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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

การจัดประชุมวิชาการครั้งน้ีเปนครั้งที่ 2 ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศ ดําเนินการโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณฯ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมกันเปนเจาภาพในการ
จัดประชุมวิชาการครั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณาจารยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีเวทีในการ
นําเสนอและเผยแพรงานวิจัย สูสาธารณชน เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูที่สนใจ นอกจากน้ียังเปนสรางเขมแข็ง
ทางดานวิชาการและวชิาชีพ อยางเปนรูปธรรมของเครอืขายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และเปน
การสงเสริมพัฒนานักวิจยัของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยภัฏทั่วประเทศ อันจะไปสูการพัฒนา
ทองถิ่นและประเทศชาติ ใหเปนที่พ่ึงของสังคมไทย  กิจกรรมความรวมมือในครั้งนีน้ับเปนจังหวะกาวที่สําคัญ 
และสมควรพัฒนาและจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต 
 
 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภวฒัน  ลาวัณยวิสทุธิ ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

เครือขายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏไดพัฒนาความเชื่อมโยงศักยภาพของ

สถาบันการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามเจตนารมณมาอยางตอเน่ือง  

และพัฒนาสูการรวมพลงัจดัตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในชวงสองปที่ผานมา

พันธกิจหลักประการหน่ึงที่เราตางมุงม่ันรวมกันคือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการใหกาวหนา

และเขมแข็ง ในดานการทําผลงานทางวิชาการและการวิจัย การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับชาติ I-TECH CON ครั้งที่ 2  ที่มีกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต   นับเปนความกาวหนาที่สําคัญอีกวาระหน่ึงของการผนึกกําลังศักยภาพของสมาชิกเครือขายที่

ไดบูรณาการผูมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรตางๆ  มาชวยสรางสรรคกิจกรรมทางวิชาการและหวังเปน

อยางย่ิงวาความสําเร็จในการประชุมวิชาการครั้งน้ีจะเปนกาวยางที่สําคัญไปสูความกาวหนาทางวิชาการใน

โอกาสตอไป เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสูนวัตกรรมที่ตอบสนองตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคมไทยใน

อนาคต 

 
 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล  จันทรแจมใส 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

 
ประธานสภาคณบด ี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่  2 ซึ่งในครั้งนี้ไดจัดขึ้น              

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถมัภ  ฐานะเจาภาพรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏั

เทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะกรรมการผูที่รวมกันจัดงานน้ีหวังวาการจัดงาน

ประชุมวิชาการน้ีจะเปนแหลงการนําองคความรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมและศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของมารวมนําเสนอและรับรูรวมกันถือวาเปนการเปดโลกทัศนทางวิชาการของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดวยกัน และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ไดเล็งเห็นประโยชนของการจัดงานดังกลาวน้ี 

หวังเปนอยางย่ิงวาการไดรวมกันนําเสนอบทความวิจัย การนําเสนอบทความวิชาการ การไดรวมรับ

ฟงการนําเสนอในครัง้น้ีจะทําใหทุกทานไดรับประโยชน และสามารถนําผลการนําเสนอครัง้น้ีไปใชประโยชนใน

หนวยงานทานไดอยางแทจริง 

 
 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจลกัษณ  เมืองมีศร ี

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชปูถมัภ 
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

การจัดประชมุวชิาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (I-Tech-Con) ซึ่งจัดขึ้นในระหวาง

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรงานวิจัย และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยและผลงานวิชาการ สูสาธารณชน รวมทั้งยังเปน

การสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ ภายใตเครือขายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกทาน และเครือขายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่

สรางสรรคเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และขออวยพรใหการจัดงานครั้งน้ี

ประสบความสําเร็จ และสามารถตอยอดการเรียนรูและพัฒนาไดอยางจริงจังและย่ังยืน ทั้งนี้เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนางานในทุก ๆ ดานตอไป 

 
 

 
 อาจารยอภวิัฒน วงศณรัตน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
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สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ขอขอบคุณผู เขารวมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่  2 ซึ่งในครั้งนี้ไดจัดขึ้น            

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ในนามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฐานะเจาภาพรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ     มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหคณาจารยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีเวทีในการในแลกเปลี่ยนเรียนความรูดานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิศวกรรมและศาสตรอ่ืน ๆและเปนการนําเสนองานวิจัยเพื่อเผยแพรใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ

หรือนําไปใชประโยชน และเปนการสรางเครือขายของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน   

หวังเปนอยางย่ิงวาผูเขารวมนําเสนอหรอืผูเขารับฟงการนําเสนอในครั้งน้ีทุกทานไดรับประโยชน และ

สามารถนําผลการนําเสนอครั้งน้ีไปใชประโยชนในหนวยงานทานไดอยางแทจริง 

 
 

 
 ผูชวยศาสตราจารย วิเชียร  เข็มเงิน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี
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สาสนจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

กระผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรวมเปนเจาภาพจัดการประขุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 2 ครั้งน้ีถือเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวชิาการทีอ่บอุนกลัยาณมิตรเดินทางมาจากทั่วสารทิศ 
เกิดประโยชนทางวิชาการกับทกุฝาย โดยเปนเวทีให ผูบริหาร นักวิชาการ และนักวจิยัไดมีการนําเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งยังไดรูจักมักคุนระหวางกันเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูที่อบอุนแนนแฟน นําสูการประสานงาน
ที่เปนรูปธรรม ระหวางสถาบันการศึกษาใหเกิดการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูที่แทจริง 

กระผมขอขอบคณุผูเกี่ยวของทกุฝายที่เสียสละเวลา และทุมเทแรงกายแรงใจ รวมกันจัดงานในครั้งน้ี

อยางเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ขอขอบคุณผูเขารวมงานประชมุงานวิชาการทกุทาน 

และขอใหการประชุมครั้งน้ีประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดสมดังเจตนารมณทุกประการ 

 
 

 
 นายรงัสรรค  พลสมัคร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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คณะกรรมการ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 2 
 

 

ประธาน 

ผศ.ดร.ศภุวฒัน ลาวัณยวสิุทธิ ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

 

กองบรรณาธิการ 

ศ.ประดิษฐ พงศทองคาํ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

รศ.ดร.มนตรี ศริิปรชัญานันท มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รศ.ดร.พิพัฒน พรหมม ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.ศภุวฒัน ลาวัณยวสิุทธิ ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.มณฑล จันทรแจมใส มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ผศ ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศร ี มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี
อ.อภวิัฒน วงศณรัตน มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

อ.รังสรรค  พลสมคัร มหาวทิยาลัยราชภฏัภูเก็ต 

  

คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

ดร.สมพล สกุลหลง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรรีาชา 

รศ.ดร.มนตรี ศริิปรชัญานันท มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ดร.ธนากร ภูเงินขาํ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ผศ.ดร.สมชาย ศรีสกุลเตียว มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

รศ.ดร.พิพัฒน อมตฉายา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ดร.สภุัทรชัย สุวรรณพันธ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแกน 

ดร.ภมี พรประเสริฐ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.ธรีพัฒน ชมพูคาํ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

รศ.ดร.ไพโรจน เนียมนาค มหาวทิยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
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ผศ.ดร.ศภุวฒัน ลาวัณยวสิุทธิ ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.กันตพัฒน กิตติอัชวาลย มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.อุไร เงินงอก มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.ทรงศรี ตุนทอง มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.รัชดาภรณ อมรชีวิน มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.เขมนิจจาร ีสาริพันธิ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.จริาวรรณ สมหวัง มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.กรองแกว มิฆเนตร มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.จุติรัช อนุกูล มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.วลัยลิกา สขุสาํราญ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.วทิยา พันธุพา มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.สกุล คาํนวนชัย มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.เฉลิมชัย หาญกลา มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.พชิยา พรมาล ี มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.นันทนา แจงสวาง มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.สกล นันทศรวีวิัฒน มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.พลวฒัน เกิดศิร ิ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ธนิดา ภูแดง มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.สวุรรณา พันแสง มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ศริลิดา ไกรลมสม มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.กรรณิกา ออนสาํล ี มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย 

รศ.ดร.อุทัย ผองรศัม ี มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี

ผศ.ขวัญชัย หนาแนน มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี

ดร.นรินทร กุลนภาดล มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

รศ.ดร.ชูสทิธิ์ ประดับเพ็ชร มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

ผศ.ดร.ชาญณรงค นอยบางยาง มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

ผศ.ดร.สมมาตร ขาํเกลี้ยง มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 

ผศ.ดร.ศรันย ชคูด ี มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 

รศ.ดร.อลงกรณ พรมท ี มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
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ผศ.ดร.ณัฏฐ มากุล มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ผศ.ดร.กุสมุา ผลาพรม มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 

ผศ.ดร.ชาญชัย วลัลสิุต มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
ดร.ศกัด์ิศรี แกนสม มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
ผศ ดร.เบญจลักษณ เมืองมศีร ี มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผศ.ดร.ภาคภมิู ศรีรมรื่น มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.วินัย ใจกลา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.สุรพงษ สริิพงศดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รศ.ดร.พิพัฒน พรหมม ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ดร.สรุิยา โชคเพิ่มพูน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 

ดร.มแีสง แกนชวูงศ มหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน 

 

ประธานกลุมยอย 

ผศ ดร.เบญจลักษณ เมืองมศีร ี มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ผศ.ดร.ศภุวฒัน ลาวัณยวสิุทธิ ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ผศ.สกล นันทศรวีวิัฒน มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.สกุล คาํนวนชัย มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

ดร.สรุิยา โชคเพิ่มพูน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 
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กําหนดการการประชมุวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดบัชาติ ครัง้ท่ี 2 (2nd I-TECH CON) 

วันท่ี 25 – 26 ตลุาคม พ.ศ.2559 

ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปดงานโดยอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ 

โดย Hanin El-Hassan - Account Manager, LEGO education 1 
10.30-10.50 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.50-12.00 น. บรรยายพิเศษ  

โดย Hanin El-Hassan - Account Manager, LEGO education 2 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. นําเสนอผลงานวจิัย  
14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.50-17.20 น. นําเสนอผลงานวจิัย  
18.00-20.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณ 

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผูนําเสนอผลงานวิจัย 
09.00-10.30 น. นําเสนอผลงานวจิัย  
10.30-10.50 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.50-12.00 น. นําเสนอผลงานวจิัย  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. นําเสนอผลงานวจิัย  
14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.50-16.30 น. พิธีมอบวุฒบิัตรแกนักวจิัย 

 พิธีปดงาน 
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สารบัญ  
 หนา 

บทความคัดเลือกเผยแพรในวารสารเทพสตรี I-TECH  
การศึกษาเทคนิคการเสรมิกําลงัอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือตานทานแรงแผนดินไหวในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย 

1 

  
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวชิาวศิวกรรมความ
ปลอดภัย 

3 

  
วงจรกรองความถีห่ลายหนาที่ทีค่วบคุมดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช CCCII 5 
  
การศึกษาเทคโนโลยี UWB และเทคโนโลยี  NB สาํหรบัการหาตําแหนงภายในอาคารโดยใช
สายอากาศแบบมีทศิทาง 

6 

  
วงจรกรองความถีห่ลายหนาที่ในโหมดกระแส 3 อินพุต 1 เอาตพุตโดยใช DDCC 7 
  
การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใชทรพัยากรสารสนเทศภายในหองสมุดดวยเทคโนโลยีการสือ่สาร
สนามระยะใกลบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด 

