แต่ถ้าหากใช้แม่พิมพ์โลหะ 
Progressive Die Plate A, Element จะสามารถมีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 1นาที จะท าการผลิตได้ 45 ชิ้น 
ต่อนาที และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์มีความคงทนสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ได้
ด าเนินการศึกษาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต4 แม่พิมพ์ตีขึ้นรูป 
(Forging) เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการแปรรูปโลหะให้ได้รูปร่างตามที่ก าหนดเป็นจ านวนมาก เช่น น๊อต สกรู เพลา 
เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ชิ้นงานที่ผ่านการตีขึ้นรูปความร้อนจะมีความหนาแน่นและคุณสมบัติ
ทางกายภาพที่ดีขึ้น เช่น ความแข็งแรง ความสามารถในการรับแรงกระแทก (Toughness) ทั้งนี้การตีขึ้นรูป
สามารถแบ่งได้ตามลักษณะอุณหภูมิที่ใช้ ได้แก่ Cold Forging ซึ่งเป็นการตีขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้อง Warm 
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Forging เป็นการตีขึ้นรูปชิ้นงานที่อุณหภูมิที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในทางโลหะวิทยา และ Hot 
Forging เป็นการตีขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง โลหะมีการเปลี่ยนแปลงรูปได้ง่าย กระบวนการตีขึ้นรูปเริ่มจากการ
เตรียมวัตถุดิบที่อยู่ในรูปของเหล็กเส้นรีดร้อนหรือในกรณีที่ต้องการให้มีขนาดหน้าตัดที่แน่นอนและคุณภาพผิว
ที่สูงขึ้นจะท าการดึงเย็นเพ่ือลดขนาดเหล็กเส้นรีดร้อนให้อยู่ในรูปเพลาขาว แล้วจึงเอาเหล็กเข้าไปตีขึ้นรูปใน
แม่พิมพ์ที่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ  
 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   

ผลจากการศึกษาการสร้างแม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element กรณีศึกษา บริษัท 
เอ็น.ที.ออโตโมลด์ จ ากัด พบว่า คือ ผลงานการศึกษาโครงการสามารถปฏิบัติงานเร็วขึ้น อายุการใช้งานของ
แม่พิมพ์มีความคงทน และการเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน และกระบวนการผลิต และช่ วยลดเวลาในการผลิต
ชิ้นงาน และขนาดของแม่พิมพ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน และโครงสร้างของแม่พิมพ์มีความเหมาะสม และ
แม่พิมพ์มีความสะดวกในการถอดประกอบ แม่พิมพ์โลหะ Progressive Die Plate A, Element เป็น
กระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพ่ือผลิตชิ้นงานอย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานในการผลิต ท าให้สะดวกต่อการผลิต
ชิ้นงาน Progressive Die Plate A, Element 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ควรสนับสนุนให้น าแม่พิมพ์ Progressive 

Die Plate A, Element ไปใช้ในกระบวนการผลิต 
2.  ผู้บริหารสถานประกอบการควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า Progressive Die 

Plate A, Element ไปใช้ในกระบวนการผลิต 
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S019 
ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 

Waste water treatment system demonstration set. 
 

วัฒณชา  โนกูล1 ศุภกร  ปลอดทอง2 ฉัตรณรงค์  บุญสวน3  มยุรี  แสงรุ่ง4  
Wattanacha  Nokul  and Suphakon  Plotthong Chatnarong Boonsuan3  Mayuree Sangrung4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างชุดสาธิตระบบเลือกบ าบัดน้ าเสีย 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากแบบเจาะจง เป็นพนักงานบริษัทสามารถของ
อาคารซอฟแวร์ปาร์ค จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)ผลการสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2)ประสิทธิภาพ ชุดการสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยพนักงานบริษัทสามารถของ
อาคารซอฟแวร์ปาร์ค พบว่า การทดสอบการรองรับน้ า จ านวน 10 ครั้ง ผ่าน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 และ
การท างานของปั๊ม จ านวน 10 ครั้ง ผ่าน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 
 
ค าส าคัญ : ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
 
Abstract 
 This research was to 1) design the demonstration kit of waste water treatment, and 
2) study the efficiency of the demonstration kit of waste water treatment. The target group 
was 3 employees from Samart Co., ltd, Software Park Building. The research tool was 
evaluation form of efficiency. Data was analyzed by percentage, mean and standard 
deviation.   

The results were that the demonstration kit of waste water treatment was 
appropriate and possibility at “high” level and the test of efficiency by Samart company was 
at the “found that the waste water treatment was pass at 100% and the test of water pump  
was at 90%. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันมีอาคารสูงจ านวนมากที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานราชการ
เช่นมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล บริษัทเอกชนต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งจ าเป็นต้องมี ระบบวิศวกรรมอาคารของแต่
ล่ะพ้ืนที่ จะประกอบด้วย ระบบต่าง ๆ อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ ประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบระบายอากาศ และระบบอ่ืน ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีระบบวิศวกรรมอาคารสูงในตึก
หรือ อาคารนั้น ๆ ดังนั้นช่างเทคนิคมีความเข้าใจระบบนั้น ๆ มากที่สุด หากมีอะไรในระบบช ารุดจะได้รีบแก้ไข
ได้ทันเวลา เนื่องจากว่ามีหลายระบบ จึงขอยกตัวอย่างระบบบ าบัดน้ าเสียมาศึกษา 
 เนื่องมาจากการศึกษาระบบบ าบัดน้ าเสียเข้าถึงได้ยาก เพราะในบ่อบ าบัดมีกลิ่นเหม็นมีก๊าซทีเป็น
อันตรายต่อการหายใจเช่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นอันตรายสัมผัสหรือสูดดมจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
เนื้อเยื่อเป็นหลัก นอกจากนั้น หากสูดดมมากจนแพร่เข้าสู่กระแสเลือดจะท าให้ความสามารถในการน า
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลง ทั้งนี้  การสูดดมหรือการแพร่เข้าสู่กระแสเลือดจะท าให้เกิดพิษจากก๊าซเข้า
ท าลายปอด ก๊าซแอมโมเนียเป็นอันรายเมื่อสัมผัสหรือสูดดมอาจส่งผลกระทบต่อผู้ต้องการศึกษาต้องการศึกษา
 ดังนั้นผู้ จัดท าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องพัฒนาการตรวจสอบอุณหภูมิ  ความชื้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือช่วยในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ประหยัดเวลา และสะดวกสบายกว่าการตรวจสอบ
อุณหภูมิ ความชื้นภายในห้อง การดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากช่วยให้ประหยัดเวลา 
และลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบบัดน้ าเสีย 
 2. เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] กรมควบคุมมลพิษ(2561)ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกติ
เวจเต็ดสลัดจ์โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถัง
ตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน้ าเสียจะถูกส่งเข้าถังเติมอากาศ ซึ่งมีสลัดจ์อยู่เป็นจ านวนมากตามที่
ออกแบบไว้ สภาวะภายในถังเติมอากาศจะมีสภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบแอโรบิค 
จุลินทรีย์เหล่านี้จะท าการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าในที่สุด น้ า
เสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพ่ือแยกสลัดจ์ออกจากน้ าใส สลัดจ์ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถัง
ตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่เพ่ือรักษาความเข้มข้นของสลัดจ์ ในถังเติมอากาศ
ให้ได้ตามที่ก าหนด และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสลัดจ์ส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้องน าไปก าจัดต่อไป ส าหรับ
น้ าใสส่วนบนจะเป็นน้ าทิ้งที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
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 [2] Mt&t (22 มกราคม  2562) เป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหนึ่ง ที่ใช้
แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสีย และ
เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวน ก่อนที่จะถูกแยกออกจากน้ าทิ้งโดยวิธีการตกตะกอน การเดินระบบบ าบัดประเภทนี้จะ
มีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจาก จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมต่อการท างานและการเพิ่มจ านวนของจุลินทรีย์ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบ าบัดสูงสุด 
   
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ผู้ศึกษาจึงน ามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ เรื่องสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1. เพ่ือ
ออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบบัดน้ าเสีย 2. เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ซึ่งผู้จัดท าโครงการได้มีวิธีการด าเนินงานตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

1) ขั้นตอนการออกแบบชุดสาธิตระบบบัดน้ าเสีย 
 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
ภายในอาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค 
 1.2 ออกแบบโครงสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 1.4 การประเมินความเหมะสม และความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
 1.4.1.3  ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

ความ
เหมาะสม 

(Propriety) ระดับความคิดเห็น 

ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 4.03 มาก 4.04 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

3.6 มาก 3.9 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 3.815 มาก 3.97 มาก 

 
 ความเหมาะสมของชิ้นงานส่วนที่ 1 แบบโครงสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.03 และส่วนที่ 2 วงจรการควบคุม ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ค่าเฉลี่ย 3.6  
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 ความเป็นไปได้ของชิ้นงานส่วนที่ 1 แบบโครงสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.04 และส่วนที่ 2 วงจรการควบคุม ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ค่าเฉลี่ย 3.9 
 รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแบบโครงสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสียและวงจรการควบคุม ชุดสาธิต
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.815 ความเป็นไปได้ของชิ้นงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 อยู่ในระดับดีมาก 
 
2) ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตระบบบัดน้ าเสีย 
 2.1 ตัดแผ่นอะคริลิกตามขนาดที่ออกแบบ  
 2.2 เจาะ อะคริลิกใส่ท่อน้ าขนาด 3 มม. 
 2.3 ยากาวยึดแผ่นอะคริลิก เพ่ือท าบ่อ  
 2.5 ประกอบโครงสร้าง และต่อสายควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามท่ีออกแบบไว้ 
 2.6 ติดตั้งปั๊มน้ า,ปั๊มเติมอากาศและมอเตอร์ 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ติดตั้งอุปกรณ์ และสายควบคุมต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ 
 3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 3.1 ศึกษางานวิจัยการสร้างแบบรุ่งอรุณ  แก่นปา (2560). ชุดควบคุมสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ด้วย
โทรศัพท์มือถือ. คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3. 
ทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบบัดน้ าเสีย 
           3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 
 3.3 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
 4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 4.1 ด าเนินการน าชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ไปทดสอบใช้งาน 
 4.2 ด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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 5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
ขอบเขตของโครงการ 
    1.ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย สาธิตการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียภายในอาคาร แต่ไม่สามารถ
บ าบัดน้ าเสียได้จริง 
    2.ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้จ าการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียจาก และสร้าง  99 / 7 หมู่ 4 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  ต าบล คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120   
    3.ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561–วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้มีการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ า
เสีย ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ และสร้างเครื่องมือ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิผ่าน
โทรศัพท์มือถอืดังนี้  

4.1 ทดสอบหาประสิทธิภาพในชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย บรรจุน้ าของบ่อน้ าทั้ง 5 บ่อ 
 4.2 ทดสอบหาประสิทธิภาพในท างานของปั๊มในบ่อ 5 ตัว ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย  

จากตารางที่ 1 ผลทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ในการทดสอบรองรับน้ าของบ่อ  

 
ผลการทดสอบทั้ง5 บ่อ จาการทดสอบพบว่า ทดสอบรองรับน้ าของบ่อ1 มีการทดสอบเติมน้ าลงไปใน

บ่อ จ านวน 10 ครั้ง การกักเก็บน้ าและรอยรั่ว ผ่านทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 ทดสอบรองรับน้ าของบ่อ 
2 การทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การกักเก็บน้ าและรอยรั่ว ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
100 ทดสอบรองรับน้ าของบ่อ 3 การทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การกักเก็บน้ าและรอยรั่ว 
ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ทดสอบรองรับน้ าของบ่อ 4 มีการทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 

บ่อที่ 
จ านวนครั้งที่ทดสอบ/ผล จ านวนที่

ทดสอบ
ผ่าน 

ผลการ
ทดสอบ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

บ่อที่1 ไม่ปกต ิ ปกติ ปกติ ปกต ิ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 9 90% 

บ่อที่2 ปกติ ปกติ ปกติ ปกต ิ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 10 100% 

บ่อที่3 ปกติ ปกติ ปกติ ปกต ิ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 10 100% 

บ่อที่4 ปกติ ปกติ ปกติ ปกต ิ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 10 100% 

บ่อที่5 ปกติ ปกติ ปกติ ปกต ิ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 10 100% 

ค่าเฉลี่ย ( ) 49 98% 
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ครั้ง การกักเก็บน้ าและรอยรั่ว ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ทดสอบรองรับน้ าของบ่อ 5 มีการทดสอบ
เติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การกักเก็บน้ าและรอยรั่ว ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางท่ี 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพในท างานของปั๊มในบ่อ 5 ตัว ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
จากตารางที่ ทดสอบหาประสิทธิภาพในท างานของปั๊มในบ่อ 5 ตัว ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย จา

การทดสอบพบว่า ทดสอบการท างานของปั๊มตัวที่1 มีการทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การ
ท างานของปั๊มสูบแล้วปล่อยน้ าภายในบ่อ ผ่านทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ทดสอบการท างานของปั๊ม
ตัวที่ 2 มีการทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การท างานปั่นน้ าของปั๊ม ผ่านทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 80  ทดสอบการท างานของปั๊มตัวที่3 มีการทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การท างานของ
ปั๊มเติมอากาศภายในบ่อ ผ่านทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  ทดสอบการท างานของปั๊มตัวที่ 4 มีการ
ทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การท างานของปั๊มสูบออกจากบ่อ ผ่านทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 90 ทดสอบการท างานของปั๊มตัวที่ 5 มีการทดสอบเติมน้ าลงไปในบ่อ จ านวน 10 ครั้ง การท างานของปั๊ม
สูบน้ า ผ่านทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลสรุปได้ว่า 
1. เมื่อท าการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเมื่ อท าการทดสอบหา

ประสิทธิภาพในชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย บรรจุน้ าของบ่อน้ าทั้ง 5 บ่อ จ านวน 10 ครั้ง ผ่านจ านวน 49 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 98 

2. เมื่อท าการทดสอบหาประสิทธิภาพในท างานของปั๊มในบ่อ 5 ตัว ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน 5 ตัว จ านวน 10 ครั้ง ผ่านจ านวน 47 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 94 

3. ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านมีความคิดเห็นซึ่งเห็นด้วยในทุกด้านของชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ปั๊มตัวที ่
จ านวนครั้งที่ทดสอบ/ผล จ านวนที่

ทดสอบ
ผ่าน 

ผลการ
ทดสอบ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปั๊มตัวที่1 ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 10 100% 

ปั๊มตัวที2่ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 8 80% 

ปั๊มตัวที3่ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 10 100% 

ปั๊มตัวที4่ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 9 90% 

ปั๊มตัวที5่ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 10 100% 

ค่าเฉลี่ย ( ) 47 94% 
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อภิปรายผล 
ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ผู้จัดท าได้เอาประเด็นที่น ามาสรุป มา

อภิปรายผล มีดังนี้ 
5.2.1 ภาคจ่ายน้ า จากการทดสอบจ่ายน้ าเข้าที่บ่ออะคริลิกแต่ละบ่อ ท าให้น้ าได้ซึมออกในบ่อแรก ซึ่ง

กาวขวดเก่าอาจเป็นกาวที่ซื้อมาจากท้องตลาดประสิทธิภาพอาจท าให้ยึดอะคริลิกไม่ดีพอ จึงหาวิธีคิดแก้ไขน า
กาวใหม่มายาซ้ าอีกรอบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรจุน้ าได้มากข้ึน  

5.2.2 วงจรควบคุมการท างาน จากการทดสอบชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการท างานตามที่ได้
ออกแบบไว้ เนื่องจากมีการออกแบบการวางอุปกรณ์ ตรวจสอบการต่อและบัดกรีของวงจรอย่างรอบครอบ ท า
ให้ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการท างานอย่างที่มีประสิทธิภาพ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

5.2.3 ผลการประเมินโครงสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ การประเมิน
โครงสร้างและความเป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย อยู่ระดับมาก 

 5.2.4 ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสีย เมื่อใช้ชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ า
เสียสามารถท างานได้ตามเป็นวัตถุประสงค์  
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการประเมินโครงสร้างของชุดสาธิตระบบบ าบัดน้ าเสียผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 
1.  ขนาดของอุปกรณ์บางชิ้นใหญ่เกินไป 
2.  ควรติดตั้งเทคโนโลยีเพ่ิมเติมลงชิ้นงาน 
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S 020 
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงป้องกันของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์ Preventive Problem 

Analysis of Die Making Process กรณศีึกษา บริษัท โยสุ ออโต พาร์ท จ ากัด 
Analysis of Preventive Problem on Mold and Die Making Process 

of Jozu Auto Part Co., LTD. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือลดความผิดพลาดของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะของ

อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1) ศึกษาเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์จนถึงการใช้
งานงานแม่พิมพ์ จากการศึกษาข้อมูล โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้เทคนิคก้างปลา วิเคราะห์
ข้อบกพร่องและผลกระทบ FM EA and QA Notwork โดยใช้แผนภูมิพาเรโต กลุ่มเป้าหมายได้แก่  
ผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างแม่พิมพ์และฝ่ายแม่พิมพ์โลหะ แผนก Tooling จ านวน 5 คน  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกะบกระบวนการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ได้แก่ ผลิต
ชิ้นส่วนได้ล่าช้ากว่าก าหนด มีชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์เสียในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 4 สาเหตุ คือ 1) การออกแบบแมพิมพ์ผิดพลาด 2) กระบวนการผลิตชั้นส่วน
แม่พิมพ์ไม่ถูกต้อง 3) กระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์โลหะไม่ถูกต้องเหมาะสม 4) แม่พิมพ์เสื่อมสภาพการใช้งาน 
หลังจากนั้นแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้จ านวนการผลิตแม่พิมพ์เป็นไปตามแผนมากกกว่า 95 % 
จากค่าเดิม 83% มีค่าเพ่ิมข้ึน 16.5 %  ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์การจัดสร้างแม่พิมพ์ New Model 

 
1  2   3 นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
4   5  6 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีแมพ่ิมพ ์วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
7   ครูพี่เล้ียงในสถานประกอบการบริษัท โยสุ ออโต พาร์ท จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
1  2  3 Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
4  5  6 Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
7  Mentor in the Workplace of Jozu Auto Part Co. LTD 
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Abstract 
The objective of this research was to analyze the preventive problem on mold and 

die making process of Jozu Auto Part Co., LTD. The target group was 5 experts on mold and 
die manufacture. Data was analyzed on problem by fishbone diagram and on effect and 
impact of FM EA and QA Network by Pareto diagram.  

The results found that the problem of mold and die making process was the delay 
of production, the broken pieces of work. The problem analysis were caused by 4 factors; 1) 
an error of design, 2) the mold and die making process was wrong, 3) forming process was 
inappropriate, and 4) the deteriorate of machine. After the correctness in 1 month, the mold 
and die making process was 95% direct to the plan whereas before correcting, the prior was 
83% which was 16.5% better.  
 
Keyword: Analysis of mold construction. New model 
 
บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์มีอัตราการขยายตัวและมี
การแข่งขันของอุตสาหกรรมสูง เป็นอุตสาหกรรมที่มีลูกค้าและตลาดรองรับทั่วโลก ซึ่งบริษัทหรือผู้รับช่วงการ
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ จ าเป็นต้องมีการแข่งขันกันในระดับสากล ซึ่งหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการของลูกค้ามีมาตรฐานและระยะเวลาการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และต้องมีความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่อ
ผู้ใช้งานสูง คือ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ต้องได้มาตรฐานและสามารถท างานได้ตามหน้าที่การท างานของ
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์นั้นได้ อันรวมถึงกระบวนการผลิต และการบริหารงานในองค์กรทั้งผู้ผลิตเองจะต้องมี
ความเชื่อมั่นถึงคุณภาพที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า  

ส าหรับโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษานั้น ได้ท าการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีกระบวนการออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์โลหะ โดยมีกระบวนการการปั๊มข้ึนรูปชิ้นงานโลหะ ดังนั้นคณะผู้จัดท าวิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการ
ป้องกันปัญหาในการสร้างแม่พิมพ์โลหะจากงาน New model ที่ผ่านมา กลุ่มผู้จัดท าวิจัยได้พบเห็นและเก็บ
ข้อมูลการเกิดปัญหาดังนี้ กระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์มีวิธีการป้องกันยังไม่คลอบคลุมท าให้ชิ้นงานข้าม
ขั้นตอนการท างานของแม่พิมพ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนดและท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการผลิต ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและความพึงพอใจของลูกค้า 
 
1.วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือลดความผิดพลาดของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะ 
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ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดในการศึกษาการวิเคราะห์ความสูญเสียและปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตให้มี

ประกอบด้วยทฤษฎี เครื่องมือและหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษา QA Network 

การศึกษาเพ่ือท าการวิเคราะห์ปัญหาถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต
และ ท าให้ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมา เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสของข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นมีการบันทึกเป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็น No How ของแต่ละสายการผลิต ต้องการให้
กระบวนการผลิต มีการพัฒนาและการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเน้นย้ าถึงการที่จะไม่ส่งชิ้นงาน
ที่บกพร่อง/ปัญหาไปยัง ลูกค้าหรือกระบวนการถัดไป 
รูปแบบการบันทึกเป็นเอกสารจะมีส่วนที่เป็น วัตถุประสงค์ ข้อก าหนด ขอบเขต และ ขั้นตอน
ของการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.1. วัตถุประสงค์ (Purpose) วัตถุประสงค์มีดังนี้ 
1.1.1. เพ่ือทราบ ประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต

และให้ทราบถึงผลกระทบที่ตามมา 
  1.1.2. เน้นย้ าถึงการที่จะไม่ส่งงานที่บกพร่อง/ปัญหาไปยังลูกค้าหรือกระบวนการ

ถัดไป 
1.2. ข้อก าหนด (Specification) ข้อก าหนดมีดังนี้ 

  1.2.1. ต้องน าไปใช้จริงก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น 
  1.2.2. ต้องก าหนดทีมงานในการท า QA Network 
      1.3. ขอบเขต (Scope) ขอบเขตมีดังนี้ 
      1.3.1.  ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ 
         1.3.2.  ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ : ถ้ากรณีที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนั้น จะต้องน าเอาปัญหามาท าการแก้ไขและสรุปลงใน QA 
Network ด้วยทุกครั้งเพ่ือลดความผิดพลาดในครั้งต่อไป 
  1.4. ขั้นตอนการท า QA Network ขั้นตอนการท า QA Network ประกอบด้วย 

1.4.1. ศึกษา QC Process Chart หรือ Control Plan 
14.2. ก าหนดหัวข้อความบกพร่องหรือปัญหาที่น่าจะเกิด (Keypoint) 
1.4.3. วิเคราะห์ผลกระทบที่มาจากความบกพร่อง (Damage Analysis) 
1.4.4. ประเมินความรุนแรง (Ranking) 
1.4.5. ก าหนดเป้าหมายตามระดับความรุนแรง (Target) 
1.4.6. วิเคราะห์ระบบป้องกันการเกิด (Occurrence Prevent Analyze) 
1.4.7. วิเคราะห์ระบบป้องกันการหลุด (Flow out Prevent Analyze) 
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1.4.8. ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม (Total Assurance Evaluation) 
1.4.9. เปรียบเทียบเป้าหมายกับระดับประกันคุณภาพรวม (Target And 

Assurance Level) 
  1.4.10. ท าแผนพัฒนาและปรับปรุง (Mark Improvement Plan) 

1.4.11.วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพหลังท าการปรับปรุง (Assuranceง Analysis 
After Improvement) 

1.4.2. เมื่อได้ด าเนินการแก้ขามแผนการปรับปรุงเดิมที่ว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.4.2.1. วิเคราะห์ระบบป้องกันการเกิด (หลังการแก้ไข) 

  1.4.2.2. วิเคราะห์ระบบป้องกนการหลุด (หลังการแก้ไข) 
  1.4.2.3. ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม (หลังการแก้ไข) 

หลังการพัฒนา / ยกระดับ / การแก้ไข ผู้พัฒนาต้องประเมินระดับประกันคุณภาพรวมอีกครั้งว่าได้
ตามเป้าหมายหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ให้จัดท าแผนพัฒนาต่อไป 

 
2.เทคนิคก้างปลา 

เทคนิคก้างปลา หรือเรียกเป็นทางการว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา  (Problem) กับ
สาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผัง 
สาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)"  เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะ  
คล้ายปลาที่เหลือแตก่้าง  หรือหลายๆ คนอาจรู้จักในชื่อของแผนผัง 
อิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ 
อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัย โตเกียวเมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลาแผนผังก้างปลาจะถูกใช้เมื่อ 

1) ต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
2) ต้องการท าการศึกษาท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จักกับกระบวนการอ่ืน ๆ เพราะว่า 
โดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมีการท าผังก้างปลาแล้ว 
จะท าให้เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนได้ง่ายขึ้น 
3) ต้องการให้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนให้ความสนใจในปัญหา
ของกลุ่มซึ่งได้ก าหนดไว้ที่หัวปลา 
2.1.การก าหนดปัจจัยบนก้างปลา 

เราสามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจัยอะไรก็ได้แต่ต้องมั่นใจว่ากลุ่มที่ก าหนดไว้เป็นปัจจัยนั้น 
สามารถที่จะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุ
เป็นผลโดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะน าไปสู่การ
แยกแยะสาเหตุ ต่าง ๆ ซึ่ง 4M นี้มาจาก 
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M - Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
M- Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M- Material วัตถุดิบหรืออะไหล่อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ 
M- Method กระบวนการท างาน 
       
 2.2 การก าหนดหัวข้อปัญหาที่หัวปลา 

การก าหนดหัวข้อปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหากเรา
ก าหนด ประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะท าให้เราใช้เวลามากในการค้นหาสาเหตุ 
และจะใช้เวลานานในการท าผังก้างปลา ตัวอย่างผังก้างปลาดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1ตัวอย่างแผนผังก้างปลา 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาคือ มุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างแม่พิมพ์โลหะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การสร้างแม่พิมพ์โลหะ ตลอดจนถึงการใช้งานแม่พิมพ์โลหะของโรงงาน
ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความผิดพลาดของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะและ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ ผลิต โดยใช้เครื่องมือดังนี้ QC 7 Tools, 5 Why, QA Network และ Cpk 
น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดความผิดพลาดของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะ ดังต่อไปนี้     

3.1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1. ประชากร คือ กลุ่มผู้จัดสร้างแม่พิมพ์โลหะที่ บริษัท โยสุ ออโต พาร์ท จ ากัด.   
3.2.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแม่พิมพ์ และฝ่ายแม่พิมพ์โลหะแผนก 

tooling จ านวน 5คน  
3.2. ขอบเขตด้านตัวแปล 
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ตัวแปลที่ใช้ศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าในส่วนของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์ โดย
แบ่งเป็นด้าน ดังนี้  

3.2.1. ด้านวิธีการป้องกันปัญหาชิ้นงานไม่ได้ประสิทธิภาพ 
3.2.2. ด้านคุณภาพของแม่พิมพ์โลหะ 

3.3. วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้มีวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและมูลเหตุของปัญหาตามข้ันตอนการศึกษา 7 

ประการ 
3.3.1. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบของการบริหารของบริษัทกรณีศึกษา 
3.3.2. ศึกษาข้อมูลแลการนิยามปัญหา 
3.3.3. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและสภาพปัญหา  
3.3.4. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
3.3.5. ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
3.3.6. ตรวจติดตามควบคุมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3.3.7. สรุปผลการด าเนินการศึกษาและเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะ 

3.4. การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบของการบริหารของบริษัทกรณีศึกษา 
การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบของการบริหารของบริษัทกรณีศึกษาเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งในอดีต และ ปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
แยกออกได้ดังนี้ 

 3.4.1. โครงสร้างองค์กร 
 3.4.2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 3.4.3. แผนกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะ  

3.5. การศึกษาข้อมูลและการนิยามปัญหา 
การศึกษาข้อมูลแลการนิยามปัญหาเป็นการด าเนินการ 
3.5.1. ศึกษาทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการลดความผิดพลาดของ

กระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะเพ่ือสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานศึกษา 
3.5.2. ส ารวจสภาพปัญหา และระยะเวลาในการผลิตเบื้องต้น 

 
3.6. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและสภาพปัญหา 

3.6.1. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและสภาพปัญหาเป็นการด าเนินการ 
3.6.2. ส ารวจสภาพปัญหาโดยเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตจริง จดบันทึกปัญหาต่าง ๆ 

ที่พบ เช่น ข้อมูลของชิ้นงานเสียหายในการบวนการผลิต 
3.6.3. น าข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และท าการสรุปประเด็นปัญหาที่ต้องท าการ
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แก้ไข 
3.7. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

3.7.1. จัดประชุมเพ่ือสรุปปัญหาของกระบวนการผลิต 
3.7.2. รวบรวมประเด็นปัญหา ประเภทปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและท าการ

แยกประเภทปัญหา 
3.7.3. วิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปัญหา เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิด

ปัญหานั้น ๆ 
3.7.4. หลังจากแยกประเภทของปัญหาแล้ว ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าปัญหาใดเกิด

มากที่สุด 
3.7.5. สรุปผลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
3.7.6. วางแผนการแก้ไขจากกระบวนการผลิตปัจจุบัน เช่นการหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึน 
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการข้อผิดพลาดของการจัดสร้างแม่พิมพ์โดยใช้เทคนิค

แผนผังก้างปลาและ เทคนิค5 Why โดยจะมีสาเหตุดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลา 
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ทางผู้วิจัยได้น าข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์หาสาเหตุจากเทคนิคแผนผังก้างปลาโดยน าข้อผิดพลาด
ในหัวข้อวิธีการมาปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3. ภาพสาเหตุการก่อนการปรับปรุง และ รูปภาพหลังการการปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. ภาพสาเหตุก่อนการปรับปรุง และ รูปภาพหลังการการปรับปรุง 
3.8. การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 

3.8.1. รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาจากทฤษฎี งานศึกษาที่เก่ียวข้อง และการระดมสมอง
จากนั้นท าการสรุปผลแนวทางการแก้ไขแต่ละประเภทปัญหา 

3.8.2. ด าเนินการทดลองใช้แนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่ท าภายใต้ระยะเวลางานศึกษา 
3.8.3. ท าการวัดผลหลังจากการปรับปรุงแก้ไข 

3.9. ตรวจติดตามควบคุมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3.9.1. จัดประชุมทีมงานเพ่ือสรุปผลของการน าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขไปใช้ 
3.9.2. ร่วมกันพิจารณากระบวนการผลิต และติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือรักษาสภาพหลังการปรับปรุง 
3.9.3. ท าการก าหนดเป้าหมายที่สามารถยอมรับได้ 

4. สรุปผลการด าเนินการศึกษาและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาและปรับปรุงวิธีการท างาน จะสรุปผลเป็นการวัดผลเชิงปริมาณในเรื่องลดความ

ผิดพลาดของกระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะ เป็นเวลา 2 เดือน ประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงานว่าดี
หรือไม่อย่างไรเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเพ่ิมคุณภาพของการปรับปรุงกระบวนการผลิตในการ
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ท างานในจุดอ่ืน ๆ ต่อไป  
รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการด าเนินงานศึกษาขั้นตอนที่กล่าวมาโดยแสดงเป็นผังการ

ด าเนินงานการศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษา โดยมีภาพรวมในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5. ขั้นตอนการด าเนินงานโดยภาพรวม 
การเปรียบเทียบจ านวนการผลิตแม่พิมพ์ล่าช้ากว่าก าหนดจากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านจ านวน

การผลิตแม่พิมพ์ล่าช้ากว่าที่ก าหนด โดยจัดท าดัชนีวัดสมรรถนะ โดยมีดัชนีวัดสมรรถนะมากกว่า 95% และ
ประเมินผลก่อนปรับปรุงก่อนและหลังปรับปรุง ดังรูปที่ 5.1. 
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รูปที่ 5.1. แผนการปรับปรุงแม่พิมพ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2. การเปรียบเทียบดัชนีวัดสมรรถนะก่อนและหลังปรับปรุง 
 
การอภิปรายรายงานผลการวิจัย 

กระบวนการจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยท าการศึกษาเฉพาะ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตแม่พิมพ์ตลอดถึงการใช้งาน งาน
แม่พิมพ์ จากการศึกษาข้อมูล ในโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา พบว่า สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต และ ออกแบบแม่พิมพ์ ได้แก่ผลิตชิ้นส่วนได้ล่าช้ากว่าก าหนด มีชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์เสียใน
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ทั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยการออกแม่พิมพ์
ผิดพลาด, กระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่ถูกต้อง, กระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์โลหะไม่ถูกต้องเหมาะสม
และแม่พิมพ์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพ่ือหา
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ข้อบกพร่องโดยใช้เทคนิคก้างปลา ซึ้งได้ท าการประเมินและท าการจัดล าดับความส าคัญของข้อบกพร่องโดย
ประชุมทีมงานของโรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้จัดการโรงงานและหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ซึ่งน าเทคนิควิเคราะห์
ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA and QA Network ) มาประยุกต์ใช้ โดยใช้แผนภูมิพาเรโตเพ่ือน ามา
จัดล าดับความส าคัญของข้อบกพร่องในการแก้ไข  ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้แก่ 1. การปรับปรุง
ประสานงานระหว่างแผนก 2. การปรับปรุงขั้นตอนการยืนยันชิ้นส่วนจากลูกค้า 3. การบ่งชี้ขั้นตอนการปฏิบัติ
ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ 4. การน าเทคนิค (FMEA and QA Network) มาใช้ในการบวนการผลิตแม่พิมพ์ 
5. แก้ไขข้อบกพร่องด้านการวัด (MSA) อาจกล่าวได้ว่า จ านวนการผลิตแม่พิมพ์เป็นไปตามแผนมากกว่า 95% 
จากค่าเดิม 83% มีค่าเพ่ิมขึ้น จากเดิม 16.5% ในระยะเวลา 1 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเปอร์เซ็นต์ก่อน
น ามาปรับปรุง ดังนั้นหลังการปรับปรุงการผลิตแม่พิมพ์ดังกล่าว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ผลดีต่อองค์กรซึ่ง
สอดคล้องกับ ปรัศนี กีรติวุฒิพงศ์ (2552) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการวางแผนการผลิต
สุขภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท SS จ ากัดการวางแผนการผลิตที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีส่วนส าคัญในการบริหารและจัดการให้ระบบหรือกระบวนการผลิตสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิตหรือกระบวนการได้ไม่น้อย จึงต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการวางแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับ ศุจิกร บุญเตี่ยม เอกชัย แปลกหน้า (2554) 
ได้ศึกษาการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโพลาร์เพลตจากเหล็กกล้าไร้สนิมโดยท าการปั๊มขึ้นรูป
ชิ้นงานทั้งหมด 30 ชิ้น จากนั้นท าการวัดและตรวจสอบขนาดของความกว้างของร่องชิ้นงาน ความลึกของร่อง
ชิ้นงาน ความกว้างรวมของร่องชิ้นงาน ความยาวรวมของร่องชิ้นงาน โดยทาการวัดทั้ง 4 จุด ๆ ละ 3 ต าแหน่ง
แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ผลการทดลองท่ีได้มีดังนี้ ความกว้างร่องชิ้นงาน (3 ± 0.2 ม.ม.) ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัด
ที่ก าหนด ความลึกของร่องชิ้นงาน (1 ± 0.2 ม.ม.) ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัดที่ก าหนด ความกว้างรวมของร่อง
ชิ้นงาน (69 ± 0.2 ม.ม.) ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัดที่ก าหนด และ ความยาวของร่องชิ้นงาน (70 ± 0.2 ม.ม.)
ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัดที่ก าหนดสรุปผลการทดลองจากการวัดและตรวจสอบชิ้นงานทั้งหมด 30 ชิ้น ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% สามารถสรุปได้ว่า ผลการทดลองที่ออกมาอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ที่ ระดับ 
จากการวัดตรวจสอบแบบ 100% ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญาลักษณ์ บุญอเนก (2555) ได้ศึกษาการศึกษาปัญหา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ด าเนินงานด้านเอกสารประกอบการเดินพิธีการส่งออกสินค้า กรณีศึกษาบริษัท 
ABC จ ากัดโดยใช้การจ าลองสถานการณ์โดยใช้ Simulation ซึ่งโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ คือ Arena มาใช้ใน
การท าการจ าลองปัญหา โดยเริ่มแรกในการเก็บข้อมูลน าเข้า วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า การเขียนแบบจ าลอง และ
การพัฒนาปรับปรุงผลของแบบจ าลอง รวมทั้งผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดท าเอกสารใบขนสินค้าส่งออกผิดพลาด และล่าช้าไม่ทันก าหนด พบว่า
สาเหตุหลักมาจากกระบวนการท างาน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านองค์กร โดยพิจารณาจากการรับเอกสารจาก
ลูกค้า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรรวมทั้งปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลในการจัดท าใบขนส่งสินค้า จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้การจัดท าใบขนส่งสินค้า
ผิดพลาดและล่าช้านั้น ซึ่งพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่ามีปัญหาในขั้นตอนของเวลาในการท างาน 
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การคีย์ข้อมูล จึงท าการแก้ไขในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นปัจจัยส าคัญ ทั้ งนี้เพ่ือความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้า ควรปรับกระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ และปรับตารางเวลาในการท างาน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการท าใบขนส่งสินค้าผิดพลาด และล่าช้า ที่ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากท่ีสุดในบริการขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับ ธนา
ธาร ภัทรกวิน ประภาส จงสถิตวัฒนา (2559) ได้ศึกษาการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรจากแฟ้ม
ล็อก ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยต้นไม้ตัดสินใจเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นสายการผลิตจะหยุดการ
ท างาน และทีมวิศวกรจะวินิจฉัยโดยระบุและค้นหาแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดในหมู่เครื่องจักรเหล่านั้น และ
แก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ในสายการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมดติดต่อกับเครื่องบริการโดยบันทึกเป็น
แฟ้มไว้อย่างต่อเนื่อง วิศวกรใช้แฟ้มบันทึกเหล่านี้ในการวินิจฉัยสาเหตุของข้อผิดพลาด ง านวิจัยนี้ใช้วิธีการ
เรียนรู้ของเครื่องจักรเพ่ือแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดความผิดปกติในแฟ้มล็อก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการ
ตรวจสอบมีความถูกต้องมาก และสามารถช่วยให้ทีมงานวิศวกรด าเนินการวินิจฉัยได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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S 021 
การศึกษาปักิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายการผลิตภายใน 

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
Factors that cause accidents of production staff in 

DESIGN ENGINEERING AND SERVICE CO.LTD. 
 

นพรัตน์ วังทอง1 วรัญญู ทาป้อง2  อ. ชนะจิต ค าแผง3  อ. มานพ เก่งพานิช 4  
Nopparat Wanthong1  Waranyu Phapong2 Chanajit  Khamphaeng3  Manop   4   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายการผลิตบริษัท 
ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จ ากัด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
        ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัท ดีไซน์ เอ็น
จิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือ 
คน (Man) 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ (Craftsman tool)    3) 
ความพร้อมของเครื่องจักร (Machine) 4) สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่การท างาน (environment) สรุปได้ว่าความ
เสี่ยงที่เกิดจาก คน (Man) มีผลกระทบต่อการท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เพราะพนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ 
พนักงานเล่นโทรศัพท์ในเวลาท างาน พนักงานหยอกล้อกันในเวลาท างาน พนักงานไม่มีประสบการณ์ในการ
ท างานอาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 
ค าส าคัญ  ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายการผลิต 
 
 
 
 
________________________________________  
1 2  นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีแมพ่ิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
3 4  อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
1 2

  Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
3 4

 Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
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Abstract 

According to this research, The researcher have studied throughfactors which effect 
to the production staff in the practitioner level by their safety behavior in the production 
process of Design Engineering and Service Co., Ltd.  The instrument used was a 5 rating 
estimation questionnaire. Statistics used to analyze data. The mean and standard deviation. 
        The results showed that factors affecting the risk of accidents within of Design 
Engineering and Service Co., Ltd. Consists of 4 aspects as follows: 1) Factors affecting the risk 
of accidents are people. 2)Factors affecting the risk of accidents are equipment, tools.  
3) Machine availability. 4 ) Environment in the work area. In conclusion, the risk caused by 
the person (Man) has the most impact on the accident Because the staff is not enough to 
rest Staff playing phone at work time Employees tease each other at work. Employees with 
no work experience may cause the risk of accidents. 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกือบทุกชนิดที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดโลกและสภาพของ
อุตสาหกรรมต้องต่อสู้แข่งขันกันในท้องตลาดทั้งด้านคุณภาพและราคาสินค้านี้ ท าให้ผู้ผลิตต้องใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น สภาพแวดล้อมในโรงงานก็ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา จากระบบการผลิตที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนี้  ท าให้การแข่งขันก็ยิ่งมี
สูงขึ้นคนก็มีงานท าเพ่ิมมากขึ้นและความเสี่ยงก็ยิ่งมีสูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบาดเจ็บ
ล้มตายของคนงานและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในโรงงาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย  (วิฑูรย์  สิมะโชคดี  และวีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์, 2547 : 13) การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่ง
ที่ไม่พึงประสงค์ท าให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงมีผลเสียเกิดข้ึน  (สราวุธ  สุ ธรรมาสา.2547 : 9) ในการปฏิบัติงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งที่ต้องค านึงถึงเสมอ คือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงในการที่จะได้รับอันตรายในการท างานหากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอ ก็จะก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง วัตถุดิบ ผลผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ทรัพย์สินอ่ืน ๆ และบริษัท ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากการลงทุนเพ่ือป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้  ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตวิธีหนึ่งการด าเนินการให้สภาพ การท างาน
ของคนงานในโรงงานมีความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะการท างานอย่างปลอดภัย  นอกจากจะเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุในตัวแล้ว  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมยังก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้นต้นทุนการผลิตลดลง
ก าไรมากขึ้น  สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติและความปลอดภัยในการด ารงชีวิต  (วิฑูรย์  สิมะโชคดี  
และวีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์, 2547 : 13 – 14 บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เป็น
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อุตสาหกรรมที่ประกอบการเก่ียวกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทท าการผลิต คือ 
ชิ้นส่วนอิเลคทอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในส านักงานและชิ้นส่วนรถยนต์ ปัจจุบันบริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีความเสี่ยงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุจากการเก็บข้อมูลในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2561 พบว่าการเกิดอุบัติเหตุในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต เช่น ชิ้นงานหล่นทับเท้า  ความ
ประมาท เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ช ารุด ท าให้ได้รับบาดเจ็บท าให้เกิดการหยุดงาน สิ่งที่เกิดขึ้นมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการตรวจสอบหาสาเหตุ และวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นเนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุท าให้ขาดคนในการผลิตชิ้นงานดังนั้น   คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบที่เกิด
จากอุบัติเหตุภายในบริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัดเพ่ือลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบท าให้เกิดอุบัติเหตุของพนังงานฝ่ายการผลิต บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        
 ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ         
 ทฤษฎีโดมิโน  (Domino Theory)  ของการเกิดอุบัติเหตุ  สามารถเชื่อมโยงได้กับปรัชญา ความ
ปลอดภัยของ  H.W.  Heinrich  (วิฑูรย์  สิมะโชคดี  และวีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์. 2547 : 21 - 23)  ทฤษฎี
โดมิโน  กล่าวว่า  การบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ  เป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  ซึ่งเกิดสาเหตุของ
การกระท าที่ไม่ปลอดภัย  หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดยเปรียบเหมือนตัว โดมิโนที่เรียงรายกันอยู่  5  
ตัวใกล้กัน  ถ้าตัวหนึ่งตัวใดล้มย่อมมีผลท าให้ตัวโดมิโนตัวถัดไปล้ม ตามกันไปด้วย ตัวโดมิโนทั้ง  5  ตัว  ได้แก่ 
 1. สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังตัวบุคคล (Social Environment or Background)   
 2. ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล (Defects of Person)      
 3. การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe  Conditions)   
 4. อุบัติเหตุ (Accident)  
          5. การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury/Damages) 
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ภาพประกอบ  2.2 การแสดงต าแหน่งที่ตั้งโดมิโนทั้ง 5 ตัว 
ที่มา  :  วิฑูรย์  สิมะโชคดี  และวีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์.2547 : 22 

  
 ทฤษฎี อี.อาร์.จี ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer 1972, อ้างถึงใน ปรียาพร 

วงศ์อนุตรโรจน์) ได้วิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ พบว่า การตอบสนองความ
ต้องการไม่เป็นไปตามลักษณะตามล าดับขั้น แอลเดอร์เฟอร์ จึงได้เสนอทฤษฎี ความต้องการอีอาร์จีขึ้น โดยมี
ความต้องการของบุคคล 3 ประการ คือ         
 1 ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนอง เพ่ือให้มีชีวิตอยู่
ต่อไป ได้แก่ ความต้องการทางกายและความต้องการความปลอดภัย                          
 2 ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs) เป็นความต้องการ ของบุคคลที่จะมี
มิตรสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย                           3 
ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการสูงสุด รวมถึง ความต้องการได้รับการยกย่อง
และความส าเร็จในชีวิต 

 ทฤษฎีเครื่องมือคุณภาพ 
เครื่องมือ 7 อย่างทางคุณภาพ [7] เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานส าคัญ ในการบริหารคุณภาพ ซึ่งจะช่วย

อ านวยประโยชน์เมื่อน าไปใช้อย่างเหมาะสมเครื่องมือทางคุณภาพ ประกอบด้วยใบตรวจสอบ (Check Sheet)
แผนภูมิควบคุม(Control Chart)กราฟ (Graph) แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)แผนภูมิเหตุและผล 
(Cause & Effect Diagram) ฮิสโตแกรม (Histogram) แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
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ตารางข้อมูลอุบัติเหตุ ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (2561) 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (ม.ป.ป. : 2) ได้ให้ความหมายของความปลอดภัยว่า หมายถึง  การ
ควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ซึ่งเก่ียวข้องกับการบาดเจ็บ  เจ็บป่วย  ทรัพย์สินเสียหายและความสูญเสีย
เนื่องจากกระบวนการผลิตการควบคุมจะหมายรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการด าเนินการให้
สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น         
 สุรพล พยอมแย้ม (2541 : 286) กล่าวว่า ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การที่ ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขัดขวาง ซึ่งอุปสรรคนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อุปสรรคที่
ทราบและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลที่มีอยู่ และอุปสรรคที่ไม่คาดคิด และมิได้ควบคุมไว้ก่อน อุปสรรค
ประเภทหลังนี้เรียกรวม ๆ กันว่า “อุบัติเหตุ (accident)” 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 30 คน 

ประกอบด้วย ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ 4 ปัจจัย 1  ( ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือ คน
(Man  (  2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  คือ เครื่องมือ  อุปกรณ์  )Craftsman tool  ( 3)  ความ
พร้อมของเครื่องจักร )Machine (4) สิ่งแวดล้อมในพื้นที่การท างาน )Environment) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม Questionnairesเกี่ยวกับการศึกษา
ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายการผลิตภายในบริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัดโดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือ คน (Man) 2) ปัจจัยที่มี

เดือน จ านวนอุบัติเหตุ / ครั้ง 
สิงหาคม 5 

กันยายน 7 

ตุลาคม 10 
พฤศจิกายน 11 

ธันวาคม 13 
รวม 44 
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ผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ (Craftsman tool)     3) ความพร้อมของ
เครื่องจักร (Machine) 4) สิ่งแวดล้อมในพื้นที่การท างาน (Environment) 

1. ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีการก าหนดเกณฑ์ดังนี้  
5   หมายถึง   มีปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสียในการผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง   มีปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสียในการผลิต อยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง   มีปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสียในการผลิต อยู่ในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง   มีปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสียในการผลิต อยู่ในระดับน้อย 
1   หมายถึง   มีปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสียในการผลิต อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิด
อุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายการผลิต ภายในบริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด โดยมีขั้นตอนการ
สร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล       

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษาแล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแบบสอบถามในขั้นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามที่
ก าหนดไว้ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruency: IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้อง 
ตั้งแต่ 0.5 ขั้นไป 

ขั้นตอนที่ 5 ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และน าแบบสอบถามไปสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
1) ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 30 ฉบับ และได้คืนมาจ านวน 30 

ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่จะน าไปวิเคราะห์             
หาค่าสถิติ โดยด าเนินการวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อและราย
ด้าน โดยมีการแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00  มีปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในการผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50 มีปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในการผลิต อยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50  มีปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในการผลิต อยู่ในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50  มีปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในการผลิต อยู่ในระดับน้อย  
   ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50  มีปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในการผลิต อยู่ในระดับน้อยที่สุด    

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายการผลิต ผู้วิจัย

ด าเนินการสรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายและข้ันตอนของการวิจัยดังนี้  

                                                                   

    Man)               

                    Craftsman tool)                  

                         Machine)               

                               environment)               

 
ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีผลกระทบท าให้เกิดอุบัติเหตุในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือ คน (Man) แสดงดังภาพที่ 2 

 
 

                                                      Man) 
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ภาพที่ 2 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือ คน (Man) 
จากภาพที ่2 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือ คน (Man) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานท่านพักผ่อนไม่เพียงพอ 
รองลงมาคือ เกิดจากความประมาทในการท างานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ พนักงานหยอกล้อกันในเวลา
ท างานมีค่าเฉลี่ย 4.03 , 3.73 และ 3.26 ตามล าดับ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ (Craftsman tool) 
 แสดงดังภาพที่ 3 

 
 
ภาพที่ 3   แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ (Craftsman 

tool)  
จากภาพที ่3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ (Craftsman tool)

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จับตั้งงาน
ไม่ได้ขนาดและไม่มั่นคง 4.16 รองลงมาคือ ใช้เครื่องมือไม่ถูกขนาด 4.13 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ใช้
เครื่องมือที่สึกหรอช ารุดหรือหัก 4.03 ตามล าดับ 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ) ความพร้อมของเครื่องจักร (Machine) แสดงดัง
ภาพที ่4 
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ภาพที ่4  แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ ความพร้อมของเครื่องจักร(Machine) 

จากภาพที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ ความพร้อมของเครื่องจักร(Machine) 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การใช้เครื่องจักร
ที่ไม่มีระบบป้องกันอันตราย รองลงมาคือ ใช้เครื่องจักรที่ไม่พร้อมใช้งานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดการใช้
เครื่องมือผิดประเภทมีค่าเฉลี่ย 4.66, 4.16 และ 4.03 ตามล าดับ  

4. ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่การท างาน (environment) 
แสดงดังภาพที่ 5 

                                                                      

           environment) 
                       

                       

                        

                             

                                                     
 

ภาพที่ 5 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่การท างาน 
(environment) 

จากภาพที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่การ
ท างาน (environment) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความร้อน รองลงมาคือ ความกดดัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดสารเคมี ไอ ควัน ละอองแก๊ส
ของสารพิษ มีค่าเฉลี่ย 4.50, 34.23 และ 3.5  
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท ดีไซน์ 
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายในแต่ละด้านของงานวิจัย ดังนี้ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคือ คน (Man)ซึ่งอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก 
พนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ พนักงานเล่นโทรศัพท์ในเวลาท างาน พนักงานศึกษาแบบงานไม่เข้าใจ พนักงาน
หยอกล้อกันในเวลาท างาน พนักงานไม่มีประสบการณ์ในการท างาน จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต 
ซึ่งคนเป็นกลไกลหลักและก าลังส าคัญในการควบคุมการผลิต เนื่องจากคนมีความรู้ ความสารถ ประสบการณ์
การท างานมากน้อยแตกต่างกันออกไปรวมถึงพฤติกรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในแต่ละบุคคลที่ไม่
เหมือนกันส่งผลให้ปัจจัยด้านคน มีผลท าให้เกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์มากสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ ได้กล่าวไว้ว่า คนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด เพราะธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของ
คน มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือจัดการท าให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ เพ่ือให้ประสบความส า เร็จใน
การประกอบธุรกิจนั้นๆ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ (Craftsman tool) ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจาก บริษัทอาจจะขาดตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ท าให้พนักงานใช้เครื่องมือไม่มีคุณภาพ 
หรือประสิทธิภาพเต็มที่ ส่วนที่มีความส าคัญในกระบวนการผลิต หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่น ามาซึ่งปัจจัย
ร่วมทั้งหมดในกระบวนการผลิตดังที่ได้กล่าวมาจ านวนทุนในกระบวนการผลิตอาจมีมากหรือน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของอุตสาหกรรมในการผลิตขนาดและประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความแตกต่างกันออกไป 

 ความพร้อมของเครื่องจักร (Machine) 4) ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านเครื่องจักร (Machine) ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางอาจเนื่องมาจากเครื่องจักรในบริษัทขาดการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรในบริษัทเกิดปัญหาขัดข้องในบริษัทขาด
การตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนท างานและเครื่องจักรในบริษัทขาดการดูแลรักษาท าให้ขบวนการผลิตล่าช้าและส่งผลให้
เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งเครื่องจักรที่ได้รับการคัดสรร เพ่ือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการน าไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเครื่องจักรได้มีการพัฒนาไปมากโดยมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตท าให้เกิดความแม่นย ามากขึ้น และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงตามไป
ด้วย การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงานในการผลิตสินค้าจากการใช้แรงงานจนถึงเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
โดยการผลิตในงานอุตสาหกรรมสามารถแปรเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
รถยนต์ อาหาร อาหารกระป๋อง วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องเรือน ยารักษาโรค เหล็กแผ่น และเหล็กเส้น เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่การท างาน (environment) ซึ่งอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก บริษัทมีการ
วางแผน Process ผิดพลาด และมีการท างานข้าม Process และอาจมองข้ามความส าคันในการจัดสถานที่
ทาน จึงท าให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้องมีการวางหาแนวทางปฏิบัติ
และมาตรฐานส าหรับระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ได้พัฒนา
ระบบควบคุมการบริหารจัดการนี้ขึ้น เพ่ือให้มีกระบวนการควบคุมอย่างพอเพียง และมั่นใจได้ว่าทรัพยากรของ
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บริษัทฯ ได้ถูกใช้เพ่ือกิจการธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้อง คือกระบวนการจัดการ
บริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลจากการศึกษาแสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน คน (Man) มีผลกระทบต่อการท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 
เพ่ือที่จะท าให้บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จ ากัดมีของเสียลดน้อยลง และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) พนักงานควรจัดเวลาการพักผ่อนให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย 
2) พนักงานไม่ควรน าโทรศัพท์ออกมาเล่นในเวลาปฏิบัติงาน 
3) พนักงานไม่ควรหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 
4) พนักงานที่มีประสบการณ์การท างานน้อยควรปรึกษาหัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงานที่มี

ประสบการณ์การมากกว่า เมื่อไม่เข้าใจลักษณะงานหรือแบบงานนั้นๆ 
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S 022 

การศึกษาหน้าที่การท างานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ProseccDraw เพ่ือหาประสิทธิภาพ 
ของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) 

The study of the function of the ProseccDraw molded parts for the 
performance of Thai Rung Union Car Public Company Limited 

 
สุทธิชัย  โกสิงห์1  มานพ  สุกายะ2 

 ชนะจิต ค าแผง3  สุวัฐชัย วัชรภาวรศักดิ์4  บุญลือ ชุมศรี5 สมมาตร  มูสิกะชะนะ6 
Sutthichai  Kosing1  Manop  Sukaya2  Chanajit Khamphaeng3 

Suwatchai Watcharathavornsak4  Boonleu Chumsri5 Sommart Moosikachana6 

 
บทคัดยอ่ 

โครงการวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหน้าที่การท างานของแม่พิมพ์และหาประสิทธิภาพของ
แม่พิมพ์โลหะ Prosecc Draw จากผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์และกลุ่มลูกค้า จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Prosecc Draw มี 2 ด้าน ดังนี้ 1ด้านการใช้งาน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ ( x = 4.40) 2. ด้านคุณภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
เท่ากับ ( x = 4.63)  

 
ค าส าคัญ:  แม่พิมพ์โลหะ  ProseccDraw 
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Abstract 
 This thesis. purpose To create and find the efficiency of metal molds prosecc draw 
From 5 mold experts The instruments used in the research were Five-level rating scale 
questionnaire Statistics used for data analysis include Average and standard deviation 
 The results showed that the efficiency of the Prosecc Draw metal mold had 2 
aspects as follows: 1 The overall picture was at the highest level ( x = 4.40) 2. The overall 
quality was at the highest level ( x = 4.63) 
 
Key words: ProseccDraw metal mold 

 
บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และที่ส าคัญ
แม่พิมพ์เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยเพ่ิมก าลังและปริมาณการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ กับวัสดุต่างๆ 
เช่น โลหะ พลาสติก ยาง แก้ว หรือ เซรามิค ซึ่งจะสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง ขนาดและคุณภาพที่
เหมือนกัน โดยจะใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีแม่พิมพ์เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนด้านแม่พิมพ์อีกหลายแห่ง ยังขาดตัวอย่างแม่พิมพ์เพ่ือไว้ให้ผู้สนใจที่มาดูงานใน
สถานประกอบการ ทั้งนี้เพราะ ทางสถานประกอบการได้เห็นว่าบุคลากรทางด้านแม่พิมพ์ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและยังขาดความรู้ความสามารถเมื่อเทียบกับคู่แข่ง จึงได้ริเริ่มให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
ในกลุ่มผู้ที่สนใจ  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในสถาบันอาชีวะภาคเหนือ3และโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงมาจัด
ท าการศึกษาหน้าที่การท างานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยน
คาร์ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทยังไม่มีชุดแบบการศึกษาชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์และหน้าที่การท างาน
เพ่ือให้การศึกษากับการดูงานเพ่ือให้พนักงานใหม่ได้ศึกษาจะได้รู้ถึงชื่อชิ้นส่วนซึ่งจะสะดวกต่อการท างานมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของชิ้นส่วนต่างๆ กลุ่มผู้จัดท าโครงการจึงท าการศึกษาชิ้นส่วนและหน้าที่การ
ท างานของแม่พิมพ์ในบริษัทเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนรุ่นใหม่ซึ่งนอกจากกลุ่มผู้จัดท าโครงการจะ
ได้น าความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษายังได้ประสบการณ์การท างานเป็นทีมให้มีการน าความรู้ความคิดเห็นมา
รวมกันและตัดสินใจร่วมกันและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพ่ือนอีกด้วย  
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ใน
การขึ้นรูปในแม่พิมพ์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการผลิตแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด 
(มหาชน) 
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วัตถุประสงค์ของวิจัย 
1.เพ่ือหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ในการขึ้นรูปในแม่พิมพ์บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กรรมวิธีการขึ้นรูป (Forming) หรือกระบวนการขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Process) หมายถึง 
กระบวนการ ผลิตประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนรูปร่างของวัตถุดิบ (Raw Material) ให้เป็น ผลิตภัณฑ์ (Product) 
หรือชิ้นงานที่มีรูปร่างตาม ต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะ (Die หรือ Forming Tool) ในการขึ้น
รูปขณะที่วัตถุดิบอยู่ในสภาวะของแข็ง โดยไม่มีการเสียเศษ และไม่มี การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในของ
วัสดุนั้น ๆ จึงเรียกกระบวนการนี้ว่า งานขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Process) หรืองานเปลี่ยนรูปโลหะ
ในช่วงการเปลี่ยนรูปถาวร (Metal Deformation Process หรือ Deformation Process  
ประเภทของกระบวนการขึ้นรูปโลหะ  
 กระบวนการขึ้นรูปโลหะแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาจากวัสดุเริ่มต้น ถ้าวัสดุเริ่มต้นเป็นโลหะ
แผ่น จะเป็น กลุ่มกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming Process) และถ้าวัสดุเริ่มต้นมี
ลักษณะเป็นก้อน (Bulk Metal Forming Process) จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะก้อน 
1. กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming Process) เช่น กระบวนการตัด เฉือน (Blanking 
Process) กระบวนการพับขึ้นรูป (Bending Process) และกระบวนการลากขึ้นรูปลึก (Deep Drawing 
Process) 
2.กระบวนการขึ้นรูปโลหะก้อน (Bulk Metal Forming Process) เช่น กระบวนการทุบขึ้น รูป (Forging 
Process) กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion Process) และกระบวนการรีดขึ้นรูป 
องค์ประกอบในการขึ้นรูปโลหะแผ่น 
 การท างานและการผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการปั๊มโลหะ เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ถูกต้องเที่ยงตรง
ตามความ ต้องการรวมถึงกระบวนการผลิตที่ดูแลรักษาง่ายไม่เกิดค่าใช้จ่ายสูงเกินไปอยู่ในขอบเขตที่ควรจะ
เป็นจ าเป็นต้องมีการดูแล เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบดังนี้  
  1. กลไกการเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุและการไหลตัวสภาวะความเค้นที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆ 
เพ่ือวางแผนการ ออกแบบแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถท านายต าแหน่งหรือโอกาสในการ เกิดความ
เสียหายขณะท าการขึ้นรูป เพ่ือหา แนวทางในการแก้ไขป้องกันเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ 
  2. สมบัติของวัสดุเริ่มต้น องค์ประกอบทางเคมี ความแข็งแรงของวัสดุ ความสามารถในการ 
ไหลตัว ความแข็งแรง ที่เพ่ิมขึ้นในขณะขึ้นรูป (Work Hardening) สมบัติทางด้านทิศทางตามแนวรีดของวัสดุ 
สมบัติทางโลหะวิทยา รวมถึงการ ปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้ความร้อน (Heat Treatment) ก่อนขึ้นรูปด้วย  
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  3. สมบัติของวัสดุหลังการขึ้นรูป หมายถึง สมบัติทางกลลักษณะของผิวส าเร็จ ความเที่ยงตรง
ของขนาดในบางกรณี การเกิดความเครียดในเนื้อวัสดุอาจส่งผลต่อการน าไปใช้งาน จึงต้องค านึงถึงการ
ปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนก่อนน าไปใช้ 
  6. Coining เป็นการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เป็นลวดโดยการบีบอัดแผ่นโลหะในแม่พิมพ์ปิด 
ลวดลายทั้งสองด้านจะไม ่เหมือนกันก็ได้ เช่น การท าเหรียญ  
  7. Swaging เป็นการขึ้นรูปโลหะโดยการบีบอัดในแม่พิมพ์เปิด โลหะจะสามารถไหลผ่าน
แม่พิมพ์ออกมาได้อย่าง อิสระ 
  8. Shaving เป็นการตัดแต่งขอบแผ่นโลหะผ่านการ blanking หรือ piercing มาแล้ว  
  9. Trimming เป็นการท างานคล้าย blanking เพ่ือตัดโลหะส่วนเกินออก วิธีนี้จะท าทีหลังสุด
เมื่อแผ่นโลหะผ่าน กรรมวิธีอ่ืนๆ มาแล้ว 
ประเภทของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น 

 1. แม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มีหนึ่งสถานีการท างานและท างาน
เพียงรูปแบบเดียว เช่น แม่พิมพ์ตัดเฉือน แม่พิมพ์เจาะรู แม่พิมพ์พับ เป็นต้น ตัวอย่างแม่พิมพ์เดี่ยว  

 2. แม่พิมพ์ผสม (Compound Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มีหนึ่งสถานีการท างาน แต่มีการท 
างานสองรูปแบบขึ้น ไป เช่น ตัดขอบและเจาะรู ตัดขอบและขึ้นรูป เป็นต้น ซึ่งมักจะออกแบบบนเส้น
แกนกลางร่วมกัน การท างานทั้งหมดจะ เสร็จสิ้นในสโตรกเดียวของเครื่องปั๊มโลหะ ตัวอย่างแม่พิมพ์ผสม  

 3. แม่พิมพ์ต่อเนื่อง (Progressive Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มีมากกว่าหนึ่งสถานี ชิ้นงาน
จะถูกป้อนผ่านครั้งละ สถานีจนได้รูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการ การป้อนชิ้นงานครั้งละสถานี จะท าโดยใช้ส่วน
ของแผ่นสตริปเอง (Strip) การตัด เฉือนเพ่ือแยกชิ้นงานออกจากแผ่นสตริปจะท า ในขั้นตอนสุดท้าย ตัวอย่าง
ของแม่พิมพ์ต่อเนื่อง  

 4. แม่พิมพ์ส่งผ่าน (Transfer Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มีมากกว่าหนึ่งสถานีการท างาน 
การตัดเฉือนส่วนของ ชิ้นงานออกจากแผ่นสตริป จะท าในสถานีแรก การส่งผ่านชิ้นงานจะใช้กลไกภายนอกท า
การเคลื่อนย้ายในขณะที่แม่พิมพ์ เปิดแต่ละจังหวะ 

2.แนวคิดทฤษฎีด้านประสิทธิภาพในการผลิต 
ความหมายของการเพ่ิมผลผลิต หมายถึง การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ได้มีผู้ให้

ความหมายแตกต่างกันไป เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต  การเพ่ิมปริมาณผลผลิต เป็นต้น 
ความหมายการเพ่ิมผลผลิต สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ 

 1) การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปัจจัย
การผลิตที่ใช้ไป (Input) (แรงงาน เครื่องมือ วัตถุดิบ เครื่องจักร พลังงาน และอ่ืน ๆ) กับผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการผลิต (Output) (ตู้เย็น รถยนต์ การขนส่ง) ค านวณได้จาก 
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 2) การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การที่จะหาทาง

ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และวัน
พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ซึ่งเป็นความส านึกในจิตใจ (Consciousness of Mind) เป็นความสามารถ หรือพลัง
ความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องของการประหยัดทรัพยากร 
พลังงาน และเงินตรา ที่ต้องร่วมมือปรับปรุงเร่งรัดการเพ่ิมผลผลิตในทุกระดับ  เพ่ือหาความเจริญมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม 
          สรุปว่าการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้สินค้า บริการ 
หรืองานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุก
รูปแบบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร และการใช้เทคนิคการท างานต่าง ๆ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
  ธีรเดช จีพิมาย และคณะ (2551) สรุปว่าค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมของแม่พิมพ์ปั้มตัด
ขาดส าหรับเหล็กแผ่นเกรดSS400โดยทดลองปั้มเหล็กแผ่นเกรดSS400หนา6มิลลิเมตร ด้วยแม่พิมพ์ชุดคมตัด
รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีขนาดกว้าง40มิลลิเมตร ยาว60มิลลิเมตรที่มุม4มุมมีรัศมี10มิลลิเมตรด้วยค่าช่องห่าง
ทีjแตกต่างกัน7ค่าใช้เปอร์เซ็นต์ค่าช่องห่างตั้งแต่8 - 14เปอร์เซ็นต์โดยแม่พิมพ์ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้และชุดคม
ตัดแม่พิมพ์ตัวเมียท าจากวัสดุSKD11ชุบแข็งที่ระดับ60 - 62HRC 
ผลจากการศึกษาพบว่า ชิ้นงานเกิดสภาพผิวรอยตัด4ลักษณะคือ ส่วนโค้ง แถบผิวมันรอยฉีกขาดและครีบ จาก
ผลการวัดระยะการเกิดครีบโปรแกรมMotic Images Plus 2.0และผลการวัดค่าความราบด้วยไดแอนด์เกจ 
โดยน าครีบและค่าความราบมาวิเคราะห์หาค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับเหล็กแผ่นเกรดSS400ช่อง
ห่างที่ถูกต้องเหมาะสมคือ13เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ โดยครีบที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ0.032มิลลิเมตร และ
ค่าความราบเท่ากับ0.028มิลลิเมตร ซึ่งเกิดจากการปั้มด้วยแม่พิมพ์ตัวเมียขนาดกว้าง41.560มิลลิเมตร และ
ยาว61.560มิลลิเมตร 

          ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ (2545) สรุปว่า แม่พิมพ์ตัดที่ท าจากเหล็กเครื่องมือที่มีปริมาณคาร์บอน
และโครเมียมสูงเกรด JIS SKD11ชุบแข็งที่ระดับ60HRCตัดวัสดุชิ้นงานเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดเฟอร์ริติก
AISI430แผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลลิเมตร หนา0.500มิลลิเมตร โดยมุ่งเน้น ศึกษาอิทธิพลของ
ระยะช่องห่างคมตัดระหว่างแม่พิมพ์ที่มีต่ออัตราการสึกหรอของแม่พิมพ์การตรวจสอบการสึกหรอท าทั้ง
ทางตรงคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่แม่พิมพ์ตัวผู้ โดยการวัดค่าแรงตัดชิ้นงาน น้ าหนักที่เปลี่ยนแปลง ระยะ
การสึกหรอของแม่พิมพ์ตัวผู้ด้านข้างและด้านหน้าและทางอ้อมคือการตรวจสอบที่ขอบตัดของชิ้นงานที่ได้ด้วย
การวัดความสูงของครีบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตัดจนถึงจ านวนการตัดที่10,000ครั้งของทุกชุดแม่พิมพ์ผลการ
ทดลองพบว่าแม่พิมพ์ที่มีช่องห่างคมตัดน้อย การสึกหรอของแม่พิมพ์ตัวผู้จะเกิดขึ้นด้วยอัตราที่สูงกว่าแม่พิมพ์



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1064 
 

 
  

ที่มีช่องห่างคมตัดมาก ความสูงของครีบเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการสึกหรอของแม่พิมพ์เมื่อเกิดการสึกหรอจน ถึง
สภาวะคงท่ีซึ่งตัวบ่งชี้ถึงปริมาณการสึกหรอของแม่พิมพ์คือแรงในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของแม่พิมพ์ตัวผู้และ
ดูจากค่าของแรงตัดชิ้นงาน ซึ่งชุดแม่พิมพ์ที่ช่องห่างคมตัดร้อยละ3ร้อยละ8และ ร้อยละ18ของความหนา
ชิ้นงานแรงตัดมีการ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ24.91ร้อยละ23.79และร้อยละ21.17ของความหนาชิ้นงาน
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับแรงตัดจากแม่พิมพ์เริ่มต้น 
  แสนสดพานิช และคณะ(2547) สรุปว่าอิทธิพลของมุมเอียงในการตัดขอบอะลูมิเนียมเจือโดย
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ซึ่งท าการจ าลองการตัดขอบอะลูมิเนียมเจือAA6111 - T4หนา1มิลลิเมตรที่มุมเอียง0องศา
10องศา แล20องศา ระยะช่องว่างเครื่องมือตัด5เปอร์เซ็นต์10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแผ่นรัศมีคมตัด
แม่พิมพ์ตัวผู้0.025มิลลิเมตร0.050มิลลิเมตร0.127มิลลิเมตร และ0.254มิลลิเมตรการจ าลองการตัดขอบใช้
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์DEFORMPC - PROการวิเคราะห์เป็นแบบความเครียดในระนาบพฤติกรรมของวัสดุ
เป็นแบบยืดหยุ่นพลาสติกไม่ค านึงถึงผลของความเสียดทานจากการจ าลองการตัดขอบพบว่าค่าความยาวระยะ
ตัดเฉือนค่าความสูงค่าครีบมีแนวโน้มสอดคล้องกับผลการทดลองตัดจริงและท าให้ทราบแนวโน้มของค่าแรงตัด
เฉือนและแรงที่กระท าด้านข้างแม่พิมพ์ตัวผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทดลองตัดจริงและการจ าลองพบว่าการ
เพ่ิมมุมเอียงแผ่นโลหะท าให้ค่าความสูงรอยเสี้ยนลดลงแม้ค่ารัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้จะมากขึ้นก็ตามที่มุมเอียง
20องศาพบว่า ไม่ว่าจะมีรัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้มากและระยะช่องว่างมากความสูงค่าครีบก็ยังมีค่าน้อยมากแต่
ที่ระนาบปกติ0องศาความสูงค่าครีบมีค่ามากและค่าความยาวระยะตัดเฉือนเพ่ิมขึ้นมากเมื่อเพ่ิมรัศมีคมตัด
แม่พิมพ์ตัวผู้ระยะช่องว่างเครื่องมือตัดที่เพ่ิมขึ้นค่าความยาวระยะตัดเฉือนมีค่าลดลงน้อยในทุกมุมเอียงในการ
ตัดแรงตัดมีค่าลดลงเมื่อระยะช่องว่างเครื่องมือตัดเพ่ิมขึ้นและจะเพ่ิมขึ้นเมื่อรัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้เพ่ิมขึ้นแรง
ด้านข้างแม่พิมพ์ตัวผู้เพิ่มข้ึนเมื่อรัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้และมุมเอียงในการตัดเพิ่มข้ึน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหน้าที่ในการท างานของชิ้นส่วนต่างๆ 
  ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ 
  กลุ่มตัวอย่าง  ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมการ
ผลิตที่ปรึกษาด้านแม่พิมพ์ผู้เชี่ยวทางด้านแม่พิมพ์และลูกค้า ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ [2] ที่มีโครงสร้าง
เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพการท างานของแม่พิมพ์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาแล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
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3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของข้อค าถามแต่ละข้อให้ตรงกับจุดประสงค์ของการวิจัย (Index of 
ltem Objective Congruency : IOC) 3) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและน าไปใช้ในกระบวนการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

         การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการท างานของแม่พิมพ์ได้แก่ ชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ประกอบกับศึกษา

ชื่อชิ้นส่วนต่างๆในหนังสือStandard MISUMI แม่พิมพ์ปั๊มโลหะProseccDraw และท าการหาผลสัมฤทธิ์โดย
สอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะท่ีมีอยู่ในสถานประกอบการ  
  ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์ProseccDrawจากแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์
บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมการผลิต ที่ปรึกษาด้าน
แม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวทางด้านแม่พิมพ์ ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้
ประเมินหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาหน้าที่การท างานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพ่ือหาประสิทธิภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการสรุปผลการหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1.ด้านความพึ่งพอใจ 

 
                               ภาพที่ 1 แผนภูมิประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ProseccDraw 
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 จากภาพที1.พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้ว่าจ้างทางบริษัทสร้างแม่พิมพ์โลหะที่บริษัทบริษัท
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ด้านการใช้งาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( X =4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
สูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.40) รองลงมาคือ ข้อ 2 มีความคงทนใช้งานได้นาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.20) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 3 ชิ้นงานมีความเที่ยงตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( X =4.40) 
                   2. ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงาน 

 
    ภาพที่ 2 แผนภูมิประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ProseccDraw  
 
 จากตารางที่ 4-2 พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้สั่งท าแม่พิมพ์โลหะที่บริษัทบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยน
คาร์ จ ากัด (มหาชน)  ด้านคุณภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.49) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.63) รองลงมา คือ ข้อ 2 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
( X =4.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อที่7 ให้ความสนใจลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.30) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาหน้าที่การท างานของแม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ProseccDrawเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัย
ด าเนินการอภิปรายผลในแต่ละด้านของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ด้านหน้าที่การท างานของแม่พิมพ์และชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ProseccDrawแม่พิมพ์ลาก
ขึ้นรูป (Drawing Die) แม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานให้มีรูปร่างโค้งเว้า (Contour) ที่ค่อนข้างลึก แผ่นจับ
ชิ้นงาน (Blank Holder Plate) จะกดลงบนแผ่นเปล่าก่อนที่พ้ันซ์จะสัมผัสและขึ้นรูปชิ้นงาน โดยมากจะเสริม
ดรอบิด (Draw Bead) บนแผ่นจับชิ้นงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้แผ่นโลหะไหลลงไปในปากดายในบางต าแหน่ง 
แผ่นโลหะจะไหลเข้าไปในช่องว่างระหว่างพ้ันช์และดาย โดยมีแรงดึงต้านการไหลที่เกิดจากแผ่นจับชิ้นงาน ซึ่ง
จะท าให้ความหนาของโลหะแผ่นในบางบริเวณลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนรูป การเลือกวัสดุที่น ามาใช้ท า
แม่พิมพ์มีความเหมาะสมและมีการเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ [1]ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ 
(2545)  ได้ศึกษาแม่พิมพ์ตัดที่ท าจากเหล็กเครื่องมือที่มีปริมาณคาร์บอนและโครเมียมสูงเกรด  JIS SKD11ชุบ
แข็งที่ระดับ60HRCตัดวัสดุชิ้นงานเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดเฟอร์ริติกAISI430แผ่นกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง25มิลลิเมตร หนา0.500มิลลิเมตร โดยมุ่งเน้น ศึกษาอิทธิพลของระยะช่องห่างคมตัดระหว่างแม่พิมพ์
ที่มีต่ออัตราการสึกหรอของแม่พิมพ์การตรวจสอบการสึกหรอท าทั้งทางตรงคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่
แม่พิมพ์ตัวผู้ โดยการวัดค่าแรงตัดชิ้นงาน น้ าหนักที่เปลี่ยนแปลง ระยะการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัวผู้ด้านข้าง
และด้านหน้าและทางอ้อมคือการตรวจสอบที่ขอบตัดของชิ้นงานที่ได้ด้วยการวัดความสูงของครีบที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เริ่มต้นตัดจนถึงจ านวนการตัดที่10,000ครั้งของทุกชุดแม่พิมพ์ผลการทดลองพบว่าแม่พิมพ์ที่มีช่องห่าง
คมตัดน้อย การสึกหรอของแม่พิมพ์ตัวผู้จะเกิดขึ้นด้วยอัตราที่สูงกว่าแม่พิมพ์ที่มีช่องห่างคมตัดมาก ความสูง
ของครีบเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการสึกหรอของแม่พิมพ์เมื่อเกิดการสึกหรอจน ถึงสภาวะคงที่ซึ่งตัวบ่งชี้ถึงปริมาณ
การสึกหรอของแม่พิมพ์คือแรงในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของแม่พิมพ์ตัวผู้และดูจากค่าของแรงตัดชิ้นงาน ซึ่ง
ชุดแม่พิมพ์ที่ช่องห่างคมตัดร้อยละ3ร้อยละ8และ ร้อยละ18ของความหนาชิ้นงานแรงตัดมีการ เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ24.91ร้อยละ23.79และร้อยละ21.17ของความหนาชิ้นงานตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับแรง
ตัดจากแม่พิมพ์เริ่มต้น [4] ธีรเดช จีพิมาย และคณะ (2551) ค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมของแม่พิมพ์ปั้มตัด
ขาดสรุปว่าค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมของแม่พิมพ์ปั้มตัดขาดส าหรับเหล็กแผ่นเกรดSS400โดยทดลองปั้ม
เหล็กแผ่นเกรดSS400หนา6มิลลิเมตร ด้วยแม่พิมพ์ชุดคมตัดรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีขนาดกว้าง40มิลลิเมตร 
ยาว60มิลลิเมตรที่มุม4มุมมีรัศมี10มิลลิเมตรด้วยค่าช่องห่างทีjแตกต่างกัน7ค่าใช้เปอร์เซ็นต์ค่าช่องห่างตั้งแต่8 
- 14เปอร์เซ็นต์โดยแม่พิมพ์ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้และชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวเมียท าจากวัสดุSKD11ชุบแข็งที่
ระดับ60 - 62HRC 
ผลจากการศึกษาพบว่า ชิ้นงานเกิดสภาพผิวรอยตัด4ลักษณะคือ ส่วนโค้ง แถบผิวมันรอยฉีกขาดและครีบ จาก
ผลการวัดระยะการเกิดครีบโปรแกรมMotic Images Plus 2.0และผลการวัดค่าความราบด้วยไดแอนด์เกจ 
โดยน าครีบและค่าความราบมาวิเคราะห์หาค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับเหล็กแผ่นเกรดSS400ช่อง
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ห่างที่ถูกต้องเหมาะสมคือ13เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ โดยครีบที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ0.032มิลลิเมตร และ
ค่าความราบเท่ากับ0.028มิลลิเมตร ซึ่งเกิดจากการปั้มด้วยแม่พิมพ์ตัวเมียขนาดกว้าง41.560มิลลิเมตร และ
ยาว61.560 มิลลิเมตร 

 ด้านกระบวนการหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ Prosecc draw โดยภาพรวมประสิทธิภาพ
ของแม่พิมพ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก แม่พิมพ์ Prosecc draw ที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษา
หลักการท างานของแม่พิมพ์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการของแม่พิมพ์ มีความเหมาะสม ชิ้นงานที่ได้รับการผลิต
มีความเท่ียงตรง ท าให้ผลงานการศึกษาโครงการสามารถปฏิบัติงานเร็วขึ้น  มีการเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน 
ช่วยลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการต่อลูกค้า ระยะเวลาตรงตามที่ก าหนด สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ราคาท่ีเหมาะสม และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์มีความคงทนสามารถใช้งานได้
เป็นเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับ [3] ธัญญาลักษณ์ บุญอเนก (2555) ได้ศึกษาการศึกษาปัญหาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านเอกสารประกอบการเดินพิธีการส่งออกสินค้าด าเนินงานด้านเอกสาร
ประกอบการเดินพิธีการส่งออกสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัดโดยใช้การจ าลองสถานการณ์โดยใช้ 
Simulation ซึ่งโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ คือ Arena มาใช้ในการท าการจ าลองปัญหา โดยเริ่มแรกในการเก็บ
ข้อมูลน าเข้า วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า การเขียนแบบจ าลอง และการพัฒนาปรับปรุงผลของแบบจ าลอง รวมทั้งผู้
ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดท าเอกสารใบ
ขนสินค้าส่งออกผิดพลาด และล่าช้าไม่ทันก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ผลจากการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้ใช้งานแม่พิมพ์ที่ผ่านการศึกษาหลักการท างานเพ่ือ
หาประสิทธิภาพ จากบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
  1.สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ควรสนับสนุนให้น าแม่พิมพ์ไปใช้ใน
กระบวนการผลิต 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] ณัฐศักดิ ์พรพุฒิศิริ (2545)  แม่พิมพ์ตัดที่ท าจากเหล็กเครื่องมือที่มีปริมาณคาร์บอนและ
 โครเมียม 

[2] ธรรม์ณชาติ วันแต่ง และคณะ (2558) ศึกษาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 
[3] ธัญญาลักษณ์ บุญอเนก (2555) ได้ศึกษาการศึกษาปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

 ด าเนินงานด้านเอกสารประกอบการเดินพิธีการส่งออกสินค้า 
[4] ธีรเดช จีพิมาย และคณะ (2551) ค่าช่องห่างท่ีถูกต้องเหมาะสมของแม่พิมพ์ปั้มตัดขาด 
[5] แสนสดพานิช และคณะ(2547) อิทธิพลของมุมเอียงในการตัดขอบอะลูมิเนียม 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1069 
 

 
  

S 023 
ชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ 

Motorcycle Fuel Injection Cleaning Kits 
                           นันทวัฒน์  คลังบุตร1เจต  ถาวร2 รัตนะ พาขุนทด 3 อุเทน โปยขุนทด 4 

Nanthawat  khlangbut1 Jet  thaworn2 Rattana Pakhunthod3Uthen Poykhunthod4 

 
บทคัดย่อ  
       งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ เป็นอุปกรณ์
ส าหรับ ท าความสะอาดและทดสอบหัวฉีดโดยการใช้ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงสร้างแรงดันน้ ามัน เพ่ือทดสอบการฉีด 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน การหาประสิทธิภาพชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์หาได้
จากการใช้แบบสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน สถิติที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านการออกแบบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านการใช้งานค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
Abstract 
        This research aimed to 1) create and find the efficiency of motorcycle fuel injection 
cleaning kits. 2) study the satisfaction of users on kits. The samples were 5 mechanics. The 
research tools were data records and evaluation form of satisfaction. Data was analyzed by 
mean and standard deviation 

The results found that 1) the innovation gained more efficiency (  = 3.74). 

2) The evaluation of user was at the “much” level (  = 3.81)  
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       ในการศึกษาทางด้านระบบฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยส่วนมากเป็นวิชาที่มีความละเอียด
ซับซ้อนและมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายรูปแบบ ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่าง
มาก ในการศึกษาเกี่ยวกับระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทราบว่ามีอุปกรณ์ตัวใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดการท างานของคาร์บูเรเตอร์ โดยระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงนี้จะไม่มีวงจรจ่ายส่วนผสมหลายวงจร
เหมือนคาร์บูเรเตอร์ หลักการของระบบจะใช้หัวฉีด ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงที่แรงดันเข้าไปผสมกับอากาศในท่อร่วม
ไอดี ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดจะถูกควบคุมให้มีปริมาณเหมาะสมกับปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอก
สูบและสภาวะการท างานของเครื่องยนต์ในขณะนั้น  
        เนื่องจากปัจจุบันรถจักรยานยนต์เป็นรถที่ใช้งานง่ายต่อการเดินทางระยะใกล้จึงนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งรถจักรยานยนต์ในสมัยก่อนนั้นเป็นระบบการจ่ายน้ ามันโดยการผ่าน
คาร์บูเรเตอร์จึงท าให้ระบบการจ่ายน้ ามันซับซ้อนและยากต่อการท าความสะอาดเมื่อเกิดการอุดตันปัจจุบันจึง
มีการผลิตหัวฉีดเป็นตัวจ่ายน้ ามันโดยฉีดออกมาเป็นฝอยละอองซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ ามันกว่าแบบ
คาร์บูเรเตอร์และหัวฉีดก็มีขนาดเล็กการติดตั้งใช้พ้ืนที่ไม่มากและการท าความสะอาดก็ง่ายกว่าแต่เมื่อใช้ไปใน
ระยะเวลานานก็ท าให้เกิดการอุดตันของหัวฉีด การล้างหัวฉีดโดยทั่วไปใช้เวลานานและอาจเกิดอันตรายต่อ
ผิวหนังได้เม่ือสัมผัสเป็นเวลานาน  จึงคิดประดิษฐ์ชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กและสะดวกต่อการ
ใช้งานมีลักษณะเป็นชุดวงจรไฟฟ้าด้วยการน าสายไฟฟ้าต่อกับแบตเตอร์รี่ของรถและต่อชุดวงจรเข้ากับหัวฉีด
รถจักรยานยนต์ ท าให้ท างานได้อย่างสะดวกสบาย 
      ดังนั้นเมื่อมีชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก ก็จะท าให้การท างานประหยัดเวลา ในการท างาน
และปลอดภัยมากข้ึน 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา       
    1.  เพ่ือประหยัดเวลาในการล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ 
     2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ที่มีราคาแพง 
     3.  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการประดิษฐ์ชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์นี้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องจะได้ศึกษาออกเป็นส่วนๆได้ดังนี้ 
 2.1  หัวฉีดรถจักรยานยนต์   
 2.2  แบตเตอรี่ 
 2.3  สายไฟ 
 2.4  สแตนเลส 
 2.5  ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง 
 2.1  หัวฉีดรถจักรยานยนต์ 
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      2.1.1 ระบบจ่ายน้ ามันแบบหัวฉีด PGM-FI นั้นท างานโดยการควบคุมและสั่งการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปรียบเสมือนกับสมองกลอัจฉริยะ ECU ( Engine Control Unit ) พร้อมด้วยกลไกต่างๆ ที่
เป็นเทคโนโลยีล้ าสมัย ส่งผลให้การค านวณอัตราของการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงมีความเที่ยงตรงแม่นย ามาก ส่งผล
ให้มีอัตราการประหยัดน้ ามันที่สูง ในขณะที่เครื่องยนต์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความ
ต้องการของผู้ขับขี่ด้วยแรงบิดที่ดีเยี่ยม และให้สมรรถนะสูง รวมทั้งเผาไหม้สมบูรณ์หมดจด จึงท าให้มีไอเสีย
สะอาดอีกด้วย กลไกส าคัญต่างๆ ในระบบ PGM-FI นั้นประกอบด้วย ECU( Engine Control Unit ) หรือ 
กล่องควบคุมการท างานของระบบจ่ายน้ ามันแบบหัวฉีด PGM-FI อันเปรียบเสมือนเป็นสมองกลของเครื่องยนต์ 
ซึ่งท างานโดยประมวลข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ตรวจวัด หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่มีทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน 
ประกอบด้วย เซ็นเซอร์ตรวจเช็คอัตราการบิดคันเร่ง, อุณหภูมิอากาศ, แรงดันในท่อไอดี, อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น, 
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ และปริมาณออกซิเจนบริเวณท่อไอเสีย เพ่ือค านวณและควบคุมการจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม พร้อมก าหนดจังหวะจุดระเบิดให้สอดคล้องกับสภาวะการท างานของเครื่องยนต์ 
เพ่ือให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจุดระเบิด ซึ่งท าให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดี มีการเผาไหม้อย่างหมดจด และไม่
สิ้นเปลืองน้ ามัน เชื้อเพลิงหัวฉีดมีขนาดกะทัดรัด พร้อมรับการออกแบบให้ติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถฉีดน้ ามัน
เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวางในแนวดิ่ง ตั้งฉากกับพ้ืน ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง ได้รับการออกแบบ
ให้ล้ าสมัยด้วยขนาดกะทัดรัด ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตั้งง่ายและสะดวก รวมทั้งแน่นสนิทในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก                                                                                                                                                                                                                          
และท่ีส าคัญได้รับการออกแบบให้เพิ่มแรงดันน้ ามันมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพลาข้อเหวี่ยงแบบมีระยะ
เยื้องศูนย์ ( Offset ) ส่งผลให้กระบอกสูบเลื่อนต่ าลงและมีพ้ืนที่ส าหรับวางระบบหัวฉีด โดยไม่ต้องเพ่ิมขนาด
เครื่องยนต์ ช่วยลดแรงเสียดทานท าให้ประหยัดน้ ามันมากขึ้น เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจนหน้า ( 
Heaterless Oxygen Sensor ) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของฮอนด้า โดยเซ็นเซอร์ตัวนี้ท าที่
ตรวจจับออกซิเจนในไอเสีย ซึ่งติดตั้งที่บริเวณฝาสูบ ( Cylinder Head ) และการติดตั้งบริเวณดังกล่าวนั้น 
ส่งผลให้โครงสร้างเครื่องยนต์มีขนาดกะทัดรัด รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการตรวจจับออกวิเจน ช่วยให้ไอเสีย
สะอาดยิ่งขึ้น ระบบกรองไอเสียทรงประสิทธิภาพ ( Catalyzer ) เป็นระบบกรองไอเสียแบบรังผึ้ง(Metal 
Honeycomb) ที่ได้รับการออกแบบให้มีจ านวนเซลล์มากถึง 300 เซลล์ เพ่ือประสิทธิภาพการกรองที่ดีขึ้น ให้
ไอเสียสะอาดขึ้นกว่าเดิม 
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รูปที่ 2.1 หัวฉีด 

 
 

       2.1.1.1  พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และหลักการโครงสร้างของระบบฉีดเชื้อเพลิง แก๊สโซลีนควบ
คุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
   โดยทั่วไประบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง อาจแบงได 2 แบบใหญ่ ๆ โดยจะมีความแตกต่างตาม
วิธีการวัดปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ คือ 

  2.1.1.1.1 ระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronic   
 

 
รูปที่ 2.2 แบบ D-Jetronic 

 
 
 2.1.2 หลักการท างาน  
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ขณะเครื่องยนต์มีความเร็วรอบต่ า  ลิ้นเร่งจะเปิดให้อากาศไหลผ่านเข้ากระบอกสูบน้อย ความ
ดันของอากาศในท่อร่วมไอดีจะต่ า (เป็นสุญญากาศมาก) ตัวตรวจจับสุญญากาศ (Vacuum sensor) จะส่ง
สัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับแรงดันอากาศในท่อร่วมไอดีขณะนั้น ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ให้ก าหนดระยะเวลาใน
การฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงน้อย และในทางตรงกันข้าม หากลิ้นเร่งเปิดให้อากาศไหลผ่านเข้ากระบอกสูบมาก (ขณะ
เร่งเครื่องยนต์) ความดันของอากาศในท่อร่วมไอดีจะสูงขึ้น (เป็นสุญญากาศน้อย) ตัวตรวจจับสุญญากาศจะส่ง
สัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ให้ก าหนดระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 2.3 แบบ L- Jectronic 
 

 
 
เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ EFI แบบ D- Jectronic ซึ่งจะมีการวัดปริมาณอากาศที่ไหลเข้า

กระบอกสูบจากแรงดันในท่อร่วมไอดี แต่เนื่องจากปริมาตรกับแรงดันของอากาศมีสัดส่วนแปรผันไม่คงที่
แน่นอน กล่าวคือ ปริมาตรของอากาศไม่แปรผันตรงกับแรงดัน ท าให้การวัดปริมาณอากาศจะได้ค่าที่แรงดันที่
ไม่เที่ยงตรง จึงเป็นเหตุให้การฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงนั้นขาดความเที่ยงตรงไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ในระบบ 
EFI แบบ L จะท าการวัดปริมาณอากาศโดยใช้มาตรวัดการไหลของอากาศ (Air flow meter) เป็นตัวตรวจจับ
ปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพ่ือก าหนด
ระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม 
 2.1.3 ลักษณะการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง 
  แบ่งตามลักษณะการฉีดเชื้อเพลิงได้ 2 แบบ 
                2.1.3.1 การฉีดเชื้อเพลิงแบบจุดเดียว ( Throttle Body Fuel Injection : TBI 
 
                          การฉีดเชื้อเพลิงแบบจุดเดียว นี้หัวฉีดจะติดตั้งอยู่ที่เรือนลิ้นเร่ง อาจมีหัวเดียวหรือสอง
หัว ก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ 
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รูปที่ 2.4 แบบ การฉีดเชื้อเพลิงแบบจุดเดียว 
 
  2.1.3.2 การฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุด ( Multi InJection : MPI ) 
        การฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุดนี้ หัวฉีดจะถูกติดตั้งอยู่ที่ลิ้นไอดีหรือช่องไอดี หรือติดตั้งอยู่
ที่ฝาสูบ บางครั้งเรียกว่า การฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรง ( Gasoline Direction InJection ; 
GDI ) แบ่งออกดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5 แบบ การฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรง 
 2.1.4 รูปแบบการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง 

     แบ่งตามลักษณะการฉีดเชื้อเพลิงได้ 3 แบบ 
     2.1.4.1 แบบฉีดพร้อมกันหมดทุกสูบ ( Simultaneous Injection )  

                         เมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบ ( 360 ) หัวฉีดทุกสูบ จะฉีดทุกสูบ จะฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง
พร้อมกันหมด เมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปอีก 1 รอบ หัวฉีดทุกสูบก็จะฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงพร้อมกันอีก 
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รูปที่ 2.6 แบบฉีดพร้อมกันหมดทุกสูบ 
 
2.1.4.2  แบบฉีดพร้อมกันเป็นกลุ่ม ( Group Injection ) แบ่งออกเป็น 

2.1.4.2.1 แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 หัว ใช้กับเครื่องยนต์ 4 สูบ                                                                            
2.1.4.2.2 แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หัว ใช้กับเครื่องยนต์ 6 สูบ                                 
2.1.4.2.3 แบบ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 หวั ใช้กับเครื่องยนต์ 8 สบู 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.7 แบบฉีดพร้อมกันเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
    2.1.4.3  แบบฉีดอิสระหรือฉีดตามล าดับการจุดระเบิด ( SeQuential Injection or Multi Point 
Injection ) 
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  การฉีดแบบนี้จะฉีดน้ ามันครบทุกสูบ เมื่อเพลาข้อเหวี่ยง หมุน 2 รอบ และจะช่วยให้ประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง พร้อมทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ดีขึ้น 

 
 

 
 
 

2.2 แบตเตอรี่ (Battery) 
    2.2.1 โดยทั่วไป แบตเตอรี่จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ 

        2.2.1.1 แบตเตอรี่ที่ท าการชาร์จจนเต็มมาจากโรงงาน เช่นแบตเตอรี่นาฬิกา(ถ่านนาฬิกา) , 
แบตเตอรี่ไฟฉาย(ถ่านไฟฉาย)เป็นต้น ซึ่งเมื่อใช้ไฟในแบตเตอรี่จนหมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 
เราเรียกแบตเตอรี่นี้ว่า แบตเตอรี่ปฐมภูมิ(Primary Battery)                                             
2.2.1.2 แบตเตอรี่ที่ท าการชาร์จใหม่ได้เมื่อแบตเตอรี่มีไฟที่อ่อนลง เช่นแบตเตอรี่รถยนต์ เราเรียกแบตเตอรี่นี้
ว่า แบตเตอรี่ทุติยภูมิ(Secondary Battery) 
 ในระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์นั้นจะใช้แบตเตอรี่แบบทุติยภูมิซึ่งสามารถชาร์จได้ใหม่เมื่อ
แบตเตอรี่มีก าลังไฟที่อ่อนลง ในระบบแบตเตอรี่จะท างานเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์เข้ามา
ไว้ แล้วปล่อยก าลังไฟฟ้าออกไปให้กับโหลดในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่นในช่วงเวลากลางคืนหรือเมฆครึ้ม
ตลอดวัน 
 รถยนต์ที่ เราใช้งานอยู่ทุกวันเมื่อเปิดวิทยุหรือพัดลมในรถยนต์โดยที่ เราไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นก็ท างานได้ปกติ แต่เมื่อเปิดไปนานๆจนไฟในแบตเตอรี่เริ่มหมดลง แรงดันในแบตเตอรี่ก็
จะเหลือน้อยลง ต้องท าการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ การชาร์จประจุของแบตเตอรี่ในรถยนต์ท าได้โดยการสตาร์ท
เครื่องยนต์รถ เพื่อจะท าให้เพลาขับไปหมุนเอาอันเตอเนเตอร์ผลิตไฟกระแสตรงชาร์จให้กับแบตเตอรี่ต่อไป จน
แบตเตอรี่กลับมามีแรงดันไฟฟ้าที่เต็มเหมือนเดิม ซึ่งเวลาเครื่องยนต์ก าลังท างานอยู่เราก็สามารถเปิดวิทยุและ
พัดลมได้เหมือนเดิม เพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ โหลด เครื่องยนต์ และเอาอันเตอเนเตอร์ต่อ
ท างานร่วมกันอยู่ในระบบ ถ้าเปรียบเทียบหน้าที่การท างานของแบตเตอรี่ของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก็
คล้ายกับแบตเตอรี่ในรถยนต์นั่นเอง เพียงแต่ไฟฟ้าที่น ามาชาร์จประจุจะผลิตจากแผงโซล่าเซลล์โดยผ่านเครื่อง

รูปที่ 2.8 แบบฉีดอิสระ 
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ควบคุมการชาร์จ ส่วนโหลดอาจจะเป็นโหลดไฟฟ้ากระแสตรง หรือถ้าต้องการใช้งานกับโหลดไฟฟ้า
กระแสสลับก็ต้องต่อผ่านอินเวอร์เตอร์อีกทีหนึ่ง 
 

 
 

รูปที่ 2.9 โครงสร้างภายในของแบตเตอรี่แบบลีดเอซิด 
 
2.2.2  โครงสร้างภายในของแบตเตอรี่แบบลีดเอซิด(Lead-Acid Battery) 
     ภายในลีดเอซิดแบตเตอรี่จะประกอบด้วยเซลล์อยู่ภายในโดยต่อกันแบบอนุกรม จ านวนเซลล์ก็
ขึ้นอยู่กับการออกแบบแบตเตอรี่นั้นๆว่าให้มีค่าแรงดันใช้งานที่เท่าไร โดยทั่วไปหนึ่งเซลล์มีแรงดันประมาณ 2 
โวลต์ ตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์มีแรงดันใช้งานที่ 12 โวลต์ ดังนั้นข้างในแบตเตอรี่จะประกอบด้วยเซลล์ 6 
เซลล์ต่ออนุกรมกันอยู่  
  2.2.2.1 ลักษณะของการปล่อยประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
          แบตเตอรี่ที่สามารถปล่อยประจุ(กระแส)ไฟฟ้าได้น้อย(Shallow-Cycle Battery)              
คือ แบตเตอรี่ที่ออกแบบมาให้ปล่อยประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 10-20 เปอร์เซนต์ของประจุไฟฟ้ารวมก่อนจะท า
การชาร์จประจุใหม่ การปล่อยประจุไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นแอมอาวด์(Ahr) , 100 Ahr  หมายถึงแบตเตอรี่
สามารถปล่อยประจุกระแสไฟฟ้า 100 หน่วยได้ 1 ชั่วโมง(ในความเป็นจริงไม่สามารถท าอย่างนั้นได้เพราะเมื่อ
ปล่อยประจุจากแบตเตอรี่จนหมด แบตเตอรี่จะเสียทันที) – ตัวอย่างถ้ามีแบตเตอรี่แบบปล่อยประจุได้น้อย
(Shallow cycle battery) ที่สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ 100 แอมอาวด์อยู่หนึ่งตัว แบตเตอรี่ตัวนี้ควรที่จะ
ปล่อยประจุไฟฟ้า(หรือใช้กระแสไฟฟ้า) ได้เพียง 10-20 แอมอาวด์ หลังจากนั้นจะต้องท าการชาร์จประจุให้เต็ม
ก่อนการคลายประจุครั้งต่อไป ถ้าการปล่อยประจุมากเกินกว่าที่ก าหนดไว้ เช่น ท าการปล่อยประจุที่ 50 แอม
อาวด์ จะท าให้แบตเตอรี่มีอายุการที่ใช้งานที่สั้นลง(เสื่อมเร็ว)อย่างมากเช่นตามสเปคอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ 3000 ครั้งอาจจะลดเหลือเพียงแค่ 1000 ครั้ง ดังนั้นการออกแบบระบบโดยรวม
ควรค านึงถึงลักษณะการปล่อยประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ด้วย     
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               แบตเตอรี่ที่สามารถปล่อยประจุ(กระแส)ไฟฟ้าได้มาก(Deep-Cycle Battery) คือแบตเตอรี่
สามารถปล่อยประจุได้ถึง 60-80 เปอร์เซนต์ของประจุรวมก่อนที่จะท าการชาร์จประจุใหม่ ส่วนมากแล้วจะ
น ามาใช้กับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาที่สูงกว่าแบบแรกมาก แต่ใช้
เพียงไม่กี่ตัวก็สามารถทดแทนประจุไฟฟ้ารวมจากแบตเตอรี่แบบแรกได้ แบตเตอรี่แบบนี้จะมีความคุ้มค่าใน
ระยะยาว 
 

 
 
 

2.3 ชนิดของสายไฟ 
         2.3.1สายไฟจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายส าหรับไฟแรงดันต่ าและส าหรับไฟแรงดัน
สูง ในบทความนี้จะกล่าวถึงสายไฟที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดเป็นสายไฟแรงดันต่ า ส าหรับประเทศไทย 
สายไฟแรงดันต่ าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พมอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531 ตามมาตรฐานแล้วสายไฟ
แรงดันต่ าจะมีหลายขนาด (พ้ืนที่หน้าตัด) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300 โวลต ์ถึง 
750 โวลต ์สายไฟตามมาตรฐาน มอก.11-2531 จะแบ่งเป็นประเภทตามขนาด ความทนแรงดันไฟและการใช้งาน ได้
ดังนี้  
             2.3.1.1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็น
สายเดินเข้าอาคารส าหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์การใช้
งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือ
ฝังดินโดยตรง 
            2.3.1.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็น สายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มี
สายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด 2 แกนหรือ 3 แกนจะเป็นสายแบน 
ตัวน านอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งสายคู่จะนิยมเดิน ตามฝาผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย 
(Clip) หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝังดินโดยตรง การจะเดินสายประเภทนี้ใต้ดินจะต้องเดินในท่อฝัง
ดินที่ปีกานป้องกันน้ าซึม เข้าท่อ ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไปสายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟสที่มีแรงดัน 380 
โวลต์เช่นกัน (ในระบบ3เฟสแต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ1 เฟสแรงดัน 220 โวลต์จะใช้ได้) 

รูปที่ 2.10 แบตเตอรี่ 
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รูปที่ 2.11 สายวีเอเอฟ (VAF) 

 
 2.3.1.3 สายเอชดับเบิลยู (THW) เป็น สายไฟฟ้า ชนิดทนแรงดัน 750โวลต์เป็นสายเดี่ยวนิยมใช้
กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้าสามเฟสปกติ แกนของสาย
ประเภทนี้มีตัวน าทองแดงจะมีหลายสายร้อยเป็นสายใหญ่หนึ่งแกน การใช้งานคือใช้เดินลอยด้วยตัวยึดท าจาก
วัสดุฉนวน เดินในช่องเดินสาย หรือเดินในท่อฝังดินที่มีการป้องกันน้ าซึมเข้าสู่ท่อ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง 
 

 
รูปที่ 2.12 สายทีเอชดับเบิลยู (THW) 

2.3.1.4 สายเอ็นวายวาย (NYY) มี ทั้งชนิดแกน เดียวและหลายแกนสายหลายแกนก็จะเป็นสายกลม
เช่นกันสายชนิดนี้ทนแรงดัน 750โวลต์นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกันเนื่องจากถูกออกแบบให้มีความคงทนต่อ 
สภาพแวดล้อมเพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งบางส าหรับสายเอ็นวายวายชนิดสาย เดี่ยว สายชนิดนี้จะมีฉนวน
หุ้มแกนหนึ่งชั้นและมีเปลือกเพียงชั้นเดียวท าหน้าที่ ป้องกันความเสียหายทางกาย ส าหรับสายเอ็นวายวายที่มี
หลายแกนข้ึนไปอาจจะถูกเรียกว่าสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียวอีกสองชั้นที่เหลือ
เป็นเปลือกชั้นใน ท าหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนร้อยเกลียวเข้าด้วยกันจนมีลักษณะกลม และมี
เปลือกนอกหุ้มแล้วอีกชั้นหนึ่งท าหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ สายเอ็นวายวายหลายแกนจะมี
ชนิด  2 แกนและ 4 แกนซึ่งแล้วแต่ความต้องการใช้งาน สายชนิดนี้จะมีเปลือกสองชั้นดังกล่าวแล้วข้างต้น สาย
เอ็นวายวายชนิด 4 แกนมีสายนิวทรัลรวมอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นสายเอ็นวายวาย-เอ็น (NYY-N) คือมีสายไฟอยู่3
เส้นและมีสายนิวทรัลอีกหนึ่งเส้นมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดประมาณ ครึ่งหนึ่งของสายเส้น ไฟจึงเหมาะที่จะใช้ใน
วงจร 3 เฟส4สาย อีกประเภทหนึ่งคือสายชนิดเอ็นวายวาย-กราวด์ (NYY-G) คือเป็นสายชนิด 2แกน 3แกน 
และ4แกนที่มีสายดิน (Groud) รวมอยู่ด้วยอีกหนึ่งเส้นจึงเหมาะที่จะใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลง ดิน 
สายเอ็นวายๆทุกชนิดสามารถเดินใต้ดินได้โดยตรงเพราะมีเปลือกชั้นอกท าให้ทนต่อ สภาพแวดล้อม 
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รูปที่ 2.13 สายเอ็นวายวาย 

 
 2.3.1.5 สายวีซีที (VCT) เป็น สายกลมมีทั้ง1แกน 2 แกน 3 แกนและ 4 แกน สามารถทนแรงดัน 
750 โวลต์มีฉนวนและเปลือกเช่นกันกับสายเอ็นวายวาย มีข้อพิเศษกว่าก็คือตัวน าจะประกอบด้วยทองแดง
ฝอยเส้นเล็กๆร้อยรวมกันเป็น หนึ่งแกน ท าให้มีข้อดีคืออ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่
จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งานสาย ชนิดนี้ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนสายชนิดเอ็น
วายวาย นอกจากนี้ยังมีสายวีซีทีเป็นชนิดวีซีที-กราวด์ (VCT-G) ซึ่งมี2 แกน 3 แกน และ 4 แกน และมีสายดิน
เดินรวมไปด้วยอีกเส้นหนึ่งเพ่ือให้เหมาะส าหรับใช้กับเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน สายวีซีทีสามารถเดิน
แบบฝังดินโดยตรงได ้
 

 
รูปที่ 2.14 สายวีซีที (VCT) 

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความน าไฟฟ้า กับความต้านทานไฟฟ้า  
       3.2.1 ความน าไฟฟ้า หมายถึงสมบัติในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในลวดตัวน าแต่ละชนิด  
       3.2.2 ความต้านทานไฟฟ้า หมายถึงสมบัติการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า หน่วยของความ 
ต้านทานคือ โอห์ม (Ohm) 
  3.2.3 ลวดตัวน าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มาก  เรียกว่ามีความน าไฟฟ้ามากหรือมีความต้าน ทาน
ไฟฟ้าน้อย 

3.2.4 ลวดตัวน าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย เรียกว่า มีความน าไฟฟ้าน้อย หรือมีความต้าน ทาน
ไฟฟ้ามาก ดังนั้น ความน าไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าจึงเป็นสัดส่วนผกผันซึ่งกันและกัน 
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รูปที่ 2.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน าไฟฟ้ากับความต้านทานไฟฟ้าของลวด 

3.3 ความน าไฟฟ้าของลวดตัวน าขึ้นอยู่กับ  
       3.3.1 ชนิดของลวดตัวน า โลหะเงินน าไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง อะลูมิเนียม ทังสเตน เหล็ก และ
นิโครม ตามล าดับ ( ลวดนิโครมเป็นโลหะผสมระหว่างนิเกิลกับโครเมียม )  
       3.3.2 ความยาวของลวดตัวน า ลวดตัวน าชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน ลวดที่มีความ ยาวมาก 
จะมีความน าไฟฟ้าได้น้อย ความต้านทานไฟฟ้ามากกว่าลวดสั้น  
       3.3.3 พ้ืนที่หน้าตัดหรือขนาดของลวดตัวน า ลวด ตัวน าชนิดเดียวกัน ความยาวเท่ากัน ลวดที่มี
พ้ืนที่หน้าตัดมากกว่า ( ขนาดใหญ่กว่า ) จะมีความน าไฟฟ้ามากกว่าลวดที่มีพ้ืนที่หน้าตัดเล็ก เช่น ลวด เบอร์ 30 
มีขนาดเล็กกว่าลวดเบอร์ 26 ถ้าความยาวเท่ากัน ลวดเบอร์ 30 จะมีความน าไฟฟ้าน้อยกว่า ( ความต้านทานไฟฟ้า
มากกว่า ) ลวดเบอร์ 26  
      3.3.4 อุณหภูมิต่ า ลวดตัวน าจะน าไฟฟ้าได้ดีกว่าที่อุณหภูมิสูง  
2.3.2 ตัวน ายวดยิ่ง  
       2.3.2.1 ตัวน ายวดยิ่ง (super conductor) หมายถึง สารที่มีความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ า
มาก ๆ โดยความต้านทานไฟฟ้าของตัวน าไฟฟ้าจะลดลง เมื่ออุณหภูมิลดลง และถ้าลดอุณหภูมิลงถึงระดับหนึ่ง 
คือ ประมาณ 4 – 15 k หรือ -268.85 o C แล้วตัวน าไฟฟ้า เช่น ปรอท  
จะหมดความต้านทานไฟฟ้าหรือมีความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์  
       2.3.2.2 สายไฟที่ใช้ในบ้านท าด้วยทองแดง ถึงแม้ว่าทองแดงมีความต้านทานไฟฟ้ามากกว่าเงิน แต่
ราคาถูกกว่าจึงนิยมใช้ท าสายไฟ บนสายไฟนอกจากจะพิมพ์ชื่อบริษัทผู้ผลิตแลว้ ยังมีตวัอักษร ก ากับมาด้วยเช่น 
250 V 60 o C P.V.C. 2 X 2.5 SQ.mm. หมายความว่าสายไฟนี้ใช้กับความต่างศักย์ สูงสุดได้ไม่เกิน 250 
โวลต์ ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียล สายไฟนี้ใช้ พี วี ซี หุ้มเป็นฉนวน ภายในเป็นสายไฟ 2 
เส้นคู่กัน โดยแต่ละเส้นมีพ้ืนที่หน้าตัด 2.5 ตารางมิลลิเมตร  
       2.3.2.3 สายไฟแรงสูงท าด้วยอะลูมิเนียม ทั้ง ๆ ที่อะลูมิเนียมมีความต้านทานสูงกว่าทองแดง แต่
ราคาถูก น้ าหนักเบากว่าทองแดง และเม่ือใช้กับไฟฟ้าแรงสูง พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายไฟ ที่ท าด้วย
อะลูมิเนียม จะไม่ต่างจากพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายไฟที่ท าด้วยทองแดงมากนัก  
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สาย ไฟขนาดต่างกันน าไฟฟ้าได้ไม่เท่ากันในการเลือกใช้สายไฟทั้งที่ต่อนอกบ้าน ภายใน บ้าน และที่ใช้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นั้น ต้องเลือกใช้สายไฟที่มีขนาดพอเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ดังตาราง
ต่อไปนี้  
 

 
รูปที่ 2.16 ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านสายไฟมาตรฐานขนาดต่างๆที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 ๐ C 

การเดินสายไฟภายในอาคาร คือ การเดินสายไฟฝังในผนังอาคาร สายไฟที่เดินในท่อหรือภายในอาคาร 
ต้องมีขนาดใหญ่กว่าสายไฟที่เดินในอาคารและนอกอาคารเล็กน้อย เพราะการระบายอากาศไม่ดี ขณะใช้จะมี
อุณหภูมิสูงกว่า   
      สายไฟที่ใช้ในบ้านทั้งหมด มีฉนวนไฟฟ้าหุ้มอยู่ เช่น หุ้มด้วย พี วี ซี หรือยาง เพ่ือไม่ให้สายไฟแตะกัน 
นอกจากนี้ยังมีสายไฟบางชนิดอาบด้วยสารเคมีที่มีสมบัติเป็นฉนวน สายไฟเหล่านี้มักใช้ในการท าหม้อแปลง
ไฟฟ้า มอเตอร์ ไดนาโม หรือเป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า  

 
รูปที่ 2.17 สายไฟต่าง ๆ ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า 

2.4 สแตนเลส 
สแตนเลส” หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ “เหล็กกล้าไร้สนิม” เป็น ศัพท์ทั่วไปที่ใช้เรียกเหล็กใน กลุ่ม

ที่มีความต้าน ทานการกัดกร่อนสูง สแตนเลสเป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กและคาร์บอน ซึ่งส่วนประกอบจะมี
ปริมาณคาร์บอนต่ า มีโครเมียม เป็นส่วนผสมหลัก ประมาณ 10.5 % หรือมากกว่าท าให้เกิดการสร้างฟิล์ม
โครเมียมออกไซด์ (chromium oxide film : CrO2 หรือเรียกว่า passive film)ที่มองไม่เห็นเกาะติด แน่นอยู่
ที่ผิวหน้าท าให้เหล็กกล้า มีความต้านทานการกัดกร่อน ฟิลม์ปกป้อง นี้จะมีความบางเทียบเท่ากับวางกระดาษ 
1 แผ่นบนตึกสูง 20 ชั้น ถ้าฟิล์มที่ผิวหน้านั้น ถูกท าลายไม่ว่าจากแรงกล สารเคมี หรือออกซิเจนที่มีอยู่ใน
บรรยากาศ แม้จ านวนน้อยนิดจะเข้าท าปฏิกิริยากับโครเมียม สร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ทดแทน ขึ้น ใหม่ด้วย
ตัวมันเอง 
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สแตนเลส สามารถปรับปรุงคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนและสมบัติอ่ืนๆที่ต้องการ ให้สูงขึ้น
ได้โดยการเพ่ิม ส่วนผสมของโครเมียมและเพ่ิม ธาตุอ่ืนๆเช่นโมลิบดิบนัม นิกเกิลและไนโตรเจนเข้าไป สแตน
เลส มีอยู่มากกว่า 60 ชนิด ด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร เช่น ยากต่อการขึ้นสนิมเมื่อเทียบกับโลหะหรือวัสดุ
ชนิดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาต่ า ง่ายต่อการเชื่อมและการขึ้นรูป ระยะเวลาการใช้งานคุ้มค่ากับราคา และสามารถ
น ากลับมาใช้ได้ใหม่ทั้งหมด จึงท าให้สแตนเลส เป็นโลหะที่ทรงคุณค่า คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่ไร้ขีด 
จ ากัด 
 
 2.4.1 ประโยชน์ของสแตนเลส 
ก่อนจะน าสแตนเลสไปใช้ประโยชน์ในการประกอบชิ้นงานต่างๆ หรือใช้ในการท าอะไรสักอย่าง เราจ าเป็นต้อง
รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสแตนเลสก่อน เพ่ือการน ามาใช้งานได้อย่างถูกหลักและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่ง
ประโยชน์ของสแตนเลสก็มีด้วยกันดังนี้ 

 สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี แต่จะมากหรือน้อยนั้น ก็ข้ึนอยู่กับเกรดที่มีโลหะผสมด้วยว่ามาก
น้อยเพียงใด ซึ่งหากมีโลหะผสมอยู่ไม่มาก ก็จะสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้แค่ในบรรยากาศทั่วไปเท่านั้น 
แต่หากมีโลหะผสมอยู่มาก ก็จะต้านทานการกัดกร่อนในกรดด่าง บรรยากาศคลอไรด์และในสารละลายต่างๆ 
ได้เกือบทั้งหมด 

 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ภายหลัง 

 สามารถน ามาประกอบหรือแปรรูปได้ง่าย จึงเหมาะกับการแปรรูปทุกชนิด 
 มีความทนทานและแข็งแกร่งมาก จึงสามารถน ามาใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่าท่ีสุด 
 สามารถทนความร้อนหรือความเย็นได้ดี และมีความทนไฟ จึงนิยมน าสแตนเลสมาใช้ในงาน

อุตสาหกรรมขนส่งหรือปิโตรเคมีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากทีเดียว 
 มีความปลอดภัยสูงและมีความถูกสุขลักษณะ จึงนิยมน ามาใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงการน ามาใช้ใน

ครัว ในรูปของ หม้อเสตนเลส ช้อนสแตนเลส ฯลฯ อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะสแตนเลสจะไม่ดูดซึมรสหรือสารใดๆ 
ทั้งสิ้น จึงไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคติดมากับสแตนเลส 

 มีความสวยงามและมีหลากสีให้เลือกใช้ จึงเหมาะกับการน ามาใช้งานเพ่ือเพ่ิมความสวยงามที่สุด 
สแตนเลส เป็นโลหะที่มักจะถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

เพราะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วย ที่ส าคัญ
คือมีน้ าหนักเบามาก จึงท าให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก ในปัจจุบัน เราจึงมักจะพบผลิตภัณฑ์
ของใช้ต่างๆ ที่ท าข้ึนจากสแตนเลส รวมถึงในงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ซึ่งก็แสดงให้เห็นได้ว่า สแตนเลส 
เป็นโลหะที่ได้รับความนิยมและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
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รูปที่ 2.18 สแตนเลสแบบแผ่น 
 
2.4.2 ประเภทของสแตนเลส 

คุณสมบัติของสแตนเลส ช่วยในการจะตัดสินใจเลือกใช้สแตนเลสควรจะทราบว่าสแตนเลสมีประเภท 
และแต่ละชนิดแตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปสแตนเลสแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ตามโครงสร้างคือ ออสเทนนิติค 
เฟอร์ริติค ดูเพล็กซ์ มาร์เทนซิติค และเหล็กกล้าชุบแข็งแบบตกผลึก ตระกูลออสเทนนิติค (Austenitic) หรือที่
รู้จักกันใน "ซีรี่ส 300" ซึ่งประมาณได้ว่า 70เปอร์เซนต์ของการผลิตสแตนเลสในโลกนี้เป็นสแตนเลสตระกู
ลออสเทนนิติค ที่ประกอบด้วยคาร์บอนอย่างน้อย 0.15 เปอร์เซนต์ มีส่วนผสมของโครเมียมอย่างน้อย 16 
เปอร์เซนต์ และ นิกเกิล หรือซึ่งช่วยปรับปรุง คุณสมบัติในการขึ้นรูปประกอบและเพ่ิมความทนทานต่อการกัด
กร่อน บางเกรดจะมีแมงกานีสผสมอยู่ด้วย  โดยทั่วไปจะมีโครเมียน 18 เปอร์เซนต์ นิกเกิ้ล 10 เปอร์เซนตื 
และมักเรียกกันว่า 18/10 ซึ่งคล้ายกับ 18/0 และ 18/8 ตระกูลเฟอร์ริติค (Ferritic) มีสมบัติดูดแม่เหล็ก มี
โครเมียมเป็นธาตุผสมหลักระหว่าง 10.5-27 เปอร์เซนต์ บางเกรดผสมนิกเกิ้ลลงไปเล็กน้อย บางเกรดผสมโม
ลิบดินัม หรืออลูมิเนียม ไททาเนียม  

ตระกูลมาร์เทนซิติค (Martensitic) เป็น ตระกูลที่มีความต้านทานการกัดกร่อนน้อยกว่าออสเทนนิติค 
และเฟอร์ริติค แต่มีความทนทานและแข็งแรงมากกว่า มีคุณสมบัติดูดแม่เหล็ก โดยทั่วไปจะมีส่วนผสมของ
โครเมียม 12 -14 เปอร์เซนต์ โมลิบดินัม 0.2-1 เปอร์เซนต์  มีนิกเกิ้ล 0-2 เปอร์เซนต์และมีคาร์บอนผสม อยู่
ประมาณ 0.1-1 เปอร์เซนต์ ซึ่งสามารถชุบแข็งได้โดยการให้ความร้อนแล้วท าให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วและอบ 
คืนตัว โดยทั่วไปจะรู้จักกันใน "ซีรี่ส -00" 
 

ตระกูลดูเพล็กซ์ (Duplex) เนื่องจากมีโครงสร้างผสมระหว่าง โครงสร้างเฟอร์ไรต์และออสตไนต์ จึงท า
ให้มีความแข็งแรงมากกว่าออสเทนนิติคและมีความทนทานต่อการกัดกร่อนชนิด รูเข็ม ซอกอับ มีโครเมียมเป็น
ธาตุผสมอยู่ระหว่าง 19 ถึง 28 เปอร์เซนต์ โมลิบดินัมสูงกว่า 5 เปอร์เซนต์ และมีนิกเกิลน้อยกว่าตระกูลออ
สเทนนิติคใช้งานมากในสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์ สูง 
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ตระกูลเพ่ิมความแข็งโดยการตกผลึก  มีความต้านทานกการกัดกร่อนเทียบเคียงกับตระกูลออสเทนนิติค มี
ความแข็งแรงมากกว่าตระกูลมาร์เทนซิติค เกรด 17-4H ที่รู้จักกันทั่วไป มีโครเมียมผสมอยู่ 17 เปอร์เซนต์และ
มีนิกเกิล 4 เปอร์เซนต์ ทองแดง และไนโอเบียม ผสมอยู่ด้วย เนื่องจาก สแตนเลสชนิดนี้สามารถชุบแข็งได้ใน
คราวเดียว จึงเหมาะส าหรับท าแกน ปั๊มหัววาล์ว และส่วนประกอบของ อากาศยานเพิ่มเติม 

* ซีรีส 200 - ตระกูลออสเทนนิติคท่ีมีส่วนผสมของแมงกานีสสูง 
* ซีรีส 300 - ตระกูลออสเทนนิติค 

     304 - เป็นเกรดในตระกูลออสเทนนิติคท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย บางครั้งเรียก18/8 
     316 - เป็นเกรดในตระกูลออสเทนนิติคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายรองลงมา ใช้ส าหรับเครื่องมือผ่าตัด 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา บางครั้งเรียก "เกรดใต้น้ า"เพราะ ทนทานการกัดกร่อนแบบคลอไรด์ได้ดี   

* ซีรีส 400 - ตระกูลเฟอร์ริติค 
* ซีรีส 500 - โลหะที่มีส่วนผสมของโครเมียมและทนความร้อนได้สูง 
* ซีร๊ส 600 - ตระกูลมาร์เทนซิติคที่เพ่ิมความแข็งโดยการตกผลึก 

     630 - รู้จักกันดีใน 17-4 หรือหมายถึงมีส่วนผสมโครเมียม 17 เปอร์เซนต์ นิกเก้ิล 4 เปอร์เซนต์ 
2.5 ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง 

  ปั๊มเชื้อเพลิง (Fuel pump) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าส่งเชื้อเพลิงด้วยแรงดันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ส าหรับ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน สามารถแบ่งแยกได้หลายอย่างตามลักษณะการท างาน เช่น ปั๊มเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
เบนซิน ปั๊มเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งอาจจะติดตั้งภายในถังเชื้อเพลิงหรือภายนอก หรือ ติดตั้งอยู่ที่
เครื่องยนต์ 
โดยทั่วไปปั๊มน ้ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้ามี 2 แบบคือ แบบติดตั้งในท่อ (in line) และแบบติดตั้งที่ถัง (fuel-tank-
mounted) ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงแบบที่ติดตั้งในท่อจะท างานโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือโซลีนอยด์
แม่เหล็กไฟฟ้า แบบโซลีนอยด์จะมีหีบโลหะอ่อนตัวได้ซึ่งท างานโดยแรงกระท าจากโซลีนอยด์  
โซลีนอยด์ต่อกับแบตเตอรี่เมื่อสวิตช์กุญแจเปิด และโซลีนอยด์ก็ดึงอาร์มาเจอร์ให้เคลื่อนที่ลงซึ่งจะไปดึงหีบอีกที
หนึ่ง สุญญากาศท่ีเกิดข้ึนในหีบจะเป็นตัวดูดน ้ามันเชื้อเพลิงให้ไหลมาจากถัง  
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รูปที่ 2.19 ปั๊มน้ ามนัเชื้อเพลิงแบบโซลีนอยด์ 

 เมื่ออาร์มาเจอร์ถึงต าแหน่งต ่าสุดหน้าสัมผัสจะเปิดออกท าให้โซลีนอยด์ถูกตัดออกจากแบตเตอรี่ สปริงดัน
กลับจะดันอาร์มาเจอร์ให้เคลื่อนที่ขึ้นและหีบก็จะเคลื่อนที่ขึ้นด้วย ความดันในหีบจะดันน ้ามันให้ไหลเข้าสู่
ท่อน ้ามันไปยังคาร์บูเรเตอร์ในขณะที่อาร์มาเจอร์เคลื่อนที่ถึงต าแหน่งสูงสุดหน้าสัมผัสจะต่อถึงกันและจะ
ท างานซ ้าอีกครั้งหนึ่งและท างานต่อไปจนกว่าจะหยุดใช้งานปั๊มน ้ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบติดตั้งที่ถังมีมอเตอร์
ไฟฟ้าซึ่งขับใบพัดเมื่อใบพัดหมุนมันจะส่งน ้ามันผ่านท่อช่องออกสู่ท่อน ้ามัน ข้อดีของปั๊ มแบบติดตั้งที่ถังมีข้อดี
คือมีความดันตลอดท่อน ้ามันจากถังน ้ามันถึงคาร์บูเรเตอร์หรือระบบหัวฉีด การเกิดเวเปอร์ล็อก (vapor lock) 

 
รูปที่ 2.20 ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบติดตั้งในถังพร้อมด้วยชุดถังเกจน้ ามันเชื้อเพลิง 
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รูปที่ 2.21 ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบติดตั้งในถัง 
 มอเตอร์ในปั๊มน ้ามัน ต่อกับแบตเตอรี่ผ่านหน้าสัมผัส ในรีเลย์มอเตอร์สตาร์ต ดังนั้นปั๊มน ้ามันจะท างาน
ทันทีเม่ือเริ่มสตาร์ตเครื่องยนต์หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้ววงจรไฟฟ้ายังคงผ่านสวิตช์ความดันน ้ามันหล่อ
ลื่นหรือระบบไฟชาร์จการจัดวงจรเช่นนี้ท าให้ปั๊มน ้ามันเชื้อเพลิงหยุดท างานเมื่อเครื่องยนต์หยุดท างานหรือ
ความดันน ้ามันหล่อลื่นตก รถยนต์บางคันมีสวิตช์ความเฉื่อย(inertia switch)ในระบบวงจรไฟฟ้าของปั๊มน ้ามัน
เชื้อเพลิงถ้าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว ่าสวิตช์ความเฉื่อยจะแยกจากกันเพ่ือตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ ปั๊มน ้ามัน
เชื้อเพลิงท างานต่อไป จึงลดโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ 
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ชุดลา้งหวัฉีดรถจกัรยานยนต์ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 
 ในการด าเนินงานการสร้างและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชุดล้างหัวฉีด การจัดหาวัสดุที่จะใช้ในการ
สร้างชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ โดยจะต้องมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน วิธีการท างาน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีจะใช้ เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงทนทานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

 
                                                     ศึกษาข้อมูล 

 
 

                                                       ที่ปรึกษา 
 
 

                                                   เสนอโครงการ 
 
 

                                               วางแผนและออกแบบ 
 
 

                                                ที่ปรึกษาประเมินผล 
 
 

                                                  ด าเนินการสร้าง 
 
 

                                               ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล 
         

 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
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โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ 
ไว้ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจชุดล้างหัวฉีด
รถจักรยานยนต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานชุด
ล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์และน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ 

สายแรงดันน้ ามัน 

หลอดพลาสติก 

ป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิง สวทิชเ์ปิด-ปิดหวัฉีด สวทิชเ์ปิด-ปิดป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

แบตเตอร่ี 

หวัฉีด 
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 รายการ   x̄      ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

3.74 
3.88 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.81 มาก 

ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 3.74 มีความพึงพอใจระดับมาก ด้านการใช้
งานมีค่าเฉลี่ย 3.88 มีความพึงพอใจระดับมาก จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดล้างหัวฉีด
รถจักรยานยนต์มีค่าเฉลี่ย 3.81  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1.การออกแบบชุดล้างหัวฉีดรถจักยานยนต์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในการสร้างชุดล้างหัวฉีด  สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงมีอยู่ 2 ประการคือ การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถ
ท างานได้ดี และมีประสิทธิภาพในการท างานสูง 2. ต้นทุนในการสร้างชุดล้างหัวฉีดต่ า 3. เสียค่าใช้จ่ายในการ
ใช้งานน้อย (ประหยัดค่าไฟฟ้า) 4. อายุการใช้งานนาน5. ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด 6. สามารถ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ให้ท างานได้หลายชนิด 
      2.การใช้งานชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์ที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งการใช้งานนั้นจะมีอุปกรณ์พ้ืนฐานในการ
ท างานดังนี้ 1. อุปกรณ์ต้นก าลังจ่ายกระแสไฟ 2. อุปกรณ์เก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ ายาล้างหัวฉีด  3. 
อุปกรณส์ร้างการไหล 4. อุปกรณ์ควบคุมการท างาน 5. อุปกรณ์การท างาน 6. อุปกรณ์ในระบบ ท่อทาง การใช้
งานชุดล้างหัวฉีดรถจักรยานยนต์นั้นมีประสิทธิภาพที่สูง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยของชุดสายไฟเมื่อท าการใช้งานด้วยระบบไฟฟ้าโดยการหยุดการ
ท างานเม่ือแรงดันน้ ายาล้างหัวฉีดเกินกว่าที่ก าหนด 
      2.ชุดล้างหัวฉีดควรจะมีหูจับเพื่อการเคลื่อนย้ายที่งาย 
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ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ 

Car Air Conditioner Training Kit 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ 2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 5 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า  การประเมินหาประสิทธิภาพจากกลุ่มเป้าหมายด้านการออกแบบชิ้นงานอยู่ในระดับ
ดีมาก และด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก 
  
ค าส าคัญ : ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ 
Abstract 

This research aims to create a training package for automotive air conditioning 
systems analysis, 2) to determine the effectiveness and satisfaction of the trial module for 
automotive air conditioning system problems. Target groups include: Veteran The practice of 
teaching. The specific number 5  

                                                 

 
 
 
 
1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอวีะศึกษาภาคเหนือ 3 
2,3 ครู แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
4  ครู แผนกวิชาชา่งยนต์ วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
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results found. To evaluate the performance of Target Design work is very good. And the 
active level. 

 
 
บทน า 

เครื่องปรับอากาศรถยนต์หรือที่เรียกกันว่าแอร์รถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปรับอากาศในรถยนต์
เพ่ือความสุขสบายท าหน้าที่ปรับอุณหภูมิรถยนต์ให้ต่ าลงจากอุณหภูมิปกติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยได้
เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2505 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อน 
เครื่องปรับอากาศรถยนต์กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องมีในรถยนต์แทบทุกคันเพราะแทบจะเป็นไป
ได้ที่ทุกบ้านจะต้องมีรถยนต์ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรติดขัดและอากาศร้อนอาจท าให้เกิด
ความเครียดของคนและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนการผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์จึงมีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยมีมากกว่าร้อยละ 90 ในโรงงานผลิตรถยนต์จะ
ออกแบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งมากับตัวรถยนต์ที่มีสภาพเรียบร้อยเข้ากับตัวรถยนต์และการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในกระบวนการผลิตรถยนต์ไปพร้อมกับการประหยัดเวลา กล่าวคือการใช้เวลาในการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่ถึง 5 นาทีต่อคัน 
          เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันมีชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ไม่เพียงพอส าหรับการเรียน
การสอนและชุดฝึกเดิมยังช ารุดอุปกรณ์ไม่ครบ เลยไม่สะดวกในการเรียนการสอนหากเรียนแต่ทฤษฏีอย่าง
เดียวโดยที่นักศึกษามิได้ลงมือปฏิบัติงาน นักศึกษาก็จะไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการเรียนการสอนนั้น
ย่อมจะมีสื่อการสอนที่เป็นของจริงที่สามารถสื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้แผนกวิชาช่าง
ยนต์ ได้ท าการสอนเกี่ยวกับวิชาเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ ในการเรียนการสอน วิชาเครื่องท าความ
เย็นและปรับอากาศ ตามค าอธิบายวิชาให้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างการท างานและหลักการท างาน
ของระบบปรับอากาศวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศ ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชา
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ ของแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ควรจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ
อย่างเพียงพอ จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ และ เกิดความช านาญ 
          ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่สอนและนักศึกษาที่เรียน จะท าให้นักศึกษา
แต่ละคนสามารถเข้าใจในการท างานและลงมือปฏิบัติในวิชาระบบปรับอากาศรถยนต์      ดังนั้นข้าพเจ้าได้
มองเห็นความส าคัญของปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาระบบปรับอากาศรถยนต์ในเรื่องการศึกษาชิ้นส่วนและการ
ประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นจึงได้จัดท าสร้างโครงการเดในหัวข้อชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา
ระบบปรับอากาศรถยนต์เพ่ือศึกษาหลักการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ เพ่ือพัฒนาและจัดท าใบงาน
ของชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์และเพ่ือทดสอบของชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับ
อากาศรถยนต์ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีการของระบบปรับอากาศรถยนต์และสามารถวิเคราะห์ปัญหา
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วงจรไฟฟ้าในระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ซึ่งระบบการท างานที่ยากต่อการเข้าใจ ให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติ
ได้และสามารถน าไปใช้ในวิชาชีพได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพื่อสร้างชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ 
2 เพื่อค้นหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ 

 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินงานการสร้างและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง การจัดหาวัสดุที่จะใช้ในการสร้าง
ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยจะต้องมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน วิธีการ
ท างาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงทนทานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถด าเนินการตามข้ันตอนได้ดังต่อไปนี้ 
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ผลการวิจัย 

การทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บ
ข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูล
สอบถามความพึงพอใจชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการ
ออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ซึ่งในการ
ทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา
ระบบปรับอากาศรถยนต์และน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
  
ตารางท่ี  4-1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ ด้านการ
ออกแบบ 
                แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ด้านการออกแบบ 

รายการ         ระดับความพึงพอใจ 

1.  รูปทรงลักษณะทางกายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
2.  ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม 
3.  เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิต 
5.  มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 
6.  บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย 
7.  เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ า 

3.4 
3.2 
3.8 
4.2 
3.6 
4.4 
3.6 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.74 มาก 

                จากตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบได้ผลดังนี้ 1. รูปทรงลักษณะทาง
กายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.4 มีความพึงพอใจปานกลาง 2. ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.2 มีความพึงพอใจปานกลาง 3. เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.8 มี
ความพึงพอใจมาก 4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.2 มีความพึงพอใจมาก 5. มี
ความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.6 มีความพึงพอใจมาก 6. บ ารุงรักษาและท าความ
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สะอาดได้ง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.4 มีความพึงพอใจมาก  7. เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ ามี
ค่าเฉลี่ย 3.6 มีความพึงพอใจมากซึ่งในหัวข้อบ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด 
และหัวข้อขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบชุดฝึก
วิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์เท่ากับ 3.74 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  
ตารางท่ี  4-2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ ด้านการใช้งาน 
                แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ด้านการใช้งาน 

รายการ        ระดับความพึงพอใจ 

1.  น าไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 
2.  สามารถวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ 
3.  สามารถดูหลักการท างานระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ 
4.  สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว 

4 
3.8 
3.8 
3.4 

มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  3.75            มาก 

                จากตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานได้ผลดังนี้ 1. น าไปเป็นสื่อการเรียน
การสอนได้มีค่าเฉลี่ย 4 มีความพึงพอใจมาก 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ค่าเฉลี่ย 
3.8 มีความพึงพอใจมาก 3. สามารถดูหลักการท างานระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ค่าเฉลี่ย 3.8 มีความ พึง
พอใจมาก 4. สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียวมีค่าเฉลี่ย 3.4 มีความพึงพอใจปานกลาง   ซึ่งใน
หัวข้อน าไปใช้งานถอดลูกหมากตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุดและหัวข้อสามารถปฏิบัติงานได้
โดยใช้คนเพียงคนเดียว มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานเท่ากับ 3.75 ระดับชุดฝึก
วิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนนต์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  
ตารางท่ี  4-3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ 

รายการ        ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

3.74 
3.75 
  

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.74 มาก 

                 จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 3.74 มีความ
พึงพอใจระดับมาก ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.75 มีความพึงพอใจระดับมาก 
จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์มีค่าเฉลี่ย 
3.74  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
      การศึกษาออกแบบสร้าง ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ในครั้งนี้ จากการทดลองหา
ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยการใช้งานมีการเรียนรู้การศึกษาเข้าใจง่าย  ใช้งานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
        ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดสอบชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ พบว่าผู้
ทดลองใช้ชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ เป็นนักศึกษา และอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ในชุดสาธิตการท างานของชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์ ในระดับมาก 
และความปลอดภัยในการใช้งาน รองลงมาในระดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
      5.3.1  ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยของชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศเม่ือท าการใช้งาน
ด้วยระบบไฟฟ้าโดยการหยุดการท างานเมื่อเกินกว่าที่ก าหนด 
      5.3.2  ชุดกลไกอัดชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบปรับอากาศรถยนต์จะมีน้ าหนักที่เบากว่านี้เพื่อการใช้งานที่
คล่องตัว 
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[3] ระบบปรับอากาศรถยนต์  (ออนไลน์)  เข้าถึงได้จาก : https://bit.ly/2f4wvyG 
[4] ระบบปรับอากาศรถยนต์  (ออนไลน์)  เข้าถึงได้จาก : https://bit.ly/2SLPuk4 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างการท างานของชุดฝึกแก๊สรถยนต์ระบบหัวฉีด และเพ่ือ

หาประสิทธิภาพชุดฝึก โดยการน าชุดฝึกแก๊สรถยนต์ระบบหัวฉีดมาผ่าแสดงให้เห็นกลไกการท างานของ
เครื่องยนต์และน ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์ ซึ่งท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้คืออาจารย์ในแผนกวิชาช่างยนต์จ านวน5ท่านเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานของชุดฝึกแก๊สรถยนต์
ระบบหัวฉีดและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินพบว่าผลด้านการ
ออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ชุดฝึกแก๊สรถยนต์ระบบหัวฉีด 
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Abstract 
 This research aims to design, build and operation of a training package for gas 
injection systems. And to find effective training set Training by gas injection system cut 
shows the mechanism of the engine and bring it as a medium of instruction in order to learn 
about the devices. the engine This allows a better understanding of the theoretical and 
practical efficiency.  
 The target group of this Assessment is a professor in the Department of 
Mechanical, 5 tools for data collection. Questionnaires to assess the performance of a series 
of demonstration Training gas injection and analyzed by the average user. Standard deviation 
evaluation found that the design work is satisfying on many levels. The results of user 
satisfaction with the high level  
 
Keywords: Training gas injection system. 
 
บทน า 

จากเหตุการณ์ที่เด็กติดในรถตู้นักเรียนอนุบาลจนเกิดเสียชีวิตขึ้น หรือเหตุการณ์ที่เด็กติดในรถยนต์
โดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งมีข่าวความเสียหายอยู่เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ทั้งนี้ปัญหาอาจเกิดขึ้นจาก
ตัวเด็กเอง ความที่เด็กยังเล็ก ไม่มีภาวะที่จะสามารถช่วยตัวเองได้หรืออาจเกิดจากผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง ความ
เสียหายดังกล่าวไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องฝึกความรอบคอบ มีสติอยู่เสมอ แต่ใน
บางครั้งภารกิจที่มากอาจท าให้หลงลืมขึ้นมาได้ และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่จะน าพาประเทศก้าว
สู่โมเดล ที่เป็นแนวคิดจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”[1] อีกทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวกับ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว[2] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างระบบระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่าน โทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ลดปัญหาการสูญเสียชีวิตที่อาจจะเกอดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่าน โทรศัพท์มือถือ 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถตู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการด าเนินงาน ซึ่งมีลักษณะโดยภาพรวมของ“ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ”  
ได้สร้างให้อยู่บนพ้ืนฐานที่เกิดความคุ้มค่า ประหยัด กะทัดรัด พอเพียง สามารถใช้งานได้ในหลายสถานที่ 
เคลื่อนย้ายได้สะดวก เป็นต้น เริ่มต้นการด าเนินงานโดย ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ระบบวงจรกล้องวงจรปิด ระบบไฟแสดงสถานะของการท างาน และหาความเหมาะสมของรูปแบบ
ที่มีใช้ในปัจจุบันซึ่งต้องการความกะทัดรัด และน าสมัย โดยเฉพาะเน้นที่ราคาและหาวัสดุที่มีขายตามท้องตลาด 
ขนาดของ“ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart Phone” จะติดตั้งกับโครงเบาะรถ เมื่อมีเด็กนั่งผู้ขับจะ
สามารถทราบได้ว่ามีนักเรียน หรือเด็กนั่งอยู่ โดยไฟหน้าคอนโซลรถจะติด แสดงสถานะว่าขณะนี้มีคนนั่งอยู่ 
และเม่ือเด็กหรือนักเรียนลุกไปแล้ว ไฟเตือนก็จะดับลง  และมีการพัฒนารูปแบบการน ารีโมตควบคุมสวิตช์การ
ท างานระยะไกลมาใช้ ในกรณีที่ต้องการเปิด – ปิดวงจร ของชุดควบคุม แหล่งพลังงานใช้จากแบตเตอรี่ 12 V 
45Amp ขึ้นไป รวมถึงการแจ้งเตือนอุณหภูมิภายในและการเคลื่อนไหวของเด็ก ผ่านโทรศัพท์มือถือ โปรแกรม 
Line อีกด้วย  ซึ่งระบบการท างานจะประกอบด้วยส่วนควบคุมดังนี้  

1. ระบบควบคุมการแจ้งเตือน  
2. ระบบควบคุมระบบกล้องวงจรปิด   
3. ระบบการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line ในโทรศัพท์มือถือ 
4. ระบบนับจ านวนนักเรียนขึ้นลง แจ้งเตือนที่หน้าปัดรถยนต์ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้ท าระบบการท างานโดยอัตโนมัติเมื่อพบว่ามีผู้ติดอยู่ในรถ และตรวจวัดค่า

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิน 1,000 ppm ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลให้เด็กที่ติดอยู่ในรถรู้สึกอึดอัด และจะส่งเสียง
ดังแจ้งเตือนเป็นค าพูดว่า “มีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในรถ” หากแจ้งเตือน 3 ครั้งแล้วยังไม่มีการเปิดรถ พัดลมจะ
ท างานและกระจกรถจะเลื่อนลงอัตโนมัติ เพ่ือช่วยชีวิตให้เด็กท่ีติดอยู่ในรถมีอากาศหายใจ 
 เกรียงไกร อนุจารี อุปกรณ์ป้องกันเด็กติดค้างในรถท าขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาลืมเด็กไว้ในรถ 
และเด็กขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุด เพ่ือลดการสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต จึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาและใช้ติดตั้งกับรถตู้ในการทดลองเริ่มแรก  ระบบการท างานที่ติดตั้งอยู่ใน  
ตัวรถ  

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เครื่องท าลายกระจกรถกรณีรถตกน้ า มีคุณสมบัติยิงท าลายกระจก
รถยนต์แบบเทมเพอเรด ที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างและด้านหลังของรถยนต์ทั่วไป เมื่อกระจกถูกท าลายจะแตกตัว
แบบเมล็ดข้าวโพด หากตกน้ าจะมีอุปกรณ์เสริมเพ่ือขอความช่วยเหลือ และมีสัญญาณแสดงต าแหน่งที่จม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาเรื่อง ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ ซ่ึง
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา ซึ่งมีดังนี้ 
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ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยได้เลือกประชากรจากนักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจ านวน  และ กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง นัก
ศึกษาปวส.2 แผนกช่างยนต์ จ านวน  30 คน  

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้สร้างเครื่องมือดังนี้ 

   1. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

      2. แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ให้นักศึกษาปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จ านวน 30 คน กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากการได้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 2. บันทึกข้อมูลการทดสอบการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน โดยเริ่มจากการใช้งานจริง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ศึกษาข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 

เพ่ือที่จะได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ระบบกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบเซนเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบควบคุมและตรวจรับระยะทาง  และ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง 

รวบรวมข้อมลู 

วางแผน และปรึกษาทีมงาน 

ออกแบบ 

ด าเนินการสร้าง 

ทดสอบการท างาน 

รวบรวมข้อมลูเพื่อวิเคราะห ์

เสร็จสิ้นข้ันตอน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาข้อมูล 
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 2. รวบรวมข้อมูลที่ได้ก่อนด าเนินการจัดหาและประดิษฐ์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาวาง
แผนการด าเนินงาน 
 3. ออกแบบและด าเนินการสร้าง ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างระบบป้องกันเด็กติดในรถ 

4. ทดสอบการท างาน 
   5. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล โดยการ
น าข้อมูล แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบป้องกันเด็กติดในรถและ แบบบันทึกการทดสอบการ
ท างานของระบบป้องกันเด็กติดในรถ  มาเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ร้อยละ และน ามาสรุปผลการวิจัย  
  5.1 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มาท า
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดระดับคุณภาพ ( ธานินทร์,2548:112) 
  5.2 ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( Mean ) ของผลการประเมินโดยการใช้สูตร 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถแสดงผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ 2 หัวข้อดังนี้ 
   1 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
      2 แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
  ผลการวิจัย  ด้านการออกแบบระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 

1.การออกแบบถูกต้องตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ได้คะแนน 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก 
2.การเลือกใช้วัสดุมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักการ ของวัสดุวิศวกรรมได้คะแนน4.56 อยู่ในระดับ ดีมาก 
3.ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยไม่ซับซ้อนในการผลิต ได้คะแนน 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก 
4.โครงสร้างมีความแข็งแรง  มั่นคง  ทนทานต่อการใช้งาน ได้คะแนน 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก 
5.การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐานทางไฟฟ้า ได้คะแนน 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ผลการวิจัย ด้านการสร้างระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1.ความแข็งแรงของโครงสร้าง ได้คะแนน 4.51อยู่ในระดับ ดีมาก 
2.ความเรียบร้อยในการประกอบ-ติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ ได้คะแนน 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก 
3.ความมั่นคง แข็งแรงของชิ้นส่วนและอุปกรณ ์ได้คะแนน 4.51อยู่ในระดับ ดีมาก 
4.ความเรียบร้อยในการเดินสายไฟ ได้คะแนน 4.53อยู่ในระดับ ดีมาก 
5.ความเรียบร้อยของงานสีเคลือบผิว ได้คะแนน 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
     ผลการวิจัย ด้านการใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
1.สมรรถนะที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และขอบเขตที่ก าหนด ได้คะแนน 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก 
2.อุปกรณ์จูงใจผู้ใช้ ได้คะแนน 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก 
3.น าไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ ได้คะแนน 4.30 อยู่ในระดับ ดี 
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4.การเคลื่อนย้ายท าได้สะดวก  และปลอดภัย ได้คะแนน 4.25 อยู่ในระดับ ดี 
5.การบ ารุงรักษาท าได้สะดวก  และปลอดภัย ได้คะแนน 4.51 อยู่ในระดับ ดีมาก 
แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือมีดังนี้ 
 1 ตารางครั้งการนั่งของเด็ก ต่อน้ าหนักเด็กที่นั่ง  

ครั้งที ่ น้ ำ นัก (Kg) ผลกำรท ำงำนวงจร 
1 10 ท างาน 
2 15 ท างาน 

3 20 ท างาน 

4 25 ท างาน 

5 30 ท างาน 

6 35 ท างาน 

7 40 ท างาน 

8 45 ท างาน 

  

จากตารางดังกล่าวระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้างกล่าวคือ สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ และสามารถส่ง ข้อความเข้าระบบโปรแกรม
ไลน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและกล้องวงจรปิดก็สามารถท างานได้จริง 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ การสร้างระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถท างานได้
วัตถุประสงค์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาปวส.2 แผนกช่างยนต์ของ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่

 1. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 2. แบบบันทึกประสิทธิภาพการท างานของระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่านโทรศัพท์มือถือ ในรถ

ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยผลการวิจัยมีดังนี้ 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาและการทดลอง ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart Phone จากแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart Phone พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่
ในระดับ ดี เกือบทุกหัวข้อที่ได้ตั้งประเด็นขึ้นมาและจากการปฏิบัติงานจริงพบว่า ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถ
ผ่าน Smart Phone สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่รถโรงเรียนจะช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยได้เล็งเห็นถึงสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยให้การใช้งาน ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart 
Phone ในรถมี ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีสูงสุด คือมีระบบการควบคุมโดยใช้สวิตช์ ควบคุมผ่านหลอดไฟ 
LED  ระบบควบคุณผ่านกล้องมือถือ  เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยขึ้นอีกระดับหนึ่ง รวมถึงการออกแบบ
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โครงสร้างให้มีความแข็งแรงคงทน ติดตั้งได้สะดวกและมีประสิทธิภาพที่เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบของ
ระบบป้องกันเด็กติดในรถตู้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1  โครงสร้างบางจุดยังดูไม่เป็นมาตรฐาน และยังขาดความสวยงามประณีต 
2 โครงสร้างบางชิ้นยึดติดกันโดยไม่ได้ใช้วัสดุยึดอย่างแข็งแรงมั่นคง ท าให้ต้องระมัดระวังในการใช้งาน 

เพราะอาจเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่าย 
3 ระบบกล้องไร้สาย อาจต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตรองรับ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4  กล่องควบคุมเป็นพลาสติกใส่ ท าให้ต้องระมัดระวัง การกระแทกเสียหายหากผู้ที่สนใจในการน า

ผลงานวิจัยไปใช้นั้น ควรท าการแก้ไขข้อบกพร่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ บางจุดที่ผู้ท าการวิจัยได้เสนอแนะแล้วด้านบน 
เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
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S 026 
รถตัดหญ้านั่งบงัคับ 

LAWN OVER AUTOMOTIVE CAR 
กิตติพงษ์  แช่มชื่น1 พิษณุ คมข า2 รัตนะ พาขุนทด3อุเทน โปยขุนทด4  

                 Kittipong  Chamchuen 1 Pisanu Komkham 2 Rattana Pakhunthod3 Uthen Poykhunthod 4  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งบังคับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การเกษตรเก่ียวกับการก าจัดวัชพืชเพ่ือหาวิธีช่วยให้เกษตรกรเบาแรงในการตัดวัชพืชและช่วยให้ลดเวลาในการ
ก าจัดวัชพืชที่ใช้วิธีการตัดอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้คือชาวเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในด้านการเกษตรโดยผู้
ประเมินมีจ านวน   5 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพรถตัด
หญ้านั่งบังคับ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย จากคะแนนแบบมาตรส่วน ค่า  5  ระดับผลการ
ประเมินพบว่าผลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากมีผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากมีผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
 
ค าส าคัญ: รถตัดหญ้านั่งบังคับ  
 
Abstract 
     This study has the objective to create and find car performance mower seat force is a 
tool used in agriculture about weed to find a way to help farmers to cut the force, light 
weeds and helps reduce time weeding the cut another option of farmers. 
     In the car ride mower performance forced it. An assessment by an experienced 
Agricultural operations, which the assessors are all 5-person evaluation by questionnaire 
evaluates the performance. Divided into 2 episode is episode 1 episode 2 design the work 
concluded that design is the most suitable 4.56 and is active in more appropriate criteria 
                                                 
1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอีวะศึกษาภาคเหนือ 3 
2,3,4 ครู แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
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4.28. Car seat had a lawnmower, time and speed in work as well as other types of lawn 
mower is that people, but different than the cut grass is a very strong force bitch like any 
other lawn mower only. 
 

Keywords : LAWN OVER AUTOMOTIVE CAR  

 

บทน า 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจกันอย่างแพร่หลาย เช่น ปาล์มน้ ามัน มะขาม 

ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น และในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีวัชพืชเกิดขึ้นมาปะปนกับพืชเหล่านั้น
และแย่งสารอาหารของพืช ท าให้พืชผลทางการเกษตรเติบโตได้ไม่เต็มที่ เกษตรกรจึงต้องก าจัดวัชพืชเหล่านั้น
ให้หมดไปหรือให้น้อยลง การก าจัดวัชพืชในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การพ่นยาฆ่าหญ้า การเผา และ  
การตัด สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการก าจัดวัชพืชทั้งนั้น แต่การตัดหญ้า ในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ากัดในการปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านั้นและการตัดหญ้าในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
จากการใช้มีด จอบ มาเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายบ่าเป็นส่วนใหญ่ ท าให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้
งานและยังเป็นเครื่องทุ่นแรงในการท างานอีกด้วย แต่เมื่อใช้งานเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าในเวลานาน ๆ 
จะท าให้ปวดเมื่อยตามต้นคอ หัวไหล่  เอว  และหลังรวมทั้งการชา ในบริเวณปลายนิ้วมือ ที่เกิดจากการใช้
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าที่ใช้สายสะพายแบบเดิมๆ ที่ติดตั้งมากับการซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นสายสะพายที่
รับน้ าหนักเครื่องได้แต่ไม่ยืดหยุ่น และไม่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ 

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท ารถตัดหญ้านั่งบังคับข้ึนมาเพ่ือลดอาการเมื่อยล้าการปวดในบริเวณต้น
คอ ไหล่ หลัง และอาการชาในบริเวณปลายนิ้วมือ และยังสามารถปฏิบัติงานได้นานขึ้นท าให้ปริมาณงาน
ได้มากข้ึน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1  เพื่อสร้างรถตัดหญ้านั่งบังคับ 
1.2  เพื่อหาประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งบังคับ 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. รถตัดหญ้า   

รถตัดหญ้านั่งบังคับ หมายถึง รถที่มีเครื่องยนต์ที่มีใบมีดหมุนเพื่อตัดหญ้าและสามารถปรับระดับความ
สูงของการตัดหญ้าได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องตัดหญ้า แต่โดยทั่วไปจะปรับโดยผู้ใช้งาน ใบมีดโดย
สิ่งที่จะท าให้เครื่องตัดหญ้าขับเคลื่อนไปได้อาจถูกขับเคลื่อนโดยไปด้วยล้อ และกลไกที่เชื่อมต่อกับใบมีดตัด
หญ้าหรือเครื่องอาจมีแบตเตอรี่ขับเคลื่อน 
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รถตัดหญ้า เป็นเครื่องช่วยตัดและลดความสูงของหญ้า โดยมีมนุษย์เป็นผู้บังคับอยู่ด้านหลังเครื่อง 
แหล่งพลังงานเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน แต่ปัจจุบันนี้เครื่องตัดหญ้าที่มีขนาดใหญ่ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ผู้อยู่
ข้างหลังเครื่อง เพราะมีเครื่องตัดหญ้าที่เดินตามมนุษย์แล้ว ซึ่งเครื่องตัดหญ้ามีความเป็นมาที่น่าสนใจ มีประวัติ
การก าเนิดเครื่องตัดหญ้า ในปี 1830 วิศวะกรที่ชื่อ Edwin เขาได้สร้างมันขึ้น อันที่จริงแล้วเหตุผลของการ
สร้างก็คือต้องการเครื่องมือที่สามารถแทนเคียวได้เพราะเมื่อก่อนยังใช้เคียวตัดหญ้าอยู่ ถือได้ว่าช่วยทุ่นแรงได้
มากทีเดียวกับการตัดหญ้าในสนามกีฬาและสวนกว้างๆ จากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆ ท าให้เครื่องตัดหญ้าเบาขึ้น
และเงียบข้ึน เครื่องตัดหญ้าขณะนั้นท าจากเหล็กหล่อ กลไกไม่ซับซ้อน ถัดมาก็ใช้ไอน้ าเป็นแหล่งพลังงาน แล้ว
ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน จนมาเป็นการใช้ไฟฟ้า ล่าสุดจะเป็นไร้สายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แทน นวัตกรรม
เกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้านั้นพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองกับความต้องการใช้ของมนุษย์ในการก าจัด
วัชพืชให้ก าจัดวัชพืชได้รวดเร็วมากขึ้นตามความต้องการของมนุษย์ และยังพัฒนาเครื่องตัดหญ้าให้สามารถใช้
งานได้รอบด้านในเครื่องตัดหญ้าเครื่องเดียว 
2. เครื่องยนต์สันดาปภายในสามารถแบ่งได้หลายประเภทเช่น 
 1. แบ่งตามโครงสร้างของเครื่องยนต์ อาจจะได้เป็นเครื่องยนต์แบบลูกสูบธรรมดา ,ลูกสูบแบบ
สามเหลี่ยมหรือโรตารี่ ฯลฯ 
 2. แบ่งตามวัฏจักรการท างาน ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ หรือ 4 จังหวะ 
 3. แบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง ก็อาจจะได้เป็น เครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล เป็นต้น 
 เนื่องจากรถยนต์ที่ผลิตออกจ าหน่าย และนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายเรียกว่าเกือบจะ  100 % เป็น
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหวะ ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ามันเบนซินและดีเซลเป็นหลัก และเกือบจะร้อยละ 
100 จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีลูกสูบวิ่งขึ้นลงในกระบอกสูบที่เรียกว่า Reciprocating engine และมีเพียงเล็กน้อย
ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบลูกสูบหมุนหรือว่าRotary engineดังนั้นในบทความที่จะอ้างถึงเครื่องยนต์
ส าหรับรถยนต์ต่อไปนี้ ถ้าไม่มีการจาเพาะเจาะจงใดๆเป็นพิเศษจะหมายถึงเครื่องยนต์แบบลูกสูบหรือ  
Reciprocating ที่ท างานเป็นแบบ 4 จังหวะเป็นหลัก  
 4. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (Gasoline Engine หรือ Petrol Engine) เป็นเครื่องยนต์สันดาภายใน  
(Internal Combustion Engine หรือ ICE) ชนิดหนึ่งที่มีการท างานตามกลวัตรอ๊อตโต้ (Otto Cycle) 
ประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1876 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ (Spark-Ignition Engine) (ต้องใช้หัว
เทียน) 
 มีการสันดาปหรือการเผาไหม้ใช้เชื้อเพลิงเหลวได้หลายชนิดเช่นน้ ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ เอทานอล และยัง
สามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สได้เช่น LPG และCNG (NGV) ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่าเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
(Gasoline Engine) ทั่วไปจะมีอัตราส่วนการอัด (Compression Ratio หรือ CR) ประมาณ 9 - 11.5 : 1     

  เครื่องยนต์ 4 จังหวะมีหลักการท างานคือใน 1 กลวัตร (Cycle) ของแต่ละสูบ เพลาข้อเหวี่ยงจะ
หมุน 2 รอบ ต่อการจุดระเบิดให้ก าลังงาน 1 ครั้ง นั่นหมายถึงลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้น-ลงรวม 4 ครั้ง (ขึ้น 2 ครั้ง 

http://vallop-magmee-technickarn.blogspot.com/2012/05/blog-post_3408.html
http://vallop-magmee-technickarn.blogspot.com/2012/05/blog-post_30.html
http://vallop-magmee-technickarn.blogspot.com/2012/05/lpg-cng-ngv.html
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และลง 2 ครั้ง) คือเพลาข้อเหวี่ยงหมุนรอบที่ 1 ลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะดูด (Intake Stroke). ต่อมาลูกสูบ
เคลื่อนที่ขึ้นในจังหวะอัด (Compression Stroke) เพลาข้อเหวี่ยงหมุนรอบที่ 2 ลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะ
ก าลัง หรือจังหวะระเบิด (Power Stroke or Expansion Stroke) สุดท้ายลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นในจังหวะ
คาย (Exhaust Stroke) ถ้าเครื่องยนต์มีหลายสูบ แต่ละสูบจะท างานเวียนตามล าดับการจุดระเบิดของ
เครื่องยนต์ โดยมีหลัก 
การท างานดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 1 จังหวะดูด 

 จังหวะดูด (Intake Stroke) ลิ้นไอดีจะเริ่มเปิดก่อนที่ลูกลูบจะเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน (ดัง
แสดงในรูปที่ 1 ในต าแหน่งที่ 1) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบน (TDC หรือ Top Dead Center) ไอดี 
(ส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงจะถูกดูดเข้ากระบอกสูบ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ เลยจากศูนย์ตาย
ล่าง (BDC  หรือ Bottom Dead Center) ไอดีจะยังคงไหลเข้ากระบอกสูบด้วยแรงเฉื่อยจนกว่าลิ้นไอดีจะปิด 
(ดังแสดงในรูปที่ 1 ในต าแหน่งที่ 2)  

 
รูปที่ 2 จังหวะอัด 

 
                จังหวะอัด (Compression Stroke) เมื่อลิ้นไอดีปิด (ดังแสดงในรูปที่ 2 ในต าแหน่งที่ 2) อันเป็น
จุดเริ่มต้นของจังหวะอัดซึ่งลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ตายบน จังหวะนี้ไอดีประมาณ 10 ส่วนที่ถูกดูดเข้า
กระบอกสูบมาในจังหวะดูดจะถูกอัดตัวให้มีปริมาตรเล็กลงเหลือประมาณ 1 ส่วน ดังนั้นไอดีซึ่งเป็นส่วนผสม
ของอากาศกับเชื้อเพลิงจึงมีความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้นพร้อมส าหรับการสันดาป 

http://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/blog-post_2249.html
http://2.bp.blogspot.com/-EQ2mYWWHcdg/UXeTaVXI1wI/AAAAAAAACY0/Kedbhr7p33E/s1600/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A0).gif
http://4.bp.blogspot.com/-mSOAMQ0R7Sk/UYJF8j2zFmI/AAAAAAAACsI/yK0oJiTQKGk/s1600/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%A0).gif
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                หมายเหตุ  ช่วงปลายของจังหวะอัดคือก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน (ดังแสดงในรูปที่ 
2 ในต าแหน่งที่ 3) หัวเทียนจะเกิดประกายไฟขึ้น โดยที่หัวเทียนจะเกิดประกายไฟก่อนที่หัวลูกสูบจะเคลื่อนถึง
ศูนย์ตายบนกี่องศานั้นขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ, อุณหภูมิและภาระของเครื่องยนต์ ซึ่งเรียกว่าไฟแก่หรือการจุด
ระเบิดล่วงหน้าหรือ Spark Advance)  

 
     รูปที ่3 จังหวะก าลัง 

 จังหวะก าลัง (Power Stroke) (ซึ่งเริ่มนับจากหัวลูกสูบอยู่ที่ศูนย์ตายบน) หรือบางครั้ง
เรียกว่า จังหวะระเบิด (Expansion Stroke) (ซึ่งเริ่มนับจากหัวเทียนเกิดประกายไฟ) ก าลังจากการระเบิดหรือ
การสันดาป (Combustion) ภายในห้องเผาไหม้จะผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงมาเป็นก าลังงานขับเคลื่อนของ
เครื่องยนต์ ในจังหวะนี้จะไปสิ้นสุดจนกว่าลิ้นไอเสียจะเปิด (ดังแสดงในรูปที่ 3 ในต าแหน่งที่ 5) 
                 หมายเหตุ  ในความเป็นจริงแล้วการจุดระเบิดถูกเริ่มต้นก่อนที่หัวลูกสูบจะถึงศูนย์ตายบนแล้ว
มาระเบิดรุนแรงที่สุดในช่วงที่หัวลูกสูบเคลื่อนที่เลยจากศูนย์ตายบนมาแล้วเล็กน้อย (ดังแสดงในรูปที่ 5) 
 

 
     รูปที ่4 จังหวะคาย 

 
                 จังหวะคาย (Exhaust Stroke) จังหวะนี้เริ่มต้นจากลิ้นไอเสียจะเริ่มเปิดก่อนที่ลูกลูบจะ
เคลื่อนที่ถงึศูนย์ตายล่าง (ดังแสดงในรูปที่ 4 ในต าแหน่งที่ 5) แก๊สไอเสียซึ่งยังมีความดันจากการขยายตัวอยู่จะ
ระบายออกทางลิ้นไอเสีย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่าง (BDC) จะผลักดันให้ไอเสียไหลออกไปจาก
กระบอกสูบ 
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                 หมายเหตุ  ขณะที่หัวลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบนนั้น ลิ้นไอเสียยังไม่ปิดสนิทแต่จะเปิด
เล็กน้อยแล้วไปปิดเมื่อเลยจากศูนย์ตายบนไปเล็กน้อย (ดังแสดงในรูปที่ 4 ในต าแหน่งที่ 6) ซึ่งในช่วงนี้ไอเสีย
จะสามารถไหลออกจากกระบอกสูบด้วยแรงเฉื่อย และขณะเดียวกันนี้จะเกิดแรงดูดไอดีให้เริ่มเข้ากระบอกสูบ 
ช่วงที่ลิ้นไอเสียเริ่มปิด และไอดีเริ่มเปิดนี้เรียกว่าซ้อนเหลื่อม  
 
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระปุกเกียร์  
 เมื่อเริ่มออกรถ  การขับขึ้นเนินหรือบรรทุกสิ่งของหนัก  รถยนต์ต้องการแรงขับมาก  เมื่อรถยนต์วิ่งด้วย
ความเร็วบนพ้ืนราบ  ความต้องการให้ล้อหมุนด้วยความเร็วสูงจึงมีมากกว่ าแรงขับส่วนแรงขับ คือ แรงที่
ถ่ายทอดจากเครื่องยนต์มายังล้อ  แรงขับสามารถเพ่ิมขึ้นได้โดยการเพ่ิมแรงแรงบิดดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้ง
อุปกรณ์เพ่ิมแรงบิดให้กับรถยนต์ให้สามารถท างานได้ตามความต้องการ  ซึ่งจะติดตั้งอยู่ระหว่างเครื่องยนต์กับ
เพลาขับของรถยนต์  นอกจากนั้นยังสามารถหมุนกลับทิศทางได้เมื่อต้องการขับเคลื่อนรถให้ถอยหลัง  อุปกรณ์
ดังกล่าวได้แก่  กระปุกเกียร์ 
      เกียร์เป็นตัวรับก าลังของเครื่องยนต์จากคลัตช์  ส่งไปยังเพลากลางหรือเพลาขับและเป็นตัวเพ่ิมก าลังฉุด
ลากของเครื่องยนต์  เพ่ิมความเร็วของรถยนต์ให้ตรงกับสภาพการใช้งาน  เช่น  ขณะที่เริ่มออกรถ แรงเฉื่อ
นจากน้ าหนักตัวรถมีมาก  เครื่องยนต์ยังมีก าลังไม่มากพอ  จึงต้องใช้เฟืองเกียร์ชุดที่มีอัตราทดต่ า  เมื่อรถ
เคลื่อนที่เร็วขึ้น  จึงเปลี่ยนไปใช้อัตราทดต่ า  เมื่อรถเคลื่อนที่เร็วขึ้น  จึงเปลี่ยนไปใช้อัตราลดที่สูงขึ้นกว่าจะถึง
เกียร์ชุดสุดท้ายที่เหมาะสมกับความเร็วที่ใช้อยู่  ปัจจุบันรถยนต์นั่งและรถบรรทุกเล็กจะใช้กระปุกเกียร์ซิงโค
รเมทสมบูรณ์แบบเปลี่ยนเกียร์ง่าย  เบาแรง  และมีเสียงดังน้อย 

 

 
รูปที่ 5 ต าแหน่งของเพลาต่าง ๆ 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ โดยท าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาขอ
ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่างๆ ตามค าแนะน าของที่
ปรึกษา ให้คณะกรรมการประเมินผลในด้านต่างๆ และด าเนินการสร้างตามเงื่อนไขและค าแนะน าต่างๆ  ท า
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ปรับปรุง 

ที่ปรึกษำ 

เสนอโครงกำร 

วำงแผนและออกแบบ 

ด ำเนินกำรสร้ำง 

ผู้เชี่ยวชำ ประเมินผล 

ที่ปรึกษำประเมินผล 

รถตัด  ้ำนั่งบังคับ 

ปรับปรุง 

การทดลองโดยระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกัน
ของโครงการโดยท าการประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้าน
ต่างๆ  
 
 

ปรับปรุง 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
 

           
ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 

โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ  

 

ศึกษำข้อมูล 
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รปูที่ 7 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

1.  หลังคากันแดด  7.  เครื่องยนต์ GX  5 แรงม้า                              13.  เบรก                                               
2.  ล้อยางรถตัดหญ้า           8.  ชุดคันเกียร์ยกลูกรอกสายพานเกียร์ส่งก าลัง 
3.  ชุดใบตัดหญ้า                    9.  ชุดพวงมาลัย 
4.  เกียร ์                            10.  ชุดบังโคลนและชุดล็อคคันเกียร์  
5.  ชุดเบาะรองนั่งขับ               11.  ชุดคันเกียร์เดินหน้าถอยหลัง 
6.  คันเกียร์ล็อคล้อคู่หน้า           12.  ชุดคันเกียร์ยกลูกรอกสายพานชุดหัวตัดหญ้า 
แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งบังคับ 
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 1.  แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพฉบับนี้ สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพรถตัด
หญ้านั่งบังคับทั้งด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน 
 2.  แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งบังคับ 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลระยะเวลาการใช้งานรถตัดหญ้านั่งบังคับ 
          ตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจรถตัดหญ้านั่งบังคับลักษณะเป็นแบบ มาตรส่วน(Rating  Scale) ค่า  
5  ระดับ 
         ตอนที่ 4 สอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 ผู้จัดท าใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเครื่องรถตัดหญ้า
นั่งบังคับ ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดท าโครงการเท่านั้น 
 หลังจากท่านได้ทดสอบใช้รถตัดหญ้านั่งบังคับท่านมีความพึงพอใจใน   รถตัดหญ้านั่งบังคับนี้ มาก
น้อยเพียงใดกรุณาท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องที่ก าหนดให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน  ซึ่งแบ่งระดับ
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 
                     ให้คะแนน 5   หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
        ให้คะแนน 4   หมายถึง  เหมาะสมมาก 
        ให้คะแนน 3   หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
        ให้คะแนน 2   หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
                     ให้คะแนน 1   หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
       การทดลองหาประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งบังคับ เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆไว้ส าหรับ
วินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆกลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนารถตัด
หญ้านั่งบังคับให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลระยะเวลาการใช้งานรถตัดหญ้านั่งบังคับ และได้
ท าแบบสอบถามความเหมาะสมของชิ้นงานได้แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ซึ่งใน
การทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน   ใช้แบบสอบถามประเมินรถตัดหญ้านั่งบังคับ และน า
ค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย  
 
 
 
 
      ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้งานรถตัดหญ้านั่งบังคับ 
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รายการ 
ความเหมาะสม 

x̄ ความหมาย 

1.  ด้านการออกแบบ 4.56 มาก 

2.  ด้านการใช้งาน 4.28 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.42 มาก 

      ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้x̄เท่ากับ 4.42 จึงสรุปได้ว่า ความเหมาะสมรถตัดหญ้านั่งบังคับ มี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินรถตัดหญ้านั่งบังคับ มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมกับการไปใช้
งานในพ้ืนที่ที่ราบมากกว่าที่จะไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่ราบเช่นพื้นที่ท่ีเป็นหลุม บ่อ เพราะเวลาเจอหลุมที่ลึกหรือสูงท า
ให้ล้อที่ทรงหัวใบมีดตัดหญ้าตกท าให้ใบมีดถูกดินท าให้เกิดการฟรีตัวของสายพานและภาระของระบบส่งก าลัง
ไปล้อท าให้รถเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือบ้างท่ีไม่เคลื่อนที่เลย             
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        1. รถตัดหญ้ามีน้ าหนักค่อนข้างมาก เนื่องจากชุดขับเคลื่อนที่ค่อนข้างหนัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
เลี้ยว และความคล่องตัวในการบังคับของรถตัดหญ้า จึงควรพัฒนาปรับปรุงให้มีน้ าหนักเบากว่านี้ เพ่ือท าให้
การบังคับเสี้ยว มีความคล่องตัวดีขึ้น 
       2.  ควรพัฒนาระบบการขับเคลื่อนของรถตัดหญ้านั่งบังคับให้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเดิม เพื่อให้สามารถเพ่ิม
พ้ืนที่ในการตัดหญ้าได้มากข้ึนในเวลาที่น้อยลง 
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S 027 
โครงการศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Shopping centers, furniture and home furnishings, Mueang District, 

Phitsanulok Province 
 

 ปิยะกุล  มั่นคง 1 

Piyakun  Mankhong 1 

บทคัดย่อ 
       การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือประเมินผลการออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีจ านวน 5 คนประกอบด้วย ผู้จัดการ 
สถาปนิก จ านวน 2 คน วิศวกรโยธา และอาจารย์ที่ปรึกษา เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 

1.  จากการศึกษาการออกแบบมีขั้นตอนในการท าโครงการดังนี้ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องวิ เคราะห์ที่ตั้ งของโครงการข้อมูลทางกายภาพและ ระบบเทคนิคต่าง ๆ ศึกษากฎหมาย 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2553 
โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนส านักงาน ส่วนจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ ส่วนเก็บสินค้า ส่วนอาคารและ
สถานที่ ส่วนบริการห้องน้ า และส่วนบริการที่จอดรถ  

2.  จากการประเมินผลการออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความคิดเห็นมากที่สุดคือ การออกแบบพ้ืนที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริง (มีค่าเฉลี่ย 2.90) รองลงมาคือ ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่
กฎหมายก าหนด (มีค่าเฉลี่ย 2.80) และการออกแบบอาคารเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ (มี
ค่าเฉลี่ย 2.70) 
ค าส าคัญ : ศูนย์การค้า1, เฟอร์นิเจอร์2, ของตกแต่งบ้าน 
 
 
 
 
1  

                                                 
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 
1Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region3 
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Abstract 
 This research was aimed 1) to study the design of shopping center for furniture and 
home furnishing, Muang District, Phitsanulok Province, 2) to evaluate the design of shopping 
center for furniture and home furnishing, Muang District, Phitsanulok Province. The sample 
was 5 people selected from purposive sampling from 2 architect managers, civil engineer, 
and advisor. The research instrument was a questionnaire. The data was statistically 
analyzed by percentage, mean, standard deviation. The results were as follow: 
  1. the design of shopping center for shopping center for furniture and home 
furnishing consisted of many steps as follow; the study on related documents about 
location, physical features, technical system, law of building control act B.E. 2522, and 
ministerial regulation of city plan, Phitsanulok Province. The area was classified to office 
section, furniture displays section, warehouse or stocking section, building, toilet, and parking 
lots.  
  2.  The result on shopping center design found that the design was at the “most” 
level. The design of shopping centre was useful in real situation (mean = 2.90), the less was 
related to the act of building control and law (mean = 2.80), and the design supported the 
use of people (mean = 2.70) 
 
Keywords: shopping center1, furniture2, home furnishing 
 
บทน ำ 

Deteil space เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ได้เริ่มต้นธุรกิจจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เล็กๆเปิด
ให้บริการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งธุรกิจเจริญก้าวหน้ามาตลอด ได้ขยายพ้ืนที่โรงงานให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือความสะดวกต่อ
การผลิตที่มากขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมมากขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัด
พิษณุโลก รวมถึงการท่องเที่ยว ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนสร้าง ห้องพัก โรงแรมในขนาดที่
ไม่ใหญ่มากนักการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย จังหวัด
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก [1] ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ถือว่ามีปัญหาไม่น้อย
ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่จ าเป็นยังคงมีอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป เช่น เฟอร์นิเจอร์ชนิดที่ ถอด
ประกอบได้ เพราะสะดวกในการติดตั้งหรือการขนส่ง และยังข้ึนอยู่กับรสนิยมอีกด้วย [2] 
 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยศักยภาพพ้ืนฐานเป็น
เมือง ศูนย์กลางการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง และมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน ผ่านจุดตัดเส้นทางเหนือ-ใต้ และเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก ผ่านบริเวณสี่แยกอินโดจีน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ ที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดและพ้ืนที่ข้างเคียงให้มีการพัฒนาผ่านโอกาส
เหล่านี้ให้เติบโตต่อไปได ้ทั้งนี ้
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 จากประเด็นข้างต้น Deteil space จึงเล็งเห็นว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวให้เข้าไปใกล้ชิดลูกค้ามาก
ที่สุดและการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก Deteil space จึงมองว่าต้องมีสถานที่แสดง
สินค้ามาเพ่ือรองรับลูกค้าให้หลากหลายมากข้ึน 
  ดังนั้นจากที่มาทั้งหมดนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการออกแบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวเนื่องกับการค้าโดยเฉพาะสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
บ้าน และจุดนี้เป็นการดึงดูดหนักท่องเที่ยวที่เดินทางอีกด้วย ซึ่งโอกาสในทางธุรกิจนี้จึงเป็นไปได้สูง 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาขั้นตอนการการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของการ
ออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด 

2.  เพ่ือประเมินผลการออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  ความหมายและรูปแบบของศูนย์การค้า 
คืออาคารหรือกลุ่มของอาคารที่มีการขายสินค้าและบริการแบบขายปลีก อาจอยู่ในร่มภายใต้อาคาร

เดียวกัน หรืออยู่กลางแจ้งแบบเปิดโล่งก็ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ขายในศูนย์การค้าไม่ได้จัดแบ่งตามแผนก 
2.  รูปแบบของศูนย์การค้า (Retail Fonnata) 

2.1  ศูนย์การค้าแบบเปิด (Open-air Shopping Center) คือ ศูนย์การค้าท่ีมีพ้ืนที่ด้านหน้าเปิดโล่ง 
สรุป ศูนย์การค้าเฟอร์นิ เจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็น

ศูนย์การค้าแบบเปิด (Open-air Shopping Center) 
3.  ประเภทของธุรกิจ 

3.1  ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง (Power Center) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้เช่ารายใหญ่ตั้งแต่ 2 
รายขึ้นไป และเป็นร้านค้าที่มีความช านาญและมีจุดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง 

สรุป ศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์รวม
สินค้าเฉพาะอย่าง (Power Center) 

4.  ความหมายและประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 
ความหมายของเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือน ไว้ว่า สิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยในการด ารงชีวิตภายใต้การท ากิจกรรมต่าง เช่น การนั่ง นอน รับประทานอาหาร 
ท างาน และใช้ประกอบกับอาคารทางด้านงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก [2] 

5.  รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ 
5.1  เฟอร์นิเจอร์ประเภทบิวท์อิน (Built in furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้ติดตั้งอยู่กับที่ หรือฝัง

เข้าไปในผนัง มีรูปแบบเฉพาะตัว (unique furniture) ตามความต้องการของผู้ใช้ เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ 
5.2  เฟอร์นิเจอร์ประเภทลอยตัว (Loose furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งอยู่กับที่ แต่มีการ

ออกแบบและผลิตมาจากโรงงาน ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ด้วยตนเอง แต่เนื่องจากเป็นเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป 
5.3  เฟอร์นิเจอร์ประเภทน๊อคดาวน์ (Knockdown furniture) 

เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตครั้งละมากๆในรูปแบบเดียวกัน ใน
การติดตั้งจะใช้ช่างเฟอร์นิเจอร์หรือติดตั้งด้วยตนเองก็ได้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
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6.  ทฤษฎีหลักการที่เก่ียวกับการออกแบบศูนย์การค้า 
6.1  การออกแบบศูนย์การค้า ได้กล่าวถึงการออกแบบองค์ประกอบส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยของ

ศูนย์การค้าไว้ดังนี้ 
6.1.1  ส่วน Home furniture พ้ืนที่ประมาณ 50% 
6.1.2  ส่วนห้องน้ า-ส้วมส าหรับลูกค้า (CUSTOMERS TOILET) จ านวนต่างๆ ความเหมาะสม โดย

ต้องให้สอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนดไว้ 
6.1.3  ส่วนเก็บสินค้า (STOCK) พ้ืนที่ประมาณ 50% ของพ้ืนที่ขายท้ังหมด  
6.1.4  ส่วนส านักงาน (OFFICE) เป็นที่ท างานของฝ่ายบริหารและการบัญชีต่างๆ พื้นที่ประมาณ 6% 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบไปด้วย ส่วนต้อนรับ ส่วนผู้จัดการ ส่วนผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ส่วนธุรการ ส่วนบัญชี 
ส่วนการสินค้า ส่วนการเงิน ห้องประชุม ห้องพักผ่อน ห้องน้ า-ส้วม ห้องพยาบาล ห้องเก็บของ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

6.1.5  ส่วนบริการ (SERVICE)  
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 5-10% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบไปด้วย RECEIVING AREA บริการรับส่ง

สินค้า เก็บขยะ เป็นจุดรับตรวจสินค้า ท าบัญชี แยกประเภทและส่งเข้า MAIN STOCK โดยมี RECEIVING 
OFFICE อยู่ในส่วนนี้ ห้องเครื่องต่าง ๆ เช่น ห้องไฟฟ้า ปรับอากาศ ฯลฯ ห้องซ่อมบ ารุง ห้องพักภารโรง ห้อง
เก็บเครื่องมือท าความสะอาด ห้องเก็บอุปกรณ์ตู้ไฟ ห้องขยะ ห้องน้ า-ส้วม 

6.1.6  ร้านค้าย่อย (RETALL SHOPS)  
ควรจัดให้เป็นทางน าลูกค้าเข้าสู่ร้านภายใน ซึ่งหน้าต่างโชว์สินค้านี้อาจเปิดไปสู่ส่วนแสดงภายใน 

ต าแหน่งของประตูต้องสัมพันธ์กับระดับทางเดินภายนอกและพ้ืนที่ภายใน 
6.1.7  ส่วนจอดรถ (PARKINK) มาตรฐานที่ก าหนดส าหรับการจัดที่จอดรถในศูนย์การค้า มีดังนี้ 

6.7.1.1  ส าหรับการออกแบบศูนย์การค้าท่ีไม่ต้องการให้มีการซื้อขายจากคนเดินเท้าหรือผู้มา
กับรถโดยสาร ก าหนดให้ใช้เนื้อที่จอดรถ 5.5 คัน ต่อเนื้อที่ให้เช่า 100 ตารางเมตร 

6.7.1.2  ถ้าบริเวณส านักงานให้เช่าเนื้อที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่เช่าทั้งหมดได้โดยไม่ต้อง
เพ่ิมจ านวนที่จอดรถเต็มที ่

6.7.1.3  ถ้าที่ใดมีลูกค้าเดินมาซื้อหรือมีรถประจ าทางหรือมีเนื้อที่ขายของจ ากัด หรือจ ากัด
ประเภทของผู้เช่าซึ่งมีการใช้เนื้อท่ีจอดรถน้อยลง อัตราส่วนข้างต้นก็จะลดลงได้ 

6.7.1.4  ในกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งเขตท่ีดิน มักก าหนดให้มีที่จอดรถมากกว่าความจ าเป็น 
จากมาตรฐานข้างต้นจึงก าหนดได้ว่าศูนย์การค้าทุกขนาดควรก าหนดเนื้อที่จอดรถ 100 

ตารางเมตร ส าหรับรถ 2.56 คัน หรือที่จอดรถ 1 คัน ใช้เนื้อที่ 40 ตารางเมตร (รวมเนื้อที่ถนน ทางเท้า ทาง
ขนของขึ้นลง และท่ีส าหรับปลูกต้นไม้ด้วย) 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 5 คน คน ได้แก่ ผู้จัดการ 

สถาปนิก 2  คน อาจารย์ วิศวกร 
ตัวแปรที่ใข้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบแปลนอาคารและการวางผังบริเวณ การจัดสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ
ของศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด 
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ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินการออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
เครื่องมือที่ ช้ นกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็น 
(Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ (1) แบบประเมินแบบร่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
(2) แบบประเมินความแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นแบบประเมินความ
คิดเห็นที่มีจ านวนระดับความคิดเห็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก (3 คะแนน) ระดับปานกลาง (2 คะแนน) และ
น้อย (1 คะแนน) แบบประเมินความคิดเห็นนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วิศวกรและสถาปนิก จ านวน 5 คน ค านวณค่า IOC 
(Index of Item – Objective) ได้ 0.90 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการวิจัย 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีวิธี การเก็บ

รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจะเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจงนับข้อมูลเป็นความถ่ี 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า ประกอบด้วยระดับความคิดเห็น 3 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้โปรแกรมทางสถิติส าหรับการวิจัยที่
ใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลเป็นรายข้อ นับความถี่ของข้อมูล
เพ่ือน ามาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น 

 
ผลกำรวิจัย 
การออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผลการการ

ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบศูนย์การค้า

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สรุปผลผลวิจัยได้ว่า 
1.1 องค์ประกอบของโครงการ (Function Component) ประกอบด้วย ส่วนส านักงาน ส่วนจัด

แสดงเฟอร์นิเจอร์ ส่วนเก็บสินค้า ส่วนอาคารและสถานที่ ส่วนห้องน้ า ส่วนที่จอดรถ ซึ่งทั้งหมดนี้มีอาคารที่จัด
แบ่งเป็นส่วนและพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสมรองรับการท างานทุกส่วน 

1.2 พ้ืนที่โครงการ (Area Requirement) โครงการนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพหมาย 12 เทศบาล
เมืองอรัญญิก พ้ืนที่ของโครงการมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 2,178 ตารางเมตร ธุรกิจศูนย์การค้าขนาดเล็กก าลัง
เจริญเติบโตอย่างมากในกรุงเทพมหานคร และก าลังแผ่ขยายออกมายังหัวเมืองใหญ่ๆตามภูมิภาคต่าง ๆ และ
จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ซึ่งมีจ านวนประชากรอยู่หนาแน่นและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและเป็น เส้นทางที่
เชื่อมต่อระหว่างเมือง จึงน าเอาจุดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพ่ือเป็นเนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มเปา้หมายหลักคือ กลุ่มที่รักการแต่ง ซึ่งนิยมเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ แข็งแรง สวยงาม 
และปลอดภัย  
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การออกแบบนั้นเน้นสร้างความประทับใจ ให้คนที่เขามาในโครงการโดยเน้นการสร้างบรรยากาศที่มี
ความโปร่ง เพ่ือสร้างความผ่อนคลาย ส่วนหน่วยกิจกรรมหลักคือ ส่วนจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

1.3 กฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาโครงการประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
กฎกระทรวงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2555  

1.4 ความหมายและรูปแบบของศูนย์การค้า  
ศูนย์การค้า  คืออาคารหรือกลุ่มของอาคารที่มีการขายสินค้าและบริการแบบขายปลีก อาจอยู่

ในร่มภายใต้อาคารเดียวกัน หรืออยู่กลางแจ้งแบบเปิดโล่งก็ได้ 
2.  การศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ของโครงการออกแบบ

ศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สรุปผลวิจัยได้ว่า 
2.1  แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบใช้หลักการด้านภูมิสถาปัตยกรรม ได้ศึกษาถึงการออกแบบที่

จอดรถของศูนย์การค้าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจอย่างมาก การออกแบบที่จอดรถที่คล่องตัวจะเป็นจุดเด่นของ
ศูนย์การค้าที่จะเชื้อเชิญและง่ายต่อการสังเกตของทางเข้า      

2.2  หลักในการออกแบบร้านค้าย่อยที่ประสบผลส าเร็จจะเป็นร้านซึ่งมีการออกแบบส าหรับให้
สินค้าดูน่าซื้อ นอกเหนือจากดูสวยงามเท่านั้น ร้านค้าย่อยประกอบด้วยสองส่วน ๆ ใหญ่ คือ ส่วนภายนอกและ
ภายใน ส่วนภายนอกคือด้านหน้าของร้านประกอบด้วยตู้หรือหน้าต่างแสดงสินค้า ส่วนภายในคือส่วนของ
สินค้าต่าง ๆ ที่แสดงภายนอก การออกแบบร้านค้าด้านหน้า ต้องให้ดูน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า 
  จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย ได้รูปแบบอาคารศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

 
ภาพที่1-1 ภาพแสดงทัศนียภาพโครงการ 
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ภาพที่1-2 ภาพแสดงทัศนียภาพโครงการ 

 

 
ภาพที่1-3 ภาพแสดงทัศนียภาพโครงการ 

 
 3. ผลการประเมินการออกแบบที่ศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 
   ตารางที่ 1 แสดงผลการออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมคิดเ ็น 
1 การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 2.40 ปานกลาง 
2 สภาพพื้นที่ภายนอกและภายในอาคารมีความสวยงาม 2.00 น้อย 
3 พื้นที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานท่ีก าหนด 2.40 ปานกลาง 
4 ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2.90 มาก 
5 การออกแบบอาคารช่วยประหยัดพลังงาน 2.70 มาก 
6 การออกแบบอาคารเอื้ออ านวยต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ 2.90 มาก 
7 เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคงและทันสมัย 2.40 ปานกลาง 
8 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไดม้าตรฐาน ทนทานและประหยัด 2.90 มาก 
9 ลักษณะอาคารสามารถรองรับเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงได้ 2.60 มาก 
10 การจัดพื้นที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน 2.40 ปานกลาง 

                                  รวม 2.10  
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมาก
ที่สุด 3 อันดับ คือ ข้อ 1 การออกแบบพ้ืนที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง (ค่าเฉลี่ย 2.90) ข้อ 4 ระบบ
อาคารออกแบบได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่กฎหมายก าหนด (ค่าเฉลี่ย 2.80) ข้อ 6การ
ออกแบบอาคารเอื้ออ านวยต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ย 2.70) ข้อ 5 การออกแบบอาคารช่วยประหยัด
พลังงาน (ค่าเฉลี่ย 2.70)  และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 10 การจัดพ้ืนที่ห้อง
เหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย2.20) ข้อ 9 ลักษณะอาคารสามารถรองรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงได้ (ค่าเฉลี่ย 2.40) ข้อ 3 พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 2.40) 
เมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย 2.55 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ศูนย์การค้า
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าแบบแปลนที่ที่
น าเสนอสามารถใช้งานได้จริง ออกแบบได้ถูกต้องมีความเหมาะสมส าหรับเป็นว่า ศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้าน และมีพ้ืนที่ใช้สอยครอบคลุมทุกส่วนงานที่ก าหนด 
 
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

1.  ผลการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่ออาคารศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกโดยมีประเด็นส าคัญของผลการพัฒนาแนวปฏิบัติฯ ดังนี้ 

1.1  ผลการเพ่ือออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งนี้เพราะการออกแบบได้อิงถึงการต้องการของส่วนพ้ืนที่และผู้ใช้งานโดยตรง
จึงท าให้การออกแบบตรงความต้องการของผู้ใช้งาน 

1.2  ผลการเพ่ือออกแบบศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกพบว่ายังคงต้องมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดอีกหลายจุด อธิบายได้ว่าถ้าจะน าแบบเพ่ือขอรับการอนุมัติ
งบประมาณ ยังคงต้องมีการออกแบบรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องอีกหลาย เช่น การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
การประมาณราคา การวางผังบริเวณ และงานด้านอื่นๆ 

2.  ผลการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่ออาคารศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ าน อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกโดยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

2.1  การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่ออาคารศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อหลักการออกแบบ ด้วยสาเหตุว่าการ
วิจัยนี้ได้ก าหนดหัวข้อแบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามท่ีครอบคลุมหลักการออกแบบอาคารต่างๆ 

2.2  การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่ออาคารศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อให้เกิดการตอบรับที่ดีต่อแบบอาคารศูนย์การค้า เพราะว่าจากผล
การทดลองได้ภาพรวมทั้งหมดนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.40 คุณภาพระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

จากผลการศึกษาโครงการออกแบบที่ศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผู้ประเมินเสนอแนะในการศึกษาดังต่อไป   

1.  ควรออกแบบช่วงเสาโครงสร้างไม่ให้วางกลางห้องร้านเช่า 
2.  การออกแบบอาคาร ต้องสร้างความน่าสนใจ ภาพลักษณ์อาคารยังขาดจุดเด่น 
3.  ขาดการน าเสนอแนวคิดท่ีมาของการออกแบบ 
4.  ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อาคารเพ่ิมเพ่ืออธิบายเชื่อมโยงกับการจัดพ้ืนที่ใช้สอย 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1123 
 

 
  

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

[1]  ประชาชาติธุรกิจ. (2556). ไฮสปีดเทรน-สี่แยกอินโดจีนหนุน พิษณุโลก เศรษฐกิจขาขึ้น. Retrieved 
ธันวาคม 20, 2561, : home : https://www.home.co.th/hometips/detail/74794 

[2]  ณพสกล สีมานะชัยสิทธิ์. (2007) ความเป็นมาและความส าคัญของเฟอร์นิเจอร์ความเป็นมา Retrieved 
ตุลาคม 11, 2561 : blogger : http://nopsakon-net.blogspot.com 

 
 

https://www.home.co.th/hometips/detail/74794


เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1124 
 

 
  

S 028 
รถพรวนดินก าจัดวัชพืช  

The small tillage car 
 

ณัฐวุฒิ กุลศิริ¹ ณัฐภัทร บริบูรณ์¹ อดุมศักดิ์ พยัคฆเดช² ปรีชา สร้อยสาย² 
Natthawut Gulsiri¹, Natthaphat Boribun¹, Udomsak Payakkadech² and reecha soisai²  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบรถพรวนดินก าจัดวัชพืช 2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของรถพรวนดินก าจัดวัชพืช กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ภายในแผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ านวน 5 คน และเกษตรกร จ านวน 30 คน ในการพัฒนาพรวนดินก าจัดวัชพืช
แบบใช้เครื่องยนต์ มีส่วนประกอบหลักคือ ชุดโครงงาน ชุดใบพรวน และ ชุดสกีปรับระดับ ทดสอบรถพรวน
ดินที่มีชุดใบพรวนดิน แตกต่างกัน 3 แบบ คือ ใบพรวนดินท้องตลาด , คราดและสามเหลี่ยม แปลงที่ทดสอบ
เป็นดินร่วนในการทดสอบใบพรวนดินได้สร้างชิ้นจ านวน 2 ใบ และใบพรวนดินท้องตลาดจ านวน 1 ใบ  

การทดสอบพรวนดินตั้งความเร็วของเครื่องยนต์ที่ความเร็ว  2500  รอบ/นาที ขนาดแปลง
กว้าง 1 เมตร x  ยาว 10   เมตร   ความเร็วในการเคลื่อนที่ใบพรวนดินท้องตลาด การท างานไม่ราบลื่น 
เนื้อดินไม่ สม่ าเสมอ ใบพรวนดินแบบคาดมีการเคลื่อนที่สม่ าเสมอ ควบคุมการท า งานง่ายที่สุด โดย
ความเร ็วในการ เคล ื่อนท ี่ขึ้นอยู่กับความเรียบของหนา้ด ิน 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของใบพรวนดินสามเหลี่ยม ท า ให้ผิวดินและวัชพืชมีความละเอียด
มากกว่า ใบพรวนดินท ้องตลาด ใบพรวนด ินสามเหล ี่ยมมีประส ิทธิภาพในการกจ ัดวัชพืชร้อยละ 93.92 ขนาด
ของใบพรวน มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.29 
S.D. = 0.46) 

 
ค าส าคัญ : รถพรวนดิน ก าจัดวัชพืช 
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Abstract 
The objective of education 1) for develop prototype of the small tillage car. 2) for 

learning performance of the small tillage car. The representative sample is five teachers 
are in department of Mechanics, Phetchabun Technical College and thirty farmers. The 
main components of the development an engine-driven weed is handle set, shoveling 
blade set and ski adjust level set. Testing the different of the small tillage car which are 
normally shoveling blade, Rota-finger shoveling blade and Cylinder shoveling blade. Field 
test was conducted in clay loam. The most of weeds is grass more than another weed. 
Random testing of my small tillage car project is two shoveling blades and a prototype 
shoveling blade. 

The fast of testing shoveling blade is 2500 Round/Minute. The size of soil 
conservation test is Width 1 meter x Length 10 meter. The most fast of the small tillage 
car dynamic is normally shoveling blade. The wheel of Rota-finger dynamic has slowest 
and controls the hardest work. The fast of dynamic depend on flatness front of soil 
because if flatness front of soil the dynamic can work conveniently 

The conclude of this project is the performance of Cylinder shoveling blade make 
surface of soil and weed has precise more normally shoveling blade. The performance of 
Cylinder shoveling blade is 93.92 percent size of shoveling blade has appropriate to use. 
The performance of the small tillage car is good level. ( X = 4.29 S.D. = 0.46) 

 
Keywords: The small tillage car, Eliminate weeds 
 
บทน า 

  ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก สาเหตุที่ส าคัญของ  
ปัญหาคือ วัชพืช พ้ืนที่ท าการเกษตรที่ไม่มีการควบคุมวัชพืชอาจท าให้ผลผลิตลดลง การก าจัดวัชพืชจึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อผลผลิต และรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ ปัจจุบันมีรถพรวนดินก าจัด
วัชพืชจ าหน่ายในท้องตลาดในหลายรูปแบบ แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากมีราคาแพง และท างานได้
ช้า คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการสร้างรถพรวนดินก าจัดวัชพืชแบบใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 

ส่วนมากรถพรวนดินแบบติดเครื่องยนต์เล็ก เมื่อใบมีดกินดินจะท าให้เกิดแรงตะกุยมาก ซึ่งท าให้       
คนท างานต้องออกแรงฉุดดึงรถพรวนดินไว้ขณะพรวนดิน ซึ่งจะท าให้คนงานเหนื่อยง่าย ไม่สามารถท างานได้
นานและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ การแก้ไขข้อบกพร่องของรถพรวนดินติดเครื่องยนต์ขนาดเล็กจึงต้อง
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พยายามออกแบบให้ใบมีดกินดิน โดยไม่ต้องออกแรงดึงรถพรวนดินไว้หรือออกแรงให้น้อยที่สุด นอกจากนี้รถ
พรวนดินต้องสามารถใช้งานได้ง่ายและมีราคาถูก 

คณะผู้วิจัยหวังว่ารถพรวนดินก าจัดวัชพืชที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยให้เกษตรกร 
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ พร้อมทั้งสามารถช่วยลดปัญหา ลดมลพิษทางดินที่มีสารพิษตกค้างในดิน และ
เป็นการแก้ปัญหาการขาดแรงงานในการก าจัดวัชพืช นอกจากนี้การใช้กลไกก าจัดวัชพืชแทนการใช้สารเคมี 
เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาต้นแบบรถพรวนดินก าจัดวชัพืช 
2.  เพ่ือศึกษาประสิทธภิาพของรถพรวนดินก าจดัวชัพืช 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  เครือ่งพรวนก าจัดวัชพืช 
เครื่องพรวนก าจัดวัชพืชนอกจากจะใช้ก าจัดวัชพืชแล้ว ยังช่วยพรวนดินอีกด้วยโดยทั่วไปเครื่อง

พรวนก าจัดวัชพืชสามารถถูกออกแบบให้มีการท าลายวัชพืชได้ 3 ลักษณะ คือ 
1.1  การถอนราก (Uprooting) คือ การขุดถอนรากให้วัชพืชตาย 
1.2  การตัด (Cutting) คือ การตัดต้นวัชพืชบริเวณส่วนที่อยู่เหนือผิวดิน 
1.3  การกลบ (Covering) คือ การกลบฝังวัชพืชด้วยดิน 

2.  หลักการออกแบบรถพรวนดินก าจัดวัชพืช 
      2.1  สร้างเครื่องมือพรวนดินที่มีลักษณะการท างานในการก าจัดวัชพืช โดยใช้เครื่องยนต์ขับ ขนาด 

5-7 แรงม้า เป็นต้นก าลัง 
2.2  ใช้ระบบถ่ายทอดก าลังด้วยสายพานโซ่และสเตอร์ โดยระบบถ่ายทอดก าลังด้วยชุดโซ่และ

สเตอร์ ส่งต่อก าลังไปที่ใบมีดพรวนดิน 
2.3  ส่วนประกอบต่าง ๆ เน้นการสร้างขึ้นเอง ใช้อุปกรณ์ส าเร็จรูปน้อยที่สุด และออกแบบให้

ต้นทุนในการสร้างน้อยที่สุด 
2.4  การพรวนดินจะใช้ใบมีดตัว “L” ซ่ึงท าจากเหล็กแผ่นแล้วเอามาดัดปลายให้โค้ง และกัดริม

ให้คมสามารถที่จะตีดินได้ง่าย 
2.5  การลดแรงดึงที่ด้ามจับรถพรวนดิน สร้างล้อโครงเหล็กติดด้านหน้าเป็นตัวต้านการเคลื่อนที่

ไปข้างหน้า และติดตั้งเครื่องยนต์ให้ห่างจากโซ่และสเตอร์ เพ่ือให้น้ าหนักของเครื่องยนต์กดลงบนล้อหน้า 
3. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
เครื่องยนต์เล็กเป็นเครื่องยนต์ที่มีสูบเดียวขนาดไม่เกิน 10 แรงม้า มีชนิดแบบสูบตรง และชนิด 

แบบสูบเอียง เครื่องยนต์เล็กที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไปจะใช้งานเกี่ยวกับด้านการเกษตรเป็นส่วน
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ใหญ่ เป็นเครื่องยนต์ที่น าเข้ามาผลิตในประเทศไทย มีทั้งแบบใช้น้ ามันเบนซิน ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ใช้
น้ ามันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง เครื่องยนต์เล็กมีหลายยี่ห้อ เช่น ฮอนด้า คูโบต้า ยันม่าร์ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงเครื่องยนต์เล็กฮอนด้าแก๊สโซ

ลีน  
 

  4. สมการที่ใช้ในโครงการ 
4.1 ประสิทธภิาพการก าจัดวชัพืช 

  ประสิทธภิาพการก าจัดวชัพืช  คือ อัตราส่วนระหว่างจ านวนวัชพืชที่ถูกท าลายต่อ จ านวน  
วัชพืชที่มีอยู่ก่อนการก าจัด ในการทดสอบใช้การนับจ านวนต้นวัชพืชในกรอบขนาด 1X1  เมตร แปลงย่อยละ 2 
จุด ประสิทธภิาพการก าจัดวชัพืชสามารถค านวณได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

𝑒𝑤 = 
𝑁1  − 𝑁2 

𝑁1 

 
𝑥100 

 
เมื่อ 𝑒𝑤   คือ ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช (ร้อยละ) 

   𝑁1, 𝑁2 คือ จ านวนของวัชพืชที่นับได้ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ก่อนและหลังการ

ก าจัด(ต ้นต ่อหน่วยพ ื้นท ี่) 
 

4.2 สมรรถนะทางไร่ประสิทธิผล 
   สมรรถนะทางไร่ประสิทธิผล  คือ พื้นที่ท่ีเครื่องพรวนก าจัดวัชพืช ท างานได้จริงต่อหน่วย

เวลา สามารถค านวณได้จากสมก 

 
 

   เมื่อ         คือ สมรรณนะทางไร่ประสิทธิผล (ไร่ต่อชั่วโมง)   
                   คือ อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)   
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            คือ หน้ากว้างการท างาน (เมตร) 
               คือ ประสิทธิภาพทางไร่ ซึ่งเท่ากับอัตราส่วนของเวลาที่ได้งานต่อเวลาทั้ง                  
หมดในการท างาน  
            5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
              มงคล (2533) ได้ท าการพัฒนาเครื่องพรวนก าจัดวัชพืชระหว่างแถวต้นข้าวในนาด าชนิดใช้แรง
คนเข็น 3 แบบ คือ 1) เป็นแบบที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาใหม่ คือลูกพรวนเป็นลักษณะทรงกระบอกขนาดเส้น    
ผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร กว้าง 150 มิลลิเมตร (ส าหรับพรวนในแปลงนาด าที่มีระยะห่างระหว่างแถว            
30 เซนติเมตร 2) ฟันลูกพรวนท าด้วยเหล็กแผ่นอาบสังกะสีหนา 1.05 มิลลิเมตร ตัดพับและลับเป็นคมมีดสูง        
34 มิลลิเมตร คมมีดเป็นแบบเรียบและแบบฟันเลื่อยวางสลับกันบนลูกพรวนตามแนวยาวโดยท ามุม              
กับแนวแกนประมาณ 10 องศา และมีชุดสกีมีกว้าง 150มิลลิเมตร ยาว 420 มิลลิเมตร โดยให้ปลายด้านหน้า  
เรียวลงหัวเชิดเล็กน้อย ท้ายปิดคล้ายลาเรือแต่เจาะรูเพ่ือระบายน้ าที่ขัง มีครีบใต้ท้องสกีเพ่ือช่วยในการทรงตัว 

 Victor and Verma (2003) ได้ออกแบบเครื่องพรวนแบบโรตารีโ่ดยใช้เครื่องยนต์แกส๊โซลีน 
ขนาด 0.5 แรงม้า ทดรอบผ่านชุดทดเกียร์ ใช้สายพานและโซ่ส่งถ่ายก าลงัไปที่ล้อขับเคลือ่นและชุดโรตารี ่ ใช้
ใบมีดโรตารี่รปูตัวแอล (L-shaped) จ านวน 4 ใบตดิอยู่บนหน้าแปลน สามารถปรับความลึกได้โดยใช้ล้อปรบั
ระดับ (guage wheel) จากการทดสอบในแปลงทีม่ีระยะห่างระหว่างแถว 20 เซนติเมตร พบว่า                 
มีความสามารถในการท างาน 0.04-0.06 เฮกแตร์ต่อชัว่โมง ประสิทธิภาพทางไร่รอ้ยละ 71 และ
ประสิทธภิาพในการก าจดัหญา้ร้อยละ 90.5 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
1.1  หลักสูตร/ค าอธบิายรายวิชา 
1.2  หลักการท างานของรถพรวนดินก าจัดวชัพืช 

2.  ประชากรและกล ุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการประเมินคุณภาพรถพรวนดนิก าจัดวัชพืช คืออาจารย์ภายในแผนกวิชาช่าง

ยนต์ วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์จ านวน 5 คน และเกษตรกร จ านวน 30 คน ในการพัฒนาพรวนดินก าจัด
วัชพืชแบบใช้เครื่องยนต ์

3.  ขั้นตอนการทดลองรถพรวนดินก าจัดวชัพืช 
3.1 สมรรถนะทางไร่ประสิทธผิล 
ในการทดสอบการท างานของรถพรวนก าจัดวัชพืชในงานวิจัยนี้ ได้ท าการจับเวลาในการ

ทดสอบ ทั้งเวลาที่ใช้ท างานทั้งหมด เวลาที่ใช้ในการเลี้ยว และเวลาที่ได้งาน เป็นต้น 
3.2  ประสิทธิภาพของรถพรวนดินก าจัดวชัพืช 
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การหาประสิทธิภาพของรถพรวนดิน โดยการหาจ านวนของวชัพืชทั้งก่อนและหลังการ
ทดสอบ จะถอนวชัพืชที่มีก่อนและหลังการทดสอบพรวนก าจัด ในพ้ืนที ่ 1 ตารางเมตร โดยก่อนพรวนจะสุ่ม
ถอน 3 ครั้ง เนื่องจากใบลูกพรวนมีทั้งหมด 3 รปูแบบ 

4. วิธีการทดลอง 
      4.1  เลือกแปลงดนิที่มีสภาพผวิเรยีบ มีความชื้นพอสมควร ปักเสาก าหนดแนวพ้ืนที่ ๆ จะทดสอบ  

1 เมตร x 10 เมตร 
4.2  เก็บตัวอย่างดนิ โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตรวจสภาพพ้ืนที่และลักษณะดิน 
4.3  สตาร์ทเครื่องยนต์และปรับความเรว็รอบของเครื่องยนต์ ที ่2,500 รอบต่อนาท ีแลว้พรวน

ดินจากริมนอก โดยใช้การพรวนดินแบบต่อเนื่อง และกลบัหัวงานปลายแถว  จับเวลาที่ใช้ในการพรวนดินแต่
ละเที่ยวเพ่ือหาความเรว็ในการท างาน แลว้คิดเปน็ค่าความเร็วเฉลี่ย 

      4.4  จับเวลาการกลับหัวงานในแต่ละเที่ยว หลังพรวนดินเสร็จระยะ 10 เมตร แล้วเลี้ยว
กลับมาเริ่มต้นใหม่ 

      4.5  วัดความลึก ความกว้างในการพรวนดินแต่ละเที่ยวโดยการสุ่มต าแหนง่ โดยใชไ้ม้บรรทัดวัด
ความลึกจากขอบลา่งของร่องขุด และใช้เทปวัดระยะความกว้างของรอยพรวนดินจากการแตกของดินริมนอก
สุด ของแตล่ะแถวและความกว้างของแต่ละชุดใบมีด 

สถานที่ทดสอบ : แปลงดินที่วทิยาลยัเทคนิค
เพชรบรูณ์ 

 
 5. ใบพรวนดินท้องตลาด 

ถูกออกแบบโดยใช้เหล็กแบนขนาดความกวา้งทั้งหมด 1.3 นิว้ ขนาดความยาวทั้งหมด             
20 เซนติเมตร ได้ถูกดัดโค้งงอคล้ายเคียว ที่ปลายใบพรวนเป็นคมมีดและดัดท ามุม 45 องศา เพ่ือให้ปาดเขา้
หน้าดินและลดแรงต้าน 

 
ภาพที่ 2 ใบพรวนดินท้องตลาด 
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ภาพที่ 3 แสดงภาพผิวดินใบพรวนท้องตลาด 

  6.  ใบพรวนดินคราด 
  ถูกออกแบบโดยใช้เหล็กแบนขนาดความกว้างทั้งหมด 1 นิ้ว ขนาดความยาวของแกนใบพรวน      
10 เซนติเมตร และเชื่อมเข้ากับใบพรวนดินที่ออกแบบเป็นรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้ามี 6 ฟัน ลักษณะคล้ายคราด   
ใช้เหล็กแบนขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ขนาดร่องฟันของใบมีดพรวนดินมีระยะห่าง 7 มิลลิเมตร ท ามุมเอียงที่
แกนกับใบมีดพรวนดิน 30 องศา เจียรคมมีดที่ปลายฟันคราด เพื่อให้ปาดเข้าหน้าดิน 
 
 

 
ภาพที่ 4 ใบพรวนดินคราด 

 
ภาพที่ 5 แสดงภาพผิวดินใบพรวนคราด 

7. ใบพรวนดินสามเหลีย่ม 
ถูกออกแบบโดยใช้เหล็กแบนมีขนาดความกว้างทั้งหมด 1 นิว้ และขนาดความยาวของแกนใบ

พรวน 10 เซนติเมตร และเชื่อมเข้ากับใบพรวนดินที่ออกแบบให้เปน็รูปทรงสามเหลี่ยมใช้เหล็กแบนขนาด 
ความกวา้ง 2 นิ้ว ขนาดใบมีดพรวนดนิในแตล่ะด้านเท่ากัน ยาว 5.5 เซนตเิมตร สูงทั้งสองด้าน 5.5 
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เซนติเมตร ท ามุมเอียงที่แกนกับใบมีดพรวนดิน 15 องศา เจียรคมมีดด้านซ้ายดา้นขวาให้ขนาดเท่ากัน และ
เจียรหวัสามเหลีย่มใหโ้ค้งมน เพ่ือให้ปาดเข้าหนา้ดินและลดแรงต้าน 

 
ภาพที่ 6 ใบพรวนดิน
สามเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 7 แสดงภาพผิวดินใบพรวนสามเหลี่ยม 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการประเมินคุณภาพของรถพรวนดินก าจัดวัชพืช 
ในการศึกษาสว่นนี้ได้ท าการศึกษาถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ         

การท างานโครงการรถพรวนดนิก าจัดวชัพืชการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรถพรวนดินก าจัดวัชพืช 

 

ข้อ รายการ X  S.D. แปลผล 

1 การออกแบบมีความเหมาะสม 4.20 0.75 ดี 
2 มีคุณภาพสามารถใช้งานได้จริง 4.80 0.40 ดีมาก 
3 มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน 4.20 0.40 ดี 

 4 ประหยัดคุ้มค่า 3.60 0.49 ดี 
5 มีความแข็งแรงทนทาน 4.20 0.40 ดี 

6  มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.20 0.40 ดี 
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7 ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 4.80 0.40 ดีมาก 

 เฉลี่ย 4.29 0.46 ดี 

จากตาราง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของ
โครงการรถพรวนดินก าจดัวชัพืชอยู่ในระดับด ี( X =4.29 S.D.= 0.46 ) 

2.  การหาประสิทธภิาพของรถพรวนดนิก าจัดวชัพืช 
        การน ารถพรวนดนิก าจัดวัชพืชไปใชจ้ริงกับกลุ่มตวัอยา่งคือ อาจารย์แผนกวชิาชา่งยนต์ จ านวน      

5 คน และเกษตรกร จ านวน 30 คน ซึ่งค่าประสิทธภิาพของรถพรวนดินก าจดัวชัพืชแสดงไว้ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของรถพรวนดินก าจัดวัชพืช 3 รูปแบบ 

รูปแบบล้อ อัตราเร็วการ 
เคลื่อนที่* 
(กิโลเมตร/
ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพ
ทางไร่เฉลี่ย 

สมรรถนะทางไร่ประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการ
ก าจัดวัชพืช (ร้อย
ละ) 

(ไร่/ชั่วโมง) (เฮกแตร์/
ชั่วโมง) 

ใบพรวนดิน
ท้องตลาด 

0.940 0.71 0.21 0.03 83.33 

ใบพรวนดิน
คราด 

0.858 0.91 0.23 0.04 
 

78.88 

ใบพรวนดิน
สามเหลี่ยม 

1.031 0.76 0.24 0.04 93.92 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าใบพรวนดินสามเหลี่ยมมีการก าจัดวชัพืชได้มากท่ีสุดเท่ากับ ร้อยละ 93.92 

เป็นเพราะพ้ืนที่หน้าตัดในการก าจัดวัชพืชมากกว่าใบพรวนดินชนิดอื่นๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถพรวนดนิก าจัดวชัพืช ใบพรวนดนิสามเหลี่ยม มีความเร็วในการ

เคลื่อนที่มากที่สุด ใบพรวนดนิคราดมีการเคลื่อนที่ช้าที่สุดและควบคุมการท างานยากท่ีสุด โดยความเรว็ใน
การเคลื่อนที่นัน้จะข้ึนอยู่กับความเรียบของแปลงดิน 

ประสิทธภิาพทางไร่ซึ่งหาจากอัตราส่วนระหว่างเวลาที่ได้งานต่อเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการท างาน 
พบว่าใบพรวนดินแบบคราดมปีระสิทธภิาพทางไร่เฉลีย่มากที่สุดเท่ากับ 0.91 เนื่องมาจากเวลาที่ใช้ในการ
เลี้ยวมีค่าน้อยมาก จึงท าให้เวลาทั้งหมดและเวลาที่ได้งานมีค่าใกล้เคียงกัน แต่พบว่าใบพรวนดินแบบ
สามเหลี่ยมมีค่าสมรรถนะทางไร่ประสิทธผิลเฉลีย่มากที่สุดเท่ากับ 0.24 ไร่ต่อชัว่โมง ประสิทธภิาพในการ
ก าจัดวัชพืช ได้จากการนบัจ านวนต้นหญ้าก่อนการพรวนก าจัดวัชพืช และหลังการพรวนก าจัดวัชพืช พบว่า
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ใบพรวนดินแบบสามเหลี่ยมมีการก าจัดวชัพืชได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 93.92 เปน็เพราะพ้ืนที่หน้าตัดใน
การก าจัดวชัพืชมากกว่าใบพรวนดินชนิดอื่นๆ 

 
การอภปิรายผลการว ิจ ัย 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญของประเมินประสิทธภิาพการท างานรถพรวนดินก าจดัวัชพืช              
มีความคิดสอดคล้องในเรื่องประสิทธภิาพของรถพรวนดินก าจัดวชัพืชสร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี                
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( X ) = 4.29 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D ) = 0.46 มีค่าไม่เกิน 1 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบว่า ลักษณะแปลงดินที่ใช้ในการพรวน ควรเป็นดินผวิเรยีบ ไม่เป็นร่องหลุม เป็นบอ่ 
และไม่ควรมีต้นวัชพืชที่สูงมาก และสภาพดินต้องไม่แข็งมาก ประการต่อมา ผู้ที่สนใจโครงการวิจัยรถพรวน
ดินก าจัดวชัพืช สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนา และน าไปต่อยอดอาทิ เช่น รถพรวนดินก าจัดวชัพืชแบบ
ระบบบังคับวิทย ุหรือ บังคับผา่นทางโทรศัพท์มือถือ 
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S 029 
รถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 

Multi-purpose truck, centipede wheel, used in the agricultural sector 

 
ศุภวิชญ์ โตมา1  วีระพงษ์องอาจ2 อดิศักดิ์ บุญยงค์3 พัฒน์ดนัย รอดแสวง4  

อุดมศักดิ์ พยัคฆเดช5 ชัชชัย สีหนู6 

Suphawit Toma1  Weerapong Ongart2 Adisak Bunyong3 Phatdanai Rodsawaeng4  
Udomsak Payakkadech5 Chatchai Seenu6 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบน าไปใช้ในภาค
การเกษตรกรรมและหาประสิทธิภาพของรถบรรทุกล้อตะขาบเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราการสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งเราเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อน นั่นคือรถที่ใช้ในการเกษตรโดยรถทั่วไปจะใช้ล้อแบบ
ล้อยาง ซึ่งล้อแบบล้อยางนั้นมักจะประสบปัญหาในพ้ืนที่ที่มีโคลน การขึ้น-ลงทางที่มีความลาดชันมากมัก
เกิดปัญหา  เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ และการเลี้ยวในพ้ืนที่แคบๆ นั้นท าได้ยาก เพราะฉะนั้นจึงได้ท าการสร้าง

สิ่งประดิษฐ์รถบรรทุกล้อตะขาบข้ึน โดยรถบรรทุกล้อตะขาบดังกล่าว มีขนาดของรถ กว้าง 110  เซนติเมตร

ยาว 260 เซนติเมตรสูง 33 เซนติเมตร ใช้เครื่องยนต์ขนาดความจุ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตรระบบ

ขับเคลื่อนล้อตะขาบด้วยเพลาขับ เลี้ยวซ้ายขวาอิสระ และใช้ล้อตะขาบขนาด ความกว้าง 20เซนติเมตร

ความยาวของล้อตะขาบ 140 เซนติเมตรซึ่งพบว่ารถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบสามารถใช้ได้ในพ้ืนที่

ลาดเอียง 60 องศา ใช้น้ ามัน 1 ลิตรต่อระยะทาง 2กิโลเมตร บรรทุกของที่มีน้ าหนัก 400 กิโลกรัมสามารถ

เคลื่อนที่ไปได้เป็นปกติ ใช้งานในภาคการเกษตรกรรมได้จริง 
 
ค าส าคัญ : รถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ, ล้อตะขาบ, ขนย้ายผลผลิต, รถเกษตร 
 
 
 
 
 
123456  สาขาเทคโนโลยียานยนต ์วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์67000 
123456  Automotive Technology Phetchabun Technical College.Muang Phetchabun. 
* Corresponding Author, E-mail : Weerapongongarg@gmail.com 

 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1135 
 

 
  

Abstract 
The purpose of this research was to design and construct a multi-purpose truck, 

centipede wheel, used in the agricultural sector and to find the efficiency of the 
centipede wheel truck to be consistent with the fuel consumption rate. Which we see the 
importance of driving That is a car that is used in agriculture, with a typical car using a 
conventional wheel. Which ordinary wheels often encounter problems in areas with mud 
Up and down the slope with a lot of problems often causes problems. Is a large car and 
turning in a narrow space is difficult, therefore creating a truck wheel centipede artifact 
the truck of the centipede is the size of the car, width 110 cm, length 260 cm, height 33 
cm. 