8 

  
อัตราการฉีดเชือ้เพลิงที่เหมาะสมในรถประหยัดนํ้ามันเชือ้เพลิงเพื่อการแขงขัน 9 
  
การเพ่ิมสมรรถนะการทาํงานระบบเทอรโมโฟโตโวลตาอิกดวยวธิีการลดอุณหภูมขิองเซลล 11 
  
การวิเคราะหทางความรอนและการไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีการสอดใสแผนก้ัน 
การไหลดวยโครงขายประสาทเทียม 

12 

  
ลักษณะการไหลและสมรรถนะเชงิความรอนในทอเครื่องแลกเปลีย่นความรอนทรงกระบอก 
ดวยการใสแผนปกสามเหลี่ยม 

13 

  

กลุมการจดัการอตุสาหกรรม  

การจัดการองคการเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมสิง่พิมพในประเทศไทย 15 
  
  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 
ในประเทศไทย 

22 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาเทคนิคการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใหตานทางแรงแผนดินไหว และ

การเลือกวิธีการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใหตานทางแรงแผนดินไหวท่ีเหมาะสมสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่ง

เปนอาคารเรียนตามแบบมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงตอภัยแผนดินไหวในภาคเหนือของ

ประเทศไทย อาคารตัวอยางท่ีศึกษาใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือกใชอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3  ช้ัน 12 

หองเรียน ผลการศึกษาพบวา จากการวิเคราะหแรงแผนดินไหวท่ีกระทํากับอาคารตัวอยางดวยวิธีสถิตแบบไมเชิงเสน หรือท่ีเรียกวา

วิธีการผลักดวยแรงดานขาง (Pushover Analysis) แสดงใหเห็นวาการวิบัติของอาคารสวนใหญอยูที่ตําแหนงจุดตอพลาสติกของ

เสาช้ันสอง ดังนั้นวิธีการเสริมกําลังที่สามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมประกอบดวย 6 วิธีดังนี้ คือ การหุมเสาดวยคอนกรีต การ

หุมเสาดวยเหล็กแผน การหุมเสาดวยวัสดุเสริมเสนใยคารบอน การยึดดวยองคอาคารร้ังยึดไรการโกงเดาะ การยึดดวยแกงแนง

เหล็ก(Bracing) และการใชผนังรับแรงเฉือน เมื่อพิจารณาคัดเลือกวิธีการเสริมกําลังใหกับอาคารที่เหมาะสมท่ีสุดโดยใชเทคนิควิธี 

Analytic Hierarchy Process (AHP) พบวาวิธีการเสริมกําลังดวยการใชผนังรับแรงเฉือนเปนวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด และสามารถ

นําไปประยุกตใชกับการเสริมกําลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นๆท่ีมีจํานวนช้ันและลักษณะคลายกับอาคารตัวอยางได 

คําสําคัญ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การประเมินความสามารถตานทานแรงแผนดินไหว การเสริมกําลัง 
 

Abstract 
 This research purposes are to study the retrofitting technique for reinforced concrete buildings which is 

resisting earthquake and to choose how to retrofitting reinforced concrete buildings to resist earthquake. The 

reinforced concrete building which is building by the standard model of ministry of education in the northern 

Thailand. The samples using purposive sampling by using concrete school building 3 floor 12 classrooms. The 

study found that nonlinear static Analysis (NSA) also known as pushing with force method. (Pushover Analysis) 

showed that the failure of most buildings at the Plastic Hinge of the second floor. So how to strengthen can 

be implemented properly contains 6 method as follows. Concrete Jacketing, Steel Jacketing, Carbon Fiber 

Reinforced Polymer (CFRP), Buckling Restrain Brace (BRB), Steel. Braced, and shear walls. When considering 
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how to strengthen the building with most appropriate technique using Analytic Hierarchy Process (AHP) 

method. Found that how to strengthen with shear walls are the most suitable method. And can be applied 

to the strengthening of reinforced concrete building and other buildings that have number of floors and 

resembles with the sample. 

Keywords : Reinforced Concrete Building, Seismic Evaluation, Retrofitting
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรม  
ความปลอดภัย และวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ปการศึกษา 2559 จํานวน 60 คน 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนการ
สอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสํารวจความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองและแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA การดําเนินการวิจัยแบงออก 
เปน 3 ระยะไดแก ระยะท่ี 1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองโดยใชปญหาเปนฐาน โดยนําแนวคิดทฤษฎี Constructivism 
เปนพื้นฐานในการพัฒนา ระยะท่ี 2 ทดลองใชรูปแบบท่ีพัฒนากับกลุมทดลองและใชวิธีสอนแบบบรรยายกับกลุมควบคุม และระยะ
ท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพัฒนาโดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยทดสอบ
คา t-test วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกับคาเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง และ
วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกับกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียน 

 ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการเรียนรูดวยตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยท่ี
พัฒนา ข้ึน มีองคประกอบ 4 ประการไดแก 1.1 หลักการของรูปแบบ 1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบ 1.3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งประกอบดวย 8 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมผูเรียน 2) การเผชิญปญหา 3) การวิเคราะหปญหา 4) การวางแผนงาน 5) 
การสืบคน 6) การสังเคราะห 7) การสรุป 8) การประเมินการเรียนรูและ 1.4 การประเมินผล  2. ประสิทธิภาพของรูปแบบแสดง
ดวยการทดสอบคา t-test ของคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และจากการวิเคราะหคาสหสัมพันธและทดสอบทางสถิติโดยใช One-way ANOVA ระหวาง 2.1 คะแนนหลังเรียนกับ
คาเฉล่ียความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองรายดาน พบวา มีคาสหสัมพันธทางบวก และ 2.2 คะแนนหลังเรียนกับคาเฉล่ียความ
พึงพอใจรายดาน พบวา มีคาสหสัมพันธทางบวก 
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรู, การเรียนรูดวยตนเอง, การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

Abstract 
 The purposes of this research were two folds: 1) to develop an instructional model focusing on a 

self-directed learning process by using a problem-based learning approach in safety engineering  and 2) to 
analyze the effectiveness of the instructional model focusing on a self-directed learning process by a 
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problem-based learning. The sample  were first year students of electrical technology program, Kamphaeng 
Phet Rajabhat  University, academic year 2016.  

 The research design was a true experiment using a control group and an experimental group. 
Research instruments were lesson plans, achievement tests, self-directed learning readiness (SDLR) scale and 
the ques-tionnaires on learners’ satisfaction. Descriptive statistics, t-test, One-way ANOVA were used to 
analyze data.  The research process was divided into three phases; the first phase was development of an 
instructional model based on constructivism theory. The second phase was the experimentation of the 
instructional model focusing on a self-directed learning process by using a problem-based learning approach 
in safety engineering with the experimental group and the lecture method with the control group. The third 
phase was an analysis of the effectiveness of the model by comparing performances of students on the 
posttest between the experimental and the control groups using t-test, analysis of the correlation between 
posttest achievement scores of the experimental group and SDLR means, analysis of the correlation between 
achievement scores of the experimental group and the satisfaction questionnaire means. 
 The findings were as follows: 1. an instructional model focusing on a self-directed learning process by a 
using problem-based learning approach in safety engineering consisted of four components; 1.1 rationale of 
the instructional model 1.2 the objectives of the instructional model, 1.3 learning management process which 
comprised eight steps. They were 1) introduction to the lesson, 2) study the problem, 3) analysis of the 
problem, 4) planning to solve the problem, 5) investigation, 6) synthesis,) conclusion, 8) assessment, and 1.4 
evaluation, 2. results of the analysis of the effectiveness of this model using t-test showed that the posttest 
scores of the experimental group and the control group were significantly different at the level of .05 and the 
correlation between 2.1achievement scores of the experimental group and the SDLR means of each item 
were positive and 2.2 achievement scores of the experimental group and the means of the satisfaction levels 
of each item were positive by One-way ANOVA. 
Keywords: Instruction Model, Self-Directed Learning, Problem-Based Learning Approach 
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บทคัดยอ 

    บทความนี้นําเสนอวงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสหลายหนาที่หนึ่งอินพุต-สามเอาตพุตท่ีควบคุมไดดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยใชวงจรสายพานกระแสรุนท่ีสองท่ีสามารถทํางานไดเชิงอิเล็กทรอนิกส (CCCII) ประกอบดวยตัวตานทาน และ
ตัวเก็บประจุท่ีตอลงกราวนด  วงจรสามารถใหการตอบสนองการทํางานได 3 ฟงกชัน คือ ฟงกชันกรองผานความถี่สูง กรองผาน
ความถ่ีต่ํา กรองสัญญาณชวงความถี่ สามารถควบคุมความถ่ีธรรมชาติ และควอลิต้ีเฟคเตอรไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสอยางเปน
อิสระจากกัน มีคาความความตานทานอินพุตสูง วงจรท่ีนําเสนอจึงเหมาะท่ีจะนําไปพัฒนาสรางเปนวงจรรวม สมรรถนะของวงจร
กรองความถี่ท่ีนําเสนอถูกทดสอบผานการจําลองผลการทํางานดวยโปรแกรม PSpice โดยใชเทคโนโลยีทรานซิสเตอร (CMOS) 
ขนาด 0.25µm TSMC  ผลการทดสอบวงจรที่ไดมีความสอดคลองกับที่คาดการณไวในทางทฤษฎี   
คําสําคัญ: กรองความถี่, วงจรสายพานกระแส 

 

Abstract 
    This paper describes the low pass, band pass, high pass, with single -inputs three -output 

configuration employing  current controlled current conveyor (CCCII) with resistor and grounded capacitors , 

availability of multifunction biquadratic filter network the quality factor and nature frequency can be tuned 

electronically and independently, high input impedance, which is well suited for integrated circuit 

implementation. Additionally, each function response can be selected by suitably selecting input signals with 

digital method. The theoretical results are verified by PSpice simulator using 0.25 µm TSMC (CMOS) 

technology parameters. The given results agree well with the theoretical anticipation.  

Keywords : Filter, Weave wire circuit currents
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การศกึษาเทคโนโลยี UWB และเทคโนโลยี NB สําหรับการหาตําแหนงภายในอาคาร 

โดยใชสายอากาศแบบมีทิศทาง 

A Study on UWB and NB Technology for Indoor Localization  

by Using Directional Antenna 
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บทคัดยอ 
    ปจจุบันนักวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการหาตําแหนงภายในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน และ

ชวยในการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาการใชเทคโนโลยีแถบกวางยิ่ง และการใชเทคโนโลยีแถบแคบ 

สําหรับการประยุกตใชกับการหาตําแหนงภายในอาคารโดยใชสายอากาศแบบมีทิศทาง การหาตําแหนงไดใชวิธีการเสมือนการ

สแกนลายนิ้วมือ ในขั้นตอนการวัดชองสัญญาณจะใชเคร่ืองวิเคราะหโครงขายแบบเวกเตอรที่ความถี่ 3 GHz ถึง 11 GHz จากนั้น

ผลตอบสนองของชองสัญญาณจะถูกนํามาใชหาพารามิเตอรอินพุต ไดแก พารามิเตอรการสูญเสียเชิงวิถี พารามิเตอรการประวิง

เวลา และพารามิเตอรการสูญเสียกําลังงานเฉลี่ย จากผลการทดสอบ พบวา การใชสัญญาณแถบกวางย่ิง จะใหผลลัพธท่ีดีกวาการ

ใชสัญญาณแถบแคบ เม่ือนํามาใชกับการหาตําแหนงภายในอาคาร และสายอากาศแบบมีทิศทางสามารถใชกับการหาตําแหนง

ภายในอาคารไดเชนเดียวกับการใชสายอากาศรอบทิศทาง 

คําสําคัญ: การหาตําแหนงภายในอาคาร, เทคโนโลยีแถบกวางยิ่ง, เทคโนโลยีแถบแคบ, สายอากาศแบบมีทิศทาง 
 

Abstract 
    Many researchers have realized the importance of indoor localization. The indoor localization has 

been researched for the safety of life and property, and the assist on the facilitation. In this research, we 

studied on ultra wideband technology (UWB) and narrow band technology (NB) for indoor localization by 

using directional antenna. Fingerprinting technique was used for indoor localization. The vector network 

analyzer (VNA) was used at the range of 3 GHz to 11 GHz. Then, the frequency transfer function was 

processed in order to find input parameters for localization processing by fingerprinting technique. The input 

parameters consist of path loss parameter, delay time parameter and average power loss parameter. The 

results showed that the use of UWB signal gave better results than using a NB signal for indoor localization. 

Moreover, directional antennas can be used to locate in the building as well as omnidirectional antennas. 

Keywords : Indoor localization, UWB technology, NB technology, Directional antenna
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Multi-input single-output current-mode multifunction filter using DDCC 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอโครงขายวงจรกรองความถ่ีหลายหนาท่ีสามอินพุต-หนึ่งเอาตพุต โดยใช DDCC ประกอบดวยตัว

ตานทาน และตัวเก็บประจุที่ตอลงกราวนด  วงจรสามารถใหการตอบสนองการทํางานได 5 ฟงกชัน คือ ฟงกชันกรองผานความถ่ี

สูง กรองผานความถ่ีตํ่า กรองผานแถบความถ่ี กรองหยุดแถบความถี่ และกรองผานทุกความถ่ี  สามารถควบคุมความถ่ีธรรมชาติ 

และควอลิต้ีเฟคเตอรไดอยางเปนอิสระจากกัน สมรรถนะของวงจรกรองความถี่ท่ีนําเสนอถูกทดสอบผานการจําลองผลการทํางาน

ดวยโปรแกรม PSpice โดยใชเทคโนโลยีทรานซิสเตอร (CMOS) ขนาด 0.18µm TSMC  ผลการทดสอบวงจรท่ีไดมีความสอดคลอง

กับท่ีคาดการณไวในทางทฤษฎี 

คําสําคัญ: โครงขายวงจรกรองความถ่ีหลายหนา, DDCC 
 

Abstract 
This paper describes  the  multifunction filter network  with three-inputs single-output configuration 

employing  differential difference current conveyor (DDCC) with  grounded resistors and  capacitors , 

availability of low pass, band pass, high pass, band stop and all pass filter responses,  the quality factor and 

nature frequency can be tuned independently. The theoretical results are verified by PSpice simulator using 

0.18 µm TSMC (CMOS) technology parameters. The given results agree well with the theoretical anticipation. 

Keywords: multifunction filter network, differential difference current conveyor (DDCC) 
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การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิตกิารใชทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด 

ดวยเทคโนโลยีการส่ือสารสนามระยะใกลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

The Development In-house use Application with NFC on Android 

 
วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกลุ และ ปยะพงษ แดงขํา 
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บทคัดยอ 
    งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุดดวยเทคโนโลยีการส่ือสาร

สนามระยะใกลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งจะชวยใหทราบความตองการใชงานทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ 

สําหรับการเก็บสถิติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เจาหนาท่ีจะตองนําหนังสือจากช้ันพักมายัง

จุดจัดเก็บขอมูล แลวใชเคร่ืองอานบารโคดอานขอมูลของหนังสือ ซึ่งทําใหเสียเวลาในการเคลื่อนยายหนังสือ และเสียเวลาในการ

เปดหนังสือหนาท่ีมีการติดสติกเกอรบารโคด เพื่อลดเวลาการทํางาน จึงไดนําเทคโนโลยีการส่ือสารสนามระยะใกลเขามาใชงาน

รวมกับระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีมีเทคโนโลยีอารเอฟไอดี เปนสวนประกอบ ผลการทดสอบระหวางการเก็บสถิติดวยเคร่ืองอาน

บารโคดและการใชเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล พบวาในการจัดเก็บขอมูลหนังสือ 15 เลม การใชงานเทคโนโลยีการ

ส่ือสารสนามระยะใกล จะใชเวลาท่ีนอยกวา 

คําสําคัญ: การส่ือสารสนามระยะใกล, อารเอฟไอดี, แอนดรอยด 
 

Abstract 
    This research presents the development of the in-house use application with NFC on android. The 

in-house use is the statistic of the book which has been read by the library user in the building. For the 

academic resources and information technology center of Thepsatri Rajabhat University, the in-house use 

process is started from staffs move the book to the station. The process takes much time for moving and set 

up the sticker to the barcode scanner. To reduce the process time, the NFC is used in the automated library 

system with RFID. The application is developed on android. The result shows that the process time which 

uses the NFC application is less than the barcode scanner process time. 

Keywords: NFC, RFID, Android
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อัตราการฉดีเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

เพื่อการแขงขัน 

Appropriate Fuel Injection Rate of Econo Car for Competition. 
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บทคัดยอ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการทดลองหาคาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง โดยศึกษาระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม

เทียบกับอัตราการชดเชยอุณหภูมิหมอน้ําดวยกลองควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดัดแปลง (API) สําหรับเขารวมการแขงขันฮอนดา

ประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงประเภทรถประดิษฐ ซึ่งมีลอจํานวน 3 ลอ การปรับปรุงอุปกรณโดยยึดหลักทางวิศวกรรมยานยนตมีการ

ออกแบบใหโครงรถยนตมีน้ําหนักเบา หนาตัดลูลมเพ่ือลดแรงตานทานของอากาศ ลดความฝดในอุปกรณสงกําลังและเคร่ืองยนตมี

ปรับเปลี่ยนระบบจุดระเบิดเปนสองหัวเทียนซึ่งสามารถเผาไหมสวนผสมไดสมบูรณ   ผลการทดลองการฉีดเชื้อเพลิงระหวางการ

ชดเชยอุณหภูมิหมอน้ํากับระยะเวลาการฉีดเช้ือเพลิงในกลอง API พบวา ตัวการชดเชยอุณหภูมิหมอน้ําสูงมีผลตอตารางการฉีด

เช้ือเพลิง เม่ือมีระยะเวลาการฉีดเทากัน  การทดสอบวิ่งบนสนามทดสอบโดยใชกลองควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงแบบ(API) ไดนําผล

การทดลองการฉีดมาออกแบบตารางการฉีดเชื้อเพลิง 3 แบบท่ีมีระยะเวลาการฉีดที่ตางกัน ผลการทดลองพบวาแบบท่ี 3 มีคา

ประหยัดเชื้อเพลิงสูงท่ีสุด 574.16 km/L ในสนามทดลองและเม่ือนํารถเขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดน้ําเชื้อเพลิง มีคาสถิติ

เปนทางการที่ 560.84 km/L เม่ือเทียบกับกอนการปรับปรุงเคร่ืองยนต(368.78km/L) มีผลการประเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้น 34.28 %  

คําสําคัญ : รถประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง, เคร่ืองยนต GPM-FI, ระบการฉีดเช้ือเพลิง, กลองควบคุมการฉีด API, อัตราการฉีด

เช้ือเพลิง 
 

Abstract 
    The aim of this work is to conducts the experiments the fuel consumption in economic car, study 

the optimize time to inject the fuel compare with the radiator temperature compensation, with the engine 

control unit box of the  econocar for the competition of Honda Econo Power Contest  National  Race.  The 

econocar have three-wheel to moving forward. Improve equipment by using principle of automotive 

engineering, in design to be lightweight chassis car with an aerofoil section which helps reduce the air 

resistance, reducing friction in the engine and transmission ,the last improve is use two spark plugs for the 

complete combustion in the cylinder engine. The results of the fuel injection during with period have 

compensated temperature  of radiator compared to fuel injection time in table fuel injection of API unit. 

Found that the  high  compensated temperature  of radiator the affect more fuel injection at the same 

injection time. The result in the field test using the fuel injection control (API) by the 3 type of the injection 
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grid design, which will have a duration of injecting different. The results showed that , the type No.3 had the 

highest fuel economy of 574.16 km / L in field trials and bring the car to compete with Honda's fuel 

economy. The official statistics at 560.84 km / L, compared with before modified engine (368.78 km / L) which 

the fuel savings up to 34.28%. 

Keywords: Economic car, Engine Control Unit , fuel injection,  Engine Control Module (ECM)
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การเพิ่มสมรรถนะการทํางานระบบเทอรโมโฟโตโวลตาอิกดวยวิธกีารลดอุณหภูมิ 

ของเซลล 

Increase on Performance of Thermophotovoltaic System using Reduced 

Cell temperature 

 
โชติวุฒิ ประสพสุข 
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บทคัดยอ 
    งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและทดลองตอเนื่องจากการทดลองการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไฟฟาของเซลลเทอรโมโฟโต

โวลเทซ ดวยวิธีการติดโคมสะทอนแสง จากการทดลองดังกลาวพบวาการติดต้ังโคมสะทอนแสงชวยใหกระจายรังสีความรอนให

เซลลไดรับดีขึ้น ดังจะเห็นไดวาเม่ือติดต้ังโคมแลวเปรียบเทียบกับไมติดต้ัง การติดต้ังโคมสะทอนแสงชวยใหผลิตไฟฟาไดดีกวา แต

ผลท่ีตามมาคืออุณหภูมิภายในตัวเซลลมีคาสูงข้ึน เปนผลใหสมรรถภาพการผลิตไฟฟาลดลง จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยนี้ เพ่ือลด

อุณหภูมิภายในเซลลใหลดลงเมื่อไดรับความรอนจากวัสดุเปลงรังสีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใชหลักการการระบายความรอนดวยระบบ

ภายนอก ทําการทดลองเปรียบเทียบระหวาง การติดตั้ง ครีบระบายความรอน และ การระบายความรอนดวยน้ําหลอเย็น จากการ

ทดลองพบวา น้ําหลอเย็นสามารถลดอุณหภูมิใหภายในเซลลมีอุณหภูมิเฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส และทําใหประสิทธิภาพการเปล่ียน

ความรอนเปนไฟฟาท่ีสูงที่สุดเพิ่มข้ึนรอยละ 0.15 ซึ่งดีกวาการติดต้ังครีบระบายความรอน แตทั้งนี้การเปรียบเทียบพิจารณาเพียง

ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมขึ้นเพียงเทานั้น  

คําสําคัญ: ระบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ, ประสิทธิภาพ, ครีบระบายความรอน, น้ําหลอเย็น 

 

Abstract 
    This research studies and experimentally continues to enhance the power generation of 

thermophotovoltaic system with the reflector. The experiments found that the reflector helps distribute heat 

to the cells to get power generation better. But the temperature inside the cell increased. As a result, the 

impedance of electricity decreased. It is the source of this research to decrease temperature inside the cell. 

The experiment compares with the installed Heat sinks and water cooling. It was found that the water cooling 

can reduce the temperature inside the cell, with an average temperature on 60 degrees Celsius and the 

effectively convert heat into electricity, which is 0.15 percent higher than the installation of the heat sinks. 

However the comparison is focus on the performance only. 