Use engine capacity 110 cc centipede wheel drive system with drive shaft Turn left, 
free right and using centipede wheels, width 20 cm, length of centipede wheel 140 cm. 
Which found that the multi-purpose truck, centipede wheel, can be used in a 60 degree 
slope area, using 1 liter of oil per distance of 2 km. Carrying a 400 kg weight cargo can 
move normally Can be used in the agricultural sector 

 
Keywords :Multi-purpose truck, Centipede wheel, Moving the product, Agricultural vehicle 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

 รถบรรทุกล้อตะขาบดังกล่าว มีขนาดของรถนั้น กว้าง 110 เซนติเมตรยาว 260 เซนติเมตรสูง 33
เซนติเมตร ใช้เครื่องยนต์ขนาดความจุ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตรระบบขับเคลื่อนล้อตะขาบด้วยเพลาขับ เลี้ยว

ซ้ายขวาอิสระ และใช้ล้อตะขาบขนาด ความกว้าง 20 เซนติเมตรความยาวของล้อตะขาบ 140เซนติเมตร ผ่าน
การทดสอบเพ่ือหาสมรรถนะรถบรรทุกล้อตะขาบในการบรรทุกและการใช้งานในพ้ืนที่ที่แตกต่า งกันท าการ
ทดสอบโดยเริ่มจากการที่ขับรถบรรทุกล้อตะขาบบรรทุกบรรทุกน้ าหนักที่สูงสุดที่รถบรรทุกล้อตะขาบจะ

สามารถบรรทุกได้และการขึ้นทางลาดชันทางลาดชันองศาการลาดเอียงอยู่ที่  60 องศา ได้อย่างดีเพราะล้อ

ตะขาบนั้นมีพ้ืนที่ส าหรับยึดเกาะที่มากกว่าล้อแบบธรรมดาจะเปรียบเทียบได้จากการทดลองนี้เพ่ือหา
ประสิทธิภาพการยึดเกาะของล้อตะขาบ โดยผลของการทดลองนี้รถบรรทุกล้อตะขาบสามารถผ่านไปได้ส าหรับ

การทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถบรรทุกล้อตะขาบนั้น ผลที่ได้ใช้น้ ามัน  1 ลิตรใส่กับรถบรรทุก

ล้อตะขาบแล้วทดลองวิ่งในระยะทาง 2 กิโลเมตร 
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บทน า 
ในการท าการเกษตรเกษตรกรย่อมจ าเป็นต้องมีเครื่องมือหลักนั้นก็คือรถแทรคเตอร์ที่ใช้ในการขนย้าย

สิ่งของหรือสิ่งต่างๆทางการเกษตร เนื่องจากการท าเกษตรในปัจจุบันมีการใช้แรงงานคนเป็นอย่างมากเช่นใน
การขนย้ายของเข้าไปในพ้ืนที่ ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้จึงท าให้เวลาท างานนั้นยาวนานขึ้นหรืออาจท าให้ส่งผล
ผลิตได้ล่าช้า  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงจัดท า รถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ ที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านในพ้ืนที่มีโคลน
และมีทางลาดชันพื้นที่ยากในการเข้าถึง และยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์ เช่น พ่วงหลังใช้ในการขน
ของได้เพ่ิมมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคจ์ัย 
1. เพ่ือออกแบบและสร้างรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบน าไปใช้ในภาคเกษตรกรรม 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของรถบรรทุกล้อตะขาบ 
3. เพ่ือหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินโครงการรถบบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เกี ่ยวข้องเ พื ่อให้สามารถจัดท า โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี  ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1.  การออกแบบเครื่องรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 
2.  เครื่องยนต์ 
3.  ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
4.  ระบบส่งก าลัง  
5.  ระบบบังคับเลี้ยว 
6.  ล้อตะขาบ 
7.  น้ ามันดีเซล 
8.  น้ ามันเบนซิน 
9.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.  การออกแบบ 
จะออกแบบให้สามารถใช้งานได้ นั้นจะใช้ล้อตะขาบเป็นฐานหลักในการออกแบบ ส าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้จะ

ใช้เครื่องยนต์ATV 110 CC มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังแยกอิสระ 1 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง และใช้ชุด

เพลาเลี้ยวซ้ายขวาอิสระ 
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2.เครื่องยนต์  
เครื่องจักรกล ที่สามารถเปลี่ยนพลังงาน ความร้อนเป็นพลังงานกล แล้ว พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นนั้น 

เกิดจารการสันดาป หรือ ว่าการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ เมื่อเกิดการระเบิด จะเกิดก าลังไป
ขับเคลื่อนส่วนต่าง ๆซึ่งเครื่องยนต์ที่ใช่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์ 4 จังหวะ เพลา 
ข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ เครื่องยนต์ท างานไป 4 จังหวะมีดังนี้ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิดและจังหวะ

คาย ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
 

2.1  จังหวะดูด (Intake Stroke) ลิ้นไอดีจะเริ่มเปิดก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน เมื่อลูกสูบ
เคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบน (TDC หรือ Top Dead Center) ไอดี (ส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงจะถูกดูด
เข้ากระบอกสูบ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่เลยจากศูนย์ตายล่าง (BDC  หรือ Bottom Dead Center) ไอดีจะยังคง
ไหลเข้ากระบอกสูบด้วยแรงเฉื่อยจนกว่าลิ้นไอดีจะปิด 

2.2  จังหวะอัด (Compression Stroke) เมื่อลิ้นไอดีปิด อันเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวะอัดซึ่งลูกสูบจะ
เคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ตายบน จังหวะนี้ไอดีประมาณ 10 ส่วนที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบมาในจังหวะดูดจะถูกอัดตัว
ให้มีปริมาตรเล็กลงเหลือประมาณ 1 ส่วน ดังนั้นไอดีซึ่งเป็นส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงจึงมีความดันและ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นพร้อมส าหรับการสันดาปช่วงปลายของจังหวะอัดคือก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายหัว
เทียนจะเกิดประกายไฟขึ้น โดยที่หัวเทียนจะเกิดประกายไฟก่อนที่หัวลูกสูบจะเคลื่อนถึงศูนย์ตายบนกี่องศานั้น
ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ, อุณหภูมิและภาระของเครื่องยนต์ ซึ่งเรียกว่าไฟแก่หรือการจุดระเบิดล่วงหน้า 

2.3จังหวะก าลัง (Power Stroke) (ซึ่งเริ่มนับจากหัวลูกสูบอยู่ที่ศูนย์ตายบน) หรือบางครั้งเรียกว่า จังหวะ
ระเบิด (Expansion Stroke) (ซึ่งเริ่มนับจากหัวเทียนเกิดประกายไฟ) ก าลังจากการระเบิดหรือการสันดาป 
(Combustion) ภายในห้องเผาไหม้จะผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงมาเป็นก าลังงานขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ 
ในจังหวะนี้จะไปสิ้นสุดจนกว่าลิ้นไอเสียจะเปิด 
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2.4จังหวะคาย (Exhaust Stroke) จังหวะนี้เริ่มต้นจากลิ้นไอเสียจะเริ่มเปิดก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงศูนย์
ตายล่าง แก๊สไอเสียซึ่งยังมีความดันจากการขยายตัวอยู่จะระบายออกทางลิ้นไอเสีย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่เลยจาก
ศูนย์ตายล่าง (BDC) จะผลักดันให้ไอเสียไหลออกไปจากกระบอกสูบ 

 

3.  ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ 
3.1  ฝาสูบ (CYLINDER)  เป็นชิ้นส่วนที่ติดตั้งอยู่บนเสื้อสูบ ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบของห้องเผาไหม้ 

และมีอุปกรณ์ลิ้นปิด-เปิดบนฝาสูบ  และยังมีช่องหัวเทียน ดังนั้นฝาสูบจึงต้องมีความแข็งแรง และทนต่อ
อุณหภูมิจากการท างานของเครื่องยนต์ได้ ด้วยเหตุนี้ฝาสูบจึงท ามาจากเหล็กหล่อหรือโลหะผสมอลูมิเนียม  แต่
ระยะหลังได้หันมาใช้อลูมิเนียมมากขึ้นเนื่องจากมีน ้าหนักเบาและยังระบายความร้อนได้ดีอีกด้วย 

3.2เสื้อสูบ (CYLINDER BLOCK)  เสื้อสูบเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่และมีน ้าหนักมากท่ีสุด  เป็นที่ติดตั้งชิ้นส่วนต่าง 
ๆ ชิ้นส่วนที่ติดกับเสื้อสูบได้แก่กระบอกสูบหลาย ๆ ชุด ซึ่งมีลูกสูบเคลื่อนที่ข้ึนและลงอยู่ภายใน เพลาข้อเหวี่ยง 
เพลาลูกเบี้ยว  วาล์ว  จานจ่าย เป็นต้น  ลักษณะของเสื้อสูบที่เรามักพบเห็นกันบ่อยก็จะมีทั้ง แบบตัววี หรือ
แบบแถวเรียง 

3.3  ลูกสูบ (PISTON) เป็นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวขึ้น-ลง อยู่ในกระบอกสูบ   ลูกสูบนั้นจะต้องมีความ
แข็งแรงพอที่จะรับแรงกดดันและความร้อนที่เกิดข้ึนในห้องเผาไหม้ได้  หน้าที่ของลูกสูบก็คือ รับแรงกดดันจาก
การเผาไหม้และส่งก าลังนี้ไปสู่เพลาข้อเหวี่ยงโดยผ่านก้านสูบ  โดยปกติแล้วลูกสูบนั้นจะท ามาจากโลหะผสม
อลูมิเนียม 

3.4  แหวนลูกสูบ (PISTON RING)  แหวนลูกสูบนั้นเป็นตัวป้องกันไม่ให้ก าลังอัดรั่ว ซึ่ง
สามารถแบ่งออกมาได้ 2ชนิด คือ 

3.4.1  แหวนอัด (COMPRESSION) ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ก าลังอัดรั่วผ่านช่องว่างรอบ ๆลูกสูบ   
3.4.2  แหวนกวาดน้ ามัน (OIL RING) ท าหน้าที่ควบคุมปริมาณน ้ามันที่หล่อเลี้ยงลูกสูบ

กับกระบอกสูบให้อยู่ในปริมาณที่พอดี 
3.5  ก้านสูบ (CONNECTING ROD)  ก้านสูบนั้นจะท าด้วยเหล็กผสมหรือเหล็กหล่อเหนียว 

หรือ อลูมิเนียมผสม  เพ่ือให้แข็งแรงไม่ยืดหดตัว น ้าหนักเบาก้านสูบนั้นจะท าหน้าที่ต่อลูกสูบกับ
เพลาข้อเหวี่ยง โดยที่ปลายด้านเล็กนั้นจะยึดติดกับสลักลูกสูบ และปลายด้านใหญ่จะยึดติดกับ
เพลาข้อเหวี่ยง และจะถ่ายทอดก าลังไปสู่เพลาข้อเหวี่ยง 

3.6  เพลาข้อเหวี่ยง (CRANKSHAFT)  เพลาข้อเหวี่ยงเป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว โดยรับ
พลังงานมาจากห้องเผาไหม้ ซึ่งเปลี่ยนจากการขึ้น-ลง ของลูกสูบมาเป็นการหมุนแทน 

3.7  ฟลายวีล (FLY WHEEL) หรือล้อช่วยแรง  เป็นตัวสะสมพลังงานการหมุนที่ถูกส่งมาจาก
เพลาข้อเหวี่ยง และช่วยให้เครื่องยนต์ตัดต่อก าลังต่อไป 

3.8  เพลาลูกเบี้ยว (CAM SHAFT) ส่วนปลายสุดของแคมชาฟท์นั้นจะมีเฟืองเพลาลูกเบี้ยว  
ซึ่งจะถูกขับให้หมุนโดยเพลาข้อเหวี่ยง  เฟืองของเพลาลูกเบี้ยวจะใหญ่กว่าเฟืองข้อเหวี่ยงสองเท่า  



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1139 
 

 
  

จึงท าให้เพลาลูกเบี้ยวนั้นมีการหมุน 1รอบ แต่เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2รอบ  หน้าที่ของแคมชาฟท์
นั้นคือบังคับการปิด-เปิด ของลิ้นให้เป็นไปตามจังหวะของเครื่องยนต์ 

3.9  อ่างน ้ามันเครื่อง (OIL PAN) เป็นชิ้นส่วนที่ใช้เก็บน ้ามันเครื่องเพ่ือไห้ปั๊มสามารถดูด
น้ ามันเครื่องเพ่ือส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆของเครื่องยนต์ 

3.10  ปะเก็น (GASKET) เป็นตัวคั่นกลางระหว่างหน้าสัมผัสของโลหะเพ่ือป้องกันการรั่ว  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ที่รู้จักกันก็จะมี ปะเก็นฝาสูบ,ปะเก็นอ่างน ้ามันเครื่อง 

 

4.  ระบบส่งก าลัง  
4.1  ระบบที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ ไปสู่ล้อขับเคลื่อน เป็นการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยน

อัตราทด การเปลี่ยนทิศทางคือเปลี่ยนจากกานเดินไปข้างหน้าหรือท าไห้เดินถอยหลังได้ 
 

5.  ระบบบังคับเลี้ยว 
5.1  เป็นระบบที่คอยท าการบังคับทิศทางรถให้เลี้ยวตามความต้องการได้  

 

6.  ล้อตะขาบ 
6.1 ล้อที่มีลักษณะยาวมีทั้งแบบเป็นเหล็ก และแบบยาง ซึ่งคุณสมบัติการใช้ที่แตกต่างกันล้อตีนตะขาบเป็น

ล้อที่ไม่ต้องหมั่นดูแลรักษาเหมือนล้อยางแบบธรรมดาที่ต้องคอยเติมลม หรือมีปัญหายางรั่วดังภาพที่2 
 

 
 

ภาพที่ 2แสดงล้อตะขาบแบบยางและแบบเหล็ก 
 

7.  น้ ามันดีเซล 
7.1เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ แต่จะมีช่วงของจุดเดือดและความข้นใสสูงกว่า

น้ ามันเบนซิน เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่มีมูลฐานของการท างานที่แตกต่างจากเครื่องยนต์
เบนซิน การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลใช้ความร้อนที่เกิดจากการอัดอากาศอย่างมากภายในกระบอกสูบ 
แล้วฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเพ่ือท าการเผาไหม้ ไม่ใช่เป็นการจุดระเบิดจากหัวเทียนเหมือนเครื่องยนต์เบนซิ น ซึ่ง
เครื่องยนต์ดีเซลในสมัยแรก ๆ นั้นมีขนาดใหญ่โตมาก เพราะต้องการให้ทนกับความร้อนและแรงอัดสูง ๆ ได้ 
เครื่องยนต์ดีเซลสมัยก่อนก็น าไปใช้เป็นเครื่องต้นก าลัง เช่น ใช้เป็นต้นก าลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม และใช้ในเรือ ต่อมาได้มีการพัฒนาสร้างเครื่องยนต์ให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้
เป็นเครื่องต้นก าลังของเครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น รถไฟ รถบรรทุก 
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รถแทร็กเตอร์ เรือประมง เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของน้ ามันดีเซลเพ่ือให้เหมาะสมกับ
เครื่องยนต์ต่าง ๆดังภาพที่ 3 

 

       
 

ภาพที่ 3แสดงน้ ามันดีเซล 

 

8.  น้ ามันเบนซินหรือก๊าซโซลีน (Gasoline)  
8.1เป็นเชื้อเพลิงที่ระเหยได้ง่าย ได้มาจากการกลั่นน้ ามันดิบในโรงกลั่น โดยกลั่น หรือ ตัดเอาส่วนที่เบา

พอเหมาะจากส่วนต่างๆ ในกรรมวิธีการกลั่น แล้วเอามาผสมกันและปรุงแต่งด้วยสารเพ่ิมคุณภาพต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น แนฟธา, Isomerateและสารเติมแต่ง (Additives) เช่น เอทานอล เป็นต้น เพ่ือให้เหมาะสมแก่การใช้
เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซินชนิดสันดาปภายในโดยมีหัวเทียนเป็นเครื่องจุดระเบิด (Spark Ignition 

Internal Combustion Engine) ดังภาพที ่4 
 

 
 

ภาพที่ 4แสดงน้ ามันเบนซินชนิดต่างๆ 
 

9.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณัฐวุฒิ ปิงธิ และคณะ ได้ท างานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาดเล็กโดยใช้

ชุดเกียร์รถไถเดินตาม การวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้รถไถแบบล้อตีนตะตาบในการไถนาโดยการใช้ไถแบบหัว
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หมูในการไถนาโดยดินที่แตกต่างกันเพ่ือหาอัตราการกินน้ ามันโดยการใช้ความเร็วรอบที่ต่ าและสูง ผลของการ
ทดลองพบว่าความเร็วรอบต่ าจะมีผลท าให้ระยะเวลาในการไถนานขึ้นและมีอัตราการสิ้นเปลืองที่มากกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเร็วรอบที่สูงกว่า ในทางกลับกันถ้าเปลี่ยนความเร็วรอบในการไถที่รอบสูงกว่าจะมีผลท า
ให้ระยะเวลาในการไถนั้นน้อยลง และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่น้อยกว่า 

อนุชิต   ฉ่ าสิงห์ และคณะ ได้วิจัยเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ KUBOTA รุ่น M5000 ได้ถูกพัฒนาให้เป็นรถ
แทรกเตอร์ล้อตะขาบแบบยางยี่ห้อ Loegeringซึ่งปกติจะใช้ส าหรับรถ Skid-steer loderใช้ไม้ขนาดหน้ากว้าง 

4 นิ้ว ยาว 53 ซม. ยีดบนตีนตะขาบ และสร้างล้อตรึงตีนตะขาบ (ล้อกลาง) ขึ้นมาประกอบกับตัวรถ การวิจัย

พบว่า (แรงต้านการกดของดินต่ ากว่า 1 กก. ต่อตร.ซม. ในช่วง 0 -30 ซม.) และการสิ้นเปลืองน้ ามันเพ่ิมข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.ออกแบบและสร้างรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 
3.สร้างรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 

4.ติดตั้งเครื่องยนต์และระบบบังคับเลี้ยว ดังภาพที่5 
 

 
 

          ภาพที่ 5แสดงการติดตั้งเครื่องยนต์และระบบบังคับเลี้ยว 
 

5.ทดลองขับและปรับระบบต่างๆ 

6.ทดสอบการบรรทุกน้ าหนักต่างๆแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 ระยะมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1  บรรทุกน้ าหนัก 100, 200, 300, 400 กิโลกรัม ตามล าดับ 
6.2  ขับระยะทาง  100 เมตร 
6.3  ทดสอบในทางท่ีมีความลาดชันและมีโคลนในพื้นที่รถล้อยางเข้าไม่ถึง 
6.4  ตรวจวัดอัตราการสิ้นเปลือง 
6.5  สรุปผลการทดลอง 
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7. ท าการทดสอบและบันทึกผลการทดสอบการบรรทุกโดยน าน้ ามันเชื้อเพลิงจากการทดสอบทุกครั้งมาวัด
ปริมาณที่เหลืออยู่ 

8.สรุปผลอภิปรายผลและเสนอแนะผลการสร้างและทดสอบรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 
 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการสร้างรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 

รถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบมีขนาดของรถนั้น กว้าง 110 CM ยาว 260 CM สูง 33 CM ใช้เครื่องยนต์

ขนาดความจุ 110 CC ระบบขับเคลื่อนล้อตะขาบด้วยเพลาขับ เลี้ยวซ้ายขวาอิสระ และใช้ล้อตะขาบขนาด 

ความกว้าง 20 CM ความยาวของล้อตะขาบ 140 CM 

2.ผลการทดสอบการบรรทุกของรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบการบรรทุกของรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ 
 

 

จากตารางที่ 1 พบว่ารถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ดังนี้ 

ในการบรรทุกน้ าหนักท่ี 100 กิโลกรัม ทั้ง 3 ครั้งคือ 0.53,0.52, 0.53 ตามล าดับ 

ในการบรรทุกน้ าหนักท่ี 200 กิโลกรัม ทั้ง 3 ครั้งคือ0.56, 0.56, 0.55 ตามล าตับ 

ในการบรรทุกน้ าหนักท่ี 300 กิโลกรัม ทั้ง 3 ครั้งคือ0.59, 0.59, 0.60 ตามล าดับ 

ในการบรรทุกน้ าหนักท่ี 400 กิโลกรัม ทั้ง 3 ครั้งคือ 0.64, 0.63, 0.65 ตามล าดับ 
 

 
 

กราฟที่ 1 แสดงกราฟอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

น้ าหนัก 
( กก.) 

ระยะทาง 
( กม.) 

ความเร็ว 
( กม./ชม.) 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย ( ล.) ค่าเฉลี่ย 
( ล.) ครั้งที1่ ครั้งที2่ ครั้งที3่ 

100 1 15 0.53 0.52 0.53 0.52 
200 1 13 0.57 0.56 0.55 0.56 

300 1 11 0.58 0.59 0.60 0.59 

400 1 8 0.64 0.62 0.65 0.63 
500 1 7 0.73 0.70 0.72 0.71 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดลองหาอัตราการสิ้นเปลืองจากการทดลองทั้ง 

3 รอบ  

ข้อ รายการ X           S.D.  

1 น้ าหนักท่ีบรรทุก 100 กิโลกรัม 52.66    0.577  

2 น้ าหนักท่ีบรรทุก 200 กิโลกรัม 55.66 0.577  

3 น้ าหนักท่ีบรรทุก 300 กิโลกรัม 59.33     0.577  

4 น้ าหนักท่ีบรรทุก 400 กิโลกรัม 64.00     1.000  

  
 

จากตารางที่ 2ค่า X นั้นจะเป็นค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดลองการบรรทุกน้ าหนักที่แตกต่าง

กัน แต่ระยะทางที่ใช้ในการทดลองนั้นคือ 100 เมตร จะอธิบายได้ว่า น้ าหนักที่บรรทุก 100 กิโลกรัม 

( X =52.66 S.D.=0.577) น้ าหนักที่บรรทุก 200 กิโลกรัม ( X =55.66S.D.=0.577) น้ าหนักที่บรรทุก 300 
กิโลกรัม ( X =59.33S.D.=0.577)น้ าหนักที่บรรทุก 400 กิโลกรัม ( X =64S.D.=1.000) 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของโครงการรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบ  

ข้อ รายการ X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 การออกแบบมีความเหมาะสม 4.60 0.548 ดีมาก 

2 มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน 4.20 0.447 ดี 

3 ประหยัดและคุ้มค่า 4.20 0.837 ดี 

4 มีความแข็งแรง 3.60 0.894 ดี 

5 ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 4.20 0.837 ดี 

 รวม 4.16 0.712 ดี 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของ

โครงการรถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตีนตะขาบอยู่ในระดับดี ( X =4.16S.D.=0.712)   เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับดีมาก จ านวน1 ข้อ  ได้แก่ การออกแบบมีความเหมาะสม ( X =4.60 S.D.=0.548อยู่ใน

ระดับดี จ านวน 4 ข้อ มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน ( X =4.20   S.D.=0.447)  ประหยัดและคุ้มค่า 

( X =4.20S.D.=0.837)มีความแข็งแรง ( X =3.60S.D.=0.894)  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ( X =4.20  

S.D.=0.837) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

รถบรรทุกเอนกประสงค์ล้อตะขาบมีขนาดของรถนั้น กว้าง 110 เซนติเมตรยาว 260 เซนติเมตรสูง 33 
เซนติเมตรใช้เครื่องยนต์ขนาดความจุ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตรระบบขับเคลื่อนล้อตะขาบด้วยเพลาขับ เลี้ยว

ซ้ายขวาอิสระ และใช้ล้อตะขาบขนาด ความกว้าง 20 เซนติเมตรความยาวของล้อตะขาบ 140 เซนติเมตรซึ่ง

สอดคล้องกับอนุชิต   ฉ่ าสิงห์ และคณะ ได้วิจัยเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ KUBOTA รุ่น M5000 ได้ถูกพัฒนาให้

เป็นรถแทรกเตอร์ใช้ล้อตะขาบแบบยางยี่ห้อ Loegering ซึ่งปกติจะใช้ส าหรับรถ Skid-steer loder ใช้ไม้

ขนาดหน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 53 ซม. ยีดบนตีนตะขาบ และสร้างล้อตรึงตีนตะขาบ (ล้อกลาง) ขึ้นมาประกอบกับ

ตัวรถ การวิจัยพบว่า (แรงต้านการกดของดินต่ ากว่า 1 กก. ต่อตร.ซม. ในช่วง 0 -30 ซม.) และการสิ้นเปลือง
น้ ามันเพิ่มขึ้น 
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รถสามลอ้บรรทุกอเนกประสงค ์

MULTI-PURPOSE TRICYCLE 

 
นันทวัฒชยั ขนัไร่1   พงศ์ธนา  ทนุวงษ์2  อนชุา  สงิห์เวิน3   อัครเดช ทองสขุ4  วลี  เบญจมาศ5  ชชัชัย สหีนู6 

NANTHAWATCHAI  KHANRAI1  PONGTANA  TANAWONG2  ANUCHA  SINGWERN3  
AUKARADETH THONGSOOK4 VAREE SRIBANJAMAS5 CHATCHAI  SEENU6 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์และศึกษาอัตราการสิ้นเปลือง

ของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ เพ่ือทดลอง สมรรถนะของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ และการขนส่ง การวิจัยเป็นแบบสรุปผลการประเมินความเร็ว ระยะทาง
น้ าหนักบรรทุก และอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง การสร้างรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ การด าเนิน
โครงการประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการขั้นตอนการวางแผนและการด าเนินโครงการ 
วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินคณะผู้จัดท าสร้างรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ 
 จากผลการวิจัยท าให้ได้รถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ ซึ่งมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่
ประหยัดที่สุดต่อน้ าหนักบรรทุก 300 KG  ความเร็วที่ 50 Km/Hr  ซึ่งมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 10 Km:  
ลิตร น้ าหนักบรรจุ 400 KG มีความเร็ว 50 Km /Hr มีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 7.6 Km/Hr และมีน้ าหนักที่
บรรทุก 500 KG ใช้ความเร็ว 50 Km/Hr อัตตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 5.88 Km:ลิตร  
 
ค าส าคัญ: รถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ , โอเวอร์ เฮดวาล์ว (OHV)  
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Abstract 
 This research aims to evaluate the quality of the cargo tricycle about performance 
for studying the users’ satisfaction of the sample group that are farmers, gardener, and 
transportation. The research is a summary of the multipurpose cargo tricycle’s evaluation of 
speed, distance, weight, and fuel consumption rate. The objectives are for creating 
multipurpose cargo tricycle and studying about multipurpose cargo tricycle’s performance. 
As a result, researchers want to create  a multipurpose cargo tricycle for serving the needs 
of society in convenient and fast transportation. The research methodology includes of 
studying about information related to the research, planning and implementation process, 
materials and equipment used in the operation, and conducting experiments and collecting 
data on performance while researchers build multipurpose cargo tricycle. 
Keywords: multi-purpose tricycle 
 
ผลการวิจัย 
 รถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ สร้างจากเหล็กตัวซีหน้าสาม ขนาดความกว้างของด้านหน้ารถบรรทุก
สามล้ออเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 63 เซนติเมตร ขนาดความกว้างด้านหลังของรถบรรทุกสามล้ออเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 93  เซนติเมตร ยาว 365  เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร สามารถบรรทุกสิ่งของได้ 800 กิโลกรัม 
และกระบะมีความกว้างขนาด 148 เซนติเมตร ยาว  210 เซนติเมตร และสูง  40 เซนติเมตร ใช้เครื่องยนต์ 
J13 เบนชิน 4 สูบเรียง OHV ปริมาณกระบอกสูบ 1299 ซีซี กระบอกสูบ  คูณช่วงชัก 73.0 คูณ 77.6 ม.ม. 
แรงม้าสูงสุด 62 แรงม้าท่ี 5000 รอบต่อวินาทีแรงบิดสูงสุด 9.7 กก.ม. ที่ 2800 รอบต่อวินาที ทั้งนี้เพราะต้อง
ใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรง ท าให้แข็งแรงในการใช้ในงานบรรทุกวัตถุตรงๆได้เป็นอย่างดี 
สามารถลงพื้นผิวคุคระได้อย่างสะดวงสบาย อีกประการหนึ่งเป็นเครื่องเบนชิน เป็นระบบหัวเทียนจุดประกาย
ไฟเลยสามารถประหยัดเชื่อเพลิง  ถึงความเร็ว 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง อัตราการสินเปลืองน้ ามัน 1 ลิตร ต่อ
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ขนาดบรรทุก 300 กิโลกรัมและค่าที่หาได้สูงสุดความเร็ว 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรา
การสินเปลืองเชื้อเพลิง 2.3 ลิตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร ขนาดน้ าหนักบรรทุก 500 กิโลกรัม 
 
บทน า 

ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมากซึ่งต้องมีการ
ติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยน วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของอีกมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการคมนาคม
ขนส่งอยู่ทั่วภูมิภาคโดยการคมนาคมขนส่งภายในประเทศไทย โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ลักษณะคือ การขนส่ง  ทาง
บก การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางอากาศ ขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสม และลักษณะภูมิประเทศที่จะ
เลือกการคมนาคมขนส่ง 
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 คณะผู้จัดท าได้เล็งเห็น การคมนาคมขนสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ในด้าน 
การเกษตรกร ตัวอย่างเช่น การขนส่งพืชผลผลิตไปจ าหน่ายสู่ท้องตลาด แต่การขนส่งผลผลิตหรือสิ่งของ ใน
ปัจจุบันได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ติดขัด ยานพาหนะที่ใช้มีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการจราจรที่
แคบ  
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมา  คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ขึ้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด โดยท าการออกแบบและสร้างรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ รวมไปถึงการ
ทดลองหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีความประสงค์ในการใช้รถบรรทุกสามล้อ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมในเรื่องดังนี้ 
 รถสามล้อพ่วงข้าง จัดท าโดย นาย วรชาติ จงจิตสถิตมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างเป็นพาหนะอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยนิยมใช้อย่างแพร่หลายและสามารถใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้หลาบอย่าง เช่น การบรรทุกเชิงพาณิชย์ และการบรรทุกเชิงขนส่ง ดังนั้นเพ่ือเป็น
การเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้งานให้ดีมากยิ่งขึ้นจึงมีการศึกษาและพัฒนาเพ่ือหาเสถียรภาพของ
รถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงขึ้นมา 

รถสามบรรทุก นายรามณรงค์ วัฒนกุล  สาหรับสินค้าหรือการบริการ หมายถึง จานวนต่าง ๆ ของ
สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในระยะเวลาหนึ่ง โดยสินค้าระดับรายได้ต่างๆของผู้บริโภคหรือ ระดับ
ราคาต่างๆ ของสินค้าชนิดอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยคาว่า “ต้องการซื้อ” ที่ปรากฏในข้อความข้างต้น ไม่ได้หมายถึง 
ความต้องการธรรมดา (Want) แต่เป็นความต้องการที่มีอ านาจซื้อ(Purchasing Power) กากับอยู่ด้วย 
กล่าวคือ ผู้บริโภคจะต้องมีเงินเพียงพอและมีความเต็มใจ(Willingness and Ability to Pay ) ที่จะจ่ายซื้อ
สินค้าหรือการบริการนั้น ๆ ได้ด้วย ความต้องการที่ไม่ได้เกิดจากอ านาจซื้อจะไม่ถือเป็นอุปสงค์ของสินค้าหรือ
บริการ (วันรักษ,์ 2545) ในการศึกษาทฤษฎีอุปสงค์จาเป็นต้องทราบถึงคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ที่เราก าลังพิจารณาอยู่ว่าเป็นเช่นไรและโดยทั่วไป เราสามารถแบ่งสินค้าในตลาดต่าง ๆ ออกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ คือสินค้าสาหรับผู้บริโภค (Consumer’s Goods) เป็นสินค้าและบริการที่สามารถนามาบาบัดความ
ต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) สินค้าถาวร ( DurableGoods) เป็นสินค้าที่มีอายุ
การใช้งานนาน เช่น บ้าน รถยนต์ ตู้เย็น เป็นต้น 2) สินค้าเน่าเสียง่าย(Perishable Goods) เป็นสินค้าที่อายุ
การใช้งานสั้นมากหรือเน่าเสียง่าย เช่น อาหาร เสื้อผ้า เป็นต้นสินค้าสาหรับผู้ผลิต (Producer’s Goods) เป็น
สินค้าและบริการที่ผู้ผลิตน าไปผลิต เพ่ือบ าบัดความต้องการของผู้บริโภค ในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกสินค้า
สาหรับผู้ผลิตนี้ว่า “ปัจจัยการผลิต” (Factors of Production) ซึ่งแบ่งได้เป็น ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
ผู้ประกอบการ ในการศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับรถบรรทุก ซึ่งเป็นสินค้าจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้ผลิต 
เนื่องจากลักษณะสินค้ารถบรรทุกเป็นสินค้าถาวร (Durable Goods) นับเป็นสินค้าที่มีความจาเป็นอย่างมาก
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เพ่ือใช้สาหรับบรรทุกสินค้าเพ่ือการพาณิชย์ รถบรรทุกขนาดต่างๆถือเป็นสินค้าและบริการขั้นกลาง 
(Intermediate Goods and Services ) เพราะเป็นสินค้าที่ซื้อขายเพ่ือน าไปขนส่งสินค้า ต่างๆ  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
           วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ 
 2. เพ่ือทดลองสมรรถนะของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ 

 การศึกษาและสร้างรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการท างานระบบ
โครงสร้างตัวรถ ออกแบบและสร้างระบบโครงสร้างรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ และทดลองสมรรถนะใน
การท างานจริงของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์โดยมีวิธีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ติดตั้งโครงสร้างของตัวรถบรรทุกสามล้ออเนกประสงค์ สร้างจากเหล่าตัวชีหน้าสามขนาดกว้างของ
หน้ารถบรรทุกสามล้ออเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 69   เซนติเมตรขนาดกว้าด้านหลังของตัว  รถบรรทุกสามล้อ
อเนกประสงค์ 93 เซนติเมตร ยาว 365 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร     สามารถบรรทุกวัสดุได้ขนาด 800 
กิโลกรัม 
 2. ติดตั้งช่วงล่างและเพลาท้าย เป็นของ AUSTIN A35 VAN เช่น เฟือนหลัง แหนบ โช๊คหลังหนึ่งคู่ 
 3. ติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับตัวรถหรือหาต าแหน่งของเครื่องยนต์ ใช้เครื่องยนต์ J13 เบนชิน 4 ลูก เรียง 
OHV ปริมาณกระบอกสูบ 1299 ซีซี กระบอกสูบ  คูณช่วงชัก73.0 คูณ 77.6 ม.ม. แรงม้าสูงสุด 62 แรงม้าที่ 
5000 รอบต่อวินาทีแรงบิดสูงสุด 9.7 กก.ม. ที่ 2800 รอบต่อวินาที 

 
ภาพที่ 1 ประกอบเครื่องยนต์เข้ากับตัวรถหรือหาต าแหน่งของเครื่องยนต์ 

  4. ติดตั้งชุดบังคับเลี้ยว เป็นชุดบังคับเลี้ยวจากสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ 
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ภาพที่ 2 ติดตั้งชุดบังคับเลี้ยว  

5. ติดตั้งกระบะบรรทุกใช้เป็นเหล็กกล่องหน้าสาม เหล็กแผ่น   มีขนาดความกว้างกระบะรถบรรทุก
สามล้ออเนกประสงค์ขนาดความกว้าง 148  เซตติเมตร ยาว 210 เซนติเมตร และสูง  40     
เซนติเมตร  

 
ภาพที่ 3 ประกอบกระบะบรรทุกใช้เป็นเหล็กกล่องหน้าสาม เหล็กแผ่น    

 6. ติดตั้งเบาะนั่ง เบาะที่น ามาใช้เป็นของรุ่น AUSTIN A35 VAN น ามาติดตั้งโดยใช้น็อตขนานเบอร์สิบ
ความยาวหนึ่งนิ่วครั้งจ าหน่วยสี่ตัว 
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ภาพที่ 4 ติดตั้งเบาะนั่ง 

7. สร้างโครงหลังคา มีขนานดังนี้ ความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 170 เซนติเมตร  
ความสูง 135 เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 5 สร้างโครงคลังคา 

 8. พ่นสีตัวรถ ตัวรถพ่นสีด าเคลือบแอลคีคล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง)เบอร์สี 904 ตั้งแต่ โครงสร้าง จนถึง
อุปกรณ์ต่างๆ และกระบะบรรทุกพ่นสีด าเคลือบแอลคีดล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง)เบอร์สี 904 ตัดกันสีส้มสีเคลือบ
แอลคีค ล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์สี  912 
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ภาพที่ 6 พ่นสีตัวถัง 

ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเมินประสิทธิภาพของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์   โดยการหาอัตราการ
สิ้นเปลืองการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทดสอบโดยเริ่มจากการบรรทุกน้ าหนักที่สูงสุด 300,400 
และ 500 ความเร็ว 50,60 และ 70 แล้วหาอัตราการสิ้นเปลืองของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ วิธีค านวณ
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็น Km//L = ระยะทางที่วิ่งได้ (km) / ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ไป (L) 
ตารางท่ี 4 หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของโครงการรถสามล้อบรรทุกเอนกประสงค์ 
 
ข้อ                       รายการ                        X               S.D         ระดับความพึงพอใจ 

1        การออกแบบมีความเหมาะสม 4.20 0.4 ดี 
2          สามารถใช้งานได้จริง  4.20     0.4 ดี 
3         มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน 4.40 0.489 ดี 
4 ประหยัดและคุ้มค่า 4      0.632 ดี 
5 มีความแข็งแรง  4     0    ดี 
6 ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 3.80                   0.4 ดี 

           
 ในการศึกษาส่วนนี้ได้ท าการศึกษาถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการท างาน
โครงการรถสามล้อบรรทุกการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังตาราง 

จากตาราง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของ
โครงการรถสามล้อบรรทุก อยู่ในระดับดี ( X =4.1 S.D.= 0.387) อยู่ในระดับดี จ านวน 6 ข้อ    

                             รวม            4.1                0.387          ดี  
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 การออกแบบมีความเหมาะสม( X =4.20 S.D.= 0.4 )สามาใช้งานได้จริง ( X =4.20 S.D.=0.4) มีความคิด
สร้างสรรค์ในงาน( X =4.20S.D.=0.447)  ประหยัดและคุ้มค่า ( X =4.20 S.D.=0.837 มีความแข็งแรง ( X =
3.60   S.D.=0.894)  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ( X =4.20   S.D.=0.837)   
 
ตาราง 4.1 แสดงค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่ความเร็ว 50 Km/hr ที่น้ าหนัก 300 kg 400 kg  
และ 500 Kg    

 
 ตาราง 4.2 แสดงค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่ความเร็ว 60 Km/hr ที่น้ าหนัก 300 kg 400 kg  
และ 500 kg 

 
 
 
 
 
 
 

 
ความเร็ว 

กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

 
น้ าหนักบรรทุก 

กิโลกรัม 

 
ปริมาณน้ ามัน

เชื้อเพลิง 
ลิตร 

 
ระยะทาง 
กิโลเมตร 

 
การสิ้นเปลือง 
กิโลเมตร/ลิตร 

50 300 1 ลิตร 10 กม. 10 

60 300 1.1 ลิตร 10 กม. 9.09 

70 300 1.2 ลิตร 10 กม. 8.33 

 
ความเร็ว 

กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

 
น้ าหนักบรรทุก 

กิโลกรัม 

 
ปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงลิตร 

 

 
ระยะทาง 
กิโลเมตร 

 
การสิ้นเปลือง 
กิโลเมตร/ลิตร 

 

50 400 1.3 ลิตร 10 กม. 7.69 

60 400 1.47 ลิตร 10 กม. 6.80 

70 400 1.59 ลิตร 10 กม. 6.28 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1153 
 

 
  

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงที่ความเร็ว 70 Km/hr ที่น้ าหนัก 300 kg 400 kg  
และ 500 kg     

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 

 
ความเร็ว 

กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

 
น้ าหนักบรรทุก 

กิโลกรัม 

 
ปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงลิตร 

 

 
ระยะทาง 
กิโลเมตร 

 
การสิ้นเปลือง 
กิโลเมตร/ลิตร 

 

50 500 1.7 ลิตร 10 กม. 5.88 

60 500 1.9 ลิตร 10 กม. 5.26 

70 500 2.1 ลิตร 10 กม. 4.76 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มี เพ่ือศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์  เพื่อทดลอง
สมรรถนะของรถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์ ช่วยในการบรรทุกสิ่งของต่างๆ เช่น พืชทางการเกษตรหรือ
บรรทุกสิ่งของที่มีขนานที่ไม่ใหญ่มากนัก  

1. การที่ประสิทธิภาพของ รถบรรทุกสามล้ออเนกประสงค์นี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทั้งนี้เป็นเพราะ
การสร้างและพัฒนารถสามล้ออเนกประสงค์ดังกล่าว  ผ่านกระบวนกระพัฒนา  รถบรรทุกสามล้อประสงค์ ได้
ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนที่สร้างและพัฒนารถบรรทุกสามล้ออเนกประสงค์ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาอาชีพของประชาชน 

2. การที่รถสามล้ออเนกประสงค์มีประสิทธิภาพในการบรรทุก สิ่งของได้ถึง 800 กิโลกรัมเนื่องจากมี
ระบบรองน้ าหนักที่ดีมีประสิทธิภาพและสามารถขับได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั้วโมง และสะดวกในการขับข่ี 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   

จากการศึกษาวิจัยและทดลองรถบรรทุกสามล้ออเนกประสงค์ ได้ทอลองใช้งานจริงในการบรรทุก
ข้าวโพดเม็ด  เป็นน้ าหนักรวม 300,400, และ 500 กิโลกรัม ได้มีผู้สนใจ 5 คน เป็นเกษตรกรทั้งหมดมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
    - เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 1300 ซีซี 
    - ปรับปรุงระบบบังคับเลี้ยว  
    - ปรับปรุงระบบไดชาร์จ 
    - ปรับปรุงทางเติมถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
    - ปรับปรุงยาง ( ยางปีเก่า ) 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2558).  รถสามล้อบรรทุก. อุทยานวิทยาศาสตร์. 8 สิงหาคม 2561  
[2] เอกศักดิ์ บูรณสมภพ. (2559). รถสามล้อไฟฟ้า. สถาบันยานยนต์. 9 กันยายน 2561 
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S 031 
รถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 

Mowers Controlled By Smart Phone 
 

ปิยะพงศ์ ชาญเดช1 อุดมศักดิ์ พยัคฆเดช2 ชัชชัย สีหนู2 
 Piyapong Chandat1 Udomsak Payakkadech2 Chatchai Seenu2 

 

บทคัดย่อ 
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฉบับนี้ เป็นการออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนที่
สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน เพ่ือศึกษาการ
ท างานของวงจรควบคุมมอเตอร์ เพ่ือศึกษาการควบคุมรถตัดหญ้าด้วยระบบบลูทูธ โดยน าหลักการจากวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเป็นแนวทางในการสร้าง รถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน  
 จากการทดสอบ รถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน สามารถตัดหญ้าญี่ปุ่น หญ้ามาเลเซีย หญ้าแข็งได้ 
โดยหญ้าญี่ปุ่น จะเริ่มขาดที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,000 รอบต่อนาที สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 11 ซีซี หญ้า
มาเลเซีย จะเริ่มขาดที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 500 รอบต่อนาที สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 5 ซีซี หญ้าแข็ง จะเริ่ม
ขาดที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,500 รอบต่อนาที สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  15 ซีซี มอเตอร์ขับเคลื่อนที่ล้อ 2 ตัว 
12 โวลต์ 350 วัตต์ (มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง) การประจุแบตเตอรี่จึงจ าเป็นต้องใช้อัลเตอร์เนเตอร์ ที่รับก าลัง
มาจากเครื่องยนต์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ 12 โวลต์ รถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนสามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา และผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจโครงการรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโนโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแบบประเมิน
พบว่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ค าส าคัญ: รถตัดหญ้า รถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ล้อตะขาบ 
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Abstract 
 This professional skills development project Is a design and construction of a lawn 
mower, controlled by a smart phone. The purpose of this study is to study the design and 
construction of a mower controlled by a smart phone. To study the operation of the motor 
control circuit To study the control of a lawn mower with a Bluetooth system By applying 
principles from automotive and electronic technology and information from various sources 
As a guideline for creating Mower controlled by mobile phone 
 From testing the Mowers Controlled By Smart Phone  control Can cut grass, grass, 
Malaysia, grass, hard grass by Japanese grass. Will start at a speed of 1,000 revolutions per 
minute, fuel consumption of 11 cc. Malaysia grass will start at a speed of 500 revolutions per 
minute, fuel consumption of 5 cc. Solid grass will start at 1,500 rpm. 15 cc fuel consumption 
otor driven at 2 wheels, 12 volts 350 watts (DC motor). The battery charge is therefore 
required to use a charger. Receiving power from the engine In order to spin the power into 
the battery, the 12 volt mower is controlled by a smart phone that can be used at any time. 
And the results from evaluating the satisfaction of the mower project controlled by a smart 
phone using Microsoft Excel program to find the mean and standard deviation. The average 
value is 4.32, very good. 
 
Keywords: Mower, Mower controlled by smart phone, Centipede wheel 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศอยู่ในเขตร้อนชื้นพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าเกษตร ท าไร่ ท า
สวน ท านา ขณะที่มีการเพาะปลูกก็จะมีการปกคลุมไปด้วยวัชพืช เช่น หญ้า จัดว่ามีส่วนท า ให้พ้ืนดินชุ่มชื้น ใน
บริเวณบางส่วนต้องการให้มีหญ้า แต่ต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กับสนาม เช่น สวนสาธารณะ 
ในส่วนของหญ้าเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานวัน หญ้าก็จะยาวขึ้นมา จึงต้องมีการควบคุมให้หญ้านั้นมี ความพอดี
พอเหมาะกับสนามที่ใช้คือ ต้องมีการใช้อุปกรณ์ เช่น กรรไกร มีด หรือรถตัดหญ้าเดินตาม ปัจจุบันมีการตัด
หญ้าโดยจะใช้แรงงานในการควบคุมการตัดหญ้าคือใช้คนเดินเข็นรถตัดหญ้า ล้วนแล้วท า ให้เกิดการเมื่อยล้า 
นอกจากนี้การท างานในที่กลางแจ้งที่แดดร้อนจัดเป็นเวลานาน ๆ อาจท าให้มีผลกระทบต่อผิวหนัง เป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ เพราะแสงแดดมีรังสีอัลตร้าไวโอเลต   
 ดังนั้น ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะศึกษาค้นหาวิธีที่จะใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือ ช่วยใน
การควบคุมการท างานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ที่สามารถควบคุมในระยะไกลสามารถควบคุมได้ 
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4 ทิศทาง คือ การ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาได้โดย แบ่งออกเป็น ระบบส่งก าลัง ระบบควบคุม 
การเคลื่อนที่โดยส่งสัญญาณบลูทูธ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน  
 3. เพ่ือหาความพึงพอใจด้านการใช้งาน และด้านการออกแบบรถตัดหญ้าควบคุมด้วย  สมาร์ทโฟน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดทฤษฏีการสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 
     การออกแบบเครื่องจักรกลจะเกี่ยวข้องกับ การออกแบบขนาดรูปร่าง พ้ืนฐานทางด้านค านวณและ
หลักการเลือกใช้วัสดุส าหรับท าชิ้นส่วนตามความเหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกลกับงานลักษณะต่าง ๆ กัน 
การออกแบบเครื่องจักรกลเป็นศิลปะของการพัฒนาทางด้านความคิดใหม่ ๆ ทางด้านเครื่องจักรกล แล้วแสดง
ความคิดนั้นลงบนกระดาษในรูปแบบ เครื่องจักรกลใหม่ เกิดขึ้นได้เพราะความต้องการในการใช้งาน 
ผู้ออกแบบเครื่องจักรที่ดีควรจะต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรม 
   1.1 ชิ้นส่วนรถตัดหญ้า 
        1.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) คือเครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า 
กระแสตรงให้เป็นพลังงานกล โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่      ดีซี
มอเตอร์แบบกระตุ้นแยก และดีซีมอเตอร์แบบกระตุ้นด้วย ตนเอง    
        1.1.2 รีเลย์ 1 ช่อง 5 โวลต์ (1 Channel Relay Module) เป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมโหลดได้ทั้ง
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ซึ่งโหลดสูงสุด (Maximum Load) คือ AC 250V/10A, DC 
30V/10A โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการท างานด้วยสัญญาณโลจิก     
        1.1.3  Bluetooth HC 06 คือ โมดูล Bluetooth ที่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ได้หลาย ๆ รุ่น 
ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ด้วยความที่เป็น bluetooth 2.0 รุ่นดั้งเดิม ที่ออกมานานแล้ว สามารถสื่อสารแบบ 
Serial Uart ใช้สายสัญญาณ เพียง 2 เส้น คือ Rx,Tx ใช้ไฟเลี้ยง 3.3-5 โวลต์  ท างานในโหมด Slave ส าหรับ
ให้อุปกรณ์ตัวอื่นสั่งงาน การตั้งค่า Bluetooth HC-06 สามารถท าได้ผ่านทางค าสั่ง AT Command 
        1.1.4 บอร์ดขับดีซีมอเตอร์ (DC motor driver board) ชุดขับกระแสดีซีมอเตอร์ส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบ H-Bridge ซึ่งวงจรประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หรือมอตเฟส โดยท าหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิดปิด จ านวน 4 
ชุด (Q1-Q4) โดยต่อกับ DC Motor ซึ่งสามารถควบคุมการทิศทางการไหลของกระแสได้ เมื่อส่งสัญญาณ
ควบคุมให้ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q4 ท างาน และปิดการท างานของทราซิสเตอร์ Q2 และ Q3 กระแสไฟฟ้า
จะไหล จึงท าให้มอเตอร์เริ่มหมุน   
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        1.1.5 เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของมัน (State) 
ไม่ว่าจะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback control) เป็นอุปกรณ์
ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการท างานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ 
        1.1.6  Step down (Buck) อุปกรณ์ตัวนี้ท าหน้าที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าตรงลง โดยสามารถ
ปรับค่าแรงดัน output ได้โดย Potentiometer ที่มีอยู่บนบอร์ด สามารถจ่ายกระแสได้ถึง  3 แอมป์ และใช้
หลักการแปลงโดยวงจร Buck Converter ความถี่ Swithching 150 kHz ท าให้ท างานเงียบ และแรงดันเรียบ   
        1.1.7 Arduino Uno R3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Open-source บนแพลตฟอร์ม 
Arduino ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ชิพ ATmega328 รันที่ความถี่ 16 MHz หน่วยความจ าแฟลช 32 KB 
แรม 2 KB บอร์ดใช้ไฟเลี้ยง 7 ถึง 12 โวลต์ มีระดับแรงดันไฟฟ้าในการท างานและขาสัญญาณอยู่ที่ 5 โวลต์   
   2. แนวคิดทฤษฏีด้านประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 
     หมายถึง ความสามารถในการท างานของเครื่องยนต์ จึงเป็นเครื่องบอกให้ทราบถึง คุณลักษณะ
เฉพาะตัวของเครื่องยนต์นั้นๆ อันสามารถน าไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกและใช้เครื่องยนต์ได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดแล้วยังสามารถ
น าไปใช้ปรับปรุงการท างานของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ปิยะพงษ์ ศรแก้ว, มนตรี สานสูงเนิน,และมโนศักดิ์ กาญจนาโรจน์พันธ์ 2549 ได้ท าการวิจัย เรื่อง
เครื่องตัดหญ้ากึ่งอัตโนมัติ ปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในด้านการควบคุม
การท างานของเครื่องมือ เครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรมการผลิต ท าให้มีความสะดวกสบาย และรวดเร็วใน
การท างานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เช่น การตัดหญ้าในพ้ืนที่กว้างต้องใช้แรงงานคนท าให้สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และ
ค่าใช้จ่าย ดังนั้นผู้ด าเนินโครงงาน จึงมีแนวคิดที่จะจัดท าโครงงานเครื่องตัดหญ้ากึ่งอัตโนมัติขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการออกแบบและการสร้างโครงการต้องมีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือการปฏิบัติงานที่
สะดวกและรวดเร็ว 
 1. การออกแบบโครงสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 
    การออกแบบโครงสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนนี้ มีการเปรียบเทียบกับรถตัดหญ้าแบบ
ทั่วไปและได้ออกแบบให้มีรูปร่างให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจและตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภค 
สะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัย สร้างรูปแบบโครงงานให้มีความแตกต่างและ ดีขึ้นจากเดิม ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน มีดังนี้ 
 2. การออกแบบล้อตะขาบ   
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     ในการเลือกล้อตะขาบนั้นจากการได้ สังเกตสนามหญ้าที่มีความต่างระดับของพ้ืนที่ และล้อที่
สามารถลุยได้ทุกพ้ืนที่นั้นก็คือล้อตะขาบ โดย ล้อตะขาบนี้จะมีแรงฉุดลากสูง ไม่ติดหล่มง่าย สามารถท าให้ตั ด
หญ้าได้ระดับ และมีการกระจายแรง ลงพื้นได้ดีมาก 

3. การออกแบบกล่องควบคุม 
    ในการออกแบบกล่องควบคุมจะต้องดู ขนาดของวงจรและขนาดอุปกรณ์เป็นหลัก โดยกล่อง

ควบคุมนี้จะต้องป้องกันของเหลวได้ ส่วนต าแหน่งของกล่องควบคุมนั้นจะต้องอยู่สูงกว่าแบตเตอร์รี่เล็กน้อย 
เพ่ือรับสัญญาณบลูทูธได้ สะดวก ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนแก้ไขวงจรและท าให้สวยงาม  

 
 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดท ารถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน เครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินโครงการ 5 ชุด แบบประเมินโครงการรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน มีทั้งหมด 10 ข้อดังนี้ 
 1. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของผลงาน 
 2. ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระกับสาขางาน 
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 4. ความเหมาะสมกับการจัดองค์ประกอบ 
 5. ความสะดวกในการใช้ประโยชน์ของผลงาน 
 6. ความเหมาะสมของงบประมาณกับผลงาน 
 7. ผลงานมีความแข็งแรงทนทาน 
 8. ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง 
 9. ผลงานมีความสะดวกในการซ่อมบ ารุง 
  10. ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้หรือเพ่ือพัฒนาต่อ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 
 

รายการประเมิน ค่าสถิติ 

Mean SD แปลผล SD 
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของผลงาน 4.8 0.44 ดีมาก เชื่อถือได้ 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระกับสาขางาน 4.4 0.54 ดีมาก เชื่อถือได้ 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.8 0.83 ดีมาก เชื่อถือได้ 

4. ความเหมาะสมกับการจัดองค์ประกอบ 4.2 0.83 ดีมาก เชื่อถือได้ 

5. ความสะดวกในการใช้ประโยชน์ของผลงาน 4.2 0.44 ดีมาก เชื่อถือได้ 

6. ความเหมาะสมของงบประมาณกับผลงาน 4.4 0.89 ดีมาก เชื่อถือได้ 

7. ผลงานมีความแข็งแรงทนทาน 4.4 0.54 ดีมาก เชื่อถือได้ 

8. ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง 4.2 0.44 ดีมาก เชื่อถือได้ 

9. ผลงานมีความสะดวกในการซ่อมบ ารุง 4.6 0.54 ดีมาก เชื่อถือได้ 

10. ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้หรือเพ่ือ
พัฒนาต่อ 

4.2 0.83 ดีมาก เชื่อถือได้ 

รวม 4.32 0.18 ดีมาก เชื่อถือได้ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน พบว่า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับเชื่อถือได้ “ดีมาก” และค่า SD เท่ากับ 0.18 ซึ่งผลที่ได้คือ เชื่อถือได้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงผลการประเมินโครงการรถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของผลงาน มีค่าเฉลี่ย 4.8 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 
0.44 เชื่อถือได้ 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระกับสาขางาน มีค่าเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 
0.54 เชื่อถือได้ 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 3.8 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 0.83 เชื่อถือได้ 
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4. ความเหมาะสมกับการจัดองค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ย 4.2 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 0.83 
เชื่อถือได้ 

5. ความสะดวกในการใช้ประโยชน์ของผลงาน มีค่าเฉลี่ย 4.2 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 
0.44 เชื่อถือได้ 

6. ความเหมาะสมของงบประมาณกับผลงาน มีค่าเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 
0.89 เชื่อถือได้ 

7. ผลงานมีความแข็งแรงทนทาน มีค่าเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 0.54 เชื่อถือ
ได ้

8. ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง มีค่าเฉลี่ย 4.2 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 0.44 เชื่อถือได้ 
9. ผลงานมีความสะดวกในการซ่อมบ ารุง มีค่าเฉลี่ย 4.6 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD เท่ากับ 0.54 

เชื่อถือได้ 
 10. ประโยชน์ของผลงานที่น าไปใช้หรือเพ่ือพัฒนาต่อมีค่าเฉลี่ย 4.2 อยู่ในระดับ ดีมาก และค่า SD 

เท่ากับ 0.83 เชื่อถือได้ 
ค่าการปรับความเร็วของรอบเครื่องยนต์ตัดหญ้าญี่ปุ่น 

ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
(รอบ/นาที) 

ผลที่ได้ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
(ซีซี) 

500 ไม่ขาด 7 

1,000 เริ่มขาด 11 
1,500 ขาดเล็กน้อย 18 

2,000 ขาด 23 

 
ค่าการปรับความเร็วของรอบเครื่องยนต์ตัดหญ้ามาเลเซีย 

ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
(รอบ/นาที) 

ผลที่ได้ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
(ซีซี) 

500 เริ่มขาด 5 
1,000 ขาดเล็กน้อย 10 

1,500 ขาด 15 
ค่าการปรับความเร็วของรอบเครื่องยนต์ตัดหญ้าชนิดหญ้าแข็ง 

ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
(รอบ/นาที) 

ผลที่ได้ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
(ซีซี) 

500 ไม่ขาด 5 
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1,000 ไม่ขาด 10 

1,500 เริ่มขาด 15 
2,000 ขาด 20 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ในนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการด าเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการรวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ หลักจากที่ท าการทดลองและเก็บผลการทดลอง 
 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนที่สร้างข้ึนมานั้น สามารถตัดหญ้าได้ต่อเนื่อง มีวงจรประจุแบตเตอรี่ 
ขับเคลื่อนด้วยล้อตะขาบ ระยะการควบคุม 50 เมตร มีชุดปรับความเร็วมอเตอร์ สามารถปรับ ความเร็วรอบ
สูงสุดถึง 3,400 รอบต่อนาที สามารถตัดหญ้าบนพ้ืนแห้งได้ดี มีโครงสร้างและ ส่วนประกอบตรงตามที่ได้
ออกแบบไว้ รถตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนที่สร้างขึ้นมานั้น สามารถตัดหญ้าญี่ปุ่น , หญ้า มาเลเซีย, หญ้า
แข็งได้ โดยหญ้าญี่ปุ่น จะเริ่มขาดที่ความเร็วมอเตอร์ 1,000 รอบต่อนาที ใช้เชื้อเพลิง 11 ซีซีต่อนาที , หญ้า
มาเลเซีย จะเริ่มขาดที่ความเร็วมอเตอร์ 500 รอบต่อนาที ใช้เชื้อเพลิง 5 ซีซี, หญ้าแข็ง จะเริ่มขาดที่ความเร็ว
มอเตอร์ 1,500 รอบต่อนาที ใช้เชื้อเพลิง 15 ซีซี และผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจโครงการรถตัด
หญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจของผู้ใช้งานต่อแบบประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับ ดีมาก 
ข้อเสนอแนะจาการวิจัย 
 1. ท าล้อตะขาบให้มีการยึดเกาะหน้าดินดีขึ้น   
 3. ติดกล้องที่ตัวรถตัดหญ้า ท าให้สะดวกในการมองเห็นในระยะไกล 
 3. ควบคุมให้รถตัดหญ้าตัดแบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงรูปพื้นที่จากดาวเทียม 
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S 032 
การพัฒนาระบบการจองห้องอบรม  

กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
DEVELOPMENT OF TRAINING ROOM RESERVATION SYSTEM, CASE STUDY OF 

ADIENT AND SUMMIT CORPORATION LTD. 
 

ตนุสรณ์ บุญธานี1 มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์2  
Tanusorn Boontanee1 Maliwan Plavooth2  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา 
บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจอง
ห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ของพนักงานในส่วนส านักงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นพนักงานในส่วนส านักงาน แผนก HR จ านวน 18 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย ( X =  4.06, S.D = 0.66) อยู่ในระดับมาก 2) ผู้ใช้บริการระบบห้องอบรม 
กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =  3.99, 
S.D = 0.70) 
 
ค าส าคัญ : ระบบการจองห้องอบรม  ห้องอบรม  การพัฒนา  
 
 
 
 
 
----------------------------------      
1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1Institute of Vocational education: North Region 3 
2Institute of Vocational education: North Region 3 
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Abstract 
 This research is a developmental research. The objective is to develop a reservation 
system for training rooms in the case of the Attention and Summit Corporation Limited and 
to study the satisfaction of the users of the training room reservation system. office Sample 
Was an employee in the HR department office, 18 people were randomly selected The 
tools used in this research are 1) Training room reservation system, case study of Apprentice 
and Summit Corporation Limited 2) Satisfaction questionnaire The statistics used in data 
analysis are mean, standard deviation. 
 The results of the research were as follows: 1) The training room reservation system, 
the case study of the developed and Summit Corporation Co., Ltd., developed with the 
average value (= 4.06, SD = 0.66) was at a high level. 2) Users of the training room system 
case study Adrian and Summit Corporation Limited has a high level of satisfaction (= 3.99, SD 
= 0.70). 
Keyword: training room reservation system. , Training Room. , Development 
 

บทน า 
 การประชุมเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่างมากแก่องค์กรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือ 
เอกชน โดยเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นต้องระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาหรือท างานส าคัญที่ต้องการความร่วมมือ
จาก หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานเดียวกัน หรือคนละหน่วยงานเพ่ือให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนั้น การจัดสรรการใช้งานห้องประชุมซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนกลางในแต่ละองค์กรจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญ โดยเฉพาะองค์กรที่มี ขนาดใหญ่และมีห้องประชุมจ านวนมาก การจัดสรรการใช้ห้องประชุมโดยใช้
ระบบการจดบันทึก อาจเกิดปัญหา มากมาย อาทิ เช่น การจองห้องประชุมพร้อมกัน แล้วเกิดการซ้ าซ้อนของ
การจอง เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการที่จะ ทราบได้ว่าช่วงเวลาที่ผู้ต้องการใช้ห้องนั้นว่างหรือไม่ว่าง ไม่สามารถ
บอกรายละเอียดของห้องประชุมนั้น ๆ ได้ว่ามี อุปกรณ์เพ่ือรองรับการประชุมอะไรบ้าง และจ านวนของที่นั่งใน
ห้องประชุมจะเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม หรือไม่ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุมให้มีการ
จัดสรรห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องการ ให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยใน
การจัดสรรการใช้งานห้องประชุมนี้ขึ้นมา 
 ปัจจุบันมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันปกติ ทั่วไป
หรือการติดต่อธุรกิจ การช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงการจองห้องอบรม เพราะเหตุนี้จึงเป็น แรงบันดาลใจ
ที่จะท าระบบการจองห้องอบรมส าหรับองค์กร เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการจองห้องอบรม และลด
ปริมาณการใช้กระดาษ ให้ผู้ใช้ระบบได้ท าการจองที่สะดวกมากยิ่งขึ้นภายในระบบเดียว 
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 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดท าระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ 
ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขึ้น เพ่ือให้การท างานในส่วนนี้มีความเป็น ระบบ และลดความยุ่งยากในการตอบ
ค าถาม และเหมาะสมกับการท างานมากที่สุด โดยน าเอา Software เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบ ซึ่งภาษาท่ีจะน ามาพัฒนาคือ PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่พัฒนา จาก MySQL ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล 
เพ่ือเข้ามาช่วยในการจัดระบบจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
และน ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถน ามาช่วยในการออกรายงานเกี่ยวกับข้อมูล
รายงานการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ 
แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ (System Development) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบ มี
นักวิชาการได้ให้หลักการที่ส าคัญ ทั้งท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแต่ละหลักการตาม รายละเอียดดังนี้ 
 Smith (1993:81-85) ได้น าเสนอหลักการพัฒนาระบบไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ ในระบบว
ามีลักษณะอย่างไร มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ควรลดหรือเพ่ิมองค์ประกอบใดให้เหมาะสมกับสภาพ
ของระบบที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน   
 2. การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การน าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ไดวิเคราะห์หรือ
แยกแยะไว้ มาท าการออกแบบระบบใหม่ท ี่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมที่มีอยู่  
 3. การวัดและตรวจสอบระบบ (System Measurement) หมายถึง การน าระบบที่ได้ ออกแบบไว้ไป
ท าการตรวจสอบว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้จริงได้ หรือไม่ 
 Bigs and others (1980:45-46) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ ซึ่ง 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   
 1. ขั้นการวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบโดยการ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างเป็นทางการว่า มีการร้องขอให้มีระบบใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 
ขั้นตอนคือ     
  1.1 การส ารวจเบื้องต้น 
  1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ            
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 2. ขั้นการศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirements) เป็นการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้างแนวทางท่ีต้องการพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ      
  2.1 การวิเคราะห์ระบบและการปฏิบัติการ      
  2.2 การส ารวจความต้องการของระบบผู้ใช้  
   2.3 การใช้วิธีการสนับสนุนในด้านเทคนิค  
  2.4 การออกแบบและทบทวนเกี่ยวกับแนวความคิดท่ีต้องการให้เป็นทางเลือก ต่างๆ      
  2.5 การประเมินทางเลือกและจัดท าแผนในการพัฒนา  
 3. ขั้นการพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนซึ่งเริ่มต้นด้วยการยอมรับ 
แนวความคิดซึ่งได้มีการออกแบบและประเมินในขั้นตอนที่ผ่านมา และจะจบลงด้วยการพัฒนาให้ เป็นระบบที่
มีความสมบูรณ์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้     
  3.1 การก าหนดลักษณะเฉพาะ ทางเทคนิคของระบบ     
  3.2 การพัฒนาเทคนิคที่ใช้ในการสนับสนุนระบบ     
  3.3 การประยุกต์ลักษณะเฉพาะให้เข้ากับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์     
  3.4 การทดสอบโปรแกรม     
  3.5 การพัฒนาคู่มือการด าเนินการและการควบคุมระบบ     
  3.6 การฝึกฝนผู้ใช้ระบบ     
  3.7 การปฏิบัติตามแผน     
  3.8 การทดลองเปลี่ยนแปลงแผน    
  3.9 การทดสอบทั้งระบบ   
 4. ขั้นการน าระบบไปปฏิบัติ (System Implementation) เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากที่มี การ
ทดสอบระบบแล้ว ก็จะน าไปสูการปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จะต้องมีการปรับแต่งเพ่ือให้ระบบมีความ เหมาะสมกับ
การใช้งานอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติหลังจากท่ีได้มีการ น าเอาระบบไปสู่การ
ด าเนินการจริง ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบมีการพัฒนาขึ้น มีความสมบูรณ์มากที่สุด เท่าท่ีจะเป็นไปได้ อีกท้ังยังเป็นการ
รักษาระบบให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย 
 Edwards (1985:20) ได้กล่าวถึงข้ันตอนซึ่งเป็นวงจรในการพัฒนาระบบไว้ดังนี้ คือ   
 1. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนที่มีข้ึนหลังจากมีการร้องหรือ มีความ
ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ระบบมีความเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเมื่อท าการ วิเคราะห์ระบบให้เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว จะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ก่อนที่จะมี การออกแบบระบบใหม่ 
 2. ขั้นการออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติของ โปรแกรม 
หรือคุณสมบัติของระบบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนที่จะได้มีการ     สร้างเป็นต้นแบบของ
ระบบ              
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 3. ขั้นการพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตตาม ระบบ ซึ่ง
ในขั้นนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบให้เป็นต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ มีการประเมินผลและ 
 4. ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนที่จะน าระบบ 
ดังกล่าวไปสู่ผู้ใช้  
 จากสาระส าคัญดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบมีข้ันตอนส าคัญ คือ ขั้นการ 
วิเคราะห์ระบบ ขั้นออกแบบระบบ และขั้นการพัฒนาระบบ สวนรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน นิสิตสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้ แล้วออกแบบกระบวนการวิจัยให้ได้ซึ่งระบบใหม่ ที่ให้ได้ระบบใหม่ หรือ  
ถ้ามีการด าเนินการระบบนั้น ๆ อยู่แล้ว ระบบที่น าเสนอจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีความใหม่ สะท้อนถึงการ
ปรับแก้  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในเรื่องใด อย่างไร และเมื่อระบบดังกล่าวถูกน าไปใช้ จะสามารถเสริมสร้าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานได้อย่างแท้จริงและตรวจสอบได้ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบ 
 Semprevio (1976:1) กล่าวว่า ระบบหมายถึง องค์ประกอบต่างๆซึ่งท าหน้าที่เก่ียวข้อง สัมพันธ์กัน 
เพ่ือให้บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 Smith (1980:1130) ให้ความหมาย ระบบว่า ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มี ความสัมพันธ์ 
ต่อกันและท าหน้าที่ร่วมกันภายใต้ข้อจ ากัดของตนเอง โดยมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน   
 Koontz (1988) ให้ความหมายของระบบว่า ระบบหมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพสิ่ง 
(entities) หรือส่วนประกอบย่อยๆ (components) ในลักษณะที่เชื่อมโยงต่อกัน (interconnected) หรือ
พ่ึงพาอาศัยกัน (interdependent) โดยจัดให้อยู่ในรูปที่ความซับซ้อน หน่วยหนึ่งเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง   
 FitzGerald (1987:10) ได้กล่าวว่า ระบบ หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบ ย่อยต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อน ามารวมกันก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเปาหมายที่ก าหนด ไว้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ระบบหมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มี การพ่ึงพาอาศัยกัน 
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
 ทฤษฏีของการพัฒนาระบบ มีนักวิชาการได้ให้ทฤษฏีที่ส าคัญ ที่คล้ายคลึงกันและแตกต่าง กันในแต่ละ
ทฤษฏีตามรายละเอียด ดังนี้ 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551) ได้ให้ค าจ ากัดความ ของเว็บไซต์ (Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจ
หลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดท าข้ึนเพ่ือ น าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูก
จัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะ
ให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบาง เว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพ่ือที่จะดู
ข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ การเรียกดู
เว็บไซต์โดยทั่วไปนิยม เรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บบราวเซอร์ 
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 จากความหมายของระบบดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง การจัดรวม องค์ประกอบย่อย
ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ 
ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
 น าระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่
พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องและ น าระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่
แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วน ามาทดลองใช้ ด้วยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
  1.1 ประชากร คือ พนักงานในส่วนส านักงาน บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด จ านวน 184 คน   
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในส่วนส านักงาน แผนก HR บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จ านวน 18 คน คัดเลือกแบบเจาะจง 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  2.1 แผนผังระบบงาน (System Flow Chart) 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart การพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอ
เดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ดังนี้  
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  2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data Flow Diagram การพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา 
บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
  3.1 วิธีการสร้างระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
   3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระบบ 
   3.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบ จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
   3.1.3 แบบประเมินของผู้ใช้บริการ ระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอ
เดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
  3.2 การออกแบบระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Story Board 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543  :  102 – 103) 
   4.1.1 ค่าร้อยละ 

   P  =   
100x

N

f

 
   เมื่อ      P     แทน  ค่าร้อยละ 
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              f         แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
              N        แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
   4.1.2 ค่าเฉลี่ย 

   X  = N

X
 

   เมื่อ   X    แทนค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
       N แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
   4.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   S         =  )1(

)( 22



 
NN

XXN

 
   เมื่อ     S      แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ∑X    แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
               N   แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.06 (S.D. =0.66) อยู่ในระดับมาก 
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.99 (S.D. =0.70) อยู่ในระดับมาก 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย = 5.00 (S.D. = 
0.00) มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่อง ขนาดของภาพนิ่งในหน้าเพจต่างๆมีความเหมาะสม และ 
จ านวนของภาพนิ่งในหน้าเพจต่างๆมีความเหมาะสม และ การเข้าถึงข้อมูลหน้าต่างๆ มีความรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ = 4.67 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด และความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 
เรื่อง ขนาดของปุ่ม Login มีความเหมาะสม และ สีของปุ่ม Login มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ = 
3.33 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ 
ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 3.99 (S.D. =0.70) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
ซึ่งถือว่าเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถด าเนินการทางธุรกิจได้จริง เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากมีความ
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สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ 
แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สามารถใช้ได้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการ
จัดการธุรกิจผ่านระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ 
ในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความรวดเร็ว และ ระบบงานง่ายต่อการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  = 4.33 (S.D. = 0.59) มีระดับคุณภาพมาก รองลงมาคือ เรื่อง การเข้าถึงข้อมูล
หน้าต่างๆ มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย = 4.11 (S.D. = 0.68) อยู่ในระดับคุณภาพมาก และความคิดเห็นที่มีค่า
น้อยที่สุด คือ เรื่อง การจัดวางเครื่องมือหรือปุ่มต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย = 3.72 (S.D. = 0.67) 
อยู่ในระดับคุณภาพ มาก 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าระบบการจองห้องอบรม กรณีศึกษา บริษัทแอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ไปใช้ 
  1.1 ควรปรับปรุงในเรื่องการจัดวางเครื่องมือหรือปุ่มต่าง ๆ 
  1.2 ควรปรับปรุงในเรื่องภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1 ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจอ่ืนได้ 
  2.2 ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ได้ 
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S 033 
การพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera 

Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
Automotive Camera Accessory Management System  

Case Study Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd. 
 

ปรารถนา  สิทธิผล1และ สุรพงษ ์ สกุลพันธ์2 
Pratthana  Sithiphol1 and Suraphong  Sakunphun2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก 
Automotive Camera Production กรณีศึกษา บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัดและเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ พัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive 
Camera Production กรณีศึกษา บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยได้แก่ พนักงานแผนก Automotive Camera Production  บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด   
จ านวน 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง และ พนักงานแผนก Automotive Camera Production  บริษัทโซนี่  
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 3 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมิน
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera 
Production กรณีศึกษา บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัดและประเมินความพึงพอใจพัฒนาพัฒนา
ระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera Production กรณีศึกษา 
บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัดค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive 

Camera Production กรณีศึกษา บริษัทโซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด มีค่าเฉลี่ย  4.71 (SD = 

0.30) อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย  = 4.61 (SD = 0.02) อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ระบบการจัดการ ชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
________________________________________________ 
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Abstract 

This research aimed to 1) develop automotive camera accessory management 
system, and study the satisfaction of users. The samples were 30 employers of Sony 
Technology (Thailand) Co.,Ltd derived from purposive selection. The research instruments 
were automotive camera accessory management system, and evaluation form of 
satisfaction. Data was analyzed by mean and standard deviation. 

The result found that the quality of management system was at the “most” level (  

= 4.71, SD = 30), and the users satisfied the management system at the “most” level. (  = 
4.61, SD = 0.02) 
 
Keywords : Management Systems1 , Car camera part2 , Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.3 

 
บทน า 
 ปัจจุบันหลายหน่วยงานจะมีระบบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือช่วยในการจัดการข้อมูลและช่วยในการ
บริหารงานในองค์กร หน่วยงานใดไม่มีระบบช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลก็จะเป็นหน่วยงานที่ล้าหลัง การ
สร้างระบบเพ่ือบริหารหน่วยงาน คือ วิถีใหม่ที่จะปฏิวัตินวัตกรรมของการบริหารงานจากในอดีตอย่ างสิ้นเชิง 
เช่น การพิมพ์เอกสารแทนการเขียน การจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลแทนการเก็บข้อมูลในแฟ้ม เป็นต้น เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน โดยการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล 
เพ่ือให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย า ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบผลย้อนหลังได้ 
 ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก Automotive Camera Production ของ บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) เป็นการจ ากัดลักษณะงานส่วนใหญ่จัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร แผนการผลิตงานในแต่ละวัน 
และข้อมูล เกี่ยวกับการการเบิกจ่ายชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ เข้าไปในรายการผลิตกล้องติดรถยนต์  
ซึ่งบ่อยครั้งมักจะเกิดปัญหาในการค้นหาข้อมูลชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ เอกสารที่มีปริมาณมากหรือมี
การสูญหายของข้อมูล และยังใช้ระยะเวลานานก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่
กระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าเราท าการเก็บข้อมูลไว้ในระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลเพียงชุดเดียว จะท าให้ลดความซ้ าซ้อนและความแตกต่างของข้อมูลได้ ดังนั้น
การจัดท าฐานข้อมูลที่ดีจึงต้องมีการส ารองข้อมูลไว้เสมอ และท าให้ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลและเกิด
ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 
 ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive 
Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การบันทึกข้อมูล แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ค้นหาข้อมูล รวมทั้งก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูล ทั้งยังเพ่ือ
เป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera 

Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก 

Automotive Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   1. ทฤษฎีและหลักการ 
 1.1 การพัฒนาระบบการจัดการ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547, หน้า 226) ยังได้สรุปความหมายของฐานข้อมูล ว่าคือ กลุ่มของ
แฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในบริษัทแห่งหนึ่งอาจประกอบไปด้วย
แฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มข้อมูล ซึ่งแต่ละแฟ้มต่างก็มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลแผนก
ในบริษัท แฟ้มข้อมูลขายสินค้า และแฟ้มข้อมูลสินค้า เป็นต้น 
 ทักษิณา สวนานนท์, (2544, หน้า 154-155) การจัดรวบรวมข้อนิเทศหรือข้อมูลของเรื่องต่างๆ ไว้ใน
รูปแบบที่จะเรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็น
ครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ “ระบบการจัดการฐานข้อมูล” (Data 
Base Management System: DBMS) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพ่ือจะ
ได้น าไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือน ามาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญด้วย  
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2546, หน้า 29) ยังได้สรุปความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล ว่าคือ 
โปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูล 
รวมทั้งภาษาที่ใช้ท างานกับข้อมูล โดยมักจะใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เพ่ือให้สามารถ
ก าหนดการสร้าง การเรียกดู การบ ารุงรักษาฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งถือ
เป็นการป้องกันความปลอดภัยในฐานข้อมูล เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิการใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้ นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ข้อมูล การส ารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูลในกรณีท่ีข้อมูลเกิดความเสียหาย 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) หรือที่
เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (DBMS) เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
ฐานข้อมูล เพ่ือจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
ฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อกับข้อมูล
ในฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วยการใช้ค าสั่งในกลุ่มดีเอ็มแอล (DML) หรือ ดีดีแอล (DDL) หรือจะด้วยโปรแกรมต่างๆ 
ทุกค าสั่งที่ใช้กระท ากับข้อมูลจะถูกดีบีเอ็มเอสน ามาแปล (คอมไพล์) เป็นการปฏิบัติการ (Operation) ต่างๆ 
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ภายใต้ค าสั่งนั้นๆ เพ่ือน าไปกระท ากับตัวข้อมูลภายในฐานข้อมูลต่อไป ส าหรับส่วนการท างานตางๆ ภายในดี
บีเอ็มเอสที่ท าหน้าที่แปลค าสั่งไปเป็นการปฏิบัติการต่าง ๆ กับข้อมูลนั้น ประกอบด้วยส่วนการปฏิบัติการ 
 สรุปได้ว่า “ระบบการจัดการฐานข้อมูล” คือ โปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการก าหนดลักษณะข้อมูลที่จะ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล อ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับก าหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แก้ไขข้อมูลได้ด้วย 
นอกจากนั้นยังอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกันได้ 
 1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลบนระบบการจัดการ 
 นวลศรี เด่นวัฒนา (2545). ฐานข้อมูลมีบุคคลจ านวนมากมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลซึ่งในปัจจุบันองค์กรเกือบทุกองค์กรน าเอาฐานข้อมูลมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
การท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว หรือเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เช่น การถอนเงินจากเครื่ องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ  การท าบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอ าเภอใด ๆ ก็ได้ หรือการซื้อสินค้าจากร้านค้าสะดวกซื้อ
ทั่วไป 
 ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้จาก 
การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) แบบ Manual เช่น การใช้เครื่องคิดเลข การท างานบนกระดาษ 
การท างานด้วย Worksheet ตลอดจนการเก็บเอกสารในรูปของกระดาษหรือแฟ้ม และรวบรวมเก็บไว้ในตู้หรือ
ชั้น มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลมีมากขึ้นในลักษณะทวีคูณ 
(Exponential Growth) ราคาของเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลซึ่งก็คือระบบคอมพิวเตอร์ถูกลงมาก รวมถึง
การแข่งขันในเชิงของเวลาและคุณภาพในการน าข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้วไปใช้งานสูงขึ้น เป็นต้น 
 ข้อมูลเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งของการประมวลผลเพราะถ้าปราศจากข้อมูล การประมวลผลก็ไม่อาจท าได้ 
ความเป็นมาของการจัดการข้อมูลก่อนที่จะมาเป็นยุคของระบบฐานข้อมูล เริ่มต้นที่ระบบแฟ้มข้อมูล (File 
Systems) ซึ่งแนวคิดนี้พัฒนามาจากลักษณะการเก็บข้อมูลเอกสารจริงๆของหน่วยงาน นั่นคือแฟ้มเอกสาร
ของงานหนึ่งก็คือแฟ้มกระดาษที่มีการเจาะรูตรงกลาง เช่นแฟ้มข้อมูลลูกค้า จะประกอบด้ว ยเอกสารที่มี
รายละเอียดของลูกค้าทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ฯลฯ และ
บริษัทหนึ่ง ๆ อาจแฟ้มข้อมูลอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น แฟ้มข้อมูลเรื่องสินค้า แฟ้มข้อมูลเรื่องการขาย แฟ้มข้อมูลเรื่อง
เช็คธนาคาร เป็นต้น ซึ่งแต่ละแฟ้มข้อมูลก็จะประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องเดียวกัน เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้
ในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในรูปของ
แฟ้มข้อมูลในลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่มีการเรียกหรือตั้งชื่อ (Terms) เฉพาะ เช่น ในแฟ้มข้อมูลลูกค้า 
รายละเอียดของลูกค้าแต่ละคน เรียกว่า ระเบียนหรือเรคอร์ด (Records) แฟ้มข้อมูลหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วย
ระเบียนหลาย ๆ ระเบียน (มีลูกค้าหลายคน) และในแต่ละระเบียนประกอบด้วยหลาย ๆ ฟิลด์ (Fields) ซึ่งก็
คือรายละเอียดของลูกค้า 
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 ฐานข้อมูลมาจากค าศัพท์ 2 ค า คือ ฐาน และข้อมูล พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 
2542 (2542:392) ได้อธิบายว่า ฐาน หมายถึง ที่ตั้ง ที่รองรับข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือ
ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง ส าหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการค านวณ 
 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บ
หลาย ๆ แฟ้มข้อมูล นั่นก็คือการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นเราอาจจะเก็บทั้งฐานข้อมูล โดยใช้แฟ้มข้อมูลเพียง
แฟ้มข้อมูลเดียวกันได้ หรือจะเก็บไว้ในหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล ที่ส าคัญคือจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ระเบียนและเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นได้ มีการก าจัดความซ้ าซ้อนของข้อมูลออกและเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่
ศูนย์กลาง เพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกัน ควบคุมดูแลรักษาเมื่อผู้ต้องการใช้งานและผู้มีสิทธิ์จะใช้ข้อมูล
นั้นสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วนอาจใช้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แต่บางส่วนผู้มีสิทธิ์เท่านั้นจึง
จะสามารถใช้ได้ โดยทั่วไปองค์กรต่าง ๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้ เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลในเชิงธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของลูกจ้าง และการจ้างงาน เป็นต้น 
 ระบบฐานข้อมูลมีความซับซ้อน การควบคุมดูแลการใช้ฐานข้อมูล เป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าการใช้
แฟ้มข้อมูลมาก เพราะเราจะต้องตัดสินใจว่าโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลควรจะเป็นเช่นไร การเขียน
โปรแกรมเพ่ือสร้างและเรียกใช้ข้อมูลจากโครงสร้างเหล่านี้ ถ้าโปรแกรมเหล่านี้เกิดท างานผิดพลาดขึ้นมา ก็จะ
เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของข้อมูลทั้งหมดได้ เพ่ือเป็นการลดภาระการท างานของผู้ใช้ จึงได้มีส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น เรียกว่า ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล หรือDBMS (Database Management Systems) ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ที่
เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไข
ฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถามเพ่ือให้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้าง
ของฐานข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพ่ิม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์น าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ฐานข้อมูล (Database) คือ การรวบรวมและจัดเก็บชุดของข้อมูลที่
มีความสัมพันธ์กันมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 1.3 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
  1.3.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) หมายถึง โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บ 
(Web Server) ที่คอยให้บริการสิ่งที่ร้องขอ (Request) จากทางคอมพิวเตอร์ฝั่งผู้ใช้บริการ (Client) ผ่านหน้า
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เว็บด้วยรูปแบบการติดต่อสื่อสารหรือโปรโตคอล (Protocol) ที่เรียกว่าHyperText Transfer Protocol: 
HTTP ซึ่งจะแสดงผลในรูปของเอกสาร “เอชทีเอ็มแอล” (HTML)ผ่านทางหน้าจอภาพของโปรแกรมประเภท
บราวเซอร์ ซึ่งก็คือ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เราใช้บริการอยู่นั่นเองซึ่งโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสามารถตอบสนอง
ความคิดเรื่องการกระจายการประมวลผล (Distributed Processing) ได้ในระดับหนึ่ง ก็คือ การแบ่งการ
ประมวลผลไว้ที่ฝั่งเครื่องผู้ใช้บริการ (Client) และฝั่งแม่ข่ายให้บริการ (Server) และมักจะมีการใช้ฐานข้อมูล 
(Database) ควบคู่กับการท างานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไปด้วย 
  1.3.2 โปรแกรมประยุกต์ 
 โปรแกรมประยุกต์ (อังกฤษ: application program) หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (อังกฤษ: 
application software) ในบางครั้งเรียกย่อว่า แอปพลิเคชัน หรือ แอป คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูก
ออกแบบให้รับรองการท างานหรือกิจกรรมหลายด้านเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้ ตัวอย่างแอปพลิเคชันได้แก่ 
โปรแกรมประมวลค า (word processor), แผ่นตารางท าการ (spreadsheet), แอปพลิเคชันบัญชี 
(accounting application), เว็บเบราว์เซอร์, แอปพลิเคชันเล่นคลิปสื่อ (media player), โปรแกรมจ าลอง
การบิน (flight simulator), เกมคอนโซล, หรือ โปรแกรมตัดต่อภาพ 
  1.3.3 ภาษา PHP 
 PHP: Professional Home Page หรือ PHP Hypertext Preprocessor ซึ่งเป็นภาษาสคริปต์ส 
าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแบบหนึ่งติดตั้งฝั่งเครื่องแม่ข่าย ที่เรียกว่า  Server Side Script ที่
ประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร HTML ไปยังฝั่งไคลเอ็นต์หรือผู้ใช้บริการผ่านเว็บ
บราวเซอร์ นอกจากนี้ยังเป็น Script ที่เขียนฝังไว้บนเอกสาร HTML อีกด้วย ปัจจุบัน PHP ได้รับความนิยม
อย่างมาก เป็นเครื่องมือน ามาพัฒนาโปรแกรมบนเว็บที่เรียกว่าWeb Development หรือ Web 
Programming ตัวอย่างการทางานของ PHP 
  1.3.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
 MySQL เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่ายประเภท RDBMS (Relational 
Database Management System) ประสิทธิภาพสูง สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้านลิขสิทธิ์ (ยกเว้นรุ่นเพ่ือการค้า) โดยโครงสร้างของฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางต่าง ๆ ที่มีออกแบบให้มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างตาราง ในแต่ละตารางออกแบบโครงสร้างให้เก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง 
    2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 โสภิษฐ์ [ม.ป.ป.] ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ความรู้ส าหรับ
องค์การภาครัฐ มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ (1) ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือ การจัดการความรู้
ส าหรับองค์การภาครัฐ (2) น าความต้องการที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งมาออกแบบ 13 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการความรู้ส าหรับองค์การ (3) ประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผลการ ประเมินประสิทธิภาพระบบพบว่า
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ระบบมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มเทคนิคมีความ คิดเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพสูง มีค่าเฉลี่ย 
3.92 กลุ่มผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพ สูง มีค่าเฉลี่ย 3.51  
 มณีรัตน์ ภารนันท์ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์และณมน จีรังสุวรรณ (2557) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนาเว็บปัญญาประดิษฐ์ คือ ระบบที่สามารถแชร์เทคนิคการประเมินผลของอาจารย์ผู้อ่ืน สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจาก มคอ.2 มายัง มคอ.3 เช่น รายละเอียดรายวิชา จุดด าจุดขาว ผลลัพธ์การ เรียนรู้  และ มคอ.3 ไป 
มคอ.5 และ มคอ.7 เพ่ือลดภาระของอาจารย์ 
 เอกชัย สังข์ทอง (2554) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา) กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้ช่วยให้เกิด
ผลดีในการปฏิบัติงานของหลักสูตร ด้านข้อมูล การประมวลผล และ รูปแบบรายงาน ท าให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจได้ มีความ ปลอดภัย รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ได้ง่าย ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
 มานพ สุวรรณกูฎ (2551) ได้พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยใช้
แบบจ าลององค์ประกอบเว็บเซอร์วิส โดยใช้การบูณาการข้อมูลสารสนเทศบุคลากรเพ่ือให้มีการ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่มีระบบต่างกันสามารถท างานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ  
 แสงเพ็ชร พระฉาย (2557) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร ตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กล่าวว่าระบบสารสนเทศควรแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 9 โมดูล คือ 1) โมดูล
สิทธิผู้ใช้งาน 2) โมดูลการสื่อสาร 3) โมดูลผู้สอน 4) โมดูลผู้เรียน 5) โมดูลผู้ประกอบการ หรือพ่ีเลี้ยง 6) โมดูล
รายละเอียดหลักสูตร 7) โมดูลรายละเอียดและผลการด าเนินการของรายวิชา 9) โมดูลผลการด าเนินการ
หลักสูตร 

2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Wu (2004 : 2569-A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบบต่อเนื่อง เพ่ือ
กล่าวถึงการท างานอย่างเป็นระบบ การศึกษาครั้งนี้จึงได้รวมปริทัศน์วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 2 
กรณี เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมิน การอ้างอิงดั้งเดิม รูปแบบการ ประเมินประกอบด้วย 3 ด้าน คือ เป่า
หมายขององค์กร องค์ประกอบของของระบบ และขั้นตอน การพัฒนาแต่ละด้านให้ครบองค์ประกอบของการ
ประเมินแบบประสมประสานในด้านอ่ืน ๆ ด้วย คือเพ่ือร่วมกันพัฒนาในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะประกอบเป็น
กลไกหรือระบุประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน ระเบียบวิธีการก็ได้ยกการพัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยองค์กรในการอ้างอิงกลุ่ม
ผู้วิจัยได้พิสูจน์ยืนยันรูปแบบ ด้วยโครงการพัฒนาระบบที่ศูนย์ TAFA  โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
รูปแบบนี้ได้พิจาณาว่า สามารถน ามาประเมินต่อเนื่องและผลในกระบวนการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และราคาถูกผลดังกล่าวได้ท าการทดลองซ้ าอีก 3 ครั้ง ที่สถาบัน RPI ที่เวสต์ปอยต์และสถาบัน 
ROT ถึงขอบเขตการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ ท าให้พอสรุปได้ว่า การจัดระบบสารสนเทศ คือ การ
ด าเนินงานสารสนเทศที่ต้องออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็น ความต้องการ และ
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ลักษณะของหน่วยงาน หน่วยงานในต่างประเทศเน้นการใช้คอมพิวเตอร์เพราะ มีความถูกต้อง กะทัดรัด และ
รวดเร็วทันเวลาที่ต้องการใช้ 
 Bellum (2003 : 31-A) ได้ท าการศึกษากรณีศึกษาเชิงตความเกี่ยวกับกลุ่มโรงเรียน 2 กลุ่มที่น า
หลักสูตรและระบบสารสนเทศการบริหารแบบบูรณาการไปใช้ วิธีด าเนินการศึกษาใช้กระบวนการนวัตกรรมใน
องค์กรของโรเจอร์ส เป็นรูปแบบแนวคิดเพ่ือความเข้าใจในการน าระบบ สารสนเทศไปใช้ในระยะขั้นตอนการ
ให้นิยามใหม่ การปรับโครงสร้างกระบวนการนวัตกรรมนั้น ได้ระบุประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มโรงเรียน
พยายามสร้างความเหมาะสมระหว่างระบบสารสนเทศใหม่กับองค์กรของตน ผลการศึกษาที่ส าคัญปรากฏ 
ดังนี้ (1) มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ระหว่างความสามารถของระบบสารสนเทศกับความตองการของกลุ่มโรงเรียน 
(2) การทับซ้อนกัน ของระบบสารสนเทศที่ อาศัยเว็บเป็นฐานไม่ได้ถูกทดสอบดีพอก่อนโรงเรียนน าไปใช้ และ 
(3) โครงสร้างขององค์กรของการน าไปใช้ท าให้การสร้างความเหมาะสมเกิดความยุ่งยาก จากผล การค้นพบได้
น าเสนอรูปแบบแนวคิดที่  ระบุระบบสารสนเทศและความต้องการของโรงเรียนไว้  2 แกน คือ การบริหารและ
หลักสูตร รูปแบบนี้ จะท าให้โรงเรียนตอบสนองความต้องการการใช้ ระบบสารสนเทศในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 Brown (2002 : 1796-A) ได้ศึกษาการเชื่อมต่อดิจิตอลแบบผ่านการบูรณาการของคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ชาวคอคัชเชียนอเมริกัน 
มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้านและยังมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าชาวแอฟริกัน อเมริกาซึ่งชี้ให้เห็นว่ามการใช้ ระบบ
ดิจิตอลโดยคนกลุ่มนี้อยู่ นักเรียนหญิงชาวคอคัสเชียนอเมริกันมี  คอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า
นักเรียนชาย นักเรียนชาวแอฟริกันอเมริกา คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศนานกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี คอมพิวเตอร์ที่บ้านใช้คอมพวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตมากกว่านักเรียนใน
ระดับชั้นอื่น และนักเรียน ที่มีอายุมากมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่านักเรียนที่มีอายุ
น้อยกว่าและนักเรียนที่ใช่คอมพิวเตอร์มีทักษะทุกระดับเพ่ิมมากขึ้นความจ าเป็น ความต้องการ และลักษณะ
ของหน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ได้ง่าย ข้อมูลมี ความเป็น
ปัจจุบัน มากขึ้นอีกด้วย 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ศึกษาเก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้น  
  1.1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
 2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ได้แก่ พนักงานแผนก Automotive Camera Production บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 200 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานแผนก Automotive Camera Production บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง 
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
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  3.1 ระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera 
Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น 
  3.2 แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ 
แผนก Automotive Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติด
รถยนต์ แผนก Automotive Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  
 4. การเก็บข้อมูล 
 น าระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera Production 
กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล น า
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ น า ระบบการจั ดการชิ้นส่วน
ประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วน ามาทดลองใช้ ด้วยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 5. วิเคราะห์และสรุปผล 
  5.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      5.2 หาประสิทธิภาพระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive 
Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จากผู้เชียวชาญ 
 5.3 หาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive 
Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จากกลุ่มตัวอย่าง 
 6. เขียนรายงานการวิจัย 
  ผู้ศึกษาวิจัยเขียนรายงานจากผลการวิเคราะห์ระบบและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
สรุปผลการด าเนินการศึกษาวิจัย 

1. การพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera 
Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่าผลที่ได้มี ( ) = 4.71 (S.D. = 0.30)  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก 
Automotive Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่ามีความ
พึงพอใจ มี ( ) = 4.61 (S.D. = 0.02) อยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 1. การพัฒนาระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive Camera 
Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ความ
ถูกต้องในการลบข้อมูล ผลลัพธ์ในการเพิ่มข้อมูลของระบบมีความถูกต้อง การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานช่วยในการวางแผนการท างานได้ ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางส่วนต่าง ๆ 
บนจอภาพ ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพสามารถน าไปใช้งานได้ดีในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 5.00 (S.D. = 0.00) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมา คือการออกแบบหน้าหลักมีความเหมาะสม 
ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานได้ครบถ้วน ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล  ความถูกต้องของผลลัพธ์ใน
รูปแบบรายงาน ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยงานการลดระยะเวลาในการท างานได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 4.67 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด และน้อยที่สุด คือ ระบบสามารถแก้ไข ลบ ข้อมูล
พ้ืนฐานของได้ครบถ้วน บล็อกเข้าสู่ระบบมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.33 (S.D. = 0.58) อยู่ใน
ระดับคุณภาพมาก 
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการชิ้นส่วนประกอบกล้องติดรถยนต์ แผนก Automotive 
Camera Production กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด 
คือ ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ความน่าเชื่อถือได้ของระบบมีค่าเฉลี่ย 4.77 (S.D. = 
0.43) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ความง่ายในการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 (S.D. = 0.48) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ ระบบสามารถแก้ไข ลบ ข้อมูล
พ้ืนฐานของได้ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 4.50 (S.D. = 0.51)  อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการ 
   1.1 ควรปรับปรุงเรื่องข้อมูล รูปภาพ ที่สอดคล้อง 
   1.2 ควรปรับปรุงเรื่องการขนาดและสีตัวอักษร 
   1.3 ควรปรับปรุงเรื่องฐานข้อมูลของระบบการจัดการ 
 2. ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
   2.1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการอ่ืนๆได้ 
   2.2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 
   2.3 สามารถน าชิ้นงานไปต่อยอด 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid 

กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 
THE STUDY OF SATISFACTION OF USER DATA RECORDING SYSTEMS INNER LID 

CASE STUDY OF TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 
 

พิมพ์ใจ ด่วนเดิน1  เสมอ เวชสถลุ2  
      Pimjai Duandoen1 Samoe Vetsaton2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานแผนก Assembly ของบริษัท TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD ท าการคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด. มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐาน และการประเมินพบว่าพนักงานมี
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 สรุปได้ว่าระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากัด. ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้เป็นผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบที่พัฒนาขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.52 (SD = 0.56 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งถือว่าเป็นระบบทางธุรกิจที่สามารถ
ด าเนินการทางธุรกิจได้จริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด. สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการจอง
ห้องพักผ่านระบบเครือข่าย พร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล Inner Lid 
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 This research is a developmental research. With the objective of developing the 
Inner Lid data recording system, a case study of Technoplas Industry (Thailand) Co., Ltd. 
Industrial (Thailand) Limited. The sample used in this research The sample used in this 
research Is an employee of the Assembly Department of TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) 
CO., LTD. The sample group was 40 people. The tools used in this research were: 1) Inner 
Lid data recording systemCase study of Technoplas Industry (Thailand) Company Limited. 2) 
Satisfaction Questionnaire 
            The research results show that Inner Lid Data Recording System Case Study 
Technoplas Industry (Thailand) Co., Ltd. has a high level of efficiency. Which is in accordance 
with the assumptions and assessments found that the average employee satisfaction is at a 
high level 
            It can be concluded that the Inner Lid data recording system is a case study of 
Technoplas Industry (Thailand) Company Limited. Can be used as a result of evaluating the 
satisfaction of users of developed systems The average value in the overall picture is 4.52 
(SD = 0.56) at the highest level. Which is considered a business system that can actually 
conduct business With statistical significance at the level of .05, which is due to being 
consistent with the research that has been studied Which can be concluded that Inner Lid 
Data Logging System Case Study Technoplas Industry (Thailand) Co., Ltd. can be utilized in 
economic development and is another channel. In booking through the network As well as 
being able to provide real convenience to users 
 
Keywords:  Satisfaction,Development of a data log system Inner Lid 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันกระบวนการบริหารการผลิตมีความส าคัญต่อการผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดข้อผิดพลาดในการผลิต  กระบวนการบริหารการผลิตเป็นการสร้าง 
อรรถประโยชน์หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ เพ่ือให้เกิดเป็นสินค้าเพ่ือบ าบัด
ความต้องการของผู้บริโภค ปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และ ผู้ประกอบการ 
ปัจจัยการผลิตทุกประเภทเป็นปัจจัยมดการผลิตขนาดใหญ่เป็นการผลิต ที่ได้ผลผลิตเป็นจ านวนมาก อาศัย
หลักของการแบ่งงานกันท า เน้นปัจจัยแปรผันทั้งหมด ได้แก่เครื่องจักร และ เทคโนโลยีเป็นส าคัญ การผลิต
เป็นการสร้างสรรค์สินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มี  ความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดแต่เนื่องจาก
โลกของเรามีทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  กระบวนการผลิต จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1187 

 

อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยให้ ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ และตรงความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงเป็นส่วนหนึ่ง  ในหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจที่มีผลโดยตรงต่อความอยู่รอดของ
องค์กร 
 ในกระบวนการบริหารการผลิตมักจะพบปัญหาและอุปสรรค์ในการผลิต  เช่น ขาดการวางแผน และ
การควบคุมการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ไม่มีการควบคุมคุณภาพ ก่อให้เกิดความ
เสียหายจ านวนมากและเสียทรัพยากรในการผลิตโดยใช้เหตุมีต้นทุนในการผลิตสูง  พนักงานขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น แหล่งวัตถุดิบมาส่งช้าท าให้
ผลิตสินค้าไม่ทัน ท าให้ส่งมอบงานให้กับลูกค้าไม่ทันตามก าหนด ให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ วัตถุดิบคงเหลือ
ในสต็อกไม่เพียงพอต้องรอวัตถุดิบมาส่ง และปัญหาอีกมากมายที่ยังไม่สามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างยั่งยืน ปัญหาต่างๆ ที่ กล่าวมาข้างต้น ท าให้กระบวนการบริหารการผลิตสินค้าเกิดความล่ าช้าในการ
ผลิต  ใช้ทรัพยากรการ  ผลิตที่สิ้นเปลืองขาดการวางแผน ท าให้มีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นมีผลก าไรต่ า และ
สินค้าที่ส่งมอบ ให้แก่ลูกค้าเกิดความล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจในตัว
สินค้า และอาจเกิดปัญหาลูกค้าไปสั่งซื้อสินค้าจากผู้ลิตรายอื่นท่ีมีการวางแผนกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพกว่า 
ท าให้โรงงานเกิดความเสียหาย ลูกค้ามีความเชื่อถือกระบวนการบริหารการผลิตลดน้อยลง ส่งผลให้โรงงาน
อาจเสียลูกค้าไปจ านวนไม่น้อย 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหางานของการบันทึกข้อมูล Inner Lid เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานอย่างเต็มที่ ให้ได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ใน
ขณะนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด. 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท 
เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดความพึงพอใจ 
 [1] ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็น
ความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหาก
ความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1188 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 [2] ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน.
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลอุบัติเหตุละฉุกเฉิน) โรงพยาบาลน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและศึกษา 
ผลของรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน ขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 3ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนเตรียมการพัฒนา 2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการ
ประเมินผลการพัฒนา ด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์ คือ บันทึกทางการพยาบาลในเวชระเบียนผู้ป่วย ที่คัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม
แบบง่าย จ านวน 335 เวชระเบียน และขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เป็นพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบการใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงาน/หอ
ผู้ป่วย จ านวน 49 คน ขัน้ ตอนประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ พยาบาลวิชาชีพผู้
บันทึกจ านวน 343 คน และบันทึกทางการพยาบาลในเวชระเบียน ผู้ป่วยตามจ านวนพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 
343 เวชระเบียนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน และหาความเที่ยงโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ .83 แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบบันทึกทางการพยาบาลหาความ
เที่ยงโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ .76 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยความถี่ ร้อยละ 
 ผลการศึกษา พบว่า  หลั งจากการใช้ รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รูปแบบ AIE 
(Assessment,Implementation, Evaluation ) ซึ่งประกอบด้วย การประเมินสภาพ การปฏิบัติการพยาบาล 
และการประเมินผล ซึ่งได้ก าหนดขึ้นคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น จากระดับไม่ดีเลยมาอยู่
ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพต่อรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่เลือกใช้
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 ข้อเสนอแนะ จากการศึกษานีมี้กระบวนการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นระบบ 
เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นการพัฒนาคุณภาพของบันทึกทางการพยาบาลเพิ่ม
มากขึ้นมีนโยบาย คู่มือการบันทึกทางการพยาบาล แสดงให้เห็นว่าการก าหนดรูปแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลที่ชัดเจนช่วยเพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลได้ 
 [3] การค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับวัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบคุ คลทั่วไป ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือศึกษาข้อมูลขั้น
พ้ืนฐาน พิจารณาขอบเขตของข้อมูลที่ต้องด าเนินการออกแบบระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ ให้มีความเหมาะสม
กับระบบงาน สร้างระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจัดท าในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบที่สร้างเสร็จ เพ่ือท าการปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบให้มีความสมบูรณ์ผลจากการประเมินพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่
ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ท าให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัด และได้แหล่งข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ให้แก่บุคคลทั่วไป ส าหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป 
 [4] ศึกษาระบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนผ่านบลูทูธและออกแบบพัฒนาระบบจัดการการเข้าชั้ นเรียน
ของนักศึกษาบนเว็บ ในการศึกษามุ่งเน้นที่การนา เทคโนโลยีบูลทูธที่มีอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ผลการศึกษาความสามารถในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาพบว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 85.29 มีระยะทางในการตรวจพบที่ 8 -16 เมตร และจากการทดสอบเปรียบเทียบหากมีการ
ใช้งานในห้องเรียนจริงพบว่าระบบบลูการ์ดมีความสามารถในการตรวจสอบรายชื่อครอบคลุมถึงร้อยละ 90.62 
ในห้องขนาดสูงสุด 150 ที่นั่ง ซึ่งครอบคลุมการใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ83.79 ของการใช้ห้องเรียนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบจากผู้เชี่ยวชาญใน 2 มิติ 
คือ 1) การใช้แบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจมากที่สุดด้าน
ประสิทธิภาพของระบบ ในส่วนของการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้รวดเร็วช่วยลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบรายชื่อได้ และการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนได้ตลอดช่วงเวลาที่เปิดใช้งานซึ่งเป็นคุณลักษณะของ
ระบบตรวจสอบรายชื่อที่แตกต่างจากระบบอ่ืน และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมี
ความพึงพอใจต่อระบบมาก เนื่องจากระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อได้จริง สามารถ
ติดตามพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาได้ในเบื้องต้น และระบบมีการประมวลผลและแสดงผล 
ลัพธ์ได้เป็นอย่างดีสถาบันการศึกษาสามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาใน 
การเข้าชั้นเรียนและติดตามพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อลง
ได้ รวมถึงสนับสนุนวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนในกลุ่มตัวอย่างปริมาณมากและเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยในชั้นเรียน 
 [5] ศึกษาระบบบันทึกทางการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับ ผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี 
และ (2) ศึกษาผลของการ ใช้ระบบบันทึกทางการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา ขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ถูก
เลือกแบบเจาะจง เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยมะเร็ง จ านวน 14 คน และแบบ บันทึก
ทางการพยาบาลของผู้ป่วย จ านวน 102 ชุด เครื่องมือวิจัย ได้แก่ (1) ระบบบันทึกทางการพยาบาล ด้วย
คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง (2) โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพ 2 โครงการ (3) แบบทดสอบความรู้เรื่อง 
การบันทึกทางการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์ (4) แบบ ตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลด้วย 
คอมพิวเตอร์และคู่มือ และ (5) แบบสอบถามประโยชน์ ของระบบการบันทึกทางการพยาบาลด้วย
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิจัยที่ 4 และ 5 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 และ 0.91 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mann-Whitney U test และ Paired t-test. 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ระบบบันทึกทางการพยาบาล ด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
วิธีการบันทึก แบบบันทึกทางการพยาบาล และคู่มือ ระบบบันทึกทางการ พยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
ลักษณะการบันทึกที่ง่าย สะดวก ครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยแบบองค์รวม และต่อเนื่อง (2) คุณภาพ
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ของการบันทึกทางการพยาบาล และประโยชน์โดยรวมของระบบบันทึกทางการพยาบาล ด้วยคอมพิวเตอร์
หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ระบบบันทึก ทางการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ 
ระดับ .01 
 [6] ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การระบุตัวตนเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในด้านการ
ศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบเพ่ือน าไปใช้งานจริง ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของ
องค์กรมากยิ่งข้ึน องค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้บัตรประจ าตัว หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการระบุและตรวจสอบตัว
บุคคล ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ยังมีข้อบกพร่องหากบัตรประจ าตัว หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสูญหาย หรือถูกผู้ที่ไม่
หวังดีน าไปใช้เพ่ือสวมรอยและเข้าถึงข้อมูลที่องค์กรไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ เหตุการณ์เหล่านี้อาจท าให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงแก่องค์กรได้ ดังนั้นข้อมูลทางกายภาพของมนุษย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้ในการตรวจสอบและระบุตัวบุคคลได้เป็นอย่างดี กล่าวคือใช้ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ เช่น 
ลายนิ้วมือหรือม่านตา หรือใช้รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น จังหวะการกดรหัสผ่าน เพ่ือตรวจสอบและ
ยืนยันตัวบุคคลใบหน้านั้นก็เป็นหนึ่งในลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่ง่ายต่อการใช้สาหรับการตรวจสอบ
ระบุตัวบุคคล เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ง่าย ปลอมแปลงได้ยาก และอุปกรณ์เสริมที่จาเป็นต้องใช้ในระบบมี
เพียงอย่างเดียวคือกล้องถ่ายภาพ ดังนั้นการรู้จาใบหน้าจึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ ใช้ได้
กับการรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด การตรวจสอบและระบุตัวตนบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถ
ประยุกต์ใช้กับวัตถุประสงค์อ่ืนๆได้อย่างหลากหลาย ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนาเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบ
บันทึกการเข้าชั้นเรียนโดยใช้การตรวจจับและรู้จาใบหน้า เพ่ือช่วยให้การบันทึกการเวลาเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยปกติแล้วการบันทึกการเข้าชั้นเรียนมักจะใช้การขานชื่อ ซึ่งการขานชื่อเป็นกิจกรรมที่อาจจะท าให้
เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนลดลง และขความแม่นยาในกรณีที่มีนักเรียนจ านวนมาก ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก
ของระบบบันทึกเวลาเรียนด้วยการตรวจจับและรู้จ าใบหน้าคือเพ่ืออานวยความสะดวกแก่ผู้สอน และเพ่ิมความ
ถูกต้องของการบันทึกเวลาเรียน โดยมีสมมติฐานว่าระบบจะสามารถทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึง
ช่วยจูงใจให้ นักเรียนมาเข้าชั้นเรียนมากข้ึน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลา
สอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. แบบประเมินคุณภาพของระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส 
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 
  2.. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา 
บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1191 

 

วิเคราะห์ความต้องการของระบบ  
1. แผนผังระบบงาน (System Flowchart) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังระบบงาน (System Flowchart) ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา 
 บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 

 
 
2. แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) 
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ภาพที่ 2 การไหลของข้อมูล (DFD) ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษา 
บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  ส าหรับวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid 
   2) ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบ จากหนังสือ เอกสารและวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   3) ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lid กรณีศึกษาบริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด. 
   4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูล Inner Lidกรณีศึกษา 
บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1. การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) [7] 
   2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิร์ท เป็นระดับการประเมิน ดังนี้ [8] 
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     5  หมายถึง  มากที่สุด 
     4  หมายถึง  มาก 
     3  หมายถึง  ปานกลาง 
     2  หมายถึง  น้อย 
     1  หมายถึง  น้อยที่สุด   
  และเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
     4.50 - 5.00  ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
      3.50 - 4.49  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
      2.50 - 3.49  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
      1.50 - 2.49  ระดับความพึงพอใจ  น้อย 
       1.00 - 1.49  ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lidกรณีศึกษา  
บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้ 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลตารางด้านเพศ 
เพศ      จ านวน   ร้อยละ 

  ชาย         4    13 
  หญิง        26    87 
  รวม        30    100 
 จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตามล าดับ 
 
จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตามล าดับ 
 ตารางที่ 1.2 แสดงข้อมูลตารางด้านอายุ 
  อายุ        จ านวน   ร้อยละ 
  น้อยกว่า 30 ปี    5    17 
  30-40 ปี      15    50 
  41-50 ปี      10    33 
  รวม        30    100 
 จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง น้อยกว่า 30-40 ปี และ 41-50 ปี 
มากกว่า ในช่วงอายุ น้อยกว่า 30 ปี ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lidกรณีศึกษา  
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บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด. 
ตารางที่ 2.1 แสดงการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ข้อค าถาม             S.D.  ระดับความพึงพอใจ 
  1. ขั้นตอนการ Login มีความเหมาะสม   4.27   0.83   มาก 
  2. ขนาดของช่องกรอก UserName มีความเหมาสม 4.30   0.75   มาก 
  3. ขนาดของช่องกรอก Password มีความเหมาสม 4.20   0.81   มาก 
  4. Banner มีความเหมาะสม    4.37   0.67   มาก 
  5. ขนาดของ Banner มีความเหมาะสม     4.37   0.76   มาก 
  6. ตัวอักษรบน Banner อ่านง่ายชัดเจน   4.40   0.77   มาก 
  7.การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความเหมาะสม  4.43   0.82   มาก 
  8.การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว     4.60   0.56   มากที่สุด 
  9.การใช้งานของระบบง่ายและสะดวก   4.43   0.82   มาก 
  10.ระบบสามารถใช้งานได้ดีในภาพรวม   4.34   0.55   มาก 
   ค่าเฉลี่ยในภาพรวม     4.37   0.74   มาก  
 
 จากตารางความพึงพอใจในเรื่อง ขั้นตอนการ Login มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.27 (S.D. = 0.83) 
มีระดับความพึงพอใจมาก ขนาดของช่องกรอก UserName มีความเหมาสม มีค่าเฉลี่ย = 4.30 (S.D. = 0.75) 
มีระดับความพึงพอใจมาก ขนาดของช่องกรอก Password มีความเหมาสม มีค่าเฉลี่ย = 4.20 (S.D. = 0.81) 
มีระดับความพึงพอใจมาก Banner มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.37 (S.D. = 0.76) มีระดับความพึงพอใจ
มาก ขนาดของ Banner มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.37 (S.D. = 0.76) มีระดับความพึงพอใจมาก ตัว
อักษรบน Banner อ่านง่ายชัดเจน มีค่าเฉลี่ย = 4.40 (S.D. = 0.77) มีระดับความพึงพอใจมาก การเข้าถึง
ข้อมูลหน้าหลักมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.43 (S.D. = 0.82) มีระดับความพึงพอใจมาก การเข้าถึงเนื้อหา
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย = 4.60 (S.D. = 0.56) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด การใช้งานของระบบง่ายและสะดวก
มีค่าเฉลี่ย = 4.43 (S.D. = 0.82) มีระดับความพึงพอใจมาก และระบบสามารถใช้งานได้ดีในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย = 4.34 (S.D. = 0.55) มีระดับความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยระบบบันทึกข้อมูล Inner Lidกรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด.สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูล Inner Lidกรณีศึกษา  
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บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด.ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.37 (SD = 
0.74) อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ได้จริง เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ระบบบันทึกข้อมูล Inner Lidกรณีศึกษา  
บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด.สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการศึกษา พร้อมทั้ง
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ ในเรื่องความพึงพอใจระบบ
บันทึกข้อมูล Inner Lidกรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด.ที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด เรื่อง การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว ค่าเฉลี่ย = 4.60 (SD = 0.56) รองลงมาคือ เรื่อง การใช้งานของระบบง่าย
และสะดวก ค่าเฉลี่ย = 4.43 (SD = 0.82) และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ เรื่อง ขนาดของช่องกรอก 
Password มีความเหมาสมค่าเฉลี่ย = 4.20 (SD = 0.81) อยู่ในระดับ มาก 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้   
  1. ควรปรับปรุงขนาดของช่องกรอก Password มีความเหมาสม 
  2. ควรปรับปรุงเรื่องขั้นตอนการ Login ให้มีความเหมาะสม 
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S 035 
การพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 

Development of Website Technician help Case study at Microchip 
Technology Thailand (LTD.) 

 
        วราสันต์ คล่ าคง1  ธมกร จนัทร์โยธา2 

Varasan Klamkonk1 Thamakorn Junyotha2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา 
บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงาน บริษัทไมโครชิพ ท า
การคัดเลือกโดยเจาะจง จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เว็บไซต์ Technician Help 
กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ เว็บไซต์ Technician 
Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า เว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี  
(ไทยแลนด์) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพมาก ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน และผลการประเมินพบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, เว็บไซต์ Technician Help 
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Abstract 
   This research Aims to develop is Development of Website Technician help Case 
study at Microchip Technology Thailand (LTD.) Development of Website Technician help 
Case study at Microchip Technology Thailand (LTD.)  And to the satisfaction of users of 
Development of Website Technician help Case study at Microchip Technology Thailand 
(LTD) selected The specific method A sample of 32 people The tools used in this research 
include 1) Website Technician help Case study at Microchip Technology Thailand (LTD.) 2)  
Satisfaction questionnaire 
  The findings development Website Technician help Case study at Microchip 
Technology Thailand (LTD.) At a highest level which is based on the assumption And 
Evaluation The study found that satisfaction Average highest level 
  
Keywords : Satisfaction, Web SiteTechnician Help, Development of Website 
 
บทน า 
   ปัจจุบันบริษัทไมโครชิฟเทคโนโลยีมีการใช้เว็บไซต์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งเว็บไซต์มีความส าคัญ
อย่างมากในองค์กรทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล จึงท าให้การใช้เว็บไซต์
ในองค์กรนั้นจ าเป็นต้องใช้ร่วมกันหลายๆฝ่ายซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในต้านการติดต่อสื่อสารในบาง
ประเภท จึงท าให้ท าให้เกิดความไม่สะดวกและผลประโยชน์ขององค์ลดลง 
  ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะการพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ในปัญหาข้างต้นเพ่ือเป็นการพัฒนาเว็บไซต์  คณะผู้จัดท าโครงงานได้เล็งเห็น
ความส าคัญที่จะพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นระบบงานใหม่ที่มีความสามารถในการบันทึก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาข้อมูลที่บันทึกได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นย า โดยมี
ประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการท างานต่อไป 
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพมาก 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไม 
โครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ให้อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

 ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2557)  การพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จในธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
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ช่องทางนี้ช่วยโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ท าให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ เป็นช่องทางที่ขาดไม่ได้ของแบรนด์
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในบทความนี้เราจะบอกวิธีที่ท าให้เว็บไซต์ของธุรกิจประสบความส าเร็จ เว็บไซต์ใดก็
ตามท่ีมีผู้เขาเยี่ยมชมจ านวนมาก และเมื่อออกจากเว็บไซต์แล้วยังกลับเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นั้นอีก ถือว่าเป็น
เว็บไซต์ที่ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะมีเว็บไซต์มากมายที่ต้องปิดตัวเองลงไปเนื่องจากไม่มีผู้เข้ามา
เยี่ยมชม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น อาจจะมีความล้าสมัย น าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูล
ที่ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอ่ืน หรือในเว็บไซต์มีโฆษณาจ านวนมาก การใช้งานเว็บไซต์มีความยุ่งยาก ใช้เวลาในการ
โหลดหน้าเพจนานไม่มีระบบน าทางในการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ไม่เป็นขั้นตอน ขาดการบ ารุงรักษาท าให้ข้อมูลมีความล้าสมัย ดังนั้นหากต้องให้การพัฒนา
เว็บไซต์ประสบผลส าเร็จควรมีขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ 
  1) รู้จักกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ พฤติกรรม 
รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ล้วนเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากท าให้แบรนด์สามารถเลือก
รูปแบบเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
  2) หลีกเลี่ยงการใช้ Code ที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้เว็บไซต์โหลดได้เร็ว คอยดูอัตราส่วนของข้อมูลในการ
ใช้เวลาในการโหลดข้อมูลน้อยกว่า  
  3) เลือกใช้โทนสีบนเว็บไซต์ให้สมดุลกัน เป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมความน่าสนใจบนเว็บไซต์ รวมไป
ถึงช่วยสร้างจุดดึงดูดและสร้างทัศนคติในด้านบวกท่ีมีต่อแบรนด์โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ  
  4) มีนโยบายในการท าธุรกิจที่ชัดเจน บนเว็บไซต์ควรมีการระบุถึงนโยบายในการท าธุรกิจที่ชัดเจน 
ไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้า การช าระเงินและการขนส่งสินค้า  
  5) ค าว่า Free ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เป็นค าที่มีอิทธิพลทางการตลาดได้ดีกว่าค าศัพท์
อ่ืนๆ ค าว่า Free จึงเป็นอีกค าหนึ่งที่ไม่ควรพลาด  
  6) เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ การน าเสนอช่องทางในการติดต่อเช่น สนทนาสด และแบบฟอร์ม
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร ท าให้ผู้ใช้สะดวกสบายเพิ่มความน่าเชื่อถือ  
  7) การจัดวางปุ่มให้เห็นและใช้งานได้สะดวก ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมสิ่ง
ส าคัญในการออกแบบส่วนต่อประสานบนเว็บไซต์แบรนด์ คือการตรวจสอบลิงค์เสีย (Broken Link) อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้  
  8) ใช้โซเชียลในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นช่องทางเสริมของเว็บไซต์ช่วยท าให้แบรนด์
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น รวมถึงยังเป็นวิธีการขยายฐานลูกค้า ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลที่มีมากถึง
หลายร้อยล้านคน  
  9) การอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ที่ดีช่วยเพิ่มยอดขาย มีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เว็บไซต์มี
ประสิทธิภาพก็ช่วยดึงยอดขายที่จะตามมาในอนาคต เพราะเว็บไซต์เป็นช่องทางส าคัญที่ผู้บริโภคเชื่อมไปถึง
การซื้อสินค้า 
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  ประสาน จันทะคาม (2558) กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจัดล าดับ 
เนื้อหาสาระของเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือจัดท าเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด
เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ท าให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การ
จัดโครงสร้างของเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การที่จะท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้
อย่างเป็นระบบ และเมื่อพูดถึงการสร้างเว็บไซต์หลายคนอาจจะนึกถึงแต่การใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บอย่าง  
Dreamweaver เพ่ือจัดหน้าเว็บเพจ และใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือสร้างภาพกราฟิกส าหรับตกแต่งแต่ 
ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะหาก คุณ
ต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกบวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จก็จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี ท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนา โครงการประเภท
อ่ืนโดยทั่วไป  
  การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์
และตัดสินใจก่อนลงมือทา เช่น วัตถุประสงค์อะไร, ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, ทีมงานมี ใครบ้างและแต่ละคน
เชี่ยวชาญเรื่องใด, เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะ น ามาใช้, รูปแบบเว็บ เพจเป็น
อย่างไรและการประชาสัมพันธ์จะหา ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งที่กล่าวมาเป็น สิ่งที่เราจะพิจารณากันในบทนี้  คือ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขึ้นตอนต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายแนวคิดหนังสือเล่มนี้จึง ขอรวบรวมและ
สรุปมาเฉพาะประเด็นส าคัญๆ เพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ สร้างเว็บไซต์ตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดังนี้ 
  1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
  ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้นต่อๆไปมี
แนวทางท่ีชัดเจนเรื่องหลักๆ ที่คุณควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  
  - ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการน าเสนอหรือต้องการ
ให้เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้า ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียด
อ่ืนๆที่จะตามมา เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์รวมทั้งลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจในกรณีที่เป็นเว็บไซต์
ของบริษัทหรือองค์กรวัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย 
  - ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของคุณคือใครและออกแบบเว็บไซต์ให้ 
ตอบสนองความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก 
เทคโนโลยีที่นามาสนับสนุนและอ่ืน ๆ  
  - เตรียมแหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์คุณต้องรู้ว่าข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดไดบ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัทใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือถ้าเป็นเว็บข่าวสาร
ข่าวนั้นจะมาจากแหล่งใดมีลิขสิทธ์หรือไม่  
  - เตรียมทักษะหรือบุคลากรการสร้างเว็บต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการเตรียม เนื้อหา
ออกแบบกราฟิกเขียนโปรแกรมและการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาด ใหญ่อาจจะต้องใช้



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1200 

 

บุคลากรเป็นจ านวนมากแต่ส าหรับเว็บไซต์เล็กๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียวคุณจะต้อง ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง
นั้นๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเอาไว้ 
  - เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ ,โปรแกรมส าหรับสร้าง 
กราฟิกภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย,โปรแกรมยูทิลิต้ี,โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้, การจด
ทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting) และเลือกแผนบริการที่
เหมาะสม  
  2) วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล(Analysis and Information Architecture)  
  ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากข้ันแรกไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์,
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรวมทั้งเนื้อหาหลักของเว็บไซต์น ามาประเมิน วิเคราะห์และ
จัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อก าหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการ ออกแบบและด าเนินการ ใน
ขั้นต่อๆไป ผลที่ได้รับจากข้ัน ตอนนี้ควรประกอบไปด้วย 
  - แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (site structure), สารบัญ (table of content),ล าดับการน าเสนอ 
(storyboard) หรือผังงาน (flowchart)  
  - ระบบน าทางหรือเนวิเกชั่น (navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างและรูปแบบของเมนู  
  - องค์ประกอบที่จะน ามาใช้บนเว็บ เพจมีอะไรบ้าง เช่น ภาพกราฟิก ,เสียง,วิดีโอ,มัลติมีเดีย,
แบบฟอร์ม ฯลฯ อะไรบ้างที่บราวเซอร์ของผู้ชมสนับสนุน และอะไรต้องอาศัยโปรแกรมเสริม  
  - ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ  
  - ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์  
  - คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์รวมถึงข้อจ ากัดและบริการเสริมต่างๆที่มีให้ 
  3) ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล(Page Design and Content Editing) 
  เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บ เพจ  
เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่คุณต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะ โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Adobe Fireworks สา 
หรับผลลัพธ์ที่ไดจ้ะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ภาพ พ้ืนหลัง ปุ่มเมนูไอคอนที่เป็น
หัวคอลัมน์และแบบเนอร์โฆษณา  
  การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่ 
ภาพกราฟิกเช่น ฟอนต์ขนาดและสีข้อความ สีพ้ืนบริ เวณที่วาง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น 
นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริมอ่ืนๆของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไวด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และ 
โปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชมหรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ  
  ในส่วนของเนื้อหาขั้นตอนนี้จะเป็นการนา เอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้และตรวจทานความ 
ถูกต้อง เพ่ือให้พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
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  4) ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing)  
  เป็นขั้นตอนสร้างเว็บเพจขึ้นมาจริงโดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบ ไว้
เนื้อหาต่างๆจะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบลิงค์ระบบนา ทางถูกสร้างและองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้าที่  
  อย่างไรก็ตามเมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงคุณอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่ เหมาะสม 
หรือควรได้รับการปรับแต่งก็สามารถทา ได้โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรม ส าหรับสร้างเว็บไซต์เช่น 
Adobe Dreamweaver  
  เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรไดรับการทดสอบก่อนที่จะออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ ถูกต้อง
ของเนื้อหา การท างานของลิงค์และระบบน าทาง,ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล 
นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่น ของบราวเซอร์
ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  5) เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion)  
  โดยทั่วไปการน าเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดคือ  HTML 
และไฟล์อื่นๆที่เก่ียวข้องข้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์      หรือบางครั้ง
เรียกว่าการ“พับบลิช” (publish) อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมี คุณสมบัตนี้ในตัว หรืออาจใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น FileZilla,CuteFTP หรือใช้เครื่องมือ อ่ืนบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 
  หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถ ทดสอบ
บนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการทา งานของ โปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งท าไม่ได้บนเครื่องของคุณ หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเครื่องของคุณ  
  เว็บไซต์ที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดีมีการวางโครงสร้างและการ ออกแบบที่
เหมาะสมแล้วยังต้องได้รับการโฆษณาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย หรือ ในวงกว้างออกไป
อีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธ์ที่ทา ได้หลายวิธีซึ่งไม่จา เป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเสมอไป โดย
สามารถท าไดตั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ประกาศ บนเว็บบอร์ดสาธารณะการส่ง
อีเมลแนะน าตัวการเพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้นหรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น 
เช่น การจัดงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บไซต์อ่ืนบนสิ่งพิมพ์หรือตามวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น 
  6) ดูแลและพัฒนา (Maintenance and Innovation) 
  เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วคุณไม่ควรทิ้งขว้างแต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุม หลาย
เรื่องต้ังแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดท างานบ่อยๆ,ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคง ใช้ได้(เนื่องจาก
เว็บไซต์นั้นอาจปิดไป),คอยตอบอีเมล์หรือค าถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บ ข่าวสารก็ต้องปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา,ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่าง สม่ าเสมอ 
  2. หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
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  นายศุภชัย ธรรมวงค์ (2555) การจัดท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ และพัฒนาเว็บไซน์ E-commerce เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญในด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค จ านวน 5 ท่านผล
การศึกษาพบว่า การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพศชาย 2 ท่านและเพศหญิง 3 
ท่าน ที่มีต่อระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้านการป้อนข้อมูลเข้า ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการประมวลผล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และด้านการ
แสดงผล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับดี 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
  4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.1 แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไม 
โครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
   1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไม 
โครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
    1.3 ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)  
    1.4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ านวน 32 คน  
คัดเลือกแบบเจาะจง 
  2.  วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
    2.1 แผนผังงาน (System Flow Chart) ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart การพัฒนา
เว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ดังนี้ 
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  ภาพ แสดง Flow Chart การพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
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    2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data 
Flow Diagram การพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
ดังนี้ 
 

 
  ภาพแสดง Data Flow Diagram การพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา   
บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
  3.  การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
   3.1 วิธีการสร้างเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี  
(ไทยแลนด์) 
   3.2 การออกแบบเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี  
(ไทยแลนด์) 
  4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
    4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103) 
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    4.2 ค่าร้อยละ 

    P    =  100x
N

f    

    เมื่อ     P    แทน  ค่าร้อยละ 
          F   แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
               N     แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
    4.3 ค่าเฉลี่ย 

     X   = 
N

X    

    เมื่อ   X  แทนค่าเฉลี่ย   
          ∑X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
            N   แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
    4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      S     =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN
  

    เมื่อ      S    แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               ∑X แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
                N    แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ผลการวิจัย 
  1.  สรุปผลการด าเนินการศึกษาวิจัย 
    1.1 ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทย
แลนด์) ที่พัฒนาขึ้น โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลที่ได้มีค่าเฉลี่ย 4.50 (SD = 0.5) อยู่ในระดับ
คุณภาพมาก 
     1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ที่ได้จากแบบประเมินพบว่ามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.82 (SD = 0.4) อยู่ในระดับ
คุณภาพมากที่สุด 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด์) ที่พัฒนาขึ้น โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวอักษรของเมนู
ในหน้าหลักมีความเหมาะสม ขนาดปุ่ม Logout มีความเหมาะสม เมนูหลักสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล แจ้ง
แหล่งข้อมูลบริษัทชัดเจนเหมาะสม  มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 (SD = 0.0) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด  
รองลงมา คือ  สีตัวอักษรหน้า Login มีความเหมาะสม ชื่อเว็บไซต์สอดคล้องกับบริการ สีตัวอักษรของบล็อก
หน้า Tester Down ขนาดของรูปภาพในหน้า Board Fail มีความเหมาะสม รูปภาพหน้าหลักมีความ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1206 

 

เหมาะสม จ านวนช่องในการกรอกสมาชิกมีความเหมาะสม ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสม ลักษณะปุ่มออกจาก
ระบบมีความเหมาะสม เมนูหลักสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักรวดเร็ว จ านวนช่องใน
การกรอกข้อมูล Board Repair มีความเหมาะสม จ านวนช่องในการกรอกข้อมูลTester Down มีความ
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ดีในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.67 (SD = 0.6) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 
และน้อยที่สุด คือ โลโก้มีความเหมาะสม ขนาดตัวอักษรค าว่ายินดีต้อนรับมีความเหมาะสม ภาษาที่ใช้มีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD = 0.0) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
  2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ การเข้าถึงเว็บเพจแต่ละหน้ารวดเร็ว การใช้งานง่าย
และสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.94 (SD = 0.2) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ภาพเคลื่อนไหว
ที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย คือ 4.84 (SD = 0.4) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ การ
เข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์รวดเร็ว เว็บไซด์สามารถน าไปใช้ได้ดีในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.72 (SD = 0.4) 
อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
     1.  ข้อเสนอแนะในการน าเว็บไซต์ Technician Help กรณีศึกษา บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี  
(ไทยแลนด์) ไปใช้ 
    1.1 ควรปรับความเร็วของการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซด์ให้เร็วขึ้น 
    1.2 ควรปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
  2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
    1.3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายออนไลน์อ่ืนๆได้ 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) 
CO.,LTD. และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท  TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานแผนก Assembly ของ
บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD. ท าการคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) 
CO.,LTD. มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และการประเมินพบว่าพนักงานมีความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 สรุปได้ว่าระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.  
ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้เป็นผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมเป็น 4.40 (SD = 0.68 ) อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นระบบทางธุรกิจที่สามารถด าเนินการทางธุรกิจ
ได้จริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดย
สามารถสรุปได้ว่า ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.  
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้
จริง  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,ระบบสต๊อกสินค้า 
      
1 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 2สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3  

                                                 
1
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Abstract 
 Stock system development in case of TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. 
Product Case Study TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.  
The sample used in this research Is an employee of the Assembly Department of 
TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. The sample group was 30 people. The tools 
used in this research were 1) Stock system case study TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) 
CO., LTD. 
 The research results show that Stock system case study TechnoPLAS INDUSTRY 
(THAILAND) CO., LTD. Which is in accordance with the assumptions and assessments found 
that the average employee satisfaction is at a high level.  
 In conclusion, this product inventory system, in the case of TechnoPLAS INDUSTRY 
(THAILAND) CO., LTD. Can be used as a result of evaluating the satisfaction of users of 
developed systems the average value in the whole picture is 4.40 (SD = 0.68) at a high level. 
Which is considered a business system that can actually conduct business with statistical 
significance at .05 level. This is because it is consistent with the research that has been 
studied. Which can be concluded that Stock system, case studies TechnoPLAS INDUSTRY 
(THAILAND) CO., LTD. Can be utilized in economic development. As well as being able to 
provide real convenience to users. 
 
Keywords : Satisfaction, Stock system 
 
บทน า 
 ในอดีตกระบวนการจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ามีปัญหาความล่าช้า 
โดยพบปัญหาหลักก็คือ ปัญหาด้านการจัดต าแหน่งเก็บสินค้าไม่เป็นระเบียบและไม่มี เครื่องมือรองรับในการ
ช่วยค้นหาสินค้าภายในคลังสินค้า ปัญหาด้านกระบวนการจัดส่งสินค้าที่ขาดการควบคุม ส่งผลให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า จากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ก็คือเกิด
ความล่าช้าในการท างานเนื่องจากต้องใช้เวลาในการค้นหาสินค้านานเกินไป มีโอกาสสูญเสียจากการขาย และ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดน้อยลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง 
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 โดยในหัวข้องานวิจัยนี้ ใช้กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสต๊อกสินค้า ของ บริษัท TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. ซ่ึงระบบเดิมเป็นการใช้การบันทึกสต็อกสินค้าโดยการจดบันทึกลงสมุด
บันทึก ซึ่งท าให้เกิดการล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ หรือท าให้เกิดการซ้ าซ้อนของข้อมูลจึงก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากและไม่สะดวก 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท  TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. การที่น าระบบการจัดการคลังสินค้ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้า ก็
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบและให้คุ้มค่าแก่การลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบ
สินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการด าเนินงานจะสามารถช่วยให้การท างานสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY 
(THAILAND) CO.,LTD. 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดความพึงพอใจ 
 [1] ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึก
ขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหาก
ความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 [2] ท าการศึกษาการจัดรูปแบบการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบ Randomize Storage Location Policy 
และ จ าลองสถานะการณ์โดยนาวิธีการจัดเก็บสินค้าแบบแบ่งกลุ่มสินค้าแล้วก าหนดพ้ืนที่แบ่งเขตพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บจากนั้นได้ทดลองหาอัตราการเข้าออกคลังสินค้า มาก ปานกลาง น้อย เพ่ือลดระยะทางในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บสินค้าของบริษัทให้ดีขึ้น โดยมีการแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 
ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่มีการรับเข้าออกบ่อยนั่นคือ เคลื่อนไหวเร็ว ปานกลาง น้อย ตามลาดับ ก็จะถูกแบ่งออกเป็น 
A, B, C ตามล าดับแล้วน าไปท าการจัด Layout ของพ้ืนที่ในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพียงแบบเดียว 
 [3] เสนอแนวทางการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า 
ส าเร็จรูป โดยได้ท าการศึกษาถึงข้อมูลปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ 
วิธีการแก้ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของบริษัทกรณีศึกษา และศึกษาถึงกรณี 
การลดต้นทุนและการเพ่ิมระดับการให้บริการลูกค้า นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา 
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ของการปฏิบัติติงานจริงหาข้อดีและข้อเสียของปัญหาในการแก้ไข 
 [4] น าเสนอการวางแผนระบบโลจีสติกส์แนวทางข้ันตอน 
ในการจัดตั้งและวางแผนต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบหลักของโลจีสติกส์ซึ่งได้วางแผนการจัดตั้งระบบโลจีสติกส์
โดยเริ่มจากการตรวจประเมินภายในและภายนอกองค์กรจากนั้นจึงน ากลยุทธ์และแผนงานระบบโลจีสติกส์เพ่ือ
บริหารจัดการภายในคลังสินค้าซึ่งประกอบไปด้วยการตัดสินใจและการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่นการวางผัง
คลังสินค้าการจัดการกระบวนการท างานภายในคลังสินค้า 
โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การจัดเก็บสินค้า (Storage Function) และการขนย้าย 
(Material Handling Function) รวมไปถึงการเลือกขนาดของคลังสินค้าอีกด้วย 
 [5] การศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา คลังสินค้า ราษฎร์บูรณะ 
วัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บในคลังสินค้า 2. เพ่ือศึกษาวิธีการปรับปรุ ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการศึกษาข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
 [6] ศึกษาหลักเกณฑ์ในการจัดท าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานของ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้ทราบถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดความมี
ประสิทธิภาพของการท างานภายในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ถูกต้องและตรงตามหลักเกณฑ์และได้
น าเสนอขั้นตอนการจัดท าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 โดยประยุกต์ใช้
วงล้อการปรับปรุงงานPlan- Do-Check-Action หรือ Deming Circle พร้อมด้วยข้อแนะน าและสูตรการ
ค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 
 [7] ท าการศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าโดยได้กล่าวถึงการพิจารณาคลังสินค้าได้แก่การ
จัดเก็บสินค้าที่มีคุณลักษณะคล้าย ๆ กันหรือมีความสัมพันธ์กันหรือต้องใช้ประกอบคู่กันให้จัดเก็บไว้บริเวณ
เดียวกันหรือพ้ืนที่เดียวกันโดยกล่าวถึงการจัดกลุ่มสินค้าในประเภท A B C โดยสินค้ากลุ่ม A คือสินค้าที่มี
ความถี่ของการเคลื่อนย้ายสูงสุดเนื่องจากมีปริมาณความต้องการของลูกค้าสูงมาก สินค้ากลุ่ม B คือสินค้าที่มี
ความถี่ของการเคลื่อนย้ายสินค้าปานกลางและสินค้ากลุ่ม C คือสินค้าที่มีความถี่ของการเคลื่อนย้ายสินค้าค้า
โดยการวางแผนผังของการจัดเก็บสินค้ากลุ่ม A ไว้ใกล้ประตูทางออกส่วนกลุ่ม B และกลุ่ม C จะถูกจัดเก็บถัด
เข้าไปจากกลุ่ม A ตามล าดับ  
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  1. แบบประเมินคุณภาพของระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY 
(THAILAND) CO.,LTD. 
  2 .. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 
 
 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ  
  1. แผนผังระบบงาน (System Flowchart) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังระบบงาน (System Flowchart) การพัฒนาระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 
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  2. แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) 
 

 
 

ภาพที่ 2 การไหลของข้อมูล (DFD) ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY 
(THAILAND) CO.,LTD. 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  ส าหรับวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบสต๊อกสินค้า 
   2) ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบ จากหนังสือ เอกสารและวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   3) ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) 
CO.,LTD.    
   4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท
TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1. การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) [8] 
   2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิร์ท เป็นระดับการประเมิน ดังนี้ [9] 
 
     5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
     4  หมายถึง  มาก 
     3  หมายถึง  ปานกลาง 
     2  หมายถึง  น้อย 
     1  หมายถึง  น้อยที่สุด   
  และเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
     4.50 - 5.00  ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด 
      3.50 - 4.49  ระดับความพึงพอใจ  มาก 
      2.50 - 3.49  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
      1.50 - 2.49  ระดับความพึงพอใจ  น้อย 
       1.00 - 1.49  ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้ 
 ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลตารางด้านเพศ 
เพศ      จ านวน   ร้อยละ 

  ชาย       5    17 
  หญิง      25    83 
  รวม      30    100 
 จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตามล าดับ 
 ตารางที่ 1.2 แสดงข้อมูลตารางด้านอายุ 
  อายุ      จ านวน   ร้อยละ 
  น้อยกว่า 30 ปี    9    30 
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  30-40 ปี     14    47 
  41-50 ปี     7    23 
  รวม      30    100 

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 30 – 40 ปี และ น้อยกว่า 30 ปี มากกว่า
ในช่วงอายุ  41 – 50ปี ตามล าดับ 
  
  
 

 ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 
ตารางที่ 2.1 แสดงการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ข้อค าถาม           S.D.  ระดับความพึงพอใจ 
  1. ขั้นตอนการ Login มีความเหมาะสม   4.27   0.78   มาก 
  2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ  4.43   0.57   มาก 
  3. ภาษาท่ีใช้สื่อความหมายมีความเหมาะสม  4.73   0.45   มากที่สุด 
  4. การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความเหมาะสม  4.57   0.57   มากที่สุด 
  5. การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว     4.27   0.74   มาก 
  6. ภาพที่ใช้ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม   4.30   0.70   มาก 
  7. ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา   4.30   0.75   มาก 
  8. การใช้งานของระบบง่ายและสะดวก   4.43   0.68   มาก 
  9. ระบบมีความน่าสนใจ     4.43   0.57   มาก 
  10. ระบบสามารถใช้งานได้ดีในภาพรวม   4.30   0.84   มาก 
   ค่าเฉลี่ยในภาพรวม     4.40   0.68   มาก  
  
 จากตารางความพึงพอใจในเรื่อง ขั้นตอนการ Login มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 3.27 (S.D. = 0.78) 
มีระดับความพึงพอใจมาก ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ มีค่าเฉลี่ย = 4.43 (S.D. = 0.57) มีระดับ
ความพึงพอใจมาก ภาษาที่ใช้สื่อความหมายมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.73 (S.D. = 0.45) มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.57 (S.D. = 0.57) มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ย = 4.27 (S.D. = 0.74) มีระดับความพึงพอใจมาก ภาพ
ที่ใช้ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.30 (S.D. = 0.70) มีระดับความพึงพอใจระบบสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย = 4.30 (S.D. = 0.75) มีระดับความพึงพอใจมาก การใช้งานของระบบง่ายและ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย = 4.43 (S.D. = 0.68) มีระดับความพึงพอใจระบบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย = 4.43 (S.D. 
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= 0.57) มีระดับความพึงพอใจมาก และระบบสามารถใช้งานได้ดีในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย = 4.30  (S.D. = 
0.84) มีระดับความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) 
CO., LTD. สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท  TechnoPLAS 
INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.40 (SD = 0.68) อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ได้จริง เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ระบบสต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY 
(THAILAND) CO., LTD. สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการศึกษา พร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการได้จริง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ ในเรื่องความพึงพอใจของระบบ
สต๊อกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท TechnoPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
เรื่อง ภาษาที่ใช้สื่อความหมายมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย = 4.73 (SD = 0.45) รองลงมาคือ เรื่อง การเข้าถึง
เนื้อหาหน้าหลักมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย = 4.57 (SD = 0.57) และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ เรื่อง 
ขั้นตอนการ Login มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย = 4.27 (SD = 0.78) อยู่ในระดับ มาก 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้   
  1. ควรปรับปรุงเรื่องการเข้าถึงเนื้อหาให้รวดเร็ว 
  2. ควรปรับปรุงเรื่องขั้นตอนการ Login ให้มีความเหมาะสม 
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การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 

Development of data Collection System Case Study Sony Technology 
Thailand Co.Ltd. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีต่อการ
พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานฝ่ายผลิต แผนก Ac (Automotive Camre Production) ของ บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด  ท าการคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเก็บ
ข้อมูลสินค้า 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า ระบบทางธุรกิจด้านการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และผลการประเมิน
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
  
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ1, ระบบการเก็บข้อมูลสินค้า2, บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด3 

 
Abstract 

This research is a developmental research. The objective is to develop a product 
data collection system in the case of Sony Technology Thailand Co., Ltd. and to study the 
satisfaction of the users towards the development of product data collection system. Case 
study Sony Technology Thailand Co., Ltd. This time Being an Automotive Camre Production 
staff of Sony Technology Thailand Company Limited. The sample group was 30 people. The 
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tools used in this research were 1) the development of product data collection system 2) 
evaluation form of user satisfaction of product data collection system 

The research results show that Business system for product data collection system 
development has a high level of efficiency. Which is based on the hypothesis And the 
results of the assessment showed that the average satisfaction of the learners was at a high 
level 
 
Keywords: System development1, Product data collection system2, Sony Technology 
Thailand Co., Ltd.3 

บทน า 
 การเก็บข้อมูลสินค้า (Product Details) ในปัจจุบันมีการใช้ระบบการเก็บข้อมูลสินค้าหลากหลาย

รูปแบบ ปัจจุบันธุรกิจมีสภาพการแข่งขันสูงมากที่จะด าเนินงานอยู่ได้ การมีผลก าไรจะรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจได้ ดังนั้นความต้องการเพ่ิมยอดขายและลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ า โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
สินค้าและบริการ นับเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทั้งหลายปรารถนา แต่การได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ประกอบกับการแข่งขันเพ่ือความอยู่ รอดขององค์กรยุคใหม่ การจัดการเก็บข้อมูล
สินค้า จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งถือว่ามีจ านวนมากที่สุดยิ่งจ าเป็นที่บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จะต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดการจัดการสินค้าที่จะน าไปใช้ในการวางแผน กลยุทธ์
พัฒนาปรับกระบวนการทางธุรกิจความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่
การจัดการทางธุรกิจอย่างสอดคล้องและสามารถสนองความต้องการของลูกค้าครั้งสุดท้ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในที่สุด 

การเก็บข้อมูลสินค้าของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ของแผนก  Ac (Automotive 
Camre Production) เนื่องจากมีสินค้าจ านวนมากในแต่ละวัน และใช้เอกสารจ านวนมากให้การเก็บข้อมูลใน
แต่ละวัน ดังนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าจึงจ าเป็นต้องบันทึกข้อมูลสินค้าในการผลิตของแผนก Ac 
(Automotive Camre Production) ในแต่ละวัน และดูระดับสินค้าให้อยู่ในความเหมาะสมเพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาข้อมูลสินค้า ซึ่งตองจัดหาให้มีจ านวนสินค้าที่เพียงพอต่อการจ าหน่ายให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามการมี
วัตถุดิบอยู่ในระดับที่ต่ านั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเพราะมีผลดีต่อเงินทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
สินค้ามีจ านวนมาก ตรงกันข้ามถ้าหากมีวัตถุดิบในระดับสูงจะมีผลท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดน้อยลง 
การที่มีสินค้าต่ าเกินไป อาจท าให้เกิดปัญหาสินค้าขาดมือ (Shortage) จนมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจลดลง จึงจัดท าระบบการข้อมูลสินค้ามาเพ่ือเก็บข้อมูลในแต่ละวันของการผลิต  

ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้การช่วยให้ความ
สะดวกสบายในการเก็บข้อมูลสินค้าในแผนก Ac (Automotive Camre Production) ของบริษัท โซนี่ 
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เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ก่อให้เกิดกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
องค์กรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สินค้า บริการ องค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญในการ
ด าเนินงานในกิจกรรมการเก็บข้อมูลสินค้า (Product Details) โดยเป็นเรื่องของการศึกษาความต้องการใน
การใช้ระบบการเก็บข้อมูลสินค้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนของทางบริษัทในการผลิตสินค้าไม่มากหรือน้อย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. การพัฒนาระบบด้วย Program Adobe Dreamweaver CS6 
  ไกรลาศ (2016) กล่าวถึง Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับสร้าง
เว็บไซต์ เหมาะส าหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมืออาชีพโดยสามารถน าข้อความและภาพมา
ประกอบเป็นหน้าเว็บเพจได้อย่างง่าย ๆ และสามารถเพ่ิมลูกเล่นทางด้านมัลติมีเดียตลอดจนการติดต่อกับ
ฐานข้อมูลที่ท าได้ง่ายนอกจากนี้ Adobe Dreamweaver CS6 ยังเป็นโปรแกรมประเภท WYSIWYG อ่านว่า 
“วิซชีวิก” (What You See Is What You Get) แปลว่า คุณเห็นอย่างไรคุณก็ได้รับอย่างนั้น หมายความว่า
ลักษณะข้อความ การวางภาพกราฟิก บนเว็บเพจท าไว้อย่างไร เมื่อท าการแสดงผล บนบราวเซอร์แล้ว 
ลักษณะของข้อความหรือภาพกราฟิกที่ได้ก็จะเหมือนกันที่ท าไว้  
 2. หลักการพัฒนาระบบข้อมูล 

ระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือพนักงานจ านวนมาก และเมื่ออกจากระบบแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ถือ
ว่าเป็นระบบที่ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะได้น าระบบนี้ไปใช้แทนระบบเก่าที่ใช้อยู่ ซึ่งสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากระบบนั้น อาจจะมีความล้าสมัย ข้อมูลที่เป็นผิดพลาด และช้าในการท างาน การใช้งานระบบมี
ความยุ่งยาก  ใช้เวลาในการท างานนาน ไม่มีระบบในการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่
มักจะเกิดการพัฒนาระบบที่ไม่เป็นขั้นตอน ขาดการบ ารุงรักษาท า ให้ข้อมูลมีความล้าสมัย ดังนั้น หากต้องการ
ให้การพัฒนาระบบประสบผลส าเร็จควรมีข้ันตอนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ณิชากร, ธิปก, ปนัดดา และกุลธิดา (2557) โครงงานนี้เป็นระบบจองโรงแรม Princess Hotel ซึ่งใน
ระบบจะประกอบไปด้วยผู้ดูแล ระบบ (admin) และส่วนของลูกค้า ซึ่งในส่วนผู้ดูแลระบบ (admin) จะ
สามารถกดเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันการจอง และตรวจสอบการช าระเงิน
ของลูกค้า และ ในส่วนลูกค้าจะสามารถสมัครสมาชิก เรียกดูข่าวประชาสัมพันธ์ จองห้องพักท าการช าระเงิน 
นอกจากนี้ระบบยังมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบท าให้ข้อมูล ถูกเก็บ
อย่างปลอดภัย ท าให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงงานนี้ก็ เพื่อศึกษารูปแบบ
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การท างาน และวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบ เพ่ือจ าลองระบบจอง โรงแรมPrincess Hotel ขึ้นมา
ตามขอบเขตการท างานที่ตั้งไว้ 
  2.1 จุดมุ่งหมาย 
   ในการพัฒนาระบบ เราควรก าหนดเป้าหมาย และควรวางแผนล่วงหน้า ซึ่งต้องมีขั้นตอนที่
ชัดเจน ได้แก่  
     2.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของระบบ 
     2.1.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
     2.1.3 การเตรียมแหล่งข้อมูล  
     2.1.4 การพัฒนาทักษะของบุคลากร  
     2.1.5 การเตรียมทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็น 
  2.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาระบบควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้น ต่อ ๆ ไปมี
แนวทางท่ีชัดเจน เรื่องหลักๆ ที่คุณควรท า ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
     2.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของระบบเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ระบบนี้ต้องการน าเสนอ
หรือต้องการให้เกิดผลอะไร เช่น เป็นระบบส าหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้า ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆที่จะตามมา เช่น โครงสร้างของระบบรวมทั้งลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจ ในกรณีท่ี
เป็นระบบของบริษัท หรือองค์กรวัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย 
     2.2.2 ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของคุณคือใครและออกแบบ
เว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้น ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี
กราฟิก เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุน และอ่ืน ๆ 
     2.2.3 เตรียมแหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญ ที่แท้จริงของระบบคุณต้องรู้ว่า
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัท ใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือถ้าเป็น
เว็บข่าวสารข่าวนั้นจะมาจากแหล่งใด มีลิขสิทธ์หรือไม่ 
     2.2.4 เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างระบบต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการ
เตรียมเนื้อหาออกแบบกราฟิกเขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่
อาจจะต้องใช้บุคลากรเป็นจ านวนมากแต่ส าหรับระบบเล็ก ๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียวคุณจะต้องศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้ 
     2.2.5 เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ โปรแกรม
ส าหรับสร้างกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย, โปรแกรมยูทิลิตี้, โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอ่ืน ๆ ที่
ต้องใช้, การจดทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting) และ
เลือกแผนบริการที่เหมาะสม 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าระบบการเก็บข้อมูลสินค้า ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ที่ให้ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ น าระบบการเก็บข้อมูลสินค้า ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วน ามา
ทดลองใช้ ด้วยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
    1.1 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 
    1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 
    1.3 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตแผนก Ac 
(Automotive Camre Production) ของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด จ านวน 100 คน 
    1.4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตแผนก Ac 
(Automotive Camre Production) ของบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด จ านวน 30 คนที่ได้จาก
การสุ่มแบบเจาะจง 
    1.5 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
      1.5.1 วิธีการสร้างระบบทางธุรกิจด้านการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 
         1.5.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระบบฐานข้อมูล 
         1.5.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบ จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
         1.5.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด   
   
2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  2.1 แผนผังระบบงาน (System Flowchart) 
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ภาพที่1 แสดงการท างานของ Flow Diagram พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 
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   2.2 Data Flow Diagram ระบบการเก็บข้อมูลสินค้า  

 
ภาพที่2 ER-Diagram ระบบการเก็บข้อมูลสินค้า 

  3. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
     3.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
       3.1.1 ค่าร้อยละ 

       P = 100x
N

f   

       เมื่อ      P     แทน ค่าร้อยละ 
        F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
         N    แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
      3.1.2 ค่าเฉลี่ย 

       X  = 
N

X   
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       เมื่อ X  แทนค่าเฉลี่ย  
      ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
       N แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
      3.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      S      =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

      เมื่อ   S     แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ∑X      แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
      N        แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 
  1. ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าผลที่ได้  
มีค่าเฉลี่ย= 4.73 (S.D. =0.48) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ ากัด พบว่ามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย= 4.50 (S.D. =0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.50 (S.D. 
=0.51) อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นระบบทางธุรกิจที่สามารถด าเนินการทางธุรกิจได้จริง ทั้งนี้เนื่องมาจากมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา 

โดยสามารถสรุปได้ว่า การการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นอีกช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้ง
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อได้ดังนี้ 
ในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ 

เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด  ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เรื่องความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน มีค่าระดับความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย = 4.60 (S.D. = 0.50) มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับ
ระบบงานจริง มีค่าระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย = 4.60 (S.D. = 0.50) และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดคือ
ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย = 4.40 (S.D. = 0.50) มีระดับคุณภาพ
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มาก ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม ค่าเฉลี่ย = 4.40 (S.D. = 0.50) มีระดับ
คุณภาพมาก  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะ 
  1.1 ด าเนินการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย 
จ ากัด ไปใช้ 
    1.1.1 ควรปรับปรุงความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
    1.1.2 ควรปรับปรุงความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 
  1.2 ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
    1.2.1 ควรเพิ่มเนื้อหาหน้าแรกของระบบการเก็บข้อมูลสินค้า ให้มีความหลากหลายและ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
    1.2.2 ควรเพิ่มเนื้อหาหน้า Stock Production ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
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S 038 

การพัฒนาระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง  
Development of central sports stadium reservation system, case study of 

Amata City Rayong 
บุษยา เกาะษา1   มะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์2 
Busaya kosa1   Maliwan Plavooth2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงาน
อมตะซิตี้ ระยอง  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พัฒนาระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา 
ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ พนักงานในส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง 
จ านวน 30 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจระบบจอง
สนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ  
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ 

ระยอง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63, S.D = 0.49) และมีความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D = 0.49) 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง, กลุ่มตัวอย่าง 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to develop a central sports stadium reservation 
system, a case study of Amata City Rayong Office, and to study the satisfaction of users in 
developing a central sports stadium reservation system. This research consists of a group of 
samples used in research studies including Employees in the Amata City Rayong office, 30 
people, were randomly selected. The tools used in this research were the satisfaction 
assessment of the central sports stadium reservation system, the case study of Amata City 
Rayong 
 
__________________ 
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 Conclusions found that Developing a central sports stadium reservation system. Case 

study Amata City Rayong office has an average   = 4.63 S.D variance = 0.49 is the highest 
level. And the satisfaction of the users of the central sports stadium reservation system. In 

the case of Amata City Rayong office in the overall picture, there is an average   = 4.60. 
S.D variance = 0.49 is the highest level. 
 
Keywords : Satisfaction, central sports stadium reservation system, sample group 
 
บทน า 
 กีฬามีความส าคัญต่อมนุษย์มาก ในปัจจุบันเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น และใน
มหาวิทยาลัยเอง ได้เริ่มมีศูนย์กีฬาเพ่ิมมากขึ้น นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร จึงมีทางเลือกในการใช้เวลา
ว่างไปออกก าลังกายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ความสนุกสนาน รู้จักความอดทนความเสียสละ และความสามัคคี 
กีฬาเป็นสิ่งทีช่่วยขัดเกลาเด็กได้อย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิต
ของมนุษย์มากขึ้นซึ่งเห็นได้จากการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิเช่นทางด้านอุตสาหกรรม 
การศึกษา ด้านธุรกิจ การติดต่อสื่อสารและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น จากความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้มีการน าเข้ามาช่วยท าให้ชีวิตในด้านต่างๆ นั้นง่ายขึ้น ในการท าธุรกิจอะไรก็ตาม ถ้า
มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ธุรกิจนั้นๆ ก็จะ ท างานได้ง่ายมากขึ้น  
 ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการในด้าน ให้ความสะดวกในการจองใช้งาน
สนามกีฬากีฬาส่วนกลางของส านักงานอมตะและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็น
ระเบียบและช่วยให้ประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล การให้ข้อมูล การจัดการตารางเวลาของสนามกีฬาการ
จองใช้สนากีฬา และ การจัดการรายงานการใช้สนามกีฬาส่วนกลาง 
 ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดท่ีจะพัฒนาระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง 
เพ่ือใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการจองสนามเพื่อเข้าใช้งานสนามกีฬาส่วนกลาง 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงาน
อมตะซิตี้ ระยอง  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 กฤษ เกษมโอสถ (2545) Dreamweaver MX (ซึ่งต่อไปเราเรียกสั้นๆว่า Dreamweaver) เป็น
โปรแกรม ของบริษัท Macromedia Inc. ที่ใช้ส าหรับออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์เว็บเพจและเว็บ
แอปพลิเคชั่นด้วย โปรแกรม Dreamweaver เราสามารถที่จะออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ด
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ภาษา HTML หรือใช้เครื่องมือที่โปรแกรม Dreamweaver มีให้ซึ่ง เครื่องมือเหล่านี้จะสร้างโค้ดภาษา HTML 
ให้เราโดย อัตโนมัติโดยที่เราไม่จาเป็นต้องเขียนโค้ดภาษา HTML เองในปัจจุบันโปรแกรม Dreamweaver 
นอกจากจะสนับสนุนการใช้งานกับภาษา HTML แล้วยังสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีทางด้าน เว็บ
เพจอ่ืนๆ ด้วยเช่น CSS และจาวาสคริปต์ เป็นต้นการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ด้วย 
โปรแกรม Dreamweaver นั้นก็ สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆที่ 
โปรแกรมมีให้ทาให้เราสามารถ ที่จะสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูลและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยไม่ จ าเป็นที่
ต้องเขียนโค้ดของ เซิร์ฟเวอร์สคริปต์ (Server Script) เลยตัวโปรแกรมจะสร้างให้เองโดย อัตโนมัติซึ่งจะท าให้
เวลาที่ใช้ ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นน้อยลง 
 2. หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 อภิชัย ธิณทัพ. (2555) การสร้างเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือ
ออกแบบ สร้างภาพกราฟิกส าหรับตกแต่ง และใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์อย่าง Dreamweaver เพ่ือจัดหน้า
เว็บเพจ แต่ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะ
หากคุณต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จ ก็จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี 
ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนา
โครงการประเภทอ่ืนโดยทั่วไป การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย ซึ่งเรา
จะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนที่จะถึงขั้นลงมือท าจริง ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือ
อะไร ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ทีมงานมีใครบ้างและแต่ละคนเชี่ยวชาญในเรื่องใดข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งต าราแต่ละแหล่งมักให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ดังนั้นใน
หนังสือเล่มนี้จึงขอรวบรวมและสรุปออกมาใหม่ เพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เว็บไซต์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง 
  2.1 ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
ในการพัฒนาเว็บไซต์เราควรก าหนดเป้าหมาย และวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้นต่อ ๆ ไปมี
แนวทางท่ีชัดเจน เรื่องหลัก ๆ ที่เราควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
   2.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการ
น าเสนอหรือต้องการให้เกิดผลอะไร 
   2.1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใคร และ
ออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการหรือโดยใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา 
โทนสี กราฟิก เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุน และอ่ืน ๆ 
   2.1.3 เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญท่ีแท้จริงของเว็บไซต์ เรา
ต้องรู้ว่าข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง 
   2.1.4 เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน 
เช่นในการเตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 
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   2.1.5 เตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์โปรแกรม
ส าหรับ สร้างเว็บไซต์โปรแกรมส าหรับสร้างกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้อ่ืนๆ ที่ต้อง
ใช้การจดทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซท์และเลือกแผนบริการที่
เหมาะสม 
  2.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and Information Architecture) ขั้นตอน
นี้จะเป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คุณลักษณะ 
ข้อจ ากัดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งนี้หาหลักของเว็บไซต์ น ามาประเมิน วิเคราะห์ และจัดระบบ เพ่ือให้ได้
โครงสร้างข้อมูล และข้อก าหนดซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการออกแบบและด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไป ผลที่
ได้รับจากขั้นนี้ควรประกอบไปด้วย 
   2.2.1 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ 
    2.2.2 ระบบน าทางหรือเนวิเกชั่นซึ่งผู้ชมจะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วน
ต่างๆ ของเว็บไซต์ 
    2.2.3 องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในเว็บเพจมีอะไรบ้าง เช่น รูปภาพ
และภาพกราฟิกเสียง,วิดีโอ, มัลติมีเดีย, แบบฟอร์ม ฯลฯ 
    2.2.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ 
    2.2.5 ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือเว็บแอพพลิเคชั่น และ
ฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์ 
    2.2.6 คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงข้อจ ากัด และบริการเสริมต่างๆ 
ที่มีให้ 
  2.3 ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล (Page Design and Content Editing) 
เป็นขั้นตอนการออกแบบเค้าโครงหน้าตา และลักษณะด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์
ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถทางด้านศิลปะพอสมควร 
โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบ คือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia Fireworks ซึ่งผลที่ได้
จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่าง ๆ ที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ , ภาพพ้ืนหลัง, ปุ่มเมนู, ไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์ 
และแบนเนอร์โฆษณา การออกแบบเว็บเพจน์ยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ 
ที่ไม่ใช้ภาพกราฟิก เช่น ฟอนด์ ขนาด และสีข้อความ, สีพื้นบริเวณที่ว่าง, สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น 
ในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้ และตรวจทานความถูกต้อง เพ่ือให้
พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
  2.4 ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing) เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้าง
ขึ้นมาจริงทีละหน้า ๆ โดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้ เนื้อหาต่าง ๆ จะถูกน ามา
ใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์และระบบน าทางถูกสร้าง องค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้าที่อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือ
สร้างเว็บเพจจริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้ว บางอย่างไม่เหมาะสม หรือควรได้รับการปรับแต่ง ก็
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สามารถท าได้โปรแกรมท่ีใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรได้รับการ
ทดสอบก่อนที่จะน าออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหา การท างานของลิงค์และระบบน า
ทาง ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์และฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อม
ที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
  2.5 เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion) โดยทั่วไปการน า
เว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ HTML และไฟล์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ขึ้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์ หรือบางครั้งเรียกว่า “พับลิช” (Publish) 
อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวหรืออาจใช้โปรแกรมยูทิลิตั้งประเภท FTP เช่น 
CuteFTP และ WS_FTP หรือใช้เครื่องมืออ่ืนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้  
 หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบ
บนคอมพิวเตอร์ของเราเอง เช่น ลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการท างานของโปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งอาจท าไม่ได้บนเครื่องของเรา หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เว็บไซต์ที่
จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดี มีการวางโครงสร้าง และการออกแบบที่เหมาะสมแล้ว ยังต้อง
ได้รับการโฆษณา และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหรือในวงกว้างออกไปอีกด้วย การส่งเสริมนี้มี
กลยุทธ์ที่ท าได้หลายวิธี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเสมอไป โดยสามารถท าได้ตั้งแต่แบบง่าย ๆ 
คือ การแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ ประกาศบนเว็บบอร์ดสาธารณะ การส่งอีเมล์ เพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้น 
หรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น เช่น การจัดงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บไซต์
อ่ืนในสิ่งพิมพ์ หรือในวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 
  2.6 ดูแลและปรับปรุงต่อเนื่อง (Maintenance and Innovation) เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไป
แล้วเราไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอดซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดท างานบ่อยๆ ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้หรือไม่ คอยตอบอีเมล์หรือค าถามที่มีผู้
ฝากไว้บนเว็บเพจ, ถ้าเป็นเว็บข่าวสารก็ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้อง
แบ็คอัพข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นเราควรตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นบริการ
เสริมที่เว็บเซิร์ฟ เวอร์มักมีให้ เช่น จ านวนผู้ชม, สถติว่าเว็บเพจใดมีผู้ชมมากหรือเป็นที่นิยม, ผู้ชมมีการเปลี่ยน
คุณสมบัติ ไปหรือไม่ หรือมาสู่เว็บไซต์ของเราจากทิศทางใดมากท่ีสุด 
 หลังจากที่เว็บไซต์ได้รับการเผยแพร่ไประยะหนึ่ง เราควรปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความ
เปลี่ยนแปลง มีความสดใหม่ ทันสมัย โดยอาจน าข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้มาพิจารณาประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงท าได้ทั้งในส่วนของเนื้อหา โครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบหน้าตา และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาเสริม 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ พนักงานบริษัท อมตะซิตี้ จ ากัด  
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  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ พนักงานในส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง 
จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  2.1 แผนผังระบบงาน  (System Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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 3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
  3.1 การสร้างระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง  
   3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจองสนามกีฬา 
   3.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจองสนามกีฬา จากหนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 การออกแบบระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง  
   3.2.1 วิเคราะห์ระบบและเขียน Story board โดยมีการแสดงล าดับการ างาน ระบบจอง
สนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง  
  3.3 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ 
ระยอง  
   3.3.1  ศึกษาเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การระบบจองใช้สนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง ที่พัฒนา       
   3.3.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากหนังสือต ารา  และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง     
   3.3.3  วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน          
   3.3.4  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย     
   3.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน 
พิจารณาเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข   
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจทีไ่ด้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543  :  102 – 
103) 
   4.1.1  ค่าร้อยละ 

    P  =   100x
N

f  

    เมื่อ     P แทน ค่าร้อยละ 
     f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
   4.1.2 ค่าเฉลี่ย 

    X  =  
N

X  

    เมื่อ  X  แทน ค่าเฉลี่ย 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
   4.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    S   =   
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

    เมื่อ     S     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
    N    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาของระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ 

ระยอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, SD. = 0.49) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
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 การพัฒนาระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง ที่พัฒนาขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.60 (SD. = 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง 
กรณีศึกษาส านักงาน อมตะซิตี้ ระยอง ใช้งานได้ เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบการจองสนามทางด้าน ระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง 
กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง  สามารถท าให้การจองสนามกีฬา ของผู้ใช้งานเกิดความสะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วย ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User) ซึ่ง ในส่วนผู้ดูแล
ระบบสามารถจัดการข้อมูลสนามกีฬาเช่น เพ่ิม/ลบ/ แก้ไข เรียกดูข้อมูลสนามกีฬา และเรียกดูข้อมูลการจอง  
ในส่วนของผู้ใช้งาน จะสามารถ ดูข้อมูลการจอง และจองสนามกีฬาได้จริง   
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อได้ดังนี้ ในเรื่องของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง  ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เรื่อง 
ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ และประโยชน์ของระบบต่อการใช้งาน มี

ค่าเฉลี่ย  = 4.67 (SD. = 0.48) มีระดับคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสมของ

รูปแบบการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย  = 4.63 (SD. = 0.49) มีระดับคุณภาพมากที่สุด และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือเรื่อง ความรวดเร็วในการท างาน มีค่าเฉลี่ย = 4.43 (SD. = 0.50) มีระดับคุณภาพมาก 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าเสนอระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ 
ระยอง ไปใช้ 
  1.1 ควรมีการก าหนดเวลาในการยกเลิกการจองสนาม 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1 สามารถน ามาปรับใช้กับงานธุรกิจอ่ืนๆได้ 
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S 039 
โครงการอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่  

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
The New Wong Khong Subdistrict Administration Organization Office Building  

Phrom Phiram District Phitsanulok Province 
พรชัย ฉิมปรางค์ 11  

Phornchai Chimprang 11  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดทางสถาปัตยกรรมเพ่ือน าไปออกแบบ 3) เพ่ือ
ประเมินผลการออกแบบจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม 
สถาปนิก วิศวกรโยธา ผู้บริหาร อาจารที่ปรึกษา จ านวน 5 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 1.จากการศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการออกแบบได้แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยเป็น
ส่วนต่างๆดังนี้ คือ ส่วนบริหาร ส่วนส านักปลัด ส่วนโยธา ส่วนคลัง ส่วนการศึกษา และส่วนสาธารณะสุข และ
ส่วนจอดรถ 2. ได้แนวคิดคือการน าผังโครงสร้างองค์กรและเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผัง
พ้ืนโดยเรียงล าดับตามลักษณะงาน ความเหมาะสม ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและความสะดวกต่อผู้ใช้ 3. 
จากการออกแบบโครงการอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลประเมินทางสถิติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ดังนี้ ความคิดเห็นมากที่สุดคือ การ

ออกแบบอาคารเอื้ออ านวยต่อการใช้งานมีค่า x  = 4.80 รองลงมาคือ การจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ใน

การใช้งานมีค่า x  = 4.6 และการออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงมีค่า x  = 4.4 
 

ค าส าคัญ : ออกแบบอาคารส านักงาน 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 
 
 
 
 
Abstract 

                                                 
1 Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region3 
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 This research aims to: 1) study the elements and factors related to the design of the 
Tambon Administrative band gong new 2) to study the concept of architecture to design 3) 
to evaluate the design of the sample. used in this study is. Architectural experts, architects, 
engineers, civil administrators, faculty advisor of the 5 tools for data collection questionnaire 
of experts on the design of the new Tambon Administrative band Gong. And analyzed using 
statistical frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The study indicated that 1.จากการศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการออกแบบได้แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยเป็น
ส่วนต่างๆดังนี้ คือ ส่วนบริหาร ส่วนส านักปลัด ส่วนโยธา ส่วนคลัง ส่วนการศึกษา และส่วนสาธารณะสุข และ
ส่วนจอดรถ 2. ได้แนวคิดคือการน าผังโครงสร้างองค์กรและ vernacular unique floor plan designed for 
applications in chronological order, by nature of the right to property, security and 
convenience to people. 3. The design of the Tambon Administrative Office Building of the 
new band Gong. district Land Phitsanulok The results were statistically evaluated by experts 

as the most comments is 5 persons. Building design suitable for use with the x   = 4.80, 

followed by a space suited for the device the user is x   = 4.6 and designed buildings can take 

advantage of real value x   = 4.4  
 
keywords. design Building 1 local government 2. 
บทน า 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาท
ภารกิจส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหาร
จัดการ เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อ านาจ
หน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 โดยมีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต.) 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเป็นสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2535 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในเวลาต่อมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้
ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่างมาก โดยได้ยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตาม
เกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท 
ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้ว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของกระแสของ
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สังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูป
การเมืองโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  

จากการก่อตั้งอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ท าการสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ร่วมเป็นเวลานานถึง 27 ปี จึงท าให้ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
จากการส ารวจพบว่าการบริหารจัดการงาน การติดต่อประสานไม่เป็นสัดส่วน ขนาดพ้ืนที่ส านักงานไม่เพียงพอต่อ
การท างาน ไม่สะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ และด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดกลางและในปัจจุบันได้มีประชากรและรายได้เพ่ิมขึ้นตามหลักเกณฑ์ส าคัญที่ใช้แบ่งขนาดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จากเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ จาก
ค ากล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้
สนใจและเห็นความส าคัญในการจัดสร้างแนวทางการออกแบบองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบล
วงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

3. เพ่ือออกแบบองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 

ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในอดีตได้มีการก่อตั้งเป็นสภาต าบลและได้มีการพัฒนาตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน และได้มีการแบ่งเขตการปกครองของต าบลเป็น 11 หมู่บ้าน จ านวน 2,082 
ครัวเรือน มีเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียงจ านวน 3 แห่ง คือต าบลศรีภิรมย์ ต าบลดงประค า และต าบลวังวน 
โดยภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จ าเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น ส านักงานปลัด ส่วน
การคลัง ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา ส่วนการโยธา 

2. มาตรฐานอาคารประเภทที่ท าการของราชการ พ.ศ. 2521[1] 
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สถานที่ราชการ หมายถึง สถานที่แห่งการงานของรัฐบาล หรือของพระเจ้าแผ่นดิน หรือที่ซึ่งใช้ปฎิบัติราชการ ค า
ว่า สถานที่ก็เช่นเดียวกับเคหสถานรวมทั้งสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ จะเป็นอาคาร รถ เรือ หรือเต้นท์ ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติ
ราชการ ศาลาวัด หรืออาคารของเอกชนคนใดที่ทางราชการใช้เป็นที่ปฏิบัติราชการ ก็นับเป็นสถานที่ราชการ ถ้าใช้
ที่ดินกลางแปลงสนามปฏิบัติราชการ เช่น ทางราชการตั้งโต๊ะแจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยที่ที่ใช้ปฏิบัติราชการนั้นก็
เป็นสถานที่ราชการ การปฏิบัติราชการไม่จ าต้องเป็นประจ าเหมือนอย่างการอยู่อาศัย ซึ่งหมายความไปในทาง
ประจ า แต่การปฏิบัติราชการแม้จะชั่วคราวก็เป็นราชการ[2] 
  2.1 ลักษณะอาคาร 

2.1.1 เพ่ือประโยชน ในการค านวณเนื้อที่ทั้งหมดของอาคาร ให้ก าหนดเนื้อที่ใช้สอยของ
อาคารแต่ละส่วน โดยเฉลี่ยตามเกณฑ์การจัดผังส านักงาน (OFFICE LAY - OUT) ดังนี้  

1) เนื้อท่ีท างานของรัฐมนตรีปลัดกระทรวง และปลัดทบวง (รวมห้องน้ า - ส้วม) 40 ตาราง
เมตร/คน  

2) เนื้อที่ท างานของรองปลัดกระทรวง รองปลัดทบวง อธิบดีและรองอธิบดี (รวมห้องน้ า - 
ส้วม) 30 ตารางเมตร/คน 

3) เนื้อท่ีท างานของผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง 16 ตารางเมตร/คน  
4) เนื้อท่ีท างานของต าแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ต่ ากว่าข้าราชการระดับ 6 12 ตารางเมตร/ คน  
5) เนื้อที่ท างานของผู้ปฏิบัติงาน ข าราชการและพนักงาน 4.5 ตารางเมตร/คน เนื้อที่

ท างานของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ 6 ตารางเมตร/คน 
6) เนื้อท่ีห้องประชุมตามจ านวนผู้เข้าประชุม 2 ตารางเมตร/คน 
7) เนื้อท่ีพักรอ 1 ตารางเมตร/คน 
8) เนื้อท่ีห้องน้ า - ส้วม 0.5 ตารางเมตร/คน โดยมีโถส้วม 1 โถ ที่ปัสสาวะ 1 ที่ อ่างล้าง

มือ 1 อ่าง ต่อจ านวน 25 คน9) เนื้อท่ีส าหรับเก็บพัสดุหรือเพ่ือการอ่ืนให้พิจารณาตามความจ าเป็นของแต่
ละหน่วยงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องรับแขก ฯลฯ 

10) เนื้อที่ส่วนบริการได้แก่ ทางเดินเชื่อม ห้องโถงและบันได มีเนื้อที่ประมาณ 1/3ของ
เนื้อท่ีตามเกณฑ์ ข้างบนทั้งหมดรวมกัน 

11) อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้น ขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม สถาปนิก วิศวกรโยธา ผู้ใช้อาคาร และบุคคลทั่วไป  
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบแปลนอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ อ าเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินการออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่ง

ใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็น
(Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ (1) แบบประเมินแบบร่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
(2) แบบประเมินความแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นแบบประเมินความ
คิดเห็นที่มีจ านวนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) ระดับมาก (4 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) ระดับน้อยที่สุด (1 คะแนน) แบบประเมินความคิดเห็นนี้ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
วิศวกรและสถาปนิก จ านวน 5 คน ค านวณค่า IOC (Index of Item – Objective) ได้ 0.90 ซึ่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจงนับข้อมูลเป็นความถ่ี  

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ประกอบด้วยระดับความคิดเห็น 3 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้โปรแกรมทางสถิติส าหรับ
การวิจัยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลปลายเปิดใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลเป็นรายข้อ นับความถี่ของข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น 
 
ผลการวิจัย 

การออกแบบองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีผล
การการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปผลผลวิจัยได้ว่า 
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1.1 องค์ประกอบของโครงการ (Function Component) ประกอบด้วย ส่วนบริหาร ส่วนกอง
คลัง ส่วนกองช่าง ส่วนส านักปลัด ส่วนกองการศึกษา และส่วนสาธารณสุข 

1.2 พ้ืนที่โครงการ (Area Requirement) พ้ืนที่ของโครงการมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 900 ตาราง
เมตร และเลือกท าเลที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นสถาน
ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง(เดิม) 
               1.3 กฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาโครงการประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522[3] กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548[4] มาตรฐานอาคารประเภทที่ท าการของราชการ พ.ศ. 2521[1] 

1.4 การใช้เทคโนโลยีอาคาร เช่นงานระบบโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ และได้น าพลังงานจาก
ธรรมชาติมาช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย และแสงสว่างในอาคารเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

2. การศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ของการออกแบบอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปผลวิจัยได้ว่า 

2.1 แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบใช้หลักการด้านสถาปัตยกรรมในการจัดวางผังพ้ืน และกลุ่ม
อาคาร 

2.2 แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบใช้หลักการด้านภูมิสถาปัตยกรรมโดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
ปรับปรุงทัศนียภาพภายนอกจากเดิมให้เป็นสัดส่วนมีความสวยงามมากขึ้น และการออกแบบให้แต่ละอาคารมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยมีทางสัญจรภายในโครงการเป็นตัวเชื่อมโยง 

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย ได้รูปแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ 
ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1-1 แสดง ภาพทัศนียภาพภายนอกโครงการ 
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ภาพที่ 1-2 แสดง ภาพทัศนียภาพภายนอกโครงการ 

 
ภาพที่ 1-3 แสดง ภาพทัศนียภาพภายนอกโครงการ 
 

 
ภาพที่ 1-4 แสดง ภาพทัศนียภาพภายนอกโครงการ 
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ภาพที่ 1-5 แสดง ภาพทัศนียภาพภายนอกโครงการ 
 
 

3. ผลการประเมินการออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบล 
วงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบล
วงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1 การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 4.4 มาก 

2 สภาพพ้ืนที่ภายนอกและภายในอาคารมีความสวยงาม 4 มาก 

3 พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานที่ก าหนด 4.2 มาก 

4 ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 4.4 มาก 

5 การออกแบบอาคารช่วยประหยัดพลังงาน 4 มาก 

6 การออกแบบอาคารเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน 4.8 มาก 

7 เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคงและทันสมัย 4.2 มาก 

8 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทนทานและประหยัด 4 มาก 

9 ลักษณะอาคารสามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ 4.2 มาก 

10 การจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน 4.6 มาก 

                                  รวม 4.28 มาก 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบอาคาร

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัย
ศึกษาองค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญต่อการออกแบบอาคารและพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น ได้แก่ องค์ประกอบของ
โครงการ (Function Component) ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายผู้บริหาร ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วน
สาธารณสุข ส่วนการศึกษา ส่วนการโยธา ที่จอดรถ ผู้วิจัยได้ออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โครงการ และเนื่องจากเดิมโครงการเป็นอาคารแนวราบ ซึ่งอาคาร
ส านักงานแต่ละส่วนกระจายตัวกัน ผู้วิจัยจึงออกแบบอาคารส านักให้เป็นอาคารสูง 2 ชั้น และรวมส่วนต่างๆ 
ในโครงการมาอยู่ในอาคารเดียวกันโดยเรียงล าดับหน้าที่ความส าคัญของงานให้มีความเชื่อมโยงกัน การศึกษา
พ้ืนที่โครงการ (Area Requirement) พิจาณาเลือกพ้ืนที่โครงการเดิมเพราะเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของต าบล มี
ระบบการคมนาคมที่สะดวกแก่ผู้ใช้และผู้มาติดต่อราชการ ส าหรับเรื่องกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาโครงการ
เป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะหากสร้างอาคารผิดรูปแบบตามที่กฎหมายก าหนด ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่รวมทั้ง
ไม่รักษาสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้นเรื่องกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบอาคารประเภทที่ท าการของราชการ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง และการศึกษาเทคโนโลยีที่จ าน ามาใช้
ช่วยในการออกแบบอาคารถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. การศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้แนวคิดคือการน าผังโครงสร้าง
องค์กรและเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผังพ้ืนโดยเรียงล าดับตามลักษณะงาน ความ
เหมาะสม ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและความสะดวกต่อผู้ใช้ และเน้นความสร้างความน่าจดจ าของผู้คน 
และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนภายในต าบล ส่วนการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะ
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) บริเวณพ้ืนที่ว่างภายนอกอาคาร เช่น การจัด
สวนย่อม การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ โดยออกแบบให้มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย การเดิน สนาม
ฟุตบอล สนามกีฬาในร่ม เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่ตลอดจนท าให้เกิดมุมมองที่สวยงาม 

3. การประเมินผลการออกแบบโครงการออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง
แห่งใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ข้อ 6 การ

ออกแบบอาคารเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน (x  = 4.8) ข้อ 10 การจัดพ้ืนที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน 

(x  = 4.6) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าแปลนที่ได้ออกแบบมาสอดคล้องกับข้อมูลปฐมภูมิและข้อทุติยภูมิที่ได้ศึกษา
ค้นคว้า รวมทั้งการออกแบบอาคารได้ค านึงถึงข้อดีและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ใช้ สอย จึงท าให้การออกแบบที่
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีความคิดเห็นว่าข้อ 1 การ
ออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็นที่

น้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2 สภาพพ้ืนที่ภายนอกและภายในอาคารมีความสวยงาม (x  = 4) ข้อ 5 การออกแบบ

อาคารช่วยประหยัดพลังงาน (x   4) และข้อ 8 เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทนทานและประหยัด 
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(x  = 4) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวมพบว่า x  = 4.28 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าทุกข้อค าถามทั้ง 10 
ข้อที่เกี่ยวกับการประเมินแบบแปลนที่ผู้วิจัยออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่ง
ใหม่ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าแปลนที่น าเสนอสามารถใช้
งานได้จริง ออกแบบได้ถูกต้องเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาโครงการออกแบบอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องแห่งใหม่ ต าบล
วงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะในการศึกษาดังต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาด้านปัญหาและความต้องการของของผู้ใช้ เพ่ือน าผลการวิจัยดังกล่าวไปวางแผน 
ปรับปรุง เพ่ือให้สามารถออกแบบอาคารส านักงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้องต่อไป 
     2. ควรออกแบบสภาพพ้ืนที่ภายนอกและภายในอาคารให้มีความสวยงามมากขึ้นเพ่ือสร้างความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ให้กับโครงการ 
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S 040 
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 
Fire alarm system via application line 

 

ดารากร จอมธรรม 1 และ เจษฎา จันทวงษ ์2 พิทักษ์  อ่อนสะเดา3,บรรจง  พรมเวียง4  

กัมพล   แสงโสภณ5  
Darakorn Jomtam 1 Jetsada Chantawong 2 Pitak Onsadao3 ,Banjong Phromwiang4   

Kumpho Sansophon5 

บทคัดย่อ  
การวิจัยระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชันไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบแจ้งเตือน

อัคคีภัยผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 2) หาประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
เครื่องมือโดยใช้แบบประเมินในการหาประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชั่นไลน์  

ผลการวิจัยหาประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชั่นไลน์  เมื่อทดสอบการ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ 3 ห้อง พบว่า สถานะมีแก็สหรือเปลวไฟ ห้องละ 5 ครั้ง จับสัณญาณได้ 15 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 สถานะไม่มีแก็สหรือเปลวไฟ จับสัญญาณไม่ได้ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้
ทดสอบสถานะการแจ้งเตือน Application Line 3 ห้อง ห้องละ 5 ครั้ง พบว่า สถานะมีแก็สหรือเปลวไฟ มี
การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 สถานะไม่มีแก็สหรือมีเปลวไฟ ไม่มีการแจ้ง
เตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  
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Abstract 
 Fire alarm systems research through Apple Computer Applications lines. It aims to: 1) 
Develop a fire alarm app Computer Co. Line 2) for effective fire alarm system through apps 
Computer Co. line. The research design was used to evaluate the efficiency of warning 
systems, fire through Apple Computer Co. line.  
The findings for the effectiveness of the system, fire alarm app Computer Co. line. When a 
test to detect the presence of 3 found status with a gas flame or 5 times a hold signal 15 
times, representing a 100 per cent state that there is no gas or flame. Not capture 15 
percent of the 100 was also tested Alert Status Application Line 3 Rooms 5 times the state 
has a gas or flame. There notified via the application line 15 times, representing a 100 per 
cent state that there is no gas or flame. No notification via the application line 15 times 100 
percent. 
 
Key words: fire alarm system, Apple Computer Co. line. 
 
บทน า 

จากสถิติการเกิดอัคคีภัยขึ้นในประเทศไทยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า ได้ส่งผลกระทบต่อความ
เสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงเวลาดัง กล่าวหนึ่งในภัยพิบัติที่สร้างความรุนแรงคือขี่ภัยซึ่งเป็นซึ่งเป็น
สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินโดยรวมของ
ประเทศ อัคคีภัยสามารถเผาผลาญทรัพย์สินให้วอดวายในชั่วระยะเวลาไม่กี่วินาทีและเป็นปัญหาส าคัญที่น าค
วาสูญเสียสู่ประเทศ ซึ่งจากความรวบรวมข้อมูลในของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าปีพ.ศ 2560 
ที่ผ่านมา สถิติการเกิดอัคคีภัยของประเทศไทยมีจ านวน 3798 ราย 

จากปัจจุบันได้เกิดปัญหาเรื่องอัคคีภัยหรือเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง  จนเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมและ 
ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ" 
และความประมาทเลินเล่อของผู้ท างานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจ านวนมากย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็ 
วันหนึ่ง และเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจของประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดการสร้างอาคารส านักงาน
บริษัทสถานบริการและที่อาศัยได้เกิดขึ้นอย่างมากมายและการก่อสร้างแต่ละแห่งมีหลายสิบชั้นซึ่ง สถานที่
เหล่านี้มีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกและสิ่งของที่สามารถเป็นสื่อของการเกิดเพลิงไหม้ ทั้งสิน
และในปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้หลายครั้งหลายคราวท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิต ของ
ผู้คนมากมายอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ขณะที่เริ่ม เกิด เพลิง
ไหม้จะไม่มีคนอยู่หรือไม่มีคนเห็นในที่เกิดเหตุ กว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกินก าลังจนไม่สามารถควบคุม 
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ยับยั้งได้ดังนั้นจึงจ า เป็นต้องมีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้งไว้ในหอพัก บ้านเรือน หรืออาคาร เพ่ือให้ 
สามารถไม่ประมาทเลินเล่อ รับรู้เหตุการณ์ ได้ในทันที ก่อนที่ไฟจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและ
โทรศัพย์มือถือได้รับการพัฒนาให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ เราจึงใช้ประโยชน์จากโทรศัพย์มือถือได้เพ่ิมมาก
ขึ้น โทรศัพย์มือถือเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีระบบปฏิบัติการควบคุมการท างานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสูงโดยระบบปฏิบัติการดังกล่าวมีให้เลือกอยู่หลายระบบ ยกตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการ 
Android ซึ่งปฏิบัติการ Android ยังไม่เป็นที่เผยแพร่มากนัก จึงยากต่อการศึกษาและเรียนรู้ 

ดังนั้นผู้จัดท าโครงการนี้จึงคิดสร้าง ชุดสาธิตระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชันไลน์ โดยจะสร้าง
ชุดสาธิตเป็นห้องชุดคอลโดเพ่ือสาธิตระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ซึ่งประกอบด้วย 1. ระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน 2. ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ ระบบแจ้งเตือนทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับ Module 
NETPIE on Node MCU/ESP8266 ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครลคอลโทรลเลอร์ส าหรับใช้กับ Android จะส่งข้อมูล
ไปยังแอปพิเคชันไลน์เพื่อแจ้งเตือน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและสร้างระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 
 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] ชุดควบคุมสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
ลักษณะการท างาน ใช้โทรศัพท์มือถือมาใช้งานร่วมกับบอร์ด Node MCU ESP8266 โดยมีการส่งข้อมูลผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวควบคุม และตรวจสอบการไหลของน้ าผ่าน
แอพพลิเคชั่น Blynk 
 [2] ระบบแจ้งเตอนเหตุอัคคีภัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ุเคลื่อนที่ งานวิจัยมีจุดประสงค์1)พัฒนาระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัยโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์ 2)เพ่ิมศักยภาพในการในสร้างระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย 3)เพ่ือ
รับข้อมูลข่าวสารการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะไกล จากการที่ได้น าตัวระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย มาพัฒนาโดยการ
น าเทคโนโลยีระบบการส่ง SMS มาประยุกต์ใช้เข้ากับระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน จากการทดลองเซนเซอร์ตรวจจับเซนเซอร์ตรวจจับมีทั้งหมด 2 ตัว สามารถตรวจจับสาเหตุที่
อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 3ชนิดคือ เปลวไฟ แก๊ส และควัน เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ มีค่าสูงสุดที่ 1024 จะ
ท างานโดยหากพบว่ามีว่ามีเปลวไฟอยู่ไกล้ๆ ค่าของเซนเซอร์จะลดลงตามระยะความห่างระหว่างเปลวไฟกับ
ตัวเซนเซอร์เมื่อมีค่าน้อยกว่า 500 เซนเซอร์ตรวจจับแก๊สและควัน เป็นเซนเซอร์ตรวจจับควันและก๊าซมีเทน
หรือก๊าซไวไฟ จะตรวจจับแก๊สในอากาศบริเวณรอบๆ หากพบแก๊สหรือก๊าซ ในบริเวณรอบๆ มีค่ามากกว่า 
250 ส่วนอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนมีทั้งหมด3ตัว คือ ระบบแจ้งเตือนเสียงและแสงไฟสามารถแจ้งเตือนได้
ภายในเวลาประมาณ 4-7 วินาทีแต่ระบบการส่ง SMS จะใช้เวลาในการส่งประมาณ 10-15 วินาทีซึ่งถือว่ามี
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ความรวดเร็ว เพ่ือป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้ที่อาจท าให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ท าการทดลอง
แจ้งเตือนแบบเสียงคือ Buzzer Module 3.3 - 5V DC สามารถส่งเสียงได้ไกลประมาณ 20 เมตร (สามารถ
เปลี่ยนเป็นล าโพงหรือโมดูลที่มีคุณภาพเสียงที่ดีกว่านี้ได้) ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ท าการทดลองแจ้งเตือนแบบแสงไฟ
คือ RGB LED Module เป็นหลอดไฟที่มีขนาดเล็ก (สามารถส่งสัญญาณแสงได้ไม่มาก แต่สามารถเปลี่ยนเป็น
ไฟไซเรนหรือหลอดไฟที่ดีกว่านี้ได้) และอุปกรณ์ที่ใช้ท าการทดลองแจ้งเตือนแบบส่ง SMS คือModule GSM 
SIM900A สามารถใช้ได้กับซิมโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ซิมท่ีใช้ในการทดลองเป็นซิมเครือข่ายดีแทค 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่าน
แอปพิเคชั่นไลน์มาใช้งานร่วมกับบอร์ด Node MCU ESP8266 ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้าง
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ จะใช้บอร์ด Node MCU ESP8266 ในการประมวลผล ใช้
เซ็นเซอร์ MQ-2 Smoke Gas, Flame Sensor ในการวัดควันหรือแก๊สและเปลวไฟ โดยใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือเพ่ือข้อมูล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ เรื่องสร้างระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1) เพ่ือออกแบบ และสร้างระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ ซึ่งผู้จัดท าโครงการได้มีวิธีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1) ขั้นตอนการออกแบบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์  
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 
1.2 ออกแบบโครงสร้างระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 
1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 
1.4 การประเมินความเหมะสม และความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

 
 2) ขั้นตอนการสร้างระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 
 2.1 เจาะช่องบริเวณด้านหนัง ขนาด 0.6 มม. จ านวน 3 รู ส าหรับติดตั้งรอยสายไฟ  Sensor 
 2.2 ติดตั้งกล่องบอร์ด Node MCU ESP8266 และรางร้อยสายไฟ 
 2.3 ติดต้ัง Sensor ห้องละ1 ตัว ก าหนดไว้ 
 2.4 ประกอบโครงสร้างภายนอก และต่อสายควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามท่ีออกแบบไว้ 
 2.5 เขียนโค้ดโปรแกรม และอัพโหลดลงบอร์ด Node MCU ESP8266  

 

 
ภาพที่ 1  ติดตั้งอุปกรณ์ และสายควบคุมต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ 

 
 3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 
 3.1 ศึกษางานวิจัยของรุ่ง ยุทธนา ดีเทียน และ ธงรบ อักษร (2560). ได้จัดท าระบบแจ้งเตือน
เหตุอัคคีภัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ุเคลื่อนที่ งานวิจัยมีจุดประสงค์1)พัฒนาระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยโดยใช้
เครือข่ายโทรศัพท์ 2)เพ่ิมศักยภาพในการในสร้างระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย 3)เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารการเกิด
อัคคีภัยได้ในระยะไกล จากการที่ได้น าตัวระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย มาพัฒนาโดยการน าเทคโนโลยีระบบการส่ง 
SMS มาประยุกต์ใช้เข้ากับระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จากการ

รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 
(Propriety) ระดับความ

คิดเห็น 

ความเป็นไปได ้
(Feasibility) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ส่วนที่1 แบบโครงสรา้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย 
ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 

4.12 0.377 มาก 4.08 0.357 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของระบบแจ้งเตือน
อัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 

3.8 0.377 มาก 4.0 0.178 มาก 

ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ 

4.36 0.48 มากที่สุด 4.0 0.288 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.093 0.414 มาก 4.026 0.275 มาก 
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ทดลองเซนเซอร์ตรวจจับเซนเซอร์ตรวจจับมีทั้งหมด 2 ตัว สามารถตรวจจับสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 3
ชนิดคือ เปลวไฟ แก๊ส และควัน เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ มีค่าสูงสุดที่ 1024 จะท างานโดยหากพบว่ามีว่ามี
เปลวไฟอยู่ไกล้ๆ ค่าของเซนเซอร์จะลดลงตามระยะความห่างระหว่างเปลวไฟกับตัวเซนเซอร์เมื่อมีค่าน้อยกว่า 
500 เซนเซอร์ตรวจจับแก๊สและควัน เป็นเซนเซอร์ตรวจจับควัน 
     3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 
 3.3 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
 4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่าน
แอปพิเคชั่นไลน์ 
 4.1 ด าเนินการอัพโหลดโปรแกรม บอร์ด Node MCU ESP8266 เพ่ือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 
Hotspot  
 4.2 ด าเนินการน าระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์  ไปทดสอบใช้งาน โดยการ
ทดสอบการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์  สถานะมีแก๊สหรือควันไฟ และ เปลวไฟ เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพ หาค่าความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของเซ็นเซอร์ 
 4.3 ด าเนินการน าระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ ไปทดสอบใช้งาน โดยการ
ทดสอบการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ สถานะไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ เปลวไฟ เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพ หาค่าความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของเซ็นเซอร์ 
 ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
ขอบเขตของโครงการ 

1. ชุดควบคุมการท างานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชันไลน์ ผ่านระบบ Wi-Fi มีคุณสมบัต ิ
ดังนี้ 
  1.1 ใช้ Node ESP8266 ท าหน้าที่รับส่งสัญญาณหรือข้อความเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 1.2 ใช้ MQ-2 Smoke Gas ท าหน้าที่เป็นเซ็นเซอรต์รวจจับแก๊สหรือควันไฟ 

1.3 ใช้ Flame Sensor ท าหน้าที่เป็นเซ็นเซอรต์รวจจับแก๊สหือควันไฟ  
 2. ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชันไลน์ ต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณไวไฟ จึงจะส่งสัญญาณมาที่
โทรศัพท์มือถือได้ 
 3. ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชันไลน์ ได้ทดลองการใช้งานโดย ทดสอบการตรวจสอบ
สถานะของของอุปกรณแ์ละ ทดสอบสถานะการแจ้งเตือน Application Line  
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 4. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 
2562 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชันไลน์ ได้มีการหาประสิทธิภาพระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอปพิเคชันไลน์ 
 ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ และสร้างเครื่องมือ ทดสอบประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่าน
แอปพิเคชันไลน์ดังนี้  

4.1 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะมีแก๊สหรือควันไฟ
กับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีคเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้หรือไม่ได้ 
 4.2 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะมีแก๊สหรือควันไฟ
กับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีคเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่ามีการแจ้งเตือนทางไลนห์รือไม่มี 
ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะมีแก๊สหรือ
ควันไฟกับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีคเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้หรือไม่ได้ 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะ
มีแก๊สหรือควันไฟกับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีคเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้หรือไม่ได้ 
จาการทดสอบพบว่า การตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ MQ-2 Smoke Gas และ Flame Sensor ทั้ง 3 
ห้อง โดยสถานะมีแก๊สหรือเปลวไฟ ห้องละ 5 ครั้ง จับสัณญาณได้ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสถานะไม่มี
แก็สหรือเปลวไฟ จับสัญญาณไม่ได้ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100   
ตารางที่ 3  แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะมีแก๊สหรือ
ควันไฟกับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีคเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่ามีการแจ้งเตือนทางไลน์หรือไม่มี 
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 จากตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะ
มีแก๊สหรือควันไฟกับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้หรือไม่ได้ จา
การทดสอบพบว่า การตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ MQ-2 Smoke Gas และ Flame Sensor ทั้ง 3 
ห้อง โดยสถานะมีแก๊สหรือเปลวไฟ มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
สถานะไม่มีแก็สหรือมีเปลวไฟ ไม่มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุปผลการวิจัย 
 1. เมื่อท าการทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะมีแก๊สหรือ
ควันไฟกับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีคเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้หรือไม่ได้ จาการ
ทดสอบพบว่า การตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ MQ-2 Smoke Gas และ Flame Sensor ทั้ง 3 ห้อง 
โดยสถานะมีแก๊สหรือเปลวไฟ ห้องละ 5 ครั้ง จับสัณญาณได้ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสถานะไม่มีแก็ส
หรือเปลวไฟ จับสัญญาณไม่ได้ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100   
 2. เมื่อท าการทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะมีแก๊สหรือ
ควันไฟกับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีคเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้หรือไม่ได้ จาการ
ทดสอบพบว่า การตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ MQ-2 Smoke Gas และ Flame Sensor ทั้ง 3 ห้อง 
โดยสถานะมีแก๊สหรือเปลวไฟ มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสถานะ
ไม่มีแก็สหรือมีเปลวไฟ ไม่มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านมีความคิดเห็นซึ่งเห็นด้วยในทุกด้านของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
 
อภิปรายผล 
 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ ผู้จัดท าได้เอาประเด็นที่
น ามาสรุป มาอภิปรายผล มีดังนี้ 
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 1 วงจรควบคุมการท างาน จากการทดสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ มีการท างาน
ตามที่ได้ออกแบบไว้ เนื่องจากมีการออกแบบการวางอุปกรณ์ ตรวจสอบการต่อและใช้ท่อหดส่วนที่ต่อของ
วงจรอย่างรอบครอบ ท าให้ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ มีการท างานอย่างที่มีประสิทธิภาพ 
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 2 ผลการประเมินโครงสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ การประเมินโครงสร้าง
และความเป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ส่วนที่1 แบบโครงสร้างระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ ผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ ผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 3 ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ เมื่อท าการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ โดยสถานะมีแก๊สหรือควันไฟกับไม่มีแก๊ส
หรือควันไฟ และ สถานะมีเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้หรือไม่ได้ จาการทดสอบพบว่า การ
ตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ MQ-2 Smoke Gas และ Flame Sensor ทั้ง 3 ห้อง โดยสถานะมีแก๊ส
หรือเปลวไฟ ห้องละ 5 ครั้ง จับสัณญาณได้ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสถานะไม่มีแก็สหรือเปลวไฟ จับ
สัญญาณไม่ได้ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ 
โดยสถานะมีแก๊สหรือควันไฟกับไม่มีแก๊สหรือควันไฟ และ สถานะมีเปลวไฟกับไม่มีเปลวไฟ ว่าจับสัญญาณได้
หรือไม่ได้ จาการทดสอบพบว่า การตรวจสอบสถานะของของอุปกรณ์ MQ-2 Smoke Gas และ Flame 
Sensor ทั้ง 3 ห้อง โดยสถานะมีแก๊สหรือเปลวไฟ มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยสถานะไม่มีแก็สหรือมีเปลวไฟ ไม่มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 15 ครั้ง คิดเปน็ร้อยละ 100  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการประเมินโครงสร้างของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 
 1. ควรติดตั้งหลอด LCD แสดงผลการตรวจจับ และ ปุ่มกด รีเซ็ต เพ่ิมเติม  
 2. ควรติดตั้งชุดเก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย 
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S 041 
การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย (NG) 

กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD 
Development of waste data recording system (NG) 

Case study of TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD 
 

อรยา กระเซ็น1 มาลี แผงดี 2 
Oraya Krasen 1 Malee Phaengdee 2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท 
TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พัฒนาระบบ
บันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นพนักงานแผนก ASSEMBLY บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) 
CO., LTD ท าการคัดเลือกโดยวิธีการเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY 
 ( THAILAND ) CO., LTD  2) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก ( =4.07 

S.D. = 0.83) ประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูลที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ( = 4.14 S.D. = 0.61) 

พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07 S.D. = 0.83) ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สามารถ
ด าเนินการใช้งานได้จริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ , ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG )  
 
 
 
          
1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1Institute of Vocational education: North Region 3 
2Institute of Vocational education: North Region 3 
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 The purpose of this research is to develop a waste data recording system (NG). Case 
study TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD and to study user satisfaction, develop a 
waste data recording system (NG) case study company TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) 
CO., LTD The sample group used in this research Being an employee of the ASSEMBLY 
department, TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD is selected by specific methods. 
The sample group was 31 people. The tools used in this research were 1) the development 
of a waste data recording system (NG) Case study TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., 
LTD 2) Satisfaction questionnaire Statistics used in data analysis are mean and standard 
deviation. 
 The research found that User satisfaction of the developed data recording system Was 
at a high level (¯x = 4.07 SD = 0.83). The efficiency of the developed data recording system 
was at a high level (¯x = 4.14 SD = 0.61). 4.07 SD = 0.83) which is considered a system that 
can actually operate With statistical significance at the level of 0.05 
  
Keywords : satisfaction, waste record system (NG) 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันระบบงานทางการบริการบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) ด้วยระบบของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามี
บทบาทในชวีิตประจ าวันเสมือนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท างานการเรียนการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการท าธุรกิจ
ในองค์กรต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งที่ท างานจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านข้อมูลจ านวนมากๆ ยิ่งจ าเป็น
อย่างมากที่เราต้องน าเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพ่ือช่วยในการเก็บข้อมูลเหล่านั้น 
 ระบบบันทึกของเสีย ( NG )  ซึ่งได้ด าเนินการเปิดให้บริการบันทึกข้อมูลเป็นประจ าทุกวัน ดังนั้นใน
ปัจจุบันสื่อสารสารสนเทศต่างๆ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามี
บทบาทในทุกๆ ด้านต้องปรับรูปแบบการจัดเก็บการให้บริการโดยน าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ ตั้งแต่
การเก็บข้อมูลรายการด้วยระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดการให้บริการบันทึก
ข้อมูลของเสีย ( NG ) ต่อมาเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ก้าวเข้ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็ท าให้
การเชื่อมโยงของระบบบันทึกข้อมูลของเสีย  
( NG )  แต่ละแห่งเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น 
 ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะจัดท าระบบบันทึกของเสีย ( NG ) จะมีการน าเทคโนโลยี   สารสนเทศ อัน
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพ่ือบันทึกงานลักษณะต่างๆ การให้บริการ
บันทึกข้อมูล เรียกว่าระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาช่วยตรวจเช็คข้อมูลที่ท าหน้าที่ให้ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG )ได้ และสามารถท าให้Admin และ
สมาชิก ได้รับความสะดวกรวดเร็ว แม่นย าประหยัดเวลา ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี ระบบบันทึกข้อมูล
ข้อเสีย ( NG ) ท าให้บริษัทต่างๆ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าระบบงานเดิม 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY ( 
THAILAND ) CO., LTD 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท 
TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 การพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศประเมินศักยภาพผู้ประกอบการที่พัฒนาขึ้นเป็นการท างานใน
ลักษณะเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ผู้วิจัยได้ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะข้อจ ากัดของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงเนื้อหาหลักน ามาประเมินวิเคราะห์และจัดระบบ เพ่ือให้ได้
โครงสร้างข้อมูล และข้อก าหนด โดยจะน าไปสร้างแผนผังเว็บไซต์ รูปแบบของเมนู รวมไปถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเว็บ เช่น รูปภาพและกราฟฟิก มัลติมีเดีย เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบโครงหน้าตา และลักษณะใน
ด้านกราฟฟิกของหน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้งานระบบได้อย่างง่าย ดังนั้นผู้วิจัยใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop ในการออกแบบ และการเริ่มเขียนเว็บแอปพลิเคชั่นทีละหน้าผู้วิจัยเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลของ
ไมโครซอฟต์เอสคิว แอลเซริฟเวอร์ (Microsoft SQL server version 8.0) ในการจัดการฐานข้อมูล ส่วนการ
ท างานใช้รหัสโปรแกรมด้วยภาษา HTML, CSS และ Java-Script โดย เก็บข้อมูลและระบบ สารสนเทศใน
โดเมนเนม (Domain Name) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เว็บไซต์ http://www.smepil.com โดยการ
อาศัยเค้าโครง และองค์ประกอบกราฟฟิกตามที่ออกแบบไว้เนื้อหาต่างๆ จะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์
และระบบน าทางถูกสร้างองค์ประกอบเสริมต่างๆถูกวางเข้าที่ ยังมีการปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริงเพื่อให้เกิดการเหมาะสม 
 อ าไพ พรประเสริฐสกุล (2543 : 1-8) กล่าวว่า ระบบคือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆที่ท างานร่วมกัน
เพ่ือจุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และออกแบบ ได้แก่ระบบธุรกิจ และระบบ
สารสนเทศ ระบบธุรกิจ (Business System) ได้แก่ ระบบที่ท างานเพ่ือจุดประสงค์ด้านธุรกิจ เพ่ือจุดประสงค์
ด้านการผลิต ระบบสารสนเทศ ระบบนี้ช่วยจัดการข้อมูลที่ต้องการใช้ในระบบธุรกิจ ช่วยเ ก็บตัวเลขและ
ข่าวสารเพื่อช่วยในการด าเนินธุรกิจและการตัดสินใจที่การเกิดผลประโยชน์คือ ความรู้ที่เกิดเพ่ิมข้ึนกับผู้ใช้ 
 ไชยา ภาวะบุตร (2542 : 30) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่จัดตั้งข้ึนเพื่อจัด 
กระท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ โดยมีกระบวนการจัดกระท าร่วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ตาม 
ความต้องการ 
 สุชาดา กีระนันท์ ( 2542 : 51) ได้ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ (Information 
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Systems) คือ ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อันได้แก่ ผู้ใช้ระบบ ผู้พัฒนาระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ตัวแบบการวิเคราะห์ระบบเครือข่าย และ
ฐานข้อมูลที่ท างานร่วมกันเพ่ือก าหนดรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ
และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศให้ผู้ใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจการวางแผน การบริหาร และ
การควบคุม 
 นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2542 : 16) ได้ให้ความหมายของระบบว่า หมายถึง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่น ามาปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ของงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จากค าจ ากัดความสิ่งที่จะเป็นระบบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ 2) มีองค์ประกอบของระบบโดยทั่วไป หมายถึง องค์ประกอบการน าเข้า ( Input Element)
องค์ประกอบในการเปลี่ยนรูปแบบ (Transformation) และองค์ประกอบในการแสดงผล (Output Element) 
3) มีระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความหมายของระบบ 
 3.2 การพัฒนาระบบท่ีเป็นงานธุรกิจ (E-commerce) 
    ความหมายของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่แท้จริงแล้วหมายถึง การค้าทุก
ประเภทที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายสินค้า 
หรือการบริการ โดยมีรูปแบบการช าระค่าสินค้า หรือบริการ และการส่งสินค้า ตามท่ีตกลงกันไว้ ซึ่ง 
กระท าผ่านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมในขณะที่หลายๆ คนนึกถึงเพียงแค่การค้าบนเว็บเพียง
อย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วการค้าขายโดยผ่านทางเครื่องโทรสาร โดยเราส่งโทรสารเอกสารขายตรงออกไป และ
ลูกค้าก็ส่งโทรสารใบสั่งซื้อเข้ามา หรือแม้แต่การขายตรงทางโทรทัศน์อย่าง TV Media ที่ให้ผู้ซื้อโทรศัพท์เข้า
ไปสั่งซื้อนั้น ก็ถือเป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 
 ความหมายอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) 
 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific: ESCAP, 1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ 
ขบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทาธุรกิจที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ , การค้า
อิเล็กทรอนิกส์, อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ,ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร, แค็ตล็อกอิ
เล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกลและรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่างองค์กร ศูนย์พัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย(ECRC Thailand, 1999) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการดา
เนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 สหภาพยุโรป (European union,1997)ได้ให้ความหมายไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ 
การท าธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งขึ้นอยู่กับการประมวล และการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง และ 
ภาพ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขายสินค้า และบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ , 
การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิทัลในระบบออนไลน์ , การโอนเงินแบบ 
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อิเล็กทรอนิกส์, การจาหน่วยหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ , การประมูล, การออกแบบทางวิศวกรรม 
ร่วมกัน, การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ , การขายตรง, การให้บริการหลังการขาย ทั้งนี้ใช้กับสินค้า 
(เช่น สินค้าบริโภค, อุปกรณ์ทางการแพทย์) และบริการ(เช่น บริการขายข้อมูล, บริการด้านการเงิน, 
บริการด้าน กฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป (เช่น สาธารณสุข, การศึกษา) 
 องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD, 1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือธุรกรรมทุกรูปแบบที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับองค์กรและส่วนบุคคล บนพ้ืนฐานของการประมวลและการส่ง
ข้อมูลดิจิทัล ที่มีท้ังข้อความ เสียงและภาพ 
 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO, 1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ และ 
บริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 สรุป อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) คือการด าเนินกิจกรรมด้านธุรกิจทุกรูปแบบที่เก่ียวข้องกับ 
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับองค์กร และส่วนบุคคล โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยี 
ต่างๆเป็นตัวกลางในการติดต่อซ้ือขาย 
  2.1.2.1 รูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ธุรกิจกับธุรกิจ ( Business to Business : B2B) หมายถึง ธุรกิจที่มุง่เน้นการให้บริการแก่ 
ผู้ประกอบการด้วยกัน โดยอาจเป็นผู้ประกอบการในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ อาทิ 
ผู้ผลิตกับผู้ผลิต ผู้ผลิตกับผู้ส่งออก ผู้ผลิตกับผู้น าเข้า ผู้ผลิตกับผู้ค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งใน 
ปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีความส าคัญมากท่ีสุด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง 
ธุรกิจและธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทเดียวกัน ( intra-companyEC ) การพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทหนึ่งๆ มักเกิดข้ึนระหว่างฝ่ายต่างๆ เช่น ระหว่างฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่าย 
ออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดจ าหน่าย เป็นต้น 
 2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัท (inter-company EC) มี 2 ประเภท คือ 
  - บริษัทคู่ค้าท่ีเฉพาะเจาะจง (specified) 
  - บริษัทคู่ค้าท่ีไม่เฉพาะเจาะจง (unspecified) 
 ธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C) หมายถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริการกับ 
ลูกค้าหรือผู้บริโภคซึ่งรูปแบบที่ส าคัญที่สุดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจและ 
ผู้บริโภค คือ การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ( electronic retailing) เราสามารถแบ่งระดับของกิจกรรม 
ของ คือ การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้คือ 
 1.การโฆษณาและแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic showcase) หมายถึงการใช้ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทเท่านั้น โดยยังไม่มีการ 
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รับสั่งสินค้าทางเครือข่าย 
 2.การสั่งซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ordering) หมายถึง การใช้เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า แต่ยังคงช าระเงิน ด้วยวิธีการเดิม เช่น ช าระด้วยเช็ค หรือ บัตร 
เครดิตผ่านทางช่องทางปกต ิ
 3.การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic payment) หมายถึง การใช้เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า และช าระเงิน โดยในปัจจุบันการช าระเงินผ่านทางเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต มักช าระด้วยการบอกหมายเลขบัตรเครดิต ในอนาคตการช าระเงินอาจท าได้โดยใช้เงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic money) 
 4.การจัดส่งและบริการหลังการขายด้วยอินเทอร์เน็ต (Electronic delivery and service) 
หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้าปลีกอย่างคลอบคลุม ตั้งแต่การโฆษณา การรับสั่ง 
สินค้า การช าระเงิน ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย ในกรณีที่สินค้า เป็นสินค้า “สินค้า 
สารสนเทศ” (information goods) เช่น ข่าวสาร ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ หรือเพลงการจัดส่ง (delivery) 
สินค้าเหล่านี้ ยังสามารถท าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย 
 5.การท าธุรกรรมและการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic transaction) เช่น การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การซื้อขายสินค้าทางการเงิน เช่น หลักทรัพย์ การซื้อขายสินค้าทั่วไป 
(commodity) เช่น น้ ามัน หรือทองค า เป็นต้น 
 ธุรกิจกับรัฐบาล ( Business to Government : B2G) หมายถึงธุรกิจการบริหารการค้าของ 
ประเทศ เพ่ือเน้นการบริหารการจัดการที่ดีของรัฐบาล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับ 
รัฐจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภาครัฐปรับปรุงระบบสารสนเทศในการด าเนินงานของตน และน าเอาระบบ 
ดังกล่าวมาใช้ในการบริการธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ 
รัฐ (government procurement) หรือการเปิดประมูลทางเครือข่ายตลอดจนการให้บริการทางการค้าต่างๆ
เช่นการจดทะเบียนการค้า การรายงานผลการประกอบการประจ าปี หรือการสืบค้น 
เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรผ่านทางเครือข่าย เป็นต้น 
 3.3 การพัฒนาฐานข้อมูลบนระบบ 

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน น ามาเก็บรวบรวมเข้าไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กร
ด้วยเช่นกัน เช่น ในส านักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสาร
ทุกอย่างของส านักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการน าออกมาใช้ประโยชน์ต่อไป
ภายหลัง ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจ
ได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข  ข้อความ  และรูปภาพต่าง ๆ ก็
สามารถน ามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่ส าคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2ฐานข้อมูลเป็นต้น
ไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และท าให้การบ ารุงรักษาตัว
โปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ  เรียกย่อ ๆ ว่า DBMS 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่
บริหารฐานข้อมูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างฐานข้อมูล พูดง่าย ๆ ก็คือ 
DBMS นี้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ตัวอย่าง
ของ DBMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 
เป็นต้น 
 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูลเป็นเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรูปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่การใช้ฐานข้อมูลจะต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 
 1. แอพลิเคชันฐานข้อมูล (Database Application) 
 2. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรือ  DBMS) 
 3. ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) 
 4. ข้อมูล (Data) 
 5. ผู้บริหารฐานข้อมูล ((Database Administrator หรือ DBA) 

หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มีดังนี้ 
1. ก าหนดมาตรฐานข้อมูล 
2. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ 
3. ดูแล-จัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นย า 
4. จัดเรื่องการส ารอง และฟ้ืนสภาพแฟ้มข้อมูล 
5. จัดระเบียบแฟ้มทางกายภาพ (Physical Organization) 
6. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในฐานข้อมูล และป้องกันไม่ใช้ข้อมูลสูญหาย 
7. บ ารุงรักษาฐานข้อมูลให้เป็นอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชันอื่น ๆ 
8. เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เพ่ือรองรับความต้องการใช้ข้อมูลในระดับ 

ต่าง ๆ 
 3.4 การพัฒนาระบบท่ีเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 334) ได้อธิบายความหมายของการบริการ (Services) ว่า 
เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า โดยทั่วไปเราอาจแบ่ง 
การบริการ ได้4 ประเภท คือ 
 1. บริการที่ผู้ซื้อเป็นเจ้าของสินค้าและนาสินค้าไปขอรับบริการจากผู้ให้บริการ เช่น 
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บริการซ่อมรถ 
 2. บริการที่ผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าและขายบริการให้กับผู้ซื้อ เช่น บริการเครื่องถ่ายเอกสาร 
 3. บริการที่เป็นการซื้อบริการและมีสินค้าควบมาด้วย เช่น ร้านอาหาร 
 4. บริการที่เป็นการซื้อบริการโดยไม่มีตัวสินค้าเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น สถาบันลดน้าหนัก 
 ซีทฮอมล์และบิทเนอร์(Zeithaml & Bitnie. 1996 : 5) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ 
คือ พฤติกรรม, กระบวนการ, และผลงาน ส่วน กรอนรูส (Gronroos. 1990 : 27) ได้อธิบาย 
ความหมายของ การบริการ คือ กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรม ซึ่งโดยปกติอาจจะมีสิ่งที่จับต้องได้ 
(สินค้า) หรือสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย และเป็นการกระทาบทบาทร่วมกันระหว่าง 
ลูกค้าและผู้ให้บริการหรือแหล่งของวัตถุดิบ หรือแหล่งของสินค้า หรือระบบการให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการได้
จัดหาขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า 
 พาราเซอราแมน, ซิทมอล และเบอรี่ (Parasuraman, Zeithmal, and Berry. 1985 
:79 - 81) กล่าวไว้ว่า การบริการมีความแตกต่างกันตามลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ การผลิต การ 
บริโภคและการประเมินผล การบริการจึงมีคุณสมบัติแตกต่างจากสินค้า 4 ประการ คือ 
 1. บริการไม่มีตัวตน (Intangibility) หมายถึง บริการเป็นนามธรรม ผลลัพธ์ 
ออกมาเป็นรูปของผลงาน (Performance) มิใช่สินค้า (Product) จึงมิอาจจับต้องหรือมองเห็นได้จะ 
นับ วัดหรือนามาทดสอบโดยตรงไม่ได้ทาให้ยากแก่การประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
 2. บริการมีความหลากหลายในตัวเอง (Variability or Heterogeneity) หมายถึง 
คุณภาพบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการ เปลี่ยนผู้รับบริการ หรือแม้แต่เปลี่ยนเวลา 
สถานที่สิ่งแวดล้อม ทาให้ความสม่ าเสมอ (Consistency) เกิดข้ึนได้ยาก สิ่งที่ผู้ให้บริการต้องการให้ 
อาจไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ เนื่องจากการรับรู้(Perception) หรือความเข้าใจไม่ตรงกัน 
 3. บริการที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้(Insuperability) หมายถึง การผลิต การส่ง 
มอบและการบริโภคจะเกิดข้ึนพร้อมกัน ผู้รับบริการมีส่วนร่วมอย่างมากในกระบวนการผลิตบริการ จึง 
มีบทบาทอย่างส าคัญในการผลิตบริการให้มีคุณภาพ และมักต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากร 
ของหน่วยงานที่ให้บริการเป็นจ านวนมาก 
 4. บริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้(Perishability)หมายถึง การผลิต การส่งมอบ 
บริการเกิดข้ึนพร้อมกัน จึงไม่สามารถผลิตไว้ล่วงหน้าแล้วเก็บรักษาไว้เพ่ือส่งมอบหรือจาหน่าย 
ภายหลังเหมือนสินค้าได้ดังนั้น เมื่อมีการจัดสรรทรัพยากรและเตรียมความสามารถในการผลิตบริการ 
ไว้เช่น ว่าจ้างบุคลากร การจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดเตรียมสถานที่ แล้วถึงเวลาไม่มีผู้รับบริการ 
หรือผู้มารับบริการมีจานวนไม่มากพอ ทาให้ทรัพยากรที่ใช้ไปเกิดการสูญเปล่า สถานการณ์เช่นนี้ทาให้ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องไม่มีงานและไม่ทาให้เกิดผลผลิต (no productivity) การควบคุมประสิทธิภาพ 
ของการให้บริการจึงทาได้ยากกว่าการผลิตสินค้า 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
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 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS 
INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 4.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1.1 ผู้ศึกษาวิจัยเก็บจากแบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย  
( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD 
 4.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท 
TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD 
 4.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 4.2.1 แผนผังระบบงาน ( System Flow Chart ) 
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4.2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ( DFD ) 

4.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
 4.3.1 วิธีการสร้างระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY ( 
THAILAND ) CO., LTD ส ารับวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG )  
   2) ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG )  จากหนังสือ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3) การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS 
INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD    
   4) แบบประเมินคุณภาพของการระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท 
TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD  
 4.3.2 การออกแบบระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY ( 
THAILAND ) CO., LTD  
  4.3.2.1 วิเคราะห์ระบบและเขียน Story board โดยมีการแสดงล าดับการท างานระบบบันทึก
ข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND )  
CO., LTD 
 4.3.3 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท 
TECHNOPLAS INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD ที่พัฒนา ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
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  4.3.3.1  ศึกษาเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ
บันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY  
( THAILAND ) CO., LTD ที่พัฒนา   
  4.3.3.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากหนังสือ  ต ารา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  4.3.3.3  วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
       4.3.3.4  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 
  4.3.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่านพิจารณา เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไข 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 4.4.1  การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่
ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 102 – 103) 
  4.4.1.1  ค่าร้อยละ 
    P   =     
   เมื่อ      P     แทน  ค่าร้อยละ 
              f          แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
              N        แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
   
  4.4.1.2  ค่าเฉลี่ย 
      =    
   เมื่อ       แทน  ค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  4.4.1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    S      =     
   เมื่อ     S      แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ∑X      แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
             N       แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY 
 ( THAILAND ) CO., LTD ที่พัฒนาขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าผลที่ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.14 (S.D. = 
0.61) อยู่ในระดับมาก 
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 5.2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS 
INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD พบว่ามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D. = 0.83) อยู่ในระดับมาก 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS 
INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 6.1 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY  
( THAILAND ) CO., LTD ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ 1 รายละเอียดทั่วไป ข้อที่ 4 สีของปุ่ม Log in มี
ความเหมาะสม ข้อที่ 8 สีของตัวอักษรบนเมนูมีความเหมาะสม ข้อที่ 9 ขนาดของภาพนิ่งในหน้าเพจต่างๆมี
ความเหมาะสม ข้อที่ 12 ขนาดของปุ่ม Log  out มีความเหมาะสม ข้อที่ 13 สีของปุ่ม Log  out มีความ
เหมาะสม ด้านที่ 2 เทคนิค ข้อที่ 1 เข้าถึงระบบได้รวดเร็ว ข้อที่ 2 ตัวอักษรอ่านง่าย เหมาะสม ข้อที่ 4 การ
เข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้ามีความรวดเร็ว ข้อที่ 5 ภาพนิ่งในข้อมูลมีความน่าสนใจ ข้อที่ 6 ระบบสามารถใช้งาน
ได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  4.33 (S.D.= 0.58) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 1 รายละเอียดทั่วไป ข้อที่ 
1 ขนาดของช่องกรอกข้อมูล Username มีความเหมาะสม ข้อที่ 2 ขนาดของช่องกรอกข้อมูล Password มี
ความเหมาะสม ข้อที่ 5 Banner มีความเหมาะสม ข้อที่ 6 ตัวอักษร Banner อ่านง่ายชัดเจน ข้อที่ 11 มีการ
จัดวางองค์ประกอบในระบบได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.00 (S.D.= 1.00) อยู่ในระดับมาก และ 
ความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 รายละเอียดทั่วไป ข้อที่ 10 จ านวนของภาพนิ่งในหน้าเพจต่างๆมี
ความเหมาะสม ด้านที่ 2 เทคนิค ข้อที่ 3 ภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  3.67 
(S.D.= 0.58) อยู่ในระดับมาก 
 6.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS 
INDUSTRY ( THAILAND ) CO., LTD ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ข้อที่ 1 เข้าถึงระบบได้รวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ย 4.58 (S.D. = 0.56) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 2ตัวอักษรอ่านง่าย เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 
4.16 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 4 การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้ามีความรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 (SD = 0.98) อยู่ในระดับมาก 
7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 7.1 ด าเนินการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ( NG ) กรณีศึกษา บริษัท TECHNOPLAS INDUSTRY 
( THAILAND ) CO., LTD  
  7.1.1 ควรปรับปรุงตัวอักษรอ่านง่ายเหมาะสม 
  7.1.2 ควรปรับปรุงภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจนมากขึ้น 
  7.1.3 ควรปรับปรุงระบบสามารถใช้งานได้ดีกว่านี้ 
 7.2 ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
  7.2.1 ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจอ่ืนๆได้ 
  7.2.2 ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการกระจายข่าวสารต่างๆ 
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  7.2.3 ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ บันทึกข้อมูลได้ 
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S 042 
การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน 

 กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
Development of a record system for exporting thermos, case study of  

TECHNOPLAS INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. 
ปานตะวัน ถึงทุ่ง1,ชินกฤต ประสารยา2 

Pantawan Thuengthung1,Hinagidec Prasanya2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา 
บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูลการ
ส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 3) ประเมินความพึง
พอใจของพนักงานผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกสินค้ากลุ่มเป้าหมายในการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกส่งสินค้า คือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่ม
ตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกสินค้ากระติกน้ าร้อน ได้แก่พนักงาน 
จ านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการศึกษา ประกอบด้วย ระบบบันทึกข้อมูลการ
ส่งออกสินค้า แบบประเมินคุณภาพระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกสินค้า แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกสินค้า สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า ประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกสินค้า อยู่ในระดับมาก 

(x  = 4.43, SD.=0.51) และผู้ใช้ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกสินค้า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X   = 
4.48, SD.=0.60) 
 
ค าส าคัญ : ระบบบันทึกข้อมูล  กระติกน้ าร้อน 
 
 
 
 
 
     
1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1Institute of Vocational education North region 3 
2Institute of Vocational education North region 3 
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Abstract 
The objectives of this research are 1) to develop a record system for exporting hot water 
bottles, a case study of Technoplas Industry (Thailand) Co., Ltd. 2) to study the efficiency of 
the record system for exporting hot water bottles. Technoplas Industry (Thailand) Co., Ltd. 3) 
Evaluate the satisfaction of employees, users of the system to record product export data. 
The target group for evaluating the efficiency of the system to record the export data, 
sending products Is the expert of 3 people from a specific selection And the sample group 
in evaluating the satisfaction with the record system for export of thermos products 
Including 30 employees Derived from a specific selection Educational tools consist of a 
system to record product exports. Quality assessment system for recording the export 
product data User satisfaction questionnaire of the product export record system Statistics 
used are mean and standard deviation. 
 The research results show that Efficiency of the system to record product export 

data At a high level  (x  = 4.43, SD. = 0.51) and users of the product export record system 

Had the highest level of satisfaction (X   = 4.48, SD. = 0.60) 
 
1.บทน า 
 ในปัจจุบันธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก ซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง นับว่าเป็นธุรกิจอีก
แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถน า เงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมากในปีหนึ่ง ๆ และรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกน า มาใช้
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
 เพ่ือให้ธุรกิจการส่งสินค้าออกของไทยประสบความส าเร็จและมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมมากขึ้น 
ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปฏิ บัติต่าง ๆ ในการ
ส่งออกสินค้าให้ดีเสียก่อนเนื่องจากขั้นตอนการส่งออกสินค้า เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกจะต้องท า 
ความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจส่งออกเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผล 
ส าเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจในการลงทุน ปัญหาในการส่งออกสินค้าเป็นปัญหาขององค์กร หากมีการปรับปรุง
ระบบการส่งออกสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะท าให้ง่ายต่อการส่งออกสินค้า ดังนั้นการส่งออก
สินค้า ในครั้งนี้จะใช้ Program Dreamweaver CS6 ซึ่งเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจะสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมานั้นได้ และได้พัฒนาวิธีการส่งออกสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็น
ต้นแบบเพ่ือขยายผลไปสู่การพัฒนาการจัดส่งสินค้าให้มีระบบ ในการน าไปใช้ในการจัดหมวดหมู่สินค้า ยี่ห้อ 
รุ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
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 ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดท่ีจะจัดท าระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน  จะมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพ่ือบันทึกงานลักษณะต่าง ๆ 
การให้บริการบันทึกข้อมูล เรียกว่าระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ การ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยตรวจสอบและเช็คข้อมูลที่ท าหน้าที่ให้ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ า
ร้อนได้ และสามารถท าให้ Admin และสมาชิก ได้รับความสะดวกรวดเร็ว แม่นย าประหยัดเวลา ซึ่งในปัจจุบัน
ด้วยเทคโนโลยี ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน ท าให้บริษัทต่าง ๆ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
มากขึ้นกว่าระบบงานเดิม 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทค
โนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด   
 2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
    
3.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ 
  การสร้างระบบและการพัฒนาระบบ เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความส าคัญท่ีจะได้สารสนเทศที่สมบูรณ์ เพ่ือ
น าไปติดตั้งระบบหรือพัฒนาระบบงานที่ได้มีการด าเนินการอยู่ ซึ่งการพัฒนาระบบมีแนวคิดและทฤษฎีของ
นักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ระบบ” ไว้อยู่หลายมิติโดยสามารถสรุปได้ว่า “ระบบ” 
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “System” มาจากภาษากรีกว่า “Systema” มีความหมายว่า กลุ่มก้อนที่
ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยหลายๆ ส่วน (Shrode & Voich, 1974, p.115) ซ่ึง Semprevio (1976, p.1) 
กล่าวว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุผลอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ส าหรับ Smith (1980, p.1130) ให้ความหมายระบบว่าหมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันและท าหน้าที่ร่วมกันภายใต้ข้อจ ากัดของตนเอง โดยมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกัน ส่วน Koontz (1978) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพสิ่ง (enti-ties) หรือ
ส่วนประกอบย่อยๆ (components) ในลักษณะที่เชื่อมโยงต่อกัน (interconnected) หรือพ่ึงพาอาศัยกัน
(interdependent) โดยจัดให้อยู่ในรูปที่ความซับซ้อนหน่วยหนึ่งเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ทั้งนี้ FitzGerald and FitzGerald (1987, p.10) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบย่อยต่างๆ ที่
มีความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อน ามารวมกันก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ Bedeian (1993, 
p.712) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มีการพ่ึงพาอาศัยกัน (interdepend parts) โดยมี
การเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
  ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง การจัดรวมองค์ประกอบย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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  ส าหรับการได้มาซึ่งตัวระบบที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการพัฒนาที่ เหมาะสมด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้  จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอ
กระบวนการพัฒนาระบบไว้ดังนี้ 
  Smith (1993) ได้เสนอหลักการพัฒนาระบบไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในระบบ
ว่ามีลักษณะอย่างไร มีความสมมากน้อยเพียงใด ควรลดหรือเพ่ิมองค์ประกอบใดให้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ควรลดหรือเพ่ิมองค์ประกอบใดให้เหมาะสมกับสภาพของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
   2. การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การน าองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้วิเคราะห์หรือ
แยกแยะไว้มาท าการออกแบบระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมที่มีอยู่ 
   3. การวัดและตรวจสอบระบบ (System Measurement) หมายถึง การน าระบบที่ได้ออกแบบ
ไว้ไปท าการตรวจสอบว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้จริงได้หรือไม่ 
  Bigs, Birks, and Atkins (1980) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนของการพัฒนาระบบซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบโดยการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างเป็นทางการว่า มีการร้องขอให้มีระบบใหม่ประกอบด้วย การส ารวจ
เบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
   2. การศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirements) เป็นการจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่มีความส าคัญต่อการสร้างแนวทางท่ีต้องการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบและการปฏิบัติการการ
ส ารวจความต้องการของระบบผู้ใช้ การใช้วิธีการสนับสนุนในด้านเทคนิค การออกแบบและทบทวนเกี่ยวกั บ
แนวความคิดท่ีต้องการให้เป็นทางเลือกต่างๆ และการประเมินทางเลือกและจัดท าแผนในการพัฒนา 
   3. การพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนที่เริ่มต้นด้วยการยอมรับ
แนวความคิดซึ่งได้มีการออกแบบและประเมินในขั้นตอนที่ผ่านมา และจะจบลงด้วยการพัฒนาให้เป็นระบบที่มี
ความสมบูรณ์โดยสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ประกอบด้วย การก าหนดลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของระบบ
การพัฒนาเทคนิคที่ใช้ในการสนับสนุนระบบ การประยุกต์ลักษณะเฉพาะให้เข้ากับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
การทดสอบโปรแกรม การพัฒนาคู่มือการด าเนินการและการควบคุมระบบ การฝึกฝนผู้ใช้ระบบ การปฏิบัติ
ตามแผน การทดลองเปลี่ยนแปลงแผน และการทดสอบทั้งระบบ 
   4. การน าระบบไปปฏิบัติ (System Implementation) เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากที่มีการ
ทดสอบระบบแล้ว ก็จะน าไปสู่การปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จะต้องมีการปรับแต่งเพ่ือให้ระบบมีความเหมาะสมกับ
การใช้งานอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติหลังจากที่ได้มีการน าเอาระบบไปสู่การ
ด าเนินการจริง ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบมีการพัฒนาขึ้น มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกทั้งยังเป็นการ
รักษาระบบให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย 
  Edwards (1985, p.20) ได้กล่าวถึงข้ันตอนที่เป็นวงจรในการพัฒนาระบบไว้ดังนี้ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1274 

 

   1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนที่มีขึ้นหลังจากมีการร้องหรือมีความ
ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ระบบมีความเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์ระบบให้เกิดความ
เข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว จะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการออกแบบระบบใหม่ 
   2. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติของโปรแกรม
หรือคุณสมบัติของระบบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนที่จะได้มีการสร้างเป็นต้นแบบของ
ระบบ 
   3. การพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตตามระบบ ซึ่ง
ในขั้นนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบให้เป็นต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ มีการประเมินผลและตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนี่จะน าระบบดังกล่าวไปสู่ผู้ใช้ 
   ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบมีขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ และการพัฒนาระบบ 
    3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบ  
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ออนไลน์ (2560) ได้ให้ความหมาย ระบบ 
หมายถึง น.กลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน ด้วย
ระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล 
ระบบสังคม ระบบการบริหารประเทศ 

  ระบบ (อังกฤษ : System, มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน systēma, ในภาษากรีก 

σύστημαsystēma, ระบบ คือ ชุดของสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ หรือ การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ของสิ่งที่มีการ
ด ารงอยู่ที่ แตกต่างและ อย่างเป็นอิสระ ที่ได้ถูกควบรวมในรูปแบบบูรณาการทั้งหมด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
, 2560) 
  วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2560) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ : อะไร อย่างไร ได้สรุปสาระส าคัญ ของการ
พัฒนาระบบมีขั้นตอนส าคัญ คือ ขั้นการวิเคราะห์ระบบ ขั้นออกแบบระบบ และขั้นการพัฒนาระบบ ส่วน
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน นิสิตสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้แล้วออกแบบกระบวน การวิจัยให้ได้ซึ่งระบบใหม่ 
ที่ให้ได้ระบบใหม่ หรือ ถ้ามีการด าเนินการระบบนั้นๆอยู่แล้ว ระบบที่น าเสนอ จะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีความ
ใหม่สะท้อนถึงการปรับแก้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในเรื่องใด อย่างไร และเมื่อระบบดังกล่าวถูกน าไปใช้ จะ
สามารถเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิ ภาพของงานได้อย่างแท้จริงและตรวจสอบได้ 
  เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2560) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) คือ การแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบ
ใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีข้ึนก็ได้ 
  การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   1. การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) เป็นกิจกรรมแรกที่ส าคัญในการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยน าข้อมูลปัญหาที่ได้มาจ าแนกจัดกลุ่มและ
จัดล าดับความส าคัญเพ่ือใช้คัดเลือกโครงการที่ เหมาะสมที่สุดมาพัฒนาโดยโครงการที่จะท าการพัฒนาต้อง
สามารถแก้ปัญหาที่มีในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 
   2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ โดย
ให้เสียค่าใช้จ่าย (Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และหาความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพ่ือใช้
น าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติด าเนินการต่อไป 
   3. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพ่ือน าไปออกแบบ
ระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การท างานของระบบเดิม (As Is) และความต้องการที่มีจาก
ระบบใหม่ (To Be) จากนั้นน าผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงานระบบ (System 
Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
   4. การออกแบบ (Design) น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด (Logical Design) เพ่ือ
แก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้จะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก เน้นการ
ออกแบบโครงร่างบนกระดาษ แล้วส่งให้ผู้ออกแบบระบบน าไปออกแบบ (System Design) ซึ่งขั้นตอนนี้จะ
เริ่มมีการระบุลักษณะการท างานของระบบทางเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ 
ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการน าข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด 
และผลลัพธ์ที่ได้ 
   5. การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรม 
(Coding) เพ่ือพัฒนาระบบจากแบบบนกระดาษให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ จากนั้นท าการ
ทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการท างานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนน าไป
ติดตั้งใช้จริง 
   6. การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้ง 
(Installation) และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการ
สนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งาน (Training) 
เอกสารประกอบระบบ (Documentation) และแผนการบริการให้ความช่วยเหลือ (Support) เพ่ือให้ระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
   7. การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบต่อเนื่อง
หลังจากเริ่มด าเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคย
กับระบบใหม่ จึงควรก าหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมค าร้องขอให้
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ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบจากนั้นออกแบบการท างานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข
และติดตั้ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เพ่ือที่จะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ 
  การที่องค์กรมีการด าเนินการตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบจะช่วยให้สามารถด า เนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณได้ง่าย 
โดยจะเลือกด าเนินการตามแนวทางทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่จะน ามาใช้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมของแต่ละองค์กรได้ และควรมีการ
ท าซ้ าในขั้นตอนการติดตามประเมินผล และหาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
  3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเปิดท าให้ธุรกิจระหว่างประเทศหรือการค้า
ระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต่างๆโดยทั่วไป การค้า
ระหว่างประเทศจะอยู่ในลักษณะที่ว่าแต่ละประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองมีความถนัดซึ่งเป็นสินค้าออก
ขณะเดียวกันก็จะสั่งเข้าสินค้าที่ตนเองผลิตไม่ได้หรือผลิตได้แต่ต้นทุนสูงกว่าจึงเสมือนกับการแบ่งงานกันท า
ระหว่างประเทศท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การค้าระหว่างประเทศจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศต่างๆได้รับประโยชน์ร่วมกัน ท าให้ประชาชนต่าง ๆ ทั่วโลก มีมาตรฐานการครอง
ชีพโดยเฉลี่ยสูง 
  ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความสามรถสรุป
ได้ดังนี ้
  นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (2531) ได้ให้ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศว่า เป็นธุรกิจของเอกชนหรือ
ของรัฐที่ด าเนินงานข้ามประเทศ ถ้าเป็นธุรกิจเอกชนการประกอบธุรกิจก็เพ่ือหวังผลก าไร แต่ถ้าเป็นธุรกิจของ
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะหวังผลก าไรหรือไม่ก็ได้ 
  กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2543) ได้ให้ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศว่าเป็นธุรกิจต่าง ๆ ใน
ภาคเอกชนและภาครัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในประเทศต่างๆ ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังก าไรและไม่มุ่งหวังก าไรจากการด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ  มีอยู่เป็นจ านวน
มากมายทั่วโลกและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต แต่ในขอบเขตของธุรกิจระหว่างประเทศจะเน้นเฉพาะองค์กร
ธุรกิจที่มุ่งหวังก าไรจากการประกอบการ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมองค์การที่เกิดขึ้นในขอบเขตมากกว่าหนึ่ง
ประเทศโดยเป็นบริษัท ซึ่งผูกมัดกับการค้าระหว่างประเทศหรือการลงทุน 
ข้ามเขตแดนหรือข้ามประเทศ 
  ศินีย์ สังข์รัศมี (2549) ได้ให้ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขอบเขตมากกว่า 1 ประเทศ ซึ่งมีผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกสภาพแวดล้อมภายในประเทศ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมของประเทศที่ท า
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การค้าด้วย ตลอดจนสภาพการแข่งขันระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างบริษัท ผู้ธุรกิจระหว่างประเทศ
ต้องเข้าใจความซับซ้อนต่างๆ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ  
  จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศจากประเทศหนึ่งข้ามพรมแดนไปยังอีกประเทศหนึ่ง ในการ
ด าเนินกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศจึงมีขั้นตอนการด าเนินการเริ่มตั้งแต่การผลิต การบรรจุหีบห่อเพ่ือการ
ขนส่ง การท าสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การด าเนินการในการส่งออก การเลือกวิธีการขนส่ง การ
ประกันภัยสินค้า การช าระเงินข้ามประเทศ และการด าเนินการด้านพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้าไปยังอีก
ประเทศหนึ่ง 
  3.3 วัตถุประสงค์ของการค้าระหว่างประเทศ 
  ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกิดข้ึนจากหลักความเสียเปรียบที่เรียกว่า Principle of 
Comparative Advantage โดยมุ่งผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความช านาญหรือมีความได้เปรียบไปขายยัง
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันจะซื้อหรือน าเข้าสินค้าที่ตัวเองไม่มีความช านาญหรือเสียเปรียบการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เหมือนกับการด าเนินธุรกิจทั่วๆไป คือ ก าไร ผู้ท าธุรกิจระหว่างประเทศจึงต้อง
พยายามท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด โดยค านึงถึงคุณภาพด้วยซึ่งจะสามารถท าให้สู้คู่แข่งขันได้ ทั้งรายได้และ
ก าไรมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจระหว่าประเทศขยายกว้างทั่วโลก (ศินีย์ สังข์รัศมี, 2549) 
  ปัจจุบันธุรกิจระหว่างประเทศมีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากสามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศ ท าให้
ประเทศได้รับเงินตราจากต่างประเทศ การท าธุรกิจระหว่างประเทศท าให้ปัจจัยการผลิตของประเทศถูกใช้ใน
การผลิตที่ตนได้เปรียบ ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความช านาญเฉพาะ ช่วยยกระดับรายได้
ของประชากร การกระจายรายได้ไปยังสาขาต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว รัฐบาลมีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษี สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ลดอัตราการว่างงาน เกิดความก้า วหน้าทาง
เทคโนโลยีและสิงประดิษฐ์ใหม่ๆท าให้สินค้าและบริการมีความหลากหลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุประสงค์ของ
การค้าระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศต้องการให้เกิดข้ึน ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการค้าขายในประเทศจนมีความ
พร้อมในระดับหนึ่ง ธุรกิจนั้นก็จะก้าวไปสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีมูลเหตุจูงใจคือ  
  1. เพ่ือเพ่ิมยอดขาย (Expand Sales) ด้วยเหตุที่ว่า ความต้องการและจ านวนของผู้บริโภค   ทั่วโลกมี
มากกว่าความต้องการของผู้บริโภคในประเทศเดียว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเพ่ิมยอดขายและมีก าไรสูงสุด
ขึ้น โดยสามารถก าหนดตลาดที่ชัดเจน ในลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศได้ (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 
2543) 
  2. การแสวงหาแหล่งทรัพยากร (Acquire Resources) ผู้ประกอบกิจการระหว่าง ประเทศ จะต้อง
แสวงหาสินค้า บริการและส่วนประกอบในการผลิต หรือวัตถุดิบในการผลิต จากต่างประเทศ ตลอดจนมองหา
แหล่งเงินทุน เทคโนโลยีข้อมูลจากต่างประเทศที่ส าคัญ และ รายละเอียดต่าง ๆเพ่ือจะใช้ในกิจการของ
ประเทศตนเองและเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ท าให้บริษัทได้รับ ผลก าไรมากข้ึนจากต้นทุนที่ถูกลง  
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  3. การกระจายแหล่งขายและปัจจัยการผลิต (Diversify Sources of Sales and Supplies) เพ่ือเป็น
การป้องกันไม่ให้ยอดขายและก าไรเปลี่ยนแปลงไป บริษัทควรจัดหาตลาดและ แหล่งปัจจัยการผลิตจาก
ต่างประเทศ เพ่ือที่จะท าให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบของราคา สินค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือ
การขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศใดประเทศหนึ่ง  
  4. ลดความเสี่ยงทางการแข่งขันให้น้อยที่สุด (Minimize Competitive Rick) บริษัท จะต้องสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการด าเนินการ ใน  แต่ละประเทศเพ่ือที่จะ
ปกป้องตนเองในตลาดภายในประเทศ โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง และพัฒนาบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยง
ทางการแข่งขันน้อยที่สุด 
  ศิรพิร ปัญญาบาล (2535) ได้ระบุถึงมูลเหตุจูงใจในการประกอบธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ มีดังนี ้
   1. ประโยชน์ทางด้านรายได้และผลก าไร 
   2. ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความไหวตัวของการผลิตตามฤดูกาล 
   3. ประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของการผลิตและการจ าหน่าย 
   4. เพ่ือสนองความต้องการในตลาดต่างประเทศ 
  3.4 ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 
    3.4.1 ระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server)  เป็น
ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะส าหรับใช้ในการท างานในระบบงานขนาดเล็กไป
จนถึงขนาดใหญ่ มีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายและมีเครื่องมือต่างๆ ช่วยในการท างานมากพอสมควร ทาง
บริษัทไมโครซอฟต์นั้นได้ท าการพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้จัดการระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database Management System หรือ RBMS) ที่มีความสามารถในการ
จดัการระบบฐานข้อมูลได้ ดังนี้  
     3.4.1.1 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Multi-User Client-Server Database 
Management System ซึ่งมีความสามารถในการรับรองผู้ใช้งาน ที่เข้ามาใช้งานฐานข้อมูลได้พร้อมกันในเวลา
เดียวกัน ซึ่งเหมาะกับระบบงานขนาดเล็กในองค์กรไปจนถึงระดับใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ว่าจะสนับสนุนได้มากเพียงใด 
     3.4.1.2 มีความสามารถส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับระบบฐานข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน เช่น การสร้างวิว การสร้างอินเด็กซ์ และการสร้างฟังก์ชั่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากฟังก์ชั่นที่มีไว้ให้แล้ว
เป็นต้น 
     3.4.1.3 ระบบรักษาความปลอดภัยของไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ถูกแบ่งออกเป็น
หลายระดับตั้งแต่ระดับการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล จนถึงระดับการตรวจสอบสิทธิการใช้งานวัตถุต่างๆ ที่
อยู่ในระบบฐานข้อมูล ท าให้สามารถจัดการความปลอดภัยของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ยืดหยุ่น 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1279 

 

     3.4.1.4 สนับสนุนการท างานแบบมัลติโปรเซสเซอร์ ซึ่งท าให้สามารถจัดการข้อมูลได้รวดเร็ว
ขึ้น โดยจะกระจายงานไปให้ซีพียูแต่ละตัว แล้วน าผลลัพท์ที่ได้มารวมกัน รวมทั้งยังสามารถสร้างระบบการ
ท างานแบบกระจาย (Distribute Query) ได้อีกด้วย โดยการกระจายฐานข้อมูลไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ตัว 
     3.4.1.5 มีความสามารถในการส ารองข้อมูลและยังสามารถคืนสภาพฐานข้อมูลได้อย่าง
อัตโนมัติ เมื่อระบบท างานล้มเหลว เนื่องจากไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ จะมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขข้อมลูนั้นไว้ ท าให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีเสถียรภาพน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
     3.4.1.6 มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการระบบฐานข้อมูล เช่น Query Analyzer, SQL 
Enterprise Manager, SQL Profiler ช่วยในการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อน 
     3.4.1.7 สนับสนุนการท างานด้าน OLTP (Online Transaction Processing), Data 
Mining, Data Warehousing และแอพพลิเคชั่นทางด้านพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ความสามารถเพ่ิมเติมของ
ไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ มีดังต่อไปนี้ 
      1. สนับสนุนการท างาน OLTP (Online Transaction Processing), Data Mining, 
Data Warehousing และแอพพลิเคชั่นทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
      2. สนับสนุนการใช้งานทางด้านภาษา XML (Extensible Markup Language) โดยใช้ 
SQL Server สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลมาสร้างเป็นเอกสาร XML และยังอนุญาตให้ใช้ XML 
เพ่ิมข้อมลู ลบข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลได้อีกด้วย 
      3. User-Defined Functions ท าให้ผู้ใช้งานฐานข้อมูลสามารถสร้างฟังก์ชั่นไว้จัดการกับ
ฐานข้อมูล นอกเหนือจากที่ไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ ได้เตรียมไว้ให้แล้ว ท าให้การท างานกับระบบ
ฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 
      4. สามารถสร้างอินเด็กซ์บนวิวได้ซึ่งจะได้ท าให้แอพพลิเคชั่นที่ต้องมีการท างานกับวิว
ท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
      5. มีชนิดข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้น เช่น begin, SQL_variant, table ที่เป็นชนิดข้อมุลประเภท
ตาราง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการท างานให้มากยิ่งขึ้น 
      6. สามารถท าการติดตั้งไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ได้หลายๆ ตัวบนเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์เดียวกันโดยแต่ละตัวจะมีอินแสตนซ์ เป็นของตัวเอง ซึ่งไคลเอนต์ที่เข้ามาใช้งานระบบฐานข้อมูล
สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานอินแสตนซ์ตัวใด 
      7. Triggers ประเภท INSTEAD OF สามารถก าหนดให้มีการท างานบางอย่างก่อนที่จะมี
การแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นได้ ความสามารถนี้ท าให้ข้อจ ากัดในการเพ่ิม แก้ไข เปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลบนวิว
หมดไป ท าให้เราสามารถสร้างวิวที่แก้ไขข้อมูลไปยังตารางท่ีสร้างวิวขึ้นมาได้อย่างสมบรูณ์ 
      8. สนับสนุน Text in Row Data ซึ่งเป็นสมบัติที่ท าให้ข้อมูล text, next, image ที่มี
ขนาดเล็กสามารถเก็บค่าไว้ในคอลัมน์ข้อมูลได้โดยตรงแทนที่จะเก็บแอดเดรสที่ใช้อ้างอิงไปยังหน่วยความจ า
ภายนอก มีผลท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลและท าให้การประมวลผลข้อมูลท าได้รวดเร็ว 
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      9. สามารถควบคุมการแก้ไขหรือลบข้อมูลของตารางหนึ่งได้ ซึ่งจะมีผลไปยังตารางอ่ืนที่มี
ความสัมพันธ์กันด้วย (Cascaded Update, Cascade Delete) 
     3.4.1.8 เวอร์ชั่นต่างๆ ของ Microsoft SQL Server 2000 
      1. Personal Edition เป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับงานฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็ก
โดยสามารถใช้งานได้เฉพาะภายในเครื่องโลคอลเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นแบบ Stand Alone 
      2. Standard Edition เป็นเวอร์ชันมาตรฐานที่ใช้ส าหรับงานฐานข้อมูลทั่วไปสามารถ
รองรับการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดดพรเซสเซอร์ได้สูงสุด 4 CPU หน่วยความจ าสูงสุดถึง 2 GB 
      3. Enterprise Edition เป็นเวอร์ชันที่ขยายขีดความสามารถจากเวอร์ชันมาตรฐาน 
เพ่ือให้สามารถรองรับการท างานได้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดโปรเซสเซอร์สูงสุดถึง 32 CPU หน่วยความจ า
สูงสุด 64 GB 
     3.4.1.9 คอมโพเนนต์ที่มากับ Microsoft SQL Server 2000 
      1. Analysis Services ชื่อเดิมคือ OLAP Services เป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยเสริม
ความสามารถของไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ ให้ท างานด้านการบริการคลังข้อมูลหรือที่รู้จักกันดีใน
เรื่องของคลังข้อมูล (Data Warehouse) ทั้งนี้เพ่ือช่วยในด้านการบริหาร และน าข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีส่วนของการจัดสร้างข้อมูลแบบ OLAP (Online Analytical Processing) ที่
สามารถกระท าละวิเคราะห์ได้ในทุกทิศทุกทาง ด้วยการจ าลองการท างานในลักษณะของลูกบาศก์ (Cubes) 
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูล หรือที่รู้จักกันดีในเรื่องของดาต้าไมนิ่ง (Data Mining) 
อันเป็นผลให้สามารถท านายหรือคาดเดาความเป็นไปของสภาพธุรกิจ เพ่ือพร้อมรับกับสถานการณ์ในอนาคต 
      2. English Query เป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยให้การท าคิวรี (Query) เพ่ือค้นหาข้อมูล
เป็นไปอย่างง่าย ทั้งนี้อาศัยหลักการที่ว่า การค้นหาข้อมูลสามารถใช้ภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาธรรมชาติที่มนุษย์
คุ้นเคยดีอยู่แล้วแทนการค้นหาด้วย SQL Statement ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานในแต่ละค าสั่งที่ยากต่อการจดจ า
ได้ทั้งหมด โดยการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลักการไม่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา
อ่ืนๆ 
     3.4.1.10 เครื่องมือส าหรับ Microsoft SQL Server 2000 ส าหรับเครื่องมือที่ช่วยจัดการกับ 
Microsoft SQL Server 2000 สามารถช่วยบริหารงานระบบได้เป็นอย่างดี เครื่องมือเหล่านี้ถูกรวมให้อยู่เป็น
ชุดของ Program Group ที่ชื่อไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ โดยมีหน้าที่แตกต่างกันไปดังนี้ 
      1. Books Online ที่ท าหน้าที่แสดง Help เพ่ือหารายละเอียดเกี่ยวกับไมโครซอฟต์ เอส
คิวแอล เซิร์ฟเวอร์ ในด้านต่างๆ มีลักษณะการท างานคล้ายกับบราวเซอร์ตัวหนึ่ง โดยอาศัยการท างานของ 
Internet Explorer ที่ติดตั้งไว้ตามความต้องการขั้นต่ าของระบบไม่ว่าจะเรียก Help ของไมโครซอฟต์ เอสคิว
แอล เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีใดก็ตามหน้าจอที่ปรากฏจะแสดงด้วย online เสมอ 
      2. Service Manager ท าหน้าที่ควบคุม และบอกสถานะเซอร์วิสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร ์
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      3. Enterprise Manager เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ DBA (Database 
Administrator) ท าหน้าที่ในการจัดการงานต่างๆ มากมาย เช่น การจัดการฐานข้อมูลการ Backup และ 
Restore ข้อมูล การสร้าง Package ส าหรับถ่ายโอนข้อมูล การก าหนดเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย 
การ Replication ระหล่างเซิร์ฟเวอร์ การตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ เป็นต้น 
      4. Query Analyzer ท าหน้าที่หลักในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ หรือการท างานกับ
ฐานข้อมูลด้วยค าสั่งของ Transact-SQL ซึ่งแสดงสีสันตัวอักษรตามอักษรตามประเภทของค าสั่ง เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบรูปประโยคได้ง่าย ส าหรับการใช้งานจะต้องมีการระบุรหัสผู้ใช้และพาสเวิร์ดของผู้ใช้ ท าให้มี
ผลต่อข้อจ ากัดของการใช้ค าสั่งตลอดจนข้อมูลอนุญาตให้สามารถท าการสืบค้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิที่ถูก
ก าหนดไว้ในแต่ละยูสเซอร์ของแต่ละฐานข้อมูล 
      5. Import and Export Data เป็นวิซาร์ดที่ช่วยให้สามารถโอนย้ายข้อมูลให้เข้าหรือ
ออกระหว่างระบบ หรือในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ ได้โดยง่าย 
      6. Profiler ท าหน้าที่ในการตรวจสอบกิจกรรมการท างานของไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล 
เซิร์ฟเวอร์ ในด้านต่างๆ เช่น การรันคิวรีข้อมูลของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นหรือประเภทของค าสั่งต่างๆ เครื่องมือตัวนี้
รู้จักดีในนามของ SQL Trace 
      7. Configure SQL XML Support in IIS คือเครื่องมือที่ช่วยให้ Microsoft SQL 
Server 2000 มีความสามารถในด้านการท างานผ่านเว็บได้ ตามหลักการของ XML โดยเป็นส่วนสนับสนุนการ
ท างานร่วมกับ IIS (Internet Information Services) ซึ่งมีหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
      8. Client Network Utility ท าหน้าที่ระบุ Network Libraries บนฝั่งของไคลเอนท์ ซึ่ง
ถูกใช้ในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไลบรารีตรงกัน 
    3.4.2 ภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language) 
  ภาษา SQL เป็นภาษาทางด้านฐานข้อมูลที่สามารถสร้างและปฏิบัติการกับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ 
(Relational Database) โดยเฉพาะและเป็นภาษาที่มีลักษณะคล้ายกับภาษาอังกฤษ ภาษา SQL ถูกพัฒนาขึ้น
จากแนวคิดของ Relational Calculus และ Relational Algebra เป็นหลัก ภาษา SQL เริ่มพัฒนาครั้งแรก
โดย Alma den Research Center ของบริษัท IBM โดยมีชื่อเริ่มแรกว่า “ซีเควล” (Sequel) ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “เอสคิวแอล” (SQL) หลังจากนั้นภาษา SQL ได้ถูกน ามาพัฒนาโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์ด้านระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยผู้ผลิตแต่ละรายก็พยายามที่จะพัฒนา
ระบบจัดการฐานข้อมูลของตนให้มีลักษณะเด่นเฉพาะขึ้นมาท าให้รูปแบบใช้ค าสั่ง SQL มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ไปบ้าง เช่น ORACLE ACCESS SQL Base ของ Sybase INGRES หรือ SQL Server ของ Microsoft เป็นต้น 
ดังนั้นในปี ค.ศ 1986 ทางด้าน American National Standards Institute (ANSI) จึงได้ก าหนดมาตราฐาน
ของ SQL ขึ้น อย่างไรก็ดีโปรแกรมฐานข้อมูลที่ขายในท้องตลาดได้ขยาย SQL ออกไปจนเกินข้อก าหนดของ 
ANSI โดยเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์เข้าไปอีกแต่โดยหลักทั่วไปแล้วยังปฏิบัติตามมาตรฐานของ 
ANSI ในการอธิบายค าสั่งต่างๆ ของภาษา SQL 
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     3.4.2.1 ประเภทของค าสั่งของภาษา SQL 
      ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้งานได้ตั้งแต่ระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพีซีไปจนถึง
ระดับเมนเฟรม ประเภทของค าสั่งในภาษา SQL (The subdivision of sql) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
      1. ภาษาส าหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL) ประกอบด้วย
ค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการเพ่ิม
คอลัมน์ การก าหนดดัชนี การก าหนดวิวหรือตารางเสมือนของผู้ใช้ เป็นต้น 
      2. ภาษาส าหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) 
ประกอบด้วยค าสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพ่ิมหรือลบข้อมูล เป็นต้น 
      3. ภาษาควบคุม (Data Control Language: DCL) ประกอบด้วยค าสั่งที่ใช้ในการ
ควบคุม การเกิดภาวะพร้อมกัน หรือการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน และ
ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการก าหนดสิทธิของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น  
     3.4.2.2 ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL 
  ในภาษา SQL การบรรจุข้อมูลลงในคอลัมน์ต่าง ๆ ของตารางจะต้องก าหนดชนิดของข้อมูล (data 
type) ให้แต่ละคอลัมน์ ชนิดของข้อมูลนี้จะแสดงชนิดของค่าที่อยู่ในคอลัมน์ ค่าทุกค่าในคอลัมน์ที่ก าหนด
จะต้องเป็นชนิดเดียวกัน เช่น ในตารางลูกค้าคอลัมน์ที่เป็นรายชื่อลูกค้า จะต้องเป็นตัวหนังสือ ในขณะที่
คอลัมน์จ านวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นตัวเลข ชนิดของข้อมูลของแต่ละคอลัมน์จะขึ้นกับลักษณะของข้อมูลแต่
ละคอลัมน์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ชนิดข้อมูลพื้นฐานในภาษา SQL ดังนี้ 
      1. ตัวหนังสือ (character) ในภาษา SQL จะใช้ 
       1.1 ตัวหนังสือแบบความยาวคงที่ (fixed-length character) จะใช้ char (n) หรือ 
character (n) แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆที่มีความยาวของข้อมูลคงที่โดยมีความยาว n 
ตัวหนังสือประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่ตามความยาวที่คงที่ตามที่ก าหนดไว้ ชนิดของข้อมูลประเภทนี้จะเก็บ
ความยาวของข้อมูลได้มากท่ีสุดได้ 255 ตัวอักษร 
       1.2 ตัวหนังสือแบบความยาวไม่คงที่ (variable-length character) จะใช้ varchar 
(n) แทนประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใดๆที่มีความยาวของข้อมูลไม่คงที่ โดยมีความยาว n ตัวหนังสือ
ประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่ตามความยาวของข้อมูล ชนิดของข้อมูลประเภทนี้จะเก็บความยาวของข้อมูลได้
มากที่สุดได้ 4000 ตัวอักษร 
      2. จ านวนเลข (numeric) 
       2.1 จ านวนเลขที่มีจุดทศนิยม (decimal) ในภาษา SQL จะใช้ Dec (m,n) หรือ 
decimal(m,n) เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นจ านวนเลขที่มีจุดทศนิยมโดย m คือจ านวนตัวเลขทั้งหมด (รวมจุด
ทศนิยม) และ n คือจ านวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม 
       2.2 จ านวนเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมในภาษา SQL จะใช้ int หรือ integer เป็นเลข
จ านวนเต็มบวกหรือลบขนาดใหญ่ เป็นตัวเลข 10 หลัก ที่มีค่าตั้งแต่ –2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 
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และในภาษา SQL จะใช้ smelling เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็มบวกหรือลบขนาดเล็ก เป็นตัวเลข 
5 หลัก ที่มีค่าตั้งแต่ – 32,768 ถึง + 32,767 ตัวเลขจ านวนเต็มประเภทนี้จะมีการจองเนื้อที่น้อยกว่าแบบ 
integer 
       2.3 เลขจ านวนจริง ในภาษา SQL อาจใช้ number(n)แทนจ านวนเลขที่ไม่มีจุด
ทศนิยมและจ านวนเลขท่ีมีจุดทศนิยม 
      3. ข้อมูลในลักษณะอ่ืนๆ 
  วันที่และเวลา (Date/Time) เป็นชนิดวันที่หรือเวลาในภาษา SQL จะใช้ date เป็นข้อมูลวันที่ ซึ่งจะ
มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เช่น yyyy-mm-dd (1999-10-31) dd.mm.yyyy (31. 10.1999) หรือ 
dd/mm/yyyy (31/10/1999) 
     3.4.2.3 ลักษณะการใช้งานของภาษา SQL 
      ภาษา SQL เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ DBMS มักพบใน DBMS เชิงสัมพันธ์หลายตัว
และเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ภาษา SQL ง่ายต่อการเรียนรู้ การใช้งานในภาษา SQLแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ภาษา SQL ที่โต้ตอบได้ (interactive SQL) และภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม (embedded SQL) 
     1. ภาษา SQL ที่โต้ตอบได้ ใช้เพ่ือปฏิบัติงานกับฐานข้อมูลโดยตรง เป็นการใช้ค าสั่งภาษา 
SQLสั่งงานบนจอภาพ โดยเรียกดูข้อมูลได้โดยตรงในขณะที่ท างาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่น าไปใช้ได้  
     2. ภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม เป็นภาษา SQL ที่ประกอบด้วยค าสั่งต่างๆ ของ ภาษา SQL 
ที่ใส่ไว้ในโปรแกรมท่ีส่วนมากแล้วเขียนด้วยภาษาอ่ืน เช่น โคบอล ปาสคาล ภาษาซี ลักษณะของค าสั่ง SQL จะ
แตกต่างจากภาษาอ่ืนๆ ในแง่ที่ว่า SQL ไม่มีค าสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุม(control statement) เหมือนภาษา
อ่ืน เช่น if. Then…else for…do หรือ loop หรือ while ท าให้มีข้อจ ากัดในการเขียนชุดค าสั่งงาน การใช้
ภาษา SQL ฝังในโปรแกรมอ่ืนจะท าให้ภาษา SQL มีความสามารถและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
3.5 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
  แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีบ ารุงเศรษฐกิจของชาติ หรือลัทธิพานิชย์นิยม 
(Mercantilism) เกิดขึ้น ในช่วง ค.ศ. 1500 ที่มีการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจในยุโรป ประเทศ
ใหญ่ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ที่ได้พยายามขยายอาณานิคมการปกครองโดยการล่าเมืองขึ้นเพ่ือแสวงหา  
ทรัพยากรจากประเทศเหล่านี้มาเสริมความมั่งคั่งให้กับตัวเอง โดยตามทฤษฎีนี้มีจุดประสงค์หลัก  ในการบ ารุง
เศรษฐกิจของชาติและรัฐบาลด้วยการสะสมโลหะท่ีมีค่า เช่น ทองค า แร่เงิน ในด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ยุค Mercantilism สามารถสรุปได้ว่า บ ารุงเศรษฐกิจของชาติ เป็น แนวคิดที่ว่าการได้เปรียบดุลการค้า เป็น
การที่ประเทศนั้นสามารถส่งออกได้มากกว่าการน าเข้า และการเสียเปรียบดุลการค้า เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 
(kahal, 1994,อ้างถึงใน วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน, 2544) ทฤษฎีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ (Theory of 
Absolute Advantage) (Adam Smithอ้างถึงใน วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2544) ได้เขียนหนังสือ The Wealth 
of Nations ซึ่งแยกการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ Absolute Advantage และ Division of Labor 
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โดย ในส่วนของ Absolute Advantage กล่าวว่าถ้าประเทศใดประเทศมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าใด
สินค้าหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าประเทศอ่ืน ก็ควรให้ประเทศนั้นผลิตสินค้านั้น  แล้วส่งไปค้าขาย
แลกเปลี่ยนกับประเทศอ่ืนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของประสิทธิภาพรวมที่สูงที่สุดของ โลกและส่วนของ Division of 
Labor ได้เข้ามาเสริมทฤษฏีAbsolute Advantage ว่าแต่ละ ประเทศควรใช้ทรัพยากรของตนให้แก่สินค้าที่
สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจนเกิดการ ได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้อ่ืน ซึ่งความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก  
     1. แรงงานเกิดความช านาญในการท างานนั้นซ้ าๆ อยู่เป็นประจ า  
     2. แรงงานเกิดความช านาญโดยการท างานนั้นไปอีกงานหนึ่ง  
     3. การผลิตอย่างต่อเนื่องยาวนานจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาหาวิธีการท างาน มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อให้เกิดความได้เปรียบ (Advantage) ซึ่งสามารถ จ าแนก
ได้เป็น 2 ชนิด คือ  
     1. ความได้เปรียบโดยธรรมชาติ (Natural Advantage) เป็นประโยชน์ที่เกิดจากสภาพ 
ภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติหรือแรงงานที่มีอยู่อย่างล้นเหลือ   
     2. ความได้เปรียบจากการเรียนรู้นอกจากทฤษฎีความได้เปรียบ ยังกล่าวถึง ขนาดของ 
ประเทศหนึ่งซึ่งมีผลต่อชนิดและปริมาณของสินค้าที่จะท าการค้าขายกัน ขนาดของประเทศที่ แตกต่างกันจะมี
ผลต่อปัจจัยดังต่อไปนี้  
     1. ความหลากหลายของทรัพยากร ประเทศใหญ่มีทรัพยากรหลายชนิดกระจายอยู่ ตามภาค
ต่าง ๆในประเทศจนแทบสามารถพ่ึงพาตนเองได้หมด  
     2. ค่าขนส่ง ประเทศใหญ่และประเทศเล็กได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งแตกต่างกัน โดยทั่วไป
แล้วค่าขนส่งจะแปรตามระยะทาง ประเทศใหญ่มักจะท าการค้าขายกับแหล่งตลาดที่อยู่  ใกล้จึงท าให้ค่าขนส่ง
ต่ าราคาสินค้าก็ต่ าไปด้วย  
     3. ขนาดของเศรษฐกิจขนาดของประเทศมิได้บอกถึงความมั่งคั่งของประเทศ  ความร่ ารวย
ของประเทศวัดได้จากขนาดเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติที่ค่อนข้างสูง จึงควรมี  การผลิตสินค้าในปริมาณ
มากอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพ่ือให้เพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภคภายในประเทศและท าการ
ส่งออกด้วย ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) (Ricardoอ้าง ถึงในกตัญญู 
หิรัญญสมบูรณ์, 2543) ในปี ค.ศ. 1819 เขียนหนังสือชื่อ On the Principles of Political and Taxation 
โดยพ้ืนฐานแนวคิดของ Adam Smith มาพัฒนาต่อเนื่อง ออกไปว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความ
ได้เปรียบในการผลิตสินค้า 2 ชนิดขึ้นไป ประเทศนั้น ควรจะผลิตสินค่าที่ตนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด แล้วสิ่งที่ตนไม่ได้ผลิตจากประเทศอ่ืน ทฤษฎีComparative Advantage จะมีประสิทธิผลเต็มที่ภายใต้
ข้อสมมุติฐานของการ ใช้ความช านาญเฉพาะดังต่อไปนี้ 
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      1. การว่าจ้างแรงงานเต็มที่ไม่มีการว่างงาน ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากรเต็มที่  ถ้ามีการ
ว่างงานเกิดขึ้นจะมีการลดการน าเข้าลง เพ่ือให้แรงงานที่ว่างงานอยู่ได้รับการว่าจ้างให้ท าการผลิตสินค่า
ทดแทนการน าเข้า  
     2. การมุ่งวัตถุประสงค์ของประเทศ บางครั้งประเทศไทยไม่ได้มีวัตถุประสงค์  เชิง
เศรษฐศาสตร์หรือต้องการก าไรสูงสุดเสมอไป นอกจากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการเป็น  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน
สินค้าเฉพาะอย่างเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการขึ้นลงของ ราคาสินค้านั้น จึงควรผลิตสินค้า
ทีต่นไม่ได้เปรียบด้วยเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 3. การคิดค่าขนส่ง ไม่มีทฤษฎีใดค านึงถึงค่าขนส่ง
ซึ่งต้องสัมพันธ์กับระยะทางที ่เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าค่าขนส่งรวมกับสินค้าแล้ว
สูงกว่าต้นทุนที่ ประเทศผู้ซื้อผลิตเอง เพราะจะท าให้การค้าระหว่างประเทศไม่เกิดขึ้นความช านาญและการ 
ได้เปรียบเฉพาะสินค้าจะหมดความหมายไปในที่สุด ทฤษฎี Comparative Advantage แตกต่างจากทฤษฎี
Absolute Advantage ตรงที ่Absolute Advantage กล่าวว่าประเทศใดสามารถใช้ทรัพยากรที่ผลิตสิ้นค้าได้
อย่างมี ประสิทธิภาพมากกว่าประเทศอ่ืนก็ควรผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายแก่ประเทศอ่ืน แต่ ทฤษฎี 
Comparative Advantage แสดงการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกโดยกล่าวถึงประเทศที่เกิดความ ได้เปรียบ
ในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดเหนือกว่าอีกประเทศหนึ่ง ควรท าการผลิตโดยใช้ความ  ได้เปรียบในสิ่งที่ตน
สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเป็นอย่างมากและให้อีก ประเทศหนึ่งผลิตสินค้าที่ประเทศแรก
ผลิตแล้ว จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเป็นส่วนน้อยแล้วทั้ง สองประเทศจะได้ผลผลิตมากกว่าการผลิตโดย
ปราศจากการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีปัจจัยสัดส่วนการผลิต (Factor Proportion) ในปี ค.ศ. 1950 นัก 
เศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดน 2 คน คือ Hecksher and Ohlin (อ้างถึงใน ศรีวงศ์ สุมิตร และสาลินี  วรบัณฑูร, 
2536) ได้สร้างทฤษฎี Factor Proportion โดยเน้นไปที่ปัจจัยการผลิต คือ ที่ดิน แรงงานและทุน แทน โดย
กล่าวว่าแต่ละประเทศมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไป ประเทศใด ก็ตามที่มีแรงงานมากเมื่อเทียบกับที่ดินและ
แรงงาน ก็จะส่งผลให้ต้นทุนด้านแรงงานถูกลง ทางตรงกันข้ามต้นทุนด้านและทุนก็จะสูง ดังนั้น แต่ละประเทศ
ก็ควรผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตใน ประเทศที่มีอยู่มาก หาได้ง่ายและต้นทุนไม่สูง ผลิตสินค้าส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศ ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการลงทุนระหว่างประเทศ ( International 
Investmentand Product Life Cycle) (วันรักษ์  มิ่งมณีนาคิน, 2544) ในปีค.ศ. 1996 โดยเน้นถึงตัวสินค้า
มากกว่าประเทศหรือเทคโนโลยีใด ๆ หรือปัจจัยการผลิต ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการ เลือกท าเลที่ตั้งในการผลิตสินค้า
ต่างๆ จะย้ายจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ตามขั้นตอน หรือช่วงเวลาในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และ
เพ่ิมข้ออ้างอิงทางเทคโนโลยีเพ่ิมเติมอีก 2 ข้อ คือ  
     1. นวัตกรรมทางเทคนิคในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความส าเร็จได้ ก าไรเป็นที่น่า
พอใจจะต้องอาศัยเงินทุนเป็นจ านวนมากและใช้แรงงานที่มีความช านาญเป็นอย่าง สูงในช่วงแนะน าซึ่งปัจจัย
การผลิตเช่นนี้จะมีได้ในประเทศอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนมาก  
     2. ในช่วงต่อมาของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งสามช่วง ผลิตภัณฑ์จะถูกผลิตในเชิง  พาณิชย์เป็น
ปริมาณสูงมีมาตรฐานมากขึ้น ใช้แรงงานฝีมือน้อยลง จะมีการย้ายฐานการผลิตจาก ประเทศหนึ่งไปสู่
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ต่างประเทศในที่สุด ทฤษฎีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (The Theory of Competitive Advantage) 
Porter (อ้างถึงใน ศรีวงศ์ สุมิตร และสาลินี  วรบัณฑูร, 2536) ได้กล่าวว่า แต่ละประเทศแต่ละชนชาติมี
ลักษณะของธรรมชาติ เช่นภูมิอากาศ คุณสมบัติเฉพาะคน และ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศและการ แข่งขันในตลาดโลก ดังนั้น Michael E. Porter จึงแสดง
ให้เห็นว่าการด าเนินธุรกิจไม่ได้พิจารณา ในส่วนของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมเท่านั้น การค้าระหว่างประเทศ
จึงเป็นการมองภาพรวม ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับรัฐบาล ตลอดจนระดับธุรกิจเอกชนร่วมกัน ดังนั้น ความ
ได้เปรียบของ การแข่งขันเชิงบริษัทในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จึงขึ้นอยู่กับสถานะของบริษัทในด้าน  
ต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างสถานะเหล่านั้น ปัจจัยที่ก าหนดความได้เปรียบเชิงแข่งขันท้ัง 4 สถานะ คือ 
      1. สถานะปัจจัยด้านการผลิต (Factor Condition) ปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญโดด เด่น 
คือ ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับและเพ่ิมปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าพัฒนา  ต่อไป แรงงาน
ช านาญงาน เงินทุน เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ  
     2. สถานะด้านอุปสงค์ (Demand Condition) เป็นความสามารถที่จะแข่งขันและ ประสบ
ความส าเร็จในตลาดภายในประเทศและมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในตลาด  ต่างประเทศสูง 33. 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกัน (Relate and Supporting Industries) ธุรกิจใดมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับการขายวัตถุดิบ หรือบริษัทขนส่งที่ให้ประโยชน์ด้านต้นทุน ค่าขนส่ง  จะเกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูง
และสามรถด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ดี  
     4. กลยุทธ์ โครงสร้าง การแข่งขันของธุรกิจ (firm strategy, structure and rivalry) เป็น 
ลักษณะเด่นของธุรกิจที่จะสร้างสรรค์และด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมและความยืดหยุ่นของแต่ละองค์กรที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้นเอง นอกจากนี้ทั้ง 4 กลุ่มปัจจัยที่
กล่าวมาแล้วยังมีปัจจัยภายนอกอีก2 ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน คือ (Michael E. 
Porter, 2003)  
     1. รัฐบาล ภาครัฐบาลถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างยิ่ง หาก รัฐบาล
ให้การเสริม เช่น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้สิทธิ  พิเศษต่าง ๆเช่น ลด
ภาษีวัตถุดิบ ก็จะท าให้อุตสาหกรรมมีต้นทุนที่ต่ าลง  
     2. เหตุสุดวิสัยเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ซึ่งผู้ผลิตใน 
อุตสาหกรรมไม่สามารถท าการควบคุมได้ตัวอย่างเช่น สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงทาง  เทคโนโลยีครั้ง
ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิตครั้งส าคัญ การเปลี่ยนแปลงตลาดเงิน ของโลก หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนครั้งส าคัญ การตัดสินใจทางการเมืองโดยรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆและ สงคราม เหตุสุดวิสัยจะเป็นตัว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรม เหตุสุดวิสัย อาจลบล้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของผู้
แข่งขันรายเดิม เกิดช่องว่างที่ผู้แข่งขันจากประเทศ อ่ืน สามารถเข้ามาเอาชนะผู้แข่งขันรายเดิมได้ขณะเดียวกัน 
ประเทศอาจได้รับผลประโยชน์จาก การเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน และท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน
ได้ปัจจัยที่กล่าวมา ทั้งหมดนี้เมื่อมีการผสมผสานกัน เพื่อประกอบการพิจารณาถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ของ ประเทศ ดังนั้น ทฤษฎีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เป็นทฤษฎีที่มีมุมมองกว้างขึ้น ซึ่งไม่ได้  พิจารณา
เฉพาะต้นทุน หรือปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่มีการพิจารณาถึงสภาวะของ  อุปสงค์การแข่งขัน 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง บทบาทของภาครัฐ รวมถึงเหตุสุดวิสัยด้วย 
3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พรชุลี มีสีผ่อง (2550) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยทองสุข การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยทองสุข ด าเนินการพัฒนาระบบโดยใช้วิธีการของ
วงจรการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบที่พัฒนามีความสามารถในบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การลบ
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การสืบค้นฐานข้อมูล การสร้างรายงานและการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือประเมินระบบคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดย
ประเมินระบบในด้านภาพรวมของระบบ ด้านส่วนประสานกับผู้ใช้ ด้านการแสดงผลทั้งทางจอภาพและ
เครื่องพิมพ์ ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยบุคลากรในระดับบริหารงานจ านวน 4 กลุ่มคือ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไปและกลุ่มอาจารย์ผู้สอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน วิเคราะห์ผลทางสถิติหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยนี้พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ระบบด้านส่วน
ประสานกับผู้ใช้อยู่ในระดับดี ด้านส่วนการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบอยู่ในระดับดีมาก ด้านการแสดงผลทั้งทาง
จอภาพและเครื่องพิมพ์อยู่ในระดับดี ด้านความรวดเร็วในการท างานของระบบอยู่ในระดับดีมาก ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับดีมาก สรุปผลโดยรวมแล้วทุกด้านมีผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีมาก 

ดาราวรรณ ญาณะนันท์และคณะ (2553) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวออนไลน์ใน 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ ได้พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ชื่อว่า www.toursuanphung.com ภายในเว็บไซต์นี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งที่พัก 
แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหาร ที่ตั้งอยู่ใน อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
เหล่านี้ประกอบด้วยข้อความและรูปภาพ ซึ่งเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือนาเสนอแก่ผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับช่วยในการค้นหาข้อมูลได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา 
นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังมีส่วนของเว็บบอร์ดที่ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น และประสบการณ์ จากการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกันได้อีกด้วย 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2552) ได้อธิบายไว้ว่า ฐานข้อมูล (Database) คือ แหล่งรวมของข้อมูลที่มี 
เนื้อหาสัมพันธ์กัน โดยการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บอย่างมีระบบ ปกติการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะ
น า คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน นับตั้งแต่การจัดเก็บตลอดจนถึงการเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยไม่
ต้องสนใจ ต าแหน่งที่ตั้งของข้อมูลกล่าว คือ ทางปฏิบัติเสมือนหนึ่งผู้ใช้เรียกใช้แฟ้มข้อมูลเฉพาะงานตนเองตาม
รูปแบบที่ ต้องการ แต่ในความเป็นจริงข้อมูลเหล่านั้นอาจจัดอยู่ในรูปแบบหรือต าแหน่งที่แตกต่างจากผู้ใช้
เรียกใช้ ลักษณะการ เรียกใช้แบบนี้เรียกว่า ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) การใช้งานจะ
มีหลายรูปแบบ โดย ชุดค าสั่งใช้งานเป็นชุดค าสั่งใช้งานประเภทระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
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Management System) ทั้งนี้การ จัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะเป็นการน ามาซึ่งการเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นภดล สุดสม (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ในงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ วิชวล เบสิก 6.0 ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ทาการเชื่อมต่อและจัดการ
ฐานข้อมูลกับไมโครซอฟท์แอกเซส 2003 รวมทั้งใช้แอคทีฟเอ็กซ์ของแมปวินโดวส์จีไอเอสเพ่ือจัดการกับแผนที่
โดยมีกระบวนการ หลักของระบบสารสนเทศ 4 กระบวนการ คือ การน าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลและการรายงานผลข้อมูล ด้านความสามารถของระบบในงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ประกอบด้วย การตรวจจับการระบาดหรือแสดงสถานการณ์ของโรค และการแสดงข้อมูลลักษณะ การเกิดการ
กระจายของโรค ในรูปของตารางข้อมูล กราฟเส้นและแผนที่ที่ตั้งบ้านผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคในชุมชนและหมู่บ้าน
พ้ืนที่เสี่ยงหรือมีจานวนผู้ป่วยตามลาดับมากไปน้อย 

จตุพร เลิศหิรัญปัญญา (2554) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก ผู้ประกอบการขนส่งที่
เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงทางอากาศ ส าหรับการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับ ผลการศึกษา
พบว่า ในปี 2554 อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกส าคัญ ของไทยในอันดับ 4 โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกถึง 371,240.29 ล้านบาท เนื่องจากอญัมณีและ เครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง  ดังนั้นการเลือก
ผู้ใช้บริการขนส่งจึงเป็นส่วนส าคัญ ผู้ส่งออก จะเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการก็ต้องการที่
จะทราบปัจจัยเหล่านั้นเพ่ือน ามา ก าหนดกลยุทธ์และพัฒนาการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ส่งออกได้อย่าง เหมาะสม และการที่ผู้ส่งออกสามารถเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับลักษณะการ
ด าเนินงานจะเป็น ส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของผู้ส่งออกด้วย  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่เชี่ยวชาญ
ด้านการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง ทางอากาศส าหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ กลุ่ม ตัวอย่าง คือ ผู้ส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับจ านวน 250 ราย แต่ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์ กลับมาจ านวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.60 การวิเคราะห์ในส่วนข้อมูลทั่วไปผลที่ได้พบว่ากลุ่ม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้จ าหน่ายที่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตนเองและไม่มีสาขาในต่างประเทศ ตลาดส่งออก
หลักอยู่ในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกาตามล าดับ ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก แบบสองกลุ่ม (Binary Logistic 
Regression) เพราะตัวแปรตามมีค่าได้เพียงสองค่า (เลือกหรือไม่ เลือก) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
กรณี คือ กรณีปัจจัยด้านการส่งออกปกติและกรณีปัจจัยด้าน งานแสดงสินค้า ผลที่ ได้พบว่าการติดตามสินคาุ 
(Track & Trace Service Offering) และวัน - เวลา ในการส่งของที่บูธ (Deliver Date and Time at 
Booth) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงมากที่สุดของแต่ละกรณี
ตามล าดับ  
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4.วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1.1 แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา 
บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด      
 4.1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
  4.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
   4.2.1  แผนผังระบบงาน system flow 

chart  
 

ภาพที่ 4 - 1 แผนผังระบบงาน system flow chart 
   4.2.2  แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล DFD 
    4.2.2.1  Data Flow Diagram การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด   
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ภาพที่ 4 - 2 แสดงการไหลของข้อมูล Data Flow Diagram ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออก 
กระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 

4.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
   4.3.1  วิธีการสร้างระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท 
เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ส าหรับวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังนี้ 
    4.3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 
    4.3.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง     
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    4.3.1.3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ า
ร้อน กรณีศกึษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
   4.3.2  การออกแบบระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท  
เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด     
    4.3.2.1  วิเคราะห์ระบบและเขียน Story board โดยมีการแสดงล าดับการท างานระบบบันทึก
ข้อมลูการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด  
   4.3.3 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา 
บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนา ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
    4.3.3.1 ศึกษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
ระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
จ ากัด ที่พัฒนา   
    4.3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากหนังสือ ต ารา และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
    4.3.3.3 วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
        4.3.3.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 
    4.3.3.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณา เพื่อ
น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
   ตอนที่ 2 ข้อค าถามความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด   
   ตอนที่ 3 ข้อค าถามแบบปลายเปิด คือ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   4.3.4  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ศึกษาวิจัย ได้ออกแบบ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทค
โนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ออกเป็น 3 ตอน 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
   ตอนที่ 2 ข้อค าถามความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน 
กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด   
   ตอนที่ 3 ข้อค าถามแบบปลายเปิด คือ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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    4.3.4.1  น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง (IOC) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r)   
    4.3.4.2  น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่วิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงใหม่ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
น าไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ดังนี้ 
     1) ดับความพึงพอใจ มีการแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยการแบ่ง
ระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ คือ 
   คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
   คะแนน 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ มาก 
   คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ น้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
     2) การแปลความหมายความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   4.4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103) 
    4.4.1.1 ค่าร้อยละ 

    P   =    
   เมื่อ    P     แทน  ค่าร้อยละ 
            f      แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
            N     แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
    4.4.1.2 ค่าเฉลี่ย 

      =     
   เมื่อ      แทน  ค่าเฉลี่ย 
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    ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
    4.4.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

     S     =   
   เมื่อ     S     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
             N     แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
5.ผลการวิจัย 
 5.1 ประสิทธิภาพของระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส 
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าผลที่ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.43 (SD. 
= 0.51) อยู่ในระดับมาก 
 5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทค
โนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด พอว่ามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.47 (SD. = 0.62) อยู่ในระดับ
มาก 
6.การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยการระบบบันทึกข้อมูลการส่ งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทค
โนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา 
บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพ รวมเป็น 4.48 (SD. = 
0.60) อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นระบบบันทึกข้อมูล ที่สามารถน าไปใช้ งานได้จริง อย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก มีความสอดคล้อง กับงาน วิจัย ที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบ
บันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
สามารถใช้ประโยชน์ ได้จริงในการพัฒนา เศรษฐกิจและเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการช่วยเตือนความจ า พร้อม
ทั้งสามารถอ านวย ความสะดวก ให้กับผู้ใช้บริการได้จริง จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดย
ย่อ ได้ดังนี้   

ในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท  เทค
โนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เรื่องเข้าถึง ระบบบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว 
มีค่าเฉลี่ย  4.57 (SD. = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องล าดับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลการ
ส่งออก มีความสะดวก ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.53 
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(SD. = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจที่มีค่าน้อยท่ีสุด คือ เรื่อง ใช้ค าพูดใน การสื่อสาร การ
กรอกข้อมูลชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.40 (SD. = 0.62) อยู่ในระดับมาก 
7.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการน าระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทค
โนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ไปใช้ 
    7.1.1 ควรปรับใช้ค าพูดในการสื่อสาร การกรอกข้อมูลให้ชัดเจน    
  7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
    7.2.1 ควรที่จะน าระบบบันทึกข้อมูลการส่งออกกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท เทคโนพลาส 
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ไปใช้ในการบันทึกข้อมูลสินค้าอ่ืนๆต่อไป 
    7.2.2 ควรที่จะน าเว็บไซต์ทางธุรกิจด้านการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการส่ง 
ออกกระติกน้ าร้อน ไปให้กับโรงงานที่ยังไม่มีระบบบันทึกข้อมูลการส่งออก 
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S 043 
เร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก 

Customer Satisfaction on Hassanan Hotel, Phitsanulok 

ปวีณา จันทร์บก1
 นพรัตน์ เรืองวงษ์2  

Paveena Janbok1 Noppharat Rueangwong 2  
 

บทคัดย่อ 
 วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีการสุ่ม  
แบบง่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้ จ านวน 320 คน ผลการศึกษาจาก ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
พบว่าเพศชาย จ านวน 197 คน และเพศหญิง จ านวน 123 คน อายุระหว่าง 21 -30 ปี จ านวน 99 คน 
รองลงมา อายุ 41–50 ปี จ านวน 79 คน อายุ 31–40 ปี จ านวน 74 คน และ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 68 คน และ
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 140 คน รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 110 คน และ
สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 70 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจด้านพนักงานในแผนกต่าง ๆ พนักงานให้ความสนใจ ยิ้มแย้ม 
แจ่มใสและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 2 ) ความพึงพอใจด้านลักษณะห้องพัก             
ความพึงพอใจต่อสิ่ งอ านวยความสะดวกในห้องพัก มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุ ด                       
ความพึงพอใจต่อความสะอาดในห้องพัก มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจด้านการ
บริการอาหาร เช้ า  มี ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  คือ  การจัด โต๊ ะ  เก้ า อ้ี ส าหรั บ                       
นั่งรับประทานอาหาร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อาหารมีความสะอาดและปลอดภัย มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และห้องอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            
4) ความพึงพอใจด้านราคา ความเหมาะสมของราคาห้องพักและอาหารเช้า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ, โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก 
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Abstract 
 The study of customer satisfaction on Hassanan Hotel, Phitsanulok aims to examine 
the level of customer satisfaction on Hassanan Hotel in Phitsanulok. Research methodology 
includes the data collected from questionnaires. Samples used in the research are 320 
clients, who visited Hassanan Hotel, Phitsanulok. The sampling was calculated using Krejcie & 
Morgan’s table. General information collected from respondents regarding their satisfaction 
on Hassanan, Phitsanulok show that: Most clients are males, 197 persons, accounted to 
61.6%. There are 123 female clients, accounted to 38.4%. Most respondents, 99 persons, 
aged between 21 – 30 years, accounted to 30.9%. The next group, 79 persons, aged 
between 41 – 50 years, is accounted to 24.7%. The group of 74 persons aged between 31 – 
41 years is accounted to 23.1%. The group of 68 persons, aged 50 years and above, is 
accounted to 21.3%. The education of 140 persons is below Bachelor’s degree, accounted 
to 43.7%. 110 persons are undergraduates, accounted to 34.4%. The rest, 70 persons, are 
graduates, accounted to 21.9%. 
 The study of customer satisfaction on Hassanan, Phitsanulok, shows that:                            
1) Satisfaction on employees at different departments: The survey collected from all guests 
shows that employees are mindful, cheerful, and friendly. which is the highest level.                  
2) Satisfaction on the rooms’ condition: The survey collected from all guests shows that the 
clients are satisfied with room facilities at 4.68 points, which is the highest level. Room 
cleanness is satisfying at 4.65 points, which is the highest level. 3) Satisfaction on breakfast 
service: The survey collected from all guests shows that the clients are satisfied with the 
menus of daily meals at 4.50 points, which is high level. The arrangement of table is 
satisfying at 4.44 points, which is high level. Cleanness and safety of the foods are satisfying 
at 4.36 points, which is at high level. Cleanness and hygiene of the dining room is satisfying 
at 4.34 points, which is high level. 4) Satisfaction on price: The survey collected from all 
guests shows that the clients are satisfied with the price of room and meal at 4.46 points, 
which is high level.  
 
Key words: satisfaction, client, Hassanan, Phitsanulok 
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บทน า 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลักที่มีผลประกอบการแปรผันโดยตรงกับสถานการณ์การท่องเที่ยวเพรา ะ   
เป็นที่ส าหรับพักผ่อน จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือด้านการค้าต่าง ๆ ธุรกิจโรงแรมนั้นสามารถสร้าง    
เม็ดเงินให้กับประเทศได้เป็นจ านวนมหาศาล โดยศูนย์วิจัยของกสิกรได้คาดการณ์ไว้ว่ารายได้ของธุรกิจโรงแรม
ในปี 2561 จะมีมูลค่าประมาน 369,850ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วร้อยละ 5.7 
 โรงแรมของไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่ามีการบริการที่ดีและมีราคาที่ถูกกว่า
โรงแรมระดับเดียวกันในต่างประเทศ และด้วยความสวยความของทัศนียภาพในประเทศไทยเช่น วัด ภูเขา
น้ าตก สิ่งเหล่านี้เองจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาใช้บริการของโรงแรมในประเทศไทย 
 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงมากเป็นล าดับต้น ๆ โดยในปัจจุบันนี้               
มีโรงแรมเกิดขึ้นมากมาย หลากหลายรูปแบบ และในอนาคตอุตสาหกรรมโรงแรมจะมีการพัฒนาไปตาม
เทคโนโลยีท าให้ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการนั้นมีสิทธิ์เลือกมากข้ึน ตามความพอใจ 
 โรงแรมขนาดกลาง โดยส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าระดับกลางที่ต้องการเข้ามาพักในราคา 
ที่ไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับโรงแรมระดับ 5 ดาว และการบริการนั้นก็อาจจะไม่ดีเท่ากับโรงแรม         
ระดับ 5 ดาว แต่โรงแรมขนาดกลางนั้นก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ท าให้มีลูกค้าเข้ามาพักอยู่อย่าง
เสมอ ๆ และนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องศึกษาว่าเพราะเหตุใดโรงแรมขนาดกลางจึงสามารถอยู่ได้และเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ 
 โรงแรมขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีจ านวนมากทั้งเก่าและใหม่ มาตรฐานในเรื่องราคาหรือ  
การบริการที่อยู่ในระดับกลางและลูกค้าที่เข้ามาเข้าพักก็อยู่ในระดับกลาง และพร้อมที่จะจ่ายค่าบริการในราคา
ที่เหมาะสมหรือราคาที่รับได้แต่ในปัจจุบันโรงแรมขนาดกลาง นั้นมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีการแข่งขันที่สูง
มากทั้งแข่งในระดับเดียวกันเองหรือมีคู่แข่งทางอ้อมจากโรงแรมระดับต่าง ๆ ดังนั้นทางโรงแรมระดับกลาง  
ควรที่จะมีการพัฒนาโรงแรม บุคลากร หรือมีการยกระดับการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจหรือ             
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ หรือถ้าไม่ต้องการที่จะเพ่ิมเติมหรือพัฒนาก็ควรรักษามาตรฐาน
ของโรงแรมเอาไว้ เ พ่ือภาพลักษณ์ที่ ดีทั้ งต่อโรงแรมเองหรือต่อประเทศเองเพราะถ้า เมื่ อลูกค้ า                      
เกิดความประทับใจหรือเกิดความพึงพอใจในระดับหนึ่งก็อาจจะเกิดการบอกต่อหรือกลับมาใช้บริการใหม่         
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นชื่อเสียงและสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก และจะพัฒนาชีวิต   
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในประเทศได้อีกด้วย 
 โรงแรมหรรษนันท์ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ เลขที่ 351/207 ถนนไชยานุภาพ ต าบลในเมือง         
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เริ่มเปิดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการตั้ งแต่เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2556   
โดยเปิดตัวเป็นโรงแรมขนาดกลาง ที่มีราคาไม่สูงมากนัก เป็นธุรกิจครอบครัว ที่มีหุ้นส่วนถึง 13 ท่าน                 
โดยเจ้าของโรงแรมคือ อาจารย์สุภา หรรษนันท์  ต่อมาอาจารย์สุภามีปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นจึงให้หลาน  
ของตน คุณธันยพร หรรษนันท์ เข้ามาบริหารแทน ได้ด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (MD) จนถึงปัจจุบันนี้
โดยโรงแรมหรรษนันท์มีห้องพักท้ังหมด 70 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง และ ห้องประชุมจ านวน 3 ห้อง  
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 โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนมากและมีการแข่งขันที่สูง ผู้วิจัยจึงท าวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเพ่ือจะได้ทราบความคิดเห็นของลูกค้าและเพ่ือ
การปรับปรุงธุรกิจโรงแรมขนาดกลางให้อยู่รอดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้มาใช้บริการ ที่โรงแรมหรรษนันท์ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนา            
ด้านการบริการ ด้านห้องพัก และด้านห้องอาหารเช้า ต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 

มนต์ชัย แก้วหลวง (2543, หน้า 8) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด     
สิ่งหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือเป็นไปตาม           
ความต้องการ ซึ่งระดับความพึงพอใจที่ต่างกันจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ต่างกันที่ตนได้พบเจอมา” 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 141) ได้ให้ความหมาย “ความพึงพอใจ หมายถึงอารมณ์      
แห่งความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าท่ีได้ใช้บริการ และความรู้สึกนั้นน ามาซึ่งความต้องการใช้บริการซ้ าจนในที่สุด
เกิดความติดใจ ต้องการใช้บริการนั้นให้นานเท่านานตราบเท่าที่ความพอใจนั้นยังคงอยู่ หรืออีกนัยหนึ่ง     
ความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ได้เกิดข้ึนแล้ว” 

กุณฑลี รื่นรมย์, เพลินทิพย์โกเมศโสภา และสาวิกา อุณหนันท์ (2548, หน้า 793) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่แต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช้บริการนั้นเท่ากับ     
หรือ  สูงกว่าระดับความคาดหวังของคน ๆ นั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าผลจากการใช้บริการนั้นต่ ากว่า         
ความคาดหวังบุคคลนั้นย่อมจะเกิดความไม่พอใจ 

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 , หน้า 169) ได้สรุปความพึงพอใจ
(Satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองได้ประสบพบเจอมา 

อเนก สวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 , หน้า 177) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผล                
ต่อความพึงพอใจ ผู้ที่ได้บริการจะรับรู้สึกได้ถึงด้านที่ดีหรือไม่ดีนั้น จากการได้รับการบริการนั้นจะข้ึนอยู่กับ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

งานวิจัยในประเทศ 
จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558)ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจอ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงรายพบว่ามี 5ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ท      
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ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปน้อยคือ ปัจจัยด้านกระบวนการและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องพักปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนียภาพ ปัจจัยด้านบุคลากรและการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้าน          
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคาและความสะอาดเรียบร้องของห้องพัก และปัจจัย
ด้านสถานที ่

ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช(2558)ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการเลือก     
ใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่         
มีวัตถุประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม คือ มาประชุม คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือพักผ่อน ร้อยละ 44    
ถัดมา คือมาติดต่อธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 6 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

เบญจพร แย้มจ่าเมือง และศศธริ เจตานนท์ (2555) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ         
ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่โรงแรม ในย่านถนนสุขุมวิท พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจศักยภาพ           
ในการให้บริการของโรงแรมภาพรวมทุกด้านทั้งสภาพห้องพักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ราคา           
การจองห้องพัก และการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประเสริฐศิลป์    
จุรุเทียบ (2542) ที่พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมลายทองในระดับสูงด้านสภาพห้องพัก
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือทางานบริษัทนั้นจะให้ความส าคัญ
กับสภาพห้องพักมากเป็นอันดับแรก  

พรดารา หลวงเจริญ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูล       
จากนักท่องเที่ยว จ านวน 400 ชุด จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการในการจองห้องพักส่วนใหญ่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวจะใช้วิธีจองผ่านโทรศัพท์มีระยะเวลาในการเข้าพัก 1 -3 วัน ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก     
ใช้บริการโรงแรม พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจะเลือกที่พักโดยพิจารณาปัจจัยด้านสภาพบรรยากาศ รองลงมา
ได้แก่ปัจจัยด้านความปลอดภัย และปัจจัยด้านความสะอาดของห้องพักตามล าดับ 

ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอ
เมืองจังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดที่มี อิทธิพลต่อผู้ ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมื อง           
จังหวัดเชียงรายเป็นอันดับแรกคือปัจจัยด้านสถานที่  รองลงมาคือปัจจัยด้านการบริการหรือบุคคล              
ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านวัสดุสื่อสาร และปัจจัยด้านสัญลักษณ์ ตามล าดับ 
โดยปัจจัยด้านบริการหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่
ความสามารถในการให้บริการที่รวดเร็วทันใจ ความเข้าใจ การให้บริการที่ถูกต้อง และการให้บริการที่มีความ
ปลอดภัย ตามล าดับ 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1301 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มประชากร ประชากรที่เข้าพักที่โรงแรมหรรษนันท์ในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 1 ,920 คน โดย
ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาดังนี้ พ้ืนที่ในโรงแรมหรรษนันท์ ในจังหวัดพิษณุโลก  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ท าโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยเป็นการเลือกผู้กรอกแบบสอบถามแบบไม่มีกฎเกณฑ์ 
อาศัยความสะดวก ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหลัก และได้กลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวนทั้งสิน 320 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ แล้วน าไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแบบสอบถามเพ่ือท าการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง                
โดยมีลักษณะของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบ แยกตามสถานภาพ  
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมหรรษนันท์ ซึ่งแยก
ออกเป็น 4 ด้านได้แก่ พนักงานในแผนกต่าง ๆ ลักษณะห้องพัก การบริการอาหารเช้า และราคา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง  
 2. ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้  
 3. น าแบบสอบถามที่ได้สอบถามแล้วมาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 2. เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น ก าหนดเป็นช่วงคะแนน     
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549: 102) มีดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก สามารถ

สรุปผลได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน    

197 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 และเพศหญิง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมา อายุ 41–50 ปี จ านวน 79 คน   
คิดเป็นร้อยละ 24.7 อายุ 31–40 ปี จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.1 และ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 68  คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.3 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.9 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก          
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่โรงแรมหรรษนันท์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46      
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่พนักงานให้ความสนใจ ยิ้มแย้ม 
แจ่มใสและยังมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องพัก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 และความพึงพอใจต่อความสะอาดในห้องพัก  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 

3. ผลการวิเคราะห์ล าดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก ล าดับที่ 1 คือ         
ความพึงพอใจด้านพนักงานในแผนกต่ างๆ คิด เป็นร้ อยล่ะ  21.42 ล าดับที่  2   ความพึงพอใจ                     
ด้านลักษณะห้องพัก คิดเป็นร้อยล่ะ 18.34 ล าดับที่ 3 ความพึงพอใจด้านการบริการอาหารเช้า คิดเป็นร้อยล่ะ 
17.64 และล าดับที่ 4 ความพึงพอใจด้านราคา คิดเป็นร้อยล่ะ 13.28 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

ความพึงพอใจด้านพนักงานในแผนกต่างๆ จากการแจกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อโรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก จะเห็นได้ว่า ระดับความพึงพอใจต่อหัวข้อต่าง ๆ นั้น อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงให้เห็น ว่า การให้บริการ ล้วนแล้วแต่ส่งผลถึง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งจากการแปรผล ก็สอดคล้องกับความเห็นด้านการ บริการของ Lovelock and Wright (อ้างใน อดุลย์      
จาตุรงคกุล, 2546: 4) ให้นิยามบริการไว้ 2 แบบได้แก่ บริการ (Service) เป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่ง     
เสนอให้กับฝ่ายอ่ืน แม้ว่ากระบวนการ (Process) อาจ ผูกพันกับตัวสินค้า แต่การปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งที่    
มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ และ บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่า                 
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และจัดหาคุณประโยชน์(Benefits) ให้แก่ลูกค้าในเวลาและ สถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจาก              
การที่ผู้รับบริการหรือผู้แทนน าเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้ นอกจากนั้น แล้วยังสอดคล้องกับแนวคิด         
งานบริการ มีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1.ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทันที งานบริการเป็นงานให้ความช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการก็จะแสดงออกถึง 
ความรู้สึกท่ีดีแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ให้บริการและ องค์กร
ที่ให้บริการในทันทีเช่นกัน 

2.ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว งานบริการเริ่มต้นและด าเนินการ      
ได้ในทุกขณะ ทั้งในตอนต้น ท่ามกลางและในตอนท้าย เพราะไม่มีข้อจากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะในเวลา 
หนึ่งเวลาใด 

3.ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร งานบริการสร้างความรู้ในทันทีที่ได้รับบริการ                 
จึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี  

4. ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ การบริการที่ผิดพลาดบกพร่อง     
ไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้ นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได้ 
น้อยลง 

5. สร้างทัศนคติต่อบุคคล องค์กรและองค์การได้อย่างมาก การบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ที่มีต่อผู้ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจ ากัดขึงนอยู่กับลักษณะของการ ให้บริการ          
ที่มีมากน้อยเพียงใดส าคัญมากน้อยเท่าใด 

6. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานาน การบริการทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยู่ในความ 
ทรงจ าของผู้บริการอยู่ตลอดไป แม้เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคง 
หลงเหลืออยู่กว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ได้ต้องใช้เวลานั้นเป็นสิบ ๆ ปี  

7. หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด บริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์        
หรือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก  

8. ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการที่ดี บริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ผู้ให้บริการ ถ้าได้คนดีมีจิตสานึกในการให้บริการดี มีทัศนคติต่อการให้บริการดีและได้รับการปลูกฝังนิสัย             
ในการให้บริการและฝึกฝนตนเองมาดี ก็จะท าให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดี          
มาเป็นผู้ท างานให้บริการก็จะเท่ากับผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก  

9. คนเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างและท าลายงานบริการ บริการที่ผิดพลาดบกพร่อง น าความ 
เสียหายมากสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี 
แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิมและ            
อาจถึงข้ันท าให้เสียผู้รับบริการเดิมไปก็ได้ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  

1. ความพึงพอใจด้านพนักงานในแผนกต่าง ๆ อาทิเช่น แผนกงานแม่บ้าน แผนกงานครัว แผนกงาน
บริการอาหารและเครื่อง และแผนกต้อนรับ ต้องใส่ใจให้บริการผู้ใช้บริการด้วยใจจริง มีใจรักในการบริการ
อย่างแท้จริง เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และตัวของผู้ให้บริการเอง ควรจะต้องมีการปรับปรุง
วิธีการให้บริการ ที่เป็นมาตรฐานและรวดเร็วมากขึ้น เพราะหากสินค้าประเภทห้องพักดีแต่การบริการไม่เป็นที่
พอใจก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจหรือความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าได้  

2.ความพึงพอใจด้านลักษณะห้องพัก ควรมีการปรับปรุงห้องพัก ให้มีความสวยงามและดูสะอาด       
อยู่เสมอ เพ่ือสร้างความประทับใจ และยอดขายในอนาคต 

3.ความพึงพอใจด้านการบริการอาหารเช้า อาหารควรที่จะถูกสุขลักษณะอนามัย มีความสะอาด       
มีรสชาติที่ดี มีการควบคุมมาตรฐานของอาหารในแต่ล่ะจานอยู่เสมอ อีกทั้งความสะอาดในห้องอาหาร           
ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งอีกด้วย พนักงานต้องตระหนักถึงความส าคัญเหล่านี้ให้มาก   

4. ความพึงพอใจด้านราคา นอกเหนือจากตัวสินค้าและผู้ให้บริการจะต้องดีมีคุณภาพมากแล้วนั้น 
ราคาก็ควรจะต้องเหมาะสมกับสินค้าด้วย ซึ่งในหากผู้ประกอบกิจการมีความต้องการที่จะเพ่ิมราคากับสินค้า   
ก็ควรจ้อต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกันด้วย 
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มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 

Website storage gearfoundation Case study. Fung Pattana Foundation. 
 

จุฑาทิพย ์ กลิ่นเกษร1 มาลี   แผงดี2  

Jutatiep  klinkasonr1 Malee Phaengdee 2  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 

และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นของพนักงานในส่วนส านักงาน มูลนิธิเฟืองพัฒนา ท าการคัดเลือกโดยเจาะจง 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation 
กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา ผลการวิจัยปรากฏว่า เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา 
มูลนิธิเฟืองพัฒนา มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพมาก ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน และผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก 

สรุปได้ว่าเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผล
การประเมินประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.50 (S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น มี่ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 (S.D = 0.40) อยู่ในระดับคุณภาพมาก เว็บไซต์การ
จัดเก็บข้อมูลGearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา สามารถใช้ประโยชน์อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการในการจัดเก็บข้อมูล 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล     
 
Abstract 

This research aims to storage. Gearfoundation gear case study development 
foundation And to study user satisfaction data storage services. Gearfoundation gear case 
study development foundation The sample used in this research. An employee in the office 
Differential Development Foundation Narrow your selection 20 samples were used in this 
                                                 
1 2สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 
12 Institute of Vocational education : Northeastern Region 3 
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research are: 1) site storage. Gearfoundation gear case study development foundation The 
findings appear Site Storage Gearfoundation gear case study development foundation 
Effective in quality. Which is based on the assumption And users were satisfied with the 
overall level of quality. 

It was concluded that the storage site. Gearfoundation gear case study development 
foundation The developed The effective rate averaged 4.50 (SD = 0.50) at a high level. And 
the satisfaction of users of the site developed. The average total of 4.80 (SD = 0.40) in very 
high quality. Site Storage Foundation Gearfoundation gear case study development. Facilities 
available to users in storage  
 
Keywords: Satisfaction site storage. 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการท างานและในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านการจัดการหรือจัดเก็บข้อมูล  การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและจัดเก็บข้อมูล
นับเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้
ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน การสืบค้น และการน ากลับมาใช้ ดังที่เราจะ
สังเกตได้จากมีระบบสารสนเทศต่างๆ เกิดข้ึนมามากมายเพ่ือใช้ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล 
 ปัญหาข้อมูลซ้ าซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่หลายแฟ้มข้อมูล จนท าให้ข้อมูลมีความขัดแย้ง
กันเอง จึงได้มีการเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลแทนเพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล 
 ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดท่ีจะพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดความผิดพลาด ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย และเสียหายของข้อมูล ท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงสามารถลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา 
มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
  3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ การจัดเก็บข้อมูล Gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. การพัฒนาเว็บไซต์งานธุรกิจ  
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 ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544)  การพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จในธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
ช่องทางนี้ช่วยโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ท าให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ เป็นช่องทางที่ ขาดไม่ได้ของแบรนด์
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในบทความนี้เราจะบอกวิธีที่ท าให้เว็บไซต์ของธุรกิจประสบความส าเร็จ เว็บไซต์ใดก็
ตามท่ีมีผู้เขาเยี่ยมชมจ านวนมาก และเมื่อออกจากเว็บไซต์แล้วยังกลับเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นั้นอีก ถือว่าเป็น
เว็บไซต์ที่ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะมีเว็บไซต์มากมายที่ต้องปิดตัวเองลงไปเนื่องจากไม่มีผู้เข้ามา
เยี่ยมชม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น อาจจะมีความล้าสมัย น าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูล
ที่ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอ่ืน หรือในเว็บไซต์มีโฆษณาจ านวนมาก การใช้งานเว็บไซต์มีความยุ่งยาก ใช้เวลาในการ
โหลดหน้าเพจนานไม่มีระบบน าทางในการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ไม่เป็นขั้นตอน ขาดการบ ารุงรักษาท าให้ข้อมูลมีความล้าสมัย ดังนั้นหากต้องให้การพัฒนา
เว็บไซต์ประสบผลส าเร็จควรมีขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ 
  1) รู้จักกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ 
พฤติกรรม รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ล้วนเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากท าให้แบรนด์
สามารถเลือกรูปแบบเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  

 2) หลีกเลี่ยงการใช้ Code ที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้เว็บไซต์โหลดได้เร็ว คอยดูอัตราส่วนของข้อมูล
ในการใช้เวลาในการโหลดข้อมูลน้อยกว่า  

 3) เลือกใช้โทนสีบนเว็บไซต์ให้สมดุลกัน เป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมความน่าสนใจบนเว็บไซต์ 
รวมไปถึงช่วยสร้างจุดดึงดูดและสร้างทัศนคติในด้านบวกที่มีต่อแบรนด์โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความ
น่าเชื่อถือ  

 4) มีนโยบายในการท าธุรกิจที่ชัดเจน บนเว็บไซต์ควรมีการระบุถึงนโยบายในการท าธุรกิจที่
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้า การช าระเงินและการขนส่งสินค้า  

 5) ค าว่า Free ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เป็นค าที่มีอิทธิพลทางการตลาดได้ดีกว่า
ค าศัพท์อ่ืนๆ ค าว่า Free จึงเป็นอีกค าหนึ่งที่ไม่ควรพลาด  

 6) เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ การน าเสนอช่องทางในการติดต่อเช่น สนทนาสด และ
แบบฟอร์มกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร ท าให้ผู้ใช้สะดวกสบายเพิ่มความน่าเชื่อถือ  

 7) การจัดวางปุ่มให้เห็นและใช้งานได้สะดวก ช่วยเพ่ิมการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ชมสิ่งส าคัญในการออกแบบส่วนต่อประสานบนเว็บไซต์แบรนด์ คือการตรวจสอบลิงค์เสีย (Broken Link) 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้  

 8) ใช้โซเชียลในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นช่องทางเสริมของเว็บไซต์ช่วยท าให้แบ
รนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น รวมถึงยังเป็นวิธีการขยายฐานลูกค้า ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลที่มี
มากถึงหลายร้อยล้านคน  

 9) การอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ที่ดีช่วยเพ่ิมยอดขาย มีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
เว็บไซต์มีประสิทธิภาพก็ช่วยดึงยอดขายที่จะตามมาในอนาคต เพราะเว็บไซต์เป็นช่องทางส าคัญที่ผู้บริโภค
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เชื่อมไปถึงการซื้อสินค้า 
  ประชา  พฤกษ์ประเสริฐ. (2557). การพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบ
หนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวก ากับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ     อ่ืน 
ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute ส าหรับระบุ หรือควบคุมการ
แสดงผล ของเว็บได้ด้วย HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จาก
แม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วน
ออกไป เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย 
   กฤษ เกษมโอสถ (2545) Dreamweaver MX (ซึ่งต่อไปเราเรียกสั้นๆว่าDreamweaver) เป็น
โปรแกรม ของบริษัท Macromedia Inc. ที่ใช้ส าหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เว็บเพจและเว็บ
แอปพลิเคชั่นด้วย โปรแกรม Dreamweaver เราสามารถที่จะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ด
ภาษา HTML หรือใช้เครื่องมือที่โปรแกรม Dreamweaver มีให้ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะสร้างโค้ดภาษา HTML 
ให้เราโดย อัตโนมัติโดยที่เราไม่จ าเป็นต้องเขียนโค้ดภาษา HTML เองในปัจจุบันโปรแกรม Dreamweaver 
นอกจากจะสนับสนุนการใช้งานกับภาษา HTMLแล้วยังสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีทางด้าน เว็บเพจ
อ่ืนๆด้วยเช่น CSS และจาวาสคริปต์เป็นต้นการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ด้วย โปรแกรม 
Dreamweaver นั้นก็สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆที่ โปรแกรมมีให้ท า
ให้เราสามารถที่จะสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูลและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยไม่ จ าเป็นที่ต้องเขียนโค้ดของ
เซิร์ฟเวอร์สคริปต์ (Server Script) เลยตัวโปรแกรมจะสร้างให้เองโดย อัตโนมัติซึ่งจะท าให้เวลาที่ใช้ ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นน้อยลง 
   Edwards (1985:20) ไดกลาวถึงข้ันตอนซึ่งเปนวงจรในการพัฒนาระบบไวดังนี้ คือ   
   1. ขั้นการวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนขั้นตอนที่มีขึ้นหลังจากมีการรองหรือ มีความตอง
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหระบบมีความเหมาะสมกวาที่เปนอยู ซึ่งเมื่อท าการ วิเคราะหระบบใหเกิดความ 
เขาใจอยางชัดเจนแลว จะตองมีการศึกษาถึงความเปนไปไดกอนที่จะมี การออกแบบระบบใหม  
   2. ขั้นการออกแบบระบบ (System Design) เปนขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติของ โปรแกรม 
หรือคุณสมบัติของระบบที่เกี่ยวของ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน กอนที่จะไดมีการ     สรางเปนตนแบบของ
ระบบ              
   3. ขั้นการพัฒนาระบบ (System Development) เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรชีวิตตาม ระบบ ซึ่ง
ในขั้นนี้จะตองมีการพัฒนาระบบใหเปนตนแบบที่มีความสมบูรณ มีการประเมินผลและ 
   4. ตรวจสอบขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได กอนที่จะน าระบบ 
ดังกลาวไปสูผูใช 
  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ (System Development) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบ มี
นักวิชาการได้ให้หลักการที่ส าคัญ ทั้งท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแต่ละหลักการตาม รายละเอียดดังนี้ 
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  - การวิเคราะหระบบ (System Analysis) ไดแก การวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ที่อยู ในระบบวามี
ลักษณะอยางไร มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ควรลดหรือเพ่ิมองคประกอบใดใหเหมาะสมกับสภาพของ
ระบบที่ เปนอยใูนปจจุบัน   
  - การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การน าองคประกอบตาง ๆ ที่ไดวิเคราะหหรือ
แยกแยะไว มาท าการออกแบบระบบใหม่ท ี่มีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิมที่มีอยู  
  - การวัดและตรวจสอบระบบ (System Measurement) หมายถึง การน าระบบที่ได ออกแบบไวไปท า
การตรวจสอบวาระบบดังกลาวมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้จริงได หรือไม 
  การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์และ
ตัดสินใจก่อนลงมือทา เช่น วัตถุประสงค์อะไร, ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, ทีมงานมี ใครบ้างและแต่ละคน
เชี่ยวชาญเรื่องใด, เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะ น ามาใช้, รูปแบบเว็บ เพจเป็น
อย่างไรและการประชาสัมพันธ์จะหา ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งที่กล่าวมาเป็น สิ่งที่เราจะพิจารณากันในบทนี้  คือ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขึ้นตอนต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายแนวคิดหนังสือเล่มนี้จึง ขอรวบรวมและ
สรุปมาเฉพาะประเด็นส าคัญๆ เพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ สร้างเว็บไซต์ตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดังนี้ 
  1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
  ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้นต่อๆไปมี
แนวทางท่ีชัดเจนเรื่องหลักๆ ที่คุณควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  
  - ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการน าเสนอหรือต้องการให้
เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้า ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียด
อ่ืนๆที่จะตามมา เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์รวมทั้งลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจในกรณีที่เป็นเว็บไซต์
ของบริษัทหรือองค์กรวัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย 
  - ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของคุณคือใครและออกแบบเว็บไซต์ให้ ตอบสนอง
ความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก เทคโนโลยีที่นา
มาสนับสนุนและอ่ืน ๆ  
  - เตรียมแหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์คุณต้องรู้ว่าข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
ใช้จะมาจากแหล่งใดไดบ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัทใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือถ้าเป็นเว็บข่าวสารข่าวนั้นจะ
มาจากแหล่งใดมีลิขสิทธ์หรือไม่  
  - เตรียมทักษะหรือบุคลากรการสร้างเว็บต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการเตรียม เนื้อหา
ออกแบบกราฟิกเขียนโปรแกรมและการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาด ใหญ่อาจจะต้องใช้
บุคลากรเป็นจ านวนมากแต่ส าหรับเว็บไซต์เล็กๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียวคุณจะต้อง ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง
นั้นๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเอาไว้ 
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  - เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์,โปรแกรมส าหรับสร้าง กราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย,โปรแกรมยูทิลิตี้,โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้, การจดทะเบียน
โดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting) และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม  
  2)  วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล(Analysis and Information Architecture)  
  ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรกไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ ,
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรวมทั้งเนื้อหาหลักของเว็บไซต์น ามาประเมิน วิเคราะห์และ
จัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อก าหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการ ออกแบบและด าเนินการใน
ขั้นต่อๆไป ผลที่ได้รับจากข้ัน ตอนนี้ควรประกอบไปด้วย 
  - แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (site structure), สารบัญ (table of content) ,ล าดับการน าเสนอ 
(storyboard) หรือผังงาน (flowchart)     
        - ระบบน าทางหรือเนวิ เกชั่น (navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่างๆ 
ของเว็บไซต์ตัวอย่างเช่น โครงสร้างและรูปแบบของเมนู  
  - องค์ประกอบที่จะน ามาใช้บนเว็บ เพจมีอะไรบ้าง เช่น ภาพกราฟิก ,เสียง,วิดีโอ,มัลติมีเดีย,แบบฟอร์ม 
ฯลฯ อะไรบ้างที่บราวเซอร์ของผู้ชมสนับสนุน และอะไรต้องอาศัยโปรแกรมเสริม  
  - ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ  
  - ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์  
  - คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์รวมถึงข้อจ ากัดและบริการเสริมต่างๆที่มีให้ 
  3) ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล(Page Design and Content Editing) 
  เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บ เพจ  
เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่คุณต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะ โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Adobe Fireworks สา 
หรับผลลัพธ์ที่ไดจ้ะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ภาพ พ้ืนหลัง ปุ่มเมนูไอคอนที่เป็น
หัวคอลัมน์และแบบโฆษณา  
  การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่ 
ภาพกราฟิกเช่น ฟอนต์ขนาดและสีข้อความ สีพ้ืนบริเวณที่วาง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น 
นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริมอ่ืนๆของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไวด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และ 
โปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชมหรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ  
  ในส่วนของเนื้อหาขั้นตอนนี้จะเป็นการนา เอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้และตรวจทานความ ถูกต้อง 
เพ่ือให้พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
  4)  ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing)  
  เป็นขั้นตอนสร้างเว็บเพจข้ึนมาจริงโดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบ ไว้เนื้อหา
ต่างๆจะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบลิงค์ระบบนา ทางถูกสร้างและองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้าที่  



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1312 

 

  อย่างไรก็ตามเมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงคุณอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่ เหมาะสม หรือ
ควรได้รับการปรับแต่งก็สามารถทา ได้โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรม ส าหรับสร้างเว็บไซต์เช่น 
Adobe Dreamweaver  
  เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรไดรับการทดสอบก่อนที่จะออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ ถูกต้องของ
เนื้อหา การท างานของลิงค์และระบบน าทาง,ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล 
นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่น ของบราวเซอร์
ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  5)  เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion)                    
   โดยทั่วไปการน าเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดคือ  HTML 
 และไฟล์อื่นๆที่เก่ียวข้องข้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์  หรือบางครั้ง 
เรียกว่าการ“พับบลิช” (publish) อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมี คุณสมบัตนี้ในตัว หรืออาจใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น FileZilla,CuteFTP หรือใช้เครื่องมือ อ่ืนบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 
  หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถ ทดสอบบน
คอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการทา งานของ โปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งท าไม่ได้บนเครื่องของคุณ หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเครื่องของคุณ  
  เว็บไซต์ที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดีมีการวางโครงสร้างและการ ออกแบบที่
เหมาะสมแล้วยังต้องได้รับการโฆษณาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย หรือ ในวงกว้างออกไป
อีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธ์ที่ทา ได้หลายวิธีซึ่งไม่จา เป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเสมอไป โดย
สามารถท าไดตั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ประกาศ บนเว็บบอร์ดสาธารณะการส่ง
อีเมลแนะน าตัวการเพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้นหรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น 
เช่น การจัดดูแลงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บไซต์อ่ืนบนสิ่งพิมพ์หรือตามวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น 
  6)  และพัฒนา (Maintenance and Innovation) 
  เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วคุณไม่ควรทิ้งขว้างแต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุม หลายเรื่อง
ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดท างานบ่อยๆ,ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคง ใช้ได้(เนื่องจาก
เว็บไซต์นั้นอาจปิดไป),คอยตอบอีเมล์หรือค าถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บ ข่าวสารก็ต้องปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา,ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่าง สม่ าเสมอ 
  2. การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
  วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบงาน คือ การ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นเครื่องมือ
ในการแปลงข้อมูล (Data) ให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ (Information) ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยข้อมูลต้องมี
ความถูกต้อง ทันสมัย มีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด และมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล ทั้งนี้การพัฒนาระบบ
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สารสนเทศให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบ ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบระบบที่ดีซึ่งระบบ
สารสนเทศที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น เมื่อน าไปด าเนินการพัฒนาก็จะสามารถสอดรับกับ
ภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย พันธกิจครบถ้วนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     ระบบสารสนเทศ(Information System) มีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปตาม วัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ระบบ 
ภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) เป็นต้นโดยองค์ประกอบพ้ืนฐานของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทุกประเภท คือการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : 
DBMS)ซึ่งเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ เก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ 
และในการเรียกนั้นอาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งคราวก็ได้ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับ
การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการของระบบ งานให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญด้วยแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล     
  ระบบฐานข้อมูล (Database System) นับเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
ระบบสารสนเทศแบบต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วน 
ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลน าเข้า(Input) ของทุกระบบสารสนเทศ ดังนั้น การออกแบบระบบสารสนเทศจึงจ า เป็นต้อง
ให้ความส าคัญต่อการออกแบบฐานข้อมูลด้วย ฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 
จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะท าให้ 
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลภายในองค์กร 
   3. การพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการ 
    วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555) ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กร ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆได้
จัดท าเว็บไซต์ขึ้นมาเพ่ือให้บริการบนอินเทอร์เน็ตนั้น สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้มี
ความทันสมัย และรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น นอกจากเรื่องของความรวดเร็วของระบบ ที่มีผลท าให้ผู้เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ให้ความสนใจและชื่นชม มากไปกว่านั้นเรื่องของข้อมูลต่างๆ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ยังต้องให้ความส าคัญ
มากขึ้นอีกด้วย ส าหรับหลักในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบต่างๆให้น่าสนใจนั้นคือ  
    1) การพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าต่างๆโดย ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะ
เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์โฉมใหม่ มีสองภาษาให้เลือกในเมนู ซึ่งจะท าให้เว็บไซต์นั้นเป็นที่รู้จักได้
กว้างขวางขึ้นในกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัว และส่งออกให้กับ
ลูกค้าต่างประเทศมากยิ่งข้ึน 
     2) การพัฒนาเว็บไซต์โดยการอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมา หรือ การจัดท าแบนเนอร์โฆษณา
เว็บไซต์ขึ้น เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์ได้โดยตรง ท าให้ธุรกิจได้รับความไว้วางใจ และความ
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น่าเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจเหล่านั้นผ่านทางการโฆษณาเว็บไซต์
ให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้อีกด้วย  
    3) การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการปรับปรุงระบบต่างๆที่เคยมีปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะมีระบบและแนวทางที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยมอย่ามากบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ในความควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากผู้ใช้
สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใดและไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนไป
ดูเว็บไซต์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุก
วัน ผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้ฉะนั้นแล้วเว็บไซต์ที่ได้รับ
การออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากกว่าเว็บไซต์ที่ดูสับสน หา
อะไรไม่เจอ และการใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบ
เว็บไซต์ไม่ดี ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างเว็บไซต์ให้ประทับใจผู้ใช้ ท าให้
เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซต์เดิมอีก ซึ่งนอกจากจะต้องพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว ยังต้องค านึงถึงการ
แข่งขันกับเว็บไซต์อ่ืน ๆ อีกด้วย 
วิธีด าเนินการ 
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิ
เฟืองพัฒนา ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
  4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.1 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง
พัฒนา 
   1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา 
มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
   1.3 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มูลนิธิเฟืองพัฒนา จ านวน 200 คน 
   1.4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มูลนิธิเฟืองพัฒนา จ านวน 20 คน  คัดเลือก
แบบเจาะจง 
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  2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
     2.1 แผนผังงาน (System Flow Chart) 
    ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิ
เฟืองพัฒนา ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

 
 

ภาพ แสดง 2-1 Flow Chart เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1316 

 

   2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
          ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data Flow Diagram เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation 
กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 2-2 แสดง Data Flow Diagram เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา 
มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
  3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
   3.1 วิธีการสร้างเว็บไซต์ การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
   3.2 การออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ 

ความพึงพอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด ,2543: 102 
– 103) 
 
  1) ค่าร้อยละ 

   P =   100x
N

f  

   เมื่อ      P     แทน  ค่าร้อยละ 
              f       แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
              N      แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด 
  2) ค่าเฉลี่ย 

   X  = 
N

X  

   เมื่อ   X    แทนค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
       N  แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      S      =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

   เมื่อ     S      แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ∑X    แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
               N   แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการด าเนินการศึกษาวิจัย 
   1.1 ประสิทธิภาพของ การออกแบบเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิ
เฟืองพัฒนา ที่พัฒนาขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลที่ได้มีค่าเฉลี่ย 4.50 (SD = 0.5) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
   1.2  ความพึงพอใจของผู้ใช้ การออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation 
กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา พบว่ามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.80 (SD = 0.4) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 1. การพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา ความคิดเห็นที่มี
ค่ามากที่สุด คือ Banner มีความเหมาะสม สีบล็อกเมนูหน้าหลักมีความเหมาะสม ขนาดตัวอักษรที่ ใช้ในเมนู 
หน้าหลักมีความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใช้ในเมนูการจัดระบบมีความเหมาะสม ข้อมูลติดต่อชัดเจน ระบบมี 
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ความน่าสนใจ ขั้นตอน login มีความเหมาะสม การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว การใช้งานระบบง่ายสะดวกรวดเร็ว  
ภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีใน 
ภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 (S.D = 0.00) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด  ลองลงมา คือ ตัวอักษรที่ใช้ 
ในเมนูหน้าหลักมีความเหมาะสม สีของบล็อกเมนูการจัดระบบมีความเหมาะสม  สีตัวอักษรที่ใช้ในเมนูการ 
จัดระบบมีความเหมาะสม ภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน ภาพที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  
4.67 (S.D = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพมาก และน้อยที่สุด คือ ขนาดตัวอักษรหน้า Login มีความเหมาะสม  
ขนาดของภาพนิ่งหน้าหลักมีความเหมาะสม การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.33 (S.D = 0.58) 
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง
พัฒนา ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา สามารถใช้งานได้ดีในภาพรวม ข้อมูล
มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 (SD = 0.00) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด  ลองลงมา 
คือ การ Login รวดเร็วเหมาะสม หน้าหลักสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เว็บไซต์มี
ความเหมาะสม ขนาดและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย คือ 4.85 (SD = 0.22) อยู่ในระดับคุณภาพ
มาก และน้อยที่สุด คือ การใช้งานของเว็บไซต์ง่ายสะดวก สีพ้ืนหลังมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย เท่ากันคือ 
4.80 (SD = 0.41)  
ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะในการน าเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล gearfoundation กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง ไปใช้ 
    1.1 ควรปรับความเร็วของการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซด์ให้เร็วขึ้น 
    1.2 ควรปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
  2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
    2.1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆได้ 
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การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 

Development of bill payment management system, case studies of the Fong 
Pattana Foundation 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง
พัฒนา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักผู้ใช้บริการการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิ
เฟืองพัฒนา ของพนักงานในส านักงาน มูลนิธิเฟืองพัฒนาของพนักงานในส านักงานมูลนิธิเฟืองพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เป็นพนักงานในส านักงาน แผนกบัญชี มูลนิธิเฟืองพัฒนา จ านวน 20 
คน คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล 
กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 2) แบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิ เฟืองพัฒนา มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และความพึงอใจของผู้ใช้บริการระบบการจัดการจ่ายบิล อยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: ระบบการจัดการจ่ายบิล การพัฒนาระบบ มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
 
Abstract 
 This research is a study Objective: To develop a bill payment management system, 
case studies of the Pho Phatthana Foundation And to study the satisfaction of users, the 
development of bill payment management system, case studies, the Pho Phatthana 
Foundation Of employees in the office The Gear Development Foundation of the staff in the 
Gear Foundation Office develops the target group. Used in this research is Was a staff 
member in the office of the accounting department, Fuko Pattana Foundation. The tools 
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used in this research are 1) system for developing bill payment management systems, case 
studies of the Pho Phatthana Foundation 2) satisfaction questionnaires.  
 The research results show that Development of bill payment management system, 
case studies, Gear Development Foundation has efficiency at a high level. And the 
satisfaction of users managing the bill payment management system At a high level 
 
Keywords: Keywords : Bill Pay Management System, System Development, Gear 

Development Foundation 
 
บทน า  
 การบัญชีที่จัดท าโดยบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป ได้แก่ งบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือ
รายงานต่อบุคคลภายนอกกิจการกระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการธุรกิจ ได้แก่ การเขียน
บันทึกรายการทางการธุรกิจ การจ าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการธุรกิจ การสรุปผลการด าเนินงาน รวม
ไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชีเป็นการจัดท าเพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้ใช้
ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายในกิจการ ได้แก่ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ฯลฯ เพ่ือใช้ใน
การวางแผน และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลนั้นส่วนหนึ่งมาจากการท าบัญชี 
รวมกับข้อมูลอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น จ านวนชั่วโมงการท างาน จ านวนหน่วยของวัตถุดิบ 
เป็นต้น รายงานทางการบัญชีเพ่ือการจัดการมีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร 
 การบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคล
หลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรมจากค าจ ากัดความของค าว่า “การบัญชี” สามารถอธิบายความหมาย
ได้ดังนี ้
 ขั้นตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม คือการพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการค้าหรือไม่(เป็น
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กิจการต้องน ามาบันทึกหรือไม่)ต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือไว้ใช้ในการ
บันทึกบัญชี 
 การจดบันทึกและการวัดมูลค่า เป็นการน าข้อมูลเอกสารจากขั้นตอนแรกมาบันทึกรายการทางบัญชีหรือ
รายการค้าและเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องเป็นรายการหรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้วมาบันทึกลงในสมุดบัญชี
เรียกว่า “สมุดรายวัน” (Journal) การบันทึกจะมีการวัดมูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้อง การวัดมูลค่า หมายถึง การ
แสดงมูลค่าของรายการนั้นๆ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นรายการประเภทไหน เช่น วัดด้วยราคาทุน 
(ราคา ณ วันที่ได้มา) หรือวัดด้วยราคายุติธรรม (ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความเต็มใจในการซื้อขายกัน ไม่มีใครมี
อ านาจเหนือใคร) 
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 การใช้หน่วยเงินตรา การบันทึกรายการทางบัญชีต้องใช้หน่วยเงินตรา เช่น บาท ดอลลาร์ เป็นต้น และถือ
ว่าจ านวนที่บันทึกลงไปแต่ละหน่วยจะมีค่าคงที่ แม้ค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลง 
 การจัดหมวดหมู่ เพ่ือหายอดคงเหลือของทุกรายการโดยการแยกประเภทบัญชีเป็นสินทรัพย์ หนี้สินทุน
รายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดหมวดหมู่จะใช้สมุดบัญชีที่เรียกว่า “สมุดแยกประเภท” 
 การสรุปผลและการรายงานข้อมูลทางการเงิน เมื่อมีการบันทึกบัญชีไประยะหนึ่งจะต้องน ารายการที่จัด
หมวดหมู่มาสรุปผลด าเนินการและฐานะของกิจการโดยจัดท า “งบการเงิน” (Financial Statement)   
 ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง
พัฒนา  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 กาญจนา (2557). Adobe Dreamweaver คือโปรแกรมท าเว็บ แก้ไข HTML ส าหรับการออกแบบ
เว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้ง
สองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ ท าให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรมอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน 
Dreamweaver สามารถท างานกับภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค ซึ่งมีการใช้ HTML 
เป็นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานข้อมูล
ต่าง ๆ อีกด้วย 
 สุชาดา กีระนันทน์, 2541 ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบผู้ใช้
ระบบ  พนักงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันเพ่ือก าหนดรวบรวม 
จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพ่ือช่วย
สนับสนุนการท างานการตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กร หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ (System Development) แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนา ระบบ มีนักวิชาการได้ให้หลักการที่ส าคัญ ทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแต่ละหลักการตาม
รายละเอียด 
 ประสาน จันทะคาม (2556) เมื่อพูดถึงการสร้างเว็บไซต์หลายคนอาจจะนึกถึงแต่การใช้โปรแกรมช่วยสร้าง
เว็บอย่าง Dreamweaver เพ่ือจัดหน้าเว็บเพจ และใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือสร้างภาพกราฟิกส าหรับ
ตกแต่งแต่ ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะ
หาก คุณต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกบวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จก็จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี 
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ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนา 
โครงการประเภทอื่นโดยทั่วไป  
 การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์และ
ตัดสินใจก่อนลงมือทา เช่น วัตถุประสงค์อะไร, ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, ทีมงานมี ใครบ้างและแต่ละคน
เชี่ยวชาญเรื่องใด, เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะ น ามาใช้, รูปแบบเว็บ เพจเป็น
อย่างไรและการประชาสัมพันธ์จะหา ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งที่กล่าวมาเป็น สิ่งที่เราจะพิจารณากันในบทนี้  คือ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขึ้นตอนต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายแนวคิดหนังสือเล่มนี้จึง ขอรวบรวมและ
สรุปมาเฉพาะประเด็นส าคัญๆ เพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ สร้า งเว็บไซต์ตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดังนี้ 

1)  ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
  ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้นต่อ ๆ ไปมี
แนวทางท่ีชัดเจนเรื่องหลักๆ ที่คุณควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  
  - ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการน าเสนอหรือต้องการให้
เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้า ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียด
อ่ืน ๆ ที่จะตามมา เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์รวมทั้งลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจในกรณีที่เป็นเว็บไซต์
ของบริษัทหรือองค์กรวัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย 
  - ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของคุณคือใครและออกแบบเว็บไซต์ให้ ตอบสนอง
ความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก เทคโนโลยีที่นา
มาสนับสนุนและอ่ืน ๆ  
  - เตรียมแหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์คุณต้องรู้ว่าข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
ใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัทใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือถ้าเป็นเว็บข่าวสารข่าวนั้นจะ
มาจากแหล่งใดมีลิขสิทธิ์หรือไม่  
  - เตรียมทักษะหรือบุคลากรการสร้างเว็บต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการเตรียม เนื้อหา
ออกแบบกราฟิกเขียนโปรแกรมและการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาด ใหญ่อาจจะต้องใช้
บุคลากรเป็นจ านวนมากแต่ส าหรับเว็บไซต์เล็ก ๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียวคุณจะต้อง ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง
นั้น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้ 
  - เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ ,โปรแกรมส าหรับสร้าง กราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย,โปรแกรมยูทิลิตี้,โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้, การจดทะเบียน
โดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting) และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม  
  2)  วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล(Analysis and Information Architecture)  
  ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรกไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ ,
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรวมทั้งเนื้อหาหลักของเว็บไซต์น ามาประเมิน วิเคราะห์และ
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จัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อก าหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการ ออกแบบและด าเนินการใน
ขัน้ต่อ ๆไป ผลที่ได้รับจากข้ัน ตอนนี้ควรประกอบไปด้วย 
  - แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (site structure), สารบัญ (table of content), ล าดับการน าเสนอ 
(storyboard) หรือผังงาน (flowchart)  
  - ระบบน าทางหรือเนวิเกชั่น (navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่าง ๆของเว็บไซต์
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างและรูปแบบของเมนู  
  - องค์ประกอบที่จะน ามาใช้บนเว็บ เพจมีอะไรบ้าง เช่น ภาพกราฟิก , เสียง, วิดีโอ, มัลติมีเดีย, 
แบบฟอร์ม ฯลฯ อะไรบ้างที่บราวเซอร์ของผู้ชมสนับสนุน และอะไรต้องอาศัยโปรแกรมเสริม  
  - ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ  
  - ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์  
  - คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์รวมถึงข้อจ ากัดและบริการเสริมต่าง ๆ ที่มีให้ 
  3)  ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล(Page Design and Content Editing) 
  เป็นขัน้ตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บ เพจ  
เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่คุณต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะ โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Adobe Fireworks สา 
หรับผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่าง ๆที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ภาพ พ้ืนหลัง ปุ่มเมนูไอคอนที่เป็น
หัวคอลัมน์และแบบโฆษณา  
  การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ 
ภาพกราฟิกเช่น ฟอนต์ขนาดและสีข้อความ สีพ้ืนบริเวณที่วาง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น 
นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริมอ่ืน ๆของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไวด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และ 
โปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชมหรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่าง ๆ  
  ในส่วนของเนื้อหาขั้นตอนนี้จะเป็นการนา เอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้และตรวจทานความ ถูกต้อง 
เพ่ือให้พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
  4)  ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing)  
  เป็นขั้นตอนสร้างเว็บเพจข้ึนมาจริงโดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบ ไว้เนื้อหา
ต่าง ๆจะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบลิงค์ระบบนา ทางถูกสร้างและองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้าที่  
  อย่างไรก็ตามเมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงคุณอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่ เหมาะสม หรือ
ควรได้รับการปรับแต่งก็สามารถทา ได้โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรม ส าหรับสร้ างเว็บไซต์เช่น 
Adobe Dreamweaver  
  เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ ถูกต้องของ
เนื้อหา การท างานของลิงค์และระบบน าทาง,ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล 
นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่น ของบราวเซอร์
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ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  5)  เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion)  
  โดยทั่วไปการน าเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดคือ HTML และ
ไฟล์อ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องข้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์      หรือบางครั้ง
เรียกว่าการ“พับบลิช” (publish) อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมี คุณสมบัตินี้ในตัว หรืออาจใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น FileZilla,CuteFTP หรือใช้เครื่องมือ อ่ืนบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 
  หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถ ทดสอบบน
คอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการทา งานของ โปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งท าไม่ได้บนเครื่องของคุณ หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเครื่องของคุณ  
  เว็บไซต์ที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดีมีการวางโครงสร้างและการ ออกแบบที่
เหมาะสมแล้วยังต้องได้รับการโฆษณาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย หรือ ในวงกว้างออกไป
อีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธ์ที่ทา ได้หลายวิธีซึ่งไม่จา เป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเสมอไป โดย
สามารถท าได้ตั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ประกาศ บนเว็บบอร์ดสาธารณะการส่ง
อีเมลแนะน าตัวการเพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้นหรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น 
เช่น การจัดงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บไซต์อ่ืนบนสิ่งพิมพ์หรือตามวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น 
   
  6) ดูแลและพัฒนา (Maintenance and Innovation) 
  เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วคุณไม่ควรทิ้งขว้างแต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุม หลายเรื่อง
ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดท างานบ่อย ๆ ,ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคง ใช้ได้(เนื่องจาก
เว็บไซต์นั้นอาจปิดไป),คอยตอบอีเมล์หรือค าถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บ ข่าวสารก็ต้องปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา,ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่าง สม่ าเสมอ 
 2.แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบ  
 Koontz (1988) ใหความหมายของระบบวา ระบบหมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพสิ่ง 
(entities) หรือสวนประกอบยอยๆ (components) ในลักษณะที่เชื่อมโยงตอกัน (interconnected) หรือ
พ่ึงพาอาศัยกัน (interdependent) โดยจัดใหอยู่ในรูปที่ความซับซอน หนวยหนึ่งเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
อยางใดอยางหนึ่ง   
 FitzGerald และ FitzGerald (1987:10) ไดกลาววา ระบบ หมายถึง กลุมของสวนประกอบ ยอยตาง 
ๆ ที่มีความสัมพันธตอกัน เมื่อน ามารวมกันก็จะปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไว 
 3.ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
 ทฤษฏีของการพัฒนาระบบ มีนักวิชาการได้ให้ทฤษฏีที่ส าคัญ ที่คล้ายคลึงกันและแตกต่าง กันในแต่ละ
ทฤษฏีตามรายละเอียด ดังนี้ 
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 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551) ได้ให้ค าจ ากัดความ ของเว็บไซต์ (Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจ
หลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพ่ือ น าเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูก
จัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะ
ให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบาง เว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพ่ือที่จะดู
ข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ การเรี ยกดู
เว็บไซต์โดยทั่วไปนิยม เรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บบราวเซอร์ 
 สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเว็บไซต์ (2555) นั้นมีค าศัพท์เฉพาะทางหลายค า เช่น  เว็บเพจ (web 
page) และ โฮมเพจ (home page) เป็นต้น ปัจจุบันการออกแบบ เว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากมี
เครื่องมือในการ ออกแบบ เว็บไซต์ ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป หรือแม้กระทั่ง CMS 
(Content Management System) อย่าง joomla, wordpress, drupal โดยเว็บไซต์นั้นมีไว้เพ่ือแสดงข้อมูล
ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ท าเว็บไซต์นั้น ๆ เช่น แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ข้อมูลบริษัท ขาย
สินค้า เป็นต้น 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา  
  - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักผู้ใช้บริการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง
พัฒนา    
  - ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาโครงการมูลนิธิเฟืองพัฒนา จ านวน 200 คน 
  - กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาโครงการมูลนิธิเฟืองพัฒนา จ านวน 20 คน คัดเลือกแบบ
เจาะจง 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  - แผนผังระบบงาน (System Flow Chart) 
   ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง
พัฒนา ดังนี้  
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ภาพที่ 1-1 การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
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 - แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) 
   ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data Flow Diagram การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิ
เฟืองพัฒนา ดังนี้ 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1-2 Data Flow Diagram การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
 
 
 3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
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 - วิธีการสร้างระบบการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
 - ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระบบ 
 - ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบ จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 - แบบปะเมินของผู้ใช้บริการ การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา 
 - การออกแบบระบบการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนาผู้วิจัยได้
ออกแบบภาพ Story Board 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  - การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่ได้ 
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ 
 (บุญชม ศรีสะอาด,2543:102 – 103 ) 
  ค่าร้อยละ 

   P          =   100x
N

f  

   เมื่อ      P        แทน ค่าร้อยละ 
              F        แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
              N        แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด 
  ค่าเฉลี่ย 

   X  = 
N

X  

   เมื่อ   X    แทนค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N  แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      S         =  
)1(

)( 22
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XXN
 

   เมื่อ      S       แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ∑X      แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
              N       แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ผลการวิจัย 
 1. ระบบการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา ที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีค่าเฉลี่ย 
4.82 (S.D. =0.00) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา พบว่า มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.66 (S.D. =0.04) อยู่ในระดับมาก 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนา ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ เรื่อง 
การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความรวดเร็ว และ ระบบงานง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 (S.D. = 
0.00) มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลหน้าต่าง ๆ มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.67 
(S.D. = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพมาก และความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ เรื่อง การจัดวางเครื่องมือหรือปุ่ม
ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.33 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟือง
พัฒนาที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.66 (S.D. =0.04) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุดซึ่งถือว่าเป็น
ระบบฐานข้อมูลที่สามารถด าเนินการทางธุรกิจได้จริง ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา 
โดยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนาสามารถใช้ได้จริงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการจัดการธุรกิจผ่านระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งสามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ 
ในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความรวดเร็ว และ ระบบงานง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 4.8 (S.D. = 0.41) มีระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลหน้าต่างๆ มีความรวดเร็ว 
มีค่าเฉลี่ย 4.7 (S.D. = 0.47) อยู่ในระดับคุณภาพมาก และความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ เรื่อง การจัดวาง
เครื่องมือหรือปุ่มต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.55 (S.D. = 0.51) อยู่ในระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดการจ่ายบิล กรณีศึกษา มูลนิธิเฟืองพัฒนาไปใช้ 
- การเข้าถึงระบบช้า 
- ตัวหนังสือวิ่งช้าไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 - ไม่มี -  
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บทคัดย่อ 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK 
กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย  (จ ากัด) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของทางธุรกิจด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย  (จ ากัด) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงาน 
บริษัทTBKK ท าการคัดเลือกโดยเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) 
พัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) ผลการวิจัยปรากฏว่า 
พัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับคุณภาพมาก ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน และผลการประเมินพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับคุณภาพมาก 
  สรุปได้ว่าพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) ที่
พัฒนาขึ้นนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวม 4.88 (SD = 0.17) 
อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด ซึ่งถือว่าเป็นว่า พัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค 
ประเทศไทย (จ ากัด) ที่ใช้งานได้จริงเนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า 
ว่า พัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงพร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูล 
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 This research is a developmental research. With the objective to develop TBKK data 
collection website, case study of TBKK Thailand (Limited) and to study the satisfaction of 
TBKK data storage business case study, TBKK Thailand Company Limited Used in this 
research is TBKK employees, specifically selected The sample group consisted of 20 people. 
The tools used in this research were 1) TBKK data collection website development, case 
study of TBKK Thailand (Limited). TBKK data collection website development case study 
TBKK Thailand (Limited) company has very high quality Which is based on assumptions And 
the evaluation results showed that the average user satisfaction was at a high quality level 
 In conclusion, the development of TBKK data collection website, case study of TBKK 
Thailand (Ltd.), developed this The results of the satisfaction assessment of the users of the 
developed website With a total average of 4.88 (SD = 0.17) at the highest quality level 
Which is considered Developing TBKK data collection website: Case study of TBKK Thailand 
(Limited) Company that actually works because it is consistent with the research that has 
been studied It can be concluded that the development of TBKK data collection website in 
case of TBKK Thailand (Limited) company can be utilized and can actually facilitate the 
users. 
 
Keywords : satisfaction, website, data storage 

 

บทน า 
   ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management Systems: DBMS) เป็นระบบซอฟต์แวร์
จัดการฐานข้อมูล ที่บริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆ ผลิตมาจากโรงงาน เช่น Oracle, Zybase, MSSQL, MySQL ชนิด 
DBMS มีหลายชนิด ขึ้นกับเก็บโครงสร้าง DBS ชนิดไหนเช่น HDBMS, RDBMS, NDBMS เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่โดยพ้ืนฐานของระบบ MIS แล้ว 
จะเป็นระบบท่ีสามารถสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องมีตัวช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการ
ฐานข้อมูลให้เป็นระเบียบรวมทั้งควบคุมและตรวจสอบผลของระบบปฏิบัติการด้วย 
ดั้งนั้นทางฝ่ายไอทีจึงตระหนักถึงความส าคัญในการน าระบบการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เป็นอย่างมาก โดย
มุ่งเน้นการด าเนินโครงการให้เกิดรูปธรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ใช้งานได้จริง 
   ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย 
(จ ากัด) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดความผิดพลาด ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย และเสียหายของข้อมูล 
ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อลูกค้า และเจ้าของร้านอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์การจัดเกบ็ข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) 
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 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค 
ประเทศไทย (จ ากัด)  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 Borg Gall. (1989) กล่าวถึง การวิจัยและพัฒนาว่า เป็นการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิจัย 
เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็น  
กระบวนการพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ได้แก่ แบบเรียน ฟิลม์ สไลด์ แถม
บันทึกเสียง เทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 เปรื่อง กุมุท (2556) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็นความพยายามท่ีสร้างสรรค์ผลผลิตและ
กระบวนการบางสิ่งบางอย่าง ตามหลักการเฉพาะ และตามระเบียบวิจัยที่สามารถรับรองคุณภาพของผลิตผล
กระบวนการ ผู้วิจัยจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ และ พัฒนาผลผลิต ด้านการทดลอง ประเมินผล และป้อน
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตให้พัฒนาขึ้นทั้งด้านคุณภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 อนุรุท สติมั่น (2555) กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาว่า เป็นกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงเพียงเพราะต ารา ฟิล์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงวิธีการและโปรแกรมการศึกษาโดยจุดเน้น 
องค์การวิจัยและพัฒนาการ คือ การพัฒนาโปรแกรมที่จะท าให้เกิดระบบการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์
และการฝึกอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า หลักการของระบบฐานข้อมูลบันทึกการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจด้าน
การบริการจองห้องพักออนไลน์ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ลดการสูญเสียจากการคิดเงินผิด ลดการรั่วไหล
ของกระบวนการท างาน   
 การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์และ
ตัดสินใจก่อนลงมือทา เช่น วัตถุประสงค์อะไร, ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, ทีมงานมี ใครบ้างและแต่ละคน
เชี่ยวชาญเรื่องใด, เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะ น ามาใช้, รูปแบบเว็บ เพจเป็น
อย่างไรและการประชาสัมพันธ์จะหา ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งที่กล่าวมาเป็น สิ่งที่เราจะพิจารณากันในบทนี้  คือ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขึ้นตอนต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายแนวคิดหนังสือเล่มนี้จึง ขอรวบรวมและ
สรุปมาเฉพาะประเด็นส าคัญๆ เพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ สร้างเว็บไซต์ตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดังนี้ 
  1)  ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
  ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้นต่อๆไปมี
แนวทางท่ีชัดเจนเรื่องหลักๆ ที่คุณควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  
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  - ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการน าเสนอหรือต้องการให้
เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ข้อมูล ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆที่จะตามมา 
เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์รวมทั้งลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือ
องค์กรวัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย 
  - ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของคุณคือใครและออกแบบเว็บไซต์ให้ ตอบสนอง
ความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก เทคโนโลยีที่นา
มาสนับสนุนและอ่ืนๆ  
  - เตรียมแหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์คุณต้องรู้ว่าข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
ใช้จะมาจากแหล่งใดไดบ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัทใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือถ้าเป็นเว็บข่าวสารข่าวนั้นจะ
มาจากแหล่งใดมีลิขสิทธ์หรือไม่  
  - เตรียมทักษะหรือบุคลากรการสร้างเว็บต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการเตรียม เนื้อหา
ออกแบบกราฟิกเขียนโปรแกรมและการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาด ใหญ่อาจจะต้องใช้
บุคลากรเป็นจ านวนมากแต่ส าหรับเว็บไซต์เล็กๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียวคุณจะต้อง ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง
นั้นๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเอาไว้ 
  - เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ ,โปรแกรมส าหรับสร้าง กราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย,โปรแกรมยูทิลิตี้,โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้, การจดทะเบียน
โดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting) และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม  
  2)  วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล(Analysis and Information Architecture)  
  ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรกไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ ,
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรวมทั้งเนื้อหาหลักของเว็บไซต์น ามาประเมิน วิเคราะห์และ
จัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อก าหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการ ออกแบบและด าเนินการใน
ขั้นต่อๆไป ผลที่ได้รับจากข้ัน ตอนนี้ควรประกอบไปด้วย 
  - แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (site structure), สารบัญ (table of content),ล าดับการน าเสนอ 
(storyboard) หรือผังงาน (flowchart)  
  - ระบบน าทางหรือเนวิเกชั่น (navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างและรูปแบบของเมนู  
  - องค์ประกอบที่จะน ามาใช้บนเว็บ เพจมีอะไรบ้าง เช่น ภาพกราฟิก ,เสียง,วิดีโอ,มัลติมีเดีย,แบบฟอร์ม 
ฯลฯ อะไรบ้างที่บราวเซอร์ของผู้ชมสนับสนุน และอะไรต้องอาศัยโปรแกรมเสริม  
  - ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ  
  - ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์  
  - คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์รวมถึงข้อจ ากัดและบริการเสริมต่างๆที่มีให้ 
  3)  ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล(Page Design and Content Editing) 
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  เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บ เพจเพ่ือให้ผู้ชม
เกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่คุณต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถทางด้านศิลปะ 
โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Adobe Fireworks สา หรับผลลัพธ์ที่
ไดจ้ะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ภาพ พ้ืนหลัง ปุ่มเมนูไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์
และแบบโฆษณา  
  การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่ 
ภาพกราฟิกเช่น ฟอนต์ขนาดและสีข้อความ สีพ้ืนบริเวณที่วาง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น 
นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริมอ่ืนๆของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไวด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และ 
โปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชมหรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ  
  ในส่วนของเนื้อหาขั้นตอนนี้จะเป็นการนา เอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้และตรวจทานความ ถูกต้อง 
เพ่ือให้พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
  4)  ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing)  
  เป็นขั้นตอนสร้างเว็บเพจข้ึนมาจริงโดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบ ไว้เนื้อหา
ต่างๆจะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบลิงค์ระบบนา ทางถูกสร้างและองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้าที่  
  อย่างไรก็ตามเมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงคุณอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่ เหมาะสม หรือ
ควรได้รับการปรับแต่งก็สามารถทา ได้โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรม ส าหรับสร้างเว็บไซต์เช่น 
Adobe Dreamweaver  
  เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรไดรับการทดสอบก่อนที่จะออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ ถูกต้องของ
เนื้อหา การท างานของลิงค์และระบบน าทาง,ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล 
นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่น ของบราวเซอร์
ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  5)  เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion)  
  โดยทั่วไปการน าเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดคือ HTML และ
ไฟล์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องข้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์      หรือบางครั้ง
เรียกว่าการ“พับบลิช” (publish) อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมี คุณสมบัตนี้ในตัว หรืออาจใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น FileZilla,CuteFTP หรือใช้เครื่องมือ อ่ืนบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 
  หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถ ทดสอบบน
คอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการทา งานของ โปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งท าไม่ได้บนเครื่องของคุณ หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเครื่องของคุณ  
  เว็บไซต์ที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดีมีการวางโครงสร้างและการ ออกแบบที่
เหมาะสมแล้วยังต้องได้รับการโฆษณาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย หรือ ในวงกว้างออกไป
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อีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธ์ที่ทา ได้หลายวิธีซึ่งไม่จา เป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเสมอไป โดย
สามารถท าไดตั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ประกาศ บนเว็บบอร์ดสาธารณะการส่ง
อีเมลแนะน าตัวการเพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้นหรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น 
เช่น การจัดงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บไซต์อ่ืนบนสิ่งพิมพ์หรือตามวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น 
  6)  ดูแลและพัฒนา (Maintenance and Innovation) 
  เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วคุณไม่ควรทิ้งขว้างแต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุม หลายเรื่อง
ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดท างานบ่อยๆ ,ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคง ใช้ได้(เนื่องจาก
เว็บไซต์นั้นอาจปิดไป),คอยตอบอีเมล์หรือค าถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บ ข่าวสารก็ต้องปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา,ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่าง สม่ าเสมอ 
 2. การพัฒนาเว็บไซต์เป็นงานธุรกิจ (E-commerce) 
 ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ (2555) ให้ความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง 
  1. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
  2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล 
  3. มีความเป็นอิสระของข้อมูล 
  4. มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง 
  5. ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง 
 สมชาย ใจกันทะ (2555) ให้ความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บในที่เดียวกัน ซึ่งแต่เดิมถูกจัดเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูลเป็นระบบแฟ้มข้อมูล 
ฐานข้อมูลมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบแฟ้มข้อมูล ได้แก่ ความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
ความขัดแย้งของข้อมูลความยากในการแก้ไขและบ ารุงรักษา การผูกติดกับข้อมูล การกระจายของข้อมูล และ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลลดลงในงานฐานข้อมูลจ าเป็นต้องเข้าใจหลักการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ตรรกะ คือ สิ่ง
ที่โปรแกรมหรือผู้ใช้เห็น กายภาพเป็นสิ่งที่ระบบปฏิบัติการเห็น ฐานข้อมูล คือ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สคีมา คือ โครงสร้างฐานข้อมูล อินสแตนซ์ คือ เนื้อข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล คือ 
โครงสร้างข้อมูลระดับตรรกะที่น าเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็น เอนทิตี คือ สิ่งที่เรา
สนใจเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องด้วย แอตทริบิวต์ คือ คุณลักษณะของเอนทิตี ระบบฐานข้อมูลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล และ บุคลากร โดยบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการการบริหาร
ฐานข้อมูล คือ ผู้บริหารฐานข้อมูล คุณลักษณะของระบบฐานข้อมูล คือ มีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยสุด มี
ความถูกต้องของข้อมูลสูงสุด มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด มีความเป็นอิสระของข้อมูล และมีการควบคุม
จากศูนย์กลาง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า แนวคิดของระบบฐานข้อมูลบันทึกการให้บริการร้านกาแฟนั้น 
หมายถึง ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนได้ดี มีความเป็นอิสระของข้อมูล ท าให้ข้อมูลบูรณะกลับ 
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สู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานอย่างดี มีความเป็นอิสระของข้อมูล ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการ
ควบคุมจากศูนย์กลาง 
 3. การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
 ทฤษฎีของการพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) 
มีนักวิชาการได้ให้หลักการที่ส าคัญ ทั้งท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในแต่ละหลักการตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ธีรพงศ์ ชูชื่น (2555) ให้ความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle; SDLC) เป็นวงจรที แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระ
ทั้งสิ้นสุดกระบวนการรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบมีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิด
ความแตกต่างในรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบในปัจจุบันมีรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบแตกแขนง
ออกไปมากมาย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบน้ าตก (Waterfall Model) วงจรการพัฒนาระบบแบบ
นี้ได้มีการแพร่หลายและใช้งานใน ปี ค.ศ.1970 เป็นรูปแบบที่มีมานานและเป็นที่ นิยมใช้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีหลักการเปรียบเสมือนกับน้ าตกซึ่งไหลจากทีสูงลงทีต่ า ซึ่งในอดีตมีการพัฒนาระบบงานโดยหลักการ
นี้เมื่อท าตามขั้นตอนหนึ่ง แล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาทีขั้นตอนก่อนหน้าได้อีก ท าให้มองเห็นจุดอ่อนของ
หลักการนี้ว่าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ในปัจจุบันแต่ละขัน
ตอนการ ท างานสามารถทีจะวนหรือย้อนกลับ ( Iteration) ไปแก้ไขขั้นตอนก่อนหน้าได้หรือที่เรียกว่า 
Adapted Waterfall Model และข้ันตอนการท างานของโมเดลน้ าตก สามารถอธิบายในแต่ละข้ันตอนดังนี้  
 1) การวางแผนระบบ (Systems Planning) หรือการส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) 
เป็นขั้นตอนแรกที่ถูกกล่าวถึงในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทีมงานพัฒนาระบบซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นและ
อนุมัติให้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบจะส ารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ปัญหาและความต้องการที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่จ าน ามาใช้ ทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือสิ่งทีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและประมาณการของค่าใช้จ่ายที่
ต้องใช้ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ และผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจใน
การตัดสินใจว่าสมควรทีจะพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับหน่วยงานของตนเองหรือไม่ และระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นใหม่จะมีคุณลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็จะมีระบบสารสนเทศที่มีรายละเอียดแตกต่าง
กันไปนอกจากนี้ในทางปฏิบัติทีมงานในการส ารวจเบื้องต้นอาจจะเป็นทีมงานเฉพาะกิจที่ควรจะประกอบด้วย
สมาชิกภายในและภายนอกองค์การที่มีหน้าทีศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งอาจจะเป็นคนละ
กลุ่มกับทีมงานวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ  
 2) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) หรือการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement 
Analysis) จะเป็นขั้นตอนส าคัญในการด าเนินการหลังการส ารวจเบื้องต้นถึงปัญหาและความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบโดยการวิเคราะห์ระบบจะมุ่งเจาะลึกในรายละเอียดทีมากกว่าขั้นส ารวจเบื้องต้นในประเด็นความ
ต้องการของผู้ใช้การใช้งานแต่ละด้านของระบบใหม่ ปัญหา อุปสรรค ข้อเด่นและข้อด้อยของวิธีการท างานใน
ปัจจุบันและสุดท้ายก็จะสรุปวิเคราะห์จัดท าเอกสาร เพ่ือท ารายงานเสนอฝ่าย PDF created with 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1338 

 

pdfFactory trial version 9 บริหารของหน่วยงานในการพิจารณาตัดสินใจด าเนินงานอีกครั้ง และใช้เป็น
ข้อมูลส าคัญในการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ให้ได้ตรงความต้องการครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัจจุบัน
และอนาคต  
 3) การออกแบบระบบ (Systems Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะน าข้อมูลจากการศึกษามาใช้ 
ออกแบบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศใหม่ ตั้งแต่การแสดงผลการป้อนข้อมูล กระบวนการ
เก็บรักษา การปฏิบัติงาน และบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบใหม่ เพ่ือที่จะท าการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับน ามาพัฒนาเป็นระบบใหม่ต่อไป ซึ่งการออกแบบระบบต้องท าการออกแบบ ทั้งการออกแบบเชิง
ตรรกะ (Logical Design) และการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) การออกแบบเชิงตรรกะเป็น
กระบวนการออกแบบโดยไม่ได้ค านึงถึงฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์ม แนวคิดนี้เป็นการให้แน่ใจว่าสามารถ
ออกแบบระบบให้ท าหน้าที่ได้ตามต้องการ การออกแบบเชิงกายภาพเป็นการแปลงข้อก าหนดคุณลักษณะให้
เป็นข้อก าหนดคุณลักษณะเชิงกายภาพโดยออกแบบส่วนต่าง ๆ ของระบบที่สามารถใช้ได้จริงทั้งในด้านการ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลของระบบและการให้สารสนเทศแก่ผู้ใช้ระบบ  
 4) การปรับใช้ระบบ (Systems Implementation) หรือการจัดหาระบบ Systems Acquisition 
ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลักคือการพัฒนาระบบ การทดสอบ และการติดตั้ง โดยเมื่อทีมงานพัฒนาระบบได้
ออกแบบได้ก าหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของระบบสารสนเทศใหม่แล้ว ทีมงานพัฒนาระบบก็จะเลือก
เทคโนโลยีที่จะใช้ทั้งหมด ทั้งในด้านของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่ต้องการหลังการขาย 
นอกจากนี้ทีมงานพัฒนาระบบก็ต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาโดยให้มีการ ยืน ข้อเสนอจากผู้ขายและ
ทีมงานพัฒนาระบบก็จะศึกษาและเสนอข้อคิดในการพิจารณาตัดสินข้อเสนอ ของผู้ขายแต่ละราย เพ่ือให้
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการโครงการตัดสินใจเพ่ือน าอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น มาติดตั้งและพัฒนาเป็นระบบ
ใหม่ต่อไป รวมถึงทีมงานพัฒนาระบบจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และทดสอบการใช้งานว่าระบบ
สารสนเทศใหม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และรูปแบบที่ได้ท าการออกแบบไว้หรือไม่อย่างไรก็ดีการ
ติดตั้งระบบใหม่ก็ควรที่จะส าเร็จตามตางรางที่ก าหนดเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าระบบใหม่มาใช้แทนที่ระบบเก่าได้
ทันเวลาและควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมต่อการใช้งานระบบใหม่ด้วย 
 5) การบ ารุงรักษาระบบ (Systems Maintenance) เมื่อระบบใหม่ได้ถูกใช้งานแล้วก็จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและก าหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาด รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมลักษณะเฉพาะใหม่ ๆ ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
แก่ระบบ เพื่อให้ระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุดตลอด อายุการใช้งานที่
ควรจะเป็นระบบ แต่เมื่อต้นทุนการบ ารุงรักษาระบบสูงมากหรือมีความต้องการขององค์การเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากจะเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วทีจะเริ่มออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ เพ่ือน ามาใช้
แทนระบบเดิม จากนั้นวงจรการพัฒนาระบบจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง 
 4. การพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการ 
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 สุวรรณี ศรีนวล (2557) ได้สรุปความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง การบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ าซ้อน
ของข้อมูลรวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์การในอดีตการเก็บข้อมูลมักจะเป็นอิสระต่อกันไม่
มีการเชื่อมโยงของข้อมูลเกิดการสิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีส่วนประกอบ
ที่ส าคัญ 3 ส่วนได้แก่ 
 1) ภาษาค ายามของข้อมูล (Data Definition Language: DDL) ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษา ทางการ
ที่นักเขียนโปรแกรมใช้ในการสร้างเนื้อหาข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น
แบบฟอร์มที่ต้องการของโปรแกรมประยุกต์หรือในส่วนของ DDL จะประกอบด้วย ค าสั่งที่ใช้ในการก าหนด
โครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการเพ่ิมคอลัมน์การก าหนดดัชนี 
เป็นต้น  
 2) ภาษาการจัดการฐานข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) เป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ใน
การจัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโปรแกรมภาษาในยุคที่สามและยุคที่สี่เข้าด้วยกัน เพ่ือ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ภาษานี้มักจะประกอบด้วยค าสิ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมพิเศษขึ้นมา
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ในปัจจุบันที่นิยมใช้ได้แก่ ภาษา SQL (Structure Query Language)  
 3) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บและการจัดข้อมูล ส าหรับ
การบ ารุงรักษาในฐานข้อมูล โดยพจนานุกรมจะมีการก าหนดชื่อของสิ่งต่างๆ (Entity) และ ระบุไว้ในโปรแกรม
ฐานข้อมูลเช่น ชื่อของฟิลด์ ชื่อของโปรแกรมที่ใช้รายละเอียดของข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้และผู้ที่รับผิดชอบแสดง
ส่วนประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 ทวีรัตน์ นวลช่วย (2557) ได้สรุปความหมายระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ( Relation 
Database) เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบันรูปแบบนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย อี เอฟ คอดด์ 
(E.F. Codd) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นรูปแบบที่เข้าใจ ง่ายส าหรับผู้ใช้ไม่ซับซ้อน 
รวมถึงเป็นรูปแบบที่มีเครื่องมือที่ช่วยในการเรียกใช้ข้อมูลโดยใช้ค าสั่งง่าย ๆ ดังเช่น SQL ส่วนใหญ่ซึ่งเป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบที่ใช้กับฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยจะ
รวบรวมรีเลชั่นต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ (Relationship) มาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ใน
ลักษณะตารางสองมิติที่ประกอบด้วยแอทริบิวต์ที่แสดงคุณสมบัติของรีเลชั่นหนึ่ง ๆ โดยที่รีเลชั่นต่าง ๆ ได้ผ่าน
กระบวนการท ารีเลชั่นให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหว่างการออกแบบเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและ
เพ่ือให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลซึ่งให้ภาพของ
ข้อมูลในระดับภายนอก (External Level) และระดับแนวคิด (Conceptual Level) แก่ผู้ใช้ข้อมูลได้เป็นอย่าง
ดีรีเลชั่นต่าง ๆ ในฐานข้อมูลจะประกอบด้วย แอททริบิวต์ต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการ
เก็บข้อมูลและสามารถเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นผู้จัดการฐานข้อมูล
ตามที่ฐานข้อมูลถูกออกแบบไว้ในการประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูลค าศัพท์ที่นิยมใช้คือแฟ้มข้อมูล (File) เรคค
อร์ด (Record) ฟิลด์ (Field) เมื่อเปรียบเทียบกับศัพท์ที่ใช้ใน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ตาราง (Table) แถว 
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(Row) และคอลัมน์ (Column) ตามล าดับอันที่จริงแล้ว ศัพท์ต่าง ๆ มักจะถูกเรียกสลับกันไปค าศัพท์ต่าง ๆ ที่
ควรทราบมีดังนี้รีเลชั่น (Relation) มีค าเรียกทั่วไปว่าตาราง (Table) เป็นค านามที่แทนข้อมูลของเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เช่น รีเลชั่นของข้อมูลพนักงาน ทูเพิล (Tuple) คือค่าของข้อมูลในแต่ละแถว (Row) หรือที่เรียกว่า เรคค
อร์ด (Record) คาร์ดินาลลิตี (Cardinality) คือจ านวนแถวของข้อมูลในแต่ละรีเลชั่น แอททริบิวต์ (Attribute) 
คือ รายละเอียดของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ซึ่งเป็นสิ่งที แสดงให้รู้ว่ารีเลชั่นนั้น ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูล
อะไรบ้าง หรือรู้จักกันในชื่อของคอลัมน์ (Column) หรือฟิลด์ (Field) คีย์หลัก (Primary Key) คือแอททริบิวต์
ที มีค่าของข้อมูลเป็นเอกลักษณ์หรือเฉพาะเจาะจงและจะเป็นค่าที่ไม่ซ้ ากัน ในแต่ละทูเพิลโดเมน (Domain) 
หมายถึง ขอบเขตของค่าของข้อมูลที ควรจะเป็นในแต่ละ แอททริบิวต์  
 ศิริลักษณ์  โรจน์กิจอ านวย (2556 : 48) ได้สรุปความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่เข้าใจง่ายส าหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใช้ซึ่งไม่ใช่นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์หรือผู้จัดการฐานข้อมูล โดยเป็นกลุ่มของรีเลชั่นหรือตารางที่ข้ อมูลถูกจัดเก็บ
เป็นแถวและคอลัมน์ซึ่งท าให้ผู้ใช้เห็นภาพของข้อมูลได้ง่าย โดยผู้ใช้ไม่ต้องรู้ว่าข้อมูลถูกจัดเก็บจริงอย่างไร 
รวมถึงวิธีการเรียกใช้ข้อมูล (Access Approach) และเป็นภาษาที่ ใช้ในการเรียกดูข้อมูล เป็นลักษณะคล้าย
ภาษาอังกฤษไม่จ าเป็นต้องเขียนล าดับขั้นตอน (Proccedural) เช่น SQL สามารถเรียกใช้หรือเชื่อมโยงข้อมูล
ท าได้ง่าย โดยใช้โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์เช่น JOIN INTERSECT เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ทฤษฎีของระบบฐานข้อมูลบันทึกการให้บริการจองห้องพักออนไลน์ 
หมายถึง ชุดของข้อมูลที่รวมเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องราวเดียวกันรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นชุดข้อมูลเข้า
ด้วยกัน บางข้อมูลอาจจะได้มาจากการประมวลผลข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลกลับไปเก็บที่ต าแหน่งที่ต้องการ 
วิธีด าเนินการ 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค 
ประเทศไทย (จ ากัด) ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
  4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย  
(จ ากัด) 
  1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค 
ประเทศไทย (จ ากัด) 
  1.3 ประชากร ได้แก่ พนักงาน บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) จ านวน 300 คน 
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  1.4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) จ านวน 20 คน คัดเลือกแบบ
เจาะจง 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
  2.1 แผนผังงาน (System Flow Chart) 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart การพัฒนาเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK  กรณีศึกษา  
บริษทัทีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) ดังนี้ 
 

 
 

  
ภาพ 2-1 แสดง Flow Chart เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) 
 
 
  2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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  ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data Flow Diagram เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค 
ประเทศไทย (จ ากัด) ดังนี้ 

 
 

 ภาพที่ 2-2 แสดง Data Flow Diagram เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค 
ประเทศไทย (จ ากัด) 
 3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
  3.1 วิธีการสร้างเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) 
  3.2 การออกแบบเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่ได้ 
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 :102 – 103) 
   1) ค่าร้อยละ  

       P = 100x
N

f   

       เมื่อ      P     แทน ค่าร้อยละ 
        F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
         N    แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
   2) ค่าเฉลี่ย 
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       X  = 
N

X   

       เมื่อ X  แทนค่าเฉลี่ย  
      ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
       N แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
   3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

      S      =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

      เมื่อ   S     แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ∑X      แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
      N        แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการด าเนินการศึกษาวิจัย 
  1.1 ประสิทธิภาพของ การออกแบบเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค  
ประเทศไทย (จ ากัด) ที่พัฒนาขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลที่ได้มีค่าเฉลี่ย 4.83 (SD = 0.01) อยู่ในระดับ
คุณภาพมาก 
  1.2  ความพึงพอใจของผู้ใช้2 การออกแบบเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค 
ประเทศไทย (จ ากัด) พบว่ามีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.88 (SD = 0.17) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

1. เว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย  (จ ากัด) ความคิดเห็นที่มีค่า
มากที่สุด คือ สีบล็อกเมนูหน้าหลักมีความเหมาะสม ขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเมนูหน้าหลักมีความเหมาะสม 
ตัวอักษรที่ใช้ในเมนูหน้าหลักมีความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใช้ในเมนูการจัดระบบมีความเหมาะสม ข้อมูลและ
เนื้อหาชัดเจน ข้อมูลและเนื้อหาชัดเจน ระบบมีความน่าสนใจ ภาษาท่ีใช้สื่อความหมายชัดเจนขั้นตอน login มี
ความเหมาะสม เข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว ภาพที่ใช้มีความเหมาะสม ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 (SD = 0.00) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด  รองลงมา คือ     Banner มีความ
เหมาะสม ขนาดตัวอักษรหน้า Login มีความเหมาะสม สีของบล็อกเมนูการจัดระบบมีความเหมาะสม การใช้
งานระบบง่ายสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
4.67 (SD = 0.58) อยู่ในระดับคุณภาพมาก และน้อยที่สุด คือ สีตัวอักษรที่ใช้ในเมนูการจัดระบบมีความ
เหมาะสม ภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.33 (SD = 0.58)  

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย 
(จ ากัด) ความคิดเห็นที่มีค่ามากท่ีสุด คือ การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 5.00 (SD = 0.00) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาษาท่ีใช้สื่อความหมายชัดเจน 
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ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ มีค่าเฉลี่ย คือ 4.95 (SD = 0.22) อยู่ในระดับคุณภาพมาก และน้อย
ที่สุด คือ ระบบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.75 (SD = 0.44)  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลTBKK กรณีศึกษา บริษัททีบีเคเค ประเทศไทย (จ ากัด) 
ไปใช้ 
  1.1 ควรปรับความเร็วของการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซด์ให้เร็วขึ้น 
  1.2 ควรปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอ่ืนๆได้ 
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S 047 
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์  

กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย (จ ากัด) 

Development of Website Car camera sales business  
Case study at SonyTechnology Thailand 

 
           สุพล กลิน่หอม1   ชินกฤต ประสารยา2 

         Supon krinhom1  Hinagidec Prasanya2 

บทคัดย่อ 
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา 
บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของทางธุรกิจด้านการขายกล้องติด
รถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทย (จ ากัด) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงาน 
บริษัทโซนี่ ท าการคัดเลือกโดยเจาะจง จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เว็บไซต์ ทาง
ธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยีประเทศไทย (จ ากัด)  2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ) เว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยีประเทศไทย 
(จ ากัด) 
    ผลการวิจัยปรากฏว่า เว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ 
เทคโนโลยีประเทศไทย (จ ากัด) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพมาก ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน และผลการ
ประเมินพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพมาก 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, เว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์, การพัฒนาเว็บไซต์ 
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Abstract 
  This research Aims to develop is Development of Website Development of Website 
Car camera sales business Case study at Sony Technology Thailand Development of Website 
This research Aims to develop is Development of Website Development of Website Car 
camera sales business Case study at Sony Technology Thailand  And to the satisfaction of 
users of Development of Website This research Aims to develop is Development of Website 
Development of Website Car camera sales business Case study at Sony Technology Thailand 
selected The specific method A sample of 32 people The tools used in this research include 
1) Website This research Aims to develop is Development of Website Development of 
Website Car camera sales business Case study at Sony Technology Thailand 2) Satisfaction 
questionnaire of Website Development of Website Car camera sales business Case study at 
Sony Technology Thailand 
    The findings development Website This research Aims to develop is Development 
of Website Development of Website Car camera sales business Case study at Sony 
Technology Thailand At a highest level which is based on the assumption And Evaluation 
The study found that satisfaction Average highest level 
    
Keywords : Satisfaction, Website Car camera sales, Development of Website 
 
บทน า 
    ปัจจุบันบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) มีการผลิตและใช้เว็บไซต์ในการติดต่อสื่อและ
จัดการระบบต่างๆแต่ยังไม่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มย่อยเท่าที่ควร และที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเว็บไซต์เป็นบริการที่
เข้าถึงง่ายจึงเป็นแหล่งดึงดูดให้ผู้ใช้บริการมีความสนใจมากข้ึนและเข้าถึงบริการมากยิ่งข้ึน 
    ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะการพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา 
บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) ในปัญหาข้างต้นเพ่ือเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ คณะผู้จัดท าโครงงาน
ได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นระบบงานใหม่ที่มีความสามารถใน
การบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาข้อมูลที่บันทึกได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นย า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและประโยชน์แก่องค์กรต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
    1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย (จ ากัด) ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพมาก 
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    2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ 
กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
    ประสาน จันทะคาม (2558) กล่าวว่า การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ คือ การวางแผนการจัดล าดับ 
เนื้อหาสาระของเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่  เพ่ือจัดท าเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทั้งหมด
เปรียบเสมือนแผนที่ ที่ท าให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ ช่วยในนักออกแบบเว็บไซต์ไม่ให้หลงทาง การ
จัดโครงสร้างของเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การที่จะท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้
อย่างเป็นระบบ และเมื่อพูดถึงการสร้างเว็บไซต์หลายคนอาจจะนึกถึงแต่การใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บอย่าง  
Dreamweaver เพ่ือจัดหน้าเว็บเพจ และใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือสร้างภาพกราฟิกส าหรับตกแต่งแต่ 
ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะหาก คุณ
ต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกบวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จก็จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี ท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนา โครงการประเภท
อ่ืนโดยทั่วไป  
   การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายซึ่งคุณจะต้องหาข้อมูล วิเคราะห์
และตัดสินใจก่อนลงมือทา เช่น วัตถุประสงค์อะไร, ใครเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย, ทีมงานมี ใครบ้างและแต่ละคน
เชี่ยวชาญเรื่องใด, เนื้อหาหรือข้อมูลจะมาจากที่ไหน, เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะ น ามาใช้, รูปแบบเว็บ เพจเป็น
อย่างไรและการประชาสัมพันธ์จะหา ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งที่กล่าวมาเป็น สิ่งที่เราจะพิจารณากันในบทนี้  คือ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขึ้นตอนต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายแนวคิดหนังสือเล่มนี้จึง ขอรวบรวมและ
สรุปมาเฉพาะประเด็นส าคัญๆ เพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้ เริ่มต้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ สร้างเว็บไซต์ตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ดังนี้ 
    1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
  ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรก าหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้นต่อๆไปมี
แนวทางท่ีชัดเจนเรื่องหลักๆ ที่คุณควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย  
    - ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการน าเสนอหรือ
ต้องการให้เกิดผลอะไร เช่น เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้า ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆที่จะตามมา เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์รวมทั้งลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจในกรณีที่
เป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรวัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย 
    - ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของคุณคือใครและออกแบบเว็บไซต์ให้ 
ตอบสนองความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก 
เทคโนโลยีที่นามาสนับสนุนและอ่ืน ๆ  
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    - เตรียมแหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์คุณต้องรู้ว่าข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดไดบ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บของบริษัทใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือถ้าเป็นเว็บข่าวสาร
ข่าวนั้นจะมาจากแหล่งใดมีลิขสิทธ์หรือไม่  
    - เตรียมทักษะหรือบุคลากรการสร้างเว็บต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการเตรียม เนื้อหา
ออกแบบกราฟิกเขียนโปรแกรมและการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาด ใหญ่อาจจะต้องใช้
บุคลากรเป็นจ านวนมากแต่ส าหรับเว็บไซต์เล็กๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียวคุณจะต้อง ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง
นั้นๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเอาไว้ 
    - เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ ,โปรแกรมส าหรับสร้าง 
กราฟิกภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย,โปรแกรมยูทิลิตี้,โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้, การจด
ทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting) และเลือกแผนบริการที่
เหมาะสม  
    2) วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล(Analysis and Information Architecture)  
    ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากข้ันแรกไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์,
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรวมทั้งเนื้อหาหลักของเว็บไซต์น ามาประเมิน วิเคราะห์และ
จัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อก าหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการ ออกแบบและด าเนินการใน
ขั้นต่อๆไป ผลที่ได้รับจากข้ัน ตอนนี้ควรประกอบไปด้วย 
    - แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (site structure), สารบัญ (table of content),ล าดับการ
น าเสนอ (storyboard) หรือผังงาน (flowchart)  
    - ระบบน าทางหรือเนวิเกชั่น (navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างและรูปแบบของเมนู  
    - องค์ประกอบที่จะน ามาใช้บนเว็บ เพจมีอะไรบ้าง เช่น ภาพกราฟิก ,เสียง,วิดีโอ,มัลติมีเดีย,
แบบฟอร์ม ฯลฯ อะไรบ้างที่บราวเซอร์ของผู้ชมสนับสนุน และอะไรต้องอาศัยโปรแกรมเสริม  
    - ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ  
    - ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์  
    - คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์รวมถึงข้อจ ากัดและบริการเสริมต่างๆที่มีให้ 
    3)  ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล(Page Design and Content Editing)  
    เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บ เพจ  
เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่คุณต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะ โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Adobe Fireworks สา 
หรับผลลัพธ์ที่ไดจ้ะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่างๆที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ภาพ พ้ืนหลัง ปุ่มเมนูไอคอนที่เป็น
หัวคอลัมน์และแบบเนอร์โฆษณา  
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    การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆที่ไม่ใช่ 
ภาพกราฟิกเช่น ฟอนต์ขนาดและสีข้อความ สีพ้ืนบริเวณที่วาง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น 
นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริมอ่ืนๆของเว็บเพจก็ต้องถูกเตรียมไวด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และ 
โปรแกรม JavaScript ที่ใช้โต้ตอบกับผู้ชมหรือเล่นเอฟเฟ็คต์ต่างๆ  
    ในส่วนของเนื้อหาขั้นตอนนี้จะเป็นการนา เอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้และตรวจทานความ 
ถูกต้อง เพ่ือให้พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
    4) ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing)  
    เป็นขั้นตอนสร้างเว็บเพจขึ้นมาจริงโดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบ ไว้
เนื้อหาต่างๆจะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบลิงค์ระบบนา ทางถูกสร้างและองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้าที่  
    อย่างไรก็ตามเมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงคุณอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่ เหมาะสม 
หรือควรได้รับการปรับแต่งก็สามารถทา ได้โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรม ส าหรับสร้างเว็บไซต์เช่น 
Adobe Dreamweaver  
    เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรไดรับการทดสอบก่อนที่จะออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความ ถูกต้อง
ของเนื้อหา การท างานของลิงค์และระบบน าทาง,ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล 
นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่น ของบราวเซอร์
ความละเอียดของจอภาพและความเร็วที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
    5) เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion)  
    โดยทั่วไปการน าเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดคือ  HTML 
และไฟล์อื่นๆที่เก่ียวข้องข้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์      หรือบางครั้ง
เรียกว่าการ“พับบลิช” (publish) อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง ซึ่งมี คุณสมบัตนี้ในตัว หรืออาจใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้ประเภท FTP เช่น FileZilla,CuteFTP หรือใช้เครื่องมือ อ่ืนบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 
    หลังจากนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถ ทดสอบ
บนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง เช่น การลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซต์อ่ืน และการทา งานของ โปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งท าไม่ได้บนเครื่องของคุณ หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเครื่องของคุณ  
    เว็บไซต์ที่จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดีมีการวางโครงสร้างและการ ออกแบบที่
เหมาะสมแล้วยังต้องได้รับการโฆษณาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย หรือ ในวงกว้างออกไป
อีกด้วย การส่งเสริมนี้มีกลยุทธ์ที่ทา ได้หลายวิธีซึ่งไม่จา เป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เสมอไป โดย
สามารถท าไดตั้งแต่แบบง่ายๆ คือการแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ประกาศ บนเว็บบอร์ดสาธารณะการส่ง
อีเมลแนะน าตัวการเพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้นหรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น 
เช่น การจัดงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บไซต์อ่ืนบนสิ่งพิมพ์หรือตามวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น 
    6) ดูแลและพัฒนา (Maintenance and Innovation) 
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    เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วคุณไม่ควรทิ้งขว้างแต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุม หลาย
เรื่องต้ังแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดท างานบ่อยๆ,ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคง ใช้ได้(เนื่องจาก
เว็บไซต์นั้นอาจปิดไป),คอยตอบอีเมล์หรือค าถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นเว็บ ข่าวสารก็ต้องปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา,ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลอย่าง สม่ าเสมอ 
    2. หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
    นายศุภชัย ธรรมวงค์ (2557) การจัดท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ และพัฒนาเว็บไซน์ E-commerce เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญในด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค จ านวน 5 ท่านผล
การศึกษาพบว่า การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพศชาย 2 ท่านและเพศหญิง 3 
ท่าน ที่มีต่อระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้านการป้อนข้อมูลเข้า ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการประมวลผล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และด้านการ
แสดงผล ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับดี 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา 
บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
    1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.  การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
    3.  การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
    4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.1 แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ 
กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด)    
     1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ 
กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด)     
     1.3 ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) จ านวน 300 คน 
      1.4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานทางบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) จ านวน 30 
คน  คัดเลือกแบบเจาะจง 
    2.  วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
      2.1 แผนผังงาน (System Flow Chart) ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart การพัฒนา
เว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) ดังนี้ 
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    ภาพ แสดง Flow Chart การพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา 
บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) 
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            2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data 
Flow Diagram การพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย (จ ากัด) ดังนี้ 

 
 

    ภาพแสดง Data Flow Diagram การพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ 
กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) 
    3.  การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
      3.1 วิธีการสร้างเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) 
      3.2 การออกแบบเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) 
    4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
      4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103) 
      4.2 ค่าร้อยละ 

      P    =  100x
N

f    

      เมื่อ     P    แทน  ค่าร้อยละ 
           F  แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
                N     แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 

4.3 ค่าเฉลี่ย 

       X   = 
N

X    

      เมือ่   X  แทนค่าเฉลี่ย   
           ∑X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
             N   แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 

4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        S     =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN
  

      เมื่อ     S    แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               ∑X  แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
                  N    แทนจ านวนคะ 
ผลการวิจัย 
    1. สรุปผลการด าเนินการศึกษาวิจัย 
      1.1 ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ทางธุรกิจ การขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) ที่พัฒนาขึ้น โดยได้รับค าแนะจากผู้เชี่ ยวชาญ พบว่าผลที่ได้มีค่าเฉลี่ย 4.50 
(SD = 0.5) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
      1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา 
บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) ที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจ มี
ค่าเฉลี่ย 4.81 (SD = 0.4) อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
    1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท
โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวอักษรของเมนูในหน้าหลักมีความ
เหมาะสม ขนาดปุ่ม Logout มีความเหมาะสม เมนูหลักสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 
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(SD = 0.0) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด  รองลงมา คือ  สีตัวอักษรหน้า Login มีความเหมาะสม ชื่อเว็บไซต์
สอดคล้องกับบริการ สีตัวอักษรของบล็อกหน้าสั่งซื้อสินค้า ขนาดของรูปภาพในหน้าบริษัท Sony มีความ
เหมาะสม คลิปวีดีโอหน้าติดต่อเรามีความเหมาะสม จ านวนช่องในการกรอกสมาชิกมีความเหมาะสม 
ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสม ลักษณะปุ่มออกจากระบบมีความเหมาะสม วีดีโอโฆษณามีความเหมาะสม เมนูหลัก
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักรวดเร็ว จ านวนช่องในการกรอกข้อมูลสั่งซื้อสินค้ามีความ
เหมาะสม จ านวนช่องในการกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ดีในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
4.67 (SD = 0.6) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ ขนาดตัวอักษรค าว่ายินดีต้อนรับมีความ
เหมาะสม ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.33 (SD = 0.0) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
    2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท
โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย (จ ากัด) ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ การเข้าถึงวีดีโอรวดเร็ว การใช้งานง่าย
และสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 5.00 (SD = 0.0) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ภาพเคลื่อนไหว
ที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย คือ 4.84 (SD = 0.4) อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ การ
เข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์รวดเร็ว เว็บไซด์สามารถน าไปใช้ได้ดีในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.78 (SD = 0.4) 
อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
ข้อเสนอแนะ          
    1. ข้อเสนอแนะในการน า ทางธุรกิจด้านการขายกล้องติดรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย (จ ากัด) ไปใช้ 
     1.1 -ไม่มี- 
    2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
     2.1 -ไม่มี- 
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Study of guidelines for solving problems and obstacles in work 
of SR Part and Die CO.,LTD. 

 
เอกกมล ภู่เกิด1  ชนะจิต ค าแผง2 เพ็ญศิริ ทองทวี3 กุสิมา เกล็บจุ4 วิเชียร ค าตานิตย์5   

Ekkamon Phoogerd 1 Chanajit Khampheng 2 Phensiri Thongthawee3 Kusima Klabju4  
Wichian Khamtanit5  

 

บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน มี 2 ด้าน ดังนี้ 1. ด้าน
บุคลากร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เท่ากับ ( x = 3.95) เพราะว่าในบริษัทมีนักศึกษาฝึกงาน
ค่อนข้างมากท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการท างาน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน ท างานที่
ซับซ้อนเกินไปท าให้งานง่าช้า 2. ด้านการจัดการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เท่ากับ ( x = 3.91) 
สาเหตุหลักๆจะอยู่ที่การวางแผนและการจัดระบบในการท างาน 

 
ค าส าคัญ:  ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

 
     
       1 นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
2 3 4 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพ ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก  

      5 ครูพี่เล้ียงในสถานประกอบการ บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 

      1 Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
2 3 4 Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 

      5 Mentor in the Workplace of SR Part and Die CO.,LTD. 
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Abstract 
 This research project purpose To study factors affecting work problems and 
obstacles The tools used in the research were the 5 level rating scale questionnaire. The 
statistics used to analyze data were mean and standard deviation. 
 The results of the research showed that in order to study the factors that affect 
the problems and obstacles in the work, there are 2 aspects as follows: 1. The overall 
personnel aspect has a high level of mean ( x = 3.95) because in the company there are 
quite a lot of intern students. Lack of knowledge and understanding of work Resulting in 
errors in work Too complex work causes slow work. 2. The overall management has a very 
high level of average ( x = 3.91). The main reason is the planning and system of work. 
 

Keywords : Problems and obstacles in work 
 
บทน า 

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น เรื่องคุณภาพ ราคาและการบริการเป็นส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ส าหรับแนวทางการควบคุมคุณภาพของสินค้า การ
ควบคุมการผลิต และการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเป็นแนวทางที่ส าคัญอย่างยิ่งที่หลายบริษัทน ามาใช้เป็น
กลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ในการท างานนั้น นอกจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานแล้ว การวางแผน
ยังจะช่วยให้งานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดเวลาและการใช้ทรัพยากรในการท างาน 
ที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผนงานที่ดี การวางแผนที่ดีเกิดจากความคิดที่รอบคอบ 
คิดจากมุมมองที่หลากหลาย การวางแผนเป็นการสร้างข้อเสนอของการด าเนินงานที่เป็นไปได้หลากหลาย
ทางเลือกโดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกและยังเป็นการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ใน
การท างานเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการท างานได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นการวางแผนถือเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด เป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะขนาดกลาง 
ได้ประสบปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น ด้านบริหารการจัดการในการท างานของบริษัท ด้านงานล่าช้า เนื่องจากมี
พนักงานไม่เพียงพอต่อการท างาน จึงท าให้เกิดการล่าช้าและการผิดพลาดในท างาน และประสิทธิภาพของงาน
ที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นที่ต้องการสืบค้นปัญหาและสาเหตุหลัก
เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน เพ่ือเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบริษัท เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

จากการที่คณะผู้วิจัยท างานที่บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด จึงท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด เพ่ือจะท าให้การท างาน



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1357 

 

ของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในการ
พัฒนาสถานประกอบการรวมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาในด้านการท างานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิด เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
   พัทธ์ธีรา สมทรง (2554) ให้ความหมายค าว่า ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ ถือเป็นสิ่งที่ขัดขวางมิให้มนุษย์ได้พบกับความต้องการของตนเอง หรือเรียกได้ว่า สิ่งที่
เป็นอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่วนค าว่า อุปสรรค 
หมายถึง สิ่งหรือเหตุที่มาขัดขวางไม่ให้เกิดความส าเร็จ 

  ในทุกองค์กรย่อมพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการ โดยปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลากร มีดังนี้ 

  1.1 ปัญหาด้านคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร มักมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่
บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ค านึงแต่สิทธิที่พึงมีพึงได้มากกว่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่พึงปฏิบัติ บางส่วนขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกายแรงใจอย่างจริงจังเพ่ือ
องค์กร และ ที่ส าคัญมากๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าขององค์กร และความจงรักภักดีต่อ
องค์กร 

  1.2 ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับไม่
สามารถบริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่ ให้ท างานได้เต็มความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรบุคคล
มากเกินความจาเป็นส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก ผู้บริหารหน่วยงานมิได้
ตระหนักและยอมรับในบทบาทของความเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการเป็นผู้บริหารงานใน
หน้าที่ 

  1.3 ปัญหาด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างค่าตอบแทนไม่สะท้อนถึงค่าของงานอย่างแท้จริง 
ไม่สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีผลการท างานที่ดีให้เข้ามาท างานหรืออยู่
ท างานกับองค์การได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะด้าน แต่ขณะเดียวกัน
บุคลากรในระดับปฏิบัติการทั่วๆ ไป บางส่วนเป็นแรงงานไร้ฝีมือแต่มีระยะเวลาการท างานมานาน มีอัตรา
ค่าจ้างค่าตอบแทนสูงมาก 
    1.4 ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอ้ืออานวยให้
บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานในหน้าที่ควบคู่กันไป เนื่องจาก
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มักก าหนดถึงสิทธิต่างๆ เป็นหลักในทางนิติศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
ละเลยมิได้ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นหลักการบริหารหรือการจัดการใน
เชิงรัฐศาสตร์ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นเชิงนามธรรม แม้จะมีการละเลย ย่อหย่อนก็มิได้มีบทลงโทษเหมือน
อย่างกฎระเบียบข้อบังคับ 

 

2. แนวคิด เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ได้ให้ความหมายของ “การปฏิบัติ” ว่าเป็นปฏิกิริยาหรือ

กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งที่มีชีวิต จะสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ก็ตาม รวมทั้งที่มีอยู่ภายในและแสดงออกมา
ภายนอก ได้ให้ข้อคิดว่า “พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ” เป็นการใช้ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย รวมทั้ง
การปฏิบัติและพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ในสภาวการณ์หนึ่งๆ หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้า คือ 
บุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันที แต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไปเป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของ
การศึกษา ต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่าง ๆเป็นส่วนประกอบทั้งทางความรู้และทัศนคติ สามารถประเมินผลได้
ง่ายแต่กระบวนการในการที่จะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน 

  ชม ภูมิภาค (2526) กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันทั้ง
สติปัญญา สมรรถภาพทางร่างกายที่บุคคลได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากยีนโครโมโซมและด้า น
สิ่งแวดล้อมจากการอบรมเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน ดังนั้นพฤติกรรมการท างานจึงแตกต่างกันไป และทาให้ประสบ
ผลส าเร็จแตกต่างกัน 

3. แนวคิดการบริหารจัดการ 
  ความหมายของการบริหารจัดการ แยกเป็น 2 ประเด็นคือ การบริหาร (Administration) 

และการจัดการ (Management) เป็นคาที่ใช้แทนกันเนื่องจากมีความหายใกล้เคียงกัน การบริหาร 
(Administration) นิยมใช้ในทางราชการเกี่ยวกับนโยบาย ส่วนการจัดการ (Management) เป็นการนา
นโยบายไปปฏิบัติ ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะลดความแตกต่างของค าทั้งสองค าในภาษาไทย เพ่ือสื่อ
ความหมายเดียวกันคือเรียกว่า “การบริหารจัดการ” (ธงชัย สมบูรณ์, 2549 : 3)องค์ประกอบของกระบวนการ
บริหารจัดการประกอบด้วย 7 ประการ (วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล, 2554) ได้แก่ 

  1. การวางแผน (Planning) เป็นงานขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของงาน การวางแผนกลยุทธ์นั้นเป็นวิธีการจัดการสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่ว่าเป็นวิธีวางแผนที่มีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นเหตุเป็นผล เริ่มจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ร่วมกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในองค์กร (Stakeholders) เพ่ือหาจุดแข็ง-จุดอ่อนขององค์กร และศึกษาโอกาส-อุปสรรค ภายนอกที่
จะมีผลกระทบต่อองค์กร เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดทิศทางเรียกว่า วิสัยทัศน์ 
(Vision) ก าหนดขอบเขตที่จะท าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่เรียกว่าภารกิจ หรือพันธ์กิจ (Mission) แล้วจึง
ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย กลวิธีหรือกลยุทธ์ที่จะท าให้งานส าเร็จ โดยมีแผนงานหรือโครงการที่มีตัวชี้วัด
ผลงาน และผู้รับผิดชอบ 
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   2. การจัดองค์กร (Organizing) เป็นอีกหน้าที่ที่มีความส าคัญไม่ต่างจากการวางแผน การจัด
องค์กร คือการจัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

  3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะ
งานเข้าท างาน ในจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณธุรกิจ ทรัพยากรในการบริหารจัดการ “คน” ถือเป็นทรัพยากร
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อน แผนงานไปสู่เป้าหมาย 

   4. การอ านวยการ (Directing) คือการด าเนินการสั่งงานอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา ผู้บริหารก็ต้องมีหน้าที่อ านวยการในระดับนโยบาย คือการมอบนโนบาย และติดตาม
ผล เมื่อมีปัญหาร่วมแก้ปัญหา 

   5. การควบคุมงาน (Controlling) หมายถึงการติดตามดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามที่ก าหนดไว้ใน แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ วิธีง่ายๆ คือการดู
ผลงานที่ทาได้เทียบกับแผนงานที่สหกรณ์ก าหนดไว้ถ้าทาไม่ได้ต้องหาสาเหตุ และร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไข 
ตัวอย่าง การช าระหนี้ของสมาชิก ชาระได้ต่ ากว่าแผนสหกรณ์ก็ต้องหาสาเหตุโดยการเข้าไปพบปะและพูดคุย
กับสมาชิกเมื่อทราบปัญหาที่เป็นสาเหตุก็ต้องหาแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาให้สมาชิก 

  6. การรายงาน (Reporting) เป็นวิธีการบอกกล่าวให้ทราบด้วยวาจา หรือท าเป็นเอกสารเพ่ือ
เป็นการบอกกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสภาวะการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  7. การงบประมาณ (Budgeting) คือการจัดหาเงินทุนเพ่ือนามาใช้ในการด าเนินงานให้
เพียงพอและทันกับความต้องการโดยค านึงถึงรายรับ-รายจ่าย ที่จะเกิดขึ้นและผลทางเศรษฐกิจจากการใช้เงิน
ทรัพยากรทางการบริหาร ที่ใช้ในการบริหารอันส าคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
สิ่งของ (Material) และวิธีการจัดการ (Merhod) เรียกว่า 4 M’s (ธงชัย สันติวงษ์, 2546 : 8) ดังนี้ 

      1. ก าลังคน (Man) หมายถึงจ านวนคนในต าแหน่งต่างๆ ที่หน่วยงานหนึ่งๆ มีอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
มีความสามารถในการใช้งานและก าลังสมองในการประกอบการงานของหน่วยงานนั้น 

      2. เงิน (Money) หรืองบประมาณเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญประการหนึ่งต่อผู้บริหาร เพราะ
ในการได้มาซึ่งก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะปฏิบัติงานนั้น ต้องอาศัยเงินหรือ
งบประมาณเป็นค่าจ้าง นอกจากนั้น เงินยังเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือการ
ด าเนินงาน 

      3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญและจาเป็นต่อการบริหารเพ่ือให้
เป็นไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในการปฏิบัติงานเกือบทุกขั้นตอน ต้องใช้เครื่องมื อ
เครื่องใช้หลายชนิด ตลอดจนเครื่องใช้ส านักงาน ก็มีส่วนในการสนับสนุนให้การบริหารในหน่วยงานต่างๆ 
ด าเนินไปอย่างราบรื่นด้วย 

      4. วิธีการจัดการ (Method) เป็นกระบวนการการบริหารจัดการในการด าเนินงานเพ่ือให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ 
การน า และการควบคุม 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อนุชา ยันตรปกรณ์ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนา
เคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร 
และด้านการบริหารจัดการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีเพศ 
และระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการรับราชการ ระดับของ
เจ้าหน้าที่ รายได้ต่อเดือนและความเพียงพอของรายได้ที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

เกตุสิณี ดวงประสาท (2552) ได้ท าการวิจัยการศึกษา ปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจการ
บริหารงานคลัง ของเทศบาลต าบลใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารการคลัง และข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ปัญหาพบว่า บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน นโยบายผู้บริหารต้องการประหยัดงบประมาณด้านบุคลากร และการจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุม
ครบถ้วน ในพ้ืนที่ขาดการเร่งรัดติดตามท าให้มีลูกหนี้ค้างช าระมาก และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
ช าระภาษี ยังมีการหลีกเลี่ยงและขาดความรู้ความเข้าใจ โดยหน่วยงานตรวจสอบมีข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ และระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเทศบาลควรปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียงพอ
กับภารกิจหน้าที่และประชาสัมพันธ์แนะน าให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และร่วมมือในการช าระภาษี
ให้กับเทศบาล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการท างานของพนักงานภายในบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์พนักงานภายในบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด เพ่ือหาปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานภายในบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 
 2.1 นัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  
 2.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือ
น ามาสร้างเครื่องมือส ารวจในขั้นต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 ร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ จากความคิดเห็นของ
พนักงานภายในบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบประเมินคุณลักษณะหาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างานของ
พนักงานภายในบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด ไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ  ใน
ด้านความตรงเชิงหา (validity) และความเท่ียง (Reliability) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค าถาม 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษาในเรื่อง เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา รายได้ ส่วน
ที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานหลังจากสร้างแบบสอบถาม
เสร็จแล้ว ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นของ
ข้อความ ค าถามที่จะใช้ศึกษาประกอบด้วย 
   1. การทดสอบคุณภาพ เครื่องมือตรวจสอบเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามให้ครูฝึกและอาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมตรงตามเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขภาษา และค าถามใช้กระชับ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย ส าหรับผู้ตอบ สามารถใช้เป็นแบบสอบถามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Pre – test) เพ่ือหาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามโดยทดสอบเก็บจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งขอความร่วมมือจากพนักงานในบริษัทเอส. อาร์. พาร์ท 
แอนด์ได จ ากัด จ านวนทุกคน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยได้ค่า ความเชื่อมั่นซึ่งถือว่า
แบบสอบถามเชื่อมั่นในระดับสูง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่พนักงานในบริษัทเอส. 
อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานภายในบริษัท 
เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด ผู้วิจัยด าเนินการสรุปผลการหาปัญหาและอุปสรรคในการท างานตาม
จุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงปัญหาในการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

 
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าปัญหาในการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของ

ปัญหาในการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ ( x  = 2.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.23) รองลงมา คือ ข้อ 4 การจัดการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.77) รองลงมา คือ ข้อ 5 เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 2.68) รองลงมา คือ ข้อ 2 
เครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 2.31) รองลงมา คือ ข้อ 3 วัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 2.00) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 6 สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 0.00) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านบุคลากรจะ
ปัญหาในการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดมากที่สุด 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงปัญหาในการท างานไม่ได้คุณภาพ 
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จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าปัญหาในการท างานไม่ได้คุณภาพ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของปัญหาในการ
ท างานไม่ได้คุณภาพอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ ( x  = 2.5,) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ข้อ 1 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.00) รองลงมา คือ ข้อ 2 เครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 
3.36) รองลงมา คือ ข้อ 3 วัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.04) รองลงมา คือ ข้อ 4 การจัดการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 2.86) รองลงมา คือ ข้อ 5 เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 1.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 
6 สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 0.27) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านบุคลากรจะมีปัญหาในการท างานไม่ได้
คุณภาพมากที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงปัญหาในการท างานไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าปัญหาในการท างานไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของ

ปัญหาในการท างานไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อยู่ในระดับน้อย เท่ากับ ( x  = 2.5) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.59) รองลงมา คือ ข้อ 4 การจัดการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.64) รองลงมา คือ ข้อ 2 เครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.59) รองลงมา คือ ข้อ 
5 เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 1.82) รองลงมา คือ   ข้อ 3 วัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 1.32,) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 6 สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 0.04) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านบุคลากรจะมี
ปัญหาในการท างานไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มากที่สุด  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงปัญหาในการท างานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่ต้องการ 
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จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าการปัญหาในการท างานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่ต้องการ โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยของปัญหาในการท างานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่ต้องการอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ ( x  = 2.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.04) รองลงมา 
คือ ข้อ 2 เครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.68) รองลงมา คือ ข้อ 3 วัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.27) 
รองลงมา คือ ข้อ 4 การจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 2.82) รองลงมา คือ ข้อ 6 สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 5 เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 0.5) ซึ่งสรุปผลโดยรวม
ด้านบุคลากรจะมีปัญหาในการท างานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่ต้องการมากท่ีสุด 

 
ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงปัญหาความผิดพลาดในการท างาน 

 

จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าปัญหาความผิดพลาดในการท างาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของปัญหาความ
ผิดพลาดในการท างานอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ ( x  = 2.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อ 1 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.18) รองลงมา คือ ข้อ 4 การจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  
= 3.77) รองลงมา คือ ข้อ 2 เครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.32) รองลงมา คือ ข้อ 3 วัสดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x  = 2.27) รองลงมา คือ    ข้อ 5 เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 1.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อ 6 สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 0.45) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านบุคลากรจะมีปัญหาความผิดพลาด
ในการท างานมากที่สุด 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงปัจจัยที่มีปัญหาในการท างานมากท่ีสุด 
ของบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 

 

จากภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีปัญหาในการท างานมากที่สุดของบริษัท เอส. อาร์. 
พาร์ท แอนด์ได จ ากัด โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีปัญหาในการท างานมากที่สุดอยู่ในระดับน้อย 
เท่ากับ ( x  = 2.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
( x  = 4.18) รองลงมา คือ ข้อ 4 การจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.77) รองลงมา คือ ข้อ 2 เครื่องจักร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 3.32) รองลงมา คือ   ข้อ 3 วัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 2.27) รองลงมา คือ ข้อ 5 
เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 1.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 6 สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  
= 0.45) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านบุคลากรจะมีปัจจัยที่มีปัญหาในการท างานมากที่สุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานภายในบริษัท 
เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านบุคลากรซึ่งอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากด้านบุคลากรมีปัญหาในการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด ท างานไม่ได้คุณภาพ ท างานไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท างานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่ต้องการ 
และเกิดความผิดพลาดในการท างาน จากปัญหาทั้ง 5 ปัญหาที่กล่าวมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุก
ด้าน จึงท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นอย่างมาก ด้านบุคลากรจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่
จะก่อให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมาก ซึ่งบริษัทต้องมีการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ได้กล่าวไว้ว่า คนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะ
ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของคน มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือจัดการท าให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ
หลายรูปแบบ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจนั้นๆ 

ด้านการจัดการ ซึ่งอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากด้านการจัดการมีปัญหาในการปฏิบัติงานล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนดและเกิดความผิดพลาดในการท างาน จึงท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ดังนั้น
ด้านการจัดการต้องมีการวางหาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่มีเหมาะสมกับ
ความต้องการของบริษัท เพ่ือให้บริษัทบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ [2] ได้กล่าวไว้ว่า
การจัดการ (Method) เป็นกระบวนการการบริหารจัดการในการด าเนินงานเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
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ตามที่ก าหนดไว้โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการ
ควบคุม 

ด้านเครื่องจักรซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากด้านเครื่องจักรมีปัญหาในการท างานไม่ได้
คุณภาพ ท างานไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท างานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่ต้องการ และเกิดความผิดพลาดใน
การท างาน เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ซึ่งเครื่องจักรที่ได้รับการคัดสรร เพ่ือ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต แต่ถ้าเครื่องจักรขาดการดูแล โดยใช้งานอย่างเดียวโดยไม่มีการ
หยุดในกรณีที่เครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้องท าให้มีปัญหาค่อนข้องรุนแรงเพราะว่าจะซ่อมเมื่อเกิดปัญหาท าให้
กระบวนการผลิตต้องเสียเวลาในการผลิตไปอีกซึ่งสอดคล้องกับ [5]  ได้กล่าวไว้ว่า การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ 
และแรงงานในการผลิตสินค้าจากการใช้แรงงานจนถึงเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการผลิตในงาน
อุตสาหกรรมสามารถแปรเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ 

ด้านวัสดุซึ่งอยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องมาจากด้านบุคลากรมีปัญหางานไม่ได้คุณภาพและงานไม่ได้
มาตรฐานตามท่ีต้องการ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานน้อย หรืออาจกล่าวได้ว่า
วัสดุจัดเป็นอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการบริหารอาจมองได้ว่าเป็นเทคโนโลยีทางการบริหาร ซึ่ง
สอดคล้องกับ [2] ได้กล่าวไว้ว่า วัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารเพ่ือให้
เป็นไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในการปฏิบัติงานเกือบทุกขั้นตอน ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
หลายชนิด ตลอดจนเครื่องใช้ส านักงาน ก็มีส่วนในการสนับสนุนให้การบริหารในหน่วยงานต่างๆ ด าเนินไป
อย่างราบรื่นด้วย 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   

จากผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างาน จึงควรจะมีการพัฒนาดังนี้ 
 1 ด้านบุคลากร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคโดยตรง โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
แต่ละต าแหน่งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย ซึ่งบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานจะพบปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานจริง เช่น บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน หรือบุคลากรบางต าแหน่งต้องปฏิบัติงานหลาย
อย่าง ท าให้งานไม่ส าเร็จตามก าหนดเวลา หรือขั้นตอนการท างานซับซ้อนต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
หลายระดับ ท าให้เกิดความล่าช้า การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคนั้นมาร่วมกัน
หาแนวทาง วิธีการ จัดสรรบุคลากรและปริมาณงาน แล้วก าหนดขั้นตอนเป็นโครงสร้างให้ชัดเจน และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
 2 ด้านการจัดการ ต้องมีการวางแผนงานที่รัดกุม และต้องมีการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรที่
ชัดเจน และมีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและต าแหน่งหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรมีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1 การศึกษาครั้งต่อไปอาจน ากรอบแนวคิดที่ใช้ครั้งนี้ ไปใช้ใหม่ โดยมีการเปลี่ยนตัวแปรต้น
และค าถามการวิจัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือ
น าผลที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของบริษัท 
   2 ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัย ที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ในส่วนของ
ระดับผู้บริหารงาน เพ่ือให้ทราบปัจจัยในการบริหาร และน ามาพัฒนาให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
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S 049 
พัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน  

กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด  
Developing of ID Card System, case study of Sony Techonolgy Thailand Co., Ltd. 

สุธารัตน์ แสงจันทร์1 ยุทธนา เรืองนุกูล2 
Sutarat Sangjan1  Yutthana Ruangnukul2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ 

เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานจากแผนก Automotive Camera Production ของ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด จ านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
ระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน, แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ สถิติใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ ากัด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72 , SD = 0.46 ) และผู้ใช้ระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.61 , SD = 0.49 ) 
 
ความส าคัญ : ระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน ประสิทธิภาพของระบบ ความพึงพอใจ 
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 This research aimed to develop ID Card system, case study of Sony Technology, 
Thailand Co., Ltd. To evaluate the efficiency of ID card system, and to evaluate the 
satisfaction of system’s users. The samples were 30 employees from the department of 
Automotive Camera Production, Sony Technology, Thailand co., Ltd. Derived from purposive 
sampling. The research tools were ID card system, evaluation form of efficiency, and 
evaluation form of satisfaction. Data was analyzed by mean and standard deviation. 
 The research finding were that the efficiency of ID card system at the highest Level. 
 ( = 4.72 , SD = 0.46 ) and the users satisfied the ID card system at the highest Level. 
 ( = 4.61 , SD = 0.49 ) 
 
Keywords: ID card system, efficiency, satisfaction 

   
บทน า 

การท าบัตรที่มีความเกี่ยวคล้องกับชีวิตของประชากรในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากถ้าพูดถึง
เรื่องบัตรเพราะบัตรนั้นมีความส าคัญกับตัวมนุษย์เป็นที่มากๆก่อนที่จะมาเป็นบัตรได้หลายประเภทบัตรเกิด
จากในอดีตของมนุษย์นั้นจะมีเอกสารที่ระบุตัวตนเช่น ใบสูติบัตร หรือเรียกอีกอย่างว่า ใบเกิด ตามภาษาคน
ท้องถิ่น เพราะในอดีตนั้นเทคโนโลยีไม่ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ทันสมัยมากสักเท่าไรจึงมีแค่เอกสารที่จะ
ระบุตัวตน ของแต่ละบุคคลนั้นเพื่อเป็นการเอาเอกสารนั้นไปใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน และเมื่อวันเวลาได้เดินมา
อย่างไวขึ้นแต่ละปีเทคโนโลยีก็เริ่มเข้ามาในชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้นจึงมีการพัฒนาจากเอกสารให้เป็น 
รูปแบบบัตร ยกตัวอย่างเช่น ใบสูติบัตร ก็ได้เพ่ิมการท าบัตรประชาชนให้เป็นเอกสารส าคัญทางหน่วยราชการ
หรือโรงพยาบาลต้องใช้บัตรประชาชนยื่นแสดงโชว์ทุกครั้งที่เข้าไปใช้สิทธิและธนาคารจากที่อดี ตเคยมีแค่สมุด
บัญชีธนาคารเพ่ือเป็นเอกสารในการถอนเงินแต่มีปัญหาเกิดข้ึนเนื่องจากใช้เวลานานในการยื่นต่อคิวในการถอน
เงิน หรือ ฝากเงิน หมดเวลาที่ยื่นรอคิวไปหลายชั่วโมงปัญหานี้จึ่งเกิด การท าบัตรเครดิตหรือ บัตรATM  มา
เป็นตัวช่วยในการประหยัดเวลาในการ ถอนเงิน หรือ ฝากเงิน เป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ
กับธนาคารได้ดีมากจนเกิดบัตรเดรดิต ขึ้นมากหลากหลายเป็นธุรกิจด้านการเงินหรือด้านการค้าขายกันดีเดียว
ถือว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวันเราได้มีจ านวนมากเพราะความสะดวกของผู้ใช้บริการจึง
เกิดการท าบัตรหลายๆประเภทที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยของเราจ านวนมาก 

ปัจจุบันนี้การเก็บของมูลเกี่ยวกับการท างานของหน่วยงานที่เป็นออฟฟิศหรือส านักงานราชการและ
สถาบันการศึกษานั้นมีหลากหลายรูปแบบการรวบรวมข้อมูลการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกหรือกา
รพิมเอกสารการถ่ายรูปเพ่ือบันทึกข้อมูลเก็บไว้และอีกหนึ่งทางเลือกที่ส านักราชการใช้เป็นข้อก าหนดคือการท า
ใบขับขี่ที่เป็นเอกสารเป็นใบขับขี่มอไซค์หรือรถยนต์ก็ท าเอาออกมาในรูปแบบบัตรเพ่ือเน้นความสะดวกสบาย
ในการพกหรือโชว์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เป็นต ารวจตรวจทุกครั้งที่ใช้ยานพาหนะบนถนน 
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ด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดท าระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซ
นี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ขึ้นเพ่ือการเก็บข้อมูลของพนักงานสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นที่ออกมาใน
รูปแบบบัตรประจ าตัวพนักงาน และเหมาะสมกับการท างานมากที่สุด โดยน าเอา Software เข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ซึ่งภาษาที่จ าน ามาพัฒนาคือ PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่พัฒนาจาก MySQL ใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูล เพ่ือเข้ามาช่วยในการจัดระบบการท าบัตรประจ าพนักงาน กรณีศึกษา โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด และสามารถน ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย 
จ ากัด ในแผนก Automotive Camera Production เพ่ือเก็บข้อมูลพนักงานลงระบบการท าบัตรประจ าตัว
พนักงาน กรณีศึกษา   โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ออกมาในรูปแบบบัตรพนักงานสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของพนักงานได้ง่ายสะดวกไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลบุคคลนั้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือการพัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา โซนี่ เทคโนโลยีประเทศไทย จ ากัด  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา 

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  1. ทฤษฎีและหลักการ 
  1.1 หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 

Borg & Gall. (1989:798) กล่าวถึง การวิจัยและพัฒนาว่า เป็นการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐาน
การวิจัย เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นกระบวนการพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ได้แก่ แบบเรียน ฟิลม์ สไลด์ แถมบันทึกเสียง เทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 เปรื่อง กุมุท (2556:1) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเป็นความพยายามที่สร้างสรรค์
ผลผลิตและกระบวนการบางสิ่งบางอย่าง ตามหลักการเฉพาะ และตามระเบียบวิจัยที่สามารถรับรองคุณภาพ
ของผลิตผลกระบวนการ ผู้วิจัยจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ และ พัฒนาผลผลิต ด้านการทดลอง ประเมินผล 
และป้อนข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงผลผลิตให้พัฒนาขึ้นทั้งด้านคุณภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด  

 อนุรุท สติมั่น (2555: 7) กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาว่า เป็นกระบวนการพัฒนาและ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงเพียงเพราะต ารา ฟิล์ม หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการและโปรแกรมการศึกษาโดยจุดเน้น 
องค์การวิจัยและพัฒนาการ คือ การพัฒนาโปรแกรมที่จะท าให้เกิดระบบการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์
และการฝึกอบรมบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
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2. การพัฒนาเว็บไซต์เป็นงานธุรกิจ (E-commerce) 
 2.1 ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ (2555: 17) ให้ความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง 
     2.1.1 ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

      2.1.2 รักษาความถูกต้องของข้อมูล 
      2.1.3 มีความเป็นอิสระของข้อมูล 
      2.1.4 มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง 

     2.1.5 ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง 
 สมชาย  ใจกันทะ (2555) ให้ความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บ

ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บในที่เดียวกัน ซึ่งแต่เดิมถูกจัดเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูลเป็นระบบ
แฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบแฟ้มข้อมูล ได้แก่ ความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ความขัดแย้งของข้อมูลความยากในการแก้ไขและบ ารุงรักษา การผูกติดกับข้อมูล การกระจายของ
ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลดลงในงานฐานข้อมูลจ าเป็นต้องเข้าใจหลักการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 
ตรรกะ คือ สิ่งที่โปรแกรมหรือผู้ใช้เห็น กายภาพเป็นสิ่งที่ระบบปฏิบัติการเห็น ฐานข้อมูล คือ ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สคีมา คือ โครงสร้างฐานข้อมูล อินสแตนซ์ คือ เนื้อข้อมูล แบบจ าลอง
ข้อมูล คือ โครงสร้างข้อมูลระดับตรรกะที่น าเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็น เอนทิตี คือ 
สิ่งที่เราสนใจเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องด้วย แอตทริบิวต์ คือ คุณลักษณะของเอนทิตี ระบบฐานข้อมูลมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ คือ ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล และ บุคลากร โดยบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการ
การบริหารฐานข้อมูล คือ ผู้บริหารฐานข้อมูล คุณลักษณะของระบบฐานข้อมูล คือ มีความซ้ าซ้อนของข้อมูล
น้อยสุด มีความถูกต้องของข้อมูลสูงสุด มีความปลอดภัยของข้อมูลสู งสุด มีความเป็นอิสระของข้อมูล และมี
การควบคุมจากศูนย์กลาง 

3. การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
 3.1 ทฤษฎีของการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ มีนักวิชาการได้ให้หลักการที่ส าคัญ ทั้งที่คล้ายคลึงกัน

และแตกต่างกันในแต่ละหลักการตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ธีรพงศ์  ชูชื่น (2555) ให้ความหมายระบบฐานข้อมูล หมายถึง วงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle; SDLC) เป็นวงจรที แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระ
ทั้งสิ้นสุดกระบวนการรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบมีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิด
ความแตกต่างในรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบในปัจจุบันมีรูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบแตกแขนง
ออกไปมากมาย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบน้ าตก (Waterfall Model) วงจรการพัฒนาระบบแบบ
นี้ได้มีการแพร่หลายและใช้งานใน ปี ค.ศ.1970 เป็นรูปแบบที่มีมานานและเป็นที่ นิยมใช้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีหลักการเปรียบเสมือนกับน้ าตกซึ่งไหลจากทีสูงลงทีต่ า ซึ่งในอดีตมีการพัฒนาระบบงานโดยหลักการ
นี้เมื่อท าตามขั้นตอนหนึ่ง แล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาทีขั้นตอนก่อนหน้าได้อีก ท าให้มองเห็นจุดอ่อนของ
หลักการนี้ว่าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ในปัจจุบันแต่ละขัน



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1372 

 

ตอนการ ท างานสามารถทีจะวนหรือย้อนกลับ ( Iteration) ไปแก้ไขขั้นตอนก่อนหน้าได้หรือที่เรียกว่า 
Adapted Waterfall Model และข้ันตอนการท างานของโมเดลน้ าตก สามารถอธิบายในแต่ละข้ันตอนดังนี้  

 3.2 การวางแผนระบบ (Systems Planning) หรือการส ารวจเบื้องต้น (Preliminary 
Investigation) เป็นขั้นตอนแรกที่ถูกกล่าวถึงในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทีมงานพัฒนาระบบซึ่ง
ถูกจัดตั้งขึ้นและอนุมัติให้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบจะส ารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ปัญหาและ
ความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่จ าน ามาใช้ ทรัพยากรในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือสิ่งทีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและ
ประมาณการของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ และ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจในการตัดสินใจว่าสมควรทีจะพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับหน่วยงานของตนเอง
หรือไม่ และระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่จะมีคุณลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็จะมีระบบ
สารสนเทศที่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปนอกจากนี้ในทางปฏิบัติทีมงานในการส ารวจเบื้องต้นอาจจะเป็ น
ทีมงานเฉพาะกิจที่ควรจะประกอบด้วยสมาชิกภายในและภายนอกองค์การที่มีหน้าทีศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบ ซึ่งอาจจะเป็นคนละกลุ่มกับทีมงานวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ  
 3.3 การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) หรือการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement 
Analysis) จะเป็นขั้นตอนส าคัญในการด าเนินการหลังการส ารวจเบื้องต้นถึงปัญหาและความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบโดยการวิเคราะห์ระบบจะมุ่งเจาะลึกในรายละเอียดทีมากกว่าขั้นส ารวจเบื้องต้นในประเด็นความ
ต้องการของผู้ใช้การใช้งานแต่ละด้านของระบบใหม่ ปัญหา อุปสรรค ข้อเด่นและข้อด้อยของวิธี การท างานใน
ปัจจุบันและสุดท้ายก็จะสรุปวิเคราะห์จัดท าเอกสาร เพ่ือท ารายงานเสนอฝ่าย PDF created with 
pdfFactory trial version 9 บริหารของหน่วยงานในการพิจารณาตัดสินใจด าเนินงานอีกครั้ง และใช้เป็น
ข้อมูลส าคัญในการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ให้ได้ตรงความต้องการครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัจจุบัน
และอนาคต  
 3.4 การออกแบบระบบ (Systems Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะน าข้อมูลจากการศึกษามาใช้ 
ออกแบบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศใหม่ ตั้งแต่การแสดงผลการป้อนข้อมูล กระบวนการ
เก็บรักษา การปฏิบัติงาน และบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบใหม่ เพ่ือที่จะท าการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับน ามาพัฒนาเป็นระบบใหม่ต่อไป ซึ่งการออกแบบระบบต้องท าการออกแบบ ทั้งการออกแบบเชิง
ตรรกะ (Logical Design) และการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) การออกแบบเชิงตรรกะเป็น
กระบวนการออกแบบโดยไม่ได้ค านึงถึงฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์ม แนวคิดนี้เป็นการให้แน่ใจว่าสามารถ
ออกแบบระบบให้ท าหน้าที่ได้ตามต้องการ การออกแบบเชิงกายภาพเป็นการแปลงข้อก าหนดคุณลักษณะให้
เป็นข้อก าหนดคุณลักษณะเชิงกายภาพโดยออกแบบส่วนต่าง ๆ ของระบบที่สามารถใช้ได้จริงทั้งในด้านการ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลของระบบและการให้สารสนเทศแก่ผู้ใช้ระบบ  
 3.5 การปรับใช้ระบบ (Systems Implementation) หรือการจัดหาระบบ Systems 
Acquisition ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลักคือการพัฒนาระบบ การทดสอบ และการติดตั้ง โดยเมื่อทีมงาน
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พัฒนาระบบได้ออกแบบได้ก าหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของระบบสารสนเทศใหม่แล้ว ทีมงานพัฒนาระบบ
ก็จะเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้ทั้งหมด ทั้งในด้านของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่ต้องการหลัง
การขาย นอกจากนี้ทีมงานพัฒนาระบบก็ต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาโดยให้มีการ ยืน ข้อเสนอจาก
ผู้ขายและทีมงานพัฒนาระบบก็จะศึกษาและเสนอข้อคิดในการพิจารณาตัดสินข้อเสนอ ของผู้ขายแต่ละราย 
เพ่ือให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการโครงการตัดสินใจเพ่ือน าอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น มาติดตั้งและพัฒนาเป็น
ระบบใหม่ต่อไป รวมถึงทีมงานพัฒนาระบบจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และทดสอบการใช้งานว่า
ระบบสารสนเทศใหม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และรูปแบบที่ได้ท าการออกแบบไว้หรือไม่อย่างไร
ก็ดีการติดตั้งระบบใหม่ก็ควรที่จะส าเร็จตามตางรางท่ีก าหนดเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าระบบใหม่มาใช้แทนที่ระบบ
เก่าได้ทันเวลาและควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมต่อการใช้งานระบบใหม่ด้วย 
 3.6 การบ ารุงรักษาระบบ (Systems Maintenance) เมื่อระบบใหม่ได้ถูกใช้งานแล้วก็จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและก าหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาด รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมลักษณะเฉพาะใหม่ ๆ ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
แก่ระบบ เพื่อให้ระบบใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุดตลอด อายุการใช้งานที่
ควรจะเป็นระบบ แต่เมื่อต้นทุนการบ ารุงรักษาระบบสูงมากหรือมีความต้องการขององค์การเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากจะเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วทีจะเริ่มออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ เพ่ือน ามาใช้
แทนระบบเดิม จากนั้นวงจรการพัฒนาระบบจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 
      อุไรวรรณ พิมพ์ประเสริฐสุข (2549 ,บทคัดย่อ) การศึกษาและวิจัยเรื่อง “การศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบตรวจสอบทุจริตบัตรเครดิตบริษัท กรณีศึกษา ในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการด าเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับตรวจสอบทุจริตบัตรเครดิต โดยผลของงานวิจัยจะเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้กับบริษัท ตลอดจนเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการให้กับธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลอ่ืนๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพ่ิมขีด
ความสามารถการด าเนินธุรกิจและการแข่งขันของธุรกิจค้าสินเชื่อส่วนบุคคลในปัจจุบัน 
  จากการศึกษาจากงานวิจัยพบว่า บริษัทกรณีศึกษานั้น ปัจจุบันการบริหารลูกหนี้และการ
ตรวจสอบการทุจริตบัตรเครดิตใช้ ระบบ Fraud Protectiion ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท างานบน เครื่อง 
Mainframe ที่ต้องมาเชื่อมโยงกับระบบ Online Mode ที่ชื่อระบบ Vision Plus ในการตรวจสอบรายการซื้อ
สิ้นค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตของลูกค้านั้น ใช้วิธีการส่งรายการ Transaction จากร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่
เกิดข้ึนจริงผ่านระบบ Fraud Protectiion และตรวจสอบถึงความผิดปกติของ Transaction ดังกล่าวจากสติถิ
ที่ได้รับการอนุมัติการใช้บัตรเครดิตในครั้งล่าสุดว่าได้รับอนุมัติในครั้งล่าสุด ระบบจะท าการสุ่มเพ่ือตรวจสอบ 
Transaction อ่ืน ๆ จนไม่พบ สิ่งผิดปรกติ จึงส่งสัญญาณอนุมัติกลับมายังเครื่อง EDC ที่ร้านค้าที่ให้บริการ
ผ่านเครือข่าย Visa หรือ MasterCard นั้นเอง 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1374 

 

  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการท าทุจริตบัตรเครดิตของลูกค้า ผู้ถือ
บัตรเครดิตได้แก่สัดส่วนรายรับจากบัตรเครดิตต่อรายได้รวม ลักษณะการเข้ามาเป็นสมาชิก ระดับการศึกษา
ของเจ้าของธุรกิจ การเข้าร่วมสัมมนาหรือการเข้าร่วมอบรมจากธนาคาร อายุและ เพศของเจ้าของธุรกิจ 
กล่าวคือ ถ้าสัดส่วนรายรับจากบัตรเครดิตต่อรายได้รวมเพ่ิมขึ้น โอกาสที่ ร้านค้าจะท าทุจริตจะเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย เจ้าของธุรกิจที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีโอกาสในการท า ทุจริตน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาตุ่า เจ้าของธุรกิจที่
มีอายุมากจะท าทุจริตน้อยกว่าผู้มีอายุน้อย เพศ ชายจะเป็นเพศที่มีพฤติกรรมการท าทุจริตมากกว่าเพศหญิง 
และร้านค้าท่ีเจ้าของสมาชิกเป็น สมาชิกเองกับธนาคารจะมีโอกาสท าทุจริตมากว่าร้านค้าที่ธนาคารไปเชิญชวน
มาเป็นสมาชิก 
  สุนทรี นันทไพฑูรย์ (2549, บทคัดย่อ) งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปในด้าน การหา
ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดเข้ามาใช้ในธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มที่คิดค้น
มาตรฐานในการน าเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดเข้ามาใช้ในธุรกิจนี้ คือ กลุ่มยูโรเพย์ มาสเตอร์การ์ด วีซ่า (EMV) ซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้มีบทบาทส าคัญในธุรกิจบัตรเครดิตของโลก โดย มาตรฐานที่อยู่บนบัตรสมาร์ทการ์ดสามารถลด
ปัญหาจากการถูกปลอมแปลงบัตรเครดิตที่ประสบ ปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน 
  การศึกษาได้มีการน าข้อมูลทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย มูลค่าความเสียหาย จากการ ถูกปลอม
แปลงบัตรเครดิต และจ านวนบัตรเครดิตทั้งหมดในประเทศไทยจากทางธนาคารแห่ง ประเทศไทย มาท าการ
สร้างโมเดลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประมาณการณ์ และประเมินหาความ คุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยีสมาร์ท
การ์ดในธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศไทย ซึ่งมีการประเมินการ ลงทุนในโครงการนี้ 3 แบบ แบบแรก คือ 
เปรียบเทียบรายได้กับมูลค่าของต้นทุนในการ เปลี่ยนแปลงมาใช้เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด แบบที่สอง คือ 
เปรียบเทียบมูลค่าของความเสียหาย จากการประมาณการณ์กับมูลค่าความเสียหายหลังเปลี่ยนแปลงมาใช้
เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดและแบบสุดท้าย คือ เปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับมูลค่า
ความเสียหายที่ ลดลงจากการใช้สมาร์ทการ์ด โดยผลที่ได้จากการประเมินทั้ง 3 แบบ พบว่าการลงทุนใน
โครงการมี ความคุ้มค่าและส่งผลดีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการบัตรเครดิต 
  บุศรา อุปริกชาติพงษ์ (2547, บทคัดย่อ) งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษากระบวนการกล ยุทธ์และ
แนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กรณีศึกษาบริษัทธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระบบการให้บริการลูกค้า เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการบริหารงานของแต่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน ทั้งปัญหาในด้านโครงสร้างระบบ ด้านกระบวนการท างานด้านระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของลูกค้า ด้านกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ จากการ สัมภาษณ์ผู้บริหารและแบบสอบถามส ารวจจาก พนักงาน
ที่เก่ียวข้อง ตัวแทนจ าหน่าย และลูกค้า เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  

จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานคือ ระบบการจัดการข้อมูลยังมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในระบบ การท างานยังไม่ดีพอ ซึ่งการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เป็น เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ทางบริษัทสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด และเพ่ือรักษา
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ลูกค้าไว้ (Retention) ให้คงอยู่กับบริษัท โดยผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและต้องเข้าใจในทิศทางการ
ด าเนินงานของระบบบริหารลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) อีกทั้งต้องมีการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง และต้องมีระบบ การจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ต้องมี
ความ เหมาะสมและสอดคล้องกับการท างานภายในองค์กร 
 4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 มาธา ปี วูลพ (Wolf 1996 : 8-9) อดีตประธานสมาคมเจ้าของนิทรรศการนานาชาติ (The 
International Exhibior Association) ได้เสนอแนวคิดส าหรับน าออกแบบที่ประสบความ ส าเร็จ 3 ประการ
ดังนี้ 

 4.2.1 ต้องทุ่มเทบทบาทต่างๆ ทั้งหมดลงไปเพ่ือพัฒนาการออกแบบ โดยเริ่มจากการท า 
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของเจ้าของให้แจ่มแจ้งทุกข้อกระบวนความ หากวัตถุประสงค์ไม่แจ่มชัด หรือตีความ
ไม่ได้ นักออกแบบจะต้องรีบสอบถามและแสดงหาค าตอบที่ถูกต้องให้จงได้ 

 4.2.2 นักออกแบบที่ดีต้องเต็มใจที่จะอุทิศเวลา และพลังทั้งหมดให้กับคณะให้มากที่สุดท่าที่ 
จะมาได้ 
 4.2.3 นักออกแบบที่ดีต้องเข้าใจสภาพจิตใจของนายจ้าง ต้องหยั่งรู้ความต้องการจุด ประสงค์
และสาระที่นายจ้างต้องการ โดยสามารถผสมผสานสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วน าเสนอ โดยการออกแบบ 
และการออกแบบต้องมีบทบาทอย่างมากในความส าเร็จ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล ในการพัฒนาเครื่องบันทึกการลงเวลา 
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยได้ศึกษาถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานเครื่องบันทึกเวลาเข้ากับ กล้อง
บันทึกภาพ ท าให้สามารถช่วยบันทึกภาพพนักงานที่ท าการลงเวลา ลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกแบบและ
สร้าง ลดการคลาดเคลื่อนของสัญญาณเพ่ิมความน่าเชื่อถือมากขึ้น และรูปร่างของ ผลิตภัณฑ์ใช้งานและติดตั้ง
ได้สะดวก  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท 
โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเดินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.1  ขั้นตอนการพัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด 
   1.2 น าระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 

ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชียวชาญประเมินผล น าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
และ น าระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ที่แก้ไข
เรียบร้อยแล้วน ามาทดลองใช้ ด้วยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

    1.3 ประชากร คือ พนักงานบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด จ ากัด  
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ในแผนก Automotive Camera Production จ านวน 100 คน 
    1.4 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด  
ในแผนก Automotive Camera Production จ านวน 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง     

2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
    2.1 แผนผังระบบตัวงาน (System Flow Chart) 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart พัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท 
โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ดังนี้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 แผนผังภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data Flow Diagram พัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา 

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด  

เริ่มต้น 

กรอกขอ้มูลส่วนตัว
พนักงาน 

Admin มวลผล
ข้อมูล 

Loging เข้าระบบ 
 

 

ข้อมูลที่ Admin สร้างข้ึนให้
พนักงาน 

ปุ่มกดออกจาก
ระบบ 

กลับมาหน้า 
Home 

สิ้นสุด 

พนกังานใชร้หสั 
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3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
   3.1 วิธีการสร้างระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศ

ไทย จ ากัด 
    3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระบบ 
    3.3 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบ จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 

- เพ่ิม 

- ลบ 

- แกไ้ข 

 

ผู้ใช้ระบบ 
 

Admin 

เข้า Inbox ที่ Admin 

สร้างขึ้นกรอกข้อมลูส่วนตัว 
 

Admin ประมวลผลรับขอ้มูลพนกังาน 

Admin สามารถ 

ปรับเปล่ียนขอ้มูล
ผูใ้ชไ้ด ้

ผูใ้ช ้ระบบเม่ือกรอกขอ้มูลแลว้ Admin อณุญาติ ใหใ้ชร้หสัผา่นเขา้
ระบบจะสามารถดูขอ้มูลท่ี Admin สร้างข้ึนไดอ้ยา่งอยา่งเดียว ถา้จะ
เปล่ียนรหสัผา่นติดต่อ Admain 

แสดงผล 

ขอ้มูลพนกังาน 
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    3.5 การออกแบบระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ ากัด ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Story Board  

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

    4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง
พอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 :102 – 103) 
         4.1.1ค่าร้อยละ 

   P =   
   เมื่อ      P     แทน ค่าร้อยละ 
   F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N    แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
        4.1.2 ค่าเฉลี่ย 

    =   
   เมื่อ  แทนค่าเฉลี่ย  
   ∑X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
   N  แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
       4.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   S      =   
   เมื่อ   S     แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑X      แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
   N        แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ผลการวิจัย  

1. ประสิทธิภาพของระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ ากัด พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.72 (S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท   โซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด พบว่า มีความพ่ึงพอใจเฉลี่ย 4.61 (S.D.= 0.49) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
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จากการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. พัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ พัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.72 (SD. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งถือว่าใช้งานได้จริงในบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานมาไว้ในรูปแบบบัตรพนักงาน
เพ่ือความสะดวกของพนักงานที่จะแสดงข้อมูลของแต่ละบุคคลได้จริง เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า พัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในบริษัทหรือหน่วยงานที่
ต้องการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานมาไว้ในรูปแบบบัตรพนักงานได้จริง 

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ 
ในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพัฒนาระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรื่องสีพ้ืนหลังเหมาะสม และภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย = 4.85 (SD. = 0.36) มีระดับคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเรื่อง ขนาดตัวอักษรค า
ว่า Login มีขนาดเหมาะสม และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.79 (SD. = 0.42) มีระดับ
คุณภาพมากที่สุด และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเรื่อง สีของLogin มีขนาดเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 
4.61 (SD. = 0.50) มีระดับคุณภาพมากที่สุด 
ข้อเสนอแนะจากวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าระบบการท าบัตรประจ าตัวพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด ไปใช้ 

    1.1 –ไม่มี- 
 2 . ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

    1.2 –ไม่มี- 
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S 050 
พัฒนา ระบบลางาน  

กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 
Developing a work leaving system:  

Case Study of Co., Ltd. Using Program Dreamweaver cs6 
 

นางสาวสุรัสวดี ลครศรี 
Suratsawadi Lakhonsee 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พัฒนาระบบ
ลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ พนักงานในบริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด แผนก Automotive Camera Production  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 
จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซ
นี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 และแบบประเมินความพึงพอใจ 
ประเมินพัฒนาระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program 
Dreamweaver cs6 
 ผลการวิจัยพบว่า ระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากั ด โดยใช้ 

Program Dreamweaver cs6  ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น (  = 4.52,S.D. = 0.56)  
อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: ระบบลางาน  คุณภาพของระบบลางาน  ความพึงพอใจ  
 
 
 
 
__________________________ 
1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
2สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1Institute of Vocational education: North Region 3 
2Institute of Vocational education: North Region 3 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop work leaving system, Case study of 

Sony Technology Thailand Co., Ltd.  Using Program Dreamweaver cs6 program , and to study 
the user satisfaction the simple were 40 employees of Sony  Technology , Thailand  Co., Ltd  
department of Auto movie Camera Production , derived from purposive  sampling The 
research tools consisted of work leaving system , evaluation form of quality and evaluation 
form of satisfaction. 

The reseach finding were that the quality of work leaving system was at the level of 

“most” ( 4.52 ,S.D. = 0.56) and The users satisfied the work leaving system  
 
Keywords: work leaving system, quality of work leaving system satisfaction  
 
บทน า 
 การลางานเป็นเรื่องที่ส าคัญ ปัจจุบันในองค์กรหนึ่งมีวิธีการลางานของพนักงานยังคงใช้การกรอก
ข้อมูลการลางานลงใน แบบฟอร์มที่เป็นเอกสารของแผนกทรัพยากรบุคคลและในการดูประวัติการลางานยังคง
ต้องค้นหา จากเอกสารที่บันทึกการลางานของพนักงานและพนักงานยังไม่สามารถดูประวัติการลางานและวัน 
ลางานที่เหลือได้ด้วยตนเองได้ จึงเหมาะสมที่ควรจะมีการจัดท าระบบการลางานขึ้นมาเพ่ือจัดการ ประวัติการ
ลาหยุดงานเพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายและรวดเร็วในการท างานปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศได้มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วและถูกน ามาประยุคใช้ในองค์กรและชีวิตประจ าวันมากขึ้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว จึงมีการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ สะดวกรวดเร็วในการลางานของพนักงาน
ภายในองค์กร ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการในด้าน ความสะดวกในการลางานใน
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นระเบียบ
และช่วยให้ประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล การให้ข้อมูล ใบลางาน 
 ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะ พัฒนาระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 
โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.พัฒนาระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program 
Dreamweaver cs6 
 2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
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 สมพงษ์ เกษมสิน (2545) Dreamweaver MX (ซึ่งต่อไปเราเรียกสั้นๆว่า Dreamweaver) เป็น
โปรแกรม ของบริษัท Macromedia Inc. ที่ใช้ส าหรับออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์เว็บเพจและเว็บ
แอปพลิเคชั่นด้วย โปรแกรม Dreamweaver เราสามารถที่จะออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ด
ภาษา HTML หรือใช้เครื่องมือที่โปรแกรม Dreamweaver มีให้ซึ่ง เครื่องมือเหล่านี้จะสร้างโค้ดภาษา HTML 
ให้เราโดย อัตโนมัติโดยที่เราไม่จาเป็นต้องเขียนโค้ดภาษา HTML เองในปัจจุบันโปรแกรม Dreamweaver 
นอกจากจะสนับสนุนการใช้งานกับภาษา HTML แล้วยังสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีทางด้าน  
เว็บเพจอ่ืนๆด้วยเช่น CSS และจาวาสคริปต์ เป็นต้นการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ด้วย
โปรแกรม Dreamweaver นั้นก็ สามารถทาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆที่ 
โปรแกรมมีให้ท าให้เราสามารถ ที่จะสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูลและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยไม่ จ าเป็นที่
ต้องเขียนโค้ดของ เซิร์ฟเวอร์สคริปต์ (Server Script) เลยตัวโปรแกรมจะสร้างให้เองโดย อัตโนมัติซึ่งจะทาให้
เวลาที่ใช้ ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นน้อยลง 
 
 
2. หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 อภิชัย ธิณทัพ. (2555) การสร้างเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ือออกแบบ 
สร้างภาพกราฟิกสาหรับตกแต่ง และใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์อย่าง Dreamweaver เพ่ือจัดหน้าเว็บเพจ แต่
ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะหากคุณ
ต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จ ก็จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการที่ดี ท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น เดียวกับการพัฒนาโครงการ
ประเภทอ่ืนโดยทั่วไปการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย ซึ่งเราจะต้องหาข้อมูล 
วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนที่จะถึงขั้นลงมือท าจริง ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คื ออะไร ใครเป็น
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ทีมงานมีใครบ้างและแต่ละคนเชี่ยวชาญในเรื่องใดข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซต์ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งต าราแต่ละแหล่งมักให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ดังนั้นใน
หนังสือเล่มนี้จึงขอรวบรวมและสรุปออกมาใหม่ เพ่ือให้เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เว็บไซต์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง 
 2.1 ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
ในการพัฒนาเว็บไซต์เราควรก าหนดเป้าหมาย และวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การทางานในขั้นต่อ ๆ ไปมี
แนวทางท่ีชัดเจน เรื่องหลัก ๆ ที่เราควรทาในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
      2.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซท์นี้ต้องการนาเสนอหรือ
ต้องการให้เกิดผลอะไร 
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      2.1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใคร และออกแบบเว็บไซต์ให้
ตอบสนองความต้องการหรือโดยใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก 
เทคโนโลยีที่นามาสนับสนุน และอ่ืน ๆ 

     2.1.3 เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์ เราต้องรู้ว่าข้อมูล
ที่จาเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง 

     2.1.4 เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่นในการ
เตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 

     2.1.5 เตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็น เช่น โปรแกรมสาหรับสร้างเว็บไซต์โปรแกรมสาหรับ สร้าง
เว็บไซต์โปรแกรมสาหรับสร้างกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้อ่ืนๆ ที่ต้องใช้ การจด
ทะเบียนโดเมนเนม ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม 

2.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and Information Architecture) ขั้นตอนนี้จะเป็น
การนาข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คุณลักษณะ ข้อจ ากัดของ
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งนี้หาหลักของเว็บไซต์ นามาประเมิน วิเคราะห์ และจัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้าง
ข้อมูล และข้อก าหนดซึ่งจะใช้เป็นกรอบสาหรับการออกแบบและด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไป ผลที่ได้รับจากขั้นนี้
ควรประกอบไปด้วย 

 
     2.2.1 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ 
     2.2.2 ระบบน าทางหรือเนวิเกชั่นซึ่งผู้ชมจะใช้สาหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 
     2.2.3 องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในเว็บเพจมีอะไรบ้าง เช่น รูปภาพและภาพกราฟิกเสียง,

วิดีโอ, มัลติมีเดีย, แบบฟอร์ม ฯลฯ 
     2.2.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ 
     2.2.5 ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือเว็บแอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์ 
     2.2.6 คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงข้อจากัด และบริการเสริมต่างๆ ที่มีให้ 
2.3 ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล (Page Design and Content Editing) 
เป็นขั้นตอนการออกแบบเค้าโครงหน้าตา และลักษณะด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ เพ่ือให้ผู้ชมเกิด

อารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ทาหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถทางด้านศิลปะ
พอสมควร โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบ คือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia Fireworks 
ซึ่งผลที่ได้จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่าง ๆ ที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้, ภาพพ้ืนหลัง, ปุ่มเมนู, ไอคอนที่เป็นหัว
คอลัมน์ และแบนเนอร์โฆษณา การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ภาพกราฟิก เช่น ฟอนด์ ขนาด และสีข้อความ , สีพ้ืนบริเวณที่ว่าง, สีและลวดลาย
ของเส้นกรอบ เป็นต้น ในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการนาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้ และตรวจทาน
ความถูกต้อง เพ่ือให้พร้อมสาหรับจะนาไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
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2.4 ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing) เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมา
จริงทีละหน้า ๆ โดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้ เนื้อหาต่าง ๆ จะถูกนามาใส่และ
จัดรูปแบบ ลิงค์และระบบนาทางถูกสร้าง องค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้าที่อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือสร้าง
เว็บเพจจริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้ว บางอย่างไม่เหมาะสม หรือควรได้รับการปรับแต่ง ก็สามารถทา
ได้โปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรมสาหรับสร้างเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาควรได้รับการทดสอบ
ก่อนที่จะนาออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหา การทางานของลิงค์และระบบนาทาง 
ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์และฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่
เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

2.5 เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion) โดยทั่วไปการนาเว็บไซท์ขึ้น
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะทาด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ HTML และไฟล์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไปเก็บ
บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซท์ หรือบางครั้งเรียกว่า “พับลิช” (Publish) อาจทา
ด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซท์เอง ซึ่งมีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวหรืออาจใช้โปรแกรมยูทิลิตั้งประเภท FTP เช่น 
CuteFTP และ WS_FTP หรือใช้เครื่องมืออ่ืนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 

หลังจากนั้นเว็บไซท์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบบน
คอมพิวเตอร์ของเราเอง เช่น ลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซท์อ่ืน และการทางานของโปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งอาจทาไม่ได้บนเครื่องของเรา หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เว็บไซท์ที่
จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดี มีการวางโครงสร้าง และการออกแบบที่เหมาะสมแล้ว ยังต้อง
ได้รับการโฆษณา และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหรือในวงกว้างออกไปอีกด้วย การส่งเสริมนี้มี
กลยุทธ์ที่ทาได้หลายวิธี ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมากเสมอไป โดยสามารถทาได้ตั้งแต่แบบง่าย ๆ 
คือ การแลกเปลี่ยนลิงคแ์ละแบนเนอร์ ประกาศบนเว็บบอร์ดสาธารณะ การส่งอีเมล์ เพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอนจิ้น 
หรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น เช่น การจัดงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บ
ไซท์อ่ืน ในสิ่งพิมพ์ หรือในวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 

2.6 ดูแลและปรับปรุงต่อเนื่อง (Maintenance and Innovation) เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วเรา
ไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอดซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่
หยุดทางานบ่อย ๆ ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้หรือไม่ คอยตอบอีเมล์หรือคาถามที่มีผู้ฝากไว้บนเว็บ
เพจ, ถ้าเป็นเว็บข่าวสารก็ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนั้นเราควรตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่เว็บเซิร์ฟ เวอร์มัก
มีให้ เช่น จานวนผู้ชม, สถิติว่าเว็บเพจใดมีผู้ชมมากหรือเป็นที่นิยม, ผู้ชมมีการเปลี่ยนคุณสมบัติ ไปหรือไม่ หรือ
มาสู่เว็บไซท์ของเราจากทิศทางใดมากท่ีสุด 

หลังจากที่เว็บไซท์ได้รับการเผยแพร่ไประยะหนึ่ง เราควรปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความ
เปลี่ยนแปลง มีความสดใหม่ ทันสมัย โดยอาจนาข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้มาพิจารณาประกอบด้วย การ
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เปลี่ยนแปลงทาได้ทั้งในส่วนของเนื้อหา โครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบหน้าตา และการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาเสริม 
3. หลักการพัฒนาฐานข้อมูล   
  กฤตยา ทองผาสุข (2553) ได้ท าการวิจัยระบบการลาและบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ในรูปแบบเว็บ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็ว ตลอดจน
ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.12 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
 3.1.7 โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา  
  3.1.7.1 Program Adobe Dreamweaver  
   จีระพงษ์ โพพันธ์ (2559) ได้กล่าวถึง Program Adobe Dreamweaver ว่า เป็น
โปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมคโครมีเดีย ส าหรับการออกแบบเว็บไซต์ WYSIWYG กับการ
ควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมตัวทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ ท าให้ 
Dreamweaver เป็นโปรแกรมท่ีแตกต่างจากโปรแกรมอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในช่วงปลายปีทศวรรษ 2533 
จนถึงปี พ.ศ. 2544 Dreamweaver มีสัดส่วนตลาดโปรแกรมแก้ไข HTML อยู่มากกว่า 70% Dreamweaver 
มีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ Dreamweaver ยังสามารถท างานบน
ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมาจ าลองอย่าง WINE ได ้
   Dreamweaver สามารถท างานกับภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนา
มิค ซึ่งมีการใช้ HTML เป็นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึง
การจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อีกด้วย และในเวอร์ชั่นล่าสุดยังสามารถท างานร่วมกับ XML และ CSS ได้อย่าง
ง่ายดาย 
  3.1.7.2 XAMPP 
   สารานุกรม IT. (2560) ได้กล่าวถึง XAMPP เป็นโปรแกรม Apache web server 
ไว้จ าลอง web server เพ่ือไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาส าหรับ
พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะท าหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์,  Perl  อีก
ทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพ่ือใช้เชื่อมต่อไป
ยังฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, 
tar, 7z หรือ exe  โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ  GNU General Public License แต่บางครั้ง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้งาน จึงควรติดตามและตรวจสอบโปรแกรมด้วย 
   โปรแกรม XAMPP สามารถใช้งานได้ 4 OS ได้แก่ Windows สามารถใช้งานได้กับ 
windows รุ่น 2000, 2003, xp, vista, windows 7  , Linux  ส าหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian 
และ Ubuntu , Mac OS X , Solaris ส าหรับ Solaris 8 และ Solaris 9 
  3.1.7.3 Program Photoshop 
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   ITGenius (2557) Program Photoshop  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้
ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และ
งานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมสูงมากใน
ขณะนี้ เราสามารถน าโปรแกรมPhotoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพและตัวหนังสือ 
การท าภาพขาวด าและการท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การน าภาพต่างๆ มารวมกัน การRetouch ตกแต่งภาพ 
เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมPhotoshop ยังเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ
โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มี
เครื่องมือมากมายเพ่ือสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานน าเสนอ งานมัลติมีเดีย 
ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วยโปรแกรม
สองตัวได้แก่ Photoshop และ ImageReady การที่จะใช้งานโปรแกรม Photoshop คุณต้องมีเครื่องที่มี
ความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมีหน่วยความจ าที่เพียงพอ เพราะอาจจะท าให้มีการ
ประมวลผลงานช้าหรือประมวลผลงานไม่ได้ งานที่เหมาะสมกับการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 มี
หลากหลายมา แล้วแต่ความต้องการของผู้ออกแบบเช่น งานรีทัชภาพ งานอาร์ทเวิรค์ งานโปสเตอร์ โปรชัวร์ 
แบนเนอร์ เป็นต้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท โซนี่ จ ากัด จ านวน 200 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในแผนก Automotive Camera 

Production  จ านวน 40 คน เลือกแบบเจาะจง 
2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
2.1 แผนผังระบบงาน (System Flow Chart) 
ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Flow Chart พัฒนาระบบ คีย์ใบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 

ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver  cs6 
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2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

   วันท่ีต้องการลา 

    แสดงรายละเอียดการ
ลา 

บันทึก 

ตรวจสอบ 

อนุมัติการลา 

บันทึก 

จบ 
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ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพ Data Flow Diagram พัฒนาระบบ คีย์ใบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver  cs6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย  
3.1 วิธีการสร้างระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program 

Dreamweaver cs6 
      3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการลางาน 
      3.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนาระบบการลางาน จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  
3.2 การออกแบบระบบ คีย์ใบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ 

Program Dreamweaver cs6 
       3.2.1 วิเคราะห์ระบบและเขียน Story board โดยมีการแสดงล าดับการท างานระบบลางาน คีย์

ใบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 
 
 

ผู้ใช้ Admin 

ระบบการลางาน 
0 

การคีย์ใบลา 

ตรวจสอบใบลา 

ลบขอ้มูลการลา 
อนุมติัและแกไ้ขการลา 

ตารางกรอกขอ้มูลการลา 

ตารางสถานะการลา ตารางแสดงขอ้มูลการลางาน 
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ผลการวิจัย 
1.คุณภาพของระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program 

Dreamweaver cs6 ที่พัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่าผลที่ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.51  
(S.D. = 0.56) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 

โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 พบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ย(  = 4.53  S.D =56) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ 
Program Dreamweaver cs6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย 
จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น (4.51,S.D. = 0.56) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ซึ่งถือว่าเป็นระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ใช้งานได้จริง 
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบลา
งาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้ Program Dreamweaver cs6 สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงในการระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด พร้อมทั้งสามารถ
น าไป ประยุกต์ใช้ในระบบงานได้จริง พร้อมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลอภิปรายโดยย่อ ได้ดังนี้ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ ในเรื่องของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ คีย์ใบลางาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
เรื่อง ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ และประโยชน์ของระบบต่อการใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ย (4.60,SD. = 0.56) มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสมของรูปแบบ
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย (4.33,SD. = 0.58) มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
เรื่อง ความรวดเร็วในการท างาน มีค่าเฉลี่ย ( 4.43,SD. = 0.50) มีระดับคุณภาพมาก 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรก าหนดการลา สามารถลาได้กี่วัน 
2. สีพื้นหลังสว่างเกินไป 
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S 051 
การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน  

กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
Website development, sales of thermos, case studies,  

Technoplas  Industry (Thailand) Company Limited 
ปวีณา จันทร์มา1สุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์2 

Paweena Chanma1Suteerat Klaysomboon2 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทค
โนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด และเพ่ือศักยภาพของผู้ใช้บริการการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ า
ร้อน ของลูกค้าที่มีความประสั่งจะสั่งซื้อกระติกน้ าร้อนทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นหัวหน้าพนักงานในส่วน แผนก Assembly บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน
18คน คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) เว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน  2)
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า เว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

2วิทยาลยัอาชวีศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1Institute of Vocational education: North Region 3 
2Institute of Vocational education: North Region 3 
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Abstract 
 Development research with the aim of developing a website for selling hot pot case 
studies, Technology Company Limited for website development, sales of thermos, case 
study, Technology Company Limited Of customers who are ordered to order the thermos on 
the internet The sample used in this research Being the chief of staff in the Assembly 
Department, Technoplas Industry (Thailand) Company Limited, 10 people selected for 
specific The tools used in this research are 1) website development, sales of hot water 
bottles, case studies of Technoplas Industry (Thailand) Co., Ltd. 2) satisfaction questionnaires 
The research results show that Website development system for selling hot pot case studies 
Technoplas Industry (Thailand) Company Limited has the highest level of efficiency. Which is 
based on assumptions And the results of the assessment showed that the average 
satisfaction of the learners was at a high level Which can be concluded that Website 
development for selling hot pot case study: Technoplas Industry (Thailand) Company 
Limited, developed with an average of 3.99 (S.D. = 0.0), in a very high quality level. Which is 
considered a database system that can actually conduct business According to assumptions 
This is because it is consistent with the research that has been studied. Which can be 
concluded that Website development, sales of thermos, case studies Technoplas Industry 
(Thailand) Co., Ltd. can be used in economic development and is another channel. In 
business management through the database system As well as able to facilitate the users to 
actually use and increase the channels to expand the market, increase sales and gain 
advantage with competitors 
 
Keyword: development Website thermos bottle 
 

บทน า 
 ในยุคปัจจุบันการประชาสัมพันธ์นับว่ามีบทบาทและความส าคัญต่อหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 
มากมาย จะพบว่าจากทุกหน่วยงานและองค์กรจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคล
และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆการประชาสัมพันธ์มีรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์มากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อ ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารเอกสาร ป้ายโฆษณา การบอก
ข่าว การพูดคุยเป็นต้น โดยเป็นการส่งหรือการถ่ายทอดจากคนหนึ่ งหรือกลุ่มหนึ่งสู่คนอ่ืนๆ เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจทางเดียวกัน แต่ละชนิดแต่ละสื่อที่น ามาใช้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยจากสิ่งต่างๆ หลายสิ่ง เช่น งบประมาณ 
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กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการท างานอย่างชัดเจน 
 ปัจจุบันมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันปกติ ทั่วไป
หรือการติดต่อธุรกิจ การช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงการสั่งซื้อสินค้า เพราะเหตุนี้จึงเป็น แรงบันดาลใจที่
จะท าระบบการสั่งสินค้าออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการสั่งสินค้า  
 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดท าการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทค
โนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ขึ้น เพ่ือให้การท างานในส่วนนี้มีความเป็น ระบบ และลดความ
ยุ่งยากในการตอบค าถาม และเหมาะสมกับการท างานมากที่สุด โดยน าเอา Software เข้ามาช่วยในการขาย
สินค้า เพ่ือเพ่ิมรายได้ของบริษัทอีกทางหนึ่ง ซึ่งภาษาที่จะน ามาพัฒนาคือ PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่พัฒนา 
จาก MySql ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล เพ่ือเข้ามาช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา 
บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด และมีการใช้ระบบเก็บเงินปลายทาง เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจให้กับลูกค้า นอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการจัดส่งสินค้าของบริษัทอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1. เพ่ือการพัฒนาการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัท
เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 นายศุภชัย ธรรมวงศ์  (2551) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นเครื่องมือในการท างาน โดยใช้ภาษาพีเอช พี และ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
เว็บไซต์แบ่งได้ 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป และส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็น
ส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบจากแต่ละหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลได้แก่ ข้อมูลวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ การจองการใช้งานห้องประชุม รถยนต์ เครื่องโปรเจคเตอร์ การจัดการข้อมูลประชากร 
สถานการณ์โรคเอดส์ การจัดอันดับสถานการณ์โรคติดต่อต่าง ๆ การจัดการข้อมูลบุคลากร การจัดการไฟล์
ดาวน์โหลด การจัดการอัลบั้มภาพ การจัดการข่าวกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ (2542) ประโยชน์การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีประโยชน์ต่อ
องค์การในด้านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการให้การบริการข้อมูลกว่าการใช้บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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ซึ่งสามารถให้การบริการข้อมูลได้เพียงครั้งละคนหรือกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น แต่การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยัง กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย
กลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้ในเวลาพร้อมกัน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่ว
ประเทศและโลก ซึ่งมีลักษณะเป็นการสื่อสาร ไปยังคนจ านวนมาก ๆ ภายในเวลาพร้อมกันด้วยความสะดวก
รวดเร็ว แต่ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อที่นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เมื่อเทียบ
ค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์แล้ว มีอัตราค่อนข้างจะถูกกว่า
นอกจากนี้ยังสามารถบรรจุข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ปริมาณมาก และมีประสิทธิ-ภาพในการส่งปฏิกิริยา
ป้อนกลับ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า ระบบหมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มี การพ่ึงพาอาศัยกัน 
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย จากความหมายของระบบดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า 
ระบบ หมายถึง การจัดรวม องค์ประกอบย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 2.1 ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning) 
ในการพัฒนาเว็บไซท์เราควรก าหนดเป้าหมาย และวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในขั้นต่อ ๆ ไปมี
แนวทางท่ีชัดเจน เรื่องหลัก ๆ ที่เราควรท าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 

2.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซท์ เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซท์นี้ต้องการน าเสนอ
หรือต้องการให้เกิดผลอะไร 

2.1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใคร และออกแบบเว็บไซท์
ให้ตอบสนองความต้องการหรือโดยใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี 
กราฟิกเทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุน และอ่ืน ๆ 

2.1.3 เตรียมแหล่งข้อมูล เนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซท์ เราต้องรู้ว่า
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง 

2.1.4 เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บไซท์ต้องอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่นในการ
เตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น จดทะเบียน
โดเมนเนมตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซท์และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม 

2.1.5 เตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์โปรแกรมส าหรับ
สร้างเว็บไซท์โปรแกรมส าหรับสร้างกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้อ่ืนๆ ที่
ต้องใช้ การ 
2.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and Information Architecture) ขั้นตอนนี้จะเป็น

การน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ คุณลักษณะ ข้อจ ากัดของ
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งนี้หาหลักของเว็บไซท์ น ามาประเมิน วิเคราะห์ และจัดระบบ เพ่ือให้ ได้โครงสร้าง
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ข้อมูล และข้อก าหนดซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการออกแบบและด าเนินการในข้ันต่อ ๆ ไป ผลที่ได้รับจากขั้นนี้
ควรประกอบไปด้วย 

2.2.1 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ 
2.2.2 ระบบน าทางหรือเนวิเกชั่นซึ่งผู้ชมจะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 
2.2.3 องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในเว็บเพจมีอะไรบ้าง เช่น รูปภาพและภาพกราฟิก 

เสียง,วิดีโอ, มัลติมีเดีย, แบบฟอร์ม ฯลฯ 
2.2.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของเว็บเพจ 
2.2.5 ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือเว็บแอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูลที่ใช้ใน

เว็บไซต์ 
2.2.6 คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงข้อจ ากัด และบริการเสริมต่างๆ ที่มีให้ 

2.3 ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล (Page Design and Content Editing) 
เป็นขั้นตอนการออกแบบเค้าโครงหน้าตา และลักษณะด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์
ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถทางด้านศิลปะพอสมควร 
โปรแกรมที่เหมาะจะใช้ในการออกแบบ คือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia Fireworks ซึ่งผลที่ได้
จะประกอบด้วยไฟล์กราฟิกต่าง ๆ ที่ใช้บนเว็บเพจ เช่น โลโก้ , ภาพพ้ืนหลัง, ปุ่มเมนู, ไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์
และแบนเนอร์โฆษณา การออกแบบเว็บเพจยังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆที่
ไม่ใช้ภาพกราฟิก เช่น ฟอนด์ ขนาด และสีข้อความ, สีพื้นบริเวณท่ีว่าง, สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น 
ในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้ และตรวจทานความถูกต้อง เพ่ือให้
พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป 
  2.4 ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing) เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมา
จริงทีละหน้า ๆ โดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามท่ีออกแบบไว้  
เนื้อหาต่าง ๆ จะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์และระบบน าทางถูกสร้าง องค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ถูกวางเข้า
ที่อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือสร้างเว็บเพจจริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้ว บางอย่างไม่เหมาะสม หรือควร
ได้รับการปรับแต่ง ก็สามารถท าได้โปรแกรมท่ีใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือโปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่สร้าง
ขึ้นมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะน าออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหา การท างาน
ของลิงค์และระบบน าทางตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์และฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบ
โดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

2.5 เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion) โดยทั่วไปการน าเว็บไซท์ขึ้น
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะท าด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ HTML และไฟล์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไปเก็บ
บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซท์ หรือบางครั้งเรียกว่า “พับลิช” (Publish) อาจท 
าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซท์เอง ซึ่งมีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวหรืออาจใช้โปรแกรมยูทิลิตั้งประเภท FTP เช่น 
CuteFTP และ WS_FTP หรือใช้เครื่องมืออ่ืนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ 
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หลังจากนั้นเว็บไซท์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบบน
คอมพิวเตอร์ของเราเอง เช่น ลิงค์ของเว็บเพจกับเว็บไซท์อ่ืน และการท างานของโปรแกรมสคริปต์กับ
ฐานข้อมูล ซึ่งอาจท าไม่ได้บนเครื่องของเรา หรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เว็บไซท์ที่
จะประสบความส าเร็จ นอกจากต้องมีเนื้อหาที่ดี มีการวางโครงสร้าง และการออกแบบที่เหมาะสมแล้ว ยังต้อง
ได้รับการโฆษณา และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหรือในวงกว้างออกไปอีกด้วย การส่งเสริมนี้มี
กลยุทธ์ที่ท าได้หลายวิธี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเสมอไป โดยสามารถท าได้ตั้งแต่แบบง่าย ๆ 
คือ การแลกเปลี่ยนลิงค์และแบนเนอร์ ประกาศบนเว็บบอร์ดสาธารณะ การส่งอีเมล์ เพ่ิมข้อมูลในเสิร์ชเอน
จิ้นหรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น เช่น การจัดงานเปิดตัวการลงโฆษณาบนเว็บ
ไซท์อ่ืน ในสิ่งพิมพ์ หรือในวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 

2.6 ดูแลและปรับปรุงต่อเนื่อง (Maintenance and Innovation) เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้ว 
เราไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอดซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่า
ไม่หยุดท างานบ่อย ๆ ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้หรือไม่ คอยตอบอีเมล์หรือค าถามที่มีผู้ฝากไว้บน
เว็บเพจ, ถ้าเป็นเว็บข่าวสารก็ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพ
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอนอกจากนั้นเราควรตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่เว็บ
เซิร์ฟเวอร์มักมีให้ เช่นจ านวนผู้ชม, สถติว่าเว็บเพจใดมีผู้ชมมากหรือเป็นที่นิยม, ผู้ชมมีการเปลี่ยนคุณสมบัติ ไป
หรือไม่ หรือมาสู่เว็บไซท์ของเราจากทิศทางใดมากที่สุด 
หลังจากท่ีเว็บไซท์ได้รับการเผยแพร่ไประยะหนึ่ง เราควรปรับปรุงเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความ 
เปลี่ยนแปลง มีความสดใหม่ ทันสมัย โดยอาจน าข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้มาพิจารณาประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงท าได้ทั้งในส่วนของเนื้อหา โครงสร้างเว็บไซท์ การออกแบบหน้าตา และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เครื่องมือ เข้ามาเสริม 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ประชากร คือ พนักงานในส่วนของโรง3 บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวน 118 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในส่วน แผนก Assembly บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด จ านวน 18 คน คัดเลือกแบบเจาะจง 
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2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
2.1 แผนผังระบบงาน (System Flow Chart) 
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2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 

 
 

3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
3.1 วิธีการสร้างการพัฒนาการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส 

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 
3.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนาระบบการพัฒนาเว็บไซต์ จากหนังสือ เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การออกแบบการพัฒนาการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส 

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.2.1 วิเคราะห์ระบบและเขียน Story board โดยมีการแสดงล าดับการ ท างานการ

พัฒนาการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 
ผลการวิจัย 

1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส 
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.59 (S.D. =0.49) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส 
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.99 (S.D. =0.70) อยู่ในระดับมาก 

 
การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส 
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 5.3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ  = 4.33 (S.D. = 0.59) มีระดับคุณภาพมาก รองลงมาคือ เรื่อง การเข้าถึงเมนู มีความรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ย = 4.11 (S.D. = 0.68) อยู่ในระดับคุณภาพมาก และความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ เรื่อง การเข้าถึง
การกรอกข้อมูลมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย = 3.72 (S.D. = 0.67) อยู่ในระดับคุณภาพ มาก 

 5.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน 
กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 3.99 
(S.D. =0.70) อยู่ในระดับคุณภาพมาก ซึ่งถือว่าเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถด าเนินการทางธุรกิจได้จริง 
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
เว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย ) จ ากัด สามารถใช้ได้
จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการจัดการธุรกิจผ่านระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งสามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ 
ในเรื่องความพึงพอใจของการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระติกน้ าร้อน กรณีศึกษา บริษัทเทคโนพลาส 

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การเข้าถึงข้อมูลหน้าหลักมีความรวดเร็ว และ 
ระบบงานง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  = 4.33 (S.D. = 0.59) มีระดับคุณภาพมาก รองลงมาคือ 
เรื่อง การเข้าถึงข้อมูลหน้าต่างๆ มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย = 4.11 (S.D. = 0.68) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
และความคิดเห็นที่มีค่าน้อยที่สุด คือ เรื่อง การจัดวางเครื่องมือหรือปุ่มต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 
= 3.72 (S.D. = 0.67) อยู่ในระดับคุณภาพ มาก 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] อภิชัย ธิณทัพ. หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
 https://www.gotoknow.org/posts/207394. (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) 
 2555. 
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S 052 
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ  

กรณีศึกษา ร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
THE  COSTS  AND  RETURNS  CAFÉ  BUSINESS   

CAUSE STUDY  PIKHUNKAEW SHOP  AT  UTTARADIT  VOCATIONAL  COLLEGE 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรม Activity-Based Costing (ABC) การเก็บ
ข้อมูลจากเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลจ านวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 
พบว่า การลุงทุนเริ่มแรกจ านวน 542,400 บาท แบ่งเป็นต้นทุนอาคารสิ่งปลูกสร้างจ านวน 292,500 บาท และ
ชุดเครื่องชงกาแฟเท่ากับ 259,900 บาท มีต้นทุนรวมขายทั้งสิ้น 154,296 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 214,411 บาท  

มีก าไรสุทธิสะสมรวมทั้งสิ้น 60,115 บาท และมีค่าใช้จ่ายค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายใน
การผลิต เป็นจ านวนเงินรวมเท่ากับ 154,296.00 บาท การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ของการศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พบว่า มีจุดคุ้มทุน 3.3 ปี 
ซึ่งการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 

ค าส าคัญ : ธุรกิจร้านกาแฟพิกุลแก้ว  ต้นทุนร้านกาแฟ จุดคุ้มทุนธุรกิจร้านกาแฟ   
 

Abstract 
 This research studied the costs and returns of the PIKHUNKAEW coffee shop 

business. The case studies are designed, Activity – Baseds Costing (ABC) experts estimate the 
average equal to 4.65 and collect information from a specific interview tools to collect data, 
the number of 6 months, from July to December, 2561 found that the initial investment 
amount is baht 542,400 overall mimimum. Cabana, rasing the number of structures and sets 
of coffee makers 292,500 baht equals the total cost of sale 259,900 baht in total, total 
income of baht 154,296 214,411 baht net profit total 60,115 and raw material costs, direct.  