Keywords: Thermophotovoltaic system, Efficiency, Heat sink, Coolant
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การวิเคราะหทางความรอนและการไหลในเครือ่งแลกเปล่ียนความรอนท่ีมีการสอดใส
แผนกั้นการไหลดวยโครงขายประสาทเทียม 

Thermal and Fluids Flow Analysis in Heat Exchanger Inserted with 
Baffles Using Artificial Neural Networks 

 
ศุษมา โชคเพ่ิมพูน1, สุริยา โชคเพ่ิมพูน2, สมพร หงษกง2, ตะวัน ตั้งโกศล2 และ พงษเจต พรหมวงศ3 
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บทคัดยอ 

    งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเชิงทดลองและการใชโครงขายประสาทเทียมในการทํานายถึงการถายเทความรอนและการ
สูญเสียความดันของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนชนิดทอกลมท่ีมีการสอดใสครีบบาง การทดสอบกระทําภายใตสภาวะฟลักซความ
รอนที่ผิวคงที่ในชวงการไหลแบบปนปวนที่เลขเรยโนลด (Re) 5300–24,000 ผลการศึกษาการถายเทความรอนและการสูญเสีย
ความดันแสดงอยูในพจนเลขนัสเซิลท (Nu) และในพจนของตัวประกอบเสียดทาน (f) ตามลําดับ ปกบางท่ีใชในการทดสอบมีมุม
ปะทะการไหลเทากับ 45° ท่ีอัตราสวนความสูงปกแตกตางกันจํานวน 3 คา (BR=e/D=) ท่ี 0.1, 0.15 และ 0.2 และอัตราสวน
ระยะพิตตแตกตางกันจํานวน 4 คา (PR=P/D) เปน 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ซึ่งปกบางจะถูกสอดใสในชวงทอทดสอบและใหปกบาง
ลอยอยูบริเวณกลางหนาตัดทอ พบวาคาการเพ่ิมสมรรถนะการถายเทความรอนคาอยูระหวาง 1.06–1.42 ในขณะการทํานายคา
โครงขายประสาทเทียมมีความแมนยําสูงใหคา R2 สูงสุดของการศึกษาภายใตขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้มีคาเทากับ 0.9945 เมื่อ
เลือกใชการใชการเรียนรูแบบ Trainlm รวมกับฟงกชันการแปลงท่ีช้ันขอมูลขาเขาแบบ Tansig และฟงกชันการแปลงท่ีช้ันขอมูลขา
ออกแบบ Purelin 
คําสําคัญ: เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน, ปกบาง, เลขนัสเซิลท, สมรรถนะการเพ่ิมการถายเทความรอน, โครงขายประสาทเทียม 
 

Abstract 
    This work presents an experimental study and the use of artificial neural network (ANN) models to 
simulate the heat transfer and friction factor in a round tube heat exchanger inserted with baffles. The 
experiment was conducted in a uniform wall heat–fluxed tube by varying turbulent airflow for Reynolds 
number (Re) between 5300–24,000. The present results on the heat transfer and flow friction characteristics 
are displayed in terms of Nusselt number (Nu) and friction factor (f), respectively. In the present work, the 
winglet with an attack angle of 45° and three different winglet–height or blockage ratios (BR=e/D) are 0.1, 0.15 
and 0.2 and four different winglet pitch ratios (PR=P/D) are 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 were inserted and placed in 
the core flow area into the test tube. The experimental results indicate that the tube with the baffle inserts 
provides thermal enhancement factor (TEF) around 1.06–1.42. Predictions for TEF by using the ANN are 
providing the high precision; the maximum R2 of around 0.9945 when the use of Trainlm training function with 
the transfer function of input and output layer is Tansig and Purelin are respectively. 
Keywords: heat exchanger, winglets, Nusselt number, thermal enhancement factor, neural network 
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ลักษณะการไหลและสมรรถนะเชิงความรอนในทอเครื่องแลกเปล่ียนความรอน

ทรงกระบอกดวยการใสแผนปกสามเหล่ียม 

Flow characteristics and thermal performance in cylindrical-tube heat 

exchanger with delta-winglet tape inserts 
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บทคัดยอ 
    การเพิ่มการถายเทความรอนในทอทรงกระบอกที่มีการใหความรอนในสภาวะผิวทอทดสอบเปนแบบฟลักซความรอน 

คงท่ีดวยการใสแผนปกสามเหลี่ยม (Delta-winglet tape, DWT) ไดรับการตรวดสอบเชิงทดลอง การสอดใส DWT ไดดําเนินการ 

ปรับเปลี่ยนสัดสวนระยะพิตชปกตอเสนผานศูนยกลางทอ 4 คา (P/D = 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0) ท่ีมุมปะทะปกตามแนวการไหล 

( ) เทากับ 45
o
 อากาศถูกใชเปนของไหลทดสอบโดยแสดงในรูปของเลขเรยโนลดในชวง 4120 ถึง 25,400  ผลการทดสอบการ 

ถายเทความรอนและความเสียดทานแสดงในเทอมของเลขนัสเซิลท (Nu) และตัวประกอบเสียดทาน (f) ตามลําดับ จากผลการ

ทดลองพบวา การใส DWT ภายในทอแลกเปล่ียนความรอนสงผลใหคาการถายเทความรอนและคาความเสียดทานมีเพิ่มมากขึ้น

กวาทอผนังเรียบ เม่ือเปรียบเทียบกับทอผนังเรียบพบวา การติดต้ัง DWT มีคาการถายเทความรอนและความเสียดทานสูงกวาทอ

ผนังเรียบอยูในชวง 64–73% และ 90–96% ตามลําดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะพิตชปก การติดตั้ง DWT มุม 45o ท่ีมีสัดสวน

ระยะพิตชตามแนวการไหลถี่หรือมีระยะสั้นจะใหคา Nu และ f สูงกวา DWT ที่มีสัดสวนระยะพิตชตามแนวการไหลหาง การติดต้ัง 

DWT ท่ี P/D = 1.5 มีคาสมรรถนะเชิงความรอน (TEF) สูงสุด โดยมีคาเทากับ 1.46 และพบที่คาเลขเรยโนลดเทากับ 4120 

คําสําคัญ: การถายเทความรอน, เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน, ปกสามเหลี่ยม, ตัวสรางการหมุนควง, สมรรถนะเชิงความรอน 
 

Abstract 
    The enhancements of heat transfer characteristics in a uniform heat flux cylindrical tube fitted with 

delta-winglet tape (DWT) are experimentally investigated. The insertion of the DWT is performed with four 

ratios of winglet pitch to tube diameter (P/D=0.5, 1.0, 1.5 and 2.0) at the winglet attack angle ( ) of 45o with 

respect to the main flow direction. Air was employed as the test fluid in the tube for the Reynolds number 

from 4120 to 25,400. The experimental results reveal that the heat transfer and pressure drop in the form of 

respective Nusselt number (Nu) and friction factor (f). The experimental results reveal that the use of DWT 

leads to a considerable increase in heat transfer and friction loss over those of a smooth wall tube. As 

compared to the results of the smooth tube, heat transfer rate and friction factor are respectively increased 

in ranges of 64 to 73% and 90 to 96%, depending on the operating conditions. The smaller P/D of the 45
o
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DWT leads to higher Nu and f than the larger one. The highest thermal enhancement factor (TEF) of 1.46 is 

achieved by utilizing the DWT with P/D of 1.5 at Reynolds number of 4120. 

Keywords: Heat transfer, Heat exchanger, Delta winglet, Vortex flow, Thermal performance 
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การจัดการองคการเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ 
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บทคัดยอ 
    บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอตามแนวคิดของ Five Force ของ Michael Porter (1979) เปน Model ในการ

จัดการองคการเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพในประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย (1) การแขงขันกัน

ระหวางคูแขงภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (2) อํานาจตอรองของคูคา (3) อํานาจตอรองของลูกคา (4)ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน 

และ (5) ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม เปนปจจัยสงเสริมใหองคการบรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วางไว การสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขัน นอกจากนี้ปจจัยการจัดการองคการเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน ตองมีการวางแผนอยางมีระบบ โดยโครงสราง

การวางแผนในการจัดการองคการเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันขององคการ โดยการวิเคราะหทั้งปจจัยภายในและภายนอก 

ปจจัยภายใน ประกอบดวย (1) การจัดโครงสรางองคการ  (2) การออกแบบกลยุทธ  (3) การคัดเลือกบุคลากร และ (4) การเพิ่ม

ทักษะความรูความสามารถ และปจจัยภายนอก ประกอบดวย (1) การเมือง (2) เศรษฐกิจ (3) สังคม (4) เทคโนโลยี และ (5) 

ส่ิงแวดลอม  การวิเคราะหและวางแผนท้ังปจจัยภายในและภายนอกจะสงผลใหเกิดความมีระบบและสามารถบริหารจัดการ

องคการไดอยางมีประสิทธิภาพและจะชวยในการจัดการองคการเพ่ือสรางความไดเปรียบการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพใน

ประเทศไทยไดเปนอยางดี ดังนั้น การจัดการองคการเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคการ

สามารถพัฒนาและบริหารจัดการ และสรางการเรียนรูในองคกร การสรางการมีสวนรวมในองคการ และการพัฒนาศักยภาพของ

การแขงขันขององคการซึ่งสงผลใหองคกรอยูรอดและเติบโตไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
คําสําคัญ: การจัดการองคการ, ความไดเปรียบในการแขงขัน, อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 

Abstract 
    This article aims to introduce the concept Model Five Force’s Michael Porte (1979) of managing the 

organization's competitive advantage in the printing industry in Thailand. Consists of (1) Rivalry among Current 

Competitors (2) Bargaining Power of Suppliers (3) Bargaining Power of Customers (4) Threat of Substitute 

Products or Services and (5) Threat of New Entrance. The factor which promotes the organization achieve its 

goals by strategically placed. The means of creating a competitive advantage. As well as factors like 

management organization. Management organization for competitive advantage. Have to plan systematically. 

The planned structure of corporate management to gain a competitive advantage of the organization. An 
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analyzing the internal and external factors. Consists of (1) Organizational structure (2) Design strategies (3) The 

selection of personnel and (4) Increasing skills, knowledge and abilities. The external factors include: (1) 

Political (2) Economy (3) Social (4) Technology and (5) Environmental analysis and planning for both internal 

and external factors will result in a system and to manage the organization effectively. Manage and create a 

learning organization. Creating participation in the organization. And the development of the competitiveness 

of the organization, which resulted in a corporate survival and sustainable growth forever. 
Keywords: organization Management, competitive Advantage, Printing industry 

 

 

1. บทนํา 
 ปจจุบันแนวโนมของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและโครงสราง

เศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหนารวมถึง กลยุทธการปรับตัว

ของผูประกอบการสิ่ งพิมพไทยมีทิศทางท่ี ดีรวมไปถึง

เศรษฐกิจอาเซียนจะมีขนาดใหญข้ึนเปน 2 เทาภายในป 

พ.ศ. 2563 และจะมีมูลคากวา 7 ลานลานดอลลาร ในป 

พ.ศ. 2568 ( ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2556) [1]  

ดังนั้นผูประกอบการส่ิงพิมพไทยจึงตองสรางกลยุทธ โดยใช

สินคาท่ียังทําตลาดในรูปแบบเดิมแตเพิ่มนวัตกรรมใหมๆเพื่อ

รองรับการเติบโตของส่ิงพิมพที่จะมาถึง เชน  การดเชิญ 

บรรจุภัณฑ และใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูขยายตลาดใหมใน

ตางประเทศ นําเสนอผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอแนวโนมการ

เปล่ียนแปลงและมีโอกาสในการมองหาชองทางการตลาดใน 

AEC ไดกวางมากขึ้น 

 การผสมผสานเทคโนโลยีเปนอีกแนวโนมหนึ่งที่สําคัญ

มาก สามารถชวยใหธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการพิมพอยูรอดได

ในระยะยาว การผสมผสานเทคโนโลยีการพิมพผานเว็บ 

(Web to Print) กับระบบสารสนเทศเขาดวยกัน จะชวย

สงเสริมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการพิมพ โรงพิมพ

ตองนําเทคโนโลยีการพิมพผานเว็บมาใช เพ่ือชวยเพ่ิมความ

สะดวกในการบริการงานพิมพ ทําใหการผลิตส่ิงพิมพมี

ประสิทธิผล และยังชวยลดตนทุนไดดวย ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเปนการใชเทคโนโลยีเพ่ือเสริมเติม

เต็มใหกับสิ่งพิมพ และเปนการนําเสนอผลิตภัณฑที่นาสนใจ

ใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ยกตัวอยางเชน การแนบซีดีใน

นิตยสารหรือหนังสือ ถือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับส่ิงพิมพ, 

การสรางความเช่ือมโยงระหวางส่ิงพิมพกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการสแกนภาพจากส่ิงพิมพดวยสมารทโฟน 

เ พ่ื อ ให เกิ ด ก าร เชื่ อ ม โย งไ ป ยั ง เ ว็ บ ไซ ต  ห รือ เป ด ดู

ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพ 3 มิติได (ประสิทธิ์ คลองงูเหลือม, 

2558 ) [2] 

 นอกจากนี้ ผูประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ และ

บรรจุภัณฑ ควรตระหนักและใหความสําคัญ ดานการพัฒนา

และออกแบบกลยุทธ  และผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและกลยุทธขององคการที่ต้ังไว เพ่ือการแขงขัน

และสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืนขององคการ รวมท้ังการ

ใหความใสใจสังคม ซึ่งผูบริหารและพนักงานทุกคน ควร

ตระหนักถึงความสําคัญและรวมใจกันรักษาไวอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพประกอบกับการใหบริการท่ี

ซื่อสัตยสุจริตแกลูกคาจนไดรับความไววางใจ ทําใหชื่อเสียง

ของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับของสาธารณชนท่ัวไปอยาง

ตอเนื่อง และนํามาซึ่งการบริหารจัดการประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคการเพ่ือความไดเปรียบอยางยั่งยืนและ

ตลอดไป 

 

2. ความหมายของคําวาการจัดการองคการ 
 การศึกษาทฤษฎีองคการถือวาเปนพ้ืนฐานสําหรับการ

วิจัยตัวแบบการจัดการองคการสมัยใหม ซึ่ง จําเปนท่ีจะ

นําเอามาตอยอดกับตัวแบบดังกลาวใหทันกับสถานการณ

ของโลกปจจุบัน และมีปจจัยการจัดการท้ัง ภายในและ

ภายนอกองคการมาเกี่ยวของ องคการที่มีประสิทธิภาพ
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จะตองจัดใหมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานอยาง ตอเนื่องและ

สัมพันธกันเปนอยางดี อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ

องคการ และสรางใหองคการเกิดความ ไดเปรียบในการ

แขงขัน 

 Certo (2000) [3] กระบวนการของการมุงสูเปาหมาย

ขององคกรจากการทํางานรวมกัน โดยใช บุคคลและ

ทรัพยากรอื่นๆ หรือเปนกระบวนการออกแบบและรักษา

สภาพแวดลอมที่ บุคคลทํางานรวมกันในกลุมให บรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 Rue and Byars (1995) [4] กลาวไววา การจัดการ คือ 

รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตาง ๆ 

ขององคการอันไดแก ท่ีดินแรงงาน และทุน เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ 

 

3. การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

 ในปจจุบันวิธีการสรางความมั่นค่ังและม่ันคงใหองคการ

ท่ีดี ท่ี สุด คือการสรางความได เปรียบทางการแขงขั น 

(competitive advantage) ซึ่งเปนหัวใจของการวางแผน

กลยุทธ ความไดเปรียบในการแขงขันหรือ Competitive 

advantage คือ สิ่งที่เปนความสามารถพิเศษขององคการท่ี

คูแขงไมสามารถเลียนแบบได หรือคูแขงตองใชเวลาในการ

ปรับตัวเองมากกอนท่ีเลียบแบบความสามารถของเรา ได 

เชน นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในองคการ ระบบการ

บริหารองคการ ภาพลักษณขององคการเปนตน ปจจัยที่เปน

พ้ืนฐานท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการทําใหเกิดความไดเปรียบใน

การแขงขันก็คือ ความรู  (Knowledge) ที่องคการตอง

พยายามสรางข้ึนมา ดวยการเรียนรู (Learning) และพัฒนา

มาเปนองคการแหงการเรียนรู  (Learning Organization) 

ใหได จากนั้นผูบริหารตองดึงเอาความรูตาง ๆ ท่ีบุคลากรมี 

เ พ่ือมาสรางน วัตกรรม ( Innovation) ใหกับองคก ร

ตอ ไป   ความได เปรียบทางก ารแข งขันจะขึ้นอยูกั บ

ความสามารถท่ีเปนเลิศขององคการท้ัง 3 ดานคือ ขายสินคา

และใหบริการท่ีดีกวา ขายสินคาที่ถูกกวา และตอบสนองตอ

ลูกคาไดเร็วกวาคูแขงขัน คําวาสินคาและใหบริการท่ีดีกวา

เ รี ย ก ว า  “ ข า ย สิ น ค า ห รื อ ใ ห บ ริ ก า ร ที่ แ ต ก ต า ง 

(differentiation)”  การขายสินคาที่ถูกกวาจะตองผลิตดวย

ตนทุนต่ํากวาเรียกวา “cost leadership” และตอบสนอง

ตอลูกคาไดเร็วกวาก็คือ “quick response” คําวาสินคา

แ ล ะ บ ริ ก า ร ท่ี แ ต ก ต า ง ไ ป จ า ก อ ง ค ก า ร อื่ น ห รื อ 

differentiation นั้น หมายถึง สินคาและบริการขององคการ

ท่ีพิเศษไปจากสินคาและบริการขององคการอื่นไมทางใดก็

ทางหนึ่ง หรือหลายๆ ทาง และความแตกตางนี้ทําใหผูซื้อ

อยากใชสินคานั้นและยินดีจะจายซื้อสินคานั้นในราคาท่ีสูง

กวาสินคาอื่น  
 แนวคิ ด เร่ื อ งความได เปรียบทางก ารแขงขั นจึ ง มี

ความสําคัญมากตอผลประกอบการในอนาคตขององคกร

และทําใหองคกรมีโอกาสในการสรางกําไรท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาวไดสูงกวาคูแขง ซึ่งประกอบดวยดานประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ดานคุณภาพ (Quality) ดานนวัตกรรม 

(Innovation) และดานการตอบสนองลูกคา (Customer 

Responsiveness) (วิทยา ดานธํารงกูล, 2546) [5] 

 สรุปไดวา ความสามารถขององคการในการสรางผลงาน

เหนือองคกรอื่น ๆ จากการผลิตสินคาหรือบริการท่ีลูกคา

ตองการดวยประสิทธิภาพท่ีเหนือกวาพ้ืนฐานสําคัญของการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 

(1) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความ สามารถใน

การใชทรัพยากรนอยกวาคูแขงในการผลิตสินคาหรือบริการ

อยางเดียวกัน เพื่อลดอัตราการสูญเสีย การใชเทคโนโลยีใหมๆ 

รวมถึงการพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถไดอยาง

เต็มศักยภาพ เพ่ือการบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ 

ประสิทธิภาพมักจะถูกวัดในรูปของตนทุนเม่ือเทียบกับผลงาน

ท่ีได (2) ดานคุณภาพ (Quality) หมายถึง เกณฑหรือระดับใน

การกําหนดมาตรฐาน เพ่ือสรางคุณภาพของสินคาหรือบริการ

และความนาเชื่อถือใหเปนท่ียอมรับ ทําใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจ(3) ดานนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การ

สรางสรรคสินคาและบริการใหม ๆ ที่มี ความหลากหลายของ

สินคาหรือบริการ ตลอดจนแสวงหาวิธีการใหม ๆในการพัฒนา

สินคาหรือบริการท่ีแตกตางจากคูแขง(4) ดานการตอบสนอง



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 18 
 

ตอลูกคา (Customer Responsiveness) หมายถึง การให

สินคาหรือบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาอยางมี

คุณภาพและรวดเร็ว เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 นอกจากนี้ ธุรกิจส่ิงพิมพเปนธุรกิจท่ียังตองมีการปรับตัว
และพัฒนาตลอดเวลาอยางตอ เนื่องเพ่ือสอดคลองและ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือผูใชบริการในยุค
ปจจุบัน การผลิตส่ือสิ่งพิมพ และการออกแบบผลิตภัณฑ
ตองทันสมัยและมีคุณภาพและไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และผูมีสวนมีสวนไดเสียกับองคการ เชน หนังสือเรียน 
เอกสารวารสารตางๆ กลองบรรจุภัณฑอาหารและกลองท่ีใช
หอหุมผลิตภัณฑเพ่ือปองการความเสียหายเปนตน เปนตน 
ดังนั้น การที่องคการจะความสามารถเพ่ือและสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันควรทบทวนและตระหนักถึงกลยุทธ
และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดการองคการ เพ่ือเปน
แนวทางการวิเคราะหกลไกทางการตลาดและการบริหาร
จัดการเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตามหลัก
แนวคิด และทฤษฎี Five Force Analysis ของ Michael 
Port ดังนี้  
 Michael E. Porter (1979) [6]  เสนอวาสภาวะการ
ดําเนินงานขององคการธุรกิจข้ึนอยูกับสภาวะการแขงขันใน
อุตสาหกรรมท่ีองคการธุรกิจนั้นอยู และสภาวะการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งยอมขึ้นอยูกับปจจัยท่ี
สําคัญ 5 ประการ ความเขมแข็งของปจจัยท้ัง 5 ประการนี้
บงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรม
นั้นๆ ย่ิงปจจัยเหลานี้มีความเขมแข็งมากเทาใดยอมสงผล
เสียตอการขึ้น ราคาซึ่ งนําไปสูการไดกําไรของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ  ซึ่ง ถือเปนข อจํากัดของธุ รกิจ  ใน
ขณะเดียวกันถาปจจัยนั้นๆ มีความออนแอยอมเปนโอกาส
อันดีตอธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได
กําไรไดมากขึ้น แตเนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อยู เสมอ ดังนั้นความเขมแข็งหรือผลของปจจัยทั้ ง 5 
ประการ อาท ิ
 1. Rivalry among Current Competitors (การ
แขงขันภายในอุตสาหกรรม) สภาวะการแขงขันของระหวาง
ธุรกิจตางๆ จะทวีความรุนแรงข้ึนเมื่อองคการธุรกิจหนึ่ง
มองเห็นชองทางในการไดกําไรมากข้ึน หรือถูกคุกคามมาก
การกระทําขององคการธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เชน การลดราคา การตอสูทางดานการตลาด การแนะนํา
สินคาใหมเขาสูตลาด หรือ การเพ่ิมการใหบริการหลังการ
ขายแกลูกคา ถาสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมไมรุนแรง 

โอกาสที่องคการธุรกิจตางๆ จะข้ึนราคาสินคาและบริการ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งกําไรที่มากข้ึนก็จะมีมาก 
 2. Bargaining Power of Suppliers (อํานาจการ

ตอ รองของ Suppliers) ผู ขาย วัตถุ ดิบจะ มีอิท ธิพลต อ

อุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถกําหนดใหสินคามีราคาสูง

หรือต่ําไดหรือเพ่ิมหรือลดคุณภาพของสินคาได ซึ่งสงผลตอ

ตนทุนและกําไรขององคการธุรกิจ ในกรณีท่ีผูขายมีความ

ออนแอหรือมีอํานาจในการตอรองตํ่ายอมถูกผูซื้อกดราคา 

และเรียกรองสินคาที่มีคุณภาพท่ีสูงขึ้นได 

 3. Bargaining Power of Customer (อํานาจการ

ตอรองของลูกคา) ผูซื้อจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรม ถาผู

ซื้อมีอํานาจตอรองหรือมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาของ

สินคาและบริการใหต่ํา หรือมีอิทธิพลในการตอรองใหองคกร

ธุรกิจเพ่ิมคุณภาพของสินคาและบริการใหมากข้ึน ซึ่งสงผล

ตอองคการธุรกิจในแงตนทุนการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน ในขณะ

ท่ีผูซื้อที่ไมมีความเขมแข็งหรือไมมีอํานาจตอรองยอมเปด

โอกาสใหองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถข้ึนราคาสินคา

ไดโดยงาย การท่ีผูซื้อจะมีอํานาจมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับ

อํานาจตอรองที่ผูซื้อมีตอองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม 

 4. Threat of Substitute Products or Services 

(ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง

อาจจะมีการแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นท่ีผลิตสินคา

ท่ีมีลักษณะที่ทดแทนกันได ซึ่งอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน 

แตสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเหมือนกัน 

การมีสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมอื่นยอมกอให เกิด

ขอจํากัดในการต้ังราคาสินคาไมใหสูงเกินไปเนื่องจากลูกคา

อาจจะหันไปใชสินคาท่ีทดแทนกันได และถาคาใชจายใน

การเปลี่ยนผลิตภัณฑ (Switching Cost) ตํ่า ปจจัยในดาน

การใชสินคาทดแทนก็จะมีผลตออุตสาหกรรมมากขึ้น เชน 

ชาอาจเปนสินคาทดแทนของกาแฟ ถากาแฟมีราคาสูงขึ้น

มากลูกคาอาจจะเปล่ียนหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจท่ีสามารถ

ผลิตสินคาท่ีไมมีสินคาทดแทนไดยอมมีผลตอบแทนท่ีสูง

เนื่องจากสามารถต้ังราคาของสินคาไดสูงโดยที่ไมตองกลัว

สินคาทดแทน ถาอุตสาหกรรมใดมีสินคาทดแทนไดงาย ยอม

ไมสามารถหากําไรไดมากเนื่องจากลูกคาจะหันไปใชสินคา

ทดแทนแทน 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 19 
 

 5. Threat of New Entrants (ภัยคุกคามจากผูแขงขัน

หนาใหม) ไดแก องคการธุรกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยูภายนอก

อุตสาหกรรมแตมีความสามารถและแนวโนมท่ีจะเขามาใน

อุตสาหกรรม โดยปรกติแลวองคการธุรกิจเดิมท่ีอยูภายใน

อุตสาหกรรมจะพยายามปองกันไมใหองคกรใหมๆ เขามาใน

อุตสาหกรรม เนื่อ งจากองคการใหมๆ ที่จ ะเขามาใน

อุตสาหกรรมจะสงผลกระทบตอสภาวะในการแขงขันใน

อุตสาหกรรมอันเปนขอจํากัดที่สําคัญตอการดําเนินงานและ

การแขงขันขององคการธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรม เนื่องจาก

องคการใหมท่ีเขามายอมตองการสวนแบงตลาด ซึ่งเปน

ผลเสียตอองคการเดิมที่มีอยูแลวยกเวนในกรณีที่ตลาดมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว การเขามาของธุรกิจใหมๆ กอใหเกิด

การแขงขันท่ีรุนแรงยิ่งขึ้น อาจมีการลดราคาสินคาและ

บริการลง โดยในการตัดสินใจเขาสูอุตสาหกรรมขององคกร

ธุรกิจใหมจะขึ้นอยูกับปจจัยที่ สําคัญสองประการไดแก 

ตนทุนในการเขาสูอุตสาหกรรมและการโตตอบจากองคกร

ธุรกิจเดิม 

 สรุปไดวา การจัดการองคการเพื่อความไดเปรียบในการ

แขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ผูประกอบการจะตองเขาใจ

ในบริบทขององคการและอุตสาหกรรม วาทิศทางและ

แนวโนมปจจุบันไปในทิศทางใด ดังนั้นอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

คว รเข า ใจและตระหนัก ถึ งป จจัยที่ ส งผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือนําแนวคิดและนํา

กลยุทธปจจัยตางๆมาปรับและใชในองคการเพ่ือการจัดการ

ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การวิเคราะหแรงผลักทั้ง 5 ตาม

หลักแนวคิด และทฤษฎี Five Force Analysis ของ 

Michael Port ดังท่ีไดกลาวมาแลวเบ้ืองตน เพ่ือการจัดการ

ความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืนและตลอดไป 

 

4. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีมีความ

เกี่ยวของกับอีกหลายๆอุตสาหกรรมท้ังทางตรงและทางออม

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา 

เคร่ืองดื่มโรงแรม ตางก็ตองเพิ่งสิ่งพิมพในการทําการตลาด 

เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นธุรกิจสิ่งพิมพ

จึงมีบทบาทสําคัญในการประสมประสานการขยายตัวของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพ่ือเผยแพร

ขอมูลผลผลิตในรูปแบบการนําเสนอประเด็นสําคัญของ

ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมไปสูผูบริโภค ธุรกิจสิ่งพิมพ

เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ในชวงพ.ศ. 2557 ภาพรวม

อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑป 2557 คาดวาจะไม

เติบโตหรืออาจติดลบรอยละ 1-2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศท่ีชะลอตัว รวมถึงผลกระทบจากการสงออก

ท่ีถดถอย อยางไรก็ตาม ป 2558 จากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ี

คาดการณวาจะมีอัตราเติบโตรอยละ 3-3.5 และการสงออก

จะโตไดรอยละ 4 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑก็คาด

วาจะขยายตัวไดรอยละ 4-5 เปนอยางตํ่า (เกรียงไกร เธียรนุ

กูล รองประธานและประธานคลัสเตอรการพิมพและบรรจุ

ภัณฑสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2559 (ส.อ.ท.) [7]  

ไดเกิดความทาทายบางอยางของธุรกิจส่ิงพิมพ ท่ีสวนกระแส

การเจริญเติบโตเฟองฟูของธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ดวย

แรงกดดันจากแนวโนมของการเปล่ียนแปลงไปสูระบบดิจิทัล

มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของธุรกิจการ

พิมพ มีปริมาณงานท่ีนอยลง ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพตองคิดคนกลยุทธใหมๆ เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กับการปรับโครงสรางรูปแบบของธุรกิจ (ประสิทธ คลองงู

เหลือม, 2558 : 84-85) [9] เพ่ือความอยูรอดขององคการ 

ธุรกิจส่ิงพิมพจึงตองมีการปรับตัวตามแนวโนมของกระแส

การเปลี่ยนแปลงดวยการสรางความพึงพอใจไปพรอมกับ

ความตองการท่ีเปนที่ ช่ืนชอบพรอมส่ิงอํานวยประโยชน

ใหกับผูบริโภคการกอ เกิดการแขงขันพัฒนาส่ิงพิมพเพื่อ

ความอยูรอดจึงจําเปนตองทบทวนและสรางกลยุทธให

องคการมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

 
5. การจัดการองคการเพื่อความไดเปรียบในการ

แขงขันขององคการ  

 องคการจะตองปรับตัวและใหความสําคัญกับการ

วางแผนและสรางกลยุทธท่ีแตกตางใหกับองคกรมากข้ึนการ
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คิดคนและสรางสิ่งใหมการนําเอานวัตกรรมมาประยุกตให

สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร เพื่อการจัดการ

องคการเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืน จึง

จําเปนตองออกแบบโครงสรางในการวางแผนกลยุทธเพื่อ

การจัดการองคกรท้ังภายในและภายนอก ดังนี้ 

 5.1  การวิเคราะหปจจัยภายใน 4 ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายใน 

 

   ปจจัยภายในองคถือเปนหัวใจสําคัญในการบริหาร

จัดการองคกรเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ประกอบดวย (1) การจัดโครงสรางองคการ หมายถึง การ

วางคนและงานใหเหมาะสม การจัดตําแหนงท่ีชัดเจน การ

วางระบบในการทํางาน การออกแบบการทํางานท่ีชัดเจน 

และการจัดรูปแบบของงานออกเปนกลุมตามสายงาน ตาม

วัตถุประสงคขององคกร (2) การออกแบบกลยุทธ หมายถึง 

การสรางหรือกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมายและ

วัตถุประสงคขององคการ กลยุทธที่ดีจะตองสอดคลองและ

แตกตางคูแขงขันเ พ่ือการจัดการองคกรเพ่ือการความ

ไดเปรียบในการแขงขันตอไป (3) การคัดเลือกบุคลากร 

หมายถึง การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม

กับงานและตําแหนงท่ีทําเพราะอุตสาหกรรมส่ิงพิมพเปนธร

กิจท่ีจะตองใชความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

การพิมพ องคการจึงจําเปนตองมีการวางแผนและคัดเลือก

บุคคลาก รให เหมาะสมกั บอ งค ก ารเ พ่ือจ ะนํ ามาซึ่ ง

ความสามารถในการแขงขันและเหนือกวาคูแขงและ (4) การ

เพ่ิมทักษะความรูความสามารถ หมายถึง การตอบสนอง

ความตองการท้ังองคการ และลูกคาท่ีใชบริการในองคการ ท่ี

ทันรวดเร็ว การมีทักษะท่ีดี และมีความรูความสามารถใน

การบริหารจัดการองคการได จึงสงผลทําใหองคการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจการ ดังนั้น 

การฝกอรบรมและการแบงปนความรูจึงจําเปนและให

ความสําคัญอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนา ความรูความสามารถ

อยางย่ังยืนตอไป 

   สรุปไดวา องคการจะย่ังยืนและไดเปรียบคูแขงขัน 

จะตองสรางความม่ันคงและสรางความเข็มแข็งภายในใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสงผลตอประสิทธิผลขององคการอยางง

ย่ังยืน และยังสรางภาพลักษณ และการบริหารจัดการที่มี

ระบบกอใหเกิดความนาเชื่อถือ กับลูกคาและผูใชบริการ  

 5.2  การวิเคราะหปจจัยภายนอก 5 ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

 

 

   ปจจัยภายนอกเปนปจจัย ท่ีองคกรไมสามารถ

ควบคุมได แตหาวิธีปองกันความเสี่ยงไดในการจัดการองค

องคการเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ประกอบดวย 

(1) การเมือง  หมายถึง การเปล่ียนแปลงตามการเมืองสงผล

การจัดโครงสรางองคการ 

การออกแบบกลยุทธ 

การคัดเลือกบุคลากร 

การเพ่ิมทักษะความรูความสามารถ 

การเมือง 

สังคม 

เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 

เทคโนโลยี 
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ตอการบริหารจัดการในองคการเพราะจําเปนตองมีการ

ปรับตัวตามการเมืองในแตละสมัย ดังนั้นองคการตองหาวิธี

ปอ งกั นความเสี่ ยงเ พ่ือก ารจัดการท่ีดีแ ละยั่ ง ยืน  (2) 

เศรษฐกิจ หมายถึงสภาพสถานะในปจจุบันและในอนาคตท่ี

องคกรตองประสบปญหาทั้งทางตรงและทาง การบริหาร

จัดการที่ดีจะตองรองรับและหาวิธีวางแผนควบคุมท่ีดีเพื่อให

องคการอยูรอดไดตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเราไมสามารถ

คาดการณได (3) สังคม หมายถึง การสรางและตอบสนอง

ความพึงพอใจใหกับชุมชนรอบขางและผูมีสวนเกี่ยวของใน

การดําเนินกิจการและไมทําใหสังคมไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของธุรกิจ (4) เทคโนโลยี หมายถึง การนําเอา