 
1 2 หลักสูตรเทคโนโยลีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  
1 2 Bachelor of Technology Program in Accounting Business Administration Institute of Vocational Education Northern 
Region 3 *Corresponding author. Email: jiraporn.408390@gmail.com 
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The direct labour costs and overhead are a total amount equal to baht 154,296.00 to 
analyze the breakpoint of the education cost and the coffee business returns. The case 
studies found that there was a cost 3.3 points a year, which is a way to use this research in 
management and in accordance with the objectives of the research. 
 
Keywords: Coffee business PIKHUNKAEW coffee shop costs breakeven point coffee business 
 

บทน า 
 การประกอบธุรกิจและก าหนดนโยบายโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

โดยก าหนดเป้าหมายเพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการในสถานศึกษาและการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา โดยมีวั ตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้ 
ทักษะวิชาชีพเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์  พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือด าเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. แห่งละ 250,000 บาท จึงท าให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีความ
สนใจในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ
กาแฟภายใต้โครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เพ่ือการศึกษาธุรกิจร้านกาแฟพิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ฝึกอาชีพ เปรียบเสมือนอยู่ ในสถาน
ประกอบการจริง หลังจากจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาธุรกิจร้านกาแฟ พิกุลแก้ว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ตั้งเป้าหมายว่าร้านกาแฟจะเป็นที่ยอมรับโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนท างาน นัก
ธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงที่นิยมดื่มกาแฟ โดยคาดหวังว่าปีที่ 2  
จะได้รับความนิยมจากผู้บริโภค  จากการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟพิกุลแก้วนั้น มีผู้เข้าใช้บริการร้านกาแฟเป็น
จ านวนมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอก  บุคลากรวิทยาลัย นักเรียน  นักศึกษา  เป็นต้น โดยร้านพิกุลแก้วมี
การลงทุนในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการชงกาแฟ  เครื่องชงกาแฟ  
บรรจุภัณฑ์  ประกอบกับยอดขายและรายจ่าย ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการลูกค้าวันที่ 27 มิถุนายน 2561  จนถึง
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการท าธุรกิจร้านกาแฟดังกล่าว 

 ดังนั้น  คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 
กรณีศึกษา  ธุรกิจร้านกาแฟ พิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ 
และใช้ในการวางแผนกิจการต่อไป 
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 1. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟพิกุลแก้ว โดยใช้วิธีการศึกษาต้นทุน

กิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) 
 1.2 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟพิกุลแก้ว 

 2. กรอบแนวคิด 
    กลุ่มผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวความคิดในการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนโดยใช้การศึกษาต้นทุนฐาน

กิจกรรม (ABC) ดังแสดงภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กลุ่มผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยหาข้อมูลจากแหล่ง

ต่าง ๆ แสดงดังนี้  
 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟพิกุลแก้ว ดังแสดงดังนี้  
 

 อดุลย์ พุกอินทร์. (2559) [1] การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์และลดต้นทุนโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ าพ้ี 
การวิจัยได้ท าการศึกษาด้านต้นทุน โลจิสติกส์ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ของผลิตภัณฑ์ดาบ พระขรรค์ และ
มีดเหล็กน้ าพ้ี โดยใช้การค านวณต้นทุนกิจกรรมแบบ (Activity-Based Costing: ABC) จากการศึกษายังน า
ข้อมูลจากการศึกษาถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการลดต้นทุนด้านต่าง ๆ  

 

 กนกวรรณ กิ่งผดุง. (2560) [2] ได้น าปัญหาขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
ผู้ก าหนดราคาน้ านมดิบ ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมนมทุกโรงงานจะมีต้นทุนน้ านมดิบในอัตรามาตรฐาน
เดียวกัน ท าให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสามารถช่วยให้โรงงานมีความสามารถในการแข่งขันได้สูง
ยิ่งขึ้น ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) จึงเป็นเครื่องมือช่วยให้โรงงานเข้าใจถึงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตในแต่
ละกิจกรรมการผลิตได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนฐาน
กิจกรรมในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์และค้นหากิจกรรมหลักที่มีต้นทุนฐานกิจกรรมสูงที่สุดได้ดี  

 

 อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์. (2558) [3] ได้กล่าวไว้ว่า การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based 
costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความ
สนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีการบริหารโดยแบ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลาย
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รูปแบบและถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่
เกิดขึ้น คือ การกระท าที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิตได้ ดังนั้น การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
นอกจากเน้นการระบุกิจกรรมของกิจการแล้ว ยังพยายามระบุต้นทุนของกิจกรรม เพ่ือใช้ในการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 2. ทฤษฎีผลตอบแทน  
   ดวงสมร อรพินท์. (2552) [4] ได้กล่าวว่า อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability 

Ratios)  จะใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานในกิจการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรต่อยอดขาย และอัตราส่วนในการทก าไรต่อเงินลงทุน 

 อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คืออัตราส่วนก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย 
 

  อัตราก าไรขั้นต้น (%) = ………………………………………………(1.) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา ร้านพิกุลแก้ว 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีวิธีการด าเนินขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มประชากร จากกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเจาะจง พบว่า การเงินลงทุนเริ่มต้นจ านวน 542,400 บาท แบ่งเป็นต้นทุน
อาคารสิ่งปลูกสร้างจ านวน 292,500 บาท และชุดเครื่องชงกาแฟเท่ากับ 259,900 บาท      

2. เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ จึงแบ่งตอน ที่เป็นสาระส าคัญ ๆ ดังนี้  
      ตอนที่  1  สอบถามสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่  2  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
      ตอนที่  3  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ     
4. การด าเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง

เดือนธันวาคม ปี 2561 ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ดังแสดงภาพที่ 1  
 

       
ภาพที่ 1 แสดงการด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา ร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการวิจัย ได้มีการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงดังนี้   

 1. การวิเคราะห์ต้นทุนขาย มีต้นทุนที่ เกิดขึ้น ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต แสดงตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดต้นทุนขาย (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
 

ประจ าเดือน จ านวน
เงิน 

ร้อ
ยละ 

กรกฎาคม     
569.00 

  
0.37 

สิงหาคม 39,148
.00 

25.
37 

กันยายน 29,465
.00 

19.
10 

ตุลาคม 27,265
.00 

17.
67 

พฤศจิกายน 38,022
.00 

24.
64 

ธันวาคม 19,827
.00 

12.
85 

รวมต้นทุนขายทั้งสิ้น 154,29
6.00 

10
0 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ต้นทุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 มีต้นทุน
วัตถุดิบทางตรง  ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า เดือนสิงหาคมมีต้นทุนมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25.37 เดือนพฤศจิกายนมีต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 24.64 เดือนกันยายนมีต้นทุนคิดเป็นร้อย
ละ 19.10  เดือนตุลาคมมีต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 17.67 เดือนธันวาคมมีต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 12.85 และเดือน
กรกฎาคมมีต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของต้นทุนตามล าดับ และแสดงรายได้ของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ร้าน
พิกุลแก้วดังตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดรายได้ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
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ประจ าเดือน จ านวนเงิน ร้อยละ 

กรกฎาคม   2,300.00   1.07 
สิงหาคม 62,174.00 29.00 

กันยายน 33,849.00 15.79 
ตุลาคม 31,606.00 14.74 

พฤศจิกายน 49,922.00 23.28 
ธันวาคม 24,560.00 16.12 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 214,411.00 100.00 
 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์รายได้ของร้างร้านพิกุลแก้วตั้งแต่เดือนเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2561 พบว่า เดือนสิงหาคมมีรายได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.00 เดือนพฤศจิกายนมีรายได้
รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 23.28 เดือนธันวาคมมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 16.12 เดือนกันยายนมีรายได้ คิดเป็น
ร้อยละมีรายได้ 15.79 เดือนตุลาคมมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 14.74 และเดือนกรกฎาคมมีรายได้ คิดเป็นร้อย 
ละ 1.07 ของรายได้ตามล าดับ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 214,411.00 บาท และการวิจัยได้ท าการวิเคราะห์รายละเอียด
ก าไรสุทธิตั้งแต่เดือนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ดังแสดงตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดก าไรสุทธิ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
 

ประจ าเดือน จ านวนเงิน ร้อยละ 
กรกฎาคม   1,731.00   2.88 

สิงหาคม 23,026.00  38.30 
กันยายน   4,384.00   7.29 

ตุลาคม   4,341.00   7.22 
พฤศจิกายน 11,900.00 19.80 

ธันวาคม 14,733.00 24.51 

รวมก าไรสุทธิ
สะสมทั้งสิ้น 

60,115.00 100.00 

 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ก าไรสุทธิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 พบว่า เดือน
สิงหาคมมีก าไรสุทธิมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.30  เดือนธันวาคมมีก าไรสุทธิรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 24.51 
เดือนพฤศจิกายนมีก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 19.80 เดือนกันยายนมีก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.29 เดือนตุลาคม 
มีก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.22 และเดือนกรกฎาคมมีก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 2.88 ก าไรสุทธิสะสมรวม   

ทั้งสิ้น 60,115 บาท และแสดงรายละเอียดวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ดังแสดงตารางที่ 4  

 

ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
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รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 
วัตถุดิบทางตรง   55,304.00 35.84 

ค่าแรงงานทางตรง   31,200.00 20.22 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต   67,792.00 43.94 

รวมทั้งสิ้น 154,296.00 100.00 
 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการผลิตมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.94 มีค่า
วัตถุดิบทางตรงรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 35.84 และมีค่าแรงงานทางตรงคิดเป็นร้อยละ 20.22 จากผลการ
วิเคราะห์จึงบอกได้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตมากที่สุดจากการวิจัยนี้ ดังแสดงการเปรียบเทียบภาพที่ 2   

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 

2. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ของการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านพิกุล
แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จากการเก็บข้อมูลมีผลการด าเนินงานร้านพิกุลแก้วส าหรับระยะเวลา 6 
เดือน ดังนั้น จุดคุ้มทุนหาได้จากสูตร คือ  

  จุดคุ้มทุน    = ……………………………(2.) 
 

                     จุดคุ้มทุน           =  
 

               จดุคุ้มทุน                   =        3.3 ปี 
 
จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านพิกุล

แก้ว มีต้นทุนที่จะท าให้เกิดผลกิจการคุ้มทุนที่ 3.3 ปี  
สรุปผลการวิจัย 
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 การวิจัยเรื่องท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา ร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟพิกุลแก้ว โดยใช้วิธี
การศึกษาต้นทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) โดยได้มีการออกแบบเครื่องที่ใช้ในการสอบถาม 
ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบจ านวน 5 ท่าน ได้ผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 จากการสอบถามแบบเจาะจงกลุ่ม
ต่าง ๆ ตามวิธีการ ABC พบว่า การลุงทุนเริ่มแรกจ านวน 542,400 บาท แบ่งเป็นต้นทุนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
จ านวน 292,500 บาท และชุดเครื่องชงกาแฟเท่ากับ 259,900 บาท มีต้นทุนรวมขายทั้งสิ้น 154,296 บาท 
และท าการเก็บข้อมูลการวิจัย 6  เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 214,411 
บาท  มีก าไรสุทธิสะสมรวมทั้งสิ้น 60,115 บาท และมีค่าใช้จ่ายค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นจ านวนเงินรวมเท่ากับ 154,296 .00 บาท การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ของการศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พบว่า มี
จุดคุ้มทุน 3.3 ปี ซึ่งการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา ร้านพิกุลแก้ว วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามแบบเจาะจง ซึ่งใช้
วิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรม Activity-Based Costing : ABC)  มีข้ออภิปรายผลดังนี้  

 1. การด าเนินการวิจัยได้เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการ
ค้นหาต้นทุนที่แท้จริงขอธุรกิจ  การวิจัยจึงน ามาใช้ในการศึกษาต้นทุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจร้าน
กาแฟพิกุลแก้ว ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงราคา และต้นทุนการจ าหน่าย การวิจัยจึงออกแบบ
แบบสอบถามแบบเจาะจง โดยการศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้น คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยผลิต กิจกรรมที่
เกิดข้ึนส าหรับแต่ละ Batch ของการผลิตหรือการให้บริการ กิจกรรมที่ท าโดยรวมเพ่ือให้สามารถผลิตและขาย
สินค้าหรือบริการแต่ละชนิด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรวมเพ่ือให้การด าเนินงานทั่วไปเป็นไปตามปกติ       
โดยสอบถามกลุ่มบริหารและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทั้งหมดจะต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบและการ
วิเคราะห์แบบสอบถามที่มาก  

 2. การวิเคราะห์ผลการวิจัย กลุ่มผู้วิจัยใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์ จึงท าให้การ
ด าเนินการสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว แต่พบปัญหาในการใช้วิธีการทางสถิติจึงต้องมีการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษากลุ่ม  

 3. การวิเคราะห์ผลต้นทุนขาย มีต้นทุนที่เกิดขึ้น ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต การวิจัยมีการแปรความหมายจากข้อมูลดิบที่มีการบันทึกหน้าร้าน จึงสามารถรวบรวมได้  

 4. การวิเคราะห์วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561 มีระยะเวลามาก จึงท าให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วน คือ ค่าใช้จ่ายที่มี
ต้นทุนมากที่สุด คือ  ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีค่าร้อยละเท่ากับ 43.94 ซึ่งเป็นผลจากการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย รองลงมาคือค่าวัตถุดิบทางตรง มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ ค่าวัตถุดิบกาแฟ ชา และ
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โกโก้ ที่ใช้ในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์หลักมีค่าร้อยละเท่ากับ 35.84 ส่วนค่าแรงทางตรงเป็นค่าแรงงานของ
พนักงานซึ่งไม่เกิดการแปรผันกับการศึกษานี้          

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การวิจัยนี้มีการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบวิธีการศึกษาต้นทุนกิจกรรม (ABC) แนวทางปรับปรุง คือ 

ควรหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเก็บข้อมูลต้นทุน เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างวิธีการ 
 2. ข้อมูลจุดคุ้มทุนที่ได้อาจน ามาใช้ในการพยากรณ์หาค่าต่าง ๆ เช่น ยอดขายแต่ละช่วงเวลา ยอดขาย

ต่อเดือน หรือการสร้างระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว  
เอกสารอ้างอิง 
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S 053 
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

Electric Motor Control Experiment Kit 
 

นัฐพล พ่วงเท่ียง1,ศตวรรษ พรหมเดช2,  

สมพงษ์ แคสา 3 ,มาโนชย์ พวงค า 4 , สิทธิชัย จนัทพิมพะ 5 

Natthapol phungthiang1 , Sattawat Promdet2 ,  
Sompong kaesa3,Manod Poungkom4, Sittichai Jantapimpa5 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(2) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งาน
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารมหา
นคร จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
แบบทดสอบประสอทธิภาพการใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ แบบสอบถามความพึงพอใจผ็
ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการทดลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าสามารถต่อทดลองได้ตามขอบเขตการวิจัยและผล
การประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีคะแนนประเมินเฉลี่ยมากกว่า 0.5 คะแนน 
เท่ากับว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.36 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.00มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด และ โครงการนี้มีความ
น่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.60มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ   : ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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Abstract 

This research has the objective (1) to create and find the efficiency of the electric 
motor control experiment set (2) to find the satisfaction of the users of the electric motor 
control experiment kit The sample group used in this research was the sample group 1, 
which consisted of 3 experts in finding efficiency and sample group 2 was the person who 
experimented with the experiment of electric motor control as a staff of Prom Techno 
Service Company Limited The work of the Metropolitan Building, 5 people. The tools used 
for data collection are Performance evaluation form by experts Physical examination test, 
use of electric motor control experiment kit and satisfaction questionnaire for users of 
electric motor control experiment kit By using statistics to analyze data Consistency index 
(IOC), mean and standard deviation 
 The results of the experiment on connecting an electric motor control circuit can be 
found to be able to experiment with the scope of research. And The results of the 
evaluation by experts found that every topic had an average score of more than 0.5 points, 
considered as effective and able to use well. 
 The results of the satisfaction of users of the electric motor control experiment kit 
found that the overall picture had an average score of 4.36. The results were evaluated at a 
high level when classified by topics. To use to test electric motors With an average score of 
5.00, with the highest level of evaluation, followed by the safety of the electric motor 
control experiment and helping to promote learning about electric motors With an average 
of 4.80 with results The assessment is at the highest level and this project is interesting in 
the electric motor control experiment. The evaluation is at the lowest level. The average 
score is 3.60. The evaluation results are at a high level respectively 
 
Key words: Electric Motor Control Experiment Kit 
 

 
 
 
บทน า 
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 สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการน าเข้าเครื่องจักรเพ่ือใช้เพ่ือใช้ในการ
ผลิตเพ่ือลดก าลังงานคนและลดต้นทุนการผลิตซึ่งเครื่องจักรทุกเครื่องมีความจ าเป็นจะต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นต้นก าลัง ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสั่งการใช้งานและเข้าใจอุปกรณ์ท างานที่ใช้ในการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มีการพัฒนา ลักษณะการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแมกเนติกส์คอนเทคเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าตั้งแต่เครื่องขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่อยู่
ในบ้านเรือนและอุตสาหกรรมท าให้เกิดปัญหาจากมอเตอร์ เนื่องจากการใช้กระแสขณะสตาร์ทออกตัวที่มีค่าสูง
และแรงบิดที่มีมากเกิดความต้องการ 

ดังนั้นการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับโดยการลดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันมีอุปกรณ์
คอนเทคเตอร์ที่ออกแบบเป็นวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลตาเป็นวิธีการอันหนึ่งที่ควบคุมมอเตอร์โดย
การลดแรงดันไฟฟ้าแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถควบคุมมอเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขึ้นมาเพ่ือให้มีชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าส าหรับฝึกพนักงาน 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิ ภาพ ชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 มอเตอร์ไฟฟ้า 
  1.2 การควบคุมมอเตอร์ 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ณธรรม เกิดส าอาง และคณะฯได้ศึกษาการออกแบบสร้างอินเวอร์เตอร์ 3 ระดับแรงดัน ส าหรับการ
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส โดยการสร้างสัญญาณสเปสเวกเตอร์ (Space Vector) ร่วมกับสัญญาณ 
Pulse Width Modulation (PWM) ด้วยชิพเอฟพีจีเอเบอร์ XC2S50-5tq-144 เนื่องด้วยสามารถโปรแกรมได้ 
และ มีความเร็วในการสร้างสัญญาณการสวิทช์สูง และราคาถูก และส่วนขับมอเตอร์ใช้ไอซีขับเกตเบอร์ 
IR2130 ซึ่งมีส่วนป้องกันแรงดันเกินและกระแสลัดวงจร ส าหรับสัญญาณแรงดันเอาต์พุตที่ได้จะมี ลักษณะ
คล้ายซายน์มากขึ้น เป็นผลให้กระแสที่ได้เป็นซายน์มากขึ้น ฮาร์มอนิกส์ของแรงดันและ กระแสมีค่าน้อยเป็น
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ผลให้ประสิทธิ์ภาพในการควบคุมมอเตอร์สูงขึ้น และในการออกแบบสัญญาณ ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์
เหนี่ยวน า 3 เฟส 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กองพล อารีรักษ์(2559)ได้ศึกษาการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าแหล่ง
พลังงานของระบบใช้แบตเตอรี่ที่ต่อพ่วงกับ วงจรแปลงผันแบบ บัคก์สองวงจร มอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
รถไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น ในงานวิจัยใช้ตัวควบคุมพีไอในการควบคุมความเร็วรอบ
ของรถไฟฟ้าการออกแบบตัวควบคุมดังกล่าวใช้วิธีทางโดเมนความถี่จากการทดสอบพบว่า ตัวควบคุมพีไอที่
สร้างข้ึนสามารถควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 เปอร์เซนต์ใน
ทุกสภาพของถนน 

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ (2556) ได้ศึกษาการควบคุมความเร็วรอบของอิน
ดักชันมอเตอร์โดยใช้วิธีการสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้มีความถี่ตามต้องการ โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นตัวก าเนิดสัญญาณ PWM และท าการวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ ความถี่ที่ต้องการนี้น าไปควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอร์ซึ่งสามารถก าหนดค่าได้จากคีย์แพ็ด โดยมีจอแอลซีดีท าหน้าที่แสดงค่าความเร็วรอบ
ที่ต้องการ ซึ่งชุดควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์โดยการปรับความถี่ที่น าเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและท า
การทดสอบ ผลการทดสอบพบว่ามีค่าความผิดพลาดความเร็วรอบของมอเตอร์ไม่เกิน ± 1.2 %  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ (2556)ได้ศึกษาขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า มีใช้งาน
กันอย่างกว้างขวาง เช่น ในสนามกอล์ฟ โรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสวนสัตว์ เป็น
ต้น การขับเคลื่อนด าเนินการผ่านมอเตอร์ไฟฟ้าดีซีที่ควบคุมง่าย แต่มีข้อเสียหลายประการ เช่น การ
บ ารุงรักษายุ่งยาก ราคาแพง และขนาดต่อพิกัดโตกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเอซี เป็นต้น การน ามอเตอร์เหนี่ยวน าเอซี
มาใช้งานต้องใช้วงจรอินเวอร์เตอร์เพ่ือแปลงไฟให้เป็นเอซี ที่มีสัญญาณเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยม สมรรถนะของ
มอเตอร์เอซีภายใต้แหล่งจ่ายไฟนี้ มีความแตกต่างจากกรณีที่ป้อนด้วยแหล่งจ่ายไฟรูปไซน์โดยตรง งานวิจัยนี้
ด าเนินการศึกษาสมรรถนะของมอเตอร์เอซีเฟสเดียวผ่านคุณลักษณะสมบัติแรงบิด -ความเร็วรอบของมอเตอร์ 
ภายใต้แหล่งจ่ายไฟรูปสี่เหลี่ยม แบบจ าลองในสภาวะชั่วครู่ถูกน ามาใช้งานเพ่ือจ าลองผลการจ่ายไฟด้วย
แหล่งจ่ายรูปสี่เหลี่ยม ผลตอบสนองที่ได้จะถูกน ามาใช้ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปของสมการ
อย่างง่าย ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้น ามาใช้ออกแบบการขับเคลื่อนรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยมอเตอร์เอซีเฟสเดียวที่
ถูกขับผ่านอินเวอร์เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดพลังงานในอนาคตได้ 
 กองพล อารีรักษ์ (2554) ได้ศึกษาการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าซึ่งการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้า
จ าเป็นต้องมีการออกแบบให้การท างานของตัวควบคุมมีความเหมาะสมกับการใช้งานรถไฟฟ้าโดยตัวควบคุมที่
ใช้ในงานวิจัยนี้คือตัวควบคุมพีไอที่ด าเนินการออกแบบด้วยวิธีผลตอบสนองทางความถี่ (Phillips and 
Harbor, 2000) และนอกจากการออกแบบตัวควบคุมพีไอดังกล่าวแล้วผู้ด าเนินงานวิจัยได้นาเสนอการสร้างตัว
ควบคุมพีไอที่ใช้เทคโนโลยีแบบแอนะลอกโดยใช้ออปแอมป์เป็นอุปกรณ์หลักและท าการทดสอบตัวควบคุมพีไอ
ด้วยสัญญาณอินพุตรูปพัลส์จากเครื่องก าเนิดสัญญาณเพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานของตัวควบคุมพีไอก่อน
น าไปใช้งานในระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นการวิจัยกึ่งทดลองผู้จัดท าได้ด าเนินการ 

ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรคือพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด  
 กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าคือผู้เชี่ยวชาญ จ ากัด 
จ านวน 3 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 2 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ พนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส 
จ ากัดของหน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 คน 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.2เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถามที่มีต่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 11 ข้อ 
 

3.ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร  
 3.1.3 ด าเนินการออกแบบ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.4 น าร่างรูปแบบชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปเท่ากับว่ามีประสิทธิภาพ 

 
 3.1.5ด าเนินการชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 

    2) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกระเป๋าวางต าแหน่งของอุปกรณ์
แต่ละชนิดให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
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 3.1.6น าไปทดลองต่อวงจรเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดังนี้ 
    ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า คือกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 คน  
3.2ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่มีต่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าจ านวน 10ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
  3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10ข้อ แบ่งกลุ่ม
ค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุปโดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็น
แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 
 

  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

   3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
   3.2.5น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ารายละเอียด ดังนี้ 
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 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบบบันทึกข้อมูล 

4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 

 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน อาคารมหานคร 
จ านวน 5 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่2 น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 

 

5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1ประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 5.2เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 5.3ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัดที่ใช้ ชุดทดลอง
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

    
N

X
X 
  

       X  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  X  ผลรวมของคะแนน 
       N  จ านวนของผู้ท าแบบสอบถาม 
 
 6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
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NX
2
 – (X)

2
 

N (N – 1)
 

     
     S.D.  =    S2 
     
            =                

 
   (N แทนจ านวนคน) 
 
 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

  
N

R
IOC 

  

 
 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลการวิจัย 

การใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3คนและกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค 
บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด ของหน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 คนผลการวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล 
ดังนี้ 
1.ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 1 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2 การทดสอบประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

s
2
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 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการต่อวงจรชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
ตารางท่ี 1 การต่อวงจรชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

การทดลองวงจร 
ผลการทดลอง 

สามารถท างานได้ ไม่สามารถท างานได้ 

การต่อทดลองวงจร Sar-Delta    

การต่อทดลองวงจร Direct on line    

การต่อทดลองวงจร Forward Reward    

การต่อทดลองวงจร Sequence control    
 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าสามารถต่อทดลองได้ตาม
ขอบเขตการวิจัย 
3. การหาประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 
1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 

2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม +1 +1 +1 2 1 

ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 
6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 

7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 3 1 
8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 +1 +1 3 1 

ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9.ประโยชน์ของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า +1 +1 +1 3 1 
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10.ประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 

+1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 1 1 3 1 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า ภาพรวม
มีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ 
4. การศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดังนี้ 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาวามพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 

2 ความแข็งแรงของกระเป๋า 4.20 0.84 มาก 
3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.40 0.55 มาก 

4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.60 0.55 ปานกลาง 

5 
ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า 5.00 0.00 

มาก 

6 ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า 5.00 0.00 มาก 
7 สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ 4.60 0.55 มาก 

8 
ความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 4.80 0.45 

มาก 

9 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า 4.80 0.45 มาก 

10 โครงการนี้มีประโยชน์ 3.80 0.84 มาก 
11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.36 0.89 มาก 

โดยรวม 4.36 0.84  มาก 

  
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าความสะดวกในการใช้งานชุดทดลอง
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การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่5.00มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและ ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยที่4.80มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุดและ โครงการนี้มีความ
น่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุดคะแนนเฉลี่ย 3.60มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 
สรุปผลการวิจัย 

การรายงานผลการพัฒนาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจากการท าวิจัยเชิงทดลอง 
 1.2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2 สรุปผลการวิจัย 
 2.1 ผลการทดลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าสามารถต่อทดลองได้ตามวัตถุประสงค์ แต่
ระยะเวลาการต่อวงจรต้องข้ึนอยู่กับตัวบุคคลที่ท าการต่อทดลองวงจร 
 2.2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า ภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ 
 2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.36 มี
ผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่5.00มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ามคี่าเฉลี่ยที4่.80มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุดและ โครงการนี้มีความน่าสนใจในชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุดคะแนนเฉลี่ย 3.60มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ มากตามล าดับ  
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ชุดทดลองการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก เมื่อน าไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น พนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการรายงานผลการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    1. ควรที่จะท าชิ้นงานให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้ 
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 2. ควรจะมีสิ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลอง 
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S 054 
ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรสตาร์-เดลต้า) 

Factice kit control Electrical Motor circuit (Star-delta circuit) 
 

วัชรพงศ์ สิงห์ทา 1,วีระยุทธ กันงา2,  
สมพงษ์ แคสา 3 ,มาโนชย์ พวงค า 4 , สิทธิชัย จันทพิมพะ 5 

Watcharapong Singta 1,Weerayut Kannga 2, 
Sompong kaesa 3, Manod Poungkom 4, Sittichai Chanbapimba5 

 

บทคัดย่อ 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

(วงจรสตาร์-เดลต้า) (2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ 
และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) เป็น
พนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 10 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) และ แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.90  และได้น าชุดฝึกการต่อ
วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) ไปทดลองใช้กับพนักงานช่างเทคนิคบริษัท พร้อมเทคโน
เซอร์วิส จ ากัด ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการต่อวงจรสตาร์-เดลต้าของช่างเทคนิค  22.6  นาที ต่อ 1 คนแสดง
ว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี   

 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) พบว่า 
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.01  มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกใน
การใช้งานชุดฝึก คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก รองลงมา วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้มีความ
เหมาะสม ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม และ ใช้ทดลองการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ คะแนน
เฉลี่ย 4.20 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์ การประเมินอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.70 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ  
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
*Corresponding author. Email: kanngaweerayut@gmail.com 
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ค าส าคัญ:  ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 
Abstract 
 This research has the objective (1) to create a  kit control Electrical Motor circuit (star-
delta circuit) (2)  Find out the efficiency of a Factice kit control Electrical Motor circuit (star-
delta circuit). The sample group used in this research was the sample group 1, which 
consisted of 3 experts To find the efficiency and the sample group 2 is the person who tried 
to use the Factice kit control Electrical Motor circuit (star-delta circuit) as an employee of 
Prom Techno Service Co., Ltd., Bank of Thailand, 10 people. Factice kit control Electrical 
Motor circuit (star-delta circuit) and satisfaction questionnaire by using statistics to analyze 
data Consistency index (IOC), mean and standard deviation. 
 The results of the evaluation by experts found that the overall picture has an average 
value of 0.90 and has a to be tested Factice kit control Electrical Motor circuit (star-delta 
circuit)  By giving Technician Prom Techno Service Co., Ltd. . The average value of time spent 
wiring circuit control Electrical Motor (star-delta circuit) 22.6 minutes per 1 People, indicating 
that it is efficient and can be used well. 
 The results of the satisfaction of the users of the Factice kit control Electrical Motor 
circuit (star-delta circuit) found that the overall picture had an average score of 4.01. The 
results were evaluated at a high level when classified by topic. It was found that the .The 
ease of use of factice kit. The average score is 4.36. The evaluation results are at a high 
level, followed by the materials used are appropriate, The size of the training set is 
appropriate, The trial on the motor control circuit an average score of 4.20, with the 
assessment results at a high level and the topic of this project is useful The assessment is at 
the lowest level. The average score is 3.70. The evaluation results are at a high level. 
 

Keyword :  Factice kit control Electrical Motor circuit (star-delta circuit) 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันการใช้มอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างใช้มอเตอร์ควบคุม
เครื่องจักร มอเตอร์เหนี่ยวน านับเป็นเครื่องก าลังที่มีความส าคัญมากนงานอุตสาหกรรมและระบบต่างๆในงาน
อาคารสูง เครื่องต้นก าลังในงานอตสากรรมเกือบทั้งหมดเป็น มอเตอร์เหนี่ยวน าและใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 
70% ของที่ใช้ส าหรับเครื่องต้นก าลัง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี เช่น โครงสร้างเครื่องแรงทนทานและการ
บ ารุงรักษาท่ีงา่ย มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส เป็นมอเตอร์เหนี่ยวน าที่เรียกชื่อตามระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นมอเตอร์ใน
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ภาคอุตสาหกรรมจึงควรเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งานมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ได้เหมาะสมกับงาน สามารถ
ก าหนดทิศทางการหมุนได้สามารถเลือกวิธีการควบคุนความเร็วรอบ สามารถวิเคราะห์แผ่นป้ายและก าหนด
วิธีการต่อก าหนดขาดสาย และรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับขนาดของมอเตอร์ ดังนั้นควรมีการเรียนรู้ 
เรื่องโครงสร้างสนามแม่เหล็กหมุนด้วยการเหนี่ยวน า และพ้ืนฐานในเรื่องอ่ืนๆ เช่น ความเร็ว แรงบิด ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการกลับทางหมุนของมอเตอร์ และรวมถึงการควบคุมความเร็วในแบบต่างๆ 
 ดังนั้นการควบคุมในระบบต่างๆ ที่จะน ามาใช้ควบคุมมอเตอร์นั้น ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ต่อวงจรควบคุมในแบบต่างๆ เพ่ือจะได้น าไปควบคุมมอเตอร์ตามแต่ลักษณะการท างานต่างๆ เพราะไม่ว่าจะ
เป็นในระบบอุตสาหกรรม หรือระบบอาคารสูง ส่วนใหญ่มอเตอร์ก็จะเป็นปัจจัยหลักของการควบคุมเครื่องจักร 
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ และทักษะในการควบคุมมอเตอร์ ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง เพ่ือลดความผิดพลาด 
และความเสียหายในการปฏิบัติงาน 
 จากการสังเกต ส่วนใหญ่พบว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไม่เพียงพอกลุ่มผู้จัดมี
แนวคิดสร้างชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า)ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ และเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู้ในการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์มอเตอร์วงจรสตาร์-เดลต้า 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 1.2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 1.3 อุปกรณ์ควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์แบบวงจรสตาร์-เดลต้า 
2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ณธรรม เกิดส าอางและคณะ[1] (2555)  เป็นการออกแบบสร้างอินเวอร์เตอร์ 3 ระดับแรงดัน ส าหรับ
การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส โดยการสร้างสัญญาณสเปสเวกเตอร์ (Space Vector) ร่วมกับสัญญาณ 
Pulse Width Modulation (PWM) ด้วยชิพเอฟพีจีเอเบอร์ XC2S50-5tq-144 เนื่องด้วยสามารถโปรแกรม
ได้ และ มีความเร็วในการสร้างสัญญาณการสวิทช์สูง และราคาถูก และส่วนขับมอเตอร์ใช้ไอซีขับเกต เบอร์ 
IR2130 ซึ่งมีส่วนป้องกันแรงดันเกินและกระแสลัดวงจร ส าหรับสัญญาณแรงดันเอาต์พุตที่ได้จะมี ลักษณะ
คล้ายซายน์มากขึ้น เป็นผลให้กระแสที่ได้เป็นซายน์มากขึ้น ฮาร์มอนิกส์ของแรงดันและ กระแสมีค่าน้อยเป็น
ผลให้ประสิทธิ์ภาพในการควบคุมมอเตอร์สูงขึ้น และในการออกแบบสัญญาณ ควบคุมความเร็วของมอเตอร์
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เหนี่ยวน า 3 เฟสจะใช้หลักการควบคุมอัตราส่วนระหว่างแรงดันต่อ ความถี่ (V/f) ซึ่งสามารถควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์โดยให้แรงบิดที่คงตัว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์[2] (2555)การศึกษาแบบจาลองของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส
มีความส าคัญและเป็นรากฐานที่ส าคัญของการควบคุมมอเตอร์ด้วยวิธีการทางเวกเตอร์ ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าว
จะน าไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการท างานของมอเตอร์ รวมถึงน าไปใช้ในการออกแบบตัวควบคุม ดังนั้น ใน
บทนี้จึงท าการศึกษาพฤติกรรมการท างานและสร้างแบบจ าลองเพ่ือศึกษาการท างานของมอเตอร์เหนี่ ยวน า
สามเฟสผ่านการจ าลองสถานการณ์การท างานของมอเตอร์บนโปรแกรม MATLAB ซึ่งการจ าลองสถานการณ์
ดังกล่าวสามารถทดสอบการท างานของมอเตอร์ที่สภาวะการท างานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทาให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วที่จะทดสอบผลการตอบสนองการท างานของมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี แบบจ าลองที่ได้
สร้างข้ึนนี้ส ามารถน ามาจ าลองสถานการณ์กับระบบที่มีการควบคุมความเร็วรอบแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุม
แบบแรงดันต่อความถ่ีคงท่ี (v/f constant) การควบคุมแบบเวกเตอร์ทางอ้อม เป็นต้น การจ าลองสถานการณ์
สามารถดูพฤติกรรมการท างานของมอเตอร์ได้ทุกจุดการท างาน จึงท าให้เกิดความเข้าใจระบบการท างานและ
สามารถพัฒนาระบบตัวควบคุมของมอเตอร์ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาแบบจ าลองของมอเตอร์เหนี่ยวน า
สามเฟสจึงมีความจ าเป็นอย่างมากสาหรับผู้ที่ก าลังจะเริ่มศึกษาพฤติกรรมการท างานและผู้ที่จะเริ่มพัฒนา
ระบบตัวควบคุมการท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กองพล อารีรักษ์[3] (2559) เป็นงานวิจัยนี้น า เสนอการควบคุมความเร็วของ
รถไฟฟ้าแหล่งพลังงานของระบบใช้แบตเตอรี่ที่ต่อ พ่วงกับ วงจรแปลงผันแบบ บัคก์สองวงจร มอเตอร์ที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น ในงานวิจัยใช้ตัวควบคุมพีไอในการ
ควบคุมความเร็วรอบของรถไฟฟ้าการ ออกแบบตัวควบคุมดังกล่าวใช้วิธีทางโดเมนความถี่จากการทดสอบ
พบว่า ตัวควบคุมพีไอที่สร้างขึ้น สามารถควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติโดยมีความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์ ในทุกสภาพของถนน 
 เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์[4] (2559) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไฟ ได้ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงไร้แปรงถ่านควบคุมการท่างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยน่าไปใช้กับจักรยาน สามล้อ ไฟฟ้า 
เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านไม่ต้องบ ารุงรักษาเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบดั่ง
เดิม ระบบ ควบคุมที่น่าเสนอใช้หลักการแบบสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งข้อมูลต าแหน่งสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์มาจาก
ตัวตรวจจับฮอลล์ที่มีมุมต่างกัน 120 องศา โดยการหมุน 1 รอบ ใช้การอ้างอิง 6 ขั้น เพ่ือยืนยันระบบการ
ควบคุมท่ีน่าเสนอ ได้ทดสอบควบคุมความเร็วของจักรยานสามล้อ ไฟฟ้าบรรทุกน้ าหนัก 80 กิโลกรัม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
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 1.1 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -
เดลต้า) คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  ได้แก่ 
    1. นายสมพงษ์ แคสา 
    2. นายพูลโชค โพธิ์ประสิทธิ์ 
    3. นายจิณณวัตร ณีซัง  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโน
เซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 10 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า)
เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.1. ขั้นตอนการสร้าง ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า) โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
 3.1.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคาร 
 3.1.3ด าเนินการออกแบบ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า) ให้มีรูปแบบ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.4 น าร่างรูปแบบ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า) เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
 3.1.5  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพครูช านาญการ 
จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3.1.6 ด าเนินการสร้าง ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า) ตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ  
 3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรสตาร์-เดลต้า) ดังนี้ 
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 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรสตาร์-เดลต้า) คือ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 10 คน 
 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานช่างเทคนิคบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส 
จ ากัด ที่มีต่อชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า) จ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
 3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจร
สตาร์-เดลต้า) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านคุณค่าโดยสรุป โดยก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย
ได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.2.4   น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC  
 น าข้อมูลทีร่วบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   
 3.2.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ผู้พัฒนาสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-
เดลต้า) รายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า) พร้อมแบบ
บันทึกข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง 2 
 4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า)   
 4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจจากการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจร
สตาร์-เดลต้า) ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่เป็น กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 10 คน 
 4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 5.2 เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 5.3 ค่าระดับความพึงพอใจของพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัดที่ใช้ชุดฝึกการต่อ
วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 6.1.ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร 

      
N

X
X 
  

          X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

     X   ผลรวมของคะแนน 
          N จ านวน 
 6.2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร  

                                      S.D  .  =       S2 
     
    =                                    
 

(N แทนจ านวนคน) 
 6.3. ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

      N
R

IOC 
  

 

 IOC  = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   = จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรสตาร์-เดลต้า)จากซึ่งเป็นการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า)จากซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 1 ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 

s
2
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1.ผลการทดสอบการใช้งานของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) กับ
พนักงานช่างเทคนิคบริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัดจ านวน 3 คน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 การทดลองชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 

การทดลอง 
ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) ต่อได้ ต่อไม่ได้ 

พนักงานช่างเทคนิคคนที่ 1    22.4 

พนักงานช่างเทคนิคคนที่ 2    20.6 

พนักงานช่างเทคนิคคนที่ 3    24.8 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการต่อวงจรสตาร์-เดลต้าของช่างเทคนิคคือ :22.6 นาท ี
 

2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 

ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 
1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 

2.ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและตดิตั้งอุปกรณม์ีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 

ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของชุดฝึก +1 +1 +1 3 1 

6.ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก 0 +1 +1 2 0.67 

7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

8.สามารถเคลื่อนยา้ยได้สะดวก +1 0 +1 2 0.67 

ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9. ประโยชน์ของชุดฝึก +1 +1 +1 3 1 

10. ประสิทธิภาพของชุดฝึก +1 +1 +1 3 1 
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รวม 8 9 10 27 9.01 

เฉลี่ย 0.80 0.90 1.00 2.70 0.90 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรสตาร์-เดลต้า) พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่
รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 

3.การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -
เดลต้า)ส่วนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.20 0.63 มาก 

2. ความแข็งแรงของชุดฝึก 4.10 0.57 มาก 
3. ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม 4.20 0.42 มาก 

4. ความน่าสนใจในชุดสาธิต 4.10 0.74 มาก 

5. ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก 4.30 0.67 มาก 
6. ง่ายต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ท
มอเตอร์ 

3.90 0.57 มาก 

7. ใช้ทดลองการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 4.20 0.42 มาก 

8. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก 3.60 0.52 มาก 

9. โครงการนี้มีประโยชน์ 3.70 0.48 มาก 
10. สามารถแก้ไขปัญหาได้ 3.80 0.63 มาก 

โดยรวม 4.01  0.57 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจร
สตาร์-เดลต้า)พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.01  มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า
ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากรองลงมา วัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้มีความเหมาะสมขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม และ ใช้ทดลองการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์
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คะแนนเฉลี่ย 4.20มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากและหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์การประเมินอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.70มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า)ที่สร้างขึ้นพบว่ามีประสิทธิภาพ
ตามท่ีผู้เชียวชาญให้ค าแนะน าและน าไปทดลองการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ กลุ่มตัวอย่าง ที่
ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
จากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนังงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 1. การที่ประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า)นี้  มี
ประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญได้ให้ค าแนะน า ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า)ได้ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มี
ความพึงพอใจต่อชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ -เดลต้า) ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทน ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจาก
การใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 จากผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์-เดลต้า) 
สร้างขึ้นเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์แบบวงจรสตาร์ -เดล
ต้าภายในหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ความสะดวกและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 
 1.2 ในการใช้งานสิ่งที่ควรค านึงถึง คือความปลอดภัยของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรสตาร์-เดลต้า)ในการใช้งาน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรเพิ่มในเรื่องการเคลื่อนย้ายของชุดฝึกเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
 2.2 ควรเพิ่มในเรื่องการต่อวงจรท าให้ชุดฝึกมีการต่อวงจรสามารถทดลองวงจรได้  
 2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากขึ้น 
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S 055 
ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 

Equipment replacement LED bulb E27 on the ceiling 
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Kittiphos Phuenpong1Sompong Kaesa2 Manod Poungkom3 Sittichai Chanbapimba4 

Padej Punyasupachot5 
 

บทคัดย่อ 
        โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บน
เพดาน (2) หาความพงึพอใขของผู้ใช้ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้
ที่ทดลองใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
หน่วยงาน จัสตุรัสจามจุรี จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน และ แบบสอบถามความพึง
พอใจโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.00 และได้น าชุดเปลี่ยน
หลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานไปทดลองใช้เปลี่ยนหลอดไฟต่อนาที ในความสูงที่สูงสุด 8เมตร เฉลี่ย 3.076 
นาที/1หลอด และ ในความสูงที่ต่ าสุด 3.4 เมตร เฉลี่ย 0.353 นาที/1หลอด แสดงว่ามีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้งานได้ด ี

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน พบว่า ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.20 มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งาน 
และง่ายต่อการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน คะแนนเฉลี่ย 4.60 มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก
สุด รองลงมา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม สามารถใช้งานในพ้ืนที่สูง และความปลอดภัยของชุดเปลี่ยน
หลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน คะแนนเฉลี่ย 4.20 มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก และหัวข้อ ความ
น่าสนใจในชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน การประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ 3.80 มี
ผลการประเมินในระดับ ดีมาก 
 

ค าส าคัญ : ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
________________________ 
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Abstract 
  The objective of the project (1) To create and find performance LED lamps E27 pole replacement kit on 
the ceiling. (2) Find a user satisfaction kits E27 LED lamp-pole switch on the ceiling. The sample used in this research 
including the 1 is 3 experts in finding effective and 2 is that the trial is set to change the LED bulb E27: on the ceiling. 
A company employee with promt techno service co., Ltd. There were 5 people. The tools used to collect data is a 
performance evaluation by experts. A record the working set changes light bulbs E27 LED Pole on the ceiling and 
satisfaction. The statistics used to analyze data. IOC mean and standard deviation.  

The performance evaluation by experts found that the overall average is 1.00 and the light bulbs LED E27 
terminals on the ceiling was used to change the light bulb per minute the maximum height of 8 meters averaging 
3.076 minutes / 1 tube and the height at the minimum 3.4 meters averaging 0.353 minutes / 1 tube. The results 
show it is effective and can work well.  

The satisfaction of users Replacements LED bulb E27: on the ceiling is found that the overall average score 
was 4.20, with results very satisfactory. When classified according to the ease of use and easy replacement LED bulb 
E27: on the ceiling 4.60 The average score is evaluated in a very good deal , Materials used are appropriate. Available 
in Highland and safety of replacement LED bulb E27: on the ceiling 4.20 The average score is evaluated in a good 
and topics of interest in a replacement LED bulb E27: on the ceiling 3.80 The average score is evaluated in a good.  
 

Keyword : Equipment replacement LED bulb E27 on the ceiling  
 
บทน า 
 อาคารจัตุรัสจามจุรี เป็นอาคารที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ อาคารส านักงาน  อาคารพลาซ่า และ
อาคารพักอาศัยซึ่งอาคารทั้ง 3 ส่วนนั้น  มีระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ   ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบ
สุขาภิบาล  และระบบไฟฟ้า  ระบบทุกระบบต้องได้รับการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในอาคารจัตุรัสจามจุรี รวมไปถึงลูกค้าผู้เช่าหรือผู้เช่าในอาคารที่พัก
อาศัย 
 สืบเนื่องจากในส่วนของอาคารพลาซ่ามีโคมแสงสว่างในพ้ืนที่ส่วนกลาง ในความสูงที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของอาคาร ซึ่งในบางจุดไม่สามารถด าเนินการเปลี่ยนหลอดได้ เนื่องจากมีพ้ืนที่ลาดชัน 
ตัวอย่าง เช่น บันไดทางลง MRT  บันไดทางลงต่างระดับไม่สามารถตั้งบันไดได้ ที่ผ่านมาจึงเกิดข้อร้องเรียน
จากลูกค้า เนื่องจากเมื่อหลอดช ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน ท าให้พ้ืนที่เกิดความมืด  ทางส านักงานจัดการ
ทรัพย์สินจุฬาฯ จึงได้จัดจ้างผู้รับเหมานอก ผู้รับเหมาได้เสนอราคาเปลี่ยนโครมพร้อมหลอดในราคา106,900 
บาททางผู้จัดท าจึงได้คิดวิธีการเปลี่ยนหลอดLED E27 เพ่ือลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า  โดยไม่ต้องจ้างผู้รับเหมา
ตั้งนั่งร้านด้วยงบประมาณที่สูง ผู้จัดท าจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เปลี่ยนหลอดนี้ขึ้น 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุด
เปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน เพื่อใช้พัฒนาอาชีพของบุคคลกรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างแลละหาประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 หลอดไฟ LED  
 1.2 ท่ออลูมิเนียม  
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สยุมภู  วรรณเข็มทอง (2560) ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ(Wood Lamp) ผู้จัดท าสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการ
เปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งจากสภาพที่พบเห็นนั้น พบว่า ขณะที่ก าลังจะเปลี่ยนหลอดนั้นบางทีต้องใช้อุปกรณ์เยอะเกินไปเช่นนั่งร้าน
หรือบันได  จนส่งผลให้บางทีเกิดอันตรายในการตกจากที่สูง ไม้เปลี่ยนหลอดนั้นจะมีการท างานคล้ายๆ กับการท างานของไม้สอย
มังคุด ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ท างานในที่สูงควรระมัดระวังให้มาก  เป็นสาเหตุท าให้คนที่ก าลังปฎิบัติหน้าที่อยู่นั้นอาจเกิด
อันตรายได้  และในการเปลี่ยนหลอดไฟนั้น จะต้องเอาไปเปลี่ยนหลอดขึ้นไปเสียบให้ตรงกับหลอดหรือโคม  พอเมื่อไม้ได้สัมผัส
กับหน้าหลอดที่ตัวไม้จะมีหลอดLEDแสดงผลว่าถึงหน้าสัมผัสหลอดแล้ว เราก็ท าการหมุนเปลี่ยนหลอดในทันที เมื่อหมุนถอด
หลอดเรียบร้อยแล้ว เราก็น าหลอดลงมาจากเพดาน หลอดจะสามารถอยู่บนไม้ได้ประมาณ 180 องศา แล้วเราก็ท าการเลี่ยนหลอด
ได้เลย และไม้เปลี่ยนหลอดไฟนั้น  จะช่วยในเรื่องความสะดวก สบาย ในการขนย้าย หรือ พ้ืนที่ที่มีความแคบ หรือ สูงจนเกินไป 
และจะช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ปฎิบัติงานและลดความเสี่ยงเนื่องจากไม่ต้องขึ้นนั่งร้าน หรือพ้ืนที่สูง เๆช่น บันได เป็น
ต้น  จากการศึกษาการสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ(Wood Lamp) จ านวน  30  คน  พบว่า  ข้อมูล
ทางสถิติจากจ านวนผู้ใช้งานในการติดตั้งจากจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจ านวน  30  คน   สรุปข้อมูลทางสถิติเป็นชายคิดเป็น
ร้อยละ  100%   ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้ความแข็งแรงของไม้เปลี่ยนหลอดไฟ มีระดับค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.57  และความเหมาะสมของขนาดของอุปกรณ์  มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.97  และความสะดวกในการติดตั้ง มีระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78  อยู่ในระดับปานกลาง  และสามารถน ามาใช้งานในด้านการเปลี่ยนหลอดได้จริงโดยมีประสิทธิภาพของการ
ใช้งานในการเปลี่ยนหลอด  และการจัดเก็บ   อยู่ในระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด  มีระดับค่าเฉลี่ยรวม ( ) 
เท่ากับ  4.95±0.36  อยู่ในระดับความพึงพอใจ  ดีมากที่สุด 
 ฮากีมี ดอเลาะ (2560) ไมเปลี่ยนหลอดไฟดาวไลทแบบหนีบ – ปลอย สรางขึ้นมาเพ่ือสะดวกในการ
เปลี่ยนหลอดโดยไมตองใชบันไดปน การสรางไมเปลี่ยนหลอดไฟดาวไลทแบบหนีบ – ปลอย ใชสวนกานกรร
ไกรตัดก่ิงไมมาประกอบกับชุดเบรกลอรถจักรยาน ใชงานไดงายไมยุงยาก โดยการจับย้ าคันเบรก ไปบังคับชุดห
ามลอจับหลอดไฟ ท าการหมุนเพ่ือเปลี่ยนหลอด ทางผูจัดท าไดทดลองใชไมเปลี่ยนหลอดดาวไลทแบบหนีบ – 
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ปลอย ที่สรางข้ึนมากับไมเปลี่ยนหลอดไฟที่มีขายในทองตลาดพบวา ไมเปลี่ยนหลอดไฟที่มีขายในทองตลาดจะ
เสียเวลาในการปรับขนาดความโตของหลอดในขณะไมเปลี่ยนหลอดดาวไลทแบบหนีบ – ปลอย ที่สรางขึ้นมา
ไมจ าเปนตองปรับขนาดความโตของหลอดท าใหลดเวลาการใชงาน 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน เป็นการวิจัยกึ่งทดลองผู้จัดท าได้ด าเนินการ 

ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานในอาคารจัตุรัสจามจุรี  
  กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน คื กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน   
   กลุ่มตัวอย่าง 2 เพ่ือการหาประสิทธิภาพชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน คื กลุ่ม
พนักงานในอาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1.ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.3 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานในอาคารจัตุรัสจามจุรี 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างอาคารสูง  
 3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
 3.1.4 ด าเนินการออกแบบ ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน ให้มีรูปแบบเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.5 น าร่างรูปแบบ ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้  
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 3.1.6 ด าเนินการออกแบบชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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 1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
    2) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ  

 3.1.7  น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน
ดังนี้ 
 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บน
เพดานคือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัดหน่วยงานจัสตุรัสจามจุรี   จ านวน 5 
ท่าน  
 3.2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.2.1 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคาร ที่มีต่อชุดเปลี่ยนหลอดไฟ 
LED ขั้ว E27 บนเพดาน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.2.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 3.2.1.2 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED 
ขั้ว E27 บนเพดาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย
ได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 2.51 - 3.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
 3.51 - 4.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.2.2 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC 
แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้พัฒนาสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน รายละเอียด ดังนี้ 
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 4.1 ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 
บนเพดาน เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน  
 4.3 จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน ที่ได้ก าหนดให้
ควบคุมเนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตรตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 4.4 น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข 
 4.5 น าแบบประเมินเสนอต่อต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บน
เพดาน 

 4.6 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 

5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1  ค่าประสิทธิภาพชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานโดยการหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 5.2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจากชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานกับการท างาน
โดยใช้แรงงานคน  โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t-test  
 5.3  ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานในอาคารจัตุรัสจามจุรี ที่ใช้ ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว 
E27 บนเพดานจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1  ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 
  ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 

     N
X

X 


  
   เมือ่ X  =   ค่าเฉลี่ย 

 X  =   ผลรวมของคะแนน 

 N  =   จ านวนพนังงานกลุ่มตัวอย่าง 
 6.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
           S.D.  =       S2 
     

s
2
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N (N – 1)
 

                           =                                    
 
         (N แทนจ านวนคน) 
 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

           
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสร้าง ได้ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานซึ่ง

เป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานกับการตั้งนั่งร้านบันทึกผลการ
ทดลอง ซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. สร้างและส่วนประกอบท่ีใช้ในการทดลอง 
สร้างของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน ประกอบจากท่ออลูมิเนียมขนาด 1/2 นิ้ว ซึ่ง

ท าการยึดด้วยคลิปล็อคให้เป็นสามท่อน โดยสามารถยึด-หด ท่อได้ และข้อต่อลดขนาดท่อพีวีซี ขนาด 2x1/2 นิ้ว และขนาด3x1/2 

นิ้ว ส าหรับถอดเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งด้ามสไลด์มีขนาด สูง 2.5-7 m โดยชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27  
 

ตารางท่ี 1  การทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ ระยะเวลา 
ได้ ไม่ได้ (นาที) 

หลอดไฟสูง 8 เมตร    

ครั้งที่ 1   3.01 
ครั้งที่ 2   3.12 

ครั้งที่ 3   3.10 

หลอดไฟสูง 6.3 
เมตร 

  
 

ครั้งที่ 1   1.46 
ครั้งที่ 2   1.50 

ครั้งที่ 3   2.01 
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หลอดไฟสูง 5.3 
เมตร 

  
 

ครั้งที่ 1   1.31 

ครั้งที่ 2   1.10 

ครั้งที่ 3   1.33 
หลอดไฟสูง 3.4 
เมตร 

  
 

ครั้งที่ 1   0.31 

ครั้งที่ 2   0.30 

ครั้งที่ 3   0.45 
 
 
 

2.  การหาประสทิธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บน
เพดาน 
 

ตารางท่ี 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 

ที ่ หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง  มีความเหมาะสม 1.00 มีประสิทธิภาพ 
2 ความแข็งแรงของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 1.00 มีประสิทธิภาพ 

3 ขนาดของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 1.00 มีประสิทธิภาพ 

4 ความทนทานของวัสดุที่ใช้ 1.00 มีประสิทธิภาพ 
5 ความสะดวกในการใช้งาน 1.00 มีประสิทธิภาพ 

6 ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 1.00 มีประสิทธิภาพ 

7 สามารถใช้งานในพื้นที่สูง 1.00 มีประสิทธิภาพ 
8 ความปลอดภัยของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 1.00 มีประสิทธิภาพ 

9 ระยะเวลาที่ใช้ในการชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บน
เพดาน 

1.00 
มีประสิทธิภาพ 

10 ความเหมาะสมของต้นทุน 1,500 1.00 มีประสิทธิภาพ 

11 ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน สามารถใช้งานใน
อาคารได้จริง 

1.00 มีประสิทธิภาพ 
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 จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานพบว่า 
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คน โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยมีข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 
 

3  ศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 

ที ่ หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
2 ความแข็งแรงของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 4.20 0.45 มาก 

3 ขนาดของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 4.00 1.00 มาก 
4 ความทนทานของวัสดุที่ใช้ 4.00 0.71 มาก 

5 ความน่าสนใจในชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 3.80 1.10 มาก 

6 ความสะดวกในการใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 
บนเพดาน 4.60 0.55 

มากสุด 

7 ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 4.60 0.55 มากสุด 
8 สามารถใช้งานในพื้นที่สูง 4.20 0.84 มาก 

9 ความปลอดภัยของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บน
เพดาน 4.20 0.45 

มาก 

10 มีความเหมาะสมของต้นทุน 1,602 บาท 4.20 0.45 มาก 
รวม 4.20 0.55 มาก 

 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 มีผลการประเมินในระดับดีมาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความ
สะดวกในการใช้งาน และง่ายต่อการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน คะแนนเฉลี่ย 4.60 มีผลการ
ประเมินในระดับดีมากสุด รองลงมา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมสามารถใช้งานในพ้ืนที่สูงและความ
ปลอดภัยของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน คะแนนเฉลี่ย 4.20 มีผลการประเมินในระดับดีมาก
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และหัวข้อ ความน่าสนใจในชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ 3.80 มีผลการประเมินในระดับดีมาก 
 
สรุปผลการวิจัย  

การรายงานผลการพัฒนาชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1.วัตถุประสงค์ของวิจัย 

 1.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานจากการท าวิจัยเชิงทดลอง  
 1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่ทดลองใช้ ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
2. สรุปผลการวิขัย 
 2.1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 

ผลการพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานโดยมีอัตราการเปลี่ยน
หลอดไฟต่อนาทีในความสูงที่สูงสุด 8เมตร เฉลี่ย 3.076 นาท/ี1หลอด และ ในความสูงที่ต่ าสุด 3.4 เมตร เฉลี่ย 
0.353 นาท/ี1หลอด 
 2.2  ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดเปลี่ยน
หลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารจัสตุรัส 
จามจุรีจ านวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขัว้ E27 บนเพดานในระดับมาก (เฉลี่ย 4.20) 
และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน  
 

อภิปรายผล  
การพัฒนาชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานพบว่า มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้

ศึกษาบริบทของ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิคโดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ
เครื่องมือของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ
พนังงานช่างเทคนิคนั้นสามารถน าส่วนที่ดีของภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาโดยเพ่ิมเทคโนโลยีต่างๆ จนได้
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพพนังงานช่างเทคนิคอีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ
สื่อและเครื่องมือ จ านวน 3 ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 1.การที่ประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้
เป็นเพราะการสร้างและพัฒนาชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่
เป็นระบบตามขั้นตอน กล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาอาชีพพนังงานช่างเทคนิค 
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 2.การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว 
E27 บนเพดานในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้
วัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้เครื่อง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานนี้มีประสิทธิภาพ และเมื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสามารถพัฒนาอาชีพพนังงานช่างเทคนิคจ านวนมากต่อไป   
 1.2  ชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และหา
ประสิทธิภาพมาแล้ว เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกันเช่น ช่างเทคนิค 
 2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 2.1ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานในระยะยาว เมื่อ
เวลา ผ่านไปแล้วชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 2.2  น าชุดเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขั้ว E27 บนเพดานนี้ไปทดลองใช้กับหลอดไฟขนาดต่างๆ 
 2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้กับหลอดไฟ LED ขั้ว E27 ที่มีขนาดหลากหลาย 
 2.4 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้กับ โคมไฟขั้ว E27 ที่มีขนาดหลากหลาย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (2) หาประสิทธิภาพของชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตั วอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ศูนย์ราชการ จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกหัวข้อมีคะแนนประเมินเฉลี่ยมากกว่า 0.5 
คะแนน เท่ากับว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี   

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.36 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.00 มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด และ โครงการนี้มีความ
น่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.60มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
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Abstract 
This research purpose (1) to create an electric motor control experiment set (2) to find 

the efficiency of the electric motor control experiment set. And the sample group 2 is the 
person who is experimenting with the electric motor control experiment as an employee of 
Prompt Techno Service Company Limited The Bank of Thailand, 5 persons. The tools used 
for data collection are the performance evaluation form by experts and satisfaction 
questionnaires. By using statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and 
standard deviation 

The results of the evaluation by experts found that every topic had an average score 
of more than 0.5 points, considered as effective and able to use well. 

The results of the satisfaction of the users of the electric motor control experiment kit 
found that the overall picture had an average score of 4.36. The results were evaluated at a 
high level when classified by topic. To use to test electric motors With an average score of 
5.00, with the highest level of evaluation, followed by the safety of the experiment set 
Control the electric motor and help promote learning about electric motors. With an 
average of 4.80, with the highest level of evaluation 

 
บทน า 

สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการน าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตเพ่ือ
ลดก าลังคนและลดต้นทุนในธุรกิจของตนเอง ซึ่งเครื่องจักรทุกเครื่องมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นต้นก าลังดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งและเทคโนโลยีในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามีการพัฒนา ลักษณะการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ การควบคุมสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง และการ
ควบคุมเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าขณะจ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมมอเตอร์จะต้องรู้และเข้าใจ
ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั้นๆเพราะการที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจะท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานนั้นนั้นๆ 
 สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
อย่างมากเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและส่วนใหญ่นิยมใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรให้
สามารถท างานได้ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น ตลอดจนหลักการที่ใช้ใน
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและส่วนประกอบที่ส าคัญในการติดตั้งวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและประเภทของ
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้พัฒนาอาชีพของบุคลากรในองค์กรและเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ และสร้างความปลอดภัยในการท างานมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1 สร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.2.2 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของพนักงานช่างเทคนิค บริษัท
พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 5 คน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1ขอบเขตของเนื้อหา 

1.3.1.1 สร้างเพ่ือใช้ทดลองมอเตอร์ 
-สามารถทดลองวงจร Star-delta 
- สามารถทดลองวงจร Forward Reward 
- สามารถทดลองวงจร Diret on line 
-สามารถทดลองวงจร Sequen Contron 

1.3.1.2 สร้างสื่อการทดลองวงจร Star-delta 
1.3.1.3 หาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

1.3.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ พนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 

 กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า คือ ผู้เชี่ยวชาญ 
จ ากัด จ านวน 3 คน 

1.นาย สมพงษ์  แคสา 
2.นายนิวัต ชัยสงคราม 
3.นายทรงกรด ฐานศรีมี 

   กลุ่มตัวอย่าง 2 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ พนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส 
จ ากัดของหน่วยงาน อาคารศาลปกครอง จ านวน 5 คน  

1.3.3  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยนี้คือ 
1.3.3.1 ตัวแปรต้น 

ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.3.3.2ตัวแปรตาม 

       1. ประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
       2. ความพึงพอใจของ พนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 5คน 
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1.3.4 ระยะเวลาและสถานที่ทดลอง 
ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยว ผู้วิจัยน าเสนอใน
ลักษณะของการเรียบเรียงเชิงสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. มอเตอร์ไฟฟ้าในหน่วยงาน 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 มอเตอร์ ที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น

พลังงานกล  ส่วนที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอร์และส่วนที่ท าหน้าที่ให้พลังงานกล คือ 
ตัวหมุนหรือโรเตอร์ ซึ่งเมื่อขดลวดในสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวทที่อยู่กับ
ที่หรือสเตเตอร์ ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะมีการเคลื่อนที่หรือหมุนไปรอบๆสเตเตอร์ เนื่องจากการต่างเฟส
ของกระแสไฟฟ้าในขดลวดและการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า ในขณะที่สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ไป
สนามแม่เหล็กจากข้ัวเหนือก็จะพุ่งเข้าหาขั้วใต้ ซึ่งจะไปตัดกับตัวน าที่เป็นวงจรปิดหรือขดลวดกรงกระรอกของ
ตัวหมุนหรือโรเตอร์ ท าให้เกิดการเหนี่ยวน าของกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดของโรเตอร์  ซึ่งสนามแม่เหล็กของโร
เตอร์นี้จะเคลื่อนที่ตามทิศทางการเคลื่อนที่จองสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์ ก็จะท าให้โรเตอร์ของมอเตอร์เกิดจะ
พลังงานกลสามารถน าไปขับภาระท่ีต้องการหมุนได้ 
  2.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ  
 มอเตอร์อะซิงโครนัสและมอเตอร์ซิงโครนัส ซึ่งที่กล่าวในบทนี้จะเป็นมอเตอร์อะซิงโครนัส ที่เรียกว่า
มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน า ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงขนาดหลายร้อยแรงม้า มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน ามีทั้งท่ี
เป็นมอเตอร์ชนิด 1 เฟสและชนิดที่เป็นมอเตอร์ 3 เฟส  มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน านั้นส่วนมากแล้วจะหมุนด้วย
ความเร็วคงท่ีแต่ก็มีบางชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ เช่น มอเตอร์สลิปริงหรือมอเตอร์ชนิดขดลวด
พัน ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ชนิด 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวน าเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนี้  โรเตอร์ไม่ได้รับพลังงาน
ไฟฟ้าโดยตรงแต่จะได้จากการเหนี่ยวน า ดังนั้นจึงเรียกว่ามอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน าซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
                      2.1.1.1 มอเตอร์ชนิดกรงกระรอก ซึ่งมีท้ังที่เป็นมอเตอร์ 1 เฟสและชนิดที่เป็น 3 เฟส 
          2.1.1.2 มอเตอร์ชนิดขดลวดพันหรือชนิดวาวนด์หรือมอเตอร์สลิปริง ซึ่งจะเป็นมอเตอร์
ชนิด 3 เฟส โดยทั่วไป มอเตอร์ทุกประเภทจะมีส่วนประกอบหลัก หรือส่วนประกอบเบื้องต้นคล้ายกันคือสเต
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เตอร์หรือตัวที่อยู่กับที่และโรเตอร์หรือตัวหมุน แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดของส่วนประกอบ
ปลีกย่อยอ่ืนๆ 

  
 

 
 
 
 
รูปที่ 2.1 มอเตอร์
ชนิดกรงกระรอก              

รูปที่ 2.2 มอเตอร์ชนิดขดลวดพัน 
   ที่มาของรูป http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 
      2.1.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
  2.1.2.1 สเตเตอร์หรือตัวอยู่กับที่  ( Stator ) จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ซึ่งจะประกอบด้วย
โครงของมอเตอร์ แกนเหล็กสเตเตอร์ และขดลวด 
    2.1.2.2 โครงมอเตอร์  ( Frame  or Yoke ) จะท าด้วยเหล็กหล่อทรงกระบอกกลวง ฐาน
ส่วนล่งจะเป็นขาตั้ง  มีกล่องส าหรับต่อสายไฟอยู่ด้านบนหรือด้านข้าง ดังแสดงในรูปที่ 2 โครงจะท าหน้าที่ยึด
แกนเหล็กสเตเตอร์ให้แน่นอยู่กับท่ีผิวด้านนอกของโครงมอเตอร์ จะออกแบบให้มีลักษณะเป็นครีบ  เพ่ือช่วยใน
การระบายความร้อน 
ในกรณีที่เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กๆ โครงจะท าด้วยเหล็กหล่อ แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ โครงจะท าด้วย
เหล็กหล่อเหนียว  ซึ่งจะท าให้มอเตอร์มีขนาดเล็กกะทัดรัดมากข้ึน   
แต่ถ้าใช้เหล็กหล่อก็จะให้มีขาดใหญ่ น้ าหนักมาก นอกจากนี้แล้วโครงของมอเตอร์ยังอาจท าด้วยเหล็กหล่อ
เหนียวม้วนเป็นแผ่นม้วนรูปทรงกระบอก แล้วเชื่อมติดกันให้มีความแข็งแรง เช่น  มอเตอร์สปลิตเฟส เป็นต้น 
        2.1.2.3 แกนเหล็กสเตเตอร์  ( Stator  Core ) ท าด้วยแผ่นเหล็กบางๆ มีลักษณะกลม 
เจาะตรงกลางและเซาะร่องภายในโดยรอบ แผ่นเหล็กชนิดนี้เรียกว่า ลามิเนท  ซึ่งจะถูกเคลือบด้วย 
ซิลิกอน เหล็กแต่ละแผ่นจะมีความหนาประมาณ 0.025 นิ้ว  ดังแสดงในรูป ที่ 3 ( A )  หลังจากนั้นจึงน าไปอัด
เข้าด้วยกันจนมีความหนาที่เหมาะสม เรียกว่าแกนเหล็กสเตเตอร์ 

   2.1.2.4 ขดลวด  ( Stator  Winding ) จะมีลักษณะป็นเส้นลวดทองแดงเคลือบฉนวนที่
เรียกว่า อีนาเมล ( Enamel )  พันอยู่ในร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์ตามรูปแบบต่างๆ ของการพัน
มอเตอร์ 

          2.1.3 โรเตอร์หรือตัวหมุน  ( Rotor )  มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน าจะมีโรเตอร์ 2 ชนิด คือ โร
เตอร์แบบกรงกระรอกและโรเตอร์แบบขดลวดพันหรือแบบวาวนด์  ซ่ึงจะมีส่วนประกอบดังนี้คือ  แกน
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เหล็ก   โรเตอร์ ขดลวด  ใบพัด  และเพลา   
     2.1.4 โรเตอร์แบบกรงกระรอก  ( Squirrel  cage  rotor  ) จะประกอบด้วยแผ่นเหล็ก
บางๆ ที่เรียกว่าแผ่นเหล็กลามิเนท ซึ่งจะเป็นแผ่นเหล็กชนิดเดียวกันกับสเตเตอร์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม ๆ 
เซาะร่องผิวภายนอกเป็นร่องโดยรอบ ตรงกลางจะเจาะรูส าหรับสวมเพลา และจะเจาะรูรอบๆ รูตรงกลางที่
สวมเพลาทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ในการระบายความร้อน และยังท าให้โรเตอร์มีน้ าหนักเบาลง เมื่อน าแผ่นเหล็กไปสวม
เข้ากับแกนเพลาแล้วจะได้เป็นแกนเหล็กโรเตอร์ หลังจากนั้นก็จะใช้แท่งตัวทองแดงหรือแท่งอะลูมิเนียมหล่อ
อัดเข้าไปในร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์เข้าไปวางทั้งสองด้านด้วย วงแหวนตัวน าทั้งนี้เพ่ือให้ขดลวดครบ
วงจรไฟฟ้าหรืออาจน าแกนเหล็กสเตเตอร์เข้าไปในแบบพิมพ์แล้วฉีดอะลูมิเนียมเหลวเข้าไปในร่อง ก็จะได้
อะลูมิเนียมอัดแน่นอยู่ในร่องจนเต็มและจะได้ขดลวดตัวน าแบบกรงกระรอกฝังอยู่ในแกนเหล็ก ขดลวดในโร
เตอร์นั้นจะเป็นลักษณะของตัวน าที่เป็นแท่งซึ่งอาจใช้ทองแดง หรืออะลูมิเนียมประกอบเข้าด้วยกันเป็น
ลักษณะคล้ายกรงนกหรือกรงกระรอก 
     2.1.5 โรเตอร์แบบขดลวดพันหรือแบบวาวนด์  ( Wound  Rotor ) โรเตอร์ชนิดนี้จะมี
ส่วนประกอบคล้าย ๆ กับโรเตอร์แบบกรงกระรอก คือ มีแกนเหล็กที่เป็นแผ่นลามิเนทอัดเข้าด้วยกันแล้วสวม
เข้าท่ีเพลา แต่จะแตกต่างกันตรงที่ขดลวด จะเป็นเส้นลวดชนิดที่หุ้มด้วยน้ ายาฉนวนอีนาเมลพันลงไปในร่อง
สล็อตของโรเตอร์จ านวน 3 ชุด  ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับที่พันบนสเตเตอร์ของมอเตอร์ 3 เฟสแล้วต่อวงจร
ขดลวดเป็นแบบสตาร์  โดยน าปลายทั้ง 3 ที่เหลือต่อเข้ากับวงแหวนตัวน า ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถต่อวงจรของ
ขดลวดของโรเตอร์เข้ากับตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ที่อยู่ภายนอกตัวมอเตอร์ เพ่ือการปรับค่าความต้านทานของ
โรเตอร ์ซึ่งจะสามารถควบคุมความเร็วของโรเตอร์ได้   
 2.2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
 คือ การกากับดูแล ควบคุมให้มอเตอร์ไฟฟ้าด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือแนวปฏิบัติที่วางไว้และ
ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดและต้องเกิดความปลอดภัยในระบบของการทางานอีกด้วยที่ส าคัญคือเกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน  

   2.2.1 หลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมีหลักการ
ส าคัญดังนี้  
        2.2.2การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาถึงกฎและมาตรฐาน ตลอดจน

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
  2.2.3 การเลือกอุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน

รับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับและอุปกรณ์นั้นต้องมีการค านวณหาค่าต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพการใช้
งานของอุปกรณ์นั้น ๆ  

  2.2.4 การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าผู้ติดตั้งจะต้องศึกษาวิธีการติดตั้งให้ถูกต้อง รวมถึงแบบของ
วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งในวงจรหนึ่งๆ ประกอบด้วยอุปกรณ์คือ อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรสายป้อน 
อุปกรณ์ปลดวงจร อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินและมอเตอร์ไฟฟ้า  
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 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดความเป็นสากลจึงได้มีสัญลักษณ์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยก าหนดมาตรฐานขึ้นซึ่งมาตรฐาน
ที่นิยมใช้มาจากประเทศแถบอเมริกา (ระบบ ANSI) ประเทศเยอรมัน (ระบบ DIN) และยุโรป (ระบบ IEC) โดย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีมากมาย เช่น แมกเนติกคอนแทกเตอร์ รีเลย์ตั้งเวลา รีเลย์ช่วย 
รีเลย์โหลดเกิน สวิตช์ปุ่มกด สวิตช์ความดัน สวิตช์จากัดระยะ สวิตช์ลูกลอย ซีเล็คเตอร์สวิตช์ สวิตช์เลือกแบ
บดรัม ซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจถึงหน้าที่ การเลือกใช้ การ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ซึ่งจะได้กล่าวในหน่วยต่อไป  
ส าหรับวงจรเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่นิยมใช้ในการเริ่มเดินหรือการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส มีชื่อเรียกว่าการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง (Direct 
on Line Starter : DOL) หมายถึง การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับสายเมนโดยได้รับแรงดันไฟฟ้าเต็มพิกัด การ
เริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้จะทาให้กระแสเริ่มเดิน (Starting Current) มีค่าสูง และแรงบิดเริ่มหมุน 
(Starting Torque) ก็จะมีค่าสูงด้วย กระแสเริ่มเดินจะมีค่าประมาณ 6 เท่าของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนแรงบิดเริ่มหมุนจะมีค่าประมาณ 1.5 เท่าของแรงบิดเต็มพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า ลักษณะ
การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปมีวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ 2 ส่วนคือวงจรก าลัง (Power Circuit) 
เป็นวงจรที่จ่ายกาลังไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ไฟฟ้าและวงจรควบคุม (Control Circuit) เป็นวงจรที่ใช้ในการ
ควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าให้สามารถทางานได้ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ วงจรการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ามีมากมาย การน าไปใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน เชน่ วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนทางเดียว 
วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทางานเรียงล าดับ วงจรการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า วงจรการ
ควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยลดแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น  
  2.2.5 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นการป้องกันหรือยืดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้นาน ถ้าหากไม่มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์จะส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าช ารุดหรือเสียหายได้ซึ่งนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในงาน
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

  
 1) เพ่ือชะลอความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์  
 2) เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย  

3) เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร  
 4) เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 
2.2.6 จุดมุ่งหมายของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

การน ามอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้ในงานควบคุมควรพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดังนี้  

 1) เพ่ือจ ากัดแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ปลายแกน  
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 2) เพ่ือจ ากัดกระแสไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า  
 3) เพ่ือป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าท างานเกินกาลัง  
 4) เพ่ือหยุดมอเตอร์ไฟฟ้าได้ทันที่หรือตามที่ต้องการ  
 5) เพ่ือปรับแต่ง ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า 
2.2.7 ประเภทของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ  
  2.2.7.1 การควบคุมด้วยมือ (Manual Control) เป็นการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าใน

ลักษณะให้ท างานด้วยมือโดยตรง การควบคุมด้วยมือเป็นการสั่งงานให้อุปกรณ์ควบคุมทางาน โดยใช้
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพ่ือให้ระบบกลไกทางกลทางานทั้งสิ้น การสั่งงานให้ระบบกลไกทางานนี้โดยส่วนมากจะใช้
คนเป็นผู้สั่งงานแทบซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกควบคุมจากการสั่งงานด้วยมือโดยการควบคุมผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น ดรัมสวิตช ์(Drum Switch) เซฟตี้สวิตช์ (Safety Switch) ท็อกเกิ้ลสวิตช์ (Toggle Switch) และตัว
ควบคุมแบบหน้าจาน ( Face Plate Control) เป็นต้น 

 
 
  

 
 
 

 
รูปที่ 2.3 การ ควบคุมด้วยมือ 

(Manual Control) 
ที่มาขอรูป http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 

   
  2.2.7.2 การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic Control) เป็นการน าการ

ควบคุมด้วยมือมาใช้ในการสตาร์ทเพ่ือให้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนในช่วงแรกเท่านั้น จากนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าจะทางาน
ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดโดยใช้อุปกรณ์แมกเนติกคอนแทกเตอร์เป็นตัวกลางในการควบคุม หากต้องการให้
มอเตอร์ไฟฟ้าหยุดหมุนให้ใช้การควบคุมด้วยมือ การควบคุมแบบนี้จะใช้สวิตช์ปุ่มกด (Push Button) เป็นตัว
ควบคุมการท างานซึ่งสามารถควบคุมได้ระยะทางไกล (Remote Control) ส่วนใหญ่จะต่อร่วมกับสวิตช์
แม่เหล็ก (Magnetic Switch) โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้า  

วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัตินี้ต้องอาศัยคนคอยกดสวิตช์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
สวิตช์แม่เหล็กโดยจะดูดหน้าสัมผัสแตะกัน ทาให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อต้องการหยุด
มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานคอยกดสวิตช์ปุ่มกดอีกเช่นเดิม 
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รูปที่ 2.4 การควบคุมแบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-automatic Control) 
 ที่มาของรูป http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 

 2.2.7.3 การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Control) เป็นการควบคุมที่ใช้การ
ควบคุมด้วยมือเพ่ือใช้ในการ เริ่มท างานของโหลดเท่านั้น หลังจากนั้นวงจรจะทางานเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับการควบคุมแบบ กึ่งอัตโนมัติคือต้องใช้สวิตช์แม่เหล็กและอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างประกอบต่อในวงจร  

การควบคุมแบบอัตโนมัติ จะอาศัยอุปกรณ์ชี้นา (Pilot Device) คอยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง 
ต่างๆ อุปกรณ์ชี้นาที่ใช้งานกับการควบคุมแบบอัตโนมัติคือสวิตช์ลูกลอย (Float Switch) เทอร์โมสแตด 

(Thermostat) สวิตช์จากัดระยะ (Limit Switch) 
 

รูปที่ 2.5 การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Control) 
ที่มาของรูป http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 
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2.3 มอเตอร์ไฟฟ้าในหน่วยงาน (อาคารศาลปกครอง) 
 2.3.1อะซิงโครนัสมอเตอร์ 

เป็นมอเตอร์ที่ตัวแกนโรเตอร์หมุนด้วยความเร็วซิงโครนัสหักลบด้วยความเร็ว Slip ซึ่งเป็นผลท าให้
ความเร็วที่ตัว Rotor มีค่าไม่เท่ากับ Synchronous Speed จึงถูกเรียกว่า Asynchronous Motor และการ
สร้างสนามแม่เหล็กที่ตัวแกน Rotor เพ่ือพลักตัวเองให้หมุนนั้น จะไม่ได้ใช้แรงดัน DC หรือแม่เหล็กถาวร แต่
จะใช้หลักการคล้ายๆ กับหม้อแปลง คือการส่งผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก Stator มายัง Rotor ที่มีขดลวด
พันอยู่โดยอาศัยหลักการ Induce ซึ่งจึงเรียกมอเตอร์ที่มีหลักการท างานแบบนี้ว่า Induction Motor โดย
มอเตอร์แบบ Induction นั้นก็มีอยู่หลายประเภท โดยประเภทที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือ Squirrel cage 
mootr  

 
 
 
 
   

                                                          
   รูปที่ 2.6 Pressurized Fan                         รูปที่ 2.7 มอเตอร์ปั้มน้ าเย็น Chiller 

ที่มาของรูป หน่วยงานศาลปกครอง  ที่มาของรูป หน่วยงานศาลปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.8 มอเตอร์ปั้มน้ าเย็น Chiller 
        ที่มาของรูป หน่วยงานศาลปกครอง 

   
 2.3.2 วงจรการต่อควบคุมมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้า (Star-Delta) 

เป็นการสตาร์ทเพ่ือลดกระแสขณะสตาร์ท โดยใช้หลักการน าอุปกรณ์ภายนอกมาเปลี่ยนวงจรขดลวด
เพ่ือให้มีแรงดันที่ป้อนให้กับขดลวดต่อเฟสลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องให้กระแสลดลงเป็นสัดส่วนกับ
แรงดัน แต่แรงบิดจะลดลงเป็นสัดส่วนก าลังสอง ขณะสตาร์ทมอเตอร์เป็นแบบสตาร์และเมื่อมอเตอร์หมุนไป
ด้วยความเร็ว 75% ของความเร็วพิกัด มอเตอร์จะต้องหมุนแบบเดลต้า ท าไมต้องใช้วงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ 
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สตาร์ เดลต้า Star Delta? และขนาดพิกัดมอเตอร์ที่เหมาะสม การสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ เดลต้า เป็นวิธีที่
ง่าย และสามารถลดกระแสขณะสตาร์ทได้ ซึ่งมอเตอร์ที่จะน ามาสตาร์ทแบบสตาร์ เดลต้าได้ ขดลวดสเตเตอร์
จะถูกออกแบบให้ท างานที่พิกัดขดลวดเป็นขดเฟสที่ต่อแบบเดลต้า เช่น มอเตอร์ชนิด 400 V (Delta)/690 V 
(Star) ในขณะท าการสตาร์ท ขดลวดมอเตอร์จะถูกต่อแบบสตาร์ ท าให้ค่าแรงดันตกคร่อมที่ขดลวดลดลงเหลือ
เพียง 57% เมื่อแรงดันตกคร่อมลดลงส่งผลท าให้กระแสสตาร์ทจะลดลง  
และแรงบิดล็อกโรเตอร์ก็จะลดลงไปด้วยประมาณ 1 ใน 3 ของค่าท่ีต่อแบบเดลต้า หลังจากนั้นเมื่อความเร็ว
รอบมอเตอร์เข้าใกล้พิกัดก็จะต่อกลายเป็นแบบเดลต้าที่ระบบไฟฟ้า 400 V  
    
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.9 ตู้ Contron Pressurized Fan        รูปที่ 2.10 วงจรภายในตู้ Contron Pressurized Fan                          
ที่มาของรูป หน่วยงานศาลปกครอง 
   2.3.4 การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง Direct On Line 
 การสตาร์ทโดยตรง เป็นการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าก าลังเข้าสู่ตัวมอเตอร์เพ่ือเริ่มเดิน (start) มอเตอร์โดยตรง 
โดยไม่ผ่านอุปกรณ์หรือวิธีการลดแรงดันใด ๆ ก่อนถึงตัวมอเตอร์ เป็นการสตาร์ทด้วยแรงดันเต็มพิกัด (Full 
Voltage Starting) วิธีการสตาร์ทมอเตอร์แบบนี้เป็นที่นิยมกันมากใช้ส าหรับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กซึ่งมอเตอร์
จะถูกต่อผ่านอุปกรณ์สตาร์ทแล้วต่อเข้ากับสายไฟก าลังโดยตรงท าให้มอเตอร์สตาร์ทด้วยแรงดันเท่ากับสาย
จ่ายแรงดันทันที 
        
 
 
 
  
 
 
 
รูปที่ 2.11 วงจรภายในตู้ Contron Pressurized  Fan  รูปที่ 2.12 ทดสอบระบบ Pressurized  Fan   

ที่มาของรูป หน่วยงานศาลปกครอง 
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 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
     กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน  
       1. นายสมพงษ์ แคสา 
  2. นายนิวัต ชัยสงคราม 
     3. นายทรงกรด ฐานศรีมี 
   กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโน
เซอร์วิส จ ากัด ของหน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 คน 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.2.1  ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 3.2.2  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   3.2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  3.2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3.2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถาม ที่มีต่อ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
  3.3.1 ขั้นตอนการสร้าง ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

   3.3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
  3.3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร 

    3.3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ     
    3.3.1.4 ด าเนินการออกแบบ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้อง

กับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.3.1.5 น าร่างรูปแบบ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 

  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้ 
       1. นายสมพงษ์ แคสา 
   2. นายนิวัต ชัยสงคราม 
      3. นายทรงกรด ฐานศรีมี 
   น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
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      3.3.1.6 ด าเนินการชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง  
   1.กระเป๋าขนาด47X37X16CM 
   2. SWITCHING POWER SUPPLY 
   3. Put button switch 
   4. Pilot lampe led 

 5. Timer  
                             6. แมกเนติก24VDC 
 7. Overload 
    2) ขั้นตอน/วิธีการสร้าง จัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกระเป๋า วางต าแหน่งของอุปกรณ์แต่ละ
ชนิดให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม  

  3.3.1.7 น าไปทดลองต่อวงจรเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนี้ 
    ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า  คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 
คน  
  3.3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่าง ประจ าอาคาร  ที่มีต่อชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   3.3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
   3.3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
   3.3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แบ่งกลุ่ม
ค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านคุณค่าโดยสรุป  โดยก าหนดค่าระดับความ
คิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  
   ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิด
ของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
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 1.00 - 1.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 1.51 - 2.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 2.51 - 3.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
 3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
   3.3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC  ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้  
      1. นายสมพงษ์ แคสา 
     2. นายมาโนชย์ พวงค า 
     3. นายสิทธิชัย จันทพิมพะ 
  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  คือ   

   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน    +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน      0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน    -1 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
   3.3.2.4  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2  
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียด ดังนี้ 
 3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   3.4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบบบันทึกข้อมูล 

3.4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ของการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3.4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ ต่อไป 

 3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  3.4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ที่เป็น กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารมหานคร 
จ านวน 5 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  3.4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่2 น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3..5.1 ประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3..5.2 เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 3.5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัดที่ใช้ ชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปล
ความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

             
N

X
X 
  

                            X    ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

                      X    ผลรวมของคะแนน 
                            N    จ านวนของผู้ท าแบบสอบถาม 
 
 3.6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สูตร 
     
                               S.D.   =             S2 
     
            =                     

 
   (N แทนจ านวนคน) 
 

s
2
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 3.6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้อง   โดยใช้สูตร 
 

                 
N

R
IOC 

  

 
 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

        R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
          N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนและกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัท
พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ของหน่วยงาน ศูนย์ราชการ จ านวน 5 คน ผลการวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

1.การทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2.การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3.การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการต่อวงจรชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
ตารางท่ี 4.1 การต่อวงจรชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

การทดลองวงจร 
ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) สามารถท างานได้ ไม่สามารถท างานได้ 

การต่อทดลองวงจร Sar-Delta    20.5 

การต่อทดลองวงจร Direct on line    15.4 

การต่อทดลองวงจร Forward Reward    18.5 

การต่อทดลองวงจร Sequence control    17.6 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการต่อทดลองวงจรควบคุมมอเตอร์คือ :18 นาที 

 
 จากตารางที่ 4.1 ผลการทดลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าสามารถต่อทดลองได้ตาม
ขอบเขตการวิจัย แต่ระยะเวลาการต่อวงจรต้องข้ึนอยู่กับตัวบุคคลที่ท าการต่อทดลองวงจร 
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4.3  การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดังนี้ 
ตารางท่ี 4.3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 

2 ความแข็งแรงของกระเป๋า 4.20 0.84 มาก 
3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.40 0.55 มาก 

4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.60 0.55 ปานกลาง 

5 
ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 5.00 0.00 

มาก 

6 ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า 5.00 0.00 มาก 
7 สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ 4.60 0.55 มาก 

8 ความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 4.80 0.45 มาก 

9 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า 4.80 0.45 มาก 
10 โครงการนี้มีประโยชน์ 3.80 0.84 มาก 

11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.36 0.89 มาก 

โดยรวม 4.36   มาก 
   
 จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.00 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากท่ีสุดและ
โครงการนี้มีความน่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 3.60มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 

 
5.6 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ชุดทดลองการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก เมื่อน าไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น พนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด  
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5.7 ข้อเสนอแนะ 
       จากการรายงานผลการใช้ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.7.1 ควรที่จะท าชิ้นงานให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้ 
5.7.2 ควรจะมีสิ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลอง 
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S 057 
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

Electric Motor Control Experiment Kit 
 

ฐาปกรณ์ หาญขุนทด 1,ธีรพงษ์ บุญมาเลิศ2,  
สมพงษ์ แคสา 3 ,มาโนชย์ พวงค า 4 , สิทธิชัย จันทพิมพะ 5 

Thapakorn Hankhuntod 1 ,Teerapong Boonmalert 2 ,  
Sompong kaesa3,Manod Poungkom4, Sittichai Jantapimpa5 

 
บทคัดย่อ 
 โครงการนี้นี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้
งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน The 
Promenade จ านวน 5 คน และหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า และแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ค าส าคัญ   : ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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Abstrac 
This project has the objective (1) to create and find the efficiency of the electric 

motor control experiment (2) to find the satisfaction of the users of the electric motor 
control experiment set. The sample group used in this research was the sample group 1, 
which consisted of 3 experts in finding efficiency and sample group 2 was the person who 
experimented with the electric motor control experiment as a staff of Prompt Techno 
Service Company Limited. The Promenade, 5 persons and 5 Bank of Thailand agencies. The 
tools used for data collection are the evaluation form. By experts Record form for use of 
electric motor control experiment kit And satisfaction questionnaires By using statistics to 
analyze data Consistency index (IOC), mean and standard deviation 

 
Key word :Electric Motor Control Experiment Kit 

 

Abstract 
This research purpose (1) to create an electric motor control experiment set (2) to find 

the efficiency of the electric motor control experiment set. And the sample group 2 is the 
person who is experimenting with the electric motor control experiment as an employee of 
Prompt Techno Service Company LimitedThe Bank of Thailand, 5 persons. The tools used 
for data collection are the performance evaluation form by experts and satisfaction 
questionnaires. By using statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and 
standard deviation 

The results of the evaluation by experts found that every topic had an average score 
of more than 0.5 points, considered as effective and able to use well. 

The results of the satisfaction of the users of the electric motor control experiment kit 
found that the overall picture had an average score of 4.36. The results were evaluated at a 
high level when classified by topic. To use to test electric motors With an average score of 
5.00, with the highest level of evaluation, followed by the safety of the experiment set 
Control the electric motor and help promote learning about electric motors. With an 
average of 4.80, with the highest level of evaluation 
 

Key words: Electric Motor Control Experiment Kit,Circuit board, circuit board training 
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บทน า 
สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการน าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตเพ่ือ

ลดก าลังคนและลดต้นทุนในธุรกิจของตนเอง ซึ่งเครื่องจักรทุกเครื่องมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นต้นก าลังดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งและเทคโนโลยีในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามีการพัฒนา ลักษณะการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ การควบคุมสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง และการ
ควบคุมเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าขณะจ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมมอเตอร์จะต้องรู้และเข้าใจ
ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั้นๆเพราะการที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจะท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานนั้นนั้นๆ 
 สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
อย่างมากเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและส่วนใหญ่นิยมใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรให้
สามารถท างานได้ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น ตลอดจนหลักการที่ใช้ใน
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและส่วนประกอบที่ส าคัญในการติดตั้งวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและประเภทของ
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 จากความเป็นมาและความส าคัญ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้พัฒนาอาชีพของบุคลากรในองค์กรและเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ และสร้างความปลอดภัยในการท างานมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 .เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2 .เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 ความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 1.2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 1.3 มอเตอร์ไฟฟ้าในหน่วยงาน 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กองพลอารีรักษ(์2554) การควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าซึ่งการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าจ าเป็นต้องมีการออกแบบ
ให้การท างานของตัวควบคุมมีความเหมาะสมกับการใช้งานรถไฟฟ้าโดยตัวควบคุมที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือตัวควบคุมพีไอที่
ด าเนินการออกแบบด้วยวิธีผลตอบสนองทางความถี่ (Phillips and Harbor, 2000) และนอกจากการออกแบบตัวควบคุมพีไอ
ดังกล่าวแล้วผู้ด าเนินงานวิจัยได้นาเสนอการสร้างตัวควบคุมพีไอที่ใช้เทคโนโลยีแบบแอนะลอกโดยใช้ออปแอมป์เป็นอุปกรณ์
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หลักและท าการทดสอบตัวควบคุมพีไอด้วยสัญญาณอินพุตรูปพัลส์จากเครื่องก าเนิดสัญญาณเพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างาน
ของตัวควบคุมพีไอก่อนน าไปใช้งานในระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 

กองพันอารีรักษ(์2555)การศึกษาแบบจาลองของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสมีความส าคัญและเป็นรากฐานที่ส าคัญของ
การควบคุมมอเตอร์ด้วยวิธีการทางเวกเตอร์ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าวจะน าไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการท างานของมอเตอร์
รวมถึงน าไปใช้ในการออกแบบตัวควบคุมดังนั้นในบทนี้จึงท าการศึกษาพฤติกรรมการท างานและสร้างแบบจ าลองเพ่ือศึกษาการ
ท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสผ่านการจ าลองสถานการณ์การท างานของมอเตอร์บนโปรแกรม MATLAB ซึ่งการจ าลอง
สถานการณ์ดังกล่าวสามารถทดสอบการท างานของมอเตอร์ที่สภาวะการท างานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทาให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วที่จะทดสอบผลการตอบสนองการท างานของมอเตอร์ได้เป็นอย่างดีแบบจ าลองที่ได้สร้างขึ้นนี้ส ามารถน ามา
จ าลองสถานการณ์กับระบบที่มีการควบคุมความเร็วรอบแบบต่างๆ เช่นการควบคุมแบบแรงดันต่อความถี่คงที่ (v/f constant) 
การควบคุมแบบเวกเตอร์ทางอ้อมเป็นต้นการจ าลองสถานการณ์สามารถดูพฤติกรรมการท างานของมอเตอร์ได้ทุกจุดการท างาน
จึงท าให้เกิดความเข้าใจระบบการท างานและสามารถพัฒนาระบบตัวควบคุมของมอเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการศึกษา
แบบจ าลองของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสจึงมีความจ าเป็นอย่างมากสาหรับผู้ที่ก าลังจะเริ่มศึกษาพฤติกรรมการท างานและผู้ที่
จะเริ่มพัฒนาระบบตัวควบคุมการท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 

มนูญ เพชรอ๊อด(2551) ในปัจจุบันการศึกษาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ มากมาย 
เช่นหนังสือวารสารเว็บไซด์โทรทัศน์เป็นต้นซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างสะดวกสบายแต่ใน
สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ล้วนเป็นการศึกษาในด้านทฤษฏีเท่านั้นซึ่งการศึกษาทางด้านการลงมือปฏิบัติมีน้อยมากเป็นเหตุให้
ผู้เรียนมีทักษะในด้านการลงมือปฏิบัติน้อยแต่ในทางการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้องมีการเรียนรู้ในด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการเรียนในด้านวิศวกรรมเป็นการเรียนที่ยากต่อการท าความเข้าใจถ้าผู้เรียนได้ศึกษาแต่
ด้านทฤษฎีอย่างเดียวจะท าให้ผู้เรียนไม่มีทักษะในด้านการปฏิบัติงานและไม่สามารถท างานจริงได้โครงงานนี้จึงน าเสนอสื่อการ
เรียนการสอนทางด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ซึ่งการควบคุมมอเตอร์นี้เป็นความรู้ พ้ืนฐานที่มี
ความส าคัญมากต่อการเรียนในสาขาไฟฟ้าก าลังโดยอาศัยหลักการท างานของ Magnetic contactor เพ่ือควบคุมการท างานของ 
Motor โดยจะมีการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดได้ศึกษาการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการเพมิ่ทักษะและ
ความรู้ทางด้านการปฏิบัติให้กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานและการศึกษาในอนาคตได้ 

บุญชม ศรีสะอาด (2544)  ได้ให้ความหมายของการสอนปฏิบัติการทดลองคือการสอนที่ให้ผู้กระท ากิจกรรมการเรียน
ภายใต้การแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยการท าการทดลองปฏิบัติโดยผ่านการสังเกตการทดลองสภาพที่ควบคุมไว้ท าผู้เรียน
มีความฉลาดในการใช้เครื่องมือในการท างานรู้จักสังเกตหาข้อมูลจากสถานการณ์จริงและสามารถสรุปผลจากการศึกษาค้นพบได้
ถูกต้อง 

 สุปราณี (2544) ไดสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาระบบควบคุมหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิตผลการวิจัย
ปรากฏว่าชุดการสอนวิชาระบบควบคุมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทาแบบฝึกหัดของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 81.25 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81 แสดงว่าชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.25/81 ซึ่งสูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 80/80 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 การด าเนินการ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าผู้จัดท าได้ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
    กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน ได้แก่  
      1. นายสมพงษ์ แคสา  2. นายนิวัต ชัยสงคราม 3. นายทรงกรด ฐานศรีม ี
   กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโน
เซอร์วิส จ ากัด ของหน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 คน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1  ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
  2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
  2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถามที่มีต่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

 3.1.1  ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
  3.1.2  ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร 

 3.1.3  ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
  3.1.4 เนินการออกแบบชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.5 น าร่างรูปแบบชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 

  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

  3.1.6 ด าเนินการชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  1) วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้าง 

    2) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกระเป๋า วางต าแหน่งของอุปกรณ์
แต่ละชนิดให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม  

  3.1.7 น าไปทดลองต่อวงจรเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนี้ 
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    ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า  คือกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 
คน  
 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่าง ประจ าอาคาร  ที่มีต่อชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
  3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แบ่งกลุ่ม
ค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านคุณค่าโดยสรุป  โดยก าหนดค่าระดับความ
คิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 2.51 - 3.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
 3.51 - 4.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
   3.2.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียด ดังนี้ 
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 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบบบันทึกข้อมูล 

4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ของการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 

 4.2  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารมหานคร 
จ านวน 5 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่2 น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 5.2 เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัดที่ใช้ ชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปล
ความ ดังนี้  
 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

    
N

X
X 
  

        X  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

   X  ผลรวมของคะแนน 
        N  จ านวนของผู้ท าแบบสอบถาม 
 6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
                               S.D.   =             S2 
     

s
2
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N (N – 1)
 

            =                
    (N แทนจ านวนคน) 
 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

    
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

 
ผลการวิจัย 

การใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนและกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค 
บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ของหน่วยงาน ศูนย์ราชการ จ านวน 5 คนผลการวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล 
ดังนี้ 
1.สร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
รูปที่ 1 แสดงชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการต่อวงจรชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
ตารางท่ี 1 การต่อวงจรชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

การทดลองวงจร 
ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) สามารถท างานได้ ไม่สามารถท างานได้ 

การต่อทดลองวงจร Sar-Delta    20.5 

การต่อทดลองวงจร Direct on line    15.4 
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การต่อทดลองวงจร Forward Reward    18.5 

การต่อทดลองวงจร Sequence control    17.6 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการต่อทดลองวงจรควบคุมมอเตอร์คือ : 18 นาที 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าสามารถต่อทดลองได้ตาม
ขอบเขตการวิจัย แต่ระยะเวลาการต่อวงจรต้องข้ึนอยู่กับตัวบุคคลที่ท าการต่อทดลองวงจร 
  
3. การหาประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
      ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 
 
ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 1 คนที่ 1 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 

2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 

6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 
7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 +1 +1 3 1 

ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9.ประโยชน์ของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า +1 +1 +1 3 1 

10.ประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 

+1 +1 +1 3 1 
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รวมเฉลี่ย 1 1 1 3 1 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า 
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่ามีประสิทธิภาพ 
4. การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดังนี้ 
ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 

2 ความแข็งแรงของกระเป๋า 4.20 0.84 มาก 

3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.40 0.55 มาก 
4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.60 0.55 ปานกลาง 

5 
ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 5.00 0.75 

มาก 

6 ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า 5.00 0.00 มาก 

7 สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ 4.60 0.55 มาก 
8 ความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 4.80 0.45 มาก 

9 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า 4.80 0.45 มาก 
10 โครงการนี้มีประโยชน์ 3.80 0.84 มาก 

11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.36 0.89 มาก 

รวม 4.36 0.56 มาก 
  

 จากตารางที่ 3ผลการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.00มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุดและโครงการ
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นี้มีความน่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.60มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.36 มี
ผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.00มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด และ โครงการนี้มีความน่าสนใจใน
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.60มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ มากตามล าดับ 
 ผลการทดลองการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่าสามารถต่อทดลองได้ตามวัตถุประสงค์ แต่
ระยะเวลาการต่อวงจรต้องข้ึนอยู่กับตัวบุคคลที่ท าการต่อทดลองวงจร 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ชุดทดลองการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก เมื่อน าไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น พนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการรายงานผลการใช้ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1ควรที่จะท าชิ้นงานให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้ 
  2 ควรจะมีสิ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลอง 
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ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 

Water pump stop set while dry 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง(2) หาความพึง

พอใจของผู้ใช้ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดหยุดปั้มน้ าขณะ
น้ าแห้งเป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน เดอะปาร์คชิดลม จ านวน 10คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดหยุดปั้ ม
น้ าขณะน้ าแห้งและ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1 และได้น าชุดหยุดปั้มน้ าขณะ
น้ าแห้งไปทดลองโดยการตั้งลูกลอยให้ได้ระดับกับแท้งค์น้ าที่สูง 2 เมตร 40 เซนติเมตร โดยจะเริ่มจาก 10 
เซนติเมตรจากลูกลอยไปที่พ้ืนแท้งค์ และเพ่ิมระดับที่ละ 10 เซนติเมตร ระดับไหนที่เหมาะสมที่สุดและระดับ
ไหนควรสั่งปั้มหยุดค่าเฉลี่ยของระดับลูกลอยที่ใช้ในการแก้ไขแท้งค์น้ าแห้งคือ :30.5 เซนติเมตรเครื่องแสดงว่า
มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.91 มีผล
การประเมินในระดับ ดีมาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าระบบ Alarm ของตัวเครื่อง มีคะแนนเฉลี่ย 4.6 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด รองลงมาขนาดมีความเหมาะสมกับสถานที่  คะแนนเฉลี่ย 4.2มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก และหัวข้อใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่ายและการบ ารุงรักษาได้ง่าย การประเมินอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 

 
 

ค าส าคัญ:ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
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Abstract 

The purpose of this project is (1) to construct and analyze the efficiency of the pump 
set stop while the water dry (2) the satisfaction of the user set stop the pump while. The 
water dry. Dry sample, including the number of people in 1 is expert 3 efficiency and group. 
And as 2 who trial set stop the pump while the water dry. As an employeePrompt Techno 
Service. The Park Chidlom agencies.The 10 people the tools used in the data collection is 
the efficiency by professionals. The active set stop the pump while the water dried, and 
questionnaires, statistical data analysis index in harmony. (IOC) mean and standard deviation. 

Evaluation of efficiency by experts found that the overall average 1 and the stop the 
pump dry water test by setting up the ball. To level with the water tank is higher 2 meters 
40 cm, starting from the 10 cm from the float to the ground the tank, and increase the level 
10 per se. Anti meters. What level the most suitable and the level where you should order 
pump stop average level float switch used in solving water tank dry is: 30.5 Cm. to show 
that effective and can work well. 

The determination of satisfaction of the user set stop the pump while the water dried, 
revealed that overall scores are 3.91 assessment level, very good, when remembering me. 
Doll head, it is found that the system Alarm of machine, the mean score of 4.6 evaluation 
result in good best, followed by the size is appropriate to the situation. The average scores 
4.2 evaluation result in a very good level. Topics and easy to use, easy to understand, and 
the maintenance is easy. Assessment at the lowest level, mean 4.18 evaluation result in the 
high level, respectively. 

 
Key word : Water pump stop set while dry 
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 อาคารเดอะพาร์คชิดลมมีน้ าพุ 4 บ่อหน้าอาคารฝังชิดลมซึ่งทั้ง 4 บ่อนี้มีไว้เพ่ือตกแต่งและเป็นจุดเด่นก่อน
เข้าอาคาร ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาคาร ร่วมทั้งเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปที่เข้ามาพักหรือมาเยี่ยม
เยือนอาคารเดอะพาร์คชิดลม โดยจะเริ่มเปิดใช้งานเมื่อเวลา 08:00 – 20:00 โดยทางช่างเราจะเป็นคน
ด าเนินการเปิดและปิดน้ าพุทั้ง 4 บ่อนี้ 
 จากที่กล่าวมาอาคารเดอะพาร์คชิดลม ได้มีการติดตั้งปั้มน้ าที่ pool 4 ตึกฝังชิดลม ซึ้งปั้มดังกล่าวจะจ่าย
น้ าไปที่น้ าพุ 4 บ่อหน้าตึกทางเข้าตึกฝังชิดลมซึ่งทั้ง 4 บ่อมีความส าคัญต่อเดอะพาร์คชิดลมเป็นอย่างมาก
เพราะท้ัง 4 บ่อนั้นเป็นน้ าพุที่ท าให้เกิดความสวยงามต่อที่นี้และดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีท าให้ทุกคนชอบและ
เป็นที่หน้ามองต่อคนที่เดินเข้ามาในเดอะพาร์คชิดลม ส าหรับปั้มน้ าดังกล่าวมักเกิดการ ปั้มรันโดยไม่มีน้ า 
(รันดราย) ขณะฝนตก โดยสาเหตุมาจากฝนตกช่างจะต้องไปเปิดวาล์วเดรนน้ าทิ้งและปิดปั้มน้ าเพ่ือไม่ให้เกิด
การน้ าล้นแท้งค์ เมื่อเวลาฝนหยุดตกก็มาปิดวาล์วเดรนแล้วเปิดปั้มน้ า แต่ส่วนมากช่างจะลืมมาปิดวาล์วและ
ปิดปั้มหรือไม่มีคนแจ้งว่าเปิดวาล์วเดรนไว้และเปิดปั้มน้ าไว้ด้วยจึงท าให้น้ าในแท้งค์ลดลงอย่างรวดเร็วจึงท าให้
เกิดการปั้มน้ าปั้มรันโดยไม่มีน้ า (รันดราย)  ซึ่งการปั้มรันโดยไม่มีน้ า (รันดราย) นั้นจะท าให้เกิดความเสียหาย
ภายในตัวปั้มได้ ซึ่งปั้มแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการทนต่อสภาวะ ปั้มรันโดยไม่มีน้ า (รันดราย) ได้มาก
น้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ท าอะไหล่และตัวปั้มซึ่งนั้นอาจจะท าให้ตัวปั้มพังหรือต้อง
ซ้อมแซมซึ่งจะท าให้เรานั้นเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน ในการซ้อมหรือซื้อใหม่มาทดแทน  
 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดตัวชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง นั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างมากเพ่ือจะลดค่าใช้จ่าย
และป้องกันปั้มน้ าไม่ให้ช ารุดหรือเสียหาย ยืดอายุการใช้งานของปั้มน้ าไปได้นานและมีการแจ้งเหตุได้ทันทวงที
ให้ช่างเข้ามาซ่อมบ ารุงเพ่ือจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 

 2  เพ่ือศึกษความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   1.1 ปั้มแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump) 
   1.2 ปั้มแบบโรตารี่ (ROTARY PUMPS) 
  1.3 ปั๊มแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ (RECIPROCATING PUMPS) 
  1.4 ปั้มแบบพิเศษ (SPECIALIZED PUMPS) 
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ และ กิตติพงศ์ คล้ายดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (2560) ได้
ศึกษาการหาขนาดที่เหมาะสมของปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการเกษตร   จัดท าปั้มน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 120 WATTS 7.45 A 17.28 V เมื่อมีแสงตกกระทบจะ
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ท าหน้าที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งเข้าไปยัง Sola Charge Controller. 
30A DC 12V ท าหน้าที่ควบคุมการประจุไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ แล้วเอามาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ 12V ใน
ปริมาณที่เหมาะสม Sola Charge Controller. 30A DC 12V จะคอยควบคุมการจ่ายไฟให้กับ โซล่าปั๊ม หรือ 
ปั๊มน้ า DC 12V 6A โดยผ่าน Circuit Breaker 15A เพ่ือป้องกันกระแสเกิน ปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
สามารถสูบน้ าเพ่ือใช้ในงานเกษตร และจุดที่ต้องการสูบน้ าแต่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จากการทดสอบปั้มน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีขนาดที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานเกษตรที่เป็นระบบน้ าหยดและการเกษตรที่เป็น
พืชผักสวนครัว 
 กนก สุวรรณกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์สมรรถนะของรีเลย์
ระยะทางโซน 3 เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงของระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาผลเชิงพลวัตของระบบไฟฟ้าก าลัง  ปัญหา
การเกิดสภาวะโหลดเกินของสายส่งอาจท าให้รีเลย์ระยะทางโซน 3 ท างานผิดพลาดจนน าไปสู่การเกิดไฟฟ้าดับ
บริเวณกว้างได้ แนวทางการแก้ปัญหาการตัดวงจรผิดพลาดนี้ได้ถูกเสนอไว้หลายวิธี แต่แนวคิดที่ โดดเด่น คือ 
งานที่ประยุกต์ใช้องค์ประกอบสภาวะชั่วขณะร่วมกับแผนภูมิสถานะในการปรับปรุงการท างานของรีเลย์
ระยะทางโซน 3 อย่างไรก็ตามยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการทดสอบสมรรถนะของวิธีการนี้ ก่อนการน าไปใช้
งานจริงในระบบไฟฟ้าก าลังต่อไป วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ท าการทดสอบคุณลักษณะการท างานที่ส าคัญของรีเลย์
ระยะทางโซน 3 ที่ได้ปรับปรุงแล้วโดยใช้ระบบทดสอบ WSCC 9 บัส โดยค านึงผลจากพลวัตของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าซิงโครนัส ระบบกระตุ้น และส่วนควบคุมความเร็วซึ่งมีผลต่อสภาวะชั่วครู่ของระบบ ผลการทดสอบ
ยืนยันว่าเมื่อท าการเพิ่มขั้นตอนวิธีดังกล่าวในรีเลย์ระยะทางโซน 3 รีเลย์จะสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
การเกิดสภาวะโหลดเกินและการเกิดความผิดพร่อง ท าให้ไม่เกิดการตัดวงจรผิดพลาดอันจะน าไปสู่การเกิด
ไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง นอกจากนี้ส าหรับเหตุการณ์ที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหลุดออกจากระบบซึ่งจะเกิดสภาวะ
ชั่วขณะรุนแรงจนรีเลย์อาจจะตัดสินว่าเป็นความผิดพร่องนั้น วิธีที่เสนอยังคงป้องกันการตัดวงจรผิดพลาดได้ 
ยิ่งไปกว่านั้นในเหตุการณ์ที่มีความผิดพร่องเกิดขึ้นในขณะที่เกิดสภาวะโหลดเกิน ขั้นตอนวิธีนี้ยังคงให้ล าดับ
ความส าคัญในการก าจัดความผิดพร่องก่อนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของตัวป้องกันส ารอง 
   ภักดี สิทธิการ (2552)  ได้ศึกษาผลกระทบจากการอิ่มตัวของหม้อแปลงกระแสต่อรีเลย์ป้องกัน การวิจัย
นี้ศึกษาผลกระทบจากการอิ่มตัวของหม้อแปลงกระแสที่มีต่อรีเลย์ป้องกันกระแสเกิน, รีเลย์ระยะทางและรีเลย์
ผลต่าง โดยการจ าลองระบบไฟฟ้าซึ่ งมีหม้อแปลงกระแสและรี เล ย์แบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม 
MATLAB/SIMULINK เพ่ือหาเวลาการท างานของรีเลย์ เปรียบเทียบกรณีที่หม้อแปลงกระแสไม่เกิดการอ่ิมตัว
กับกรณีที่หม้อแปลงกระแสเกิดการอ่ิมตัว ผลการจ าลองพบว่าเบอร์เดน ขนาดกระแสผิดพร่องและอัตราส่วน 
X/R ของระบบไฟฟ้า มีอิทธิพลต่อการอิ่มตัวของหม้อแปลงกระแสซึ่งจะส่งผลให้รีเลย์ป้องกันท างานช้าลง หรือ
ท างานผิดพลาด 
   วิทยา โสสีทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2551)   ได้ศึกษาการออกแบบและทดสอบฟิวส์
สวิตช์แรงต่ าโดยใช้ฐานฉนวนเรซิ่น ปัจจุบันฉนวนรองรับฐานของฟิวส์สวิตช์แรงต่ าจะท่าจากฉนวนเซรามิก 
ฉนวนดังกล่าวมีน้ าหนักมากและสามารถเกิดการช ารุดเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะจากการใช้งานรวมไปถึงการติดตั้ง
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ด้วย อีกทั้งยังมีหลายขั้นตอนการผลิตและซับซ้อนยุ่งยาก เช่น การเตรียมดิน ขึ้นรูป อบ เคลือบ และการเผาที่
อุณหภูมิประมาณ 950 – 1280 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับเรซิ่นที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ฟิวส์สวิตช์แรง
ต่ าทนทานต่อแรงกระแทก ไม่แตกหักง่ายและข้อส าคัญคือ มีกระบวนการผลิตที่ง่ายและราคาไม่แพง 
วิทยานิพนธ์นี้ น าเสนอการออกแบบและทดสอบฟิวส์สวิตช์แรงต่ าโดยใช้ฐานฉนวนเรซิ่น โดยแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน ขั้นแรกคือออกแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD เพ่ือสร้างต้นแบบฟิวส์สวิตช์แรงต่ าในการจ าลองผลใน
โปรแกรมไฟไนเอลิเมนต์ เพ่ือท าการจ าลองความเครียดสนามไฟฟ้าและการกระจายตัวศักย์ไฟฟ้าภายในเนื้อ
ฉนวนเรซิ่น จากนั้นน าแบบจากโปรแกรม AutoCAD มาสร้างต้นแบบเพ่ือท าการทดสอบคุณสมบัติทางกลตาม
มาตรฐาน ASTM D2240, ASTM D412 และ ASTM D149 และคุณสมบัติทางไฟฟ้ามาตรฐาน IEC60047-3 
จากผลการจ าลองความเครียดสนามไฟฟ้าของฉนวนเรซิ่นด้วยโปรแกรมไฟไนเอลิเมนต์ พบว่าจุดที่เกิด
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดคือ จุดที่มีการเชื่อมต่อกับสายป้อน ซึ่งมีค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 
67.6 V/mm ดังนั้นเมื่อเทียบกับสนามไฟฟ้าสูงสุดแล้ว จึงไม่ท่าให้เกิดความเสียหายต่อฉนวนเรซิ่น และจาก
การทดสอบทางกลพบว่าวัสดุฉนวนมีความแข็ง 82 ± 1 Shore D ความทนต่อแรงดึง 37.89 ± 4.5 Mpaมี
ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าประมาณ 19.25 kV/mm นอกจากนั้น ฟิวส์สวิตช์แรงต่ ายังผ่านการทดสอบความ
คงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า รวมถึงการทดสอบอุณหภูมิเพ่ิมที่กระแสพิกัด 400 A ในห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐาน IEC 60947-3 ทั้งนี้ฉนวนเรซิ่นยังสามารถทนต่อแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า 1.2/50 μsสูงสุด 42.22 kV 
ซึ่งไม่ท่าให้เกิดการวาบไฟหรือเจาะทะลุชิ้นงาน 
  สันติ หวังนิพพานโตและทศพร พรหมสิทธิ์ (2556) ได้ศึกษาเครื่องทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดัน
ต่ า.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้างานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ
ออกแบบ และสร้างเครื่องทดสอบเวอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ า ท าการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ตาม
มาตรฐาน มอก. 909 -2548 และ IEC 60898 : 1995 ชุดทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 
ส่วนคือ แหล่งจ่ายกระแสเซอร์กิตเบรกเกอร์ วงจรทดสอบแรงดัน วงจรควบคุมมอเตอร์ เซ็นเซอร์กระแส รุ่น 
ACS754SCB-200 วงจรไฟฟ้าจ่ายไฟเลี้ยงให้วงจร จากผลการทดสอบกับเซอร์กิตเบรกเกอร์3 ยี่ห้อพบว่า ใน
กรณีการทดสอบแบบกระแสเพ่ิมขึ้นทันที่ทันใด และแบบกระแสเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงผลของ
กระแส และเวลาได้อย่างแม่นย า และสามารถบันทึกผลไว้ในฐานข้อมูล และเรียกข้อมูลย้อนหลังกลับมาดูได้ตม
ต้องการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มตัวอย่าง 1 คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ใช้หาประสิทธิภาพ 
    1. นายสมพงษ์ แคสา  2. นายสุปกาณฑ์ ยิ่งยงค์ 3. นายณัฐวุฒิ หงษาค า 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส 
จ ากัด หน่วยงาน อาคารเดอะปาร์คชิดลม จ านวน 10 ท่าน  
2. เครื่องมือที่ใช่ในการศึกษา 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1480 

 

2.1  ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
          2.2  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชดุหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
  2.2.3 แบบประเมินความพ่ึงพอใจ ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

  3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
   3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร 

  3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
   3.1.4 ด าเนินการออกแบบชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
  3.1.5 น าร่างรูปแบบชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  

  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า 
IOC แล้วเลือกข้อที่มคี่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

   3.1.6 ด าเนินการชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   ก) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง    
   ข) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกล้อง แล้วได้ท าการติดตั้งกล้องในพ้ืนที่

จริงเพื่อใช้งานชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
   3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง ดังนี้ 
  3..2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคาร  ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง
จ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
   3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
   3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุป โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์
(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

    3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
  3.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง รายละเอียด ดังนี้ 
      4. น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของ ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ า
แห้ง 
      4.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส น ามาหาค่าเฉลี่ย  
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ประสิทธิภาพชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งโดยผู้เชี่ยวชาญและการเก็บข้อมูลการทดลองใช้ 
 5.2 เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
 5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัดที่ใช้ ชุดหยุด
ปั้มน้ าขณะไม่มีน้ า จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

    
N

X
X 
  

       X  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
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NX
2
 – (X)

2
 

N (N – 1)
 

  X  ผลรวมของคะแนน 
       N  จ านวน 
 
 6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
     
                               S.D.   =             S2 
     

            =               
   (N แทนจ านวนคน) 
 
 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

  
   N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลการวิจัย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งซึ่งเป็นการทดลองเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง ซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 

 
 

รูปที่ 4-1 ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
2. ผลการทดสอบ 
 การใช้งานของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งโดยมีผลการทดสอบจากการใช้งานของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ า
แห้งโดยการตั้งลูกลอยให้ได้ระดับกับแท้งค์น้ าที่สูง 2 เมตร 40 เซนติเมตรโดยจะเริ่มจาก 10 เซนติเมตรจากลูก

s
2
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ลอยไปที่พ้ืนแท้งค์ และเพ่ิมระดับที่ละ 10 เซนติเมตร ระดับไหนที่เหมาะสมที่สุดและระดับไหนควรสั่งปั้มหยุด  
ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดลองชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่าเฉลี่ยของระดับลูกลอยที่ใช้ในการแก้ไขแท้งค์น้ าแห้งคือ : 30.5 เซนติเมตร 
3. การหาประสิทธิภาพของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 

ระดับลูกลอยที่
ติดต้ัง 

ผลการทดลอง 
หมายเหตุ 

ปกติ ผิดปกติ 

10 เซนติเมตร 
 

 

น้ าที่ไหลจากแท้งค์ไปเข้าในตัวปั้มน้ านั้นน้อยมากไม่เต็มหน้าปั้ม
อาจจะเกิดให้อันตรายต่อปั้มได้ 

20 เซนติเมตร 
 

 

น้ าที่ไหลจากแท้งค์ไปเข้าในตัวปั้มน้ านั้นน้อยมากไม่เต็มหน้าปั้ม
อาจจะเกิดให้อันตรายต่อปั้มได้ 

30 เซนติเมตร 
 

 

น้ าที่ไหลจากแท้งค์ไปเข้าในตัวปั้มน้ านั้นน้อยมากไม่เต็มหน้าปั้ม
อาจจะเกิดให้อันตรายต่อปั้มได้ 

40 เซนติเมตร  
 

ปั้มสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

50 เซนติเมตร  
 

ปั้มสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
60 เซนติเมตร  

 
ปั้มสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
รายการประเมิน 

 

     
 ผลรวม

คะแนน= 
∑R 

จ านวน
ผู้เชี่ยวชา

ญ=N 

ค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

ด้านการออกแบบ   
1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ า  3 3 1 มีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งพบว่า ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ 
 
4. การศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง ส่วนดังนี้ 
 
 
 

แห้ง 

2. ความแข็งแรงทนทานของชุดหยุดปั้มน้ า
ขณะน้ าแห้ง 

 3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

3. การติดตั้งชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง  3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

4.วงจรและระบบของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ า
แห้ง 

 3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

ด้านการใช้งาน   
5. หลักการท างานของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ า
แห้ง 

 3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

6. ความปลอดภัยของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ า
แห้ง 

 3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

7. ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ า
แห้ง 

 3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

8. การท าของของระบบ Alarm ที่บัซเซอร์ของ
ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 

 3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

9. การท างานของลูกลอยของของชุดหยุดปั้ม
น้ าขณะน้ าแห้ง 

 3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

ด้านคุณค่าโดยสรุป       
10. การท างานของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง  3 3 1 มีประสิทธิภาพ 

เฉลี่ยรวม  3 3 1 มีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 

 จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง พบว่า ภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย 3.91 มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าระบบ Alarm ของตัวเครื่อง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมากที่สุดรองลงมาขนาดมีความเหมาะสมกับสถานที่  คะแนน
เฉลี่ย 4.2มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและหัวข้อใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่ายและการบ ารุงรักษาได้ง่าย 
การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง จากการท าวิจัยเชิงทดลอง 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่ทดลองใช้ ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง 
2. สรุปผลการวิจัย 
 2.1  ผลหาประสิทธิภาพชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง เมื่อน้ าแห้ง หรือระดับน้ าต่ ากว่าระดับที่ท าการตั้ง
ไว้ ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งจะท าการหยุดการท างานของปั้มทันที 
 2.2  ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดหยุดปั้ม
น้ าขณะน้ าแห้ง 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 รูปร่างและโครงสร้าง 4.0 0.63 ดีมาก 

2 ใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่าย 3.4 0.52 ดีปานกลาง 
3 ความปลอดภัยในการใช้งาน 3.7 0.48 ดีมาก 

4 บ ารุงรักษาได้ง่าย 3.4 0.53 ดีปานกลาง 
5 ขนาดมีความเหมาะสมกับสถานที่ 4.1 0.63 ดีมาก 

6 ระบบ Alarm ของตัวเครื่อง 4.6 0.52 ดีมากที่สุด 

7 ขนาดมีความเหมาะสมกับสถานที่ 4.2 0.42 ดีมาก 
8 วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสม 3.9 0.42 ดีมาก 

9 การเดินสายไฟมีความสวยงาม 3.9 0.57 ดีมาก 

10 ต าแหน่งของสวิตช์และหลอดไฟ 4.0 0.63 ดีมาก 

 
สรุปความพึงพอใจโดยรวม 3.91 0.64 ดีมาก 
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 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน คอนโด
เดอะปาร์คชิดลม จ านวน 10 คน และ มีความพึงพอใจต่อชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง ในระดับดีมาก (เฉลี่ย 
3.91) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เช่นเดียวกัน  
3. อภิปรายผล  
 ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ 
ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนักงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนักงานช่างเทคนิค 
ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยัง ได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพพนักงานช่างเทคนิค อีกทั้งยังได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน3ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งนี้ มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเมื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งนี้ สามารถพัฒนา ให้มีประสิทธิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   
 2. ชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง เป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และได้ท าการหาประสิทธิภาพมาแล้ว 
สามารถใช้งานได้จริง และแก้ปัญหาที่ไซต์งานได้จริง 
 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งในระยะยาว เมื่อเวลา ผ่านไปแล้วชุดหยุด
ปั้มน้ าขณะน้ าแห้ง จะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 .2.  เมื่อชุดหยุดปั้มน้ าขณะน้ าแห้งหยุดการท างานของปั้มโดยอัตโนมัติแล้ว ควรมีระบบสั่งให้ปั้มท างาน
อัตโนมัติในขณะที่น้ ามีปริมาณมากเกินไป 
 3. ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากข้ึน 
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S 059 
ชุดล้างเครือ่งปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(พัฒนาผ้าใบ)  
DC air conditioner wash set (canvas development) 

 
กิตติพิชญ์ กองพิมพ์1,กฤษณะ สดี าดี2,  

สมพงษ์ แคสา 3 ,มาโนชย์ พวงค า 4 , สิทธิชัย จันทพิมพะ 5 
Kittipith kongpim1 ,kitsana Seedamdee2 ,  

Sompong kaesa3,Manod Poungkom4, Sittichai Chanbapimba5 

บทคัดย่อ 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า
กระแสตรง (2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 
2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโน
เซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ไทยน้ าทิพย์ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมิน
ประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.94  และได้น าชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงไปทดลองใช้ทดลองกับ Air wall type Unit  ขนาด 18000 BTU. 
ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขล้างเครื่องปรับอากาศ 15 นาที ต่อ 1 เครื่องแสดงว่ามีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้งานได้ดี   
 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง พบว่า ภาพรวม
มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความ
เหมาะสม และ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้มีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก รองลงมา ความแข็งแรงของกล่องและ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คะแนนเฉลี่ย 4.27 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์ การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 4.18 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ใช้งานในพื้นที่แคบเข้าถึงยาก และ สรุปความพึงพอใจ
โดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.09 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 
และ สียงและการสั่นสะเทือน คะแนนเฉลี่ย 3.91 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อย มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.82 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อสุดท้าย น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์
มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.45 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ   :  ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(พัฒนาผ้าใบ) 
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Abstract 
This project zhas the objective (1) to create and find the efficiency of the air 

conditioner cleaning system, DC system (2) to find satisfaction of the users of DC air 
conditioner wash system The sample group used in this research is the sample group 1, 
which is 3 experts in finding efficiency and the second group is the person who is 
experimenting with the washing machine, air conditioning system, DC system as an 
employee of Prom Techno Service Co., Ltd. 5 Thai Namthip agencies. The tools used for 
data collection are the efficiency evaluation form by experts. Record form for use of air 
conditioning washing machine, DC power system and satisfaction questionnaire by using 
statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and standard deviation 

The results of the evaluation by experts found that the overall picture has an average 
value of 0.94 and has brought the DC air conditioner wash system to experiment with the 
18000 BTU Air wall type units. The average time spent in fixing the air conditioner wash 15 
minutes per 1 device showing that it is efficient and able to use well 

The results of the satisfaction of users of the DC electrical system wash set found that 
the overall picture had an average score of 4.07. The results were evaluated at a high level. 
When classified by topic, it was found that the materials used were appropriate and easily 
moved. And the materials used are appropriate. The average score is 4.36. The evaluation 
results are at a high level, followed by the strength of the box and Able to solve the 
problem with an average score of 4.27, with the assessment results at a high level and the 
topic of this project is useful The assessment is at the lowest level. The average score is 
4.18. The evaluation results are at a high level. Topics are used in narrow areas, difficult 
access and overall satisfaction summary. The average score is 4.09. The evaluation results 
are at a high level. Appropriateness and color and vibration Average score 3.91 the 
evaluation results are at a high level. Topics are safe to use. The average score is 3.82. Set in 
the very last section. The weight of the invention is appropriate for use. The average score is 
3.45. The evaluation results are moderate, respectively. 
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บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            ในยุคปัจจุบันเครื่องปรับอากาศหรือแอร์จัดเป็นสิ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับการครองชีพของคนอย่างยิ่ง 
ตัวอย่างเช่น สถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย แอร์ซิลเลอร์ที่ใช้ในอาคารที่อยู่หน่วยงานห้างสรรพสินค้า  
โรงภาพยนตร์ ใช้เพื่อปรับอากาศเพ่ือความเป็นสุขของบุคคล ยิ่งไปกว่านี้แอร์หรือเครื่องปรับอากาศก็จะช่วยให้
มีความสะดวกสบายในการท างานเยอะขึ้นด้วยเหตุที่ว่าไม่จ าเป็นต้องประสาทเสียในเวลาท างานจากสภาพ
อากาศร้อน ซึ่งสนับสนุนให้ศักยภาพในการท างานของบุคคลให้เพ่ิมมากขึ้น 
 
            หน้าที่ของเครื่องปรับอาการคือการท าความเย็นหรือถ่ายเทความร้อนออกจากพ้ืนที่ด้วยวิธีการดึงอา
กาสออกไปโดยตรงหรือด้วยการหมุนเวียนอากาศภายในห้องหรือที่อับอากาศผ่านค่อยเย็นโดยใช้พัดลม น้ ายา
หรือสารท าความเย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการท่ายเทความร้อนเพ่ือออกไป
ระบายทิ้งภายนอกผ่านคอยร้อนเครื่องส่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าเย็นซึ่งท าหน้าที่
แลกเป็นความร้อนระหว่างน้ าเย็นที่มาจากเครื่องท าความเย็นกับอากาศที่ส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมี
อุณหภูมิต่ าลงและน าไปใช้เพ่ือปรับอากาสต่อไป เครื่องส่งลมเย็นเป็นเครื่องชุดคอยล์ท าลมเย็นที่ประกอบด้วย 
พัดลม คอยล์ท าความเย็น แคมเปอร์และแผงกรองอากาศรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องส่งลมเย็นขนาด
ใหญ่มักนิยมเรีกสั้นๆ ว่า AHU ส าหรับเครื่องขนาดเล็กจะเรียกว่า FCU การติดตั้งเครื่องจะติดตั้งอยู่ภายใน
อาคารหรือในที่อับอากาศ ถ้าเป้นเครื่องขนาดเล็กมักจะติดตั้งโดยการแขวนใต้ฝ่าเพดานยึดติดกับผนังพ้ืนหรือ
ซ้อนในฝ่าเพดาน ส าหรับเครื่องขนาดใหญ่จะมีห้องเครื่องและน าเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มาติดตั้งภายในห้อง 
หากมีการใช้ระบบท่อลมในการส่งลมเย็น ก็จะต่อท่อลมเข้ากับเครื่องท่อลมที่ออกจากเครื่องเรียกว่าท่อลมส่ง 
SAD ท่อลมที่น าลมภายในห้องกลับมาท่ีเครื่อง เรียกว่าท่อลมกลับ RAD 
            การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันมีความส าคัญมากในแผนงานวิศวกรรม การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันต้องเสีย
น้ าในการล้างท าความสะอาดแอร์ 15-20 ลิตร เนื่องจากการล้างแอร์นั้นได้จัดตามแผนงานเดือนละ 200 ตัวต่อ
สถานประกอบการโรงพยาบาลปทุมเวช การล้างแอร์แต่ละครั้งใช้เวลานานถึง 5 -10 นาที ในการน าเครื่องมือ
ออกมาใช้ในแต่ละครั้งและล้างแอร์ 1 ครั้ง จะน าสิ่งสกปรกออกมาด้วยและท าให้น้ าสะอาดกลายเป็นน้ าสกปรก
และต้องเอาน้ าไปท้ิงโดยที่น าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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 1.1 ประเภทของเครื่องปรับอากาศ 
  1.2 วิธีการล้างแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ 
        1.3 วิธีการดูแล บ ารุงรักษาแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อ าพล  เทศดี (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศโดย
แนวทาง PM (แนวทางการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศลง 20% โดยท าการศึกษาการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ ซึ่ง
เป็นการบ ารุงรักษาแบบเสียแล้วซ่อม และน าข้อมูลค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ย้อนหลัง 6 เดือน 
(มกราคม – มิถุนายน 2549) ซึ่งเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศก่อนท าการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน จากนั้นน าขั้นตอนของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) มาแก้ปัญหา มีระยะเวลาในการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2550) และท าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงก่อนและหลังท า 
PM ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่ง ส าหรับปรับบรรยากาศให้เหมาะสม
กับการท างานของมนุษย์เรา ท าให้อากาศมีการถ่ายเทและสะอาดมากขึ้น เพราะปัจจุบันอากาศโดยทั่วไปมีสิ่ง
สกปรกฝุ่นละอองมากมายท าให้มนุษย์เราเป็นโรคภูมิแพ้ เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีการบ ารุง
ดูแลรักษาเพ่ือยืดอายุการใช้งาน ลดการเสื่อมสภาพก่อนเวลาและลดการสูญเสียจากการขัดข้อง 
เครื่องปรับอากาศของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่ ง เป็น
สถาบันการศึกษาที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่โดยติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ภายในคณะ 
จ านวน 67 เครื่อง ซึ่งเดิมที่ผ่านมาเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่มีระบบการซ่อมบ ารุงเชิงรุกใช้วิธีเสียแล้วถึง
ซ่อม งบประมาณในการซ่อมก็ไม่สามารถก าหนดได้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่
เท่ากันบางเดือนสูงบางเดือนต่ า ตามสภาพการใช้งาน จากตารางสรุปรายละเอียดของปัญหาการเสีย เช่น 
ความถี่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือน
ธันวาคม 2549 สรุปได้ว่าความถี่ในการซ่อมตลอด 1 ปี เท่ากับ 108 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเป็นเงิน 
256,900 บาท แต่ในการเปรียบเทียบข้อมูลจะใช้เพียง 6 เดือนก่อนท า PM และหลังท า PM ซึ่งพบว่าก่อนท า 
PM ค่าใช้จ่าย 121,600 บาท หลังท า PM เสียค่าใช้จ่าย 98,800 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ 22,800 
บาท คิดเป็น 23 % ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
          วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ (2543) ได้ศึกษา การปรับปรุงการระบายความร้อนที่ คอนเดนเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู / ชั่วโมง โดย ท าการดัดแปลง เครื่องท าความเย็นแบบ
ระเหยน้ าหยด เพ่ือลดอุณหภูมิของอากาศก่อนไปดึงความร้อนออก ที่ คอนเดนเซอร์เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศก่อนการปรับปรุง พบว่า เครื่องปรับอากาศท่ี ปรับปรุงนี้ในช่วงเวลากลางวันมีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 8.5 เปอร์เซ็นต์มีการใช้ ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 8.2 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงานเพ่ิมขึ้น 11.7 เปอร์เซ็นต์โดยมีประสิทธิภาพและอัตราการระเหยของนุ้าของเครื่องท า
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ความเย็นแบบระเหยเท่ากับ 57.4 เปอร์เซ็นต์และ 33.12 กิโลกรัม / ช่วงเวลากลางวัน ส่วนในช่วงเวลา
กลางคืนเครื่องปรับอากาศที่ ปรับปรุงมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 2.9 เปอร์เซ็นต์มีการใช้
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 9.9 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เพ่ิมขึ้น 32.9 เปอร์เซ็นต์โดย
ประสิทธิภาพและ อัตราการระเหยของน้ าของเครื่องท าความเย็นแบบระเหยเท่ากับ 52 เปอร์เซ็นต์และ 19.58
กิโลกรัม / ช่วงกลางคืน และยังสามารถ ลดอุณหภูมิอากาศทิ้งที่คอนเดนเซอร์ท าให้ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อยลง 
          วัชระ เพ่ิมชาติ (2541) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ดินเป็นตัวดูดซับความ ร้อนที่ระบายทิ้งจากคอนเด็นเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศโดยขั้นตอนแรกได้ศึกษาถึงสภาพการเก็บ ความร้อนของดินที่กรุงเทพฯ ตลอดทั้งปีพบว่าอุณหภูมิดินที่ความ
ลึกตั้งแต่ 1 เมตรค่อนข้างคงที่ใน รอบวัน และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีมีค่าอยู่ระหว่าง 27 -29 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงใช้
แบบจ าลอง ทางคณิตศาสตร์ในการท านายค่าอุณหภูมิดิน ซึ่งผลการท านายให้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดจริง ใน 50 ขั้นตอนที่สอง
ได้ท าการดัดแปลงคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศให้สามารถระบายความร้อนทิ้ง ลงสู่ดินได้โดยการฝังคอยล์ร้อนที่ท าด้วย
ท่อทองแดงยาว 67 เมตร (เครื่องปรับอากาศแบบเดิมใช้ท่อ ยาว 22 เมตร) ลงในดินที่ความลึก 1 เมตรแทนการใช้พัดลมระบาย
อากาศที่คอยล์ร้อน ความยาวของ ท่อคอยล์ร้อนที่เพ่ิมขึ้นท าให้ต้องใช้ปริมาณสารท าความเย็น R22 เพ่ิมขึ้น 5.8 
(เครื่องปรับอากาศ แบบเดิมใช้ 1.2 กิโลกรัม) แล้ววัดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance. COP) และ ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบเดิม พบว่าเครื่องปรับอากาศแบบใหม่มี ค่า COP เฉลี่ยระหว่าง 1.7 ในเวลา
กลางวัน ถึง 8.1 ในช่วงเวลากลางคืน ในขณะที่เครื่องปรับอากาศ แบบเดิมมีค่า COP เฉลี่ย ระหว่าง 2.8 ในเวลากลางวันถึง 3.1 
ในช่วงเวลากลางคืนโดยขณะทดสอบ เครื่องปรับอากาศแบบใหม่นี้อุณหภูมิดินที่บริเวณใกล้กับท่อคอยล์ร้อนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมมากนักและการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ลดลง 13.47 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากไม่ได้ใช่พัดลม
ระบายอากาศที่คอยล์ร้อน และการใช้ไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ลดลงแสดงให้เห็นว่าดินมี ความสามารถในการดูดซับความร้อนที่
ระบายทิ้งได้ดีดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ดินเป็น แหล่งระบายความร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 
          รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ (2554) ได้จัดท าเครื่องล้างแอร์ระบบอัตโนมัติมีการพัฒนามาจากระบบการล้าง
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ออกแบบใช้งานเป็นระบบที่ประกอบด้วยแผงควบคุมดิจิตอลกับ
ไมโครคอนโทลเลอร์น ามาใช้ควบคุมแรงดันลมให้ควบคุมการท างานของเครื่องล้างฯ กับแหล่งก าเนิดลมที่ค่า 5 Bar ให้ประมวลผล
การท างานของเครื่องล้างฯร่วมกับแผงควบคุมดิจิตอลเป็นOutputของไมโครคอนโทลเลอร์สั่งการไปควบคุมอุปกรณ์ของนิวเม
ติกส์(Pneumatic)และระบบการจ่ายน้ าล้างเพ่ือล้างแอร์ 
 สุรินทร์ ค าฝอย (2556) ได้จัดท าเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟด้วยวงจร “Back to Back คอเวอร์
เตอร์” ควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ ลดการสิ้นเปลือง 50% พร้อมหมุนกระแสไฟกลับสู่ระบบ
ภายในบ้าน ประหยัดเงินมากกว่า 3 หมื่นบาท/ปี เพ่ือส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่มากกว่า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ าเป็นที่ไม่เพียงลดก าลังการใช้ไฟฟ้าในการสร้างความ
เย็นเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังน าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ลดลง ส่งกลับเข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าภายใน
บ้านเรือนอีกต่อหนึ่ง   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)กลุ่มพนักงานและฝ่ายอาคารของ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ี 1  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจ คือชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงคือกลุ่มพนักงาน จ านวน 10 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
  2.2  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

 2.2.1  แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
   2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ประกอบอาชีพช่างอาคารสูง 
ส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการเครื่องมือ / อุปกรณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างอาคารสูง  

 3.1.3 วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือน ามาบูรณาการใช้พัฒนาเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือใหม่
ที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเดิม 
 3.1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพช่าง
อาคารสูงและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 3.1.5น าร่างรูปแบบชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบและประเมนิ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

   3.1.6 ด าเนินการชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า
กระแสตรง 
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 3.2. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  ของกลุ่มพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีต่อ
ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงจ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบ

ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ  ด้านการเลือกใช้วัสดุ  ด้านการท างาน โดยก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.2.4   น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   

3.2.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
3.2.6  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha 

coefficient) ของ Cronbach 
 
 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงรายละเอียด ดังนี้ 
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4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 4.1.1   ด าเนินการจัดท าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบบบันทึกข้อมูล

ทดลองใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง จ านวน 3 เครื่อง 
 4.1.2  เก็บรวบรวมข้อมูล  อัตราการล้าง 1 เครื่องใช้เวลา 30 นาที 
 4.1.3  น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 

4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าt-testดังนี้ 
 4.2.1  ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพจากเครื่องมือชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงและจาก การท างานของแรงงานคนที่ประกอบอาชีพช่างอาคารสูง 
 4.2.2  น าผลข้อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ค่า  t-test 
  4.2.3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงโดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 4.2.3.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ที่เป็นกลุ่มพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจ านวน 5คน จากนั้นผู้วิจัย
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  4.2.3.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ค่าประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงโดยการหาค่าเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจากชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงกับการ
ท างานโดยใช้แรงงานคน  โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t-test  

5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มกลุ่มพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ ใช้ ชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการ
แปลความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1  ค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร 

      
N

X
X 
  

         X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

    X   ผลรวมของคะแนน 
         N จ านวน 
 

 6.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 

    S.D.  =       S2
 

 
           =                                    
   (N แทนจ านวนคน) 
 

 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

      
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s
2
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ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงซึ่งเป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งผลการ
ทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 
2. ทดลองใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงกับเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง (Air wall typeUnit) ขนาด 18,000 BTU. ยี่ห้อ Samsungจ านวน 4 เครื่อง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1แสดงการทดลองชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

การทดลอง 
ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) แก้ไขได ้ แก้ไขไม่ได้ 

Air wall type Unit No.1 ขนาด 18,000 BTU.    17.6 

Air wall type Unit No.2 ขนาด 18,000 BTU.    15.4 

Air wall type Unit No.3 ขนาด 18,000 BTU.    16.3 
Air wall type Unit No.4 ขนาด 18,000 BTU.    15.5 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการล้างเครื่องปรับอากาศคือ :16 นาที 

 
3. การหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
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 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า
กระแสตรง 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 
2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

+1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 

ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 
6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 0 +1 +1 2 0.67 

7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อ
ผู้ใช้งาน 

+1 +1 +1 3 1 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 +1 +1 3 1 

ด้านคุณค่าโดยสรุป 
9.ประโยชน์ของชุดท าความสะอาดท่อเดรน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

+1 +1 +1 3 1 

10.ประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อ
เดรน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

+1 +1 +1 3 1 
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รวม 8 10 10 28 9.3 

เฉลี่ย 0.8 1.0 1.0 0.94 0.94 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC และ หาค่าเฉลี่ย โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
4. การศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.36 0.422 มาก 
2 ความแข็งแรงของกล่อง 4.27 0.483 มาก 

3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.91 0.483 มาก 

4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.45 0.632 ปานกลาง 
5 เสียงและการสั่นสะเทือน 3.91 0.483 มาก 

6 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.82 0.919 มาก 

7 ใช้งานในพื้นที่แคบเข้าถึงยาก 4.09 0.527 มาก 
8 เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก 4.36 0.632 มาก 

9 สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.27 0.483 มาก 
10 โครงการนี้มีประโยชน์ 4.18 0.516 มาก 

11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.09 0.527 มาก 

โดยรวม 4.07 0.534 มาก 
  จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่
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ใช้มีความเหมาะสม และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.36 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากรองลงมา ความแข็งแรงของกล่องและ สามารถแก้ไขปัญหาได้คะแนนเฉลี่ย 
4.27มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากและหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.18มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากหัวข้อ ใช้งานในพ้ืนที่แคบเข้าถึงยากและสรุปความพึง
พอใจโดยรวมคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความ
เหมาะสม และ สียงและการสั่นสะเทือนคะแนนเฉลี่ย 3.91 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อย มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 3.82 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อสุดท้าย น้ าหนักของ
สิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 3.45 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงโดยมีอัตราการแก้ปัญหาฝุ่น
และสิ่งสกปรกเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง เฉลี่ยเวลาที่16 นาที/1เครื่อง 
 ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มี ต่อชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารไทย
น้ าทิพย์ จ านวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงในระดับมาก (เฉลี่ย 
4.07) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน  
 

อภิปรายผล  
 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญให้
ค าแนะน าและน าไปทดลองการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ กลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนัง
งานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าจากการศึกษาบริบท
พบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนังงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จน
ได้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน   
 การทีป่ระสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงนี้ มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียว
ชาญได้ให้ค าแนะน า ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนได้
ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้าง
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1  จากผลการวิจัยพบว่าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่าสามารถพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มพนักงานบริษัท พร้อม
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เทคโน เซอร์วิส จ ากัด แต่ถ้าน าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงไปใช้กับอาคารอ่ืน เพ่ือ
ประโยชน์แก่คนจ านวนมากต่อไป   
 1.2 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และมีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกัน 

2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงในระยะยาวเมื่อ
เวลาผ่านไปแล้วชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 2.2  น าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงนี้ไปทดลองใช้กับเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัย 
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ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง(2) หา

ประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้
งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน มาตร
วิทยาแห่งชาติ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกหัวข้อมีคะแนนประเมินเฉลี่ยมากกว่า 0.5 
คะแนน เท่ากับว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.36 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.00มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด และ โครงการนี้มีความ
น่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.60มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ  : ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 

 
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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Abstract 

The objective of this project is (1) to create anSet wash air conditioner system 
electricity (2) to find the efficiency of the Set wash air conditioner system electricity. And the 
sample group 2 is the person who is experimenting with the electric motor control 
experiment as an employee of Prompt Techno Service National Institute of Metrology, 5 
persons. The tools used for data collection are the performance evaluation form by experts 
and satisfaction questionnaires. By using statistics to analyze data Consistency index (IOC), 
mean and standard deviation 

The results of the evaluation by experts found that every topic had an average score 
of more than 0.5 points, considered as effective and able to use well. 

The results of the satisfaction of the users of the electric motor control experiment kit 
found that the overall picture had an average score of 4.36. The results were evaluated at a 
high level when classified by topic. To use to test electric motors With an average score of 
5.00, with the highest level of evaluation, followed by the safety of the experiment set 
Control the electric motor and help promote learning about electric motors. With an 
average of 4.80, with the highest level of evaluation 
 
Keyword  : Set wash air conditioner system electricity  

 
บทน า 
 ฝุ่นละอองยังเป็นศัตรูที่ท าร้ายสุขภาพของคนทั่วไปแล้ว ยังส่งผลเสียต่อเครื่องจักรอีกหลายประเภท
เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ ที่มักจะได้รับผลกระทบจากการดึงอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง
เสมอ หากเกิดการสะสมของฝุ่นมากๆ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและท าให้แอร์ขัดข้องก่อนอายุการ
ใช้งานที่แท้จริงได้ ดังนั้นการล้างแอร์จึงเป็นวิธีป้องกันอาการขัดข้องต่างๆ รวมถึงเป็นตัวช่วยรักษาความสะอาด
ของแอร์ นอกจากนี้การล้างแอร์เป็นประจ ายังมีข้อดีด้านอื่นๆ อีก 
  การล้างแอร์ตามก าหนดเวลาที่ เหมาะสมจะช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพการท าความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศได้สูงถึง 10-15% ช่วยให้อากาศท่ีได้จากการเปิดแอร์เย็นฉ่ า และยังมีส่วนช่วยในการประหยัด
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ไฟ 10% เป็นอย่างน้อย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ควรเสีย ทั้งค่าไฟ ค่าเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์ ค่าเปลี่ยนอะไหล่ รวมถึงค่าซ่อมที่ไม่จ าเป็นได้เป็นจ านวนมาก นอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว การ
ท าความสะอาดแอร์ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ให้ยาวนานขึ้น ลดการสะสมของเชื้อโรค ช่วยฟอกอากาศ
ให้สะอาด ท าให้สุขภาพดีข้ึน และยังลดโอกาสเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อีกด้วย เมื่อได้เห็นข้อดีต่างๆ 
จากการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศแล้ว อย่าลืมล้างแอร์เป็นประจ า เพราะการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น 
ย่อมดีกว่าแก้ปัญหาทีหลัง ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก  
  จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการ
ล้างเครื่องปรับอากาศ และได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยในการล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประเภท
Cassette type ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการล้างที่ยุ่งยาก สิ่งประดิษฐ์นั่นก็คือชุดอุปกรณ์ล้างเครื่องปรับอากาศ โดย
ที่เน้นไปท่ีชุดผ้าใบส าหรับครอบคอยล์เย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการล้างเครื่องปรับอากาศ และเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน       
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 ประเภทของเครื่องปรับอากาศ 
  1.2 วิธีการล้างแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ 
  1.3 วิธีการดูแล บ ารุงรักษาแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ 
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ (2543) ได้ศึกษา การปรับปรุงการระบายความร้อนที่ คอนเดนเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู / ชั่วโมง โดย ท าการดัดแปลง เครื่องท าความเย็นแบบ
ระเหยน้ าหยด เพ่ือลดอุณหภูมิของอากาศก่อนไปดึงความร้อนออก ที่ คอนเดนเซอร์เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศก่อนการปรับปรุง พบว่า เครื่องปรับอากาศท่ี ปรับปรุงนี้ในช่วงเวลากลางวันมีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 8.5 เปอร์เซ็นต์มีการใช้ ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 8.2 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงานเพ่ิมขึ้น 11.7 เปอร์เซ็นต์โดยมีประสิทธิภาพและอัตราการระเหยของน้ าเครื่องท าความ
เย็นแบบระเหยเท่ากับ 57.4 เปอร์เซ็นต์และ 33.12 กิโลกรัม / ช่วงเวลากลางวัน ส่วนในช่วงเวลากลางคืน
เครื่องปรับอากาศที่ ปรับปรุงมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 2.9 เปอร์เซ็นต์มีการใช้ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย
ลดลง 9.9 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เพ่ิมขึ้น 32.9 เปอร์เซ็นต์โดยประสิทธิภาพและ 
อัตราการระเหยของน้ าของเครื่องท าความเย็นแบบระเหยเท่ากับ 52 เปอร์เซ็นต์และ 19.58 กิโลกรัม / ช่วง
กลางคืน และยังสามารถ ลดอุณหภูมิอากาศทิ้งท่ีคอนเดนเซอร์ท าให้ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยลง 
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 เรืองฤทธิ์ ส ามะยศ (2543) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของ เครื่องปรับอากาศโดยหล่อเย็นที่
แผงระบายความร้อน โดยจากการศึกษาเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ขนาด 12,500 BTU/Hrพบว่าเมื่อท า
การฉีดละอองน้ าผสมกับอากาศหล่อเย็น เข้าไปที่แผง ระบายความร้อนในอัตราที่เท่ากับปริมาณน้ าทิ้งที่ออกมา
จากระบบเครื่องปรับอากาศจะท าให้ความ ดันอ่ิมตัวในแผงระบายความร้อนลดลงโดยเฉลี่ย 103.43 kpa 
(15.02 psi) หรือ 5.29% อุณหภูมิของ อากาศหล่อเย็นที่แผงระบายความร้อนลดลงโดยเฉลี่ย 1.90 องศา
เซลเซียส ซึ่งท าให้การระบายความ ร้อนที่แผงระบายความร้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4.96% ในขณะที่อัตราการท า
ความเย็นที่คอยลดเพ่ิมขึ้น 4.80% ค่า COP และ EER เพ่ิมขึ้น 8.99 % ซึ่งเป็นผลท าให้อัตราการพลังงาน
ไฟฟ้าลดลงโดยเฉลี่ย 61.65 Watt หรือ 3.94% จากผลการศึกษานี้ท าให้สามารถประมาณได้ว่า หากใช้
เครื่องปรับอากาศ ดังกล่าวในครัวเรือนจะท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 88.78 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
ต่อ ปี นอกจากนี้ผลของการศึกษาครั้งนี้พบว่าอุณหภูมิของอากาศหล่อเย็น ที่ลดลง 1 องศาเซลเซียส ท าให้ 
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2.19% 
 วัชระ เพ่ิมชาติ (2541) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ดินเป็นตัวดูดซับความ ร้อนที่ระบายทิ้งจากคอน
เด็นเซอร์ของเครื่องปรับอากาศโดยขั้นตอนแรกได้ศึกษาถึงสภาพการเก็บ ความร้อนของดินที่กรุงเทพฯ ตลอด
ทั้งปีพบว่าอุณหภูมิดินที่ความลึกตั้งแต่ 1 เมตรค่อนข้างคงที่ใน รอบวัน และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีมีค่าอยู่
ระหว่าง 27 -29 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงใช้แบบจ าลอง ทางคณิตศาสตร์ในการท านายค่าอุณหภูมิดิน ซึ่งผล
การท านายให้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดจริง ใน 50 ขั้นตอนที่สองได้ท าการดัดแปลงคอนเดนเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศให้สามารถระบายความร้อนทิ้ง ลงสู่ดินได้โดยการฝังคอยล์ร้อนที่ท าด้วยท่อทองแดงยาว 67 
เมตร (เครื่องปรับอากาศแบบเดิมใช้ท่อ ยาว 22 เมตร) ลงในดินที่ความลึก 1 เมตรแทนการใช้พัดลมระบาย
อากาศที่คอยล์ร้อน ความยาวของ ท่อคอยล์ร้อนที่เพ่ิมขึ้นท าให้ต้องใช้ปริมาณสารท าความเย็น R22 เพ่ิมขึ้น 
5.8 (เครื่องปรับอากาศ แบบเดิมใช้ 1.2 กิโลกรัม) แล้ววัดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of 
Performance. COP) และ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบเดิม พบว่า
เครื่องปรับอากาศแบบใหม่มี ค่า COP เฉลี่ยระหว่าง 1.7 ในเวลากลางวัน ถึง 8.1 ในช่วงเวลากลางคืน 
ในขณะที่เครื่องปรับอากาศ แบบเดิมมีค่า COP เฉลี่ย ระหว่าง 2.8 ในเวลากลางวันถึง 3.1 ในช่วงเวลา
กลางคืนโดยขณะทดสอบ เครื่องปรับอากาศแบบใหม่นี้อุณหภูมิดินที่บริเวณใกล้กับท่อคอยล์ร้อนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมมากนักและการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ลดลง 13.47 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากไม่ได้ใช่พัดลมระบายอากาศที่คอยล์ร้อน และการใช้ไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ลดลงแสดงให้เห็นว่าดิน
มี ความสามารถในการดูดซับความร้อนที่ระบายทิ้งได้ดีดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ดินเป็น แหล่งระบาย
ความร้อนท้ิงของเครื่องปรับอากาศ 
        สุรินทร์ ค าฝอย (2556) ได้จัดท าเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟด้วยวงจร “Back to Back คอเวอร์
เตอร์” ควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ ลดการสิ้นเปลือง 50% พร้อมหมุนกระแสไฟกลับสู่ระบบ
ภายในบ้าน ประหยัดเงินมากกว่า 3 หมื่นบาท/ปีเพ่ือส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่มากกว่า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ าเป็นที่ไม่เพียงลดก าลังการใช้ไฟฟ้าในการสร้างความ
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เย็นเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังน าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ลดลง ส่งกลับเข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าภายใน
บ้านเรือนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะท าให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยรักษาแรงดันไฟฟ้า
ภายในบ้านไม่ให้ต่ าเกินท าให้ไฟตกหรือสูงเกินในระดับท่ีเป็นอันตราย เป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเพ่ิมความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ พนักงานและฝ่ายอาคารของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)กลุ่มพนักงานและฝ่ายอาคารของ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงคือ กลุ่มพนักงานและฝ่าย

อาคารของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจ านวน 3 คน 
   1. นายสมพงษ์ แคสา 

    2. นายมานพ  นิลกรณ์ 
 3. นายพีระพงศ์ เมืองชัย 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า
กระแสตรงคือกลุ่มพนักงานและฝ่ายอาคารของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี จ านวน 10คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
  2.2  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

 2.2.1  แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
   2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10ข้อ 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ประกอบอาชีพช่างอาคารสูง 
ส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการเครื่องมือ / อุปกรณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างอาคารสูง  

 3.1.3 วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือน ามาบูรณาการใช้พัฒนาเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือใหม่
ที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเดิม 
 3.1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพช่าง
อาคารสูงและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
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 3.1.5น าร่างรูปแบบชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบและประเมิน 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

   3.1.6 ด าเนินการชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า
กระแสตรงดังนี้  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงคือกลุ่มพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจ านวน 5 คน 
 3.2. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  ของกลุ่มพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีต่อ
ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงจ านวน 9ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบ

ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ  ด้านการเลือกใช้วัสดุ  ด้านการท างาน โดยก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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3.2.4   น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   

3.2.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
3.2.6  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha 

coefficient) ของ Cronbach 
4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้พัฒนาสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงรายละเอียด 
ดังนี้ 

4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
4.1.1   ด าเนินการจัดท าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบบบันทึกข้อมูล

ทดลองใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง จ านวน 3 เครื่อง 
4.1.2  เก็บรวบรวมข้อมูล  อัตราการล้าง 1 เครื่องใช้เวลา 30 นาที 
4.1.3  น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 

4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าt-testดังนี้ 
4.2.1  ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพจากเครื่องมือชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงและจาก การท างานของแรงงานคนที่ประกอบอาชีพช่างอาคารสูง 
4.2.2  น าผลข้อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ค่า  t-test 
 4.2.3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงโดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 4.2.3.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า

กระแสตรงให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ที่เป็นกลุ่มพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจ านวน 5คน จากนั้นผู้วิจัย
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  4.2.3.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ค่าประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงโดยการหาค่าเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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NX
2
 – (X)

2
 

N (N – 1)
 

 5.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจากชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงกับการ
ท างานโดยใช้แรงงานคน  โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t-test  

5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มกลุ่มพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่ ใช้ ชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการ
แปลความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1  ค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร 

      
N

X
X 
  

         X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

    X   ผลรวมของคะแนน 
         N จ านวน 
 6.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 

    S.D.  =       S2
 

           =                                    
   (N แทนจ านวนคน) 
 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

      
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทท่ี 3 ได้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับ อากาศ
แบบแยกส่วนซึ่งเป็นการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า
กระแสตรงซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

s
2
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1 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 
รูปที่ 1 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 
 การใช้ชุดล้างเครื่องปรับอา4กาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนและกลุ่มพนังงาน
ช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ของหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ านวน 10คนผล
การวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง  
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดลองชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

การทดลอง 
ผลการทดลอง ระยะเวลาในการล้าง 1 ตัว 

(นาที) ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

ความทนทานของแบตเตอรี่สามารถล้าง
เครื่องปรับอากาศได้ 5 ตัวต่อแบต 1ก้อน 

 
  

45.9 

หัวฉีดน้ าสามารถปรับรูปแบบการฉีดของน้ าได้    45.9 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการล้างคือ : 45 นาท ี
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3. การหาประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง  
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบ 

1.การออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง +1 +1 0 2 0.67 
2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม +1 +1 0 2 0.67 

3.ความสะดวกในการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

4.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 +1 +1 3 1 
ด้านที่ 2 ด้านการเลือกใช้วัสดุ 

5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ +1 +1 0 2 0.67 

6.ความทนทานของวัสดุที่ใช้ +1 +1 +1 3 1 
7.ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ +1 +1 0 2 0.67 

ด้านที่ 3ด้านการท างานของระบบ 

8. ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ +1 +1 +1 3 1 
9. ใช้งานได้โดยไม่ต้องหาแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า 

+1 +1 +1 3 1 

10. ความสะดวกในการใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 1 0.6 27 0.9 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 
4. การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงดังนี้ 
ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า ผลการ 
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เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ประเมิน 

1 การออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง 4.10 0.74 มาก 

2 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 4.00 0.67 มาก 

3 ความสะดวกในการใช้งาน 4.30 0.82 มาก 
4 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 3.70 0.95 มาก 

5 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ 4.00 0.94 มาก 
6 ความทนทานของวัสดุที่ใช้ 4.30 0.82 มาก 

7 เหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้ 4.20 0.79 มาก 

8 ใช้งานได้โดยไม่ต้องหาแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.80 0.92 มาก 
9 ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ 4.00 0.94 มาก 

10 ความปลอดภัยในการใช้สิ่งประดิษฐ์ 4.20 1.03 มาก 

โดยรวม 4.06 0.86 มาก 
  

  จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงพบว่า
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.06 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการ
ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบล้างเครื่องปรับอากาศ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.30มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องชุดล้างเครื่องปรับอากาศ มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.20มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด และ โครงการนี้มีความน่าสนใจในชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.70มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก
ตามล าดับ 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลการพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้
ไฟฟ้ากระแสตรง 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศไฟฟ้ากระแสตรง 
 1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 

2. สรุปผลการวิจัย 
 2.1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงโดยมีอัตราการ
ผลิตต่อชั่วโมง เฉลี่ย 45.9 นาทีต่อเครื่องและสามารถล้างเครื่องปรับอากาศได้จ านวน 5 เครื่องต่อแบตเตอรี่ 1 
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ก้อน และพัฒนาหัวฉีดน้ าสามารถปรับเปลียนหัวฉีดน้ าได้ตามหน้างานที่ใช้งาน และสามารถปรับเปลียนการฉีด
น้ าให้แรงเบาตามต้องการได้  
 2.2  ความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านที่มีต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด มีความพึงพอใจต่อชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงในระดับมาก (เฉลี่ย 3.94) และในแต่ละด้านพบว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับมากเช่นเดียวกันโดยแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.70 
3. อภิปรายผล  

 การพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงพบว่า มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัย
ได้ศึกษาบริบทของพนักงาน บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด ที่ประกอบอาชีพช่างประจ าอาคารโดยส ารวจ 
และวิเคราะห์ ความต้องการชุดล้างเครื่องปรับอากาศของกลุ่มตัวอย่างและจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือ
ที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคารนั้นสามารถน าส่วนที่ดีของภูมิปัญญาชาวบ้านมา
พัฒนาโดยเพ่ิมเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพช่างประจ าอาคารอีกทั้งยังได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวนหลายท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้พัฒนาอาชีพของกลุ่มพนักงาน บริษัท พร้อมเทคโน 
เซอร์วิส จ ากัด 
4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.1.1  จากผลการวิจัยพบว่าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่าสามารถพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มพนักงานบริษัท พร้อม
เทคโน เซอร์วิส จ ากัด แต่ถ้าน าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงไปใช้กับอาคารอ่ืน เพ่ือ
ประโยชน์แก่คนจ านวนมากต่อไป   
 4.1.2 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และมี
ความทันสมัย เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกัน 

4.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 4.2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงในระยะยาว
เมื่อเวลาผ่านไปแล้วชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 4.2.2  น าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้ากระแสตรงนี้ไปทดลองใช้กับเครื่องปรับอากาศที่ทันสมยั 

 4.2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์บางอย่างให้ทันสมัยมากข้ึน 
 4.2.4 ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของน้ าที่น ากลับมาใช้ให้ดีกว่าเดิม 
 4.2.5 ควรมีการศึกษาหาข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการล้างเครื่องปรับอากาศเพ่ือน ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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S 061 
ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensors 

Demonstration of water level monitoring with ultrasonic sensors 
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Samakon Charonephat1, Jeerasak Tookaew2, Sompong kaesa3, Manod Paungkum4, Sittichai Chanbapimba5 
 

บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย 

Ultrasonic Sensor (2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ 
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor เป็นพนักงาน 
บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน คอนโดยูดีไลท์ รัชวิภา จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensor และ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1 และได้น าชุดสาธิตตรวจสอบ
ระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorไปทดลองการวัดระดับน้ าโดยการใช้บอร์ด Arduino Uno R3 ในการ 
ประมวลผลและใช้ Ultrasonic sensor ในการวัดระยะห่างระหว่างผิวน้ ากับ Ultrasonic sensor ส่ง 
คลื่นสัญญาณกระทบกับน้ าแล้วน ากลับมาประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino สั่งให้ Relay ท างาน เพ่ือให้ปั้มน้ า
ท าการสูบน้ าเข้าถังเก็บน้ า ผลการทดสอบพบว่าการวัดระดับน้ าโดยใช้ Ultrasonic sensor สามารถส่ง
คลื่นสัญญาณออกไปและรับเอาข้อมูลที่ได้มาส่งให้บอร์ด Arduino ท าการ ประมวลผลว่าปริมาณน้ าในถัง
เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ เมื่อปริมาณน้ าลดลงต่ ากว่าค่าต่ าสุดที่ได้ ตั้งไว้บอร์ด Arduino จะท าการสั่งให้ 
Relay ท้างานและเมื่อระดับน้ าขึ้นถึงค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ Relay ก็ จะตัดการท างานของปั้มน้ า และแสดงผล
ปริมาณน้ าในถังผ่านทางจอ LCD ตามโปรแกรมที่เขียนไว้ ท าให้สามารถวัดระดับที่มีอยู่ในถังเก็บน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

 
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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 ผลหาความพึงพอใจของผู้ทดสอบชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorพบว่า ภาพรวม
มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าระบบ Alarm ของตัวเครื่อง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด รองลงมาขนาดมีความเหมาะสมกับสถานที่  
คะแนนเฉลี่ย 4.2มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และหัวข้อใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่ายและการบ ารุงรักษา
ได้ง่าย การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
Abstract 
 This project has the objective (1) to create and find the efficiency of the water level 
detection demonstration kit with Ultrasonic Sensor (2) to find the satisfaction of the users to 
monitor the water level with Ultrasonic Sensor. The samples used in this research are the 
Example 1 is 3 experts in finding the efficiency and the sample group 2 is the person who 
experimented with using the water level demonstration kit with Ultrasonic Sensor as an 
employee. Techno-Service Co., Ltd., equipped units Condo U Delight Ratchavipha5 people. 
The tools used for data collection are the performance evaluation form by experts. Record 
form for use of water level demonstration kit with Ultrasonic Sensor and satisfaction 
questionnaire By using statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and standard 
deviation 
 The results of the evaluation by experts found that the overall picture has an average 
of 1 and the water level demonstration kit has been tested with the Ultrasonic Sensor to 
test the water level by using the Arduino Uno R3 board to process and use the ultrasonic 
sensor to Measure the distance between the water surface and the Ultrasonic sensor. Send 
the wave signal to the water and then process it with the Arduino board. Order the relay to 
run to allow the water pump to pump water into the water tank. The test results showed 
that measuring water levels usingUltrasonic sensor can send out the signal wave and receive 
the information sent to the Arduino board to process whether the amount of water in the 
tank is sufficient for use or not. When the amount of water drops below the minimum set 
value, the Arduino board will order the relay to run and when the water level reaches the 
maximum setting value, the relay will cut off the water pump. And display the amount of 
water in the tank via the LCD screen according to the program written Making it possible to 
measure the levels in the water tank effectively 
 The results of the test of satisfaction Ultrasonic Sensor Demonstration Level Set 
showed that the overall picture had an average score of 3.91 with very good evaluation 
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results when classified by topic. It was found that the alarm system of the device With an 
average score of 4.6, with the highest level of assessment results, followed by the size that 
is appropriate to the location, average score 4.2, with a very good evaluation And topics are 
easy to use, easy to understand and easy to maintain The assessment is at the lowest level. 
The average score is 4.18. The assessment results are at a high level, respectively. 
 

Key word  :Demonstration of water level monitoring with ultrasonic sensors 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันมีอาคารสูงจ านวนมากที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงาน ราชการ
เช่นมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม บริษัทเอกชนต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งจ าเป็นต้องมีระบบวิศวกรรม 
อาคารของแต่ล่ะพ้ืนที่ จะประกอบด้วย ระบบต่าง ๆ อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบ
ปรับอากาศ ระบบบ่อบ าบัด ระบบระบายอากาศและ ระบบอ่ืน ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบ วิศวกรรม
อาคารสูงในตึกหรือ อาคารนั้น ๆ คอนโดมิเนียม The Lofts Ekkamai ก็จ าเป็นต้องมีระบบวิศวกรรมอาคารสูง
เข้ามาใช้ในอาคาร ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาด 28 ชั้นมีชั้นดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน ก็จะมีทางบริษัท พร้อมเทคโน
เซอร์วิส จ ากัด ได้เป็นผู้ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง  
 ระบบประปาและสุขาภิบาลเป็นอีกระบบหนึ่ง ที่จ าเป็นต่ออาคารมาก ซึ่งเป็นระบบจ่ายให้กับอาคาร
และห้องลูกบ้าน เพ่ือใช้ในระบบห้องน้ าและในการล้างท าความสะอาด หรือสระว่ายน้ า ภายในอาคารทั้งหมด 
ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บน้ า ไว้บริเวณด้านบนสุดของอาคารเพราะน้ าจะได้ไหลลงมาตามชั้น ต่าง ๆ ของอาคารซึ่ง
เรียกว่า ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า ช่างอาคารจะมีการตรวจเช็คประมาณสามครั้งต่อวันครั้งละ 1 กะ ซึ่งเป็น จ าเป็น
จะต้องปีนบันไดลิงขึ้นตรวจเช็ค ท าให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติของช่างอาคาร  

 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวจึงได้ศึกษาและจะสร้างชุดตรวจสอบปริมาณน้ าของถังเก็บน้ า
แสดงผลด้วยระบบ Microcontroller ผ่านจอ LCD และมีการแจ้งเตือน เมื่อระดับน้ าเกินค่าที่ก าหนดไว้เพ่ือให้
ช่างอาคารได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและประหยัดเวลาในการตรวจเช็คและจะได้รู้ปริมาณน้ าที่ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1  บอร์ด Arduino Uno R3 
 1.2  รีเลย์  (Relay) 
 1.3  อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ 
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 1.4  สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply 
 1.5  เครื่องสูบน้ า 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านควบคุมการท่างานด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยน่าไปใช้กับจักรยานสามล้อไฟฟ้า เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านไม่ต้องบ ารุงรักษาเมื่อ
เทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบดั่งเดิม ระบบควบคุมที่น่าเสนอใช้หลักการแบบสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งข้อมูลต าแหน่ง
สนามแม่เหล็กที่โรเตอร์มาจากตัวตรวจจับฮอลล์ที่มีมุมต่างกัน 120 องศา โดยการหมุน 1 รอบ ใช้การอ้างอิง 6 ขั้น เพ่ือยืนยัน
ระบบการควบคุมที่น่าเสนอ ได้ทดสอบควบคุมความเร็วของจักรยานสามล้อไฟฟ้าบรรทุกน้ าหนัก 80 กิโลกรัม 
   สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ และ กิตติพงศ์ คล้ายดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (2560)  ได้ศึกษาการหาขนาด
ที่เหมาะสมของปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการเกษตร   จัดท าปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นประกอบไปด้วย แผงโซล่า
เซลล์ ขนาด 120 WATTS 7.45 A 17.28 V เมื่อมีแสงตกกระทบจะท าหน้าที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า
จะถูกส่งเข้าไปยัง Sola Charge Controller. 30A DC 12V ท าหน้าที่ควบคุมการประจุไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ แล้วเอามา
เก็บไว้ที่แบตเตอรี่ 12V ในปริมาณที่เหมาะสม Sola Charge Controller. 30A DC 12V จะคอยควบคุมการจ่ายไฟให้กับ โซล่าปั๊ม 
หรือ ปั๊มน้ า DC 12V 6A โดยผ่าน Circuit Breaker 15A เพ่ือป้องกันกระแสเกิน ปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสูบน้ าเพ่ือใช้
ในงานเกษตร และจุดที่ต้องการสูบน้ าแต่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จากการทดสอบปั้มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีขนาดที่เหมาะสม
ส าหรับการใช้งานเกษตรที่เป็นระบบน้ าหยดและการเกษตรที่เป็นพืชผักสวนครัว ชาริณีและณัฐการ (2553) ศึกษาการเขียน
โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ ภาษา C/C++ ศึกษาการเขียนภาษา HTML และการสร้าง Dynamic HTML ศึกษา
การสร้างเว็บไซต์ที่มี การตอบสนองแบบ Real-time ด้วยเทคโนโลยี AJAX ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยในการ ออกแบบ
และตกแต่งเว็บไซต์เช่น Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop ศึกษาและออกแบบ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์
ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ศกึษาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  ภักดี สิทธิการ (2550) ได้ศึกษาผลกระทบจากการอ่ิมตัวของหม้อแปลงกระแสต่อรีเลย์ป้องกัน การวิจัยนี้ศึกษา
ผลกระทบจากการอ่ิมตัวของหม้อแปลงกระแสที่มีต่อรีเลย์ป้องกันกระแสเกิน, รีเลย์ระยะทางและรีเลย์ผลต่าง โดยการจ าลอง
ระบบไฟฟ้าซึ่งมีหม้อแปลงกระแสและรีเลย์แบบต่าง ๆ  ด้วยโปรแกรม MATLAB/SIMULINK เพ่ือหาเวลาการท างานของรีเลย์ 
เปรียบเทียบกรณีที่หม้อแปลงกระแสไม่เกิดการอ่ิมตัวกับกรณีที่หม้อแปลงกระแสเกิดการอ่ิมตัว ผลการจ าลองพบว่าเบอร์เดน 
ขนาดกระแสผิดพร่องและอัตราส่วน X/R ของระบบไฟฟ้า มีอิทธิพลต่อการอ่ิมตัวของหม้อแปลงกระแสซึ่งจะส่งผลให้รีเลย์
ป้องกันท างานช้าลง หรือท างานผิดพลาด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการ ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorผู้จัดท าได้ด าเนินการ ตามล าดับ  

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
    กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorคือ 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
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      1. นายสมพงษ์ แคสา 
       2. นายธัชชัย โมรา     
     3. นายบุญศักดิ์  ราชโรจน์  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโน
เซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน คอนโดมิเนียมยูดีไลท์รัขวิภา จ านวน 5 คน  

 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 2.2เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1  แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2  แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถามที่มีต่อชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensorเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 

3.ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ด าเนินการออกแบบชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorให้มีรูปแบบเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.2 น าร่างรูปแบบชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้ 
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปเท่ากับว่ามีประสิทธิภาพ 

 3.1.3 ด าเนินการชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
  2) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกล่อง แล้วเช็คการท างานของอุปกรณ์

เพ่ือทดลองใช้งาน ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 3.1.4 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธติตรวจสอบระดับน้ าดว้ย Ultrasonic Sensorดังนี้ 
        ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย 

Ultrasonic Sensor คือกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน คอนโดมิเนียม ยู
ดีไลท์ รัชวิภา จ านวน 5 คน  
 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคาร ที่มีต่อชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensorจ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
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 3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย 
Ultrasonic Sensorเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert) มีข้อค าถามจ านวน10ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุป โดยก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 3.2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorพร้อมแบบบันทึกข้อมูล 
 4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของการใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic 
Sensorโดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
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 4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน 
คอนโดมิเนียม ยูดีไลท์ รัชวิภาจ านวน 5 คนจากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 น ามาหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1ประสิทธิภาพชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 5.2เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 5.3ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัดที่ใช้ ชุดสาธิต
ตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorจาก คา่เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร 

    
N

X
X 
  

       X  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  X  ผลรวมของคะแนน 
       N  จ านวนของผู้ท าแบบสอบถาม 
  

6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 
     
                                 S.D.  =    S2 
     
            =                

 

   (N แทนจ านวนคน) 
 
 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

s
2
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N

R
IOC 

  

 IOC      = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R      = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N    = จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic 

Sensorซึ่งเป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorซึ่งผลการทดลอง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 

 
 

รูปที่ 1 ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
2. ผลการทดสอบการใช้งานของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 

 โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดลองชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 

การทดลอง 
ผลการทดลอง 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ 

Sensor ตรวจจับระยะและปริมาณน้ าตรงกับท่ีแสดงผลบนจอ LCD     

สามารถปรับค่าระดับน้ าที่ต้องการให้ปั้ม ท างานและหยุดท างานตามท่ี
ก าหนดได้หรือไม่ 

 
  

ปั้มน้ าท างานและหยุดท างานเมื่อน้ าถึงระดับที่ตั้งไว้    

ระบบ Alarm ท างานเม่ือน้ าล้น    
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3. การหาประสิทธิภาพของ ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธภิาพของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 

 
รายการประเมิน 

 ผลรวม
คะแนน 

จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

 
    

ด้านการออกแบบ   
1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

2. ความแข็งแรงทนทานของชุดสาธิตตรวจสอบ
ระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

3. การออกแบบชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย 
Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

4.วงจรและระบบของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

ด้านการใช้งาน   
5. หลักการท างานของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

6. ความปลอดภัยของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

7. ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ า
ด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

8. การท าของของระบบ Alarm ที่บัซเซอร์ของชุด
สาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

9. การท างานของเซ็นเซอร์ ของชุดสาธิตตรวจสอบ
ระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

ด้านคุณค่าโดยสรุป       

10. การท างานของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย 
Ultrasonic Sensor 

 3 3 1 ใช้ได้ 

เฉลี่ยรวม  30 3 1 ใช้ได้ 
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic 
Sensorพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.94ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่
รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOCและ หาค่าเฉลี่ย โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 
 
4.การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 รูปร่างและโครงสร้าง 4.0 0.42 ดีมาก 

2 ใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่าย 3.4 0.52 ดีปานกลาง 

3 ความปลอดภัยในการใช้งาน 3.7 0.48 ดีมาก 
4 บ ารุงรักษาได้ง่าย 3.4 0.53 ดีปานกลาง 

5 ขนาดมีความเหมาะสมกับสถานที่ 4.1 0.63 ดีมาก 

6 ระบบ Alarm ของตัวเครื่อง 4.6 0.52 ดีมากที่สุด 
7 ลักษณะของการจัดวางอุปกรณ์ 4.2 0.42 ดีมาก 

8 วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสม 3.9 0.42 ดีมาก 

9 การจัดวางสายไฟมีความสวยงาม 3.9 0.57 ดีมาก 
10 ต าแหน่งของสวิตช์และหลอดไฟ 4.0 0.42 ดีมาก 

 
สรุปความพึงพอใจโดยรวม 3.91 0.44 ดีมาก 

 
  จากตารางที่ 3ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.91 มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าระบบ 
Alarm ของตัวเครื่อง มีคะแนนเฉลี่ย 4.6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมากที่สุดลักษณะของการจัดวาง
อุปกรณ์ คะแนนเฉลี่ย 4.2มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและหัวข้อใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่ายและการ
บ ารุงรักษาได้ง่าย การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก 
ตามล าดับ 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การรายงานผลการพัฒนาชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensorมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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1.วัตถุประสงค์ของการสร้าง 
 1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic Sensor 
 1.2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช ้ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าดว้ย Ultrasonic Sensor 
2 สรุปผลการวิจัย 
 2.1 ผลการพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic เมื่อน้ าแห้ง หรือระดับ
น้ าต่ ากว่าระดับที่ท าการตั้งไว้ ตัวเซ็นเซอร์จะท าการแจ้งไปที่บอร์ดและสั่งให้ปั้มน้ าท างานของปั้มเพ่ือเติมน้ า
ทันที เมื่อน้ าถึงระดับเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลไปที่บอร์ดและสั่งให้ปั้มหยุดท างานทันที  
 2.2 ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดสาธิต
ตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน คอนโด ยู
ดีไลท์ รัชวิภาจ านวน 5คน และ มีความพึงพอใจต่อชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic ในระดับดี
มาก (เฉลี่ย 3.91) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก เช่นเดียวกัน  
 

3.อภิปรายผล  
 การพัฒนาชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้
เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความ
ต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของ
อาชีพพนังงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จน ได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพพนังงาน
ช่างเทคนิค อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน3ท่าน แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1.  การที่ประสิทธิภาพของพนังงานช่างเทคนิค นี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้าง
และพัฒนาพนังงานช่างเทคนิค ดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนกล่าวคือผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2. การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อชุดสาธิตตรวจสอบระดับ
น้ าด้วย Ultrasonic ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และ
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic นี้ สามารถพัฒนา 
ให้มีประสิทธิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   
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 1.2ชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic เป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และได้ท าการหา
ประสิทธิภาพมาแล้ว สามารถใช้งานได้จริง 
2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 2.1ควรมกีารศึกษาประสิทธิผลของชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic ในระยะยาว เมื่อเวลา ผ่านไป
แล้วชุดสาธิตตรวจสอบระดับน้ าด้วย Ultrasonic จะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 2.2  ต้องใช้อัลตร้าโซนิคที่มีความละเอียดที่มากกว่าตัวSR04 
 2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] ผศ.ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี:การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์พิมพ์ครั้งที่ 1. ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรี
 ปทุม กรุงเทพฯ, 2552 (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา
 http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740337904 
[2] ประจิน  พลังสันติกุล :พ้ืนฐานภาษา C ส าหรับ Arduinoพิมพ์ครั้งที่ 1 .ส านักพิมพ์แอพซอฟต์  
 (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786169219217 
[3] เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์:การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ2559 
 (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มาhttp://engineering.rmutl.ac.th/journal/files/RMUTLEngJ-1-03 
[4] พจนาฎ สุวรรณมณี  :เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้นพิมพ์ครั้งที่ 10. ซีเอ็ดยูเคชั่น. แทค 
 กรุงเทพฯ, 2545 (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา 
 http://www.tpa.or.th/tpapublishing/book.php?bid=468&g=1&c=15 
[5] รศ.ดร. วิบูลย์ บุญยธโรกุล:ปั๊มและระบบสูบน้ า (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา 

 library.dip.go.th/multim/edoc/07945.pdf 

[6] ฝ่ายวิศวกรรมคอนโดมิเนียม ยูดีไลท์ รัชวิภา 888ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
 กรุงเทพมหานคร 10900 

http://library.dip.go.th/multim/edoc/07945.pdf
http://library.dip.go.th/multim/edoc/07945.pdf


เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1527 

 

S 062 
เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัต ิ

Semi-Automatic Lifting Machine 
 

กิตติธัช ไชยวงศ์1,ปภาวิน บุญก่อน2, สมพงษ์ แคสา 3 ,มาโนชย์ พวงค า 4 , สิทธิชัย จนัทพิมพะ 5 

Kittithat Chaiwong 1 ,Papawin Bunkon 2 , Sompong kaesa3,Manod Poungkom4, Sitticha iJantapimpa5 
 

บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและประสิทธิภาพเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ (2) หาความพึง

พอใจของผู้ใช้เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานเครื่องช่วยยกของ
กึ่งอัตโนมัติ เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งาน
เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกหัวข้อมีคะแนนประเมินเฉลี่ยมากกว่า 0.5 
คะแนน เท่ากับว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี   

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.08 
มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม และ 
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมา ความแข็งแรงของกล่องมีและ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คะแนนเฉลี่ย 4.27 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์ การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 
4.18 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ และ การทดลองใช้งานเครื่องช่วยยกของกึ่งอัต โนมัติ 
ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 18 นาที 

 
ค าส าคัญ  :เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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Abstract 
 This project has the objective (1) to create a semi-automatic lifting aid (2) to find the 
efficiency of the semi-automatic lifting aid. The sample group used in this research is the 
sample group 1, which is 3 experts in finding the efficiency and the second group is the 
person who uses the semi-automatic lifting aid as the staff of Prom Techno Service Co., Ltd. 
5 Ratchaburi DirekRit jobs. The tools used for data collection are the performance evaluation 
form by experts. Semi-automatic lifting aid record form and satisfaction questionnaire By 
using statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and standard deviation 
 The results of the evaluation by experts found that every topic had an average score 
of more than 0.5 points, considered as effective and able to use well. 
 The results of the satisfaction of the semi-automatic lifting assistants found that the 
overall picture had an average score of 4.08. The results were evaluated at a high level 
when classified by topic. The materials used are appropriate. The average score is 4.36. The 
evaluation results are at a high level, followed by the strength of the box there and Able to 
solve the problem with an average score of 4.27, with the assessment results at a high level 
and the topic of this project is useful The assessment is at the lowest level. The average 
score is 4.18. The evaluation results are at a high level, respectively, and the experiment of 
the semi-automatic lifting aid The average time spent in solving problems 18 minutes. 
 

Key word :Semi-Automatic Lifting Machine 
 

บทน า 

 ไฟฉุกเฉิน (อังกฤษ: emergency light) เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างส ารองในอาคาร ซึ่งจะติดสว่างขึ้นมา
อัตโนมัติเมื่อมีเหตุไฟฟ้าดับ, โดยไฟฉุกเฉินจะท างานโดยอาศัยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (มักเป็นแบบตะกั่ว -กรด) ซึ่ง
จะชาร์จอยู่กับไฟบ้านตลอดเวลา เพ่ือให้พร้อมใช้ทุกครั้งเมื่อเกิดไฟดับ 
 ภายในไฟฉุกเฉิน โดยพ้ืนฐานจะประกอบด้วยแบตเตอรี่ วงจรชาร์จ หลอดไฟ และสวิตช์อัตโนมัติ  (มัก
เป็นรีเลย์หรือทรานซิสเตอร์), ซึ่งในสภาพปกติที่มีไฟฟ้า วงจรชาร์จจะประจุแบตเตอรี่ให้มีไฟเต็มอยู่ตลอดเวลา 
ส่วนสวิตช์อัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟไว้ไม่ให้ท างาน , เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ วงจรชาร์จจะหยุดท างาน และสวิตช์
อัตโนมัติจะท าการต่อหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่ ท าให้ไฟฉุกเฉินติดสว่าง, และเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง 
วงจรชาร์จจะกลับมาท างาน และสวิตช์อัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟออก ท าให้ไฟฉุกฉินดับลง 
 ในอาคารที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ หอพัก หรือห้องชุด มักมีกฎหมายควบคุมอาคารให้มีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย และป้องกันการฉวยโอกาสปล้นจี้ในระหว่างเหตุไฟฟ้าดับอีก
ด้วย ปัญหา เนื่องจาก ขณะปฏิบัติงานมีความเสี่ยงเพราะต้องปฏิบัติงานบนพ้ืนที่ ที่มีขนาดสูงและ ท าให้ไม่
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สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก เนื่องจากแบตเตอรี่ ที่ต้องยกขึ้นไปเปลี่ยนมีน้ าหนักมาก และมีความเสี่ยงต่อ
พนักงาน ที่ต้องยกลูกแบตเตอรี่ ขึ้นไปเปลี่ยน และยังมีสิ่งกรีดขวาง 

    ดังนั้นคณะผู้ท าจึงคิดออกแบบ  Hand lift แบบไฟฟ้าขึ้น เพ่ือสามารถลดแรงคนในการโยก ลดเวลา
ในการท างาน อีกทั้งยังสามารถยกพาเลท (Pallet) ที่มีน้ าหนักมากและสามารถยกซ้อนกันได้ในบ้างครั้งในการ
จัดเก็บสินค้าแบบนี้จะเกิดประโยชน์ส าหรับใช้พ้ืนที่ตามแนวดิ่ง จึงเพ่ิมพ้ืนที่ได้หลากหลายขึ้นภายในคลังสินค้า 
ท าให้เหลือพ้ืนที่มากพอจะสามารถใช้เก็บสิ้นค้าได้มากข้ึน เพียงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ 
 2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 รอก 
   1.2 บันได 
     1.3 ชุดเฟือง 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   ณัฎฐชัย ตู้จินดา,ธีรพล บุญถึง และ นายปริวรรต เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
[1] (2554) ได้ศึกษาเครื่องยกไฟฟ้า (Hand lift) เป็นอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายพาเลท ที่ใช้ระบบไฮดรอลิกส์
ในการควบคุมการยก โดยไม่ต้องใช้แรงคนยกในการ Operator สามารถยกน้ าหนักได้โดยประมาณ 1000 Kg. 
เหมาะกับการยกและลากของเข้าพ้ืนที่แคบและเข้าไม่ถึง ช่วยให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้การท างานมี
ความรวดเร็วฉับไว เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่คลังสินค้าและสถานที่เก็บสินค้าไว้จ านวนมากต้องมี เครื่องยกไฟฟ้า 
(Hand lift) มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก นอกจากจะใช้เครื่องยกไฟฟ้า (Hand lift) ในคลังสินค้าแล้ว เครื่อง
ยกไฟฟ้า (Hand lift) ยังสามารถใช้ได้กับการท างานที่จ าเป็นต้องมีการยกขนหรือเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่มี
น้ าหนักมากอีกด้วย แต่เครื่องยกไฟฟ้า (Hand lift) ยังใช้แรงงานคนในการโยก เมื่อลองเปรียบเทียบเวลาดูแล้ว 
ยังพบว่ามีการสูญเสียเวลาในการท างานค่อนข้างมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยเครื่องช่วยยกกึ่งอัตโนมัติ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองผู้จัดท าได้ด าเนินการ ตามล าดับ

ดังต่อไปนี้ 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
     กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ เครื่องช่วยยกกึ่งอัตโนมัติ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน  
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    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโน
เซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  จ านวน 5 คน  

 
 
 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   2.1  เครื่องช่วยยกก่ึงอัตโนมัติ 
    2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องช่วยยกกึ่งอัตโนมัต ิ
   2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถามที่มีต่อเครื่องช่วยยกกึ่งอัตโนมัติ เป็นชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 

 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
   3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องช่วยยกก่ึงอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
  3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร  
   3.1.3ด าเนินการออกแบบเครื่องช่วยยกกึ่งอัตโนมัติ ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
    3.1.4น าร่างรูปแบบเครื่องช่วยยกก่ึงอัตโนมัติ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปเท่ากับว่ามีประสิทธิภาพ 

  3.1.5ด าเนินการเครื่องช่วยยกก่ึงอัตโนมัติตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  1) จัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 

    2) ขั้นตอน/วิธีการสร้าง น าเอารอกไปติดกับบันได รูปทรงที่ก าหนดตามรูปแบบ 
และสามารถถอดประกอบได้ 

  3.1.6น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยยกก่ึงอัตโนมัติดังนี้ 
   ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยยกกึ่งอัตโนมัติ คือกลุ่มพนังงาน
ช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  จ านวน 5 คน  
  3.2ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคาร ที่มีต่อเครื่องช่วยยกกึ่งอัตโนมัติ 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
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  3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
  3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 4 
ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คือ ด้านการออกแบบ  ด้านการเลือกใช้วัสดุ    ด้านการท างานต่อการใช้พลังงาน และด้าน
ผลผลิต โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 

  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50  หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50  หมายถงึ   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00  หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือIOC 
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
   3.2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้เครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ รายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   4.1.1 ด าเนินการจัดท าเครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ พร้อมแบบบันทึกข้อมูล 
   4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของการใช้เครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ 
   4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 
  4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
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  4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 
2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จ านวน 
5 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่2 น ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1ประสิทธิภาพเครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  5.2เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 
  5.3ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัดที่ใช้ 
เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ 
ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

       
N

X
X 
  

           X  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

       X  ผลรวมของคะแนน 
           N  จ านวนของผู้ท าแบบสอบถาม 
 

  6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
     
                      S.D.  =    S2 
     
                   =                

 

    (N แทนจ านวนคน) 
  

 6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

s
2
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N

R
IOC 

  
 

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N   =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ เพื่อหา

ประสิทธิภาพของเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 

 

 
 

รูปที่ 1 เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 
 

 2.  ผลการทดสอบการใช้งานของเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 

  โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของ เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ ดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางท่ี 1แสดงการทดลองเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 
 

การทดลอง ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) แก้ไขได ้ แก้ไขไมไ่ด ้

ใช้ในการเปลี่ยนไฟฉุกเฉิน   30 

ใช้ในการเปลี่ยนไฟ EXIT   15 

ใช้ในการเปลี่ยน Emergency   10 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งอุดตันคือ :18 นาที 

 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1534 

 

 3.การหาประสิทธิภาพของ ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ 
ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ เครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 
2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

+1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและตดิตั้งอุปกรณม์ีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
4.ระบบความปลอดภยัที่เหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 
ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ ์ +1 +1 +1 3 1 
6.ความปลอดภยัในการใช้งานสิ่งประดิษฐ ์ 0 +1 +1 2 0.67 
7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 3 1 
8.สามารถเคลื่อนย้ายไดส้ะดวก +1 +1 +1 3 1 
ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9.ประโยชน์ของเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัต ิ +1 +1 +1 3 1 

10.ประสิทธิภาพของเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ +1 +1 +1 3 1 

รวม 8 10 10 28 9.3 

เฉลี่ย 0.8 1.0 1.0 0.94 0.94 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติพบว่า ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.94ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOCและ หาค่าเฉลี่ย โดยข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้น
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
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 4.การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 
 

ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.36 0.422 มาก 

2 ความแข็งแรงของกล่อง 4.27 0.483 มาก 
3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.91 0.483 มาก 

4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.45 0.632 ปานกลาง 

6 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.82 0.919 มาก 
7 ใช้งานในพื้นที่แคบเข้าถึงยาก 4.09 0.527 มาก 

8 เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก 4.36 0.632 มาก 

9 สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.27 0.483 มาก 
10 โครงการนี้มีประโยชน์ 4.18 0.516 มาก 

11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.09 0.527 มาก 

โดยรวม 4.07 0.486 มาก 
 

  จากตารางที่3ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ พบว่า ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.08 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความ
เหมาะสม และ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก รองลงมา ความแข็งแรงของกล่องมีและ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คะแนนเฉลี่ย 4.27 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์ การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 4.18 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การรายงานผลการพัฒนาเครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

1.วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติจากการท าวิจัยเชิงทดลอง 
 1.2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ เครือ่งช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ 
 
 

2 ผลการวิจัย 
 2.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
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 ผลการพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติโดยมีอัตราการแก้ปัญหาตัน เฉลี่ยเวลา 
18 นาที/1เครื่อง 
 2.2 ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อเครื่องช่วยยก
ของก่ึงอัตโนมัต ิ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน 
อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จ านวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติในระดับมาก (เฉลี่ย 
4.02) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
 

3.อภิปรายผล  
  การพัฒนาเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้
ศึกษาบริบทของ ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ 
เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ
พนังงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพพนังงานช่างเทคนิค อีกทั้ง
ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน3ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3.1การที่ประสิทธิภาพของพนังงานช่างเทคนิค นี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างและ
พัฒนาพนังงานช่างเทคนิค ดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนกล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ 
 3.2การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ ในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทน ลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายจากการใช้เครื่องในขณะเคลื่อนย้ายและปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า เครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติ นี้ มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเมื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเครื่องช่วยยกของก่ึงอัตโนมัติ    สามารถพัฒนา ให้มีประสิทธิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ 
และน าไปทดลองใช้กับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 1.2 ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และหา
ประสอทธิภาพมาแล้ว เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกัน 
2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 2.1ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัติในระยะยาว เมื่อเวลา ผ่านไปแล้วเครื่องช่วยยก
ของกึ่งอัตโนมัติจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
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 2.2 น าเครื่องช่วยยกของกึ่งอัตโนมัตินี้ไปทดลองใช้กับหน้างานต่าง ๆ และศึกษาประสิทธิผล 
 2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากขึ้น 
  
 

เอกสารอ้างอิง 
 
  

[1] ณัฎฐชัย ตู้จินดา:การยกและเคลื่อนย้ายพาเลทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2554(ระบบ
 ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.lib.buu.ac.th/st/53550430.pdf 
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S 063 
ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี  

The Simulation for chemical fume hood system 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์(1)เพ่ือสร้างชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี (2) หาประสิทธิภาพของชุดจ าลอง
ระบบตู้ดูดไอสารเคมี กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูคือแบบ
ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการหาประสิทธิภาพชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ภาพรวมคะแนนประเมินมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 1  คะแนน ผลหาความพึงพอใจของผู้ทดสอบชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.18 มีผลการประเมินในระดับมาก  
 
ความส าคัญ  : ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
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Abstract 
 This research has the objective (1) to create and find the efficiency of The Simulation 
for chemical fume hood system (2) to find the satisfaction of the users to monitor The 
Simulation for chemical fume hood system. The samples used in this research are the 
Example 1 is 3 experts in finding the efficiency and the sample group 2 is the person who 
experimented with using The Simulation for chemical fume hood system as an employee. 
Techno-Service Co., Ltd.,The tools used for data collection are the performance evaluation 
form by experts. Record form for use of water level demonstration kit with Ultrasonic Sensor 
and satisfaction questionnaire By using statistics to analyze data Consistency index (IOC), 
mean and standard deviation 
 The results of the evaluation by experts found that the overall picture has an average 
of 1 and The Simulation for chemical fume hood system to measure the levels in the water 
tank effectively.The results of the test of satisfaction The Simulation for chemical fume 
hood system average score of 4.18 with very good evaluation  
Key word  : The Simulation for chemical fume hood system 
บทน า 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐที่บริหารงานเป็นอิสระ (Public Agency) 
ภายใต้การก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  และเริ่มเปิดด าเนินการ
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 มีห้องปฏิบัติการอยู่ ณ เทคโนธานี  รังสิต คลองห้า จั งหวัด
ปทุมธานี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาของชาติให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล การถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่ผู้ใช้งาน 
และส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพด้านมาตรวิทยา และความสามารถของห้องปฏิบัติการ  รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักให้สังคมมีความเข้าใจในด้านมาตรวิทยา 
 เนื่องด้วย อาคารมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นอาคารที่มีการวิจัยในกระบวนการท างานต่างๆของสารเคมีจึง
ท าให้ต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดูดสารเคมีออกไปท าการบ าบัดทิ้งออกนอกอาคารเพราะห้องแลปที่อาคาร
มาตรวิทยาแห่งชาติเป็นห้องที่มีอุณหภูมิและความชื้นต่ าอาจท าให้นักวิจัยได้รับอันตรายจากสารเคมี และเป็น
หน้าที่ของช่างอาคารที่ต้องดูแลรักษาเครื่องดูดไอสารเคมีให้สามารถพร้อมใช้งานได้ปกติอยู่ตลอดเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายและเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ของอาคารมาตรวิทยาแห่งชาติเพราะเครื่องดูดไอสารเคมีมีหน้าที่
ดูดสารเคมีออกไปบ าบัด  
 ความเป็นมาและความส าคัญ ดังกล่าว ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดประดิษฐ์ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีของ
อาคารมาตรวิทยาแห่งชาติ ขึ้นมาเพ่ือให้ช่างผู้ปฏิบัติงานในอาคารมาตรวิทยาแห่งชาติเข้าใจในหลักการท างาน
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ของเครื่องดูดไอสารเคมี เพราะเครื่องดูดไอสารเคมีเป็นเครื่องจักรเฉพาะซึ่งไม่ค่อยเห็นในงานช่างอาคารจะได้
ส้มผัสก็ต่อเมื่ออยู่ในอาคารที่มีการวิจัยงานด้านสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยตรง ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชุด
จ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการเป็นสื่อในการสอนพนักงานช่างให้เข้าใจวิธีการท างาน
ของระบบของเครื่องดูดไอสารเคมีก่อนลงมือปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  
 1.2.2 เพื่อหาความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงานสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ใช้ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1  ตู้ดูดไอสารเคมี (Fume Hood)  
 1.2  ระบบบ าบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber System) 
 1.3  พัดลมโบลเวอร์ หรือ เครื่องเป่าลม (BLOWER) 
 1.4  แผ่นพีวีซี (Polyvinyl chloride) 
 1.5  ท่อพีวีซี (Polyvinyl chloride) 
 1.6  ลวดเชื่อมพีวีซี (PVC Welding rods) 
 1.7 แผ่นอะคริลิค (Acrylic sheet) 
 1.8 พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) 
 1.9 มอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ (DC Motor 12V) 
 1.10 ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor speed control) 
 1.11 หลอดไฟ LED 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Edward, F.G. and Nirmalakhandan, N. ได้ใช้ Bioscrubberในการบ าบัด BTEX ที่ปนเปื่อนในอากาศ 
ซ่ึง BTEX เป็นสารประกอบจ าพวกสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Carbons) ซึ่งปนเปื่อนในอากาศ
ที่ประกอบด้วย Benzene ,Toluene Ethybenzeneและ Xylene (BTEX) ได้ใช้ Bioscrubberในการบ าบัด 
ซึ่ง Bioscrubberที่ใช้คือ Airlift Bioscrubberโดยใช้ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ให้เหมาะสม จึงจะได้ประสิทธิภาพใน การก าจัด BTEX สูงถึงร้อยละ 99 ใน BTEX ที่มีความเข็มข้น
น้อยกว่า 1000 ppm  

 Eliot Epstein ท าการศึกษาการพัฒนาการเติมอากาศโดยใช้เครื่องอัดอากาศกับเศษอาหาร ในโรงอาหาร 
พบว่าการน าวิธีการเติมอากาศแบบเครื่องเติมอากาศมาพัฒนา เพ่ือให้เหมาะสมกับ โรงหมักที่มีพ้ืนที่จ ากัด การ
เติมอากาศทั้งแบบไหลชื้นและไหลลง ท าให้เกิดการกระจายตัวของ อุณหภูมิพอเพียงในกังหมัก การหมักแบบ
ถังหมักคู่ผลิตปุ๋ยหมักที่คุณภาพดีกว่าแบบถังหมักเดี่ยว ภายในเวลาการหมักที่เท่ากัน การเติมอากาศแบบการ
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น าอากาศกลับมาหมุนวนใช้ใหม่ในถังเดี่ยว ท าให้เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิใต้ดีกว่าการเติมอากาศแบบ
ไม่หมุนวน ตังนั้นการน าอากาศที่ ใช้แลัวไปใช้ต่อในถังหมักที่ 2 ท าให้เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิ ท าให้
เกิดการเร่งการข่อยสลาย สารอินทรีย์ภายในถังหมัก และใช้พลังงานต ่า 

 Leson, G. et al. ไค้คืกษาเทคนิคการบ าบัดเมทิลเอทิลคีโตน ด้วยระบบกรองอากาศชีวภาพ ซึ๋งระบบกรอง
อากาศชีวภาพประกอบด้วยสารอินทรีย์ โดยมีองค์ประกอบคือ มูลหมู มูลวัว ผสมกับร าข้าวสาลี เป็น
สารอาหารส ารองส าาหรับจุอินทรีย์ใช้ในการด ารงชีวิต ในช่วงที่ยังไม่มีการ ฟ้อนเนทิณอทิลคีโตน และเดิน
แกลบ หรือชานอ้อย เพ่ือเพ่ิมความโปร่งและให้ออกชิเจนสามารถ ไหลฝานได้ดีแก่สารชีวภาพ ซึ่งมีสัดส่วนคือ 
มูลหมู หรือมูลวัว และร าข้าวสาลี ต่อแกลบหรือชาน อ้อย เป็นอัตราส่วน 9 / 1 แล้วท าการควบคุมความเป็น
กรด-ด่าง และปริมาณความชื้น เมื่อระบบ ด าเนินการจนคาดว่ามีสภาวะคงที่เป็นเวลา 1,200 ชั้วโมง ตั้งเฟ้า
หมายที่จะบ าบัดสารอินทรีย์ให้ได 100 กรัมของเมทิลเอทิลคีโตนต่อลูกบาศก์เมตรของสารชีวภาพต่อชั้วโมง 
จากการทดลองพบว่า สามารถลดความเข็มข้นของเมทิลเอทิลคีโฅนลงไค้ถึง 50 กรัมของเมทิลเอทิลคีโฅน ต่อ
ลูกบาศก์ เมตรของสารชีวภาพ ต่อชั้วโมง ซึ่งวิธีการบ าบัดด้วยวิธีดังกล่าวมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
งานที่ถูก และการควบคุมการด าเนินงานที่ง่ายกว่า ระบบที่บ าบัดด้วยกระบวนการที่ใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยา 
(Catalytic) การแตกตัวโดยใช้อุณหภูมิ (Thermal Oxidation) การดูดซับอนุภาคแบบเปียก (Wet 
Scrubbing) การเดิมโอโซน (Ozonation) และการใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูด เป็นตัน 
 Nelson และคณะ ได้ศึกษาผลของความชื้นและอุณหภูมิของ Filter media ต่อประสิทธิ ภาพของเครื่อง
กรองอากาศ พบว่าช่วงการใข้งานจะไม่เปลี่ยนแปลงมากเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ต ่ากว่า 50% แต่อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า65% นอกจากนี้แตัว Shell และคณะ (1974) ไตัแสดงให้
เห็นว่าความสามารถในการลูดซับของพวก VOCs ที่แฝกระจาย ออกมาจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโรงงานแยก
ปิโตรเลียมจะลดลง เมื่อมีปริมาณไอน ้าในกระแส แก๊สมากกว่า 40 %  

 William, F.w. and Edward, D.s.ได้ศึกษากรรมวิธีการก าจัดไอของสารอินทรีย์ระเหย ด้วยระบบการกรอง
ด้วยสารชีวภาพ (Biofiltration) โดยใช้เทคนิค Compost Biofilter เพ่ือก าจัดไอ ของสารอินทรีย์ระเหยให้เป็น
สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงและปลอดภัย คือ COjและ HjOโดยใน ขั้นต้นตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยได้ที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นไอของสารจ าพวกเบนชีน โทลูอีน เอทิล เบนซีน และไซลีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนั้ามัน
เชื้อเพลิงและตัวท าละลาย จากผลการทดลอง พบว่าระบบกรองอากาศชีวภาพโดยสารกรองประกอบด้วยปุ๋ย
คอก จุลินทรีย์ และโปตัสเซียมไนเตรท เติมเพ่ือเป็นแหล่งอาหารส าารองส าหรับจุลินทรีย์ เปลือกหอยป่น ใช้
เป็นตัวปรับความเป็นกรด" ต่างของสารกรอง เพอร์ไลท์ ท าหน้าที่เพ่ืมความพรุนเพ่ือให้ออกซิเจนไหลฝานสาร
กรองได้ดี ทั้ง ยังเป็นส่วนช่วยพยุงสารกรองไว้ไม่ให้ยุบตัวลงเมื่อเกิดการย่อยสลาย ควบคุมความชื้ นให้อยู่ 
ระหว่างร้อยละ 50-60 โดยน้ าหนัก จากผลการทดลองที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นเวลา 8 เดือน พบว่า
เบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน และไซลีน เช้าสู่เครื่องกรองอากาศชีวภาพด้วยอัตรา 0.29 -1.0 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อตารางเมตรต่อนาที สามารถก าจัดไอเบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน และไซสิน จากความเข้มข้น 2,700 
มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือเพียง200 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีประสิทธิภาพในการก าจัดไอเบนซีน โทลูอีน เอทิลเบน
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ซีน และไซลีน ได้ถึงร้อยละ90 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพชุดระบบตู้ดูดไอสารเคมีคือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3  คน 

1.นายสมพงษ์ แคสา 
2.นายมานพ นิลกรณ์ 
3.นายสิรวัช บาทขุนทด 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 2เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือกลุ่มพนักงานอาคารของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ และช่างเทคนิค บ.พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัดจ านวน 10 คน 
2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

3.2.1ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
3.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

  3.2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3.2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
 3.2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามที่มีต่อชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 

3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  3.1.1 ขั้นตอนการสร้างชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีโดยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
 1) ศึกษาบริษัทของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
   2)ศึกษาระบบการท างานของตู้ดูดไอสารเคมี 

   3)ด าเนินการออกแบบ ชุดจ าลองกล่องระบบตู้ดูดไอสารเคมี ให้มีรูปแบบเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 4)น าร่างรูปแบบชุดจ าลองกล่องระบบตู้ดูดไอสารเคมีเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วย 
   ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุและผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้ว
เลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

     5) ด าเนินการชุดจ าลองกล่องระบบตู้ดูดไอสารเคมีตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
ดังนี้ 

 ก) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
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 ข ขั้นตอน/วิธีการสร้างสร้างชุดจ าลองตามแบบที่ร่างไว้โดยการตัดอะคริลิคให้
ได้ตามโครงสร้างแล้วติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบการท างานต่างๆลงในชุดควบคุมการท างานของชุดจ าลอง
ระบบตู้ดูดไอสารเคมี 

     6) น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอ
สารเคมีดังนี้ 
   ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี คือกลุ่มพนัง
งานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ านวน 10คน 
 3.1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม 
เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีจ านวน 10ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 1)  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
   3) ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการทดลองชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอ
สารเคมีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10ข้อ แบ่งกลุ่ม
ค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบด้านการเลือกใช้วัสดุด้านการท างานของระบบโดยก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4) น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
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 3.1.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามที่ปรึกษาโครงการ 
 3.2 ออกแบบโครงสร้างชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
 3.3 ชุดควบคุม 
 3.3.1 การท างานของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีจะได้รับพลังงานจาก SWITCHING POWER 
SUPPLY เป็นแหล่งจ่ายหลัก 
 3.3.2 เมื่อไฟออกจาก SWITCHING POWER SUPPLY ก็จะมาจ่ายเข้าชุดควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์กระแสตรง เพ่ือไปคุมความเร็วรอบของมอเตอร์โบเวอร์ 
 3.3.3 ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีจะควบคุมการ เปิด-ปิดระบบ โดยสวิทต์เป็นตัวเปิด-ปิด
ทั้งหมด 
 3.4 การติดตั้งอุปกรณ์ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 3.4.3 ท าการสร้างกล่องดักลมย้อน ตัดวัดขนาด เจาะรูใส่ท่อขนาด ¾ นิ้ว วัสดุที่ใช้ท ากล่องดักลม
ย้อน คือ แผ่น อะคลิลิค 
 3.4.4 ท าการเจาะรู แผ่นอะคริลิค เพ่ือใส่ยางกันลื่นที่จะท าเป็นฐานของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอ
สารเคมี 
 3.4.5 ท าการต่อสายไฟชุดควบคุมต่างของระบบชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
 3.4.6 ท าการวางต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
 3.4.7 ท าการชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีเสร็จสมบูรณ์  
4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมการท างานของ
ระบบตู้ดูดไอสารเคมี เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี  
 4.3 จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีที่ได้ก าหนดให้ควบคุม
เนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตรตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 4.4 น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข 
 4.5 น าแบบประเมินเสนอต่อต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของชุดจ าลองระบบตู้
ดูดไอสารเคมี   
 4.6 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าประสิทธิภาพชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาหาคุณภาพของอุปกรณ์ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขางานไฟฟ้าก าลังไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้า
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ก าลัง ไม่น้อยกว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานในสาขางานวิชาชีพช่าง
ไฟฟ้าก าลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าทีประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีโดย
ประเมินประสิทธิภาพของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และน ามาวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามแต่ละข้อ ได้ใช้เกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 
6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 

   N
X

X 


  
 เมื่อ X  =   ค่าเฉลี่ย 
 X  =   ผลรวมของคะแนน 
 N  =   จ านวนพนังงานกลุ่มตัวอย่าง 
 
  6.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 

 
 

 
 

เมื่อ S.D.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 
 X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

 6.3  ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

   N
R

IOC 


 
IOC =   ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1546 

 

  R =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N  =   จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

ผลการวิจัย 
จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี ส่วนซึ่งเป็น

การทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1 การหาประสิทธิภาพของ ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 

 

รูปที่ 4-1 ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
ตารางที่ 1 แสดงการทดลองหาประสิทธิภาพของ ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 

เกณฑ์การทดลอง ผลการทดลอง อัตราการไหล
ของลม Speed motor กระแส(A) แรงดัน(V) สามารถท างานได้ ไม่สามารถท างานได้ 

20 % 0.95 A 2.5 V   0 ft/min 

40 % 1.64 A 4.8 V   0 ft/min 

60 % 2.6 A 7 V   78 ft/min 

80 % 3.8 A 9.2 V   155 ft/min 

100 % 5 A 11.4 V   198 ft/min 

 
2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีตารางท่ี 2 
การหาประสิทธิภาพของ ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
 
 
ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
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รายการประเมิน 
ผลรวม
คะแนน= ∑R   

จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ=N 

เฉลี่ย 
IOC 

ด้านการออกแบบ 
1. การออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง 3 3 1 

2. ออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 3 3 1 
3. ขนาดของชุดจ าลองมีความเหมาะสม 3 3 1 

4. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 3 3 1 

ด้านการเลือกใช้วัสดุ 
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ 3 3 1 

6. ความทนทานของวัสดุที่ใช้ 3 3 1 

7. มีราคาถูก สามารถข้ึนรูปได้ง่าย 3 3 1 
ด้านการท างานของระบบ 

8. การแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ 3 3 1 

9. สามารถปรับระดับการดูดลมภายในห้องได้ตาม
ต้องการ  

3 3 
1 

10. กล่องดักลมย้อนสามารถดักลมย้อนได้ 3 3 1 

เฉลี่ยรวม 3 3 1 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีพบว่า ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ 
4.3 การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 
 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี ดังนี้ 
ตารางท่ี  3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 การออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง 4.20 0.422 มาก 

2 ออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.00 0.667 มาก 

3 ขนาดของชุดจ าลองมีความเหมาะสม 3.90 0.568 มาก 
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ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

4 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.70 0.483 มากที่สุด 
5 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ 4.30 0.675 มาก 

6 ความทนทานของวัสดุที่ใช้ 4.10 0.568 มาก 

7 มีราคาถูก สามารถขึ้นรูปได้ง่าย 4.10 0.994 มาก 
8 การแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ 4.00 0.816 มาก 

9 
สามารถปรับระดับการดูดลมภายในห้องได้ตาม
ต้องการ 

4.20 0.789 มาก 

10 กล่องดักลมย้อนสามารถดักลมย้อนได้ 4.30 0.675 มาก 

โดยรวม 4.18  0.574 มาก 
 
  จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมี กลุ่มพนังงานช่าง
เทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติพบว่า ภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย 4.18 มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุดเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
คะแนนเฉลี่ย 4.70 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุดรองลงมา ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุและ 
กล่องดักลมย้อนสามารถดักลมย้อนได้คะแนนเฉลี่ย 4.30มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากและหัวข้อ ขนาด
ของชุดจ าลองมีความเหมาะสมการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.90 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ มากตามล าดับ 
 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีที่ผ่านการตรวจสอบจากครูที่ปรึกษา 
จากนั้นน าไปใช้กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน จ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีที่สร้างขึ้นผ่านการทดลองใช้และ
หาความพึงพอใจแล้ว พบว่า  

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.70ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.483คือสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก และในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.30ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.675คือความเหมาะสมในการ
เลือกใช้วัสดุ ที่ค่าเฉลี่ย 4.30ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.675 คือกล่องดักลมย้อนสามารถดักลมย้อนได้ ค่าเฉลี่ย 
4.20ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.422คือการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงค่าเฉลี่ย 4.20ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.789คือสามารถปรับระดับการดูดลมภายในห้องได้ตามต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.10ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.568คือความทนทานของวัสดุที่ใช้ค่าเฉลี่ย 4.10ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.994คือมีราคาถูก 
สามารถขึ้นรูปได้ง่ายค่าเฉลี่ย 4.00ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.667คือออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์มีความ
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เหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.00ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816คือการแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.90 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.568 คือ ขนาดของชุดจ าลองมีความเหมาะสม 

1.2 ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีท างานได้จริง และมีประสิทธิภาพ 
2 สรุปผลการสร้างตามวัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลการหาประสิทธิภาพ 
  ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหา
ค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ ชุด
จ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีนี้ สามารถเป็นสื่อการสอนการท างานของระบบใช้งานได้จริง 
 2.2  ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดจ าลอง
ระบบตู้ดูดไอสารเคมี  
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ จ านวน 10คน และมีความพึงพอใจต่อชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีในระดับมาก (เฉลี่ย 4.18) 
และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน  
3 อภิปรายผล  
 การสร้างชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีพบว่า มีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษา
บริษัทของ ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนักงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ ชุดสื่อการ
สอน ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริษัทพบว่าสื่อการสอนที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบั นของอาชีพ
พนักงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ในอาชีพพนักงานช่างเทคนิค อีก
ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน3ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไข
จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3.1 การที่ประสิทธิภาพของพนักงานช่างเทคนิค นี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้าง
และพัฒนาพนักงานช่างเทคนิค ดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนกล่าวคือผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก่อนที่จะสร้างชุดจ าลองให้มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 3.2 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอ
สารเคมี ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมี
ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการสร้างชุดจ าลองและเป็นสื่อการสอนให้กับช่างได้ 
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4 ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีนี้มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิ
สูงขึ้นไปมากกว่านี้ และน าไปเป็นสื่อการสอนกับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   
 4.1.2 ชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีเป็นชุดจ าลองที่ผ่านการทดสอบ และหาประสอทธิภาพ
มาแล้ว เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกันเช่น พนักงานและช่างในอาคารที่

ใช้เครื่องดูดไอสารเคมี ในอาคารต่าง ๆ  
 4.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 4.2.1 ควรมีการศึกษาระบบการท างานของชุดควบคุมของชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีให้มีความ
คล้ายในระบบจริงมากท่ีสุดเพื่อการท างานแบบเต็มระบบมากท่ีสุดในครั้งต่อไป  
 .4.2.2  น าชุดจ าลองระบบตู้ดูดไอสารเคมีนี้ไปทดลองใช้กับพนักงานและช่างในอาคารที่ใช้เครื่องดูดไอ

สารเคมี ในอาคารต่าง ๆ และหาประสิทธิผล 
 .4.2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบตู้ดูดไอสารเคมี ให้เหมือนจริงมากข้ึน  
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S 064 
ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 

Air conditioning wash set, circulating water system 
 

กฤษณะ  พุ้ยชัย1,วิธาน  ศรีคง2,  
สมพงษ์ แคสา 3 ,มาโนชย์ พวงค า 4 , สิทธิชัย จันทพิมพะ5 

Kitsana puechai ,Witan Srikong 2,  
Sompong kaesa3,Manod Poungkom4, Sittichai Chanbapimba5 

 
 

บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน(2) หาประสิทธิภาพ

ของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน 
โรงพยาบาลปทุมเวช จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกหัวข้อมีคะแนนประเมินเฉลี่ยมากกว่า 0.5 
คะแนน เท่ากับว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.36 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.00มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด และ โครงการนี้มีความ
น่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.60มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 
ความส าคัญ   : ชุดเครื่องปรับอากาศแบบระบบน้ าหมุนเวียน 
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
* Corresponding author. Email: ระหฟืฟย าแฟร@gmail.com 
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Abstract 
The objective of this project is (1) to create an Air conditioning wash set, circulating 

water system (2) to find the efficiency of the Air conditioning wash set, circulating water 
system. And the sample group 2 is the person who is experimenting with the electric motor 
control experiment as an employee of Prompt Techno Service Company LimitedThe Bank of 
Thailand, 5 persons. The tools used for data collection are the performance evaluation form 
by experts and satisfaction questionnaires. By using statistics to analyze data Consistency 
index (IOC), mean and standard deviation 

The results of the evaluation by experts found that every topic had an average score 
of more than 0.5 points, considered as effective and able to use well. 

The results of the satisfaction of the users of the electric motor control experiment kit 
found that the overall picture had an average score of 4.36. The results were evaluated at a 
high level when classified by topic. To use to test electric motors With an average score of 
5.00, with the highest level of evaluation, followed by the safety of the experiment set 
Control the electric motor and help promote learning about electric motors. With an 
average of 4.80, with the highest level of evaluation 

 
Key word  :Air conditioner wash withreciculating water system 
 
บทน า 
    ในยุคปัจจุบันเครื่องปรับอากาศหรือแอร์จัดเป็นสิ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับการครองชีพของคนอย่างยิ่ง 
ตัวอย่างเช่น สถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย แอร์ซิลเลอร์ที่ใช้ในอาคารที่อยู่หน่วยงานห้างสรรพสินค้า  
โรงภาพยนตร์ ใช้เพ่ือปรับอากาศเพ่ือความเป็นสุขของบุคคล ยิ่งไปกว่านี้แอร์หรือเครื่องปรับอากาศก็จะช่วยให้
มีความสะดวกสบายในการท างานเยอะขึ้นด้วยเหตุที่ว่าไม่จ าเป็นต้องประสาทเสียในเวลาท างานจากสภาพ
อากาศร้อน ซึ่งสนับสนุนให้ศักยภาพในการท างานของบุคคลให้เพิ่มมากขึ้น 
            หน้าที่ของเครื่องปรับอาการคือการท าความเย็นหรือถ่ายเทความร้อนออกจากพ้ืนที่ด้วยวิธีการดึกอา
กาสออกไปโดยตรงหรือด้วยการหมุนนเวียนอากาศภายในห้องหรือที่อับอากาศผ่านค่อยเย็นโดยใช้พัดลม น้ ายา
หรือสารท าความเย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศจะท าหน้าที่เป้นตัวกลางในการท่ายเทความร้อนเพ่ือออกไป
ระบายทิ้งภายนอกผ่านคอยร้อนเครื่องส่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าเย็นซึ่งท าหน้าที่
แลกเป็นความร้อนระหว่างน้ าเย็นที่มาจากเครื่องท าความเย็นกับอากาศที่ส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมี
อุณหภูมิต่ าลงและน าไปใช้เพื่อปรับอากาสต่อไป เครื่องส่งลมเย็นเป็นเครื่องชุดคอยล์ท าลมเย็นที่ประกอบด้วย 
พัดลม คอยล์ท าความเย็น แคมเปอร์และแผงกรองอากาศรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องส่งลมเย็นขนาด
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ใหญ่มักนิยมเรีกสั้นๆ ว่า AHU ส าหรับเครื่องขนาดเล็กจะเรียกว่า FCU การติดตั้งเครื่องจะติดตั้งอยู่ภายใน
อาคารหรือในที่อับอากาศ ถ้าเป้นเครื่องขนาดเล็กมักจะติดตั้งโดยการแขวนใต้ฝ่าเพดานยึดติดกับผนังพ้ืนหรือ
ซ้อนในฝ่าเพดาน ส าหรับเครื่องขนาดใหญ่จะมีห้องเครื่องและน าเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มาติดตั้งภายในห้อง 
หากมีการใช้ระบบท่อลมในการส่งลมเย็น ก็จะต่อท่อลมเข้ากับเครื่องท่อลมที่ออกจากเครื่องเรียกว่าท่อลมส่ง 
SAD ท่อลมที่น าลมภายในห้องกลับมาท่ีเครื่อง เรียกว่าท่อลมกลับ RAD 
  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันมีความส าคัญมากในแผนงานวิศวกรรม การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันต้องเสียน้ าใน
การล้างท าความสะอาดแอร์ 15-20 ลิตร เนื่องจากการล้างแอร์นั้นได้จัดตามแผนงานเดือนละ 200 ตัวต่อ
สถานประกอบการโรงพยาบาลปทุมเวช การล้างแอร์แต่ละครั้งใช้เวลานานถึง 5-10 นาที ในการน าเครื่องมือ
ออกมาใช้ในแต่ละครั้งและล้างแอร์ 1 ครั้ง จะน าสิ่งสกปรกออกมาด้วยและท าให้น้ าสะอาดกลายเป็นน้ าสกปรก
และต้องเอาน้ าไปทิ้งโดยที่น าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สร้างและหาประสิทธิภาพทดลองชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ทดลองชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 1.1 ประเภทของเครื่องปรับอากาศ 
  1.2 วิธีการล้างแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ 
        1.3 วิธีการดูแล บ ารุงรักษาแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          อุษา แพรพันธ์อ้วน (2543) ได้ศึกษาการเลือกเครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสมในเชิง อนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงานได้ศึกษาปัจจัย ที่เป็นเกณฑ์เง่ือนไขทางวิศวกรรม การจัดการและ เศรษฐศาสตร์ส าหรับการ
ตัดสินใจเลือกระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการอนุรักษ์และการลดค่าใช้จ่าย
โดยมีปัจจัยที่เป็นเกณฑ์เง่ือนไขดังนี้ 2.4.5.1 ด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยข้อมูลย่อยด้านเทคนิค ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน 2.4.5.2 ด้านการจดการ  ประกอบด้วยการจัดการและการควบคุมดูแลระบบ การซ่อมบ ารุง 
ในขณะใช้งานและค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบ 2.4.5.3 ดา้นเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยการลงทุนติดตั้ง
ระบบและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 2.4.5.4 ด่านพลังงาน ประกอบด้วยการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 
          วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ (2543) ได้ศึกษา การปรับปรุงการระบายความร้อนที่ คอนเดนเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู / ชั่วโมง โดย ท าการดัดแปลง เครื่องท าความเย็นแบบ
ระเหยน้ าหยด เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศก่อนไปดึงความร้อนออก ที่ คอนเดนเซอร์เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศก่อนการปรับปรุง พบว่า เครื่องปรับอากาศท่ี ปรับปรุงนี้ในช่วงเวลากลางวันมีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 8.5 เปอร์เซ็นต์มีการใช้ ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 8.2 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วน
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ประสิทธิภาพพลังงานเพ่ิมข้ึน 11.7 เปอร์เซ็นต์โดยมีประสิทธิภาพและอัตราการระเหยของนุ้าของเครื่องท า
ความเย็นแบบระเหยเท่ากับ 57.4 เปอร์เซ็นต์และ 33.12 กิโลกรัม / ช่วงเวลากลางวัน ส่วนในช่วงเวลา
กลางคืนเครื่องปรับอากาศที่ ปรับปรุงมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 2.9 เปอร์เซ็นต์มีการใช้
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 9.9 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เพ่ิมข้ึน 32.9 เปอร์เซ็นต์โดย
ประสิทธิภาพและ อัตราการระเหยของน้ าของเครื่องท าความเย็นแบบระเหยเท่ากับ 52 เปอร์เซ็นต์และ 
19.58 กิโลกรัม / ช่วงกลางคืน และยังสามารถ ลดอุณหภูมิอากาศทิ้งที่คอนเดนเซอร์ท าให้ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อยลง 
          วชัระ เพ่ิมชาติ (2541) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ดินเป็นตัวดูดซับความ ร้อนที่ระบายทิ้งจาก
คอนเด็นเซอร์ของเครื่องปรับอากาศโดยขั้นตอนแรกได้ศึกษาถึงสภาพการเก็บ ความร้อนของดินที่กรุงเทพฯ 
ตลอดทั้งปีพบว่าอุณหภูมิดินที่ความลึกตั้งแต่ 1 เมตรค่อนข้างคงที่ใน รอบวัน และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีมี
ค่าอยู่ระหว่าง 27 -29 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงใช้แบบจ าลอง ทางคณิตศาสตร์ในการท านายค่าอุณหภูมิดิน 
ซึ่งผลการท านายให้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดจริง ใน 50 ขั้นตอนที่สองได้ท าการดัดแปลงคอนเดนเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศให้สามารถระบายความร้อนทิ้ง ลงสู่ดินได้โดยการฝังคอยล์ร้อนที่ท าด้วยท่อทองแดงยาว 67 
เมตร (เครื่องปรับอากาศแบบเดิมใช้ท่อ ยาว 22 เมตร) ลงในดินที่ความลึก 1 เมตรแทนการใช้พัดลมระบาย
อากาศท่ีคอยล์ร้อน ความยาวของ ท่อคอยล์ร้อนที่เพ่ิมข้ึนท าให้ต้องใช้ปริมาณสารท าความเย็น R22 เพ่ิมขึ้น 
5.8 (เครื่องปรับอากาศ แบบเดิมใช้ 1.2 กิโลกรัม) แล้ววัดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of 
Performance. COP) และ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบเดิม พบว่า
เครื่องปรับอากาศแบบใหม่มี ค่า COP เฉลี่ยระหว่าง 1.7 ในเวลากลางวัน ถึง 8.1 ในช่วงเวลากลางคืน 
ในขณะที่เครื่องปรับอากาศ แบบเดิมมีค่า COP เฉลี่ย ระหว่าง 2.8 ในเวลากลางวันถึง 3.1 ในช่วงเวลา
กลางคืนโดยขณะทดสอบ เครื่องปรับอากาศแบบใหม่นี้อุณหภูมิดินที่บริเวณใกล้กับท่อคอยล์ร้อนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมมากนักและการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ลดลง 13.47 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากไม่ได้ใช่พัดลมระบายอากาศท่ีคอยล์ร้อน และการใช้ไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ลดลงแสดงให้เห็นว่าดิน
มี ความสามารถในการดูดซับความร้อนท่ีระบายทิ้งได้ดีดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ดินเป็น แหล่งระบาย
ความร้อนท้ิงของเครื่องปรับอากาศ 
          รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ (2554) ได้จัดท าเครื่องล้างแอร์ระบบอัตโนมัติมีการพัฒนามาจากระบบการล้าง
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติระบบควบคุมอัตโนมัติที่ออกแบบใช้งานเป็นระบบที่ประกอบด้วยแผงควบคุม
ดิจิตอลกับไมโครคอนโทลเลอร์น ามาใช้ควบคุมแรงดันลมให้ควบคุมการท างานของเครื่องล้างฯ กับแหล่งก าเนิด
ลมที่ค่า 5 Bar ให้ประมวลผลการท างานของเครื่องล้างฯร่วมกับแผงควบคุมดิจิตอลเป็นOutputของ
ไมโครคอนโทลเลอร์สั่งการไปควบคุมอุปกรณ์ของนิวเมติกส์(Pneumatic)และระบบการจ่ายน้ าล้างเพ่ือล้าง
แอร์ 

สุรินทร์ ค าฝอย (2556) ได้จัดท าเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟด้วยวงจร “Back to Back คอเวอร์
เตอร์” ควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ ลดการสิ้นเปลือง 50% พร้อมหมุนกระแสไฟกลับสู่ระบบ
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ภายในบ้าน ประหยัดเงินมากกว่า 3 หม่ืนบาท/ปีเพ่ือส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่มากกว่า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ าเป็นที่ไม่เพียงลดก าลังการใช้ไฟฟ้าในการสร้างความ
เย็นเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังน าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ลดลง ส่งกลับเข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าภายใน
บ้านเรือนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะท าให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยรักษาแรงดันไฟฟ้า
ภายในบ้านไม่ให้ต่ าเกนิท าให้ไฟตกหรือสูงเกินในระดับที่เป็นอันตราย เป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเพ่ิมความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรคือ พนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด  
1.2 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)พนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโน

เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 5 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรบัอากาศระบบน้ าหมุนเวียนพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทค

โนเซอรว์ิส จ ากัด จ านวน 5 คน   
กลุ่มตัวอย่าง2 เพ่ือการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวยีนคือพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอรว์ิส 

จ ากัด จ านวน 5 คน   
กลุ่มตัวอย่าง3เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วสิ จ ากัด จ านวน 5 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
2.1  ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
2.2  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

2.2.1   แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชียวชาญ 
2.2.2   แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
2.2.3แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 

3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1)ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
2) ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคาร 
3) ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
4) ด าเนินการออกแบบ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน ให้มีรูปแบบเหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
5) น าร่างรูปแบบ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
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 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 น าไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนดังนี้ 
 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน
คือพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 5 คน  
 2. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ของพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส   ที่มีต่อ
ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนจ านวน 12 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ า

หมุนเวียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แบ่งกลุ่ม
ค าถามเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คือ ด้านการออกแบบ  ด้านการเลือกใช้วัสดุ    ด้านการท างานต่อการใช้
พลังงาน และด้านผลผลิต โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย
ได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2.4   น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   
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2.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 3  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้พัฒนาสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนรายละเอียด ดังนี้ 

1 . ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์  ที่มี เนื้อหาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
3. จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนที่ได้

ก าหนดให้ควบคุมเนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตรตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
    3.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนให้แก่

กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 ที่เป็นพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 5 คนจากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม 

  3.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 

 
4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนโดยการหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจากชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนกับการ
ท างานโดยใช้แรงงานคน  โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t-test  

3. ค่าระดับ ความพึงพอใจของพนักงานช่างบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัดที่ใช้ ชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลความ ดังนี้  

 

  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

5.1  ค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 
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   N
X

X 


  
 

เมื่อ X  =   ค่าเฉลี่ย 

X  =   ผลรวมของคะแนน 
N  =   จ านวนพนังงานกลุ่มตัวอย่าง 

 5.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 

 
 

เมื่อ S.D.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 
 X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

 
 

 5.3  ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

   N
R

IOC 


 
 

IOC =   ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

  R =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N  =   จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

ผลการวิจัย 
 การใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนและกลุ่มพนังงานช่าง
เทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ของหน่วยงาน อาคารมหานคร จ านวน 5 คนผลการวิเคราะห์
น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

1. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
2. การหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
3. การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 

 

1. การทดสอบประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน  
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 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
ตารางท่ี 1 การต่อวงจรชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
 

การทดลองหาประสิทธิภาพ 
ผลการทดลอง ความเป็น

กรด-ด่าง 
(pH) 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ 

การทดลองครั้งท่ี 1     8.6 

การทดลองครั้งท่ี 2    9.8 

การทดลองครั้งท่ี 3    11.2 

ค่าเฉลี่ยของความเป็น กรด-ด่าง ที่ใช้ในการทดลองล้างเครื่องปรับอากาศท่ีต่างกันคือ :3.7 pH 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนพบว่าสามารถต่อทดลองได้
ตามขอบเขตการวิจัย แต่ระยะเวลาการต่อวงจรต้องข้ึนอยู่กับตัวบุคคลที่ท าการต่อทดลอง 
 
2. การหาประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน  
      ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 3 

ผลรว
ม 

ค่าเฉลี่
ย 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 

2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 

+1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม +1 +1 +1 2 1 
ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 

6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 2 1 
7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 3 1 
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รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 2 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 3 

ผลรว
ม 

ค่าเฉลี่
ย 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 +1 +1 3 1 
ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9.ประโยชน์ของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบ
น้ าหมุนเวียน 

+1 +1 +1 3 1 

10.ประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ
ระบบน้ าหมุนเวียน 

+1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 1 1 3 1 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
3.  การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนดังนี้ 
ตารางท่ี 3  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 

2 ความแข็งแรงของอุปกรณ์ 4.20 0.84 มาก 
3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.40 0.55 มาก 

4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.60 0.55 ปานกลาง 

5 
ความสะดวกในการใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศ
ระบบน้ าหมุนเวียน 5.00 0.00 

มาก 

6 ง่ายต่อการใช้ทดสอบล้างเครื่องปรับอากาศ 5.00 0.00 มาก 
7 สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ 4.60 0.55 มาก 

8 
ความปลอดภัยของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ า
หมุนเวียน 4.80 0.45 

มาก 

9 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเครื่องปรับอากาศ 4.80 0.45 มาก 

10 โครงการนี้มีประโยชน์ 3.80 0.84 มาก 
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ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.36 0.89 มาก 

โดยรวม 4.36  0.46 มาก 

  
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนพบว่าภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าความสะดวกในการใช้งานชุด
ล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน และ ง่ายต่อการใช้ทดสอบล้างเครื่องปรับอากาศโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่
5.00มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบ
น้ าหมุนเวียนและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องชุดล้างเครื่องปรับอากาศมีค่าเฉลี่ยที่4.80มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ มากที่สุดและ โครงการนี้มีความน่าสนใจในชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนการประเมินอยู่
ในระดับน้อยที่สุดคะแนนเฉลี่ย 3.60 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 

 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลการพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนมีประเดน็ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนโดยเปรียบเทียบ  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด ที่ใช้ชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 

สรุปผลการวิจัย 
 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 

ผลการพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนโดยมีอัตราการผลิตต่อ
ชั่วโมง เฉลี่ย 46.5 นาทีต่อเครื่อง 
 2  ความพึงพอใจ ของกลุ่มแม่บ้านที่มีต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นพนักงานบริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัดมีความพึงพอใจต่อชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนในระดับมาก (เฉลี่ย 3.94) และในแต่ละด้านพบว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับมากเช่นเดียวกันโดยแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.70 
 

อภิปรายผล  
การพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนพบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้

เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของพนักงาน บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัดที่ประกอบอาชีพช่างประจ าอาคาร
โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการชุดล้างเครื่องปรับอากาศของกลุ่มตัวอย่างและจากการศึกษาบริบท
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พบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคารนั้นสามารถน าส่วนที่ดีของภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาพัฒนาโดยเพ่ิมเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพช่างประจ าอาคารอีกทั้งยังได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวนหลายท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้พัฒนาอาชีพของกลุ่มพนักงาน บริษัท พร้อมเทคโน 
เซอร์วิส จ ากัด 

1.  การที่ประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
ทั้ งนี้ เป็น เพราะการสร้ างและพัฒนาชุดล้ าง เครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน ดังกล่ าว  ผ่ าน
กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอน กล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะ
สร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  

2. การทีชุ่ดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนมีประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเทียบกับชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเก่ามีความแตกต่างกันที่นัยส าคัญระดับ โดยมีอัตราการล้างเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
ต่อนาทีจากสิ่งประดิษฐ์ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียน (เฉลี่ย 46.5) ใช้เวลาน้อยกว่าชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเดิม (เฉลี่ย 57.6)  เป็นเพราะผู้วิจัยต้องการที่จะประดิษฐ์เครื่องมือมาใช้ทดแทนแรงงานคน
จึงได้ออกแบบให้มีก าลังการผลิตที่เร็วแต่อยู่ในระดับการใช้พลังงานที่ประหยัด  

3. การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัดมีความพึง
พอใจต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ 
เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้เครื่อง  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนนี้มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่าสามารถพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มพนักงานบริษัท พร้อม
เทคโน เซอร์วิส จ ากัดแต่ถ้าน าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนไปใช้กับอาคารอ่ืน เพ่ือประโยชน์แก่
คนจ านวนมากต่อไป   
  1.2ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และมีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกัน 

2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนในระยะยาวเมื่อ
เวลาผ่านไปแล้วชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
  2.2 น าชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้ าหมุนเวียนนี้ไปทดลองใช้กับเครื่องปรับอากาศที่
ทันสมัย 
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  2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์บางอย่างให้ทันสมัยมากข้ึน 
  2.4 ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของน้ าที่น ากลับมาใช้ให้ดีกว่าเดิม 
  2.5 ควรมีการศึกษาหาข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการล้างเครื่องปรับอากาศเพ่ือน ามาปรับปรุงต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุม
ล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุม
ล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญในการหา
ประสิทธิภาพ 2. ผู้ทดลองใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นพนักงาน บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด ประจ าอาคารทรู พร็อพ เพอร์ตีย์ เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมิณโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศ
(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมิณหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกหัวข้อมีคะแนนประเมิณเฉลี่ยมากกว่า 0.5 
คะแนน เท่ากับว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 

ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่
ทิศทาง) พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.16 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนก ตามหัวข้อ พบว่า 
ความสะดวกในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ และความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ คะแนนเฉลี่ย 4.6 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก รองลงมา วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
มาก และ หัวข้อ โครงการนี้มีความน่าสนใจ การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.6 มีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
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Abstract 
This research is aimed at 1. To create and find efficiency set wash air 

conditioner(Develop air wash canvas for cassette type). 2. To find user satisfaction set wash 
air conditioner(Develop air wash canvas for cassette type). The sample group used in the 
research was 1. Experts in search efficiency 2. User set wash air conditioner(Develop air wash 
canvas for cassette type) 5 people. Which is an employee Prompt Techno Service building 
True Property Company Limited. The tools used to collect data are assessments by experts. 
Usage record form set wash air conditioner(Develop air wash canvas for cassette type). And 
satisfaction questionnaires By using statistics to analyze data Consistency Index (IOC), average 
and standardized. 

Performance evaluation by experts found that every topic had an average score of 
more than 0.5 points. Equal to efficiency and able to use well. 

Satisfaction assessment results set wash air conditioner(Develop air wash canvas for 
cassette type). Found that the overall picture had an average score of 4.16 with a high level 
of evaluation results. When classified by topic, found that Ease of use of artifacts And safety 
in using artifacts. Average score 4.6 There is a high level of assessment results. Next, the 
materials used are appropriate. The average score is 4.4. The assessment results are at a high 
level. And the topic of this project is interesting The assessment is at the lowest level. The 
average score is 3.6 There is a high level of assessment results. Respectively. 

 

Key word : Set wash air conditioner(Develop air wash canvas for cassette type)  
 

บทน า 
ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศมีความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสภาพ

อากาศที่ร้อนและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยของเราเครื่องปรับอากาศกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้ เครื่องปรับอากาศถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในบ้าน ส านักงาน และโรงงาน
อุสาหกรรม ที่จ าเป็นส าหรับการปรับอุณหภูมิในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดความสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว 
เครื่องปรับอากาศมีหลายแบบ มีทั้งแบบแขวนเพดาน แบบตั้งพ้ืน แบบติดผนัง แบบฝังเพดาน และแบบ
เคลื่อนที่ ในแต่ละแบบก็จะมีรูปแบบของตัวเครื่องแตกต่างกันไป ท างานด้วยหลักการการถ่ายเทความ
ร้อน กล่าวคือ เมื่อความร้อนถ่ายเทออกไปข้างนอก อากาศภายในห้องจะมีอุณหภูมิลดลง เป็นต้ น และ
เครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีความสามารถในการลดความชื้นหรือการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ 

การล้างเครื่องปรับอากาศจึงเป็นหนึ่งในการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ เนื่องจาก
ฝุ่น ควันและมลภาวะ ทางอากาศต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น เมืองหลวงของเรา เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
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มลภาวะเหล่านี้ไม่เป็นผลดีทั้งต่อมนุษย์และเครื่องปรับอากาศ นอกจากจะท าลายสุขภาพของคนทั่วไปแล้ว ยัง
ส่งผลเสียต่อเครื่องปรับอากาศโดยที่มักจะได้รับผลกระทบจากการดึงอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง
เสมอ หลายๆ สาเหตุของเครื่องปรับอากาศเกิดจากเพียงแค่เครื่องปรับอากาศสกปรกหรือตัน จากการสะสม
ของฝุ่น ละออง เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กๆ แต่ถ้าปล่อยไว้นานก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ หากเกิดการ
สะสมของฝุ่นมากๆ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ท าให้เครื่องปรับอากาศมีอาการขัดข้องหรือเสียก่อน
อายุการใช้งานที่แท้จริงได้ ผลเสียที่ตามมาคือการเสียเงินเพ่ือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง
กว่าการล้างเครื่องปรับอากาศมาก ดังนั้นการล้างเครื่องปรับอากาศจึงเป็นวิธีป้องกัน อาการขัดข้องต่างๆ และ
ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ หรือฝุ่นละออง ที่สะสมอยู่ในชั้นกรองอากาศของเครื่อง ลดการ
หยดของน้ าแอร์ เพราะไม่มีเศษฝุ่นละอองไปอุดตันนั่นเอง รักษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ให้
ยาวนาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้การล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า
ยังช่วยลดค่าไฟได้อีกด้วย 

จากความเป็นมาและความส าคัญ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) นี้ขึ้นเพ่ือใช้พัฒนาอาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้  ทดลองและศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประเภทCassette type ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการล้างที่ยุ่งยาก โดยที่เน้นไปที่
ชุดผ้าใบส าหรับครอบคอยล์เย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการล้างเครื่องปรับอากาศ เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถ
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่

ทิศทาง) 
2. เพ่ือประหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่

ทิศทาง) 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 เครื่องปรับอากาศ 
1.2 ชนิดของเครื่องปรับอากาศ 
1.3 ส่วนประกอบหลักของเครื่องปรับอากาศ 
1.4 ส่วนประกอบภายในของเครื่องปรับอากาศ 
1.5 ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องปรับอากาศ 
1.6 หลักการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
1.7 วิธีการล้างเครื่องปรับอากาศ 
1.8 วิธีการดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1567 

 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร (2538) การปรับปรุงและทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อน

ด้วย อากาศ โดยหาค่าประสิทธิภาพรวม (COP) ของเครื่องปรับอากาศและก าลังไฟฟ้าที่ ใช้เปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ไม่มีปรับปรุง จากผลการทดสอบในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ 
"Calorimeter" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เครื่องปรับอากาศที่ปรับ ปรุงโดย
การเพ่ิมพ้ืนที่หน้าตัดของคอนเดนเซอร์แบบธรรมดาที่ไม่มีปรับปรุงเป็น 2.12 และ 1.25 เท่า มีประสิทธิภาพ
รวม (COP) ของเครื่องปรับอากาศสูงกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ไม่มีการปรับปรุง 7.81% แบะ 
6.59%ส่วนก าลังไฟฟ้าที่ใช้ต่ ากว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ไม่มีการปรับปรุง2.46% และ 2.85% 
เครื่องปรับอากาศที่ปรับปรุงแบบใช้วัสดุพิเศษ เพ่ือลดอุณหภูมิของอากาศก่อน เข้าคอนเดนเซอร์มี
ประสิทธิภาพรวม (COP) ของเครื่องปรับอากาศสูงกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ไม่มีการปรับปรุง 
10.18% ส่วนก าลังไฟฟ้าที่ใช้ต่ ากว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ไม่มีการปรับปรุง 2.32% แต่
เครื่องปรับอากาศท่ีปรับปรุงแบบใช้พัดลมตีน้ าและให้อากาศไหลกลับทาง โดยเป่าอากาศเข้าคอนเดนเซอร์ ซึ่ง
แบบธรรมดาที่ไม่มีการปรับปรุง จะเป็นการ ดูดอากาศผ่านคอนเดนเซอร์ จะมีประสิทธิภาพรวม (COP) ของ
เครื่องปรับอากาศต่ ากว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ไม่มีการปรับปรุง 14.82% และ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้สูง
กว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ไม่มีการปรับปรุง 0.29% 

วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ (2543) ได้ศึกษา การปรับปรุงการระบายความร้อนที่ คอนเดนเซอร์ของ
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู / ชั่วโมง โดย ท าการดัดแปลง เครื่องท าความเย็นแบบ
ระเหยน้ าหยด เพ่ือลดอุณหภูมิของอากาศก่อนไปดึงความร้อนออก ที่ คอนเดนเซอร์เมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศก่อนการปรับปรุง พบว่า เครื่องปรับอากาศท่ี ปรับปรุงนี้ในช่วงเวลากลางวันมีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 8.5 เปอร์เซ็นต์มีการใช้ ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 8.2 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงานเพ่ิมขึ้น 11.7 เปอร์เซ็นต์โดยมีประสิทธิภาพและอัตราการระเหยของน้ าของเครื่องท า
ความเย็นแบบระเหยเท่ากับ 57.4 เปอร์เซ็นต์และ 33.12 กิโลกรัม / ช่วงเวลากลางวัน ส่วนในช่วงเวลา
กลางคืนเครื่องปรับอากาศที่ ปรับปรุงมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่า 2.9 เปอร์เซ็นต์มีการใช้
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง 9.9 เปอร์เซ็นต์และค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน เพ่ิมขึ้น 32.9 เปอร์เซ็นต์โดย
ประสิทธิภาพและ อัตราการระเหยของน้ าของเครื่องท าความเย็นแบบระเหยเท่ากับ 52 เปอร์เซ็นต์ และ 
19.58 กิโลกรัม / ช่วงกลางคืน และยังสามารถ ลดอุณหภูมิอากาศทิ้งที่คอนเดนเซอร์ท าให้ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อยลง 

เรืองฤทธิ์ ส ามะยศ (2543) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของ เครื่องปรับอากาศโดยหล่อเย็นที่แผง
ระบายความร้อน โดยจากการศึกษาเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ขนาด 12,500 BTU/Hr พบว่าเมื่อท า
การฉีดละอองน้ าผสมกับอากาศหล่อเย็น เข้าไปที่แผง ระบายความร้อนในอัตราที่เท่ากับปริมาณน้ าทิ้งที่ออกมา
จากระบบเครื่องปรับอากาศจะท าให้ความ ดันอ่ิมตัวในแผงระบายความร้อนลดลงโดยเฉลี่ย 103.43 kpa 
(15.02 psi) หรือ 5.29% อุณหภูมิของ อากาศหล่อเย็นที่แผงระบายความร้อนลดลงโดยเฉลี่ย 1.90 องศา
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เซลเซียส ซึ่งท าให้การระบายความ ร้อนที่แผงระบายความร้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4.96% ในขณะที่อัตราการท า
ความเย็นที่คอยลดเพ่ิมขึ้น 4.80% ค่า COP และ EER เพ่ิมขึ้น 8.99 % ซึ่งเป็นผลท าให้อัตราการพลังงาน
ไฟฟ้าลดลงโดยเฉลี่ย 61.65 Watt หรือ 3.94% จากผลการศึกษานี้ท าให้สามารถประมาณได้ว่า หากใช้
เครื่องปรับอากาศ ดังกล่าวในครัวเรือนจะท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 88.78 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
ต่อ ปี นอกจากนี้ผลของการศึกษาครั้งนี้พบว่าอุณหภูมิของอากาศหล่อเย็น ที่ลดลง 1 องศาเซลเซียส ท าให้
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2.19% 

อุษา แพรพันธ์อ้วน (2543) ได้ศึกษาการเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิง อนุรักษ์และประหยัด
พลังงานได้ศึกษาปัจจัย ที่เป็นเกณฑ์เงื่อนไขทางวิศวกรรม การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ส าหรับการตัดสินใจ
เลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือการอนุรักษ์และการลดค่าใช้จ่ายโดยมี
ปัจจัยที่เป็นเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้ 2.4.5.1 ด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยข้อมูลย่อยด้านเทคนิค ประสิทธิภาพ การ
ใช้พลังงาน 2.4.5.2 ด้านการจดการ  ประกอบด้วยการจัดการและการควบคุมดูแลระบบ การซ่อมบ ารุง 
ในขณะใช้งานและค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบ 2.4.5.3 ด้านเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยการลงทุนติดตั้งระบบ
และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 2.4.5.4 ด่านพลังงาน ประกอบด้วยการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 

ณัฐสิทธิ์ ทองค าฟู (2553) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยทดลองกับ
เครื่องปรับอากาศจ านวน 6 เครื่อง ในห้อง 208 209 และ 210 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งด าเนินการ 3 เฟส เฟสที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบและสร้างระบบควบคุมฯ เฟสที่ 2 ทดลองติดตั้ง Thermostat 
ประสิทธิภาพสูง และเฟสที่ 3 ทดลองติดตั้งระบบควบคุมฯ โดยในทุกเฟสจะท าการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมฯ ใน 4 หัวข้อคือ การใช้พลังงานไฟฟ้า (ติดตั้ง kWh มิเตอร์เพ่ือเก็บข้อมูล) ผลต่างอุณหภูมิ
จริงการปรับอากาศกับค่าท่ีตั้งไว้ที่ Thermostat (ติดตั้ง Temperature Data Logger เพ่ือเก็บข้อมูล) ความถี่
ในการปรับตั้ง Thermostat (ใช้แบบส ารวจเก็บข้อมูล) และความพึงพอใจอุณหภูมิการปรับอากาศ (ส่ง
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล) เพ่ือใช้พิสูจน์การแก้ไขปัญหาจากการควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศ  
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้ติดตั้งระบบควบคุมฯ แทน Thermostat แบบเดิม มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 
14.70% ต่อเครื่อง หรือลดลง 0.27 kWh/ชั่วโมง/เครื่อง ผลต่างอุณหภูมิจริงกับค่าที่ตั้งไว้ที่ Thermostat 
ลดลง 67.82% หรือลดลง 2.4oC/เครื่อง ความถี่ในการปรับตั้ง Thermostat ลดลง 100% หรือท าให้ไม่มีการ
ปรับตั้ง Thermostat และความพึงพอใจอุณหภูมิการปรับอากาศเพ่ิมขึ้น 18.90%  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
การใช้งานระบบควบคุมฯ สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการท างานเครื่องปรับอากาศที่ใช้ใน
ปัจจุบัน จากข้อพิสูจน์ในการท าให้การควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพที่
ดีขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้าง

เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
1. นายสมพงษ์ แคสา 
2. นายธนธัทร ธาตุจันทร์ 
3. นายธีรเดช แสงรัตน์ 
กลุ่มตัวอย่าง 2 เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษทัพร้อม เทคโน

เซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารทรู พร็อพเพอร์ตีย์ จ ากัด จ านวน 5 คน และหน่วยงาน เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ 
พลาซ่า สุขุมวิท จ านวน 5 คน 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
2.2 เครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่

ทิศทาง) 
2.2.3 แบบประเมินความพ่ึงพอใจ และ แบบสอบถาม ที่มีต่อ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้า

คลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 11 ข้อ 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง)โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร 
3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ 
3.1.4 ด าเนินการออกแบบ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่

ทิศทาง) ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.5 น าร่างรูปแบบ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและประเมิน 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
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3.1.6 ด าเนินการสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
2) ขั้นตอน/วิธีการสร้าง น าเหล็กฉากมาท ารถเข็นสองชั้นส าหรับวางอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มน้ า

แรงดันสูงและถังพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยม น าผ้าใบและพลาสติกใสมาท าชุดผ้าใบส าหรับครอบคอยล์เย็นของ
เครื่องปรับอากาศ (ภาคผนวก ง) 

3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุม
ล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ดังนี้ 

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนา
ผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง)  คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
หน่วยงาน อาคารทรู พร็อพเพอร์ตีย์ จ ากัด จ านวน 5 คน และหน่วยงาน เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า อ่อนนุช 
จ านวน 5 คน 

3.3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่าง ประจ าอาคาร ที่มีต่อชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) จ านวน 11 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้ 

3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้า

คลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 11 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ  ด้านการ
เลือกใช้วัสดุ ด้านคุณค่าโดยสรุป  โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
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  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC  

น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

 3.2.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่
ทิศทาง) รายละเอียด ดังนี้ 

4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
4.1.1 จากแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

   4.1.2 จากแบบบันทึกข้อมูล 
  4.2.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่เป็น กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโน
เซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารทรู พร็อพเพอร์ตีย์ จ ากัด จ านวน 5 คน และหน่วยงาน เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ 
พลาซ่า อ่อนนุช จ านวน 5 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 ประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่ องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน    +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน      0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน    -1 

น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

5.2 เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่
ทิศทาง) 
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NX
2
 – (X)

2
 

N (N – 1)
 

5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัดที่ใช้ ชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
 

  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 
 

    
N

X
X 
  

 
                    X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

               X   ผลรวมของคะแนน 
                      N   จ านวน 

3.6.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สูตร 
    

                                         S.D.  =       S2 
    
               =                                         
 

                                                  (N แทนจ านวนคน) 
6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้อง   โดยใช้สูตร 

   
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

        R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
                        N      =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 

   

s
2
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ผลการวิจัย 
 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ซ่ึงเป็นการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ
(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบส่ีทิศทาง) 
 

 
 

รูปที่ 1 (ก) ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
 

 
 

รูปที่ 1(ข) ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
2. ผลการทดลองการล้างเครื่องปรับอากาศแบบส่ีทิศทาง(Cussette Type) 
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การทดลองการล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง(Cussette Type) จ านวน 8 เครื่อง เพ่ือวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยเวลาในการล้าง 

 
ตารางท่ี 1 การทดลองการล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง(Cussette Type) 

รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทดลอง 
ผลการทดลอง ระยะเวลาใน

การล้าง(นาที) ล้างได้ ล้างไม่ได้ 
Air Cussette Type No.1 ขนาด 48,000 BTU. ได้  55 

Air Cussette Type No.2 ขนาด 48,000 BTU. ได้  49 

Air Cussette Type No.3 ขนาด 48,000 BTU. ได้  57 
Air Cussette Type No.4 ขนาด 48,000 BTU. ได้  52 

Air Cussette Type No.5 ขนาด 48,000 BTU. ได้  54 
Air Cussette Type No.6 ขนาด 48,000 BTU. ได้  59 

Air Cussette Type No.7 ขนาด 48,000 BTU. ได้  55 

Air Cussette Type No.8 ขนาด 48,000 BTU. ได้  50 
ค่าเฉลี่ยของเวลาในการล้างเครื่องปรับอากาศแบบสีทิศทาง(Cussette Type) คือ : 54 นาที 

3. การหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบส่ีทิศทาง) 
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้าง

เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง)  
 
ตารางท่ี 2  การหาประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่
ทิศทาง) 

รายการประเมิณ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 

1. วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
2. ความแข็งแรงของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนา 

ผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
+1 +1 0 2 0.6 

3. ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน +1 0 +1 2 0.6 
4. วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 0 2 0.6 

ด้านการใช้งาน 

5. ความสะดวกในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 
6. ความสะดวกในการเติมน้ าและถ่ายเทน้ า +1 0 +1 2 0.6 
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7. ใช้งานได้ในท่ีที่ไม่มีแหล่งจ่ายน้ า +1 +1 0 2 0.6 

8. ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 
ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9. ประโยชน์ของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนา 
ผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 

+1 +1 +1 3 1 

10. ประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนา 
ผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 

+1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 1 1 3 0.9 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้าง

เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน า
ข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC และ หาค่าเฉลี่ย โดยข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 
4. การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่
ทิศทาง) 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่
ทิศทาง) 
ตารางท่ี 3 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศ
แบบสี่ทิศทาง) 

รายการประเมิณ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิณ 

1. วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม 4.4 0.55 มาก 
2. ความแข็งแรงของรถเข็นและผ้าใบ 4 0.71 มาก 

3. ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 4.2 0.84 มาก 

4. ความน่าสนใจในสิ่งประดิษฐ์ 3.6 0.55 มาก 
5. ความสะดวกในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 4.6 0.55 มาก 

6. ง่ายต่อการล้างเครื่องปรับอากาศ 4.2 0.45 มาก 

7. ใช้งานได้ในท่ีที่ไม่มีแหล่งจ่ายน้ า 3.8 0.84 มาก 
8. ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 4.6 0.55 มาก 

9. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการล้างเครื่องปรับอากาศ 4.2 0.45 มาก 
10. ใช้งานในพื้นที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4 0.71 มาก 
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11. สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.16 0.62 มาก 

โดยรวม 4.16 0.45 มาก 
 

จากตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.16 มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อ
จ าแนก ตามหัวข้อ พบว่า ความสะดวกในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ และความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 
คะแนนเฉลี่ย 4.6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก รองลงมา วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.4 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม ง่ายต่อการล้าง
เครื่องปรับอากาศ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการล้างเครื่องปรับอากาศ คะแนนเฉลี่ย 4.2 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ความแข็งแรงของรถเข็นและผ้าใบ และใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก คะแนนเฉลี่ย 4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ใช้งานได้ในที่ที่ไม่มีแหล่งจ่ายน้ า คะแนน
เฉลี่ย 3.8 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อ ความน่าสนใจใน การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.6 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก ตามล าดับ 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การรายงานผลการพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี ้
 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ (พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่
ทิศทาง) 

1.2 เพ่ือประเมิณความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่ทดลองใช้ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
2. สรุปผลการวิจัย 
 2.1 ผลการหาประสิทธิภาพ 

ผลการหาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง)
โดยมีอัตราการล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง เฉลี่ยเวลาที่ 54 นาท/ี1เครื่อง 
 2.2 ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดล้าง
เครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารทรู 
พร็อพเพอร์ตีย์ จ ากัด จ านวน 5 คน และหน่วยงาน เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า อ่อนนุช จ านวน 5 คน มีความ
พึงพอใจต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒน้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง)ในระดับมาก (เฉลี่ย 
4.16) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
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3. อภิปรายผล 
ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ที่สร้างขึ้น พบว่า มี

ประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญให้ค าแนะน าและน าไปทดลองการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนังงานช่างเทคนิค 
ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.1 การที่ประสิทธิภาพของชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) นี้ 
มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญได้ให้ค าแนะน า ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศ (พัฒนาผ้า
คลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ได้ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 

.3.2 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อชุดล้างเครื่องปรับอากาศ
(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ ชุด
ล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) ให้มีขนาดพอเหมาะ เลือกใช้วัสดุที่
คงทนเหมาะสม เคลื่อนย้ายและใช้งานได้สะดวก ประหยัดเวลาในการท างาน 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
4.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่

ทิศทาง) นี้ มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าชุดท าความสะอาด
ท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สามารถพัฒนา ให้มีประสิทธิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ และน าไปทดลองใช้
กับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

4.1.2  ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(พัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง) เป็นเครื่องมือ
ที่ผ่านการทดสอบ และหาประสอทธิภาพมาแล้ว เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างาน
ใกล้เคียงกนัเช่น ช่างล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(Wall Type) 

4.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
4.2.1 ควรที่จะท าที่จับยึดระหว่างผ้าใบกับเครื่องปรับอากาศท่ีแน่นหนากว่านี้ 
4.2.2 ควรมีการพัฒนาผ้าคลุมล้างเครื่องปรับอากาศให้สามารถใช้ล้างเครื่องปรับอากาศได้หลาย

ประเภท 
4.2.3 ควรจะมีที่จับส าหรับเคลื่อนย้ายรถเข็นชุดล้างเครื่องปรับอากาศ 
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S 066 
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
Guidelines for  strengthen efficiency to development in employee 

performance of Mandarin Oriental Bangkok hotel. 
 

ศศิประภา บุญแท้  ณัฐิดา ค าด้วง  
Sasiprapa Boonthea  Nattida Khumdong 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโรงแรมแมนดาริน       

โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ศึกษา
หาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานจ านวน 300 คน  
ผลจาการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง         

(  = 3.12) ส่วนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (1) ควรมีการมอบอ านาจการตัดสินใจ ให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดวิธีการ แก้ไขปัญหาเรื่องความผิดพลาดใน
การท างานอย่างเป็นระบบ (2) ควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างาน ให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้น
ไปยังพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและ (3) ควรปรับปรุงวิธีการท างานให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ท างานทดแทนกันได้ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรมพบปัญหาอุปสรรค 4 ด้าน ได้แก่ (1) การ
ให้บริการของพนักงานต่อความต้องการของลูกค้า  (2) ต าแหน่งความรับผิดชอบของพนักงาน (3) ทักษะการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ และ (4) การรับพนักงานใหม่และนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ขั้นตอน
การรับพนักงานใหม่รวมถึง นักศึกษาฝึกงานโดยเน้นการฝึกอบรมเป็นหลักในปี 2558 เน้นเรื่องการให้บริการ 
ส่วนในปี 2559 เน้น เรื่องทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาจีน ข้อเสนอแนะงานวิจัย ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ
กับเรื่องความผิดพลาดในการท างานเป็น ล าดับต้น ๆ ควบคู่ไปกับการมีนโยบายการฝึกอบรมที่เน้นให้พนักงาน
มีทักษะความสามารถการท างานในสายงานที่มีความใกล้เคียงกัน สามารถท างานทดแทนต าแหน่งกันได้ และ
ควรมีการปรับเปลี่ยนการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ   
 
___________________ 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
Bungphra Phitsanulok Commercial College 
* Corresponding author. E-mail: bew_4532@hotmail.com 
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ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นต่างชาติให้มากขึ้น หัวหน้าแผนกควรก ากับดูแลเอาใจใส่ ลูกน้องในการท างาน
อย่างใกล้ชิดเพ่ือลดความผิดพลาดในการท างาน และให้การสนบัสนุนพนักงานใน การฝึกทักษะหรือทดลองได้
ท างานในต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกันให้มากขึ้น ส่วนพนักงานควรตระหนักและมีความ
ระมัดระวังในการท างานโดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้า โดยตรงให้มากขึ้น และควรให้ความส าคัญกับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวต่างชาติให้มากข้ึนด้วย 
 
ค าส าคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ,การปฏิบัติงาน,พนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

 
Abstract 

Research on guidelines for enhancing the work efficiency of the Mandarin Oriental 
Hotel Bangkok The purposes of this research were to study the performance efficiency of 
employees in Mandarin oriental Bangkok hotel and investigate obstacles and 
recommendations for performance improvement. 300 questionnaires for employees were 
analyzed.  

Employee’s performance efficiency was revealed to be fair (  = 3.12). From 
analyzed information, approaches to improve the performance efficiency were summarized 
as followed: (1) provide authority to promote division of labor, allowing employees to 
participate in decisionmaking process and systematically analyze the causes and find 
appropriate solutions (2) set clear organizational goals and assign responsibilities 
appropriately (3) develop capacity building for employees to fill vacant positions if 
necessary. The obstacles related to employees were as followed: (1) Response to customer 
needs  (2) employee’s responsibility (3) foreign language communication (4) hiring process of 
employees and interns. To overcome the mentioned obstacles, hotels should improve the 
hiring process and encourage trainings e.g. customer service skills in 2015, followed by 
Chinese in 2016. Executive officers should address immediate errors and endorse policies, 
encouraging employees to obtain skills to accommodate different position if needed. 
Services and accommodations should be adapted to suit Chinese customers. Chief of each 
division should closely supervise subordinates to minimize errors and encourage employees 
to improve their skills or try different positions with similar requirements. Employees should 
be more attentive, especially tasks involving servicing customers, and be educated regarding 
Chinese culture.   
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บทน า 

ในปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันด้านต่าง ๆ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจการให้การบริการเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย แต่ละธุรกิจต่างก็มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากมาย เพ่ือจูง
ใจลูกค้าให้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น อันเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์ภายในองค์กรให้มี
ความพร้อมที่จะรองรับความต้องการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่ตลอดเวลา สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับองค์กรธุรกิจบริการที่จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้น ขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรที่จะท าให้องค์กรด าเนินธุรกิจได้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การคัดสรร
บุคลากรเข้ามาร่วมทีมในธุรกิจการพัฒนาองค์กรและบุคลากรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการแข่งขันเมื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยวยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงมีโรงแรมหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเปิดใหม่มากมายหลายแห่งใน
แหล่ งท่องเที่ ยวต่าง  ๆ ซึ่ งรวมไปถึ งย่ านธุ รกิจริมแม่น้ า เจ้ าพระยา เช่น ตลาดบางรัก Asiatique                
The Riverfront  ซึ่งเป็นทั้งแหล่งธุรกิจส าคัญส าหรับนักธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศและยังเป็นแหล่งที่
ให้บริการด้านที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เป็น
องค์กรที่ประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว ในย่านแม่น้ าเจ้าพระยา กิจกรรมหลักขององค์กรคือ การ
ให้บริการแก่ลูกค้าด้านที่พักอาศัย จัดเลี้ยง จัดสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
และกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต การท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการของพนักงานโรงแรม 
ย่อมส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจของโรงแรม ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ และความมีประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรนั่นเอง         
 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้เปิดด าเนินธุรกิจมา 144 ปี โดยโรงแรมได้สร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนดังระดับโลกและแขกอ่ืน ๆ มากมาย เลือกที่จะเข้ามาใช้
บริการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีสุดของโลกจากสื่อ
มากมายและเป็นโรงแรมที่มีความส าคัญที่อยู่คู่กรุงเทพมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ที่เปิดท าการในช่วง ปี พ.ศ. 
2413 จนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกของกรุงเทพเลยก็ว่าได้ และถึงแม้ว่าโรงแรมจะได้ผ่านการ
ปรับปรุงมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังคงความคลาสสิกไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
ยังคงเก็บรักษาความมีเสน่ห์ของยุคสมัยก่อนไว้ได้เป็นอย่างดี โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มี
จ านวนห้องพักรวมทั้งหมด 368 ห้อง และตึกที่โด่งดังของทางโรงแรมก็คือ ตึกออเธอส์วิง ซึ่งวิงนี้เป็นอาคาร
สองชั้นสไตลฺ์โคโลเนียลที่เคยมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงหลายท่านเคยเดินทางมาพัก เช่น โจเซฟ คอนราด เกรแฮม 
กรีน และ เทนเนสซี่ วิลเลี่ยม นอกจากนี้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง อ่ืน ๆ รอบโรงแรมยังท าให้คนที่ไปพัก
เหมือนได้ย้อนเวลาไปในอดีต การบริการของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เป็นที่น่าประทับใจ
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เสมอ พนักงานจะคอยดูแลคุณแม้ในเรื่องเล็กน้อย และจะท าการดูแลคุณในแบบที่สุภาพจนบางครั้งคุณแทบไม่
ทันได้สังเกต บริการชั้นเยี่ยมนี้มีในทุก ๆ แผนกของโรงแรม ทั้งสปาโอเรียนเต็ลและร้านอาหารศาลาริมน้ าที่อยู่
ฝั่งตรงข้ามแม่น้ า ไปจนถึงห้องอาหารต่าง ๆ ภายในโรงแรมที่ขึ้นชื่อ  The Verandah Ciao Terrazza 
Riverside Terrace The Chaina House  Lord Jim's  และที่แน่นอนห้องอาหาร Le Normandie ที่ขึ้นชื่อ
ว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ  

โรงแรมแมนดาริน โอเรียน กรุงเทพฯ ให้ความส าคัญแก่แขกเป็นอย่างมากและใส่ใจแขกและยังได้ให้
ความส าคัญแก่พนักงาน บุคลากรที่ท างานร่วมกับองค์กร จึงได้มีการหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเพราะโรงแรมได้ตระหนักว่าพนักงานนั้นเป็นพลังส าคัญในการปฏิบัติงานและเป็น
ฟันเฟืองที่จะน าพาให้องค์กรอยู่รอดในยุคที่มีการแข่งขันสูง ถ้าปราศจากการสนับสนุน และความร่วมมือของ
พนักงานเหล่านั้นแล้ว ผลส าเร็จในการบริหารงานก็จะลดน้อยลง ดังนั้นประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กรและเมื่อพนักงานที่มีความพึงพอใจในงานและ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะแสดงออกซ่ึงความรู้สึกที่ดีที่คนพึงมีต่องานที่กระท าอยู่ ความรู้สึกนี้ย่อมเกิดจาก
การที่พนักงานได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จนก่อเกิดทัศนคติที่ดีและชอบในงานที่ปฏิบัติ     
ยังส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพและปริมาณของเนื้องาน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานนั้นมี
ปัจจัยจากด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดเป็นความส าเร็จของงานคือด้านข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน         
ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งจูงใจของพนักงาน ด้านความรู้และทักษะของพนักงาน ด้านความสามารถและ        
ด้านแรงจูงใจของพนักงาน ถ้าหากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ทัศนคติทางลบและส่งผลท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานขึ้นและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน จากที่กล่าวมานี้ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานเพ่ือน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโรงแรมแมนดารินโอเรียน
เต็ล กรุงเทพฯ           
 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโรงแรม    
การด าเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนงานทั้งที่เป็นทางการอย่างชัดเจนและไม่เป็น 

ทางการแต่ละส่วนงานนั้นต่างมีการก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากพนักงาน โรงแรมทุก
คนสามารถท างานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถก็จะท าให้การด าเนินธุรกิจโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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การจัดโครงสร้างส่วนงานของโรงแรมโดยทั่วไปจะมีกรรมการผู้บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุด รองลงมา
เป็นผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปท าหน้าที่ควบคุมดูแลส่วนงานต่าง ๆประกอบด้วย ฝ่ายห้องพัก ฝ่าย
อาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ยังมีฝ่าย
สนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายช่างและฝ่ายบริการเสริม เช่น ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์สุขภาพ ทั้งนี้ ฝ่ายห้องพักเป็นฝ่ายที่ท า
รายได้หลักให้กับโรงแรมรองลงมาคือฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นทั้ง  2 ฝ่ายนี้จึงมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555 ก) 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างาน   
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานนั้นโดยทั่วไปแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทฤษฎี       

เชิงเนื้อหา เช่น ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ทฤษฏี 2 
ปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก (Motivator-Hygiene Theory) ทฤษฎี X Y ของแมคเกรเกอร์ (Theory X, Theory 
Y) เป็นต้น   

1) ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา, 2552 ข, 
หน้า 81-83)    

ทฤษฎีของมาสโลว์มีแนวคิดว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นล าดับขั้น 5 ขั้น ได้แก่  ความต้องการทาง
กายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการที่จะผูกพันในสังคม  ความต้องการที่จะมีฐานะเด่น
และได้รับการยกย่องในสังคม และความต้องการที่จะประจักษ์ตน  เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในล าดับขั้น
หนึ่งแล้วจะเกิดความต้องการในล าดับขั้นถัดไป โดยมองว่า ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์คือความต้องการ
ที่จะประจักษ์ตน คือ องค์กรที่ดีที่สุดสามารถสร้าง คนงานให้เป็นบุคคลที่ประจักษ์ตน มีลักษณะเป็นคนที่
ยอมรับตนเองและคนอ่ืน ๆ มีความสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ท าอะไรฝืนความรู้สึกและต้องการความเป็น
ส่วนตัว ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์มีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยแนะน าแนวทางให้ฝ่ายนักบริหารว่า
ควรจะใช้วิธีจูงใจแบบไหนต่อคนงาน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความต้องการล าดับขั้นต่างๆของคนงานเหล่านั้น 
  2) ทฤษฏี 2 ปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg, 1966 อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา,  2552 ข, 
หน้า 83-86) 

  ทฤษฏี 2 ปัจจัยเน้นการสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยค้นพบสาเหตุจูงใจ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบจูงใจ (Motivator Factors) และองค์ประกอบสุขวิทยา (Hygiene Factors) ในด้านองค์ประกอบ
จูงใจนั้นเป็นเรื่องของการได้รับความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน และการมีโอกาส
ก้าวหน้าในงาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในความรู้สึกของมนุษย์ ถ้ามีมากพอแล้วจะท าให้เกิดความพอใจในงาน
ได้ ซึ่งตรงข้ามกับองค์ประกอบสุขวิทยา เป็นเรื่องของ นโยบายการบริหารงานขององค์กร การนิเทศงานทาง
เทคนิค และสภาพการท างานโดยทั่วไป ซึ่งถือว่า เป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถท าให้คนพอใจในงานได้ 
เพียงแต่หากพนักงานได้รับการตอบสนองด้าน องค์ประกอบสุขวิทยาแล้วเป็นการป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่
พอใจในงานเท่านั้น ส่วนองค์ประกอบจูงใจ เท่านั้นที่จะสามารถท าให้พนักงานเกิดความพอใจในงานได้ 
  3) ทฤษฎี X Y ของแมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960 อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา, 2552 ข, 
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หน้า 87-89)             
  แนวคิดทฤษฎี X Y นั้นมองว่าคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน 2 แบบจึงออกแบบวิธีจูงใจให้คน
รู้สึกมีความพอใจในงานที่ท าแตกต่างกัน 2 วีธี หากมองมนุษย์ในแง่ที่ว่ามนุษย์มีความข้ีเกียจชอบ เลี่ยงงานหรือ
หางานท าน้อยท่ีสุด ขาดความรับผิดชอบ ไม่ทะเยอทะยาน เห็นแก่ตัวเองไม่สนใจความ เป็นไปขององค์กรหรือ
ส่วนรวม ไม่ฉลาด ถูกหลอกง่ายและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การจูงใจด้วย ทฤษฎี X เป็นวิธีที่เหมาะสม คือ 
การปกครองด้วยรูปแบบระบบราชการจะเหมาะสมกับมนุษย์ลักษณะนี้ โดยที่ฝ่ายจัดการจะจัด เงิน วัสดุ 
เครื่องมือและคน เพ่ือหวังประโยชน์ก าไรทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มีวิธีการจูงใจและปรับพฤติกรรมของคนงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เพราะหากฝ่ายจัดการไม่ควบคุมคนงานอย่างใกล้ชิดแล้วคนงานจะ  
ขี้เกียจ เฉื่อยชาและไม่ท างานเพ่ือองค์กร จึงมี วิธีการจูงใจหลักคือการให้รางวัลและการลงโทษ   
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อานนท์ วงษ์เชียง และสุรีย์ เข็มทอง (2555) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ ธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ผู้บริหารจากโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 60 แห่ง พบว่า ประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจ
โรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความส าคัญมากคือปัจจัยการบริหาร เชิงดุลยภาพด้านลูกค้า
และด้านกระบวนการ ซึ่งปัจจัยการบริหารเชิงดุลยภาพเกี่ยวกับลูกค้า พนักงาน กระบวนการ และปัจจัย
คุณลักษณะของโรงแรมด้านอายุและระดับมาตรฐานของโรงแรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรม มีข้อเสนอให้โรงแรมควรให้ความส าคัญกับการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการ
ภายใน เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน         

ขวัญอิสรา นัยวินิจ (2554) ศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของบุ คลากรใน 
อุตสาหกรรมโรงแรม เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใน 7 ด้าน โดยใช้แบบสอบถามกับ บุคลากร
ที่ท างานโรงแรมในจังหวัด ขอนแก่น หนองคายและนครพนม จ านวน 400 คน สนทนากลุ่ม กับบุคลากรทุก
ระดับ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโรงแรม พบว่า  ความต้องการทางกาย 
ความปลอดภัย ความเป็นเจ้าของและความรัก การยอมรับ ความส าเร็จและใฝ่เรียนรู้ ความสุนทรียะ และ
ความต้องการความส าเร็จและสมบูรณ์แบบในชีวิตมีระดับเห็นด้วยในภาพรวมแต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพพบว่ายังมีข้อจ ากัดด้านการตอบสนองแรงจูงใจทางด้าน ความต้องการทางกายและการมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์  

ปิยนุช เกาะกลาง (2552) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน โรงแรมบูติค
แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานแผนกต้อนรับ ห้องอาหาร ห้องครัว แม่บ้าน
และสปา จ านวน 50 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานจ านวน 7 คน พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันกับ
องค์กรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานสูงที่สุด รองลงมาคือลักษณะงาน สวัสดิการ การ
ยกย่อง ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ใน ระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านรายได้ของ
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พนักงานส่งผลน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในระดับที่พอรับได้ มีสวัสดิการ
ที่ดี ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงคือเรื่องคุณภาพของสวัสดิการที่ให้พนักงานและควรส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
หัวหน้ากับลูกน้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งข้ึน        

วิธีด าเนินการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 

3 ข้อ และเพ่ือให้ได้ทั้งข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและข้อมูลเชิงลึกเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ผู้วิจัยจึง
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการส ารวจความคิดเห็นจากพนักงานโรงแรมเพ่ือ
ประเมินระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประเมินแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมท าการ
วิเคราะห์เพื่อศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากร ประชากรเป็นพนักงานโรงแรมทั้งหมดซึ่งปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 986 คน 

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 
2 กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน ใช้วิธีก าหนดขนาดโดยสูตรการค านวณหาขนาด

ตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) แต่เพ่ือป้องกันการผิดพลาดผู้วิจัย
จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 300 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยไดท้ าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง มีข้ันตอน ดังนี้     

 1.ติดต่อไปยังโรงแรมเพ่ือขออนุญาตเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่าง Try Out และเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากแบบสอบถาม ณ  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพฯ            

2. มีหนังสือจากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกไปถึงกรรมการผู้จัดการโรงแรม เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของการหาคุณภาพของเครื่องมือ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริงในการให้พนักงานพนักงานตอบแบบสอบถาม        
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเป็นคนชี้แจงให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามทราบวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ด้วยตนเองแล้วแจกแบบสอบถาม จากนั้นนัดวันที่เข้ามาเก็บแบบสอบถามคืน  
 4. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแล้ว ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ต่อไป 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศึกษาหาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม
แมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานโรงแรมจ านวน 300 คน 
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ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมพบว่า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง (  = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีประสิทธิภาพในระดับปานกลางทุกด้านและเมื่อ
พิจารณา ในประเด็นย่อยพบว่า การให้บริการของท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากแขกของโรงแรมอยู่ในระดับ

มากซึ่งมีค่าเฉลี่ยปานกลางส าหรับงานวิจัยนี้ (  = 3.12)และมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน เช่น เอาใจเขามาใส่
ใจเรา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกันมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางแต่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยส าหรับงานวิจัยนี้ (   = 2.45)มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ด้านการให้บริการ 
พนักงานโรงแรมมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการให้บริการโดยรวมในระดับสูง           

(  = 3.11) พบว่า การให้บริการของท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากแขกของโรงแรมมีระดับ

ประสิทธิภาพมากประเด็นอ่ืน (  = 3.62) และมีการศึกษาหารความรู้ในเรื่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลามี

ระดับประสิทธิภาพน้อยกว่าประเด็นอ่ืน (   = 2.45) 
  2) ด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ 

พนักงานโรงแรมมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ

ความส าเร็จโดยรวมในระดับปานกลาง (  = 3.11) พบว่า การบริหารเวลาเพ่ือความเป็นระเบียบใน

ชีวิตมีระดับประสิทธิภาพมากกว่าประเด็นอ่ืน (  = 3.51) และศรัทธาในหัวหน้างานมีระดับ

ประสิทธิภาพน้อยกว่าประเด็นอ่ืน  (  = 2.37) 
  3) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

พนักงานโรงแรมมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมใน

ระดับปานกลาง (  = 3.17) พบว่า ภูมิใจในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบมีระดับประสิทธิภาพมากกว่า

ประเด็นอ่ืน (  = 3.59) และภูมิใจที่ได้ท างานท่ีโรงแรมนี้มีระดับประสิทธิภาพปานกลาง  (  = 2.70) 
ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมพบว่า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานการ  (  = 2.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีแรงจูงใจในระดับปานกลางทุกด้าน 
และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านรางวัลตอบแทนอยู่ในระดับ

ปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ยปานกลางส าหรับงานวิจัยนี้  (  = 3.06) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน

รูปแบบการจัดการอยู่ในระดับน้อยส าหรับงานวิจัยนี้ (  = 2.94) มีรายละเอียดดังนี้  
1) ด้านรางวัลตอบแทน 
พนักงานโรงแรมมีความเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านรางวัลตอบแทนโดยรวมใน

ระดับปานกลาง (  = 3.06) พบว่า ผลตอบแทนในการท างานล่วงเวลามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  (  = 3.38) และได้รับการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมความรู้มี

ระดับแรงจูงใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืน (  = 2.45) 
  2) ด้านลักษณะการท างาน 
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พนักงานโรงแรมมีความเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะการท างานโดยรวมใน

ระดับปานกลาง (   = 2.98) พบว่า อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในที่ทางานมีความทันสมัยเพียงพอต่อ

การท างานอยู่ในระดับปานกลาง  (   = 3.46) และเวลาในการท างานต่อสัปดาห์มีความเหมาะสมอยู่

ในระดับน้อยกว่าประเด็นอื่น (   = 2.30) 
  3) ด้านรูปแบบการจัดการ 

พนักงานโรงแรมมีความเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านรูปแบบการจัดการโดยรวมใน

ระดับปานกลาง (   = 2.94 พบว่า แผนกของท่านมีการก าหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายใน
การท างานของพนักงานแต่ละคนไว้อย่างชัดเจนมีความเหมาะสมมีระดับแรงจูงใจสูงกว่าประเด็นอ่ืน 

(   = 3.63) และแผนกของท่านมีการแจ้งให้พนักงานทราบเป็นระยะ ๆ ว่าการท างานของพนักงาน

แต่ละคนมีความก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใดมีระดับแรงจูงใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืน (  = 2.47) 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 โดยที่ด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จในประเด็นการมีมนุษย์
สัมพันธ์ในการท างาน เช่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันให้อภัยกันอยู่ใน
ระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวไว้ว่า “การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน เช่น รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกัน รู้จักเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยินดีที่จะผูกมิตรไมตรีแก่กันความสัมพันธ์ในองค์กรจะเป็น
เสมือนโซ่ทองคล้องใจซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาการท างานท างานที่ดีและเป็นเทคนิคในการท างานอย่าง
อย่างหนึ่งที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและจะช่วยผลักดันให้งานบรรลุผลส าเร็จได้ตามที่มุ่งหมายไว้”  
ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม พบว่า 
   1) ด้านการให้บริการ เพ่ือลดความผิดพลาดในการท างานโรงแรมควรมีการมอบอ านาจใน
การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละระดับและแผนกให้มีความชัดเจนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และควรมีการจดบันทึกความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความ
ผิดพลาดเพือ่น าไปก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความผิดพลาดในการท างานน้อยที่สุด    
                   2) ด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละแผนก/ฝ่ายควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างาน
ให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นลงสู่พนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสมเพ่ือให้พนักงานแต่ละคนมี
เป้าหมายในการท างานเป็นของตนเองที่ชัดเจนส่วนหัวหน้างานมีหน้าที่ต้องคอยก ากับดูแลให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือต่าง ๆเป็นระยะเพ่ือให้การท างานของพนักงานแต่ละคนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้การท างาน
โดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้การท างานของแผนกบรรลุเป้าหมายด้วย 
  3) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานที่โรงแรมนี้ไม่น่าเบื่อหน่ายโรงแรมมี
การฝึกอบรมเพ่ิมเพ่ือให้พนักงานมีทักษะความสามารถในด้านที่มีความใกล้เคียงกันหรือมีความเชื่อมโยงกับงาน
ที่ท า เพ่ือให้พนักงานแต่ละคนสามารถท างานข้ามต าแหน่งหรือแผนกกันได้เป็นการบริหารจั ดการบุคลากรที่
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โรงแรมมีอยู่อย่างจ ากัดและเป็นการเสริมสร้างพนักงานให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นพนักงานเองก็สามารถท างาน
ได้หลายหน้าที่การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานจะท าให้พนักงานไม่รู้สึกจ าเจหรือเบื่อหน่าย แต่จะมีความ
กระตือรือร้นกับงานท่ีได้รับมอบหมายใหม่อยู่ตลอดเวลา 
  4) การให้ผลตอบแทนในการท างานล่วงเวลาอาจพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความแตกต่างกัน
โดยค านึงถึงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างานล่วงเวลาและลักษณะงานที่ต้องท า 
  5) อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในที่ท างานมีความทันสมัยเพียงพอต่อการท างานโรงแรมควรมี
การส ารวจเครื่องมือที่ช่วยในการท างานของพนักงานในแผนกต่าง ๆ ว่ามีความเก่า ล้าสมัย ช ารุดหรือเสียหาย 
หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานอย่างไรบ้าง เพ่ือจัดหามาทดแทนหรือเพ่ิมเติมตามสมควร 
  6) ควรก าหนดให้หัวหน้างานคอยติดตามการท างานของพนักงานในแต่ละแผนกตนเองเป็น
ระยะเพ่ือทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคในการท างานของพนักงานเป็นรายบุคคลจะได้คอยให้
ค าแนะน าปรึกษาหรือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้พนักงานสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของโรงแรมด้วยเช่นกัน 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ข้อเสนอส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร
โรงแรมหัวหน้าแผนกควรเสริมแรงด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ท าอยู่แล้วนั้นให้มากขึ้นและ
มีความหลากหลายคลอบคลุมพนักงานทุกแผนกและทุกต าแหน่งตามความเหมาะสม  ส่วนเรื่องการให้บริการ
ของโรงแรมแต่ละครั้งมีความผิดพลาดเกิดข้ึนอยู่ที่มีระดับประสิทธิภาพต่ าที่สุด ดังนั้น ข้อเสนอส าหรับผู้บริหาร
โรงแรมควร ให้ความส าคัญกับเรื่องความผิดพลาดในการท างานในล าดับต้น ๆ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมที่เน้น
เรื่องการบริการส าหรับหัวหน้าแผนกควรก ากับดูแลเอาใจใส่ลูกน้องในการท างานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพ่ือลด
ความผิดพลาดในการท างานและอาจมีการเก็บข้อมูลในเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการท างานของแต่ละ
แผนกเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันความผิดพลาดนั้นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกและส าหรับพนักงาน
ควรตระหนักให้มีความระมัดระวังในการท างานโดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงให้มากขึ้น 
 2.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ข้อเสนอควรมีนโยบายการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงาน
มีทักษะความสามารถการท างานในสายงานที่มีความใกล้เคียงกันให้มีความหลากหลายมากขึ้น  เช่น ต าแหน่ง
พ่อครัวควรฝึกอบรมให้สามารถท าอาหารได้หลายชนิด เป็นต้น โดยอาจก าหนดเป็นนโยบายให้พนักงาน
สามารถท างานทดแทนต าแหน่งกันได้เม่ือมีความจ าเป็นส าหรับหัวหน้างานควรให้การสนับสนุนพนักงานในการ
ฝึกทักษะหรือทดลองได้ท างานในต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกันและส าหรับพนักงานโรงแรม
ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานในเรื่องท างานได้เพียงหน้าที่เดียว ควรต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาหา
ความรู้และฝึกอบรมฝึกงานเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยกันในการท างานได้มากขึ้น ส่วนเรื่องผลตอบแทนในการท างาน
ล่วงเวลามีความเหมาะสมควรที่พิจารณาปรับเพ่ิมค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลาโดยค านึงถึงลักษณะงานที่
ท าและระยะเวลาที่ต้องท างานล่วงเวลานั้นเป็นรายกรณี หรืออาจพิจารณาเลือกผลตอบแทนอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
เพ่ิมให้แก่พนักงานที่ต้องท างานล่วงเวลาอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 
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 3.การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมยังมีปัญหาอุปสรรคใน4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของ
พนักงานต่อความต้องการของลูกค้าด้านต าแหน่งความรับผิดชอบของพนักงาน  ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ และด้านการรับพนักงานใหม่และนักศึกษาฝึกงาน โดยที่โรงแรมมีการแก้ไขปัญหาในหลาย
ด้านทั้งด้านบุคลากรที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จัดให้มีพนักงานต้อนรับลูกค้านอกเคาน์เตอร์มีการจัด
กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและการรับพนักงานรุ่นใหม่ที่สื่อสารภาษาจีนได้รวมถึงวิธีการ
รับนักศึกษาฝึกงานใหม่และด้านระบบการท างานที่นาระบบจองห้องพักแบบออนไลน์มาใช้และการปรับปรุง
อาคารสถานที่ในตัวโรงแรมใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเนื่องจากปัจจุบันรายได้หลักของโรงแรมมาจาก
การขายห้องพักและลูกค้าของโรงแรมส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีน ดังนั้น ควรเน้นการปรับเปลี่ยน
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของชาวจีนให้มากขึ้นส่วน
ข้อเสนอส าหรับพนักงานนอกจากให้ความส าคัญกับภาษาจีนที่ต้องมีการฝึกอบรมและเรียนรู้แล้วควรให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนให้มากขึ้นด้วยเพราะจะช่วยให้พนักงานเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 
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S 067 

ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
Series demonstration the in form remind Danger 

 
สิทธิศักดิ์ ด้วยสาร 1,สมพงษ์ แคสา2,มาโนชย์ พวงค า3 ,สิทธิชัย จนัทพิมพะ4 , คมสนิ อยู่บุรี5 

Sittisakduaisan1 ,Sompong kaesa2 , Manod Poungkom3,Sittichai Chanbapimba4, Komsin Uburee5 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 2. เพ่ือหา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญในการ
หาประสิทธิภาพ 2. ผู้ใช้ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโน
เซอร์วิส จ ากัด ประจ าอาคารศูนย์การค้าเสนาเฟส เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1) ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.3ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมและ
ขนาดของการสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คือความน่าสนใจใน
ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ที่ค่าเฉลี่ย4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คือ สามารถแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ได้ทันที
สามารถแจ้งเตือนผู้บุกรุกได้ทันทีที่ค่าเฉลี่ย 4.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คือ  ติดตั้งใช้งานได้สะดวกที่
ค่าเฉลี่ย 4.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คือ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการแจ้งเตือนภัยที่ ค่าเฉลี่ย 3.9 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คือ ความแข็งแรงของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยที่ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 คือ ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 2) เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยทุกด้านอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย 4.17 ที่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
 
ค าส าคัญ   : ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 

________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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Abstract 
 This researchhave purpose 1. For develop And Find fficiency Demonstration 

notifications . 2. For find satisfaction of user demonstration Notifications. Sample That in 
Research This time include 1.Expert In Find efficiency 2. User Development of clearing 
sewage in sewernumber 10 person which was staff company ready Techno Service Ltd 
regular building Central Post Office, Bang Rak Bangsak Distinct Bangkok the deviceThat 
incollect information Is Evaluation form by expert Record form Using Development of 
clearing sewage in sewer And Satisfaction questionnaire By the chart in Data analysis Index 
value Concordance (IOC) average And Standard Deviation. 
          1) In level MuchAtaverage 4.3 Standard Deviation 0.48 Is Material equipment at use 
have The appropriate and Size of The create series Demonstration The inform remind 
Danger Ataverage 4.3 Standard Deviation 0.67 Is the probably interested in series 
DemonstrationThe inform remind Danger At average 4.2 Standard Deviation 0.42 Is can 
inform remind Cause on fire have soonand can inform remind Intruder on fire have soon At 
average 4.1 Standard Deviation 0.74 Is installuse work have conveniently Ataverage 4.1 
Standard Deviation 0.56 Is help promote Learning subject The inform remind Danger At 
average 3.9 Standard Deviation 0.32 Is The strong of series DemonstrationThe inform remind 
Danger At average 3.8 Standard Deviation 0.63 Is The conveniently In The use work series 
Demonstration The inform remind Danger 

2)When consider Assessment series Demonstration The inform remind Danger All 
sides At the level Much At average 4.17 Standard Deviation 0.5 
 
Key word : series demonstration the in form remind Danger 
 

บทน า 

 จากปัจจุบันได้เกิดปัญหาเรื่องอัคคีภัยหรือเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง  จนเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมและ ป้องกัน
มิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ" และความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ท างานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจ านวนมากย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็ วันหนึ่ง 
และเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจของประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการการสร้างอาคาร ส านักงาน
บริษัทสถานบริการและที่อาศัยได้เกิดขึ้นอย่างมากมายและการก่อสร้างแต่ละแห่งมีหลายสิบชั้นซึ่ง สถานที่
เหล่านี้มีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกและสิ่งของที่สามารถเป็นสื่อของการเกิดเพลิงไหม้ ทั้งสิน
และในปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้หลายครั้งหลายคราวท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิต ของ
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ผู้คนมากมายอัคคีภัยก่อให้เกดิความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ขณะที่เริ่ม เกิด เพลิง
ไหม้จะไม่มีคนอยู่หรือไม่มีคนเห็นในที่เกิดเหตุ กว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกินก าลังจนไม่สามารถควบคุม 
ยับยั้งได้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้งไว้ในหอพัก บ้าน เรือน หรืออาคาร เพ่ือให้ 
สามารถรับรู้เหตุการณ์ได้ในทันที ก่อนที่ไฟจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้  
 ในชีวิตประจ าวันของเราหลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามถึงความอันตรายที่อาจเกินขึ้นกับทรัพย์สิน ซึ่งอาจ
เกินขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะท าอะไรอยู่ ซึ่งบ้านก็ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมี
ระบบที่แจ้งเตือนว่าบ้านเราโดนขโมยขึ้นหรือไม่ แม้แต่อัคคีภัยก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างน้อยถ้ามีระบบแจ้ง
เตือนก็อาจจะป้องกันภัยต่าง ๆ ได้ทันเวลาภายในโครงงานนี้จะใช้เซนเซอร์ควันในการวัดควันหรือแม้แต่ก๊าซ
ต่าง ๆ ในอากาศที่รั่วภายในบ้านและเซนเซอร์แม่เหล็กในการตรวจจับการบุกรุกและส่งผ่าน Arduino 
เพ่ือที่จะประมวลผลและส่งข้อความให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
       ดังนั้นผู้จัดท าจึงสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย เพ่ือจ าลองสถานการณ์ขึ้น เพ่ือจ าลองและประสิทธิภาพ
ในหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 เพ่ือสร้างหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตแจ้งเตือนภัย 
 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ของชุดสาธิตแจ้งเตือนภัย 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 รีเลย์ 
1.2 บอร์ดESP8266 / ESP8285 

1.3 เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 
1.4 เซ็นเซอร์จับเปลวไฟ  
1.5 IIC (I2C) Adaptor Plate 
1.6 จอ LCD Character 20x4 
1.7 Keypad 4x4 (EMSW026) Q'ty 1 pcs 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ศิริชัย เติมโชคเกษมจันทิมา บัวผัน(2556)มหาวิทยาลัยกรุงเทพการออกแบบระบบเตือนภัยการออกแบบ
ระบบเตือนภัยนั้นเป็นการออกแบบแยกส่วนการท างานโดยจะมีการท างานเป็นดังนี้ - กรณีที่ตรวจจับควันได้
จะส่งสัญญาณให้ไซเรนดัง และระบบน้ าจะท างาน (ระบบน้ าจะใช้หลอด LED แสดงผลแทน) 

https://www.thaieasyelec.com/products/china-direct/sealed-membrane-4x4-button-pad-with-sticker-detail.html
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 ศิริวรรณ นพรัตน์(2551 : 322) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะสัญญาณและกระบวนการท างาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก 
ชุดค าสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งาน
ของไมโครคอนโทรลเลอร 
 ทศพร นาคย้อย(2555) ได้ศึกษาเครื่องเตือนภัยโจรกรรมรถยนต์ที่ใช้สมองกลฝังตัวควบคุมการส่งคลิป
วีดีโอทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม พบว่าผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพที่ค่าระดับความเชื่อมั่นไม่
น้อยกว่า 90 % ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสมมุติฐานแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมเครื่องเตือน
ภัยโจรกรรมรถยนต์ที่ใช้สมองกลฝังตัวควบคุมการส่งคลิปวีดีโอทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็มที่สร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถน าไปใช้งานกับรถยนต์ได้ 
 ชาริณีและณัฐการ (2553) ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ ภาษา C/C++ 
ศึกษาการเขียนภาษา HTML และการสร้าง Dynamic HTML ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ที่มี การตอบสนองแบบ 
Real-time ด้วยเทคโนโลยี AJAX ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยในการออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์
เช่น Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop ศึกษาและออกแบบ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการควบคุม
อุปกรณ์ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ศึกษาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดย ระบบที่กล่าวมาจะใช้งานหรือ
ควบคุมทั้งหมดผ่านหน้าเว็บเพจ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่า จากการสั่งผ่านหน้าเว็บเพจ ส่งไปยัง
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการจะควบคุม และยังสามารถตรวจสอบ สถานการณ์ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่า
นั่นได้ โดยในโครงงานนี้เน้นไปที่ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟเป็นหลัก โดย
ระบบการทา งานหลักๆ มีระบบควบคุม เครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมระบบแสงสว่าง  
 สรกฤชและพิมลลกัษณ์ (2551) การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbeeวงจรส าหรับ รับ-ส่งข้อมูล 
ประมวลผลขอ้มูลที่ได้รับและควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่ส่วน ของการประมวลผลสั่ง 
โดยใช้ Zigbeeไมโครคอนโทรลเลอร์และ Relay, Web Application ส าหรับใช้ งานระบบผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมส าหรับควบคุมวงจรในโปรแกรมส าหรับควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าบนโทรศัพท์มือถือจาก
โครงการที่พัฒนาขึ้นนี้ จะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้ อย่างมาก เนื่องจากผู้ ใช้งานมีวิธีในการ
เลือกใช้งานระบบไดถึง 2 ช่องทาง ไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์มือถือ และผู้ใช้งานยังสามารถ
ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าได้จากระยะไกลด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลช่วยให้ลดอัตราการเกิดอัคคีภัยได้อีกด้วย 
ดังนั้นโครงการการพัฒนาระบบควบคุม ไฟฟ้าโดยใช้ Zigbeeนี้จึงเหมาะแก่การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา
วัน หรือ นาไปพัฒนาต่อเพ่ือ เพ่ิม ประโยชน์ และประสิทธิภาพให้มีมากยิ่งข้ึน    

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
ผู้จัดท าได้ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.1.1  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยคือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3  คน 
 1.นายสมพงษ์ แคสา 
 2.นายสุทธิพงษ์ เกล็ดพงษา 
 3.นายชัยยัณห์ไพรสรรณ์ 
 กลุ่มตัวอย่าง 2 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อมเทคโน
เซอร์วิส จ ากัดหน่วยงาน ศูนย์การค้าเสนา เฟส  จ านวน 6คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.2.1สร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 3.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 3.2.2.1แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3.2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 3.2.2.3แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 

 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.1.1 ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
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 1) ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
 2) ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคาร 
 3) ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
 4) ด าเนินการออกแบบ ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 5) น าร่างรูปแบบ ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 6) ด าเนินการสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  ก) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
  ข) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ท าการแบ่งกล่องออกเป็น 2 ส่วน 
กล่องชุดคอลโทรลและโมเดลจ าลอง 
 7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 
 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย คือ 
กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ศูนย์การค้าเสนา เฟส จ านวน 13ท่าน  
 3.1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่มีต่อชุดสาธิตการแจ้ง
เตือนภัย 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 1)  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 3) ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert)มีข้อค าถามจ านวน 10ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3
ด้าน คือ ด้านโครงสร้างด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุปโดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนน
และความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย
ไดจ้ากแนวคิดของเบสท์(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
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 1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 2.51 - 3.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
 3.51 - 4.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 4) น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 3.1.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
 
3.2  ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 แบบร่างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 
 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1  ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมการการ
ท างานของมอเตอร์ เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2  ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
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 4.3  จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ที่ได้ก าหนดให้ควบคุม
เนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตรตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 4.4  น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข 
 4.5  น าแบบประเมินเสนอต่อต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดสาธิต
การแจ้งเตือนภัย 

 4.6  รวบรวมแบบสอบถาม น ามาหาค่าเฉลี่ย( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าประสิทธิภาพชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การศึกษาหาคุณภาพของอุปกรณ์ อุปกรณ์ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดย
มีคุณสมบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขางานไฟฟ้าก าลังไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ก าลัง ไม่น้อยกว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานในสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ก าลัง ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย แบบปร ะเมิน
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และน ามา
วิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามแต่ละข้อ ได้ใช้เกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้ ดังต่อไปนี้  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

   N
R

IOC 


 
IOC = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

  R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N  =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 6.2 ค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 

   N
X

X 


  
เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 
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X  = ผลรวมของคะแนน 
N  =  จ านวนพนังงานกลุ่มตัวอย่าง 

 6.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 

 
เมื่อ S.D.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 

 
ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยซึ่งเป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยเย็นซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 1.1 ผลการสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 

 
 

รูปที ่3  สร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 
 1.2 ผลการทดลองใช้งาน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองใช้งาน  
 

รายการ จ านวนครั้งที่ใช้ในการทดลอง 
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ครั้งที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

จ านวน (ครั้ง) 1 3 5 7 

แจ้งเตือนผ่านไลน์         

การท างานเซ็นเซอร์         

 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
ตารางท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 2 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 3 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 4 +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 5 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 8 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 9 +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

รวม 0.86 ใช้ได้ 

 
จากตารางที่ 4-1 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยพบว่า ภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ 
2. ผลการศึกษาวามพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 

ข้อที่ รายการ N = 10 ผลการประเมิน 
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X  S.D. 

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้าง 

 

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.30 0.48  

2. ความแข็งแรงของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 3.90 0.32  

3. ขนาดของการสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 4.30 0.48  

4. ความน่าสนใจในชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 4.30 0.67  

ด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน 

 

1. ติดตั้งใช้งานได้สะดวก 4.10 0.74  

2. ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 3.80 0..63  

3. สามารถแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ได้ทันที 4.20 0.42  

4. สามารถแจ้งเตือนผู้บุกรุกได้ทันที 4.20 0.42  

ด้านที 3 ด้านความคุ้มค่าโดยสรุป 

 1. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการแจ้งเตือนภัย 4.10 0.56  

2. ประโยชน์และราคาท่ีใช้มีความเหมาะสม 3.90 0.67  

รวม    

  
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.3 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมที่ค่าเฉลี่ยและขนาดของการสร้างชุดสาธิตการ
แจ้งเตือนภัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คือความน่าสนใจในชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ที่
ค่าเฉลี่ย4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คือ สามารถแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ได้ทันทีสามารถแจ้งเตือนผู้บุกรุกได้
ทันทีที่ค่าเฉลี่ย 4.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คือ  ติดตั้งใช้งานได้สะดวกที่ค่าเฉลี่ย 4.1 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 คือ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการแจ้งเตือนภัยที่ค่าเฉลี่ย 3.9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 
คือ ความแข็งแรงของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยที่ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 คือ ความสะดวก
ในการใช้งานชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยเมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยทุกด้านอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 

 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การรายงานผลการสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยจากการท าวิจัยเชิงทดลอง 
 1.2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 

2. สรุปผลการวิจัย 
 2.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยโดยมีประสิทธิภาพโดยรวม 0.55 
 2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดสาธิตการ
แจ้งเตือนภัย  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 5 คน ประจ า
อาคาร ศูนย์การค้าเสนาเฟส ที่ทดลองใช้ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยมีความพึงพอใจต่อชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1) ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมที่
ค่าเฉลี่ยและขนาดของการสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คือความ
น่าสนใจในชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย ที่ค่าเฉลี่ย4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คือ สามารถแจ้งเตือนเหตุไฟ
ไหม้ได้ทันทีสามารถแจ้งเตือนผู้บุกรุกได้ทันทีที่ค่าเฉลี่ย 4.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คือ  ติดตั้งใช้งานได้
สะดวกที่ค่าเฉลี่ย 4.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คือ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการแจ้งเตือนภัยที่ค่าเฉลี่ย 
3.9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คือ ความแข็งแรงของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยที่ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 คือ ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 2) เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยทุกด้านอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ที่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
 

3. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาและสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย
ภายในหน่วยงาน พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่าง
เทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ
เครื่องมือ / อุปกรณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบัน 
นั้นสามารถน าส่วนที่ดีของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยพัฒนาโดยเพ่ิมเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน
หลายท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้พัฒนาอาชีพของ
กลุ่มกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค  
 3.1 การที่ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการ
สร้างและสร้างชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอน กล่าวคือ
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ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
 3.2 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มี
ความพึงพอใจต่อชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยเย็นในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มี
ขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการสูญเสียทรัพย์สินของชุด
สาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 4.1.1จากผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า ชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยสร้างขึ้นเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ
ใช้สาธิตชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ความสะดวกและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 
 4.1.2 ในการใช้งานสิ่งที่ควรค านึงถึง คือความปลอดภัยของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยในการใช้งาน 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 4.2.1  ควรเพิ่มความแข็งแรงของกล่องให้มีความแข็งแรงมากในการใช้งานมากกว่านี้ 
 4.2.2  ควรติดป้ายก ากับชื่ออุปกรณ์ของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัย 
 4.2.3 ควรท าให้ขนาดของชุดสาธิตการแจ้งเตือนภัยมาปรับเพิ่มและพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] _____:การติดตั้ง Arduino IDE และทดสอบการท างานเบื้องต้นของ NodeMCU/ESP8266 (ระบบ
ออนไลน์). แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=G9DDhv5OluM 
[2] _____:ESP8266 / ESP8285 กับการส่งการแจ้งเตือนเข้า LINE(ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา 
 https://www.ioxhop.com/article/47/esp8266-esp8285 
[3]_____: Home Alarm Systems ระบบเตือนภัยภายในบ้านควบคุมโดยบอร์ด Arduino (ระบบออนไลน์). 
 แหล่งที่มา https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-
 application/home-alarm-systems-control-by-arduino.html 
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อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 

A ladder support device 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ (2) หาความพึง

พอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานอุปกรณ์ช่วยยึด
บันไดทรงเอ เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน True Tower จ านวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งาน
อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.94  และได้น าชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนไปทดลองใช้
ทดลองกับพ้ืนที่เรียบค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยึด  1 นาที ต่อ 1 ตัวแสดงว่ามี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.4 มี
ผลการประเมินในระดับ มากเม่ือจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม และเคลื่อนย้ายได้
อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก
รองลงมา ความแข็งแรงคะแนนเฉลี่ย 4.2มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากและหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์
การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.4มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากหัวข้อ ใช้งานในพ้ืนที่แคบ
เข้าถึงยาก และ สรุปความพึงพอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ขนาด
ของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.2มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ มีความปลอดภัยใน
การใช้งานคะแนนเฉลี่ย 4.4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อสุดท้าย น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 4.2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามล าดับ 
ค าส าคัญ :  อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรง 
________________________ 
1      นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1    Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
2345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
*Corresponding author. Email: Wattana.xt@gmail.com 
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Abstract 
 This project has the objective (1) to create and find the efficiency of the A-Ladder 
Ladder Assistants (2) to find the satisfaction of the user of the A-Ladder LadderThe sample 
group used in this research is the sample group 1, which is the expert number 3The people 
in finding the efficiency and the sample group 2 are those who try to use the ladder-shaped 
aids to be used as employees of Prom Techno Service Co., Ltd., True Tower, 5 people.The 
tools used for data collection are the efficiency evaluation form by experts. A record form 
for the use of a ladder-based aids and satisfaction questionnairesBy using statistics to 
analyze data Consistency index (IOC), mean and standard deviation 
 The results of the evaluation by experts found that the overall picture has an 
average value of 0.94 and has used a separate air conditioner pipe cleaning kit to 
experiment with a flat area, the average time spent in the installation of 1 minute fastening 
device. Per 1 character shows that it is effective and can be used well 
         The results of the satisfaction of the users of the A-Lad Lad-Ae-Lad-Aid equipment 
found that the overall picture had an average score of 4.4. The results were evaluated at a 
high level when classified by topic. The materials used are appropriate. The average score is 
4.2. The evaluation results are at a high level, followed by the strength of the box and Can 
fix the problemAverage score 4.2 has a high level of assessment results and this project 
topic is useful. The assessment is at the lowest level. The average score is 4.1. The 
assessment results are at a high level. Topics are used in narrow areas, difficult access, and 
overall satisfaction summary. Average score is 4.2. Suitability Average score 4.3The 
evaluation results are at a high level. Topics are safe to use. The average score is 4.4. The 
assessment results are at a high level and the last topic. The weight of the invention is 
appropriate for use. The average score is 4.2 with a moderate level of evaluation. 
 
Key words : A ladder support device 
 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีตึกอาคารสูงมากมายที่ก าลังก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาคารส านักงานหรือ
คอนโด อันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการลงทุนท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ที่เจ้าของเป็นคนไทย หรือ
ธุรกิจที่เจ้าของเป็นคนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ต่างต้องมีอาคารส านักงาน เพ่ือนใน
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การจัดท าข้อมูลต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ ภายในอาคารส านักงาน เพ่ือในการจัดท าข้อมูลต่างๆ ในการ
บริหารธุรกิจ ภายในส านักงาน 
ต่างๆ ต้องมีระบบการบริการเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

ซึ่งอาคารต่างๆ อาคารขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จัดระบบให้มีบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เช่า
อาคาร ยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบแสงสว่างและระบบ
ต่างๆ ในบ้านหรืออาคารส านักงานต่างๆ อีกมากมายและการปฎิบัติงาน อาจมีการเกิดอุบัติเหตุได้ อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากการท างานบนที่สูงที่พบไดมากที่สุด หรืออยู่ในระดับต้นๆ คือการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากการ
ประมาทของผู้ปฎิบัติงานจึงก่อให้เกิดผลเสียตามมาหลายอย่าง เช่น อันตรายต่อผู้ปฎิบัติงานหรือแขน ขา หัก
พิการได้ เสียทรัพย์สิน คือถึงแก่ชีวิตสาเหตุของการตกจากที่สูง นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความ
พร้อมของอุปกรณ์ ความปลอดภัยแล้ว คือปัจจัยส่วนบุคคล การใช้อุปกรณ์แบบผิดวิธีจึงก่อให้เกิดอันตราย
หลายอย่างตามมา ฉะนั้น ผู้จักท าได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้น คือ ชุดช่วยยึดบันได เพ่ือลดปัญหาอันตรายที่เกิดจาก
การใช้บันไดขณะปฎิบัติงาน 

ดังนั้นการออกแบบชุดช่วยยึดบันไดทรงเอ จะต้องค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานจริง 
ขอบเขตและขอจ ากัดในการใช้งานจริง รวมถึงความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใช้งานหรือใช้งาน
เรียบร้อยสามารถถอดเก็บได้โดยเฉลี่ยเวลาที่ใช้ไม่เกิน 10 นาที มีน้ าหนักเบา แข็งแรง ไม่ซับซ้อนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองและยังน าวิธีใช้งานไปอธิบายกับพนักงานอาคารใหม่และนักศึกษาระบบทวิภาคีต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

     1.1 บันไดทรงเออลูมิเนียม (Aluminum ladder) 
     1.2 ตัวดูดกระจก (Glass sucker) 
     1.3 เหล็กฉาก (angle iron) 
     1.4 น็อตยึด (Nut) 

 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ธุวยัษฎิ (2547) อะลูมิเนียมถูกผลิตเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมต้นน้ าในเหมืองแร่ผลิตแร่บอกไซด์ ซึ่ง

มีลักษณะเป็นก้อน แข็ง อัดตัวแน่น มีสีเหลืองออกสีน้ าตาลจนถึงน้ าตาลแดง แต่อาจพบในลักษณะสีอื่น เช่น สีขาว น้ าตาล ซึ่ง
มี การผลิตในต่างประเทศด้วยการน าแร่บอกไซด์มาถลุงจนได้อลูมิน่าบริสุทธิ์ และน าอลูมิน่าเข้าหลอมเป็นแท่ง  จนได้แท่ง
อลูมิเนียมบริสุทธ์ิกลายเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ส าหรับเศษอลูมิเนียมเก่า สามารถน ามาหลอมเป็นแท่ง
อลูมิเนียมน ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ได้ 
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      อัทธาวุธ (2539) อลูมิเนียม (aluminum สะกดแบบอังกฤษ-อังกฤษหรือ aluminum ในแบบอังกฤษ-
อเมริกัน) คือ ธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ Al และมีเลขอะตอม 13 เป็นโลหะที่มันวาวและอ่อนดัดง่าย 
และมีคุณสมบัติเด่น คือ ต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดี แข็งแรง และน้ าหนักเบา มีการใช้อลูมิเนียมใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย และอลูมิเนียมส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่าง
มาก ชิ้นส่วนโครงสร้างที่ผลิตจากอลูมิเนียมส าคัญต่ออุตสาหกรรมอากาศยาน และส าคัญในด้านอ่ืน ๆ ของ
การขนส่งและการสร้างอาคาร ซึ่งต้องการน้ าหนักเบา ความทนทาน และความแข็งแรง 
     กิตติรัตน์ (2537) เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย (Personal Protective Devices 
(PPP) หรือ Personal Protective Equipment (PPE)) หมายถึงอุปกรณ์สาหรับผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่
ขณะทางานเพ่ือป้องกันอันตรายเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บ
จากหนักให้เป็นเบา เช่น ถ้าใช้เครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะท าให้ลดความเสี่ยงในการท างานมาก
กว่าเดิมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการป้องกันอันตรายจากการ
ทางานซึ่งโดยทั่วไปจะมีการป้องกันและควบคุมที่สภาพและสิ่งแวดล้อมของการทางานก่อนโดยการแก้ไข
ปรับปรุงทางวิศวกรรมการก้ันแยกไม่ให้ปะปนกับสิ่งอ่ืนหรือการใช้เซฟการ์ดแบบต่างๆหรือการที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนกรรมวิธีการท างานส่วนในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ก็จะน ากล
วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายมาใช้ประกอบด้วยเพ่ือช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสัมผัสงาน
มิให้ประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะท างาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้จัดท าได้ด าเนินการ ตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทค
โนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 จ านวน 13 คน  

 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1  อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
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 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอเป็นชนิด
มาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 3.  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคาร 
 3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
 3.1.4 ด าเนินการออกแบบ อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.5 น าร่างรูปแบบ อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3.1.6 ด าเนินการสร้างอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 ก) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
 ข) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ ดังนี้ 
 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ  คือ กลุ่ม
พนังงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด  
 3.2  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยยึดบันได
ทรงเอ 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert) มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3
ด้าน คือ ด้านโครงสร้างด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุปโดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนน
และความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
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 ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
   

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 2.51 - 3.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
 3.51 - 4.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  

 3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC  

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
 4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 4.1.1 ด าเนินการจัดท าอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอพร้อมแบบบันทึกข้อมูล 
 4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ของการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
 4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ โดยมีวิธีด าเนินการ 
ดังนี้ 
 4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 
2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด  จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การศึกษาหาคุณภาพของอุปกรณ์ อุปกรณ์ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขางานไฟฟ้าก าลังไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือมีวุฒิ
การศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ไม่น้อยกว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระดับ
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หัวหน้างานในสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วย
ยึดบันไดทรงเอ โดยแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และน ามาวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามแต่ละข้อ ได้ใช้เกณฑ์การก าหนด
ช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้ ดังต่อไปนี้  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 
 

 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

   N
R

IOC 


 
 

IOC = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

  R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N  =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

 6.2  ค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 
 

   N
X

X 


  
 

เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 

X  = ผลรวมของคะแนน 
N  =  จ านวนพนังงานกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 6.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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เมื่อ S.D.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 
 X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

 
ผลการวิจัย 

การใช้อุปกรณ์ชุดช่วยยึดบันไดทรงเอกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ผลการวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล 
ดังนี้ 
 

1. การสร้างอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แบบอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
 
 
 
 
 
 

2. การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
 2.1 ทดลองใช้งาน 
 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         5      
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ตารางท่ี 1 การทดสอบอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
 

 
การทดสอบ 

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 

ได้ ไม่ได้ 5 (นาที) 

ครั้งที่1    8.50 

ครั้งที่2    8.30 

ครั้งที่3    7.49 

ครั้งที่4    7.40 

ครั้งที่5    7.10 

 
2.2 ประเมินโดยผู้เชี่ชาญ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ ระหว่างความสมารถทางด้าน
การท างานที่คาดคะเนกับคุณสมบัติของเครื่องที่ท าได้จริง ตามคุณสมบัติด้านเทคนิคดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เลือกค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 การออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ช่วยให้การท างานสะดวกและปลอดภัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 มีความแน่นหนาในการยึดบันได +1 +1 +1 1 ใช้ได 

4 ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 รูปแบบมีความสวยงามและกันลื่นเป็นอย่างดี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6 สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้งาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 ใช้งานส าหรับบันไดสูงเท่านั้น +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 มีความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

9 ช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านความปลอดภัย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10 ใช้งานในพื้นที่เรียบเท่านั้น +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

เฉลี่ยรวม 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาคุณภาพของอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอตามความคิดเหน็ของผู้ใช้ 
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ข้อที่ รายการ 
N = 5 

ผลการประเมิน 
X  S.D. 

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้าง 

 1. การออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งาน 4.4 0.48 มาก 

 2. ช่วยให้การท างานสะดวกและปลอดภัย 4.4 0.48 มาก 

 3. มีความแน่นหนาในการยึดบันได 4.2 0.74 มาก 

 4. ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน 4.2 0.74 มาก 

ด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน 

 1. รูปแบบมีความสวยงามและกันลื่นเป็นอย่างดี 4.2 0.74 มาก 

 2. สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 4.4 0.48 มาก 

 3. ใช้งานส าหรับบันไดสูงเท่านั้น 4.4 0.48 มาก 

 4. มีความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 4.2 0.74 มาก 

ด้านที 3 ด้านความคุ้มค่าโดยสรุป 

 1. ช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านความปลอดภัย 4.4 0.48 มาก 

 2. ใช้งานในพื้นที่เรียบเท่านั้น 4.2 0.74 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.3 0.75 มาก 
 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.4 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  การออกแบบเหมาะสมกับการใช่งาน ที่ค่าเฉลี่ย 4.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.48 คือ ช่วยให้การท างานสะดวกและปลอดภัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  มีความม
ปลอดภัยในการใช่งานของอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอที่ค่าเฉลี่ย 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คือ มีความ
แน่นหนาในการยึดบันไดทรงเอที่ค่าเฉลี่ย 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คือ ง่ายต่อการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยึด
บันไดทรงเอที่ค่าเฉลี่ย 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คือรูปแบบมีความสวยงามและกันลื่นเป็นอย่างดี ที่
ค่าเฉลี่ย 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คือสามารถอ านวยความสะดวกในการใช้งานเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ ทุกอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.2 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

หลังจากผู้วิจัยได้สร้างชุดอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ ที่ผ่านการตรวจสอบจากครูที่ปรึกษา จากนั้นลองใช้
และหาความพึงพอใจแล้ว พบว่า  
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        1. จากผลวิจัย การใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตามที่ต้องการ และ
ยังค านึงถึงความเข้าใจ ไม่ซับซ้อนสามารถศึกษาด้วยตนเองและยังน าวิธีใช้งานไปอธิบายกับพนักงานอาคาร
ใหม่และนักศึกษาและระบบทวิภาคี ต่อไป 
        2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ อยู่ในระดับมากที่ ค่าเฉลี่ย 4.4 คือ การ
ออกแบบเหมาะสม กับลักษณะการใช้งานช่วยให้การท างานสะดวกปลอดภัยมากขึ้น มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ยึดจุดที่เป็นพ้ืนที่เรียบได้อย่างแน่นหนา สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายและจัดเก็บ และความพอใจรองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน 
รูปแบบมีความสวยงามน่าใช้ ใช้ส าหรับพ้ืนที่เรียบเท่านั้น เช่นกะเบื้องแผ่นเรียบ ส าหรับผู้ใช้งาน ระดับมากที่
ค่าเฉลี่ย 4.2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลวิจัยการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ สามารถอภิปรายผลได้ คือ อุปกรณ์ช่วยยึดบันไดทรงเอ 
ผู้ใช้มีความพอใจในระดับดีมาก เมื่อน าไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ ภายในหน่วยงานเป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
         1. ควรศึกษาและสอบถามข้อมูลก่อนใช้ 
         2. ก่อนท างานควรตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือและอุปกร์การใช้งานทุกครั้ง 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]  ______ : ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลของบันไดทรงเอ ที่มาของรูปhttps://www.lazada.co.th 
[2] ______ : ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลของตัวดูดกระจก ที่มาของรูปWWW.toolmartonline.com 

[3] ______ : ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลของเหล็กฉากท่ีมาของรูปhttps://www.onestockhome.com 
[4] ______ : ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลของอลูมินียม ที่มาของรูปhttps://www.aluinch.com 
[5] ______ : ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลของน็อตตัวเมีย ที่มาของรูปhttps://www.screwthai.com 
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S 069 
พัฒนาชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 

Water drain pump for Air Handling Unit Developmant 
 

นายเอกชัย ปัญญาใส 1,นายสมพงษ์ แคสา 2, นายมาโนชย์ พวงค า 3 ,นายสิทธชิัย จันทพิมพะ 4 ,นายคมสนิ อยู่บุรี5 
Akkachaipanyasai1 Sompongkaesa2 ManodPoungkom3 Sittichai Chanbapimba4 Komsin Uburee5 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลม
เย็น 2. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญในการหาประสิทธิภาพ 2. ผู้ใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น จ านวน 
13 คน ซึ่งเป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ประจ าอาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2ถนนพัฒนาการ เขต
สวนหลวง กทม. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งาน
ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นมีประสิทธิภาพโดยรวม 0.93 และค่าเฉลี่ย
ของน้ าที่เดรนได้ในการแก้ไขปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งอุดตันคือ : 0.9 ลิตร 
 1) ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  ความแข็งแรงของชุดปั๊มเดรนน้ า
ในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความ
เหมาะสม สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ และง่ายต่อการเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 
4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปั๊มเดรนน้ า ความปลอดภัยของชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คือ ขนาดของการพัฒนาชุดปั๊ม
เดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คือ ความสะดวกในการใช้
งานชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น   ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คือ ความ
น่าสนใจในชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรอง
น้ าเครื่องส่งลมเย็นทุกด้านอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 
________________________ 
1      นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1    Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
2345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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ค าส าคัญ   :พัฒนาชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น,ระบายน้ าทิ้ง 
 
 

Abstract 

 This research The objective is 1. To develop and find the efficiency of the Water drain 
pump for Air Handling Unit Developmant. 2. To find the satisfaction of the Water drain pump 
for Air Handling Unit Developmant. The sample groups used in this research are: 1. Experts in 
finding efficiency 2. The users of Drain Drain Pump Series in 13 trays, which are employees of 
Prom Techno Service Co., Ltd. True Tower 2 Building, Pattanakarn Road, SuanLuang District, 
Bangkok. The tools used for data collection are the evaluation form by experts. Record form 
for draining pump series in the water cooler tray. And satisfaction questionnaires By using 
statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and standard deviation 
 The research found that Water drain pump for Air Handling Unit Developmanthas a total 
efficiency of 0.93 and The average value of drained water to solve clogged drain pipe 
problems is : 0.9 liters 
 1) At the highest levelAt the average value of 4.69, the standard deviation of 0.48 is the 
strength of the Water drain pump for Air Handling Unit Developmant at an average of 4.62. 
The standard deviation of 0.51 is used in confined spaces and can be easily moved at an 
average of 4.46. Standard deviation 0.52 is the appropriate equipment used. Can be used in 
confined spaces And easy to Water drain pump for Air Handling Unit Developmant At an 
average of 4.38. The standard deviation of 0.51 is to help promote learning about draining 
pumps. Safety of Water drain pump for Air Handling Unit Developmant At the average value 
of 4.38, the standard deviation of 0.65 is the size of the development of Water drain pump 
for Air Handling Unit Developmant at an average of 4.15. The standard deviation of 0.69 is 
the ease of use. Water drain pump for Air Handling Unit Developmant Cold air At an average 
of 3.92, the standard deviation of 0.64 is interesting in the Water drain pump for Air Handling 
Unit Developmant. When considering the evaluation results of the Water drain pump for Air 
Handling Unit Developmant., all sides of the cold air transmitter were at a high level with an 
average of 4.39 at standard deviation 0.08 
 

Key word :Water drain pump for Air Handling Unit Developmant, Drain water 
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 การปรับอากาศมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตที่มี
ภูมิอากาศร้อนชื้นภายในอาคารจ าเป็นต้องมีการปรับอากาศ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ทราบกันดีว่า การปรับอากาศโดยระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานที่สูง 
 ประเทศไทยซึ่งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น หน้าที่หลักของระบบปรับอากาศคือการท าความเย็นหรือการ
ถ่ายเทความร้อนออกจากพ้ืนที่ด้วยวิธีการดึงอากาศออกไปโดยตรง หรือด้วยการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง
ผ่านคอยเย็นโดยใช้พัดลม น้ ายาหรือสารท าความเย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ถ่ายเทความร้อนเพ่ือออกไประบายทิ้งภายนอกผ่ายคอยร้อน เครื่องส่งลมเย็น ( Air Handling Unit ) เป็น
อุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าเย็น ซึ่งท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าเย็นที่มาจากเครื่องท า
น้ าเย็นกับอากาศส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่ าลงและน าไปใช้เพ่ือปรับอากาศต่อไป เครื่องส่งลม
เย็นเป็นเครื่องชุดคอยล์ท าลมเย็นที่ประกอบด้วย พัดลม คอยล์ท าความเย็น แคมเปอร์และแผงกรองอากาศ
รวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มักนิยมเรียกสั้นๆว่า  AHU   ( Air Handling Unit ) 
ส าหรับเครื่องขนาดเล็กจะเรียกว่า FCU ( Fan Coil Unit ) การติดตั้งเครื่องมักจะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร ถ้า
เป็นเครื่องขนาดเล็ก มักจะติดตั้งโดยการแขวนใต้ฝ่าเพดาน ยึดติดกับผนังพ้ืน หรือซอนในฝ่าเพดาน ส าหรับ
เครื่องขนาดใหญ่มักจะจัดให้มีห้องเครื่อง และน าเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มาติดตั้งภายในห้องนี้ หากมีการใช้
ระบบท่อลมในการส่งลมเย็น ก็จะต่อท่อลมเข้ากับเครื่อง ท่อลมที่ออกจากเครื่อง เรียกว่าท่อลมส่ง   ( Supply 
Air Duct )  ท่อลมที่น าลมภายในห้องกลับมาที่เครื่อง เรียกว่า ท่อลมกลับ ( Return Air Duct )ด้วยการปรับ
อากาศเป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ โดยทั่วไปปัจจัยหรือ
พารามิเตอร์ของอากาศที่ต้องควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายลม และ
ปริมาณลม  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น เพ่ือใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ท าให้มีน้ าที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นปริมาณมากลง
บนถาดรับน้ าที่เครื่องส่งลมเย็น ( AHU ) และถูกระบาย ( Drain )โดยวิธีปล่อยทิ้งตามความลาดเอียงข้องถาด
รองน้ าทิ้งและท่อน้ าทิ้ง เมื่อระบายไม่ทันอาจเกิดจากวัชพืช ฝุ่น ละอองต่างๆ อุดตันช่องทางระบายน้ า จึงเป็น
ปัญหาให้เกิดการท่วม ล้น และต้องระบายออกพร้อมท าความสะอาดทันทีเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ทรู 
ทาวเวอร์ 2 ที่ใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1  ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวม 
 1.1.1 ชิลเลอร์ (Chiller) 
 1.1.2 หอระบายความร้อนของน้ า (Cooling Tower) 
 1.1.3 ระบบเครื่องปรับอากาศ Air Handling Unit (AHU) 
 1.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) 
 1.3  แหล่งจ่ายไฟ 
 .1.3.1สวิทช์ชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย(Switching Power Supply) 
 1.3.2 แบตเตอรี่ (Battery) 
 1.4  รีโมทคอนโทรล 
 1.5 แผ่นอะคริลิค 
 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ณรงค์ แก้วทรัพย์ (2552) ท าการวิจัยเรื่องเครื่องปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอ
เครื่องปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประกอบด้วยวงจรทบระดับแรงดันควบคุมแบบป้อนกับด้วยเทคนิคพัลส์
วิดธ์มอดูเลชัน เพ่ือทบระดับน้ าแรงดันไฟฟ้าจาก 10 โวลต์ถึง 17.5 โวลต์ เป็น 24 โวลต์ เพ่ือใช้ในการขับปั๊มที่
ขนาดพิกัด 24 โวลต์ 60 วัตต์ โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 50 วัตต์ จ านวน 2 แผงต่อขนานเป็นแหล่งจ่ายพลังด้าน
อินพุตของวงจรทบระดับแรงดัน ซึ่งได้ผลการทดสอบที่ส าคัญดังนี้ท าการทดสอบทางไฟฟ้าโดยวงจรทบระดับ
แรงดันสามารถคงแรงดันเอาต์พุตที่ 24 โวลต์ ได้ท าการทดสอบทางกลสามารถน าแรงดันเอาต์พุตที่ได้จากวงจร
ทบระดับแรงดันไปขับปั๊มน้ าทดสอบปั๊มโดยการปั๊มไปกักเก็บบนถังน้ าขนาด 200 ลิตรจ านวน 2 ถังใช้เวลา 2 
ชั่วโมง ได้ปริมาณน้ า 404.57 ลิตร และจากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์กรณีที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ าจะใช้ได้ถึงระยะเวลา 3 ปี กับอีก 3 เดือนและกรณีที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับใช้ไฟฟ้า จะใช้ได้ถึง
ระยะเวลา 15 ปี 
 สมยศ แซ่ลี (2557) ท าการวิจัยเรื่องโครงการเครื่องสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับ เรื่องโครงการเครื่องสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การ
อนุมัติโครงการขั้นตอนการด าเนินโครงการ การทดลอง การสรุปผลการด าเนิน จนส าเร็ จอย่างละเอียด
ครบถ้วน โครงการเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ส่งเสริม ให้คนเราหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น
เพราะเป็นพลังงานธรรมชาติและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านของเราเองและเป็นพลังงานไม่สิ้นเปลือง
อย่างสุดท้ายไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
 พิชิตชัย ประดับศรี (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโครงการชุดปั้มเดรนน้ าในถาด  AHU มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง AHU ของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ อาคาร True ถนนพัฒนาการ เขตสวน
หลวง กทม.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือชุดปั๊มเดรนน้ าในถาด AHU และแบบสอบถาม โดยใช้
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สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาด AHU ทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 
 ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ (2558) ท าการวิจัยเรื่องพัฒนาเครื่องปั๊มน้ าลูกสูบชักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาก
การศึกษาค้นพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ระบบชลประทานยังไม่ดีพอรวมถึงในบางพ้ืนที่ไฟฟ้า
ยังเข้าไม่ถึง ซึ่งส่งผลต่อการสูบน้ าของกระเกษตรกรอย่างมาก เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในกาเพาะปลูก และ
ต้นทุนไม่สูงมาก โดยการออกแบบระบบปั๊มน้ าลูกสูบชักขนาดท่อ 1 นิ้ว ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าต่ าที่ 248.67 V ต่อ
เข้ากับมอเตอร์ 500 W 12 V DC และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลล่าเซลล์ขนาด 295 W 24 
V ทางเราได้เพ่ิมพูลเล่ย์ทดรอบให้ความเร็วรอบของปั๊มน้ าไม่เกิน 400 rpm เพ่ือยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ 
น้ าที่สูบจากเครื่องสูบน้ า เมื่อน าอุปกรณ์ แอร์แว ติดตั้งเข้าไปจะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ า 
เนื่องจากอากาศภายในท่อจะช่วยรับแรงกระแทกกลับไม่ถึงเครื่องสูบน้ าโดยตรง จึงท าให้เครื่องสูบน้ าเบาแรง
ขับลงท าให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ าได้นานขึ้น และเพ่ิมแรงดับด้วยระบบอัดอากาศที่อยู่ภายในท่อให้
น้ าแรงขึ้น 
 เจษฎา วรรณศรี (2558) ท าการวิจัยเรื่องโครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือศึกษาการท างานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT จากนั้นท าการ
ออกแบบให้เครื่องสูบน้ าสามารถเคลื่อนย้ายโดยติดตั้งบนรถเข็น 4 ล้อ รถขนาด กว้าง 85 cm. ยาว 130 cm. 
และใช้ปั๊มน้ าที่ขนาดความโตท่อส่งและท่อดูด 1 นิ้ว จากนั้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 V DC 
ก าลังไฟฟ้า 350 watt ท าหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนปั๊มน้ า และน าหลักการชุด CVT ของรถมอเตอร์ไซค์เกียร์
อัตโนมัติ ยี่ห้อ Yamaha Mio ไปท าการดัดแปลงใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า DC เพ่ือเพ่ิมความเร็วรอบและแรงบิดใน
การออกตัวให้กับมอเตอร์ และใช้พลังการแสงอาทิตย์จากการผลิตไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ (Solar Cell) โดยใช้
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 Watt 36 V 8.3 A จ านวน 2 แผง (500 Watt) น ามาต่อขนานกันเพ่ือน าไปเป็น
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ผ่านกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าและชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 80 
Ah จ านวน 2 ลูก ที่ต่ออนุกรมกันเป็นตัวส ารองไฟ ในการวัดผลการท างาน 2 ครั้ง ผู้จัดท าได้ก าหนดให้การสูบ
น้ าใส่ถังน้ าปริมาตร 200 ลิตร และท าการจับเวลาเพ่ือหาอัตราการไหล (Q) ของปั๊มน้ า และท าตาราง
เปรียบเทียบผลการทดลอง เพ่ือหาว่าชุด CVT นั้นท าให้อัตราการไหลเพ่ิมมากขึ้น และท าให้มอเตอร์ไฟฟ้าใช้
กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าการต่อแบบต่อตรงหรือไม่ จากการทดลองนั้นพบว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่น ามาต่อ
กับชุด CVT สามารถเพ่ิมความเร็วรอบให้กับปั๊มน้ าได้มากกว่าการต่อการท างานแบบต่อตรง เป็นผลท าให้อัตรา
การไหลของปั๊มน้ าเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ย 3.0 ลิตร/นาที และเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์กระแสตรงที่ต่อกับชุด 
CVT ใช้ไฟฟ้ากระแสเฉลี่ยน้อยกว่าแบบต่อตรงเฉลี่ยถึง 4 A  
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
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 การด าเนินการวิจัยชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้จัดท าได้
ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น คือ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทค
โนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 จ านวน 13 คน  

 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1  ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามที่มีต่อชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่ง
ลมเย็น เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 

 3.  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1ขั้นตอนการสร้างชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
 3.1.2ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคาร 
 3.1.3ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
 3.1.4 ด าเนินการออกแบบ ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ให้มีรูปแบบเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.5น าร่างรูปแบบ ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วย 
 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3.1.6ด าเนินการพัฒนาชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 ก) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
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 ข) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกล้อง ท าการแบ่งกล่องออกเป็น 2 ส่วน 
กล่องส่วนบนเป็นปั๊มดูดน้ าทิ้งและวงจรควบคุม และส่วนล่างใช้เก็บน้ าละสายยาง 
 3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลม
เย็น ดังนี้ 
 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลม
เย็น  คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2 
จ านวน 13 ท่าน  
 3.2  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่มีต่อชุดปั๊มเดรนน้ าในถาด
รองน้ าเครื่องส่งลมเย็น12ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ า
เครื่องส่งลมเย็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert) มีข้อค าถามจ านวน 10ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3ด้าน คือ ด้านโครงสร้างด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุปโดยก าหนดค่าระดับความ
คิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 

 ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
   

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
 1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 2.51 - 3.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
 3.51 - 4.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  

 3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC  
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 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
 

 4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นพร้อมแบบบันทึกข้อมูล 
 4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ของการใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น โดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน อาคาร
ทรู ทาวเวอร์ 2 จ านวน 13 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าประสิทธิภาพชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การศึกษาหาคุณภาพของอุปกรณ์ อุปกรณ์ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขางานไฟฟ้าก าลังไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือมีวุฒิ
การศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ไม่น้อยกว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระดับ
หัวหน้างานในสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์ชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นโดยแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลม
เย็น มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และน ามาวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม
แต่ละข้อ ได้ใช้เกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้ ดังต่อไปนี้  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 
 

 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 6.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

   N
R

IOC 


 
 

IOC = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

  R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N  =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

 6.2  ค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 
 

   N
X

X 


  
 

เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 

X  = ผลรวมของคะแนน 
N  =  จ านวนพนังงานกลุ่มตัวอย่าง 

 

 6.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 

 
 

เมื่อ S.D.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 
 X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

 
 

ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับ อากาศ
แบบแยกส่วนซึ่ ง เป็นการทดลองเ พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อเดรน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นที่พัฒนาขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 1 ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นส่วนด้านหน้า 
 

 
2. ผลการประสิทธิภาพของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
   2.1 ผลการทดสอบการใช้งานของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดลองชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 

รายการ 
จ านวนครั้งที่ใช้ในการทดลอง 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

เวลา (นาที) 1 1 1 1 
เดรนน้ าได้ (ลิตร) 1 0.8 1 0.9 

ค่าเฉลี่ยของน้ าที่เดรนได้ในการแก้ไขปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งอุดตันคือ : 0.9 ลิตร 

 
   2.2 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
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ตารางท่ี 2 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 2 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 3 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 5 +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 8 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 9 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

รวม 0.93 ใช้ได้ 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
3. ศึกษาความพึงพอใจของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
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ข้อที่ รายการ 
N = 13 ผลการ

ประเมิน 
X  S.D. 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.46 0.52 มาก 

2 ความแข็งแรงของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 4.69 0.48 มากที่สุด 

3 ขนาดของการพัฒนาชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 4.38 0.65 มาก 

4 ความน่าสนใจในชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 3.92 0.64 มาก 

5 
ความสะดวกในการใช้งานชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่ง
ลมเย็น 

4.15 0.69 มาก 

6 ง่ายต่อการเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 4.46 0.52 มาก 

7 สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ 4.46 0.52 มาก 

8 ความปลอดภัยของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 4.38 0.51 มาก 

9 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปั๊มเดรนน้ า 4.38 0.51 มาก 

10 ใช้งานในพื้นที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.62 0.51 มากที่สุด 
รวม 4.39 0.08 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  ความแข็งแรงของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ ย 
4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ และ
ง่ายต่อการเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องปั๊มเดรนน้ า ความปลอดภัยของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คือ ขนาดของการพัฒนาชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.15 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คือ ความสะดวกในการใช้งานชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น   ที่
ค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คือ ความน่าสนใจในชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น  
เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ทุกด้านอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
4.39 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การรายงานผลการพัฒนาชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นจากการท าวิจัยเชิง
ทดลอง 
 1.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 

 2.  สรุปผลการการวิจัย 
 2.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น โดยมีอัตราการ
แก้ปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งเครื่องส่งลมเย็นชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นมีประสิทธิภาพโดยรวม 
0.93และค่าเฉลี่ยของน้ าที่เดรนได้ในการแก้ไขปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งอุดตันคือ : 0.9 ลิตร 
 2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น  
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 13 คน ประจ า
อาคาร ทรู ทาวเวอร์ 2 ที่ทดลองใช้ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น มีความพึงพอใจต่อชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1) ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  ความแข็งแรงของชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความ
เหมาะสม สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ และง่ายต่อการเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 
4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปั๊มเดรนน้ า  ความปลอดภัยของชุดปั๊มเดรน
น้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คือ ขนาดของการพัฒนาชุดปั๊ม
เดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ที่ค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คือ ความสะดวกในการใช้
งานชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น   ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คือ ความ
น่าสนใจในชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ทุกด้านอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
4.39 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น ท างานได้จริง และมี
ประสิทธิภาพ 
 3. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาและพัฒนาชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการเดรน
ในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นภายในหน่วยงาน พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยได้ศึกษา
บริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยส ารวจ และ
วิเคราะห์ ความต้องการเครื่องมือ / อุปกรณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ใน
อดีตผ่านมาถึงปัจจุบัน นั้นสามารถน าส่วนที่ดีของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นพัฒนาโดยเพ่ิม
เทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวนหลายท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้พัฒนาอาชีพของกลุ่มกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค  
 3.1 การที่ประสิทธิภาพของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
ทั้ งนี้ เป็นเพราะการสร้ างและพัฒนาชุดปั๊ม เดรนน้ า ในถาดรองน้ า เครื่ องส่ งลมเย็นดังกล่าว  ผ่าน
กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอน กล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะ
สร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย 
 3.2 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
มีความพึงพอใจต่อชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้
ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้
เครื่องชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 

 4.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 4.1.1จากผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า ชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น สร้างขึ้น
เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการใช้ในการเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นภายในหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ความ
สะดวกและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 
 4.1.2 ในการใช้งานสิ่งที่ควรค านึงถึง คือความปลอดภัยของชุดปั๊มเดรนน้ าในถาดรองน้ าเครื่องส่ง
ลมเย็นในการใช้งาน 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 4.2.1 ควรเพ่ิมความแข็งแรงของกล่องให้มีความแข็งแรงมากในการใช้งานมากกว่านี้ 
 4.2.2 ควรติดป้ายก ากับชื่ออุปกรณ์ของชุดปั๊มเดรนน้ าถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็น 
 4.2.3 ควรท าให้ขนาดของชุดปั๊มเดรนน้ าถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นเล็กลงเพ่ือการเคลื่อนย้ายที่ดี 
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พัฒนาชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 

Development of clearing sewage in sewer 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้
แรงดันลมจาสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดัน
ลมจาสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญในการหาประสิทธิภาพ 2. ผู้ใช้
ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจาสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม จ านวน 8 คน ซึ่งเป็นพนักงาน บริษัท 
พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ประจ าอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อ
โดยใช้แรงดันลมจาสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1) สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 คือ สามารถใช้งานใน
อาคารได้จริง ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือ ใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือ ความสะดวกในการใช้งานของอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือ ความแข็งแรงของอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คือ ความปลอดภัยของชุด อุปกรณ์ 
ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ ความทนทานของวัสดุที่ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.35 คือ มีความเหมาะสมของต้นทุน ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือ ความน่าสนใจในชุด
อุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 2) เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ทุก
ด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 
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Abstract 
 This research have purpose 1. For develop And Find efficiency Development of clearing 
sewage in sewer 2. For find satisfaction of user Development of clearing sewage in sewer 
Sample That in Research This time include 1. Expert In Find efficiency 2. User Development 
of clearing sewage in sewer number 8 person which was staff company ready Techno 
Service Ltd regular building Central Post Office, Bang RakBangsak Distinct Bangkok the device 
That in collect information Is Evaluation form by expert Record form Using Development of 
clearing sewage in sewer And Satisfaction questionnaire By the chart in Data analysis Index 
value Concordance (IOC) average And Standard Deviation. 
 1) can using In area narrow At average 5.00 Standard Deviation 0.00 Is can using In the 
building True At average 4.88 Standard Deviation 0.35 Is using In a confined space And move 
conveniently At average 4.75 Standard Deviation 0.46 Is Convenience Using of equipment At 
average 4.75 Standard Deviation 0.46 Is strong of equipment At average 4.63 Standard 
Deviation 0.52 Is Material equipment That suitability At average 4.45 Standard Deviation 0.53 
Is Safety of Equipment set At average 4.38 Standard Deviation 0.52 Is endurance of Material 
That At average 4.13 Standard Deviation 0.35 Is suitability Cost At average 4.13 Standard 
Deviation 0.35 Is Interest Development of clearing sewage in sewer 
 2) When consider Assessment Development of clearing sewage in sewer All sides At the 
level most At average 4.57 Standard Deviation 0.17 

 

Key word : Development of clearing sewage in sewer 
 
บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีตึกอาคารสูงมากมายที่ก าลังก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาคารส านักงานหรือคอนโด 
อันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการลงทุนท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ที่เจ้าของเป็นคนไทย หรือธุรกิจที่
เจ้าของเป็นคนต่างประเทศ กลุ่มประเทศน้อยใหญ่ ต่างพากันมาลงทุนในประเทศไทย มีการท าธุรกิจมากมาย 
ธุรกิจค้าขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการต่างๆ โดยแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ต่างต้องมีอาคารส านักงาน เพ่ือนในการจัดท าข้อมูลต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ ภายในอาคารส านักงานต่างๆ 
ต้องมีระบบการบริการเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้งานซึ่งอาคารต่างๆ ตึกขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
จัดระบบให้มีบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เช่าอาคารมากมาย ยกตัวอย่ างเช่น ระบบสุขาภิบาล 
ระบบสุขาภิบาลในบ้านหรืออาคารส านักงานต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ าทิ้ง เป็น
ต้นและปัญหาที่เกิดจากระบบสุขาภิบาลนั้นมีมากมายหนึ่งในนั้นคือปัญหาสิ่งอุดตันท่อระบายน้ าทิ้ง 
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 จากสภาพปัญหาที่พบมากในระบบท่อน้ าทิ้งภายในบ้านเรือนหรืออาคารส านักงานพบว่าสภาพปัญหาส่วน
ใหญ่จะเกิดจากการมีสิ่งปฏิกูลตกลงไปอุดตันบริเวณข้อต่อของท่อ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับบ้านเรือน
อาคารส านักงานที่มีข้อต่อหลายที่ก่อนจะออกสู่ท่อระบาย การขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควร
มองข้าม จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้แรงดันอากาศ โดยการพัฒนาอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้
แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม อุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ระบบกัก
เก็บแรงดัน ระบบปล่อยแรงดันออกไปขจัดสิ่งอุดตันให้หลุดออกโดยง่าย สามารถแก้ปัญหาสิ่งปฏิกูลที่ อุดตันใน
ท่อได้โดยใช้แรงดันลม 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาการออกแบบอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม โดย
จะค านึงถึงเรื่องด้านราคาในการจัดท า รวมถึงความสะดวกในการติดตั้งส าหรับใช้งาน ใช้งานเรียบร้อยสามารถ
ถอบเก็บได้โดยเฉลี่ยเวลาที่ใช้ไม่เกิน 5 นาที มีน้ าหนักเบาและแข็งแรง 
จากความเป็นมาและความส าคัญ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ขจัด
สิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มเพ่ือใช้พัฒนาอาชีพบุคคลกรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 2.เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใข้อุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     1.1 เครื่องปั๊มลมไร้สายอัจฉริยะขนาดเล็ก 
     1.2 ลูกยางปั้มชักโครก 
     1.3 พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) 
     1.4 Pressure gauge 
     1.5 Water Proof Valve 

 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อรรฆพร โพชะโน (2560) ได้จัดท าอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในชักโครกโดยใช้แรงดันลมกล่าวว่าจากสภาพ
ปัญหาที่พบมากในระบบท่อน้ าทิ้งภายในบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีสิ่งปฏิกูลตกลงไปอุดตันบริเวณข้อ
ต่อของท่อ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับบ้านเรือนอาคารส านักงานที่มีข้อต่อหลายที่ก่อนจะออกสู่ท่อระบาย 
การขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้แรงดันอากาศ 
โดยการสร้างอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในชักโครกโดยใช้แรงดันลม อุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในชักโครกโดยใช้แรงดัน
ลมได้ออกแบบระบบอัดแรงดันลม ระบบกักเก็บแรงดัน ระบบปล่อยแรงดันออกไปขจัดสิ่งอุดตันให้หลุดออกไป
โดยง่าย มีประสิทธิภาพเทียบเท่า และราคาถูกกว่าเครื่องที่มีจ าหน่อยอยู่ในท้องตลาด สามารถแก้ปัญหาชัก
โครกตันได้โดยใช้แรงดันลม 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1633 

 

 เอกพล (2559) ได้ท าเครื่องมือส าหรับระเบิดสิ่งอุดตันภายในท่อน้ าทิ้งด้วยแรงดันของน้ าและลมแรงดันสูง 
พร้อมกันนี้ก็ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ของขนาดแรงดันและปริมาณสิ่งอุดตันภายในท่อขนาดต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
เกิดจากการมีสิ่งปฏิกูลตกลงไปอุดตันบริเวณข้อต่อของท่อ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับบ้านเรือนอาคาร
ส านักงานที่มีข้อต่อหลายที่ก่อนจะออกสู่ท่อระบาย การขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าจึงเป็นปัญหาส าคัญ นอกจากนี้
ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระเบิดสิ่งอุดตันภายในท่อน้ า เปรียบเทียบกับก้านปั๊มท่ออุดตันแรงดันมือ และ
เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด  
 กฤษดา จักรเสน (2553) ได้จัดท าสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเครื่องระเบิดสิ่งอุดตันท่อน้ า กล่าวว่าจากสภาพ
ปัญหาที่พบมากในระบบท่อน้ าทิ้งภายในบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีสิ่งปฏิกูลตกลงไปอุดตันบริเวณข้อ
ต่อของท่อ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับบ้านเรือนอาคารส านักงานที่มีข้อต่อหลายที่ก่อนจะออกสู่ท่อระบาย 
การขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้แรงดันอากาศ 
โดยน าหลักแรงดันอากาศจากที่เคยเล่นจรวจขวดน้ า น ามาพัฒนาเครื่องระเบิดสิ่งอุดตันท่อน้ า โดยการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องขจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้ าทิ้งขึ้น ได้ออกแบบระบบอัดแรงดัน ระบบกักเก็บแรงดัน ระบบ
ปล่อยแรงดันออกไปขจัดสิ่งอุดตันให้หลุดออกไปโดยง่าย มีประสิทธิภาพเทียบเท่า และราคาถูกกว่าเครื่องที่มี
จ าหน่อยอยู่ในท้องตลาด สามารถแก้ปัญหาจากท่อน้ าอ่างล้างจาน ท่อชักโครก อ่างล้างหน้าและท่อระบายน้ า
ขนาด 4 หุน ถึง 4  นิ้วได้ พร้อมทั้งออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของการท างานฉีกพ่นสารละลาย และเพ่ิมในส่วนที่
สามารถอัดแรงดันอากาศไปใช้ในส่วนการเติมแรงดันลมในเครื่อง ใช่ต่างๆ ได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
ตามล าดับดังต่อไปนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ท
มินิแอร์ปั๊มคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโน
เซอร์วิส จ ากัดหน่วยงาน ไปรษณีย์กลางบางรัก จ านวน 8 คน 

 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 พัฒนาอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
  2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
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  2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจาก
สมาร์ทมินิแอร์ปั๊มเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 

 

 3.  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มโดยมีขั้นตอน
การสร้างดังนี้ 
       3.1.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
       3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างประจ าอาคาร 
 3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ 
       3.1.4 ด าเนินการออกแบบ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
       3.1.5 น าร่างรูปแบบ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 
คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
  1.นายสมพงษ์ แคสา 2.นายสุวิชย์  กิติโฆษณ์     3.นายนฤพล   ประคองสุข 
    น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
       3.1.6 ด าเนินการสร้างอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
       ก) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
      3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดัน
ลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ดังนี้ 
  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดัน
ลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน 
ไปรษณีย์กลางบางรัก จ านวน 8 ท่าน  
 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่มีต่อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูล
ในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 12 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
  3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลใน
ท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีข้อ
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ค าถามจ านวน 10 ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุปโดย
ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่
ถูกต้อง  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
 

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมแรงดันลมและ
การใช้งาน เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4.2 ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจาก
สมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม  
3.4.3 จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิ
แอร์ปั๊ม ที่ได้ก าหนดให้ควบคุมเนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตรตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3.4.4 น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข 
 3.4.5 น าแบบประเมินเสนอต่อต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัด
สิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 3.4.6 รวบรวมแบบสอบถาม น ามาหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มโดยการหาค่าเฉลี่ย  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาหาคุณภาพของอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขางานไฟฟ้าก าลังไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือมี
วุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ไม่น้อยกว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระดับ
หัวหน้างานในสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์
ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มโดยแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัด
สิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
น ามาวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามแต่ละข้อ ได้ใช้เกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 
 

 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

   N
R

IOC 


 
 

IOC = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

  R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N  =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

 6.2  ค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 
 

   N
X

X 


  
 

เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 

X  = ผลรวมของคะแนน 
N  =  จ านวนพนังงานกลุ่มตัวอย่าง 
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 6.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 

 
 

เมื่อ S.D.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 
 X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัย 
 ากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทท่ี 3 ได้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจาก
สมาร์ทมินิแอร์ปั๊มซึ่งเป็นการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้
แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. พัฒนาชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 

 
 

รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม โดยมี
การทดสอบ 2 แบบ โดยแสดงดังตารางด้านล่างต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 1 การทดสอบแรงดันชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม
ทดสอบกับกระดาษทิชชูเปียกที่ติดอยู่ในท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว โดยการอัดแรงดันแต่ละระดับ 
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การทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
อัดแรงดันครั้งที่ 1  1 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 

อัดแรงดันครั้งที่ 2  1.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 

อัดแรงดันครั้งที่ 3  2 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 
อัดแรงดันครั้งที่ 4  2.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง - -  
อัดแรงดันครั้งที่ 5  3 bar ทดลอง 3 ครั้ง    
อัดแรงดันครั้งที่ 6  3.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง    
อัดแรงดันครั้งที่ 7  4 bar ทดลอง 3 ครั้ง    
อัดแรงดันครั้งที่ 8  4.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง    

 
 ตารางท่ี 2การทดสอบแรงดันชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม
ทดสอบกับผ้าอนามัยเปียกท่ีติดอยู่ในท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว โดยการอัดแรงดันแต่ละระดับ 
 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

อัดแรงดันครั้งที่ 1  1 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 

อัดแรงดันครั้งที่ 2  1.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 
อัดแรงดันครั้งที่ 3  2 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 

อัดแรงดันครั้งที่ 4  2.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 

อัดแรงดันครั้งที่ 5  3 bar ทดลอง 3 ครั้ง - - - 
อัดแรงดันครั้งที่ 6  3.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง -   
อัดแรงดันครั้งที่ 7  4 bar ทดลอง 3 ครั้ง    
อัดแรงดันครั้งที่ 8  4.5 bar ทดลอง 3 ครั้ง    
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3.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์
ปั๊มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดัน
ลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์เลือกค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ 1
 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ 2
 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ 3
 

ข้อที่ 1 +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 2 +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 3 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 5 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 8 +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

ข้อที่ 9 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

รวม 0.83 ใช้ได้ 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลม
จากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่
รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
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 3.2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดัน
ลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 
 

ข้อที่ รายการ 
N = 5 

ผลการประเมิน 
X  S.D. 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.45 0.53 มาก 

2 ความแข็งแรงของอุปกรณ ์ 4.63 0.52 มากที่สุด 
3 ความทนทานของวัสดุที่ใช้ 4.13 0.35 มาก 

4 ความสะดวกในการใช้งานของอุปกรณ์ 4.75 0.46 มากที่สุด 

5 สามารถใช้งานในพื้นที่คับแคบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
6 ความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์ 4.38 0.52 มาก 

7 มีความเหมาะสมของต้นทุน 4.13 0.35 มาก 
8 สามารถใช้งานในอาคารได้จริง 4.88 0.35 มากที่สุด 

9 ใช้งานในพื้นที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.75 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.17 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ พบว่าผู้ใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 คือ สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 คือ สามารถใช้งานในอาคารได้จริง ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือ 
ใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือ ความสะดวก
ในการใช้งานของอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือ ความแข็งแรงของอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 
4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.53 คือ ความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ ความทนทานของวัสดุ
ที่ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือ มีความเหมาะสมของต้นทุน ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.35 คือความน่าสนใจในชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ทุกด้านอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 
 

สรุปผลการวิจัย 
การรายงานผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มมีประเด็น
ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ 
จากการท าวิจัยเชิงทดลอง 
 1.2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้
แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ 
 
 

 2.  สรุปผลการวิจัย 
 2.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิ
แอร์ โดยมีอัตราการแก้ปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งในระบบสุขาภิบาล ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลม
จากสมาร์ทมินิแอร์ มีประสิทธิภาพโดยรวม 0.83 
 2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อชุดอุปกรณ์
ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 8 คน ประจ า
อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ที่ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ มี
ความพึงพอใจต่อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 คือ สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ 
ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 คือ สามารถใช้งานในอาคารได้จริง ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.35 คือ ใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.46 คือ ความสะดวกในการใช้งานของอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือ ความแข็งแรง
ของอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.45 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คือ ความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ 
ความทนทานของวัสดุที่ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือ มีความเหมาะสมของต้นทุน ค่าเฉลี่ย 
4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือความน่าสนใจในชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจาก
สมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
 2) เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 
ทุกด้านอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดย
ใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ท างานได้จริง และมีประสิทธิภาพ 
 

3.อภิปรายผล  
 จากการศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม เพ่ือใช้
เป็นประโยชน์ต่อการเดรนในถาดรองน้ าเครื่องส่งลมเย็นภายในหน่วยงาน พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่ปฏิบัติงานใน
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หน่วยงาน โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการเครื่องมือ / อุปกรณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษา
บริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบัน นั้นสามารถน าส่วนที่ดีของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อ
โดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มพัฒนาโดยเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวนหลายท่าน 
แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้พัฒนาอาชีพของกลุ่มกลุ่ม
พนักงานช่างเทคนิค  
5.2.1 การที่ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มนี้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างและพัฒนาชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลม
จากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอน กล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
อาชีพของประชาชน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
5.2.2 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีความ
พึงพอใจต่อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายจากการใช้เครื่องชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม 

 

 4.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      4.1.1 การใช้ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม ควร 
น าไปใช้ในชักโครก อ่างล้างมือ เท่านั้น 
      4.1.2 ในการใช้งานสิ่งที่ควรค านึงถึง คือความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้
แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊มในการใช้งาน 
 4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
      4.2.1 ควรท าให้ขนาดของชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในท่อโดยใช้แรงดันลมจากสมาร์ทมินิแอร์ปั๊ม
เล็กลงเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ดี 
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ชุดทดลองการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ทโดยตรง) 

Electric motor control experiment kit (Direct starting circuit) 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการความควบคุมมอเตอร์

ไฟฟ้า (2)เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ 1.ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ประจ าท่าเรือคลองเตย เขต
คลองเตย กทม. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งาน
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทุกด้านอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
4.39ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.08 

ผลการประเมินหาค่าประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.94 และได้น าชุดทดลอง
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพโดยรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คือ  ความ
แข็งแรงของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ใช้งานใน
พ้ืนที่หน่วยงานและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มี
ความเหมาะสม สามารถใช้เป็นสื่อในการสอน และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปสอนตามหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คือ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ปั๊มได้อย่างปรอด
ภัย ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คือ ขนาดของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ค่าเฉลี่ย 
4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คือ ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ค่าเฉลี่ย 
3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คือ ความน่าสนใจในชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
ความส าคัญ : ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ทโดยตรง) 
_______________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
* Corresponding author. Email: suriya@gmail.com 
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Abstract 
 This research purpose 1. To develop and find the efficiency of the electric motor 
control experiment kit2. To find the satisfaction of the users of the electric motor control 
experiment set, the sample group used in this research is 1. Experts in finding efficiency. The 
users of the 5-motor electric control experiment kit, which is a company employee with 
techno serviceLimited to Khlong Toei Port, Khlong Toei District, Bangkok. The tools used for 
data collection are the expert evaluation form. Record form for use of electric motor control 
experiment kit And satisfaction questionnaires By using statistics to analyze dataConsistency 
index (IOC), mean and standard deviation 
  When considering the evaluation results of the experiment, the control of all 
electric motors is at the level Very average 4.39 at standard deviation 0.08 
 The research found that Electric motor control experiment is overall effective At 
an average of 4.69, the standard deviation of 0.48 is the strength of the electric motor 
control experiment set. At the average of 4.62, the standard deviation of 0.51 is used in the 
area of the organization and can be moved easily. That the average value is 4.46. The 
standard deviation of 0.52 is that the materials used are appropriate. Can be used as a 
teaching media And easy to move to teach by other agencies At the average value of 4.38. 
The standard deviation of 0.51 is to help promote learning about connecting the motor 
control circuit with safety. The average value is 4.38. The standard deviation of 0.65 is the 
size of the electric motor control experiment set. At an average of 4.15. The standard 
deviation of 0.69 is Ease of use, electric motor control experiment kit At an average of 3.92, 
the standard deviation of 0.64 is Interest in the experiment of electric motor control 
 
Key word : Electric motor control experiment kit (Direct starting circuit) 
 
บทน า 

 อาชีพปัจจุบันการใช้มอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นภาคอาคารสูงหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างใช้มอเตอร์ในการ
ควบคุมเครื่องจักรมอเตอร์เหนี่ยวน านับเป็นเครื่องต้นก าลังที่ส าคัญมากในงานอุตสาหกรรมและระบบต่างๆใน
อาคารสูงเครื่องต้นก าลังในงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 

 มอเตอร์เหนี่ยวน าและใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าของที่ใช้ส าหรับเครื่องต้นก าลัง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่
ดีเช่น โครงสร้างแข็งแรงทนทานและบ ารุงรักษาง่าย การเริ่มเดินไม่ยุ่งยากการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน
น้อยมีค่าน้อยราคาถูก มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสเป็นมอเตอร์เหนี่ยวน าที่มีชื่อเรียกชื่ อตามระบบไฟฟ้าที่ใช้
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มอเตอร์ในภาค อุตสาหกรรมจึงควรเรียนรู้เรื่องเพ่ือให้สามารถใช้มอเตอร์สามเฟสได้ได้เหมาะสมกับงาน 
สามารถควบคุมทิศทางการหมุนและสามารถเลือกความ เร็วรอบสามรถวิเคราะห์แผ่นป้ายและก าหนดวิธีการ
ต่อก าหนดขนาดสายรวมถึงอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันเหมาะสมกับมอเตอร์ได้ ดังนั่น ในเรื่องนี้ควรมีการเรียนรู้
โดยเริ่มจากโครงสร้าง สนามแม่ เหล็กหมุนและหลักการหมุนเหนี่ยวน าซึ่งเป็นที่มาของชื่อและเป็นพ้ืนฐานของ
เรื่องส าคัญอ่ืนๆ ที่ต่อเนื่องกัน เช่นความเร็ว  และแรงบิด ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเรียนรู้ในการต่อขดลวด
การปรับทางหมุนหรือรวมถึงการปรับความเร็วในแบบต่างๆดังนั่นระบบควบคุมต่างๆเพ่ือจะน าไปควบคุม
มอเตอร์นั่น ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการต่อวงจรต่างๆ เพ่ือจะน าไปควบคุมระบบมอเตอร์ใน
ลักษณะการท างานในรูปแบบต่างๆ เพราะส่วนใหญ่งานระบบไม่ว่าจะเป็นในภาคอาคารสูง หรือ
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์เป็นปัจจัยหลักในการควบ คุมการท างานของเครื่องจักรดังนั้นผู้ปฏิบัติ
ควรมีความรู้และทักษะในการควบคุมมอเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา การซ่อมแซม การต่อวงจรควบคุม 
ควรมีความรู้และทักษะที่เพียงพอ ก่อนที่ลงจะลงมือปฏิบัติงานจริงเพ่ือลดความผิดพลาดที่จะเกิดให้น้อยที่สุด  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ (ชุดทดลอง
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรสตาร์ทโดยตรง))เพ่ือใช้พัฒนาอาชีพของบุคคลกรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและใช้
เป็นสื่อในการเรียนรู้ส าหรับไว้ทดลองและศึกษาหลักการท างานของระบบวงจรได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยใช้
ชุดการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติได้ท าข้ึนมาทบทวนความรู้เพิ่มทักษะในการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรสตาร์ทโดยตรง) 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรสตาร์ทโดยตรง) 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 บริบทของกลุ่มพนักงานหน่วยงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ประกอบอาชีพเป็นช่างอาคาร 
1.2 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรสตาร์ทโดยตรง) 
1.3  แบบประเมิน   

 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สถาพร  ผ่องสี (2556)ได้ศึกษาชุดระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า งานวิจัยนี้ด าเนินการศึกษา ออกแบบ 

และสร้างชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น เพ่ือประหยัดพลังงาน โ ดย
อาศัยการวิเคราะห์จากวงจรสมมูลและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ เพ่ือค านวณหาค่าพารามิเตอร์
ที่ไม่ทราบค่าได้ อีกท้ังยังได้ศึกษาเก่ียวกับก าลังงานสูญเสียชนิดต่าง ๆ ของมอเตอร์ 
 วันชัย ชาตรี (2555)ได้ศึกษามอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟสส าหรับขับเคลื่อนรถไฟฟ้า งานวิจัยนี้กล่าวถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนาเฟสเดียวและการประยุกต์ ใช้งานเพ่ือขับเคลื่อน
รถไฟฟ้า ในบทนี้ได้แบ่งส่วนการศึกษาเป็น 2 ส่วนดังนี้ส่วนแรกได้พิจารณาถึงการจ าลองผลของความสัมพันธ์
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ระหว่างแรงฉุดดึงกับความเร็วเชิงเส้นซึ่งมีความส าคัญในการประมาณค่าแรง บิดของมอเตอร์ที่ส่งผ่านจากแกน
ของมอเตอร์สู่ล้อ ณ ที่ความเร็วต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกันสองกรณี คือ กรณีที่แหล่งจ่ายไฟที่ป้อนให้กับ
มอเตอร์นั้นเป็นรูปคลื่นไซน์เทียบกับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นรูปคลื่สี่เหลี่ยมแล้วจ าลองผลกับมอเตอร์เหนี่ยวน า 1 
เฟส กับมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ซึ่งผลการจ าลองนั้นคล้ายคลึงกันเม่ือเปรียบเทียบระหว่างแรงบิดที่เกิดจาก
มอเตอร์เหนี่ยวน าซึ่งมีแหล่งจ่ายที่เป็นรูปคลื่นไซน์และแรงบิดที่เกิดจากมอเตอร์เหนี่ยวน าซึ่งมีแหล่งจ่ายเป็น
รูปคลื่นที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่ก็ยังไม่เท่ากันเลยทีเดียวดังนั้นจึงได้ท าการใช้ตัวปรับคูณผลกับผลการ 

เพ็ญศรี พงษ์ฉาย (2556)ได้ศึกษาชุดทดลองความเร็วรอบมอเตอร์ DC ชุดควบคุมความเร็วรอบ CD 
MOTOR สามารถใช้งานได้จริง สามารถควบคุมความเร็วได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 0-107 รอบต่อนาที โดยที่ป้อน 
SETPOINT ผ่าน KEPAD และระบบสามารถรักษาความเร็วของมอเตอร์ไว้ตามค่าของ SETPOINT ได้ เมื่อมี
โหลดมากระท าที่เพลาของมอเตอร์ และสามารถดูค่า SETPOINT ป้อนเข้าไป กับค่าของความเร็วมอเตอร์ที่
หมุนอยู่ในขณะนั้น บนจอ LCD 
 ชลวิทย์ เผือกผาสุก (2556)ได้ศึกษาระบบการควบคุมมอเตอร์รถไฟฟ้า DC งานวิจัยนั้นได้ด าเนินการ
ออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายเป็นแบตเตอรี่ในกรณีที่มีและในกรณีท่ีไม่มีตัวควบคุม
ความเร็ว จะใช้คันเร่งเป็นอุปกรณ์ในการปรับความเร็วของรถไฟฟ้า แต่ในกรณีท่ีมีตัวควบคุม สามารถปรับตั้ง
ความเร็วของรถไฟฟ้าได้จากชุดปรับตั้งความเร็ว ซึ่งตัวควบคุมที่น ามา ใช้ในระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า คือตัว
ควบคุมพีไอเมื่อน าระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 
ประไพ  จักษุจินดา (2556)ได้ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ด้วยแรงบิดอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ให้ความสนใจ
กับวิธีการควบคุมแบบแรงบิดโดยตรงซึ่งเป็นวิธีการปรัความเร็วรอบในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้การ
ตอบสนองที่เร็วและมีความคงทนต่อการเบี่ยงเบนของค่าพารามิเตอร์การควบคุมแบบแรงบิดโดยตรงจะเป็น
การควบคุมโดยอ้างอิงพารามิเตอร์ทางด้านสเตเตอร์ เป็นหลักจึงเหมาะสมกับการควบคุมความเร็วโดยไม่ใช้
เอ็นโคดเดอร์ในงานวิจัยนี้น าเสนอการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบแรงบิดโดยตรงไร้ตัวตรวจจับความเร็ว
รอบและได้น าตัวประมาณแบบสไลดิงร่วมกับตัวควบ คุมแบบ PI โดยพิจารณาทั้งฟลักซ์ที่สเตเตอร์และฟลักซ์
ที่โรเตอร์โดยท าการทดลองบนตัวประมวลผลดิจิตอลเบอร์ TMS320F243กับมอเตอร์เหนี่ยวน าขนาด1.1k 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การสร้างและการหาประสิทธิภาพ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า คือ กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน3ท่าน 
1. นายสมพงษ์  แคสา 
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2. นายอาทิตย์  ปั้นดี 
3. นายบุญส่ง  พูลน้อย   

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโน
เซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 5 คน 

 

2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรสตาร์ทโดยตรง) 

2.2เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถามที่มีต่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 11 ข้อ 
3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.1.1ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร 
3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ  
3.1.4ด าเนินการออกแบบชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.5น าร่างรูปแบบชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและประเมิน 

น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

3.1.6 ด าเนินการชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 

2) ขั้นตอน/วิธีการสร้างจัดวางอุปกรณ์ต่างๆลงในกล้อง (ภาคผนวก ง) 
3.1.7น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดังนี้ 

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของ ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
คือกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 5 
คน 

3.2ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่มีต่อชุดทดลองการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 11ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
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3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ ้าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 11ข้อ แบ่งกลุ่ม
ค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบด้านการใช้งานด้านคุณค่าโดยสรุปโดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็น
แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 

 

ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 

ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   

   

 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 

 
1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2.51 - 2.50  หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
2.51 - 3.50 หมายถึงเหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

3.3.2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ารายละเอียด ดังนี้ 
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.4.1.1 จากแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
              3.4.1.2  จากแบบบันทึกข้อมูล 

3.4.2.3  น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 5 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
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5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1ประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ 
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  คือ   

เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน    +1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน   -1 

น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป  

5.2เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
5.3ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัดที่ใช้ ชุดทดลอง

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

6.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

N
X

X 
  

      X  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 X  ผลรวมของคะแนน 
      N  จ านวนของผู้ท าแบบสอบถาม 

 6.2 .ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
     
 S.D.  =      S2 
     
            =                
 
   (N แทนจ านวนคน) 
 

s
2
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6.3 ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 
 

 
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
 N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   

ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ปรากฏผลตามล าดับขั้น ดังนี้ 

1. ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. ผลการทดสอบการใช้งานของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
3. การศึกษาพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
1. ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที 1 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

2. ผลการทดสอบการใช้งานของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของชุด
ทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การท างานของวงจรควบคุมการสตาร์ทโดยตรง (Direct Starting) 
 

การกดสวิตช์ปุ่มกด การท างานของอุปกรณ ์

K1 H1 H2 M1 

S3 (Manual) S2 ค้าง     X   

S1 X X X X 

S3 (Alto) S2     X   

S1 X X X X 

S3 (Alto) กด S2 กด ทริป X X   X 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 
1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 

2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

+1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 

ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ +1 +1 +1 3 1 
6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 0 +1 +1 2 0.67 

7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 3 1 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 +1 +1 3 1 
ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9.ประโยชน์ของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า +1 +1 +1 3 1 

10.ประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 

+1 +1 +1 3 1 

เฉลี่ยรวม 1 1 1 3 1 
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า 
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOCและ หาค่าเฉลี่ย โดยข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้น
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
 
3. การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.36 0.422 มาก 

2 ความแข็งแรงของกล่อง 4.27 0.483 มาก 

3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.91 0.483 มาก 
4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.45 0.632 ปานกลาง 

5 เสียงและการสั่นสะเทือน 3.91 0.483 มาก 

6 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.82 0.919 มาก 
7 ใช้งานในพื้นที่แคบเข้าถึงยาก 4.09 0.527 มาก 

8 เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก 4.36 0.632 มาก 

9 สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.27 0.483 มาก 
10 โครงการนี้มีประโยชน์ 4.18 0.516 มาก 

11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.09 0.527 มาก 
โดยรวม 4.07   มาก 

 
  จากตารางที่ 4-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า 
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มี
ความเหมาะสม และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ มากรองลงมาความแข็งแรงของกล่องและ สามารถแก้ไขปัญหาได้คะแนนเฉลี่ย 4.27มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากและหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 4.18มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากหัวข้อ ใช้งานในพ้ืนที่แคบเข้าถึงยากและสรุปความพึงพอใจ
โดยรวมคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 
และ เสียงและการสั่นสะเทือนคะแนนเฉลี่ย 3.91 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อย มีความปลอดภัย
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ในการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 3.82 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อสุดท้าย น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์
มีความเหมาะสมต่อการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 3.45 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามล าดับ 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การรายงานผลการพัฒนาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์มีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จากการส ารวจพนักงานที่มีความรู้
เรื่องระบบการควบคมุมอเตอร์ 

1.2. เพ่ือศึกษาผลการใช้(ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า)โดยเปรียบเทียบการที่ได้ให้พนักงานได้ศึกษา
จากใบงานและได้ท าการฝึกต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 

1.3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ(พนักกงานพร้อมเทคโนเซอร์วิส) ที่ใช้ (ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า) 
2.สรุปผลการวิจัย 

2.1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
ผลการพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจากการท าวิจัยเชิงทดลองโดยมี

อัตราส่วนการต่อใช้ทดลองแต่ละคนใช้เวลา เฉลี่ยที่ 15 นาที/1วงจร 
2.2  ผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า ภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่า IOCและ หาค่าเฉลี่ย โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญ
เห็นว่ามีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดทดลองการควบคมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.07 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม และ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ มากรองลงมาความแข็งแรงของกล่องมีและ สามารถแก้ไขปัญหาได้คะแนนเฉลี่ย 4.27มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ มากและหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 

2.3  ความพึงพอใจ ของกลุ่มช่างอาคารที่มีต่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นกลุ่มพนักงานช่างอาคารมีความพึงพอใจต่อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในระดับมาก (เฉลี่ย 
3.94) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีค่า
ความเชื่อมัน่ 0.70 
3.อภิปรายผล 
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การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัย
ได้ศึกษาบริบทของกลุ่มพนักงานพร้อมเทคโนเซอร์วิสที่ประกอบอาชีพช่างอาคารโดยส ารวจ และวิเคราะห์ 
ความต้องการเครื่องมือ / อุปกรณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่าน
มาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างอาคาร นั้นสามารถน าส่วนที่ดีของภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาโดยเพ่ิมเทคโนโลยี
ต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพช่างอาคารอีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วย
ตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวนหลายท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้พัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้านให้มีรายได้สูงขึ้น   

3.1.  การที่ประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็น
เพราะการสร้างและพัฒนาชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ
ตามขั้นตอน กล่าวคือผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมื อ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาอาชีพของประชาชน  

3.2. การที่ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเทียบกับแรงงานคนมีความ
แตกต่างกันที่นัยส าคัญระดับ โดยมีอัตราการผลิตจ านวนชิ้นงานต่อชั่วโมง จากเครื่อง (เฉลี่ย 71.4) มากกว่า
จากแรงงานคน (เฉลี่ย 46.7)  เป็นเพราะผู้วิจัยต้องการที่จะประดิษฐ์เครื่องมือมาใช้เพ่ือช่วยสร้างความรู้ความเข้า
เกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ที่ถูกต้องและช่วยให้นักศึกษาที่พ่ึงจะเข้ามาเรียนรู้หลักการควบคุมมอเตอร์มีความเข้าใจ
เร็วขึ้น 

3.3. การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานพร้อมเทคโนเซอร์วิสมีความพึงพอใจต่อในชุด
ทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยมีการออกแบบชิ้นงานเหมาะสมและการ
เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงน้อยในการต่อวงจร 
4.ข้อเสนอแนะ 

4.1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสามารถพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดีขึ้นและ
ควรน าไปใช้สอนคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 
 4.1.2ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ สามารถน าไปใช้สอนและ
ฝึกนักเรียนนักศึกษาได้ (ควรท าความเข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ์ภายในก่อนท าการต่อวงจร) 

4.2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
4.2.1ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในระยะยาว เมื่อเวลา ผ่านไปแล้ว

ชดุทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 4.2.2 ควรน าชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านี้ไปทดลองใช้กับพนักงานพร้อมเทคโนเซอร์วิสและ
นักศึกษาช่างไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์เผื่อจะได้มีการคิดแก้ไขพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์2. 

เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. 
ผู้เชี่ยวชาญในการหาประสิทธิภาพ 2. ผู้ใช้เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นพนักงาน 
บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงานคอนโดยู เกษตร-นวมินท์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานคอนโดยู เกษตร -นวมินทร์ และแบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1) สามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 คือสามารถใช้งานใน
อาคารได้จริง ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือใช้งานในพ้ืนที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือความสะดวกในการใช้งานของอุปกรณ์ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือความแข็งแรงของอุปกรณ์ค่าเฉลี่ย 4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คือความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์
ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือความทนทานของวัสดุที่ใช้ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.35 คือมีความเหมาะสมของต้นทุนค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35คือ ความน่าสนใจในคอนโดยู 
เกษตร-นวมินทร์ 

2) เมื่อพิจารณาผลการประเมินคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์ ทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.57 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 

 
ค าส าคัญ  : หลอดฟลูออเรสเซนต์,เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
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 This research purpose1. To develop and find the efficiency of fluorescent lamps2. 
To find the satisfaction of users of fluorescent lamps, the samples used in this research1. 
Expert in finding efficiency2. 5 users of fluorescent lampsWhich is an employee of Prompt 
Techno Service Co., Ltd. Kaset-NawaminThe tools used for data collection are expert 
evaluation form.Condo usage record form Kaset-Nawamin And satisfaction questionnaires By 
using statistics to analyze data Consistency index (IOC), mean and standard deviation 
 1) Can be used in confined spaces at an average of 5.00. The standard deviation is 
0.00. Can be used in real buildings at an average of 4.88. The standard deviation of 0.35 is 
used in confined spaces and can be moved easily. The average value is 4.75. The standard 
deviation of 0.46 is the ease of use of the device. The average value is 4.75. The standard 
deviation is 0.46. The strength of the device, mean value 4.63, standard deviation 0.52 is The 
materials used are appropriate. The average value is 4.45. The standard deviation of 0.53 
isThe safety of the equipment, the average value is 4.38. The standard deviation of 0.52 is 
the durability of the material using the average value of 4.13. The standard deviation of 0.35 
is appropriate for the average cost of 4.13. The standard deviation of 0.35 is the interest in 
the condo. Kaset-Nawamin 
 2) When considering the results of the condo evaluation Kaset-Nawamin Every 
aspect is at the highest level, with an average of 4.57 at the standard deviation of 0.17. 
 

 Keyword : Fluorescent Lamps 
 

บทน า 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้แล้วถือเป็นขยะ อันตรายชนิดหนึ่ง เนื่องจากหลอดเหล่านี้มีสารปรอท

ตกค้าง ซึ่งสารปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์สามารถแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของ ไอ หรือถูกชะ
ล้างออกมาจากกากหลอด เมื่อหลอดฟลูออเรสเซนต์แตก ท าให้สารปรอทตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตได้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งาน ก าลังสร้างปัญหาให้กับองค์กรหรื อหน่วยงาน ทั้ง 
เทศบาล และ อบต. ซึ่งมีหน้าที่ จัดเก็บขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมใน แต่ละท้องถิ่น ปกติเทศบาล และ อบต. จะ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ทิ้งจากบ้านเรือนหรือหน่วยงานต่างๆ มารวมไว้ เพ่ือรอการขน
ส่งไปก าจัด ที่ถูกต้อง แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เทศบาล และ อบต. ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะที่เป็น
อันตรายเหล่านี้ เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและหน่วยงานอีกด้วยใน
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนากระบวนการจัดเก็บและท าลายผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานเหล่า
อย่างถูกวิธี จากผลการศึกษาล่าสุดพบว่าปริมาณและชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมควบคุมมลพาในปี พ.ศ. 2550 ของเสียอันตรายต่อชุมชนที่เกิดขึ้นมีปริมาณทั้งสิ้น440,716 ตัน แบ่งเป็น
ของเสียอันตรายจากชุมชน 131,871 ตัน และผลิตภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน 308,845 ตัน 
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กว่าร้อยละ 60 เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งานซึ่งมีส่วนประกอบของสารปรอทที่เป็นอันตราย
อย่างยิ่งต่อสุขภาพของคนในชุมนและสิ่งมีชีวิตรวมทั้งระบบนิเวศ 

จากปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้จัดท าเป็นกรณีศึกษาในเรื่องการก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
หมดอายุการใช้งาน ผู้วิจัยจึงท าการประดิษฐ์เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งานที่มีระบบ
ป้องกันการปนเปื้อนของสารปรอทไม่ให้รั่วไหลออกสู่ชั้นบรรยากาศ แหล่งน้ าธรรมชาติ และชุมชน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์  
 2.  เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

   1.1 หลอดไฟฟ้า 
   1.2 มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor) 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปิยะพงษ์วงค์ขันแก้วอ(2553) ได้ศึกษาการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาเครื่องบดดิน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องบด ดินและหาประสิทธิภาพของเครื่องบดดิน เครื่องบดดินนี้ประกอบด้วย ชุดต้น
ก าลังใช้มอเตอร์ขนาด2แรงม้า ขับชุดบดย่อยหยาบที970รอบต่อนาทีและชุดบดย่อยละเอียดที่1 , 450รอบต่อ
นาที บดดินที่มีความชื้น มาตรฐานเปียกเฉลี่ยร้อยละ29.1 มีก าลังผลิตเฉลี่ยที่83.61กิโลกรัมต่อชั่วโมง ปริมาณ
ดินตกค้างในเครื่องบด ดินเฉลี่ยที่1.5กิโลกรัม บดดินได้ละเอียดโดยไม่เหลือเศษจากการร่อนผ่านรูตะแกรง
ขนาด3มิลลิเมตร 
  จันทรา สโมสร (2556) ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะ
ทางด้านการเพาะปลูก รองลงมาก็คือการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนม ซึ่งเกษตรกรท ามาเป็นเวลาช้า
นานปัญหาของเกษตรกรที่พบเป็นประจ าในการเลี้ยงโคนมคือ วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารของสัตว์มีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ การใช้ฝักจามจุรีบดเพ่ือใช้เป็นอาหารเสริมส าหรับโคนมถ้าเกษตรกรท าขึ้นเองก็จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารที่ท าส าเร็จรูป และแก้ปัญหา จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ การออกแบบและสร้างเครื่อง
บดผักโดยโครงสร้างท าด้วยเหล็กฉาก เครื่องมีขนาดความกว้างเท่ากับ 40 เซนติเมตร ขนาดความยาวเท่ากับ 
65 เซนติเมตร และขนาดความสูงเท่ากับ 110 เซนติเมตร ชุดบดโครงสร้างท าจากสแตนเลส ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 1 แรงม้าเป็นต้นก าลัง จากการทดสอบหาความสามารถของเครื่องบดฝักจามจุรี ที่ระดับความเร็วของ
เครื่อง 3 ระดับ คือ 800 รอบต่อนาที 1100 รอบต่อนาที และ 1450 รอบต่อนาที  โดยท าการทดลอง 3 ซ้ า 
พบว่าเครื่องสามารถท างานได้ดีที่สุด ที่ระดับความเร็ว 1450 รอบต่อนาที มีความสามารถในการท างาน
เท่ากับ 95.09 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการท างานเท่ากับ 99.85 เปอร์เซ็นต์ 
  สุทธิเทพ รมยเวศม์ (2557) โครงการนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องบดแบบอาศัยแรงสั่นที่ใช้ในการ
บดละเอียด โดยใช้แรงกระท าคือแรงกระแทก และแรงเฉือน การท างานของเครื่องบดแบบอาศัยแรงสั่นนั้นจะ
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ประกอบด้วย มอเตอร์เป็นตัวส่งก าลัง และมีเพลาเป็นตัวรับช่วงต่อและส่งต่อไปยังข้อเหวี่ยง เพ่ือท าหน้าที่
เหวี่ยงหม้อบดให้เคลื่อนที่โดยอิสระ ในการทดสอบจะใช้หินปูนที่มีขนาด 8-4 เมซ มีค่าความแข็งแรงของสปริง
คือ 15 30 และ 40 N มีปริมาณหินปูนที่ใช้สาปรับการทดสอบ 1,000 และ 2,000กรัม มีระยะเวลาในการบด 
5 และ 15นาที จากการทดลองเม่ือทาการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ของแร่ที่ผ่านตะแกรงที่ 80 เปอร์เซ็นต์ พบว่าที่
แร่ป้อน 1,000 กรัม และระยะห่างของ unbalance mass 3 เซนติเมตร ใช้เวลาในการบด 5 นาที จะท าให้
แร่ที่ได้รับการบดมีการกระจายตัวที่สุด จะต้องใช้สปริงที่มีค่าความแข็งแรงเป็น 15 N เนื่องจากมีการกระจาย
ตัวที่ต่ากว่า 45 ไมครอนจนถึงประมาณ 230 ไมครอน และพบว่าเมื่อใช้แร่ป้อน 2,000 กรัม มีเวลาในการบด 
5 นาที จะทาให้แร่ที่ได้รับการบดมีการกระจายตัวที่สุด จะต้องใช้สปริงที่มีค่าความแข็งแรงเป็น 15 N 
เนื่องจากมีการกระจายตัวที่ตุุ่กว่า 45ไมครอนจนถึงประมาณ 250 ไมครอน 
  นพดล ตรีรัตน์ (2544) การวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครื่องบดพริก ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือ
ออกแบบสร้างและประเมินผล โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการออกแบบ สร้าง
และประเมินสมรรถนะการท างานเครื่องบดพริก จากการศึกษาและพัฒนาพบว่า เครื่องบดพริกมีส่วนประกอบ
ที่ส าคัญ คือ โครงเครื่องขนาดกว้าง 31 เซนติเมตร ชุดลูกตีมี 7 ห้อง แต่ละห้องมีชุดใบมีด 4 ใบ ต้นก าลังใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า ความเร็วรอบ 2 ,860 รอบต่อนาที ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ การ
ประเมินสมรรถนะการท างานเครื่องบดพริก โดยท ากรทดสอบการท างานที่ขนาดความเร็วรอบเพลาชุดลูกตี 
1072.5 รอบต่อนาที พบว่า เครื่องสามารถท างานได้ดี โดยที่พริกที่บดผ่านเครื่องมีความละเอียดเหมาะสมที่
จะน ามาใช้ในการประกอบอาหาร โดยที่เครื่องมีอัตราการท างานเฉลี่ยประมาณ 7.90 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และ
มีประสิทธิภาพการท างานเฉลี่ยประมาณ 87.72 เปอร์เซ็นต์ 
  นายจิตรกร จินา,นายณัฐศิลป์ ขันค า,นายทศพล ธนันชัย (2557) การพัฒนาเครื่องย่อยกิ่งไม้และใบไม้
แห้งด้วยใบมีดเฉือนคู่ ปัจจุบัน มีการรณรงค์ไม่ให้มีการเผากิ่งไม้และใบไม้ภายในเขต เทศบาลชุมชน หรือ 
บ้านเรือนที่มีผู้อาศัยอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ประสบกับ
ปัญหาหมอกควันจาการเผาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเช่น กิ่งไม้และใบไม้ มากขึ้น ทุกปีโดยเฉพาะใน
เขตเทศบาล ซึ่งมีผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน บดบังทัศนะวิสัยของเมือง และ การจราจร สาเหตุหนึ่ง
มาจากปัญหาการเผากิ่งไม้และใบไม้ตามบ้านเรือนของประชาชนเอง จน เกิดเป็นปัญหามลพิษ  ดังนั้นการน า
กิ่งไม้และใบไม้ มาท าการย่อยสลาย จะท าให้จัดเก็บได้ง่ายขึ้น และลดปริมาณ พ้ืนที่ในการจัดเก็บ นอกจากนั้น
กิ่งไม้และใบไม้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายก็สามารถน าไปท า ประโยชน์ได้เช่นการน าไปท าปุ๋ยหมัก และ
น าไปคลุมหน้าดินให้กับต้นไม้หรือการเพาะปลูกอ่ืนๆ  เนื่องจากเครื่องย่อยกิ่งไม้และใบไม้ ไม่ว่าจะเป็นขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ ได้มีการสร้างโดย บุคคลหลายกลุ่มและมีการใช้งานจริง และลักษณะคลายคลึงกัน แต่จะมี
ราคาค่อนข้างสูง กิ่งไม้และ ใบไม้ที่ย่อยแล้วไม่ได้มีประโยชน์แค่น าไปท าปุ๋ยหมัก คลุมหน้าดินและอ่ืนๆในด้าน
เกษตรกรรม เพียง แค่นั้น สามารถน าไปท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ในด้านอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น งานศิลปะ 
น ามาอัดเป็น แผ่น สามารถสร้างรายได้ ดีกว่าปล่อยให้ศูนย์เปล่าไร้ค่าไร้ประโยชน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

     1.1 ศึกษาบริษัทของกลุ่มพนักงานในอาคารคอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ที่ประกอบอาชีพช่างอาคาร
สูง ส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการเครื่องมือ / อุปกรณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง  
     1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพช่างอาคารสูง  

    1.3 วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือน ามาบูรณาการใช้พัฒนาเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือใหม่ที่
คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเดิม 
 1.4ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพช่างอาคารสูง
และการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
     1.5ศึกษาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ของเราจากเอกสาร ต ารา และจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องสิทธิบัตร 

    1.6ด าเนินการออกแบบเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 1.7 น าร่างรูปแบบเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  1)  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพ จ านวน   3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงมีรายนามต่อไปนี้ 
      1. นายสมพงษ์ แคสา 
     2. นายวิเชียร  พวงมะเดื่อ 
     3. นายบุญเรือง แสนพลดี 
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  คือ   

   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 

  เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

      1.6   ด าเนินการสร้างเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1.6.1  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
1.6.2   ขั้นตอน/วิธีการสร้าง 

เริ่มวัดขนาดจากแบบและตัดเหล็กตามแบบเสร็จแล้ว จึงน าเหล็กท่ีตัดไว้มาเชื่อมประกอบขึ้น
โครงสร้างชิ้นงาน พอได้ชิ้นงานก็ท าการสร้างตัวบดหลอดซึ่งสร้างข้ึนมาใหม่ พอได้ตัวบดมาแร้วก็เอาไปกระ
กอบเข้ากับตัวโครงสร้างชิ้นงาน และหลังจากนั้นก็สร้างช่องใส่หลอดไฟ พอได้ตามแบบที่ต้องการแล้วก็น ามา
ประกอบเข้ากับตัวชิ้นงานเสร็จแล้ว หลังจากนั้นจึงท าการทดลองบดหลอดไฟตามที่ก าหนดไว้พอทดลองเสร็จ
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หลัง ก็แยกท าชิ้นงานทั้งหมดเพ่ือน าไปท าสี หลังจากนั้นรอจนสีแห้งจึงน ามาประกอบกันอีกครั้งเพ่ือที่จะใส่บอดี้
รอบนอกและติดตั้งมอเตอร์  
      1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์บนเพดาน
ดังนี้  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์คือกลุ่ม
พนักงานในอาคารคอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน5 คน 
 2. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  ของกลุ่มพนักงานในอาคารคอนโด ยู เกษตร -นวมิ
นทร์ มีต่อเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์จ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถามจ านวน 20ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 
4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คือ ด้านการออกแบบ  ด้านการเลือกใช้วัสดุ    ด้านการท างานต่อการใช้พลังงาน และ
ด้านผลผลิต โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย
ได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.4   น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC   
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   

2.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 3  
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2.6  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha 
coefficient) ของ Cronbach  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้พัฒนาสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์รายละเอียด ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1.1   ด าเนินการจัดท าเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมแบบบันทึกข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างที่ 

1 ไปทดลองใช้ จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเวลา 20 วัน 
1.2  เก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
1.3  น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 

  2.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 

2.1  ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพจากเครื่องมือเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์และ
จาก การท างานของแรงงานคนที่ประกอบอาชีพช่างอาคารสูง 

2.2  น าผลข้อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ค่า  t-test 

3.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 

 3.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แก่กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ 3 ที่เป็นกลุ่มพนักงานในอาคารคอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ จ านวน 5คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม 
 3.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ค่าประสิทธิภาพเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยการหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจากเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์กับการท างานโดยใช้
แรงงานคน  โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t-test  

3. ค่าระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานในอาคารคอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ที่ใช้ เครื่องก าจัด
หลอดฟลูออเรสเซนต์ จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
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  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

    
N

X
X 
  

       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

   X   ผลรวมของคะแนน 
       N จ านวน 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
     
                                         S.D.  =       S2 
     
               =                                    

(N แทนจ านวนคน) 
3.  ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

   
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
ผลการวิจัย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งเป็นการ
ทดลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. การหาประสิทธิภาพของ เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 
ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของ เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
ครั้งที่ 1  หลอดไฟแบบกลม 6 6 6 

ครั้งที่ 2  หลอดไฟแบบยาว 6 7 6 

 

s
2
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 จากตารางท่ี 1 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์พบว่า 
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่ามีประสิทธิภาพ 
2 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ระหว่างความสามารถทางด้าน
การท างานที่คาดคะเนกับคุณสมบัติของเครื่องที่ท าได้จริง ตามคุณสมบัติด้านเทคนิคดังนี้ 
ตารางท่ี 4-2การวิเคราะห์เลือกค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ 
1 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ 

2 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิ 

3 

ข้อที่ 1 +1 +1 0 0.66 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 2 +1 0 +1 0.66 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 3 0 +1 +1 0.66 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 4 +1 +1 +1 1 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 5 +1 +1 +1 1 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 0 0.66 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 1 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 8 +1 0 +1 0.66 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 9 +1 +1 +1 1 ใช้งานได้ 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 1 ใช้งานได้ 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์พบว่า 

ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็น
ว่ามีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ข้อที่ รายการ 
N = 5 

ผลการประเมิน 
X  S.D. 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.45 0.53 มาก 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1665 

 

2 ความแข็งแรงของอุปกรณ ์ 4.63 0.52 มากที่สุด 

3 ความทนทานของวัสดุที่ใช้ 4.13 0.35 มาก 
4 ความสะดวกในการใช้งานของอุปกรณ์ 4.75 0.46 มากที่สุด 

5 สามารถใช้งานในพื้นที่คับแคบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

6 ความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์ 4.38 0.52 มาก 
7 มีความเหมาะสมของต้นทุน 4.13 0.35 มาก 

8 สามารถใช้งานในอาคารได้จริง 4.88 0.35 มากที่สุด 

9 ใช้งานในพื้นที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.75 0.46 มากที่สุด 
รวม 4.57 0.17 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในระดับมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 คือสามารถใช้งานในพ้ืนที่คับแคบ ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 คือสามารถใช้งานในอาคารได้จริง ที่ค่าเฉลี่ย 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือใช้งานใน
พ้ืนที่คับแคบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือความสะดวกในการใช้งาน
ของอุปกรณ์ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คือความแข็งแรงของอุปกรณ์ค่าเฉลี่ย 4.63 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คือ
ความปลอดภัยของชุดอุปกรณ์ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คือความทนทานของวัสดุที่ใช้ค่าเฉลี่ย 
4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คือมีความเหมาะสมของต้นทุนค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35คือ
ความน่าสนใจในเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ เมื่อพิจารณาผลการประเมินเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรส
เซนต์ ทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การรายงานผลการพัฒนามีประเด็นส าคัญสรุปเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ได้ดังนี้ 
1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์จากการท าวิจัยเชิงทดลอง  
 1.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
2.สรุปผลการวิจัย 
  2.1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
 ผลการพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
  2.2  ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อเครื่อง
ก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
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 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน คอนโดยู 
จ านวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.02) และในแต่ละ
ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก  เช่นเดียวกัน  
3 อภิปรายผล  
 การพัฒนาเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้
ศึกษาบริบทของ ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ 
เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ
พนังงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพพนังงานช่างเทคนิค อีกทั้ง
ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน3ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3.1 การที่ประสิทธิภาพของพนังงานช่างเทคนิค นี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้าง
และพัฒนาพนังงานช่างเทคนิค ดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนกล่าวคือผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 3.2 การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรส
เซนต์ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทน
สวยงาม ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้เครื่องในขณะเคลื่อนย้ายและปฏิบัติงาน 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.1 จากผลการวิจัยพบว่า เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์นี้มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และเมื่อน าไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง พบว่าเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์สามารถ พัฒนาให้มีประ
สิทธิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ และน าไปทดลองใช้กับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   
 4.2  เครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นเครื่องมือที่ ผ่านการทดสอบ และหาประสอทธิภาพ
มาแล้ว เหมาะสมกับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกัน 
 5. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 5.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ในระยะยาว เมื่อเวลา ผ่านไป
แล้วเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์จะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
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 5..2  น าเครื่องก าจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์นี้ไปทดลองใช้กับหลิดไฟประเภทต่างๆและ ศึกษา
ประสิทธิผล 
 5.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากข้ึน 
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S 073 
เครื่องทะลวงท่อมิน ิ

Mini Cleaning Clog 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทะลวงท่อมินิ(2) หาความพึงพอใจ

ของผู้ใช้เครื่องทะลวงท่อมินิกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คนในการหาประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานเครื่องทะลวงท่อมินิซึ่งเป็นพนักงาน 
บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ประจ า(โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์)จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งานเครื่องทะลวงท่อ
มินิ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.94  และได้น าเครื่องทะลวง
ท่อมินไิปทดลองใช้ทดลองกับ ท่อเดรนขนาด 3/4-3 นิ้วค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่อเดรนอุดตัน
คือ14นาที ต่อ1 เครื่องแสดงว่ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ดี 
ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องทะลวงท่อมินิ พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 มีผลการประเมิน
ในระดับ มากเม่ือจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้มีความเหมาะสม และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้มีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากรองลงมาความ
แข็งแรงของกล่องและ สามารถแก้ไขปัญหาได้คะแนนเฉลี่ย 4.27มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากและหัวข้อ 
โครงการนี้มีประโยชน์การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18มีผลการประเมินอยู่ในระดับ -
________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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มากหัวข้อ ใช้งานในพ้ืนที่แคบเข้าถึงยากและสรุปความพึงพอใจโดยรวมคะแนนเฉลี่ย 4.09 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ มาก หัวข้อ ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม และ สียงและการสั่นสะเทือนคะแนนเฉลี่ย 
3.91 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก หัวข้อย มีความปลอดภัยในการใช้งานคะแนนเฉลี่ย 3.82 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อสุดท้าย น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานคะแนน
เฉลี่ย 3.45 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ   : เครื่องทะลวงท่อ (งูเหล็ก) 
 

Abstract 
 This project has the objective (1) to create and find the efficiency of the mini pipe 
breaker (2) to find the satisfaction of the users of the mini tubing machine. The sample 
group used in this research is the sample group 1, which is 3 experts in finding the efficiency 
and the second group is the person who tried the mini pipe breaker. Which is an employee 
of Prompt Techno Service Company Limited (Siriraj Hospital Piyamaharun), 10 persons. The 
tools used for data collection are the efficiency evaluation form by experts. Mini pipe 
breakdown record form and satisfaction questionnaire By using statistics to analyze data 
Consistency index (IOC), mean and standard deviation 
The results of the evaluation by experts found that the overall picture has an average of 
0.94 and has introduced a mini pipe breaker. Went to experiment with 3 / 4-3 inch drain 
pipe. The average time used to solve the drain pipe problem is 14 minutes per 1 device. It 
shows that it is efficient and can be used well. 
 The results of the satisfaction of the mini drill machine users revealed that the overall 
picture had an average score of 4.07. The results were evaluated at a high level when 
classified by topic. The equipment used is appropriate. The average score is 4.36. The 
evaluation results are at a high level, followed by the strength of the box and Able to solve 
the problem with an average score of 4.27, with the assessment results at a high level and 
the topic of this project is useful The assessment is at the lowest level. The average score is 
4.18. The evaluation results are at a high level. Topics are used in narrow areas, difficult 
access and overall satisfaction summary. The average score is 4.09. The evaluation results 
are at a high level. Appropriateness and color and vibration Average score 3.91 The 
evaluation results are at a high level. Topics are safe to use. The average score is 3.82. Set in 
the very last section. The weight of the invention is appropriate for use. The average score is 
3.45. The evaluation results are moderate, respectively. 
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บทน า 

ปัญหาที่พบเจอ เแทบทุกบ้าน ทุกคอนโดฯ คงจะได้เจอะเจอกันอย่างแน่นอน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ดู
เหมือนเล็กเพราะมีวิธีแก้ไขมากมาย แต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และถ้าไม่แก้ก็สามารถลามไปเป็น
ปัญหาใหญ่อย่างน้ าท่วมห้องได้ด้วยเช่นกัน ท าให้ปัญหาระบบน้ าในอาคารนั้น เป็นเรื่องที่ไม่อาจที่จะมองข้าม
ไปได้เลยทีเดียว 

ภายในอาคารนี้ประกอบด้วยห้องต่างๆ ทั้งห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว ระเบียง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าห้อง
ส่วนใหญ่ที่กล่าวมานั้น จ าเป็นต้องเดินระบบน้ าไว้แทบทุกห้อง เพราะในแต่ละวัน ” น้ า ” เป็นสิ่งจ าเป็นที่เรา
ต้องใช้ภายในบ้านเรือน จากสถิติปัจจุบันมีอัตราการใช้น้ าในบ้านอยู่ที่ประมาณ 150-200 ลิตร/คน/วัน ซึ่งพอ
เราใช้น้ าล้างจาน อาบน้ า ช าระของเสียต่างๆ ไปแล้วนั้นก็ต้องมีการระบายออกจากอาคาร คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 80% ของน้ าที่ใช้ไป ..ลองคิดเล่นๆ ว่าหากในบ้านมีผู้อยู่อาศัย 2 คนก็ต้องมีน้ าเสียในแต่ละวันที่
เพ่ิมขึ้นอีกเท่านึง หรือถ้าเป็นน้ าเสียจากคอนโดฯ ที่อยู่กันเป็นพันยูนิต ก็คงจะต้องมีระบบระบายน้ าและของ
เสียที่มีประสิทธิภาพในการระบายมากยิ่งขึ้นทีเดียว แล้วอาคารที่เราอยู่อาศัยมีวิธีระบายน้ าเสียระบบระบายน้ า
ของแต่ละอาคารไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโดฯ จะมีการต่อท่อระบายน้ าออกมาจากห้องต่างๆ หลักๆ คือ ห้องน้ า 
ห้องครัว และระเบียงแล้วน้ าเสียทั้งหมดจะไหลไปรวมกันที่บ่อพัก (ส าหรับน้ าจากโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างจาน
จะไปผ่านถังดักไขมันและถังบ าบัดก่อน) เพ่ือระบายออกไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะต่อไป หากมีการอุดตันที่
จุดใดจุดหนึ่งแล้วท าให้น้ าระบายออกสู่ทางระบายน้ าสาธารณะไม่ได้ ก็จะท าให้น้ าเอ่อกลับขึ้นมาในที่อาคารที่
อยู่อาศัย การอุดตันของระบบท่อในห้องน้ าทั้งที ่อ่างล้างหน้า และท่อระบายน้ าที่พื้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา
ของการอุดตันจากเส้นผมที่หลุดร่วงจากการอาบน้ า สระผม หรือมาจากไขสบู่ ไขมัน ยาสีฟัน เศษอาหารต่างๆ 
ที่ไปเกาะอยู่ตามท่อท าให้น้ าระบายออกไม่ได้ 

 ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดจะประดิษฐ์เครื่องทะลวงท่อขึ้นมาเพ่ือที่จะ แก้ไขปัญหาที่พบเจอและลดจ านวนบุคคล
กรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ล่ะครั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น าไปปฏิบัติงานให้ลดลง และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวมถึงการเข้าพ้ืนที่หน้างานที่มีการเข้าถึงยาก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทะลวงท่อมินิ 
 2 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทะลวงท่อมินิ 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เอกพล (2559) กลุ่มนักศึกษาให้เหตุผลของการประดิษฐ์ว่าเป็นเครื่องมือส าหรับระเบิดสิ่งอุดตัน
ภายในท่อน้ าทิ้งด้วยแรงดันของน้าและลมแรงดันสูงพร้อมกันนี้ก็ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ของขนาดแรงดันและ
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ปริมาณสิ่งอุดตันภายในท่อขนาดต่างๆนอกจากนี้ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระเบิดสิ่งอุดตันภายในท่อน้า
เปรียบเทียบกับก้านปั๊มท่ออุดตันแรงดันมือและเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด 
 กฤษดาจักรเสน (2553) ได้จัดทาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเครื่องระเบิดสิ่งอุดตันท่อน้ ากล่าวว่าจากสภาพ
ปัญหาที่พบมากในระบบท่อน้าทิ้งภายในบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีสิ่งปฏิกูลตกลงไปอุดตันบริเวณข้อ
ต่อของท่อซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งสาหรับบ้านเรือนอาคารสานักงานที่มีข้อต่อหลายที่ก่อนจะออกสู่ท่อระบายการ
ขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้าจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามจึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้แรงดันอากาศโดย
นาหลักแรงดันอากาศจากที่เคยเล่นจรวจขวดน้านามาพัฒนาเครื่องระเบิดสิ่งอุดตันท่อน้าโดยการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เครื่องขจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้าทิ้งขึ้นได้ออกแบบระบบอัดแรงดันระบบกักเก็บแรงดันระบบปล่อย
แรงดันออกไปขจัดสิ่งอุดตันให้หลุดออกไปโดยง่ายมีประสิทธิภาพเทียบเท่าและราคาถูกกว่าเครื่องที่มีจาหน่อย
อยู่ในท้องตลาดสามารถแก้ปัญหาจากท่อน้าอ่างล้างจานท่อชักโครกอ่างล้างหน้าและท่อระบายน้าขนาด 4 หุน
ถึง 4 นิ้วได้พร้อมทั้งออกแบบเพ่ิมเติมในส่วนของการทางานฉีกพ่นสารละลายและเพ่ิมในส่วนที่สามารถอัด 
แรงดันอากาศไปใช้ในส่วนการเติมแรงดันลมในเครื่องใช่ต่างๆได้ 
         อรรฆพร โพชะโน (2560) ได้จัดท าอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในชักโครกโดยใช้แรงดันลมกล่าวว่าจากสภาพ
ปัญหาที่พบมากในระบบท่อน้ าทิ้งภายในบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีสิ่งปฏิกูลตกลงไปอุดตันบริเวณข้อ
ต่อของท่อ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับบ้านเรือนอาคารส านักงานที่มีข้อต่อหลายที่ก่อนจะออกสู่ท่อระบาย 
การขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้แรงดันอากาศ 
โดยการสร้างอุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในชักโครกโดยใช้แรงดันลม อุปกรณ์ขจัดสิ่งปฏิกูลในชักโครกโดยใช้แรงดัน
ลมได้ออกแบบระบบอัดแรงดันลม ระบบกักเก็บแรงดัน ระบบปล่อยแรงดันออกไปขจัดสิ่งอุดตันให้หลุดออกไป
โดยง่าย มีประสิทธิภาพเทียบเท่า และราคาถูกกว่าเครื่องที่มีจ าหน่อยอยู่ในท้องตลาด สามารถแก้ปัญหาชัก
โครกตันได้โดยใช้แรงดันลม 
 ลลิตา สมสัตย์ (2560) การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเชิงสารวจ.(Survey Research) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินมาตรฐานและการบริหารจัดการส้วมสาธารณของวัดในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรี 2) ศึกษาการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะของวัดในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
นนทบุรีและ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียกับแหล่งสะสมเชื้อโรคในห้องส้วม
สาธารณะของวัดในเขตอาเภอเมือง.จังหวัดนนทบุรีจานวน 50 วัดโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ 
ตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ที่พัฒนาโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขการ 
บริหารจัดการส้วมสาธารณะของวัดได้แก่การทาความสะอาดระยะเวลาทาความสะอาดและการ 
จัดการสัตว์เลี้ยงและการตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยเก็บตัวอย่างจากก๊อกน้า 
ขอบอ่างล้างมือกลอนหรือลูกบิดประตูฝารองนั่งชักโครกหรือที่เหยียบโถปัสสาวะและหัวฉีดชาระหรือ 
ขันน้าตักราดโดยใช้ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย (SI-2) สาหรับตรวจสุขลักษณะห้องส้วม 
 นันทพล รวมครบุรี (2554) เครื่องท าความสะอาดอเนกประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการท าความ
สะอาดในพ้ืนที่ที่มีบริเวณกว้างและช่วยลดเวลาในการท าความสะอาดให้น้อยลงการออกแบบเครื่องท าความ
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สะอาดอเนกประสงค์ มีความกว้าง 50ซ.ม. ยาว 100ซ.ม. สูง 80ซ.ม. หลังจากสร้างเครื่องท าความสะอาด
อเนกประสงค์ขึ้นมาโดยมีหลังการท างานแตกต่างกันไปเช่น ปัดฝุ่น ดูดฝุ่นขัดพ้ืน ฉีดน้ า อยู่ในเครื่องท าความ
สะอาดอเนกประสงค์นี้และได้ท า การทดลองในพ้ืนที่ต่างๆเช่น พ้ืนปูนพ้ืนกระเบื้องถนนคอนกรีต ถนนยางมะ
ตอย ได้ท า การทดลองอย่างน้อง3ครั้งผลปรากฏว่าท างานได้จริง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง

ผู้จัดท าได้ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
    กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพ เครื่องทะลวงท่อมินิคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ 2เพ่ือการประเมินความพ่ึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโน
เซอร์วิสจ ากัด หน่วยงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ จ านวน 10คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1  เครื่องทะลวงท่อมินิ 
 2.2เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2แบบบันทึกข้อมูลการใช้ เครื่องทะลวงท่อมินิ 
 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถามที่มีต่อ เครื่องทะลวงท่อมินิเป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 11 ข้อ 
 

3.ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1ขั้นตอนการสร้าง เครื่องทะลวงท่อมินิโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากัด 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร  
 3.1.3ด าเนินการออกแบบ เครื่องทะลวงท่อมินิให้มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.4น าร่างรูปแบบ เครื่องทะลวงท่อมินิเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพจ านวน 3 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปเท่ากับว่ามีประสิทธิภาพ 
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 3.1.5ด าเนินการชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

  1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 
    2) ขั้นตอน/วิธีการสร้างท าการน าเอางูเหล็กขนาดเล็กมาต่อกับสว่านไฟฟ้า 
 3.1.6น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของ เครื่องทะลวงท่อมินิดังนี้ 

   ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาประสิทธิภาพของเครื่องทะลวงท่อมินิ คือพนักงานบริษัท
พร้อมเทคโนเซอร์วิสฝ่าย วิศวกรรมโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์จ านวน 10ท่าน 
 3.2. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่มีต่อเครื่องทะลวงท่อมินิ 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

 3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดท าจากการใช้ชุดท าความสะอาดท่อเดรน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert)  มีข้อค าถาม
จ านวน 20ข้อ แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คือ ด้านการออกแบบ ด้านการเลือกใช้วัสดุ    ด้าน
การท างานต่อการใช้พลังงาน และด้านผลผลิต โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและ
ความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์(Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.3 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง  และน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ   
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 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 3.4  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามที่ปรึกษาโครงการ 
 3.5  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha 
coefficient) ของ Cronbach 
4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้พัฒนาสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้เครื่องทะลวงท่อมินิรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1.เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  4.1.1   ด าเนินการจัดท าเครื่องทะลวงท่อมินิพร้อมแบบบันทึกข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างที่ไปทดลองใช้ 
จ านวน 3 เครื่อง  เป็นเวลา20 วัน 

4.1.2  เก็บรวบรวมข้อมูลของการใช้งานเครื่องทะลวงท่อมินิ 
4.1.3  น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 

  4.2.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าt-testดังนี้ 1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้เครื่อง
ทะลวงท่อมินิให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่เป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจ ากัด 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จ านวน 10คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

4.2.1 ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพจากเครื่องทะลวงท่อมินิและจาก การท างานของ
แรงงานคนที่ประกอบอาชีพช่างประจ าอาคาร 

4.2.2  น าผลข้อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ค่า  t-test 

4.3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจของเครื่องทะลวงท่อมินิโดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 4.3.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้เครื่องทะลวงท่อมินิให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสฝ่าย วิศวกรรมโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์จ านวน 10ท่าน จากนั้น
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 4.3.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าประสิทธิภาพเครื่องทะลวงท่อมินิโดยการหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานจาเครื่องทะลวงท่อมินิกับการท างานโดยใช้แรงงานคน  โดย
การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่า t-test  

3. ค่าระดับ ความพึงพอใจของช่างประจ าอาคารที่ใช้ เครื่องทะลวงท่อมินิจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  

 
 

  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1675 

 

NX
2
 – (X)

2
 

N (N – 1)
 

  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร 

    
N

X
X 
  

       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

   X   ผลรวมของคะแนน 
       N จ านวน 
 6.2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
     
                                         S.D.  =       S2 
     
               =                                    
 

(N แทนจ านวนคน) 
 6.3ค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร 

   
N

R
IOC 

  

 IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

 R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N      =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการวิจัย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้เครื่องทะลวงท่อมินิซึ่งเป็นการทดลองเพื่อ
หาประสิทธิภาพของเครื่องทะลวงท่อมินิซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.เครื่องทะลวงท่อมินิ 
 

s
2



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1676 

 

 
 

รูปที่ 1 เครื่องทะลวงท่อมินิ 
2. ผลการทดสอบการใช้งานของ เครื่องทะลวงท่อมินิ 
โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของ เครื่องทะลวงท่อมินิกับท่อเดรนน้ าทิ้ง ขนาด 3/4-4นิ้ว ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงการทดลองชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

การทดลอง 
ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) แก้ไขได ้ แก้ไขไม่ได้ 

ท่อเดรน ขนาด 3/4นิ้ว    13.6 

ท่อเดรน ขนาด 1นิ้ว    15.4 

ท่อเดรน ขนาด 2นิ้ว    16.0 

ท่อเดรน ขนาด 2 1/2นิ้ว    14.5 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งอุดตันคือ :14นาที 

 
3.การหาประสิทธิภาพของ เครื่องทะลวงท่อมินิ 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องทะลวงท่อมินิ 
ตารางท่ี 4-1 การหาประสิทธิภาพของ เครื่องทะลวงท่อมินิ 

รายการประเมิน 
ผลรวม
คะแนน= ∑R   

จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ=N 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน 3 3 1 

2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3 3 1 
3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 3 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 3 3 1 

ด้านการใช้งาน 
5.ความสะดวกในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ 3 3 1 

6.ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 3 3 1 
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7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน 3 3 1 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 3 3 1 
ด้านคุณค่าโดยสรุป 

9.ประโยชน์ของชุดท าความสะอาดท่อเดรน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

3 3 
1 

10.ประสิทธิภาพของชุดท าความสะอาดท่อเดรน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

3 3 
1 

  จากตารางที่ 4-1 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อเครื่องทะลวงท่อมินิพบว่า ภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพ 
4.2 การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานเครื่องทะลวงท่อมินิ 
 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานเครื่องทะลวงท่อมินิดังนี้ 
ตารางท่ี 4-2  ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดท าความสะอาดท่อเดรนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.36 0.422 มาก 

2 ความแข็งแรงของกล่อง 4.27 0.483 มาก 

3 ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม 3.91 0.483 มาก 

4 น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.45 0.632 ปานกลาง 

5 เสียงและการสัน่สะเทือน 3.91 0.483 มาก 

6 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.82 0.919 มาก 

7 ใช้งานในพื้นที่แคบเข้าถึงยาก 4.09 0.527 มาก 

8 เคลื่อนย้ายได้อยา่งสะดวก 4.36 0.632 มาก 

9 สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.27 0.483 มาก 

10 โครงการนี้มีประโยชน ์ 4.18 0.516 มาก 

11 สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.09 0.527 มาก 

โดยรวม 4.07   มาก 

 
  จากตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่องทะลวงท่อมินิพบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.07 มีผลการประเมินในระดับ มากเมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม และ
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เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ มากรองลงมาความแข็งแรงของกล่องมีและ สามารถแก้ไขปัญหาได้คะแนนเฉลี่ย 4.27มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ มากและหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์การประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.18มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ มากตามล าดับ 

 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การรายงานผลการพัฒนาเครื่องทะลวงท่อมินิมีประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.1.1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทะลวงท่อมินิจากการท าวิจัยเชิงทดลอง 
 5.1.2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ เครื่องทะลวงท่อมินิ 
2 สรุปผลการวิจัย 
 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
 ผลการพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องทะลวงท่อมินิโดยมีอัตราการแก้ปัญหาท่อเดรนน้ าทิ้งของระบบ
สุขาภิบาล 
 2  ความพึงพอใจ ของกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่มีต่อเครื่องทะลวงท่อมินิ  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มพนังงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน โรงพยาบาลศิริ
ราช ปิยมหาการุณย์จ านวน 10 คน มีความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ในระดับมาก (เฉลี่ย 
4.02) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน  
 

อภิปรายผล  
 การพัฒนาเครื่องทะลวงท่อมินิพบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบท
ของ ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของ
กลุ่มตัวอย่าง และจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนังงานช่าง
เทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในอาชีพพนังงานช่างเทคนิค อีกทั้งยัง
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จ านวน3ท่าน แล้วปรับปรุงแก้ไขจนได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5.3.1การที่ประสิทธิภาพของพนังงานช่างเทคนิค นี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้าง
และพัฒนาพนังงานช่างเทคนิค ดังกล่าว ผ่านกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบตามขั้นตอนกล่าวคือผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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 5.3.2การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อเครื่องทะลวงท่อมินิในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทนสวยงาม ลด
ความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้เครื่องในขณะเคลื่อนย้ายและปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า เครื่องทะลวงท่อมินินี้มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเมื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเครื่องทะลวงท่อมินิสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิสูงขึ้นไปมากกว่านี้ และน าไป
ทดลองใช้กับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   
 1.2เครื่องทะลวงท่อมินิเป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และหาประสอทธิภาพมาแล้ว เหมาะสม
กับการน าไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการท างานใกล้เคียงกันเช่น ช่าง Service Air condition 
 
 2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา ครั้งต่อไป 
 2.1ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเครื่องทะลวงท่อมินิในระยะยาว เมื่อเวลา ผ่านไปแล้วเครื่องทะลวง
ท่อมินิจะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 
 2.2  น าเครื่องทะลวงท่อมินินี้ไปทดลองใช้กับท่อเดรนประเภทต่างๆขนาดท่อเดรนน้ าขนาดต่างๆและ
ศึกษาประสิทธิผล 
 2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากขึ้น 
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ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 

Factice kit control Electrical Motor circuit (Reward-Forward circuit) 
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บทคัดย่อ 
  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

(วงจรกลับทางหมุน) (2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทาง
หมุน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนในการหา
ประสิทธิภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือผู้ที่ทดลองใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับ
ทางหมุน) เป็นพนักงาน บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน Bangkok Art Biennale จ านวน 10 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการใช้งาน
ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) และ แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 0.94  และ ได้การต่อวงจร
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) ไปทดลองใช้ทดลองกับ บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
หน่วยงาน Bangkok Art Biennale จ านวน 5 คน และ หน่วยงาน เดอะเทมโป แกรนด์ สาทร-วุฒากาศ 
จ านวน 5 คน ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการฝึกต่อวงจร  40 นาที  

 
 
 
 

________________________ 
12  นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 65000 
345 อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 65000 
12 Undergraduate of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
345 professor of Division of Electrical technologyof Phetchabun Technical College, Northern Vocational Institute3. 
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ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความ
เหมาะสม และ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.36 ระดับ 
มาก รองลงมา ความแข็งแรงของกล่องและ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คะแนนเฉลี่ย 4.27 ะดับ มาก และหัวข้อ 
โครงการนี้มีประโยชน์ คะแนนเฉลี่ย 4.ระดับ มาก หัวข้อ ใช้งานในพ้ืนที่แคบเข้าถึงยาก และ สรุปความพึง
พอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.ระดับ มาก หัวข้อ ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสม และ สียงและการ
สั่นสะเทือน คะแนนเฉลี่ย 3.91 ระดับ มาก หัวข้อย มีความปลอดภัยในการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.82 อยู่ใน
ระดับ มาก และหัวข้อสุดท้าย น้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 3.45  

 

ค าส าคัญ   :  ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
Abstract 
 This project has the objective (1) to create and find the efficiency of the training kit 
for connecting the electric motor control circuit. (Reverse cycle rotation) (2) Determine the 
satisfaction of users of the training kit for connecting the electric motor control circuit. 
(Rotation cycle) The sample group used in this research is the sample group 1, which is 3 
experts in finding the efficiency and the sample group 2 is the person who uses the electric 
motor control circuit assembly training. (Rotating back circuit) Is the staff of Prompt Techno 
Service Company Limited, Bangkok Art Biennale, 5 persons and 5 units of The Tempo Grand 
Sathorn-Wutthakat. Application record for training set for connecting the electric motor 
control circuit (Rotation cycle) and satisfaction questionnaire By using statistics to analyze 
data Consistency index (IOC), mean and standard deviation 
 The results of the evaluation by experts found that the overall picture has an 
average of 0.94 and can be connected to the electric motor control circuit. (Reverse cycle 
rotation) to experiment with Prompt Techno Service Co., Ltd., Bangkok Art Biennale, 5 
people and 5 units of The Tempo Grand Sathorn-Wutthakat. The average time spent on 
training Circuit 40 minutes per 1 circuit shows that it is effective and can be used well. 
Results of satisfaction of the users of the training kit for connecting the electric motor 
control circuit (Rotation cycle) found that the overall picture had an average score of 4.07. 
The results were evaluated at a high level. When classified by topic, it was found that the 
materials used were appropriate and easily moved and the materials used were appropriate. 
4.36 The evaluation results are at a high level, followed by the strength of the box and Able 
to solve the problem with an average score of 4.27, with the assessment results at a high 
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level and the topic of this project is useful The assessment is at the lowest level. The 
average score is 4.18. The assessment results are at a high level. 
Topics used in narrow areas, difficult access and satisfaction summary. Overall, the average 
score is 4.09. The evaluation results are at a high level. The topic of the size of the invention 
is appropriate and the color and vibration. The average score is 3.91. The highest level, the 
topic is safe to use, the average score is 3.82. The evaluation results are at a high level and 
the last topic. The weight of the invention is appropriate for use. The average score is 3.45. 
The evaluation results are moderate, respectively. 
 
Keywords: Factice kit control Electrical Motor circuit (Reward-Forward circuit) 
 
บทน า 
          ปัจจุบัน สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการน าเรื่องเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิต 
เพ่ือลดก าลังคนและต้นทุนในธุรกิจ ซึ่งเครื่องจักรส่วนมากมีความจ าเป็นต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือขับเคลื่อน 
เครื่องจักร ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมี
การเรียนรู้และท าความเข้าใจ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือที่จะให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน 

จากการสังเกต ส่วนใหญ่ ผู้ปฏิบัติงานนั้น มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าไม่
เพียงพอ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้าง และหาประสิทธิภาพ ของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการต่อวงจร มอเตอร์ไฟฟ้า และความปลอดภัยในการท างานยิ่งมากขึ้น 

 วัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียน โดยต้องการวางแผน
อย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอน ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
       1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน)      
          2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 
 1.2 เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) 
 1.3 ฟิวส์ (fuse) 
 1.4 แม็กเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor) 
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 1.5 โอเวอร์โหลด (Over Load relay) 
 1.6 ตัวตั้งเวลา (Timer)   
 1.7 หม้อแปลงกระแส (CT Current Transformer) 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       ณธรรม เกิดส าอางและคณะ (2555)  เป็นการออกแบบสร้างอินเวอร์เตอร์ 3 ระดับแรงดัน ส าหรับการ
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส โดยการสร้างสัญญาณสเปสเวกเตอร์ (Space Vector) ร่วมกับสัญญาณ 
Pulse Width Modulation (PWM) ด้วยชิพเอฟพีจีเอเบอร์ XC2S50-5tq-144 เนื่องด้วยสามารถโปรแกรม
ได้ และ มีความเร็วในการสร้างสัญญาณการสวิทช์สูง และราคาถูก และส่วนขับมอเตอร์ใช้ไอซีขับเกตเบอร์ 
IR2130 ซึ่งมีส่วนป้องกันแรงดันเกินและกระแสลัดวงจร ส าหรับสัญญาณแรงดันเอาต์พุตที่ได้จะมี ลักษณะ
คล้ายซายน์มากขึ้น เป็นผลให้กระแสที่ได้เป็นซายน์มากขึ้น ฮาร์มอนิกส์ของแรงดันและ กระแสมีค่าน้อยเป็น
ผลให้ประสิทธิ์ภาพในการควบคุมมอเตอร์สูงขึ้น และในการออกแบบสัญญาณ ควบคุมความเร็วของมอเตอร์
เหนี่ยวน า 3 เฟสจะใช้หลักการควบคุมอัตราส่วนระหว่างแรงดันต่อ ความถี่ (V/f) ซึ่งสามารถควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์โดยให้แรงบิดที่คงตัว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ (2555) การศึกษาแบบจาลองของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสมี
ความส าคัญและเป็นรากฐานที่ส าคัญของการควบคุมมอเตอร์ด้วยวิธีการทางเวกเตอร์  ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าว
จะน าไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการท างานของมอเตอร์ รวมถึงน าไปใช้ในการออกแบบตัวควบคุม ดังนั้น ใน
บทนี้จึงท าการศึกษาพฤติกรรมการท างานและสร้างแบบจ าลองเพ่ือศึกษาการท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน า
สามเฟสผ่านการจ าลองสถานการณ์การท างานของมอเตอร์บนโปรแกรม MATLAB ซึ่งการจ าลองสถานการณ์
ดังกล่าวสามารถทดสอบการท างานของมอเตอร์ที่สภาวะการท างานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทาให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วที่จะทดสอบผลการตอบสนองการท างานของมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี แบบจ าลองที่ได้
สร้างข้ึนนี้ส ามารถน ามาจ าลองสถานการณ์กับระบบที่มีการควบคุมความเร็วรอบแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุม
แบบแรงดันต่อความถ่ีคงท่ี (v/f constant) การควบคุมแบบเวกเตอร์ทางอ้อม เป็นต้น การจ าลองสถานการณ์
สามารถดูพฤติกรรมการท างานของมอเตอร์ได้ทุกจุดการท างาน จึงท าให้เกิดความเข้าใจระบบการท างานและ
สามารถพัฒนาระบบตัวควบคุมของมอเตอร์ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาแบบจ าลองของมอเตอร์เหนี่ยวน า
สามเฟสจึงมีความจ าเป็นอย่างมากสาหรับผู้ที่ก าลังจะเริ่มศึกษาพฤติกรรมการท างานและผู้ที่จะเริ่มพัฒนา
ระบบตัวควบคุมการท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ (2559) เป็นงานวิจัยนี้น า เสนอการควบคุมความเร็วของ
รถไฟฟ้าแหล่งพลังงานของระบบใช้แบตเตอรี่ที่ต่อ พ่วงกับ วงจรแปลงผันแบบ บัคก์สองวงจร มอเตอร์ที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนรถไฟฟ้า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น ในงานวิจัยใช้ตัวควบคุมพีไอในการ
ควบคุมความเร็วรอบของรถไฟฟ้าการ ออกแบบตัวควบคุมดังกล่าวใช้วิธีทางโดเมนความถี่จากการทดสอบ
พบว่า ตัวควบคุมพีไอที่สร้างขึ้น สามารถควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติโดยมีความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์ ในทุกสภาพของถนน 
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 เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์(2559) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไฟ ได้ศึกษาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงไร้แปรงถ่านควบคุมการท่างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยน่าไปใช้กับจักรยาน สามล้อไฟฟ้า 
เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านไม่ต้องบ ารุงรักษาเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบดั่ง
เดิม ระบบ ควบคุมที่น่าเสนอใช้หลักการแบบสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งข้อมูลต าแหน่งสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์มาจาก
ตัวตรวจจับฮอลล์ที่มีมุมต่างกัน 120 องศา โดยการหมุน 1 รอบ ใช้การอ้างอิง 6 ขั้น เพ่ือยืนยันระบบการ
ควบคุมท่ีน่าเสนอ ได้ทดสอบควบคุมความเร็วของจักรยานสามล้อ ไฟฟ้าบรรทุกน้ าหนัก 80 กิโลกรัม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
    ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน)  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
          กลุ่มตัวอย่าง 1 เพ่ือการหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
    -  นาย สมพงษ์ แคสา 
    -  นายภัททรพล นวเพ็ญกุล 
    -  นายธีรวัตร ศรีแก้ว  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อมเทคโน เซอร์วิส 
จ ากัด หน่วยงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่  จ านวน 5 คน และคอนโดมิเนียม เดอะเทมโป แกรนด์ สาทร-
วุฒากาศ จ านวน 5 คน 

 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วงจรกลับทางหมุน) 
เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.1. ขั้นตอนการสร้าง ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
 3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ ช่างประจ าอาคาร 
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 3.1.3 ด าเนินการออกแบบ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) ให้มีรูปแบบ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.4 น าร่างรูปแบบ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
 3.1.5 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพครูช านาญการ จ านวน 
3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

3.1.6 ด าเนินการสร้าง ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) ตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ  

3.1.7 น าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรกลับทางหมุน) ดังนี้ 

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรกลับทางหมุน) คือ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 10 คน 

3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานช่างเทคนิคบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส 
จ ากัด ที่มีต่อชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) จ านวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
 3.2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  

3.2.3 ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจร
กลับทางหมุน) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
แบ่งกลุ่มค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านคุณค่าโดยสรุป โดยก าหนดค่าระดับ
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.2.4 น าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน 3 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง และน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC  
        น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   
 3.2.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ี 2  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้พัฒนาสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทาง
หมุน) รายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  4.1.1 ด าเนินการจัดท าชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) พร้อมแบบ
บันทึกข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง 2 

  4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน)  
 4.1.3 น าไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ ต่อไป 
        4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจจากการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรกลับทางหมุน) 

 4.2.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับ
ทางหมุน) ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่เป็น กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด หน่วยงาน 
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จ านวน 10 คน 
           4.2.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 ประสิทธิภาพชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

5.2 เก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
5.3 ค่าระดับความพึงพอใจของพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด ที่ใช้ชุดฝึกการ

ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้  
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  1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1. ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร 

    
N

X
X 
  

                    X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

                X   ผลรวมของคะแนน 
                     N   จ านวน 
 6.2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร  

                                            S.D.  =   S2 
     
    =                                         
 

(N แทนจ านวนคน) 
 6.3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร 

N
R

IOC 
  

 

 IOC  = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

       R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
        N   = จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิจัย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในบทที่ 3 ได้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรกลับทางหมุน) จากซึ่งเป็นการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) จาก ซึ่งผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

s
2
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รูปที่ 1 ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
1. ผลการทดสอบการใช้งานของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 

โดยมีผลการทดสอบการใช้งานของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) กับพนักงาน
ช่างเทคนิคบริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จ ากัด จ านวน 3 คน ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 1 การทดลองชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจร กลับทางหมุน) 

การทดลอง 
ผลการทดลอง ระยะเวลา 

(นาที) ต่อได้ ต่อไม่ได้ 

พนักงานช่างเทคนิค คนที่ 1  
  

40 

พนักงานช่างเทคนิค คนที่ 2  
  

45 

พนักงานช่างเทคนิค คนที่ 3  

 

43 

ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการต่อวงจร กลับทางหมุน ของช่างเทคนิคคือ : 41.5 นาที 

 
 

2. การหาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 (วงจรกลับทางหมุน) 
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ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการออกแบบ 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 3 1 

2.ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

+1 +1 +1 3 1 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 

ด้านการใช้งาน 

5.ความสะดวกในการใช้งานของชุดฝึก +1 +1 +1 3 1 

6.ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก 0 +1 +1 2 0.67 

7.การท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกต่อ
ผู้ใช้งาน 

+1 +1 +1 3 1 

8.สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก +1 0 +1 2 0.67 

ด้านคุณค่าโดยสรุป 
9. ประโยชน์ของชุดฝึก +1 +1 +1 3 1 

10. ประสิทธิภาพของชุดฝึก +1 +1 +1 3 1 

รวม 8 10 10 28 9.3 

เฉลี่ย 0.8 1.0 1.0 0.94 0.94 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจร

กลับทางหมุน) พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จ านวน 3 คนโดยการน าข้อมูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไปนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
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3. การหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.36 0.422 มาก 

2. ความแข็งแรงของชุดฝึก 4.27 0.483 มาก 
3. ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม 3.91 0.483 มาก 

4. ความน่าสนใจในชุดสาธิต 3.45 0.632 มาก 

5. ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก 3.91 0.483 มาก 
6. ง่ายต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ท
มอเตอร์ 

3.82 0.919 มาก 

7. ใช้ทดลองการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 4.09 0.527 มาก 

8. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก 4.36 0.632 มาก 

9. โครงการนี้มีประโยชน์ 4.27 0.483 มาก 
10. สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.18 0.527 มาก 

11.สรุปความพึงพอใจโดยรวม 4.09 0.527 มาก 

โดยรวม 4.07  มาก 

  
         จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับ
ทางหมุน) พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07  มีผลการประเมินในระดับ มาก เมื่อจ าแนกตามหัวข้อ พบว่า 
ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก คะแนนเฉลี่ย 4.36 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก รองลงมา วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้มีความเหมาะสม ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม และ ใช้ทดลองการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 
คะแนนเฉลี่ย 4.27 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อ โครงการนี้มีประโยชน์ การประเมินอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.45 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
        ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) ที่สร้างขึ้นพบว่ามีประสิทธิภาพตามที่ผู้
เชียวชาญให้ค าแนะน าและน าไปทดลองการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ กลุ่มตัวอย่าง ที่
ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยส ารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
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จากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนังงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 1. การที่ประสิทธิภาพของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน)  นี้ มี
ประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญได้ให้ค าแนะน า ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) ได้ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2. การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บ.พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มี
ความพึงพอใจต่อชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบ เครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่คงทน ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจาก
การใช้ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 จากผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า ชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (วงจรกลับทางหมุน) 
สร้างขึ้นเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการต่อวงจรควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์แบบวงจรกลับทาง
หมุน ภายในหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ความสะดวกและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 
 1.2 ในการใช้งานสิ่งที่ควรค านึงถึง คือความปลอดภัยของชุดฝึกการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
(วงจรกลับทางหมุน) ในการใช้งาน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรเพิ่มในเรื่องการเคลื่อนย้ายของชุดฝึกเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
 2.2 ควรเพิ่มในเรื่องการต่อวงจรท าให้ชุดฝึกมีการต่อวงจรสามารถทดลองวงจรได้  
 2.3 ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้มากขึ้น 
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S 075 
พัฒนาระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน  

กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
Development of staff transfer system  

case study Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. 
อิสริยา อ่อนบุญ1   ชินกฤต ประสารยา2 

Isariya Onboon1   Hinagidec Prasanya2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือพัฒนาระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตกล้องติดรถยนต์ จ านวน 120 คน เลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจระบบรถรับ-สง่ พนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  
 สรุปผลการวิจัยพบว่า พัฒนาระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด มีค่าเฉลี่ย  = 4.63  ความแปรปรวน S.D = 0.49 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความพ่ึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ในภาพรวม มี

ค่าเฉลี่ย  = 4.60 ความแปรปรวน S.D = 0.49 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ระบบรถรับ-ส่งพรักงาน 
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 The purpose of this research is to develop a staff-transfer system in the case of Sony 
Technology (Thailand) Co., Ltd. and to study the satisfaction of the staff of the shuttle bus 
system. Case study Sony Technology (Thailand) ) Ltd The sample group used in this research 
consisted of a sample group used in the research study, namely 120 staff members of the 
car camera production. The tools used in this research were employee satisfaction 
evaluation system, case study, Sony Technology (Thailand) Company Limited. 
 Conclusions found that Development of staff transfer system case studies Sony 

Technology (Thailand) Co., Ltd. has an average  = 4.63, S.D variance = 0.49 is the highest 
level. And the satisfaction of users of the service system for employees - the case study of 

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. in the overall average  = 4.60 S.D variance = 0.49 is 
the highest level 
 
Keywords : Satisfaction, car-delivery system 
 
1. บทน า 
 การจัดรถรับส่งพนักงาน เป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางมาท าางานได้ สาเหตุอันเนื่องมาจาก สถานที่ท าางานและท่ีพักอาศัยมี
ระยะทางที่ไกล ส่งผลให้ลูกจ้างเดินทางมาท าางานไม่สะดวก การจัดรถรับส่งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย 
ลดปัญหาการจราจร ช่วยประหยัดพลังงาน ฯลฯ อีกด้วย และในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นซึ่งเห็นได้จากการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ
เช่นทางด้านอุตสาหกรรม การศึกษา ด้านธุรกิจ การติดต่อสื่อสารและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เป็นต้น จากความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท างานในด้านต่างๆ นั้น
ง่ายขึ้น ในการท าธุรกิจอะไรก็ตาม ถ้ามีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ธุรกิจนั้นๆ ก็จะ ท างานได้
ง่ายมากขึ้น 
 ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงได้น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการในด้าน ให้ความสะดวกในการที่พนักงาน
ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสายรถรับ-ส่งพนักงานในแต่ละสัปดาห์และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานให้ดี
ยิ่งขึ้น มีความเป็นระเบียบและช่วยให้ประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล การให้ข้อมูล การจัดตารางเวลาของ
สายรถรับ-ส่งพนักงานในแต่ละช่วงเวลาของการรับ-ส่งพนักงาน 
 ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพ่ือใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการแสดงข้อมูลสายรถรับ-ส่งพนักงานในแต่ละจุด และในแต่ละช่วงเวลา
ของการเข้ากะเช้า กะดึก 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 2.1 เพื่อพัฒนาระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. (2560) Adobe Dreamweaver คือโปรแกรมท าเว็บ แก้ไข HTML 
ส าหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนา
โปรแกรมท่ีมีการรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ ท าให้ ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรม
อ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน Dreamweaver สามารถท างานกับภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนา
มิค ซึ่งมีการใช้ HTML เป็นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึง
การจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อีกด้วย ในการเขียนเว็บเพจ จะมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Text 
Editor ทั่วไป คือว่ามันจะเรียงชิดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรือ น าไปวางต าแหน่งที่ต้องการได้ทันที่
เหมือนโปรแกรมกราฟิก เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจัดวางรูปแบบตามที่เราต้องการ ก็ใช้ตาราง Table เข้า
มาช่วยจัดต าแหน่ง ซึ่งเมื่อมีการจัดวางรูปแบบที่ซับซ้อนมากข้ึน การเขียนภาษา HTML ก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นกัน 
โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขียนเว็บได้ตามท่ีเราต้องการทั้งหมด วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
คือ ควรจะเรียนรู้หลักการของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับผู้ที่ต้องการประกอบ
อาชีพ Webmaster แบบจริงจัง อาจจะไม่ต้องถึงกับท่องจ า Tag ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แต่ขอให้รู้ เข้าใจหลักการก็
พอแล้ว เพราะหลาย ๆ ครั้งที่เราจะเขียนเว็บใน Dreamweaver แล้วกลับได้ผลผิดเพ้ียนไป ไม่ตรงตามที่
ต้องการ ก็ต้องมาแก้ไข Code HTML เอง และความสามารถของ Dreamweaver มีดังนี้ 
  3.1.1 สนับสนุนการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความ
ว่า เว็บที่เราเขียนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจจริงๆ ช่วยให้เราเขียนเว็บเพจง่ายขึ้น 
ไม่ต้องเขียน Code HTML เอง 
  3.1.2 มีเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุ่นสูง 
  3.1.3 สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่างๆ ทั้งฝั่ง Client และ Server เช่น Java, ASP, PHP, CGI, 
VBScript 
  3.1.4 มีเครื่องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปที่เครื่อง Server เพ่ือท าการเผยแพร่งานที่เรา
สร้างในอินเทอร์เน็ต โดยการส่งผ่าน FTP หรือ โดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอกช่วย เช่น WS FTP 
  3.1.5 รองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่เสียง, การแทรกไฟล์วิดีโอ, การใช้งานร่วมกับโปรแกรม 
Flash , Fireworks 
 3.2 หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 อัจฉราพร ด านิล และเกศรัตน์ ชลธี (2559) เว็บไซต์ (website, web site, หรือ web site) 
หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลผ่าน
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คอมพิวเตอร์โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่าโฮมเพจ เว็บไซต์
โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสีย
ค่าบริการเพ่ือที่จะดูข้อมูลในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ 
ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์ส าหรับนักธุรกิจหรือองค์กร
ต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราเซอร์ โปรแกรมท่ีช่วยให้
เราสามารถสร้างเว็บขึ้นมาโดยไม่จ าเป็นต้องเขียนโค้ดภาษา HTML เลยก็ได้ ซึ่งการสร้างเว็บเพจก็สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ต่างๆ ได้มากมาย โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บ มีประสิทธิภาพและมีข้อดีข้อเสียที่
แตกต่างกันแล้วแต่จะน าไปใช้ ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บเพจ เช่นโปรกรม Dreamweaver,Adobe 
PhotoShop, Microsoft -word ทุกโปรแกรมที่ได้กล่าวถึงข้างต้นต่างก็มีพ้ืนฐานมาจากการใช้ภาษา HTML 
(HyperText Markup Language) เกือบทั้งหมด โดยเป็นภาษาท่ีมีลักษณะของโค้ดคือเป็นไฟล์เก็บข้อมูลที่
เป็นตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII Coed) ซึ่งสามารถที่จะอ่านเข้าใจได้ และเป็นเอกสารที่มี
ความสามารถสูงกว่าเอกสารธรรมดาทั่วไปทั้งนี้เพราะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ และจัดอยู่ในตระกูลของ
ภาษาท่ีใช้ส าหรับก าหนดรูปแบบของเอกสาร (Markup Language)  กราฟิกส าหรับเว็บก็เป็นอีกองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยสื่อความหมายของเว็บให้ผู้ใช้ได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นรูปแบบกราฟิกส าหรับเว็บมีประเภท
ไฟล์อยู่ 2ประเภทที่นิยม คือ GIF (Graphic Interchange Format) และ JPEG (Photographic Experts 
Group) ทั้งสองไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่นักออกแบบเว็บส่วนใหญ่น ามาใช้บนหน้าเว็บเพราะเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กเมื่อ
น ามาจัดแสดงบนหน้าเว็บใช้เวลาในการดาว์นโหลดหน้าเว็บไม่นาน 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  พนักงานฝ่ายผลิตบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตกล้องติดรถยนต์ จ านวน 
120 คน เลือกแบบเจาะจง 
 4.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
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  4.2.1 แผนผังระบบงาน  (System Flow Chart) 
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  4.2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

 
  
 4.3 การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
  4.3.1 วิธีการสร้างระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
   4.3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถรับ-ส่งพนักงาน 
   4.3.1.2 ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนาระบบรถรับ-ส่งพนักงาน จากหนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.3.2 การออกแบบระบบจองสนามกีฬาส่วนกลาง กรณีศึกษา ส านักงานอมตะซิตี้ ระยอง  
   4.3.2.1 วิเคราะห์ระบบและเขียน Story board โดยมีการแสดงล าดับการ างาน ระบบ
รถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  4.3.3 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
   4.3.3.1  ศึกษาเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใน
ระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนา       
   4.3.3.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากหนังสือต ารา  และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง     
   4.3.3.3  วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน          
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   4.3.3.4  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย     
   4.3.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน 
พิจารณาเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข   
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  4.4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความ
พึงพอใจที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543  :  102 – 
103) 
   4.4.1.1  ค่าร้อยละ 

    P  =   100x
N

f  

    เมื่อ     P แทน ค่าร้อยละ 
     f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
   4.4.1.2 ค่าเฉลี่ย 

    X  =  
N

X  

    เมื่อ  X  แทน ค่าเฉลี่ย 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
   4.4.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    S   =   
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

    เมื่อ     S     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
    N    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ประสิทธิภาพของระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ที่พัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่าผลที่ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 
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จากผลการศึกษาวิจัยระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็น 4.60 (SD. = 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งถือว่า
เป็นระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้งานได้จริง เป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบรถ-รับส่ง
พนักงานทางด้าน ระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จริงในการแสดงข้อมูลของสายรถ ระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัดพร้อมทั้งสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในระบบงานได้จริง พร้อมทั้งสามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลอภิปรายโดยย่อ ได้ดังนี้ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปอภิปรายผลโดยย่อ ได้ดังนี้ ในเรื่องของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เรื่องความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ และประโยชน์ของ

ระบบต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย  �= 4.67 (SD. = 0.48) มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือเรื่อง 

ความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย  = 4.63 (SD. = 0.49) มีระดับคุณภาพมากที่สุด และความ

พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเรื่อง ความรวดเร็วในการท างาน มีค่าเฉลี่ย = 4.43 (SD. = 0.50) มีระดับ
คุณภาพมาก 
7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 7..1 ข้อเสนอแนะในการน าเสนอระบบรถรับ-ส่ง พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ไปใช้ 
  7.1.1 -ไม่มี- 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  7.2.1 -ไม่มี- 
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S 076 
ชุดสาธติเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าลน้และระดับน้ า 3 ระดับ 

ในถงัเกบ็น้ าใต้ดนิแจ้งเตือนไปยงัแอปพลิเคชั่นไลน ์
demo Detection Incoming water and Overflow and water level by the 

sensor in Water Underground Tank Notification to the LINE application. 
 