นวัตกรรมท่ีมีสวนเกี่ยวของมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับองคการโดยใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของในการ

บริหารจัดการองคการเพ่ือความไดเปรียบในการเขียน

แขงขันอยางย่ังยืน และ (5) สิ่งแวดลอม หมายถึง การผลิต

สินคาและการดําเนินกิจการจะตองอยูภายใตจริยธรรม ไม

กอ ให เกิดมลพิษและกอความเสียหายและไมทําลาย

ส่ิงแวดลอม ท้ังทางตรงและทางออม ดังนั้นองคก รจึง

จําเปนตองสรางยุทธวิธีในการบริหารจัดการองคการเพื่อ

ความไดเปรียบในการแขงขัน ตอไป 

   สรุปไดวา การบริหารจัดการองคการเพ่ือความ

ไดเปรียบในการแขงขัน ปจจัยภายนอกตามที่กลาวมา

เบ้ืองตน องคกรควรตระหนักและใหความสําคัญในทุกดาน

อยางสม่ําเสมอและอยางตอเนื่อง การดําเนินกิจการนอกจาก

จะหวังผลกําไรแลวยังตอง สรางความพึงพอใจใหกับผูที่มี

สวนไดเสีย และยังชวยใหองคกรเกิดการเจริญเติบโตและ

พรอมท่ีจะรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางย่ังยืน 

 

6. สรุป 
 การจัดการองคการเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพจะตองมีการผสมผสานและนําเอา

หลายๆดานมาปรับประยุกตใชเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมาย

ขององคกรท่ีตั้งไว ดังนั้น การจัดการองคกรเพ่ือความ

ไดเปรียบในการแขงขันจึงจําเปนตองมีการบริหารหรือการ

จัดการเปนกระบวนการในการกําหนดทิศทาง โดยการ

นําเอาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมาประยุกตใช และ

สามารถใชทรัพยากรท้ังหมดท่ีมีอยูในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสรางความแตกตางในการ

ดําเนินธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันและสามารถแขงขันกับ

ธุรกิจอื่นในระดับสากลอยางย่ังยืนตอไป 
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บทคัดยอ 
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศ
ไทย ซึ่งขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือนําขอมูลเบื้องตนมา
วิเคราะหเพ่ือหาสภาพแวดลอมของงานวิจัย โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อพัฒนาเปนกรอบแนวคิด 
ผลการวิจัยพบวา  ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย จุดแข็งท่ีพบ คือ มีหวงโซอุปทานท่ีแข็งแกรง มี
อุตสาหกรรมตนน้ํา คือ กระดาษ และยังมีการรวมกลุมของสมาคมตางๆท่ีเข็มแข็ง รวมไปถึง การมีนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร แหง
แรกของโลกของการพิมพ คุณภาพและประสบการณความเกี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆ  
จุดออนท่ีพบ คือ การขาดแคลนแรงงานทักษะดานพิมพ การใชภาษาตางประเทศ ความรูเร่ืองวิศวการพิมพ และ ประเทศไทยยัง
ตองเพ่ิงการนําเคร่ืองจักร โอกาสท่ีพบ คือ ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมสิงพิมพและบรรจุภัณฑ ยังถือไดวาเปนโอกาสที่สําคัญ 
อาทิ การขยายตลาดในยุค AEC เพื่อเพ่ิมฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและการเปนศูนยกลางของส่ิงพิมพ หรือท่ีเรียก Printing 
Hub และอุปสรรคท่ีมีผลตอการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย คือ การยายแรงงานที่มีฝมือ
ไปยังประเทศอื่นๆในอนาคต มีตนทุนที่สูงมากในการขนสงและท่ีสําคัญปจจุบันการใชสื่อออนไลนมีอิทธิพลคอนขางสูงในการ
บริหารจัดการของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย 
คําสําคัญ: สภาพแวดลอม, การบริหารจัดการ, อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 
 

Abstract 
    This research aims to study management environment of print and packaging industry in Thailand. 
This study was a Documentary Research for an analysis. Was analyzed the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats. The development of a conceptual framework. The research founding illustrated 
that in Printing and packaging industry in Thailand strengths could be seen in its strong supply chain. 
Upstream was a paper. The integration of the various associations was strong, including the estates Sinsakhon, 
the world's first printing. Quality and experience of experts in the industry ware relatively high compared to 
other competitors. Weaknesses a new machine in shortage of skilled labor in print, the use of foreign 
language Knowledge of Engineering Printing, and Thailand. Also regarded as a significant opportunity as the 
markets the AEC to increase the production base of the industry and a hub of publications, known Printing 
Hub and barriers that affect the management of the publishing industry and packaging in Thailand. Skilled 
labors are to move to other countries in the future. A very high cost of transport and the use of the online 
medium's influence were relatively high in the management of packaging and printing industry in Thailand. 
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1. บทนํา 
 อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพและบรรจุภัณฑ  เปนอีกหนึ่ง
อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอภาคการสงออกของประเทศ
ไทยซึ่งถือวาเปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยมาอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาตลาดการพิมพ
และบรรจุภัณฑป 56 มีมูลคาราว 3 แสนลานบาท เปน
สัดสวนของส่ิงพิมพรอยละ 50 และอีกรอยละ 50 ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และมีมูลคาสงออก 6-7 หมื่นลาน
บาท (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.), 2559) [1]  
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑมีอัตราการเติบโต
ประมาณรอยละ 5-6 ในชวงป 57-60 เติบโตไปพรอมกับคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP 1.0-1.3 เทา 
ปจจุบันภาครัฐมีนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy) ซึ่งจะสงผลใหรูปแบบการตอส่ือสาร 
การผลิต การดําเนินงานธุรกิจ  และการอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงจาก
รูปแบบเดิมไปสูการทํากิจกรรมผานโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร โดยรัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจดวยการสรางระบบนิเวศนดิจิทัลอยาง
ครบวงจร และปรับเปลีย่นวิธีการทําธุรกิจของผูประกอบการ
ไทยในดานตางๆ จากการแขงขันเชิงราคา ไปสูการแขงขัน
เชิงสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Service Innovation) 
ท่ีผูบ ริโภคพอ ใจสูงสุด  ดั งนั้นผูประกอบก ารสิ่ งพิมพ
จําเปนตองปรับตัวไปสูธุรกิจสิ่งพิมพสรางสรรคท่ีผสมผสาน
ส่ิงพิมพและ เทคโนโลยีสารสนเทศเขาด วยกัน  (สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) , 2559) [2]  
อุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑยังมีความเกี่ยวเนื่อง
ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา  
 นอกจากนี้ ส่ิงพิมพของไทยยังขาดการสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจสรางสรรคท่ีชัดเจน คาใชจายของครัวเรือนมีเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหการบริโภคงานสรางสรรคมีผลกระทบระดับ
หนึ่ง การอานขาวจากเว็บไซต การทําการตลาดในโลกของ
สังคมออนไลน สงผลใหการบริโภคสิ่งพิมพลดลง ขาดแคลน
ชางพิมพที่มีทักษะ และความคิดสรางสรรค ประเทศไทยมี
วัตถุดิบพรอม แตเคร่ืองจักรยังตองนําเขาเกือบทั้งหมด ขาด
การสนับสนุนในดานการวิจัยและพัฒนา และการจด
สิทธิบัตรดานงานพิมพมีนอยมากเพราะสังคมไทยยังไม

เขมงวดกับการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน
ท่ีมีทักษะดานการพิมพ และทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
และ การขาดความรูวิศวกรรมส่ิงพิมพรวมถึงการนําเขา
เคร่ืองจักรจากตางประเทศ อุปสรรคท่ีสงผลตออุตสาหกรรม 
ในดาน การยายแรงงานท่ีมีฝมือมีโอกาสยายไปทํางานยัง
ตางประเทศไดในอนาคต รวมถึงตนทุนการสงขนท่ีสูงท่ีสงผล
ตอการบริหารจัดการ รวมถึงการผลิตและบ ริการใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษ (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2557 ) [3] ดังนั้นอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและ
บรรจุภัณฑจึงตองทําการทบทวนและวิเคราะหจุดออน จุด
แข็ง โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและ
บรรจุภัณฑ เพื่อการพัฒนาการจัดการท่ีประสิทธิภาพของ
ธุรกิจส่ิงพิมพ ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปท่ี 1: การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  

ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑของประเทศไทย  

(ท่ีมา: AIRA Research, 2557) [4] 

 

 อยางไรก็ตาม ตามกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
เหตุผลท่ีทําใหองคการ ( ท้ังท่ีหวั งและไมหวังผลกําไร) 
จํา เปนตองเกาะ ติดความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกที่อาจสงผลตอการดําเนินองคกร เชน เพ่ือรักษา
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือตรวจสอบโอกาสและภัย

จุดแข็ง

จุดแข็ง (Strength)
1.หวงโซอุปทานแข็งแกรง มี
อุตสาหกรรมตนน้ําคือ 
กระดาษ
2.คลัสเตอรท่ีเข็มข็ง
3.มีนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
4.คุณภาพและประสบการณสูง

จุดออน (Weakness) 
1.ขาดแคลนแรงงานทักษะ
การพิพม
2.ขาดทักษะการใชภาษา
3. ขาดความรูวิศวกรรม
ส่ิงพิมพ
4. ตองนําเขาเครื่องจักร

โอกาส (Opportunity)
1.ขนาดมูลคาตลาหใน AEC
2.การขยายตัวของเศณษฐกจิ
ใน AEC
3.ยุทธศาตรของไทยเปนศุนย
กลางในภูมิภาค

อุปสรรค (Threat)
1.การยายแรงงานท่ีมีฝมือไป
ตางประเทศในอนาคต
2.ตนทุนขนสงสูงมาก
3.โครงสรางพื้นฐานเชน 
อินเตอรเน็ต และเครือขาย
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คุกคาม เพ่ือประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคการ 
โดยเฉพาะการอาศัยขอมูลดังกลาวประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารองคกร ดังนั้น เพ่ือการวิเคราะหแผนงานเพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดเสนอแนวทางทางใน
การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอสภาพแวดลอมขององคการ 
โดยใช “PEST (LE)” ในการวิเคราะห ดังนี ้
 P – Political การเมือง 

 E – Economic เศรษฐกิจ 

 S – Sociological สังคม 

 T – Technical เทคโนโลย ี

 L – Legal กฎหมาย 

 E – Environmental ส่ิงแวดลอม 

 P – Political การเมือง ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเมือง

ท่ีอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ 

อาทิ ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล การ

เปล่ียนแปลงภายในรัฐบาล E – Economic เศรษฐกิจ อาทิ 

ภาวะเศรษฐกิจปจจุบันภายในประเทศ แนวโนมเศรษฐกิจ

ภายในและตางประเทศประเด็นทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษี อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน และ ภาวะเงินเฟอ 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร เชน รายไดและ

อัตราการวางงาน การคาระหวางประเทศ เชน อัตราสวน

การนําเขา / สงออก  

 S – Sociological สังคม ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสังคมท่ี