นนทวัฒน์ จิตรค้ าคูณ1 อัษฎาวุธ อู่เงิน2 

Nontawat Chitkumkoon1 Autsadawut Ungoen2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) สร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับ
ในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตเ ซนเซอร์
ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์  

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมของการออกแบบโครงสร้าง แบบวงจรควบคุมและ
ผังการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้ของการออกแบบโครงสร้าง แบบวงจร
ควบคุมและผังการท างานมีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก 

ผู้จัดท าได้ออกแบบเครื่องมือโดยใช้แบบประเมินในการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ า
เข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ภายในอาคารศูนย์การค้า 
CHERRY MALL ในเดือนธันวาคม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บ
น้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์พบว่า ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับ
ในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถท างานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ประสิทธิภาพการ
ท างานของชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์อยู่ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ: เซนเซอร์, แอปพลิเคชั่นไลน์, ถังเก็บน้ าใต้ดิน 
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This research with the objectives 1) to design and build a demo Detection Incoming 
water and Overflow and water level by the sensor in Water Underground Tank Notification 
to LINE application 2) To test for the efficiency of the demo Detection Incoming water and 
Overflow and water level by the sensor in Water Underground Tank Notification to LINE 
application 
 Expert evaluation results the appropriateness of structural design The control circuit 
and the work flow chart are average 4.38 at the highest level, The possibility of structural 
design The control circuit and work flow chart have an average of 4.02 at a high level 

The organizer can design the tool using the evaluation form. To find the performance 
of the demo Detection Incoming water and Overflow and water level by the sensor in Water 
Underground Tank Notification to line application. Within the CHERRYMALL Shopping center 
in December using statistics to analyze data and standard deviation 
 The results of the study were as follow, the demo Detection Incoming water and 
Overflow and water level by the sensor in Water Underground Tank Notification to line 
application able to work according to the specified conditions. Performance of demo 
Detection Incoming water and Overflow and water level by the sensor in Water 
Underground Tank Notification to line application was high level 
 
Keywords: Sensor, LINE Application, Underground Tank 
 

บทน า 
ในงานระบบอาคารสูงนั้นประกอบด้วยงานหลักๆ คือ งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งาน

ระบบป้องกันอัคคีภัยและงานระบบสุขาภิบาล หน้าที่ในส่วนของช่างประจ าอาคารมีหน้าที่หลักคือดูแล
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงงานในทุกระบบที่มีอยู่ในอาคารสูง ในส่วนของงานระบบงานสุขาภิบาลและงานระบบ
ป้องกันอัคคีภัย สิ่งที่ส าคัญที่สุดในงานระบบนี้คือน้ า ที่จะต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน 
รวมทั้งการใช้น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค เพ่ือให้น้ ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานในแต่ละวัน ช่าง
ประจ าอาคารมีหน้าที่เข้าไปท าการตรวจเช็คระดับน้ าในทุกๆวัน เพ่ือให้รู้ปริมาณน้ าที่มีอยู่ในถังเก็บน้ าใต้ดินว่า
มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานหรือไม่ มีความผิดปกติหรือไม่ มีน้ ามาเติมในถังเก็บน้ าใต้ดินอย่าง
สม่ าเสมอหรือไม่ ลูกลอยท างานปกติหรือไม่ มีน้ าล้นออกจากถังเก็บน้ าใต้ดินหรือไม่ เพ่ือให้ระบบการท างาน
ถูกต้องและเกิดปัญหาน้อยที่สุด  

หากเกิดปัญหาน้ าล้นออกจากถังเก็บน้ าใต้ดินสิ่งที่ตามมาคือ สูญเสียน้ าโดยไร้ประโยชน์ ปริมาณการใช้
น้ าในอาคารมีการใช้น้ าเท่าเดิม แต่เมื่อตรวจสอบที่มิเตอร์น้ าจะพบว่าปริมาณการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นโดยที่ช่างประจ า
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อาคารอาจไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีผลโดยตรงกับทางอาคารที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินทางการเงินเพ่ิมโดยไร้ประโยชน์
จากการเกิดน้ าล้นแล้วช่างประจ าอาคารไม่ทราบว่าเกิดน้ าล้นที่ถังเก็บน้ าใต้ดิน  

การทราบถึงระดับน้ า ก็เพ่ือให้ช่างประจ าอาคารสามารถรู้ถึงปริมาณการใช้น้ าในทุกๆวันได้ เพ่ือให้รู้ว่า
แต่ละวันมีการใช้น้ าในระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย การใช้น้ าอุปโภค บริโภค มากน้อยเพียงใด หาก
ปริมาณน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จะท าให้เกิดปัญหากับระบบน้ าของอาคารโดยตรง 
ส่งผลต่อการใช้น้ าในการอุปโภค บริโภค ระบบสุขาภิบาล  

หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร แต่ปริมาณน้ าที่มีในถังเก็บน้ าใต้ดินมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานใน
ระบบป้องกันอัคคีภัย จะส่งผลเสียอย่างมากต่อทรัพย์สินของทางอาคาร  

ซึ่งการเข้าท าการตรวจเช็คระดับน้ านั้น ช่างประจ าอาคารไม่สามารถเข้าไปตรวจเช็คตลอดเวลาได้ จึง
ได้คิดจัดท าชุดสาธิตเซนเซอร์วัดระดับน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนระดับน้ าผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ขึ้นมา เพ่ือ
ใช้เป็นต้นแบบในการน าไปประยุกค์ใช้กับสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต ซึ่งจะท าให้สามารถรู้ระดับน้ าและ
ความผิดปกติของระบบเติมน้ าได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์และไม่จ าเป็นเข้ าไปตรวจเช็ค
ระดับน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินทุกวัน ท าให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานของช่างประจ าอาคารมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้ง
เตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ าในถังเก็บ
น้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบพัฒนาและสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์
ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ครั้งนี้ประกอบด้วย 

 1. เซนเซอร์วัดระดับ Level Sensor 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของบอร์ด Arduino 
3. หลักการเขียนโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมผ่านบอร์ด Arduino 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนและวิธีการด าเนินโครงการเรื่องชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยัง แอปพลิเคชั่นไลน์มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์และ  

2) เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของชดุสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์และน าไปประยุกต์ใช้
กับการท างานจริงซึ่งมีวิธีการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง แผนผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) และการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 
ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์  

 
 

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างด้านหน้าชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และ
ระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

 
 

แผนผังที่1 แผนผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น 
และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

   
 
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ระดับ

ความ
ความเป็นไปได ้ ระดับความ

คิดเห็น (Propriety) (Feasibility) 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1706 

 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างของชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับ
น้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดิน
แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

4.53 0.377 มากที่สุด 4.08 0.357 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุมของชุดสาธิตเซนเซอร์
ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บ
น้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

4.26 0.43 มากที่สุด 4 0.178 มาก 

ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรมของชุดสาธิต
เซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับ
ในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

4.36 0.48 มากที่สุด 4 0.288 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ความคิดเห็น 4.38333 0.429 มากที่สุด 4.02667 0.2743333 มาก 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
 
2. ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดิน

แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 
 2.1 ตัดแผ่นอะคริลิคตามขนาดที่ก าหนดและประกอบตามแบบ 
 2.2 เจาะช่องบริเวณด้านหน้า ขนาด 90X30 มม. ส าหรับติดตั้งจอแสดงผล LCD  
 2.3 เจาะรูส าหรับติดตั้ง Switch On-Off Pump ดูดน้ าและร้อยสายไฟเข้ากล่องวงจรตามแบบ 
 2.4 ตัดแผ่นฐานรองภายในส าหรับยึดอุปกรณ์ควบคุมต่างๆและติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ 
 2.5 เขียนโค้ดโปรแกรมและอัพโหลดลงบอร์ด Node MCU ESP8266 และทดสอบการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่2 แสดงแบบวงจรควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์และสายควบคุมต่างๆตามที่ออกแบบไว้ 

 
3. ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับ

ในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 
 3.1 ศึกษางานวิจัยของเรื่องการวัดระดับน้ าโดย Arduino  
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  3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น 
  3.3 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้ว มาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ า
ล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 
  4.1 ด าเนินการอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Node MCU ESP8266 เพ่ือเชื่อมต่อกับ Wifi  

4.2 ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพการท างานการตรวจจับน้ าของเซนเซอร์และการท างาน
ของโปรแกรมของบอร์ด Aduino ที่แจ้งเตือนข้อความไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 
 4.3 ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพในการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi)  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับคือ การหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
 
ขอบเขตของโครงการ 

1. ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยัง
แอปพลิเคชั่นไลน์ มีคุณสมบัติดังนี้ 
   1.1 ใช้ Node MCU ESP8266 
  1.2 จ่ายแรงดันไฟฟ้า 3VDC กับบอร์ด Anuino และเซนเซอร์วัดระดับน้ า 
  1.3 ใช้แรงดันไฟฟ้า 220VAC เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก 
 2. ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ า ใต้ดินแจ้งเตือนไปยัง
แอปพลิเคชั่นไลน์ต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wifi จึงจะสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ 
 3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 
2562 
 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้
ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบและสร้างเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพดังนี้ 

1. ทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานการตรวจจับน้ าของเซนเซอร์และการท างานของโปรแกรมของ
บอร์ด Aduino ที่แจ้งเตือนขอ้ความไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

2. ทดสอบหาประสิทธิภาพในการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi) จากเราท์เตอร์ไปยังชุด
สาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

การทดสอบครั้งที ่ มีการแจ้งเตือน แสดงข้อความการ 
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ทางไลน ์ แจ้งเตือนถูกต้อง 

1 √ √ 

2 √ √ 

3 √ √ 

4 √ √ 

5 √ √ 

รวม 5 5 

% 100% 100% 

 
ตารางท่ี2  ทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานการตรวจจับน้ าของเซนเซอร์และการท างานของโปรแกรมของ

บอร์ด Aduino ที่แจ้งเตือนข้อความไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 
จากตารางที่ 2 พบว่า ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้

ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถท างานได้ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 5 เงื่อนไข จากการ
ทดสอบทั้งหมด 5 ครั้งในแต่ละเงื่อนไข ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถัง
เก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ได้จ านวน 5 
ครั้ง ข้อความที่แจ้งเตือนมีความถูกต้อง จ านวน 5 ครั้ง ในทุกๆเงื่อนไข คิดเป็นร้อยละ 100 

ระยะทาง จ านวนครั้งการทดสอบ 
ผลรวม % 

(เมตร) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

20 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

30 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

40 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

50 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

60 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

70 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

80 เมตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100% 

90 เมตร √ √ x √ √ √ √ √ √ √ 9 90% 

100 เมตร x x √ √ √ x x x x x 3 30% 

ผลรวมการทดสอบทั้งหมด 92 92% 

 
ตารางท่ี3 แสดงผลทดสอบประสิทธิภาพในการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi) ชุดสาธิตเซนเซอร์

ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 
จากตารางที่3 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการรับสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi) ระยะทางจาก

เร้าเตอร์ไปยังชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ ในระยะไม่เกิน 90 เมตร ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับใน
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ถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์สามารถท างานส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ครบ
ทั้ง 10 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 ในระยะเกิน 90 เมตร ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 
ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์สามารถท างานส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 
ได้ 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 และในระยะ 100 เมตรชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 
ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์สามารถท างานส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์
ได้ 3  คิดเป็นร้อยละ 30 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไป
ยังแอปพลิเคชั่นไลน์ในการทดสอบในครั้งแรก เกิดปัญหาเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับน้ าได้และส่งสัญญาณ Input 
เข้ามาที่บอร์ดบอร์ดสามารถท างานส่งสัญญาณการแจ้งเตือนเข้าไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ แต่แสดงข้อความ
การแจ้งเตือนต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถรู้ระดับน้ าที่แน่นอนได้จึงท าการแก้ไขโค้ดโปรแกรมใหม่และท าการ
ทดสอบครั้งที่ 2 ท าให้การแจ้งเตือนข้อความที่ส่งไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ แจ้งเตือนข้อความเพียงครั้งเดียว เมื่อ
เซนเซอร์สามารถตรวจจับน้ าได้ที่ระดับต่างๆ 

 ผลจากการทดสอบพบว่า ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ า
ใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถท างานได้ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 5 เงื่อนไข จาก
การทดสอบทั้งหมด 5 ครั้งในแต่ละเงื่อนไข ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับใน
ถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ได้จ านวน 
5 ครั้ง ข้อความที่แจ้งเตือนมีความถูกต้อง จ านวน 5 ครั้ง ในทุกๆเงื่อนไข คิดเป็นร้อยละ 100 โดยระยะทาง
จากโทรศัพท์มือถือไปยังชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้ง
เตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ มีผลต่อการท างานการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ เมื่อระยะห่าง
มากกว่า 90-100 เมตร ชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถส่งสัญญาณการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ได้เป็นบางครั้ง 
 
อภิปรายผล 
  จากการด าเนินการสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้
ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ตั้งแต่กระบวนแรกเริ่มคือ การก าหนดปัญหาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือ
น ามาสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ า ใต้ดินแจ้งเตือนผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ โดยได้น าความรู้ด้านการต่อวงจรไฟฟ้าและการเขียนโค้ดโปรแกรมที่ได้เรียนรู้มาน ามา
ประยุกต์ใช้ จึงได้เกิดโครงงานชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดิน
แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยผู้จัดท าได้ก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินการสร้างชุดสาธิตเซนเซอร์
ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เพ่ือหา
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ประสิทธิภาพของโครงงานชุดสาธิตส าหรับตรวจวัดระดับน้ า พบว่า ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเซนเซอร์
ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถ
น าไปใช้งานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ สามารถแจ้งเตือนน้ าเข้า น้ าล้นและระดับน้ า 3 ระดับเป็น
ข้อความไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ าเข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือน
ไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. ควรหาอุปกรณ์บอร์ดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีระยะการรับสัญญาณได้ไกลและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

 2. ควรศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและติดตามประมวลผลการท างานของชุดสาธิตเซนเซอร์ตรวจจับน้ า
เข้า น้ าล้น และระดับน้ า 3 ระดับในถังเก็บน้ าใต้ดินแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ 

 3. ควรพัฒนาตัวอุปกรณ์และโปรแกรมการท างานให้สามารถแจ้งเตือนระดับน้ าแบบบอกเป็นปริมาณ
น้ าที่มีอยู่ได ้
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S 077 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต 

กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
Development of Mobile Application Tracking Control Boxes System, 

Case study SHARP APPLIANCES (THAILAND) LIMITED 
 

เนตรฤทัย สุขอนันต์1* ธนมญพฤทธิ์ สุขธนานิภาสิริ2  

Netruetai Sukanan1* Thanamolyapuk Suktananipasiri2  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมใน
สายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2)  ประเมินประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ โมบาย
แอปพลิเคชั่นระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิตซึ่งพัฒนาจาก MIT App Inventor และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการออกแบบหน้าจอ ด้านการจัดการข้อมูล ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการตอบสนอง และด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น และแบบประเมินประสิทฺธิภาพการใช้
งานแอปที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) (มีค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.89) โดยผู้เชี่ยวชาญสถิติที่ใช้ใน
งานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชั่นระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมใน
สายการผลิต บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ภาพรวมพบว่า คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) และผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของโมบาย
แอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า (Black Box Testing) พบว่า โมบายแอปพลิเคชั่นระบบติดตามสถานะกล่อง
ควบคุมในสายการผลิตทีพั่ฒนาขึ้นมา คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ค าส าคัญ : ระบบติดตามกล่องควบคุม โมบายแอปพลิเคชั่น โปรแกรมประยุกต์  
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This research aims to: 1) develop a mobile application offers system monitoring, 
control box in-line case study of SHARP APPLIANCES (THAILAND) LIMITED 2) evaluating app 
performance applications. the developed By informants, including 5 experts instruments 
including mobile apps, application tracking system status controller on the production line, 
which was developed by MIT App Inventor and evaluate the performance of the 5 aspects: 
the design. Screenshot Data Management Security The response And the use of application 
functionality. The statistics used in this research are the mean and standard deviation.The 
results showed that the performance of the mobile application offers system monitoring, 
control box in the production of SHARP APPLIANCES (THAILAND) LIMITED, overall the quality 
is very good (average 3.95 and. standard deviation 0.45) and the results validate the work of 
mobile application functionality with a black box (Black box testing) found that mobile 
application offers system monitoring, control box line. Blossom Developed The quality was 
high, and according to standard criteria. 

 
Keywords: Tracking Control Boxes System, Mobile Application, Application 
 

บทน า 
การใช้แอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริการเชิงธุรกิจ และการ

พัฒนาแอปพลิเคชันที่ค านึงถึงการบริการ จะช่วยส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันด้วยแนวคิด
สถาปัตยกรรมเชิงบริการด้วย และส่งผลต่อการเขียนโปรแกรมเสริมเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้งานง่าย [1] 
เนื่องจากมีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจด้านผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย ความง่ายต่อการเข้าใช้บริการ 
และสอดคล้องกับผู้ให้ท าธุรกิจด้านบริการที่ต้องการขยายฐานลูกค้า เพ่ือสร้างรายได้ที่มากขึ้นต่อการลงทุน [2] 
ซึ่งสอดคล้องกับการความต้องการพัฒนารูปแบบการบริการของ บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และส่งเสริมประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์กร โดยปัจจุบัน บริษัท ได้
ด าเนินการจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ซึ่งไม่สะดวก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการสร้างแอพพลิเคชั่นระบบ
รับเข้าและส่งออกกล่องควบคุม ด้วยการน าโปรแกรม MIT App Inventor [3] ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิตรูปแบบเดิมเป็นการจดบันทึกลงบนกระดาษ จากนั้น
ก็แปะไปกับกล่องควบคุมและส่งไปยังฝ่ายผลิต ซึ่งกระบวนการดังกล่าวท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและผิดพลาด 
ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต กรณีศึกษา
บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
รับเข้าและส่งออกกล่องควบคุมได้อย่างถูกต้องแม่นย า ท าให้ง่ายต่อสถานประกอบการ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท 

ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชันระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมใน

สายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต 

กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล [4] ให้ความหมายว่า “วิจัยเรื่องแนวโน้มการใช้โมบายแอพพลิเคชั่น โดย
แนวโน้มการใช้งาน Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน มา ซึ่งเป็น
ผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยี ของตัวเครื่องโทรศัพท์จาก ค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทต่างๆ ที่  แข่งขันกันเพ่ือชิงความเป็น
หนึ่งในตลาดด้าน Mobile Application ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชั่น แบ่งเป็นการ พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบ 
(Operation System) และแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ และด้วยแอพพลิเคชั่น
ที่ เพ่ิมขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาให้ผู้ใช้ อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ทา ธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อและสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือ แม้แต่การเล่นเกมส์ ซึ่งมีทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการ
ใช้งานอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ทาให้บริษัทชั้นนาด้านโทรศัพท์มือถือหลายแห่งหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โปรแกรม บนโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่อว่าจะมีอัตราการดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด”  

บุษรา ประกอบธรรม [5] งานวิจัยเรื่อง แนวโน้มธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟน 2010 ได้กล่าวไว้ว่า 
“สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สามารถย่อกิจกรรมหลายๆอย่างให้มา
อยู่ในฝ่ามือได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต การดูหนัง ฟังเพลง หรือแม้แต่เป็นผู้ช่วย
ส่วนตัวก็สามารถท าได้ซึ่งสามารถท าได้ดีไม่แพ้เครื่องคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว สมาร์ทโฟนจึงเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่
สามารถตอบโจทย์ให้กบัคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสมาร์ทโฟนแต่ละค่ายจะมีการใช้ระบบปฏิบัติการที่มีความ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น Windows Mobile, Symbian, Android, Blackberry หรือ iPhone เป็นต้น รวมทั้ง
แอปพลิเคชันใหม่ๆเพ่ือดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นยอดขายของตนเองให้เพ่ิมข้ึน” 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล    
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน  
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
1. แอปพลิเคชั่นระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอ

พพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษา ค้นคว้าและด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบ (SDLC System Development Life cycle) [6] 
อธิบายได้พอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1.1 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Ware) ซึ่งผู้วิจัยใช้การจ าลอง
เครื่องแม่ข่ายด้วยชุดโปรแกรม MIT App Inventor 

1.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจระบบงานและท าการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานออกเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 1-2 

 

 
 

ภาพที่ 1 ส่วนแสดงผลข้อมูล 
1.3  การออกแบบระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต กรณีศึกษาบริษัท ชาร์พ 

แอปพลายแอนด์ (ประเทศไทย) ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบต้นแบบขอบเขต ดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
1.4 พัฒนาระบบและทดสอบการท างาน ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา และทดสอบการท างาน

ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ดังภาพ 
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ภาพที่ 2 ส่วนแสดงผลข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ส่วนหน้าแอปพลิเคชัน 
 
 

2. แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นติดตามสถานะกล่องควบคุมใน
สายการผลิต กรณีศึกษาบริษัท ชาร์พ แอปพลายแอนด์ (ประเทศไทย) ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมใน
สายการผลิต กรณีศึกษาบริษัท ชาร์พ แอปพลายแอนด์ (ประเทศไทย) ตามมาตรฐานการประเมินสิทธิภาพของ
ซอฟต์แวร ์
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2.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [7] ดังนี้ 

ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.3 เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ และค่าความสอดคล้องโดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.89 

3. การรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามผ่านการหาค่า IOC ไปประสิทธิภาพของระบบงาน 
โดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึก 
ในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

4. การประเมินความถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบของระบบ  
แบบกล่องด า (Black Box Testing) 

5. สถิติที่ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

6. การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็นความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ [8] 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด  

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และ2)การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของระบบด้วยวิธีการกล่องด า 
(Black Box Testing) จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบหน้าจอ 2) ด้านการจัดการข้อมูล 3) 
ด้านความปลอดภัย 4) ด้านการตอบสนอง/การเชื่อมโยง 5) ด้านการใช้งานแอปพลิเคชั่น 
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ตารางที่-1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะกล่อง
ควบคุมในสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

X S.D แปลผล 

1. ด้านการออกแบบ 3.80 0.43 มาก 

2. ด้านการจัดการข้อมูล 3.93 0.45 มาก 

3. ด้านความปลอดภัย 3.93 0.45 มาก 

4. ด้านการตอบสนอง/การเชื่อมโยง 4.10 0.22 มาก 

5. ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น 4.00 0.60 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.45 มาก 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยและการสร้างแอปพลิเคชั่นติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต กรณีศึกษา 
บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด และประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างเพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมใน
สายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.95 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการตอบสนอง/การเชื่อมโยง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 
คือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22) รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้งาน ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) ด้านจัดการข้อมูลและด้าน 
ความปลอดภัยของข้อมูลมีระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.45)  ส่วนด้านการออกแบบมีระดับความคิดเห็นต่ าสุด ทั้งนี้ยังอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43) ดังนั้น สรุปได้ว่าระบบติดตามสถานะกล่องควบคุมในสายการผลิต 
กรณีศึกษา บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างแอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มณีอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) ประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งพัฒนา
ด้วยภาษา HTML ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ทดสอบท างานบนโปรแกรม PhoneGap และแบบประเมินประ
สิทฺธิภาพการใช้งานแอปที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) (มีค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.84) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) และผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการ
กล่องด า ( Black Box Testing) พบว่าแอปพลิเคชั่นสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และการออกแบบ
ทุกหัวข้อสรุปได้ว่า แอปพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชั่น โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ การซื้อขายออนไลน์ 
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Abstract 
This research aims to 1) to create the online trading application of limited 

partnership.Mani and e-2) performance evaluations online trading application that 
researchers have created.By the experts, the number 5 people used tools include 
applications on the Android operating system, which was developed with the HTML 
language, MySQL database test running on PhoneGap and program performance evaluation, 
through the apps look for consistency. (IOC) (precision equal to 0.84) by experts using 
statistics include percent average and standard deviation.  

The research found that Assessment app performance application development. 
Experts the overall level (average 3.82 standard deviation 0.70), and the results validate the 
work of an application by the black box (Black Box Testing) found that the application 
functions. Workable objectives and design, concluded that all topics. App application 
performance benchmarks. 
 
Keywords: Application, Application on mobile devices, shopping online  
 
บทน า  

แอปพลิเคชั่นมีความส าคัญ ในยุคนี้ที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิตอลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และมี
แนวโน้มที่ข้อมูลเหล่านั้นจะกระจายสู่สังคมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นทุกวัน 
มิหน าซ้ าเรื่องความครอบคลุมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ยังถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติอีกด้วย
เนื่องจากแนวโน้มของระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชากรจ านวนมากรับฟังข่าวสารจากระบบ
อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ นิติบุคคล
หรือกระท่ังบุคคลธรรมดา  

การสร้างเว็บไซต์หรือสนับสนุนให้มีการท าแอปพลิเคชั่นเพ่ือประชาสัมพันธ์ โฆษณางานหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ แอปพลิเคชั่นมีความส าคัญ โดยเฉพาะวงการธุรกิจ ปัจจุบัน แอปพลิเคชั่นเปรียบเหมือนสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจ
ขาดได้ เมื่อไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือเล็กต่างก็ท าเว็บไซต์เป็นของตนเองทั้งนั้น เพราะแอปพลิเคชั่น คือช่องทาง
ส าคัญที่จะท าให้บริษัทมีโอกาสได้น าเสนอสินค้าของตนให้ผู้คนจ านวนมากได้เห็น ซึมซับ และรับทราบถึงสินค้า
หรือบริการ ด้วยต้นทุนที่ต่ ายิ่งกว่าการใช้สื่อหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ มิหน าซ้ าการมาของ Social Media 
ยังท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง แอปพลิเคชั่น กระจายได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางยิ่งกว่าสื่อกระแส
หลักด้วยซ้ าดังที่ ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เราตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลดิจิตอลกันอย่างชัดเจน เมื่อใคร ๆ ต่าง 
ท าแอปพลิเคชั่น เพ่ือพัฒนา ประชาสัมพันธ์งานของตน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการเปรียบเทียบธุรกิจต่าง ๆ ใน
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อุตสาหกรรมเดียวกันด้วยคุณภาพของแอปพลิเคชั่น มองถึงรูปแบบการ รับท าแอปพลิเคชั่น จัดระบบ ความใช้
งานง่าย อ่านง่าย ความเอาใจใส่ต่อข้อมูลที่น าเสนอ ซึ่งน าไปสู่การเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการในอนาคต  

 ดังนั้นการมีแอปพลิเคชั่นที่ดูดี น่าเชื่อถือจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่ได้ผู้วิจัย
จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด.มณีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการน าโปรแกรม 
PhoneGap มาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือสร้างแอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดมณีอิเล็กทรอนิกส์  
2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
 

แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ ซึ่งมี 

รายละเอียดดังนี้ 
แอพพลิเคชั่นเป็นการใช้เทคโนโลยีระบบ โดยแอพพลิเคชั่นเป็นค าย่อของค าว่า application 

program หรือเรียกว่า โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ท างานด้วยหน้าที่ที่เจาะจง
โดยตรงส าหรับผู้ใช้ หรือในบางกรณี ส าหรับโปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประมวลผลค า 
(word processing เช่น MS Word) ฐานข้อมูล web browser เป็นต้น [1] 

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ประกอบขึ้นด้วยค าสองค าคือ 
Mobile กับ Application อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพาซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพ้ืนฐานของโทรศัพท์
แล้ว ปัจจุบันยังสามารถท างานได้คล้ายคลึงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้จึง
มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อยปัจจุบันมักท าหน้าที่ได้หลาย
อย่าง เช่น ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ได้ และที่ส าคัญคือสามารถเพ่ิมหน้าที่ (Function) การ
ท างานได้ ส่วนแอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึงซอฟท์แวร์ที่ใช้เพ่ือช่วยการท างานของผู้ใช้ (User) โดย
แอพพลิเคชั่น (Application) จะต้องมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพ่ือเป็นตัวกลางในการใช้
งานต่างๆ [2]   

แอพพลิเคชั่นเป็นการสื่อสารประเภทสื่อโทรคมนาคมที่ก าลังเป็นสิ่งใหม่ในวงการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การออกแบบแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์ของทั่วโลก เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ทั้ง
นักพัฒนาโปรแกรมและตัวนักออกแบบเอง โดยมีความส าคัญในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมี
ส่วนที่เป็นข้อมูลหลักที่แอพพลิเคชั่นนี้ต้องการสื่อสารออกไป หรือสนองตอบประโยชน์ต่อผู้ใช้ในด้านใด  
ด้านหนึ่งซึ่งต้องมีการศึกษาและท าการวางรูป แบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการออกแบบรูปลักษณ์
แอพพลิเคชั่นให้เป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่ข้อมูลต้องการน าเสนอ รวมถึงที่ส าคัญคือต้องเอ้ือต่อการน าเสนอ
ข้อมูลนั้นอย่างสะดวกง่ายดายต่อผู้ใช้งานมากที่สุดแอพพลิเคชั่นที่ส าเร็จจากงานวิจัยฉบับนี้เป็นแอพพลิเคชั่น
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ส าหรับไอแพด เนื่องจากไอแพดหรือระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) เป็นระบบที่มีมาตรฐานสูงที่สุดใน 
หมู่อุปกรณ์พกพาทุกชนิด [3] 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ กรณีศึกษา หจก.มณีอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาใช้ในการทดลอง

หาประสิทธิภาพของระบบผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบซื้อขายออนไลน์
ตามกระบวนการพัฒนาระบบ (SDLC System Development Life cycle) [4] ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1.1. วางแผนผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML 
ร่วมกันกับ ระบบฐานข้อมูล MySQL ระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free ware) และใช้โปรแกรม
ในการสร้างแอพพลิเคชั่นคือ PhoneGap 

2.1.2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจระบบงานและท าการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานออกเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แสดง Flowchart  
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการไหลเวียนของข้อมูล Data Flow Diagram 
 

2.1.3.การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานภาพ
ต้นแบบออกเป็นส่วน ดังนี้ 

 

                      
 

              ภาพที่ 3  แสดงหน้าต่างของระบบ                 ภาพที่ 4  ร่างแบบหน้ารายการสินค้า 
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               ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าเมนู                              ภาพที่ 6  ตัวอย่างหน้าตะกร้าสินค้า                
 

2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ [5] ดังต่อไปนี้ 

6.1 สร้างข้อค าถามของแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ 
กรณีศึกษา หจก. มณีอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการประเมินสิทธิภาพของซอฟต์แวร์  

6.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ ( IOC ) โดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [6] ดังนี้ 

ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

6.3 เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ
เพ่ือน าไปประเมินประสิทธิภาพของระบบ และค่าความสอดคล้องโดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.84 
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7. การรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามผ่านการหาค่า IOC ไปประสิทธิภาพของระบบงาน 
โดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึก 
ในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

8. การประเมินความถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบของระบบ  
แบบกล่องด า (Black Box Testing) 

9. สถิติที่ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

10. การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็นความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ [5] 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 1 ) การประเมินประสิทธิภาพด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ 2 ) การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของ
แอพพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า ( Black Box Testing )  

1.  การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผู้วิจัยท าการประมวลผลที่ได้จากการส ารวจ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ผลการประเมิน ดังต่อไปนี้  

 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

x   S.D แปลผล 

1. ด้านการออกแบบ 3.75 0.94 มาก 

2. ด้านการจัดการข้อมูล 3.80 0.52 มาก 

3. ด้านความปลอดภัย 3.70 0.50 มาก 

4. ด้านการตอบสนอง/เชื่อมโยง 4.10 0.58 มาก 

5. ด้านการใช้งาน 3.73 0.94 มาก 

สรุปผลรวม 3.82 0.70 มาก 
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2.  การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า (Black Box 
Testing) มีข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้อง ผลของการตรวจสอบพบว่า แอปพลิเคชั่นสามารถท างานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และการออกแบบทุกหัวข้อ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ กรณีศึกษา หจก. มณีอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตามเกณฑ์
คุณภาพของมาตรฐานซอฟต์แวร์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านออกแบบ การจัดการข้อมูล ความปลอดภัย การ
ตอบสนอง/เชื่อมโยง และการใช้งาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอปพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ หจก.  
มณีอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้าน 
การตอบสนอง/การเชื่อมโยง มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.58) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการข้อมูล ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) ด้านการออกแบบ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94)  และด้านการใช้งานระบบ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94)  ส่วนด้านความปลอดภัยของข้อมูล มีระดับคะแนนต่ าสุด ทั้งนี้ระดับความ
คิดเห็นยังอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) ดังนั้น สรุปได้ว่า แอปพลิเคชั่น
ซื้อขายออนไลน์ หจก. มณีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม 2) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาตประกอบ
กิจการที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งพัฒนาด้วยภาษา 
PHP ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และแบบประเมินประสิทฺธิภาพการใช้งานที่ผ่านการค่าความสอดคล้อง ( IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความเท่ียงตรง (0.83) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า ระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านางงามที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54) และผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า (Black 
Box Testing) พบว่า ระบบสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ว่า เว็บแอปพลิเคชั่นระบบจัดการ
แบบค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงามมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ : ระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ  เว็บแอปพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศ 
                                                 
1 2 3 วิทยาลยัอาชวีศึกษาพิษณุโลก สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3  
1 2 3 Phitsanulok Vocational College, Institute of Vocational Education Northern Region 3  
* Corresponding author. E-mail: phatchaya61@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1728 

 

 
Abstract 

This study were 1) to develop system management application allows business case 
study of Tambon Tha Nang Ngam 2) the performance of the systems management 
application allows operators to evolve. By 5 experts tools including web apps, applications 
developed using PHP and SQL databases come in. And evaluation of image m² Works 
applications through the consistency (IOC) experts statistics used were percentage, average, 
and standard deviation. 

The results showed that the system management application allows business case 
study of Tambon Tha Nang Ngam improved efficiency. The overall level (average 3.51 
standard deviation 0.54) and the results validate the work of an application by the black box 
(Black Box Testing) found that the system can work to meet. in conclusion, the web 
application system management applications request permission to study business 
administration Tha queen effective as the standard criteria. 
 
Keywords: Request management system company, Web application,  Experts,   
 
บทน า 

จากการด าเนินงานผู้ศึกษาได้สอบถามขั้นตอนการท างานของหัวหน้างานในแต่ละขั้นตอนจะมี  
การบันทึกข้อมูลไว้ด้วยการจดกระดาษและได้สอบถามถึงกระบวนการทางานปัจจุบันที่ท าการจดบันทึกข้อมูล
ด้วยมือจึงพบปัญหาในการท างานดังนี้ 1) การบันทึกข้อมูลด้วยการเขียนด้วยมือไว้และจัดเก็บเป็นเอกสาร 
 2) การจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของแฟ้มเอกสารอาจเกิดการสูญหายหรือเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  
 3) การค้นหาข้อมูลการสรุปผลและรายงานท าได้ล่าช้าเนื่องจากไม่มีระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในจัดเก็บ
ข้อมูลให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน 4) การสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งาน 

ผู้ศึกษาได้สอบถามถึงข้อมูลบางส่วนในปัจจุบันอย่างเช่น ข้อมูลในการยื่นค าขออนุญาตประกอบ
กิจการ มีส่วนงานรับผิดชอบคือเจ้าพนักงานกรอกข้อมูลจัดเก็บข้อมูลไว้และน าเสนอไปยังหัวหน้างานเพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาระบบโดยการน าเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันเป็นอย่าง
มาก ในด้านการด าเนินงานมีการน าเว็บแอปพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูลการสืบค้นข้อมูลการประมวลผลได้อย่างสะดวกรวดเร็วรวมทั้งช่วยสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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จากปัญหาในกระบวนการท างานและความส าคัญทางด้านเว็บแอปพลิเคชั่นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะน า
เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยในแก้ปัญหาในกระบวนการท างานโดยท าการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการ
งานยื่นแบบค าขออนุญาตประกอบกิจการผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้การด าเนินงานให้เป็นระบบมีความ
สะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงานของงานปกครองและตอบสนองการรายงานผลแก่ผู้บริหารได้ทันเวลา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบจัดการค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่านางงาม 
2.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่านางงามที่พัฒนาขึ้น 
 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่านางงาม ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยการรวบรวม

ทั้งสารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์กรในอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่คาดว่าจะเป็นไป
ได้ในอนาคต เพื่อน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจ
ในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร เพ่ือการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) เก็บข้อมูลภายในองค์กรเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายใน ภายนอก และทั้งอดีตและปัจจุบันมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 2) ท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร ดังนั้น ถ้า
ระบบใดประกอบด้วยหน้าที่หลักสองประการ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่หลักทั้งสองได้อย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว  ระบบนั้นก็สามารถถูกจัดเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ [1] 

2. เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต์ท่ีจะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet 
Browser ซึ่งท าให้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time จะพบข้อดีของเว็บแอปพลิเคชั่น คือ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบที่มีการไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการแบบ Real Time 
ท าให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Client Program จะท าให้ไม่
ต้อง Upgrade Client Program และสามารถใช้ผ่าน Internet Connection ที่มีความเร็วต่ า กว่า ส่งผลให้
ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมได้จากทุกแห่งในโลก [2]  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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ทิพเนตร เยาวะบุตร และ ลักขณา มาฉิมมี [3] ระบบบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษาโพธิ์ทองวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าพัฒนาระบบให้มีระบบจัดการฐานข้อมูล
เป็นหลัก และอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนโดยให้บริการจองคอร์สเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยภาษา PHP มี 
Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และใช้ Mysql เป็นฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรม phpmyadmin เป็นโปรแกรมช่วย
ในการจัดการฐานข้อมูลช่วยให้ง่ายต่อการเพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ชลธิชา กันทะมูล [4] ได้ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบลักษณะเว็บแอปพลิเคชั่นให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับกับระบบฐานข้อมูล จากการท างานของระบบดังกล่าวได้ข้อมูลให้บริการอ้ างอิงใน
ครั้งต่อไปได้สะดวกต่อการติดตาม ค้นหา ตรวจสอบสถานะได้  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ การจัดการระบบสารสนเทศ  การพัฒนาระบบ  การน า
เทคโนโลยีด้านเว็บแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการงานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือใช้
เป็นระบบจัดการงานฐานข้อมูลที่ใช้งานได้จริงและแก้ปัญหาในด้านการท างานให้สามารถท างานได้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านางงาม ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและด าเนินการตามกระบวนการ ดังนี้  

1. กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 

ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน   
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

2.1 ระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่านางงาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC System 
Development Life Cycle) [1] อธิบายได้พอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบ
ด้วยภาษา PHP ร่วมกันกับ SQL เนื่องจากเป็นภาษาที่มีนักพัฒนาระบบอยู่เป็นจ านวนมาก ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free ware) ซึ่งผู้วิจัยใช้การจ าลองเซอร์ฟเวอร์ด้วยชุด
โปรแกรม XAMPP เวอร์ชั่น 3.2.2 และใช้โปรแกรมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น คือ NotePad++  

2.1.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจระบบงานและท าการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานออกเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 1  

2.1.3 การออกแบบระบบเว็บแอพพลิเคชั่น การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ
หน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วยการสร้างต้นแบบออกเป็นส่วนตามขอบเขต ดังภาพที่ 2  
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2.1.4 พัฒนาระบบและทดสอบการท างาน การพัฒนาระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม ใช้โปรแกรม Notepad++ ภาษา PHP ใน
การพัฒนา ฐานข้อมูล MySQL ทดสอบการท างานด้วยเว็บเบราเซอร์ ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดง Flowchart ในส่วนการท างานของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างล็อคอินเข้าใช้ระบบ 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าเมนูเจ้าพนักงานใช้ระบบ 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าเมนูเจ้าพนักงานสาธารณะสุขใช้ระบบ 

2.2  แบบประเมินและแบบสอบถาม สร้างแบบมาตรส่วน 5 ระดับ และหาค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของระบบจัดการแบบค าร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม  ตามมาตรฐานการประเมินสิทธิภาพ 
ของซอฟต์แวร์ 

2.2.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [5] ดังนี้ 

ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.2.3 เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ และค่าความสอดคล้องโดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.83 

3. รวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามผ่านการหาค่า IOC ไปประสิทธิภาพของระบบงาน 
โดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึก 
ในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

4. การประเมินความถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบของระบบ 
แบบกล่องด า (Black Box Testing)  

5. สถิติที่ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

6. การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็นความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ [6] 
                     ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
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ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด   

ผลการวิจัย 
 ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยส ารวจประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน โดยใช้ประเมินประสิทธิภาพ และการตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของระบบด้วย
วิธีการกล่องด า (Black Box Testing) ได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านการจัดการ
ข้อมูล 3) ด้านความปลอดภัย 4) ด้านเนื้อหา 5 ) ด้านการใช้งานระบบ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบจัดการค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ 
 กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม 

รายการแบบประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

x  S.D แปลผล 

1.ด้านการออกแบบ 3.80 0.64 มาก 

2.ด้านการจัดการข้อมูล 3.33 0.74 ปานกลาง 

3.ด้านความปลอดภัย 4.13 0.43 มาก 

4.ด้านการเชื่อมโยงระบบอ่ืน 3.65 0.50 มาก 

5.ด้านการใช้งานระบบ 2.70 0.46 ปานกลาง 

สรุปภาพรวม 3.51 0.54 มาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านางงาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและครูฝึกใน
สถานประกอบการ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย  
ด้านการเชื่อมโยงระบบอ่ืน และด้านการใช้งานระบบ พบว่า ประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชั่นร้องขออนุญาต
ประกอบกิจการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับคะแนนสูงสุด คือ  ด้านความปลอดภัย ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ และ 
ด้านการเชื่อมโยงระบบอ่ืน ซึ่งมีระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 และ 3.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 และ 0.50 ตามล าดับ) และ ด้านการจัดการข้อมูลและด้านการใช้งานระบบซึ่งอยู่ในระดับ 
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ปานกลาง อาจเนื่องจากในการพัฒนาระบบนั้นผู้วิจัยได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ง านและปัญหาของ
ระบบงานเดิมยังไม่เพียงพอและท าให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากนัก 
ซึ่งผู้วิจัยต้องด าเนินการศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบเพ่ิมเติมต่อไป  

สรุปผลพัฒนาระบบจัดการค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านางงามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบต่อไปควรเพิ่มเติมในส่วนของความปลอดภัยของระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.เค. อินดัสทรี 

จ ากัด และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านการ
เชื่อมโยงระบบอื่น และด้านการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบของ บริษัท ซี.พี.เค. 
อินดัสทรี จ ากัด ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผ่านการ
หาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าความเที่ยงตรง (0.84) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.เค. อินดัสทรี จ ากัด
โดยรวม พบว่า คุณภาพของระบบทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) และ
ผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า (Black Box Testing) พบว่า 
ระบบสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกด้าน สรุปได้ว่ า ระบบจัดการการสั่ งซื้อวัตถุดิบ  
บริษทั ซี.พี.เค. อินดัสทรี จ ากัด คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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Abstract 

                                                 
1 2

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3  
1 2 Phitsanulok Vocational College Institute of Vocational Education Northern Region 3  
* Corresponding author. E-mail: Nattawika07@gmail.com 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1737 

 

       This research aims to 1) order management system, development of raw materials, the 
company CP. Ltd., and 2) evaluate the effectiveness of the management systems by 
providing information include: number of experts 5 of 5 aspects: design, management of the 
information security system links and other operational tools used. Include order 
management system, the raw material of the company C.P.K. Industry CO., LTD developed 
with the PHP language, MySQL database and performance evaluation of conformity (IOC) 
expert has the value precision (0.84) using the statistics include percent average and 
standard deviation. 
         

       The results showed that the effectiveness of the purchase management company 
C.P.K. Industry CO., LTD overall, the quality of all aspects of the system at a high level 
(mean 3.71, SD 0.75) and. the results validate the functional requirements of an application 
by the black box (Black box testing) system that can be objectively conclude that all 
aspects of system management, purchase home. Transportation C.P.K. Industry Company 
Limited was high quality and adhere to the standard. 
 
Keywords: Web Application, Management system to purchase, Database Management 
 
บทน า 

การใช้เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริการเชิงธุรกิจ 
มีความจ าเป็นต่อการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ค านึงถึงการบริการ จะช่วยส่ งผลเชิง
บวกต่อการยอมรับการใช้แอพลิเคชันด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมเชิงบริการด้วย และส่งผลต่อการเขียน
โปรแกรมเสริมเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้งานง่าย [1]  

เนื่องจากมีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจด้านผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบาย ความง่ายต่อการเข้าใช้
บริการ และสอดคล้องกับผู้ให้ท าธุรกิจด้านบริการที่ต้องการขยายฐานลูกค้า เพ่ือสร้างรายได้ที่มากขึ้นต่อการ
ลงทุน [2] การใช้ระบบบริหารทรัพยากรภายในหน่วยงาน [3] จะช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว และการติดตามข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันได้ ซึ่งบริษัท ซี. พี. เค. อินดัสทรี จ ากัด ได้ใช้การจัดจัดการบัญชีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งไม่สะดวก
ในการติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีพนักงานในการปฏิบัติงานจ านวนไม่เพียงพอ  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการน าระบบบริหารทรัพยากรภายในหน่วยงานมาใช้ในการ
บริหารจัดการ ด้วยการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.เค. อินดัสทรี จ ากัด 
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2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.เค. อินดัสทรี จ ากัด 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 จักรพันธ์ อินทจักร [4] ไดศึกษาการน าเทคนิคมาประยุกตใชกับกระบวนการสั่งซื้อ โดยน าแนวคิด 
ลีนมาใชในการลดการสูญเสีย 7 ประการที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกระบวนการสั่งซื้อ โดยเริ่มจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การด าเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ ในการด าเนินงาน จากนั้นจัดท าสายธารแห่งคุณค่า 
(Value Chain) ของกระบวนการท างาน ท าให้สามารถลดเวลาในกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคุณค่าลงจากการปรับใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ธิดา แกนจันทร [5] ไดศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
ยานยนตกรณีศึกษา บริษัท เอสเคออโตอินทีเรีย จ ากัดเพ่ือสรางรูปแบบการ จัดซื้อที่เหมาะสม โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอมูลของวัตถุดิบที่ท าการสั่งซื้อยอนหลัง 1 ปทั้งหมด 137 รายการเพ่ือใชในการศึกษาถึงรูปแบบการ
จดัซื้อจัดหาในปจจุบัน พบว่ามี 3 รูปแบบที่เหมาะสม คือ การใหความส าคัญของวัตถุดิบโดยแบงออกเปนกลุม 
ๆ ตามหลัก ABC Analysis การก าหนดเวลาน ารวมกันระหวางผูซื้อและผูสงมอบเพ่ือใหผูซื้อคาดการณเวลาใน
การรับวัตถุดิบไดถูกตอง และการก าหนดจุดสั่งซื้อใหม ซ่ึงจะท าใหคาใชจายในการสั่งซื้อมีตนทุนที่ต่ าลงจาก
การที่จ านวนครั้งที่ใช ในการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้นลดลงเนื่องจากสามารถทราบถึงปริมาณที่เหมาะสมกับ 
ความตองการได  
           อรุณ บริรักษ [6] กลาวถึงความหมายของการจัดซื้อจัดหาโดยเรียบเรียง จากค าบรรยายของ ดร. 
วิทยา สุหฤทด ารงไว คือ กระบวนการที่บริษัทหรือองคกรตาง ๆ ตกลงท าการซื้อขายเพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการที่ตองการเพ  ื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจอยางมี จังหวะเวลาและมีตนทุนที่เหมาะสม โดยมีเปา
หมายเพ  ื่อใหไดสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพปริมาณที่ถูกตองตรงตามเวลาที่ตองการในราคาที่เหมาะสมจาก
แหล่งขายที่มีความนาเชื่อถือ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC: System 
Development Life Cycle) อธิบายได้พอสังเขปดังต่อไปนี้ 

3. กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 

ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน   
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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4.1 ระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.เค. อินดัสทรี  จ ากัด ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบงานดังต่อไปนี้ 

4.1.1 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบ
ด้วย PHP รวมกันกับ ระบบฐานข้อมูล MySQL เนื่องจากเป็นภาษาที่มีนักพัฒนาระบบอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free ware) ซึ่งผู้วิจัยใช้การจ าลอง
เซิร์ฟเวอร์ด้วยชุดโปรแกรม XAMPP  

4.1.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจระบบงานและท าการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานออกเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ระดับบนสุด (Level 0) แสดงภาพรวมของระบบ 
            

4.1.3 การออกแบบ (Design)  ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วย
ต้นแบบออกเป็นส่วนตามขอบเขต ซึ่งประกอบด้วย ส่วนแสดงตัวตนผู้ใช้งาน ส่วนบันทึกและจัดการข้อมูล
รายการสั่งซื้อวัตถุดิบ ส่วนการอนุมัติรายการ และส่วนรายงานผล 

4.1.4 การพัฒนาระบบ (Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบและทดสอบ
ระบบด้วยด้วยภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ทดสอบข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลในแต่ละด้าน
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ตามมาตรฐานคุณภาพของซอฟต์แวร์ ได้แก่ การระบุตัวตนของผู้ใช้งานระบบ ดังภาพที่ 2 และการก าหนดสิทธิ์
ในการถึงข้อมูลระดับต่าง ๆ ดังภาพที่ 3 ตลอดจนการรายงานผลการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 2 การเข้าสู่ระบบงานโดยแสดงตัวตนของผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 3 การอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบ กรณีก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดการ 

 

 
ภาพที่ 4 การรายงานการรับวัตถุดิบ 

 
4.2  แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ 

มาตรส่วน 5 ระดับ และด าเนินการหาค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) กับวัตถุประสงค ์ดังต่อไปนี้ 
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4.2.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท 
ซี.พี.เค. อินดัสทรี จ ากัด ตามมาตรฐานการประเมินสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ 

4.2.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม
กับวัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [7] ดังนี้ 

ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
4.2.3 เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไป

ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ และค่าความสอดคล้องโดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.84 
5. รวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามผ่านการหาค่า IOC ไปประสิทธิภาพของระบบงาน 

โดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึก 
ในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

6. การประเมินความถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบของระบบ  
แบบกล่องด า (Black Box Testing)  

7. สถิติที่ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

8. การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็นความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ [8] 
                     ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด  

ผลการวิจัย 
            ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่ วน คือ 1)  
การประเมินประสิทธิภาพจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยแบ่งใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ 2)  
การตรวจสอบความต้องการในการท างานของระบบด้วยวิธีกล่องด า (Black Box Testing) 

1. การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผู้วิจัยท าการประมวลผลที่ได้จากการ
ส ารวจประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการออกแบบ 
ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านการเชื่อมโยงระบบอ่ืน และด้านการใช้งาน ซึ่ง ได้ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติวิจัย ดังตารางที่ 1   
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินประสิทธิภาพ 
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รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

X S.D. แปลผล 

1. ด้านการออกแบบ 3.60 0.76 มาก 

2. ด้านการจัดการข้อมูล 3.63 0.76 มาก 

3. ด้านความปลอดภัย 3.57 0.69 มาก 

4. ด้านการเชื่อมโยงระบบอื่น 3.60 0.79 มาก 

5. ด้านการใช้งาน 3.72 0.72 มาก 
สรุปผลรวม 3.71 0.75 มาก 

 
2. การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของระบบด้วยวิธีการกล่องด า (Black Box 

Testing) มีข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้องจากตารางวิเคราะห์กล่องด า ผลของการตรวจสอบพบว่าระบบ
สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์และการออกแบบทุกหัวข้อ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
           จากการวิจัยและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.เค. อินดัสทรี 
จ ากัด ผู้วิจัยได้ส ารวจและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญ  
ทั้ง 5 ท่าน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการใช้งาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (ค่า เฉลี่ย 3.72 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการข้อมูล ระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76)  ด้านการออกแบบและด้านการเชื่อมโยงระบบอ่ืนมีระดับ
คะแนนเท่ากัน คือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 และ 0.79 ตามล าดับ)  
และด้านความปลอดภัยของข้อมูล ที่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยเหตุผลว่าการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งจากระบบเดิมใช้เป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบในรูปแบบใช้เอกสาร ดังนั้น สรุปได้ว่า 
เว็บแอปพลิเคชั่นระบบจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซี.พี.เค. อินดัสทรี จ ากัด  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามี
คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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การพัฒนาระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา หจก. พีพี ไวนิล โฆษณา 

The Development of payroll employees System  
Case Study PP Vinyl Khosana limited partnership 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน

จ ากัดพีพีไวนิล โฆษณา และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบค านวณเงินเดือนพนักงานที่พัฒนาขึ้นมา 
โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบค านวณเงินเดือน
พนักงาน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพีพีไวนิล โฆษณา ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
และแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ 
ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพของระบบ และด้านการใช้งาน โดยผู้เชียวชาญมีค่า
ความเที่ยงตรง (0.91) และสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากั ดพีพีไวนิล 
มีองค์ประกอบความสามารถของระบบ คือ สามารถตรวจสอบการเข้าถึง สามารถค านวณเงินสดและบันทึก
การจ่ายเงินเดือนโดยสามารถตรวจสอบผลรายงานด้วยการแสดงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน และสามารถ
รายงานผลด้วยรูปแบบการเรียกดูข้อมูล 2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน 
ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน, เวบ็แอปพลิเคชั่น, ระบบสารสนเทศ 
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This research aims to: 1) develop a system to calculate the salary study on PP 
vinyl Khosana Limited partnership and 2) evaluate the effectiveness of payroll employees 
was developed. By The group of 5 experts. The employee payroll system development 
using PHP and SQL databases. And evaluate the performance of finding the consistency (IOC) 
5 aspects of System Design, Data Management, Data Security, Quality of Systems, and the 
useful Which (0.91) were analyzed using mean and standard deviation 

The results showed that: 1) The calculation of basic salary, case studies PP vinyl 
Khosana Limited partnership component of the system is the ability to monitor access. The 
cash can be calculated and paid by check can result in a report with information on the 
rights of registrants. The report format browsing data 2) evaluate the effectiveness of payroll 
employees developed the overall level (average of 3.73 and standard deviation 0.65). 
 
 
Keyword: The employee payroll system, Web Application, Information System 
 

บทน า 
การใช้แอปพลิเคชั่น (Application) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริการเชิงธุรกิจ มีความ

จ าเป็นต่อการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ค านึงถึงการบริการ จะช่วยส่งผลเชิงบวกต่อ
การยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมเชิงบริการด้วย และส่งผลต่อการเขียนโปรแกรมเสริม
เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานง่าย [1] ดังนั้นการน าฐานข้อมูลมาใช้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว และ
มีความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลในระดับหนึ่ง และพัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน ภาครัฐ
และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม [ 2] 
เนื่องจากมีความเปน็ไปได้เชิงธุรกิจด้านผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบาย ความง่ายต่อการเข้าใช้บริการ [3] 

ปัจจุบันทางร้านรับท าป้ายได้ด าเนินการคิดค านวณเงินเดือนพนักงานในร้านแต่ละเดือนโดยการใช้
กระดาษจากบัตรตอก จึงท าให้มีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการค้นหาข้อมูลหรือการคิดค านวณเงินเดือน 
ทางร้านจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น โดยการท าระบบคิดเงินเดือนพนักงาน
ขึ้นมาเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรที่เข้ามา
ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความความรวดเร็วและช่วยท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในการด าเนินงาน 

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพีพีไวนิล โฆษณา  
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2.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบค านวณเงินเดือนพนักงานที่พัฒนาขึ้น 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เว็บเทคโนโลยี 
การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ผ่านสื่อประเภทเว็บเพจ (Web page) เป็นที่นิยมกันอย่างสูง

ในปัจจุบัน ไม่เฉพาะข้อมูลโฆษณาสินค้า ยังรวมไปถึงข้อมูลทางการแพทย์ การเรียน งานวิจัยต่างๆ เพราะ
เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้ทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลที่น าเสนอออกไป สามารถเผยแพร่ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลภาพ 
ข้อมูลเสียง และภาพเคลื่อนไหว มีลูกเล่นและ เทคนิคการน าเสนอที่หลากหลาย อันส่งผลให้ระบบ www 
เติบโตเป็นหนึ่ง ในรูปแบบบริการ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของระบบอินเทอร์เน็ต 

การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) 
ฐานข้อมูลเป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับระบบงานสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆซึ่งใช้เป็น Input ของทุกรับงานสารสนเทศ ในการออกแบระบบงาน
สารสนเทศ จะต้องให้ความส าคัญกับการออกแบฐานข้อมูลซึ่งปัจจุบันได้มีการน าเอาเทคโนโลยีทางด้านการ
ออกแบบฐานข้อมูล ทั้งในเรื่องของวิธีการและแบบจ าลองทางด้านการออกแบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วย เพ่ือให้
การออกแบบฐานข้อมูลสามารถออกแบได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Relational Model ซึ่งเป็น 
Database Model ที่นักออกแบนิยมใช้ เนื่องจากมีเครื่องมือที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีการประมวลผล
การสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็ว และมีการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งจัดการทางด้าน Transaction และ 
Recovery ที่มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการ  
จ านวน 2 ท่าน  

2.  เครื่องมือที่ใช้  
2.1 ระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา หจก. พีพี ไวนิล โฆษณา เพ่ือน ามาใช้ใน 

การทดลองหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
2.1.1 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนา

ระบบด้วยภาษา PHP ร่วมกันกับ ระบบฐานข้อมูล MySQL เนื่องจากเป็นภาษาที่มีนักพัฒนาระบบอยู่เป็น
จ านวนมาก ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free ware) ซึ่งผู้วิจัยใช้
การจ าลองเครื่องแม่ข่ายด้วยชุดโปรแกรม XAMPP เวอร์ชัน 5.6.40  

2.1.2 การวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis and Design) ผู้ออกแบบวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานดังภาพ ที่ 1 และ ภาพที่ 2  
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานระบบคิดเงินเดือนพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพการไหลของข้อมูล (DFD) การพัฒนาระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน  
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2.1.3 การพัฒนา (Design) ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP ร่วมกันกับ 
ระบบฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาระบบ 1) ส่วนติดต่อหน้าลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ (Login) 2) เมนูส าหรับ
เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลพนักงาน 3) การค านวณเงินเดือน 4) การรายงานผลลัพธ์ ดังภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการค านวณเงินเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการรายงานผลลัพธ์ 
2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชั่นระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน 

กรณีศึกษา หจก. พีพีไวนิล โฆษณา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่มีข้อค าถามแต่ละรายการตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ แบบมาตรส่วน 5 ระดับ [5] 

2.2.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [6] ดังนี้ 
  ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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2.2.2 เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ [5] ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมานี้มาค่าความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) รวมเท่ากบั 0.91 

2.2.3 ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นโดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 2 ท่าน 

3 การรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4 การแปลผล การวิเคราะห์คะแนนในตัวชี้วัด หลังจากได้คะแนนของข้อค าตอบแต่ละข้อจะมีการ
คิดค่าคะแนนในตัวชี้วัดแต่ละด้าน โดยการรวมคะแนนรายข้อแล้วน ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยส าหรับตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ ซึ่งใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็นความคิดเห็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ [5] 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1.  การประเมินประสิทธิภาพของระบบ หลังจากผู้วิจัยท าการประมวลผลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถาบันประกอบการจ านวน 2 ท่าน และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติวิจัย ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา หจก.พีพี ไวนิล 
โฆษณา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  

รายการ x  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.  ด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น 3.45 0.82 มาก 

2.  ด้านการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชั่น 3.87 0.57 มาก 
3.  ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 4.20 0.63 มาก 

4.  ด้านคุณภาพของระบบ 3.70 0.50 มาก 

5. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชั่น 3.70 0.67 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 0.65           มาก 
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2. การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของระบบด้วยวิธีการกล่องด า (Black Box 
Testing) ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องจากตารางวิเคราะห์กล่องด า ผลของการตรวจสอบพบว่าระบบ
สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และการออกแบบทุกหัวข้อ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการการพัฒนาระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา หจก. พีพี ไวนิล โฆษณา เพ่ือใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ และการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ส ารวจและพัฒนา 
เว็ปแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ตรวจสอบ 
ด้านระบบและแผนผังต่าง ๆ ของผู้วิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
หลังจากได้ข้อสรุปผลการวิจัยแล้วมีการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาระบบค านวณ
เงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา หจก. พีพี ไวนิล โฆษณา พบว่าในภาพรวมผู้ใช้งาน แอปพลิเคชั่น มี  ระดับ
ประสิทธิภาพระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 เมื่อพิจารณา 
การประเมินเป็นรายด้าน จ านวน 5 ด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ด้านระบบความปลอดภัย
ของข้อมูล มีระดับคะแนนสูงสุด คือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63) รองลงมา
คือ ด้านการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชั่น (ค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) ด้านคุณภาพของ
ระบบและด้านการใช้งานแอปพลิเคชั่น (ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และ 0.56 ตามล าดับ) 
และด้านการออกแบบซึ่งอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ตามล าดับ ดังนั้น  
สรุปได้ว่า ระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน กรณีศึกษา หจก. พีพี ไวนิล โฆษณา มีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การประมวลผลดี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเงินออมวันละบาท  
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก 

Develop of savings per day project on mobile applications  
Case study of Tha Nang Ngam Subdistrict Administrative Organization, Phitsanulok 

 

อโรชา บุญคง 1* พล งอกอ่อน2 

Arocha Bunkong1* Phol Ng-okon2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการโครงการเงินออม 
วันละบาท กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก  2) ศึกษาประสิทธิภาพของ 
โมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
โมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการโครงการเงินออมวันละบาทที่ พัฒนาขึ้นด้วย App Inventor และ 
แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแอปที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเงินออมวันละบาท
โดยรวมคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) และผลการตรวจสอบ 
ความถูกต้องการท างานของแอปพลิเคชันด้วยวิธีการกล่องด า (Black Box Testing) พบว่า แอปพลิเคชัน
สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกด้าน สรุปได้ว่า โมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการโครงการเงินออม
วันละบาท กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงามที่พัฒนาขึ้นมา คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ค าส าคัญ : การออมเงินวันละบาท โมบายแอปพลิเคชัน โปรแกรมประยุกต์ 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to 1) to design and develop a mobile application 
management system project, one day savings, a case study of Tha Nang Ngam Subdistrict 
Administration Organization 2). To study the efficiency of mobile applications Project 

                                                 
1 2 วิทยาลยัอาชวีศึกษาพิษณุโลก สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3  
1 2 Phitsanulok Vocational College, Institute of Vocational Education Region 3  
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Management System, One Day Savings, Case Study, Tha Nang Ngam Subdistrict 
Administration Organization 3) Evaluate the efficiency of users of the project management 
system, day-to-day savings, a case study of Tha Nang Ngam Subdistrict Administrative 
Organization Sample groups include There are 5 experts, consisting of 3 instructors and 2 
trainers in the establishment. Research tools Assessment form for users' efficiency, mobile 
applications, savings management, baht per day The statistics used in the research were 
mean and standard deviation 
 The results showed that the performance of mobile apps available to manage 
projects savings baht per day, the overall quality is very good (mean 3.75, SD 0.65) and the 
results of the audit. The correct functioning of an application by the black box (Black Box 
Testing) that an application works exactly as intended on all sides conclude that the mobile 
app, application management, project savings today. THB per case Tambon Administration 
Organization Tha Nang Ngam developed. The quality was high, and according to standard 
criteria. 
  
Keywords: The saving per THB Mobile apps applications. Application 

 

บทน า 
 ปัจจุบันให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการสื่อสารและสนับสนุน
การปฏิบัติงานในระบบราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบริการ
ประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐอย่างทั่วถึง โดยการปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบของรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) หมายถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของรัฐโดยอาศัยข้อมูลดิจิทัล เพ่ือสร้าง
บริการของรัฐผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการยกระดับบริการ [1] ดังนั้นการน า
ฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่ประชาชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากมี
ความสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลในระดับหนึ่ง และพัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยง
กับทุกหน่วยงาน ภาครัฐและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม [2] ซึ่ง หน่วยงาน ในปัจจุบันได้จัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการด้วยระบบบัญชีท ามือ จึงไม่
สะดวกต่อการให้บริการประชาชนและไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบจัดการโครงการเงินออมวันละบาท องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม โดยใช้  
Android Studio ร่วมกับฐานข้อมูล My SQL ในการพัฒนาระบบ 
 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งข้อมูลที่จะจัดเก็บก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลในส่วนของจ านวนสมาชิก ข้อมูลรายรับรายจ่าย จ่ายสวัสดิการ  ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
เอกสารนี้จะมีความยุ่งยากในการจัดการ เปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเนื่องจากเก็บข้อมูลลงกระดาษในรูปของ
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เอกสาร และเม่ือต้องการเรียกใช้ข้อมูลจะยุ่งยาก ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลเนื่องจากอาจมีการสูญหายของ
ข้อมูล เสียเวลาในลงแบบฟอร์ม และป้อนข้อมูลมีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโครงการเงินออมวันละบาท กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ให้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว สามารถเช็คข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า ท าให้ง่ายต่อองค์กรหรือหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ข้อคือ 
 1. เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบจัดการโครงการเงินออมวันละบาท กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านางงาม 

 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบจัดการโครงการเงินออมวันละบาท กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่านางงามที่พัฒนาขึ้น 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเงินออมวันละบาท ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้า
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

แอปพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยัง
สนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือหรือสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่
พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมากก็คือ ios และ Android จึงทาให้เกิดการเขียน
หรือพัฒนา Application(แอพพลิเคชั่น) ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ เกมส์ โปรแกรมคุย
ออนไลน์ต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร
กับลูกค้ามากขึ้น 
 สิทธิศักดิ์ ศรีเทพ [3] ให้ความหมายว่า การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเงินออมวัน
ละบาทบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ืออ านวยความสะดวกแก ประชาชนและผูใชงานในเพ่ิมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 
ชวยใหความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานได้ 
 ณัฐคูณค์ ดองยังไพร [4] ให้ความหมายว่า การช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นช่องทางที่ช่วย
ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพทางการช าระเงินในรูปแบบเดิม  เนื่องจากการช าระเงินในลักษณะนี้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ 
การช าระเงินผ่านโทรศัพท์ สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถาบันประกอบการจ านวน 2 ท่าน จะเป็น
ผู้ประเมินหาค่าความสอดคล้อง (IOC) [5]  
 2. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 โมบายแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเงินออมวันละบาท เพ่ือน ามาใช้ในการทดลองหา
ประสิทธิภาพของระบบ ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1.1. วางแผนผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP 
ร่วมกันกับ ระบบฐานข้อมูล MySQL เนื่องจากเป็นภาษาท่ีมีนักพัฒนาระบบอยู่เป็นจ านวนมาก ซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในการพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free ware) และใช้โปรแกรมในการสร้าง
แอพพลิเคชั่นคือ android studio 

2.1.2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจระบบงานและท าการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานออกเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 
ภาพที่ 1 ส่วนแสดงผลข้อมูลในการฝากเงิน จ่ายเงิน 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นการจัดการ

โครงการเงินออมวันละบาท 
2.1.3 การออกแบบ (Design)  ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วย

ต้นแบบออกเป็นส่วนตามขอบเขต ดังภาพที่ 2 
2.1.4 การพัฒนาระบบ (Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบและทดสอบ

ระบบด้วยด้วยภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ทดสอบข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลในแต่ละด้าน
ตามมาตรฐานคุณภาพของซอฟต์แวร์ ดังภาพที่ 3 

     
ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างของแอปพลิเคชั่นโครงการออมวันละบาท 
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2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ 
มาตรส่วน 5 ระดับ และด าเนินการหาค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) กับวัตถุประสงค ์[5]  ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชั่นการจัดการโครงการ
เงินออมวันละบาท กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก 

2.2.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [7] ดังนี้ 

ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2.2.3 เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไปประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ และค่าความสอดคล้องโดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.80 
3 รวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามผ่านการหาค่า IOC ไปประสิทธิภาพของระบบงาน 

โดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึก 
ในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

4 การประเมินความถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบของระบบ 
แบบกล่องด า (Black Box Testing)  

5 สถิติที่ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

6 การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็นความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ [6] 
                     ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 1 ) 
การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ 2 ) การตรวจสอบ
ความถูกต้องในการท างานของแอพพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า ( Black Box Testing )  

1.  การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผู้วิจัยท าการประมวลผลที่ได้จากการส ารวจ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการสร้างโมบายแอปพลิเคชันการจัดการ
โครงการเงินออมวันละบาท กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม  

รายการ ระดับประสิทธิภาพ 

X S.D. แปลผล 

1. ด้านการออกแบบ 3.65 0.03 มาก 

2. ด้านการจัดการข้อมลู 3.80 0.53 มาก 

3. ด้านระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน 3.90 0.22 มาก 

4. ด้านการตอบสนอง/การเชื่อมโยง 3.80 0.74 มาก 

5. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 3.60 0.75 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 0.65 มาก 

2.  การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชันด้วยวิธีกล่องด า (Black Box Testing) 
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องจากตารางวิเคราะห์กล่องด า ผลของการตรวจสอบ พบว่า แอปพลิเคชัน
สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และการออกแบบทุกหัวข้อ 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเงินออมวันละบาทกรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านความปลอดภัยของข้อมูล มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คืออยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22) รองลงมา ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงระบบอ่ืน และด้าน 
การจัดการข้อมูล ซึ่งมีระดับคะแนนเท่ากัน คือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.53 และ 0.74 ตามล าดับ) ส าหรับด้านการออกแบบ ระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.65 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03)  และด้านการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่มีระดับความคิดเห็นต่ าสุด ทั้งนี้แล้วยังมี
ระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการ จึงสรุปได้ว่า โมบายแอปพลิเคชันการจัดการโครงการเงินออมวันละบาท
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลกที่พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง  
กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง 
ที่พัฒนาขึ้นมา โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ โมบายแอปพลิเคชั่น
จัดการระบบสินค้าคงคลัง  กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยท าการเลือกพัฒนาระบบ
ด้วย MIT App Inventor และใช้การจ าลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยชุดโปรแกรม MIT App Inventor และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านการ
จัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านการตอบสนอง และด้านการใช้งาน 

ผลการวิจัย พบว่า ระบบโมบายแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า 
จ ากัด มีระดับประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.65) และผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า (Black Box 
Testing) พบว่า แอปพลิเคชั่นสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกด้าน สรุปได้ว่า  โมบายแอปพลิเคชั่น
จัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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Abstract  
 The objectives of this research are 1) to design and develop mobile applications, 
manage inventory systems and 2) to study the efficiency of mobile applications, manage 
inventory systems Case study: Duora, the researcher studied the feasibility of developing a 
warehouse system. Perform system analysis and design According to the system 
development life cycle (SDLC) The trainers in the establishment of 2 persons, including 
those who provide information in this group, will be evaluated for consistency values (IOC), 
5 level rating (Rating Scale) in 5 areas These users overall system level performance level. 
With an average value of 4.01 and a standard deviation of 0.65. When considering the 
assessment in 5 areas, the system users will be satisfied. The safety of the system and the 
use of the system as much as possible. Because in the development of the system, the 
researcher explored the needs of users and problems of the original work system and 
obtained Design the system to be convenient, easy and suitable for data usage. And 
respond directly to the needs of users, resulting in System users have a high level of system 
efficiency. 
 
Keyword: Mobile Application, Application, Inventory Management Systems 
 
บทน า 

ประเทศไทยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการสื่อสารและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น  
การบริการประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐอย่างทั่วถึง โดยการปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบของรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government) ซึ่งหมายถึง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของรัฐโดยอาศัยข้อมูลดิจิทัล 
เพ่ือสร้างบริการของรัฐผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการยกระดับบริการ 

การใช้แอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริการเชิงธุรกิจ และการ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่ค านึงถึงการบริการ จะช่วยส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันด้วยแนวคิด
สถาปัตยกรรมเชิงบริการด้วย และส่งผลต่อการเขียนโปรแกรมเสริมเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้งานง่า ย [1] 
เนื่องจากมีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจด้านผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย ความง่ายต่อการเข้าใช้บริการ 
และสอดคล้องกับผู้ให้ท าธุรกิจด้านบริการที่ต้องการขยายฐานลูกค้า เพ่ือสร้างรายได้ที่มากขึ้นต่อการลงทุน [2] 
ซึ่งสอดคล้องกับการความต้องการพัฒนารูปแบบการบริการของ บริษัทดูโอร่า จ ากัด  



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1762 

 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้มีภาพลักษณ์สอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทดูโอร่า จ ากัด โดยใช้
ฐานข้อมูล MIT App Invertor ในการพัฒนาระบบ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด ผู้วิจัยได้
ท าการค้นคว้าทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ระบบฐานข้อมูล (Database system) 
 การจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องมีไว้ใช้งาน และมีความสัมพันธ์กัน น ามาจัดเก็บไว้ด้วยกัน มีลักษณะ
คล้ายกับการน าแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มมาจัดเก็บอยู่ที่เดียวกัน แต่โครงสร้างในการจัดเก็บ จะแตกต่าง ไปจาก
ระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งจะช่วยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบแฟ้มข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการกับข้อมูลได้มากขึ้น โดยมีตัวกลางในการจัดการข้อมูลคือ ระบบจัดการฐานข้อมูล ที่นิยมเรียกสั้น ๆ  
ว่า DBMS การใช้งานต่างๆ จะต้องกระท าผ่าน DBMS เท่านั้น [1] 
 MIT App Inventor เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับสร้างแอพพพลิเคชันส าหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่
เป็นระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งบริษัท Google ร่วมมือกับ MIT พัฒนาโปรแกรม App inventor ขึ้น ต่อมา 
Google ถอนตัวออกมาและยกให้ MIT พัฒนาต่อเอง ในนาม MIT App inventor และเป็นเครื่องที่ให้บริการ
และเก็บงานโปรเจกต่างๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา ผู้ใช้พัฒนาโปรแกรมมือถือ Android โดยสร้างโปรเจกและเขียน
โปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร์ ที่เชื่อมต่อไปยัง App Inventor servers เมื่อได้โปรแกรมมา ก็สามารถทดสอบ
กับโปรแกรมมือถือจ าลอง (Android emulator) หรือโทรศัพท์มือถือ Android จริงๆ ก็ได้ [3] 
 วีรพงศ์ บัวแกว [4] ได้พัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ของร้านกาแฟอินเลิฟ สามารถบริการ
ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดในการขายกาแฟ เช็คสินค้าในสต็อกได้ง่ายและรวดเร็ว และยังสามารถ
ออกรายงานการขาย ดูรายงานสินค้าขายดี ผลกาไร ขาดทุนเบื้องต้นได้  
 ชัยรัตน์  ลูกเล็ก [5] ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการควบคุมและการจัดการสินค้าคงคลัง ส าหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาต าแหน่งพิกัดที่ตั้งของร้านค้าหรือผู้ผลิตสินค้า และอ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเดินทางไปซื้อสินค้าในต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี Apple Maps API พบว่า 
ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดสินค้าและในการสั่งซื้อได้ดี  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล    
กลุม่ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน  
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  

11. แอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด ซึ่งพัฒนาระบบด้วย
โปรแกรม MIT App Inventor ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา ค้นคว้าและด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบ 
(SDLC System Development Life cycle) [6] อธิบายได้พอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1.5 การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Ware) ซึ่งผู้วิจัยใช้การจ าลอง
เครื่องแม่ข่ายด้วยชุดโปรแกรม MIT App Inventor 

1.6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis and Design) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
ระบบงานและท าการวิเคราะห์กระบวนการท างานออกเป็นแผนภาพแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลระดับ 0 
(Context Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลระดับ 0 (Context Diagram)  
 

1.7  การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้า 
คงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด ให้สามารถก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลสินค้า และการ
แสดงผลรายงานด้วยด้วยชุดโปรแกรม MIT App Inventor ดังภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3  
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ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างของแอปพลิเคชั่นส าหรับหน้าล็อกอินและการเข้าสู่ระบบ 
 

    
 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างรายการสินค้าเข้า-ออก และสินค้าคงเหลือ 
12. แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

12.1 สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง 
กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด ตามมาตรฐานการประเมินสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ 

12.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม
กับวัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [7] ดังนี้ 

ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

12.3 เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไป
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ และค่าความสอดคล้องโดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.86 

การรวบรวมข้อมูล 
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การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) แล้ว 
ไปประสิทธิภาพของระบบงานโดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน จากนั้นได้ท าการประเมินความ
ถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบของระบบแบบกล่องด า (Black Box Testing) 

สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็น  

ความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ [8] 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด  

ผลการวิจัย 
ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยส ารวจประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน โดยใช้ประเมินประสิทธิภาพ และการตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของระบบด้วย
วิธีการกล่องด า (Black Box Testing) ได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านการจัดการ
ข้อมูล 3) ด้านความปลอดภัย 4) ด้านการตอบสนอง 5 ) ด้านการใช้งาน 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นจัดการ

ระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทดูโอร่า จ ากัด 

รายการ 
ระดับประสิทธิภาพ 

x         S.D.              แปลผล 
1.ด้านการออกแบบ 4.40       0.89               มาก 

2.ด้านการจัดการข้อมูล 4.20       0.45               มาก 
3.ด้านระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น 4.00       1.22               มาก 

4.ด้านการตอบสนอง 4.20       0.45               มาก 

5.ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่น 4.60       0.55             มากที่สุด 
ภาพรวม 4.01      0.65              มาก 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาและการสร้างแอปพลิเคชั่นจัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทดูโอร่า จ ากัด 

ครั้งนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างเพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
         ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบแอปพลิเคชั่นจัดการระบบ 
สินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้งานระบบมีระดับประสิทธิภาพระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.01 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) เมื่อพิจารณาการประเมินเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้
งานระบบมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.60 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) รองลงมา คือ  
ด้านการออกแบบ ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการตอบสนองระบบอ่ืน และด้านความปลอดภัยของระบบ โดยมี
ระดับความความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย 4.40, 4.20, 4.20 และ 4.00 ตามล าดับ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55, 0.89, 0.45 และ 1.22 ตามล าดับ) ดังนั้น สรุปได้ว่า  โมบายแอปพลิเคชั่น
จัดการระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทดูโอร่า จ ากัด คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด 

Developing of Personnel management Mobile Application  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบจัดการงานบุคลากร กรณีศึกษา 

บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 2) ประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นที่
พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ โมบายแอปพลิเคชั่น
ระบบจัดการงานบุคลากรพัฒนาขึ้นด้วย MIT App Inventor และแบบประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่น
จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านการใช้งาน ด้านคุณภาพ 
และแบบประเมินประสิทธิภาพที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชียวชาญมีค่าความเที่ยงตรง 
(0.87) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นระบบจัดการงานบุคลากรบนระบบปฏิบัติการ  
แอนดรอยด์ กรณีศึกษา บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) และผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการ  
กล่องด า (Black Box Testing) พบว่า แอปพลิเคชั่นระบบจัดการงานบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ภัทรภิญโญ 
จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกด้าน สรุปได้ว่า แอปพลิเคชั่น
ระบบจัดการงานบุคลากรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมา คุณภาพอยู่ในระดับมากและ  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ค าส าคัญ : โมบายแอปพลิเคชัน การจัดการงานบุคลากร โปรแกรมประยุกต์ 
Abstract 
                                                 
1
 
2
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชวีศึกษาพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

1 2 Program in Information Technology of Phitsanulok Vocational College, Institute of Vocational Education Region 3  
* Corresponding author. E-mail: minsummer22708@gmail.com 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1768 

 

 This research aims to be 1) development of the Human resource management 
application system. Case study Phattra Phinyo Company Limited on Android operating 
system and 2) assess application performance improved Among the data providers are 5 
experts, the tools used are mobile application management, human resources developed by 
MIT app inventor, and 5-sided application performance assessments: The design of safety, 
quality, and design of the product. Assess the performance of a consistent value (IOC) by a 
qualified specialist (0.87). The statistics used in research include the average percentage and 
the standard deviation.  
 Research has found that the performance of human resources management system 
on the Android operating system. A case study of Phattara Phinyo Company Limited Overall 
quality is the highest level (average 4.80 and standard deviation 0.45), and the result of 
application validation. The black box testing has found that the application manages human 
resources. A case study of Phattara Phinyo Company Limited on Android operating systems 
can work exactly as intended for all aspects. In conclusion, a human resource management 
application on an Android operating system developed. Quality is very high and meets 
benchmark. 
 
Keywords: Mobile Application, Personnel Management, Application 
 
บทน า 

การใช้แอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการท างานภายในองค์กรผ่านอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่แบบพกพาในปัจจุบัน มีแนวโน้มในทิศทางที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และสามารถจ าแนกผู้ใช้งาน
ออกเป็นกลุ่มได้หลายกลุ่ม ได้หลายประเภทงาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างหลาย
รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่น 1) การสมัครงาน 2) การจัดการผลประโยชน์ของพนักงาน 3) การ
ฝึกอบรมระยะไกล 4) การเชื่อมต่อกับระบบเครือค่าย 5) ช่วยในการบริการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 6) ใช้ในการติดตามการปฏิบัติการของพนักงาน 7) เพ่ือรวบรวมข้อมูลในระบบงานขององค์การ 8) 
การลงรายมือชื่อปฏิบัติงานของพนักงาน [1]  

การบริหารบุคลากรในสถานประกอบการ เป็นการบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือท างานให้ได้
ประสิทธิภาพดีที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุดและสิ้นเปลืองเงินและวัสดุในการท างานนั้นๆ อันเป็นการประหยัด
ทรัพยากร ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ในรูปแบบเดิมการบันทึกข้อมูลบุคลากรบันทึกในกระดาษ รวมทั้งบุคลากรในแต่
ละคนมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ท าให้ยากต่อการติดตาม การเข้าถึงข้อมูล ส่งผลท าให้ผู้บริหารมีปัญหาและเกิด
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ความล่าช้าในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ไม่สะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล และการรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติของบุคลากรในใช้ข้อมูลการบริหารงานบุคลากรของสถานประกอบการ เช่น การคัดเลือก
บุคลากรและรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบ ารุงขวัญ หรือกาลังใจ กระบวนการบริหารที่บ ารุงขวัญ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์งาน ผู้บริหาร สถานประกอบการจะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารบุคลากรในสถานศึกษางานจึงจะด าเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ รับ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย [2] 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากร บริษัทภัทรภิญโญ จ ากัด เพ่ือเข้ามา
ช่วย พัฒนาบุคคล บริหารจัดการ และบริการของสถานประกอบการ จึงส่งผลต่อการพัฒนาในทุกด้าน เพ่ือ
ความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการพัฒนาระบบจะเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้พัฒนา ด้วยการน าโปรแกรม MIT App Inventor ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากรของ บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ แอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากรของ บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 MIT App Inventor เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีความง่ายต่อการท าความเข้าใจ ใช้งานง่าย โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท 
Google และ MIT.ท าการผลิต App Inventor ออกมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถท าความ
เข้าใจหลักการพัฒนา แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นของ Google เอง 
ต่อมา Google ได้ถอนตัวออกจากโครงการนี้ และปล่อยให้ MIT ผู้พัฒนาเครื่องมือต่อโดยมุ่งเน้นไปทางด้าน
การเรียนการสอนเป็นหลัก จุดเด่นที่ท าให้ App Inventor ถูกเลือกใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือแรกในการเรียนการ
สอน หรือการเริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ เนื่องจากขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นแบบ 
Visualization คือใช้ Block แทนรหัสค าสั่ง เมื่อผู้ใช้ต้องการท าค าสั่งใดก็เพียงเลือก Block นั้น และลากมา
วางในพ้ืนที่ท างานแล้วก าหนดค่าให้กับBlock เพียงเท่านั้น App Inventor จะท าการแปลงจาก Block ไปเป็น
รูปแบบรหัสค าสั่งให้ 
 ฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่ง MIT App Inventor สามารถสร้างแอปพลิเคชัน
ส าหรับติดต่อกับฐานข้อมูลชนิดต่างๆได้อย่างหลากหลาย ซึ่ง MIT App Inventor ได้จัดเตรียมคอมโพเนนต์
พ้ืนฐานสาหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ได้แก่ TinyDB และ TinyWebDB โดย TinyDB เป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้
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ติดต่อกับฐานข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือส่วน TinyWebDB เป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้ติดต่อกับ
ฐานข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์และนอกจากนั้น เรายังสามารถใช้ MIT App Inventor สร้างแอปพลิเคชันเพ่ือ
ติดต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) [3] 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธงชัย สันติวงษ์ [4] กล่าวว่าภารกิจของผู้บริหารทุกคน (และของผู้ช านาญการด้านบุคลากร
โดยเฉพาะ) ที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากรเพ่ือให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ  

เสนาะติเยาว์ [5] ให้ความหมายการบริหารงานบุคคล คือการจัดระเบียบการดูแลบุคคลให้ทางาน
เพ่ือให้บุคคลใช้ประโยชน์และความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดอันเป็นผลทาให้องค์การอยู่ใน
ฐานะได้เปรียบทางด้านการแข่งขันและได้ผลงานมากที่สุดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุดรวมตลอดถึงการดาเนินการต่างๆอันเกี่ยวข้องกับคนทุกคนใน
องค์การนั้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC: System 
development Life Cycle) [6] อธิบายมาพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 
2. เครื่องมือที่ใช้ 
 2.1 แอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด เพ่ือน ามาใช้ในการ
ทดลองหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  
 2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบค าถามเลือกตอบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมี
การวิเคราะห์คะแนนค าตอบในแต่ละข้อของค าตอบ ( Item) เป็นการคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ค าตอบของแต่ละข้อ 
 2.3 การประเมินความถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบแบบกล่องด า (Black Box Testing) [7] 
 2.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้การค านวณค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) [8] 

3. การวางแผน ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม MIT App 
Inventor ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งมีการจัดการกับข้อมูลของมันเอง ท าให้นักพัฒนาไม่ต้องเสียเวลาใน
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การท างาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free ware) ซึ่งผู้วิจัยใช้การ
จ าลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยชุดโปรแกรม MIT App Inventor 

4. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจระบบงาน และท าการวิเคราะห์
กระบวนการท างานออกเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนท างานระบบข้อมูลพนักงาน ระบบลางาน และระบบค านวณเงินเดือน 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (DFD) การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากร 
บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด 

 
5. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วยการร่างภาพ

ต้นแบบออกเป็นส่วนตามขอบเขต ดังนี้ 

     
 

ภาพที่ 3 แอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด 
 

6. แบบประเมิน/แบบสอบถาม สร้างแบบมาตรส่วน 5 ระดับ และหาค่าความสอดคล้อง  
1. สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นจัดการงานบุคลากร 

กรณีศึกษา บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด ตามมาตรฐานการประเมินสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ 
2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ

วัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) ดังนี้ [9] 
  ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน   1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน   0  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

3. เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ และค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.87 

4. ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นโดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

5. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6. การแปลผลและวิเคราะห์ระดับคะแนน   
การวิเคราะห์คะแนนในตัวชี้วัด หลังจากได้คะแนนของข้อค าตอบแต่ละข้อจะมีการคิดค่าคะแนนใน

ตัวชี้วัดแต่ละด้าน โดยการรวมคะแนนรายข้อแล้วน ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยส าหรับตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์การประเมินผลตามช่วงคะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผู้วิจัยท าการประมวลผลที่ได้จากการส ารวจ

ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 
ท่าน และครูฝึกในสถาบันประกอบการจ านวน 2 ท่าน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติวิจัย 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินประสิทธิภาพต่อการพัฒนา 
แอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากร บริษัท ภัทรภิญโญ จ ากัด ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

 

รายการ x         S.D.      ระดับประสิทธิภาพ 

1. ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 3.73        0.48        มาก 
2. ด้านการจัดการข้อมูลแอปพลิเคชัน 3.80        0.54        มาก 

3. ด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน 3.27        0.60        มาก 

4. ด้านคุณภาพของแอปพลิเคชัน 3.80        0.63        มาก 
5. ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชั่น 4.13        0.68        มาก 

ภาพรวม 3.95        0.58        มาก 

 
2.  การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชันด้วยวิธีกล่องด า (Black Box Testing) 

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องจากตารางวิเคราะห์กล่องด า ผลของการตรวจสอบ พบว่า แอปพลิเคชัน
สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และการออกแบบทุกหัวข้อ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

หลังจากได้ข้อสรุปผลการวิจัยแล้ว ผู้ใช้แอปพลิเคชันมีความสนใจ ท าให้การจัดการงานบุคลากรและ
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้นั้น ประหยัดเวลา และ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีการออกแบบหน้าจอให้มีความ
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น่าสนใจ ภาพมีความคมชัด ที่สามารถน าไปท าสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปพลิเคชั่นใช้งานง่ายช่วยให้
ผู้ใช้มีการจัดการข้อมูลที่สะดวกต่อการบริหารงาน  
 การประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศแอปพลิเคชันจัดการงานบุคลากร บริษัท
ภัทรภิญโญ จ ากัด พบว่าในภาพรวมผู้ใช้งานระบบมีระดับประสิทธิภาพระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาการประเมินเป็น 5 ด้าน 1 ) ด้านการออกแบบ  
แอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 2 ) ด้านการจัดการข้อมูล
แอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 3 ) ด้านความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 4 ) ด้านคุณภาพของ 
แอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 5 ) ด้านการใช้งานของ
แอปพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 จะเห็นว่าผู้ใช้งานระบบมี
ความพอใจ ด้านความปลอดภัยของระบบ และ ด้านการใช้งานระบบมากที่สุด เนื่องจากในการพัฒนาระบบ
นั้นผู้วิจัยได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้งานและปัญหาของระบบงานเดิมและได้ ออกแบบระบบให้สะดวกง่าย
เหมาะกับการใช้งานข้อมูล และตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้จึงส่งผลให้ ผู้ใช้งานระบบมีระดับ
ประสิทธิภาพระบบอยู่ ในระดับมาก ดังนั้ น สรุปได้ว่า  แอปพลิเคชั่นระบบจัดการงานบุคลากรบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมา คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 เพ่ิมฟังก์ชันการท างานให้ควรค านึงถึงการใช้งานของคนในองค์กรเป็นหลัก เพ่ือสะดวก ชัดเจน และ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
 2 ผู้พัฒนาต้องมีการอัพเดทเวอร์ชัน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ต าแหน่งงาน การลงเวลา
งาน อนุมัติการลางานเป็นต้น 
 3 การพัฒนาเวอร์ชันที่สามารถเลือกภาษาได้ เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการรองรับ  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ ง จ ากัด 

มหาชน (สาขาบึงหลัก) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 2) ประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่น  
ที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ โมบายแอปพลิเคชั่น
สินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มหาชน (สาขาบึงหลัก) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้น
ด้วย MIT App Inventor และแบบประเมินประสิทธิภาพของจ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ  
ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านการตอบสนองการเซื่อมโยง ด้านการใช้งาน และแบบประเมิน
ประสิทธิภาพที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าความเที่ยงตรง (0.87) สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพแอปพลิเคชั่นสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มหาชน (สาขา  
บึงหลัก) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64) และผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของแอปพลิเคชั่นด้วยวิธีการกล่องด า 
(Black Box Testing) พบว่า แอปพลิเคชั่นสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกด้าน สรุปได้ว่า 
แอปพลิเคชั่นสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มหาชน (สาขาบึงหลัก) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้นมา คุณภาพอยู่ในระดับมากและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ : โมบายแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์สินเชื่อ โปรแกรมประยุกต์ 
 
 

                                                 
1 2 วิทยาลยัอาชวีศึกษาพิษณุโลก สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3  
1 2 Phitsanulok Vocational College, Institute of Vocational Education Region 3  
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Abstract 
This research aims to 1) loan application development company Ltd., Siam sacred 

saching lip (primary swamp Branch) on the Android operating system, and 2) application 
performance assessment. 
Developed by a group of data providers include: specialists, the number 5 people used 
tools include mobile application loan companies, noble, Siam lip saching Ltd. (primary 
swamp Branch) on the Android operating system developed by MIT App Inventor, and the 
assessment of effectiveness of the number 5 is the design side.  
Management of the information security response linked functionality and performance 
evaluation of conformity (IOC) by an expert with fidelity value (0.87), a statistic that is used 
in the research include percent average and standard deviation. 
 The results of this research have found that the performance, application, loan 
companies, noble, Siam lip saching Ltd. (primary swamp Branch) on the Android operating 
system, the overall quality level (3.85 average and standard deviation of 0.64) and the 
results of the validation of the application's functionality with the black box method (Black 
Box Testing), found that the applications can work objectives on all sides. Assume that the 
loan application, the sacred company Siam lip saching Ltd. (primary swamp Branch) on the 
Android operating system, developed. The quality is very level and is based on the standard 
criteria. 
Keywords: Mobile Application, Credit analysis, Application 
 
บทน า 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือนับเป็นอีกปัจจัยส าคัญของคนในยุคปัจจุบัน 
เพราะไม่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น แต่ยังมีบริการเสริมและการเพ่ิมแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการจึง
จ าเป็นต้องมีบริการเสริมหรือแอปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาเพ่ือให้ผู้ใช้ได้มีความหลากหลายในการใช้บริการ  
โดยไม่จ ากัดที่การใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานที่เป็นการโทรเข้าออกเพียงอย่างเดียว เป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้อง เพราะ
ในปัจจุบันการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการเสริมอ่ืนๆ ในโทรศัพท์มือถือมีปริมาณการใช้งานที่มากข้ึน  
 ธุรกิจการเงินก็เช่นเดียวกันกับธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆ  
เพ่ือพัฒนาการบริการโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นเพ่ือเป็นการลดต้นทุนของการด าเนินงาน และการพัฒนาขีดความสามารถของ
บริษัทโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการลดต้นทุนนั้นยังเอ้ือประโยชน์ต่อการแข่งขันกัน
สถาบันทางการเงินด้วยกันเอง ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ การใช้แอปพพลิเคชัน 
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(Application) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริการเชิงธุรกิจ มีความจ าเป็นต่อการขยายฐานลูกค้าใหม่ 
และการขยายฐานลูกค้าเพ่ือสร้างรายได้ที่มากขึ้นต่อการลงทุน [1] ซึ่งบริษัท ศักดิ์สยาม ลิสชิ่ง จ ากัด มหาชน  
ในปัจจุบันการให้บริการทางด้านการติดตามค่าใช้จ่ายของลูกค้า การติดต่อสอบถามข้อมูล การช าระเงินค่างวด 
และบริการอ่ืน ๆ ลูกค้าจะต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังบริษัท ซึ่งท าให้เกิดความ
ไม่สะดวกต่อลูกค้า  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด 
มหาชน สาขาบึงหลัก (สาขาบึงหลัก) ด้วยการน าโปรแกรม MIT App Inventor ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสินเชื่อ ของบริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มหาชน (สาขาบึงหลัก) 
 2.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันสินเชื่อ ของบริษัทศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด 
มหาชน (สาขาบึงหลัก) 
 
 
แนวคิดงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการพัฒนาระบบการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสินเชื่อ หน่วยงานบริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด 
มหาชน (สาขาบึงหลัก) ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าแนวคิด และทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 ฐานข้อมูล (Database) เป็นการเอาข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่เดิมจัดเก็บอยู่แต่ละ
แฟ้มข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล นอกจากจะต้องเป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันแล้ว ยังต้องเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงาน แต่อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร [2] 

ยืน ภู่วรวรรณ [3] กล่าวว่า ฐานข้อมูล หมายถึง ที่รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเพ่ือการก าหนด 
Table, Form, Queries และ Scripts ที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นผู้สร้างและการจัดการฐานข้อมูลจะเก็บ
ข้อมูลได้เกือบทุกชนิด ซึ่งกลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือหลายๆแฟ้มข้อมูล  
 ดาราวรรณ นนทวาสี [4] ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย : กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนท่าขุม เงินวิทยาคาร จังหวัด ล าพูน การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของแอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
กรณี ศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัด ล าพูน โดยกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 32 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าด้าน
สื่อและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ( X =4.42 ) และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58) 
แอปพลิเคชั่น เพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/85.52 
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เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.51)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าและด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบ (SDLC System 
Development Life cycle) [5] อธิบายได้พอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

 
 1.  ด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่าน เป็นผู้ประเมินหาค่าความสอดคล้อง (IOC) [6] ส าหรับแบบประเมินประสิทธิภาพด้วย 
 2.  ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แอปพลิเคชันสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มาหาชน (สาขาบึงหลัก) 
เพ่ือน ามาใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน  
 2.2  แบบประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบค าถามเลือกตอบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยมีการวิเคราะห์คะแนนค าตอบในแต่ละข้อของค าตอบ ( Item) เป็นการคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนค าตอบของแต่ละข้อ 

3. การประเมินความถูกต้องในการท างานของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบความถูกต้องของ
ระบบแบบกล่องด า (Black Box Testing) [7] 

4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้การค านวณค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) [8]  

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มาหาชน (สาขาบึงหลัก) 
เพ่ือน ามาใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวงจรกระบวนการพัฒนาระบบ 
(Software Development Life Cycle : SDLC) ดังต่อไปนี้ 

1)  ด้านการวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้และเลือกใช้การพัฒนาระบบ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นประเภทใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Ware) ซึ่งผู้วิจัยใช้การจ าลอง
เครื่องแม่ข่ายด้วยชุดโปรแกรม MIT App Inventor 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบเพ่ิมข้อมูลลูกค้า และอนุมัติสินเชื่อ 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพการไหลของข้อมูล (DFD) แอปพลิเคชันสินเชื่อ 

 
 2)  ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis and Design) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ

ระบบงานและท าการวิเคราะห์กระบวนการท างานออกเป็นแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 1และ 2 
3)  ด้านการพัฒนาและทดสอบระบบ (Coding and Testing) ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบหน้าต่าง

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วยการร่างภาพต้นแบบออกเป็นส่วนตามขอบเขต ดังแสดงในภาพที่ 3  
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1781 

 

   
 

ภาพที่ 3 ส่วนติดต่อหน้าลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ (Login)  
 

ส าหรับแบบประเมิน/แบบสอบถาม และหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
7. สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยาม

ลิสชิ่ง จ ากัด มาหาชน (สาขาบึงหลัก) ตามมาตรฐานการประเมินสิทธิภาพของซอฟต์แวร์โดยแยกออกเป็น 5 
ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัย ด้านการตอบสนองการเชื่อมโยง และ
ด้านการใช้งาน 

8. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ ( IOC ) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) [8] ดังนี้ 

9. เลือกรายการที่มีค่าสอดคล้องระหว่าง 0.5-1 ไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ และค่าความสอดคล้องโดยรวมครั้งนี้เท่ากับ 0.87 

10. ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นโดยก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และครูฝึกในสถานประกอบการจ านวน 2 ท่าน 

11. รวบรวมข้อมูล และผลการศึกษาด้วยค่าทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ระดับคะแนน ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
                     ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความความคิดเห็นระดับมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความความคิดเห็นระดับปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความความคิดเห็นระดับน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
ในด้านการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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1.  การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากผู้วิจัยท าการประมวลผลที่ได้จากการส ารวจ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติวิจัย 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินประสิทธิภาพ 
 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

x  S.D. แปลผล 
ด้านการออกแบบ  3.87 0.53 มาก 

ด้านการจัดการข้อมูล 3.47 0.53 ปานกลาง 

ด้านระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน 4.20 0.80 มาก 
ด้านการตอบสนอง/การเซื่อมโยง 3.90 0.92 มาก 

ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 3.73 0.48 มาก 
โดยรวม 3.85 0.64 มาก 

 

2.  การตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชันด้วยวิธีกล่องด า (Black Box Testing) 
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องจากตารางวิ เคราะห์กล่องด า  ผลของการตรวจสอบพบว่ า  
แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และการออกแบบทุกหัวข้อ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสินเชื่อ เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
แอปพลิเคชัน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยได้ส ารวจและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันได้ตรวจสอบด้านระบบ และแผนผังต่างๆของผู้วิจัย  
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

หลังจากได้ข้อสรุปผลการวิจัยแล้วมีการประเมินประสิทธิภาพของผู้ เชี่ยวชาญ การพัฒนา 
แอปพลิเคชันสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มหาชน (สาขาบึงหลัก) พบว่าในภาพรวมผู้ใช้งาน 
แอปพลิเคชันมีระดับประสิทธิภาพระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 
เมื่อพิจารณาการประเมินเป็น 5 ด้าน 1) ด้านการออกแบบ ( x =3.87, S D,  0.53) 2) ด้านการจัดการข้อมูล
(= x 3.47, S D,  0.53) 3) ด้านระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ( x =4.20, S D,  0.80) 4) ด้านการ
ตอบสนอง/การเชื่อมโยง (= x 3.90, S D,  0.92) 5) ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน ( x =3.73, S D, 0.48)  
 ประสิทธิภาพแอปพลิ เคชั่นสินเชื่อ บริษัท ศักดิ์สยามลิสชิ่ง จ ากัด มหาชน (สาขาบึงหลัก)  
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64) การที่ค่าประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แต่ผ่านเกณฑ์ช่วงค่าคะแนนระดับปานกลาง
มาไม่มาก อาจเป็นเพราะประสิทธิภาพการท างานในด้านของการจัดการข้อมูลและทางด้านระบบการรักษา
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ความปลอดภัย ที่อาจจะมีประสิทธิภาพไม่ค่อยสูงนัก ผู้วิจัยจึงจะได้น าประเด็นส าคัญเหล่านี้ไปศึกษาและ
พัฒนาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เพ่ิมฟังก์ชันการท างานให้ควรค านึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักเพ่ือสะดวก ชัดเจน และถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล 
 2. ผู้พัฒนาต้องมีการอัพเดทเวอร์ชันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น อายุผู้กู้ วงเงินผู้กู้ 
ทะเบียนบ้านผู้กู้ บัตรประชาชนผู้กู้ เป็นต้น 
 3. การพัฒนาเวอร์ชั่นที่สามารถเลือกภาษาได้ เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 4. หน้าสถานะของผู้ใช้งานทั่วไป (ส่วนลูกค้า) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้มีการแสดงค่างวดที่ต้องช าระ
ค้างไว้ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ช าระค่างวด 
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การพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม  

กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
Development of management systems leather trial sewing needle count, 

Case study Adient and summit corporation ltd. 
สิริรวี   อ านวย1 มาลี   แผงดี2  

Sirirawee Amnuay1 Malee Phaengdee2  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา 
บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหรือผู้ดูแล
ระบบระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นฝ่ายงาน Production Trim Plant จ านวน 40 คน ท าการคัดเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา 
บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ   
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ 

แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X   = 4.80, S.D.=0.26) ความพึง
พอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แดเดียนท์ แอนด์ 

ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X   = 4.61, S.D.=0.50) 
 
ค าส าคัญ : ระบบการจัดการหนัง,  ทดลองเย็บ, นับฝีเข็ม 
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Abstract 
 This research is being developed by the research purposes. Development of 
management systems leather trial sewing needle count, Case study Adient and summit 
corporation ltd. And to study the employee's satisfaction, or the system administrator 
systems leather trial sewing needle count, case study Adient and summit corporation ltd, 
the sample used in this research. The department Production Trim Plant, The number 40 
people the selection of a specific. The instruments used in this study were 1) Development 
of management systems leather trial sewing needle count, Case study Adient and summit 
corporation ltd. 2) Satisfaction Questionnaire. 
 The findings showed that Development of management systems leather trial sewing 
needle count, Case study Adient and summit corporation ltd, the overall average at the 

highest level. (X   = 4.80, S.D.=0.26), the satisfaction of employees or administrator. Manage 
ment systems leather trial sewing needle count, Case study Adient and summit corporation 

ltd. the overall average at the highest level. (X   = 4.61, S.D.=0.50). 
 

Keywords : Management systems leather,  Trial sewing leather, Needle count    
 

บทน า 
        เนื่องจากปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทที่มี ความส าคัญทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานรวมถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่ง
ส าหรับยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกันอย่างแพร่หลาย โดยการน าหลักการของระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Management System) เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบขององค์กร เพ่ือให้
ระบบงานของในองค์กรประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสาร การส่ง
ข้อมูล การค้นหาข้อมูล ภายในองค์กร และยังเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ 
ประหยัดเวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรมากข้ึน  
         สถานประกอบการ บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ประกอบกิจการ ผลิตและ
ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับยานยนต์และซื้อมาขายไปและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
รถยนต์ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศมากกว่า 30 ปี ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 10 
โรงงาน บริษัท แอเดียนท์  แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ( ส านักงานใหญ่ Rayong Plant )  และยังมี
เอกสารจ านวนมาก ได้แก่ เอกสารที่ใช่ในระดับคุณภาพของสถานประกอบการ เอกสารภายในและเอกสาร
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ภายยอกองค์กร ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวยังท าการจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มกระดาษ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแบบ Manual มีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในสมุด และโปรแกรมที่น ามาใช้ในการเป็นเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็น Microsoft office Excel และ PowerPoint จึงเสนอระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัด
เอกสารในสถานประกอบการ  
        ผู้ศึกษาวิจัยจึงคิดที่จะการพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอ
เดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่จะช่วยเหลือ พัฒนาจากระบบการท างานแบบเอกสารธรรมดา ให้
กลายระบบการท างานที่มีระบบ ให้กับในหน่วยงานของ Manufacturing Engineer (ME) ให้ง่ายต่อการ
ท างานมากยิ่งขึ้นและสามารถจัดการเอกสารกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการช่วยให้การท างานภายใน
องค์กร มีความเป็นระบบระเบียบเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานหรือผู้ดูแล
ระบบ รวมไปถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1.  เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ 
ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
         2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม 
กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
1.  เนื้อหา 
        การพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นการน าเทคโนโยลีมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการงานด้านเอกสารให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีขอบเขตดังนี้ 
  1.1  ผู้ดูแลระบบสามารถ Login โดยก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 
  1.2  ระบบสมารถสร้างเอกสาร แก้ไขเอกสาร และยกเลิกเอกสารได้ 
  1.3  ระบบสามารถท าการค้นหาเอกสารชนิดต่าง ๆ ได้ 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1  ประชากร ได้แก่ ฝ่ายงานผลิต จ านวน 140 คน 
  2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฝ่ายงาน Production Trim Plant จ านวน 40 คน คัดเลือกแบบเจาะจง 
3.ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1  ตัวแปรต้น คือ การพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอ
เดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น 
  3.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝี
เข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น 
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4.ระยะเวลาที่ท าการพัฒนา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
5. สมมติฐานของโครงการ 
  5.1  ระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  5.2  ลูกค้าหรือผู้ใช้ระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ 
ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมาก 
  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  แนวคิดการพัฒนาระบบ 
  Sempervio (1976:1) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
เพ่ือให้บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  Smith (1980:1130) ให้ความหมาย ระบบ หมายถึง ชุดของส่อนประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
และท าหน้าที่ร่วมกันในภายใต้ข้อจ ากัดของตนเอง โดยมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  
         FitzGerald (1987:10) ได้กล่าวว่า ระบบ หมายถึง กลุ่มขอส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
ต่อกัน เมื่อน ามารวมกันก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
         Bedeian (1993:712) ให้ความหมายว่า ระบบ หมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มีกสรพ่ึงพา
อาศัยกัย (interdepend parts) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
  จากความหมายของระบบ ดังกว่าง ข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง การจัดรวมแงค์ประกอบย่อย
ทีม่ีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
2.  ทฤษฎีพัฒนาระบบ อย่างไร  
  การได้มาซึ่งตัวระบบที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้นักวิชาการบางส่วนจึงได้ น าเสนอกระบวนการพัฒนา
ระบบไว้ ดังจะน าเสนอพอสังเขปดังนี้ 
  Smith (1993:81-85) ได้น าเสนอหลัการพัฒนาระบบไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ได้แก่ การวิเคราห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบว่ามี
ลักษณะอย่างไร มีความสมมากน้อยเพียงใด ควรลดหรือเพ่ิมองค์ประกอบใดให้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ควร
ลดหรือเพ่ิมองค์ประกอบใดให้เหมาะสมกับสภาพของระบบที่อยู่ในปัจจุบัน 
         2.  การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การน าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์หรือ
แยกแยะไว้ มาท าการออกแบบระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมที่มีอยู่ 
         3.  การวัดและตรวจสอบ (System Measurement) หมายถึง การน าระบบท่ีได้ออกแบบไว้ไปท าการ
ตรวจสอบว่าระบบดังกล่าว มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ 
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 Biga and others (1980:45-46) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นการวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบโดยการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างเป็นทางการว่า มีการร้องขอให้มีระบบใหม่ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย 2 
ขั้นตอน คือ  
   1.1  การส ารวจเบื้องต้น 
   1.2  การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
  2.  ขั้นตอนศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirements) เป็นการจัดเตรียมข้อมูล
พ้ืนฐานซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้างแนวทางท่ีต้องการพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ 
   2.1  การวิเคราะห์ระบบและการปฏิบัติการ 
   2.2  การส ารวจความต้องการของระบบผู้ใช้ 
   2.3  การใช้วิธีการสนับสนุนในด้านเทคนิค 
   2.4  การออกแบบและทบทวนเกี่ยวกับแนวความคิดท่ีต้องการให้เป็นทางเลือกต่าง ๆ  
   2.5  การประเมินทางเลือกและจัดท าแผนในการพัฒนา 
  3.  ขั้นการพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนซึ่งเริ่มต้นด้วยการยอมรับ
แนวความคิดซึ่งได้มีการออกแบบและประเมินในขั้นตอนที่ผ่านมา และจบลงด้วยการพัฒนาให้เป็นระบบที่มี
ความสมบูรณ์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
   3.1  การก าหนดลักษณะเฉพาะ ทางเทคนิคของระบบ 
   3.2  การพัฒนาเทคนิคที่ใช้ในการสนับสนุนระบบ 
   3.3  การประยุกต์ลักษณะเฉพาะให้เข้ากับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
   3.4  การทดสอบโปรแกรม 
   3.5  การพัฒนาคู่มือการด าเนินการและการควบคุมระบบ 
   3.6  การฝึกฝนผู้เข้าใช้ระบบ 
   3.7  การปฏิบัติตามแผน 
   3.8  การทดลองเปลี่ยนแปลงแผน 
   3.9  การทดสอบทั้งระบบ 
  4.  ขั้นตอนการน าระบบไปปฏิบัติ (System Implementation) เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากที่มี การ
ทดสอบระบบแล้ว ก็จะน าไปสู่การปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จะต้องมีการปรับแต่งเพ่ือให้ระบบมีความเหมาะสมกับ
การใช้งานอีกครั้งหนึ่ง และจะต่องมีการทบทวนผลการปฏิบัติหลังจากที่ได้ มีการน าเอาระบบไปสู่การ
ด าเนินการจริง ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบมีการพัฒนาขั้น มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังเป็นการ
รักษาระบบให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย 
 Edwards (1985:20) ได้กล่าวถึงข้ันตอนซึ่งเป็นวงจรในการพัฒนาระบบไว้ดังนี้ คือ                   
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1.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากมีการร้องหรือมีความ
ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ระบบมีความเหมาะสมกว่าทีเป็นอยู่ ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์ระบบให้เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว จะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการออกแบบระบบใหม่ 
  2.  ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติของ
โปรแกรม หรือคุณสมบัติของระบบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนที่จะได้มีการสร้างเป็น
ต้นแบบของระบบ 

   3.  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตตามระบบ 
ซึ่งในขั้นนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบให้เป็นต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ มีการประเมินผลและตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนที่จะน าระบบดังกล่าวไปสู่ผู้ใช้ 
  จากสารส าคัญดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบมีขั้นตอนส าคัญ คือ ขั้นการวิเคราะห์ระบบ 
ขั้นตอนออกแบบระบบและขั้นตอนการพัฒนาระบบ ส่วนรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมได้ แล้วออกแบบกระบวนการวิจัยให้ได้ซึ่งระบบใหม่ ที่ให้ได้ระบบใหม่ หรือ ถ้ามีการด าเนินการระบบ
นั้น ๆ อยู่แล้ว ระบบที่น าเสนอ จะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีความใหม่ สะท้อนถึงการปรับแก้ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงในเรื่องใด อย่างไร และเมื่อระบบดังกล่าวถูกน าไปใช้จะสามารถเสริมสร้างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของงานได้อย่างแท้จริงและตรวจสอบได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  การรวบรวมข้อมูล 
         น าระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าแนะน ามา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ น าระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ 
แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาทดลองใช้ด้วยวิธีการประเมินความพึง
พอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ 
ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
          1.1  แบบศึกษาคุณภาพของการพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท 
แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
          1.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม 
กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
          1.3  ประชากร ได้แก่ ฝ่ายงานผลิต จ านวน 140 คน 
          1.4  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฝ่ายงาน Production Trim Plant จ านวน 40 คน คัดเลือกแบบเจาะจง 
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2.  วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
          2.1  แผนผังระบบงาน (System Flow Chart) การพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม 
กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
 

          2.2  แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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3. การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
          3.1  วิธีการสร้างระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัม
มิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ส าหรับวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
          3.2  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระบบการจัดการ 
          3.3   ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนการสร้างระบบการจัดการ จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          3.4  ระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
          3.5  แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝี เข็ม 
กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
          3.6  การออกแบบระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ 
ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
4.  สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
          4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐานคือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่
ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543:102 – 103) 
 
 
                 4.1.1 ค่าร้อยละ 
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   P =    100x
N

f  

   เมื่อ      P         แทน ค่าร้อยละ 
   F   แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N             แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
                4.1.2 ค่าเฉลี่ย 

   X  = 
N

X  

   เมื่อ   X  แทนค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
                4.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   S      =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN
 

เมื่อ     S      แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑X    แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
   N    แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพการพัฒนาของระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอ
เดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่พัฒนาขึ้น จากทั้ง 3 ท่าน พบว่าในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.80 (SD. 
= 0.26) อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด 
  2.  ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม 
กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พบว่าในภาพรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.61 
(SD. = 0.50) อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
          1. การพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวอักษรบน banner อ่านง่าย ชัดเจน พ้ืนหลังของหน้า 
Login มีความเหมาะสม ภาพนิ่งบน ในหน้าแรกมีความเหมาะสม สีขนาดตัวอักษรบนปุ่มเมนู มีความเหมาะสม 
ตัวอักษรที่หน้าเบิก มีความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใช้สื่อสารความหมายชัดเจนและอ่านง่าย ใช้ข้อความที่สื่อสาร
ให้เข้าใจง่าย เข้าถึงระบบได้รวดเร็ว คู่มือการใช้อ่านง่ายและเข้าใจการท างานของระบบ ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ ระบบสามารถใช้งานได้ดีในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 5.00 (SD = 0.00)  อยู่ในระดับคุณภาพ 
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มากที่สุด และมีค่าน้อยที่สุด คือ ตัวอักษรที่ปุ่มเมนู มีความเหมาะสม ตัวอักษรที่หน้ารายงานชิ้นงาน มีความ
เหมาะสม ขั้นตอนในการเบิกมีความสะดวกไม่ซับซ้อน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.33 (SD = 0.58)  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ปานกลาง 
           2. ความพึงพอใจของพนักงานหรือผู้ดูแลระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา 
บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด  ระบบสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย คือ 4.69 (SD. = 0.48) อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นตอนในการเบิก
มีความสะดวกไม่ซับซ้อน ภาษาที่ใช้สื่อความหมายมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย คือ 4.63 (SD. = 0.50) อยู่ใน
ระดับคุณภาพ มากที่สุด และน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนการเข้าสู่งระบบมีความเหมาะสม การเข้าถึงข้อมูลแสดง
สถานะมีความเหมาะสม การเข้าถึงเนื้อหารวดเร็ว การใช้งานของระบบง่ายและสะดวก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.50 
(SD. = 0.52) อยู่ในระดับคุณภาพมาก 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา 
บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไปใช้ 

  1.1  ระบบการจัดการหนัง ทดลองเย็บ นับฝีเข็ม กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นเพียงระบบต้นแบบเพื่อทดลองใช้งานภายในองค์กร หากต้องการใช้งานจริงต้องพัฒนา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมให้การท างานของระบบมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและรองรับการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วนมากข้ึน 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1  สามารถพัฒนาต่อไประบบการจัดการตัดไฟล์งาน กรณีศึกษา บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัม

มิท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    
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S 086 
ชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

Swimming pool pH measurement kit display on the internet. 
 

ณัฐณิช  ชั้นเจริญ1 
Natthanit Chanjaroen 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบและสร้างชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยทดสอบจากกลุ่มประชากรจ านวน 5 คน งานวิจัยนี้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ที่ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.309 ซึ่งจัดว่าอยู่ ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ 4.0 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.253 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับมาก  ผู้จัดท าได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพในสอบเทียบระหว่าง ชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ ากับน้ ายาวัดค่า pH จ านวน 4 ค่า พบว่าค่า
ผิดพลาดที่ค่า 7.8 ไปแค่ 0.1 เพียงค่าเดียว ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยอมรับได้และทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลา
ในการเชื่อมต่อ WIFI ของชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าพบว่าสามารถรับสัญญา WIFI ได้มากกว่า 3 ชั่วโมง หากไม่
มีการผิดพลาดจากปลายสายหรือแหล่งปล่อยสัญญาณ WIFI 
 
ค าส าคัญ : ชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
Abstract           
 This research Objective 1) To design and create a pH meter set of swimming pools 
displayed on the internet. 2) To test the pH set performance of the swimming pool 
displayed on the internet. By testing from a population of 5 people, this research has an 
average of suitability from experts at 4.13. The standard deviation is 0.309 which is 
considered at a high level. And the average feasibility of the experts is at 4.0. The standard 
deviation is 0.253 which is considered at a high level. The organizer can test the calibration 
performance between the pH meter of the pool and the pH measurement solution of 4 
values. It is found that the error value at the value of 7.8 goes to just 0.1 in one setting 
Which is acceptable value and test the performance of the WIFI connection time of the pH 
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pool meter. It can be found that WIFI can be received for more than 3 hours if there is no 
error from the end of the cable or the source of the WIFI signal. 
 
Keywords: Swimming pool pH measurement kit display on the internet. 
 
บทน า 

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก ทั้งใช้ประโยชน์กับการติดต่อสื่อสาร การ
ส่งข้อมูลส าคัญ การควบคุมการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ และรวมไป
ถึงการช าระค่าใช้จ่ายด้วย  

เนื่องจากหน่วยงานคอนโด ยูดีไลท์ รัชวิภา เป็นอาคารเกี่ยวกับพักอาศัย มีผู้พักอาศัยมาใช้บริการสระ
ว่ายน้ า ฟิตเนสและห้องสันทนาการ จึงต้องมีผู้ดูแลสระว่ายน้ าให้สระว่ายน้ ามีค่าน้ าให้คงที่ตามมาตรฐาน  ซึ่ง
สระว่ายน้ าอยู่ที่ชั้น 6 ท าให้ต้องขึ้นไปวัดค่า pH สระว่ายน้ า ท าให้เสียเวลาในการท างานอ่ืน และต้องมีช่างอยู่
ห้องตลอดเวลา กะบ่ายมีช่างอยู่คนเดียวต้องให้รปภ.มาดูแลห้องช่างให้ ท าให้เสียเวลางานรปภ.ไปด้วย และ
ต้องเสียค่าน้ ายาตลอดทุกเดือน 
 ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการวัดค่า pH ของน้ าผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือช่วยใน
การประหยัดเวลาและสะดวกสบายกว่าการวัดค่า pH ด้วยปรอท การดูผ่านทางเว็บไซต์เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเดินขึ้นไปวัดเอง ช่วยให้ประหยัดเวลาต่อการท างานอย่างอ่ืนได้มากขึ้นอีกด้วย 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลักษณะการท างานของระบบ จะท างานโดยใช้ระบบ 
Wireless ในการส่งถ่ายข้อมูลในการรับค าสั่งสถานะเปิด-ปิด ร่วมกับแอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ 
Android ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย สามารถควบคุมการท างานได้ที่ ระยะ 30 เมตร 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของเสาสัญญาณของระบบ Wireless แต่ละขนาด และสิ่งกีดขวางในการส่งถ่ายข้อมูล 
 [2] ชุดควบคุมเวลาการเปิด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 จุดโดยไมโครคอนโทรเลอร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
โครงงานนี้สามารถเลือกการใช้งานได้ 8 เอาต์พุตแต่ละเอาต์พุตสามารถเลือกแรงดันการใช้งานได้ 3 ระดับ 
ควบคุมโดยซีเลคเตอร์สวิตช์ 
 [3] ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สายอัตราต่ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นระบบที่มีข้อจ ากัด
เรื่องพลัง ระยะทางในการสื่อสารและความสามารถในการประมวลผลต่ า แต่จะท างานรวมกันเป็นเครือข่ายที่
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ใช้ได้ในพ้ืนที่กว้างรับ และส่งข้อมูลจากโหนด (Node) แต่ละโหนดในเครือข่าย สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูล
มีการส่งช้าเพื่อประมวลผลหรือเตือน การควบคุมภาระแสงสว่างไม่ต้องใช้สายไฟ 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าอินเตอร์เน็ตมาใช้งาน
ร่วมกับบอร์ด NodeMCU ESP8266 ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างชุดวัดค่า pH ของสระ
ว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะใช้บอร์ด NodeMCU ESP8266 ในการประมวลผลใช้เซ็นเซอร์ 
pH meter ในการวัดค่า pH โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ในการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลไปยัง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ เรื่องสร้างชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1) เพ่ือออกแบบ และสร้างชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้จัดท าโครงการได้มีวิธีการด าเนินงานตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

1) ขั้นตอนการออกแบบชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
         1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 1.2 ออกแบบโครงสร้างชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผล
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 1.4 การประเมินความเหมะสม และความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
 ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
 2) ขั้นตอนการสร้างชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 
(Propriety) ระดับความ

คิดเห็น 

ความเป็นไปได ้
(Feasibility) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ า
แสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.13 0.372 มาก 4.0 0.234 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของชุดวัดค่า pH สระ
ว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3.9 0.372 มาก 4.0 0.162 มาก 

ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของชุดวัดค่า 
pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.23 0.36 มากที่สุด 4.0 0.266 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.081 0.309 มาก 4.0 0.253 มาก 
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 2.1 เจาะรูใส่สายวงจรและใส่หัว pH เซ็นเซอร์ 20 มม. 
 2.2 ต่อสายควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามท่ีออกแบบไว้ 
 2.3 เขียนโค้ดโปรแกรม และอัพโหลดลงบอร์ด NodeMCU ESP8266  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ติดตั้งอุปกรณ์ และสายควบคุมต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ 
 3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
         3.1 ศึกษางานวิจัยของสัญชัย เอ่ียมสกุล และคณะ (2556) ชุดควบคุมเวลาการเปิด-ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า 8 จุดโดยไมโครคอนโทรเลอร์ มหาวิทยาลัยสยาม และน าเอาแบบประเมินมาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
           3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 
3.3 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
 4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผล
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 4.1 ด าเนินการอัพโหลดโปรแกรม บอร์ด NodeMCU ESP8266 เพ่ือเชื่อมต่อกับ WIFI 
Hotspot ภายในหน่วยงาน คอนโด ยูดีไลท์ รัชวิภา  
          4.2 ด าเนินการน าชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปทดสอบใช้
งานที่สระว่ายน้ า เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ หาค่าความเที่ยงตรงตามมาตรฐานของเซ็นเซอร์ 
          4.3 ด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างใช้ชุดวัดค่า pH ของสระว่ายน้ า
แสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับน้ ายาวัดค่า pH จ านวน 4 น้ าตัวอย่าง 
 
 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
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 ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
ขอบเขตของโครงการ 
  1. ชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีลักษณะการท างานผ่านบอร์ด 
Arduino ESP 8266 โดยการเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยไวยากรณ์ภาษา C/C++ 
        2. ชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผล บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ทดลองการใช้งานโดยการวัดค่า 
pH ของน้ าในสระว่ายน้ าภายใน คอนโด ยู ดีไลท์ รัชวิภา ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ช่วงระยะเวลา  1 พฤษภาคม - 1 มกราคม 2562 
 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้มีการหา
ประสิทธิภาพชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ และสร้างเครื่องมือ ทดสอบประสิทธิภาพของชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ า
แสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้  

4.1 ทดสอบประสิทธิภาพในการสอบเทียบระหว่างชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตกับน้ ายาวัดค่า pH 
 4.2 ทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลาในการเชื่อมต่อ WIFI ของชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ า 
 
ตารางท่ี 2 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการสอบเทียบชุดวัดค่า pH กับน้ ายาวัดค่า pH 
 
ค่าจากน้ ายาวัดค่า 

pH 
ค่าจากชุดวัดค่า pH ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลเฉลี่ย ผลการทดสอบ 

7.8 7.7 ±0.1 ยอมรับได้ 100% 
7.6 7.6 ±0.1 ถูก 100% 

7.4 7.4 ±0.1 ถูก 100% 
7.2 7.2 ±0.1 ถูก 100% 

 
 จากตารางที่ 2 ผลทดสอบเทียบประสิทธิภาพในการวัดค่า pH สระว่ายน้ าของชุดวัดมีค่า pH  และ
น้ ายาวัดค่า pH จากการทดสอบพบว่า มีการวัดค่า pH สระว่ายน้ า จ านวน 4 ครั้ง เทียบกับน้ ายาวัดค่า pH มี
ค่าแตกต่างอยู่ที่ 0.1 จากน้ ายาวัดค่า pH เพียงค่า 7.8 ค่าเดียว ซึ่งเป็นค่าท่ีอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 3  ทดสอบทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลาในการเชื่อมต่อ WIFI ของชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ า 
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ระยะเวลา ชุดวัดค่า pH เชื่อมต่อ WIFI ผลการทดสอบ 

10 นาที ผ่าน 100 % 
30 นาที ผ่าน 100 % 

1 ชั่วโมง ผ่าน 100 % 

1 ชั่วโมง 30 นาที ผ่าน 100 % 
2 ชั่วโมง ผ่าน 100 % 

3 ชั่วโมง ผ่าน 100 % 

 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลาในการเชื่อมต่อ WIFI ของชุดวัดค่า pH จากการ

ทดสอบพบว่า การเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ของชุดวัดค่า pH ในระยะเวลา 10 นาที ชุดวัดค่า pH สามารถรับ
สัญญาณ WIFI ได้ การเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ของชุดวัดค่า pH ในระยะเวลา 30 นาที ชุดวัดค่า pH สามารถ
รับสัญญาณ WIFI ได้ การเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ของชุดวัดค่า pH ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ชุดวัดค่า pH 
สามารถรับสัญญาณ WIFI ได้ การเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ของชุดวัดค่า pH ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
ชุดวัดค่า pH สามารถรับสัญญาณ WIFI ได้ การเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ของชุดวัดค่า pH ในระยะเวลา 2 
ชั่วโมง ชุดวัดค่า pH สามารถรับสัญญาณ WIFI ได้ ชุดวัดค่า pH สามารถรับสัญญาณ WIFI ได้มากกว่า 3 
ชั่วโมง หากไม่มีการผิดพลาดจากปลายสายหรือแหล่งปล่อยสัญญาณ WIFI ชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าก็สามารถ
ส่งค่ามาท่ีเว็บไซต์ได้ตลอด 
สรุปผลการวิจัย 

1. เมื่อท าการทดสอบเทียบประสิทธิภาพ ผลทดสอบเทียบประสิทธิภาพในการวัดค่า pH สระว่ายน้ า
ของชุดวัดมีค่า pH  และน้ ายาวัดค่า pH มีค่าผิดเพ้ียนที่ยอมรับได้และวัดค่าที่เหลือ ชุดวัดค่า pH สามารถวัด
ได้ตรงตามน้ ายาวัดค่า pH จะเห็นได้ว่า การทดสอบประสิทธิภาพในการสอบเทียบมีการทดสอบน้อย เนื่องจาก
ผู้จัดท าต้องผสมเคมีให้ลดค่า pH ลงได้ยาก โดยผสมใส่ในขวดน้ า แค่กรดเกลือลงไปแค่นิดเดียวค่า pH ก็ลดลง
มากถึงข้ันน้ ายาวัดคา่ pH วัดไม่ได้ เนื่องจาก ปรอทของน้ ายาวัดค่า pH มีจ ากัดค่าขั้นต่ าสุดแค่ 6.8 แค่ผู้จัดท า
ผสมเพียงนิดเดียว ชุดวัดค่า pH ก็อ่านได้ 5 ซึ่งเกินที่น้ ายาวัดค่า pH วัดได้ จึงเป็นสาเหตุท าให้ก าหนดค่า pH 
เองได้ยาก 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลาในการเชื่อมต่อ WIFI ของชุดวัดค่า pH จะเห็นได้ว่าชุดวัดค่า 
pH สามารถรับสัญญาณ WIFI ได้มากกว่า 3 ชั่วโมง หากไม่มีการผิดพลาดจากปลายสายหรือแหล่งปล่อย
สัญญาณ WIFI ชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าก็สามารถส่งค่ามาที่เว็บไซต์ได้ตลอด 

3. ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านมีความคิดเห็นซึ่งเห็นด้วยในทุกด้านของชุดชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ า
แสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่จัดว่าอยู่ระดับมาก 

 
อภิปรายผล 
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 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้จัดท าได้
เอาประเด็นที่น ามาสรุป มาอภิปรายผล มีดังนี้ 
 1 วงจรควบคุมการท างาน จากการทดสอบชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
มีการท างานตามท่ีได้ออกแบบไว้ เนื่องจากมีการออกแบบการวางอุปกรณ์ ตรวจสอบวงจรอย่างรอบครอบ ท า
ให้ชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการท างานอย่างที่มีประสิทธิภาพ ตามที่ได้
ออกแบบไว้ 
 2 ผลการประเมินโครงสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ การประเมินโครงสร้าง
และความเป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ส่วนที่1 แบบโครงสร้างชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าแสดงผลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 3 ผลจากการทดสอบเทียบประสิทธิภาพในการวัดค่า pH สระว่ายน้ าของชุดวัดมีค่า pH  และน้ ายาวัด
ค่า pH จากการทดสอบพบว่า มีการวัดค่า pH สระว่ายน้ า จ านวน 4 ครั้ง เทียบกับน้ ายาวัดค่า pH มีค่า
แตกต่างอยู่ที่ 0.1 จากน้ ายาวัดค่า pH เพียงค่า 7.8 ค่าเดียว ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยอมรับได้c]tชุดวัดค่า pH 
สามารถรับสัญญาณ WIFI ได้มากกว่า 3 ชั่วโมง หากไม่มีการผิดพลาดจากปลายสายหรือแหล่งปล่อยสัญญาณ 
WIFI ชุดวัดค่า pH สระว่ายน้ าก็สามารถส่งค่ามาที่เว็บไซต์ได้ตลอด 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเพ่ือชุดวัดค่า pH ของน้ าในสระว่ายน้ า และแสดงผลค่า pH ของน้ าบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 

1.  ควรติดตั้งให้แสดงผลค่า pH บนแอพพลิเคชั่นมือถือได้ เพราะมือถือสมัยนี้มีความส าคัญและใช้
สะดวกสบายมากกว่า 

2.  ควรมีความแม่นย าในการทดสอบเทียบมากกว่านี้ถึง 100% ใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพและ
ราคามากกว่า 

3.  ควรยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนากว่านี้ 
4.  กล่องควรมีการป้องกันฝุ่น แสงแดดหรือน้ าเพ่ือป้องกันความปลอดภัยและการเสื่อมสภาพของ

อุปกรณ์ให้มากกว่านี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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S 088 
อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 

Working Warning Device Electric Fan Car Radiator 
 

 เกียรติศักดิ์ สิงห์ลอ¹ ธนดล อยู่คง ² สุรเชษฐ์ รัตนเกศ³ ชาติชาย หุนตระกูล4 นิพล พลสอนดา5  
ดวงฤทัย รัตนเกศ6 

Kiadtisak Singlo¹  Thanadon Yukhong²  Surachat Rattanaked³  Chatchay Huntakoon4  
Nipon Ponsonda5 Duangruthai Rattanaked6  

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้า
หม้อน้ ารถยนต์เสีย 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย            
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์รถยนต์เสีย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ารถยนต์
จ านวน 3 ท่าน ประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์เตือนการงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์
เสียและประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้ารถยนต์เสีย จากสถาน
ประกอบการที่ด าเนินกิจการซ่อมและบริการรถยนต์จ านวน 5 แห่ง น าผลการประเมินที่ได้วิเคราะห์ในแต่ละ
หัวข้อที่ท าการประเมิน 
 ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสียที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

4.53 อยู่ในระดับดีมาก และผลความพึงพอใจจากการทดลองใช้งานในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.52 
, S.D= 0.51) 
 
ค าส าคัญ : พัดลมไฟฟ้า 
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Abtract  
 This research aims to 1) establish and effective warning device to run an electric fan 

radiator lose 2) for an effective warning device to run an electric fan radiator broken 3) the 
satisfaction of the trial automobile waste. The specialist vehicle electrical system of 3 to 
evaluate the performance of the device warns the electric radiator fan and the satisfaction 
of the trial warning device to run an electric fan motor is broken. From the establishment, 
operation, repair and car number 5 in the present assessment to analyze each topic during 
thereview.  

 The research found that Alarm device electric radiator fan operation wastes 
generated in a very good performance 4.53  And satisfaction of the trial as a whole. In very 

good (  = 4.52, SD = 0.51) 
 

Keywords: Electric Fan Car Radiator 
 
บทน า 

ปัจจุบันรถยนต์มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละค่ายรถยนต์มีการพัฒนาแข่งขัน
เพ่ือให้เกิดจุดเด่นและมีสมรรถนะที่เหนือกว่าค่ายคู่แข่ง จึงท าให้ระบบการท างานของรถยนต์มีการท างานที่
เหนือกว่ารถยนต์ในรุ่นเก่ามาก  ตามที่กล่าวมาเบื้องต้น  ระบบเตือนอุณหภูมิของเครื่องยนต์  ก็เป็นอีกระบบ
หนึ่งที่มีการพัฒนา  โดยได้พัฒนาจากแบบเกจวัดก็พัฒนามาเป็นสัญญาณไฟเพ่ือให้สะดวกต่อการ ใช้งานไม่
ค านึงถึงผู้บริโภคอีกกลุ่มที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้รถยนต์  จึงท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่เข้าใจสัญลักษณ์
บางตัวโชว์ขึ้นที่หน้าปัทม์เรือนไมล์ของรถยนต์  โดยสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท างานของ
เครื่องยนต์นั้นคือระบบการเตือนระบบอุณหภูมิของเครื่องยนต์ซึ่งในปกติแล้ว ระบบดังกล่าวจะมีสัญลักษณ์
เป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์มีสัญลักษณ์ไฟสีเขียวและสีแดง  ถ้าสีเขียวติดขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ า แต่เมื่อ
เครื่องยนต์ท างานไฟสีเขียวดับลงแสดงว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์ปกติ  แต่เมื่อใดมีไฟมีแดงติดปรากฎขึ้น 
แสดงว่าระบบระบายความร้อนผิดปกติ   

โดยกลุ่มผู้วิจัยได้สอบถามสาเหตุจากกรณีดังกล่าวจากสถานประกอบการ จ านวน 5 แห่ง ผลที่ได้มี
กรณีท่ีพบบ่อย คือ ระบบพัดลมระบายความร้อนเกิดการเสียหายเป็นส่วนใหญ่       
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มผู้วิจัยจึงได้จัดท าอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ า
รถยนต์เสีย ขึ้นเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เครื่องยนต์เสียหายมาขึ้นเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้
รถยนต์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พัดลมไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ท่ีช่วยระบายความร้อนหม้อน้ า และก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์มาตรฐาน
ในรถรุ่นใหม่ แทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ซึ่งพัดลมไฟฟ้านั้น ได้ถูกเติมเข้ามาในรถยนต์มากมายหลายรุ่น โดยเฉพาะ
รถยนต์ประเภทเครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหน้า ด้วยส่วนหนึ่งมาจากการวางเครื่องยนต์ที่มีการหมุนหัน
แนววางขวางกับตัวรถท าให้ไม่สามารถที่จะใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องยนต์มาท าเป็นพัดลมระบายความร้อน
ของระบบหม้อน้ าหล่อเย็นได ้ท าให้พัดลมไฟฟ้าก้าวเข้ามารับหน้าที่แทน 

สิ่งที่แตกต่างของพัดลมไฟฟ้ากับพัดลมแบบฟรีปั้มนั้น อยู่ที่ต้นก าลังในการท างาน โดยพัดลมไฟฟ้านั้น
ใช้ก าลังไฟฟ้าที่ส่งต่อมาจากแบตเตอร์รี่ โดยจะท างานเมื่ออุณหภูมิหม้อน้ าถึงตามที่ก าหนด จากนั้นจะท างาน
อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของความร้อนในหม้อน้ า แต่ปัญหา ที่เกิดขึ้น มักจะพบในรถยนต์ที่มีอายุมาก
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นพัดลมเอง หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ท าให้หม้อน้ าร้อน ซึ่งวันนี้เราก็มีสาเหตุของ
ปัญหา  

1. พัดลมเสื่อมสภาพ สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยมากในเรื่องของพัดลมไฟฟ้า คือตัวพัดลมเองมีการ
เสื่อมสภาพ โดยเฉพาะในตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าเอง ที่มักจะพบในตัวรถที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งเมื่อพัดลม
ไฟฟ้าไม่ท างาน ก็เป็นเพียงแค่ตัวขวางลมเท่านั้นเอง ท าให้ความร้อนสะสมในหม้อน้ ายิ่งเพ่ิมขึ้น ทางออกเดียวก็
คือ เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้า  

2. ฟิวส์ขาด จุดเล็กๆ ที่อาจจะท าให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งชุดฟิวรถยนต์ จะคอยป้องกันไฟ
กระชาก หรือไฟเกิน ซึ่งพัดลมไฟฟ้าก็เหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ต้องต่อตรงจากชุดฟิว หากฟิวขาดพัด
ลมก็จะไม่ท างาน  

3. ชุดเทอร์โม (สวิทช์พัดลม) หนึ่งในอุปกรณ์ที่ส าคัญไม่แพ้กัน ส าหรับชุดเทอร์โมความร้อน ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ฝังอยู่ในหม้อน้ า จะท าหน้าที่วัดความร้อนของน้ า เพ่ือเป็นสวิทช์สองทางในการตัดกระแสไฟฟ้าของ
พัดลม ส าหรับเปิด/ปิด การท างานของชุดพัดลม ซึ่งเทอร์โมนี้ก็อาจจะเสียได้ โดยเฉพาะรถที่เคยมีประวัติความ
ร้อนข้ึนมาก่อน ค่าของเทอร์โมนี้ก็จะเพ้ียนไปซึ่งส่งผลให้ พัดลมไฟฟ้า ท างานช้ากว่าปกติ หรือท างานไม่ถูกต้อง 
ออปแอมป์และวงจรพื้นฐานโดยใช้ออปแอมป์ (OP – AMP Basic Amplifier Configurations Using 
OP – AMPS) 

ปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการออกแบบวงจรรวม หรือ ไอซี (Integrated Circuit, IC)  
มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ท าให้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประมวลผลสัญญาณแบบ   
ต่าง ๆ ถูกน ามาออกแบบและผลิตให้อยู่ในรูปของไอซีเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของไอซีนั้นมี   
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ข้อดีหลายประการ อาทิ เช่น มีขนาดเล็ก มีความสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งสามารถน าไปใช้งานได้ง่าย เป็น
ต้น วงจร ขยายสัญญาณออปแอมป์ (Operational Amplifier, OP – AMP) หรือที่มักเรียก กันสั้นๆ ว่า “ออป
แอมป์” นั้นก็เป็นวงจร ขยายสัญญาณพ้ืนฐานส าเร็จรูปอีกชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบและน าไปบรรจุลงในชิพ  
ไอซีเดียวกัน ซึ่งนิยมน าไปประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายในงานด้านการประมวลผลสัญญาณ อนาลอก 
(analog signal processing) ต่าง ๆ มากมาย เช่น ระบบสื่อสาร ระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการ
ผลิต เป็นต้น เนื่องจากการใช้งานออปแอมป์ไม่ยุ่งยาก และง่ายต่อการออกแบบวงจรต่าง  ๆ ทั้งราคาของ  
ออปแอมป์ก็ถูกลงมาก จึงนับได้ว่าออปแอมป์เป็นอุปกรณ์แอคทีฟ (Active device) ที่ส าคัญและมีประโยชน์
มากในระบบการประมวลผลสัญญาณ 
วงจรเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดัน (Current – to – Voltage Converters) 

วงจร เปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันหรือวงจร I – V นั้นเป็นลักษณะของวงจรแบบแหล่งจ่ายแรงดัน
ควบคุมด้วยกระแส (current – controlled voltage source, CCVS) ซึ่ง รับกระแสอินพุทแล้วมาเปลี่ยนให้
เป็นแรงดันเอาท์พุทที่มีค่าเท่ากับ Vout = A.Iin โดยที่ A คืออัตราขยาย (gain) ของวงจรมีหน่วยเป็นโอห์ม 
(ohm, W ) บางครั้งอัตราขยาย A ของวงจรลักษณะนี้ นิยมเขียนในรูปของ R (transresistance gain) 
มากกว่า ดังนั้นวงจร I – V อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วงจร ขยายค่าความด้านทาน (transresistance 
amplifier) ก็ได้ 

 
 
 
 

รูปที่1 วงจรเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดัน 
วงจร I – V พ้ืนฐานแสดงได้ดังรูปที่ 1 เมื่อ อาศัยคุณสมบัติของออปแอมป์จะได้ Vi = 0 และ Iin = IR  

ท าให้แรงดันเอาท์พุทของวงจรมีค่าเท่ากับ 
Vout = ( - R) Iin 

หากท าการเปลี่ยนตัวต้านทาน R ให้ เป็นอิมพีแดนซ์ Z จะได้ 
Vout = ( - Z ) Iin 

และ เรียกวงจรนี้ว่า “วงจรขยายค่าอิมพีแดนซ์ (transimpedance amplifier)” นอกจากนี้ข้อดีประการหนึ่ง 
ของวงจรก็คือ สามารถขจัดปัญหาเรื่องผลการโหลดของสัญญาณ (loading effects) ที่อินพุทและที่เอาท์พุท
ของวงจรให้ลดลงไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากออปแอมป์ มีแรงดันอินพุทออฟเซตประมาณศูนย์ (Vi = 0) ท าให้กระแส
อินพุทจากแหล่งจ่ายสามารถไหลเข้าวงจรได้ เกือบทั้งหมดดังนั้นผลของกระแสที่ไหลผ่านค่าคตท.ภายใน
(RS)ของแหล่งซึ่งต่อขนานอยู่ในวงจรจึงถือว่าน้อยมากและในท านองเดียว กันทางด้าน เอาท์พุทของออปแอมป์
นั้นถือว่ามีค่า คตท. ต่ ามา (Zout ® 0) ท าให้แรงดันเอาท์พุทที่ได้จากวงจรสามารถจ่ายให้กับ โหบดได้เกือบ
ทั้งหมดส่วนหนึ่งของการน าเอาหลักการพ้ืนฐานของวงจร I – V ไปประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย คือ การ
น าเอาวงจรไปต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จ าพวกทรานสดิวเซอร์  เพ่ือน าเอาสัญญาณกระแสที่ได้จากการ
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ตรวจสอบด้วยทรานสดิวเซอร์ไปเปลี่ยนให้ เป็นแรงดันเอาท์พุทเพ่ือน าไปประมวลผลต่อไป หรืออาจจะน าไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือแปลงสัญญาณในระบบเครื่องมือก็ได้ 

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตได้ท าการผลิตไอซีส าเร็จรูปที่ท าหน้าที่ เปลี่ยนกระแสเป็นแรงดัน (Current – 
to – Voltage Converters)  ได้แก่  เบอร์ ACS 754 ซึ่งมีโครงสร้าง ดังรูป 

 
 
 
 

    รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างไอซีเบอร์  ACS 754  รูปที่ 3 แสดงขาต่อใช้งาน ไอซี  ACS 754 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  1.1 อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 

1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานจากสถานประกอบการ 

2. การด าเนินการทดลอง 
 หลังจากกลุ่มผู้วิจัยได้สร้างอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย สมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว ได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 ทดลองใช้อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย  โดยการทดลองการ
เสียหายของพัดลมไฟฟ้า 3 กรณีดังนี้ 
  กรณีที่ 1 เซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าท างานแต่ตัวพัดลมไม่ท างาน  อุปกรณ์เตือนการ
ท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ท าการเตือน 
  กรณีที่ 2 เซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าท างานตัวพัดลมไฟฟ้าท างานหมุนช้า  อุปกรณ์เตือน
การท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ท าการเตือน 
  กรณีที่ 3 เซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าท างานตัวพัดลมไฟฟ้าท างานหมุดฟืด อุปกรณ์เตือน
การท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ท าการเตือน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 เก็บข้อมูลเพ่ือที่จะน ามาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อ
น้ ารถยนต์เสีย  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  3.2  เก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์
เสีย  โดยสถานประกอบการ 
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การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้กลุ่มผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตื อนการท างานพัดลม
ไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสียที่สร้างข้ึน ไปทดลองดังนี้ 
 1. ทดลองตัวอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ทดลองใช้กับพัดลมไฟฟ้าที่
ที่มีการเสียทั้ง 3 กรณี 
 การทดลองตัวอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย  ทดลองใช้กับพัดลมที่มีอาการ
เสีย 3 กรณี 
 
 
 ตาราง 1.1 แสดงผลการทดลองใช้อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 

กรณีท่ี 
สถานการณ์ท างานของ

เซ็นเซอร์ 
ลักษณะการท างาน        

ของพัดลม 
การเตือนของอุปกรณ์เตือนการ

ท างาน 
กรณีท่ี 1 เซ็นเซอร์ท างานปกติ พัดลมไฟฟ้าไม่ท างาน ตัวอุปกรณ์ท าการเตือน 
กรณีท่ี 2 เซ็นเซอร์ท างานปกติ พัดลมไฟฟ้าหมุนฟืด ตัวอุปกรณ์ท าการเตือน 
กรณีท่ี 3 เซ็นเซอร์ท างานปกติ พัดลมไฟฟ้าหมุนช้า ตัวอุปกรณ์ท าการเตือน 

 จากตารางที่ 1.1  แสดงผลการทดลองการท างานของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ า
รถยนต์เสีย ใน 3 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 เซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าท างานแต่ตัวพัดลมไม่ท างาน  อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลม
ไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ท าการเตือน 
 กรณีท่ี 2 เซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าท างานตัวพัดลมไฟฟ้าท างานหมุนช้า  อุปกรณ์เตือนการท างาน
พัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ท าการเตือน 
 กรณีท่ี 3 เซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าท างานตัวพัดลมไฟฟ้าท างานหมุดฟืด อุปกรณ์เตือนการท างาน
พัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ท าการเตือน 
 จากอาการเสียทั้ง 3 กรณี อุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย  สามารถท าการ
เตือน 

2.  ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ า
รถยนต์เสีย 
 ตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์
เสียโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ข้อ รายการประเมิน  S.D. หมายเหตุ 
1. ด้านการท างานของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ า 4.33 .577 ดี 
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รถยนต์เสีย 
2. ความสะดวกในการใช้งาน 4.67 .577 ดีมาก 
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.67 .577 ดีมาก 
4. การน าอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 

ไปใช้งาน 
4.67 .577 ดีมาก 

5. ขนาดความเหมาะสมของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้า
หม้อน้ ารถยนต์เสีย 

4.33 .577 ดี 

เฉลี่ย 4.53 .577 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ า
รถยนต์เสีย โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้งาน สรุปได้ว่าทั้ง 3 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวคุณภาพของอุปกรณ์เตือน

การท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสียเฉลี่ย ( =4.53, S.D. = 0.577) อยู่ในระดับดีมาก เมื่อแยกเป็นราย

ข้อพบว่าด้านความสะดวกในการใช้งาน , ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน, ด้านการท างานของอุปกรณ์เตือน

การท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสียไปใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( =4.67, S.D. = 0.577) และด้าน

การน าอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย , ขนาดความเหมาะสมของอุปกรณ์เตือนการ

ท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( =4.33, S.D. = 0.577) 

3.  สถานประกอบการประเมินความพึงพอใจด้านการท างานของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลม
ไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย 
 ตารางที่ 3.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจด้านการท างานของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลม
ไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสียโดยสถานประกอบการ 
ข้อ รายการประเมิน  S.D. หมายเหตุ 

1. ความเหมาะสมของขนาดอุปกรณ์ 4.20 .447 ดี 
2. ความเหมาะสมในการน าอุปกรณ์ไปใช้งาน 4.60 .548 ดีมาก 
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.80 .447 ดีมาก 
4. ความสามารถในการท างานของอุปกรณ์ 4.40 .548 ดี 
5. วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ 4.60 .548 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.52 .508 ดีมาก 
 จากตารางที่ 3.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจด้านการท างานของอุปกรณ์เตือนการท างานพัด
ลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสียโดยสถานประกอบการด้านการใช้งาน สรุปได้ว่าทั้ง 5 สถานประกอบการ มีความ

คิดเห็นเกี่ยวคุณภาพของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสียเฉลี่ย ( = 4.52, S.D. = 

0.508) อยู่ในระดับดีมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ( = 4.80, S.D. = 

0.447) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมในการน าอุปกรณ์ไปใช้งาน , วัสดุอุปกรณ์ที่
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น ามาใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่าคือ ( = 4.60, S.D. = 0.548) ด้านความสามารถในการท างานของอุปกรณ์( = 4.40, 

S.D. = 0.548) และสุดท้ายด้าน ความเหมาะสมของขนาดอุปกรณ์ ( =4.20, S.D. = 0.447) 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย  ปรากฏ
ว่าอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย ที่กลุ่มผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 4.53/.577อยู่
ในระดับ ดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ4.52/.508 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จึงกล่าวได้ว่าอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย สามารถท างานได้ตามข้อก าหนด 

     การท างานของอุปกรณ์เตือนการท างานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์เสีย โดยใช้ IC ACS 754 เป็นตัว
ตรวจเช็คโหลดของกระแสไฟฟ้าที่พัดลมใช้กระแสไป และ ส่งค่าภาวะการใช้กระแสไฟฟ้าของพัดลมระบาย
ความร้อนหม้อน้ ารถยนต์ไปยังชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลกระแสไฟฟ้าจาก 
IC ACS754 ถ้าภาวการณ์ใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบ
จอแสดงผลแบบจอดิจิตอลพร้อมกับมีเสียงบัชเซอร์เตือนตามผังไดอะแกรมดังนี้ 

                                                                                                                                         
 
 
                                                           
 
 
 
                                                                                  

รูปที่ 4 แสดงไดอะแกรมการท างานของอุปกรณ์เตือนการท างานของพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์ 
สอดคล้องกับ https://www.sanook.com/auto/53801/ ในเรื่องอาการผิดปกติพัดลมหม้อน้ า 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ควรที่จะมีการพัฒนาอุปกรณ์เตือนการท างานของพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ ารถยนต์ให้ได้กับพัดลมไฟฟ้า
หม้อน้ าได้ทุกยี่ห้อ  

 
 
 
 
 

 

พัดลมระบายความร้อน
หม้อน้ ารถยนต์ 

IC ACS754 
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สื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ ออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน ระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ชิลเลอร์ ระบาย
ความร้อนด้วยน้ าเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน ระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ชิลเลอร์ จาก
การสร้างและวิจัยของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
สามารถสรุปผล คือ ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
โดยผลการประเมินคุณภาพจองการพัฒนาของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ชชิลเลอร์ 
ระบายความร้อนด้วยน้ าโดยรวมอยู่ในระดับดีจากผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนระบบท า
ความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ บายความร้อนด้วยน้ ามีประสิทธิภาพโดยรวมโดยคิดจากคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนเฉลี่ยต่างกัน ร้อยละ 24.85 การประเมินความพ่ึงพอใจต่อ ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบท าความ
เย็นขนาดใหญ่ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : สื่อการเรียนการสอน,ชิลเลอร์,Animation 
 
 

Abstract 
This research Design and create instructional media Large chiller cooling system Water 
cooling to test the effectiveness of instructional media Large chiller cooling system From the 
creation and research of teaching media, large chiller cooling systems Cooling with water can 
be summed up as a set of teaching media, a large chiller cooling system. Cooled by water 
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By the results of the quality assessment, booking, development of teaching materials, large 
chillers cooling system Cooling with water as a whole is at a good level. Results of the 
effectiveness of teaching media, large chiller cooling systems Water heating by overall 
efficiency is calculated by considering the average score before and after school, 24.85%. A 
set of teaching media, a large chiller cooling system. Cooled by water Overall at the highest 
level. 
 
Keywords : Instruction media,Chiller,Animation 
 

บทน า 

ปัจจุบันระบบท าความเย็น ชิลเลอร์ เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหลากหลายชนิด ท าให้มี
ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น 
จ าเป็นต้องใช้ ชิลเลอร์ ท าให้เครื่องจักรเหล่านั้นท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถช่วยประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในแง่ของการพัฒนาระบบให้ดีมากข้ึน 

เนื่องจากในปัจจุบัน มีความพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
เป็นการเรียนการสอนผ่าน อินเทอร์เน็ต หรือ การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม เป็นต้น แต่ก็ยังมีในบางส่วนที่
ยังขาดการบูรณาการหรือพัฒนาให้สะดวกในการเรียนการสอน ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนไม่สามารถท่ีจะสอน
และเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
    ชิลเลอร์ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
ระบบ ชิลเลอร์ มีลักษณะการท างานแบบ ระบบเปิด และ ระบบปิด หรือสามารถเลือกใช้งาน ได้แบบ 1-1 
หรือ แบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของอุตสาหกรรม ต่างๆ 
ลักษณะการท างานที่ซับซ้อนของระบบจึงมีความจ าเป็นในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนมาใช้เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจการท างานของระบบมากขึ้น 
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้ช่วยกันคิดค้นหาสื่อการเรียนการสอนที่มีความสะดวกต่อการเรียนและการ
สอนให้มากยิ่งข้ึน คือ ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ซึ้งชุดสื่อการเรียนการ
สอนดังกล่าวนี้ จะเป็นชุดการสอนแบบ Animation โดยโปรแกรม Flash ซึ่งท าให้สะดวกต่อการเรียนและการสอน
มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอน ระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อน
ด้วยน้ า  

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน ระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อน
ด้วยน้ า  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอน และวิธีการด าเนินโครงการ สื่อการเรียนการสอน ระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร ์

ระบายความร้อนด้วยน้ า มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อได้แก่ 1. เพ่ือออกแบบ สร้างสื่อการเรียนการสอน ระบบท า
ความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า และ 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน 
ระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า ซึ่งมีวิธีด าเนินโครงงานดังต่อไปนี้ 
1) ขั้นตอนการออกแบบสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า  
1.1) ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิล
เลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
1.2) ออกแบบโครงสร้างสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า
โดยการแบ่งเนื้อหาของระบบออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 3 หน่วย 
- บอกถึงหลักการท างานและอุปกรณ์ภายในระบบ ชิลเลอร์ ได้ 
- อธิบายถึงหลักการท างานทั้งระบบได้ 
- อธิบายถึงวงจรน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็นได้ 

 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างภายในสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความ

ร้อนด้วยน้ า 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างภายในสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความ

ร้อนด้วยน้ า 
1.3) ขั้นตอนการประเมินโครงสร้าง และผังการท างานของโปรแกรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
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1.4) ขั้นตอนการออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการแบ่งเนื้อหาของระบบออกเป็นส่วนๆ 
ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 3 หน่วย 
- บอกถึงหลักการท างานและอุปกรณ์ภายในระบบ ชิลเลอร์ ได้ จ านวน 10 ข้อ 
- อธิบายถึงหลักการท างานทั้งระบบได้ จ านวน 5 ข้อ 
- อธิบายถึงวงจนน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็นได้ จ านวน 5 ข้อ 
2) ขั้นตอนการสร้างอการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 

- สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแรกม Adobe Flash Player ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด    
ไว้ 

  - สร้างแบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน  

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 

3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อการเรียนการสอนระบบท าความ
เย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า  
- น าชุดสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า และ แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน เพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาระดับ อนุปริญญา(ปวส.) 

ที่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อการเรียนการสอนระบบท า

ความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 

https://adobe-flash-player.th.softonic.com/
https://adobe-flash-player.th.softonic.com/
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รูปที่ 5 ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อการเรียนการสอนระบบท า

ความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
 

 
รูปที่ 6 ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อการเรียนการสอนระบบท า

ความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
4) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  

การทดลองขั้นท่ี 1 น าสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อน
ด้วยน้ า ไปทดลองกับนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขา ไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 (กลุ่มท่ี1) 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน ผูว้ิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
และสอบถามพบว่านิสิตต้องการให้เพิ่มค าอธิบายเป็นข้อความสรุปสั้นๆ และปรับปรุงวิธีการน าเสนอเนื้อหา
แบบสรุปให้กระชับเพ่ือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน เสนอแนะให้มีการเพ่ิมเมนูการดาวน์โหลด
โปรแกรม เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้น ามาปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการ
สอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า   

การทดลองที่ 2 น าสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วย
น้ า ไปทดลองกับนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  สาขา ไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 (กลุ่มที่2) 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน ก่อนการเรียนทางผู้วิจัยให้นิสิตท า
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แบบทดสอบก่อนเรียนและ ในการท าลองให้นิสิตเรียนเนื้อหาจากสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาด
ใหญ ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า โดยเมื่อเรียนจบในเนื้อหาแล้วต้องท ากิจกรรมทบทวนบทเรียนและท า
แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเนื้อหาเพ่ือน าผลมาหาประสิทธิภาแบบทดสอบก่อเรียนและหลังเรียน เมื่อนิสิต
ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตท าแบบทดสอบหลังบทเรียน เพ่ือน าผลมาหาประสิทธิภาพก่อน
เรียน-หลังเรียน และผู้วิจัยได้ตรวจสอบหาข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ และน าข้อคิดเห็นของนิสิตมาปรับปรุงและ
แก้ไขสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ระบายความร้อนด้วยน้ า ชิลเลอร์ พบว่านิสิตสนใจใน
การเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ระบายความร้อนด้วยน้ า ชิลเลอร์ สนุกกับ
บทเรียน ซักถาม และ อภิปรายประเด็นที่ก าลังศึกษา  
ผลการวิเคราะห์หาแนวโน้มประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ระบายความ
ร้อนด้วยน้ า ชิลเลอร์ จ านวน 15 คน จากการทดลองขั้นท่ี 2 
  
รายการ               จ านวนผู้เรียน        คะแนนเต็ม          คะแนนรวมเฉลี่ย          ร้อยละ 

คะแนนทดสอบก่อเรียน     15                  20       7.6        38 
คะแนนทดสอบหลังเรียน   15            20       12.57        62.85 

เห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า มี
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยต่างกัน ร้อยละ 24.85  
ขอบเขตของโครงการ 

1. สื่อการเรียนการสอนระบบของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่     ชิลเลอร์ ระบายความร้อนโดยน้ า
เย็นด้วยโปรแกรมประยุกต์ Adobe Flash Player     ซึ่งสามารถแสดงการท างานของระบบท าความเย็นแบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ า ชิลเลอร์ และ แสดงรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์ภายในระบบของเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ชนิดระบายความร้อนโดยน้ าเย็น ชิลเลอร์ 

2. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 2 มกราคม 
พ.ศ.2562 

 
ผลการวิจัย 

 
รูปที่ 7 ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
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 จากการสร้างและวิจัยของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความ
ร้อนด้วยน้ า สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ได้ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์  ระบายความร้อนด้วยน้ า  
โดยผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่
ระบายความร้อนด้วยน้ า ชิลเลอร์ โดยรวมอยู่ในระดับที่ดี 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ 
ระบายความร้อนด้วยน้ ามีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ยต่างกัน ร้อยละ 24.85  

3. ผลการประเมินความพ่ึงพอใจต่อ ชุดของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิล
เลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

การอภิปรายผลการวิจัย 
สื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ าที่สร้างขึ้นมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ เพ่ือออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอน ระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ชิลเลอร์ ระบายความ
ร้อนด้วยน้ า  ซึ่งรูปแบบโครงสร้างชิ้นงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคครัตน์ พลูกระจ่าง 
(2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การหาประสิทธิภาพระบบท าความเย็นแบบระเหยชนิดโดยตรงและโดยอ้อม 
นาย ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล (2555) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอน 
เรื่องการท างานของระบบท าความเย็นแบบชิลเลอร์ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล นาย เฉลิมชัย ธงศิลา,นาย เด่น
ชัย วรเดชจ าเริญ (2559) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการซ่อมเชิงป้องกกันส าหรับระบบชิลเลอร์ นาย
เรืองฤทธิ์ ล ามะยศ,นายชาญณรงค์ พาประโยชน์,นายสมใจ เชาว์พานิช,นายประยุทธ ทะสุนทร (2557) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ โดยการติดตั้งทอความรอนชวยระบาย
ความรอนที่แผงระบายความรอน 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การพัฒนาสื่อบทเรียนของสื่อการเรียนการสอนระบบท าความเย็นขนาดใหญ่ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วย
น้ า ผู้วิจัยต้องมีความรู้ในด้านการเตรียมข้อมูลการออกแบบบทเรียน การวิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหา ตลาด
จนควรศึกษาโปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้  
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ส าหรับการใช้อินเทอรเน็ต ร่วมกับการ
จัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกระดับมีการใช้บทเรียนบทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบวิ่งร้อนและประเมินคุณภาพ

การท างานของแม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบทางวิ่งร้อน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านแม่พิมพ์พลาสติกจ านวน 4 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาแม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบทางวิ่งร้อน โดยการออกแบบแมนิโฟล์คของแม่พิมพ์
พลาสติก  โดยการขึ้นรูปด้วยเครื่องซี เอ็น ซี และการประเมินคุณภาพการท างานของแม่พิมพ์พลาสติกด้วย
ระบบทางวิ่งร้อน  ในด้านออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ภาพรวมอยู่ที่ในระดับมากท่ีสุดและด้านคุณภาพและการ
ใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : Hot runner 
 

Abstract 
 This research aims to develop a mold with hot runner systems and evaluate the 
performance of the plastic mold with hot runner system. Experts from the mold 4 was used 
in this study were scales 5 levels using statistical data analysis were mean and standard 
deviation.  

                                                 
1 2 3 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พมิพ์ วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก  
4 5 6 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ ์วทิยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก 
7 ครูพี่เล้ียงในสถานประกอบการบริษัท เจ็ทต้า เทคโนโลยีจ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 
1 2 3 Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
   Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
 7 Mentor in the Workplace of Jetta technology co.,LTD 
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The research found that The development of plastic mold with hot runner system. 
By design, Mac Mini, Volkswagen of molded plastic. By forming a CNC machine and the 
quality of the work of the plastic mold with hot runner system. In designing and building 
molds overview at the highest level and the quality and usability at a high level overview  
 
Keywords: Hot runner. 
 

เป็นบริษัทฯผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก ได้ประสบปัญหาทางด้านการลงทุน และต้องการ
ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเพ่ือให้เกิดรายได้เข้าองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงจาเป็นที่ต้องการสืบค้นปัญหาและ
สาเหตุหลักเพ่ือหาวิธีการเพ่ิมรายได้ไห้บริษัท พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของบริษัท เพ่ือนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จากการที่
คณะผู้วิจัยทางานที่บริษัท เจ็ทต้า เทคโนโลยี จากัด จึงทาให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการทางาน
ของ ระบบทางวิ่งร้อน ของบริษัท เจ็ทต้า เทคโนโลยี จากัด เพ่ือที่จะทาไห้การทางานของชิ้นงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในการพัฒนาสถานประกอบการรวมทั้ง
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาในด้านการทางานต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของโครง าน  

1. เพ่ือพัฒนาแม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบทางวิ่งร้อน(Hot Runner)  
2. เพ่ือประเมินคุณภาพการทางานแม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบทางวิ่งร้อน(Hot Runner)  

 
แนวคิดทฤษฎีและง านวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ทฤษฎีการสร้างระบบทางวิ่งร้อน(Hot Runner System)  
ระบบทางวิ่งร้อน(Hot runner) เป็นชิ้นที่ช่วยประหยัดเนื้อพลาสติกท่ีสูญเสียไปกับระบบทางวิ่งและ

ทางเข้า จะเห็นว่ามีแผ่นให้ความร้อนที่เราเรียกว่า Hot plate ติดอยู่ในส่วนที่เป็นระบบทางวิ่งโดยขณะทาการ
ฉีดพลาสติกน้าพลาสติกจะไหลเข้าแม่พิมพ์ทางรูฉีดแล้วไหลเข้าทางวิ่งจากนั้นจะผ่านทางเข้าแล้วเข้าสู่คาวิตี้
ของแม่พิมพ์ หลังจากนั้นชิ้นงานพลาสติกในคาวิตี้จะแข็งตัวแต่พลาสติกในทางวิ่งที่แผ่นให้ความร้อน (Hot 
plate) จะไม่แข็งตัวเพราะจะมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลว ดังนั้นในการทางานในวงรอบถัดไปเมื่อมีการอัด
น้าพลาสติกผ่านเข้ามาทางรูฉีด พลาสติกเหลวที่ค้างอยู่ที่แผ่นให้ความร้อนจะถูกอัดให้ไหลเข้าไปในคาวิตี้ ดังนั้น
จึงไม่มีส่วนของระบบทางวิ่งและทางเข้าท่ีเป็นของเสียออกมาในการผลิตแต่ละครั้งทาให้ประหยัดต้นทุนการ
ผลิตอย่างมาก  

2. ทฤษฎีชิ้นส่วน ระบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner)  
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2.1 ช่องทางการไหลของวัสดุ (Manifold) จากเครื่องฉีดไปสู่หัวฉีด (Nozzle) โดยจะมี Heater ให้
ความร้อนท่ี Manifold อยู่เสมอเพ่ือที่จะไม่ให้วัสดุแข็งตัว  

2.2 หัวฉีด (Nozzle/Tip) หัวฉีดจะอยู่ระหว่าง แมนิโฟล์ กับ คาวิตี้ หน้าที่สาคัญที่หัวฉีดต้องมีก็ คือ 1) 
การนาความร้อนไปยังทางเข้า (Gate) เพ่ือให้วัสดุส่งผ่านด้วยอุณหภูมิคงที่และวัสดุตรงทางเข้าไม่แข็งตัว 2) คั่น
ความร้อนระหว่างแท่งทางวิ่งจ่าย และแม่พิมพ์ที่หล่อเย็น ความเย็นจากแม่พิมพ์จะต้องไม่ทาให้อุณหภูมิที่
บริเวณทางเข้าลดลง 3) แยกขั้วของทางเข้าที่เหลวออกจากส่วนที่แข็งตัวระหว่างการปลดชิ้นงานได้อย่าง
เรียบร้อย  

2.3 Heater คือ อุปกรณ์ที่ติดกับแมนิโฟล์และหัวฉีด (Nozzle) เพ่ือทาความร้อนให้กับ material ได้
อย่างสม่าเสมอและท่ัวแท่งฮีตเตอร์ สามารถกาหนดขนาดตามความต้องการได้ พลังงานความร้อนมีหน่วยเป็น 
จูล (Joul) หรือ บีทียู (Btu) ความร้อนที่เกิดจากตัวฮีตเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นเกือบทั้งหมด จะได้มาจาก
พลังงานไฟฟ้า ฮีตเตอร์สร้างความร้อนออกมา จากระบบจ่ายไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส หรือ ไฟฟ้า 380 โวลท์ 
3 เฟส โดยจ่ายไฟฟ้า (โวลท์ Volt) เข้าไปยังลวดความต้านทาน ที่เป็นลวดโลหะความต้าน (Resistant Wire) 
ที่มีส่วนผสมของโลหะนิคเกิล (Ni) และโครเมี่ยม (Cr) บางคนเรียกความต้านทานว่าลวดความร้อน หรือ ลวด
ฮีตเตอร์ เมื่อจ่ายไฟฟ้าให้ลวดฮีตเตอร์ (Heater Wire) เส้นหนึ่งที่ปลายของลวดทั้ง 2 ข้าง ลวดจะร้อนแดงขึ้น
และให้ความร้อนออกมาจากลวดทั้งเส้น  

2.4 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermocouple) หรือเซนเซอร์สาหรับวัดอุณหภูมิ โดยใช้หลักการ
เปลี่ยนแปลงความร้อน หรืออุณหภูมิให้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า Thermocouple ประกอบด้วย ลวดโลหะตัวนา 
2 ชนิดที่แตกต่างกันทางโครงสร้างของอะตอม นามาเชื่อมปลายทั้ง 2 เข้าด้วยกัน โดยเรียกปลายนี้ว่า 
Measuring Point หรือ Hot Junction (T1 ) (จุดวัดอุณหภูมิ) ซึ่งเป็นจุดที่ใช้วัดอุณหภูมิ และจะมีปลายอีก
ข้างหนึ่งของลวดโลหะปล่อยว่าง ซึ่งเรียกว่า Cold Junction (T2 ) ซึ่งหากจุดวัดอุณหภูมิ และจุดอ้างอิงมี
อุณหภูมิต่างกันก็จะทาให้มีการนากระแสในวงจรเทอร์โมคัปเปิลทั้งสองข้าง  

2.5 อุปกรณ์ควบคุณอุณภูมิ (Temperature Controller)เครื่องควบคุมที่ทาหน้าที่ในการประมวลผล
สัญญาณอินพุตจาก Thermocouple และสั่งงานเอาต์พุต เพ่ือไปควบคุม Heater เพ่ือให้ เพ่ิมหรือลดอุณภูมิ 
โดยกระบวนการควบคุมนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น ON – OFF Control, PID Control, Fuzzy 
Logic Control โดยการทางานคือจะมีตัววัดอุณหภูมิ หรือ Thermocouple ทาหน้าที่วัดอุณหภูมิส่งมาที่ 
Temperature Controller หากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ Temperature Controller จะจ่ายแรงดันไปให้ฮีต
เตอร์ Heater เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ซ่ึงขนาดของ Temperature Controller ก็จะมี
ตั้งแต ่1 โซน ไปจนถึง 24 โซน หรือมากกว่านี้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นเอง  

2.6 อุปกรณ์ควบคุณอุณภูมิ (Temperature Controller) เครื่องควบคุมท่ีทาหน้าที่ในการประมวลผล
สัญญาณอินพุตจาก Thermocouple และสั่งงานเอาต์พุต เพ่ือไปควบคุม Heater เพ่ือให้ เพ่ิมหรือลดอุณภูมิ 
โดยกระบวนการควบคุมนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น ON – OFF Control, PID Control, Fuzzy 
Logic Control โดยการทางานคือจะมีตัววัดอุณหภูมิ หรือ Thermocouple ทาหน้าที่วัดอุณหภูมิส่งมาที่ 
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Temperature Controller หากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ Temperature Controller จะจ่ายแรงดันไปให้ฮีต
เตอร์ Heater เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ซึ่งขนาดของ Temperature Controller ก็จะมี
ตั้งแต ่1 โซน ไปจนถึง 24 โซน หรือมากกว่านี้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้นเอง  

2.7 ทิป(Tip) ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน Nozzle มีหน้าที่นาความร้อนจาก Nozzle มาที่ปลาย 
Nozzle และตัด gate ของชิ้นงาน  

2.8 ปลอกครอบทิป(open-nut) ซึ่งเป็นทางเข้าของ material ระหว่าง nozzle ไปที่ cavity และ 
gate type  
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภ าพ  

Simon (1960, p. 180 อ้างถึงใน แสวงรัตนมงคลมาศ, 2514, หน้า 81) ได้ให้ทรรศนะ เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพไว้ว่า งานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยนาเข้า (Input) กับ
ผลผลิต (Output) ที่ได้รับออกมา เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจึงเท่ากับ ผลิตผลลบด้วยปจัจัยนาเข้าและถ้าเป็น
การบริหารราชการก็บวกความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ(Satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งเขียนเป็นสูตร
ได้ดังนี้  

E = (O-I) + S  
E คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)  
O คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ได้รับ (Output)  
I คือ ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input)  
S คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)  

 
4. ง านวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

คันธพจน์ ศรีสถตยิ์ (5) ศึกษาเรื่องแม่พิมพ์ยางระบบทางวิ่งเย็น(Cold Runner System of Rubber 
Mold ) ระบบทางวิ่งของแม่พิมพ์ยางแบบดั้งเดิม ซึ่งมีใช้กันเป็นส่วนใหญ่เป็นระบบทางวิ่งร้อน เมื่อปลด 
ชิ้นงานออกแล้ว ส่วนที่เป็นแกนรูฉีด ทางวิ่ง รวมทั้งทางเข้า จะเกิดการคงรูป กลายเป็นเศษยางส่วนที่ไม่พึง 
ประสงค์จาเป็นต้องขายทิ้ง หรือย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ เพ่ือนาไปผสมรวมกับวัสดุต่างๆ ในการผลิตชิ้นงานใน 
กระบวนการผลิตอ่ืนๆ เช่น ผสมกับยางมะตอยทาถนน แต่จะไม่สามารถนาเศษยางดังกล่าว หลอมคืนกลับมา 
ใช้ใหม่ในการผลิตรอบถัดไปได้เนื่องจากยางจัดเป็นพอลิเมอร์กลุ่มเทอร์โมเซ็ต  (Thermoset) ดังนั้นจึงต้องมี 
การออกแบบระบบทางวิ่งของแม่พิมพ์ยางด้วยเทคนิคใหม่ เรียกว่าระบบทางวิ่งเย็น เพ่ือให้การปลดชิ้นงานใน 
แต่ละรอบของการฉีดขึ้นรูป ไม่มีการสูญเสียเนื้อยางคอมพาวนด์ด้วย ถึงกระนั้นก็ดีแม้เทคนิคใหม่นี้ จาเป็นต้อง
มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้น ประกอบกับต้องมีการ ลงทุนด้าน
อุปกรณ์เพ่ิมเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งยังต้องให้ความใส่ใจกับการบารุงรักษาส่วนประกอบ สาคัญเป็น
พิเศษ ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอยู่ในระยะแรกก็ตาม ก็มีผู้ประกอบการในประเทศไทย ก็เริ่มสนใจ และหัน
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มาใช้งานกันมากข้ึน เนื่องจากเมื่อเลยจุดคุ้มทุนแล้ว แม่พิมพ์ยางระบบทางวิ่งเย็นนี้สามารถช่วยลด ต้นทุนการ
ผลิตได้สามารถผลิตภัณฑ์ได้เป็นจานวนมากและมีคุณภาพดีกว่าเดิม ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ได้ทันเวลา 
และถือว่าเทคนิคนี้ตอบโจทย์หัวใจของระบบกระบวนการผลิตด้าน QCD ได้เป็นอย่างด ี  
 
วิธีก ารด าเนินง านวิจัย  

1) กลุ่มเป้้าหม าย  
ลูกค้าของบริษัท เจ็ทต้าเทคโนโลย ีจากัด  

2) การดาเนินงานวิจัย มี 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง Manifold  
manifold 2D 

 
(ภ าพที่ 1 manifold 2D ใช้เพื่อคว้านรูที่มีการกาหนดค่าความละเอียด) 

- manifold 3D  

 
(ภ าพที ่2 manifold 3D ใช้เพื่อดูภ าพประกอบและใช้ออกG-code,M-codeเพื่อขึ้นรูปชิ้นง าน) 
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ก ารขึ้นรูป manifold  
- G – code ,M-code  

 

 
(ภาพที ่4 G – code ,M-code ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในการข้ึนรูปชิ้นงาน)  

  

 
(ภาพที่ 5 การข้ึนรูปโดยใช้เครื่อง CNC Miling) 

 

 
ภาพที่ 6 การข้ึนรูปโดยใช้เครื่องCNC Lathe) 
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(ภาพที่ 7 การเจียระไนเพ่ือไห้ได้ขนาดและความสวยงาม) 

 
(ภาพที่ 8 การประกอบทางวิ่งร้อน(Hot Runner) 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพการทางานของแม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบทางวิ่งร้อน(Hot Runner)  
ตัวแปรที่ใช้ในก ารวิจัย ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ คุณภาพการทางานของแม่พิมพ์ด้วยระบบทางวิ่งร้อน

(Hot Runner) โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านคุณภาพการใช้งาน 2) ด้านการออกแบบและสร้าง
แม่พิมพ์  
 
ผลก ารวิจัย  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทางานของแม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบทางวิ่งร้อน (Hot 
Runner) ผู้วิจัยดาเนินการสรุปผลการหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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(ภาพที่ 9 แผนภูมิประสิทธิภาพของ Hot runner) 

1. ด้านการออกแบบและสร้ าง แสดงดังภาพที ่ 

 
(ภ าพที่ 11 แผนภูมิประสิทธิภาพของ (Hot Runner) ด้านคุณภาพและการใช้งาน) 

จากภาพที ่11 จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจการให้บริการและคุณภาพของระบบทางวิ่งร้อน (Hot runner) โดยมี
ค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจและด้านคุณภาพและการใช้งานของระบบทางวิ่งร้อน (Hot runner) คือ ( x =4.71) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 4 การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ ( x =4.83) รองลงมาคือข้อ 2 มีความพึงพอใจต่อรูปร่างของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย ( 
x =4.80) รองลงมาคือ ข้อ 8 ความทนทานของชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ย ( x =4.78) รองลงมา คือ ข้อ 1 การเลือกใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x =4.74)รองลงมาเป็น ข้อ 5 การบริการส่งตรงตามเวลา มีค่าเฉลี่ย ( x 

=4.73) รองลงมาเป็น ข้อ 7 สามารถทางานได้ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย ( x =4.65) รองลงมาเป็น ข้อ 9 
ราคาสินค้ามีความเหมาะสม และข้อ 6 การให้บริการกับลูกค้า มีค่าเฉลี่ย ( x =4.64) และน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต้องการ มีค่าเฉลี่ย ( x =4.61) ซึ่งสรุปโดยรวมจากการผลิตชิ้นงานระบบ
ทางวิ่งร้อน( Hot runner )เพ่ือของเสียในการฉีดพลาสติก ใช้ได้ร้างชิ้นงาน ซึ่งสอดคล้องกับ[4]การศึกษาเรื่อง
การเพ่ิมประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกฝากระป๋องสเปรย์โดยการใช้ระบบทางวิ่งร้อน (hot runner)และ
ทองแดงผสมแบริเลี่ยมในการทาแม่พิมพ์ สรุปได้ว่า ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก วิธีหนึ่งสามารถทาได้ด้วยการลดเวลาต่อรอบการฉีด (Cycle time) และการลดปริมาณการสูญเสีย
เนื้อวัสดุ ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ระบบทางวิ่งร้อน (Hot runner system) ในการลดการสูญเสียเนื้อวัสดุไปกับทางวิ่ง
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และใช้ทองแดงผสมแบริเลี่ยม (Beryllium copper ) ในการทาอินเสิร์ต (Insert) ด้านคอร์ (Core) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการหล่อเย็นและเป็นการลดเวลาต่อรอบการฉีดลง โดยใช้ชิ้นงานต้นแบบเป็นฝากระป๋องสเปร์
ยซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีความบางและต้องการปริมาณกาลังการผลิตสูง ซึ่งจากการทดลองพบว่า ระบบทางวิ่งร้อน
จะช่วยลดการสูญเสียเนื้อวัสดุจากระบบป้อนได้มากถึง 17% และเมื่อใช้วัสดุทองแดงผสมในการทาเบ้าพิมพ์ 
สามารถลดเวลาหล่อเย็นลงได้ถึง 46% และส่งผลให้ลดเวลาต่อรอบการฉีดลงได้มากถึง 35% ซึ่งสามารถช่วย
ลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี  ด้านคุณภาพและการใช้งานของ
ระบบทางวิ่งร้อน(Hot runner)ประสิทธิภาพของระบบทางวิ่งร้อน(Hot runner) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด อาจเนื่องมาจาก ทางบริษัทได้สร้างระบบทางวิ่งร้อน (Hot runner) เพ่ือส่งออกมาหลากหลายรูปแบบจึง
ได้คาปรึกษาจากครูฝึกเป็นอย่างดี และการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานตามที่ต้องการก็มีส่วนที่ทาไห้ระบบทางวิ่งร้อน 
(Hot runner) สามารถทางานได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้มี อาจจะมีส่วนที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขก็สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ [3] การศึกษาเรื่องการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผน
โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก ซึ่งสรุปได้ว่า ใน
กระบวนการผลิตพลาสติกพีวีซีแผนมีปริมาณของเสียประเภทเม็ดพีวีซีไม่หลอมละลายที่เกิดขึ้น  บนผิว
ผลิตภัณฑ์ 54.66% ของปัญหาของเสียทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,561,716 บาทต่อปี ทาให้เกิดการ
เก็บผลิตภัณฑ์เข้าคลังเพื่อรอการนากลับมาผลิตใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่ม มากขึ้น ดังนั้นผู้ทาการวิจัย
จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะลดจานวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านข้อกาหนดการ ตรวจสอบประเภทเม็ดพีวีซีไม่หลอมละลาย
ที่เกิดขึ้นบนผิวผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้หลักการ ออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่น่าจะมี
ผลต่อการเกิดเม็ดพีวีซีไม่หลอมละลายที่ เกิดขึ้นบนผิวผลิตภัณฑ์ และเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมด้วยเทคนิค
พ้ืนผิวตอบสนอง ผลจากการ วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ที่อุณหภูมิในการหลอม PVC Compound ที่ Mixing 
Rolls 180 องศา เซลเซียส และปริมาณเศษพีวีซีแผนที่นากลับมาหลอมใหม่ ที่Mixing Rolls 30 
กิโลกรัม/Batch จะทาให้ค่าจานวนจุดบกพร่องประเภทเม็ดพีวีซีไม่หลอมละลายที่ เกิดขึ้นบนผิวผลิตภัณฑ์ 1 
ตารางเมตร อยู่ในช่วงที่ต้องการ คือ ไม่เกิน 10 จุดต่อตารางเมตร ซึ่งทาให้สามารถลดจานวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ 
ผ่านข้อกาหนดการตรวจสอบประเภทเม็ดพีวีซีไม่หลอมละลายที่เกิดข้ึนบนผิวผลิตภัณฑ์ลงได้ 73.08เปอร์เซ็นต ์ 
 
ข้อเสนอแนะจ ากก ารวิจัย  

ผลจากการศึกษาการสร้างระบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner System) การพัฒนาการทางานของ
แม่พิมพ์พลาสติกด้วยระบบทางวิ่งร้อน กรณีศึกษา บริษัทเจ็ทต้า เทคโนโลยี จากัด พบว่า ด้านการออกแบบ
และสร้าง Hot runner มีรูปทรงที่เล็กสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และถอดประกอบ มีความแข็งแรงสามารถทน
ความได้ดี ใช้ต้นทุนในการสร้างต่า ชิ้นงานที่ทาสามารถประกอบเข้ากับแม่พิมพ์พลาสติกได้อย่างลงตัว และ
กระบวนการผลิต Hot runner สามารถช่วยให้การผลิตใช้เวลาน้อยลง และประหยัดวัสดุที่ใช้ในการผลิต  
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ข้อเสนอแนะในก ารน าผลวิจัยไปใช้  
1. สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ควรสนับสนุนให้นาระบบทางวิ่งร้อน ( Hot Runner 

System )ไปใช้ในกระบวนการผลิต  
2. ผู้บริหารสถานประกอบการควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาทางวิ่งร้อน (Hot Runner) ไปใช้

ในกระบวนการผลิต  
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ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ 

Demonstration Set Activating The Notification Water Via The Application Line 
 

พงศ์วัชรากร ดุษฎี และกิตติศักดิ์ โพธิ์ดง 
PongwatcharakornDutsadee and KittisakPhodong 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้าชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

และเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
ชุดสาธิตในการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยสามารถแจ้งให้รับรู้ว่าก็อกน้ าตัวที่เท่าไหร่เปิดใช้
งานอยู่ สามารถรู้ถึงปริมาณและแรงดันของน้ าที่ใช้ และอ านวยความสะดวกต่อการแก้ไขโดยมีการแจ้งเตือน
การเปิดน้ าของก็อกน้ าแต่ละตัวแจ้งเข้าแอพลิเคชั่นไลน์ในกรณีเปิดน้ าทิ้งไว้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์โดยทดสอบในการแจ้ง
เตือนของการเปิดใช้น้ าจ านวน 10 ครั้งโดยระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562เซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่าสุขุมวิทและธนาคารแห่งชาติเป็นสถานที่ในการด าเนินการ
วิจัยโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการหาประสิทธิภาพของชุด
สาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์พบว่าในการทดสอบจ านวน 10 ครั้ง ของการเปิดใช้น้ าและ
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น่ไลน์อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง มีการแจ้งเตือนเข้า
แอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ าของก๊อกน้ าแต่ละตัว ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ค าส าคัญ: ชุดสาธิต  แอพพลิเคชั่น 
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Abstract 
 The objective of this research is to design and create a water-based demonstration 
alert set via the application line and to test the effectiveness of the water activation 
demonstration notification via the application line. Prepared to be a demonstration set to 
activate the notification via the application line. By being able to notify you of the amount 
of water that is activated Can know the amount and pressure of water used And facilitates 
the correction by providing a notification of the opening of each water tank, informing the 
application line in case the water is left open The tools used in the research are the test for 
finding efficiency, the demonstration kit, the water activation, the notification via the 
application line. By testing in the notification of the activation of water 10 times. The period 
of operation from 1 May 2018 - 5 January 2019, Century The Movie Plaza, Sukhumvit and 
Bank National Is the place to conduct research By using statistics to analyze the data, 
representing the average And standard deviation The results of the efficiency of the water 
activation demonstration alert via the application line Found that in the test of 10 times of 
water activation and notification via the application, the line is between the standard 
deviation through all 10 times. There is an alert to enter the application line of activation. 
The water of each faucet passed 10 times, representing 100 percent. 
 

Keywords:Demonstration set, Application 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก ทั้งใช้ประโยชน์กับ
การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูลส าคัญการควบคุมการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ และรวมไปถึงการช าระค่าใช้จ่ายด้วย จากท่ีกล่าวมาผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีเหล่านี้
มาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนการเปิดใช้น้ าเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่ อ านวยความสะดวก 
ด้วยระบบ WIFI โดยใช้หลักการท างานของบอร์ด ArduinoNodeMcu ESP8266 เข้ากับตัว Reed switch 
เป็นเซ็นเซอร์เพ่ือตรวจสอบการเปิดใช้น้ าไปติดที่บริเวณหัวก็อกน้ าโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กโดยถ้า
แม่เหล็ก 2 ตัวอยู่ห่างกันก็จะส่งสัญณาณลอจิก 0 หรือ 1  ให้กับบอร์ดArduinoNodeMcu ESP8266 บอร์ดก็
จะสั่งให้ปั้มน้ าท างานและส่งค่า Flow และ Pressure แสดงที่จอ LCD ที่กล่องควบคุมและเข้าแอพพลิเคชั่น
ไลน์บอร์ดArduinoก าลังเป็นที่นิยม และเป็นที่สนใจ ส าหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือใหม่ และมือเก่า ท าให้เรา
สามารถหาอ่านคู่มือ วิธีใช้ วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ตสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วย
ไวยากรณ์ภาษา C/C++ ซึ่งง่ายส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานด้านการเขียนโปรแกรมอยู่บ้างแล้ว แต่ส าหรับผู้ที่ไม่เคย
เขียนโปรแกรมมาก่อนเลย ก็สามารถเริ่มต้นศึกษา และหาหนังสืออ่านได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังมี Library ให้
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เลือกใช้มากมาย ท าให้การเขียนโปรแกรมท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และบอร์ด Arduinoราคาไม่แพงเกินไป
ส าหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นใช้งานระบบควบคุมต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาให้ทันสมัยและอัตโนมัติมากขึ้น 
ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการท างาน มีประโยชน์ต่อการท างานมาก ทั้งใช้ในระบบควบคุมแสง
สว่าง ระบบควบคุมเปิด-ปิดวาล์วน้ า ระบบแจ้งเตือน ระบบควบคุมต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ทันสมัย
มากขึ้น 
 เนื่องจากหน่วยงานเซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่าสุขุมวิทเป็นหน่วยงานที่มีทั้งส่วนของพลาซ่าและโรงแรม 
ดังนั้นจึงมีน้ าเพื่อใช้ประกอบการท าอาหาร หรือส่วนของสุขาภิบาลต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้น้ าทิ้งไว้
และยังสามารถรับรู้ว่าก็อกน้ าตัวที่เท่าไหร่เปิดใช้งานอยู่ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าแก้ไขที่ถูกจุด 
ดังนั้นจึงควรเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนการเปิดใช้น้ าเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็ว
ในการใช้แก้ไข ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน  
 ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์ การดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเดินไปตรวจสอบตามจุดต่างๆของ
ก็อกที่ติดตั้งไว้ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการท างานและสะดวกในการเข้าแก้ไขในกรณีมีการเปิดใช้น้ าทิ้งไว้เมื่อ
ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือออกแบบและสร้าชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
  2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] ชุดควบคุมสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ด้วยโทรศัพท์มือถือ
ลักษณะการท างานใช้โทรศัพท์มือถือมาใช้งานร่วมกับบอร์ด NodeMCU ESP8266 โดยมีการส่งข้อมูลผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) และใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวควบคุม และตรวจสอบการไหลของน้ าผ่าน
แอพพลิเคชั่น Blynk 
 [2]ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ดโดยเป็นการจ าลองการเพาะปลูกเห็ด
โดยมีการสร้างโรงเรือน มีการตรวจวัดเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นจ านวน 4 ชุดโดยใช้บอร์ดอานูอิโน่ในการ
ควบคุม มีการท างานของระบบโดยเมื่อสถานะเป็น เปิด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นกับคีย์แพดจะส่ง
ค่าท่ีรับไปให้ตัวระบบ โดยระบบมีการเช็คข้อมูลอยู่ตลอดเวลาหลังจากรับค่ามาระบบท าการค านวณการท างาน
ตามเงื่อนไขของโปรแกรมจะส่งค่าไปยังรีเลย์ เพ่ือควบคุมการท างานของฮีตเตอร์ และเครื่องปั้มน้ าส่วนในของ
ระบบอัตโนมัตินั้นจะมีการเก็บข้อมูลชนิดของเห็ดลงในแผ่นจ าค่า มีชนิดเห็ด 9 ชนิดในระบบอัตโนมัติ การ
ทดลองความชื้นจะมีความคลาดเคลื่อนที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์ และความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ 1.38 เปอร์เซ็นต ์
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[3] ผลของระดับอุณหภูมิในบรรยากาศที่แตกต่างกันที่มีต่อปริมาณ ธาตุอาหารในดินและ 
องค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีการใช้แปลง
ทดลองทางการเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก โดยปลูกถ่ัวเหลืองภายใต้ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน 3 ระดับคือ การสร้างสภาวะอุณหภูมิต่ าสลับ
กับสภาวะอุณหภูมิเทียบเท่าธรรมชาติ (ชุดทดลอง LT) การสร้างสภาวะอุณหภูมิสูงสลับกับสภาวะอุณหภูมิ
เทียบเท่าธรรมชาติ (ชุดทดลอง HT) และการสร้างระดับอุณหภูมิที่ถูกควบคุมให้ใกล้เคียงกับระดับอุณหภูมิ
ภายนอกตู้ทดลอง (ชุดทดลอง CT) ซึ่งจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์เป็นตัวควบคุม ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. ทุกวัน 
โดยก าหนดให้การควบคุมระบบ เกิดขึ้นประมาณ 70 % ของจ านวนวันทั้งหมดในการปลูก ตั้งแต่ถั่วเหลืองอยู่
ในช่วงระยะ V1 ถึง R8 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการวัดอุณหภูมิภายในตู้ทดลอง พบว่า ในระยะการศึกษา
สามารถควบคุมให้ มีระดับอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 25.0o C 34.0o C และ 31.0o C ในสิ่งทดลอง LT, HT และ 
CT ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในระยะก่อนปลูกถั่วเหลืองของแต่ละ สิ่ง
ทดลอง (LT HT และ CT) ชนิดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ใน 3 สิ่งทดลอง อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในระยะ ระยะR5 พบว่า ชนิดของธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในดิน 
มากที่สุด 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ และการน าโทรศัพท์มือถือมาใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduinoซึ่ง
เป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก และประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึง
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ จะใช้บอร์ด 
Arduino Node MCU ESP8266 ในการประมวลผลหลัก ใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็ก Reed Switch เป็นตัวสั่งให้ปั้ม
น้ าท างานเพ่ือให้มีอัตราการไหลของน้ าโดยมี Water Flow Sensor ตรวจวัด และ Pressure Sensor ตรวจวัด
แรงดันน้ าภายในท่อ ใช้สัญญาณไวไฟในการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลโดยแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอน และวิธีการด าเนินโครงการ ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อได้แก่ 1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์และ 
2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งมีวิธีการด าเนิน
โครงการดังต่อไปนี้ 

1 ขั้นตอนการออกแบบชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ออกแบบโครงสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือน

ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 1.4 ออกแบบวงจรควบคุมการท างานชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
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ภาพที่ 1 แบบวงจรควบคุมการท างานชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

 
 1.5 ขั้นตอนการประเมินโครงสร้าง และผังการท างานของโปรแกรมจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 
(Propriety) ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ระดับ

ความ
คิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนที่1 แบบโครงสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ า
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

4.12 0.377 มาก 4.08 0.357 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุมชุดสาธิตการเปิดใช้น้ า
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

3.8 0.377 มาก 4.0 0.178 มาก 

ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม  ของชุด
สาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคช่ัน
ไลน์ 

4.36 0.48 มากที่สุด 4.0 0.288 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.093 0.414 มาก 4.026 0.275 มาก 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
2 ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 2.1 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้สร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

   2.1.1. Adaptor ขนาด 5 V 1 A เป็นอุปกรณ์แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับชุดสาธิต
การเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
   2.1.2. บอร์ด NodeMCU ESP8266 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบ Wifi
และควบคุมการท างานของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
   2.1.3. Pressure Sensor เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ใช้ส าหรับวัดแรงดันของน้ าภายใท่อ 
   2.1.4. Water Flow Sensor เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ใช้ส าหรับวัดอัตราการไหลน้ า 
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   2.1.5. Reed Switch Magnetic เป็นเซ็นเซอร์ชนิดแม่เหล็ก 2 ตัวอยู่ห่างกันจะส่ง
สัญญาณลอจิก 1 หรือ 0 เพ่ือน าสภาวะนั้นไปใช้งาน 
   2.1.6. ปั้มน้ าขนาด 220 v 50 Hz 60W ใช้เป็นตัวดูดและส่งน้ าไปยังก๊อกน้ า 
   2.1.7. สายจั๊มเปอร์ตัวผู้ และตัวเมีย ใช้ในการต่อเชื่อมต่อ ระหว่างแผ่นบอร์ด 
NodeMCUกับ Water Flow Sensor และ Reed Switch Magnetic 
   2.1.8. Relay Module รับค าสั่งจากบอร์ดที่ Reed Switch Magnetic ส่งมาท า
หน้าจ่ายไฟ 220V เพ่ือไปควบคุมปั้มน้ าให้เปิดหรือปิดน้ าตามสภาวะของ Reed Switch Magnetic 

  2.1.9. จอแสดงผล LCD (Liquid Crystal Display) เป็นหน้าจอที่ใช้การแสดงผล
แบบดิจิตอลแสดงค่า Flow และ Pressure ของน้ า 

   2.2  ด าเนินการสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
   2.2.1 ด าเนินการซื้อกล่องใส่น้ าตามท่ีก าหนดขนาดไว้ 
  2.2.2 ด าเนินการตัดและประกอบท่อ PVC ขนาด ½ นิ้ว เพ่ือใช้เป็นท่อส่งน้ าไปยัง

ก๊อกแต่ละตัวของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
  2.2.3 ติดตั้งอุปกรณ์และต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ตามท่ีออกแบบวงจร 
   2.2.4เขียนโค้ดโปรแกรม และอัพโหลดลงบอร์ด NodeMCU ESP8266  
 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

  3.1 ศึกษางานวิจัยของรุ่งอรุณ แก่นปา (2559) ชุดควบคุมสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ด้วย
โทรศัพท์มือถือ คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3 เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
  3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 

3.3 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 

4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

  ด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ า
ของก๊อกน้ าแต่ละตัว 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
ขอบเขตของโครงการ 
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  1. ใช้ท่อ PVC ขนาด ½ นิ้วเป็นท่อส่งน้ าไปยังก็อกแต่ละตัว 
 2. ใช้บอร์ด Arduino Node MCU ESP8266 เป็นตัวประมวลผลหลักและโค้ดโปรแกรมให้แจ้งเตือน
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 3. ใช้จอ LCD ขนาด 7*2 cm แสดงชื่อและรหัสไวไฟตอนเปิดเครื่องหลังจากที่เครื่องท างานจะแสดง
ค่า Flow และ Pressure ของน้ าที่ใช้ 
  4. ใช้ Water Flow Sensor ½ นิ้ว Flow rate range 1~30 L/min วัดอัตราการไหลของน้ าในท่อ
ของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
  5. ใช้ Pressure Sensor MPX5500DP วัดควานดันของน้ าในท่อของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือน
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
  6. ใช้ Reed Switchส่งสัญญาณลอจิก 0 หรือ 1 เข้าบอร์ด Arduino Node MCU ESP8266 เพ่ือ
ประมวลผลท าให้ปั้มน้ าท างานเมื่อเปิดหรือปิดก็อกน้ า 

 7. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.
2562 

 
ผลการวิจัย 

การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ได้มีการหาประสิทธิภาพ
ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ และสร้างเครื่องมือชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
ดังนี้ 

ด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ าของก๊อกน้ า
แต่ละตัว  

ตารางที่ 2 ผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ าของ
ก๊อกน้ าแต่ละตัว 

 
จากตารางที่ 2ผลทดสอบประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ าของ

ก๊อกน้ าแต่ละตัวจาการทดสอบพบว่าในการทดสอบจ านวน 10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ก๊อกน้ าหมายเลข 
จ านวนครั้งท่ีทดสอบ จ านวนที่ทดสอบ

การแจ้งเตือน 
ผลการ
ทดสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           10 100 % 

2           10 100 % 

3           10 100 % 

 ค่าเฉลี่ย ( ) 10 100 % 
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ผ่านทั้ง 10 ครั้ง มีการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ าของก๊อกน้ าแต่ละตัว ผ่านทั้ง 10 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุปผล 

จากข้อมูลสรุปได้ว่า 
1.  ผลทดสอบประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ าของก๊อกน้ าแต่ละ

ตัว  จาการทดสอบพบว่าในการทดสอบจ านวน 10 ครั้ง การแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ า
ของก๊อกน้ าแต่ละตัว อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง มีการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์
ของการเปิดใช้น้ าของก๊อกน้ าแต่ละตัว ผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2.  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านมีความคิดเห็นซึ่งเห็นด้วยในทุกด้านชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ อยู่ระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ผู้จัดท าได้เอา
ประเด็นที่น ามาสรุป มาอภิปรายผล มีดังนี้ 

1 ภาคจ่ายไฟ จากการทดสอบจ่ายไฟให้กับบอร์ด NodeMCU ESP8266 พบว่า การ
ท างานของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ระบบควบคุมมีการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
จึงท าให้ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2 วงจรควบคุมการท างาน จากการทดสอบชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ มี
การท างานตามท่ีได้ออกแบบไว้ เนื่องจากมีการออกแบบการวางอุปกรณ์ ตรวจสอบการต่อและบัดกรีของวงจร
อย่างรอบครอบ ท าให้ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ มีการท างานอย่างที่มี
ประสิทธิภาพ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 3 ผลการประเมินโครงสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ การ
ประเมินโครงสร้างและความเป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ส่วนที่1 แบบโครงสร้าง ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 

 ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 

 ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 

 4 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ า
ของก๊อกน้ าแต่ละตัว  จาการทดสอบพบว่าในการทดสอบจ านวน10 ครั้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ผ่านทั้ง 10 ครั้ง มีการแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ของการเปิดใช้น้ าของก๊อกน้ าแต่ละตัว ผ่านทั้ง 
10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินโครงสร้างของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 

1. ขนาดของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ควรมีขนาดเล็กกว่านี้ 
2. รูปร่างของชุดสาธิตการเปิดใช้น้ าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ควรมีรูปร่างแปลกใหม่ 
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S 092 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไมส่ัมผสั  

(Non-Contact AC Voltage Meter) 
นายชลิต อ่อนคง และ นาย ธีราทร    สังขะอินทร์ 

 
ชลิต อ่อนคง และธีราทร สังขะอนิทร์ 

chalit On-kong  and Theeraton Sangka-in 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบสร้างเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส เพ่ือหา

ความพึงพอใจของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้งานจริง 5 ท่าน 

เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส และแบบสอบถามสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า  ค่าแรงดันใกล้เคียงกับความเป็นจริงและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด(  = 
4.50)(S.D. = 0.41) 

 
ค าส าคัญ : ไฟฟ้ากระแสสลับ / ไม่สัมผัส / เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
 
Abstract 
 The purpose of this research wece to 1) cerate the non-contact AC voltage Meter 
and 2) study the satisfaction of users. The samples for evaluating. efficiency of innovation 
wece 5 users. The research instruments wece Non-Contact Ac Voltage Meter and 
satisfactions questionnaire. Data was analyzed by mean and standard deviation 
 The research finding revealed that Non-contact AC Voltage Meter was nearly stand 

voltage (220 Volt) and the satisfaction of users was at “most” level (x   = 4.50) (S.D. = 0.41) 
 

Keywords : Terminology : AC / Non-Contact  / Voltage  
 
 
_________________________ 
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บทน า 
ปัจจุบันกระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ตึก คอนโด อพาร์ทเม้นท์ 

ส านักงาน ก็รวดแต่ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ในงานระบบไฟฟ้าต่างๆ งานหลัก คือ งานระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง 
หน้าที่ในส่วนของช่างไฟฟ้า คือ ดูแลตรวจซ่อมตามงานที่มีอยู่ในบ้านเรือน ตึก อพาร์ทเม้นท์ไม่ว่าจะเป็นเหตุ
แบบไหนที่ท าให้เกิดความขัดข้องของกระแสไฟ รวดต้องท าการแก้ไขอย่างถูกต้อง และต้องค านึ่งถึงความ
ปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ในส่วนของการตรวจสอบ คือ งานตรวจซ่อม ตรวจเช็คความขัดข้อง ไฟตก ไฟ
กระชาก ตามจุด ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการตรวจเช็ด ตรวดวัด
กระแสไฟฟ้า ซึ่งน ามาสู่อันตรายในการตรวดซ่อมอุบัติเหตุที่เกิดจากการจับต้องถูกกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่มิ
อาจมองข้ามได้ เพราะอาจน ามาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเสียชีวิต หรือไฟช็อตไฟดูดได้ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 
ปัจจุบันมีอุปกรณ์มากมายที่ใช้ในการป้องกันการจับต้องสายไฟ ส าหรับช่างซ่อมแล้วจะต้องมีไว้ส า หรับ
ปฏิบัติงาน แต่ส าหรับคนทั่วไปแล้วนั้นหากต้องการที่จะลงมือแก้ไขด้วยตัวเองแล้ว ก็จะไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน 
อุปกรณ์ป้องกันเหล่านั้นอาจเป็นค่าใช้จ่ายทีเกินความจ าเป็น เพราะว่าไม่ได้ใช้ประจ าเหมือนช่างซ่อม แต่ถ้า
หากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง หากรู้ก่อนได้ว่าสิ่งนั้นตรงจุดนั้นมีกระแสไฟหรือไม่ก็จะดีกว่ามากก่อนการลงมือท า ถึงจะ
เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด (อธิศักดิ์ เหรียญรุ่งโรจน์
[ออนไลน์]8/8/2555) 
 ผู้วิจัยจึงได้จัดท าเครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส ขึ้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
ก่อนท าการตรวจเช็คจับต้อง เปลี่ยน ซ่อมบ ารุง งานนั้นๆเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการเข้าแก้ไข และเกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานและประหยัดเวลาในการท างาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
       2.1 เพื่อจัดสร้างเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส 
       2.2 เพ่ือหาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงที่มีต่อเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นายวรวุฒิ โชติญาโน (2548 : บทที่ 5) : ได้ท าการวิจัยเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า ผลการวิจัย
พบว่า เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าวิเคราะห์ผลการตรวจสอบได้ง่ายมีการค านวณไม่ซับซ้อนเห็นผลได้ง่าย
และเพ่ิมความปลอดภัย รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
 อภิรักษ์  นามแถ่ง (2553 : บทที่ 5) : ได้ท าการวิจัย Digital Watt Meter วัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้า
กระแสสลับด้วย Arduino ผลการวิจัยพบว่า สามารถบอกได้ว่าขณะนี้โหลดที่ใช้งานอยู่นั้นใช้พลังงานกี่วัตต์ 
และเก็บข้อมูลไว้ค านวณค่าไฟที่จะต้องจ่ายได้ รวมไปถึงใช้ข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์หาความผิดปกติของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวได้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ กินพลังงานสูงเกินเกินกว่าที่ระบุไว้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1.1 วัตถุประสงค์เครื่องวัดไฟ 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตโดยเริ่ม
จากการหาบอร์ดอดูโน่ ก่อนซึ่งไดศึกษาชนิดของอดูโน่เช่น อดูโน่นาโน และ อดูโน่ยูโน เป็นต้น อดูโน่ที่บอกมา
ข้างต้นบางชนิดมีการท างานไม่เหมือนกันรวมถึงการต่อใช้งาน และวัสดุของอดูโน่ที่แตกต่างกันไป คณะผู้จัดท า
จึงเรียกใช้ อดูโน่นาโน เพราะมีความเสถียรมากพอสมควรและมีราคาที่ถูก 

     1.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เช่น บอร์ดอดูโน่นาโน จอ LCD I2C ขนาด 16x2 ไอซีเบอร์LP351 เป็นต้น 
ตามท่ีได้ศึกษาค้นคว้าวงจรมาเพ่ือจะน ามาทดลองต่อไป 
     1.3 น าอุปกรณท์ี่จัดเตรียมไว้มาทดลองลงต่อใช้งานโดยสามารถท างานได้หรือไม่เม่ือท างานได้แล้วก็
น าอุปกรณ์ไปประกอบต่อไป 
     1.4 ประกอบเครื่องวัดไฟ 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัสและทดลองการท างานของเครื่องวัดไฟ 220 โวลต์ 
แบบไม่สัมผัส 
 
ผลการวิจัย 

การทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัสเหมาะสม
เพียงใดคณะผู้จักท าได้ทดลองหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ วงจรวัดแรงดัน 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส 
2. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ Arduino NANO 
3. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของจอ LCD I2C 
4. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส 
5. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส 

1. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ วงจรวัดแรงดัน 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส 
การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของวงจรวัดแรงดัน 220โวลต์ แบบไม่สัมผัสคณะผู้จัดท าได้

ท าการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ผลบันทึกลงในตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของ วงจรวัดแรงดัน 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส 

จ านวนครั้งที่ท าการทดสอบ การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ วงจรวัด
แรงดัน 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส 

ครั้งที่ 1 ท างาน 

ครั้งที่ 2 ไม่ท างาน 

ครั้งที่ 3 ท างาน 
ครั้งที่ 4 ท างาน 

ครั้งที่ 5 ท างาน 

สรุปผล ท างาน 
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จากตารางที่ 4.1 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของวงจรวัดแรงดัน 220โวลต์ แบบไม่

สัมผัส โดยการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง วงจรวัดแรงดัน 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส สามารถท างานได้ดี 
 
2. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ Arduino NANO 

การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ Arduino NANO คณะผู้จัดท าได้ท าการทดสอบจ านวน  5 
ครั้ง ซึ่งท าการทดลองโค้ดภาษา C ได้ทดลองโดยการแก้ไขโค้ดเบื้องต้นเข้ากับ Arduino NANO เพ่ือดูว่า
สามารถวัดค่าสนามแม่เหล็กแล้วส่งเป็นค่าอนาล็อกเข้าขา A0 ของ Arduino NANO ได้หรือไม่ ได้ผลดังบันทึก
ลงใน ตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ Arduino NANO 
 

จ านวนครั้งที่ท าการทดสอบ การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ Arduino 
NANO 

ครั้งที่ 1 ไม่ท างาน 
ครั้งที่ 2 ไม่ท างาน 

ครั้งที่ 3 ท างาน 

ครั้งที่ 4 ท างาน 
ครั้งที่ 5 ท างาน 

สรุปผล ท างาน 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลพบว่าการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ Arduino NANO โดยการ

ทดสอบจ านวน 5 ครั้ง Arduino NANO สามารถท างานได้ดี 
3. การทดลองหาประสิทธิการภาพท างานของ LCD I2C 

การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของ LCD I2C คณะผู้จัดท าได้ท าการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง 
ผลบันทึกลงในตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ LCD I2C เพ่ือทดสอบการแสดงค่าแรงดันเป็นหน่วยวัด 

จ านวนครั้งที่ 
ท าการทดสอบ 

การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของกล้องติดรถยนต์ 

ครั้งที่ 1 ไม่ท างาน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ LCD I2C เพ่ือทดสอบการแสดงค่าแรงดันเป็น
หน่วยวัด 

ครั้งที่ 2 ไม่ท างาน 

ครั้งที่ 3 ท างาน 
ครั้งที่ 4 ท างาน 

ครั้งที่ 5 ท างาน 

สรุปผล ท างาน 
 

จากตารางที่ 4.3 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของ LCD I2C โดยการทดสอบจ านวน 5 
ครั้ง LCD I2C สามารถแสดงค่าแรงดันเป็นหน่วยวัดได้ทุกครั้งท างานได้ดี 
 
4. การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส 

การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส คณะ
ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ผลบันทึกลงในตารางที่ 4.4 
ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องวัดแรงดันไฟ 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส 
เพ่ือทดสอบการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 
 

จ านวนครั้งที ่
ท าการทดสอบ 

การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส 

ครั้งที่ 1 ท างาน 

ครั้งที่ 2 ท างาน 
ครั้งที่ 3 ท างาน 

ครั้งที่ 4 ท างาน 

ครั้งที่ 5 ท างาน 
สรุปผล ท างาน 

 
จากตารางที่ 4.4 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 

แบบไม่สัมผัส โดยการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง เครื่องวัดแรงดันไฟ 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัสสามารถวัดค่า
แรงดันไฟฟ้าได้และสามารถท างานได้ดีทุกครั้ง 

 
 

5. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส 
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การประเมินความพึงพอใจ  โดยสุ่มจากทีมช่างจากร้านซีจีซัพพอร์ตจ านวน 5 คน ในการทดลองการ
ใช้งานเครื่องวัดแรงดัน 220โวลต์ แบบไม่สัมผัสซึ่งผลที่ได้ผลบันทึกดังตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง 5 คน 

จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้จริง โดยสุ่มทีมช่างจากร้านซีจีซัพพอร์ต 
5 คน จากการทดสอบใช้งานเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส ด้านการออกแบบ มีข้อดีคือ การ

ติดตั้งชุดควบคุมมีความง่าย  ( = 3.60 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.= 0.89 )  และมีข้อด้อยเครื่องวัด

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส เหมาะสมเพียงใด ( = 4.20) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.50 ) 

ส่วนด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีข้อดีคือ ไม่ใช้ไฟฟ้าในการท างาน ( = 4.40 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D 

= 0.50 ) และมีข้อด้อย ไม่สามารถใช้งานในพ้ืนที่มีฝนตก ( = 4.60 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.94 )  

ผลสรุปรวม  พบว่าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบไม่สัมผัส อยู่ในเกณฑ์ ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม ( = 
4.50 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.41 ) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 
ที ่ หัวข้อการประเมิน 

ความพงึพอใจ 

_ 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

ด้านการออกแบบ 

1. ขนาด รูปทรง และความสวยงาม เหมาะสมเพียงใด 3.70 0.82 ดีที่สุด 
2. การติดตั้งชุดควบคุมมีความเหมาะสมเพียงใด  3.60 0.89 ดีที่สุด 

3. การติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสมเพียงใด 4.50 0.70 ดีที่สุด 

4. วัสดุที่น ามาใช้งานเหมาะสมเพียงใด 4.50 0.70 ดี 
5. การเคลื่อนย้ายเหมาะสมเพียงใด  4.20 0.50 ดี 

ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 

6. การวางอุปกรณ์เหมาะสมเพียงใด 4.70 0.60 ดีที่สุด 
7. ขนาดของเครื่องมีความเหมาะสมเพียงใด 4.60 0.90 ดีที่สุด 

8. การจัดเรียงอุปกรณ์มันเหมาะสมเพียงใด 4.70 0.60 ดีที่สุด 

9. ความปลอดภัยของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบ
ไม่สัมผัสเหมาะสมเพียงใด 

4.60 0.90 ดีที่สุด 

10. เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัสเหมาะสม
เพียงใด 

4.60 0.90 ดี 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.41 ดีที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย ตามข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
               จากการทดสอบเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถท างานได้ดีทุกครั้ง การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างาน Arduino NANO โดยการทดสอบ
จ านวน 5 ครั้ง สามารถท างานได้ดีทุกครั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นายวรวุฒิ โชติญาโน (2548 : บทที่ 5) : ได้ท าการวิจัยเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า 
เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าวิเคราะห์ผลการตรวจสอบได้ง่ายมีการค านวณไม่ซับซ้อนเห็นผลได้ง่ายและ
เพ่ิมความปลอดภัย รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
            จากผลการทดลองข้างต้น ได้มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220
โวลต์ แบบไม่สัมผัส ได้ผลการทดลองคือผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดโดยสอดคล้องกับทฤษฏี
การศึกษาความพึงพอใจของ  
            อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมี
เจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและ
สิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก                                      
            จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่าความหมายของความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
สิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 3.1 ควรมีโครงสร้างขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวก 
 3.2 ควรมีการออกแบบชิ้นงานหลายรูปแบบเพื่อการเลือกใช้งานที่ง่ายยิ่งข้ึน 
 3.3 วงจรของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 220โวลต์ แบบไม่สัมผัส ไม่สามารถน าไปตากฝนในกรณีฝนตกได้ 
ควรมีการออกแบบให้สามารถทนน้ าฝนได้ 
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S 093 
ชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System 
(Fire Alarm System Simulation Model)  

 
นายสุชาติ  ชิณรงค์  และพัชรินทร์  ทองท านุ 

 Suchart Chinarong and Phatcharin Thongthamnu 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System ด้วย
โปรแกรม  Arduino  และเพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดสาธิตแบบจ าลอง Fire alarm 
System โดยผู้จัดท าได้ออกแบบและจัดสร้างชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System และทดสอบหา
ประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System  คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
จ านวน 5 ครั้ง โดยได้ทดสอบผ่านการจ าลองเหตุ  Fire Alarm System โดยก าหนดผ่านหัว Smoke 
Detector Heat Detector ตามชั้นว่าท างานตามฟังชั่นที่ก าหนดไว้และมีกลุ่มตัวอย่างโดยใช้พนักงานของ
บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส เป็นผู้ทดสอบการใช้งานจ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการค้นคว้า พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินชุดสาธิต Fire Alarm System โดยสุ่มจากผู้
ทดสอบการท างานจริง 5 คน จากการทดสอบชุดสาธิต Fire Alarm System ได้ผลสรุปรวมพบว่าชุดสาธิต

แบบจ าลองระบบ Fire Alarm System อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม (x   =4.28) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=
0.180534)  
 
ค าส าคัญ : ชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System / ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
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Abstract 
This research aims to design a Fire Alarm system, model demonstration System with 

an Arduino, and to study their effectiveness in the use of Fire alarm System model 
demonstration Kit supplier who do design and make sets of Fire Alarm system model 
System demo and test out the performance of the demonstration model Kit.Simulation 
system, Fire Alarm System researchers have tested a number of times by the 5 tests through 
the Fire Alarm System is why simulation by the Smoke Detector Heat Detector head through 
according to the class that works as a function that is defined by using a sample group and 
employee of the company with a service tester techno number 5 people.Tool use in 
research as a satisfaction questionnaire. The results of research. It found that the experts 
have evaluated the demonstration set Fire Alarm System by randomly from a test run, the 
test series 5 people from the Fire Alarm System demo summary results found that the sathit 

Fire Alarm system model Kit System is a good average (x = 4.28  ) and deviation (S.D = 
0.180534) 
 

Keywords : Fire Alarm System Simulation Model / Fire alarm system 
 
บทน า 

ในปัจจุบันธุรกิจของประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการการสร้างอาคาร ส านักงาน บริษัท 
สถานบริการและที่พักอาศัย ได้เกิดขึ้นอย่างมากมายและการก่อสร้างแต่ละแห่งมีหลายสิบชั้น  ซึ่งสถานที่
เหล่านี้มีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกและสิ่งของที่สามารถเป็นสื่อของการเกิดเพลิงไหม้ทั้งสิน
และในปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้หลายครั้งหลายคราว ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของ
ผู้คน สาเหตุเหล่านี้เกิดข้ึนโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้า และไม่มีอุปกรณ์แสดงผลและชี้เหตุที่เกิดข้ึน  

ซึ่งจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ส าหรับป้องกัน Fire alarm System และสนับสนุนการดับเพลิง เพ่ือป้องกัน
แก้ไขเหตุได้ทันที และยังรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยก่อนเกิดความเสียหายและการสูญเสียที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ เนื่องจากยังไม่ค่อยมีการตื่นตัวเรื่องการป้องกันไฟไหม้มากนัก ซึ่งเห็นได้จากข่าวการเกิดเพลิงไหม้ ตาม
ร้านค้า บริษัท คอนโดมิเนียม โรงงานบ่อยครั้ง ระบบการแจ้งเตือนภัยยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงประโยชน์มากนัก  

ดังนั้นผู้จัดท าจึงสร้างชุดสาธิตแบบจ าลองระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมา  เพ่ือศึกษาสถานการณ์การ
จ าลองระบบ Fire alarm System ซึ่งจะมีหลักการท างานแต่ละขั้นตอนเพ่ือจ าลองให้เรียนรู้และแก้ปัญหาได้
ทันก่อนเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้  โดยมีหลักการน าความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม  Arduino มาใช้ในการควบคุมชุด
สาธิตการจ าลอง Fire alarm System 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือออกแบบและสร้างชุดสาธิตแบบจ าลอง  Fire alarm System 
2.  เพ่ือศกึษาหาประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดสาธิตแบบจ าลอง Fire alarm System 
3.  เพ่ือหาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงที่มีต่อชุดสาธิตแบบจ าลอง Fire alarm System 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System ผู้สร้างจะต้องรู้ถึงหลักการสร้างโครงสร้าง
ว่าจะต้องมีการด าเนินการอย่างไร ซึ่งได้มีศึกษาหลายท่านที่ได้เสนอหลักในการสร้างชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ 
Fire Alarm System ไว้ดังนี้ 
             1.1  ฉลองชัย  สุขวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 190-200) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดสาธิต
แบบจ าลองระบบ Fire Alarm Systemประกอบด้วย  ขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
                   1.1.1 ขั้นการวางแผนด าเนินการ โดยศึกษาหลักการท างานของชุดสาธิต  โดยค านึงถึงผู้เรียน
เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียน มโนมติ จุดประสงค์ จัดล าดับ กิจกรรมการเรียน จัดท าสื่อการสอน ประเมินผล
และทดลองสื่อการสอน 
                   1.1.2 ขั้นตอนการผลิตโดยผลิตตามขั้นตอนที่ 1 โดยผู้ผลิตควรตรวจสอบความ สอดคล้องของ
ทุกขั้นตอนก าหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา โดนสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 
                   1.1.3 ขั้นทดสอบประเมินผล หรือพัฒนาเมื่อท าการผลิตชุดการสอนแล้ว โดยน าไปหา
ประสิทธิภาพ เมื่อเป็นหลักประกันว่า  ชุดการสาธิตนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน 
ทฤษฎีการศึกษาความพึงพอใจ 
       อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจต
คติท่ีดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและ
สิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก  
งานที่วิจัยเกี่ยวข้อง 
1. นาย ปิยะวิทย์ ล้านจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2556) : ได้
ท าการศึกษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง ณ โครงการ พี เอส ที คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 ของ
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จ ากัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การจัดสร้างชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System  การออกแบบวงจรควบคุมจะต้อง
ค านึงถึงอุปกรณ์ท่ีจะใช้ต่อร่วมกับบอร์ด Audino เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ , เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน  
คณะวิจัยจึงให้ความส าคัญกับการจัดท าในส่วนของวงจร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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 1. ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เก่ียวกับบอร์ด Arduino Mega 2560, เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ 
, เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน  และจัดหาอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 
 2. ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 
 3. ท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ท่ีได้จัดซื้อมาใช้งาน 
 4. ท างานการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้าง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System  

1 ผลการทดลองการทดสอบประสิทธิภาพของชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System 
2. ผลการทดลองการประเมินประสิทธิภาพของชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System 
 

1. ผลการทดลองการทดสอบประสิทธิภาพของชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System 
 การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System  
คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ได้ทดลองโดยการเทส Heat  Smoke  Manual Pull  การท างาน
ว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือไมได้ผลดังบันทึกลงในตารางที่ 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Alarm System 

การทดสอบ ผลการทดสอบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
ชั้น 5 Heat ท างาน ท างาน ท างาน 

Smoke ท างาน ท างาน ท างาน 

Manual Pull ท างาน ท างาน ท างาน 
ชั้น 4 Heat ท างาน ท างาน ท างาน 

Smoke ท างาน ท างาน ท างาน 

Manual Pull ท างาน ท างาน ท างาน 
ชั้น 3 Heat ท างาน ท างาน ท างาน 

Smoke ท างาน ท างาน ท างาน 
Manual Pull ท างาน ท างาน ท างาน 

ชั้น 2 Heat ท างาน ท างาน ท างาน 

Smoke ท างาน ท างาน ท างาน 
Manual Pull ท างาน ท างาน ท างาน 

ชั้น 1 Heat ท างาน ท างาน ท างาน 
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การทดสอบ ผลการทดสอบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
Smoke ท างาน ท างาน ท างาน 

Manual Pull ท างาน ท างาน ท างาน 

 
จากตารางที่ 1.1 ผลพบว่าการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตแบบจ าลอง  Fire 

Pump System โดยการทดสอบให้ชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Pump System ท างานตามชั้นที่ท าการ
ทดสอบ  ได้โดยการทดสอบจ านวน 3 ครั้ง สามารถท างานได้ดีทุกครั้ง 
 
2. ผลการหาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ที่มีต่อการใช้งานแบบจ าลองระบบ  
Fire Pump System 
 การประเมินความพึงพอใจ  โดยสุ่มจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส 5 คน  ผู้ประเมินการ
ท างานจริง 5 คน  ในการทดลองการท างานชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire Pump System ซึ่งผลที่ได้บันทึกลง
ดังตารางที่ 1.2 
ตารางที่ 1.2 ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ผู้ทดสอบการท างานจริง 5 คน 

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินชุดสาธิตแบบจ าลอง Fire Alarm System  โดยสุ่มจากผู้
ทดสอบการท างานจริง 5 คน จากการทดสอบชุดสาธิตแบจ าลอง Fire Alarm System  ได้ผลสรุปรวม พบว่า ชุด

ข้อที่ รายการ N=5 ผล
การประเมิน 

 S.D 
1 การออกแบบเหมาะสมกับลักษณะการทดลอง 4.6 0.547723 มาก

ที่สุด 
2 มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม 3.8 0.83666 มาก 

3 มีความปลอดภัยในการทดลอง 4.8 0.447214 มาก
ที่สุด 

4 ใช้งานเป็นชุดสาธิตแบบทดลองเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

4.2 0.447214 มาก 

5 มีความม่ันคงแข็งแรง 4 0.707107 มาก 

6 สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก 3.8 0.83666 มาก 

7 สามารถน าไปใช้เป็นชุดสาธิตแบบทดลองได้จริง 4.8 0.447214 มาก
ที่สุด 

รวม 4.28 0.180534 มาก 
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สาธิตแบบจ าลอง Fire Alarm System  อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม (  =4.28) และค่าความเบี่ยงเบน 
(S.D=0.180534) 

 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการทดสอบชุดสาธิต Fire alarm System สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ทุกเวลา ในการสาธิตการ
ท างานของ Fire alarm System ง่ายต่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย 
  จากผลการทดลองข้างต้น ได้มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่ อชุดสาธิต Fire alarm 
System ได้ผลการทดลองคือผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด(  =4.28)  และค่าความเบี่ยงเบน 
(S.D=0.180534)  โดยสอดคล้องกับทฤษฏีการศึกษาความพึงพอใจของ อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้
กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความ
พอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า 
ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก                                      

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัยใช้ชุดสาธิตแบบจ าลองระบบ Fire alarm System มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      7.1  ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ต าแหน่งที่เหมาะสมกับความเป็นจริงของรูปแบบตึก 
      7.2  ควรท าให้มีขนาดท่ีแน่นหนาและแข็งแรง 
 

เอกสารอ้างอิง 
 [1]  นายปิยะวิทย์ ล้านจันทร์, “การศึกษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงณ โครงการ พี เอส ที 

คอนโดวิลล์ทาวเวอร์ 2 ของ บริษัท ลุมพิน ีพรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จ ากัด” สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม, 2556 

[2]  นิเทศ  นิ่มประเสริฐ, “ได้ท าการศึกษาการตรวจสอบและปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”  สาขาการ
จัดการเทคโนโลยีในอาคาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2555 

[3]  มุกระวี มะดะเรส “ระบบเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร”  คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2561 

[4]  นาย ศตวรรษ สาธรรม, “ความปลอดภัย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและการดูแลระบบ” 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1854 

 

S 094 
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ร้านอาหารบ้านเทียนหอม 

Study the costs and rewards of Ban Thian Hom Restaurant 
 

พวงผกา จุ้ยศิริ และนันทธมน ค าร่วง 
                                Puangpaka Juisiri  and  Nattamon kumroug 

 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากในปัจจุบัน พฤติกรรมการรับประทานอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป เวลาเป็น สิ่งส าคัญที่ท าให้

การด าเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น การเลือกรับประทานอาหารจึงมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิต เบเกอรี่เป็น
อีกหนึ่งอาหารที่คนไทยนิยม เนื่องจากง่ายต่อการรับประทาน  รวดเร็ว กระชับทันต่อสถานการณ์ 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ร้านอาหารบ้านเทียนหอม 
ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก รวมถึงเป็นจุดพักรถของ
คณะทัวน์ นักท่องเที่ยว ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทน ของ ธุรกิจ เบเกอรี่ 
 
ค าส าคัญ ร้านอาหารบ้านเทียนหอม  เบเกอรี่  
Abstract 

Because at present The eating behavior has changed. Time is important to make life 
go smoothly. Food choices are important for living. Bakery is another popular Thai food. 
Because it is easy to eat, fast, concise and timely 

The researcher therefore conducted research which The objective is to study the 
costs and returns. Ban Thian Hom Restaurant, Pa Sao Subdistrict, Mueang District, Uttaradit 
Province Which is a restaurant, drink, souvenir, as well as a car break point of the tour group 
the tourist In this research To know the cost and return of the bakery business 
 
Keywords Ban Thian Hom Restaurant   Bakery 
 
 
 
____________________ 
วิทยาลยัอาชวีศึกษาอุตรดิตถ ์
puangpaka0997@gmail.com 
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บทน า 
ปัจจุบันการด าเนินชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปส่งผลท าให้พฤติกรรมการรับประทานอาหาร มีการ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เวลาเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การ ด าเนินกิจกรรมในชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น การ
จัดการเวลาให้กระชับทันต่อสถานการณ์ ถูกน ามา ปรับใช้ในพฤติกรรมด้านต่างๆรวมถึงด้านการรับประทาน
อาหาร ขณะที่อาหารมีให้เลือก รับประทานอย่างหลากหลาย เบเกอรี่  ก็เป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริ โภคเป็น
อาหารหลักมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเบเกอรี่, 2560)  เบเกอรี่คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งสาลีแปรรูป และ
ท าให้สุกโดยการอบ  ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ อาทิเช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง พาย และของหวานต่าง ๆ สามารถ
รับประทาน ร่วมกับชากาแฟได้  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการ
บริโภคแทนอาหาร มื้อหลัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ง่าย  มีชนิดและรูปแบบที่
หลากหลาย ส่งผลท าให้ธุรกิจเบเกอรี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปตามกาลเวลา  ซึ่งอาจขยายผลไปสู่การ
ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความสะดวกใน การคมนาคม
ขนส่ง อีกทั้งมีจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นทุกปี (ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์, 2560)  ท าให้ธุรกิจเบเกอรี่เป็น
อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจส าหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุน แต่เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันในการ
ด าเนินธุรกิจ ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่หรือผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจนี้ จึงต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียด 
วิธีการด าเนินงาน ต้นทุน และผลตอบแทน ในการด าเนินธุรกิจเบเกอรี่ ซึ่งร้านอาหารบ้านเทียนหอม เป็นหนึ่ง
ธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก รวมถึง เบเกอรี่ และยังเป็นจุดพักรถของคณะทัวร์ 
นักท่องเที่ยว มีสถานที่รองรับลูกค้า มากกว่า 500 ที่นั่ง มีบรรยากาศที่สวยงาม  เป็นธรรมชาติ  ร้านอาหาร
บ้านเทียนหอมตั้งอยู่เลขที่ 14/7 หมุ่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย กิโลเมตรที่ 100   ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันปี 2561 รวม 9 ปี ซึ่งร้านยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ต้นทุน 
และผลตอบแทน ท าให้ทางร้านไม่ทราบถึงข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ 

ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษาร้านอาหารบ้าน
เทียนหอม ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุน       
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านอาหารบ้านเทียนหอม        
ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.สุชญา อาภาภัทร (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
แบบ Take Away ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ปัจจุบันค่านิยมใน  การบริโภค
ของคนไทยเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีบริโภคเบเกอรี่เป็นเพียงของว่าง หันมาบริโภคเบเกอรี่เป็นอาหารหลักเพ่ิมมาก
ขึ้น เนื่องจากเบเกอรี่เป็นอาหารที่รับประทาน ได้สะดวกในระหว่างการเดินทางและสามารถตอบสนองต่อไลฟ์
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สไตล์การด าเนินชีวิตของคนในสังคม เมือง เห็นได้จากอุตสาหกรรม    เบเกอรี่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็น
ต้นว่า ร้านเบเกอรี่แบบ Take Away มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากขึ้น และมีการขยายแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศไทย 
ส่งผลให้เกิดการการ แข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่แบบ Take Away 
แต่ละร้าน ต่างเร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะดึงดูด 
ลูกค้าและสามารถเแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาครั้งนี้เป็น
งานวิจัย เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยผ่านการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคเบเกอรี่แบบ  
Take Away ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่สมบูรณ์และ ครบถ้วน
จ านวนทั้งสิ้น 412 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ   การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของ 
กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มี 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัย
ด้านกายภาพและการให้บริการ ปัจจัยด้านรสชาติและความสด ใหม่ ปัจจัยด้านช่องทางการ จ าหน่าย ปัจจัย
ด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้าน ส่งเสริมการขายและการตกแต่งร้าน     
ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ท าให้การเลือกซื้อ (2) เบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มตัวอย่างมี
ความแตกต่างกัน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ รายได ้

 2.อุมาวดี  วุฒินาม (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดร้าน   เบเกอรี่  บริเวณ
มหาวิทยาลัยมหิดล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวัง และ
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเบเกอรี่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ชอบการตกแต่ง  ร้านเบเกอรี่แบบวินเทจ มี
พ้ืนที่ส าหรับรับประทานในร้าน สามารถซื้อกลับบ้านได้ มีเวลา  เปิด–ปิด คือ 09.00-21.00 น. ร้านควรมี
วันหยุด คือ วันพุธ โดยมีราคาเบเกอรี่   101–200 บาท  และควรมีผลิตภัณฑ์เสริมประเภท ชา , กาแฟ, 
ช็อกโกแลต, โกโก้, นมสด ส าหรับปัจจัย ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พบว่า ผู้บริโภคชอบ
รับประทานหรือซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่จ าพวก เค้ก มากที่สุดโดยมีความถี่ในการบริโภคสัปดาห์ละครั้ง และซื้อ
เพ่ือรับประทานเอง เลือกซื้อ ในช่วงเวลา 15.01–21.00 น. ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพความสดใหม่ของเบ
เกอรี่ ปัจจัยด้านวัตถุดิบ คือ วัตถุดิบที่ใช้มีความสดใหม่ ปัจจัยด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง คือ เดินทางสะดวกอยู่ในแหล่งชุมชน ปัจจัยด้านการบริการ คือ พนักงานมี
มารยาทพูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส และปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย คือ การมีส่วนลดราคาส าหรับสมาชิก
ของร้านเบเกอรี่ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
2. การก าหนดปราชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.1 เลือกหัวข้อที่จะท าการวิจัย 
1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.3 การออกแบบวิจัย 
1.4 สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.5 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.6 การรวบรวมข้อมูล 
1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.8 การแปลความหมายหรือการตีความข้อมูล 
1.9 เขยีนรายงานการวิจัยและการตีพิมพ์ 

2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบธุรกิจเบเกอรี่ ร้านอาหารบ้านเทียนหอม  
ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1 ราย 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านอาหารบ้านเทียนหอม 
มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บทสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ที่ได้ออกแบบขึ้นมา
เพ่ือรับรองวัตถุประสงค์ของการศึกษา ประกอบกับการใช้วิธีการสังเกตการณ์ท างาน และกรรมวิธีการผลิต โดย
แบง่ออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของร้านอาหารบ้านเทียนหอม ได้แก่ โครงสร้าง การบริหารงาน 
ลักษณะการด าเนินงาน ประเภทของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต แหล่งเงินทุน การจ าหน่าย 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตเบเกอรี่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้นทุนในการ
ผลิตเบเกอรี่ ต้นทุนที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายเบเกอรี่ ประกอบด้วย ประมาณ       
การยอดขายต่อวัน ต่อเดือน ต่อไตรมาส และต่อปี ของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ ร้านอาหาร

บ้านเทียนหอม เกี่ยวกับรายระเอียด ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการจ าหน่ายเบเกอรี่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์  เชิงลึก 
  4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบเกอรี่ 
แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้าที่เก่ียวข้องมีแหล่งมาจากที่ต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ทางวิชาการ หนังสือ 
และการค้นคว้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่รวบรวมได้จาการสัมภาษณ์จะน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย
ลักษณะของข้อมูลในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของร้านอาหารบ้านเทียนหอม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตเบเกอรี่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายเบเกอรี่ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายเบเกอรี่ เพ่ือให้ทราบถึงรายได้ต่อ
หน่วย กระแสเงินสดรับ  และค านวณหากระแสเงินสดสุทธิ สามารถวิเคราะห์โครงการได้ดังนี้ 
 3.1 วิธีระยะเวลาคืนทุน 
 3.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
 3.3 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
ผลการวิจัย   

สรุปผลการวิจัยการวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านอาหารบ้านเทียน
หอม ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน ของธุรกิจเบ
เกอรี่ กรณีศึกษา ร้านอาหารบ้านเทียนหอม โดยเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้าน
เทียนหอม  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านอาหารบ้านเทียนหอม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตเบเกอรี่ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการจ าหน่ายเบเกอรี่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านอาหารบ้านเทียนหอม 
  ร้านอาหารบ้านเทียนหอม ตั้งอยู่ เลขที่ 14/7 หมุ่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก - เดน่ชัย กิโลเมตร      
ที่ 100   ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันปี 2561 รวม 9 ปี 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตเบเกอรี่ 
  การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย         
ในการลงทุน ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

1. งบประมาณในการลงทุน 
 ร้านอาหารบ้านเทียนหอม ใช้เงินลงทุนหมุนเวียน ในการผลิตเบเกอรี่เพ่ือจ าหน่าย ทั้งสิ้นจ านวน 
800,000  บาท โดยใช้เงินลงทุนของตนเอง  มีรูปแบบธุรกิจขนาดกลาง  
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ที่ดินและอาคาร ตั้งอยู่ เลขที่ 14/7 หมุ่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย กิโลเมตรที่ 100   ต าบลป่าเซ่า อ าเภอ
เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ ลักษณะเป็น ตึก จ านวน 1 คูหา  มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 500 ,000 บาท อายุการ
ใช้งาน 9 ปี 
2.  ต้นทุนการผลิต  
  การแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปโดยใช้แรงงานคน เครื่องมือ เครื่องจักร และ
สิ่งจ าเป็นอื่นๆ ประกอบด้วยต้นทุน 3 รายการ คือ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต 
  จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 พบว่า 
ผลิตเค้กทั้ง 10 ชนิด ใช้วัตถุดิบหลัก คือ แป้งเค้ก จ านวน 0.08 กิโลกรัมต่อชิ้น โดยมีราคาแป้งเค้กเท่ากับ 40 
บาทต่อกิโลกรัม สามารถผลิตเค้กได้ทั้ง 20,200 ชิ้น ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 64,320 บาท ค่าแรงใน
การผลิตเค้ก ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 พบว่า จ านวนค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตเค้ก มี
ค่าแรงงานรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 114,000บาท สามารถแสดงการค านวณหาอัตราค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์เค้กต่อ 1 ชิ้น  
  ในส่วนของค่าแรงงานในการผลิตเค้ก มีพนักงาน 3 คน  อัตราค่าแรงงานเท่ากับ 315 บาท
ต่อวัน 1 คนได้ค่าแรงเดือนละ 9,500 บาทต่อคน มีทั้งหมด 3 คนเฉลี่ยแล้วค่าแรงงานพนักงานใน 1 เดือนจะ
เท่ากับ 28,500 บาท และใน 1 ปีจะเท่ากับ 342,000 บาทต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วในการผลิตเค้ก 1 สัปดาห์จะ
ผลิตเค้กทั้ง 10 ชนิดได้จ านวน 400 ชิ้นนั้นจะใช้เวลาในการผลิตทั้งสิ้น 16 ชั่วโมงต่อเดือน หรือประมาณ 945 
นาทีต่อเดือน ดังนั้น เค้ก 1 ชิ้น จะใช้เวลาผลิต 12 นาที และเค้ก 20,200 ชิ้น จะใช้เวลาผลิตทั้งสิ้น 242,400 
นาที คิดเป็นรายชั่วโมง 4,040 ชั่วโมงต่อปีใน 1 วันจะใช้เวลา 8 ชัว่โมง หรือประมาณ 361 วันต่อปี อัตรา
ค่าแรงวันละ 315 บาท ดังนั้น ค่าแรงทางตรงจะเท่ากับ  114,000 บาทต่อปี  
  ในส่วนของคา่ใช้จ่ายในการผลิต จากการจดบันทึกของผู้ประกอบการตั้งแต่เดือน มกราคม 
ถึงเดือน ธันวาคม 2561 พบว่า ผลิตภัณฑ์เค้กทั้ง 10 ชนิด สามารถผลิตได้จ านวน 20,200 ชิ้น มีต้นทุนค่า
ไฟฟ้าทั้งสิ้นจ านวน 299,970 บาท  มีต้นทุนค่าก๊าสหุงต้มทั้งสิ้นจ านวน 25,856 บาท และ ต้นทุนค่าน้ าประปา
ทั้งสิ้นจ านวน 14,342 บาท สรุปค่าใช้จ่ายการผลิตที่ใช้ในการผลิตเค้กทั้ง 10 ชนิด พบว่า มีค่าใช้จ่ายการผลิต 
ทั้งสิ้นจ านวน 439,160 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เค้กท้ัง 10 ชนิด มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการขายและบริหาร ตั้งแต่เดือน 
มกราคม ถึง ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

1. เงินเดือนผู้จัดการ เดือนละ 12,000  คิดเป็น 144,000 บาทต่อปี 
2. ค่าบรรจุภัณฑ์ เดือนละ 800     เท่ากับ               9,600 บาทต่อปี 
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เดือนละ 1,200   เท่ากับ             14,400 บาทต่อปี 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  เท่ากับ          165,300 บาท 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เค้ก ทั้ง 10 ชนิด พบว่า ผลิตภัณฑ์เค้กทั้ง 10 ชนิด 
สามารถจ าหน่ายได้ทั้งสิ้น จ านวน 20,200 ชิ้น คิดเป็น 707,000 บาทต่อปี 
  จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเบเกอรี่ของร้านอาหารบ้านเทียนหอมนอกจาก
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลตอบแทนของการผลิตเค้กแล้ว ยังได้ศึกษาถึงการประมาณการกระแสเงินสดรับ กระแสเงิน
สดจ่าย รวมถึงการประเมินโครงการในระยะยาว โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดอายุโครงการ  3 ปี ดังนี้ 
  3.1 การรายได้จากผลิตภัณฑ์เค้กตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นปีฐาน พบว่า 
ผลิตภัณฑ์เค้กทั้ง 10 ชนิด มีรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 615,500 บาท ปี 2560 เท่ากับ 670,750 บาท และปี 
2561 เท่ากับ 707,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลา 3ปี เท่ากับ 1,993,250 บาท 
 3.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายตลอดระยะเวลา 3 ปี จากการศึกษาข้อมูลรายได้น้อยหลัง เริ่ม
ตั้งแต่เดือน มกราคม  2559 จนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ประเภทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นปีฐานพบว่า ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 227,000 บาท ในปีที่ 2560 มีค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร เท่ากับ 231,000 บาท และใน 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 
255,066.60 บาทตามล าดับ 
งบประมาณการงบการเงิน ประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. งบก าไรขาดทุน 
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
4. งบกระแสเงินสด 
5. เหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับธุรกิจร้านอาหารบ้านเทียนหอม จะน าเสนอประมาณการงบการเงินดังนี้ 

1. ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
2. ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 
3. ประมาณการงบกระแสเงินสด 

ตารางที่ 1 งบก าไรขาดทุน 
 
 

 
 
 
 
 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน ปี 2559 ปี2560 ปี2561 
รายได้iรายได้ รายได้ 615,500 670,750 707,000 

หัก ต้นทุนการผลิต 470,100 465,700 447,450 
ก าไรขั้นต้น 145,400 205,050 259,550 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 124,000 157,800 168,000 

ก าไรสุทธิ 21,400 47,250 91,550 
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ตารางที่ 2 งบแสดงแสดงฐานะทางการเงิน 

ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด 250,000 274,991 432,111 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน 150,000 150,000 150,000 

อาคาร (สุทธิ) 350,000 350,000 350,000 

เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต 200,100 195,200 186,548 

เครื่องใช้ส านักงาน 282,500 255,250 229,648 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 982,600 650,450 916,196 

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,232,600 1,225,441 1,348,307 

หนี้สิน 

เงินกู้ 0.00 0.00 0.00 
รวมหนี้สิน 0.00 0.00 0.00 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน 800,000 800,000 800,000 

ก าไรสะสม 682,600 675,441 798,307 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,482,600 1,475,441 1,598,307 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,482,600 1,475,441 1,598,307 

 
การประเมินโครงการจากข้อมูลผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลของผลิตภัณฑ์เค้ก 
มาประเมินโครงการลงทุนโดยมีวิธีการประเมินโครงการ  3 วิธีคือ 

1. ระยะเวลาคืนทุน 
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
3. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

1. ระยะเวลาคืนทุน 
  ระยะเวลาคืนทุนของการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เท่ากับ  2 ปี 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
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 จากค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรับสุทธิของผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ชนิด พบว่า 
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มีมูลค่าผลตอบแทนตลอดระยะเวลา 3 ปี เท่ากับ 957,102 บาท มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ เท่ากับ 157.120  บาท 

3. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
 ผลการวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนธุรกิจเบเกอรี่ ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 2 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลด ร้อยละ 7.12 เท่ากับ 
157,120 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 24.48  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของร้านอาหารบ้านเทียนหอม 

เริ่มด าเนินการผลิตและจ าหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
จึงได้ย้ายฐานประกอบการมาที่ ร้านขนมบ้านเทียนหอม ส านักงานใหญ่ แห่งใหม่ ในพ้ืนที่กว้างขวางบนท าเล ที่
ดีเยี่ยม เพื่อรับรองการเจริญเติบโต ของกิจการ ณ ถนนพิษณุโลก – เด่นชัย หลักกม. 100 จนถึงปัจจุบัน รวม
ระยะเวลาด าเนินกิจการมาแล้วกว่า 9 ปี 
  ปัจจุบันร้านอาหารบ้านเทียนหอม เปิดให้บริการ จ าหน่ายเบเกอรี่ ทั้งเค้ก และคุกก้ี รวมถึง
ของฝากอ่ืนๆ เปิดให้บริการ ทุกวัน ไม่มีวันหยุด และวางจ าหน่ายเบเกอรี่ในร้านกาแฟ เช่น Amazon เป็นต้น 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการลงทุนผลิตเบเกอรี่ ประกอบด้วย 
  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน แบ่งเป็น อาคารส าเร็จรูป และอุปกรณ์การผลิต โดยรวมต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนของ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ชนิด โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนปีแรกเท่ากับ 550,000 บาท 
  ต้นทุนการผลิต แยกเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ชนิด
ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นปีฐาน พบว่า ปี 2559 เท่ากับ 615,500 บาท 
 ปี 2560 เท่ากับ 670,750 บาท และปี 2561 เท่ากับ 707,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลา  3ปี เท่ากับ 
1,993,250 บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร แยกเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ชนิด ดังนี้ ค่าใช้จ่ายใน
การขายตลอดระยะเวลา 3 ปี จากการศึกษาข้อมูลรายได้น้อยหลัง เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม  2559 จนถึง
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ประเภทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นปีฐานพบว่า ในปี 2559 มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 227,000 บาท ในปีที่ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 
231,000 บาท และใน 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 255,066.60 บาทตามล าดับ  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
  ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สามารถค านวณได้จากราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์คูณด้วยจ านวนที่ผลิตได้ ดังนี้ รายได้จากผลิตภัณฑ์เค้กตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้น
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เป็นปีฐาน พบว่า ผลิตภัณฑ์เค้กทั้ง 10 ชนิด มีรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 615,500 บาท  ปี 2560 เท่ากับ 
670,750 บาท และปี 2561 เท่ากับ 707,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลา 3ปี เท่ากับ 1,993,250 บาท 
  จากการประเมินโครงการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พบว่า  ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มี
ระยะคืนทุน เท่ากับ 2 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 7.12  เท่ากับ  407,102 บาท  และมี
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับร้อยละ 20.24 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านอาหารบ้านเทียน
หอม      ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการปีที่ 0 ถึงปีที่ 5 สามราถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
  การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้ง  10 ชนิด พบว่า ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มี
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 2 ปี 7 เดือน 3 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 7.12 เท่ากับ 407,102 
บาท  และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับร้อยละ 20.24 ซึ่งทั้ง 10 ชนิดผลิตภัณฑ์นี้ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
มากกว่าศูนย์ คือ มีผลตอบแทนที่ดี มีระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม แสดงถึงการมีผลการด าเนินงานที่ดี 
  ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการศึกษาได้สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กล่าวคือ 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตมีทั้ง  3 ประเภท ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย ในการผลิต 
สอดคล้องกับแนวคิด  ทฤษฎีของ อนุรักษ์ทองสุโขวงศ์.(2558) ที่ได้เสนอองค์ประกอบของต้นทุนไว้ และ
นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยวิธีระยะเวลาคืนทุน 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินโครงการ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้วิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  
ทฤษฎีของกนิษฐ์กาต์ พรหมราษฎร์  (2559) ได้กล่าวถึง ระยะเวลาคืนทุน คือ เน้นการยอมรับโครงการที่ให้
ระยะเวลาคืนทุนเร็วเป็นส าคัญ  เป็นการช่วยขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดที่จะได้รับจาก
โครงการในปีหลัง ๆ ในส่วนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิจะมีการยอมรับหากโครงการนั้นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นหรือมีมูล
ค่าท่ีได้รับจากการลงทุนสูงกว่าต้นปี หรือมีค่า NPV เป็นบวก ก็ยอดรับได้ว่าโครงการนั้นสามารถด าเนินการได้  
รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็คือจะยอมรับโครงการที่มีค่า IR สูงกว่าอัตราตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ถ้า 
IRR ของโครงการต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวก็จะไม่ยอมรับโครงการนั้น 
  นอกจากแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการค้นคว้าแบบ
อิสระของสุชญา อาภาภัทร (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away 
ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล  และสมคิด  หมั่นหาดี  (2558) ได้ศึกษาความน่าจะ
เป็นในการลงทุนธุรกิจร้านนมและเบเกอรี่ภายใต้ชื่อ“เค้กบ้านจูน”  รวมถึงนภัสพร นิยะวานนท์(2558) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของ ประชาชนในอ าภอเมืองจังหวัดนครปฐม  จากงานวิจัยที่
กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาได้มีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้
เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลสะท้อนกลับถึงผู้ประกอบการที่สนใจประกอบธุรกิจต่าง ๆ ตามงานวิจัยข้างต้น และนอกจากนี้ยังได้
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สอดคล้องกับแผนธุรกิจของสุทธิลักษณ์ ชีพสัตยากร (2553) ได้ศึกษาแผนธุรกิจ โดนิส เบเกอรี่ น าเสนอต้นทุน
และผลตอบแทนในการผลิตเบเกอรี่จ าหน่าย มีการประเมินโครงการโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ทั้งสิ้นจ านวน 
3 งบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบก าไรสะสม ตลอดเวลา 3 ปี และแสดงผลการ
ประเมินออกมาในรูปแบบของระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจเบเกอรี่ กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเทียนหอม
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ดังนี้ 
  ด้านราคาของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีราคาไม่แน่นอน ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนวัตถุดิบ ในขณะที่ผู้ประกอบการไม่สามารถข้ึนราคาสินค้าได้ตามต้นทุนที่เกิดข้ึนท าให้ก าไรที่ได้รับ
น้อยลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
  ด้านการประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารบ้านเทียนหอม ตั้งอยู่ในท าเลถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่การคมนาคมเป็นเพียงทางผ่าน การจัดร้านหรือโฆษณา ประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึง ท าให้
ยังมีลูกค้าน้อยรายและส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่เคยมาซ้ือสินค้าและมีการบอกต่อ ๆ กันไป ดังนั้นทางร้านควร
เพ่ิมช่องทางในการประชชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบเกอรี่ เฉพาะผลิตภัณฑ์เค้ก โดยศึกษาจาก
องค์ประกอบหลักคือ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมี
การศึกษาในส่วนของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อความหลากหลายของตัวสินค้าและการบริหารต้นทุน
ให้มีประสิทธิภาพ หรือมีการค านวณต้นทุนโดยการน ากระบวนการผลิตแต่ละข้ันตอนมาเป็นแนวทางในการ
ค านวณต้นทุนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการต่อไป 
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S 095 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนมสาลี่มะพร้าว 

กรณีศึกษา ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว 
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

The Study of Cost-Benefit Analysis for Making Thai Steamed Egg Cake with 
Coconut: The Case Study of Nam Aoi Salee Mapraw Shop in Ban Kaeng Sub-

district, Tron District, Uttaradit Province 
 

พรทิพย์ ใจดี1 พรรณราย ข าแช่ม2  มนีษิกา จ าปาดี3 วรัญญา พรมทอง4 

สมเกียรติ มั่นดี5 พัชนี ธรรมริยา6 กาญจนา มั่นดี7 

Pornthip Jaidee1Pannarai Kumchaem2 Maneesika Jumpadee3 Waranya Promtong4  Somkeat Mandee5 

Phatchanee Thammariya6 Kanchana Mandee7 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนมสาลี่มะพร้าว กรณีศึกษา ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว ต าบล
บ้านแก่ง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนม
สาลี่มะพร้าว ของร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ต้นทุนการ
ผลิตขนมสาลี่มะพร้าวระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 พบว่า ต้นทุนในการผลิตขนม
สาลี่มมากที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 144,922.14 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวน 
118,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.69 ค่าแรงงานตรง จ านวน 18,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต จ านวน 7,692.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 รองลงมาเดือนมกราคม 2562 จ านวน 133,248.70 
บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวน 103,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.94 ค่าแรงงานตรง 21,600 
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.21 ค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 7,498.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.63  และน้อยที่สุด
เดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน  125,469.99 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวน 98,070 บาท คิด
เป็นร้อยละ 78.16 ค่าแรงงานตรง จ านวน 19,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.78 ค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 
7,599.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 ส่วนรายได้จาการขายขนมสาลี่มะพร้าวระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 
ถึงเดือนมกราคม 2562 มากที่สุดเดือนมกราคม 2562 จ านวน 162,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการ 
 
_________________________ 
สถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
Pkumcaem@gmail.com 
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ขายส่ง จ านวน 96,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.14 รายได้จากการขายปลีก จ านวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.86 รองลงมาเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 160,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายส่ง 
120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 รายได้จากการขายปลีก จ านวน  40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 และ 
น้อยที่สุดเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 156,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายส่ง 96,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.54 รายได้จากการขายปลีก  60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.46 คิดเป็นร้อยละ 5.31 และ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนอัตราก าไรขั้นต้นต่อยอดขายสุทธิมากที่สุด จ านวน 30,530.01 คิดเป็นร้อยละ 41.06 
รองลงมาเดือนมกราคม 2562 จ านวน 28,751.30 คิดเป็นร้อยละ 38.66 และน้อยที่สุดเดือนธันวาคม 2561 
จ านวน 15,077.86 คิดเป็นร้อยละ 20.27 
 
ค าส าคัญ ต้นทุน, ผลตอบแทน, ขนมสาลี่มะพร้าว, ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว 
 
Abstract 
 The objective of this study was to investigate cost-benefit analysis for making Thai 
steamed egg cake with coconut of Nam Aoi Salee Mapraw Shop in Ban Kaeng Sub-district, 
Tron District, Uttaradit Province. The production cost of Thai steamed egg cake from 
November 2018 to January 2019 showed that December, 2018 was the month with the 
highest production cost of 144,922.14 baht, consisting of 118,400 baht direct material cost 
(81.69 percent), 18,900 baht direct labor cost (13.04 percent), 7,692.14 baht production 
expenses (5.31 percent). The second highest production cost was January 2019 of 133,248.70 
baht, consisting of 103,850 baht direct material cost (77.94 percent), 21,600 baht direct labor 
cost (16.21 percent), 7,498.70 baht production expenses (5.63 percent). November 2018 was 
the month with the lowest production cost of 125,469.99 baht, consisting of 98,070 baht 
direct material cost (78.16 percent), 19,800 baht direct labor cost (15.78 percent), 7,599.99 
baht production expenses (6.07 percent). The sales revenue of Thai steamed egg cake from 
November 2018 to January 2019 showed that January 2019 was the month with the highest 
sales revenue of 162,000 baht, consisting of 96,000 baht wholesale revenue (69.14 percent), 
60,000 baht retail sales revenue (30.86 percent).  The second highest sales revenue was 
January 2018 of 160,000 baht, consisting of 120,000 baht wholesale revenue (75 percent) 
and 40,000 baht retail sales revenue (25 percent).  November 2018 was the month with the 
lowest sales revenue of 156,000 baht, consisting of 96,000 baht wholesale revenue (61.54 
percent), 60,000 baht retail sales revenue (38.46 percent). In addition, the highest ratio of 
gross profit margin to net revenue was 30,530.01 (41.06 percent).  In January 2019, the ratio 
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was 28,751.30 (38.66 percent) and the lowest ratio was in December 2018 of 15,077.86 
(20.27 percent). 
 
Keywords  Cost, Benefit, Thai Steamed Egg Cake with Coconut, Nam Aoi Salee Mapraw Shop 

 
บทน า 
 ขนมไทยเป็นของหวานที่ท าและรับประทานกันในอาณาจักรไทย มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจ า
ชาติไทย คือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการท าที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน 
สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนวิธีการผลิตที่ประณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด  ซึ่งแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น ๆ ส่วนประกอบหลักของขนมไทยมักเป็นแป้ง น้ าตาล และมะพร้าว เพราะ
เป็นของพ้ืนบ้านที่มีอยู่โดยทั่วไป (บ้านจอมยุทธ [1]) 
 ขนมสาลี่มะพร้าว จัดเป็นขนมไทยประเภทอบ สามารถรับประทานร่วมกับกาแฟหรือจะเป็นขนม
หวานต่อจากอาหารจานหลัก เนื่องจากเป็นขนมที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไป ด้วยยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป จึงมีการปรับปรุงรูปแบบพัฒนาขนมสาลี่มะพร้าวให้น่ารับประทาน  มีขนาดพอดีค ารับประทาน 
ได้ง่าย และเหมาะส าหรับเป็นของฝาก 
 ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายขนมไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งอยู่ 
ในแถบจังหวัดอุตรดิตถ์ การผลิตขนมสาลี่มะพร้าวจะอยู่ในต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน เป็นสูตรดั้งเดิม มาตั้ง 
แต่บรรพบุรุษ การท าขนมสาลี่มะพร้าวใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าวเป็นแหล่งผลิต
ขนมสาลี่มะพร้าว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนิน
ธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางร้านมีการผลิตขนมสาลี่มะพร้าวเพ่ือจ าหน่าย โดยการวางขายหน้า
ร้านและส่งไปฝากขายยังร้านค้าท่ัวไป นอกจากนั้น ยังมีการจัดจ าหน่ายในลักษณะขายส่ง  แต่ในการผลิตขนม
สาลี่มะพร้าวดังกล่าวมีเพียงการจดบันทึกรายรับรายจ่ายแบบง่าย ซึ่งทางร้านยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ต้นทุ และ 
ผลตอบแทน ท าให้ทางร้านไม่ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริงในการผลิตขนมสาลี่มะพร้าว 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนมสาลี่มะพร้าว  
กรณีศึกษา ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนมสาลี่มะพร้าว ของร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว  
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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ดวงมณี โกมารทัต [2] ได้ให้ความหมายของต้นทุนไว้ ต้นทุน (Cost) หมายถึง  มูลค่าของทรัพยากร
ที่สูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของ
การลดลงในสินทรัพย์หรือเพ่ิมขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือในอนาคตก็ได้ 
เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้ว และกิจการได้ ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” 
(Expenses) ดังนั้น ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์ และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วใน
ขณะนั้น และส าหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า “สินทรัพย์” 
(Assets) 

เมื่อค่าใช้จ่าย (Expenses) คือ ต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ (Revenue) โดยปกติแล้วก็จะน าไป
เปรียบเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกันเพ่ือค านวณหาก าไรสุทธิ (Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Loss)  
ซึ่งรายได้ หมายถึง ราคาขายของสินค้า หรือบริการ คูณกับปริมาณ หรือระดับของกิจกรรม นอกจากนี้โดย
ปกติเราจะพบว่า ค าว่า “ค่าใช้จ่าย” หมายถึง รายจ่ายที่สามารถให้ผลประโยชน์ทางภาษีได้ ด้วยเหตุนี้ค าว่า  
“ค่าใช้จ่าย” จึงนิยมแสดงในรายงานทางการเงินที่เสนอบุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการ
ใช้ค าว่า “ต้นทุน” และ “ค่าใช้จ่าย” ก็มักจะมีการใช้ทดแทนกันอยู่เสมอ   
 ผลตอบแทน หมายถึง การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนจาการลงทุน โดยเป็นการเปรียบ 
เทียบผลตอบแทนและต้นทุน ซึ่งผลตอบแทนและต้นทุนจะเกิดขึ้นในระยะเวลาต่าง ๆ กัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อมี
การปรับค่าของเวลาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับและต้นทุนที่เสียไปช่วงในระยะเวลาที่ต่างกัน ให้เป็น
เวลาปัจจุบันก่อนแล้วจึงจะสามารถท าการเปรียบเทียบกันได้อย่างถูกต้องแน่นอนชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
 จันทนี กองสุข [3] ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล กรณี 
ศึกษาทุเรียนทอดกรอบในจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มแม่บ้าน ศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนจากการท าทุเรียนทอดกรอบของกลุ่มแม่บ้านที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
จันทบุรีในปีการผลิต 2551–2552 โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตทุเรียนทอดกรอบในจังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านที่สมรสแล้ว เงินทุนส่วนใหญ่เป็นของตนเอง แรงงานส่วน
ใหญ่มาจากท้องถิ่น มีประสบการณ์ในการทอดทุเรียนมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านต้นทุนการผลิต ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนคงที่ 50.36 บาท ต้นทุนผันแปร 297.51 บาท โดยรวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 347.87 บาท รายได้
จากการจ าหน่ายทุเรียนทอดเฉลี่ยกิโลกรัมละ  372.50 บาท โดยเกรดเอกิโลกรัมละ 400 บาทและเกรด
รองลงมากิโลกรัมละ 180 บาท ในรอบหนึ่งปีโดยเฉลี่ยผลิตทุเรียนทอดจ านวน 5 ครั้ง โดยการผลิตแต่ละครั้ง
จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3–4 วัน และมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 7.08 ครั้ง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ขาด
แคลนแรงงานเนื่องจากช่วงที่ท าการผลิตทุเรียนทอดจะเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ของเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้าน 

ณพงศ์ วิวัฒน์สรรพกิจ และคณะ [4] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของ 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า รายการต้นทุนส่วนใหญ่ที่ทางกลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP ไม่ได้น ามาค านวณรวมเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการต้นทุน ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และ
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ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 63  ผลิตภัณฑ์ มีจ าน วน 23 
ผลิตภัณฑ์ ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ครบถ้วนตามหลักการบัญชีต้นทุน ในขณะที่อีกจ านวน 40 ผลิตภัณฑ์
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วน เมื่อพิจารณาผลการศึกษาการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการ
ก าหนดราคาขายโดยเปรียบเทียบจากคู่แข่งขัน ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์จ านวน  25 ผลิตภัณฑ์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนมสาลี่มะพร้าว  
กรณีศึกษา ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการศึกษาสภาพทั่วไป
ในการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดยท าการศึกษาในช่วงระยะเวลาของการศึกษา คือ ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  (3  เดือน)  ที่ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว 
ต าบลบ้านแก่ง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. การเก็บรวมรวบข้อมูล 
 1)  ข้อมูลปฐมภูมิเป็นการรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดขึ้น 
 2)  ข้อมูลทุติภูมิ เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบกับการศึกษาซึ่งได้มาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเอกสาร การสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
การท าขนมสาลี่มะพร้าว กรณีศึกษา ร้านน้ าอ้อยขนมสาลี่มะพร้าว ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพ่ือท าให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบรูณ์มากยิ่งข้ึน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์  โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 รายละเอียดทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน  ค่าใช้จ่ายของสินค้า  และรายได้ 
 ตอนที่ 3 ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพคณะผู้จัดท าด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 2.  จ าแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย น าข้อมูลที่ได้รับจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกันนของเรื่องนั้น 
 4.  น าเสนอเป็นข้อความแบบบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลต้นทุนการผลิต 

   1.1 วัตถุดิบทางตรง ประกอบด้วย แป้งสาลี ไข่ไก่ น้ าตาลทราย มะพร้าวขูดขาว ข้อมูลระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 มีดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 วัตถุดิบทางตรง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 

รายการ 

พฤศจิกายน 
2561 

ร้อยละ 
ธันวาคม 2561 

ร้อยละ 
มกราคม 2562 

ร้อยละ 
จ านวนเงิน 

/ บาท 
จ านวนเงิน / 

บาท 
จ านวนเงิน / 

บาท 

แป้งสาลี  88,200 89.93 105,000 88.68 92,400 88.97 
ไข่ไก่   2,700 2.75 3,600 3.04 3,600 3.47 

น้ าตาลทราย   1,320 1.34 2,000 1.69 2,000 1.92 

มะพร้าวขูดขาว   5,850 5.97 7,800 6.59 5,850 5.63 
รวมวัตถุดิบทางตรง 98,070 100 118,400 100 103,850 100 

จากตารางที่ 1 วัตถุดิบทางตรง ระหว่างเดือนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 
พบว่า มากที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 118,400 บาท ประกอบด้วย แป้งสาลี จ านวนเงิน 105,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 88.68 มะพร้าวขูดขาว จ านวน 7,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.59 ไข่ไก่ จ านวน 3,600 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.04 และน้ าตาลทราย จ านวน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 ตามล าดับ รองลงมา
เดือนมกราคม 2562 จ านวน 103,850 บาท ประกอบด้วย แป้งสาลี จ านวน 92,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
88.97 มะพร้าวขูดขาว จ านวน 5,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.63 ไข่ไก่ จ านวน 3,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.47 และน้ าตาลทราย จ านวน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ตามล าดับ และน้อยที่สุดเดือนพฤศจิกายน 
2561 จ านวน 98,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย แป้งสาลี จ านวนเงิน 88,200 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 89.93 มะพร้าวขูดขาว จ านวน 5,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.97 ไข่ไก่ จ านวน 2,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.75 และน้ าตาลทราย จ านวน 1,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 ตามล าดับ    
  1.2 ค่าแรงงานทางตรง ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขูดมะพร้าว เงินเดือนฝ่ายผลิต เงินเดือน
ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าแรงงานทางตรง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 

รายการ 

พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 
จ านวนเงิน 

/ บาท 
ร้อยละ จ านวนเงิน 

/ บาท 
ร้อยละ จ านวนเงิน 

/ บาท 
ร้อยละ 

1. เงินเดือนพนักงานขูดมะพร้าว 6,600 33.33 6,300 33.33 7,300 33.33 

2. เงินเดือนฝ่ายผลิต   6,600 33.33 6,300 33.33 7,300 33.33 
3. เงินเดือนฝ่ายบรรจุภัณฑ์ 6,600 33.33 6,300 33.33 7,300 33.33 

รวมค่าแรงงานตรง 19,800 100 18,900 100 21,900 100 

ตารางที่ 2 ค่าแรงงานทางตรง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562  พบว่า มาก
ที่สุดเดือนมกราคม 2562 จ านวน 21,900 บาท เงินเดือนพนักงานขูดมะพร้าว เงินเดือนฝ่ายผลิต และเงินฝ่าย
บรรจุภัณฑ์ เท่ากันทุกเดือน จ านวน 7,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ รองลงมาเดือนพฤศจิกายน 
2561 จ านวน 19,800 บาท เงินเดือนพนักงานขูดมะพร้าว เงินเดือนฝ่ายผลิต และเงินฝ่ายบรรจุภัณฑ์ เท่ากัน
ทุกเดือน จ านวน 6,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ และน้อยที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 
18,900 บาท เงินเดือนพนักงานขูดมะพร้าว เงินเดือนฝ่ายผลิต และเงินฝ่ายบรรจุภัณฑ์ เท่ากันทุกเดือน 
จ านวน 6,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ 
 1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท ์ค่าขนส่งวัตถุดิบ  
ค่าแก๊ส ค่าบรรจุภัณฑ์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม  2562 ดังกล่าวตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 

รายการ 
พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 

จ านวนเงิน 
/ บาท 

ร้อยละ 
จ านวนเงิน 

/ บาท 
รอ้ยละ 

จ านวนเงิน 
/ บาท 

ร้อยละ 

1. ค่าน้ าประปา   245 3.22 584 7.59 425 5.67 

2. ค่าไฟฟ้า 1,540.06 20.26 1,508.21 19.61 1,473.77 19.65 
3. ค่าโทรศัพท์ 319.93 4.21 319.93 4.16 319.93 4.27 

4. ค่าขนส่งวัตถุดิบ 3,000 39.47 3,000 39 3,000 40.01 

5. ค่าแก๊ส 1,815 23.88 1,600 20.80 1,600 21.34 

6. ค่าบรรจุภัณฑ์ 680 8.95 680 8.84 680 9.07 

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 7,599.99 100 7,692.14 100 7,498.70 100 

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 พบว่า มาก
ที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 7,692.14 บาท และเมื่อพิจารณาบ้างรายการ ได้แก่ ค่าขนส่งวัตถุดิบ 
จ านวน 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ค่าแก๊ส จ านวน 1,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.80 และค่าไฟฟ้า 
จ านวน 1,473.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.61 รองลงมาเดือนมกราคม 2562 และเมื่อพิจารณาบ้างรายการ 
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ได้แก่ จ านวน 7,498.70 บาท ค่าขนส่งวัตถุดิบ จ านวน 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.01 ค่าแก๊ส จ านวน 
1,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.34 และค่าไฟฟ้า จ านวน 1,508.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 และน้อยที่สุด
เดือนพฤศจิกายน 2561 และเม่ือพิจารณาบ้างรายการ ได้แก่ จ านวน 7,599.99 บาท ค่าขนส่งวัตถุดิบ จ านวน 
3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.47 ค่าแก๊ส จ านวน 1,815 บาท คิดเป็นร้อยละ  23.88  และค่าไฟฟ้า จ านวน 
1,540.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.26  

จากส่วนประกอบ ต้นทุนการผลิต ทั้ง 3 ส่วนข้างต้น สามารถน ามาค านวณเป็นต้นทุนการผลิต ดัง
ตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม  2562 

รายการ 

พฤศจิกายน 
2561 

ร้อยละ 

ธันวาคม 
2561 

ร้อยละ 

มกราคม 
2562 

ร้อยละ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ต้นทุนการผลิต 
   วัตถุดิบทางตรง  

 
98,070 78.16 118,400 81.66 103,850 77.94 

   ค่าแรงงานทางตรง 19,800 15.78 18,900 13.03 21,900 16.43 

   ค่าใช้จ่ายในการผลิต 7,599.99 6.06 7,692.14 5.31 7,498.70 5.63 

รวมต้นทุนการผลิต 125,469.99 100 144,992.14 100 133,248.70 100 

จากตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตขนมสาลี่มะพร้าว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 
2562 พบว่า มากที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 144,992.14 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวน 
118,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.66 ค่าแรงงานตรง จ านวน 18,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 7,692.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ตามล าดับ รองลงมาเดือนมกราคม 2562 
จ านวน 133,248.70 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวน 103,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.94 
ค่าแรงงานตรง 21,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43 และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 7,498.70 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.63 ตามล าดับ และน้อยที่สุดเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 125,469.99 บาท ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง จ านวน 98,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.16 ค่าแรงงานตรง จ านวน 19,800 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.78 และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 7,599.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามล าดับ 

2. ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
   2.1 รายได้จากการขาย ประกอบด้วย รายได้จาการขายส่ง รายได้จากการขายปลีก ข้อมูลระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 รายได้จาการขาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม  2562 

 จากตารางที่ 5 รายได้จาการขายขนมสาลี่มะพร้าวระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 
2562 พบว่า มากที่สุดเดือนมกราคม 2562 จ านวน 162,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายส่ง 
จ านวน 96,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.14 และรายได้จากการขายปลีก จ านวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
30.86 รองลงมาเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 160,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายส่ง 120,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 75 และรายได้จากการขายปลีก จ านวน  40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 และน้อยที่สุด
เดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 156,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายส่ง 96,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 61.54 และรายได้จากการขายปลีก  60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.46    
 2.2 ผลตอบแทน ประกอบด้วย ผลต่างรายได้จากการขายสุทธิกับต้นทุนการผลิตที่แสดงเป็นจ านวน
เงินและอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายสุทธิ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 
ดังตารางที่ 6  
 ตารางที่ 6 ผลตอบแทน และอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายสุทธิ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 

รายการ 

พฤศจิกายน 
2561 

ธันวาคม 
2561 

มกราคม 
2562 

รวม 
จ านวนเงิน / 

บาท 
จ านวนเงิน / 

บาท 
จ านวนเงิน 

/ บาท 
รายได้  

    รายได้จากการขายส่ง 96,000 120,000 112,000 328,000 

    รายได้จากการขายปลีก 60,000 40,000 50,000 150,000 
รวมรายได้จากการขายสุทธิ 156,000 160,000 162,000 478,000 

ต้นทุนการผลิต 125,469.99 144,992.14 133,248.70 403,640.83 

ก าไรขั้นต้น 30,530.01 15,007.86 28,751.30 74,289.17 
อัตราร้อยละ 41.10 20.20 38.70 100 

รายการ 

พฤศจิกายน 
2561 

ร้อยละ 

ธันวาคม 
2561 

ร้อยละ 

มกราคม 
2562 

ร้อยละ 
จ านวนเงิน 

/ บาท 
จ านวนเงิน / 

บาท 
จ านวนเงิน 

/ บาท 

รายได้จากการขายส่ง 96,000 61.54 120,000 75 112,000 69.14 

รายได้จากการขาย
ปลีก 60,000 38.46 40,000 25 50,000 30.86 

รวมรายได้จาการขาย 156,000 100 160,000 100 162,000 100 
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 จากตารางที่ 6 ผลตอบแทน และอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายสุทธิ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ก าไรขั้นต้น จ านวน 74,289.17 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นราย
เดือน  พบว่า มากที่สุดเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 30,530.01 คิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมาเดือน
มกราคม 2562 จ านวน 28,751.30 คิดเป็นร้อยละ 38 .70 และน้อยที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 
15,077.86 คิดเป็นร้อยละ 20.20 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนมสาลี่มะพร้าว กรณีศึกษา ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว ต าบล
บ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว ได้ด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบัน เป็นสูตรดั้งเดิม มาตั้งแต่บรรพบุรุษ การท าขนมสาลี่มะพร้าวใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น ซึ่งทางร้าน
มีการผลิตขนมสาลี่มะพร้าวเพ่ือจ าหน่าย โดยการวางขายหน้าร้านหรือส่งไปฝากขายยังร้านค้าท่ัวไป นอกจาก 
นั้นยังมีการจัดจ าหน่ายในลักษณะขายส่ง ซึ่งมีราคาขายปลีกอยู่ที่ห่อละ 10 บาท ขายส่ง 8 บาท และมีเงิน
ลงทุนเริ่มแรก 500,000 บาท สัดส่วนของเงินลงทุนจากเจ้าของ 450,000 บาท เงินลงทุนจากเงินกู้ 50,000 
บาท เงินลงทุนของร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าวได้มาจาการลงทุนส่วนตัวของร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าวเองมีข้อมูล
ในสินทรัพย์ถาวร 450,600 บาท ต้นทุนการผลิตขนมสาลี่มะพร้าวระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561  ถึงเดือน
มกราคม 2562 มากที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 144,992.14 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
จ านวน 118,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.66 ค่าแรงงานตรง จ านวน 18,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 7,692.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ตามล าดับ รองลงมาเดือนมกราคม 2562 
จ านวน 133,248.70 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง จ านวน 103,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.94 
ค่าแรงงานตรง 21,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43 และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 7,498.70 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.63 ตามล าดับ และน้อยที่สุดเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 125,469.99 บาท ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง จ านวน 98,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.16 ค่าแรงงานตรง จ านวน 19,800 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.78 และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ านวน 7,599.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามล าดับ เพราะมีวัตถุดิบ
ทางตรงเป็นหลัก (3 เดือน) จ านวน 320,320 บาท ส่วนรายได้จาการขายขนมสาลี่มะพร้าวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 มากที่สุดเดือนมกราคม 2562 จ านวน 162,000 บาท ประกอบ 
ด้วย รายได้จากการขายส่ง จ านวน 96,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.14 และรายได้จากการขายปลีก จ านวน 
60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.86 รองลงมาเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 160,000 บาท ประกอบด้วย 
รายได้จากการขายส่ง 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 และรายได้จากการขายปลีก จ านวน  40,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25 และน้อยที่สุดเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวน 156,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการ
ขายส่ง 96,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.54 และรายได้จากการขายปลีก  60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.46 
เพราะมีรายได้จากการขายส่งเป็นหลัก (3 เดือน) จ านวน 328,000 บาท และการวิเคราะห์ผลตอบแทน และ
อัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายสุทธิ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562  
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ก าไรขั้นต้น จ านวน 74,289.17 บาท และเมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน  มากที่สุดเดือนพฤศจิกายน 2561 
จ านวน 30,530.01 คิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมาเดือนมกราคม 2562 จ านวน 28,751.30 คิดเป็นร้อยละ 
38.70 และน้อยที่สุดเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 15,077.86 คิดเป็นร้อยละ 20.20 สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของคุณจันทนี  กองสุข  (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล กรณีศึกษาทุเรียนทอดกรอบในจังหวัดจันทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ
กลุ่มแม่บ้าน ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าทุเรียนทอดกรอบของกลุ่มแม่บ้านที่ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดจันทบุรีในปีการผลิต 2551–2552 โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มแม่บ้านที่ผลิต
ทุเรียนทอดกรอบในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านที่สมรสแล้ว เงินทุนส่วนใหญ่
เป็นของตนเอง แรงงานส่วนใหญ่มาจากท้องถิ่นมีประสบการณ์ในการทอดทุเรียนมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  
ด้านต้นทุนการผลิต ประกอบไปด้วยต้นทุนคงที่ 50.36 บาท ต่อกิโลกรัม ต้นทุนผันแปร 297.51 บาท ต่อ
กิโลกรัม โดยรวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 347.87 บาทต่อกิโลกรัม รายได้จากการจ าหน่ายทุเรียนทอดเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 372.50 บาท โดยเกรดเอกิโลกรัมละ 400 บาทและเกรดรองลงมากิโลกรัมละ 180 บาท ในรอบหนึ่งปีโดย
เฉลี่ยผลิตทุเรียนทอดจ านวน 5 ครั้ง โดยการผลิตแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3–4 วัน และมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อการลงทุน 7.08 ต่อครั้ง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากช่วงที่ท าการผลิต
ทุเรียนทอดจะเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ของเกษตรกรกลุ่มแม่บ้าน และณพงศ์  วิวัฒน์สรรพกิจ 
และคณะ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง  การศึกษาการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดตรัง ทั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์จ านวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 63 
ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า รายการต้นทุนส่วนใหญ่ที่ทางกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ไม่ได้น ามาค านวณรวม
เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการต้นทุนเต็ม ได้แก่  ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตประเภท ค่าน้ า 
ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 63 ผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 23 ผลิตภัณฑ์ ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
ครบถ้วนตามหลักการบัญชีต้นทุน ในขณะที่อีกจ านวน 40 ผลิตภัณฑ์ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วน เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษาการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์พบว่าส่วนใหญ่มีการก าหนดราคาขายโดยเปรียบเทียบจากคู่
แข่งขัน ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์จ านวน  25  ผลิตภัณฑ์   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    จากผลการศึกษาร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว ท าให้ทราบว่า ต้นทุนและผลตอบแทนการท าขนมสาลี่

มะพร้าว เพื่อเป็นตัวอย่างในการท าเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในเรื่องเก่ียวกับขนมไทยต่าง ๆ แต่อย่างไรก็
ตามก่อนการตัดสินใจลงทุนในการผลิตขนม ควรศึกษาเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทน ให้ถี่ถ้วน  

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
    ควรศึกษาความพึงพอใจในการบริการลูกค้าของร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าว เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามี

ความคาดหวังให้การบริการของร้านน้ าอ้อยสาลี่มะพร้าวอย่างไรบ้าง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
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ชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm 

Demonstration set of Smoke detector and heat detector in Fire Alarm system 
 

อรรถสิทธิ์ เส็งสาย และ เจริญชยั มาบวบ    
Atasit Sengsai and Jaroenchai Mabuab 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector 
และ heat detector ในระบบ Fire Alarm 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการตรวจจับของ smoke 
และ heat การหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการตรวจจับของ smoke และ heat แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) ทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจจับความร้อนและควัน 2) ทดสอบหาประสิทธิภาพในการถูกต้องในการ
ท างาน 3) ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างชุดสาธิตการตรวจจับของ smoke และ heat เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบหาประสิทธิภาพตามค่ามาตรฐานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
ความชื้น โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ใน
ระบบ Fire Alarm 1) ทดสอบการตรวจจับความร้อน 10 ครั้ง สามารถตรวจจับความร้อน 5 ชั้น ผ่าน 4 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 80 2) ทดสอบการตรวจจับควัน 10 ครั้ง ผ่าน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ60 
 
ค าส าคัญ : ชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm 
 
Abstract 
 This research The objectives are 1) to design and construct a demonstration set for 
the smoke detector and heat detector in the Fire Alarm system 2) to test the efficiency of 
the demonstration kit for the detection of smoke and heat heat is divided into 3 parts: 1) 
test for the efficiency of heat and smoke detection 2) test for the correctness of the work 3) 
compare the performance test During the demonstration set of smoke and heat detection, 
the instrument used for data collection is Test for efficiency based on the standard values of 
temperature humidity sensors By using statistics to analyze the data, representing the 
average And standard deviation 
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 The results of the efficiency of the Smoke Detector and Heat Detector 
Demonstration Set 1 Catching smoke 10 times, passing 3 times, representing 60 percent. 
 
Keywords : Demonstration set of Smoke detector and heat detector in Fire Alarm system 
 

บทน า 

 ในปัจจุบันสิ่งก่อสร้างที่เป็นทั้งบ้าน อพาร์ทเมนต์ และตึกสูงมีจ านวนมาก อาจเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
ภายในอาคาร จะท าให้อพยพไม่ทัน จึงได้ท าชุดสาธิตการตรวจจับระบบเพลิงไหม้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ทรัพย์สินและต่อผู้อยู่อาศัย และเพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเสีย 
 เนื่องจากระบบ Fire Alarm ไม่ได้มีในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา และมีน้อยคนที่รู้
และความชานานในระบบ Fire Alarm จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ทางคณะผู้จัดท าได้จัดท าชุดสาธิตการตรวจจับ
ของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาและพนักงาน ที่สนใจในหลักการทางานของระบบ Fire Alarm เบื้องต้น และเป็นการศึกษาอุปกรณ์
ต่างๆ ของระบบ Fire Alarm ซึ่งจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือใช้ในการศึกษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 2. เพ่ือสร้างเป็นชุดสื่อการสอนการท างานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                          
 1. มนต์ชัย (2530 : 67) ชุดทดลอง (Experiment Set) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการ                                         
สอนเพ่ือแสดงเนื้อหาที่เป็นกฎสูตรหรือทฤษฎีที่ ก าหนดไว้แล้วหรือใช้เพ่ือทดลองหาความสัมพันธ์สร้าง
กฎเกณฑ์ข้ึนใหม่โดยแสดงผลให้เห็นจริงได้ในรูปของค่าที่แสดงความร้อนแสงเสียงหรือปฏิกิริยาอ่ืนๆปัจจุบันได้
มีการใช้ชุดทดลองในลักษณะของการสาธิตหน้าชั้นเรียนหรือเป็นชุดฝึกสาหรับการเรียนรายบุคคลกัน
แพร่หลายโดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาประลอง(Laboratory) แม้แต่การเรียนวิชาปกติในชั้นเรียนก็ตาม
เนื่องจากผู้สอนได้เล็งเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของชุดทดลองที่มีต่อการเรียนการสอนว่าทาให้การเรียนรู้เห็นจริง
ได้นอกจากนั้นยังทาให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนค่อนข้างสูงด้วย  
 2. เสาวนีย์ (2528 : 144) การทดลองหรือการปฏิบัติการหมายถึงการกระทาที่เป็นประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับวัสดุหรือข้อเท็จจริงดังนั้นการสอนแบบทดลองหรือปฏิบัติการหมายถึงกระบวนการการสอนที่ใช้
ประสบการณ์ตรงเพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือข้อเท็จจริง 
 3. สุชาติ (2526 : 32) การทดลองหรือการประลองเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
หลักการและข้อเท็จจริงจากการที่คนอ่ืนๆได้ค้นพบไว้แล้วเป็นการทบทวนและย้ายว่ามันเป็นไปตามที่ได้มีผู้
ศึกษาแล้วไว้อย่างไรบ้างเป็นการพิสูจน์ทฤษฏีที่ได้ศึกษามาแล้วในชั้นเรียนและส่วนใหญ่จะฝึกปฏิบัติในสิ่งที่คน
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อ่ืนฝึกและได้ผลมาแล้วจากสิ่งที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้สรุปได้ว่าชุดทดลองหมายถึงเครื่องมือหรือสื่ออุปกรณ์
ช่วยสอนชนิดหนึ่งที่ใช้สาหรับประกอบการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติเพ่ือที่จะพิสูจน์ทฤษฎี
ที่ได้ศึกษามาแล้วในชั้นเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ เรื่องสร้างชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat 
detector ในระบบ Fire Alarm มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 1) เพ่ือออกแบบ และสร้างชุดสาธิตการตรวจจับของ 
Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการ
ตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm ซึ่งผู้จัดท าโครงการได้มีวิธีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
1) ขั้นตอนการชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm  
 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการท างานระบบตรวจจับความร้อน
และควัน 
 1.2 ออกแบบโครงสร้างชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ 
Fire Alarm 
 1.3 ออกแบบผังการท างานของโปรแกรม (Flow Chart) ชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke 
detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm 
 1.4 การประเมินความเหมะสม และความเป็นไฟได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 

ความเหมาะสม 
(Propriety) ระดับความ

คิดเห็น 

ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ระดับความ

คิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ส่วนที่ 1 แบบโครงสร้างชุดสาธิตการตรวจจับของ 
Smoke detector และ heat detector ใน
ระบบ Fire Alarm 

4.20 0.79 มาก 3.60 0.97 มาก 

ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของชุดสาธิตการ
ตรวจจับของ Smoke detector และ heat 
detector ในระบบ Fire Alarm 

3.90 0.74 มาก 3.90 0.88 มาก 

ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของชุด
ควบคุมชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke 
detector และ heat detector ในระบบ Fire 
Alarm 

3.90 0.88 มาก 3.80 0.79 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4 0.07 มาก 3.77 0.09 มาก 
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2) ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm 
 2.1 ตัดแผ่นไม้ขนาดที่ออกแบบ  
 2.2 เจาะช่องบริเวณด้านหน้า ขนาด 10Xถ มม. ส าหรับติดตั้ง จอแสดงผลLCD  
 2.3 เจาะรูบริเวณด้านหน้า ขนาด 2 มม. ส าหรับติดตั้ง หลอด LED 
 2.4 เจาะบริเวณด้านข้างหน้าของกล่อง 2 มม. 2 จุดเพื่อใส่สวิทช์หยุดเสียงและสวิทช์รีเซ็ต  
 2.5เจาะตัวโดรงสร้างแต่ละชั้นเพื่อติดตั้งตัวอุปกรณ์ส าหรับยึดอุปกรณ์ควบคุมต่างๆและติดตั้ง      
อุปกรณ์ 
 2.6 ประกอบโครงสร้างภายนอก และต่อสายควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามที่ออกแบบไว้ 
 2.7 เขียนโค้ดโปรแกรม และอัพโหลดลงบอร์ด Arduino Mega 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1  ติดตั้งอุปกรณ์ และสายควบคุมต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ 
 3) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับของ  Smoke detector และ heat detector 
 3.1 ศึกษางานวิจัยของ สมชาย ใจดี (2559) ชุดควบคุมการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คณะเทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3 เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบหา
ประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
           3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการน าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความครอบคลุมของปัจจัยที่ต้องการทดสอบ 
 3.3 น าแบบสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 3.4 น าแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูล 
 4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับของ Smoke detector 
และ heat detector 
 4.1 ด าเนินการอัพโหลดโปรแกรม บอร์ด Arduino Mega 2560 เพ่ือเชื่อมต่อกับ ตัวอุปกรณ์  
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 4.2 ด าเนินการน าเครื่องตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector  ไปทดสอบใช้งาน 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ หาค่าความเท่ียงตรงตามมาตรฐานของเซ็นเซอร์ 
 4.3 ด าเนินการน าเครื่องตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector  ไปทดสอบใช้งาน 
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ หาค่าความเท่ียงตรงตามมาตรฐานของเซ็นเซอร์ 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้จัดท าได้ท าการประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
ขอบเขตของโครงการ 

1. ชุดควบคุมการท างานชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ 
Fire Alarm 

 1.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 
 1.2 MQ-2 เป็น Sensor ตรวจสอบปริมาณ ก๊าซไวไฟ และ ควัน 
 1.3 ไดโอดเปล่งแสง 
2. ชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm จึงจะส่ง

สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อได้รีบความร้อนหรือควัน 
3. ชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm จะ

แสดงสัญญาณแจ้งเตือนความร้อนและควัน โดยจะแสดงผลผ่านทางหน้าจอแสดงผล 
4. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 

2562 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ในระบบ 
Fire Alarm ได้มีการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการตรวจจับของ Smoke detector และ heat detector ใน
ระบบ Fire Alarm 
 ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ และสร้างเครื่องมือ ทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตการตรวจจับของ 
Smoke detector และ heat detector ในระบบ Fire Alarm ดังนี้  

4.1 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจจับ Smoke detector ในแต่ละชั้นของตึก  
4.2 ทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจจับ Heat detector ในแต่ละชั้นของตึก  
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ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจจับของ Smoke detector มีค่ามาตรฐาน 60%-65%
ขึ้นไปอุปกรณ์จะท าการส่งสัญญาณไปที่ชุดควบคุมเพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 
จากตารางที่ 1 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับของ Smoke detector ในชั้นที่ 1 จากการ

ทดสอบพบว่า การตรวจจับของ Smoke detector ชั้นที่ 1 มีการทดสอบการตรวจจับของ Smoke detector 
จ านวน 10 ครั้ง การตรวจจับ Smoke detector อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของการตรวจจับของ Smoke detector  ชั้นที่ 2 มีการทดสอบการตรวจจับของ Smoke detector 
จ านวน 10 ครั้ง การตรวจจับ Smoke detector อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
90 ของการตรวจจับของ Smoke detector  ชั้นที่ 3 มีการทดสอบการตรวจจับของ Smoke detector 
จ านวน 10 ครั้ง การตรวจจับ Smoke detector อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของการตรวจจับของ Smoke detector   ชั้นที่ 4 มีการทดสอบการตรวจจับของ Smoke detector 
จ านวน 10 ครั้ง การตรวจจับ Smoke detector อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
80 ขอลการตรวจจับของ Smoke detector ชั้นที่ 5 มีการทดสอบการตรวจจับของ Smoke detector 
จ านวน 10 ครั้ง การตรวจจับ Smoke detector อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของการตรวจจับของ Smoke detector 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้นที่
ทดสอบ 

ค่า
มาตร 

ฐาน 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนครั้งท่ีทดสอบ/ผล 
จ านว
นท่ี

ทดสอ
บผ่าน 

ผล
การ

ทดสอ
บ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 60% 50% 60% 70% 65% 65% 65% 60% 60% 60% 65% 65% 10 100% 
2  60% 50% 60% 50% 65% 60% 60% 65% 65% 60% 65% 60% 9 95% 
3 60% 50% 65% 70% 65% 65% 65% 65% 65% 60% 65% 65% 10 100% 
4 60% 65% 60% 50% 50% 65% 65% 65% 60% 65% 60% 60% 8 90% 
5 60% 60% 65% 65% 60% 65% 65% 60% 60% 65% 65% 60% 10 100% 

 ค่าเฉลี่ย ( )  % 
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ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบหาประสิทธิภาพในการตรวจจับของ Heat detector ตรวจจบัเมื่ออุณหภูมิสูง   
จนถึง 135 ° F ( 57 °C ) 

 
 จากตารางที่ 2 ผลทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับของ Heat detector ในชั้นที่ 1 จากการ
ทดสอบพบว่า การตรวจจับของ Heat detector  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การทดสอบการตรวจจับของ Heat detector จ านวน 10 ครั้ง จ านวนทั้งหมด 5 ชั้น การตรวจจับ 

Heat detector อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  
2. การทดสอบการตรวจจับของ Smoke detector จ านวน 10 ครั้ง จ านวนทั้งหมด 5 ชั้น การ

ตรวจจับ Smoke detector อยู่ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่าน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80  
 
อภิปรายผล 
 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพของการตรวจจับของ Smoke Detector และ Heat Detector 
ผู้จัดท าได้เอาประเด็นที่น ามาสรุป มาอภิปรายผล มีดังนี้ 
 1 วงจรควบคุมการท างาน จากการทดสอบเครื่องตรวจจับของ Smoke Detector และ Heat 
Detector มีการท างานตามที่ได้ออกแบบไว้ เนื่องจากมีการออกแบบการวางอุปกรณ์ ตรวจสอบการต่อและ
บัดกรีของวงจรอย่างรอบครอบ ท าให้เครื่องตรวจจับของ Smoke Detector และ Heat Detector มีการ
ท างานอย่างที่มีประสิทธิภาพ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 2 ผลการประเมินโครงสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ การประเมินโครงสร้าง
และความเป็นไปได้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ส่วนที่1 แบบโครงสร้างเครื่องตรวจจับของ Smoke Detector และ Heat Detector ผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 

ชั้นที่
ทดสอบ 

อุณห
ภูมิที่
ทดสอ

บ 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนครั้งท่ีทดสอบ/ผล 
จ านว
นท่ี

ทดสอ
บผ่าน 

ผล
การ

ทดสอ
บ 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 57 °C 50 °C 57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

60 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

60 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

10 100% 
2 57 °C  

°C 
50 °C 57 

°C 
57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

10 100% 
3 57 °C  50 °C 57 

°C 
60 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

70 
°C 

70 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

10 100% 
4 57 °C 50 °C 57 

°C 
57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

10 100% 
5 57 °C 50 °C 57 

°C 
57 
°C 

57 
°C 

65°C 57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

57 
°C 

70 
°C 

9 100% 
 ค่าเฉลี่ย ( )  % 
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 ส่วนที่2 วงจรการควบคุม ของเครื่องตรวจ ตรวจจับของ Smoke Detector และ Heat Detector 
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
ส่วนที่3 ผังการท างานของโปรแกรม ของชุดควบคุมการท างานของ  Smoke Detector และ Heat Detector 
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมาก 
 3 เมื่ออุปกรณ์ Smoke และ Heat ตรวจจับการท างานผิดปกติของตัวอุปกรณ์ได้จะท าการส่ง
สัญญาณไปที่ชุดควบคุมเพ่ือท างานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการประเมินโครงสร้างของเครื่องตรวจตรวจจับของ Smoke Detector และ Heat Detector
ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 
 1. ควรติดตั้งสวิทช์ Manual แต่ละชั้น เพ่ิมเติม 
 2. ควรมีระบบแจ้งเตือนแต่ละชั้น  
 3. ควรติดตั้งชุดเก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] มนต์ชัย (2530 : 67) ชุดทดลอง (Experiment Set) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอนเพื่อ
แสดงเนื้อหาที่เป็นกฎสูตรหรือทฤษฎี  

[2] เสาวนีย์ (2528 : 144) การทดลองหรือการปฏิบัติการหมายถึงการกระท าที่เป็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
วัสดุหรือข้อเท็จจริง 

[3] สุชาติ (2526 : 32) การทดลองหรือการประลองเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ
และข้อเท็จจริง 
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S 097 
ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump   

Cold Water Pump System Demonstration Set. 
 

จอมใจ  จูมา  และณัฏฐกรณ์   ดีประเสริฐ 
Jomjai Juma and natakorn Deepraseart 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบสร้างชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ด้วยโปรแกรม 
Arduino  และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump โดยคณะวิจัยท า
ได้ออกแบบและจัดสร้างชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump และการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของ
ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump การทดสอบจ านวน 5 ครั้ง โดยการบิดสวิตซ์ Auto และ Manual ท างาน
ตามฟังชั่นที่ก าหนดและกลุ่มเป้าหมายโดยใช้พนักงานของบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส เป็นผู้ทดสอบการใช้
งานจ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการค้นคว้า พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ได้ประเมินชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ผลการทดสอบชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ได้ผลสรุป
รวม พบว่า ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump อยู่ในเกณฑ์ ดี  
 
ค าส าคัญ : ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump / แท้งค์น้ าใต้ดิน / แท้งค์น้ าดาดฟ้า/ น้ าล้น 
 
Abstract 
  This research is aimed at To design and build a cold water pump demonstration 
system With Arduino program and to study the efficiency of the use of the Cold Water Pump 
demonstration system The research team can design and create a demonstration system for 
the Cold Water Pump system. And testing for the performance of the cold water pump 
demonstration system Test 5 times by turning the Auto and Manual switch to work 
according to the specified function. And the target group using the company's Prompt 
techno service Is a test user of 5 people The research instrument was a satisfaction 
questionnaire. The results of the research found that experts evaluated the Cold Water 
Pump demonstration system. The result of the Cold Water Pump System Demonstration 
Test Found that the cold water pump demonstration system was in good condition. 
___________________________ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
Jomjai1997@gmail.com 
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Keywords : Demonstration system for Cold Water Pump / Underground Tank / Roof Tank 
        / Overfull                  

 

บทน า 
 เนื่องจากน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงค์ชีวิตประจ าวันของชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ และผู้บ ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพเช่นกันประกอบกับปัจจุบันจะ
สังเกตุได้ว่าประไทยมีการก่อสร้างอาคารในรูปแบบของอาคารสูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้า ,หน่วยงาน
ราชการ,คอนโดที่พักอาศัย เป็นตัน อาคารเหล่านี้ล้วนแต่มีรูปของอาคารสูงทั้งสิ้นและการเกิดขึ้นของอาคารสูง
นี้เองจึงท าให้ต้องมีระบบการจัดการวิศวกรรมอาคารสูงเกิดขึ้นเพ่ือจะให้อาคารสูงเหล่านั้นมาตรฐานในการใช้
งาน 
          ซึ่งระบบน้ าสาธารณูปโภค (Cold Water Pump System) ก็เป็นระบบหลักระบบหนึ่งที่มีความส าคัญ
กับอาคารสูงเพราะเป็นจ่ายน้ าขึ้นไปใช้ประโยชน์ภายในอาคารเช่น จ่ายน้ าให้แก่เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
อ่ืนๆ เป็นต้น ถึงแม้ระบบที่ว่ามานี้มีความส าคัญอย่างมากส าหลับอาคารสูงแต่ประเทศไทยก็ยังการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับช่างอาคารสูงจึงท าให้ช่างที่จะเข้าไปท างานในอาคารสูงต้องมีการอบรมเกี่ยวกับงานระบบก่อนเข้า
ท างานในอาคารสูงและระบบ Cold Water Pump 
เป็นหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งในการอบรมซึ่งในการอบรมนั้นเป็นการอบรมแบบเชิงบรรยายหลักการท างานของ
ระบบจึงท าให้ไม่เห็นภาพในการท างานของระบบทีแท้จริงท าเกิดความไม่เข้าใจในการอบรม 
           ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump  เพ่ือใช้ประกอบในการ
อบรมและสาธิตการท างานของระบบ Cold Water Pump  ท าให้เข้าใจการท างานระบบ Cold Water 
Pump ได้ง่ายมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบสร้างชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 
 2. เพ่ือประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงที่มีต่อชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ผู้ด าเนินงานได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฏี
และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างชุดสาธิต 
 2. ระบบการจ่ายในอาคารสูง 
 3. บอร์ด Arduino 
 4. วงจรตัดต่อปั๊มน้ า 2 ระดับ 
 5. วงจรบอกระดับน้ า 3 ระดับ 
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 6. วงจรลดแรงดัน 9V 
 7. ส่วนประกอบและการท างานของ Cold Water Pump 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. การสร้างชุดสาธิต 
 เมื่อจะลงมือสร้างชุดชุดสาธิต ผู้สร้างจะต้องรู้ถึงหลักการสร้างชุดการเรียนการสอนว่าจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างไร ซึ่งก็ได้มีศึกษาหลายท่านที่ได้เสนอหลักในการสร้างชุดสาธิตไว้ดังนี้ 
 ฉลองชัย  สุขวัฒนบูรณ์ (2528, หน้า 190-200) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดการสอนหรือสื่อการ
สอนประกอบด้วย       ขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน  ดังนี้   
             1. ขั้นการวางแผนด าเนินการ โดยศึกษาสาระของวิชาว่าต้องการหลักการเรียนรู้ 
อะไรจะท าชุดแบบใด โดยค านึงถึงผู้เรียนเพ่ือก าหนดหน่วยการเรียน มโนมติ จุดประสงค์ จัดล าดับ กิจกรรม
การเรียน จัดท าสื่อการสอน ประเมินผลและทดลองสื่อการสอน 
   2. ขั้นตอนการผลิตโดยผลิตตามขั้นตอนที่ 1 โดยผู้ผลิตควรตรวจสอบความ สอดคล้องของทุก
ขั้นตอนก าหนดเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา โดนสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้  
            3. ขั้นทดสอบประเมินผล หรือพัฒนาเมื่อท าการผลิตชุดการสอนแล้ว โดยน าไปหาประสิทธิภาพ เมื่อ
เป็นหลักประกันว่า    ชุดการสอนนั้นมีคุณค่าที่จะน าไปสอน 
 ปรียา  ตรีศาสตร์ (2530, หน้า 44) กล่าวว่า ชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อประสมที่มีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง แต่ชุดการเรียนการสอนที่สร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้หรือไม่จ าเป็นต้องเอาวิธีวิเคราะห์ระบบมา
ใช้ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เรียกว่า Systems approach มาใช้วิเคราะห์ 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นปัญหาที่ต้องแก้ไขนั้นคืออะไร 
 2. ขั้นก าหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 
 3. ขั้นการสร้างเครื่องมือ กระท าหลังจากตั้งเป้าหมายแล้วเพ่ือวัดได้ระยะ 
 4. ขั้นก าหนดทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหา เพ่ือใช้ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 5. ขั้นทดลอง เพ่ือเลือกวิธีที่ดีที่สุดใช้เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 6. ขั้นวัดและประเมิน โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาประเมินว่าสามารถใช้ปฏิบัติงานตาม เป้าหมายได้
หรือไม่เพียงใด เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 
2. ระบบการจ่ายในอาคารสูง 
 ระบบการจ่ายน้ าในอาคาร คือ การส่งน้ าจากท่อน้ าหลักไปยังจุดต่างๆที่เราจะต้องการใช้น้ าาซึ่ง
ส่วนมากก็จะเป็นพวกห้องน้ า อ่างล้างจานในครัว ก๊อกน้ าหน้าบ้านหลังบ้าน หรือว่าบางบ้านจะมีพวกอ่าง
อาบน้ าไฮโซนอกบ้านรวมถึงสระว่ายน้ า 
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 ระบบของการจ่ายน้ าจะแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ คือ ระบบจ่ายน้ า ขึ้น (feed up) และระบบจ่ายน้ าลง 
(feed down) 
 ระบบจ่ายน้ าขึ้นเป็นระบบง่ายๆ นิยมใช้ตามอาคารที่มีความสูงไม่มาก เช่น บ้านพักอาศัยหรืออาคาร
ไม่เกิน 3 ชั้น ระบบนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็นการจ่ายตรงจากท่อประปาหลัก (direct feed up) และการจ่ายแบบ
ผ่านปั๊มน้ า (pump feed up) 
 การจ่ายตรงจากท่อประปาหลักก็คือการต่อท่อประปาเข้ากับท่อในบ้านเราตรงๆเลย โดยปรกติความ
ดันของน้ าในท่อประปาที่ได้มาตรฐานจะมีแรงดันมากพอที่จะใช้กับอาคาร 3 ชั้นอยู่แล้ว น้ าประปาที่ได้
มาตรฐานส่วนในบางพ้ืนที่ที่น้ าประปาไม่แรงหรือน้ าประปามาบ้างไม่มาบ้าง อันนี้ไม่ปลอดภัย เพราะเราต้องใช้
น้ าทุกวันครับ การเลือกใช้การจ่ายแบบผ่านปั๊มจะดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า 
 ระบบเป็นอย่างนี้ครับ เราจะต่อท่อประปามาเก็บน้ าไว้ในถังเก็บน้ า (water storage tank) ตัวถังนี้จะ
ออกแบบให้วางอยู่บนดินหรือฝังไว้ใต้ดินก็แล้วแต่ครับ ตามแต่สะดวก แล้วเราก็ต่อปั๊มน้ าเพ่ือสูบน้ าจากถังเก็บ
เข้าไปจ่ายในอาคารตามจุดใช้งานต่างๆเลย 
 ปั๊มน้ าที่ใช้กับระบบนี้จะต้องเป็นปั๊มแบบที่มีถังสะสมความดัน(accumulate tank) ส าหรับเก็บน้ าไว้
ในถังเพ่ือจ่ายไปยังจุดต่างๆปั๊มจะได้ไม่ต้องท างานแบบเดินๆหยุดๆ เดี๋ยวปั๊มจะเจ๊งเร็วครับ 
มาถึงระบบจ่ายน้ าลงกันบ้างครับ ระบบนี้เหมาะกับอาคารประมาณ 3 ชั้นขึ้นไป หรือเป็นอาคารที่มีการใช้น้ า
เยอะๆ เช่น บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์หอพัก โรงแรม คอนโดมีเนียม และอีก  
มากมายเวลาออกแบบ ผมจะเลือกอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นบ้านหรืออาคารเล็กๆ ใช้น้ าน้อยๆ ให้ลองมองระบบจ่าย
ขึ้น แต่ถ้าเป็นอาคารใหญ่ๆ ใช้น้ าเยอะๆ ให้มองระบบจ่ายน้ าลงครับระบบนี้ก็ไม่ซับซ้อนครับ เราจะต่อท่อน้ า
หลักเข้ามาเป็นไว้ในถังที่ชั้นล่าง โดยส่วนมากจะฝังถังเก็บน้ าไว้ใต้ดินครับ (underground waterstorage 
tank) เพราะจะได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ให้คุ้มค่า แต่ให้พึงระลึกไว้ว่าการฝังถังไว้ใต้ดินมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
แน่นอน ถังก็ต้องเป็นแบบฝังใต้ดินได้บางงานอาจต้องท าถังแบบคอนกรีตซึ่งแพงและยุ่งยากกว่าถังส าเร็จนะ
แถมถังน้ าใตด้ินยังดูแลรักษายากกว่า รั่วซึมตรงไหนก็ไม่รู้เพราะอยู่ใต้ดิน ดังนั้นในเลือกระบบให้ลองพิจารณาดู
ดีๆ มองยาวๆ เผื่อไปถึงผู้ใช้งานระบบด้วยนะครับจากถังน้ าชั้นล่าง เราก็จะมีปั๊มน้ า (transfer pump) เพ่ือสูบ
น้ าส่งขึ้นไปยังถังสูงอีกทีถังด้านบนโดยส่วนมากจะอยู่บนดาดฟ้าหรือหลังคาเค้าเลยเรียกว่า roof tank ถ้า
จินตนาการออก ปั๊มตัวนี้มีหน้าที่แต่ย้ายน้ าจากถังล่างไปยังถังบนแค่นั้นเอง มันจะท างานแบบเต็มก าลัง ( full 
load)เมื่อน้ าบนถังด้านบนเต็มก็พักยาวเลย ไว้น้ าใกล้จะหมดก็ค่อยท างานใหม่จะเห็นว่าปั๊มจะไม่ต้องท างาน
แบบเดินๆหยุดๆ ซึ่งเป็นข้อดีของระบบนี้เลยครับเมื่อน้ าอยู่ในถังสูงแล้ว เราก็จะต่อท่อเพ่ือส่งน้ าลงมาจ่ายไปยัง
จุดใช้งานต่างๆ ความแรงของน้ าขึ้นกับความสูงของถังบน ยิ่งสูงยิ่งแรงครับเป็นการจ่ายน้ าแบบอาศัยแรงโน้ม
ถ่วง เค้าเลยเรียกว่า gravity flow ครับอย่างนี้ชั้นล่างน้ าจะแรงที่สุด เพราะอยู่ห่างจากถังมากที่สุดปัญหาจะอยู่
ตรงที่ชั้นสูงๆ เพราะอยู่ใกล้ถังน้ าจึงมีระยะห่างจากถังเก็บน้ า3ด้านบนน้อยท าให้แรงดันของน้ าไม่พอใช้วิธีการ
คือเราก็ติดตั้งปั๊มน้ าส าหรับจ่ายน้ าให้แค่ชั้นบนๆที่แรงดันน้ าจากถังไม่พอนั่นเองปั๊มตัวนี้เค้าเรียกว่า booster 
pump และเป็นปั๊มแบบที่มีถังเก็บความดันของน้ าเหมือนกับระบบจ่ายขึ้นนะครับ เพราะจะช่วยให้ปั๊มไม่ต้อง
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ท างานเดินๆหยุดๆเหมือนกันนี่ก็คือระบบการจ่ายน้ าในอาคารแบบคร่าวๆครับ ส าหรับรายละเอียดปลีกย่อย 
ไว้จะมาเพ่ิมเติมหรือแทรกเข้าไปในเรื่องต่างๆ 
3. บอร์ด Arduino 
 Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการ
พัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino 
ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพ่ิมเติม 
พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย 
 ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์
จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด (ดูตัวอย่างรูปที่ 1) หรือเพ่ือความสะดวกสามารถเลือกต่อ
กับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ (ดูตัวอย่างรูปที่ 2) เช่น Arduino XBee Shield, Arduino 
Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มา
เสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย 
 
จุดเด่นที่ท าให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม 

 ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบค าสั่งพ้ืนฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น 

 มี Arduino Community กลุ่มคนที่ร่วมกันพัฒนาที่แข็งแรง  

 Open Hardware ท าให้ผู้ใช้สามารถน าบอร์ดไปต่อยอดใช้งานได้หลายด้าน 

 ราคาไม่แพง 

 Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้  

 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผ่านทางโปรแกรม ArduinoIDE ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
Arduino.cc/en/main/software 

 หลังจากที่เขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ใช้และหมายเลข 
Com posrt  

 กดปุ่ม Verify เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โค้ดโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Upload โค้ด 
โปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino ผ่านทางสายUSB เมื่ออับโหลดเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความแถบ
ข้างล่าง “Done uploading” และบอร์ดจะเริ่มท างาน ตามท่ีเขียนโปรแกรมไว้ได้ทันที 

 
4. วงจรตัดต่อปัม๊น้ า 2 ระดับ 
 วงจรตัดต่อปั๊มน้ า 2 ระดับ เป็นวงจรควบคุมปั๊มน้ าอัตโนมัติ คือ ถ้าปกติไม่มีน้ า วงจรนี้จะไปควบคุม
ปั๊มน้ าให้ปั๊มน้ าท างานจนประดับน้ าเต็มถังแล้วปั๊มน้ าจะหยุดท างานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้น้ าระดับน้ าในถัง
จะลดลงมาแต่ปั๊มน้ าจะไปท างานและเมื่อเราใช้น้ าและเมื่อเราใช้น้ าและระดับน้ าลดลงเรื่อยๆ จนถึงอีกระดับที่
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เราตั้งไว้ ปั๊มน้ าจึงจะท างานจนเต็มอีกรอบแล้วปั๊มน้ าจะหยุดท างานดังที่กล่าวมา ซึ่งระดับน้ าทั้ง 2 ระดับนี้ 
สามารถต้งได้ตามต้องการ 
การท างานของวงจร 
 ในภาวะเริ่มต้นเมื่อยังไม่มีน้ าในแท้งค์น้ า TR1,TR2 จะยังไม่ท างานเนื่องจากที่ขา B ของ TR1,TR2 ยัง
ไม่มีไฟ ที่ขา C ของที่ TR1 จึงมีไฟสูงแรงไฟที่นี้จะไหลผ่าน D1 ไปเข้าขา B ของ TR3 น ากระแสจึงท าให้ TR4 
น ากระแส LED จึงติดรีเลย์จึงท างาน ท าให้ปั๊มน้ าท างานปั้มน้ าจะท างานไปเรื่อยๆ ระดับน้ าจะไหลผ่านระดับ L 
ดังนั้นจึงท าให้ TR1 น้ ากระแสซ็อตไฟที่ขา C ของ TR1 ลงกราวน์แต่ TR3,TR4 ยังท างานอยู่ โดยได้แรงไฟ
ป้อนกลับทาง R8 และมีไดโอด D1 ป้องกันไว้ ปั๊มน้ าก็จะท างานไปเรื่อยๆ จนระดับน้ ามาถึงระดับ H ดังนั้น 
TR2 จึงน ากระแสซ็อตไฟที่ขา B ของ TR2 ลงกราว์ จึงท าให้ TR3,TR4 หยุดน ากระแส LED จึงดับรีเลย์จึงหยุด
ท างานส่งผลให้ปั๊มน้ าหยุดท างานตามไปด้วย เมื่อมีการใช้น้ าระดับน้ าจะลดลงเรื่อยๆ แต่ปั้มน้ าจะยังไม่ท างาน 
เมื่อน้ าลดลงจากระดับ H และถึงระดับ L ลงมาจะท าให้ TR1 หยุดน ากระแสแรงไฟที่ขา C จึงสูงแรงไฟนี้จะ
ไหลผ่าน ไดโอด D1 และจะไหลเข้าขา B ของ TR3 การท างานก็จะเหมือนกับการเริ่มต้นดังที่กล่าวมาแล้ว 
 
5. วงจรบอกระดับน้ า 3 ระดับ 
 วงจรบอกระดับน้ า 3 ระดับ ออกแบบให้ใช้วัดระดับน้ าในบ่อหรือแท้งค์น้ าโดยใช้ LED เป็นตัวแสดงผล 
โดยสามารถบอกได้ว่าน้ าอยู่ในระดับใด การใช้งานก็แสนง่ายราคาก็แสนประหยัด เพราะแต่ละต าแหน่งใช้
อุปกรณ์ไม่ก่ีตัว และยังสามารถเพ่ิมระดับน้ าได้ไม่รู้จบ อาจเป็น 6,9,12 ต าแหน่งก็ได ้
การท างานของวงจร 
 ที่จุด P จะต่อ R100 โอห์ม เพ่ือรับไฟบวก ตอนนี้ที่ต าแหน่ง P ก็จะมีไฟบวกอยู่ สมมุติน้ าอยู่ใน
ต าแหน่งที่ 1 กระแสไฟจะไหลผ่าน R100 โอห์ม ผ่านน้ า ผ่าน R1 เข้าขา B ของ TR1 ท าให้ TR1 น ากระแส 
LED1 จึงติด หากน้ าอยู่ทั้งสามระดับกระแสไฟจะไหลจากสายจุด P ผ่านน้ า ซึ่งน้ าจะมีความต้านทานอยู่
จ านวนหนึ่งผ่าน R1,R2 และ R3 เข้าขา B ของ TR ทั้งสามตัว ท าให้ LED ทั้งสามตัวติดพร้อมกัน 
 
6. วงจรลดแรงดัน 9V 
 วงจรย่อไฟชุดนี้ เป็นวงจรย่อไฟจากไฟ 12-15 โวลท์ โดยย่อลงเหลือ 6 โวลท์ หรือ 9 โวลท์ ตามที่
ต้องการ ถ้าเราต้องการไฟออก 6 โวลท์ ก็ให้ต่อจุด J แต่ถ้าต้องการไฟออก 9 โวลท์ จุด J ก็ไม่ต้องต่อ 
การท างานของวงจร 
 IC1 จะท าหน้าที่หลักของวงจรนี้ปกติ IC เบอร์นี้จะสามารถจ่ายไฟออกได้ 6 โวลท์ นั้นหมายถึง ต่อขา 
G ของ IC ลงกราวน์ ถ้าเราต้องการให้ไฟออก 9 โวลท์ จึงต้องมี R1 มาท าหน้าที่ยกกราวน์ของ IC จาก 0 โวลท์ 
เป็น 3 โวลท์ ดังนั้น ที่ขา OUT ของ IC จึงมีไฟออก 9 โวลท์ ส าหรับไฟที่จุด IN จะต้องจ่ายไฟ DC เท่านั้น โดย
สามารถจ่ายไฟอินพุทได้ตั้งแต่ 12 โวลท์ จนถึง 18 โวลท์ดีซี สูงสุดแรงไฟ OUTPUT จึงเป็นแรงไฟ DC ที่
บริสุทธิ์ 
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7. ส่วนประกอบและการท างานของ Cold Water Pump 
ระบบการจ่ายน้ าของอาคาร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 -ระบบจ่ายน้ าขึ้นถังเก็บน้ าดาดฟ้า (UP FEED) 
 -ระบบจ่ายน้ าลงมาให้แก่เครื่องสุขภัณฑ์ (SANTTARY WARE) และอุปกรณต์่าง ๆ (DOWN FEED) 
 ระบบจ่ายน้ าขึ้นถังเก็บน้ าดาดฟ้า เริ่มจากการขอติดตั้งมาตรวัดน้ า (WATER METER) จากการประปา

นครหลวง ซึ่งในอาคารนี้เป็นมาตรวัดน้ าเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4”  จ่ายน้ าลงถังเก็บน้ าใต้ดิน น้ าที่ไหลเข้า

ถังเก็บน้ าใต้ดินนี้ถูกควบคุมด้วย FLOAT VALVE ซึ่งจะเปิด   ปิดตามระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งรายละเอียด FLAT 
VALVE จะกล่าวถึงต่อไปในภาคอุปกรณ์ เมื่อน้ าในถังเก็บน้ าดาดฟ้า โดยถูกควบคุมการสูบน้ าโดย 
FLOATLESS SWITCH ซึ่งเป็นแท่ง ELECTRODE ตรวจจับระดับน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินและถังเก็บน้ าดาดฟ้า 
เพ่ือป้อนกลับเข้าควบคุมการสูบน้ าของเครื่องสูบน้ า 
 
ระบบจ่ายน้ าลงมาให้แก่เครื่องสุขภัณฑ์ จะแยกการจ่ายน้ าออกเป็น 2 ส่วน 
 -ส่วนแรกจ่ายลงด้วย BOOSTER PUMP ครอบคลุมชั้น 5,6,7,ดาดฟ้า 
 -ส่วนสองจ่ายลงโดยอาศัยหลักการ DOWN FEED ครอบคลุมชั้น B,G,2,3,4 
 
การควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ า (COLD WATER PUMP 1-2-3) 
 เครื่องสูบน้ า (COLD WATER PUMP 1-2-3 ท าหน้าที่สูบน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดิน ขึ้นไปเก็บที่ถังเก็บน้ า
ชั้นดาดฟ้า ซึ่งควบคุมโดย FLOATLESS SWITCH ซึ่งติตั้งอยู่ภายในถังเก็บน้ าทั้งสองที่ระดับต่าง ๆ กัน ซึ่ง
แสดงการท างานต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
หลักการ 

 -ความสูงของขา ELECTRODE จะบ่งบอกระดับน้ าให้เครื่องสูบน้ าเริ่ม   หยุดการสูบ น้ าได้ตามที่เราทิ้ง
ระดับขา ELECTRODE นั้น ๆ 
 -ระดับน้ าในถังล่างต้องมีมากพอให้เครื่องสูบน้ า สูบน้ าขึ้นถังบนได้ 
 -การสูบน้ าในแต่ละครั้งของเครื่องสูบน้ า ควรให้เครื่องสูบน้ าท างานติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาท ี
 
ระบบการท างานโดยอัตโนมัติ (AUTO) 
 โยกคันโยก CIRCUIT BREAKER อยู่ในต าแหน่ง ON บิด SELECTOR SWITCH AUTO OFF 

MANUAL”  ให้อยู่ในต าแหน่ง  AUTO”  MODE เครื่องสูบน้ า ก็จะถูกสั่งให้ท างานด้วย FLOATLEES 
SWITCH โดยมีก้าน ELECTRODE เป็นตัว SENSOR จากระดับน้ าในถังเก็บน้ าชั้นใต้ดิน และดาดฟ้าตามที่
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กล่าวมาแล้วเครื่องสูบน้ าทั้ง 2 ตัว จะเริ่มท างานเมื่อระดับน้ าในถังน้ าชั้นใต้ดินอยู่ท่วมขา E2 (เป็นตัวป้อนให้
ตู้ควบคุมทราบว่ามีน้ าเพียงพอแล้ว) เมื่อระดับน้ าของถังน้ าชั้นดาดฟ้าอยู่หลุดจากขา E6 PUMP น้ าตัวใดตัว
หนึ่งจะเริ่มท างานสูบน้ าจนน้ าขึ้นถึงขา E5 แล้วหยุด ต่อมาอาคารมีการใช้น้ าจนระดับน้ าในถังชั้นดาดฟ้าหลุด
จากขา E6 อีกครั้ง PUMP อีกตัวหนึ่งจึงเริ่มท างานแล้วหยุดเมื่อน้ าถึงขา E5 สลับกันไปเช่นนี้ในบางครั้งการใช้
น้ าของอาคารมีมาก จนระดับน้ าบนถังชั้นดาดฟ้า หลุดจากขา E7 LOW LEVEL ALARM จะดังและ PUMP น้ า
ทั้งสองตัวจะท างาน พร้อมกันสูบน้ าชั้นดาดฟ้าจนถึงขา E6 ตัวใดตัวหนึ่งจะหยุด โดยอีกตัวสูบน้ าต่อไปจนถึงขา 
E5 จึงหยุดแต่บางครั้ง PUMP น้ าไม่หยุดเมื่อถึงขา E5 PUMP ยังคงสูบน้ าต่อไปจนถึงขา E4 ตู้ควบคุมจะ 
ALARM แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ถังน้ าใต้ดิน ถ้าระดับน้ าท่วมขา E1 ตู้ควบคุมจะ ALARM แสดง HIGH 
LEVEL ALARM แสดงว่ามีความผิดพลาดที่ FLOAT LALVE ขณะเดียวกันถ้าระดับน้ าหลุดจากขา E3 แสดงว่า
น้ าจากการประปาขาด FLOAT VALVE มีปัญหา หรือท่อส่งน้ าเข้าอาคารแตก เป็นต้น 
 
ระบบการท างานโดยใช้มือกดสั่งงาน (MANUAL) 
 โยกคันโยก CIRCUIT BREAKER ให้อยู่ในต าแหน่ง ONบิด SELECTOR SWITCH AUTO OFF 

MANUAL”  ในอยู่ในต าแหน่ง  MANUAL”  MODE เมื่อ SELECTOR SWITCH อยู่ในต าแหน่งดังกล่าว เรา
สามารถกดปุ่ม START หรือ STOP ให้เครื่องสูบน้ าเครื่องใดท างานตามต้องการได้ 
 
รายละเอียด 
 ก้าน ELECTRODE ในถังเก็บน้ าใต้ดิน (UNDER GROUND TANK) 
  -ขา E8 จะเป็นก้าน COMMON (ระดับต่ าท่ีสุด) 
  -ขา E8 จะเป็นตัว SENSOR ให้สัญญาณเตือน HIGHLEVEL ALARM ซ่ึง    
 ALARM จึงดับเมื่อระดับน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินสูงขึ้นแตะขา ELECTRODE 
  -ขา E2 จะเป็นตัว RESET ให้สัญญาณแก่ตู้ควบคุมว่าระดับน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินสูงเพียงพอ 
 แก่เครื่องสูบน้ าสามารถท างานได้ 
  -ขา E3 จะเป็นตัว SENSOR สั่งให้เครื่องสูบน้ าหยุดท างาน เพ่ือป้องกันการ   
 ท างานของเครื่องสูบน้ าวิ่งตัวเปล่า (RUN DRY) และส่งสัญญาณ LOW LEVEL ALARM 
 ก้าน ELECTRODE ในถังเก็บน้ าดาดฟ้า (ระดับต่ าที่สุด) 
  -ขา E8 จะเป็นก้าน COMMON (ระดับต่ าท่ีสุด) 
  -ขา E4 จะเป็นตัว SENSOR ให้สัญญาณเตือน HIGH LEVEL ALARM ซ่ึง    
 ALARM จึงดับเมื่อระดับน้ าในถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าสูงข้ึนแตะขา ELECTRODE 
  -ขา E5 จะเป็นตัว SENSOR ให้เครื่องสูบน้ าหยุดท างานเมื่อระดับน้ าสูงขึ้นแตะ 
  -ขา E6 จะเป็นตัว SENSOR ให้เครื่องสูบน้ าท างานครั้งละ 1 ตัว เมื่อระดับน้ าสูงขึ้นแตะ 
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  -ขา E7 จะเป็นตัว SENSOR ให้เครื่องสูบน้ าท างานพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เมื่อ  
   ระดับน้ าอยู่ที่ระดับขา ELECTRODE นี้ พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือน LOW LEVEL ALARM 
 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 นายสมนึก ล ากระโทก อาจารย์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
นครราชสีมา ได้ท าการวิจัยการศึกษาและการวิเคราะห์ชุดฝึกสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็ก - ทรอนิกส์
รถยนต์ชุดฝึกระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา
งานไฟฟ้ารถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนในการเรียน การทดลอง
และการลงมืปฎิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของ
ผู้เรียน และเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างสื่อการเรียนการสอน ชุดสาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เพ่ือที่จะน าเข้าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 จากการทดลองและทดสอบท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจและเรียนรู้หลักการท างานของวงจรระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ช่วยสร้างวามสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชางานไฟฟ้าในรถยนต์ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดและให้ผู้ที่
สนใจได้ศึกษาและเข้าใจหลักการท างานได้ รวมถึงการใช้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาไฟฟ้าใน
รถยนต์ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์แผนกช่างยนต์มีความพึงพอใจต่อ ชุดฝึก
สาธิตระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ในระดับมาก(เฉลี่ย 4.250) และในแต่ละด้าน พบว่า มี
ความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.717 
 
 8.2 นายสันติ วงศ์ใหญ่  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าลาง ล าปาง  
ได้ท าการวิจัยการศึกษาและการวิเคราะห์ชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส   การวิจัยครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า 3 เฟส ในรายวิชาเครื่องท าความเย็น
และเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยี ไฟฟ้า  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  รายวิชา ระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คนโดยเริ่มต้นได้ท าการทดสอบความรู้เดิม 
(Pretest) ของกลุ่มตัวอย่างจากนั้นจึงท าการสอนด้วยชุดสาธิต พร้อมกับให้ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนและ
หลังการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนย่อย และเมื่อเรียนจบทุกหน่วยการเรียน จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการ
ท าคะแนนจากการท าแบบทดสอบมาค านวณหาประสิทธิภาพของชุดสาธิต 
 ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดชุดสาธิตการ เรื่องต่อวงจรไฟฟ้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76/84.4  ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  75/75 และวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติที (t-test) พบว่าชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
โครงการชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump คณะวิจัยโครงการได้มีวิธีการด าเนินงานตามข้ันตอน

ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบโครงสร้าง 
 2. ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบสร้างวงจรต่างๆ 
 3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 4. แผนผังการท างานอุปกรณ์ชุดสาธิตระบบ Cold water Pump  
 5. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. สถิติใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบโครงสร้าง 
การจัดสร้างชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump โครงสร้างเป็นส่วนในการเก็บชุดวงจรและกล่อง

ควบคุม โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1.1 ศึกษาค้นคว้าวิธีการออกแบบโครงสร้าง และศึกษาการออกแบบรูปทรงโครงสร้างให้

เหมาะสมกับงาน  
 1.2 จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างโครงสร้าง 
 1.3 ท าการกอบโครงสร้าง และจัดท าพ้ืนที่ส าหลับเก็บชุดวงจรและกล่องควบคุม 

  1.4 ท าการตรวจเช็คโครงสร้าง 
 
 
2. ขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบสร้างวงจรต่างๆ 
 การจัดสร้างชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump การออกแบบวงจรควบคุมจะต้องค านึงถึงอุปกรณ์ที่
จะใช้ต่อร่วมกับบอร์ด Audino เช่น วงจรตัดต่อปั๊มน้ า 2 ระดับ, Switch, หลอดLED คณะวิจัยจึงให้
ความส าคัญกับการจัดท าในส่วนของวงจร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 2.1 ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบอร์ด Arduino R3, วงจรตัดต่อปั๊มน้ า 2 ระดับ, วงจรลด
แรงดัน 9V และจัดหาอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 
 2.2 ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใด้ศึกษาค้นคว้าให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 
 2.3 ท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ท่ีได้จัดซื้อมาใช้งาน 
 2.4 ท างานการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้าง 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ขั้นตอนการด าเนินการของชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump แสดงได้ดังรูปที่ 3.3 
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รูปที่ 3.3 แผนผังกระบวนการท างาน 

 
4. แผนผังการท างานอุปกรณ์ชุดสาธิตระบบ Cold water Pump 
 การท างานของชุดสาธิต Fire Pump System แสดงได้ดังรูปที่ 3.4 
 

 
 

รูปที่ 3.4 แผนผังกระบวนการท างาน 
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 4.1) การท าของชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump จะได้รับพลังงานจาก SWITCHING POWER 
SUPPLY เป็นแหล่งจ่ายหลัก 
 4.2) SWITCHING POWER SUPPLY จะท าการจ่ายไฟไปเลี้ยง บอร์ด Arduino R3 
 4.3) เมื่อกด Switch เป็น AUTO ปั๊มน้ าจะท างานปั๊มน้ าขึ้นตึกโดยอัตโนมัติและเมื่อน้ าเต็มแท้งค์ปั๊ม
น้ าจะหยุดท างานโดยอัตโนมัติปั๊มจะท างานสลับกันไปแบบนี้เลื่อยๆ 
 4.4) เมื่อกด Switch เป็น MAN จะสามารถกด Switch ให้ปั๊มท างานที่ละตัวหรือท างาน   พร้อมกัน 2 
ตัวได้ 
 4.5) เมื่อปั๊มเกิด Overload จะมีเสียง Buzzer แจ้งเตือนตลอดเวลาที่ปั๊มเกิด Overloand แต่
สามารถกด STOP เสียงของ Buzzer ไม่ให้มีเสียงเพ่ือท าการซ่อมปั๊มให้การสู่ปกติ 
 
5. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.1) ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ       
บอร์ดเพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2) ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์อุปกรณ์ชุดสาธิตระบบ Cold        
Water Pump 
 5.3) จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์อุปกรณ์ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ที่ได้
ก าหนดให้ควบคุมเนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 5.4) น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข  
 5.5) น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของ         
ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 
 5.6) วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 
6. วิเคราะห์ข้อมูล  
 6.1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการประเมิน 

   x   =   (∑x)/N 

 เมื่อ  x          =     ค่าเฉลี่ย 
   ∑x       =   ผลรวมของคะแนน 
   N     =   จ านวนพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 
   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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    S.D. = √((∑▒〖(x-x  )〗)/(n-1)) 
   
 เมื่อ      S.D. หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 

             x   หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
 
 6.2) การประเมินประสิทธิภาพ 
  การศึกษาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump จาก
 พนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จ านวน  5  ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานระบบ
 ไฟฟ้าและสุขาภิบาลในอาคารสูง พนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ที่ท าหน้าที่ประเมิน
 ประสิทธิภาพอุปกรณ์ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump  
  โดยแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump มีลักษณะ
 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ และน ามาวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามแต่ ละ
ข้อได้ใช้เกณฑ์การก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้ ดังต่อไปนี้  
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   4.5 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับดีมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   3.5 - 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   2.5 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.5 - 2.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  0.0 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการท างานของชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ที่ใช้ในการจ าลองระบบ Cold Water       
    Pump ในการสลับการท างานของป๊ัมน้ าทั้ง 2 ตัว 
 การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump คณะผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ได้ทดลองโดยการให้ปั๊มน้ าสลับการท างานว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือไมได้ผลดังบันทึก
ลงในตารางที่4.1 
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ตารางที่ 4.1 การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 
 

 
 

จ านวนครั้งที่ 

 
การทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตระบบ 

Cold Water Pump 

ปั๊มน้ าตัวที่ 1 ปั๊มน้ าตัวที่ 2 
ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 

ครั้งที่ 1       

ครั้งที ่2       

ครั้งที ่3       

ครั้งที่ 4       

ครั้งที่ 5       

  
 จากตารางที่ 4.1 ผลพบว่าการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตระบบ Cold Water 
Pump โดยการทดสอบสลับการท างานของปั๊มน้ าสามารถสลับการท างานของปั๊มได้โดยการทดสอบจ านวน 5 
ครั้ง สามารถท างานได้ดีทุกครั้ง  
 
2. ผลทดลองการท างานของระบบควบคุมชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 
 การทดลองหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump คณะผู้วิจัยได้ท า
การทดลองจ านวน 5 ครั้ง โดยการบิดสวิตซ์ Auto และ Manual ซึ่งผลทีไ่ด้บันทึกลงดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ผลทดลองการท างานของระบบควบคุมชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 

 
 
จ านวนครั้งที่ 

ผลทดลองการท างานของระบบควบคุมชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 
Auto Manual 

ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 
ครั้งที่ 1       

ครั้งที่ 2       

ครั้งที่ 3       

ครั้งที่ 4       

ครั้งที่ 5       
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 จากตารางที่ 4.2 ผลพบว่าผลทดลองการท างานของระบบควบคุมชุดสาธิตระบบ Cold Water 
Pump สามารถท างานทั้ง Auto และ Manual โดยการทดลองจ านวน 5 ครั้ง ท างานได้ดีทุก ครั้ง 
 
3. ผลการหาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ที่มีต่อการใช้งาน    
    ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 
 การประเมินความพึงพอใจ  โดยสุ่มจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส 5 คน  ผู้ประเมินการ
ท างานจริง 5 คน  ในการทดลองการท างานชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ซึ่งผลที่ได้บันทึกลงดังตาราง
ที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส ผู้ทดสอบการ        
ท างานจริง 5 คน 

 
 จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส 5 คน 
จากการทดสอบใช้งานชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump ด้านการออกแบบ มีข้อดีคือ การติดตั้งปั๊มน้ ามี

 
ที ่

หัวข้อการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบ 
1. ขนาด รูปทรง และความสวยงาม เหมาะสมเพียงใด 4.4 0.547723 มาก 

2. การติดตั้งชุดควบคุมการท างานมีความเหมาะสม
เพียงใด 4.6 

 
0.547723 

 
มากที่สุด 

3. การติดตั้งปั๊มน้ ามีความเหมาะสมเพียงใด 4.8 0.447214 มากที่สุด 

4. วัสดุที่น ามาใช้งานสร้างเหมาะสมเพียงใด 4.2 0.447214 มาก 
5. การเคลื่อนย้ายของชุดสาธิตระบบ Cold Water 

Pump เหมาะสมเพียงใด                                     4.2 
 

0.83666 
 

มาก 
ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 

6. อัตราการปั๊มน้ ามีความเหมาะสมเพียงใด 4.6 0.547723 มากที่สุด 

7. การสลับการท างานของปั๊มน้ าเหมาะสมเพียงใด 4.2 0.447214 มาก 
8. การจัดวางสวิตซ์ควบคุมง่ายต่อการใช้งานหรือไม่ 4.6 0.547723 มากที่สุด 

9. การใช้ปั๊มน้ าจ าลองการใช้น้ ามีความเหมาะสมเพียงใด 4.6 0.547723 มากที่สุด 
10. ง่ายต่อการน าไปใช้ในการอบรมพนังงานใหม่หรือไม่ 4.2 0.447214 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.116721 มาก 
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ความเหมาะสมเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย(x  =4.8) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.= 0.44)  และมี
ข้อด้อยวัสดุที่น ามาใช้งานสร้างเหมาะสมเพียงใดและการเคลื่อนย้ายของชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump 

เหมาะสมเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ มาก  ค่าเฉลี่ย(x  =4.2) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.83) ส่วนด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งาน มีข้อดีคือ การจัดวางสวิตซ์ควบคุมง่ายต่อการใช้งานหรือไม่ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย

(x  =4.6) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.54) และมีข้อด้อย การสลับการท างานของปั๊มน้ าเหมาะสมเพียงใด อยู่

ในเกณฑ์ มาก ค่าเฉลี่ย (x  =4.2) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.44)  ผลสรุปรวม  พบว่า  ชุดสาธิตระบบ 

Cold Water Pump  อยู่ในเกณฑ์ มาก ค่าเฉลี่ยรวม (x  =4.44) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.11) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump สามารถใช้งานได้ง่าย และระบบการท างานมี
ความสอดข้องกับระบบจริง ในการสาธิตการท างานของ ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump  
            จากผลการทดลองข้างต้น ได้มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสาธิตระบบ Cold 
Water Pump ได้ผลการทดลองคือผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยสอดคล้องกับทฤษฏีการศึกษา
ความพึงพอใจของ อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ 
หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้า
และสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือ
บวก 
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยใช้ ชุดสาธิตระบบ Cold Water Pump มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ควรต่อยอดสร้างอุปกรณ์จัดเก็บเพ่ือให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
  2. ควรเพิ่มวงจรไฟส ารองเพ่ือจะน าชิ้นงานไปสาธิตในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าได้                                      
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S 098 
เครื่องควบคุมสายพานล าเลียงแบบอัตโนมตัิ 

Automatic conveyor control 
 

              พนมพร  พลพิพัฒน์ 
             Phanomporn  polpipat 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยเรื่อง เครื่องควบคุมสายพานล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติ Automatic Conveyor Control มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติ และทดสอบหา
ประสิทธิภาพการท างานของ Photoelectric sensor ซึ่งทางผู้วิจัยได้ออกแบบระบบควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ที่
ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์ ท างานร่วมกับ PLC ของเครื่องตรวจสอบขวดเปล่า ( EBI ) จากการ
ทดสอบพบว่าการตรวจจับวัตถุของ Photoelectric sensor มีความแม่นย าสูง สามารถสั่งงานให้สายพานหยุด
เมื่อมีขวดล้มเต็มถาดดักขวด ช่วยลดความสูญเสียด้านพัสดุประกอบการบรรจุ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของเครื่องจักร จากการทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดให้เป็นพนักงานควบคุม
เครื่องจักร ของบริษัทมงคลสมัยจ ากัด จ านวน 3 คน และเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามด้วยสถิติการวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย  ( ) หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลของการเฉลี่ยด้านประเมินความพึงพอใจของ
เครื่องควบคุมสายพานล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติอยู่ในระดับดี ( = 4.17) ดังนั้สรุปได้ว่า เครื่องควบคุม
สายพานล าเลียงแบบอัตโนมัติสามารถน าไปงานได้จริง 
 
ค าส าคัญ : เครื่องตรวจสอบขวดเปล่า , สวิตซ์ฉุกเฉิน , สายพานล าเลียง       
 
Abstract 

Research project Automatic bottle conveyor control machine Automatic Conveyor 
Control aims to design and build automatic bottle conveyor control machines. And test for 
the performance of Photoelectric sensor, which the researcher has designed a control 
system using a device that uses a 24 volt DC voltage, works with the PLC of an empty bottle 
inspection machine (EBI). From the test it was found that the detection of the object of 
Photoelectric sensor with high accuracy Can order the belt to stop when there is a bottle  
 
_________________ 
บริษัทมงคลสมัยจ ากัด 
phanomporn.pol@gmail.com 
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falling full of the bottle trap Helps to reduce the loss of packaging materials And increase 
the efficiency of the machine From the sample satisfaction test Designated as a machine 
operator Of Mongkhontham Company Limited, 3 persons and average score from the 
questionnaire with statistical analysis of average data ( ), finding S.D. standard deviation, 
the result of the average satisfaction assessment of the automatic bottle conveyor control 
machine is at a good level ( = 4.17) therefore concluded that Automatic conveyor control 
machines can be brought to work. 
 
Keywords : Empty bottie inspector ,  Emergency switch ,  Belt conveyor 

 

บทน า 
สายการบรรจุสุรา ของบริษัทมงคลสมัยจ ากัด มีการใช้สายพาน  ในการล าเลียงขวดระหว่างเครื่องจักร  

และสายพานที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องล้างขวด  ไปยังเครื่องตรวจสอบขวดเปล่า  ( EBI )  จะมีถาดส าหรับดัก
ขวดที่ล้มและไหลมาตามสายพาน ให้หลุดออกจากสายพานตกมายังถาดดักขวดเพ่ือไม่ให้กีดขวางการล าเลียง
ขวด หากเมื่อขวดล้มไหลตกลงไปจนเต็มถาดแล้ว และพนักงานควบคุมเครื่องจักรไม่ได้อยู่บริเวณนั้นและหยุด
การท างานของสายพานไม่ทัน   จะท าให้ขวดตกลงพ้ืนและแตกเป็นจ านวนมาก เกิดการสูญเสียด้านพัสดุ
ประกอบการบรรจุ (Packaging Loss) และท าให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ลดลง ซึ่งขวดสี
ชาเป็นส่วนหนึ่งของพัสดุประกอบการบรรจุ และเป็นต้นทุนการผลิตสุรา มีราคาดังนี้ 
 1.1. ราคาขวดใหม่สีชา  625 ml  ราคาขวดละ    5.80       บาท 
 1.2. ราคาขวดเก่าสีชา    625 ml  ราคาขวดละ    2.50       บาท 
 1.3. ราคาขวดใหม่สีชา  330 ml  ราคาขวดละ    4.30       บาท 
 1.4. ราคาขวดเก่าสีชา    330 ml  ราคาขวดละ    1.80       บาท 
ซ่ึง (Packaging Loss) และ(OEE) จะมีผลต่อการผลิต ท าให้ต้นทุนในการผลิตสุราสูงขึ้น  
 จากหลักการและปัญหาดังกล่าว ผู้ด าเนินงานวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการสร้างเครื่องควบคุมสายพาน
ล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติขึ้นมา เพ่ือลดความสูญเสียด้านพัสดุประกอบการบรรจุ และลดเวลาการหยุดการผลิต 
ในระหว่างการผลิตสุราโดยไม่จ าเป็น ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับ ค่า (OEE) และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินงานของแผนกบรรจุสุรา 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
  เพ่ือสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพ ของเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงแบบอัตโนมัติ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ด้านพัสดุบรรจุ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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การศึกษาโครงงานเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงแบบอัตโนมัติ มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. สายพานล าเลียง (Belt conveyor) 

2. สวิตซ์ล าแสง (Photoelectric Switch) 

3. โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller) 

4. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

5. การศึกษาความพึงพอใจ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการด าเนินโครงงาน เครื่องควบคุมสายพานล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติ ผู้ศึกษาได้ล าดับขั้นตอนการ
ด าเนินการไว้ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการออกแบบวงจรเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติ 
 2. ขั้นตอนด าเนินการติดตั้งเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติ 
 3. ขั้นตอนการทดสอบการท างานของวงจรตรวจับ 
 4. ขั้นตอนการด าเนินการใช้งานกับการผลิตจริงพร้อมบันทึกข้อมูล 
 5. ขั้นตอนการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 
ผลการวิจัย 
1. การทดสอบการท างานของเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงขวดแบบอัตโนมัติ 

หลังจากท่ีได้ด าเนินการสร้างเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ทางผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบการท างานของเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงอัตโนมัติ และบันทึกจ านวนครั้งที่สายพานหยุดละ
จ านวนขวดแตกบริเวณถาดดักขวดล้มในรอบการผลิตของเดือนธันวาคมในวันที่ 1 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

ช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น และได้ผลการทดสอบตามตารางท่ี 1 

 วันท่ี 
เวลาที่เริม่

บรรจ ุ
เวลาที ่

หยุดบรรจ ุ
จ านวนครั้งท่ี 

สายพานหยดุจากขวดล้มเต็มถาด 

จ านวนขวด
แตกบริเวณ
ถาดดักขวด 

1/12/61 8:00 น. 17:00 น. 6 0 

3/12/61 8:00 น. 17:00 น. 2 0 

4/12/61 8:00 น. 17:00 น. 9 0 

6/12/61 8:00 น. 17:00 น. 12 0 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการบันทึกข้อมูล 
   จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนครั้งที่สายพานล าเลียงขวดหยุดเนื่องจากมีขวดล้มไหลลงมาเต็มถาด และ
จ านวนขวดที่แตกบริเวณถาดดักขวดล้ม 
2. ผลการทดสอบ 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการท างานงานของเครื่องควบคุมสายพานล าเลียงอัตโนมัติ สามารถหยุด
การท างานของสายพานเมื่อขวดล้มเต็มถาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีขวดแตกบริเวณถาดดักขวด ซึ่ง
เป็นความสูญเสียด้านพัสดุประกอบการบรรจุ สามารถเพ่ิมค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรใน
สายการผลิตสุราของบริษัทมงคลสมัยได้ 

- %สูญเสียสะสม ณ พฤศจิกายน 2561 = 0.11 

- %สูญเสียสะสม ณ ธันวาคม 2561 = 0.05 

- %ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ณ พฤศจิกายน = 94.00 

- %ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ณ ธันวาคม = 95.52 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ระบบตรวจจับวัตถุมีความแม่นยาเนื่องจาก การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่ดีและเหมาะสมกับการใช้
งานเมื่อมีขวดล้มในสายพานล าเลียงมากจะท าให้สายพานล าเลียงหยุดบ่อยครั้ง จะท าให้สูญเสียเวลาในการ
เดินเครื่องมากขึ้นซึ่งมีผลต่อการค านวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรแก้ปัญหาขวดล้มที่มาจากหน้าเครื่องล้างขวด เพ่ือช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
2. ควรมีการทวนสอบการท างานของวงจรตรวจจับเป็นระยะ เพ่ือประสิทธิภาพการท างานที่ 

 

7/12/61 8:00 น. 17:00 น. 4 0 

8/12/61 8:00 น. 15:45 น. 3 0 

8/12/61 8:00 น. 17:00 น. 8 0 

11/12/61 8:00 น. 17:00 น. 2 0 

12/12/61 8:00 น. 17:00 น. 0 0 

13/12/61 8:00 น. 17:00 น. 8 0 

14/12/61 8:00 น. 17:00 น. 15 0 

  
ผลรวม 69 0 
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S 099 
เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ 

(Divide Signal Line Versatile Machine) 
ธนากร  แก้วเปี้ย และ ปิยะดิษฐ์ จินนะ 

Thanakorn  Kaewpia and Piyadit jinna 
 

บทคัดย่อ 
เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาในการแบ่งสายของพนักงาน 

บริษัท แชท 108 คอร์เปอร์เรชั่น  เพ่ือเปรียบเทียบการท างานระหว่าง การใช้เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณ
อเนกประสงค์และการใช้คนแบ่ง และเพ่ือหาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงที่มีต่อเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณ
เอกประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ 24VDC ท างานร่วมกับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์โดย
ใช้สวิตช์เป็นตัวปิด/เปิด เพ่ือควบคุมมอเตอร์ 24VDC ที่ใช้ในการหมุนเพลาที่หมุนโลสายเพ่ือแบ่งสายน า
สัญญาณ จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ โดยการ
เปรียบเทียบการแบ่งสายโดยใช้เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์กับการใช้พนักงานแบ่งสาย พบว่าถ้า
ระยะสายน าสัญญาณสั้นจะใช้ระยะเวลาการแบ่งสายน้อยลง และถ้าระยะสายยาวจะใช้ระยะเวลาการแบ่งสาย
มากตามความยาวของสายที่แบ่ง และผู้จัดท าได้หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานของเครื่องแบ่ง
สายน าสัญญาณอเนกประสงค์ และประเมินความพึงพอใจ จากพนักงาน 5 คน ในบริษัท แซท 108 คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ในการทดลองการใช้งานเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยก าร
ประเมินความพึงพอใจของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์จากพนักงาน 5 คนมีค่าเฉลี่ยรวม 

(x  =4.18) และ ค่าความเบี่ยงเบน(S.D =0.61) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี  
 

ค าส าคัญ : เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์  สายน าสัญญาณ  อเนกประสงค์   
 
Abstract 

Divide Signal Line Versatile Machine The objective is to reduce the time for dividing 
the line of employees. Sat 108 Corporation To compare work between The use of Divide 
Signal Line Versatile Machine and the use of dividers And to find satisfaction from real users 
towards Divide Signal Line Versatile Machine Which the researcher designed using a 24VDC 
power supply, working with a motor speed control circuit using a switch on / off To control 
_______________________ 
บริษัท แซท 108 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
Piyadit2@gmail.com 
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the 24VDC motor used to rotate the shaft that rotates the cable to divide the signal line 
From testing for the performance of the Divide Signal Line Versatile Machine By comparing 
the dividing line by using a multipurpose signal divider and using the staff to divide the line 
Found that if the short distance of the signal line is used, the duration of the line breaks less 
And if the long distance line is used, the length of the call is divided according to the length 
of the dividing line And the organizer can find the satisfaction of the users with the use of 
Divide Signal Line Versatile Machine And evaluating satisfaction from 5 employees In Sat 108 
Corporation Company Limited In the trial of using a Divide Signal Line Versatile Machine The 
results showed that the average satisfaction assessment of the Divide Signal Line Versatile 

Machine from 5 employees had a total average (x   = 4.18) and deviation (S.D = 0.61) which 
was in good condition 

 
Keywords : Divide Signal Line Versatile Machine,  Signal line/,  Versatile 

 

บทน า 
 ปัจุบันบริษัท แชท108 คอร์ปอร์เรชั่น ได้น าสายน าสัญญาณประเภท ต่างๆมาจ าหน่าย เช่น สายโค
แอ็กซ์เชียล,สายโคแอ็กซ์เชียลแบบมีสลิง,สายโคแอ็กซ์เชียลแบบมีเพาเวอร์ไลน์ ,สายแลนภายใน,สายแลน
ภายนอก,สายแลนภายนอกแบบมีสลิง,สายแลนภายนอกแบบมีเพาเวอร์ไลน์ โดยทั่วไปสายแต่ละชนิดที่ได้มา
จัดจ าหน่ายจะมีความยาวตั้งแต่ 100 เมตร จนถึง 500 เมตร ซึ่งสายน าสัญญาญต่างๆที่น าเข้ามาจะมีความยาว
และจะมีต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อเมตรแล้วต่ ากว่าสายที่มีระยะสั้นกว่า ทางบริษัทจึงได้น าสายที่มีขนาดความยาว
ตั้งแต่100จนถึง500เมตรมาจ าหน่ายจ านวนมาก ความต้องการของลูกค้าในการซื้อสายน าสัญญาณโดย
ส่วนมากลูกค้าจะซื้อสายความยาวเฉลี่ยอยู่ที่5-100เมตรทางบริษัทจึงได้ท าการแบ่งสายจากที่มีความยาวมากๆ
แบ่งตามความต้องการของลูกค้าแต่ในการแบ่งสายแต่ละครั้งจะเสียเวลาในการแบ่งสายตามขนาดความยาวที่
ลูกค้าต้องการเพราะสายน าสัญญาณที่มีขนาดความยาวมากจะมีน าหนักมากและแข็งยากต่อการม้วนสาย อีก
ทั้งยังใช้พนักงานหลายคนในการม้วนสายแต่ละครั้ง 
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ ที่มีโครงสร้างเป็น
เหล็กมีล้อเลื่อนส าหรับเคลื่อนย้าย โดยมีเพลา2เพลาวางขนานกันบนโครงเหล็ก โดยใช้มอเตอร์12 V เป็น
ตัวหมุนเพลา และควบคุมด้วยวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ เพ่ือแบ่งสายจากโลว์สายไปยังโลว์สายที่ต้องการแบ่ง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือลดเวลาในการแบ่งสายของพนักงานบริษัท แชท108 คอร์ปอร์เรชั่น 
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2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการท างานระหว่าง การใช้เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์และการใช้
คนแบ่ง 

2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงที่มีต่อเครื่องแบ่งสายเอกประสงค์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ Divide Signal Line Versatile Machineผู้
ด าเนินงานได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1.มอเตอร์12v 
2.วงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
3.แหล่งจ่ายไฟ12V DC 
4.สายน าสัญญาณโคแอคเชียล 
5.สายคู่ตีเกลียวUTP-STP 
6.การศึกษาความพึงพอใจ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.มอเตอร์ 12V 
  มอเตอร์ไฟฟ้าคือ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลการท างานปกติของ

มอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์และ
สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสในขดลวดท าให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่เหล็กท้ังสอง 

หลักการท างานของมอเตอร์ เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดตัวน าที่พันอยู่บนแกนอาร์เมเจอร์ จะเกิดสัน
แรงแม่เหล็กรอบ ๆ ตัวน า และท าปฏิกิริยากับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ท าให้เกิดแรง
ผลักข้ึนบนตัวน าท าให้อาร์เมเจอร์หมุนไปได้ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลและวางอยู่บนแกนของอาร์เมเจอร์โดย
วางห่างจากจุดศนูย์กลางเป็นระยะ rก าหนดให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่ปลายAและไหลออกที่ปลายBจาก
คุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดผ่านซึ่งกันและกันดังนั้นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กจะมีจ านวนมากที่
ด้านบนของปลาย A จึงท าให้เกิดแรง F1 กดตัวน า A ลงด้านล่างและขณะเดียวกันที่ปลาย B นั้น เส้นแรง
แม่เหล็กจะมีปริมาณมากที่ด้านหน้าท าให้เกิดแรง F2 ดันให้ตัวน า B เคลื่อนที่ด้านบนของแรง F1 และ F2 นี้
เองท าให้อาร์เมเจอร์ของมอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นการท างานของมอเตอร์จึงขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า
เมื่อเอาตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปวางใสนามแม่เหล็กมันจึงพยายามท าให้ตัวน าเคลื่อนที่ไปในทิศทาง
ที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี ้
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รูปที่ 2.1 มอเตอร์ไฟฟ้า 
ที่มา : http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 

  คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติประจ าตัวของมอเตอร์ ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่ควรจะทราบอย่างกว้าง ๆ 
โดยมิได้เจาะลึกเข้าไปในเนื้อหาเชิงวิชาการแต่อย่างใด ได้แก่ ลักษณะโครงสร้าง ลักษณะงาน ลักษณะของ
วงจรเช่นคุณสมบัติ ของมอเตอร์อนุกรม คือ ลักษณะโครงสร้าง ประกอบด้วยลวดหนามแม่เหล็กที่มีความ
ต้านทานต่ ามาก (พันด้วยลวดทองแดงเส้นใหญ่น้อยรอบแกนข้ัวแม่เหล็ก) ต่อเป็นอนุกรมกับอาร์เมเจอร์และต่อ
โดยตรงกับแรงดันเมน ลักษณะวงจร A1 – A2 เป็นอาร์เมเจอร์ต่อเป็นอนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กชุด
อนุกรม D1 – D2 และต่อโดยตรงกับสายเมน L+, L- และลักษณะสนามแม่เหล็กท าให้ความเร็วสูงเมื่อโหลดลง 
จึงเป็นมอเตอร์ที่หมุนไม่คงท่ีความเร็วเปลี่ยนแปลงไปตามโหลดจะเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นมอเตอร์สตาร์ท
เครื่องพ่นน้ าคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นคุณสมบัติประจ าเครื่องกลไฟฟ้าแต่ละประเภทเช่นเดียวกัน ที่ให้
รายละเอียดซึ่งเจาะลึกเข้าไปในเชิงวิชาการ สามารถทดสอบและวัดด้วยเครื่องวัดได้ด้วยวิธีทดลองใน
ห้องปฏิบัติการทดลอง ส่วนใหญ่จะแสดงด้วยกราฟเพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าหนึ่งกับอีกค่าหนึ่ง 
เช่น สมรรถในการก าเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแสดงด้วย “กราฟแม่เหล็กอ่ิมตัว 
(Saturation หรือ Magnetization curve)” สมรรถนะในการจ่ายโหลดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแสดงด้วย 
External Characteristic ส่วนคุณสมบัติทางเทคนิคของมอเตอร์จะแสดงด้วย Performance Curve ซึ่งได้แก่ 
สมรรถนะในการหมุนขับโหลด (Speed load Curves หรือSpeed/load Characteristic) แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกระแสมอเตอร์(n = ความเร็วรอบให้อยู่บนแกน Y หรือ Ordinate และ 
Ia = กระแสอาร์เมเจอร์ให้อยู่บนแกน X หรือ abscissae) หรืออาจให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ
(nเป็นordinateหรือแกน Y) กับทอร์ค หรือก าลังที่หมุนขับงาน ( T= ทอร์ด, P=ก าลังวัตต์หรือกิโลวัตต์ให้อยู่
บนแกน x หรือ abscissae ) จุดประสงค์เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบของ
มอเตอร์ที่หมุนขับโหลดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อโหลเปลี่ยนแปลง 

ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
เฟรมหรือโยค (Frame Or  Yoke) เป็นโครงภายนอกท าหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กจาก

ขั้วขั้วแม่เหล็ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวด 
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รูปที่ 2.2 เฟรมมอเตอร์ 
ที่มา : http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 

สวนแรกแกนขั้ว (Pole Core) ท าด้วยแผ่นเหล็กบางๆ กั้นด้วยฉนวนประกอบกันเป็นแท่งยึดติดกับ
เฟรมส่วนปลายที่ท าเป็นรูปโค้งนั้นเพื่อโค้งรับรูปกลมของตัวโรเตอร์เรียกว่าขั้วแม่เหล็ก (Pole Shoes) มี
วัตถุประสงค์ให้ขั้วแม่เหล็กและโรเตอร์ใกล้ชิดกันมากท่ีสุดเพ่ือให้เกิดช่องอากาศน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดช่อง
อากาศน้อยที่สุดจะมีผลให้เส้นแรงแม่เหล็กจากข้ัวแม่เหล็กจากข้ัวแม่เหล็กผ่านไปยังโรเตอร์มากที่สุดแล้วท าให้
เกิดแรงบิดหรือก าลังบิดของโรเตอร์มากเป็นการท าให้มอเตอร์ มีก าลังหมุน (Torque) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 แกนขั้ว 
ที่มา : http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 

ส่วนที่สอง ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะพันอยู่รอบๆแกนขั้วแม่เหล็กขดลวดนี้ท าหน้าที่รับ
กระแสจากภายนอกเพ่ือสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดข้ึน และเส้นแรงแม่เหล็กนี้จะเกิดการหักล้างและเสริมกัน
กับสนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ท าให้เกิดแรงบิดขึ้นแกนเพลา (Shaft) เป็นตัวส าหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และ
ยึดแกนเหล็กอาร์มาเจอร์  (Armature Croe) ประกอบเป็นตัวโรเตอร์แกนเพลานี้จะวางอยู่บนแบริ่ง เพื่อบังคับ
ให้หมุนอยู่ในแนวนิ่งไม่มีการสั่นสะเทือนได้  
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รูปที่ 2.4 แกนเพลา 
ที่มา : http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 

แปรงถ่านท าด้วยคาร์บอนมีรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าในซองแปรงมีสปิงกดอยู่ด้านบนเพื่อให้ถ่านนี้
สัมผัสกับซี่คอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลาเพื่อรับกระแส และส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างขดลวดอาร์มาเจอร์ กับ
วงจรไฟฟ้าจากภายนอก คือถ้าเป็นมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรงจะท าหน้าที่รับกระแสจากภายนอกเข้าไปยังคอม
มิวเตเตอร  ์ให้ลวดอาร์มาเจอร์เกดแรงบิดท าให้มอเตอร์หมุนได้ 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.5 แกนเพลา 
ที่มา : http://praponangkeaw-motor.blogspot.com/ 

หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Motor Action) เมื่อเป็นแรงดันกระแสไฟฟ้าตรงเข้าไปใน
มอเตอร์ ส่วนหนึ่งจะ แปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์เข้าไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึ้น และ
กระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil) สร้างข้ัวเหนือ-ใต้ข้ึน จะเกิด
สนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติของเส้นแรง แม่เหล็ก จะไม่ตัดกันทิศทางตรงข้ามจะ
หักล้างกัน และทิศทางเดียวจะเสริมแรงกัน ท าให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ ซึ่งวางแกนเพลาและแกนเพลานี้ 
สวมอยู่กับตลับลุกปืนของมอเตอร์ ท าให้อาร์มาเจอร์นี้หมุนได้ ขณะที่ตัวอาร์มาเจอร์ท าหน้าที่หมุนได้นี้เรียกว่า 
โรเตอร์ (Rotor) ซึ่งหมายความว่าตัวหมุน การที่อ านาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกัน ท าให้ขดลวด
อาร์มาเจอร์ หรือโรเตอร์หมุนไปนั้นเป็นไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิ่ง(Fleming’left hand rule) 

2.วงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
วงจรปรับความเร็วมอเตอร์ เป็นวงจรที่มาควบคุบควบความเร็วรอบของมอเตอร์ที่จะหมุนเพลาเหล็ก

เพ่ือม้วนหรือเก็บสายใส่โลว์สาย การใช้งานของวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ง่ายไม่สับซ้อนและมีราคาไม่แพง 
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รูปที่ 2.6 วงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
ที่มา : https://www.arduinoall.com/product/ 

หลักการท างานของวงจร 
การท างานจะเป็นการปรับค่าของแรงดันไฟฟ้าส าหรับควบคุมความเร็วของตัวมอเตอร์ผ่านการปรับที่

ตัวต้านทานปรับค่าได้คือตัว VR1 ซึ่งท างานร่วมกันกับตัวทรานซิสเตอร์ ที่ขาอิมิเตอร์ของ Q1 และ Q2 ซ่ึง
ส าหรับวงจรนี้จะมีการก าหนดแรงดันไฟฟ้าให้ตัวมอเตอร์กระแสตรงโดยสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0-12 โวลต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7ลายวงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 
ที่มา : https://iill.me/post 

 
3.แหล่งจ่ายไฟ12V DC 
 สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดันแบบหนึ่ง 

และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไปสลับโวลต์สูง ให้เป็นแรงดันไฟตรงค่าต่ า เพื่อใช้ในงานอิเลคทรอนิกส์ได้
เช่นเดียวกันแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น (Linear Power Supply) ถึงแม้เพาเวอร์ซัพพลายทั้งสองแบบจะต้องมีการใช้
หม้อแปลงในการลดทอนแรงดันสูงให้เป็นแรงดันต่ าเช่นเดียวกัน แต่สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจะต้องการใช้หม้อ
แปลงที่มีขนาดเล็กและน้ าหนักน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นอีกทั้งสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายยังมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าอีกด้วย 
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 ในปัจจุบันสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราอย่างมากเครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์
ขนาดเล็กซึ่งต้องการแหล่งจ่ายไฟที่มีก าลังสูงแต่มีขนาดเล็กเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร และ 
โทรทัศน์ จ าเป็นจะต้องใช้สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายแนวโน้มการน าสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายมาใช้ในเครื่องใช้
อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภทจึงเป็นไปได้สูง การศึกษาหลักการท างานและการออกแบบสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพ
พลายกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น 

 
รูปที่ 2.8แหล่งจายไฟสวิตซ์ซิ่ง 12V 

ที่มา : https://www.google.com/search?q=แหล่งจายไฟสวิตซ์ซิ่ง+12v+คือ&source 
 ข้อได้เปรียบของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น คือประสิทธิภาพที่

สูง ขนาดเล็ก และน้ าหนักเบากว่าแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นใช้หม้อแปลงความถี่ต่ าจึง
มีขนาดใหญ่ และน้ าหนักมาก ขณะใช้งานจะมีแรงดันและกระแสผ่านตัวหม้อแปลงตลอดเวลา ก าลังงาน
สูญเสียที่ เกิดจากหม้อแปลงจึงมีค่าสูง การคงค่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นส่วนมากจะใช้เพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์ต่ออนุกรมที่เอาต์พุตเพ่ือจ่ายกระแสและคงเค่าแรงดัน ก าลังงานสูญเลียในรูปความร้อนจะมีค่า
สูงและต้องใช้แผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่ซึ่งกินเนื้อที่ เมื่อเพาเวอร์ซัพพลายต้อง่ายก าลังงานสูงๆ จะท าให้
มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก ปกติแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นจะมีประสิทธิภาพประมาณ 30% หรืออาจท าได้สูงถึง 
50% ในบางกรณี ซึ่งนับได้ว่าค่อนข้างต่ าเม่ือเปรียบเทียบกับสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายซึ่งมีประสิทธิภาพในช่วง 
65%-80%สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายมีช่วงเวลาโคลสต์อัพประมาณ 20x10-3 ถึง 50x10-3 วินาที ในขณะที่
แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นจะท าได้เพียงประมาณ 2x10-3  วินาที ซึ่งมีผลต่อการจัดหาแหล่งจ่ายไฟส ารองเพ่ือ
ป้องกันการหยุดท างานของอุปกรณ์ท่ีใช้กับเพาเวอร์ซัพพลายเมื่อเกิดการหยุดจ่ายแรงดันไฟสลับ รวมทั้งสวิตชิ่ง
เพาเวอร์ซัพพลายสามารถท างานได้ในช่วงแรงดันอินพุตค่อนข้างกว้างจึงยังคงสามารถท างานได้เมือเกิดกรณี
แรงดันไฟคกอีกด้วยอย่างไรก็ตาม สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจะมีเสถียรภาพในการท างานที่ต่ ากว่า และ
ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น รวมทั้งสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายยังมี
ความซับซ้อนของวงตรมากกว่าและมีราคาสูง ที่ก าลังงานต่ าๆ แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นจะประหยัดกว่าและให้ผลดี
เท่าเทียมกัน ดังนั้นสวิคชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจึงมักนิยมใช้กันในงานที่ต้องการก าลังงานตั้งแต่  20 วัตต์ขึ้นไป
เท่านั้น 

https://www.google.com/search?q=แหล่งจายไฟสวิตซ์ซิ่ง+12v+คือ&source
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หลักการท างานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 
  สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายโดยทั่วไปมีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกันและไม่ซับซ้อนมาก

นัก ดังแสดงในรูปที่ 12 หัวใจส าคัญของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจะอยู่ที่คอนเวอร์เตอร์เนื่องจากท าหน้าที่ทั้ง
ลดทอนแรงดันและคงค่าแรงดันเอาต์พุตด้วยองค์ประกอบต่างๆท างานตามล าดับดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.9องค์ประกอบพ้ืนฐานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 
ที่มา : https://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/power/switching_regulator/ 

 
4.สายน าสัญญาณโคแอคเชียล 
สายน าสัญญาณคือสายโคแอคเชียลเป็นสายสัญญาณที่มีลักษณะกลม โดยมีแกนกลางเป็นสาย

ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน ล้อมรอบด้วยสายถักอีกชั้นหนึ่งที่มีลักษณะเป็นตาข่าย เรียกกันว่า สายชีลด์ (Shield) มี
หน้าที่ป้องกันสัญญาณรบกวน (Noise) จากนั้นจึงหุ้มอีกชั้นด้วยฉนวนสีด า สายโคแอคเชียลที่ใช้กันจะ
มี 2 ชนิด คือ 50 โอห์ม ใช้ส าหรับการส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ชนิด  75 โอห์ม ใช้ในการส่ง
ข้อมูลโทรคมนาคมท่ัวไป โดยสายโคแอคเชียลที่ใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า สาย RG-58 

ข้อดีของสายสัญญาณประเภทนี้คือ มีความคงทนและส่งข้อมูลได้ไกล แต่มีราคาค่อนข้างสูงจึงมักใช้
ส าหรับการสื่อสารข้อมูลระยะไกล หรือภายนอกอาคาร ที่ใช้ในระบบเครือข่ายอีเธอร์เน็ต จะมีทั้งสายแบบบาง 
(Thin Ethernet) ใช้ในมาตรฐาน 10 BASE 2 และ สายแบบหนา (Thick Ethernet) ซึ่งใช้ในมาตรฐาน 10 
BASE 5 โดยลักษณะการต่อเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมต่อแบบบัส (Bus Topology) 

 
 
 
 
 

 

https://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/power/switching_regulator/
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รูปที่ 2.9สายน าสัญญาณโคแอคเชียล 
ที่มา : http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf 

5.สายคู่ตีเกลียวUTP-STP 
สายคู่ตีเกลียวเป็นสายส่งสัญญาณท่ีมีลักษณะเป็นสายไฟเส้นเล็กๆที่มีการบิดเกลียวเป็นคู่เพ่ือลด

สัญญาณรบกวน โดยจะมีทั้งแบบมีสายชีลด์หุ้มอยู่ภายนอกอีก1ชั้นเรียกว่าสาย STP ซึ่งย่อมาจาก Shield 
Twist Pairและแบบไม่มีสายชีลด์หุ้มเรียกว่าUnsheild Twist Pair หรือเรียกย่อๆ ว่า สาย UTP 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10สายน าสัญญาณโคแอคเชียล 
ที่มา : http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf 

สาย UTP 
  เป็นสายที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอาคาร เนื่องจากมี

ราคาถูกและติดตั้งง่าย โดยจะเชื่อมต่อโดยใช้โทโปโลยีแบบดาว (Star Topology)โดยต่อเข้ากับหัวต่อสัญญาณ
แบบ  RJ-45 แล้วน าไปเสียบกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ คือ ฮับ (Hub)สาย  UTP จะมีหลายเกรด 
(Category) ซึ่งจะมีการตีเกลียวสายถี่/ห่างไม่เท่ากัน โดยที่ใช้ในมาตรฐาน 10 BASE T จะใช้สายเกรด 3 หรือ
ที่เรียกกันทับศัพท์ว่า สาย UTP CAT-3 ส่วนที่ใช้ในมาตรฐาน 100 BASE T จะใช้สายUTP CAT-5 หรือ CAT-
5E ปัจจุบันได้มีการผลิตเพ่ือรองรับเครือข่ายจิกะบิต (Gigabit) ในมาตรฐาน 1000 BAES TXโดยใช้สาย UTP 
CAT-6 
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ประเภทของสายUTP 
 ประเภทที่ 1/Class A:เป็นสายที่ใช้ในระบบโทรศัพท์อย่างเดียวโดยสายนี้ไม่สามรถส่งข้อมูลแบบ

ดิจิตอลได้ 
 ประเภทที่ 2/Class B: เป็นสายที่รองรับแบนด์วิธได้ถึง 4 MHz ซึ่งท าให้ส่งข้อมูลแบบดิจิตอลได้ถึง 

4MHz ซึ่งจะประกอบด้วยสายคู่บิดเกรียวอยู่ 4 คู่ 
ประเภทที่ 3/Class C: เป็นสายที่สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 16 Mbps และมีสายคู่บิดเกรียวอยู่ 4 คู่ 
ประเภทที่ 4: ส่งข้อมูลได้ถึง 20 Mbps และมีสายคู่บิดเกรียวอยู่ 4 คู่ 
ประเภทที่ 5 Enhanced (5e): มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ CAT5 แต่มีคุณภาพของสายที่ดีกว่า เพื่อ

รองรับการส่งข้อมูลแบบฟลูล์ดูเพล็กซ์ที่ 1,000 Mbps ซึ่งใช้ 4 คู่สาย 
ประเภทที่ 6/Class E: ส่งข้อมูลได้เร็วถึง 10,000 Mbps รองรับแบนด์วิธได้ถึง250 MHz 
ประเภทที่ 7/Class F: รองรับแบนด์วิธได้ถึง 600MHz และก าลังอยู่ในระหว่างการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.11 สายUTP 
ที่มา : http://teerapat0utpstp.blogspot.com/2017/07/utp-utp-unshielded-twisted-pair-

utp-100.html 
 
ข้อดีของสาย UTP 
ราคาถูกติดตั้งง่ายเนื่องจากน้ าหนักเบามีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้มา 
ข้อเสียของสาย UTP 
ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ท่ีห่างไกลมากเพราะสัญญาณที่วิ่งบนสายจะถูกลดทอนลงไปตาม

ความยาวของสาย (มีความยาวของสายในการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน100 เมตร) 
 มีการน าสายคู่พันเกลียวมารวมอยู่และมีการเพิ่มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งร่างแหนี้จะมี

คุณสมบัติเป็นเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ เรียกเกราะนี้ว่า ชิลด์ 
(Shield) และเป็นสายสัญญาณท่ีได้รับการพัฒนาต่อจากสาย UTP โดยเพิ่มการชีลด์กันสัญญาณรบกวนเพ่ือท า
ให้คุณสมบัติโดยรวมของสัญญาณดีมากข้ึน คุณลักษณะของสาย STP ก็เหมือนกับสาย UTP คือมีเรื่องเกี่ยวกับ
อัตราการบั่นทอนครอสทอร์ก 

http://teerapat0utpstp.blogspot.com/2017/07/utp-utp-unshielded-twisted-pair-utp-100.html
http://teerapat0utpstp.blogspot.com/2017/07/utp-utp-unshielded-twisted-pair-utp-100.html
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รูปที่ 2.12 สายUTP 
ที่มา : http://teerapat0utpstp.blogspot.com/2017/07/utp-utp-unshielded-twisted-pair-

utp-100.html 
ข้อดีของสาย STP 

  ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTPป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ 
ข้อเสียของสาย STP 
   มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยยืดหยุ่นในการงอพับสายมากนักราคาแพงกว่าสาย UTP 

 
6.การศึกษาความพึงพอใจ 
       อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจต
คติท่ีดขีองบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและ
สิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก                                      
       ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ ค าว่า “พึง” เป็น
ค ากริยาอ่ืน หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และค าว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ กชกร  เป้า
สุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ 
ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของ
จิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้  และเป็นความรู้ สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่ง
เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ  แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น  สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึก
ผิดหวัง ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
      Applewhite (1965) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ  เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการ ปฏิบัติงาน ซึ่ง
รวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไป ถึงความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยการมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอ่ืนที่เข้ากันได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย 

http://teerapat0utpstp.blogspot.com/2017/07/utp-utp-unshielded-twisted-pair-utp-100.html
http://teerapat0utpstp.blogspot.com/2017/07/utp-utp-unshielded-twisted-pair-utp-100.html
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      Good  (1973)  ได้กล่าวถึง  ความพึงพอใจ  หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมา 
จากความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 

      จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่าความหมายของความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
สิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น 

การวัดความพึงพอใจ 
       ความพึงพอใจเกิดข้ึนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบกับระดับ ความรู้สึก

ของนักเรียนดังนั้นในการวัด ความพึงพอใจในการเรียนรู้กระท าได้หลายวิธี ต่อไปนี้ (สาโรจน์ ไสยสมบัติ , 
2534: 39) 

1.  การใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง 
2.  การสัมภาษณ์ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัย เทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้

ผู้ตอบค าถามตามข้อเท็จจริง 
3.  การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้ง ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรมและ หลัง

การปฏิบัติกิจกรรมจะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถที่จะวัดได้หลายวิธี  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความ สะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย  หรือเป้าหมายของการวัดด้วยจึงจะส่งผลให้การวัดนั้น มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือจากการศึกษา ผู้วิจัย  สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน จะมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใดนั่น
คือสิ่งที่ครูผู้สอนจะค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจในการบริการที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และ ประเมินคุณภาพของการ
บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังวาควรจะได้รับและสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริง จากการบริการในแต่ละ
สถานการณ์การบริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปรไปตาม ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ 
ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการประกอบด้วย 1. ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะ
รับรู้วาผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็น
มากน้อยเพียงใด 2. ด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการ
ในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่วาจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ พฤติกรรมการแสดงออกของการให้บริการตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิริยาการ ตอบสนองการบริการ
ของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อ ความหมายและการปฏิบัติตนใน
การให้บริการ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องการการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง 
1.การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ ( ) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้  

สูตร   =  
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 เมื่อ   แทน คะแนนเฉลี่ย 
    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    แทน จ านวนผู้ให้คะแนนความพึงพอใจ 
2. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน ใช้สตูร ดังนี้    

    สูตร S.D.    =      
)(

2



  

 
 เมื่อ S.D.  แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 2  แทน     ผลรวมของก าลังสองของคะแนนทั้งหมด 
    แทน จ านวนผู้ให้คะแนนความพึงพอใจ 

วิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของบุคคลต่างๆ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนการประมาณค่า 
(Rating scales) ของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
              (1) ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มากที่สุด 
              (2) ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก 
              (3) ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง 
              (4) ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย 
              (5) ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยที่สุด 
  ในการแปลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงตามแบบของจอห์น ดับบลิว เบสท์ (John W. Best, 1970) ดังนี้  
              (1) 4.50 - 5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
              (2) 3.50 - 4.49 หมายถึง พอใจมาก 
              (3) 2.50 - 3.49 หมายถึง พอใจปานกลาง 
              (4) 1.50 - 2.49 หมายถึง พอใจน้อย 
              (5) 1.00 - 1.49 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด [ออนไลน์ (12/ธ.ค./2560)] 
 
 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 นายอนุรักษ์ ไชยเอม (2554 :บทที่5):จากการทดสอบพบว่าเครื่องตัดสายไฟ
อัตโนมัติสามารถที่จะท างานแทนพนักงานได้ได้และเวลาที่เหมาะสมและยังจ่ะวยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ออกไปอีกด้วย เช่น ค่าปรับเมื่อเวลาที่เราท าการส่งมอบงานได้ไม่ทันตามที่สัญญาณกันไว้ ค่าส่วนต่างของ
สายไฟตามล าดับ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

1.1 คณะผู้จัดท าได้มองเห็นปัญหาในการแบ่งสายของบริษัท แซท 108 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ซึ่งใช้เวลานานในการแบ่งสาย ผู้จัดท าจึงได้ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

 เพ่ือออกแบบโครงสร้างของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ 
1.2 คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตโดยเริ่มจากการหามอเตอร์ ซึ่งได้ศึกษาชนิด

มอเตอร์ ต่างๆ ซึ่งมีขนาดต่างกันและมีการใช้งานที่ต่างกัน ผู้จัดท าจึงได้เลือกใช้งานมอเตอร์ 24 VDC 
500W เพราะมีก าลังพอที่จะน ามาใช้สร้างเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ และได้เลือกใช้ 
Power Supply 24VDC มาใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับมอเตอร์ และวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ ที่
ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ 
     1.3 น าอุปกรณ์มาทดลองต่อร่วมใช้งานกับโครงสร้าง โดยสามารถท างานได้หรือไม่เม่ือท างาน
ได้แล้วก็น าอุปกรณ์ไปประกอบต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

 
2. การออกแบบเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ 
     ผู้จัดท าได้ออกแบบโครงสร้างเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์เพ่ือน าไปสร้างโครงสร้างเครื่อง
แบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ต่อไป 
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รูปที่ 3.2 การออกแบบเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์  
 
3. แผนผังการท างานของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์  

3.1)  การท างานของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ ใช้พลังงานจาก   
POWER SUPPLY  12VDC 
 3.2) POWER  SUPPLY 24VDC จะจ่ายไฟไปเลี้ยงมอเตอร์ 24VDC และจ่ายไฟไปรอ 
ที่สวิตช์ควบคุม 
 3.3) เมื่อกดสวิตช์ควบคุม จะเป็นการสั่งงานมอเตอร์ 24VDC ให้ท างาน 
 3.4) เมื่อมอเตอร์ 24VDC ท างาน มอเตอร์ 24VDC จะท าการหมุนเพลาหมุนสาย 
น าสัญญาณเพ่ือท าการแบ่งสายจากโลสายหลักมายังเพลาหมุนสายน าสัญญาณ 
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Power Supply 
24 VDC

Power Supply 
24 VDC

 วติชค์วบค ม วติชค์วบค ม

มอเตอร์ 
24 VDC
มอเตอร์ 
24 VDC

เพลา ม น
 ายน า  ั าณ
เพลา ม น

 ายน า  ั าณ
 

 
รูปที่ 3.3 แผนผังการท างานเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์  

4. การสร้างโครงสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ 
 เมื่อออกแบบโครงสร้างเสร็จแล้วก็น าแบบโครงสร้างของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ มา
สร้างโครงสร้างจริง 

 
รูปที่ 3.4 วัดและตัดเหล็กโครงสร้าง 

 
รูปที่ 3.5 วัดและตัดเหล็กโครงสร้าง 
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รูปที่ 3.6 การเชื่อมโครงสร้าง 

 
รูปที่ 3.7 การเชื่อมโครงสร้าง 

 
รูปที่ 3.8 ทดสอบโครงสร้างกับโลสาย 
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รูปที่ 3.9 ทดสอบโครงสร้างกับโลสาย 
 

5. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1) ศึกษาจากเอกสารต ารา คู่มือ เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน   

เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบสร้างเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

5.2) ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องแบ่งสาย 
        น าสัญญาณอเนกประสงค์ 
5.3) จัดสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องแบ่งสายน า 
       สัญญาณอเนกประสงค์ที่ได้ก าหนดให้ควบคุมเนื้อหา โดยจัดสร้างเป็นแบบมาตรา 
       ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 5.4) น าแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข  
 5.5) น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของ           
เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ 
 5.6) วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
6. วิเคราะห์ข้อมูล  

 6.1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

          ค่าเฉลี่ย             = 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลการ ประเมิน S.D 

    =   (∑x)/N 

 เมื่อ          =     ค่าเฉลี่ย 
   ∑x       =   ผลรวมของคะแนน 
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   N     =   จ านวนพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 
   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    S.D. =  

 เมื่อ      S.D. หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   X หมายถึง  ข้อมูลแต่ละตัว 

                หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
 6.2) การประเมินประสิทธิภาพ 
  การศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ จาก พนักงานบริษัท แซท 
108 คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด จ านวน  5  ท่าน ที่ท าหน้าที่ประเมิน ประสิทธิภาพเครื่องแบ่งสายน า
สัญญาณอเนกประสงค์ 
  โดยแบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ ลักษณะ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ และน ามาวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามแต่ ละข้อได้ใช้เกณฑ์การ
ก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยไว้ ดังต่อไปนี้  
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   4.5 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับดีที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   3.5 - 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับดี 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   2.5 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.5 - 2.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  0.0 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับน้อยที่สุด 

ผลการทดลอง 
การทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์คณะผู้จัดท าได้ทดลอง

หาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1.ทดสอบหาประสิทธิภาพการท างาน 
 การทดสอบหาประสิทธิภาพ เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณเอกประสงค์ โดยการ

เปรียบเทียบการแบ่งสายโดยใช้เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์กับการใช้พนักงานแบ่งสาย ซึ่งได้ผล
การทดลองดังนี ้
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ตารางที่ 4.1 ทดสอบหาประสิทธิภาพการท างาน 

 
ระยะสาย 

เวลาที่ได้ 
พนักงาน เครื่องแบ่งสายอเนกประสงค์ 

20 เมตร 5.03นาที 3.23นาที 

40 เมตร 9.18นาที 6.10นาที 
60 เมตร 12.10นาท ี 8.50นาที 

80 เมตร 19.45นาท ี 11.56นาที 
100 เมตร 25.06นาท ี 13.47นาที 

จากตารางที่ 4.1 โดยการทดลองการแบ่งสายน าสัญญาณ 5 ครั้งตามระยะสายพบว่า ถ้าระยะสายน า
สัญญาณสั้นจะใช้ระยะเวลาการแบ่งสายน้อยลง และถ้าระยะสายน าสัญญาณยาวจะใช้ระยะเวลาการแบ่งสาย
มากตามความยาวของสายที่แบ่ง 

สรุปได้ว่า ขึ้นอยู่ที่ระยะสายน าสัญญาณ ถ้าสายน าสัญญาณสั้นจะใช้เวลาในการแบ่งสายน้อยลง และ
ถ้าสายน าสัญญาณยาวจะใช้เวลาแบ่งสายมากตามระยะของสายน าสัญญาณที่เราจะแบ่ง แต่เครื่องแบ่งสายน า
สัญญาณเอนกประสงค์เวลาในการการแบ่งสายน้อยกว่าใช้พนักงานแบ่ง  

2.แสดงการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 
 แสดงการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องแบ่งสาย

อเนกประสงค์ โดยพนักงานบริษัท แซท 108 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จ านวน5ท่าน 

 
ที ่

หัวข้อการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบ 
1. ขนาด รูปทรง และความสวยงาม เหมาะสมเพียงใด 4.7 0.6 ดีที่สุด 

2. การติดตั้งชุดควบคุมมีความเหมาะสมเพียงใด 4.1 0.7 ดี 
3. การติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสมเพียงใด 4.1 0.7 ดี 

4. วัสดุที่น ามาใช้งานเหมาะสมเพียงใด 4.4 0.6 ดี 

5. การเคลื่อนย้ายเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ 3.7 0.8 พอใช้ 
ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 

6. การวางอุปกรณ์เหมาะสมเพียงใด 4.4 0.6 ดี 

7. ขนาดของเครื่องมีความเหมาะสมเพียงใด 4.3 0.6 ดี 
8. การจัดเรียงอุปกรณ์มันเหมาะสมเพียงใด 4.5 0.7 ดี 

9. ความปลอดภัยของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณ
อเนกประสงค์เหมาะสมเพียงใด 

3.8 0.5 พอใช้ 
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จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้จริง โดยพนักงานบริษัท แซท 108 คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 5 คน จากการทดสอบใช้งานเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ ด้านการออกแบบ มีข้อดีคือ การ

ติดตั้งชุดควบคมุมีความง่าย  ( = 4.2 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.= 0.68 )  และจากการทดสอบงาน
เครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน  มีข้อดีคือการใช้เวลาน้อยกว่าการแบ่ง

สายโดยใช้พนักงาน( = 4.16 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.= 0.54 )  ผลสรุปรวมพบว่าเครื่องแบ่งสายน า

สัญญาณอยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม ( = 4.18 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.61 ) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณสามารถแบ่งสายน าสัญญาณได้เร็วกว่าใช้พนักงานจากการ
ทดลองข้างต้นได้มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณเอนกประสงค์ ได้ผล
การทดลองคือผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ ดี  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

3.1.ในการประดิษฐ์ควรรอบครอบในการท างานทุกขั้นตอน จดบันทึกทุกรายระเอียดของตัวอุปกรณ์
ต้องว่างแผนการว่างอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานซึ่งจะท าให้งานนั้นๆส าเร็จได้เร็วและ
ผลงานออกมาดี 

3.2 ควรมีการเรียงเก็บสายใลว์สายของเครื่องแบ่งสายน าสัญญาณอเนกประสงค์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
“สายน าสัญญาณโคแอคเชียล”: (Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เข้าถึงได้จาก : 

http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf 
 “สายคู่ตีเกลียว UTP-STP” (Online.) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก : 
 http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf 
 “มอเตอร์ 24 VDC” (Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เข้าถึงได้ 
 http://praponangkeaw-motor.blogspot.com 
 “วงจรปรับความเร็วมอเตอร์” (Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก :    
 http://www.arduinoall.com 
“แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC” (Online) เข้าค้นหา เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก :
 http://https://www.google.com/search?q=แหล่งจายไฟสวิตซ์ซิ่ง 

10. เครื่องแบ่งน าสัญญาณอเนกประสงค์เหมาะสมเพียงใด 3.8 0.3 พอใช้ 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.61 ด ี

http://home.npru.ac.th/supakit/Slide_7123703/Overview_Cable.pdf
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S 100 
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บทคัดย่อ 

โครงงานวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die 
SHIIM WASHER  จากผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER มี 2 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการออกแบบและแก้ไขแม่พิมพ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ ( x = 4.78) 
เพราะว่า แม่พิมพ์มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี มีความสะดวกในการถอดประกอบและการ
เคลื่อนย้าย ขนาดของแม่พิมพ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน ไม่ใหญ่จนเกินไป วัสดุและชิ้นส่วนที่ใช้ท าแม่พิมพ์มี
มาตรฐาน ประหยัดใช้ต้นทุนต่ าในการสร้างแม่พิมพ์ 2. ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ ( x = 4.80) เพราะว่า อุปกรณ์แม่พิมพ์ SHIM WASHER มีความเหมาะสม 
ชิ้นงานที่ผลิตมีความเท่ียงตรง มีความคงทน มีอายุการใช้เป็นเวลานาน ช่วยลดเวลาสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้น 
และมีอัตราการผลิต 20 ชิ้น ต่อนาที  
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Abstract 
 

 This thesis. purpose To create and find the efficiency of metal molds Compound 
Die SHIIM WASHER From 5 mold experts The instruments used in the research were Five-
level rating scale questionnaire Statistics used for data analysis include Average and standard 
deviation 
 The research found that Performance of metal molds Compound Die SHIIM 
WASHER There are 2 aspects. 1. Design and construction of molds Overall, the average was 
at the highest level as ( x = 4.78)  because Mold has a strong structure to support the weight 
It is easy to disassemble and move The size of the mold is suitable for the workpiece. Not 
too big Materials and components used to make molds are standard Economical use of low 
cost molds. 2. The overall production process The average is at the highest level as ( x = 
4.80) because Mold Equipment  SHIM WASHER Appropriate Precision workpieces have 
durability Long life Reduce time to produce faster The production rate is 15 pieces per 
minute. 
 

Keywords : Metal Mold 1  Compound Die 2  
  
บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และที่ส าคัญ
แม่พิมพ์เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยเพ่ิมก าลังและปริมาณการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ กับวัสดุต่างๆ 
เช่น โลหะ พลาสติก ยาง แก้ว หรือ เซรามิค ซึ่งจะสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง ขนาดและคุณภาพที่
เหมือนกัน โดยจะใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีแม่พิมพ์เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนด้านแม่พิมพ์อีกหลายแห่ง ยังขาดตัวอย่างแม่พิมพ์เพ่ือไว้ให้ผู้สนใจที่มาดูงานใน
สถานประกอบการ ทั้งนี้เพราะ ทางสถานศึกษาได้เห็นว่าบุคลากรทางด้านแม่พิมพ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
และยังขาดความรู้ความสามารถเมื่อเทียบกับคู่แข่ง จึงได้ริเริ่มให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมในกลุ่ม
ผู้ที่สนใจ  
 จากการศึกษาในวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มาจัดท าชุด แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
SHIM WASHER ประกอบการเรียนเขียนแบบ และ ประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถ
ใช้ชุดแม่พิมพ์ที่ประกอบการศึกษาดูงาน ยังขาดชุดแม่พิมพ์พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นSHIM WASHER ที่จะ
ประกอบการเรียนวิชาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ กลุ่มผู้จัดท าโครงการจึงได้พัฒนาชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและน าชิ้นส่วน
แม่พิมพ์มาเขียนแบบให้มีความสะดวกในการถอดชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพ่ือท าการวัดและน าชิ้นส่วนแม่พิมพ์มาเขียน
แบบ ซึ่งนอกจากกลุ่มผู้จัดท าโครงการจะได้น าความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษายังได้ประสบการณ์การท างาน
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เป็นทีมให้มีการน าความรู้ความคิดเห็นมารวมกันและตัดสินใจร่วมกันและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
เพ่ือนอีกด้วย  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงานของ บริษัทสุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎีการสร้างแม่พิมพ์ Compound Die  
1.1 แม่พิมพ์ Compound Die [1] หมายถึง แม่พิมพ์แบบผสมรวมเป็นแม่พิมพ์ที่มีขั้นตอนใน

การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น จ านวน 2 ถึง 3 ขั้นตอนขึ้นไปผสมรวมกันอยู่เป็นหนึ่งสถานีงานบนแม่พิมพ์ตัว
เดียว (Single station die) โดยจะมีการกระท าโดยการขึ้นรูปชิ้นงานเพียงหนึ่งต าแหน่ง แต่ถ้าชิ้นงานที่ถูกขึ้น
รูปไม่มีศูนย์กลางร่วมกันจะมีการขึ้นรูปสองต าแหน่งในหนึ่งสถานี แม่พิมพ์แบบนี้จะประหยัดต้นทุนในการผลิต
มากกว่าแบบพิมพ์แบบเดียว (Single die) เพราะถ้าขึ้นรูปชิ้นงาน 2 ขั้นตอนเช่นวงแหวนรองรับแป้นเกลียว 
(Washer) แม่พิมพ์แบบเดียวจะใช้เครื่องปั้มโลหะ จ านวน 2 เครื่อง และใช้พนักงานจ านวน 2 คน ใช้พ้ืนที่ใน
การท างาน และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้มากกว่าแม่พิมพ์แบบผสมรวม นอกจากนั้นแม่พิมพ์แบบผสมรวมยังให้ความ
ถูกต้องแม่นย าของชิ้นงานที่ผลิตสูงกว่าอีกด้วย 

1.2 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ Compound Die [1]  
   1) แผ่นยึดจับชุดพันช์  (Punch holder of die set) เป็นแผ่นยึดจับชุดพันช์ ซึ่งเป็นแผ่น
บนของดายเซ็ท (Die set) ซึ่งมีหน้าที่ในการยึดจับพันช์ และชิ้นส่วนอ่ืน ๆ ที่อยู่บนส่วนของแม่พิมพ์ด้านบน 
โดยบนแผ่นยึดจับพันช์จะมีสลักเพลา (Shank) ซึ่งท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ยึดจับกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลง 
(Ram) ของเครื่องปั้มโลหะและมีรูอยู่สองข้างของแผ่นยึดจับชุดพันช์ เพ่ือติดปลอกสวมซึ่งเมื่อประกอบแผ่นยึด
จับชุดพันช์เข้ากับแผ่นยึดจับดายแล้วปลอกนี้จะลงสวมในเพลาที่อยู่ท้ังสองข้างของแผ่นยึดจับดาย  
    2) พันช์ตัดรู (Pierving pumch) เป็นพันช์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มีไว้เพ่ือตัดรูของ
ชิ้นงาน 
   3) แป้นเกลียวยึดไพล็อต (Pilot nut) เป็นแป้นเกลียวที่ใช้ในการยึดไพล็อตให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่ถูกต้อง 
   4) สลักเกลียว (Square head set screw) ท าหน้าที่ในการกระทุ้งอุปกรณ์หยุดต าแหน่ง
อัตโนมัติ (Automatic stop) ซึ่งที่สลักเกลียวนี้จะมีแป้นเกลียวหกเหลี่ยม (Jam nut) สวมอยู่เพ่ือเอาไว้ปรับ
ระดับความสูงต่ าของสลักเกลียว 
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   5) พันช์ตัดแผ่นชิ้นงาน (Blanking punch) เป็นพันช์ที่มีรูปร่างเหมือนแผ่นชิ้นงาน เอาไว้
เพ่ือตัดแผ่นชิ้นงานพันช์ชนิดนี้จะมีหัวขนาดใหญ่ เพ่ือเอาไว้เพ่ือตัดแผ่นชิ้นงาน พันช์ชนิดนี้จะมีหัวขนาดใหญ่ 
เพ่ือเอาไว้เจาะรูใส่สลัก และสลักเกลียวยึดติดกับแผ่นยึดจับชุดพันช์ 
   6) แผ่นยึดพันช์ (Punch plate) อุปกรณ์ชนิดนี้มีไว้ส าหรับยึดจับพันช์ตัดรู ซึ่งมีหัวขนาด
เล็ก โดยจะใส่ล าตัวของพันช์เข้าไปในแผ่นยึดพันช์ จากนั้นจะน าแผ่นยึดพันช์ไปยึดติดกับแผ่นยึดจับชุดพันช์อีก
ทีหนึ่ง 
   7) ไพล็อต (Pilot) จะเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ก าหนดต าแหน่งของรูที่ได้ตัดมาแล้ว ก่อนที่
พันช์ตัดแผ่นชิ้นงานเคลื่อนที่ลงตัดแผ่นป้อนตัดชิ้นงาน 
   8) แผ่นปลดชิ้นงาน (Stripper Plate) จะเป็นอุปรณ์ที่ท าหน้าที่ในการปลดแผ่นป้อนตัด
ชิ้นงานซึ่งถูกตัดเป็นรูแล้ว ไปตัดอยู่ในล าตัวของพันช์ ดังนั้นเมื่อชุดพันช์ยกตัวขึ้น แผ่นปลดชิ้นงานก็จะท า
หน้าที่ปลดแผ่นป้อนตัดชิ้นงานให้หลุดออกจากล าตัวของพันช์ 
   9) ตัวหยุดต าแหน่งอัตโนมัติ (Automatic stop) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หยุดต าแหน่งชิ้นงาน
เมื่อตัดชิ้นงานหลุดออกไปแล้ว โดยจะหยุดต าแหน่งชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะท าให้ระยะตัดชิ้นงานมีขนาด
ห่างเท่าๆ กัน อุปกรณ์นี้เหมาะที่จะใช้กับการป้อนตัดชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ 
   10) ตัวหยุดต าแหน่งเริ่มแรกการตัด (Finger stop) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หยุดต าแหน่งชิ้นงาน
ที่สถานีแรกของตัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตัดรูแผ่นชิ้นงาน 
   11) แผ่นประคองชิ้นงานด้านหลัง (Back gage) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประคองแผ่นป้อน
ตัดชิ้นงาน เพ่ือให้การป้อนชิ้นงานอยู่ในแนวตรงตลอดระยะเวลาที่มีการตัดแผ่นชิ้นงาน 
   12) แผ่นรองรับแผ่นปลดชิ้นงานหรือแผ่นประคองชิ้นงานด้านหน้า (Front gage) เป็น
อุปกรณ์ท่ีใช้รองรับแผ่นปลดชิ้นงาน เพ่ือให้มีระยะห่างระหว่างผิวหน้าด้านล่างของแผ่นปลดชิ้นงานกับผิวหน้า
ดายมีระยะห่างท่ีแผ่นป้อนตัดชิ้นงานจะยกตัวได้ นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นแผ่นประคองแผ่นป้อนตัดชิ้นงาน
ให้เคลื่อนท่ีในแนวเส้นตรงด้วย 
   13) ดาย (Die block) เป็นอุปกรณ์ที่เป็นคมตัดชิ้นงานด้านล่างเพ่ือให้ชิ้นงานหลุดออกมา
จากการตัด 
   14) แผ่นยึดจับดาย (Die block of die set) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดจับดาย (Die) 
และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ส่วนล่างของชุดแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชนิดนี้จะถูกน าไปยึดติดกับฐานของเครื่องปั้ม
โลหะด้วย 
 
 

 

2.แนวคิดทฤษฎีด้านประสิทธิภาพในการผลิต 
ความหมายของการเพ่ิมผลผลิต หมายถึง การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ได้มีผู้ให้ความหมาย

แตกต่างกันไป เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การเพ่ิมปริมาณผลผลิต เป็นต้น ความหมายการเพ่ิม
ผลผลิต สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ 
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1) การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปัจจัยการผลิตที่ ใช้ไป 
(Input) (แรงงาน เครื่องมือ วัตถุดิบ เครื่องจักร พลังงาน และอ่ืน ๆ) กับผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิต 
(Output) (ตู้เย็น รถยนต์ การขนส่ง) ค านวณได้จาก 
  
  
 

2) การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การที่จะหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้
ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ซึ่ง
เป็นความส านึกในจิตใจ (Consciousness of Mind) เป็นความสามารถ หรือพลังความก้าวหน้าของมนุษย์ที่
จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องของการประหยัดทรัพยากร พลังงาน และเงินตรา ที่
ต้องร่วมมือปรับปรุงเร่งรัดการเพ่ิมผลผลิตในทุกระดับ เพ่ือหาความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยโดยรวม 
          สรุปว่าการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้สินค้า บริการ 
หรืองานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุก
รูปแบบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร และการใช้เทคนิคการท างานต่าง ๆ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง และคณะ [4] ได้ด าเนินการศึกษาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพ่ือใช้
ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปมะขามในครั้งนี้สามารถปั๊มโลหะรูปมะขามได้จริง มีอัตราการผลิตที่สูงมากเฉลี่ย
เท่ากับ 663 ชิ้นต่อชั่วโมง และยิ่งมีการผลิตจ านวนมาก จ านวนของเสียก็จะลดลงตามลาดับ ด้านผลการ
ประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กับกลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จานวน 38 ราย มี
ผลการประเมินเท่ากับ 4.33 ซึ่งอยู่ในระดับดี และจากผลการศึกษาในครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการใช้แม่พิมพ์
แบบต่อเนื่องจะเกิดอัตราของเสียที่น้อยมากสอดคล้องตามแนวคิดของ ธีระวัฒน์  แม้นด้วง [5] ในการใช้
แม่พิมพ์แบบต่อเนื่องจะมีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และจากผลการศึกษาก็ยังพบว่าผู้ซื้อจะซื้อสินค้าและแนะนา
ผลิตภัณฑ์นี้กับผู้อ่ืนเป็นผลมาจากราคาขายที่ตั้งไว้เหมาะสม อรอุมา กอสนาน [6] ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาใน สายการผลิต Sleeve ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ใน Spindle Motor ของบริษัท  ผลิตชิ้นส่วน 
อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งโดยการประยุกต์ โดยใช้ หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม และเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ของ
สายการผลิตดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยจึงนาเทคนิค ECRS มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการแกไข้ ปัญหาดังกล่าวท า
ให้สามารถเพ่ิมอัตราการผลิตเป็น 304 ชิ้นต่อชั่วโมง จากเดิมซึ่งมีอัตราการผลิตอยู่ ที่ 245 ชิ้นต่อชั่วโมงนั่นคือ 
ท าให้ ผลผลิตในการทางานของสายการผลิต Sleeve เพ่ิมข้ึน 24.08% 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแม่พิมพ์แม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIMWASHER  
 กลุ่มตัวอย่าง  ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมการผลิต                              
ที่ปรึกษาด้านแม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวทางด้านแม่พิมพ์  ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Compound Die 
SHIIM WASHER โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ 2) ด้านกระบวนการ
ผลิตชิ้นงาน        
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ [2] ที่มีโครงสร้าง
เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพการท างานของแม่พิมพ์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแม่พิมพ์ปั้ม Compound Die SHIIM WASHER  2) ด าเนินการ
สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาแล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหาของข้อค าถามแต่ละข้อให้ตรงกับจุดประสงค์ของการวิจัย  (Index of ltem Objective 
Congruency : IOC) 3) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบและน าไปใช้ในกระบวนการวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

         การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแม่พิมพ์แม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER ด้านการสร้าง

แม่พิมพ์ ได้แก่ ชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ประกอบกับการเขียนแบบ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแบบ COMPOND DIE และ
ท าการหาผลสัมฤทธิ์ของการสร้างแม่พิมพ์โดยสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีอยู่
ในสถานประกอบการในช่วงการออกแบบการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ด้านการออกแบบและเขียนแบบชุด
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นSHIM WASHER ผู้วิจัยเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กเหนียว เหล็กแข็ง ส าหรับจัดท าแม่พิมพ์ 
และ รอชุบแข็ง ขนาดของชิ้นงาน เช่น เหล็ก ที่ผู้วิจัยจะใช้มีขนาด 150 มม. ยาว 180 มม. และมีความสูงรวม
ทั้งหมด 200 มม. มีน้ าหนัก 2 กิโลกรัม จะมีชิ้นงานเป็นรูปแผ่นชิมและท าการหาประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIMWASHER จากแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

แม่พิมพ์บริษัทสุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมการผลิต ที่ปรึกษา

ด้านแม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวทางด้านแม่พิมพ์ ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นผู้ประเมินหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาพิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER ผู้วิจัยด าเนินการ
สรุปผลการหาประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER 
2. ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ Compound Die SHIIM แสดงดังภาพที่ 2  

ภาพที่ 2 แผนภูมิประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER  
ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ 
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 จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER ด้านการ
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพแม่พิมพ์อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ      
( x = 4.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงสร้างของแม่พิมพ์มี
ความแข็งแรงรับน้ าหนักได้ดี แม่พิมพ์มีความสะดวกในการถอดประกอบ และแม่พิมพ์มีความสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 5.00) รองลงมา คือ การออกแบบแม่พิมพ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน และ 
ขนาดของแม่พิมพ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.80) และข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ใช้ต้นทุนต่ าในการสร้างแม่พิมพ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.20) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านการออกแบบ
และสร้างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นSHIM WASHER ใช้ได ้

2. ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงาน Compound Die SHIIM แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 แผนภูมิประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER               

ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
 

จากภาพที่ 3 ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM 
WASHER ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพแม่พิมพ์อยู่ในระดับมากที่สุด 
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เท่ากับ ( x = 4.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดอุปกรณ์
แม่พิมพ์ SHIM WASHER ชิ้นงานมีความเที่ยงตรง และผลงานการศึกษาโครงการสามารถปฏิบัติงานเร็วขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.80) รองลงมา คือ อายุการใช้งานของแม่พิมพ์มีความคงทน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ              
( x = 4.60) และข้อที่มีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ลดปริมาณของเสียของชิ้นงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ           
( x = 4.00) ซึ่งสรุปผลโดยรวมด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นSHIM WASHER 
ใช้ได ้
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนาแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER กรณีศึกษา บริษัท
สุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลในแต่ละด้านของการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM 
WASHER โดยภาพรวมประสิทธิภาพของแม่พิมพ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก แม่พิมพ์โลหะ 

Compound Die SHIIM WASHER ที่คณะผู้จัดท าได้มาพัฒนาสร้างขึ้นท าให้ แม่พิมพ์มีโครงสร้างที่มีความ
แข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี แม่พิมพ์มีความสะดวกในการถอดประกอบและยังท าให้  แม่พิมพ์มีความสะดวกต่อ
การเคลื่อนย้าย ขนาดของแม่พิมพ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงานมีลักษณะที่ไม่ใหญ่จนเกินไป  การเลือกวัสดุที่
น ามาใช้ท าแม่พิมพ์มีความเหมาะสมและมีการเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน  สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ใช้
ต้นทุนต่ าในการสร้างแม่พิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับ [1] ได้ศึกษาอิทธิพลของช่องว่างของแม่พิมพ์ที่มีผลต่อการสึก
หรอของแม่พิมพ์ตัด กล่าวว่า การออกแบบแม่พิมพ์ตัดโดยก าหนดค่าช่องว่างระหว่างพันช์และดาย ที่ระดับ
ต่างกันคือ 3% 8% และ 18% ของความหนาวัสดุชิ้นงานวัสดุแผ่นตัดชิ้นงานเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม SUS430 
โดยวัสดุพันช์และดายเป็น skd11 เป็นการชุบแข็งที่ระดับความแข็ง 60 hrc ในการทดลอง พบว่า ค่าช่องว่าง
ระหว่างผมตัด 3% การสึกหรอของพันช์ เกิดขึ้นสูงที่สุดแต่ความสูงของครีบของชิ้นงานจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดและ
ความสูงของครีบจะสูงขึ้น เมื่อเกิดการสึกหรอของพันช์ ส่วนระยะถ้าช่องว่าง 8% พบว่า การสึกหรอของพันช์ 
จะเกิดขึ ้

นปานกลางความสูงของครีบที่ชิ้นงานจะเกิดขึ้นน้อยกว่า ส่วนค่าช่องว่างพันช์กับดายที่ 18% พบว่า
การสึกหรอจะเกิดข้ึนต่ าที่สุดแต่ความสูงของครีบชิ้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ [3] ได้ด าเนินการ
ศึกษาโครงการนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ตะกร้าพลาสติก) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิต (ตะกร้าพลาสติก) คณะผู้จัดท า ได้สร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและได้ท าการทดลองในการ
ฉีดและหาเวลาที่ใช้ในการตั้งเวลาในการฉีดและมีการประเมินผลเพ่ือหาค่าความเหมาะสมของแม่พิมพ์
พลาสติก (ตะกร้าพลาสติก) ที่สร้างขึ้น เพ่ือท าการฉีดเป็น (ตะกร้าพลาสติก)ได้จริง ในการศึกษาเรื่องการสร้าง
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในครั้งนี้ได้ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสรุปเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก วัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ์ เครื่องจักรกลเครื่องมือและซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ 
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เครื่องฉีดพลาสติกแบบควบคุมด้วยระบบ CNC หน้าที่ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็นและขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการ ได้แก่ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วางแผนด าเนินงานการสร้างแม่พิมพ์ การออกแบบและเขียนแบบ การ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการติดตั้ง ด าเนินการสร้างแม่พิมพ์ ด าเนินการทดลองและแก้ไขและ การประเมิน
หาประสิทธิภาพเมื่อการสร้างแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือ การตรวจสอบแม่พิมพ์ก่อนท าการ
ฉีด แล้วน าค่าต่างๆ ที่ได้จากผลการทดลองของโปรแกรมวิเคราะห์การไหลตัวของพลาสติกมาเป็นตัวก าหนดใน
การทดลองฉีดต่อไปสรุปค่าประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าคุณภาพของการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ตะกร้า
พลาสติก) เฉลี่ยรวม 4.2 ด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเป็นที่หน้าพอใจ 
 

ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER โดย
ภาพรวมประสิทธิภาพของแม่พิมพ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก แม่พิมพ์โลหะ Compound 
Die SHIIM WASHER ที่คณะผู้จัดท าได้สร้างขึ้นท าให้ ขนาดอุปกรณ์แม่พิมพ์ SHIM WASHER มีความ
เหมาะสม ชิ้นงานที่ได้รับการผลิตมีความเที่ยงตรง ท าให้ผลงานการศึกษาโครงการสามารถปฏิบัติงานเร็วขึ้น  
มีการเลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน ช่วยลดเวลาในการผลิตชิ้นงานเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตชิ้นงานแบบเดิม
นั้น ไม่มีความเที่ยงตรง และใช้ระยะเวลาในการผลิตเป็นเวลานานโดยใช้เครื่องจักรที่ใช้คนผลิตซึ่งมีอัตราการ
ผลิต 1 นาที ท าการผลิตได้ 2 ชิ้น แต่ถ้าหากใช้แม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER จะสามารถมี
อัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 1นาที จะท าการผลิตได้ 15 ชิ้น ต่อนาที และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์มีความ
คงทนสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ได้ด าเนินการศึกษาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
ปั๊มโลหะเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม การออกแบบและสร้าง
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปมะขามในครั้งนี้สามารถปั๊มโลหะรูปมะขามได้จริง มีอัตราการ
ผลิตที่สูงมากเฉลี่ยเท่ากับ 663 ชิ้นต่อชั่วโมง และยิ่งมีการผลิตจ านวนมาก จ านวนของเสียก็จะลดลงตามล าดับ 
ด้านผลการประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กับกลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 
38 ราย มีผลการประเมินเท่ากับ 4.33 ซึ่งอยู่ในระดับดี และจากผลการศึกษาในครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการใช้
แม่พิมพ์แบบต่อเนื่องจะเกิดอัตราของเสียที่น้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ [5] ในการใช้แม่พิมพ์แบบต่อเนื่องจะมี
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และจากผลการศึกษาก็ยังพบว่าผู้ซื้อจะซื้อสินค้าและแนะน าผลิตภัณฑ์นี้กับผู้อ่ืนเป็น
ผลมาจากราคาขายทีต่ั้งไว้เหมาะสม  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   

ผลจากการศึกษาการพัฒนาแม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER กรณีศึกษา บริษัทสุทธิ
พงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่า ด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ โครงสร้างของแม่พิมพ์มีความแข็งแรงรับ
น้ าหนักได้ดี สะดวกในการถอดประกอบ เคลื่อนย้าย และ ราคาประหยัดใช้ต้นทุนต่ าในการสร้างแม่พิมพ์   
ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงาน มีขนาดอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่เหมาะสม ชิ้นงาน ที่ท ามีความเที่ยงตรง และ
กระบวนการผลิต แม่พิมพ์โลหะ Compound Die SHIIM WASHER เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพ่ือผลิต
ชิ้นงานอย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานในการผลิต ท าให้สะดวกต่อการผลิตชิ้นงาน SHIIM WASHER 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
3. สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ควรสนับสนุนให้น าแม่พิมพ์ Compound 

Die SHIIM WASHER ไปใช้ในกระบวนการผลิต 
4.  ผู้บริหารสถานประกอบการควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าแม่พิมพ์ Compound 

Die SHIIM WASHER ไปใช้ในกระบวนการผลิต 
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S 101  
เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 

Electric check system in car 
 

ปวริศ   ดอกเกียง  และ อาทิตย์   อยู่แก้ว 

       Pawaris   Dokkiang and Arthit   Yookaew 

บทคัดย่อ 
เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์   มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้ากระแสสลับ เพ่ือตรวจเช็คเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์ได้ทั้งแบบโวลต์และแอมป์ในเครื่องเดียว  เพ่ือ
ออกแบบสร้างเครื่องตรวจเช็คให้มีขนาดเล็กลงและความสะดวกสบายต่อช่างมาก ยิ่งขึ้น     และเพ่ือหาความ
พึงพอใจจากช่างเครื่องตรวจเช็คในรถยนต์ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์ คณะผู้วิจัยท าการศึกษา เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์,การตรวจเช็ครีเลย์คอนโทรลเลอร์ ,และวิธีการซ่อมบ ารุงขั้นตอนการด าเนินงาน
เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ศึกษาค้นคว้ามาออกแบบโครงสร้างและศึกษาการออกแบบรูปทรง
โครงสร้างให้มีขนาดเหมาะสมกับงาน ,จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง,ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
โครงสร้างในการจัดท าเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ในการออกแบบวงจรจะต้องค านึงถึงรูปแบบและ
ขนาดของวงจรไม่ให้มีขนาดใหญ่ ,การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเช็คแรงดันและกระแส ในระบบ
ไฟฟ้ารถยนต์,การทดสอบประสิทธิภาพของวงจรตรวจเช็คกระแสและแรงดันในระบบไฟฟ้าและมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์   โดยการทดลอง
หาประสิทธิภาพการท างานของ เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์และผู้จัดท าได้หาความพึงพอใจต่อช่างผู้
ด าเนินงาน ที่มีต่อการใช้งานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์  และประเมินความพึงพอใจ จากช่าง 5 
คน  ในร้านโก๊ะไดนาโม  ในการทดลองการใช้งานเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ในด้านการออกแบบ
และประสิทธิภาพการใช้งาน พบว่าเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ อยู่ในเกณฑ์ ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 

( = 4.50 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.41 ) 
 

ค าส าคัญ : ระบบก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์ 
 
 
 
___________________ 
 
ร้านโก๊ะไดนาโม , หจก.เทพอรุณรุ่งเรืองแสง 
pawaris.sam39@gmail.com 
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Abstract 
Electric check system in car. The objective is to check the fault of the alternator. To 

check the generator in the car, both volt and amp in one device In order to design and build 
a checker to be smaller and more comfortable to the technician And to find satisfaction 
from the check engine in the car, the alternator in the car The research team studied the 
generator in the car, Checking the controller relay,And maintenance procedures for the 
operation of the electrical system check in the car. Procurement of equipment for 
constructing, checking structural integrity, In the preparation of electric vehicle inspection 
systems In circuit design, it must take into account the type and size of the circuit not to be 
large, Study and find information about checking voltage and current In the car electrical 
system,Testing the efficiency of the circuit, checking the current and voltage in the electrical 
system and having the procedure to perform the test to find the performance of the 
electrical system check in the car. By experimenting with the performance of Electrical 
system check in the car and the organizer can find satisfaction with the operator. With the 
use of electrical system check in cars. And evaluating satisfaction from 5 technicians in Goa 
Dynamo In the experiment of using the electrical system check in the car. In terms of design 
and efficiency Found that the electrical system check in the car is in the best level, the total 
average (= 4.50) and the deviation (S.D = 0.41) 
 
Keyword : Car generator system 

 

บทน า 
ปัจจุบันระบบไฟฟ้าในรถยนต์นั้นมีหลักๆอยู่ทั้งหมด 4 ประเภท อันดับแรกคือ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลับในรถยนต์ ไดชาร์จ(Alternator)  มีหน้าที่เป็นตัวผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยก าลังเครื่องยนต์ ส่งก าลังมา
ผ่านทางสายพาน ส่งให้ไดชาร์จหมุน เพ่ือปั่นกระแสไฟออกมาใช้ในระบบไฟฟ้ารถยนต์   อับดับต่อมาคือ 
แบตเตอรี่ (Battery)  ที่ท าหน้าที่เก็บไฟจากไดชาร์จที่ปั่นมาเข้าแบตเตอรี่แล้ว    อันดับต่อมาคือ คือค่าความ
ต่างศักย์ของไฟฟ้าในรถยนต์ โวลต์ (Voltage) ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 12V นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ารถยนต์
ในรถทั้งคัน จะต้องใช้ค่าความต่างศักย์ เท่ากับ 12V อับดับต่อมาคือ รีเลย์ (Relay) มีหน้าที่เพ่ิมพ้ืนที่สะพาน
ไฟ  ท าให้กระแสไฟเดินได้สะดวกข้ึน และผ่านได้จ านวนมากขึ้น ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ารถยนต์ท างานได้อย่างเต็ม
รูปแบบ หากไดชาร์จหรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์เกิดเสีย ระบบไฟฟ้ารถยนต์จะไม่ท างาน 
และชาร์จแตช่าร์ไฟฟ้าไม่พอใช้ส าหรับระบบรถยนต์ ท าให้รถยนต์ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ โดยอาการไดชาร์จจะ
มีปัญหานี้มักจะพบในรถที่เริ่มมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว และไดชาร์จเองก็มีอายุการใช้งานในระยะหนึ่ง เมื่อ
หมดอายุก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่ เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ารถยนต์ใช้งานต่อไปได้ เพราะด้านในของไดชาร์จจะ
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ประกอบด้วยทุ่นและแปลงถ่าน ถ้าท้ังสองสิ่งนี้เริ่มสึก จะส่งผลให้ไดชาร์จเสื่อมสภาพชุดวัดแบบเดินนั้นมีขนาด
ใหญ่และแยกกันอย่างละชุดส่งผลต่อช่างในการใช้งาน เราจึงออกแบบขึ้นมาให้มีขนาดเล็กลงและอยู่ในชุดวัด
เดียวกัน ท าให้สะดวกสบายต่อการใช้งานและตรวจเช็คความผิดปกติของระบบก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น (พ้ืนฐานระบบไฟในรถยนต์[ออนไลน์]10/08/2558) 

                      ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงออกแบบชุดวัดไดชารจ์หรือเครื่องก าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบัในรถยนต์ 
มาเพ่ือตรวจสอบประสิทธภิาพของไดร์ชารจ์หรืออาการที่รถยนต์วิ่งต่อไปไม่ได้เป็นเพราะไดชารจ์หรือวา่เป็นที่
ส่วนอื่นๆหาความผดิปกติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัได้ท้ังแบบโวลต์และแอมป์ในเครื่องเดียวให้มีขนาด
เล็กลงและความสะดวกสบายต่อช่าง     
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ                          
2.2 เพ่ือตรวจเช็คเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์ได้ทั้งแบบโวลต์และแอมป์ในเครื่องเดียว                                          
2.3 เพ่ือออกแบบสร้างเครื่องตรวจเช็คให้มีขนาดเล็กลงและความสะดวกสบายต่อช่างมาก ยิ่งขึ้น       
            
2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจจากช่างเครื่องตรวจเช็คในรถยนต์ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์       

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        งานวิจัยเครื่องตรวจเช็คเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์ คณะผู้ด าเนินงานได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนว
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์                                     
2. การตรวจเช็ครีเลย์ – คอนโทรลเลอร์                              
3.  วิธีการซ้อมบ ารุง                       
4. การศึกษาความพึงพอใจ                            
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการสร้าง เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ คณะผู้จัดท าได้มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้
    1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         2. การสร้างเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
         3. การติดตั้งเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
         4. การหาประสิทธิภาพ 
         5. การศึกษาความพึงพอใจ 
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1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         1) ศึกษาค้นคว้ามาออกแบบโครงสร้างและศึกษาการออกแบบรูปทรงโครงสร้างให้มีขนาด
เหมาะสมกับงาน  
         2) จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง 
         3)  ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงสร้าง                      
      4) ในการจัดท าเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ในการออกแบบวงจรจะต้องค านึงถึง
รูปแบบและขนาดของวงจรไม่ให้มีขนาดใหญ่  
        5) การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเช็คแรงดันและกระแส ในระบบไฟฟ้ารถยนต์
       6) การทดสอบประสิทธิภาพของวงจรตรวจเช็คกระแสและแรงดันในระบบไฟฟ้ารถยนต์  
              7) ทดสอบความพึงพอใจต่อช่างผู้ด าเนินงาน 
ผลการวิจัย 

การทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์เหมาะสมเพียงใดคณะผู้
จักท าได้ทดลองหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ วงจรวัดแรงดัน 
2. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ อุปกรณ์วัดกระแส 
3. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
4. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
 
1.การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของวงจรวัดแรงดัน 
 คณะผู้จัดท าได้ท าการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ผลบันทึกลงในตารางที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของ วงจรวัดแรงดัน 
 

จ านวนครั้งที่ท าการทดสอบ การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ วงจรวัด
แรงดัน 

ครั้งที่ 1 ท างาน 
ครั้งที่ 2 ท างาน 

ครั้งที่ 3 ท างาน 
ครั้งที่ 4 ท างาน 

ครั้งที่ 5 ท างาน 

สรุปผล ท างาน 
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จากตารางที่ 4.1 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของวงจรวัดแรงดัน โดยการทดสอบ
จ านวน 5 ครั้ง วงจรวัดแรงดัน สามารถท างานได้ดี 

 
2. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ อุปกรณ์วัดกระแส 

การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ อุปะกรณ์วัดกระแส คณะผู้จัดท าได้ท าการทดสอบจ านวน  
5 ครั้ง ซึ่งท าการทดลองเข้ากับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ได้หรือไม่ได้ผลดังบันทึกลงใน ตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2 การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ อุปกรณ์วัดกระแส 

จ านวนครั้งที่ท าการทดสอบ การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ อุปกรณ์วัด
กระแส 

ครั้งที่ 1 ท างาน 
ครั้งที่ 2 ท างาน 

ครั้งที่ 3 ท างาน 
ครั้งที่ 4 ท างาน 

ครั้งที่ 5 ท างาน 

สรุปผล ท างาน 
จากตารางที่ 4.2 ผลพบว่าการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของ อุปกรณ์วัดกระแส โดยการ

ทดสอบจ านวน 5 ครั้ง อุปกรณ์วัดกระแส สามารถท างานได้ดี 
 

3. การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ คณะผู้จัดท าได้ท าการ
ทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ผลบันทึกลงในตารางที่ 4.3 
ตารางท่ี 4.3 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ เพ่ือทดสอบ
การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในรถยนต์ 

จ านวนครั้งที่ 
ท าการทดสอบ 

การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องตรวจเช็ค
ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 

ครั้งที่ 1 ท างาน 

ครั้งที่ 2 ท างาน 

ครั้งที่ 3 ท างาน 
ครั้งที่ 4 ท างาน 

ครั้งที่ 5 ท างาน 
สรุปผล ท างาน 
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จากตารางที่ 4.3 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
โดยการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้และสามารถ
ท างานได้ดีทุกครั้ง        
 
4. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
 การประเมินความพึงพอใจ  โดยสุ่มจากทีมช่างจากร้านโก๊ะไดนาโมจ านวน 5 คน ในการทดลองการใช้
งานเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ซึ่งผลที่ได้ผลบันทึก 
ลงดังตารางที่ 4.4 
ตารางท่ี 4.4 ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง 5 คน 

  
จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้จริง โดยสุ่มทีมช่างจากร้านโก๊ะไดนาโม 

5 คน จากการทดสอบใช้งานเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ด้านการออกแบบ มีข้อดีคือ การติดตั้งชุด

ควบคุมมีความง่าย  ( = 3.60 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.= 0.89 )  และมีข้อด้อยเครื่องตรวจเช็คระบบ

ไฟฟ้าในรถยนต์ เหมาะสมเพียงใด ( = 4.20) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.50 ) ส่วนด้านประสิทธิภาพ

การใช้งาน มีข้อดีคือ ไม่ใช้ไฟฟ้าในการท างาน ( = 4.40 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.50 ) และมี

 
ที ่ หัวข้อการประเมิน 

ความพึงพอใจ 

_ 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

ด้านการออกแบบ 

1. ขนาด รูปทรง และความสวยงาม เหมาะสมเพียงใด 3.70 0.82 ดีที่สุด 
2. การติดตั้งชุดควบคุมมีความเหมาะสมเพียงใด  3.60 0.89 ดีที่สุด 

3. การติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสมเพียงใด 4.50 0.70 ดีที่สุด 

4. วัสดุที่น ามาใช้งานเหมาะสมเพียงใด 4.50 0.70 ดี 
5. การเคลื่อนย้ายเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 4.20 0.50 ดี 

ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
6. การวางอุปกรณ์เหมาะสมเพียงใด 4.70 0.60 ดีที่สุด 

7. ขนาดของเครื่องมีความเหมาะสมเพียงใด 4.60 0.90 ดีที่สุด 

8. การจัดเรียงอุปกรณ์มันเหมาะสมเพียงใด 4.70 0.60 ดีที่สุด 
9. ความปลอดภัยของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 4.60 0.90 ดีที่สุด 

10. เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 4.60 0.90 ดี 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.41 ดีที่สุด 
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ข้อด้อย ไม่สามารถใช้งานในพ้ืนที่มีฝนตก ( = 4.60 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.94 )  ผลสรุปรวม  

พบว่าเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ อยู่ในเกณฑ์ ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม ( = 4.50 ) และค่าความ
เบี่ยงเบน (S.D = 0.41 ) 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากตารางที่ 4.1 การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของวงจรวัดแรงดันโดยการทดสอบจ านวน 
5 ครั้ง วงจรวัดแรงดันสามารถท างานได้ดีทุกครั้ง 

จากตารางที่ 4.2 ผลพบว่าการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์วัดกระแส โดยการ
ทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ของอุปกรณ์วัดกระแส สามารถท างานได้ดีทุกครั้ง 
             จากตารางที่ 4.3การทดลองหาประสิทธิการภาพการท างานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าใน
รถยนต์ เพ่ือทดสอบการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในรถยนต์ได้และสามารถท างานได้ดีทุกครั้ง 

จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้จริง โดยสุ่มจากทีมช่างจากร้านโก๊ะ
ไดนาโมจ านวน 5 คน ในการทดลองการใช้งานเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ซึ่ง ด้านการออกแบบ มี

ข้อดีคือ การติดตั้งชุดควบคุมมีความง่าย  ( = 3.60 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.= 0.89 )  และมีข้อด้อย

เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ เหมาะสมเพียงใด ( = 4.20) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.50 ) 

ส่วนด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีข้อดีคือ สะดวกสะบายในการใช้งาน ( = 4.40 ) และค่าความเบี่ยงเบน 

(S.D = 0.50 ) และมีข้อด้อย ไม่สามารถใช้งานในพ้ืนที่ฝนตก ( = 4.60 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 
0.94 )  ผลสรุปรวม  พบว่าเครื่องวัดเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ อยู่ในเกณฑ์ ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 

( = 4.50 ) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D = 0.41 ) 
ผลพบว่าการทดลองหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์สามารถท างานได้ดี
ทุกครั้ง และผลการหาความพึงพอใจจากพนักงาน จ านวน 5 คน ผลสรุปรวมพบว่า เครื่องตรวจเช็คระบบ
ไฟฟ้าในรถยนต์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ยรวม ( =4.50) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.41)  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
เครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ไม่สามารถน าไปตากฝนในกรณีฝนตกได้ ควรมีการออกแบบให้สามารถ
ทนน้ าฝนได้ 
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S 102 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรม 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Marketing mix factors a decision making of thai tourists staying  

in Muang District of Phitsanulok 

สุปรียา รุ่งเรือง1 ณัฎฐนรี อินทร์จกัร2 

Supreeya Rungrueang1 Nattanaree Injak 
2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก        
ใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนผสม
ทางการตลาดบริการ 7P’s และปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักแรม ในเขตอ าเภอเมือง      
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 397 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One-WayANOVA) หรือ (F-test) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางกการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่และ
ปัจจัยด้านราคา 

 
ค าส าคัญ : ส่วนผสมทางการตลาด,การตัดสินใจ,บริการ,ที่พักแรม,นักท่องเที่ยวชาวไทย,จังหวัดพิษณุโลก 
 
Abstract 
 

This research aims to study the marketing mix factors a decision making of thai 
tourists staying in Muang District of Phitsanulok, using 7P’s and demographic factors the 
samples 379 thai tourists, using the questionnaire as a tool to collect information activity. 

                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

าบัน 
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The statistics based on the data analysis is the percent standard deviation, and (One-
WayANOVA) or (F-test). 

 this research found that the marketing mix on decision of thai tourists. were 
Marketing promotion factors, productive function, personnel factors, process factors, factors 
for creating and presenting physical characteristics, location factors and price factors . 

 

 
Keywords: marketing mix, decisions, services, accommodation, hotel, tourists from Thailand, 
Phitsanulok province. 

 

บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีวัฒนธรรมที่สวยงาม  มี
แหล่งโบราณคดีและโบราณสถานต่าง ๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านที่ โดดเด่น ทั้งยังมี
ภูมิอากาศที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยจากแบบส ารวจของมาสเตอร์การ์ด ฉบับที่ 7 ประจ าปี 2561 
ในผลการส ารวจทั่วโลกไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีเมืองท่องเที่ยวถึงสามแห่งติดอยู่ใน 20 อันดับแรก ซึ่งผล
การส ารวจดังกล่าวระบุว่า กรุงเทพฯ คือเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยว
ต้องการมาเยือนและพักแรมมากที่สุด และยังมีภูเก็ตและพัทยาติดใน20อันดับอีกด้วย ได้จัดอันดับตามจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรม รวมถึงการใช้จ่ายในต่างประเทศของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว โดยท าการส ารวจตามเมืองต่าง ๆ ทั้งหมด 162 แห่งทั่วโลก จากผลส ารวจนั้นประเทศไทยได้รับ
ความนิยมติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ในแง่ของมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว 
 จากข้อมูลด้านสถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน (2561) ได้มีการสรุปการจัดสถิติ
จากความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปด้านสิ้นค้าและบริการ 
โรงแรมและรีสอร์ท โฮมสเตย์ บริการฮาลาลและกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่   
 ที่พักในจังหวัดพิษณุโลก นอกจากประเภทรีสอร์ท โรงแรม อพาร์ทเมนท์และโฮมสเตย์แล้ว ภายใน
จังหวัดพิษณุโลกยังมีที่พักที่เรียกว่า "ฟาร์มสเตย์" เพ่ือให้เช่าอีกด้วย โดยจะได้ศึกษาวิถีชีวิตตามแบบชาวบ้าน 
กับชาวบ้านที่แท้จริง เช่น การเก็บผักไปจนสอนท าอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทโดยส่วนมากจะมีบริการที่ครบ
ครัน ตั้งแต่สปาและทรีทเมนท์ ฟิตเนส อินเตอร์เน็ทและร้านอาหาร ราคาจะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนหลักพัน
บาทขึ้นอยู่กับสถานที่ โดยในเขตตัวอ าเภอเมืองจะเป็นย่านที่สะดวกสบายที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาจังหวัดพิษณุโลก 
 จากปัจจัยทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาในเรื่องของส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นข้อมูล ข้อเสนอแนะหรือใช้เป็นแนวทาง ส าหรับผู้ที่สนใจลงทุนใน
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ธุรกิจที่พักแรมรวมถึงเจ้าของกิจการธุรกิจที่พักแรมในปัจจุบัน ใช้ในการวางแผนและพัฒนากิจการ  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ว่ามีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีความแตกต่างกันหรือไม่  
 3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแบบแผนและพัฒนากิจการ หรือธุรกิจที่พักแรม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก               
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีองค์ประกอบเป็นอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจ านวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่พัก
แรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งได้มีผู้ก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ (พยอม ธรรมบุตร , 2549, หน้า 1-3) ได้แบ่งองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวดังนี้ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility),การมีที่พักแรมรองรับนักท่องเที่ยว 
(Accommodation), แหล่งท่องเที่ยว (Attractions), กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities),บริการเบ็ดเตล็ด
ทั้งหมดท่ีมีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary)  
  

 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่พักแรม  
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น. 149–155) กล่าวว่า ธุรกิจที่พักเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถพักค้างคืนชั่ วคราวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย                 
ซึ่งธุรกิจที่พักแรม หมายถึง การประกอบธุรกิจด้านที่พักชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยว ในระหว่างการเดินทาง    
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนหลับนอนในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย          
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะและแบ่งเป็นห้องพัก มีสิ่งอ านวยความสะดวกทุกอย่างพร้อม
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
 ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) 
 ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด คือ กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Kilter, 2000, pp. 14) และเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ แก่กลุ่มเป้าหมายหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2559, หน้า 53) ประกอบด้วย ปัจจัย
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ด้านการส่งเสริมทางกการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่และปัจจัยด้านราคา 
 ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 การศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับประชากรโดยมีหลักดังนี้ เพศ,อายุ,สถานภาพด้านการสมรส,
ระดับการศึกษา,อาชีพ,สถานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ ปัจจัยข้างต้นนี้มีผลต่อการตัดสินในเลือกใช้บริการหรือ
เลือกซื้อบริการได้เป็นอย่างดี เช่น ผู้ที่มีอายุน้อยจะมีอิทธิพลมาจากพ่อแม่ในการตัดสินใจ ระดับการศึกษาก็
เป็นตัวก าหนดได้เพราะหากมีการศึกษาสูงก็จะมีการวิเคราะห์ในการตัดสินใจได้ดีกว่า เป็นต้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ภาสกร อักกะโชติกุล (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โรงแรมรายวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างระดับมากที่สุด ได้แก่ด้านห้องพักมีความสะอาดเรียบร้อยก่อน
เข้าพักและรองลงมาคือ สภาพของห้องพักและห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานครบครัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ การะเกด แก้วมรกต (2559) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   ที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องสภาพและ
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก ความหลากหลายของสิ่งอ านวยความสะดวก  และบริการภายในโรงแรม 
และชื่อเสียงของโรงแรม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับมาก นอกจากนั้นยังมีทิศทางเดียวกับงานวิจัย
ของ พัชรากร ชมพูนุช (2558) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ใน
การเลือกโรงแรม ที่พักและรีสอร์ท ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ความหลากหลายของรูปแบบห้องพัก 
มาตรฐานการให้บริการมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสุดท้าย 
มีการประเมินงานโดยผู้ใช้บริการสม่ าเสมอ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ในการวิจัยนี้คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และมีการพักค้างคืน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบกลุ่มประชากรที่แน่นอนได้    
ผู้วิจัยได้เลือกใช้การอ้างอิง Yamane’s formula of sample size ของ Yamane (1967) เพ่ือก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสมมติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) มีระดับความ
เชื่อมั่น (Confidence Interval) ที่ระดับ 95%, ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ ที่ ± 5% โดยทั้งนี้สามารถค านวณได้
ดังนี้ 
 

                           n  =   pq  
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  โดยที่:  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
   Z  =  ระดับความเชื่อม่ัน (Z = 1.96)  
   p  =  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่ม  
  ตัวอย่าง (p = 0.5)  
   q  = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งเท่ากับ 1 - p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง  
   (q = 0.5)  
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ โดยต้องการ ให้ผลวิจัย       
มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (e = 0.05) เมื่อแทนค่าในสมการจะได้ว่า  

   n  =  2 (0.5) (1 - 0.5)   =  384.16 
 จากการค านวณข้างต้นพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนบอกถึงประชากร ณ ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกันความผิดพลาด     
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะจัดท าแบบสอบถาม ส าหรับงานวิจัยนี้เพ่ิมอีก 
5% รวมเป็น 405 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยทางด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางด้านบุคคล 
ปัจจัยทางด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยทางด้านกระบวนการ โดยแบบสอบถามใน
ส่วนนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักการประเมิน 5 ระดับ
ค าตอบตามวิธีไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) ดังนี้ 
                          ระดับความคิดเห็น                                      คะแนน 
                            มากที่สุด                                                      5 
                            มาก                                                    4 
                            ปานกลาง                                            3 
                            น้อย                                                    2 
                            น้อยที่สุด                                                      1 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
การรวบรวมข้อมูล 
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 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในเรื่องปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมเก็บข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 

1. ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จากสถานที่พักแรมในเขต      
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

2. ผู้วิจัยจะท าการแจกแบบสอบถามไปยังสถานที่พักแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย
ผู้วิจัยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) 
 2. การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541: 67) 

ค่าเฉลี่ย    ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
4.21 - 5.00    มากที่สุด 
3.41 - 4.20    มาก 
2.61 – 3.40    ปานกลาง 
1.81 – 2.60    น้อย 
1.00 – 1.80    น้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 405 ชุด การ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีแบบสอบถามสูญหายจากสถานประกอบการจ านวน 8 ชุด ผู้วิจัยจึงได้รับ
แบบสอบถามจากสถานประกอบการทั้งหมดจ านวน 397 ชุด ผู้วิจัยได้ท าการสรุปการวิจัยโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
        ในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 397 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
60.7 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ ช่วงอายุ 26 -35 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 อยู่ใน
สถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.7 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 47.1 ส่วน
ใหญ่เป็นอาชีพ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ ร้อยละ 55.0 และรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25 ,000-
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 
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 2. ข้อมูลปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยว   ชาว
ไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 35 ตัวแปร ปัจ จัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางกการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่และปัจจัยด้านราคา ซึ่งแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด ประกอบมีการให้ส่วนลดส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ มีโปรโมชั่นในราคาที่
เหมาะสม เช่น รวมอาหารเช้าและมีรายการส่งเสริมการขายตามโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ก็ส่งผลต่อการ
กลับมาใช้บริการที่พักได้ 
  2.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเป็นอันดับที่สอง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของที่พักเป็นสิ่งแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าใน
การเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ที่พัก ขนาดของห้องพัก/ที่พักที่
กว้างขวาง สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก/ท่ีพัก ย่อมเป็นสิ่งจูงใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และยินยอม
ในการจ่ายค่าใช้บริการที่พักนั้น ๆ 
  2.3 ปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเป็นอันดับที่สาม เนื่องจากธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ดังนั้นพนักงานควรจะให้บริการ
ที่จะยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพและเป็นมิตร พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันและให้บริการด้วยความ
รวดเร็วก็จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจนเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ าได้และการส่งเสริมการขาย
ต่าง ๆ จะช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พัก นั้น ๆ ได้ง่ายข้ึน 
  2.4 ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ พักแรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเป็นอันดับที่สี่ประกอบด้วยการมีความสะดวกสบายในการ Check-in/out มีระบบการชาระค่าที่พัก 
ค่าบริการต่างๆ ได้หลายวิธี มีระบบการสารองที่พักได้หลายวิธี ความสะดวกสบายด้านต่างๆนี้ จะช่วยท าให้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักได้มากข้ึน 
  2.5 ปัจจัยด้านการสร้างและท าเสนอลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอันดับที่ห้าประกอบด้วยการมีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนกลางอย่างเพียงพอเช่น ไวฟายต่างๆ สภาพแวดล้อมของที่พักมีความปลอดภัยสูง บรรยากาศรอบบริเวณที่
พักมีความเหมาะสม 
  2.6 ปัจจัยด้านสถานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย เป็นอันดับที่หก ประกอบด้วยท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย
ทัศนียภาพที่ดี เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกมักนิยมเดินทางไปตาม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงต้องการที่พักท่ีใกล้สถานที่ส าคัญ 
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  2.7 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เป็นอันดับที่สุดท้าย ประกอบด้วย ราคาห้องพัก/ท่ีพักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับที่พักแห่งอ่ืน ราคาห้องพัก/
ที่พักมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก ห้องพัก/ท่ีพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ อาจเป็นไปได้ว่า ปัจจุบัน
มีโรงแรมเกิดใหม่มากมายดังนั้นการแข่งขันจึงมากขึ้น หากผู้ประกอบการตั้งราคาไม่เหมาะสมนักท่ องเที่ยว
อาจจะมองข้ามที่พักได้ ดังนั้นราคาจะต้องดูสมเหตุสมผลกับสถานที่พักแรม 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยว   
ชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ปัจจัยส่วนผสมสมทางการตลาด 7P’s เป็นตังก าหนดจาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 35 ตัวแปร ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่านักท่องเที่ยวส่วยใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุ26-35ปี ในสถานะภาพสมรสมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
25,000-35,000 บาทมาจากการประกอบธุรกิจของตัวเองและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
มากที่สุด ล าดับที่สองคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ล าดับที่สามคือปัจจัยด้านบุคลากร ล าดับที่สี่คือปัจจัยด้าน
กระบวนการ ล าดับที่ห้าปัจจัยด้านสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ล าดับที่หกคือปัจจัยด้านสถานที่
และปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านราคา จึงสรุปได้ว่าส่วนผสมทางการตลาด7P’sและประชากรศาสตร์มีผลต่อการ
ตัดสินใจต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถน าข้อมูล
เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมได้ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมนอกจากการแจกแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์    
เชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการกระจายการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกช่วงฤดูกาลตลอดทั้งปี ทั้งในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวและไม่ใช่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แม่นย ามากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของของพนักงานบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส. อาร์. 
พาร์ท แอนด์ได จ ากัด พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ปัจจัย
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

Abstract 
The purpose of this independent study was to study the factors affecting the job 

performance satisfaction and theAnd to study the level of job satisfaction of employees of 
S.R.  part and die Co., Ltd. 
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2 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพ ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก           
1
 Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region         

2  Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region  
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The study indicated that Factors affecting job satisfaction of employees of S.R. Part 
and Die Co., Ltd. found that overall satisfaction was at a moderate level when considering 
each factor. It was found that the relationship factors with friends join With the highest 
satisfaction average In the high level, followed by the working condition and environment 
factors Satisfied at a high level And the lowest mean value is salary and welfare factors 
Satisfied at a moderate level 

 
keywords : Job satisfaction 
 
บทน า 

การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกองค์กร ปัจจัยในการบริหารประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ และวิธีการนั้น คนหรือทรัพยากรมนุษย์นั้นจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์งานให้มี
เจริญก้าวหน้า องค์กรจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้บริหารจะต้องแน่ใจได้ว่าบุคลากรทุกคน
จะต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าบุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มที่ ไร้ประสิทธิภาพในการท างาน ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการผลิต ซึ่งจะท าให้เกิดความล่าช้าและมีผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา เพ่ือท าให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนจะ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่ าเสมอ และไว้วางใจได้ ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ส าคัญเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาคราชการ เพราะไม่ว่าองค์กร
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ คุณภาพของคน ในองค์กรนั้น ๆ จะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่
ส าคัญที่สุดเพราะการที่องค์กรจะเจริญก้าวหน้าและอยู่รอดได้นั้นบุคลากรในองค์กรจะต้องมีประสิทธิภาพใน
การท างาน 

การที่บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละในการท างาน
อย่างจริงจังของบุคคลในองค์กร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการสาเหตุประการหนึ่ง
คือ ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรภายในองค์กร เพราะความพึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคล
ท างานด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด ความพึงพอใจในงานจึงนับว่ามีค่าอย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
เป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสนใจและน ามาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์งานและการก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดความพึงพอใจในงานอันจะน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด เพ่ือต้องการทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด และมีผลมากน้อยเพียงใด เพ่ือผู้บริหารและผู้
ที่เก่ียวข้องจะได้น าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กร
ให้เกิดความพึงพอใจในงานอันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาได้ตั้งไว้ 

 

 

วัตถุประสงค์ของวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท 

แอนด์ได จ ากัด 
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของของพนักงานบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได 

จ ากัด 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  1.ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job satisfaction) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลมี
ความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท ารวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ท าให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้มีนักวิชาการทางการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ต่าง  ๆ กันได้แก่ สุวารี เคียง
ประพันธ์ (2543: 14) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคลที่มีต่องาน ซ่ึงเกิดจากได้รับการตอบสนองความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในการท างานและส่วนบุคคล 
ท าให้สามารถท างานด้วยความเต็มใจ มีการเสียสละ อุทิศกายแรงใจ สติปัญญาให้กับการท างาน ส่งผลให้งาน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2544: 122) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานใน
ทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน  คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่
ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์การนเรศ ภูโคกสูง (2541: 7) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกที่มี
ความสุขหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการในปัจจัย
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในทางบวก จะมีผลท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีการเสียสละ อุทิศกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานมากตรงกันข้ามถ้า
บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในทางลบ จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่งานท าให้ไม่มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทั้งนี้ เนื่องจากความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของบุคคลไม่คงที่แน่นอน อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ฉะนั้น ผู้บริหารจึงควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพ่ือที่จะได้ท าการ
แก้ไขปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เอ้ือหรือสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบัติงาน ท าให้องค์กรเกิดความเจริญ
และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  จากการให้ความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานและการปฏิบัติงานโดยมีผลมาจากปัจจัยหลายด้านด้วยกันซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน
ท าให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้นมีขวัญและก าลังใจ ท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถ้าบุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะพร้อมเสียสละทุกอย่างอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานและทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่องานและการ
ปฏิบัติงานจะไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพียงแต่ท างาน
ตามหน้าที่ให้เสร็จไปในแต่ละวันเท่านั้น 
 
2.ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานในองค์กรใด ๆ ก็ตามบทบาทหนึ่งของผู้บริหารที่ส าคัญมากก็คือความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูง ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการบริหารมีผู้แสดงทัศนะเก่ียวกับความส าคัญของความพึงพอใจในการท างานไว้ดังนี้ 

พนัส หันนาคินทร์ (2526: 26) กล่าวว่า สาเหตุเนื่องจากการที่บุคลากรในองค์กรหรือครูที่ปฏิบัติงาน
สอนในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะท าให้เกิดความขยันหมั่นเพียร  มีความ
กระตือรือร้น อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2536: 383) ได้จ าแนกความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไว้ 3 
ประการดังนี้ 

1. ความส าคัญต่อองค์การ ความพึงพอใจมีประโยชน์ต่อองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
บริหารงานบุคคลในอันที่จะสนองความต้องการด้านพฤติกรรมมนุษย์ให้แก่องค์การในเรื่องส าคัญ ๆ คือ 

1.1 ช่วยให้องค์การได้คนดีมีความสามารถมาร่วมท างานด้วยและรักษาคนดี ๆ เหล่า 
นั้นให้อยู่ในองค์การต่อไปนาน ๆ เป็นที่ปรากฏว่า การที่องค์การจ านวนมากไม่สามารถจะด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่ต้องการได้มีสาเหตุส าคัญประการหนึ่งอันเนื่องมาจากปัญหาในการสรรหาบุคลากรคือ 
องค์การเหล่านั้นไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานเข้ามา
ท างานให้กับองค์การได้ การจูงใจจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของบุคคลเหล่ านั้นให้เข้ามา
ท างานร่วมกับองค์การและอยู่กับองค์การเป็นเวลานาน ๆ หรือตลอดไป 

1.2 ท าให้องค์การมั่นใจว่าบุคลากรขององค์การจะท างานตามที่ถูกจ้างไว้อย่างเต็ม 
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ก าลังความสามารถ ในความจริงนั้นแม้ว่าการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในองค์การจะกระท ากันอย่าง
พิถีพิถัน แม้มีการพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่า มีความรู้ ความสามารถที่จะท างานให้กับองค์การก็ตามก็
ยังไม่มีหลักประกันว่าบุคคลที่เข้ามาท างานในองค์การจะทุ่มเทท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ 
องค์การก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการในอันที่จะใช้งานบุคลากรได้อย่างเต็มที่  ข้อจ ากัดเหล่านั้นล้วนแต่มา
จากปัจจัยภายนอกองค์การ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมทั้งสิ้น เช่นสหภาพแรงงาน กฎหมาย หน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น แต่สถานการณ์ในปัจจุบันบีบบังคับให้องค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจต้องต่อสู้กับ
การแข่งขันอยู่ตลอดเวลาองค์การจึงต้องพยายามหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่จะใช้ก าลังความสามารถของบุคลากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะท าได้การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรทุ่มเทก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ให้กับองค์การอย่างเต็มที่และด้วยความเต็มใจ 
  1.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ขององค์การ ความ 
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยี ท า
ให้องค์การต้องประสบปัญหาที่แปลกและใหม่อยู่เสมอ ความสามารถในการท างานแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็น
งานประจ าไม่อาจช่วยให้องค์การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้ ความสามารถในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์การทุกองค์การจึงพยายามส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น วิธีจูงใจย่อมมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท างานในลักษณะที่ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม ่ๆ ได้เป็นอย่างด ี

1.4 การสร้างแรงจูงใจ เป็นวิธีการที่รักษาคนดีมีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การตาม
ความต้องการได้เพราะถ้าหากไม่มีการสร้างแรงจูงใจคนดีมีคุณภาพแล้ว  เมื่อมีองค์กรอ่ืนเสนอเงื่อนไขในสิ่งที่
บุคลากรเหล่านั้นต้องการเขาย่อมจากไปแสวงหาในสิ่งที่เขาต้องการ 

2. ความส าคัญต่อผู้บริหาร การจูงใจนอกจากจะมีประโยชน์ต่อองค์การแล้วยังมีประโยชน์ 
ต่อผู้บริหารอีกหลายประการได้แก่ 

2.1 ช่วยให้การมอบอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการมอบ 
อ านาจหน้าที่จะพบอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคอันเกิดจากทรรศนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการไม่ยินยอมรับมอบอ านาจหน้าที่ เช่น คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถไม่ต้องการความ
รับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคอันเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาไม่ยินยอมมอบอ านาจหน้าที่อีกด้วย
วิธีจูงใจจะช่วยให้ทั้งผู้บังคับบัญชายินดีในการมอบอ านาจหน้าที่นั้น ๆ 

2.2 ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารงาน เพราะการจูงใจจะช่วยให้อ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้ผู้บริหารมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาได้ 

2.3 เอ้ืออ านวยต่อการสั่งการ การจูงใจช่วยให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดีซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้การ
สั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การสั่งการหรือการอ านวยการเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับพฤติกรรมมนุษย์ การจูงใจจึงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการสั่งการในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ได้    
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3. ความส าคัญต่อบุคลากร การจูงใจนอกจากมีความส าคัญต่อองค์การและฝ่ายบริหาร 
แล้วยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์การดังนี้ 

3.1 ช่วยให้บุคลากรสามารถสนองวัตถุประสงค์ขององค์การและยังสนองความต้องการของ
ตนเองได้พร้อม ๆ กัน จึงท าให้สามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับองค์การได้ดียิ่งขึ้น 

3.2 ได้รับความยุติธรรมจากองค์การและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ค่าตอบแทน 

3.3 มีขวัญก าลังใจในการท างาน โดยจะได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็น
สิ่งมีชีวิตไม่ใช่วัตถุ ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรืออยากหลีกเลี่ยงงาน ความพึงพอใจในการท างานนั้นคล้าย
กับการจูงใจในการท างานต่างกันก็เพียงความพึงพอใจในการท างานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการ
ท างาน แต่การจูงใจในการท างานเป็นเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนในการท างาน จึงไม่ใช่สิ่งแปลกแต่
อย่างใดที่จะกล่าวว่าทั้งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการจูงใจในการท างานไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือประการแรก ความพึงพอใจเป็นสิ่งตอบสนองความชอบหรือไม่
ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กล่าวคือบุคคลนั้นจะพยายามเข้าหาในสิ่งที่ตนเองชอบ และพฤติกรรมเช่นนี้เป็นการจูงใจ
อย่างหนึ่ง ประการที่สอง การจูงใจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งที่ตอบสนองความ
ต้องการจึงกล่าวได้ว่า การจูงใจเป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน     
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  
จังหวัดสระบุรีมีระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบาย
และการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า เพศ อายุระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  ส่วนประเภท
บุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05  

ศุภกิตต์ กิจประพฤทธ์กุล (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท แบงคอก รีซอร์ส เซ็นเตอร์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แบงคอก รีซอร์ส เซ็นเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ปานกลาง ปานกลาง มาก และ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 , 2.78 , 3.24 , 2.72 , 2.86 , 3.51 และ 
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2.84 โดยสามารถแยกเป็นรายตัวแปรได้ ดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ2.77) ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78) ด้านลักษณะงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24) ด้านเงินเดือน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.72) ด้านความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86) ด้านสภาพการ
ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) ด้านนโยบายบริษัทและการบริหารงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานในบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด จ านวน 15 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดน้อย ผู้วิจัยจึงก าหนดประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

การสร้างแบบสอบถาม 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค าถาม 

3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษาในเรื่อง เพศ ระดับการศึกษา  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณาแก้ไข 
3. น าแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นพร้อมโครงร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาที่ใช้ในการสอบถาม ตลอดจน
ตรวจสอบเนื้อหาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มี ผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทั้งในข้อค าถามและภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสม 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นน าไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มที่ท าการศึกษา จ านวน 15 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1. แจกแบบสอบถามให้กับพนักงานใน บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตามจ านวนที่ก าหนดโดยขอความร่วมมือ แล้วอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

2. เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองจากแบบสอบถามที่ส่งไปจ านวน 15 ฉบับ 
3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการ

ตอบแบบสอบถาม 
4. น าข้อมูลที่ได้มา จัดล าดับข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ประมวลผลต่อไป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จึงได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึง

แจ้งระดับคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) โดยใช้สถิติดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี ( Frequency ) และค่าร้อยละ ( Percentage ) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยน ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี 5 ระดับดังนี้ 

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระดับมาก 
3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับน้อย 
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
4.50 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50– 2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 
 
ผลการวิจัย 
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 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท 
แอนด์ได จ ากัด พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
สภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ปัจจัยด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ  เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นกันเอง อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ าสุด คือ ข้อ เพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับปานกลาง 

 

 ภาพที่ 2 แผนภูมิปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส. อาร์. 
พาร์ท แอนด์ได จ ากัด ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1967 

 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ จ านวนวันลาพักร้อนขององค์กรมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ จ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความเพียงพอกับค่าครองชีพใน
ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าสุด คือ จ านวนโบนัสในแต่ละปีมีความ
เหมาะสมและ.อัตราการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย 

 
  ภาพที่ 3 แผนภูมิปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท 
แอนด์ได จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1.ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได 
จ ากัด จ าแนก เป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านลักษณะของงานที่ท า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานโดยรวมในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ น้ าฝน วิภูสันติ (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจใน
การท างานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยใช้ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ส
เบอร์ก พบว่า ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการท างานที่มีผลต่อการท างานของพนักงานในระดับปฏิบัติการได้แก่ 
ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในงานที่ท า ในขณะที่ปัจจัยด้านการบริหารงานและต าแหน่งงาน มีส่วนส าคัญต่อ
การจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่องค์กรวางไว้เป็นอย่างดี 
 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานโดยรวมใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะฉัตร สุวิทย์ศักดานนท์ (2549) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จ ากัด โดยใช้ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ส
เบอร์ก พบว่า ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการท างานที่มีผลต่อการท างานของพนักงานในระดับปฏิบัติการได้แก่ 
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ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ในขณะที่ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้าน
การได้รับความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผลและมีส่วนส าคัญต่อการจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานโดยรวมใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูษิต ทิพย์รักษา (2547) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน พบว่าปัจจัย
จูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการท างานที่มีผลกระทบต่อการท างาน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้าน
โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ยกย่องและชมเชย เงินเดือน ลักษณะงานที่ท าและด้านนโยบายและการ
บริหารงาน 
 ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงาน
โดยรวมในทิศทางเดียวกันในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนกฤต ชัยแสนดี (2551) ได้ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ ากัด พบว่าปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการ
ท างานที่มีผลกระทบต่อการท างาน ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมในที่ท างานและด้านโอกาสในการเจริญเติบโตคือ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี จะท าให้พนักงานมีความสุขสบายใจในการท างาน 
 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานโดยรวมใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  พบว่า 
ผู้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และหากมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น
ด้านปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาในการท างานสามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาได้ 
 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานโดยรวมใน
ทิศทางเดียวกันในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาณี จินดาหลวง (2550) ที่ได้ศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอบ้านโฮ่งจังหวัดล าพูน พบว่า ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัย ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการของ บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท แอนด์ได จ ากัด เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในใน
การปฏิบัติงานอันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร
และพนักงาน จากการวิจัย พบว่า 
 1. องค์กรควรมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุก ๆ ระดับ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และท าให้
พนักงานเห็นถึงความม่ันคงในอาชีพและชีวิตต่อไปในอนาคต 
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 2. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพ่ือหาความรู้เพ่ือเติมและน ามาต่อยอดการท างาน
ของตนเอง 
 3. องค์กรควรจัดหาบุคลากรให้ตรงกับการท างานในแผนกนั้นๆ เพ่ือเป็นระบบมากกว่านี้ 
 4. องค์กรควรให้ความส าคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการ เรื่องการให้
ความรู้ทักษะเพ่ือให้พนักงานมีความสามารถ หรือการให้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี 
และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม หากโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจในงานด้านอ่ืน ๆ เช่น ความมั่นคงปลอดภัย การบังคับบัญชา ฯลฯ 
เพ่ิมเติมเนื่องจากองค์กรอาจน าข้อมูลในการศึกษาเพ่ิมเติมไปใช้ในการปรับปรุงในส่วนอื่น ๆ ต่อไป 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส. อาร์. พาร์ท 
แอนด์ได จ ากัด 
 3. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน เพ่ือที่จะทราบถึงปัจจัยเหล่านั้นแล้วนา
มาก าหนดแนวทางการจัดการองค์กร 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มตี่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร        

จังหวัดพิษณุโลก 
Satisfaction of Thai Tourists towards Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัด  
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2) ศึกษาประชากรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจ านวน 368 คนจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 51-60 ปีนักท่องเที่ยว 
35.52% เดินทางกับครอบครัวและ 42.35% เดินทางโดยรถยนต์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจกับวัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหารที่ระดับ“ มากที่สุด” (= 4.51, S.D = 0.51) โดยเรียงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจากมากไปน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ  ด้านความพึงพอใจ
โดยรวม ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยวชาวไทย, วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) study the attitude and motivation of Thai tourists toward 
Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan, 2) study the demography related to behavior of 
Thai tourists, 3 ) study the satisfaction of Thai tourists toward Wat Phra Sri  Mahathat 
Woramahawihan . The samples were 368 Thai tourists who came to Wat Phra Sri Mahathat 

                                                 
1
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
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Woramahawihan, derived from accidental sampling. Data was analyzed by percentage, 
mean, standard deviation.  
 The research found that Thai tourists were mostly female, age between 51-60 years 
old, 35.52% of tourists travelled with family, 42.35% travelled by car. Most tourists satisfied 
Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan at “most” level ( =4.51, S.D = 0.51) By sorting the 
satisfaction of the users towards Phra Sri Mahathat Woramahawihan Temple from the least 
to the officers Service personnel The overall satisfaction of the facilities, facilities And public 
relations 
 
Keywords : satisfaction, Thai tourists, Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan 

 

บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล ภาครัฐบาลจึงมี       
การวางแผน จัดท านโยบายต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความยั่งยืนและเป็นที่น่าพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว โดยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ
หน่วยงานของทางภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงการต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความรับรู้อยากที่จะไปท่องเที่ยวหรือ
เดินทางไปเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยมีการจัดท าโครงการไทยเที่ยวไทยขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของตัวเอง และเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้นไป (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559)  

ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้วย 17 จังหวัด โดยแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย      
9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์      
ส่วนภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือจะเป็นที่ราบสูง ประกอบไปด้วย
เทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาและอุณหภูมิบริเวณภูเขานั้นค่อนข้างเย็น     
มีลมพัดผ่านตลอดทั้งปี จึงท าให้นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทัศนียภาพที่สวยงามบนยอดดอยหรือนิยมขึ้นไปกาง
เต้นท์ในช่วงฤดูหนาวเป็นจ านวนมากและนอกจากนั้น เนื่องจากภาคเหนือของประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนานกว่า 700 ปีจึงมีรูปแบบของอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ ประกอบกับเป็นดินแดนที่มี 
ภูมิประเทศงดงามรายล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า จึงท าให้ภาคเหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นธรรมชาติอยู่มาก ทั้งนี้เนื่องจากกระแสความนิยมในโลกโซเซียล นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวชมต่างถ่ายรูปลง
สื่อออนไลน์กันมาก ท าให้หลายคนอยากไปสัมผัสด้วยตนเอง ท าให้การท่องเที่ยวมีสีสันและคึกคัก และภาค 
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การท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้บางช่วงจะอยู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2558) 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติ อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  
มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปทางภาคเหนือหรือผ่านไปยังภาคกลางได้มาแวะ
สักการะบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชและยังเยี่ยมชมความงดงามของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร         
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction เป็นความคาดหวังของแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าหาก
ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับความเป็นจริงหรือมากกว่าที่คาดหวังก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าหากผลลัพธ์ที่ได้นั้น
น้อยกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั้นจึงได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
หลายความหมาย  
     จึงกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวภายในของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่บุคคลต้องการได้รับการตอบสนองตามที่หวังไว้ก็จะท าให้เกิด     
ความพึงพอใจ แต่ถ้าหากความต้องการของบุคคลที่หวังไว้ไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
ดังนั้น ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นเกิดจากการรับรู้ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่ได้รับการบริการ       
หรือได้รับการตอบสนองที่ดีจากสถานที่ องค์กรต่าง ๆ ที่ไปเยี่ยมเยือนหรือไปใช้บริการ 
ความส าคัญของความพึงพอใจ 
         ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการให้บริการ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเ พ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและเกิด             
ความประทับใจในบริการที่ได้รับจนอยากที่จะกลับมาใช้บริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ า
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขันทางการตลาด ความพึงพอใจจึงมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพเกิดความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้งและ
ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 ปัจจัยท่ีท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ลูกค้า) เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อ  
การให้บริการ ปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ มีปัจจัยที่ส าคัญ 7 ด้านดังนี้ 
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  1. ผลิตภัณฑ์บริการ 
  2. ราคาค่าบริการ 
  3. สถานบริการ 
  4. การส่งเสริมแนะน าการบริการ 
  5. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ/ ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการ 
  6. สภาพแวดล้อมของการบริการ 
  7. กระบวนการบริการ 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นาวิน เกตุรวม (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศเมียนมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์เพ่ือศึกษาระดับ
แรงจูงใจและความพึงพอใจ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจและ      
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศเมียนมา เก็บข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี 
สถานะภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน     
30,001-45,000 บาท นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในระดับมากและมีความพึงพอใจในระดับมาก
เช่นเดียวกัน การเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจและความพึงพอใจ 
พบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร        
จังหวัดพิษณุโลก มีข้ันตอนรายละเอียดของการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ประเภทของงานวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร            
จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 368 ชุด แล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงใน        
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)                 
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จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกโดยการใช้
เครซี่และมอร์แกน และก าหนดขนาดความเชื่อมั่นที่ 95% และความคาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 จึงได้
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 368 คน 
  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือใช้แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ด าเนินกา รสร้าง
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยท าการศึกษาทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างข้อความในแบบสอบถาม เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นและ
เพ่ือให้เหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์คือเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะนามบัญญัติ (Norminal Scales) ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้
เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร           
จังหวัดพิษณุโลก ในด้านต่าง ๆ ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scales)    
ซึ่งมีการก าหนดค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 

 พึงพอใจมากที่สุด  =  5 คะแนน 
 พึงพอใจมาก   =  4 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง =  3 คะแนน 
 พึงพอใจน้อย   =  2 คะแนน 
 พึงพอใจน้อยที่สุด  =  1 คะแนน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัยของลักษณะที่ใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 

(Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล โดยการค านวณดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
     จ านวนชั้น 
          =  5 – 1 
      5 
          =  0.8 
 ดังนั้นเกณฑ์คะแนนการแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเป็น ดังนี้ 
  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับมาก 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1975 

 

  2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับน้อย 
  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

 วิธีการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธี ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ที่มาแบบอิสระหรือมาแบบ
กรุ๊ปทัวร์ โดยการแจกแบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามบริเวณ
ภายในวัดจ านวน 368 คน 

 2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขอบเขต
พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 

 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปลงรหัสและบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
น าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
 วิธีการทางสถิติ 

สถิติที่ผู้วิจัยได้น าใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่เป็น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะใช้การวิเคราะห์โดยการจ าแนกหมวดหมู่และสรุปแบบอุปนัยแล้วเสนอผลเพ่ือ
สรุปข้อมูลขั้นต้นจากแบบสอบถามที่เก็บได ้

1.1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ ค่าความถี่ 
(จ านวน) และค่าร้อยละ 

1.2. ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก น ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ท าการสรุปการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผลการสรุปข้อมูล  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 และเพศชาย จ านวน  136 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 36.96 
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ผลการวิเคราะห์ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปีจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมา         
คือช่วงอายุ 41-50 ปีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03 อายุ 16-20 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 13.04 อายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไปจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 อายุ 21-30 ปีจ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.78 และช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15 ตามล าดับ 

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.32 เดินทางมากับครอบครัว 
รองลงมาคือ ร้อยละ 18.49 เดินทางมากับญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 17.93 เดินทางมากับเพ่ือน ร้ อยละ 16.03
เดินทางมากับบริษัทน าเที่ยว และมีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 12.23 เดินทางมาคนเดียว 
 พาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้มาท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.39 ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะใน         
การเดินทาง รองลงมาคือ ร้อยละ 21.20 เดินทางโดยมอเตอร์ไซด์  ร้อยละ 17.40 เดินทางโดยบริษัทน าเที่ยว 
ร้อยละ 11.41 เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง และมีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 7.60 ที่เดินทางมาโดยรถรับจ้าง
ทั่ ว ไป ผลวิ เคราะห์  พบว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มีต่ อ                    

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.51) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่สามารถให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ ( = 4.78)            
ความพึงพอใจที่ท่านจะแนะน าให้เพ่ือน ญาติ หรือบุคคลที่ท่านรู้จักมาท่องเที่ยว วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหารอีกหรือไม่ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.76) ความพึงพอใจที่มีต่อบริเวณวัดมี

ความสะอาดเป็นระเบียบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.70) ความพึงพอใจที่มีสถานที่จอดรถ

ที่เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.60)  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อวัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร  
จังหวัดพิษณุโลก โดยการใช้เครซี่และมอร์แกน เป็นตัวก าหนดข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่านักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ  51 -60 ปี  มากับครอบครัวโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะใน 
การเดินทาง โดยเรียงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจากมากไปน้อย ดังนี้
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ มากที่สุด ล าดับที่สองคือความพึง
พอใจโดยรวม ล าดับที่สามคือด้านสถานที่ ล าดับที่สี่คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจสุดท้าย
คือด้านการประชาสัมพันธ์ จึงสรุปได้ว่า ประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้เพ่ือเป็นแบบแผนใน
การพัฒนากับทางวัดได ้
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1977 

 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่าข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่ภายในวัดให้ความสนใจและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดี 
- บริเวณท่ีจอดรถคับแคบ ไม่เพียงพอ 
- ร้านขายสินค้าบางร้านขายสินค้าราคาแพงเกินจริง 
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S 105 
แบบจ าลองระบบ Pressurized Fan 

MODEL OF PRESSURIZED FAN SYSTEM 
ทัตพงษ์ เพ็งแห1 ปฐมพงศ์ พรมจันทร์2 

Tatpong Penghae1 Patompong Phomjun2 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้ เพ่ือออกแบบสร้างแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan ด้วยโปรแกรม Arduino  และเพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan โดยคณะวิจัยท าได้ออกแบบและ
จัดสร้างแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan โดยการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลอง
ระบบ Pressurized Fan คณะวิจัยได้ท าการท างานของแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan ท างานตาม
ฟังชั่นที่ก าหนดและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้พนักงานของบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส เป็นผู้ทดสอบการใช้งาน
จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการค้นคว้า พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้
ประเมินแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan โดยสุ่มจากผู้ทดสอบการท างานจริง 5 คน จากการทดสอบ
แบบจ าลองระบบ Pressurized Fan ได้ผลสรุปรวม พบว่า แบบจ าลองระบบ Pressurized Fan อยู่ในเกณฑ์ ดี  
 
ค าส าคัญ : แบบจ าลองระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ , พัดลมอัดอากาศ , ลดแรงดันส่วนเกิน 
 
Abstract 

This research is aimed at in order to design a system model Pressurized Fan With the 
program Arduino and to study the efficiency of the system model Pressurized Fan By the 
research team able to design and create a system model Pressurized Fan By testing the 
performance of the system model Pressurized Fan The research team conducted 5 tests. By 
twisting the switch Auto and Manual Work according to the specified function and the 
sample group using the company's staff prompt Techno Service Is a test user of 5 people 
the research instrument was a satisfaction questionnaire. 

Research results Found that experts evaluated the system model Pressurized Fan 
Randomly from 5 real test takers from the system model test Pressurized Fan Get summary 
results Found System model Pressurized Fan In good  

 
1 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ สถาบันอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 
1 2 Electronics Technology Institute of Vocational Education Northern Region 3 

 
Keywords : System model Pressurized Fan , Pressurized Fan , Relief Damper 
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บทน า  
สาเหตุที่คนเสียชีวิตเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่วนมากเนื่องมาจากควันไฟซึ่งประกอบ ด้วยก๊าซและสาร 

ต่าง ๆ เช่น คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ และไอระเหยอ่ืน ๆ มีผลต่อปอด และระบบการหายใจ เมื่อสมอง
ขาดออกซิเจน ไปหล่อเลี้ยงก็จะท าให้หมดสติและเสียชีวิต ควันสามารถกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของ อาคาร
ได้ ท าลายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ควันจะเคลื่อนที่ไปตามช่องบันไดและปล่องลิฟต์ซึ่ง เป็นช่องทางเดินของควัน
และเป็นที่สะสมควัน ซึ่งในที่สุดเมื่อควันหนาแน่นมากขึ้นผู้ใช้อาคาร ไม่สามารถใช้บันไดเพ่ือหนีไฟได้และ
พนักงานดับเพลิงก็ไม่สามารถเข้าดับเพลิงได้โดยง่าย จึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบควบคุมควันไฟเพ่ือ ให้การ
อพยพหนีไฟเป็นไปอย่างปลอดภัย การควบคุมการแพร่กระจายของควันสามารถท าได้ หลายวิธี เช่น การก าจัด
บริเวณ การท าให้เจือ จาง การใช้อากาศผลักดัน การสร้างความดันอากาศ  หรือการปล่อยให้ลอยตัว เป็นต้น 

ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ   เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบควบคุมควันไฟในอาคารสูงโดยเฉพาะใน 
อาคารสูงที่มีผู้อาศัยหนาแน่น เพ่ือป้องกันไม่ให้ควันไฟเข้ามาในช่องบันได ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการขาด
อากาศหายใจเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ช่างอาคารสูงต้องมีความจ าเป็นอย่างสูง ในการเรียนรู้อุปกรณ์อัดอากาศและ
ระบบอัดอากาศ เพ่ือล าเลียงคนจ านวนมาก ให้สามารถหนีออกจากอาคาร ได้อย่างปลอดภัย (ดร .ตุลย์ มณี
วัฒนา) 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงการสร้างแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan เพ่ือที่จะเสริมสร้างความรู้และความ 
เข้าใจในระบบ Pressurized Fan โดยน าความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Arduino มาใช้ในการควบคุมแบบจ าลอง
ระบบ Pressurized Fan 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

          1. เพ่ือออกแบบและสร้างแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan 
          2. เพ่ือศึกษาท างานของระบบ Pressurized Fan แบบ Auto และ Manual 
          3. เพ่ือศึกษาหลักการท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor 
          4. เพ่ือหาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงที่มีต่อแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
         โครงการแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan ผู้ด าเนินงานได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฏีและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างแบบจ าลอง 
2. ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ 
3. Arduino 
4. พัดลม  
5. Flammable Gas & Smoke sensor 
6. แหล่งจ่ายไฟ 
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7. การค้นหาความพึงพอใจ 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การสร้างแบบจ าลอง 
 เมื่อจะลงมือสร้างแบบจ าลอง ผู้สร้างจะต้องรู้ถึงหลักการสร้างแบบจ าลองว่าจะต้องมีการด าเนินการ
อย่างไร ซึ่งก็ได้มีศึกษาหลายท่านที่ได้เสนอหลักในการสร้างแบบจ าลองไว้ดังนี้  
             ฉลองชัย  สุขวัฒนบูรณ์ ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างแบบจ าลองประกอบด้วย ขั้นตอนส าคัญ 3 
ขั้นตอน ดังนี้   
             1.1 ขั้นการวางแผนด าเนินการ โดยศึกษาสาระว่าต้องการสร้างแบบจ าลองแบบได 
อะไรจะท าโครงสร้างแบบใด โดยค านึงถึงการใช้งาน จุดประสงค์ จัดล าดับการการสร้างแบบจ าลอง 
ประเมินผลและทดลองแบบจ าลอง 
 1.2 ขั้นตอนการสร้างโดยสร้างตามขั้นตอนที่ 1 โดยผู้สร้างควรตรวจสอบความ สอดคล้องของทุก
ขั้นตอนก าหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา โดนสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 
             1.3 ขั้นทดสอบประเมินผล หรือพัฒนาเมื่อท าการสร้างแบบจ าลองแล้ว โดยน าไปหาประสิทธิภาพ 
เมื่อเป็นหลักประกันว่า แบบจ าลองนั้นมีคุณค่าที่จะน าไป 
 ปรียา  ตรีศาสตร์ กล่าวว่า แบบจ าลอง เป็นสื่อประสมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่แบบจ าลองที่
สร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้หรือไม่จ าเป็นต้องเอาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ระบบเป็น
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เรียกว่า Systems approach มาใช้วิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
              (1) ขั้นปัญหาที่ต้องแก้ไขนั้นคืออะไร 
  (2) ขั้นก าหนดเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระท าได้ 
  (3) ขั้นการสร้างเครื่องมือ กระท าหลังจากตั้งเป้าหมายแล้วเพ่ือวัดได้ระยะ 
  (4) ขั้นก าหนดทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหา เพ่ือใช้ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
  (5) ขั้นทดลอง เพ่ือเลือกวิธีที่ดีที่สุดใช้เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  (6) ขั้นวัดและประเมิน โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาประเมินว่าสามารถใช้ปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายได้หรือไม่เพียงใด เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 
2. ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ 
 ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ จะใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นช่องทางให้คนที่อยู่ภายใน
อาคารหนีออกมาได้โดยไม่เกิดการส าลักควัน ซึงควันไฟจากเพลิงไม้จะไม่สามารถผ่านเข้ามายังบันไดหนีไฟได้ 
เนื่องจากระบบ Fire Alarm จะส่งสัญญาณ สั่ง Start Pressurized Fan อัดอากาศเข้ามาช่องบันไดหนีไฟ 
      ในสภาวะปกติพัดลมอัดอากาศจะไม่ท างาน ต่อเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบ Fire Alarm ส่งสัญญาณ
มายังตู้ควบคุมพัดลมอัดอากาศ พัดลมก็จะท างานอัดอากาศลงมาในช่อง Shaft ของบันไดหนีไฟจ่ายลมออกมา
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ตาม Supply Air Grille ของแต่ละชั้นภายในบันไดหนีไฟ และภายในบันไดหนีไฟจะมี Relief Motorized 
Damper ติดตั้งอยู่และถูกควบคุมการท างานโดย Signal เป็นตัวสั่งการให้เปิด เพ่ือระบายความดันส่วนเกินทิ้ง
ไปแล้วจึงปิด 

2.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
2.1.1 อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 m ขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟที่สร้างด้วยวัสดุที่มี 
        อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 h สมบัติและการติดตั้งประตูและอุปกรณ์ 
        ประกอบต้องเป็นไปตาม มอก. 2541 เล่ม 2 
2.1.2 บันไดหนีไฟที่อยู่ภายในอาคารต้องป้องกันควันไฟด้วยวิธีธรรมชาติ โดยช่อง 
        ระบายอากาศต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.4 m2 ต่อหนึ่งชั้นที่เปิดสู่ภายนอก 
        อาคารโดยตรง หรือด้วยวิธีทาง 
2.1.3  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่พ้ืนอาคารส่วนที่ต่ ากว่าระดับถนน 

หน้าอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 3 ลงไปหรือต่ ากว่าระดับถนนหน้าอาคารตั้งแต่7 m ลงไป ต้อง
จัดให้มีบันไดหนีไฟมีการปิดล้อมด้วยวัสดุทนไฟและมีระบบอัดอากาศเพื่อป้องกันควัน
ไฟ  

2.1.4 ในกรณีที่บันไดหนีไฟเปลี่ยนแปลงต าแหน่งไม่ตรงกันตลอดความสูงของอาคาร 
       จ าเป็นต้องมีทางปลอดควันเชื่อมระหว่างบันได ทางปลอดควันต้องปฏิบัติ 
       เช่นเดียวกับบันไดหนีไฟ เช่น  อัตราการทนไฟของวัสดุที่ใช้พื้นท่ีช่องระบาย  
       อากาศมากพอหรือมีระบบอัดอากาศ  
2.1.5 โถงลิฟต์ดับเพลิงต้องป้องกันควันไฟเช่นเดียวกับบันไดหนีไฟภายในอาคาร  
        ในข้อ 2.1.2 
2.1.6 ประตูบันไดหนีไฟและประตูโถงลิฟต์ดับเพลิงต้องมีอุปกรณ์ดึงประตูปิดกลับ 
        ด้วยตัวเอง (door-closer) ต้องติดตั้งอุปกรณ์บาร์ผลักเปิดประตูฉุกเฉินและมี 
        สลักยึดประตู (self latching) ให้ปิดสนิท โดยแรงที่ใช้ในการปลดสลักต้องไม่ 
        เกิน 67 N และแรงที่ใช้ในการผลักเปิดประตูต้องไม่เกิน 133 N 
2.1.7 กรณีท่ีต้องการเปิดประตูค้างต้องมีอุปกรณ์ดึงเปิดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและปิด 
         อัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ท างาน 
2.1.8 ระบบอัดอากาศเพ่ือควบคุมควันไฟส าหรับบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง 
        ต้องท างานได้โดยอัตโนมัติ 
2.1.9 ต้องมีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินจ่ายให้ระบบอัดอากาศท างานได้ทันทีใน 
       ระยะเวลาไม่เกิน 10 s เมื่อไฟฟ้าหลักของอาคารดับ 

2.2 วิธีการอัดอากาศเข้าบันไดหนีไฟ 
2.2.1 ระบบอัดอากาศแบบจุดเดียว ดูรูปที่ 2.1 
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(1) ใช้ได้กับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 m เท่านั้น 
(2) ต าแหน่งช่องอัดอากาศ สามารถอยู่ในต าแหน่งใด ๆ ก็ได้ในบันไดหนีไฟ  
    โดยต าแหน่งพัดลมต้องห่างจากประตูบานที่ออกแบบให้เปิดค้างไม่น้อยกว่า  11 
m หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั้น (เช่น ประตูชั้นล่างที่เปิดสู่ภายนอกอาคาร) โดยทั่วไป
ต าแหน่งช่องอัดอากาศอยู่ที่ต าแหน่งด้านบนสุดของบันไดหนีไฟ 

 
รูปที่ 2.1 ระบบอัดอากาศแบบจุดเดียว 

ที่มา : (ระบบอัดอากาศบันไดหนไีฟ[ออนไลน์]16/12/2561) 
2.2.2 ระบบอัดอากาศแบบหลายจุด ดูรูปที่ 2.2 

(1) ใช้ได้กับอาคารไม่จ ากัดความสูง 
(2) ต าแหน่งช่องอัดอากาศเข้าแต่ละจุด ต้องห่างกันไม่เกิน 3 ชั้น 

 
รูปที่ 2.2 ระบบอัดอากาศแบบหลายจุด 

ที่มา : (ระบบอัดอากาศบันไดหนไีฟ[ออนไลน์]16/12/2561) 
 
3. Arduino  

Arduino คือ เครื่องมือส าหรับใช้พัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ซึ่งจะรวมไปถึง
การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์แบบเปิดส าหรับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และภาษามาตรฐานส าหรับการเขียน 
Arduino นั้นมีจุดเด่นในเรื่องของความงาสยต่อการเรียนรู้และใช้งาน เนื่องจากมีการออกแบบค าสั่งต่างๆ
ขึ้นมาสนับสนุนการใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

ตัวบอรด์ Arduino ที่ใช้นี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของ AVR ขนาด 8 บิต โดยในสถาปัตยกรรม AVR 
ซึ่งออกแบบโดย ATMEL เมื่อปี 1996 เป็นซีพียูแบบ RISC (Reduced Instruction Set Computer) มี
สถาปัตยกรรมการต่อหน่วยความจ าแบบ Harvard ซึ่งแยกหน่วยความจ าโปรแกรมและหน่วยความจ าข้อมูล
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ออกจากกัน มีขาเชื่อมต่อใช้งานดังแสดงในรูปที่ 2.2 โดยใช้หน่วยความจ าแบบ Flash ส าหรับเป็น
หน่วยความจ าโปรแกรม และใช้หน่วยความจ าแบบ SRAM ส าหรับหน่วยความจ าไฟเลี้ยงอีกด้วยข้อมูล และ
นอกจากนี้ยังมีหน่วยความจ าแบบ EEPROM ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีไฟเลี้ยง 
4. พัดลม (Fan) 
      พัดลมหรือเครื่องเป่าลมคืออุปกรณ์ที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความเร็วและ
ทิศทางท่ีต้องการความแตกต่างระหว่างพัดลมและเครื่องเป่าลม มาตรฐาน JIS ได้ก าหนดไว้ว่าพัดลมที่มีแรงดัน
ลมต่ ากว่า 1,000 มิลลิเมตรน้ าเรียกว่า พัดลม (Fan) ส่วนพัดลมที่มีแรงดันลมตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตรแต่ไม่ถึง 
10 เมตรน้ า เรียกว่าเครื่องเป่าลม (Blower) แต่ลักษณะหรือรูปทรงของอุปกรณ์ทั้งสองชนิดอาจเหมือนกัน ท า
ให้สามารถเรียกเป็นชื่อรวมๆว่าพัดลม กฎความสัมพันธ์ของพัดลม(Fan’s Law) หรืออาจเรียกว่ากฎการแปร
ผัน 

4.1 ประเภทและหลักการท างานของพัดลม (TYPE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FAN) 
        พัดลมมีหลายชนิด ตามขนาดอัตราไหลและความดันของของไหลที่ล าเลียง และตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานดังตาราง 1 แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้เป็นแบบ centrifugal ซึ่งท างานด้วย
การให้แรงหนีศูนย์กลางให้เกิดกระแสในทิศทางตั้งฉากกับแกน แบบ axial flow ซึ่งสร้างกระแสของ
ไหล (อากาศ) ในทิศทางเดียวกับเพลา แบบ cross flow ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่ระหว่างทั้งสองแบบข้างต้น 
และแบบอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม เพ่ือสามารถติดตั้งและเชื่อมต่อกับท่อต่างๆ ได้สะดวก พัดลมแบบ 
centrifugal บางครั้งดูภายนอกแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับแบบ axial flow โดยทั่วไปพัดลมแบบ 
axial flow จะเหมาะกับความดันต่ า-อัตราไหลสูง ส่วนแบบ centrifugal จะเหมาะกับความดันสูง 
อย่างไรก็ตามพัดลมแบบ axial flow ที่สามารถรองรับความดันได้พอสมควร และแบบ centrifugal 
ที่รองรับอัตราไหลได้พอสมควรก็พอมีอยู่ พัดลมแบบ multi-blade บางครั้งก็เรียกว่าพัดลมแบบ 
sirocco นิยมใช้กันมากที่สุดกับการปรับอากาศและระบายอากาศ  

การจ าแนกพัดลมสามารถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
          4.1.1 พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or radial fans) 

4.1.2 พัดลมแบบไหลตามแนวแกน (Axial flow fans) 
 

4.1.1 พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or radial fans) 
        พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหรือพัดลมซึ่งมีการไหลของอากาศในแนวรัศมีจะประกอบด้วย
ใบพัดหมุนอยู่ภายในตัวเรือนของพัดลม (Fan house) ชุดใบพัดจะประกอบด้วยแผ่นใบเล็กๆ
ประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะกงล้อ ความดันของอากาศจะถูกท าให้มีค่าสูงขึ้นภายในตัว
เรือนของพัดลม ซึ่งสามารถเพ่ิมค่าให้สูงขึ้นได้ด้วยการเพ่ิมขนาดความยาวของใบพัด ซึ่งจะท า
ให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางภายในระบบมีค่ามากขึ้น อากาศจะไหลผ่านเข้าไปในท่อทางเข้า



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    1985 

 

โดยมีทิศทางขนานกับแกนของใบพัด และไหลออกในทิศทางตั้งฉากกับแกนของเพลาใบพัด
ในท่อทางออก พัดลมประเภทนี้จ าแนกตามลักษณะรูปร่างของใบพัดเป็น 3 แบบ คือ 

- แบบใบพัดตรง (Straight blade หรือ Radial fans) 
      พัดลมชนิดนี้มีจ านวนใบน้อยที่สุดประมาณ 6 ถึง 20 ใบ และใบพัดจะอยู่ใน
ระนาบรัศมีจากเพลา ใบพัดหมุนด้วยความเร็วรอบอย่างต่ าประมาณ 500-3000 
รอบ/นาที ดังนั้นจึงเหมาะกับงานที่ต้องการปริมาตรการไหลน้อยๆ และมีค่าความ
ดันของอากาศสูงๆ 
 

 
 

รูปที่ 2.3 แสดงการไหลของอากาศผ่านตัวพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง 
ที่มา : (พัดลม[ออนไลน์]16/12/2561) 

 
- แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward curved blade fans) 
     พัดลมชนิดนี้จะมีใบพัดโค้งไปข้างหน้า ในทิศทางเดียวกับการหมุนชุดใบพัดจะมี
จ านวนแผ่นใบพัดประมาณ 20 – 60 ใบ ชุดใบพัดจะมีลักษณะคล้ายกับกรงกระรอก 
(Squirrel cage) เพลาใบพัดจะมีขนาดเล็กหมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงกว่าพัดลม
ชนิดใบพัดตรง การท างานของพัดลมชนิดนี้มีเสียงเบาที่สุด มีข้อเสียคือมีโอกาสที่
มอเตอร์จะท างานเกินก าลังและมีช่วงการท างานของพัดลมที่ไม่เสถียร ดังนั้นจึงไม่
ควรใช้กับงานหรือระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลม
ชนิดนี้จะให้ค่าความดันลมและอัตราการไหลของอากาศสูงที่สุด 

 
รูปที่ 2.4 แสดงพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า 
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ที่มา : (พัดลม[ออนไลน์]16/12/2561) 
 

- แบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward curved blade 
fans) 

     พัดลมชนิดนี้จะมีใบพัดเอียงไปข้างหลัง ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการ
หมุนของใบพัด จะมีจ านวนใบพัดประมาณ 10 –50 ใบ และเป็นพัดลมที่มีความเร็ว
รอบสูง ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินควร ไม่มีลักษณะที่มอเตอร์จะท างานเกินก าลัง และ
ไม่มีช่วงการท างานที่ไม่เสถียร เหมาะที่จะใช้งานระบายอากาศและอากาศที่ใช้ต้อง
สะอาดด้วย เนื่องจากสามารถที่จะควบคุมความดันและปริมาณลมได้ง่าย พัดลม
ชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่าชนิดอื่นๆเม่ือเทียบขนาดเท่ากัน 

 

 
 

รูปที่ 2.5 แสดงพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง 
ที่มา : (พัดลม[ออนไลน์]16/12/2561) 

 
4.1.2 พัดลมแบบไหลตามแนวแกน(Axial flow fans) 
        พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัด และตั้งฉากกับระนาบการหมุน
ของใบพัด ชุดใบพัดจะถูกติดตั้งบนแกนเพลาขับของมอเตอร์ต้นก าลัง ซึ่งอยู่ภายในตัวพัดลม 
ท าให้มอเตอร์สามารถระบายความร้อนออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน พัดลมชนิดนี้มีราคา
ถูก การท างานของพัดลมมีเสียงดังและมีช่วงการท างานของพัดลมที่ไม่เสถียร จึงเหมาะกับ
งานระบายอากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 

- พัดลมที่ให้ลมหมุนเป็นเกลียว (Tube axial fans) 
     พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดนี้ มีโครงสร้างประกอบด้วยชุดใบพัดซึ่ง
หมุนอยู่ภายในท่อรูปทรงกระบอก ลมที่ถูกขับเคลื่อนให้ผ่านชุดใบพัดจะหมุนเป็น
เกลียว มีลักษณะการไหลแบบปั่นป่วน พัดลมชนิดนี้ให้ค่าความดันลมปานกลาง 
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รูปที่ 2.6 แสดงพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Tube axial fans 

ที่มา : (พัดลม[ออนไลน์]16/12/2561) 
 

- พัดลมที่ให้ลมในแนวเส้นตรง (Vane axial fans) 
     พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดนี้ จะมีแผ่นครีบเพ่ือใช้ในการบังคับการ
ไหลของอากาศ ที่ถูกขับเคลื่อน ติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนของพัดลม บริเวณท่อ
ทางออกบริเวณด้านหลังชุดใบพัด เพ่ือช่วยให้การไหลของอากาศที่ถูกขับเคลื่อน มี
ทิศทางเป็นเส้นตรงมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดลักษณะการไหลของอากาศปั่นป่วนลดลง 
และลดพลังงานสูญเสียเนื่องจากการไหลของอากาศปั่นป่วนภายในระบบให้น้อยลง 
ท าให้ประสิทธิภาพการใช้งานและราคาสูงกว่าพัดลมชนิด Tube axial fans 

 
 

รูปที่ 2.7 แสดงพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Vane axial fans 
ที่มา : (พัดลม[ออนไลน์]16/12/2561) 

 
 
5. แหล่งจ่ายไฟ  
         แหล่งจ่ายไฟ (Power supply) เป็นอุปกรณ์ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดไฟฟ้า เป็นค าที่ใช้กันมาก
ที่สุด ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากรูปแบบหนึ่ง ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ว่ามันจะยังอาจหมายถึง อุปกรณ์ที่
แปลงพลังงานรูปแบบหนึ่ง (เช่นพลังงานกล, พลังงานเคมี, พลังงานแสงอาทิตย์) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า. 
แหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมได้ (regulated power supply)สามารถควบคุม แรงดันหรือกระแสเอาต์พุตให้มี
ค่าท่ีคงท่ีแน่นอน แม้ว่าโหลดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่พลังงานที่อินพุทก็ตาม 

5.1 ประเภทของแหล่งจ่ายไฟ 
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        แหล่งจ่ายไฟส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกกว้างๆเป็นแบบความถี่ไฟฟ้าขาเข้า 
(หรือ "ธรรมดา") และ แบบสวิตชิง. แบบความถี่ มักจะมีการออกแบบที่ค่อนข้างง่าย แต่จะมีขนาด
ใหญ่และหนักส าหรับแหล่งจ่ายไฟกระแสสูง เนื่องจากความจ าเป็นที่จะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขาเข้าที่
มีขนาดใหญ่ และวงจรแบบอิเล็กทรอนิกส์ความร้อนสูงที่ต้องการตัวระบายความร้อนขนาดใหญ่ 
แหล่งจ่ายไฟแบบธรรมดานี้ บางครั้งเรียกว่าแบบ "เชิงเส้น" แต่ที่ เรียกที่ชื่อผิด เพราะการแปลงจาก
แรงดันไฟฟ้า AC เป็น DC โดยเนื้อแท้แล้ว ไม่ใช่เชิงเส้น เมื่อ วงจรเรียงกระแสจ่ายไฟเข้าไปใน 
capacitor. Linear voltage regulators จะผลิตแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุตที่จะถูก regulated โดยวิธี 
voltage divider ที่บริโภคพลังงาน จึงท าให้มีประสิทธิภาพต่ า. แหล่งจ่ายไฟแบบ switched-mode 
ที่ให้เอาต์พุตเท่ากันกับแหล่งจ่ายไฟธรรมดาจะมีขนาดที่เล็กกว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่า แต่จะซับซ้อน
มากขึ้น 
 

6. Flammable Gas & Smoke sensor 
      เซ็นเซอร์ก๊าซไวไฟและควัน สามารถตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซที่ติดไฟในอากาศได้ และ ให้ output 
ออกมาเป็น analog ตัวเซ็นเซอร์สามารถวัดความเข้มข้นของก๊าซไวไฟได้ระหว่าง 300 ถึง 10,000 ppm และ
ท างานได้ในอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส และกินไฟแค่ 150 mA 5 V  
ดังรูปที่ 26 

  
 

รูปที่ 2.8 Flammable Gas & Smoke sensor  
ที่มา : (Flammable Gas & Smoke sensor [ออนไลน์]16/12/2561) 

          MQ-2 เป็น Sensor ตรวจสอบปริมาณ ก๊าซไวไฟ และ ควัน เช่น LPG, i-butane, propane, 
methane, alcohol, Hydrogen, smokeในอากาศ ซึ่งเมื่อเราเริ่มจ่ายพลังงานให้ MQ-2 ที่ขา H  
ท าให้ เกิดความร้อนขึ้นที่ขดลวด เมื่อก๊าซไวไฟต่างๆ เข้ามาท าปฏิกิริยาจะท าให้ ค่าความต้านทานที่  เกิดขึ้น
ระหว่าง ขา A และ B (RS) ลดลง 
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  รูปที่ 2.9 การจ่ายไฟเข้าสู่ MQ2   

ที่มา : (Flammable Gas & Smoke sensor [ออนไลน์]16/12/2561) 
         จากรูปที่ 27 เมื่อจ่ายพลังงานให้กับ ขา H จะท าให้เกิดพลังงานความร้อนเพ่ือให้ สารเคมี ภายในตัว 
Sensor สามารถท าปฏิกิริยากับก๊าซไวไฟต่างๆได้ และเมื่อ MQ-2  ตรวจจับก๊าซไวไฟต่าง ๆ ได้จะท าให้ค่า
ความต้านทานระหว่าง ขา A และ ขา B เปลี่ยนแปลง  (ขา A และ B เป็นขาที่ไม่ตายตัว เราสามารถก าหนด
เองได้โดยเลือกขาใดเป็นขา A ขาที่อยู่ ฝั่งตรงขามก็จะเป็นขา B) โดยเมื่อ MQ-2 ตรวจจับปริมาณก๊าซพิษต่าง 
ๆ ได้มากจะท าให้ค่า ความต้านทาน RS ลดลง หรือ ค่าความต้านทาน แปรผกผันกับปริมาณของ ก๊าซไวไฟต่าง 
ๆ  

 
6.1 วิธีการหาค่าของ ความต้านทาน RS  
     การหาค่าความต้านทานของของ RS สามารถท าได้ 2 วิธีคือ  

      วิธีที่ 1 สามารถใช้  Ohm meter วัดหาค่าความต้านทานที่ขา A และ B ได้โดยตรงดังรูปที่ 28 

 
 

รูปที่ 2.10 วิธีการหาค่าของ ความต้านทาน RS แบบที่ 1 
ที่มา : (Flammable Gas & Smoke sensor [ออนไลน์]16/12/2561) 

วิธีที่ 2 เป็นวิธีการวัดโดยอ้อม โดยใช้ กฎแบ่งแรงดัน Voltage Divider   
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รูปที่ 2.11 วิธีการหาค่าของ ความต้านทาน RS แบบที่ 2   
ที่มา : (Flammable Gas & Smoke sensor [ออนไลน์]16/12/2561) 

        จากรูปที่ 2.34 ตาม แถบสีเขียว จะเห็นว่าเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเขามาทาง ขา A or B   ทาง ด้านซ้าย 
ซึ่งเมื่อน ามาจัดเรียงใหม่ให้เป็นรูปที่เราคุ้นตากับ กฎแบ่งแรงดันจะเป็นรูปที่ 2.35 

 
 

รปูที่ 2.12 จัดรูปวิธีการหาค่าความต้านทาน RS แบบที่ 2 
ที่มา : (Flammable Gas & Smoke sensor [ออนไลน์]16/12/2561) 

 
7.การศึกษาความพึงพอใจ 
       อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจต
คติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและ
สิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก                                      
       ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ ค าว่า “พึง” เป็น
ค ากริยาอ่ืน หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และค าว่า  “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ          กชกร   
เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งที่ควรจะเป็นไปตามความ
ต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งเป็นความรู้สึกเอน
เอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้  และเป็นความรู้ สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ  แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น  สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือท าให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้าง
ความรู้สึกผิดหวัง ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
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      Applewhite (1965) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการ ปฏิบัติงาน ซึ่ง
รวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไป ถึงความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยการมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอ่ืนที่เข้ากันได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย 
      Good (1973) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมา จากความ
สนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 
 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

8.1 ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา อาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ได้ท าการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบระบบอัด
อากาศช่องบันใดหนีไฟ บทความฉบับนี้กล่าวถึง หลักการเบื้องต้นของระบบควบคุมควัน และหลักการเบื้องต้น
ในการออกแบบระบบอัดอากาศช่องบันไดทั้งในขณะที่ประตูปิด และในขณะที่ประตูเปิด พร้อมด้วยตัวอย่าง
การวิเคราะห์และค าอธิบาย สิ่งที่ผู้เขียนอยากแนะน าให้มีการแก้ไขในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และข้อพิจารณา
ในการออกแบบ 

8.2 ธนาชัย จงสมชัย พิชัย กฤชไมตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ท าการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์
โปรแกรมช่วยออกแบบ ระบบควบคุมควันไฟภายในอาคาร งานวิจัยเรื่องโปรแกรมช่วยออกแบบระบบควบคุม
ควันไฟในอาคารเกิดจากแนวความคิดที่ว่า พัดลมที่ใช้ในตัวอาคารเกิดจากแนวความคิดที่ว่า พัดลมที่ใช้ในตั ว
อาคารมีความส าคัญต่อระบบการควบคุมควันไฟ โดยสามารถรักษาระดับควันไฟ เพ่ือสามารถอพยพคนหนีไฟ
ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นหัวใจในการออกแบบของโปรแกรมนี้จึงมุ่งเน้นที่จะช่วยในการค านวณเรื่องความ
ถูกต้องแม่นย าของพัดลมอัดอากาศหรือพัดลมระบายควันให้เหมาะสมกับอาคารต่างๆ  เนื่องจากการออกแบบ
โปรแกรมท่ีถูกต้องจะช่วย ท าให้โครงสร้างของอาคารที่ออกแบบมีความปลอดภัยกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในอาคาร
มาก ยิ่งขึ้น โดยงานวิจัยนี้ออกแบบโปรแกรมเพ่ือให้สามารถค านวณหาขนาดของพัดลมที่ใช้อัดอากาศหรือ
ระบายควันที่ติดตั้งภายในอาคารโดยใช้โปรแกรม Visual Basic น าเสนอในรูปแบบ ที่สามารถน าไปใช้และ
เข้าใจได้ง่ายส าหรับวิศวกร ผู้ออกแบบ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกทดสอบ ความถูกต้องแม่นย า โดยทดสอบ
จริงกับอาคาร ตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบขนาดพัดลมที่ค านวณ ได้กับขนาดพัดลมที่ติดตั้งอยู่แล้ว ผลของการ
ทดสอบพบว่า อาคารที่ ใช้เป็นอาคารตัวอย่างมีความสูง 16 ชั้น และ โปรแกรมสามารถค านวณพัดลมอัด
อากาศใน บันไดหนีไฟได้เหมาะสมตรงกับขนาดพัดลมที่ติดตั้งภายในอาคารอยู่แล้วทั้งทางทฤษฎีและโดย  ตัว
โปรแกรมเอง 
วิธีด าเนินการวิจัย 

             การจัดสร้าง แบบจ าลอง Pressurized Fan คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลวงจรต่างๆในการ
สร้างแบบจ าลอง Pressurized Fan คณะวิจัยจึงให้ความส าคัญกับการจัดท าในส่วนของวงจร โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานดังนี้ 
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             1. ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เก่ียวกับบอร์ด Arduino R3, วงจรลดแรงดัน 5V และจัดหา
อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน  
             2. ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าให้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน 
             3. ท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ท่ีได้จัดซื้อมาใช้งาน 
             4. ท างานการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้าง 
             5. ประกอบแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan และทดลองการท างานของแบบจ าลองระบบ 
Pressurized Fan 
ผลการวิจัย 

1. ผลการท างานของแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan แบบ Auto และ Manual 
2. ผลการท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor 
3. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan 

 
1. ผลการท างานของแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan แบบ Auto และ Manual 

การทดลองการท างานของแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan แบบ Auto และ Manual 
คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ได้ทดลองโดยการบิดสวิตซ์ Auto และ Manual On ผลดังบันทึก
ลงในตารางที4่.1 
 

ตารางที่ 4.1 การทดสอบการท างานของแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan แบบ Auto และ Manual 
 

จ านวน 
ครั้งที ่

การทดลองการท างานของแบบจ าลองฯ 

Auto Manual 

ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 

ครั้งที่ 1       

ครั้งที่ 2       

ครั้งที่ 3       

ครั้งที่ 4       

ครั้งที่ 5       

 
จากตารางที่ 4.1 ผลพบว่าการทดลองการท างานของแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan  สามารถ

ท างานได้ดีทั้ง Auto และแบบ Manual โดยการทดลองจ านวน 5 ครั้ง  
 

2. ผลการท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor 
การทดลองการท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบจ านวน  
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5 ครั้ง ได้ทดลองโดยการปล่อยแก๊สเข้าท่ีหัว Sensor ผลดังบันทึกลงในตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 การทดลองการท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor 

จ านวนครั้ง ผลการท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor 

ท างาน ไม่ท างาน 
ครั้งที ่1    

ครั้งที่ 2    

ครั้งที่ 3    

ครั้งที่ 4    

ครั้งที ่5    

 
จากตารางที่ 4.2 ผลพบว่าการทดลองการท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor สามารถท างานได้
ดี โดยการทดลองจ านวน 5 ครั้ง 
 
3. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan 
    การประเมินความพึงพอใจ โดยสุ่มจากพนักงาน 5 คน ผู้ประเมินใช้งานจริง 5 คน ในการแบบจ าลองระบบ 
Pressurized Fan ซึ่งผลที่ได้ผลบันทึกลงดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.3 ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากพนักงานผู้ใช้งานจริง 5 คน 

 
ที ่

หัวข้อการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบ 
1. ขนาด รูปทรง และความสวยงาม เหมาะสมเพียงใด 4.2 0.44 ดี 

2. การติดตั้งชุดควบคุมการท างานมีความเหมาะสมเพียงใด 4.6 0.54 ดี 
3. การติดตั้งอุปกรณ์แบบจ าลองมีความเหมาะสมเพียงใด 4.40 0.52 ดี 

4. วัสดุที่น ามาใช้งานสร้างเหมาะสมเพียงใด 4.0 0.70 ดี 

5. การเคลื่อนย้ายของแบบจ าลอง เหมาะสมเพียงใด                                     4.6 0.54 ดี 
ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 

6. แรงลมได้มากพอสมควรเพียงใด 4.2 0.44 ดี 

7. ชุดควบคุมการท างานของแบบจ าลองฯ  (Auto) 
เหมาะสมเพียงใด 

4.2 0.44 ดี 

8. ชุดควบคุมการท างานของแบบจ าลองฯ  (Manual) 
เหมาะสมเพียงใด 

4.4 0.54 ดี 
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จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงาน โดยสุ่มจากพนักงาน 5 คน จาก
การทดสอบใช้งานแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan ด้านการออกแบบ มีข้อดีคือ การติดตั้งชุดควบคุมการ

ท างานมีความเหมาะสมเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ ดีค่าเฉลี่ย( =4.6) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D.= 0.54) และมี

ข้อด้อยวัสดุที่น ามาใช้งานสร้างเหมาะสมเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ ดี  ค่าเฉลี่ย( =4.0) และค่าความเบี่ยงเบน 
(S.D=0.70) ส่วนด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีข้อดีคือ การท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor 

เหมาะสมเพียงใดอยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ย( =4.6) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.54) และมีข้อด้อย แรงลม

ได้มากพอสมควรเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ย ( =4.2) และค่าความเบี่ยงเบน (S.D=0.44) ผลสรุปรวม 

พบว่า แบบจ าลองระบบ Pressurized Fan อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยรวม ( =4.28) และค่าความเบี่ยงเบน 
(S.D=0.07) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดสอบแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลา  
ในการแบบจ าลองระบบ Pressurized Fan  ง่ายต่อการจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย 

จากผลการทดลองข้างต้น ได้มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแบบจ าลองระบบ 
Pressurized Fan ได้ผลการทดลองคือผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดโดยสอดคล้องกับทฤษฏีการศึกษา
ความพึงพอใจของ อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ 
หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้า
และสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือ
บวก    
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีระบบ Relief Motorized Damper ให้เสมือนจริง 
2. ควรมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่านี้   
   
 
 
 

9. การท างานของ Flammable Gas & Smoke sensor 
เหมาะสมเพียงใด 

4.6 
 

0.54 ดี 

10. แบบจ าลองฯ ควรน าไปใช้ในงานสาธิตเพียงใด 4.4 0.54 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.07 ดี 
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S 106 
การศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive 

กรณีศึกษาภายในบริษัท ที.เอ.พี.สแตนดาร์ด 
 

ศิลาไชย ทรัพย์ประสม1 วีรากร วิจิตรวงศ์2 ชนะจิต ค าแผง3 และ บรรจบ จันทร์สงคราม 4 
Silashai Subprasom 1 Wirakron Wichitwong2Chanajit Khamphaemg3  Banjob jansongkarm4 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ 
progressive ภายในบริษัท ที.เอ.พี.สแตนดาร์ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive มีดังนี้ 1. ด้านปัญหา
ความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive ประกอบด้วย 1.1 พบว่า คุณภาพของ
ชิ้นงาน เกิดข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต ดังนี้  ผิวของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการในการข้ึนรูปเกิดรอย 1.2 
พบว่า ชิ้นงานเกิดคลีปจากการเจาะรูและการตัด 1.3 ชิ้นงานไม่ได้ Data ตามแผนการผลิต เช่น องศาไม่ได้
ขนาด ความสูงของงานไม่ได้ขนาด เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : ศึกษาปัญหาข้อผิดพลาด 
 
Abstract 
 
 This research project purpose To study the problems in the production process 
from progressive molds within the company TPP Standard The tools used in the research 
are Interview form to find solutions to problems in the production process from mold 
Statistics used to analyze data include content analysis. 
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 The results showed that the problems in the production process from progressive 
molds are as follows: 1. The error problem from the workpiece production process from 
progressive molds consisting of 1.1 found that the quality of the workpiece There is an error 
from the production process as follows: Surface of the workpiece that has been processed 
in the process of forming. 1.2 It is found that the workpiece has been cleared from drilling 
holes and cutting 1.3 work pieces. Data cannot follow the production plan such as degrees, 
not size The height of the job is not the size, etc. 
  
Keywords : Study the problem of errors. 
 
บทน า 

ในปัจจุบันมีเศรษฐกิจต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบร้านอาหารหรือการค้าขาย แต่ถ้าพูดถึง
เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม ก็คงต้องเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็กและแม่พิมพ์ ซึ่งป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานปั้มขึ้นรูปหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยาน
ยนตร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือที่เรียกกันว่า (ลูกค้า) จึงท าให้มีนักลงทุนหันมาให้ความสนใจ
ในการท าธุระกิจด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ท าให้เกิดคู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจตามมา ส่งผลให้โรงงานต้องมีการ
เร่งกระบวนการ การผลิตงาน ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าเพ่ือรักษาระดับมาตราฐานของโรงงานและ
ลูกค้า เพ่ือผลก าไรที่ดีขึน้ไปด้วยตามล าดับ 
 ซึ่งในกระบวนการ การผลิตนั้น งานปั้มต่างๆต้องผ่านการตรวจสอบมาตราฐานโดย QC ก่อนเริ่ม
ขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน เนื่องจากกระบวนการปั้มชิ้นงานเพ่ือส่งออก งานแต่ละตัวที่ผลิตนั้นมีจ านวนมาก   
สิ่งที่ตามมาในการผลิตคือ แม่พิมพ์เกิดปัญหาจากการผลิตเป็นเวลานานหรือการผลิตชิ้นงานจ านวนมาก เช่น 
Puch ที่ใช้ในการตัดสึกหลอหมดคม 
เศษจากการตัดไม่หล่นรูทิ้งเศษ ท าให้ชิ้นงานเกิดรอยเสียหาย จึงต้องหยุดการผลิตเพ่ือให้ช่างแก้ไขแม่พิมพ์ ท า
ให้เสียเวลาในกระบวนการการผลิต 

 ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการเห็นความส าคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตชิ้นงานและการ
แก้ไขแม่พิมพ์ให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือรักษาระยะเวลาในการหยุดผลิตชิ้นงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
การผลิตและส่งออกชิ้นงานมากข้ึน   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive 
 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. ทฤษฎีการศึกษาปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการท าแม่พิมพ์  
      การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงานของแม่พิมพ์ 
progressive ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับดังนี้  
  1.แม่พิมพ์ต่อเนื่อง (Progressive Die) หมายถึง ชุดแม่พิมพ์ที่มีมากกว่าหนึ่งสถานี ชิ้นงานจะถูกป้อน
ผ่านครั้งละสถานีจนได้รูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการ การป้อนชิ้นงานครั้งละสถานี จะท าโดยใช้ส่ วนของแผ่น
สตริปเอง (Strip) การตัดเฉือนเพื่อแยกชิ้นงานออกจากแผ่นสตริปจะท าในขั้นตอนสุดท้าย ตัวอย่างของแม่พิมพ์
ต่อเนื่อง แสดงดังในรูปที่ 1.1 
 

 
ภาพที่ 1.1 แม่พิมพ์ต่อเนื่อง 

 
 

2. วัสดุที่ใช้ท าแม่พิมพ์ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือส าหรับงานแม่พิมพ์คือเหล็ก 
โดยเหล็กท่ีใช้ในการท าแม่พิมพ์จะอยู่ในกลุ่มของเหล็กกล้าเครื่องมือ ซึ่งเหล็กกล้าเครื่องมือจัดเป็นเหล็กกล้าที่มี
คาร์บอนและธาตุผสมอ่ืนๆในปริมาณสูง เพ่ือให้มีความสามารถในการชุบแข็งสูงเหมาะส าหรับการปรับปรุง
คุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ คุณสมบัติที่ส าคัญของเหล็กกล้าเครื่องมือ ได้แก่ 

2.1 ความสามารถในการชุบแข็ง (Harden ability) คือคุณสมบัติที่เหล็กกล้าที่บ่งถึงความยากง่ายใน
การชุบแข็งและความลึกของเหล็กท่ีแข็งขึ้นจากการชุบแข็ง คุณสมบัตินี้จะข้ึนอยู่กับส่วนผสมทางเคมีและขนาด
ของเกรนของเหล็กกล้า โดยเหล็กกล้าที่มีความสามารถในการชุบแข็งสูง จะสามารถท าการชุบแข็งได้ง่ายด้วย
ลม แต่ถ้าเหล็กกล้าที่มีความสามารถในการชุบแข็งต่ า การชุบแข็งด้วยลมจะไม่สามารถท าให้ได้เฟสมาร์เทน
ไซต์ จึงอาจต้องท าการชุบแข็งด้วยน้ าหรือของเหลวอ่ืน ซึ่งจะมีผลต่อการบิดตัวของชิ้นงานที่ท าการชุบ 
คุณสมบัตินี้เพ่ิมขึ้นตามปริมาณธาตุผสม ดังนั้นการท าให้ได้ชิ้นงานที่มีความแข็งสูงตลอดชิ้น หรือสามารถชุบ
แข็งได้ลึก จึงควรเลือกใช้เหล็กกล้าที่มีธาตุผสมสูง โดยโคบอลต์เป็นเพียงธาตุเดียวที่ลดคุณสมบัตินี้ 
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2.2 ความเหนียว (Toughness) คือ ความสามารถในการรับพลังงานของวัสดุก่อนที่จะเกิดการแตกหัก 
เหล็กกล้าเครื่องมือที่ถือว่ามีคุณสมบัติด้านความเหนียวที่ดี คือ กลุ่มที่มีปริมาณคาร์บอนต่ า หรือปาน
กลาง คุณสมบัตินี้จ าเป็นส าหรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องรับแรงกระแทก 

2.3 ความทนต่อการเสียดสี (Wear resistance) คือ ความสามารถทนต่อการถูกขัดสี ซึ่งรวมถึงการ
เสียดสีของคมตัดด้วย  คุณสมบัตินี้จะเกี่ยวข้องกับความแข็งของเหล็ก และปริมาณคาร์ไบด์ที่ไม่ละลาย (คาร์
ไบด์ที่ไม่สลายตัว เมื่อมีการใช้งานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง) โดยหากเหล็กกล้าเครื่องมือมีความแข็งสูงก็จะทน
การเสียดสีได้ดี หรือหากมีคาร์ไบด์ที่ไม่ละลาย (แม้อุณหภูมิสูง) ก็จะท าให้ทนการเสียดสีได้ดีขึ้นเช่นกัน 
เนื่องจากคาร์ไบด์จะมีความแข็งสูง 

2.4 การรักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง (Red-hardness) เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการใช้งาน
เหล็กกล้าเครื่องมือที่ต้องได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงกว่า 480 °C   โดยธาตุผสมที่ท าให้เกิดคาร์ไบด์ที่
เสถียรจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัตินี้ ซึ่งจะท าให้เหล็กกล้าเครื่องมือไม่อ่อนลง (ความแข็งลดลง) อันเนื่องมาจาก
ผลของความร้อนในขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูง หรือในขณะท าการอบคืนตัว (Tempering) 

2.5 ความสามารถในการตัดเฉือน (Machinability) คือ ความสามารถของโลหะที่ถูกตัดเฉือน ตกแต่ง
ได้ง่าย และมีผิวที่เรียบภายหลังการตัดเฉือน การออกแบบแม่พิมพ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่จะท า
ให้ได้แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบได้รวดเร็วด้วยราคาที่เหมาะสม ในการออกแบบจะน าเอาข้อมูลที่ได้พิจารณา
เบื้องต้น จากการวางแผนมาช่วยในการออกแบบ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงได้บ้างเพ่ือความเหมาะสม การ
ออกแบบที่ดีจะต้องออกแบบให้สามารถท า แม่พิมพ์ได้ง่าย ซ่อมบ ารุงได้ง่าย  

3. กรรมวิธีที่เกิดขึ้นในข้ันตอนการตัดเฉือน ชาญชัยทรัพยากร (2552 : 9) อธิบายว่าการตัดโลหะออก
จากกันโดยใช้คมตัดของแม่พิมพ์ตัวผู้และแม่พิมพ์ตัวเมียกดโลหะจนเลยจุดความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate 
Strength)ซึ่งท าให้โลหะฉีกขาดออกจากกัน แสดงดังรูปที่ 1.2 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงโลหะฉีกขาดออกจากกัน 

ขั้นตอนในการตัดเริ่มจากการที่แม่พิมพ์ตัวผู้กดลงบนโลหะและพาเนื้อโลหะเข้าไปในช่องห่างของแม่พิมพ์ตัว
เมยีจนเลยจุดขีดจ ากัดของความยืดหยุ่น(Elastic Limit)ของโลหะ ช่วงนี้ผิวด้านล่างของเนื้อโลหะเริ่มไหลเข้าไป
ในแม่พิมพ์ตัวเมียและผิวทางด้านบนถูกแม่พิมพ์ตัวผู้กดลงเมื่อแรงกดเพ่ิมขึ้นแม่พิมพ์ตัวผู้เจาะเข้าไปในเนื้อ
โลหะ โดยความลึกของส่วนที่ถูกกดทางผิวด้านบนเท่ากับส่วนที่ถูกกดลงในแม่พิมพ์ตัวเมียทางผิวด้านล่าง เมื่อ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2000 

 

แรงกดเพ่ิมขึ้นจนเลยจุดความแข็งแรงสูงสุดของโลหะโลหะฉีกขาดออกจากกันรายละเอียดของขั้นตอนในการ
ตัดแสดงในรูปที่ 2.6 และระยะท่ีแม่พิมพ์ตัวผู้กดเข้าไปในเนื้อโลหะก่อนที่โลหะขาดออกจากกัน คิดเป็น 
เปอร์เซ็นต์เทียบกับความหนาของของโลหะ  
จากภาพที่ 2.6  a=แม่พิมพ์ตัวผู้เริ่มกดลงบนเนื้อโลหะ 
   b =แม่พิมพ์ตัวผู้เพิ่มแรงกดบนเนื้อโลหะ 
   c=โลหะเริ่มฉีกขาด 
   d=การฉีกขาดของโลหะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงขั้นตอนโลหะฉีกออกจากกัน 

4. การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) ข้อมูลแบบคุณภาพ (Attributes Data) หรือข้อมูลที่ได้จากการนับ เป็นข้อมูลที่ไดม้าจาก 

การตรวจนับจ านวนของดีและของเสีย ฯลฯ ค่าท่ีตรวจวัดได้จะเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม   
  2) ข้อมูลแบบตัวแปร (Variables Data) หรือข้อมูลที่ได้จากการวัด เป็นข้อมูลที่ได้จาก 

กรรมวิธีในการวัดโดยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น วัดความยาว น้ าหนัก ขนาด เวลา ฯลฯ โดยมากจะวัดได้ ถึงจุด
ทศนิยม  

   4.1 การรวบรวมและแสดงข้อมูล ท าได้ 2 วิธี คือ  
    1) วิธีการใช้กราฟ การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนี้จะได้ข้อมูลแยกเป็นกลุ่ม ๆ และ
ความถี่ของ ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ผลที่ได้ก็คือ ตารางแจกแจงความถี่ และเพ่ือให้ชัดเจนก็จัดท าเป็นรูปภาพ   

   2) วิธีการวิเคราะห์ วิธีนี้จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดมาหาค่าต่าง ๆ  โดยใช้การค านวณ
ค่าทาง คณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ซึ่งอาจจะเป็นการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง หรือการวัดค่าการกระจาย 
ของข้อมูล   
  5. ระดับความเชื่อม่ัน 

  หมายถึง โอกาสที่พารามิเตอร์ของประชากรจะอยู่ในช่วงของค่าที่ประมาณได้ ค่าที่แสดง
ความมั่นใจต่อการสรุปผลได้ อย่างถูกต้อง ไม่เกินจากช่วงระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้   
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1) ช่วงความเชื่อมั่น 90 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าท่ีผิดพลาดจากการค านวณ 10 เปอร์เซ็นต์   
2) ช่วงความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าท่ีผิดพลาดจากการค านวณ 5 เปอร์เซ็นต์  
3) ช่วงความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าท่ีผิดพลาดจากการค านวณ 1 เปอร์เซ็นต์  

  6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ปรัศนี กีรติวุฒิพงศ์  ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการวางแผนการผลิตสุขภัณฑ์ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท SS จ ากัด การวางแผนการผลิตที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีส่วนส าคัญในการบริหารและจัดการให้ระบบหรือกระบวนการผลิตสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิตหรือกระบวนการได้ไม่น้อย จึงต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการวางแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ศุจิกร บุญเตี่ยม เอกชัย แปลกหน้า   ได้ศึกษาการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโพ
ลาร์เพลตจากเหล็กกล้าไร้สนิม โดยท าการปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานทั้งหมด 30 ชิ้น จากนั้นทาการวัดและตรวจสอบ
ขนาดของความกว้างของร่องชิ้นงาน ความลึกของร่องชิ้นงาน ความกว้างรวมของร่องชิ้นงาน ความยาวรวม
ของร่องชิ้นงาน โดยทาการวัดทั้ง 4 จุด ๆ ละ 3 ต าแหน่งแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย ผลการทดลองที่ได้มีดังนี้ ความ
กว้างร่องชิ้นงาน(3 ± 0.2 ม.ม.)ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัดที่ก าหนด ความลึกของร่องชิ้นงาน(1 ± 0.2 ม.ม.)
ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัดที่ก าหนด ความกว้างรวมของร่องชิ้นงาน(69 ± 0.2 ม.ม.)ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัดที่
ก าหนด และ ความยาวของร่องชิ้นงาน(70 ± 0.2 ม.ม.)ชิ้นงานทุกชิ้นอยู่ในพิกัดที่ก าหนด สรุปผลการทดลอง
จากการวัดและตรวจสอบชิ้นงานทั้งหมด 30 ชิ้น ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % สามารถสรุปได้ว่า ผลการ
ทดลองที่ออกมาอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ที่ระดับ จากการวัดตรวจสอบแบบ 100 % 

ธัญญาลักษณ์ บุญอเนก  ได้ศึกษา การศึกษาปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ด าเนินงานด้าน
เอกสารประกอบการเดินพิธีการส่งออกสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด โดยใช้การจ าลองสถานการณ์โดย
ใช้ Simulation ซึ่งโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ คือ Arena มาใช้ในการท าการจ าลองปัญหา โดยเริ่มแรกในการเก็บ
ข้อมูลน าเข้า วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า การเขียนแบบจ าลอง และการพัฒนาปรับปรุงผลของแบบจ าลอง รวมทั้งผู้
ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดท าเอกสารใบ
ขนสินค้าส่งออกผิดพลาด และล่าช้าไม่ทันก าหนด พบว่าสาเหตุหลักมาจากกระบวนการท างาน ซึ่งพิจารณา
จากปัจจัยด้านองค์กร โดยพิจารณาจากการรับเอกสารจากลูกค้า  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึง
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรรวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลในการจัดท าใบขนสินค้า จาก
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้การจัดท าใบขนสินค้าผิดพลาดและล่าช้านั้น ซึ่งพิจารณาจากขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน พบว่ามีปัญหาในขั้นตอนของเวลาในการท างาน การคีย์ข้อมูล จึงท าการแก้ไขในส่วนของการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นปัจจัยส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ควรปรับกระบวนการ
ท างาน ระบบสารสนเทศ และปรับตารางเวลาในการทางาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าใบขนสินค้าผิดพลาด และ
ล่าช้า ที่ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้ามากที่สุดในบริการขององค์กร ในการแก้ไขปัญหาการท าใบขนสินค้าผิดพลาด และล่าช้า นั้นใช้แนว
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ทางการแก้ไขทางใดทางหนึ่งไม่ได้ จึงน าเอาทั้ง 3 แนวทาง มาปรับใช้ผสมผสานกันเพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
สัมฤทธิ์ผล และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ใบขน
สินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ซึ่งผลต่างของจ านวนงานที่เข้ามากับจ านวนงานที่เสร็จสิ้นที่ดีที่สุดโดย
เฉลี่ย 13 ชุด และเวลารอคอยโดยเฉลี่ย 1.3 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับตารางก่อนปรับปรุงตารางการท างาน ท า
ให้เพ่ิมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะช่วยให้เกิดความสอดคล้องระหว่างปริมาณที่เข้ามา กับ
จ านวนผู้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึนถูกต้องมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น 

  ธนาธาร ภัทรกวิน ประภาส จงสถิตวัฒนา  ได้ศึกษาการตรวจสอบความผิดปกติของ
เครื่องจักรจากแฟ้มล็อก ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยต้นไม้ตัดสินใจ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
สายการผลิตจะหยุดการท างาน และทีมวิศวกรจะวินิจฉัยโดยระบุและค้นหาแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดในหมู่
เครื่องจักรเหล่านั้น และแก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ในสายการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมดติดต่อกับ
เครื่องบริการโดยบันทึกเป็นแฟ้มไว้อย่างต่อเนื่อง วิศวกรใช้แฟ้มบันทึกเหล่านี้ในการวินิจฉัยสาเหตุของ
ข้อผิดพลาด งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพ่ือแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดความผิดปกติในแฟ้มล็อก ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบมีความถูกต้องมาก และสามารถช่วยให้ทีมงานวิศวกรด าเนินการวินิจฉัย
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ธีรเดช จีพิมาย และคณะ (2551) ได้ศึกษาค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมของแม่พิมพ์ปั้มตัดขาด
ส าหรับเหล็กแผ่นเกรดSS400โดยทดลองปั้มเหล็กแผ่นเกรดSS400หนา6มิลลิเมตร ด้วยแม่พิมพ์ชุดคมตัด
รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีขนาดกว้าง40มิลลิเมตร ยาว60มิลลิเมตรที่มุม4มุมมีรัศมี10มิลลิเมตรด้วยค่าช่องห่าง
ทีjแตกต่างกัน7ค่าใช้เปอร์เซ็นต์ค่าช่องห่างตั้งแต่8 - 14เปอร์เซ็นต์โดยแม่พิมพ์ชุดคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้และชุดคม
ตัดแม่พิมพ์ตัวเมียท าจากวัสดุSKD11ชุบแข็งที่ระดับ60 - 62HRC ผลจากการศึกษาพบว่า ชิ้นงานเกิดสภาพผิว
รอยตัด4ลักษณะคือ ส่วนโค้ง แถบผิวมันรอยฉีกขาดและครีบ จากผลการวัดระยะการเกิดครีบโปรแกรม
Motic Images Plus 2.0และผลการวัดค่าความราบด้วยไดแอนด์เกจ โดยน าครีบและค่าความราบมาวิเคราะห์
หาค่าช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับเหล็กแผ่นเกรดSS400ช่องห่างที่ถูกต้องเหมาะสมคือ13เปอร์เซ็นต์ของ
ความหนาวัสดุ โดยครีบที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ0.032มิลลิเมตร และค่าความราบเท่ากับ0.028มิลลิเมตร ซึ่งเกิด
จากการปั้มด้วยแม่พิมพ์ตัวเมียขนาดกว้าง41.560มิลลิเมตร และยาว61.560มิลลิเมตร 

ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ (2545)ได้ศึกษาแม่พิมพ์ตัดที่ท าจากเหล็กเครื่องมือที่มีปริมาณคาร์บอนและ
โครเมียมสูงเกรด JIS SKD11ชุบแข็งที่ระดับ60HRCตัดวัสดุชิ้นงานเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดเฟอร์ริติกAISI430
แผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลลิเมตร หนา0.500มิลลิเมตร โดยมุ่งเน้น ศึกษาอิทธิพลของระยะช่อง
ห่างคมตัดระหว่างแม่พิมพ์ที่มีต่ออัตราการสึกหรอของแม่พิมพ์การตรวจสอบการสึกหรอท าทั้งทางตรงคือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่แม่พิมพ์ตัวผู้ โดยการวัดค่าแรงตัดชิ้นงาน น้ าหนักที่เปลี่ยนแปลง ระยะการสึกหรอของ
แม่พิมพ์ตัวผู้ด้านข้างและด้านหน้าและทางอ้อมคือการตรวจสอบที่ขอบตัดของชิ้นงานที่ได้ด้วยการวัดความสูง
ของครีบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตัดจนถึงจ านวนการตัดที่10,000ครั้งของทุกชุดแม่พิมพ์ผลการทดลองพบว่า
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แม่พิมพ์ที่มีช่องห่างคมตัดน้อย การสึกหรอของแม่พิมพ์ตัวผู้จะเกิดขึ้นด้วยอัตราที่สูงกว่าแม่พิมพ์ที่มีช่องห่างคม
ตัดมาก ความสูงของครีบเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการสึกหรอของแม่พิมพ์เมื่อเกิดการสึกหรอจน ถึงสภาวะคงที่ซึ่ง
ตัวบ่งชี้ถึงปริมาณการสึกหรอของแม่พิมพ์คือแรงในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของแม่พิมพ์ตัวผู้และดูจากค่าของ
แรงตัดชิ้นงาน ซึ่งชุดแม่พิมพ์ที่ช่องห่างคมตัดร้อยละ3ร้อยละ8และ ร้อยละ18ของความหนาชิ้นงานแรงตัดมี
การ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ24.91ร้อยละ23.79และร้อยละ21.17ของความหนาชิ้นงานตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับแรงตัดจากแม่พิมพ์เริ่มต้น 

แสนสดพานิช และคณะ(2547) ได้ศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงในการตัดขอบอะลูมิเนียมเจือโดยวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ซึ่งท าการจ าลองการตัดขอบอะลูมิเนียมเจือAA6111 - T4หนา1มิลลิเมตรที่มุมเอียง0องศา10
องศา แล20องศา ระยะช่องว่างเครื่องมือตัด5เปอร์เซ็นต์10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแผ่นรัศมีคมตัดแม่พิมพ์
ตัวผู้0.025มิลลิเมตร0.050มิลลิเมตร0.127มิลลิเมตร และ0.254มิลลิเมตรการจ าลองการตัดขอบใช้โปรแกรม
ไฟไนต์เอลิเมนต์DEFORMPC - PROการวิเคราะห์เป็นแบบความเครียดในระนาบพฤติกรรมของวัสดุเป็นแบบ
ยืดหยุ่นพลาสติกไม่ค านึงถึงผลของความเสียดทานจากการจ าลองการตัดขอบพบว่าค่าความยาวระยะตัดเฉือน
ค่าความสูงค่าครีบมีแนวโน้มสอดคล้องกับผลการทดลองตัดจริงและท าให้ทราบแนวโน้มของค่าแรงตัดเฉือน
และแรงที่กระท าด้านข้างแม่พิมพ์ตัวผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทดลองตัดจริงและการจ าลองพบว่าการเพ่ิมมุม
เอียงแผ่นโลหะท าให้ค่าความสูงรอยเสี้ยนลดลงแม้ค่ารัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้จะมากขึ้นก็ตามที่มุมเอียง20องศา
พบว่า ไม่ว่าจะมีรัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้มากและระยะช่องว่างมากความสูงค่าครีบก็ยังมีค่าน้อยมากแต่ที่
ระนาบปกติ0องศาความสูงค่าครีบมีค่ามากและค่าความยาวระยะตัดเฉือนเพ่ิมขึ้นมากเมื่อเพ่ิมรัศมีคมตัด
แม่พิมพ์ตัวผู้ระยะช่องว่างเครื่องมือตัดที่เพ่ิมขึ้นค่าความยาวระยะตัดเฉือนมีค่าลดลงน้อยในทุกมุมเอียงในการ
ตัดแรงตัดมีค่าลดลงเมื่อระยะช่องว่างเครื่องมือตัดเพ่ิมขึ้นและจะเพ่ิมขึ้นเมื่อรัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้เพ่ิมขึ้นแรง
ด้านข้างแม่พิมพ์ตัวผู้เพิ่มข้ึนเมื่อรัศมีคมตัดแม่พิมพ์ตัวผู้และมุมเอียงในการตัดเพิ่มข้ึน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive ภายใน
บริษัท ที.เอ.พี.สแตนดาร์ด มีการเก็บรวบรวมขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญเข้าเป็นฐานข้อมูล แล้ว
ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
ท าให้เกิดปัญหาผิดพลาดน้อยลง ซึ่งมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

1 ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล  
  ในการเก็บรวมข้อมูลในการหาปัญหาความผิดพลาดแม่พิมพ์นั้นคณะผู้จัดท าต้องท าการศึกษา

หาข้อมูล เกี่ยวกับทฤษฏีของการออกแบบแม่พิมพ์ progressive ซึ่งในทฤษฏีนั้น จ าเป็นต้องใช้ทฤษฏีของ
แม่พิมพ์ progressive และแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป รวมถึงข้อมูลทางสถิติ มีการท างานอย่างไร วัสดุที่ใช้ในการปั๊ม
ขึ้นรูป ขั้นตอนการแก้ไขแม่พิมพ์เพ่ือให้มีการผลิตนั้นมีคุณภาพ และท าการออกแบบแม่พิมพ์ตามทฤษฏี
เบื้องต้น และท าการออกแบบแม่พิมพ์ให้เหมาะสมและเป็นไป ตามทฤษฏี เพ่ือให้แม่พิมพ์ที่ได้นั้นมีความ



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2004 

 

ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดพลาดเลย ดังนั้นในขั้นตอนการ เก็บรวบรวมข้อมูลและการออกแบบนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้ความรอบคอบและเป็นไปตามทฤษฏีใน การหาปัญหาผิดพลาดของแม่พิมพ์ที่ได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ดังแผนผังที่ 1 และแผนผังที่ 2 
 

 
 

แผนผังที่ 1 แสดงชั้นตอนการท างาน 

 
แผนผังที่ 2 แสดงชั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ผลการวิจัย 
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การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive กรณีศึกษา
ภายในบริษัท ที.เอ.พี.สแตนดาร์ด  มีจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive  ผู้วิจัยด าเนินการสรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายและ
ขั้นตอนของการวิจัยดังนี้ 

1.ด้านปัญหาความผิดพลาดงในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive 
  

 
ปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ 

 

                 1.การสึกหลอคมตัดของ Punch 
 2.การท างานเป็นเวลานานของแม่พิมพ์จึงท าให้เกิดการคลายตัว 

   3.การตัดชิ้นงานของ Punch หมดคมจึงท าให้มีเศษการตัดตกค้าง 
                 4.เศษสแค็ปที่ตกค้างบน Die Plate ท าให้ชิ้นงานเกิดรอย 

 
  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตชิ้นงานจากแม่พิมพ์ progressive 
กรณีศึกษาภายในบริษัท ที.เอ.พี.สแตนดาร์ด ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลในแต่ละด้านของการวิจัยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ข้อผิดพลาดจากกระบวนการในการผลิต บริษัท ที.เอ.พี.สแตนดาร์ด ต้องมีการประชุม
วางแผนช่วยกัน  โดยเอาปัญหาทุกๆ ด้านมาปรึกษากันเพ่ือที่จะแก้ไขชิ้นงานแม่พิมพ์ ในการออกแบบ Design 
แม่พิมพ์ ให้ตรงตามที่ต้องการของลูกค้า และต้องหาข้อมูลจากชิ้นงานตัวเก่า PROJECT ที่ผ่านมาที่มีรูปร่าง
คลายกัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการท างานใหม่ มีการวางแผนการตรวจสอบและแก้ไขจุดที่มีปัญหาของ
แม่พิมพ์ที่ได้มาก่อนเพ่ือให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  อาจเนื่องมาจาก การวางแผนการท างาน ท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้ง่ายข้ึน มีการปรึกษาปัญหาอย่างรอบครอบ ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายโดยที่มีปัญหาที่น้อย
ลด ซึ่งสอดคล้องกับ ปรัศนี กีรติวุฒิพงศ์  ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการวางแผนการผลิตสุขภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท SS จ ากัด การวางแผนการผลิตที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีส่วนส าคัญในการบริหารและจัดการให้ระบบหรือกระบวนการผลิตสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิตหรือกระบวนการได้ไม่น้อย จึงต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI 

Injection System Training Kit 
สุรชัย บรรจง1 อุเทน โปยขุนทด2 รัตนะ พาขุนทด3 พิษณุ คมข า4   

   Surachai Bunjong1 Uthen Poykhunthod2 Rattana Pakhunthod3 Pisanu Komkham4 

   
  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ชุดฝึกหัวฉีด PGM-FI กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้คือช่างที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI การวิเคราะห์ข้อโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลวิจัยพบว่า 1) ด้านการออกแบบชุดฝึก PGM-FI มีค่าเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับมาก 2) ด้านการใช้
งานชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI มีค่าเฉลี่ย 3.76 และ อยู่ในระดับมาก 3) ด้านความพึงพอใจการใช้งานชุดฝึก
ระบบหัวฉีด PGM-FI มีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ :ระบบหัวฉีด , อิเลคทรอนิกส์ 
 
Abstract 
This research aims to create a robust training package and a sprinkler system. PGM-FI to be a 
tool used to perform effectively. 
 The sample used in this Assessment is an experienced technician to operate the 
vehicle by a rate of 5 tools for data collection. Query Performance Assessment Training and 
PGM-FI fuel injection system to analyze data using averages. From the scale of the five-level 
evaluation found that the design work is the satisfaction level with the mean of 3.74 
Analysis of the data the user is satisfied to a greater effect. average of 3.76. 
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บทน า 
        ปัจจุบันโลกได้มีวิทยาการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้เติบโตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม สื่อดิจิตอลต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยียานยนต์ที่มีการพัฒนาระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากในอดีตระบบน้ ามันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ยังเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์เป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายแต่ประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนื่องจากระบบคาร์บูเรเตอร์ไม่สามารถควบคุมการสั่งจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้เกิดการประหยัดได้ต่อมาได้มีการระบบหัวฉีด PGM-FI ควบคุมการสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
ด้วยเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ได้ความประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงได้ก าลังงานเพ่ิมขึ้นและยัง
สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในระบบการท างานได้หรือระบบหัวฉีดแต่ในปัจจุบันนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
สาขาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ได้มีการเข้ารับการฝึกงานตามสถานประกอบการต่างแต่ยัง
ไม่เข้าใจระบบการท างานของระบบควบคุมการสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงระบบหัวฉีดจึงส่งผลท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบหัวฉีด PGM-FI ได้และอาจน าความรู้ที่ได้รับมาแบบผิดๆถูกๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการประกอบอาชีพในอนาคต 
         เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในระบบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงระบบหัวฉีด PGM-FI จึงได้
ประดิษฐ์ชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI ขึ้น โดยชุดฝึกนี้จะถูกติดตั้งบนรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดยี่ห้อฮอนด้า 
รุ่น สกู๊ปปี้ ไอ รูปร่างจะเป็นแผงวงจรให้นักศึกษาได้ฝึกการต่อวงจรและทดสอบอาการผิดปกติของเครื่องยนต์
ในขณะที่ดึงเซ็นเซอร์สามารถเรียกดูรหัสวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยความจ าอ่านโค๊ดรหัสวิเคราะห์ปัญหาและลบ
รหัสวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
        
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI 
          2. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: Electronics) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น active component เช่น หลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด และ Integrated 
Circuit และ ชิ้นส่วน พาสซีฟ (อังกฤษ: passive component) เช่น ตัวน าไฟฟ้า, ตัวต้านทานไฟฟ้า, ตัวเก็บ
ประจ ุและคอยล์ พฤติกรรมไม่เชิงเส้นของ active component และความสามารถในการควบคุมการไหลของ
อิเล็กตรอนท าให้สามารถขยายสัญญาณอ่อนๆให้แรงขึ้นเพ่ือการสื่อสารทางภาพและเสียงเช่นโทรเลข , 
โทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์ เป็นต้น อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารข้อมูลโทรคมนาคม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8


เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2009 

 

ความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่เป็นสวิทช์ปิดเปิดวงจรถูกน าไปใช้ในวงจร  ลอจิกเกต ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญหลักในระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังถูกน าไปใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน ในการส่งพลังงานไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ การผลิตพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมต่างๆอีกมาก 
        1.1.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วน
ที่เป็นแอคทีพคือต้องมีกระแสไฟฟ้าป้อนให้ตลอดจึงท างานได้ เช่น  หลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์ เป็นต้น 
อีกส่วนหนึ่งคือพาสซีพคือฃท างานได้โดยไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้าแต่ใช้คุณสมบัติส่วนตัวเช่นตัวต้านทาน , ตัวเก็บ
ประจุ, หม้อแปลง, สายไฟ, ใยแก้วน าแสง, คอยล์ เป็นต้น ชื้นส่วนเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันด้วยการบัดกรีบน
แผงวงจรพิมพ์ (PCB) เพ่ือสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฟังก์ชันโดยเฉพาะ (เช่นเครื่องขยายเสียงสัญญาณวิทยุ
หรือ oscillator) ชิ้นส่วนประกอบอาจประกอบโดยล าพังหรือเป็นกลุ่มที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นวงจร 
        1.2ประเภทของวงจร วงจรและส่วนประกอบสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม:  แอนะล็อกและ
ดิจิทัล อุปกรณ์เฉพาะอย่างอาจประกอบด้วยทั้งสองประเภท 
        วงจรอนาล็อก เครื่องใช้ไฟฟ้าอนาล็อกส่วนใหญ่ เช่นเครื่องรับวิทยุ ถูกสร้างขึ้นจากการรวมกันของวงจร
พ้ืนฐานไม่กี่ชนิด วงจรอนาล็อก ใช้สัญญาณไฟฟ้าที่ติดกันต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสัญญาณที่ไม่ติดกันต่อเนื่องใน
วงจรดิจิทัล 
      วงจรอนาล็อกบางครั้งเรียกว่าวงจรเชิงเส้นแม้ว่าผลกระทบที่ไม่ใช่เชิงเส้นจ านวนมากถูกใช้ในวงจร
อนาล็อกเช่นวงจรผสมสัญญาณ, วงจร modulators ฯลฯ ตัวอย่างของวงจรอนาล็อกก็คือเครื่องขยายเสียงทั้ง
แบบหลอดสูญญากาศและแบบทรานซิสเตอร์, เครื่อง Operation Amplifier และ วงจร oscillators แบบที่
สร้าง sine wave 
        วงจรดิจิทัล เป็นวงจรไฟฟ้าที่ท างานกับสัญญาณที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง วงจรดิจิทัลเป็น
ตัวแทนทางกายภาพที่พบบ่อยที่สุดของพีชคณิตบูลีนและเป็นพ้ืนฐานของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด วิศวกร
ส่วนใหญ่เข้าใจค าว่า "วงจรดิจิทัล", "ระบบดิจิทัล" และ "ลอจิก" สามารถใช้แทนกันได้ วงจรดิจิทัลส่วนใหญ่ใช้
ระบบเลขฐานสองที่มีสองระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีความหมายเป็น "0" และ "1" โดยที่ "0" มักจะเป็นแรงดันไฟฟ้า
ที่ต่ ากว่า ในขณะที่ "1" จะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า แต่บางระบบอาจจะใช้สลับกัน ระบบเทอร์นารี (สาม
ระดับ) อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาเครื่องต้นแบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป, นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และ
ควบคุมโปรแกรมลอจิก (Programmable Logic Control, PLC)(ใช้ในการควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม) ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากวงจรดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง  
2.หลักการท างานของเซนเซอร์ 
                ตัวรับรู้ หรือ เซ็นเซอร์ (อังกฤษ: sensor) เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ตรวจจับเหตุการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตัวมันเอง จากนั้นมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันออกมา ตัวรับรู้เป็นตัว
แปรสัญญาณ (อังกฤษ: transducer) ชนิดหนึ่ง มันสามารถให้สัญญาณออกมาได้หลากหลายชนิด แต่
โดยทั่วไปจะใช้สัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณแสง ยกตัวอย่างเช่นคู่ควบความร้อน (อังกฤษ: thermocouple) 
จะแปลงค่าอุณหภูมิ(สิ่งแวดล้อม)ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน ในท านองที่คล้ายกัน เทอร์มอมิเตอร์แบบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
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ปรอทในหลอดแก้วจะเปลี่ยนอุณหภูมิที่วัดได้ให้อยู่ในรูปการขยายตัวหรือการหดตัวของของเหลว ซึ่งสามารถ
อ่านได้บนหลอดแก้วที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว ตัวรับรู้ทุกชนิดจะต้องผ่านการสอบเทียบ (อังกฤษ: calibrate) 
โดยเทียบกบัค่ามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ตัวรับรู้ถูกใช้ในอุปกรณ์ประจ าวัน เช่นปุ่มกดลิฟท์แบบไวต่อการสัมผัส
(เซ็นเซอร์สัมผัส) และโคมไฟที่สลัวหรือสว่างขึ้นโดยการสัมผัสที่ฐาน นอกจากนี้ยังมีการใช้งานเซ็นเซอร์นับไม่
ถ้วนที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ ด้วยความก้าวหน้าทางเครื่องกลจุลภาคและแพลตฟอร์มไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
ง่ายต่อการใช้งาน การใช้งานของตัวรับรู้ได้ขยายออกไปไกลเกินกว่าการวัดในสาขาอุณหภูมิ , ความดันหรือการ
ไหลแบบเดิมส่วนมาก[1] ยกตัวอย่างเช่น MARG (Magnetic, Angular Rate, and Gravity) sensors ยิ่งไป
กว่านั้น ตัวรับรู้แบบแอนะล๊อกเช่นโปเทนฉิโอมิเตอร์และตัวต้านทานที่ไวต่อแรงยังคงถูกใช้อยู่อย่างกว้างขวาง 
การใช้งานจะรวมถึงการผลิตและเครื่องจักร, เครื่องบินและยานอวกาศ, รถยนต์, เครื่องไฟฟ้า, การแพทย์, และ
หุ่นยนต์ มันยังรวมถึงในชีวิตประจ าวัน  ความไวของตัวรับรู้หมายถึงว่าสัญญาณส่งออกของตัวรับรู้จะ
เปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเมื่อปริมาณของสัญญาณที่ป้อนเข้าเพ่ือท าการวัดมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นถ้า
ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์เครื่องไหวไป 1 ซม. เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียส ดังนั้นความไวจะมีต่าเป็น 
1 เซนติเมตร/°C (สมมติว่าสโลป Dy/Dx มีลักษณะเป็นเชิงเส้น) ตัวรับรู้บางตัวยังอาจมีผลกระทบกับสิ่งที่มัน
วัด; เช่นเทอร์มอมิเตอร์ที่อุณหภูมิห้องถูกใส่ลงในถ้วยร้อนที่ใส่ของเหลว ความเย็นของเทอร์มอมิ้ตอร์จะท าให้
ของเหลวเย็นลงในขณะที่ของเหลวท าให้เทอร์มอมิเตอร์ร้อนขึ้น ตัวรับรู้จ าเป็นจะต้องมีการออกแบบเพ่ือให้มี
ผลขนาดเล็กกับสิ่งที่ถูกวัด; การท าให้ตัวรับรู้มีขนาดเล็กลงมักจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในเรื่องนี้และอาจท าให้เกิดข้อ
ได้เปรียบอ่ืน ๆ [อ้างจ าเป็น] ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยให้มีการสร้างตัวรับรู้อ่ืน ๆ มากขึ้นอีก
มากมายในขนาดจุลภาคเช่นไมโครเซนเซอร์โดยใช้เทคโนโลยี MEMS (Microelectromechanical systems) 
ในหลายกรณีส่วนใหญ่ ไมโครเซนเซอร์จะมีความเร็วและความไวที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับกรรมวิธี
แบบมหภาค 
        2.1หลักการท างานของระบบหัวฉีดPGM-FI 
                 2.1.1  เซนเซอร์ตรวจจับความดันในท่อไอดี MAP Sensor 

 
รูป 2-1 เรือนลิ้นเร่ง 

ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังลิ้นปีกผีเสื้อ ท าหน้าที่ตรวจจับความดันในท่อไอดี แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่ง
ข้อมูลไปยังกล่อง ECM เพ่ือประมวลผลหาปริมาณของอากาศแล้วก าหนดการฉีดน้ ามัน 
                2.1.2  เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอากาศ IAT Sensor 
ท าหน้าที่ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศที่เข้ากระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลไปยังกล่อง 
ECM เพ่ือปรับระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งส่วนผสมในการฉีดน้ ามันประกอบด้วย A/F ratio อากาศ
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15ส่วน :น้ ามัน1ส่วน โดยน้ าหนัก แต่อุณหภูมิไม่คงที่จึงมีตัวตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือใช้ในการค านวณหาปริมาณ
อากาศที่แท้จริงแล้วจ่ายน้ ามันให้เหมาะสมท าให้การเผาไหม้สมบูรณ์ถ้าอากาศเย็นอากาศมีความหนาแน่นน้อย
สั่งจ่ายน้ ามันปริมาณมากถ้าอากาศร้อนอากาศมีความหนาแน่นมากสั่งจ่ายน้ ามันปริมาณน้อย 
                2.1.3  เซนเซอร์ตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง TP Sensor 
ท าหน้าที่ตรวจจับการปิด-เปิดของลิ้นเร่งแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญานไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM  
เพ่ือหาปริมาณความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิงในขณะนั้น เมื่อลิ้นเร่งอยู่ในต าแหน่งปิด ECM จะสั่งให้จ่าย
เชื้อเพลิงน้อย (0.29 V @THR) ถ้าเปิดลิ้นเร่งมากขึ้น ECM จะสั่งให้จ่ายเชื้อเพลิงมากข้ึน(4.76V @THR) 
                2.1.4  เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่อง EOT Sensor 
ท าหน้าที่ตรวจจับตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามันเครื่องแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญานไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM 
เพ่ือเพ่ิม-ลด ปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ า จะสั่ง
จ่ายเชื้อเพลิงปริมาณมาก ถ้าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง จะสั่งจ่ายเชื้อเพลิงปริมาณน้อยลง ให้เหมาะสมตาม
อุณหภูมิของเครื่งยนต์ 
                2.1.5 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบเครื่องยนต์ CKP Sensor 
ท าหน้าที่ตรวจจับความเร็วรอบเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญานไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการประมวลผลหาอัตราการฉีดน้ ามันและก าหนดการจุดระเบิดให้เหมาะสมกับการท างาน
เครื่องยนต์และยังส่งสัญญานบอกต าแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง  

 
รูปที่ 2-2 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบเครื่องยนต์ 

ท าหน้าที่ตรวจจับความเร็วรอบเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญานไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการประมวลผลหาอัตราการฉีดน้ ามันและก าหนดการจุดระเบิดให้เหมาะสมกับการท างาน
เครื่องยนต์และยังส่งสัญญานบอกต าแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง 
                2.1.6  เซนเซอร์ตรวจจับออกซิเจน O2 Sensor 

 
รูปที่ 2-3 ออกซิเจนเซนเซอร์ 

ท าหน้าที่ตรวจจับออกซิเจนในไอเสียที่เครื่องยนต์ปล่อยออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้ากล่องECM
เพ่ือเพ่ิม-ลด ปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง ถ้าเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะมีออกซิเจนในอากาศน้อย กล่องECM
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จะสั่งลดปริมาณการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงจนกว่าจะตรวจจับปริมาณออกซิเจนได้ ถ้าตรวจจับออกซิเจนในไอเสีย
ได้มากกล่องECMจะสั่งเพ่ิมปริมาณการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือให้การเผาไหม้เหมาะสม 
 
 
 
 
                 2.1.7  ปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง Fuel Pump 

 
รูปที่ 2-4 ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง 

ท าหน้าที่สร้างแรงดันเชื้อเพลิงในระบบ (294Kpa) จ่ายน้ ามันด้วยอัตราการไหลคงที่ตลอดเวลา และมีตัว
ควบคุมแรงดันในระบบเพ่ือไม่ให้มีน้ ามันส่วนเกินไปยังหัวฉีด ซึ่งทั้งระบบถูกคงบคุมโดยกล่อง ECM ส่วนท่อดูด
ของปั๊มจะอยู่ที่ส่วนล่างสุดของถังน้ ามันและมีกรองน้ ามันเพ่ือกรองสิ่งสกปรกขนาด 10ไมครอนข้ึนไป 
               2.1.8  หวัฉีด Injector 

 
รูปที่ 2-5  หัวฉีด 

ท าหน้าฉีดฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยเข้าผสมกับอากาศบริเวณท่อไอดี ก่อนผ่านวาล์วไอดีเข้ากระบอกสูบ 
หัวฉีดใช้ระบบไฟฟ้าบังคับการฉีดด้วยโซลินอยด์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าโซลินอยด์จะสร้างสนามแม่เหล็กเพ่ือยกเข็ม
หัวฉีดข้ึน และปิดโดยใช้แรงดันสปริง ซึ่งควบคุมการท างานด้วยกล่อง ECM 
                2.1.9  หลอดไฟแสดงการท างานของเครื่องยนต์ FI-Indicator 

 
รูปที่ 2-6 หลอดไฟแสดงการท างานเครื่องยนต์ FI-Indicator 

เมื่อStart เครื่องยนต์หลอดไฟสีเหลืองจะติด 2 วินาที แล้วดับลง แต่หากมีการผิดปกติหลอดไฟจะกระพริบเพ่ือ
เตือน แต่หากเครื่องยนต์มีความเร็วรอบเกิน 1800 RPM หลอดไฟจะติดตลอดเวลาและกลับมากระพริบอีกครั้ง
เมื่อความเร็วรอบลดลงและดับลง 
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                2.1.10  กล่องควบคุม ECM 

 
รูปที่ 2-7 กล่อง ECU 

ท าหน้าที่ควบคุมการท างานทั้งระบบ 1.ประมวลผลเพ่ือสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง2.ก าหนดจังหวะจุดระเบิด 3.การ
ตัด-ต่อ การสั่งจ่ายน้ ามัน4.ตรวจสอบความผิดปกติของระบบ5.บันทึกข้อมูลปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ โดยท าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาขอ
ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่างๆ ตามค าแนะน าของที่
ปรึกษา ให้คณะกรรมการประเมินผลในด้านต่างๆ และด าเนินการสร้างตามเงื่อนไขและค าแนะน าต่างๆ  ท า
การทดลองโดยระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่ 2 ครั้ งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกัน
ของโครงการโดยท าการประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้าน
ต่างๆ  

 

 
 
 

 
 

 
 

   
  

ที่ปรึกษา 

ศึกษาข้อมูล 

เสนอโครงการ 
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ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 
 
โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 
 

  
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

วางแผนและออกแบบ 

ปรับปรุง 

ด าเนินการสร้าง 

ปรับปรุง 

ชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI 

ท่ีปรึกษาประเมินผล 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล 

3 

2 

1 

4 

5 

6 
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1.  กรอบไม้          
2.  แผ่นแผงวงจร 
3.  แผ่นอะคริลิค 
4.  สายไฟต่อเข้าตัวรถ 
5.  สายไฟต่อวงจร 
6.  แจ๊คเชื่อมต่อ 

 
ผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้
ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FIนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจชุดฝึกระบบหัวฉีด 
PGM-FI โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานชุดฝึกระบบ
หัวฉีด PGM-FI ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FIและน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI 

รายการ x̄     ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

3.74 
3.76 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.75 มาก 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 3.74 มีความพึงพอใจระดับมาก ด้าน
การใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.76 มีความพึงพอใจระดับมาก จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดฝึก
ระบบหัวฉีด PGM-FI มีค่าเฉลี่ย 3.75  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างการใช้ชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI กับการฝึกท่ีตัวรถ 

คนที ่
ระยะเวลาการฝึกกับตัวรถ 

(นาท)ี 
ระยะเวลาใช้ชุดฝึกระบบหัวฉีด 

PGM-FI (นาที) 
ยี่ห้อ/รุ่นรถ 

1. 20 10 ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ 

2. 22 12 ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ 

3. 20 10 ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ 

4. 19 10 ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ 

5. 19 10 ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ 

ค่าเฉลี่ย 20 10.4  
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 สรุปการใช้ชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI เปรียบเทียบระยะเวลากับ การฝึกกับตัวรถ โดยค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาการใช้งานชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI ใช้เวลา 10.4 นาที ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการฝึกกับตัวรถใช้
เวลา 20 นาที ซึ่งชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 9.6 นาที  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
    การออกแบบชุดฝึกระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีอยู่ 2 ประการคือการ
ออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์โดยมีคุณสมบัติดังนี้1. สามารถท างานได้ดีและมีประสิทธิภาพใน
การท างานสูง2. ต้นทุนในการสร้างชุดฝึกต่ า3. ประหยัดเวลาในการฝึกฝน4. อายุการใช้งานนาน5. ซ่อมบ ารุง
ดูแลรักษาง่ายและประหยัด6. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยเมื่อท าการใช้งานแล้วเกิดการต่อวงจรผิดพลาด 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
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S 108 
ชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์  ยามาฮ่า มีโอ 

Virtual  Motorcycle  Training  Kit 
เกียรติศักดิ์ ปลิ้มวงค์1 อุเทน โปยขุนทด2 เจต  ถาวร3 ชนะ  แตงคง4  

   Kiattisak Pluemwong
1 Uthen Poykhunthod2 Jet  thaworn3 Chana Tangkhong4  

 

บทคัดย่อ 
 เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้เติบโตเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสาร  โทรคมนาคม  หรือสื่อดิจิตอลด้านต่าง ๆ  รวมไปถึงด้านเทคโนโลยี   ยานยนต์  ที่มีการพัฒนาในด้าน
ระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์  ควบคุมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ ด้วยแผงวงจรไฟฟ้าแสงสว่างใน
รถจักรยานยนต์  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์  ยัง
สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติ ในระบบการท างานของแผงวงจรไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ได้  และยัง
สามารถน าไปสาธิตระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ต่างๆ ให้ดูได้ชัดเจนมากข้ึน  
 
ค าส าคัญ : ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
 
Abstract 
 As the technology advances have grown significantly. Whether it is technology, 
telecommunication, digital media or various fields including automotive technology that has 
developed in the electrical system of the motorcycle. Control systems, electric motorcycles 
With the lighting circuits on a motorcycle. And electronic equipment The training and the 
lighting system of the motorcycle. Can also analyze anomalies In the operation of the circuit 
in a light motorcycle. It can also be demonstrated in various motorcycle lighting system. See 
more clearly 
Keywords : Lighting system 
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บทน า 
เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้เติบโตเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้าน

การสื่อสาร  โทรคมนาคม  หรือสื่อดิจิตอลด้านต่างๆ  รวมไปถึงด้านเทคโนโลยี   ยานยนต์  ที่มีการพัฒนาใน
ด้านระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์  ควบคุมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ ด้วยแผงวงจรไฟฟ้าแสงสว่างใน
รถจักรยานยนต์  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์            
ยังสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติ  ในระบบการท างานของแผงวงจรไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ได้  และ
ยังสามารถน าไปสาธิตระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ต่างๆ ให้ดูได้ชัดเจนมากข้ึน 
 ทั้งนี้  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในแสงสว่างในรถจักรยานยนต์  คือ  หลอดไฟขาดบ่อย  ซึ่งมีสาเหตุมา
จากแบตเตอรี่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ  หลอดไฟเสื่อมหรือหมดอายุ  ซึ่งเราควรเช็คตรงจุดนี้เป็นหลัก 
 ดังนั้น ชุดฝึกระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ชุดนี้  จะช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้  เข้าใจใน
ระบบการสั่งจ่ายของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์มากยิ่งขึ้น  และสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างชุดฝึกการต่อวงจรระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ 
2. เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา งานรถจักรยานยนต์ 
3. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ ในระบบไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.ระบบไฟชาร์จ-ไฟแสงสว่าง (Lighting System) 
ระบบไฟชาร์จ มีหน้าที่ ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าประจุในแบตเตอรี่  และจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟต่าง ๆ 
ที่ใช้กระแสไฟตรง เช่น ระบบไฟสัญญาณ ฯลฯ 
 ระบบไฟแสงสว่าง  มีหน้าที่ให้แสงสว่างเพ่ือความปลอดภัยขณะขับข่ีในเวลากลางคืน      ซึ่งประกอบด้วย ไฟ
หน้า ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟหน้าปัด 
ประกอบด้วย 
  1. ล้อแม่เหล็ก 
  2. ขดลวดไฟแสงสว่าง/ไฟชาร์จ 
  3. ชุดเรียงกระแส 
  4. แบตเตอรี่ 
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1. ล้อแม่เหล็ก  
  ล้อเหล็กภายในจะประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnets) จ านวน 2 คู่ ซึ่ง 
แม่เหล็กนี้จะส่งอ านาจอยู่ตลอดเวลา 
2. ขดลวดไฟแสงสว่าง/ไฟชาร์จ  
  ท าหน้าที่ ผลิตกระแสไฟสลับ (AC) ซึ่งเกิดจากการที่ล้อแม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวดที่พันอยู่บนแกน
เหล็กอ่อน 
3. ชุดเรียงกระแส (Rectifier) หรือ ไดโอด (Diode) 
  ท าหน้าที่ แปลงกระแสไฟ AC เป็นกระแสไฟ DC และยอมให้กระแสครึ่งคลื่นผ่านได้ทางเดียวแบ่งได้
เป็น 
  1. กระแสไฟฟ้าไหลครึ่งคลื่น 
  2. กระแสไฟฟ้าไหลเต็มคลื่น 
4. กระแสไฟฟ้าไหลครึ่งคลื่น 
  จะเป็นวงจรที่ท าหน้าที่ตัดเอาแรงดันไฟสลับที่ป้อนเข้ามาอาจเป็นครึ่งบวกหรือครึ่งลบแล้วแต่การจัด
วงจรไดโอด แรงดันที่ส่งออกเอาท์พุทจะเป็นช่วงๆ คือช่วงมีแรงดันและช่วงไม่มีแรงดันสลับกันไป วงจร
ประกอบด้วยไดโอดตัวเดียวดังรูปที่ 1 การท างานของวงจร ไฟกระแสสลับจะมาปรากฏที่ขาแอโนด โดยไดโอด
จะยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียว คือช่วงที่ได้รับไบอัสตรง ดังนั้นวงจรจะมีกระแสไหลเพียงช่วงบวกของไฟ
สลับเท่านั้น ถ้าช่วงลบจะไม่มีกระแสไหล แรงไฟตรงที่เอาท์พุทนี้ยังน าไปใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ 
เพราะเป็นไฟตรงที่ไม่เรียบพอ (Pulse D.C) จึงต้องมีการกรอง (Filter) ให้เรียบโดยใช้ตัวเก็บประจุท าหน้าที่
กรอง 
2.การท างานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
  การเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half  Wave Rectifier) มีลักษณะวงจรดังรูปที่ 1 การท างานเมื่อจ่าย
แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V เข้าทางขดปฐมภูมิ (Primary) ของหม้อแปลงไฟฟ้าจะเกิดการเหนี่ยวน า
แรงดันไฟฟ้ามายังขดทุติยภูมิ (Secondary) การเหนี่ยวน าของแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง เฟสของสัญญาณ
เข้ากับเฟสของสัญญาณออกจะต่างเฟสกันอยู่ 180 องศา เมื่อขั้วบนของขดปฐมภูมิได้รับเฟสลบ ขั้วล่างเทียบ
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ได้เฟสบวก จะท าให้ขดทุติยภูมิขั้วบนเป็นเฟสบวก ขาแอโนด (A) ของไดโอดได้รับแรงดันซีกบวก ขาแคโทด 
(K) ได้รับแรงดันซีกลบเป็นผลให้ไดโอดได้รับไบอัสตรงไดโอดน ากระแส มีกระแสไหลเข้าขาแอโนด ออกขา
แคโทดผ่านโหลด (Load) ครบวงจรที่ขั้วล่างของทุติยภูมิ มีแรงดันซีกบวกตกคร่อมที่โหลด 
  ในช่วงเวลาต่อมาครึ่งไซเกิลหลังของไฟสลับ ขั้วบนของทุติยภูมิเป็นเฟสลบ ขั้วล่างเทียบศักย์ได้เป็นเฟส
บวก ลักษณะเช่นนี้จะท าให้ขาแอโนดของไดโอดได้รับแรงดันซีกลบและขาแคโทดได้รับแรงดันซีกบวก ไดโอด
ได้รับไบอัสกลับจะไม่น ากระแสเป็นผลให้ไม่มีแรงดันปรากฏที่โหลด ในรอบต่อมาการท างานก็จะเป็นไปตาม
ลักษณะเดิมซ้ าๆ กันไปเรื่อยๆ โดยมีแรงดันปรากฏที่เอาท์พุทเป็นช่วงๆ (ช่วงเว้นช่วง) นอกจากนี้วงจรเรียง
กระแสแบบครึ่งคลื่นยังสามารถแบ่งออกเป็นวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นบวกและวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นลบ 
  เมื่อสัญญาณครึ่งบวกเข้ามาไดโอดจะถูก ไบอัสตรงท าให้กระแสไหลในวงจร เกิดแรงดันที่ตกคร่อมตัว
ต้านทาน L R ตามลักษณะของสัญญาณอินพุตแต่ เมื่อมีสัญญาณครึ่งลบเข้ามาไดโอดจะถูกไบอัสกลับจึงท าให้
ไม่มีกระแสไหลในวงจร แรงดันที่ตกคร่อม L R จึงมีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นสัญญาณเอาต์พุตที่โหลดจึงมีค่าเป็น
สัญญาณรูปครึ่งไซเคิล ที่เรียกว่า ฮาล์ฟเวฟ ( Half wave)  
1. วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นบวกเป็นการจัดวงจรไดโอดให้น ากระแสเฉพาะซีกบวกของไฟสลับ ท าให้แรงดันที่
ได้จากการเรียงกระแสออกมาที่เอาท์พุทเพียงช่วงบวกของไฟสลับเท่านั้น แรงดันไฟตรงเฉลี่ยสามารถ
ค านวณหาได้จากสูตร  VDC = 0.318 VP  หรือ VDC = 0.45 VAC แต่แรงดันไฟตรงที่ได้จะยังไม่เรียบมี
ลักษณะเป็นพัลส์ที่เรียกว่าพัลส์ดี.ซี. (Pulse D.C) ในการใช้งานจะต้องท าการกรองให้เรียบโดยใช้ตัวเก็บประจุ
ท าการกรอง ก็จะท าให้แรงดันที่ได้เรียบขึ้น  แต่แรงดันไฟตรงที่ได้จะยังไม่เรียบมีลักษณะเป็นพัลส์ที่เรียกว่า 
พัลส์ดี.ซี.       (Pulse D.C) ในการใช้งานจะต้องท าการกรองให้เรียบโดยใช้ตัวเก็บประจุท าการกรอง ก็จะท า
ให้แรงดันที่ได้เรียบขึ้น 
2. วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นลบเป็นการจัดวงจรไดโอดให้น ากระแสเฉพาะซีกลบของไฟสลับก็จะได้วงจรเรียง
กระแสแบบครึ่งคลื่นลบ เมื่อขั้วบนของขดทุติยภูมิได้รับเฟสลบ ขั้วล่างเทียบศักย์ได้เฟสบวก จะท าให้ไดโอด
ได้รับไบอัสตรง ไดโอดสามารถน ากระแสได้ กระแสจะไหลจากขั้วล่างของหม้อแปลงผ่านโหลดเข้าทางขา
แอโนด ออกทางแคโทดครบวงจรที่ขั้วบนของหม้อแปลง ลักษณะเช่นนี้จะท าให้ขั้วบนของโหลดมีศักย์เป็นลบ
ขั้วล่างมีศักย์เป็นบวก 
กระแสไฟฟ้าไหลเต็มคลื่น 
1. วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง จะสามารถเรียงแรงดันไฟสลับให้ออกเอาท์พุทได้ทั้ง
ช่วงบวกและช่วงลบของแรงดันไฟสลับที่ป้อนเข้ามาที่อินพุทของวงจร โดยไม่มีส่วนใดของแรงดันไฟสลับถูก
ตัดทิ้งไป ลักษณะของวงจรจะใช้ไดโอด 2 ตัว ท าหน้าที่แปลงสัญญาณไฟสลับเป็นสัญญาณไฟตรงโดยมีหม้อ
แปลงไฟฟ้าแบบมีแท็ปกลาง (Center Trap) ท าหน้าที่แบ่งเฟสให้เกิดการต่างเฟสกัน 180 องศา ระหว่าง
สัญญาณที่ออกจากส่วนบนและส่วนล่างของขดทุติยภูมิของหม้อแปลงเพ่ือให้ไดโอดทั้ง 2 ตัวสลับกันท างาน 
ดังนั้นวงจรจึงสามารถจ่ายกระแสได้เรียบและสูงกว่าวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น  
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2. การท างานของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง เมื่อมีแรงดันไฟสลับ VIN ป้อนเข้า
ขดปฐมภูมิของหม้อแปลงจะเกิดแรงดันไฟสลับขึ้นที่ข้ัวบนและขั้วล่างของขดทุติยภูมิที่แท็ปกลางของหม้อแปลง
จะก าหนดให้มีแรงดัน 0 โวลต์ ดังนั้นแรงดันครึ่งหนึ่งจึงเกิดที่แท็ปกลางกับขั้วด้านบนของหม้อแปลง และอีก
ครึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นที่แท็ป กลางกับอีกข้ัวด้านล่างของหม้อแปลงโดยระหว่างขั้วด้านบนและขั้วด้านล่างจะมีเฟส
ต่างกัน 180 องศา การท างานของวงจรเมื่อขั้วบนของขดทุติยภูมิมีค่าแรงดันเป็นบวก ขั้วล่างมีแรงดันเป็นลบ
ไดโอด D1 จะได้รับไบอัสตรง น ากระแสมีกระแสไหลผ่านไดโอดผ่านโหลด  RL ไปครบวงจรที่ขั้วแท็ป ท าให้
เกิดแรงดันตกคร่อมที่โหลด RL เป็นคลื่นรูปไซน์ครึ่งคลื่น 
3. วงจรกรองแบบใช้ตัวเก็บประจุ (Capacitor Filter) แรงดันได้จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นยังมีระลอก
คลื่นปนอยู่ปริมาณสูง ไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้งาน จะต้องน าแรงดันนี้ไปผ่านวงจรกรองก่อนที่จะน าไปใช้งาน 
วงจรกรองแบบที่ง่ายและนิยมที่สุดก็คือ วงจรกรองแบบใช้ตัวเก็บประจุ โดยใช้ตัวเก็บประจุ C ต่อขนานกับตัว
ต้านทานโหลด RL ตัวเก็บประจุ C จะท าหน้าที่เก็บประจุ ไว้ในช่วงเวลาไดโอดน ากระแสและท าหน้าที่คาย
ประจุผ่านตัวต้านทานโหลดในช่วงเวลาที่ไดโอดไม่น ากระแส การท างานของวงจรกรองจะท าการกรอง
แรงดันไฟตรงที่ยังไม่เรียบให้มีความราบเรียบยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้งานกับวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกทั้ง
แรงดันไฟตรงที่ได้เมื่อผ่านการกรองแรงดันแล้วจะมีค่าเพ่ิมข้ึนจากเดิมโดยค านวณหาได้จากสูตร     VDC = VP 
= 1.414 คูณ VAC 
วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier) 
  1. วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier) 
  วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์มีลักษณะเหมือนวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น เพราะแรงดัน
เอาท์พุทที่ได้เป็นแบบเต็มคลื่น ข้อแตกต่างระหว่างการเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์และแบบเต็มคลื่น
ธรรมดา ต่างกันตรงการต่อวงจรไดโอด แบบเต็มคลื่นจะใช้ไดโอด 2 ตัว แบบบริดจ์จะใช้ไดโอด 4 ตัว และหม้อ
แปลงไฟฟ้าที่ใช้ก็แตกต่างกัน แบบเต็มคลื่นธรรมดาใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง (Center Trap, CT) มี 3 ขั้ว 
แบบบริดจ์ใช้หม้อแปลง 2 ขั้วหรือ 3 ขั้วก็ได้ 
2. การท างานวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ 
  การท างานของวงจร ไดโอดจะผลัดกันน ากระแสครั้งละ 2 ตัว โดยเมื่อไซเคิลบวกของแรงดันไฟสลับ 
(Vin) ปรากฎที่ด้านบนของขดทุติยภูมิของหม้อแปลงและด้านล่างจะเป็นลบ จะท าให้ไดโอด D1 และ D2 ได้รับ
ไบอัสตรงจะมีกระแสไหลผ่านไดโอด D1 ผ่านโหลด RL ผ่านไดโอด D2 ครบวงจรที่หม้อแปลงด้านล่าง มี
แรงดันตกคร่อมโหลด RL ด้านบนเป็นบวก ด้านล่างเป็นลบ ได้แรงดันไฟช่วงบวกออกทางเอาท์พุท 
3. แรงดันเอาท์พุทของวงจร 
  วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นทั้งแบบมีแท็ปกลางและแบบบริดจ์จะให้แรงดันเอาท์พุททุกๆ ครึ่งรอบของ
แรงดันไฟสลับที่เข้ามาท้ังซีกบวกและซีกลบ ค่าเฉลี่ยของแรงดันเอาท์พุทจึงมีค่าเป็น 2 เท่าของแรงดันไฟตรงที่
ได้จากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ค่าแรงดันเอาท์พุทมีค่าเป็น 0.636 เท่า ของแรงดันไฟสูงสุด ดังสมการ  
ที่ 1 
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4. แรงดันสูงสุดด้านกลับ (Peak Inverse Voltage)  
  วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์จะมีค่าแรงดันสูงสุดด้านกลับ (PIV) น้อยกว่าวงจรเรียงกระแสเต็ม
คลื่นที่ใช้หม้อแปลงมีแท็ปครึ่งหนึ่ง เมื่อพิจารณาไดโอด D1,D2 น ากระแส ไดโอด D1,D2 จะท าหน้าที่เหมือน
สวิตช์ปิดวงจร (ถ้าไม่คิดแรงดันตกคร่อมไดโอด) จะเห็นว่าแรงดันสูงสุดด้านกลับที่ตกคร่อมไดโอด D3 และ D4 
ที่ได้รับไบอัสกลับจะมีค่าเท่ากับแรงดันพีค (Vp)  
  ในท านองเดียวกันเมื่อพิจารณาค่าแรงดันตกคร่อมไดโอดขณะที่ไดโอด D1 , D2 น ากระแส (VB) จะเห็น
ว่าแรงดัน PIV ที่เกิดกับไดโอด D3 และ D4 จะหาได้จากสูตร 
                           PIV = VP(out) + VB ……………………………….(2) 
3.ชนิดของการควบคุมไฟแสงสว่างและไฟชาร์จ 
  1. AC Regulator ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าเพ่ือป้องกันไม่ให้กระแสไฟเข้าแบตเตอรี่มากเกินไปในเวลา
กลางวัน (เนื่องจากไม่ได้ใช้ไฟหน้า) และป้องกันหลอดไฟหน้า ไฟท้ายขาดเร็วรวมทั้งป้องกันการประจุ
แบตเตอรี่มากเกินไปในเวลากลางคืน 
  2. AC/DC Regulator (หรือเรียกว่า Rectifier Regulator) แบบนี้จะควบคุมแรงเคลื่อนที่ส่งให้
หลอดไฟหน้า และควบคุมกระแสที่ประจุเข้าแบตเตอรี่ โดยจะมีชุดเรียงกระแสสลับอยู่ในตัว 
แบตเตอรี่ (Battery) 
  ท าหน้าที่ เก็บ-จ่าย ประจุไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งการเก็บพลังงานจะเก็บไว้ในรูปของปฏิกิริยาเคมี และเมื่อ
ใช้กระแสไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า 
  โครงสร้างของแบตเตอรี่ ประกอบด้วย 
  1. แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)  
  2. แผ่นธาตุลบ (Negative Plate) 
  3. แผ่นกั้นและใยแก้ว (Separator and Glass Mat) 
  4. น้ ายาแบตเตอรี่ (Electrolyte) 
 
ความจุแบตเตอรี่ (Battery Capacity) 
  ความจุแบตเตอรี่มีหน่วยเป็นแอมป์-ชั่วโมง (Ah) หมายถึง ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟของ
แบตเตอรี่ที่มปีระจุไฟเต็ม โดยจ่ายกระแสคงที่จนกว่าแรงเคลื่อนไฟจะลดลงถึงจุดต่ าของการใช้งาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ โดยท าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาขอ
ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่ างๆ ตามค าแนะน าของที่
ปรึกษา ให้คณะกรรมการประเมินผลในด้านต่างๆ และด าเนินการสร้างตามเงื่อนไขและค าแนะน าต่างๆ  ท า
การทดลองโดยระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมิน
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ความก้าวหน้าของโครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกัน
ของโครงการโดยท าการประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้าน
ต่างๆ  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 

เสนอโครงการ 

ศึกษาขอ้มูล 

วางแผนออกแบบ 

ท่ีปรึกษาประเมินผล 

ด าเนินการสร้าง 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินผล 

ชุดฝึกระบบไฟฟ้าแสงสวา่งรถจกัยานยนต ์

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
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โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 
 

    1.  กรอบไม้                            
    2.  แผ่นแผงวงจร 
   3.  แผ่นอะคริลิค                      
   4.  สายไฟต่อเข้าตัวรถ 
   5.  สายไฟต่อวงจร                    
   6.  แจ๊คเชื่อมต่อ 
  
ผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บ
ข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บ
ข้อมูลสอบถามความพึงพอใจชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 
ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ 
ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกต่อ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์และน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย  
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2 

3 

4 

5 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ 

รายการ x̄     ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

3.81 
3.76 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.78 มาก 

  
ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 3.74 มีความพึงพอใจระดับมาก ด้านการใช้
งานมีค่าเฉลี่ย 3.76 มีความพึงพอใจระดับมาก จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานต่อชุดฝึกต่อ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์มีค่าเฉลี่ย 3.75  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างการใช้ชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์
กับการฝึกท่ีตัวรถ 

คนที ่
ระยะเวลาใช้ชุดฝึกต่อ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใน
รถจักรยานยนต์ (นาที) 

ระยะเวลาใช้ชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้า
แสงสว่างในรถจักรยานยนต์ (นาที) 

ยี่ห้อ/รุ่นรถ 

1. 30 20 ยามาฮ่า มีโอ 

2. 35 24 ยามาฮ่า มีโอ 

3. 30 22 ยามาฮ่า มีโอ 
4. 32 21 ยามาฮ่า มีโอ 

5. 31 24 ยามาฮ่า มีโอ 

ค่าเฉลี่ย 31.6 22.2  
  
 สรุปการใช้ชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์เปรียบเทียบระยะเวลากับ การใช้การฝึกกับ
ตัวรถ โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ใช้เวลา 22.2 นาที 
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการฝึกกับตัวรถใช้เวลา 31.6 นาที ซึ่งชุดฝึกต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถจักรยานยนต์ใช้
ระยะเวลาน้อยกว่า 9.4 นาที  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
    การออกแบบชุดฝึกระบบไฟฟ้าแสงสว่างรถจักรยานยนต์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีอยู่ 2 
ประการคือการออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
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        1. สามารถท างานได้ดีและมีประสิทธิภาพในการท างานสูง 
        2. ต้นทุนในการสร้างชุดฝึกต่ า 
        3. ประหยัดเวลาในการฝึกฝน 
        4. อายุการใช้งานนาน 
        5. ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด 
        6. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      1.  ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยเม่ือท าการใช้งานแล้วเกิดการต่อวงจรผิดพลาด 
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S 109 
เครื่องล้างเมล็ดฟักทอง 

Pumpkin Wash Machine 
สุธี วินิจฉัย1 ชนะ แตงคง2 เจต  ถาวร3 อุเทน โปยขุนทด4 

Sutee Vinitchai1 Chana Tangkhong2 Jet  thaworn3 Uthen Poykhunthod 4  
               

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง เป็น

เครื่องมือที่ส่งถ่ายก าลังจากมอเตอร์ โดยผ่าน ชุดกลไกล้างเมล็ดฟักทอง สามารถล้างเมล็ดฟักทองให้สะอาดได้
ด้วยการผ่านชุดกลไกล้างเมล็ดฝักทอง และยังช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ในการหาประสิทธิภาพเครื่องล้างเมล็ดฟักทองนั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ การปฏิบัติงาน
ด้านงานก่อสร้างซึ่งผู้ประเมินมีทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลระยะเวลา
การใช้งานเครื่องล้างเมล็ดฟักทองตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง ตอนที่ 4 สอบถาม
เพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง สรุปได้ว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งาน
นั้นควรมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : เครื่องล้างเมล็ดฟักทอง 
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Abstract 
 This study aims to Construction and efficiency of sugarcane scrubber is a tool that 
sends energy from the motor. Through the action is. Mechanism set to circumvent the       
This study has the objective to create and find Pumpkin Wash Machine is a tool to transfer 
power from the engine through the private acts is a series of concrete by vibration 
mechanism Pumpkin Wash Machine able kriang to smooth them according to the level of 
the skin is packed with cement by vibration and reduces the operating period 
       In the performance Pumpkin Wash Machine that, kriang An assessment by an 
experienced Construction operations, which the assessors are all 5 person evaluation by 
questionnaire evaluates the performance. Divided into 4 episode is episode 1 information 
about marital status the respondent episode 2 enquiry period Pumpkin Wash Machine 
episode 3 a satisfaction questionnaire Pumpkin Wash Machine Episode 4 ask for comments 
and suggestions. Educational evaluation Pumpkin Wash Machine conclude that the results of 
data analysis, designing it to be satisfied in many levels, which average 4.8 to analyze the 
information, it has many levels of satisfaction, which is equal to the average of 4.9  
 

Keywords : Pumpkin Wash Machine 
 

บทน า 
       ฟักทองเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วทุก
ภาคของประเทศ และใช้บริโภคได้หลายรูปแบบ ทั้งการบริโภคสด น าไปประกอบอาหาร และท าผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่าง ๆ จึงเป็นแหล่งรายได้เสริมที่ส าคัญของเกษตรกรรายย่อย เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของคนไทยและยังเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงบ ารุงดินอีกด้วย ฟักทองที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศ ระยะหลังมีการน าฟักทองไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมากข้ึน ทั้งในระดับครัวเรือนและ
ระดับโรงงาน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่ต้องการของ
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีศักยภาพสูงในการส่งเป็นสินค้าหากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล โดยปัญหาส าคัญ ได้แก่ ความแปรปรวนของฝน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า การดูแลรักษา
ยังท าได้ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปัญหาโรค แมลง และวัชพืช การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาท็อกซิน อีกทั้งเป็นฟักทอง
ประเภทเมล็ดเล็กไม่เหมาะกับการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าสูง จัดอยู่ในกลุ่มพืชผลิตไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะฟักทองเป็นพืชอาหารที่บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่าง ๆ 
และเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

 จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกฟักทองเพ่ือขายเมล็ด ราคารับซื้อ กิโลกรัมละ 1,000 

บาท มีปัญหาโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง น้ ามีน้อยชาวบ้านต้องผ่าฟักทองคว้านเอาเฉพาะเมล็ดใส่สวิงหรือ
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ตะกร้าพลาสติก เอาไปร่อนล้างในล าธารเพ่ือก าจัดเมือกติดกับผิวเมล็ดฟักทองให้หลุดออก ซึ่งใช้เวลานานใน
การล้างเมล็ดฟักทองของแต่ละครั้ง 
 ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสร้างเครื่องล้างเมล็ดฟักทองเพ่ือล้างเมือกให้หลุดออกจากเมล็ดฟักทองและลด
ระยะเวลาและช่วยลดแรงงานและลดความเหนื่อยล้า 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสร้างเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 
         (Single Phase Motor) เป็น ในมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนที่เคลื่อนที่คือโรเตอร์ ซึ่งจะหมุนเพลาเพ่ือจ่าย
พลังงานกล โรเตอร์มักจะมี ขดลวดตัวน าพันอยู่โดยรอบ ซึ่งเมื่อมีกระแสไหลผ่านจะเกิดอ านาจแม่เหล็กที่จะไป
ท าปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กถาวรของสเตเตอร์ ขับเพลาให้หมุนได้อย่างไรก็ตามโรเตอร์บางตัวจะเป็นแม่เหล็ก
ถาวรและสเตเตอร์จะมีขดลวดตัวน าสลับที่กัน 
2  สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 หมายถึง อุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสอยู่ภายในการเปิดปิดหน้าสัมผัส ได้โดยใช้มือกดใช้ควบคุมการท างาน
ของมอเตอร์ สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่มเดิน (Start) เรียกว่าสวิตช์ปกติเปิด (Normally Open) หรือที่เรียกว่า 
เอ็น โอ (N.O.) สวิตช์ปุ่มกดหยุดการท างาน (Stop) เรียกว่าสวิตช์ปกติปิด (NormallyClose) หรือที่เรียกว่า
เอ็น ซี (N.C.) 
3  แบริ่ง (Bearings)  

แบริ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของเครื่องจักรที่ต้องการ การหล่อลื่น และแทบจะกล่าวได้ว่าเครื่องจักร
เกือบทุกเครื่องจะต้องมี แบริ่ง "แบริ่ง" คือสิ่งที่ช่วยรองรับหรือช่วยยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่มีการ
หมุนไห้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง แบริ่ง  
4  สายพานส่งก าลัง 
 สายพานส่งก าลัง(Transmission Belt) เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, เครื่องยนต์, ระบบก าลัง
ขับเคลื่อนเกิดการขับเคลื่อนจากแหล่งพลังงานกลหนึ่ง ให้เกิดพลังงานกลเคลื่อนที่อีกที่หนึ่ง หรือสรุปง่ายก็คือ 
ใช้ส่งก าลังจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งลักษณะเช่นเดียวกับเฟืองส่งก าลัง  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจหรืออยากจะท าโครงการ โดยท าการปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาเม่ือที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ จึงท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่ท า 
วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่างๆตามค าแนะน าของที่ปรึกษา แล้วท าการให้คณะกรรมการประเมินผลใน
ด้านต่างๆโดยตามเห็นสมควร และด าเนินการสร้างตามเงื่อนไขและค าแนะน าต่างๆ และท าการทดลองโดย
ระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกันของโครงการโดยท า
การประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้านต่างๆ เมื่อโครงการผ่าน
การประเมินแล้วจึงออกมาเป็นเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง 
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ส่วนประกอบท่ีส าคัญของเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง 
 ในการศึกษาเรียนรู้เครื่องล้างเมล็ดฟักทอง โดยมีส่วนประกอบดังนี้          
  
 
 
 

 
  

 
 

1  ทางออกเมล็ดฟักทอง 
2  พู่เล่ 
3 ปรับรอบความเร็วมอเตอร์ 
4  คลัชเอาท์ 
5 สวิตซ์เปิดมอเตอร์ปั้มน้ า 
6  สวิตซ์เปิดมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

6 

5 

4 
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7  มอเตอร์ 
8  สายพาน 
9  พู่เล่ 
 
 

 
 

10  ท่อใส่เมล็ดฟักทอง 
 
 
ผลการวิจัย 

7 

9 

8 

10 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2033 

 

 การทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้
ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาเครื่องล้างเมล็ดฟักทองนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานเครื่องล้างเมล็ด
ฟักทอง ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเครื่อง
ล้างเมล็ดฟักทอง และน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 

รายการ x̄  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 4.8 พึงพอใจมาก 
2.  ด้านการใช้งาน 5 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.9 พึงพอใจมาก 

 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานต่อเครื่องล้างเมล็ดฟักทองมีค่าเฉลี่ย 4.9 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจระดับพึงพอใจมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การออกแบบเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยความพึงพอใจของผู้ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยการสร้าง จะต้องค านึงถึงสิ่งหลักๆ 2 
ประการคือ การออกแบบและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถท างานได้ดี และมี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง 2. ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรต่ า 3. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อย 4. อายุ
การใช้งานนาน 5. ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด   6. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
อุปกรณ์ให้ท างานได้หลายชนิด 
       การใช้งานเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
ความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยการใช้งานนั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสามารถท างานได้เร็วขึ้น 2. สามารถล้างเมล็ดฟักทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. 
ชว่ยลดแรงงานในการปฏิบัติงานได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยของสายพาน เมื่อการท างานด้วยระบบไฟฟ้าโดยท าการหยุดการ
ท างานเม่ือมีการทานผิดปกติของเครื่องล้างเมล็ดฟักทอง 
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S 110 
เครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง 

Machine decidedly stalk dried chilli 
 

ธีรพงศ์ คชรักษ์1 พิษณุ คมข า2 รัตนะ พาขุนทด3 ชนะ แตงคง4  

Theeraphong Khotcharak1 Pisanu Komkham2 Rattana Pakhunthod3 Chana Tangkhong4 
                  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้เด็ดก้านพริกแห้งได้และยังช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ในการหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดก้านพริกแห้งนั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ ด้านการเด็ดก้าน
พริกแห้งซึ่งผู้ประเมินมีทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 4 
ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลระยะเวลาการใช้งาน
เครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง   ตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง ตอนที่ 4 สอบถามเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง  
          ผลการวิจัยพบว่า ด้านการออกเเบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก เเละค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานเครื่องเด็ดก้านพริกเเห้งผลการใช้
เครื่องเด็ดก้านพริกเเห้ง เปรียบเทียบระยะเวลากับ การใช้มือเด็ดก้านพริกเเห้งโดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้
งานเครื่องเด็ดก้านพริกเเห้งใช้เวลา 15 นาที/ 3 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้มือเด็ดก้านพริกเเห้งใช้เวลา 
80 นาที ซึ่งเครื่องเด็ดก้านพริกเเห้งใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 65 นาที 
 
 ค าส าคัญ : เครื่องเด็ดก้านพริก 
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Abstract 
     Education this time have objective for creating and find performance Machine 

decidedly stalk dried chilli  the device that decidedly stalk dried chilli have and to help 
reduce period time in how operate 
 In how find performance Machine decidedly stalk dried chilli that have evaluation by 
person have experience side how daae staik dried chilli which assessor have all  5 person  
by evaluation according questionnaire evaluate performance  divide 4 at ls  part 1 
information prep status reply questionnaire  part 2  ask information period of time using 
Machine decidedly stalk dried chilli part 3 askedsatisfaction Machine decidedly stalk dried 
chilli part 4 query for comment and suqqestion  assessment how study  
          The research found that On the design of the workpiece, there is a high level of 
satisfaction. The results of the analysis of the usage data were very satisfied. And the 
average duration of usage of the chilli roe machine Compare the time with The use of cool 
hands, chilli stalks, by the average duration of use, the chilli rods use time15 minutes / 3 
kilograms The average duration of use of cool hands, chilli stalks, takes 80 minutes, which 
the chilli rods use for less than 65 minutes 
  
Keywords : Machine decidedly stalk dried chilli 
 
บทน า 
     พริก  เป็นพืชผักที่ส าคัญทาง เศรษฐกิจพืชหนึ่ง พริกในประเทศไทยมีหลายชนิดได้แก่ พริกขี้หนูผล
ใหญ่ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูสวน พริกหยวก และ พริกหวาน พริกถูกน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในรูปผลสด พริกแห้ง 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซอสพริก พริกแห้ง พริกป่น พริกดอง สีผสมอาหาร นอกจากนั้นยังน าสารสกัดจาก
พริกไปใช้ใน เวชภัณฑ์ได้อีก ในพ้ืนที่ปลูกผักทั้งประเทศ พริกมีพ้ืนที่ปลูกมากเป็นอันดับ 1 ราว 859,617 ไร่ 
จ านวนเกษตรกรที่ปลูกพริกมีประมาณ 125,000 ครัวเรือน ในปี2560 ประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกพริก อย่างน้อย 
342,398 ไร่ ผลผลิตพริก 171,725,889 ตัน ผลผลิตร้อยละ 60 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ รองลงมาคือพริกขี้หนู
ผลเล็ก (27%) และพริกใหญ่ (9%) (วีระและเยาว์รัตน์, 2557) เนื่องจากอาหาร ไทยเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดเป็น
ส่วนใหญ่ ความต้องการผลผลิตพริกในประเทศจึงมีมากในปริมาณท่ีไม่ จ ากัด มีการจ าหน่ายพริกร้อยละ 97 ใช้
บริโภคในประเทศ ในจ านวนนี้ประมาณร้อยละ 20 ถูกแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ซอสพริก น้ าพริกเผา 
พริกเครื่องแกง ฯลฯ ที่เหลือประมาณร้อยละ 3 ถูก ส่งออกทั้งในรูปผลสด ผลแช่แข็งและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
พริก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกจัดล าดับความส าคัญ และเป็นพืชที่มีการผลิต การส่งออก และน าเข้าในรูปแบบ
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ต่างๆ พบว่าในการเด็ดก้านพริกเเห้งเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ต้องใช้แรงงานจากคนเด็ดก้านพริกเเห้งท าให้ต้อง 
เสียเวลา เสียค่าแรงจ้างคนงานเด็ดก้านพริกเเห้ง 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้สร้างจึงคิดค้นและท าการออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานคนในการท างาน เพ่ือลดความเมื่อยล้าในการเด็ด
ก้านพริก  ประหยัดเวลาและแรงงานคนในการท างาน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
        1.2.1 เพ่ือออกเเบบเเละสร้างเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง 
        1.2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดก้านพริกเเห้ง 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการน าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลของการท าโครงการเล่มนี้แบ่งออกเป็นเนื้อหา
หลักๆ 4 ข้อ คือ 
 2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 2.2 แบริ่ง  
 2.3 การเชื่อม 
 2.4 สายพาน 
2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (Single Phase Motor) 
2.1.1 สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split phase motor)  

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับชนิดเฟสเดียวแบบสปลิทเฟสมอเตอร์มีขนาดแรงม้าขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า , 
1/3 แรงม้า, 1/2 แรงม้าจะมีขนาดไม่เกิน1 แรงม้าบางทีนิยมเรียกสปลิทเฟสมอเตอร์นี้ว่า อินดักชั่นมอเตอร์
(Induction motor) มอเตอร์ชนิดนี้นิยมใช้งานมากในตู้เย็น เครื่องสูบน้าขนาดเล็ก เครื่องซักผ้า เป็นต้น  

 
ภาพที่ 2-2 โครงสร้างภายในของสปลิทเฟสมอเตอร์ 

                  2.1.2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) 
คาปาซิเตอร์เตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสที่มีลักษณะคล้ายสปลิทเฟสมอเตอร์มาก 

ต่างกันตรงที่มีคาปาซิสเตอร์เพ่ิมขึ้นมาทาให้มอเตอร์แบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสปลิทเฟสมอเตอร์ คือมี
แรงบิดขณะสตาร์ทสูงใช้กระแสขณะสตาร์ทน้อยมอเตอร์ชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่1/20 แรงม้าถึง10 แรงม้ามอเตอร์
นี้นิยมใช้งานเกี่ยวกับ ปั๊มน้า เครื่องอัดลม ตู้แช่ ตู้เย็น ฯลฯ 
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 2.2 แบริ่ง (Bearings)  
แบริ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของเครื่องจักรที่ต้องการ การหล่อลื่น และแทบจะกล่าวได้ว่าเครื่องจักรเกือบทุก
เครื่องจะต้องมี แบริ่ง "แบริ่ง" คือสิ่งที่ช่วยรองรับหรือช่วยยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่มีการหมุนไห้อยู่ใน
ตาแหน่งที่ถูกต้อง แบริ่ง 
           2.3 การเชื่อม  
 เป็นขบวนการที่ใช้สาหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติใช้
วิธีทาให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัว
รอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพ่ือให้เกิดรอยเชื่อม ซึ่งตรงข้าม
กับการบัดกรีอ่อนและการบัดกรีแข็งซึ่งไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงานชิ้นงาน มีแหล่งพลังงานหลายอย่างสา
หรับนามาใช้ในการเชื่อม 

 
ภาพที่ 2-15 แสดงการเชื่อม 

  
2.4 สายพาน (Belts) 
 สายพานเป็นอุปกรณ์ที่คล้องโยงเครื่องจักรต่างๆ เพ่ือพาให้หมุนไปด้วยกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ 
  2.4.1 สายพานส่งก าลัง (Tranmission belt) 
  2.4.2 สายพานล าเลียง (Conveyor belt) 
  2.4.1 สายพานส่งก าลัง (Tranmission belt) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจหรืออยากจะท าโครงการ โดยท าการ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ จึงท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกใน
เรื่องท่ีท า วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่าง ๆตามค าแนะน าของที่ปรึกษา แล้วท าการให้คณะกรรมการ
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ประเมินผลในด้านต่าง ๆโดยตามเห็นสมควร และด าเนินการสร้างตามเง่ือนไขและค าแนะน าต่าง ๆ และท าการ
ทดลองโดยระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกัน
ของโครงการโดยท าการประเมินตามเงื่อนไขต่าง ๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้าน
ต่าง ๆ เมื่อโครงการผ่านการประเมินแล้วจึงออกมาเป็นเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง 
 
 

   

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 
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โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
1.  ฝาเปิดใส่พริก 6.  ฝาครอบสายพาน  
2.  อุปกรณ์ตั้งเวลา 7.  สายไฟ 
3.  อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 8.  ลูกปืนตุ๊กตา 
4.  สวิทช์เบรกเกอร์  
5.  ตะแกรงเหล็ก  
 
ผลการวิจัย 
      การทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง เพื่อที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้ส าหรับ
วินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
เครื่องเด็ดก้านพริกแห้งนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง ซึ่งใน
การทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเครื่องเด็ดก้านพริก
แห้งและน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย  
 
ตารางท่ี  4-1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเครื่องเด็ดก้านพริกแห้งด้านการออกแบบ 
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                แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการออกแบบ 

รายการ   x̄  ระดับความพึงพอใจ 

1.  รูปทรงลักษณะทางกายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
2.  ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม 
3.  เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิต 
5.  มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 
6.  บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย 
7.  เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ า 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 
3.2 
3.8 
4.2 
3.6 
4.4 
3.6 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย  3.74 มาก 

           จากตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบได้ผลดังนี้ 
1. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.2 มีความพึงพอใจมาก  
ตารางท่ี  4-2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเครื่องเด็ดก้านพริกแห้งส าหรับด้าน                

                การใช้งาน แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการใช้งาน 

รายการ    x̄  ระดับความพึงพอใจ 

1.  น าไปใช้งานเด็ดก้านพริกแห้งตามวัตถุประสงค์  
2.  สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.  ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
4.  สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว 
5.  ลดความช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

4 
3.8 
3.8 
3.4 
3.8 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ค่าเฉลี่ย  3.76 มาก 

               จากตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานได้ผลดังนี้ 
 1. น าไปใช้งานเด็ดก้านพริกแห้งตามวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย 4 มีความพึงพอใจมาก  
 
 
 
 
ตารางท่ี  4-3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานต่อเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง 

27 
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รายการ   x̄  
ระดับความพึง
พอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

 
 

3.74 
3.76 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย  3.75 มาก 

                 จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 3.74 มีความ
พึงพอใจระดับมาก ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.76 มีความพึงพอใจระดับมาก จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจการใช้งานต่อเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องมีค่าเฉลี่ย 3.75  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีประสิทธิภาพ 
100% 
     
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการทดลอง                                                                                                                                                                          
  จากการส ารวจสภาพปัญหาของเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง ผลการด าเนินงานทั้งหมดตั้งแต่การจัดหา
ข้อมูล การจัดสร้าง และการจัดท ารูปโครงการ ผู้จัดท าได้พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการปัญหาที่เกิด
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในเรื่องของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้งานซึ่ง
วัสดุที่จัดหามาไม่สามารถน ามาใช้งานได้จริง ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ    ในบทนี้จะสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่
ได้พบเป็นแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

สรุปข้อมลูเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
5 คน เป็นเพศชาย อายุ 20 – 40 ปี จ านวน 5 คน มีสถานะ เป็นเจ้าของสวนพริกจ านวน 2 คน เป็นชาวบ้าน 
จ านวน 3 คน  

 ผลการใช้เครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง เปรียบเทียบระยะเวลากับ การใช้มือเด็ดก้านพริกแห้ง โดยค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาการใช้งานเครื่องเด็ดก้านพริกแห้งใช้เวลา 15 นาที/ 3 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้มือเด็ดก้าน
พริกแห้งใช้เวลา 80 นาที ซึ่งเครื่องเด็ดก้านพริกแห้งใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 65 นาที  

เครื่องเด็ดก้านพริกแห้งในภาพรวม จากการทดลองหาประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.75    

ในการทดลองด้านการออกแบบ หัวข้อการบ ารุงรักษาท าความสะอาดได้ง่ายมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.4  และหัวข้อขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะมีความ       พึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นคา่เฉลี่ย 3.2  
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      ในการทดลองด้านการใช้งาน หัวข้อการน าไปใช้งานเด็ดก้านพริกแห้งตามวัตถุประสงค์มีความพึงพอใจ
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 4  และหัวข้อสามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียวมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.4  
 
อภิปรายผล 
   การออกแบบเครื่องเด็ดก้านพริกแห้ง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ มนตรี   โชติวรวิทย์, และ
ชนินทร์  นุ่มศิริ (2536, หน้า 146-147) ได้กล่าวว่าในการสร้างเครื่องจักร  สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีอยู่ 2 ประการ
คือ การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

1. สามารถท างานได้ดี และมีประสิทธิภาพในการท างานสูง  
2. ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรต่ า  
3. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อย (ประหยัดค่าไฟฟ้า) 
4. อายุการใช้งานนาน 
5. ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด 
6. สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ให้ท างานได้หลายชนิด 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        1. ควรท าให้มีน้ าหนักเบา         
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S 111 
เครื่องผสมและอัดดิน 

MACHINE MIX AND COMPRESS SOIL 
 

ธีระวัฒน์ ใจซ่ือ1 อุเทน โปยขุนทด2 ชนะ แตงคง3 เจต ถาวร4 

Teerawat Jaisue1 Uthen Poykhunthod2 Chana Tangkhong3 Jet haworn4  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผสมและอัดดินเป็นเครื่องมือที่ส่งถ่าย

พลังงานจากมอเตอร์ โดยผ่าน ชุดกลไกผสมและอัดดิน เครื่องผสมและอัดดิน สามารถผสมและอัดดินออกมา
ได้อย่างเหมาะสมและยังช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการหาประสิทธิภาพเครื่องผสมและอัดดิน มี
การประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านเครื่องปั่นดินเผาซึ่งผู้ประเมินมีทั้งหมด 5 คน โดยการ
ประเมินตามแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลระยะเวลาการใช้งานเครื่องผสมและอัดดิน   ตอนที่ 3 สอบถาม
ความพึงพอใจเครื่องผสมและอัดดิน ตอนที่ 4 สอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการ
ประเมินการศึกษาเครื่องผสมและอัดดิน สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: เครื่องปั้นดินเผา การอัดดิน 
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Abstract 
This study to have objective for building and seeking effiency Machine Mix and Compress 
soil to be equipment to transfer power by moters system by doing with compressor 
prostitutior mechanism set Machine Mix and Compress soil.  
 For doing effiency Machine Mix and Compress soil to have evaluation by the experts 
to operate for soil which evaluator absolution 5 persons by evaluate questionaire effiency 
evaluation divide 4 parts to be section I : information of status requiring questionnaire 
people. Section II : require the information time period to working Machine Mix and 
Compress soil. Section III : require to satifaction of Machine Mix and Compress soil. Section IV 
: to requirement to show opinion and introduction. Result of study evalvation Machine Mix 
and Compress soil conclude that result introduction for design pieces of workshop which 
have satisfactory at most level with average is 3.54. Result of information analyze for working 
to have satisfactory by most level which average is 3.72. 
 
Keywords : Earthenware , Soil compression 

 
บทน า 

เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาเป็นที่นิยมมากส าหรับนักท่องเที่ยวและการส่งออกต่างจังหวัด จึงท าให้
เครื่องปั้นดินเผาไม่พอต่อความต้องการและยังขายตลาดอยู่ สาเหตุที่เครื่องปั้นดินเผามีการผลิตช้าเพราะมี
ชาวบ้านที่ช านาญการผลิตลดน้อยลง และยังมีขั้นตอนที่ผสมดินและอันดินที่ช้าจึงท าให้ชาวบ้านผลิต
เครื่องปั้นดินเผาล่าช้า 

การผสมและอัดดินนั้นเป็นขั้นตอนที่จะต้องส่งไปให้ร้านที่มีเครื่องผสมและอัดดินท าการผสมและอัด
ดินขึ้นมา ท าให้เวลาที่ส่งไปให้ร้านท าการผสมและอัดดินจึงมีเวลานานเนื่องจากลูกค้าที่ไปใช้บริการเยอะและ
ยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงเพราะเครื่องที่ซื้อมามีราคาสูง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้สร้างจึงได้คิดค้นท าการออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องผสมและอัดดินให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและเพ่ิมความปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและประหยัดเวลาในการท างาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือออกแบบและหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมและอัดดิน                    
 1.2 เพ่ือลดเวลาในการผสมและอัดดิน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ความเป็นมาของดินเหนียว เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน ธรรมชาติของดินเหนียว จะ
ประกอบด้วยแร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) เป็นส่วนใหญ่ โดยแร่เคโอลิไนต์ที่พบในดินเหนียว มักมีผลึกที่ไม่
สมบูรณ์และมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบแร่ดินชนิดอ่ืนๆ อาทิ มอนมอริลโลไนต์ (monmorillonite) อิลไลต์ 
(illite) ควอร์ทซ์ (quartz) แร่ไมกา (mica) แร่เหล็กออกไซด์ (iron oxide) รวมทั้งมักมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่
เสมอ ดินเหนียวมีสีต่างๆ เกิดจากการมีแร่ธาตุชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน อาทิ สีด า เทา ครีม และ
น้ าตาล ดินเหนียวที่มีสีเทาหรือด านั้น จะมีอินทรีย์วัตถุปนมาก ส่วนดินเหนียวสีครีมหรือน้ าตาล มาจากแร่
เหล็กท่ีปะปนอยู ่ 

 
 

ภาพ 1 ดินเหนียว 
2  เครื่องปั้นดินเผา 
      ศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นดินเผานี้ไม่ว่าจะสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือเพ่ือความสะดวกใน
การด ารงชีพด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  จนถึงความเชื่อถือ   ศาสนา  และประเพณีก็ตาม   สิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้มนุษย์ได้ใช้ความคิด  การสังเกต  และรวบรวมเอาประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์
ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในรูปของดินเผาอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ ในประเทศไทยมีหลักฐาน
ปรากฏให้เชื่อได้ว่ามีการประดิษฐ์ศิลปะในรูปของดินเผามานานกว่า   10,000 ปี  จากการขุดค้นพบและ
การศึกษาเศษดินเผาของนักโบราณคดี  สรุปว่าเราสามารถพบเศษดินเผาในทุกรูปแบบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่
จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 

หลังจากนั้นมาก็ได้แก่เครื่องสังคโลกซึ่งเชื่อว่ามีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยและเมือง
ชะเลียง ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย  ได้มีการท าตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์พระร่วง   สันนิษฐาน
ว่าจีนคงเข้ามาท าเครื่องปั้นดินเผาก่อนและถ่ายทอดวิธีการให้กับคนไทยต่อมา    
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ภาพที่ 2 เครื่องปั้นดินเผา 

 
 

2.2.1 เครื่องสังคโลก 
เป็นภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้มีการริเริ่มท ากันขึ้นในสมัยสุโขทัย โดยได้รับการถ่ายทอดเทคนิค

การท าต่างๆจากจีนเครื่องสังคโลกของสุโขทัยนี้แบ่งออกได้เป็น  3  แหล่งใหญ่ๆ คือ  
2.2.1.1 เครื่องถ้วยเมืองชะเลียง 

                             สันนิษฐานจากรูปแบบและเนื้อดินตลอดจนการเคลือบคาดว่าน่าจะได้มีการท ากันมา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย  อาจจัดอยู่ในสมัยอิทธิพลลพบุรีได้   

ลักษณะเด่นชองเครื่องถ้วยชามเมืองชะเลียง คือ จะมีเนื้อหยาบ เห็นน้ าเคลือบเป็นสีน้ าตาลไหม้
เคลือบไม่ตลอดไม่ติดถึงกันผลิตภัณฑ์ที่ปั้นส่วนมากเป็นประเภทกระปุกไห   ขวด  ตลอดจนรูปคนและ
สัตว์  เนื้อภาชนะจึงจัดอยู่ในประเภทสโตนแวร์ ( Stone  Ware ) 

 

 
 

ภาพที่ 3 เครื่องถ้วยเมืองชะเลียง 
2.2.1.2 เครื่องถ้วยเมืองสุโขทัย 

                   ส่วนมากเป็นฝีมือของช่างชาวจีนเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ส่วนมากได้แก่เครื่อง
ถ้วย ชาม โถ และภาชนะใช้สอยอ่ืนๆ การเขียนลวดลายนิยมใช้ลายสีด า หรือน้ าตาลเขียนบนพ้ืนขาว ลายที่ใช้
ได้แก่ ลายสังข์ ลายจักร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการผลิตวัสดุที่ท าจากดินเผาซึ่งใช้เป็นเครื่องประกอบตกแต่ง
ศิลปะสถาปัตยกรรม เช่น กระเบื้อง เชิงชาย ตัวสิงห์ ตัวนาค ตัวปักษา หัวนาค ฯลฯ เป็นต้น 
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ภาพที่ 4 เครื่องถ้วยสุโขทัย 
2.2.1.3 เครื่องถ้วยสวรรคโลก 

                   มีการผลิตขึ้นที่เมืองสวรรคโลก บริเวณบ้านเกาะน้อยเป็นแหล่งใหญ่ เมืองสวรรคโลก
นี้ คือ เมืองศรีสัชนาลัยเดิมเครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเครื่องถ้วยสวรรคโลก คือ การผลิต
แบบเซลาดอน  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเคลือบด้วยไฟสูงที่ให้สีงดงามมาก  เช่น  สีเขียว  สีเขียวปนเทา  สี
เขียวปนน้ าตาล สีเทาปนเหลือง และสีฟ้าปนเขียว เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 5 เครื่องถ้วยสวรรคโลก 
3  หลักการท างานของมอเตอร์ 
      3.1 มอเตอร์เหนี่ยวน า 
                มอเตอร์เหนี่ยวน าเป็นมอเตอร์ AC แบบอะซิงโครนัส ที่พลังงานจะถูกโอนไปยังโรเตอร์โดยการ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า เหมือนการกระท าของหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์เหนี่ยวน ามีลักษณะคล้ายกับหม้อ
แปลงที่ก าลังหมุน โดยที่สเตเตอร์เป็นขดปฐมภูมิและ โรเตอร์เป็นขดทุติยภูมิ มอเตอร์เหนี่ยวน าหลายเฟสถูก
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวน าอาจจะแบ่งออกต่อไปอีกเป็น SCIMและWRIM.
มอเตอร์เหนี่ยวน าแบบกรงกระรอกมีขดลวดที่หนักท าขึ้นจากแท่งโลหะตัน ปกติเป็นอะลูมิเนียมหรือทองแดง 
เชื่อมกันด้วยแหวนที่ปลายของโรเตอร์ทั้งสองปลาย  
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4  เกียร์ทดรอบ 
เกียร์ทดรอบของ Chentaมีกระบวนการผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งด้าน

การดีไซน์ และการผลิต รวมถึงประสบการณ์ในงานต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นจึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพของสินค้ามี
ความเที่ยงตรง แม่นยาสูงอีกทั้งมีรูปแบบสินค้าให้เลือกมากมายตามความเหมาะสมของแต่ละงาน วัตถุดิบแต่
ละชิ้นเช่น เหล็กหล่อ และ เพลาตัวหนอน ได้ผ่านการค านวณ และผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยา
สูง รวมถึงการอบความร้อน (Heat Treatment) เพ่ิมเพ่ือประสิทธิภาพของวัตถุดิบให้มีความแข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึ้นผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าเกียร์ทด “Chenta” จะสามารถถ่ายทอดแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าสู่เพลาขับของ
ชิ้นงานได้อย่างราบเรียบและที่ส าคัญมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย เมื่อเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงาน
อุตสาหกรรมนั้นต้องการความเร็วรอบต่อนาที (RPM – round per minute) ที่แตกต่างกันเกียร์ทดรอบจึง
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการปรับลดรอบให้พอเหมาะกับความต้องการในงานแต่ละงานด้วยการเลือกอัตรา
ทดและรูปแบบการเข้าและออกของเพลาให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ  

 
5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กนกกร สังฆรักษ์(2550) แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นธุรกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การปั้นหมอดินเผาให้เป็นธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ผลิตหรือจ าหน่าย ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านผู้ผลิต ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึก ประกอบอาชีพมานานกว่า 20 ปี โดยการสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษ ด้านการสืบสาน
อาชีพต่อไปของลูกหลาน การปั้นหมอคลองสระบัวปัจจุบันเหลือผู้ผลิตเพียง 7 ราย มีบุตรหลานที่จะสืบสานต่อ 
2 ราย แรงงานการปั้นหมอส่วนใหญ่ท าทั้งครอบครัว และมีการจ้างแรงงานบ้าง วัตถุดิบในการผลิตมีเพียงดิน
ปั้นหมอที่เป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นผู้ผลิตหม้อดินก็มีปัญหาผลิตได้ไม่ทันตามสั่ง เนื่องจากขาดแรงงานปั้น 
ลูกจ้างปั้นหม้อหายาก 

กรองทิพย์ ชัยชาญ(2551) ศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะกิจการเป็นธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว มีรายได้เฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 115,234.64 บาทต่อปี ด าเนินกิจการมากกว่า 15 ปี ส าหรับลักษณะการผลิตเป็นการผลิตตามค าสั่ง
ของลูกค้าและการผลิตโดยไม่ต้องรอค าสั่งซื้อและลักษณะผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบเผาแดง 
ส่วนข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในด้านต่าง ของผู้ประกอบการ พบว่า ด้านวัตถุดิบมีการสั่งซื้อได้
เพียงพอกับความต้องการ ด้านการผลิตและการปฏิบัติการนั้นมีการผลิตตรงตามแบบลวดลายได้อย่างสวยงาม 
ด้านการจ าหน่ายนั้นมีการตั้งราคาเหมาะสมตามคุณภาพสินค้า ด้านการขนส่งนั้นมีการลดปัญหาความเสียหาย
ในการขนส่งสินค้า ด้านการวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส่วน
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คือ สินค้าที่ ใช้ทดแทน
เครื่องปั้นดินเผา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ โดยท าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาขอ
ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่างๆ ตามค าแนะน าของที่
ปรึกษา ให้คณะกรรมการประเมินผลในด้านต่างๆ และด าเนินการสร้างตามเงื่อนไขและค าแนะน าต่างๆ  ท า
การทดลองโดยระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกัน
ของโครงการโดยท าการประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้าน
ต่างๆ  

 

 
  

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 
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โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
 

  
ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 

    1.  สวิทช์เบรกเกอร์       8.  ลูกปืนตุ๊กตา 
    2.  มอเตอร์เตอร์ 2 hp        
    3.  ช่องใส่ดิน        
    4.  ทางดินออก        
    5.  การ์ดป้องกัน        
    6.  พลู่เล่ย์        
    7.  เฟืองทดรอบ        
 
ผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องผสมและอัดดิน เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้ส าหรับ
วินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
เครื่องผสมและอัดดิน นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจเครื่องผสมและอัดดิน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานเครื่องผสมและอัดดิน ซึ่งใน
การทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเครื่องผสมและอัด
ดิน น าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี  4-1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเครื่องผสมและอัดดิน ด้านการออกแบบ 

                  แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการออกแบบ 

รายการ   x̄  ระดับความพึงพอใจ 

1.  รูปทรงลักษณะทางกายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
2.  ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม 
3.  เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิต 
5.  มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 
6.  บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย 
7.  เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ า 

 
 
 
 
 
 
 

4.0 
3.0 
3.0 
3.4 
3.8 
3.8 
3.8 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย  3.54 มาก 

     จากตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบได้ผลดังนี้ 1. รูปทรงลักษณะทางกายภาพ
อุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.0 มีความพึงพอใจมาก 2. ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ย 3.0 มีความพึงพอใจปานกลาง 3. เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งานมีเฉลี่ย 3.0  มีความพึงพอใจ
ปานกลาง 4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิตมีค่าเฉลี่ย 3.4 มีความพึงพอใจปานกลาง 5. มี
ความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.8 มีความพึงพอใจมาก 6. บ ารุงรักษาและท าความ
สะอาดได้ง่ายมีค่าเฉลี่ย 3.8 มีความพึงพอใจมาก  7. เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ ามี
ค่าเฉลี่ย 3.8 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งในหัวข้อบ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด 
และหัวข้อขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบเครื่อง
ผสมและอัดดินเครื่องเท่ากับ 3.74 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  4-2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเครื่องผสมและอัดดิน ส าหรับการใช้งาน 

                แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการใช้งาน 

รายการ    x̄  ระดับความพึงพอใจ 

1.  น าไปใช้งานผสมและอัดดิน ตามวัตถุประสงค์  
2.  สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.  ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
4.  สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว 
5.  ลดความช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

4.4 
3.6 
3.8 
3.2 
3.6 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ค่าเฉลี่ย  3.72 มาก 
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               จากตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานได้ผลดังนี้ 1. น าไปใช้งานผสมและอัด
ดิน ตามวัตถุประสงคม์ีค่าเฉลี่ย 4.4 มีความพึงพอใจมาก 2. สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้มีค่าเฉลี่ย 
3..6 มีความพึงพอใจมาก 3. ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 3.8 มีความ พึงพอใจมาก 4. สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียวมีค่าเฉลี่ย 3.2 มีความพึงพอใจปานกลาง   5. ลดความช ารุดเสียหายของ
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 3.6 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งในหัวข้อน าไปใช้งานผสมและอัดดิน ตามวัตถุประสงค์ 
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด และหัวข้อสามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยสุด 
โดยค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานเครื่องผสมและอัดดิน เท่ากับ 3.72 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษา 
      สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเครื่องผสมและอัดดิน ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 คน 
เป็นเพศชาย อายุ 20 – 40 ปี จ านวน 5 คน มีสถานะ เป็นเจ้าของกิจการร้านอัดดินจ านวน 2 คน เป็น
ชาวบ้าน จ านวน 3 คน ประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปีจ านวน 1 คน 10 – 20 ปี จ านวน 2 คน และ 20 
ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน 
 ผลการใช้เครื่องผสมและอัดดิน เปรียบเทียบกับเครื่องผสมและอัดดินทั่วไปที่ใช้ต้นทุนในการสร้างสูง 
เครื่องผสมและอัดดินเครื่องนี้สามารถผสมและอัดดินออกมา โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการใช้งาน 1 ก้อน/5
นาที และค่าเฉลี่ยระยะเวลาใช้งานเครื่องทั่วไป 1ก้อน/10นาท ี
      เครื่องอัดผสมและอัดดิน ในภาพรวม จากการทดลองหาประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.63    
      ในการทดลองด้านการออกแบบ หัวข้อการบ ารุงรักษาท าความสะอาดได้ง่ายมีความพึงพอใจในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.8  และหัวข้อขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะมีความ       พึงพอใจในระดับปาน
กลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3  
      ในการทดลองด้านการใช้งาน หัวข้อการน าไปใช้งานผสมและอัดดิน ตามวัตถุประสงค์มีความ     พึงพอใจ
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.4  และหัวข้อสามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียวมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2 
 
อภิปรายผล 
  1.  การออกแบบเครื่องผสมและอัดดิน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีอยู่ 2 
ประการคือ การออกแบบวงจรและการก าหนดขนาดอุปกรณ์โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถท างานได้ดี และมี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง 2. ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรต่ า 3. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อย (ประหยัด
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ค่าไฟฟ้า) 4. อายุการใช้งานนาน5. ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด 6. สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ให้ท างานได้หลายชนิด 
      2.  การใช้งานเครื่องผสมและอัดดิน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
ความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งการใช้งานนั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ช่วยลด
ระยะเวลาในปฏิบัติงานสามารถท างานได้เร็วขึ้น 2. ลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานได้ 3. สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกในการท างาน 4. ช่วยลดแรงงานในการปฏิบัติงานได้  
ข้อเสนอแนะ 
 เครื่องผสมและอัดดินควรมีการ์ดป้องกันเพ่ือความปลอดภัยมากกว่านี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] เครื่องปั้นดินเผา [ ออนไลน์ ]  เข้าถึงได้จาก  

:http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5603019.pdf(วันที่ค้นข้อมูล: 20 พฤษภาคม 2561) 
[2] ดิน [ ออนไลน์ ]  เข้าถึงได้จาก :  httphttp://www.ssnm.info/know/soil(วันที่ค้นข้อมูล: 20 

พฤษภาคม 2561) 
[3] มอเตอร์ [ ออนไลน์ ]  เข้าถึงได้จาก :  http://www.nstda.or.th/vdo-nstda/sci-day-techno/4585-

siphon (วันที่ค้นข้อมูล: 20 พฤษภาคม 2561) 
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S 112 
เครื่องปาดหน้าปูน 

Concrete Trowel Machine 

 

ทรงพล นิลคง1 อุเทน โปยขุนทด2 เจต  ถาวร3ชนะ แตงคง4  

Songphon Ninkhong1 Uthen Poykhunthod2 Jet  thaworn3 Chana Tangkhong4 
 

บทคัดย่อ 
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปาดหน้าปูน เป็นเครื่องมือที่ส่ง
ถ่ายก าลังจากเครื่องยนต์ โดยผ่านตัวกระท าคือ ชุดกลไกสั่นสะเทือน โดยเครื่องปาดหน้าปูน สามารถปาด
ผิวหน้าของปูนให้เรียบเสมอได้ตามระดับพร้อมกับอัดแน่นของผิวชั้นปูนได้ด้วยการสั่นสะเทือน และยังช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
       ในการหาประสิทธิภาพเครื่องปาดหน้าปูนนั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านงาน
ก่อสร้างซึ่งผู้ประเมินมีทั้งหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 4 
ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลระยะเวลาการใช้งาน
เครื่องปาดหน้าปูน ตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจเครื่องปาดหน้าปูน ตอนที่ 4 สอบถามเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการศึกษาเครื่องปาดหน้าปูน สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซ่ึงผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้
งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานเครื่องปาดหน้า
ปูนเปรียบเทียบระยะเวลากับการใช้คนน าสามเหลี่ยมปาดปูน มีระยะความยาวของคานปาดเท่ากัน 2 เมตร ใน
พ้ืนที่ที่มีขนาด ความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานเครื่องปาดหน้าปูน ใช้เวลา 
10-20 นาที ในการปาดพ้ืนผิวปูน 
 
ค าส าคัญ : เครื่องปาดหน้าปูน , ปูนซีเมนต์ 

                                                 
1
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอีวะศึกษาภาคเหนือ 3 

2,3,4 ครู แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1
Students in Automotive Technology Sukhothai TechnicalCollege Institute of Vocational Education Northern Region 3 

2,3,4 Teacher Automotive Department ,Sukothai Technical College,Institute Of Vocational Education Northern Region 3 
* Corresponding author. E-mail: songphonninkhong94@gmail.com 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2056 

 

Abstract 
       This study has the objective to create and find performance Concrete Trowel Machine 
is a tool to transfer power from the engine through the private acts is a series of concrete by 
vibration mechanism Concrete Trowel Machine able kriang to smooth them according to the 
level of the skin is packed with cement by vibration and reduces the operating period 
       In the performance Concrete Trowel Machine that, kriang An assessment by an 
experienced Construction operations, which the assessors are all 5 person evaluation by 
questionnaire evaluates the performance. Divided into 4 episode is episode 1 information 
about marital status the respondent episode 2 enquiry period Concrete Trowel Machine 
episode 3 a satisfaction questionnaire Concrete Trowel Machine Episode 4 ask for comments 
and suggestions. Educational evaluation Concrete Trowel Machine conclude that the results 
of data analysis, designing it to be satisfied in many levels, which average 4.02 to analyze 
the information, it has many levels of satisfaction, which is equal to the average of 4.13 and 
the average term. Time Concrete Trowel Machine with the use of triangular Guide, Pat, 
mortar. With lengths of beams of equal, Pat. 2 meters in width 5 meters long, 10 meters, the 
average duration of use Concrete Trowel Machine 10-20 minutes to scrape off plaster 
surfaces. 
 
Keywords :  Concrete Trowel Machine , Cement 
 
บทน า 
       ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีแผนเศรษฐกิจสนับสนุนด้านการ
พัฒนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้หมุนเวียนของเงิน 
โดยการซื้อบ้าน คอนโด หรือตึกแถว ลดภาวะเงินฝืดเคืองได้ เป็นเหตุให้มีโครงการบ้านจัดสรร ต่างเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วหรือการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอ่ืนๆ เช่น การก่อสร้างบ้านเอ้ืออาทร ช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้ที่
ประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ท าให้อาคารบ้านเรือนและที่พักเกิดการช ารุดเสียหาย ความ
ต้องการที่อยู่อาศัยนับเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต 
       จากการศึกษาข้อมูลทางด้านการก่อสร้างจึงได้พบปัญหาคือ หลังจากการเทปูนซีเมนต์ลงบนพ้ืนที่ใน
บริเวณท่ีต้องการ ซึ่งในการปาดผิวหน้าของปูนนั้น ช่างโดยทั่วไปจะใช้สามเหลี่ยมในการปาดผิวหน้าปูนให้เรียบ
สม่ าเสมอ แต่ในบางครั้งการใช้สามเหลี่ยมปาดอาจท าให้พ้ืนผิวหน้าของปูนไม่เรียบเสมอกัน และการปาด
ผิวหน้าของปูนในแต่ละพ้ืนที่นั้น ซึ่งมีขนาดความกว้างยาวไม่เท่ากัน อีกทั้งการปาดผิวหน้าปูนโดยใช้สามเหลี่ยม 
จะใช้วิธีนั่งปาดและออกแรงในการกดดึง เพ่ือที่จะให้พ้ืนหน้าของปูนสม่ าเสมอและเท่ากัน ซึ่งท าให้เกิดอาการ
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เมื่อยล้า ปวดบริเวณขา แขน และหลัง รวมไปถึงการเสียเวลาในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้าและใช้
แรงงานคนมาก ค่าใช้จ่ายมาก 
       นักศึกษาจึงได้คิดค้นเครื่องปาดหน้าปูน เพ่ือลดระยะเวลาในการท างานปาดพ้ืนผิวหน้าปูนในงานก่อสร้าง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน รวมไปถึงช่วยลดความเมื่อยล้า ลดแรงงานคนและลดค่าใช้จ่าย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
       เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปาดหน้าปูน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  แนวคิดในการจัดท าเครื่องปาดหน้าปูน 
       เครื่องปาดหน้าปูนเป็นเครื่องที่ใช้ส าหรับงานก่อสร้าง เกี่ยวกับงานปาดหน้าพ้ืนปูนคอนกรีตหรือปรับ
สภาพของเนื้อคอนกรีต เพ่ือจะให้พ้ืนปูนคอนกรีตนั้นเรียบเสมอกัน ซึ่งมีการออกแบบโดยใช้เครื่องยนต์เล็ก
เบนซินขนาดเล็กเป็นเครื่องต้นก าลังในการขับชุดอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท างานไปตามสภาวะของการออกแบบ จาก
หลักการท างานของเครื่องปาดหน้าปูน เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในอัตราการเร่งรอบเดินเบาชุดกลไกสั่นสะเทือน
จะยังไม่ท างาน หากอัตราเร่งเพิ่มขึ้นชุดกลไกการสั่นสะเทือนจะเริ่มท างานไปพร้อมกับอัตราเร่งของเครื่องยนต์
ที่สูง-ต่ า ในขณะเครื่องยนต์หมุนจะถูกส่งถ่ายแรงโดยผ่านแกนสปริงไปยังชุดกลไกลสั่นสะเทือน ซึ่งชุดกลไก
สั่นสะเทือนจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆ คือ ชุดใบเหวี่ยง ฐานยึดใบปาดและใบปาดที่ใช้ส าหรับปาดหน้า
ปูน ในส่วนชุดใบเหวี่ยงจะท าหน้าที่เป็นตัวรับแรงจากแกนสปริงเพ่ือหมุนตัวมันเองท าให้เกิดแรงเหวี่ยงและจะ
ถูกส่งถ่ายแรงนั้นไปที่ฐานใบปาดท าให้เกิดการสั่นสะเทือนไปที่ใบปาดของเครื่องปาดหน้าปูน  
       ในการใช้งานเครื่องปาดหน้าปูนจะเป็นการเดินลากจูงถอยหลังในขณะปฏิบัติงานปาดหน้าปูนและ
สามารถเปลี่ยนใบปาดหน้าปูนได้หลายขนาดตามที่ต้องการและเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ที่จะปฏิบัติงานนั้น อีกทั้ง
ยังสะดวกต่อการปฏิบัติงานและการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และลดแรงงานคน และยังช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานได้ 
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2.  ลักษณะงานปูนที่ใช้ปาด 
       ลักษณะงานปูนที่ใช้ปาดทั่วไป จะเป็นงานเทพ้ืนคอนกรีต เช่น งานเทพ้ืนอาคารบ้านพัก ตึกคอนโด ลาน
สนามกีฬา พ้ืนคอนกรีตโรงงาน และงานเทพ้ืนถนนคอนกรีต ที่มีขนาดกว้างและยาวตามลักษณะของแต่ละ
พ้ืนที ่

 
 

ภาพที่ 1 แสดงงานเทพ้ืนถนนคอนกรีต 
 

       ลักษณะงานปูนเทพ้ืนคอนกรีตเป็นถนนทางเข้าบ้านหรือทางท่ีไม่มีรถหนักเกินโดยทั่วไปจะมีความหนาอยู่
ที่ 15 ซม. หรือ 6 นิ้ว ก าลังอัดอยู่ที่ 180-240 ksc ซึ่งแข็งแกร่งพอที่จะรับน้ าหนักรถได้ ทั้งนี้อาจใช้คอนกรีต
จากส่วนผสมโดยฝีมือช่าง (อัตราส่วน ปูน : ทราย : หิน = 1 : 1.5 : 3) หรือจะใช้วิธีสั่งปูนส าเร็จที่ผสมมาจาก
โรงงาน เพื่อความสะดวกและได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
3.  เครื่องปาดปูนชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงเครื่องPOWER SCREED 
 

       เหมาะส าหรับงานปาดปูน ให้เรียบหลังจากการเทปูน ส าหรับงานท าพ้ืนถนนคอนกรีต  / พ้ืนคอนกรีต
โรงงานหรือคลังสินค้า ท างานด้วยระบบการสั่นสะเทือน พร้อมทั้งเปลี่ยนใบได้หลายขนาดสะดวกต่อหน้า
งาน มีน้ าหนักเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และท าความสะอาด 
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ภาพที่ 3 แสดงเครื่องปรับเรียบหน้าพ้ืนถนนคอนกรีต JEONIL-TAIKYOKU รุ่น JSV-35-8 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงเครื่องปาดหน้าปูน CSD-2  
 

       เครื่องปาดหน้าปูน CSD-2 ขนาด 1.2 HP ใช้กับเครื่องยนต์ Robin EH035 เหมาะส าหรับปาดคอนกรีต 
ท าให้พื้นเรียบ หลังจากเทปูนแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงคานปาดปูน 
 
       คานปาดปูน พร้อมชุดสั่นคานปาดปูน ส าหรับใช้กับเครื่องยนต์ 5 แรงม้า สามารถเลือกความยาวคาน
ปาดปูนได้ ความยาวตัวคานปาดมีตั้งแต่  3-6 เมตร ผลิตจากเหล็กที่มีความหนา และทนทานเหมาะส าหรับ
ปาดคอนกรีต ท าถนน งานก่อสร้างถนน ท าให้พ้ืนเรียบ หลังจากเทปูนแล้ว ใช้กับงานท าถนนคอนกรีตที่มี
ขนาดหน้างานใหญ่ 
 
 
4.  ประเภทและชนิดของปูน 
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       4.1  ประเภทของปูนซีเมนต์  

 
 

ภาพที่ 6 แสดงปูนซีเมนต์ 
 

              4.1.1  ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เป็นปูนซีเมนต์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้
ในการก่อสร้างคอนกรีตทั่วๆไป เช่น อาคารพักอาศัยทั่วไป ถนน ทางเข้า ก าแพง ฯลฯ และอยู่ในสภาพ
ภูมิอากาศปกติ เช่นไม่อยู่ใกล้ทะเล ไม่อยู่ในทะเลทรายหรือหิมะ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ที่ผลิตขายกัน เช่น ตรา
ช้างแดง ตราอินทรีเพชร 
              4.1.2  ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง เป็นปูนซีเมนต์ที่ดัดแปลงให้มีความต้านทาน
ต่อซัลเฟตได้ปานกลาง เกิดความร้อนในระหว่างปฏิกิริยาไฮเดรชันต่ ากว่าประเภทแรก เหมาะส าหรับงาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่และอยู่ใกล้น้ าเค็ม เช่น ตอม่อของท่าเทียบเรือ เขื่อนริมชายฝั่ง 
              4.1.3  ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ก าลังอัดเร็ว เป็นปูนซีเมนต์ที่มีเนื้อปูนละเอียด 
มากกว่าประเภทแรก จึงมีคุณสมบัติท าให้แข็งตัวเร็วและรับก าลังได้สูง เหมาะส าหรับงานที่ต้องการให้เปิดใช้
งานเร็ว เช่น งานถนน หรืองานที่ต้องเร่งรัดเวลาให้เสร็จโดยเร็วเพ่ือการหมุนเวียนไม้แบบหรืองานที่อยู่ในสภาพ
ภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น เพ่ือป้องกันน้ าในคอนกรีตแข็งตัวเสียก่อน  
              4.1.4  ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ า เป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะส าหรับงาน
คอนกรีตหลา เช่น งานเขื่อน ซึ่งต้องใช้ปริมาณคอนกรีตมากและเกิดความร้อนภายในสูง ท าให้คอนกรีตเกิด
การขยายตัวแตกร้าวได้ การใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะช่วยควบคุมอัตราความร้อน ท าให้คอนกรีตค่อยๆแข็ง 
ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ไม่มีการผลิตขายที่ประเทศไทย 
              4.1.5  ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตได้สูง เหมาะส าหรับงานก่อสร้างที่อยู่ใน
บริเวณที่ถูกซัลเฟตกระท า หรือบริเวณที่พ้ืนดินมีความเป็นด่างสูง เช่น อาคารทุกประเภทที่ปลูกสร้างอยู่ใกล้
ทะเล หรือในทะเล หรือบริเวณป่าชายเลน ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะแข็งตัวช้ากว่าและเกิดความร้อนต่ ากว่า
ประเภทอ่ืน นอกจากนี้ยังมีปูนซีเมนต์ที่ผลิตออกมาจ าหน่ายอีกหลายประเภท เช่น 
                     ปูนซีเมนต์ขาว เป็นปูนซีเมนต์ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วควบคุมปริมาณเหล็กออกไซด์ ใน
วัตถุดิบไม่ให้มีเกิน 1% เป็นผลให้ปูนซีเมนต์มีสีขาว  
                     ปูนซีเมนต์ซิลิก้า หรือปูนซีเมนต์ผสม เป็นปูนซีเมนต์สปอร์แลนด์ประเภทหนึ่ง แต่มีการบด
ผสมยิปซัมเพ่ิมมากข้ึน 4% และเพ่ิมวัสดุเฉื่อยเพ่ิมเติมอีก เช่น หินปูน ทราย หรือดินดาน อีก 25-30% เพ่ือให้
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ปูนซีเมนต์ชนิดนี้มีคุณสมบัติแข็งตัวช้าลง ยืดหดตัวน้อยลง ลดการแตกร้าวที่ผิว แต่การรับก าลังก็น้อยลง 
เหมาะกับงานก่ออิฐ งานฉาบผนัง งานปูนปั้น งายตบแต่งต่างๆ 
                     ปูนซีเมนต์ส าเร็จรูป เป็นที่ทราบกันว่าเมื่อน าปูนซีเมนต์ไปใช้ต้องผสมกับวัสดุคละ ท าให้เกิด
การผลิตปูนซีเมนต์ส าเร็จรูปขึ้นเพ่ือสนอบตอบต่อความรวดเร็วในการใช้งาน ผลิตออกมาจ าหน่ายเพ่ืองานก่อ 
งานฉาบเทปรับพื้น 
       คอนกรีต เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น 
หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ า โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพ่ิมเข้าไปส าหรับคุณสมบัติด้านอ่ืน เมื่อผสมเสร็จ
คอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้า ๆ ซึ่งน้ าและซีเมนต์จะท าปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชัน 
โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอ่ืนและแข็งตัว ซึ่งในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่าคอนกรีต ความแข็งแรงของ
คอนกรีตจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผสม และยังแข็งแรงขึ้นภายหลังจากการแข็งตัว โดยประมาณหลังจาก
แข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงท่ี 
5.  ส่วนผสมของปูน 
       การค านวณปริมาณ ปูนซีเมนต์ ทราย และหิน สามารถยึดตามมาตรฐานจากกรมโยธาธิการซึ่งก าหนด
ปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ผสมเป็นคอนกรีต 1 คิว ไว้ดังนี้ 
       คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 324 กก.ทรายหยาบ 0.57 ลบ.ม.  
หิน (เบอร์ 1-2) 1.09 ลบ.ม. (น้ าประมาณ 180 ลิตร) 
       คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 260 กก. 
ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. หิน (เบอร์ 1-2) 1.03 ลบ.ม. (น้ าประมาณ 180 ลิตร) 
       ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้คอนกรีต 2 คิวในการเทพ้ืนที่จอดรถกว้าง 4 ม. ยาว 5 ม. เทคอนกรีตหนา 10 
ซม. (0.1 ม.)  คอนกรีตสูตร 1 : 2 : 4 จะได้ 
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ตราช้าง) 324 x 2 = 648 กก. ซึ่งใช้ปูนประมาณ 13 ถุง (ถุงละ 50 กก.) ทราย
หยาบ 0.57 x 2 = 1.14 ลบ.ม. หิน (เบอร์ 1-2) 1.09 x 2 = 2.18 ลบ.ม. 
6.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องยนต์ 
       การที่ปัจจุบันเราจะได้อาศัยยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ มาอ านวยความสะดวกแก่คนเรา
ทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เกิดจากแนวคิดจินตนาการ ความสามารถของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการความคิดในการ
ประดิษฐ์สิ่งที่เป็นนามธรรม ให้กลายเป็นรูปธรรม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีต่าง  ๆ บุคคลเหล่านั้นคือนัก
วิทยาการ เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ 
       6.1  เครื่องยนต์สันดาป(เผาไหม้)ภายนอก 
              เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน จะมีกระบวนการเผาไหม้ของอากาศกับเชื้อเพลิงเกิดขึ้นภายใน
เครื่องยนต์ เช่นในกระบอกสูบ แต่เครื่องยนต์สันดาปภายนอกถ้าโดยหลักการจะต้องเป็นการเผาไหม้จาก
ภายนอก เครื่องยนต์ แล้วจึงเอาความร้อนจากการเผาไหม้ที่ได้นั้นไปใช้งานอีกต่อหนึ่ง ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ
เครื่องจักรไอน้ าที่ใช้ในการขับเคลื่อนหัวจักรรถไฟใน อดีต ที่อาศัยการต้มน้ าให้ร้อนด้วยเตาที่มีเชื้อเพลิงเป็นฟืน 
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แล้วจึงน าเอาไอน้ าไปขับดันเครื่องจักรไอน้ าอีกต่อหนึ่ง เมื่อเครื่องจักรไอน้ าท างานจึงสามารถขับดันให้ล้อของ
หัวรถจักรหมุนได้ และขับเคลื่อนตัวรถไปได้ในที่สุด แต่ก็ด้วยประสิทธิภาพที่ต่ ามาก เพราะต้องสูญเสียพลังงาน
ในการขับเคลื่อนไปหลายขั้นตอนกว่าจะถึงล้อรถความนิยมจึงลดน้อยลงไปจนแทบไม่เหลือให้เห็นในปัจจุบัน 
       6.2  เครื่องยนต์แบบสันดาป (เผาไหม้) ภายใน 
              เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในได้แก่ เครื่องยนต์ที่มีการระเบิดหรือเผาไหม้ส่วนผสมของเชื้อเพลิง
กับอากาศเกิดขึ้น ภายในเครื่องยนต์ แรงระเบิดจากการเผาไหม้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลั งงานเพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อน หลักการท างาน เมื่อเอาอากาศกับน้ ามันเชื้อเพลิงป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์และให้มีกระบวนการ จุด
ระเบิดเกิดขึ้นของส่วนผสมทั้งสองชนิดภายในกระบอกสูบ เครื่องยนต์ก็จะท างานหรือเกิดการหมุนที่เพลาข้อ
เหวี่ยงของเครื่องยนต์ได้ แล้วก็เอาพลังงานจากการหมุนของเครื่องยนต์นี้ไปใช้ในการขับเคลื่อน เครื่องยนต์
สันดาปภายในสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น แบ่งตามโครงสร้างของเครื่องยนต์ อาจจะได้เป็นเครื่องยนต์
แบบลูกสูบธรรมดา ลูกสูบแบบสามเหลี่ยมหรือโรตารี่ แบ่งตามวัฏจักรการท างาน ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์แบบ 2 
จังหวะ หรือ 4 จังหวะและแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง เครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล 
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      สมชาย นุ้ยมาก (2555) ได้ศึกษาเรื่อง โครงสร้างทางการตลาดและการแข่งขันของ อุตสาหกรรมคอนกรีต
ผสมเสร็จของประเทศไทย ตั้งแต่ลักษณะการผลิต สภาพทั่วไปอุตสาหกรรมและ  โครงสร้างตลาดของ
อุตสาหกรรม พบว่าพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมคอนกรีต  ผสมเสร็จ ในด้านการก าหนด
ราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาขายของผู้ผลิตนั้นมีบริษัท ผลิตภัณฑ์และ วัตถุก่อสร้าง จ ากัด เป็นบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่สุดและเป็นผู้น าทางด้านการก าหนดราคา จากนั้นผู้ผลิต รายอ่ืนๆ จะปรับราคาขายให้เท่ากับผู้น า 
แต่เครื่องมือที่ผู้ผลิตแต่ละรายน ามาใช้เป็นกลยุทธ์การแข่งขันทางด้านการก าหนดราคานั้นเป็นลักษณะการ
ก าหนดส่วนลด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด และส่วนลดปริมาณ โดยส่วนลด
การค้าจะมีการก าหนดตามปริมาณการ สั่งซื้อ 2-3% และบางครั้งผู้ผลิตจะใช้กลยุทธ์การให้ส่วนลดพิเศษสูงถึง 
26-29% ส าหรับลูกค้าที่มียอด การใช้คอนกรีตผสมเสร็จปริมาณมากและเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อ
บริษัทในระยะยาว ทางด้านพฤติกรรมการแข่งขันด้านที่ไม่ใช้ราคานั้นผู้ผลิตทุกรายจะใช้กลยุทธ์คล้ายๆ กัน คือ 
การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการ  
อีกทั้ งยังมีการแข่งขันด้านการส่ง เสริมการตลาด เช่น ท าโฆษณาสื่อนิตยสารส าหรับวิศวกรและ  
ผู้รับเหมาก่อสร้าง การประชาสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
       วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ โดยท าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา     
ขอค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกวางแผนและออกแบบโครงสร้างต่างๆ ตามค าแนะน าของที่
ปรึกษา ให้คณะกรรมการประเมินผลในด้านต่างๆ และด าเนินการสร้างตามเง่ือนไขและค าแนะน าต่างๆ ท าการ
ทดลองโดยระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่  2 ครั้งโดยครั้งที่  1 ท าการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกัน
ของโครงการโดยท าการประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้าน
ต่างๆ  
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ส่วนประกอบท่ีส าคัญของเครื่องปาดหน้าปูน 
 ในการศึกษาเรียนรู้เครื่องปาดหน้าปูน โดยมีส่วนประกอบดังนี้  
 

 
ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
       1.  เครื่องยนต์ 
       2.  ใบปาดปูน 
       3.  ฐานยึดใบปาดและชุดสั่นสะเทือน 
       4.  แคล้มป์ล็อค 
       5.  คันต่อด้ามจับ 
       6.  ด้ามจับ  
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ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
       7.  โครงสร้าง 
       8.  ฝาครอบชุดคลัทช์ด้านบน 
       9.  ฝาครอบชุดกลไกสั่นสะเทือนด้านบน 
       10.  ลูกยางกันสะเทือน 
       11.  ฝาครอบชุดกลไกสั่นสะเทือนด้านล่าง 
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ผลการวิจัย 
       การทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องปาดหน้าปูน เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้ส าหรับ
วินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
เครื่องปาดหน้าปูนนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจเครื่องปาดหน้าปูน โดยแบ่งออกเป็น 
2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานเครื่องปาดหน้าปูน ซึ่งในการทดลองแต่
ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเครื่องปาดหน้าปูนและน าค่าที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานต่อเครื่องปาดหน้าปูน 

รายการ   x̄      ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 
2.  ด้านการใช้งาน 

4.02 
4.13 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.07 มาก 
       จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 4.02 มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.13 มีความพึงพอใจระดับมาก จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้
งานต่อเครื่องปาดหน้าปูนมีค่าเฉลี่ย 4.07 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
      1.  การออกแบบเครื่องปาดหน้าปูน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
ความพึงพอใจของผู้ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยการสร้าง จะต้องค านึงถึงสิ่งหลักๆ 2 
ประการคือ การออกแบบและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถท างานได้ดี และมี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง 2. ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรต่ า 3. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อย 4. อายุ
การใช้งานนาน 5. ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด   6. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
อุปกรณ์ให้ท างานได้หลายชนิด 
      2.  การใช้งานเครื่องปาดหน้าปูนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
ความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยการใช้งานนั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสามารถท างานได้เร็วขึ้น 2. ลดความเหนื่อยล่าจากการปฏิบัติงานได้ 3. สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกในการท างาน 4. ช่วยลดแรงงานในการปฏิบัติงานได้ 5. ปรับพ้ืนผิวของปูนให้
แน่นและเรียบเสมอได้ตามระดับ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 เครื่องปาดหน้าปูนควรจะมีน้ าหนักที่เบากว่านี้เพ่ือการใช้งานและเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัว 
เอกสารอ้างอิง 
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S 113 
เครื่องขัดผิวอ้อย 

Sugarcane Skin Scrubber 
 

วิทยา เมฆพัฒน์1 ชนะ แตงคง2 รัตนะ พาขุนทด3 อุเทน โปยขุนทด4 พิษณุ คมข า5 อิทธิพล ไชยมงคล6 

Wittaya Maekapat 1Chana Tangkhong 2Rattana Pakhunthod 3 Uthen Poykhunthod4  
Pisanu   Khomkham5 Itipon Chaimongkol6   

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวอ้อย โดยเครื่องขัดผิวอ้อย
เป็นเครื่องมือที่ส่งถ่ายพลังงานจากมอเตอร์ โดยผ่านตัวกระท าคือ ชุดกลไกพลู่เลย์เพ่ือทดรอบมอเตอร์และชุด
กลไกใบมีดขัดผิวอ้อย โดยเครื่องขัดผิวอ้อยสามารถขัดผิวอ้อยคั้นน้ าได้ละยังช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ในการหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวอ้อยนั้น มีการประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ การปฏิบัติงานในศูนย์บริการ 
ซึ่งผู้ประเมินมีท้ังหมด 5 คน โดยการประเมินตามแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการออกแบบชิ้นงานนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2) 
ด้านการใช้งานนั้นมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3) และค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานเครื่อง
ขัดผิวอ้อย ใช้เวลา 3 นาที ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้คนตัดเพ่ือคัดแยกออกใช้เวลา 9 นาที ซึ่งเครื่องขัดผิวอ้อย 
ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 6 นาท ี
 
 
ค าส าคัญ : เครื่องขัดผิวอ้อย 
 
 
_____________________________ 
1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอีวะศึกษาภาคเหนือ 3 
2,3,4,5 ครู แผนกวิชาช่างยนต ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
6 ครู แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนคิพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1Students in Automotive Technology Sukhothai Technical College Institute of Vocational Education Northern Region 3 
2,3,4,5Teacher Automotive Department, Sukhothai Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
6 Teacher Automotive Department, Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
* Corresponding author. E-mail: tawittayam@gmail.com 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2069 

 

Abstract 
 This research aimed to 1) create the Sugarcane skin scrubbre 2) find the efficiency of 
Sugarcane skin scrubber and 3) study the satisfaction of users. The samples for evaluating 
the efficiency were 5 eyperts. The research tool was Evaluation form of satisfaction. 
 The results found that the Sugarcane skin scrubbre could scrub 3 times faster than 
human. The users satisfied the sugar skin scrubber at “much” level 
 
Keywords: Sugarcane skin scrubber 

 

บทน า 
       อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทย  ท ารายได้เข้าประเทศนับหมื่นล้านบาทต่อปี  อ้อยที่ปลูก
ในประเทศไทย สามารถจ าแนกตามการน าไปใช้ประโยชน์ได้ 3 กลุ่ม คือ  อ้อยเคี้ยว ใช้ท าเป็นอ้อยควั่น
รับประทานสด อ้อยคั้นน้ า ใช้ส าหรับคั้นเอาน้ าอ้อยมารับประทานสด  อ้อยอุตสาหกรรม หรืออ้อยโรงงานใช้
เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล และเป็นอ้อยกลุ่มใหญ่มีปริมาณมากที่สุด  อ้อยคั้นน้ า เป็นอ้อยที่
สามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหากเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยคั้นน้ า เพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมอ้อยคั้นน้ า นอกเหนือจากการปลูกอ้อยเพ่ือผลิตน้ าตาลแต่เพียงอย่างเดียว จะช่วยให้ผลิตผล
การเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้อ้อยคั้นน้ าจะเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือน ในขณะที่อ้อยโรงงานเก็บเกี่ยว
ที่ 12 เดือน อุตสาหกรรมอ้อยคั้นน้ าจึงเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและมีลู่ทางขยายตัวได้อย่างมาก 
 การผลิตอ้อยคั้นน้ ายังคงต้องใช้แรงงานคนมาก เนื่องจากต้องอาศัยความช านาญของแรงงานในการปอก
เปลือกอ้อย ใช้เวลาในการลอกเปลือกอ้อยเป็นเวลานานจึงท าให้มีค่าใช้จ่าย มีอาการเหมื่อยล้าในการปอก
เปลือกอ้อยเป็นเวลานานๆละเสียเวลาในการลอกเปลือกอ้อยคั้นน้ า  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้สร้างจึงคิดค้นและท าการออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องขัดผิวอ้อย ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานคนในการท างาน เพ่ือลดความเมื่อยล้าในการขูดเปลือกอ้อย  
ประหยัดเวลาและแรงงานคนในการท างาน รวมทั้งยังได้เพ่ิมองค์ประกอบกลไกลมีดขัดเปลือกอ้ อยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นท าสามารถท างานร่วมกับชุดป้อนอ้อยเข้าสู่เครื่องขัดผิวอ้อยได้อย่างสมบูรณ์ วิธีการใช้งาน
เครื่องขัดผิวอ้อยมีหลักการใช้งานไม่ซับซ้อนมาก เพียงน าท่อนอ้อยที่ตัดมาใส่ที่ชุดป้อนอ้อยเข้าสู่เครื่องขัดผิว
อ้อย ชุดป้อนอ้อยจะท าหน้าที่ล าเรียงท่อนอ้อยผ่านใบมีดขัดเปลือกอ้อยที่เรียงซ้อนกันตามแนวลึก มีดขัด
เปลือกอ้อยจะขัดผิวอ้อยโดยหลักการเดียวกับแรงงานคน โดยมีดขัดเปลือกอ้อยจะหมุนรอบตัวเองและจะขยับ
ไปมาตามแนวความยาวของอ้อยเพ่ือท าความสะอาดได้เหมือนใช้แรงงานคน ดังนั้นผู้สร้างจึงสร้างกลไกการ
ท างานของชุดใบมีดขัดผิวอ้อยขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขูดเปลือกอ้อยให้สะอาดพร้อมน าอ้อยไปคั้น
น้ าหรือจ าหน่ายตามท้องตลาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 1.  เพ่ือสร้างเครื่องขัดผิวท่อนอ้อย 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวท่อนอ้อย 
 3.  เพ่ือลดระยะเวลาในการขัดผิวอ่อย 
 4.  เพ่ือลดการใช้แรงงานคน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
กล ใช้เป็นตัวต้นก าลังหมุนขับโหลดชนิดต่างๆได้มีใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในที่อยู่อาศัย ส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม ใช้ได้ง่าย บ ารุงรักษาน้อยและใช้งานสะดวกกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ 
2.  สวิตช์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 หมายถึง อุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสอยู่ภายในการเปิดปิดหน้าสัมผัส ได้โดยใช้มือกดใช้ควบคุมการท างาน
ของมอเตอร์ สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่มเดิน (Start) เรียกว่าสวิตช์ปกติเปิด (Normally Open) หรือที่เรียกว่า 
เอ็น โอ (N.O.) สวิตช์ปุ่มกดหยุดการท างาน (Stop) เรียกว่าสวิตช์ปกติปิด (Normally Close) หรือที่เรียกว่า
เอ็น ซี (N.C.) 
3.  เฟืองทดรอบมอเตอร์ 
 เฟือง (Gear) เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีรูปร่างเป็นจานแบนรูปวงกลม ตรงขอบมีลักษณะเป็นแฉก 
(เรียกว่า ฟันเฟือง) ซึ่งสามารถน าไปประกบกับเฟืองอีกตัวหนึ่ง ท าให้เมื่อเฟืองตัวแรกหมุน เฟืองตัวที่สองจะ
หมุนในทิศทางตรงกันข้าม เกิดเป็นระบบส่งก าลังขึ้น โดยความเร็วรอบของเฟืองที่สองจะขึ้นกับอัตราส่วน
จ านวนฟันเฟืองของตัวแรกเทียบกับตัวที่สอง ซึ่งอัตราส่วนนี้สามารถปรับให้เกิดเป็นความได้เปรียบเชิงกลได้ 
จึงถือเป็นเครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง 
4.  เพลา   
 หมายถึง แกนหมุนที่ใช้ส่งถ่ายก าลัง ส่วนมากนิยมใช้เป็นทรงกระบอกตันเป็นส่วนประกอบของใบพัด 
(propeller) หรืออุปกรณ์ที่ต้องการการหมุน ปลายเพลาติดแบริ่ง (bearing) เพ่ือช่วยลดความฝืด ชิ้นส่วนที่มี
ลักษณะแท่งกลมแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหมุนเคลื่อนที่ตามแนวเส้นรอบวงขณะใช้งานหมุนส่งก าลังจากปลาย
ข้างหนึ่งไปยังอีกปลายข้างหนึ่งเพลาจะรับโมเมนต์บิดมาจากล้อเฟืองโซ่ล้อสายพานคับปลิ้ง ลูกเบี้ยวเป็นต้น
ภาระท่ีเพลาได้รับมีทั้งการหมุนบิดและการดัดเพลาส่งก าลัง 
5.  สายพานส่งก าลัง 
 สายพานส่งก าลัง (Transmission Belt) เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, เครื่องยนต์, ระบบก าลัง
ขับเคลื่อนเกิดการขับเคลื่อนจากแหล่งพลังงานกลหนึ่ง ให้เกิดพลังงานกลเคลื่อนที่อีกที่หนึ่ง หรือสรุปง่ายก็คือ 
ใช้ส่งก าลังจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งลักษณะเช่นเดียวกับเฟืองส่งก าลัง สายพาน (Belt) เป็นที่นิยมน ามาใช้งาน
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อย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์, เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ การส่งก าลังด้วย
สายพานเป็นการส่งก าลังชนิดแบบอ่อนตัวได้ซึ่งมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการส่งก าลัง
แบบเฟืองและการส่งก าลังแบบโซ่ ข้อดีคือ มีราคาถูกและใช้งานง่าย รับแรงกระตุกและการสั่นสะเทือนได้ดี 
ขณะใช้งานไม่มีเสียงดัง เหมาะส าหรับการส่งก าลังระหว่างเพลาที่อยู่ห่างกันมาก ๆ และค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตามข้อเสียของการขับด้วยสายพานก็มี คือ อัตราการทดที่ไม่แน่นอนนัก
เนื่องจากการสลิป (Slip) และการครีฟ (Creep) ของ สายพานและต้องมีการปรับระยะห่างระหว่างเพลาหรือ
ปรับแรงดึงในสายพานระหว่างการใช้งาน นอกจากนั้นยังไม่อาจใช้งานที่มีอัตราทดสูงมากได้ 
6.  สเตนเลส 
 สเตนเลส หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ เหล็กกล้าไร้สนิม เป็น ศัพท์ทั่วไปที่ใช้เรียกเหล็กใน กลุ่มที่มี
ความต้าน ทานการกัดกร่อนสูง สเตนเลสเป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กและคาร์บอน ซึ่งส่วน ประกอบจะมี
ปริมาณคาร์บอนต่ า มีโครเมียม เป็นส่วนผสมหลัก ประมาณ 10.5 %หรือมากกว่าท าให้เกิดการสร้างฟิล์ม
โครเมียมออกไซด์ (Chromium oxide film : CrO2 หรือเรียกว่าPassive film) ที่มองไม่เห็นเกาะติด แน่นอยู่
ที่ผิวหน้าท าให้เหล็กกล้า มีความต้านทานการกัดกร่อนฟิลม์ปกป้อง นี้จะมีความบางเทียบเท่ากับวางกระดาษ 1 
แผ่นบนตึกสูง 20 ชั้น ถ้าฟิล์มที่ผิวหน้านั้น ถูกท าลายไม่ว่าจากแรงกล สารเคมี หรือออกซิเจนที่มีอยู่ใน
บรรยากาศ แม้จ านวนน้อยนิดจะเข้าท าปฏิกิริยากับโครเมียม สร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ทดแทน ขึ้นใหม่ 
สเตนเลส สามารถปรับปรุงคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนและสมบัติอ่ืนๆที่ต้องการ ให้สูงขึ้นได้โดย
การเพ่ิม ส่วนผสมของโครเมียมและเพ่ิม ธาตุอ่ืนๆเช่นโมลิบดิบนัม นิกเกิลและไนโตรเจนเข้าไป สเตนเลส มีอยู่
มากกว่า 60 ชนิด ด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร เช่น ยากต่อการขึ้นสนิมเมื่อเทียบกับโลหะหรือวัสดุชนิดอ่ืนๆ 
ค่าบ ารุงรักษาต่ า ง่ายต่อการเชื่อมและการขึ้นรูป ระยะเวลาการใช้งานคุ้มค่ากับราคา และสามารถน ากลับมา
ใช้ได้ใหม่ท้ังหมด จึงท าให้สเตนเลส เป็นโลหะที่ทรงคุณค่าคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่ไร้ขีดจ ากัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยขั้นแรกท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจหรืออยากจะท าโครงการ โดยท าการปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ จึงท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่ท า 
วางแผนและออกแบบโครงสร้างต่างๆตามค าแนะน าของที่ปรึกษา แล้วท าการให้คณะกรรมการประเมินผลใน
ด้านต่าง ๆโดยตามเห็นสมควร และด าเนินการสร้างตามเงื่อนไขและค าแนะน าต่าง ๆ และท าการทดลองโดย
ระหว่างด าเนินการสร้างนั้นจะมีการประเมินผลอยู่ 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ท าการประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการและโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่และครั้งที่ 2 ท าการประเมินป้องกันของโครงการโดยท า
การประเมินตามเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งไว้ การทดลองการใช้งาน ผลสรุปที่ได้ออกมาในด้านต่าง ๆ เมื่อโครงการผ่าน
การประเมินแล้วจึงออกมาเป็นเครื่องขัดผิวอ้อย 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2072 

 

 
 

 
แผนภูมิขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของเครื่องขัดผิวอ้อย 
 ในการศึกษาเรียนรู้เครื่องขัดผิวอ้อย โดยมีส่วนประกอบดังนี้          
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 1.  มอเตอร์ไฟฟ้า 220V     
 2.  ชุดมีดขัดผิวอ้อย 
 3.  สวิตช์เบรกเกอร์ควบคุมมอเตอร์    
 4.  พลู่เลย์ทดรอบ 
 5.  ลูกปืนแบบตุ๊กตา 
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 6.  ลูกกลิ้งล าเรียงท่อนอ้อย 
 7.  คันชักคันส่ง 
 8.  สายพาน 
 9.  เพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 

 
  
 10.  สเตอร์ 
 11.  สปิงกดเพลาลูกกลิ้งล าเรียงอ้อย 
 12.  โซ่ 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2075 

 

ผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องขัดผิวท่อนอ้อย เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่าง ๆ ไว้
ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่าง ๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาเครื่องขัดผิวท่อนอ้อยนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจเครื่องขัดผิวท่อนอ้อย โดย
แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานเครื่องขัดผิวท่อนอ้อย 
ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเครื่องขัดผิว
ท่อนอ้อย และน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 

รายการ x̄  ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ 4.2 พึงพอใจมาก 

2.  ด้านการใช้งาน 4.3 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.2 พึงพอใจมาก 

 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานต่อเครื่องขัดผิวอ้อยมีค่าเฉลี่ย 4.2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเครื่องขัดผิวอ้อย ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 คน 
เป็นเพศชาย อายุ 20 – 40 ปี จ านวน 5 คน มีสถานะ เป็นช่างประจ าสถานประกอบการ จ านวน 5 คน 
ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปีจ านวน 5 คน 
 ผลการใช้เครื่องขัดผิวอ้อย เปรียบเทียบระยะเวลากับ การขัดด้วยมือท าให้มีอาการเหนื่อยและเมื่อยล้า
และใช้เวลานาน อ้อยแต่ละต้นมีขนาดไม่เท่ากัน โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานเครื่องขัดผิวอ้อย ใช้เวลา 3 
นาที ในการขดัผิวอ้อย แต่ละต้น 
 เครื่องขัดผิวอ้อย ในภาพรวม จากการทดลองหาประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับพึง
พอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2 
 ในการทดลองด้านการออกแบบ หัวข้อเครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ ามีความพึง
พอใจในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2 และหัวข้อ มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 5.0  
 ในการทดลองด้านการใช้งาน หัวข้อช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.4 และการน าไปใช้งานการขัดผิวอ้อยสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้มีความ
พึงพอใจระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.6 
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S 114 
เครื่องตัดกรองน้ ามันเคร่ือง 
oil filter cut Machine 
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        Amnat yimyaem 1 Uthen Poykhunthod 2 Rattana Pakhunthod 3Chana Tangkhong 4  
Pisanu Komkham5 Itipon Chaimongkol6   

 
บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง เป็น
เครื่องมือที่ส่งถ่ายพลังงานจากมอเตอร์ โดยผ่านตัวกระท าคือ ชุดกลไกตัดกรองน้ ามันเครื่อง โดยเครื่องตัด
กรองน้ ามันเครื่อง สามารถตัดกรองน้ ามันเครื่องเพ่ือแยกกรองออกจากกันได้และยังช่วยลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเครื่องตัด
กรองน้ ามันเครื่องและวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
        ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74)และ
ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) 2) ความพึงพอใจการใช้งานเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
 
ค าส าคัญ: กรองน้ ามันเครื่อง 
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Abstract 
This research aims to Creating and finding efficiency of oil filter cutting machine Is a tool that 
transfers energy from the motor Through the act is Engine oil filter cutting set By oil filter 
cutting machine Can cut the oil filter to separate the filter from each other and also reduce 
the operating time The informant group is specialized in 5 persons. The tools used to 
evaluate the efficiency of the oil filter cutting machine and analyze the average value. 
           The results showed that 1) oil filter cutting machine The efficiency is at a high level 
(average 3.74) and the usage is at a high level (average 3.76) 2) Satisfaction in using the oil 
filter cutting machine in the overall level is high (average 3.70 ) 
 
keyword : oil filter   
 
บทน ำ 
        จากสถานการณ์ในปัจจุบัน โลกที่มนุษย์อาศัยอยู่นั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้มีการพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยที่ปัจจุบันนั้นรถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการอ านวย
ความสะดวกในทุกๆด้าน การใช้งานรถยนต์มากต้องมีการบ ารุงรักษาให้รถยนต์มีอายุการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น ใน
การบ ารุงรักษาหลัก น้ ามันเครื่องในรถยนต์ที่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ ในการใช้งาน
น้ ามันเครื่องมีระยะก าหนดในการใช้งาน ต้องท าการเปลี่ยนถ่ายทุกครั้งเมื่อครบระยะเวลาเลขกิโลเมตรที่
ก าหนด ในการเปลี่ยนถ่ายทุกครั้งสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือกรองน้ ามันเครื่อง กรองน้ ามันเครื่องหัวใจหลักที่ช่วยท าให้
เครื่องยนต์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักของกรองน้ ามันเครื่อง การให้น้ ามันเครื่องไหลผ่านไส้
กรองเพ่ือกรองสิ่งแปลกปลอมที่อาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ กรองน้ ามันเครื่องช่วยถนอมและยืดอายุ
การใช้งานที่นานขึ้น  
        จากการสอบถามข้อมูลเพ่ือหาสถิติการใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง จากสถานประกอบการ 
ศูนย์บริการโตโยต้า จากการสอบถามในแต่ละวันมีรถยนต์เข้าใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ประมาณ 40 
คันต่อวัน ท าให้ทราบว่าถ้า 1 เดือนจะมีรถเข้าใช้บริการถึง 1,240 คัน โดยมีกรองน้ ามันเครื่อง 1,240 ลูกต่อ
เดือน ท าให้มึกรองน้ ามันเครื่องที่ถูกทิ้งเป็นขยะมาก ขายก็ไม่ได้ราคา โดยก่อนการน ากรองน้ ามันเครื่องไป
จ าหน่าย ต้องท าให้เศษน้ ามันที่ตกค้างและไส้กรองให้หมดไป โดยส่วนใหญ่ท าโดยวิธีการเผาเพ่ือท าให้เศษ
น้ ามัน ไส้กรองนั้นไหม้ ดังนั้นปัญหาที่ตามมาจากการเผา ท าให้เกิดมลพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
กลุ่มผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง เพ่ือแยกชิ้นส่วนของกรองน้ ามันเครื่อง ท าให้เหล็กกรองที่ถูก
ตัดมีราคาเพ่ิมมากขึ้น เครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องเป็นตัวช่วยที่จะท าให้ลดมลพิษที่เกิดจากการเผาได้ดี และตัด
แยกชิ้นส่วนเหล็กหนา เหล็กบาง และส่วนไส้กรอง ออกจากกัน 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง 
 1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง 
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แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) 
       1.1  ความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า 
               มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในโรงงานต่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม
เครื่องจักรกลต่างๆในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิดที่ใช้ให้เหมาะสมกับงานดังนั้นเราจึงต้อง
ทราบถึงความหมายและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดคุณสมบัติการใช้งานของมอเตอร์แต่ละชนิดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของมอเตอร์นั้นๆ และสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานออกแบบระบบ
ประปาหมู่บ้านหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
               ความหมายของมอเตอร์และการจ าแนกชนิดของมอเตอร์ 
        มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) หมายถึงเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็น
พลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและ
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 
               ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดดังนี้ 
        1.1.1.1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) การแบ่งชนิดของมอเตอร์
ไฟฟ้าสลับแบง่ออกเป็น 3 ชนิดได้แก่  
                  1.1.1.1.1  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส             
                  1.1.1.1.2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 2 เฟส  
                  1.1.1.1.3  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส 
  
 
              1.1.1.2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก ่ 
                        1.1.1.2.1  มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)                       
                        1.1.1.2.2  มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor) 
                        1..1.2.3  มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมปาวด์มอเตอร์  
(Compound Motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นก าลังขับเคลื่อนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในด้านการปรับความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ าสุดจนถึงสูงสุด นิยมใช้กัน
มากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานทอผ้าโรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์โรงงานถลุงโลหะหรือให้เป็นต้นก าลัง
ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเป็นต้น ในการศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงควรรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและเข้าใจถึงหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ 
2. ลักกำรของมอเตอร์กระแสไฟฟ้ำตรง 
         หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Motor Action) เมื่อเป็นแรงดันกระแสไฟฟ้าตรงเข้าไป
ในมอเตอร์ ส่วนหนึ่งจะแปรงถ่านผ่านคอมพิวเตอร์ เข้าไปในขดลวดอาร์มมาเจอร์ สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นและ
กระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil) สร้างขั้วเหนือ-ใต้ขึ้นจะเกิด
สนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดกันทิศทางตรงข้าม จะ
หักล้างกันและทิศทางเดียวจะเสริมแรงกันท าให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ซึ่งวางแกนเพลาและแกนเพลานี้ 
สวมอยู่กับตลับลุกปืนของมอเตอร์ท าให้  อาร์มาเจอร์นี้หมุนได้ขณะที่ตัวอาร์มาเจอร์ท าหน้าที่หมุนได้นี้เรียกว่า 
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โรเตอร์ (Rotor) ซึ่งหมายความว่าตัวหมุนการที่อ านาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกันท าให้ขดลวด
อาร์มาเจอร์หรือ โรเตอร์หมุนไปนั้นเป็นไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming left hand rule) 
 2.1 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
   2.1.1  มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) 

 

ภำพที่ 1 แสดงวงจรการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบอนุกรม           

        มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) คือมอเตอร์ที่ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรมกับอาร์เมเจอร์ของ
มอเตอร์ชนิดนี้ว่าซีรีสฟิลด์ (Series Field) มีคุณลักษณะที่ดีคือให้แรงบิดสูงนิยมใช้เป็นต้นก าลังของรถไฟฟ้ารถ
ยกของเครนไฟฟ้าความเร็วรอบของมอเตอร์อนุกรม เมื่อไม่มีโหลดความเร็วจะสูงมากแต่ถ้ามีโหลดมาต่อ
ความเร็วก็จะลดลงตามโหลด โหลดมากหรือท างานหนักความเร็วลดลง แต่ขดลวดของมอเตอร์ไม่เป็นอันตราย 
จากคุณสมบัตินี้จึงนิยมน ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลายอย่าง เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องผสมอาหาร สว่าน
ไฟฟ้าจักรเย็บผ้าเครื่องเป่าผม มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรมใช้งานหนักได้ดีเมื่อใช้งานหนักกระแสจะมาก
ความเร็วรอบจะลดลงเมื่อไม่มีโหลดมาต่อความเร็วจะสูงมากอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นเมื่อเริ่มสตาร์ทมอเตอร์
แบบอนุกรมจึงต้องมีโหลดมาต่ออยู่เสมอ 

           2.1.2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) 

 

ภำพที ่2 แสดงวงจรการท างานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 

        มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) หรือเรียกว่า ชันท์มอเตอร์ มอเตอร์แบบขนานนี้ 
ขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่อ (Field Coil) ขนานกับขดลวด ชุดอาเมเจอร์ มอเตอร์แบบขนานนี้มีคุณลักษณะมี
ความเร็วคงท่ี แรงบิดเริ่มหมุนต่ า แต่ความเร็วรอบคงที่ ชันท์มอเตอร์ส่วนมากเหมาะกับงานดังนี้ พัดลมเพราะ
พัดลมต้องการความเรว็คงท่ีและต้องการเปลี่ยนความเร็วได้ง่าย 



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2081 

 

 
3. กำรเชื่อมโล ะ 
        การเชื่อมโลหะ ( welding ) หมายถึงการต่อโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอม
ละลายติดเป็นเนื้อเดียวหันหรือโดยการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสานกันก็ได้ 
        3.1 กรรมวิธีในการเชื่อมโลหะท่ีเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีดังต่อไปนี้คือ 
                การเชื่อมแก๊ส ( Gas Welding ) 
                การเชื่อมไฟฟ้า ( Arc Welding ) 
                การเชื่อมอัด ( Press Welding ) 
                การเชื่อม TIG ( Tungsten Inert Gas Welding )  
                การเชื่อมใต้ฟลักซ์ ( Submerged Arc Welding )  
 
 
4. กำรค ำนวณ ำอัตรำกำรทด 
        สูตรค านวณหาขนาดมู่เล่ย์ 

 
MP : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่ย์ของต้นก าลัง (เครื่องยนต์ หรือมอเตอร์) 
MR : ความเร็วรอบของต้นก าลัง (เครื่องยนต์ หรือมอเตอร์) 
LP  : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่ย์ของโหลด  
LR  : ความเร็วรอบของโหลด 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      (กองพล อารีรักษ์ : 2556)  การควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้า ซึ่งการควบคุมความเร็วของรถไฟฟ้า
จ าเป็นต้องมีการออกแบบให้การท างานของตัวควบคุมมีความเหมาะสมกับการใช้งานรถไฟฟ้า โดยตัวควบคุม
ที่ใช้ในงานวิจัยคือ ตัวควบคุมพีไอ ที่ด าเนินการออกแบบด้วยวิธีผลตอบสนองทางความถี่ (Phillips and 
Harbor,2000)และนอกจากการออกแบบตัวควบคุมพีไอดังกล่าวแล้วผู้ด าเนินงานวิจัยได้น าเสนอการสร้างตัว
ควบคุมพีไอที่ใช้เทคโนโลยีแบบแอนะลอกโดยใช้แอมป์เป็นอุปกรณ์หลักและท าการทดสอบตัวควบคุมพีไอด้วย
สัญญาณอินพุตรูปพัลส์จากเครื่องก าเนิดสัญญาณเพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานของตัวควบคุมพีไอก่อนนา 
ไปใช้งานในระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า     
        ปานเพชร  ชินินทร (2541, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล แบ่งออก
ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. อุปกรณ์ท างานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล 2. อุปกรณ์ท างานที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวต้นก าลังในการหมุน ซึ่งการใช้ก าลังงานมอเตอร์ 
เปลี่ยนเป็นพลังงานกลนั้นส่งผลให้การส่งถ่ายพลังงานของเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง มีประสิทธิภาพในการใช้
งานที่สูงยิ่งขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินงานการสร้างและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง การจัดหาวัสดุที่จะใช้ในการสร้าง
เครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง โดยจะต้องมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน วิธีการท างาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จะใช้ เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงทนทานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
                                                    ศึกษาข้อมูล 

 
 

                                                      ที่ปรึกษา 
 
 

                                                    เสนอโครงการ 
 
 

                                              วางแผนและออกแบบ 

 
 

                                               ที่ปรึกษาประเมินผล 

 
 

                                                  ด าเนินการสร้าง 

 
 

                                              ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล 

 
 

                                        เครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง 

  
ภำพที่ 3 แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
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เครื่องตัดกรองน้ ำมันเคร่ือง 

โครงสร้ำงและชิ้นส่วนต่ำงๆ 
 
 
 
 

 
 

 
ภำพที่ 4 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
                 1.  มอเตอร์ 12 V ¼ hp            4.  เพลา               
                 2.  สายพาน            5.  มู่เลย ์              
                 3.  ล้อจักรยาน            6.  ลูกปืนตุ๊กตา          
 
 

 

1 

5 

6 

3 
2 

4 
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ภำพที่ 5 แสดงโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 
 
7.  รางใส่กรองน้ ามันเครื่อง                            10.  ถังคว่ ากรองน้ ามันเครื่อง 
8.  ใบตัดอลูมิเนียม                                      11.  กล่องใส่กรองที่ถูกตัด 
9.กล่องรองน้ ามันเครื่องขณะท าการตัด                                              
 
ผลการวิจัย 
 การทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง เพ่ือที่จะศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านต่างๆ ไว้
ส าหรับวินิจฉัยและตรวจสอบข้อบกพร่อง แล้วได้น าข้อวินิจฉัยต่างๆ  กลับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนาเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจเครื่องตัดกรอง
น้ ามันเครื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และระยะเวลาการใช้งานเครื่องตัด
กรองน้ ามันเครื่อง ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้ทดลองใช้จ านวน 5 คน ใช้แบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องและน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย  
ตำรำงท่ี  4-1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องด้านการออกแบบ 

                แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการออกแบบ 

รำยกำร   x̄  ระดับควำมพึงพอ จ 
1.  รูปทรงลักษณะทางกายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
2.  ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม 
3.  เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
4.  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิต 
5.  มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 
6.  บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย 
7.  เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ า 

 
 
 
 
 
 
 

3.4 
3.2 
3.8 
4.2 
3.6 
4.4 
3.6 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่ำเฉลี่ย  3.74 มาก 

8 
 

11 

10 7 

9 
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           จากตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบได้ผลดังนี้ 1. รูปทรงลักษณะทาง
กายภาพอุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.4 มีความพึงพอใจปานกลาง 2. ขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.2 มีความพึงพอใจปานกลาง 3.  เครื่องมือมีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.8 มี
ความพึงพอใจมาก 4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ซับซ้อนในการผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.2 มีความพึงพอใจมาก 5. มี
ความมั่นคง แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.6 มีความพึงพอใจมาก 6. บ ารุงรักษาและท าความ
สะอาดได้ง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.4 มีความพึงพอใจมาก  7. เครื่องมือที่สร้างขึ้น ใช้วัสดุอย่างประหยัดต้นทุนต่ ามี
ค่าเฉลี่ย 3.6 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งในหัวข้อบ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด 
และหัวข้อขนาดน้ าหนักของเครื่องมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบเครื่องตัด
กรองน้ ามันเครื่องเท่ากับ 3.74 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ตำรำงท่ี  4-2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องด้านการใช้งาน 

                แสดงค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ด้านการใช้งาน 

รำยกำร    x̄  ระดับควำมพึงพอ จ 

1.  น าไปใช้งานตัดกรองน้ ามันเครื่องตามวัตถุประสงค์  
2.  สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.  ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
4.  สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว 
5.  ลดความช ารุดเสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

4 
3.8 
3.8 
3.4 
3.8 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ค่ำเฉลี่ย  3.76 มาก 

                
               จากตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานได้ผลดังนี้ 1. น าไปใช้งานตัดกรอง
น้ ามันเครื่องตามวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย 4 มีความพึงพอใจมาก 2. สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้มี
ค่าเฉลี่ย 3.8 มีความพึงพอใจมาก 3. ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 3.8 มีความ พึงพอใจมาก 4. 
สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียวมีค่าเฉลี่ย 3.4 มีความพึงพอใจปานกลาง   5. ลดความช ารุด
เสียหายของชิ้นส่วน/อุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 3.8 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งในหัวข้อน าไปใช้งานตัดกรองน้ ามันเครื่อง
ตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด และหัวข้อสามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้คนเพียงคนเดียว มีค่าเฉลี่ย
ในระดับน้อยสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่องเท่ากับ 3.76 ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  1. การออกแบบเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ มนตรี  โชติวรวิทย์, 
และชนินทร์  นุ่มศิร ิ(2536, หน้า 146-147) ได้กล่าวว่าในการสร้างเครื่อง สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีอยู่ 2 ประการคือ 
การออกแบบการตัดและการก าหนดขนาดอุปกรณ์โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถท างานได้ดี และมี
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ประสิทธิภาพในการท างานสูง 2. ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรต่ า 3. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อย (ประหยัด
ค่าไฟฟ้า) 4. อายุการใช้งานนาน5. ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด 6. สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ให้ท างานได้หลายชนิด 
      2. การใช้งานเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีความพึงพอใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยความพึงพอใจของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งการใช้งานนั้นจะมีอุปกรณ์พ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับ เอกสารการสอนของ ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และ ปานเพชร  ชินินทร (2541, หน้า 11) ได้
กล่าวว่า การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. อุปกรณ์ท างานที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล 2. อุปกรณ์ท างานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยใช้
มอเตอร์เป็นตัวต้นก าลังในการหมุน ซึ่งการใช้ก าลังงานมอเตอร์ เปลี่ยนเป็นพลังงานกลนั้นส่งผลให้การส่งถ่าย
พลังงานของเครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงยิ่งขึ้น 
      3. ข้อเสนอแนะ 
            3.1 ควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยของชุดกลไกตัดกรองน้ ามันเครื่อง เมื่อการท างานด้วยระบบ
ไฟฟ้าโดยท าการหยุดการท างานเมื่อมีการทานผิดปกติของเครื่อง 
            3.2 เครื่องตัดกรองน้ ามันเครื่อง ควรจะมีขนาดและน้ าหนักที่เบากว่านี้เพ่ือการใช้งานและเคลื่อนย้าย
ได้อย่างคล่องตัว 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดย
ท าการศึกษาเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต
แม่พิมพ์ตลอดถึงการฉีดขึ้นรูป จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกและความแม่นย าของเครื่องจักรในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ส่งผลให้ ไม่สามารถน าชิ้นงานออก
จากเครื่องจักรได้และท าให้เกิดครีบบนชิ้นงาน เป็นต้น 

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกส่วนใหญ่ มี 2 ด้าน ดังนี้ 
1.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา ไม่สามารถน าชิ้นงานออกจากเครื่องจักรได้ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มาก เท่ากับ ( x = 4.53) เพราะว่า แม่พิมพ์มีขนาดใหญ่ จึงท าให้การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เกินก าลังของเครื่องจักรที่ผลิต 2.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหา เกิดครีบบนชิ้นงาน โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เท่ากับ ( x = 4.43) เพราะว่า เกิดจากข้อผิดพลาดในการท างานของเครื่องจักร  
 
ค าส าคัญ :  แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก   
     
1 2 3 นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
4 5 6 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยแีม่พิมพ ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพษิณุโลก  

      
7 ครูพี่เล้ียงในสถานประกอบการ บริษัท เอส ป้า เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 2 3 Student Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 
4 5 6 Teacher Mold & Die Technology Phitsanulok Technical College, Institute of Vocational Education Northern Region 3 

      
7  Mentors in the workplace, ESPA Engineering Company Limited, Phra Nakhon Si Ayutthaya  
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Abstract 
 This research aims to study problems that occur in the production process of 
plastic injection molds. By studying only the processes related to the production of plastic 
injection molds which cover from Mold production throughout the injection molding  
 From studying information In the factory used as a case study Found that most 
problems arise from plastic  injection mold design and the accuracy of the machine in the 
production of plastic injection molds results in the inability to remove the work piece from 
the machine and cause the fins on the workpiece.  
 The results showed that the problems that occur in the production process of 
most plastic injection molds are as follows: 1. Standard deviation of the problem the work 
piece cannot be removed from the machine as a whole ( x = 4.53) Because the mold is large 
Therefore making the design of the plastic injection mold beyond the power of the 
production machine 2. Standard deviation of the problem The overall fins on the workpiece 
were at the same level as the average ( x = 4.43) Because of the error in the operation of 
the machine. 
  
Key words : Mold Base 
 

บทน า 
 ปัจจุบันมีการแข่งขันในด้านคุณภาพ ปริมาณการผลิต และต้นทุนในการด าเนินการส่งผลให้
อุตสาหกรรมต่างๆ หาแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ิมปริมาณการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมผลก าไรและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนในการผลิต
จึงเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการเพิ่มผลก าไร ถ้าเครื่องจักรสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพและไม่หยุดเครื่องจักรเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ จะส่งผลให้การท างานของเครื่องจักนั้นไม่ติดขัด สามารถผลิตงานได้ตามที่ก าหนดไว้ และ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีผลกระทบด้านคุณภาพโดยในที่นี้จะพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความยาวของชิ้นงานโดย
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของลูกค้า ดังนั้น ตัวชี้วัดผลการท างานของเครื่องจักรที่เหมาะสม คือ ผลิตภัณฑ์ที่
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับค่าเป้าหมายลูกค้า ข้อมูลที่สามารถก าหนดและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์นั้น คือ การปรับค่าสถานะต่างๆ ของเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็น ความเร็วในการฉีด อุณหภูมิของ
แม่พิมพ์ อุณหภูมิของกระบอกฉีด ความดันในการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์เวลาในการแข็งตัวของพลาสติก 
แรงดันต้านในการถอยเกลียวของกระบอกฉีด และท าการก าหนดนโยบายหรือแพ้ไขปัญหาที่มีความรุนแรง 
เพ่ือที่องค์กรจะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวร และท าการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าในระดับสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายในการใช้เพ่ือศึกษาความส าคัญของการปรับตั้งค่าในการฉีดพลาสติกเข้าสู่
แม่พิมพ์ จากปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงศึกษาหาแนวทางความเป็นไปได้ ขั้นตอนและวิธีการในการหาสถานะ
ปรับตั้งค่าตามแนวทางของการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) โดยค านึงถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
 งานวิจัยชิ้นนี้จึงเก่ียวข้องกับการศึกษา และการจัดท ารูปแบบการค้นหากระบวนการแก้ไขแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกและปรับตั้งค่าการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาในส่วนของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ กับค่าเป้าหมายลูกค้า ซึ่งค่าที่ได้นั้นน ามาจากผลการออกแบบการทดลองที่เหมาะสม
ที่สุด เพ่ือที่จะท าให้สามารถระบุได้ถึงล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  
2. เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทแม่พิมพ์แบ่งตามรูปแบบการท างาน                                                                                     
 แม่พิมพ์พลาสติก หมายถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้าง
แม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็ วในการผลิต 
โดยทั่วไปสามารถจ าแนกประเภทแม่พิมพ์พลาสติกได้ 5 ประเภท ดังนี้   

1. แม่พิมพ์ฉีด (Injection molding) เป็นกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้กันมากใน
ปัจจุบันเพราะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดีและมีหลายลักษณะงาน เช่น ชิ้นส่วนเครื่อง ใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของเด็กเล่น เครื่องส าอาง เป็นต้น การ
ผลิตชิ้นงานนั้นจะใช้เม็ดพลาสติกป้อนเข้าที่เครื่องฉีด เครื่องฉีดจะท าหน้าที่หลอมละลายเม็ดพลาสติกและฉีด
พลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ คงความดันและอัดพลาสติกเหลวเข้าเต็มแม่พิมพ์และชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นด้วย
ขณะฉีด เพ่ือให้ได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์แล้วจึงเปิดแม่พิมพ์เพ่ือท าการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 
โดยทั่วไปถ้ามีการบ ารุงรักษาแม่พิมพ์เป็นอย่างดีจะท าให้อายุการใช้งาน 500,000 -1,000,000 Shots 
คุณสมบัติที่ดีส าหรับแม่พิมพ์พลาสติกที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความสามารถในการขัดเงาได้ดีเยี่ยม ความ
ต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง ทนต่อการสึกหรอ ทนทานต่อการแตกร้าว และมีคุณสมบัติน าความร้อนดี 

2. แม่พิมพ์อัดและอัดฉีด (Compression and Transfer moulding) แม่พิมพ์อัดเป็นการผลิตชิ้นงาน
โดยใช้พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้งลงในแม่พิมพ์แล้วท าการปิดแม่พิมพ์โดยใช้ความดันสูงพร้อมกับให้ความร้อน
ท าให้พลาสติกหลอมละลายเข้าแทรกยังโพรงของแม่พิมพ์ จากนั้นหล่อเย็นให้พลาสติกแข็งตัวจึงปลดชิ้นงาน
ออก ข้อแตกต่างระหว่างแม่พิมพ์อัดและแม่พิมพ์ฉีดคือ แม่พิมพ์อัดจะใช้ลูกสูบอัดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ส่วน
แม่พิมพ์ฉีดจะใช้การเติมพลาสติก แม่พิมพ์อัดจะถูกน ามาใช้ในงานผลิตชิ้นงานต้นแบบ ผลิตชิ้นงานเป็นจ านวน
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น้อย ใช้เวลาในการผลิตนาน ส่วนแม่พิมพ์อัดฉีด เป็นการพัฒนาแม่พิมพ์อัดให้เป็นการผลิตแบบอัตโนมัติ โดย 
พลาสติกจะยังไม่ถูกใส่ไปในแม่พิมพ์โดยตรง พลาสติกจะถูกท าให้ร้อนในกระบอกสูบก่อนที่จะถูกส่งไปยัง
แม่พิมพ์ ข้อแตกต่างระหว่างแม่พิมพ์อัดฉีดและแม่พิมพ์อัดอยู่ที่โครงสร้างของแม่พิมพ์ โดยแม่พิมพ์อัดฉีด
จะต้องมีห้องอัดซึ่งจะท าหน้าที่เชื่อมกับเบ้า (Cavity) แม่พิมพ์ด้วยรูฉีด ส าหรับแม่พิมพ์อัดและอัดฉีดจะใช้ใน
การผลิต เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือน 

3. แม่พิมพ์เป่า (Blow moulding) เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตภาชนะกลวงโดยการท าให้พลาสติก
เป็นสายท่อหรือหลอดแก้ว (Parison) แล้วใช้ลมเป่าให้เกิดรูปร่างตามแม่พิมพ์ แล้วจึงท าการปลดชิ้นงาน ซึ่ง
วิธีการเป่าแม่พิมพ์มีอยู่ 3 วิธีหลัก คือ การเป่าแบบ Extrusion (Extrusion blow moulding) การเป่าฉีด 
(Injection blow moulding) การเป่าแล้วยืด (Stretch blow moulding) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่า เช่น 
ภาชนะกลวง ขวด ถัง แกลลอน แม่พิมพ์เป่าเป็นแม่พิมพ์พลาสติกที่มีอัตราการเติบโตเร็วมาก มีความต้องการ
ในตลาดสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต 

4. แม่พิมพ์งานรีด (Extrusion) เพ่ือผลิตชิ้นงานรูปพรรณต่างๆ ทั้งกลวงและตันยาวต่อเนื่องไม่รู้จบ 
เช่น ท่อสายยาง กรอบประตู หน้าต่าง เป็นต้น โดยเครื่อง Extrusion จะอัดและหลอมละลายพลาสติก 
จากนั้นจะถูกฉีดไปยังเครื่องมือสร้างรูปทรง (หัวฉีด) ต่างๆแล้วแต่ลักษณะงาน ในงาน Extrusion นั้นจะต้องน า
เครื่องมืออ่ืนๆเข้ามาประกอบด้วย เช่น เครื่องปรับขนาด เครื่องดึง เครื่องม้วน เครื่องตัด 

5. แม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming) 
ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีน าพลาสติกแผ่นบางมาอบให้ความร้อน จากนั้นจะใช้สุญญากาศดูดแผ่น
พลาสติกให้ยุบลงมาจนมีรูปร่างตามแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ในงานเทอร์โมฟอร์มิ่ง เช่น กล่องบรรจุไข่ ถ้วยไอศกรีม 
ถ้วยโยเกิร์ต 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี้ 

Christian, N.M., (1999) สมรรถนะของบริษัทที่มีคุณภาพ นั้นสามารถประเมินได้ด้วยความมั่นใจใน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของบริษัท แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ความเชื่อมั่น(Reliability) นั้นยังคงไม่ได้รับการเอาใจใส่
ดังเช่นคุณภาพ (Quality) หลายๆองค์กรในปัจจุบัน ที่มีผลการท างานที่ดี เป็นเพราะเครื่องจักรที่ใช้ใรการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ นั้นมีความเชื่อมั่นที่สูงและสามารถวางใจได้ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาโครงสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่าง สิ่งที่เรียกว่า คุณภาพ (Quality) กับความเชื่อมั่นในการใช้งานและความสามรถในการธ ารง
รักษา (Reliability and Maintainability, R&B) โดยมีความจ้องการที่จะเห็นถึงความส าคัญของความเชื่อมั่น
และแสดงความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่น กับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความส าคัญต่อการอยู่รอดของ
องค์กร นอกจากนี้ยังมุ่งให้ความสนใจในการจัดการระบบความเชื่อมั่นทั่วทั้งองค์กร (Total Reliability 
Management, R&B) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยบริษัทในการเพ่ิมผลผลิต และประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการลด
ต้นทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข็งขัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และหาแนว

ทางการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ภายในบริษัท เอส ป้า เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
หาแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือท าให้เกิดปัญหาผิดพลาดน้อยลง ซึ่งมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้  
ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา  
   แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจ านวน 3 ชิ้นงาน 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   จัดท าแบบสอบถามปัญหาทีเ่กิดข้ึนในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ในกรณีข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถ่ี 

สามารถหาได้จากสูตร  

    สูตรที่ 1      หรือ 

    สูตรที่ 2     
 
        เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n) 

  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

หมายเหตุ ในกรณีที ่  เป็นทศนิยมท าให้เกิดความยุ่งยากในการค านวณ จึงเลือกใช้สูตรที่ 2  
 
ขั้นตอนการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   พนักงานควบคุมเครื่องจักรขึ้นรูป 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยน าผลที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกการฉีด            
ขึ้นรูปครั้งแรก  โดยคัดเลือกประเด็นในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก  มาสร้างหัวข้อในการสัมภาษณ์เพ่ือทราบถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ท าแม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านFitting แม่พิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฉีดขึ้นรูปพลาสติก ใน เอสป้า เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด จ านวน 4 คน 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก พบว่า 
1. ไม่สามารถน าชิ้นงานออกจากเครื่องจักรได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เท่ากับ ( x = 4.53) 
2. แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกร้อนเกินก าหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย เท่ากับ ( x = 1.60)   
3. การเกิดครีบของชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เท่ากับ ( x = 4.43)   
4. การเกิดจุดแตกร้าวของชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย เท่ากับ ( x = 1.56)  
5. การเกิดรอยไหม้ของชิ้นงาน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง เท่ากับ ( x = 2.96) 
 

 
 

แผนภูมิ ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ในบริษัท เอส ป้า เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและความแม่นย า
ของเครื่องจักรในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ส่งผลให้ ไม่สามารถน าชิ้นงานออกจากเครื่องจักรได้และท าให้



เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1: 9 มีนาคม 2562, สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1-4    2093 

 

เกิดครีบบนชิ้นงาน แนวทางการแก้ปัญหา คือ ติดตั้งเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพ่ือลดปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการผลิต 
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ด้านเอกสารประกอบการเดินพิธีการส่งออกสินค้า 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                 
 