อาจสงผลกระทบตอองคการ อาทิ สื่อ โดยเฉพาะการ

นํา เสนอขอ มูลขา วที่ เ กี่ ย วขอ งกับอ งคก ร ป จจัยทาง

ประชากรศาสตร เชน อายุ เชื้อชาติ ขนาดครอบครัว และ

ชาติพันธุ รูปแบบในการดําเนินชีวิต ทัศนคติทางสังคม ที่มี

ผลตอรูปแบบของกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ ท่ีองคกร

ดําเนินการ สุขภาพประชากร อายุขัยเฉล่ีย และมาตรฐาน

การครองชีพ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกิจกรรมสันทนาการ

ท่ีเปนท่ีนิยมในสังคม T – Technical เทคโนโลยี ประเด็นท่ี

กับเทคโนโลยีท่ีอาจสงผลกระทบตอองคการ อาทิเทคโนโลยี

ท่ีองคก ารใช ในการผลิตและบริการจํา เปนตองพัฒนา

ปรับปรุงหรือไม และผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอ

กระบวนการผลิตกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสัญญา

อนุญาต สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญานวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี  การประดิษฐ และการคนพบใหมๆแหลง

พลังงานและเช้ือเพลิงใหมที่สามารถใชในการผลิตและ

บริการความกาวหนาของอิน เทอรเน็ตและเครือขายการ

ส่ือสาร L – Legal กฎหมาย ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ

กฎหมาย ท่ีอาจ ส งผลกระทบตอองค ก าร อ าทิ  การ

เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย เชน กฎหมายการจางงาน 

กฎหมายดาน ส่ิงแวดลอม และกฎหมายการคุมครอง

ผูบริโภค 

 E – Environmental สภาพแวดลอม ประเด็น ท่ี

เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอองคกร 

อาทิประเด็นท่ีเกี่ยวของกับนิเวศวิทยา เชน ท่ีตั้งของบริษัท 

ประเด็นที่ เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท้ังในระดับชาติและ

นาน าชา ติ  เชน  ปรากฏ การณภั ย ธรรมชา ติ  สึ นา มิ 

สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน รูปแบบของการบริหาร

จัดการองคการ ความสัมพันธของพนักงาน วัฒนธรรม

องคกร ทัศนคติของพนักงาน 

 ผูวิจัยสรุปไดวา การใช PEST analysis เพ่ือการวาง

แผนการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมสิงพิมพและบรรจุ

ภัณฑในประเทศ ควรพิจารณาจากการวิเคราะหดวย PESTE 

 P – Political การเมือง ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ

ดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ คือ ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล นโยบาย

ของรัฐบาล ผูประกอบการควรปรับแผนการดําเนินธุรกิจ

ดวยการมุงประเด็นที่สอดคลองกับภาครัฐและนโยบายของ

รัฐเพ่ือความอยูรอดและย่ังยืน E – Economic เศรษฐกิจ 

แนวโนมของการลดลงของการใชส่ิงพิมพมีนอยลงเนื่องจาก 

การใช ส่ือส่ิงพิมพออนไลนมากข้ึน นั้นผูประกอบควรตอง

ทบทวนและตระหนักถึงกลยุทธท่ีจะนํามาใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ใหเปนที่นาสนใจและยังคงมีความตองการตอ

ตลาดมากข้ึนแมจะอยูในยุคแหงเทคโนโลยีก็ตาม 

 S – Sociological สังคม ปจจัยทางสังคมท่ีสําคัญตอ
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย คือ การ
สรางภาพลักษณท่ีดี และไมสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
ขององคการ การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การไม
ปลอยน้ําเสีย และการมุงเนนเร่ืองการบริหารจัดการองคการ
แบบมีจริยธรรมและการมีสวนรวมของผูมีเกี่ยวไดเสียกับ
ธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพขององคการ T – Technical 
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เทคโนโลยี ปจจุบันความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค
เปล่ียนแปลงไป ความตองการสะดวกสบายมีมากขึ้น 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดย เฉพาะวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต ผูประกอบการควรตระหนักถึงความ
ตองการของลูกคามากขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีโดดเดน
เพ่ือตอบสนองความตองการอยางย่ังยืน 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 เ พ่ือ ศึกษาสภาพแวดลอมการบริหารจัดการของ

อุตสาหกรรมส่ิงพิมพบรรจุภัณฑในประเทศไทย 

 

3.  วิธีการวิจัย 
 ก า รศึ ก ษ า ค ร้ั ง นี้ ใ ช รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย เ อ ก ส า ร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาคนควาและเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
กระดาษจากส่ือตางๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ วารสาร 
บทความ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยและสื่อตางๆ ที่มี
ความเกีย่วของ รวมทั้งเอกสารจากหนวยงาน สมาคมตางๆท่ี
เกี่ยวของ อาทิ สมาคมการพิมพไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ
ไทย สมาคมบรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกไทย เปนตน เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลเบ้ืองตน จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมา
พิ จ า รณ า สั ง เ ค รา ะ ห ร ว ม กั บ ก ร อ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
สภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis)และการ
วิเคราะห PESTEL Analysis  เพ่ือเปนกรอบในการศึกษา 
 

4.  ผลการวิจัย 
 ในการนําเสนอผลการวิจัย  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงคในประเด็นของการวิเคราะหสภาพแวดลอม

เกี่ยวกับการบริหารจัดการของของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

กระดาษในประเทศไทย โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ปจจัยภายในท่ีเปนจุดออน จุดแข็ง และปจจัยภายนอกที่เปน

โอกาส อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เม่ือพิจารณา

จากขอมูลที่ ไดศึกษาคนควาจากเอกสารทําใหทราบวา

อุตสาหกรรมส่ิงพิมพบรรจุภัณฑในประเทศไทย ยังมีจุดแข็ง

ทางดานหวงโซอุปทานท่ีแข็งแกรง มีอุตสาหกรรมตนน้ํา คือ 

กระดาษ และยังมีการรวมกลุมของสมาคมตางๆท่ีเข็มแข็ง 

รวมไปถึง การมีนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร แหงแรกของโลก

ของการพิมพ นอกนนี้คุณภาพและประสบการณความเกี่ยว

ชาญในอุตสาหกรรมคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคูแขงขันราย

อื่นๆ จุดออนที่พบ คือ การขาดแคลนแรงงานทักษะดาน

พิมพ การใชภาษตางประเทศ ความรูเร่ืองวิศวกรรมการ

พิมพ และประเทศไทยยังตองเพ่ิงการนําเคร่ืองจักร โอกาส

ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมสิงพิมพและบรรจุภัณฑ ยัง

ถือไดวาเปนโอกาสท่ีสําคัญ อาทิ การขยายตลาดในยุค AEC 

เ พ่ือ เ พ่ิมฐานการผลิ ตขอ งอุ ตสาหกรรมและการ เปน

ศูนยกลางของส่ิงพิมพ หรือท่ีเรียก Printing Hubc และ 

อุปสรรคท่ีมีผลตอการบริหารจัดการของอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย คือ การยายแรงงาน

ท่ีมีฝมือไปยังประเทศอื่นๆในอนาคต มีตนทุนท่ีสูงมากในการ

ขนสงและที่ สําคัญปจจุบันการใชสื่อออนไลนมีอิทธิพล

คอนขางสูงในการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

และบรรจุภัณฑในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะหพบวา เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอม
ของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย 
กลาวไดวาประเทศไทยยังเปนผูสงออกส่ิงพิมพและบรรจุ
ภัณฑกระดาษรายใหญท่ีสุดในอาเซียน คิดเปนเงินปละ
ประมาณ 60,000 ลานบาท โดยสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (สอท) ตั้ งเปาหมายวา เมื่ อ เข าสูตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 มูลคาการ
สงออกจะเพ่ิมเปน 100,000 ลานบาท (กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ, 2558) [5] และในป 2558 อุตสาหกรรม
ส่ิงพิมพในสวนของหนังสือพิมพ นิตยสารไมมีการขยายตัว
เพ่ิม แตอ าจมี โอกาสเห็นการปรับลดตัวลง เนื่องจาก
พฤติกรรมของผูอานเร่ิมหันไปนิยมใชบริการสื่อออนไลน
เพ่ิมขึ้น เพราะสะดวกและขาวสารรวดเร็วกวา ที่สําคัญไม
ตองเสียคาใชจาย ดังนั้น อุตสาหกรรมส่ิงพิมพจะยังคงตองมี
การปรับตัวเพ่ือใหอยูรอดดวยการนําขอมูลไปผูกติดกับสื่อ
ออนไลน สวนส่ือทีวีจะมีการแขงขันคอนขางมาก ในการ
นําเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่ดีและตองมีคุณภาพ เพ่ือความ
อยูรอด (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.), 2557) 
[6] ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุ
ภัณฑจึงตองสรางและพัฒนาจุดแข็งท่ีมีอยูใหดียิ่งขึ้นและใช
โอกาสท่ีมีเพิ่มชองทางการขยายตลาดใหมากข้ึนเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดีของกิจการ 
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5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน  พบวาอุตสาหกรรม
ส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย ซึ่งยังมีอัตราการ
เจริญเติบโตอีกมากและมีโอกาสเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด
การยกระดับภาคการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให
สูงข้ึนอีก ดังนั้นการยกระดับใหเขาสู Industry 4.0 เพื่อให
สอดคลองกับท่ีภาครัฐไดตั้งเปาหมาย Industry 4.0 คือ การ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตมาใชในการผลิตสินคา 
สามารถผลิตสินคาไดหลากหลายตามความตองการเฉพาะ
ของผูบริโภค และยังตองสอดคลองกับสภาพสังคมยุคใหมท่ี
กําลังเปน paperless society และนโยบาย Digital 
Economy ของรัฐบาล รวมทั้งการผลักดันยุทธศาสตร 
Trading Nation ที่จะทําใหไทยเปนชาติการคาในภูมิภาค
และระดับโลก (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2558) 
[6] การมีนิคมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑสินสาคร 
อีกท้ังปจจุบันคุณภาพงานพิมพของไทยจัดอยูในระดับสากล 
ทําใหตางชาติเล็งเห็นถึงศักยภาพความพรอมในดานงาน
พิมพของไทย จึงเปนชองทางใหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑท่ียัง
ขยายตัวไดอีกมาก (AIRA Research, 2557) [7] อยางไรก็
ตาม อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ ยังคงเผชิญกับ
ปญหาหลายๆ ดาน ท้ังในดานการพัฒนาเทคโน โลยี
โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอรและดิจิตอลท่ีเขามาแทนที่การ
ใชส่ิงพิมพ ประกอบกับศักยภาพของคูแขงขันในภูมิภาค เชน 
สิงคโปร ฮองกง และจีน เปนตน พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทํา
ใหภาครัฐและภาคเอกชนของไทยจําเปนตองปรับตัวใน
หลายดาน เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพขององคการ 
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2558) [8] การขาดแคลนแรงที่ยังสงผลตอการบริหารจัดการ
ของกิจการ อยางไรก็ตาม เพ่ือการบริหารจัดการที่ เมื่อ
วิเคราะหตามสภาพแวดลอม ถือวาอุตสาหกรรมยังสามารถ
บริหารจัดการใหดีไดและยังมีวัตถุตนน้ําที่แข็งแกรงอีกท้ัง 
มีคลัสเตอรท่ีเขมแข็งจึงทําใหอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไทยไมแพ
ชาติใด เพียงแคปรับและยกระดับการบริหารเพ่ือรับความ
เส่ียงและรับอัตรากําลังการเติบโตใหมากข้ึนเพ่ือความยั่งยืน
ขององคการ 
 ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ ธีรศักด์ิ กัญจนพงศ 

(2554) [9]  ซึ่งพบวา สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป มีผล

ตอการบริหารจัดการองคกร ดังนั้นองคการจะตองสรางกล

ยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลมท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือศักยภาพใหกับกิจการ และยังสอดคลองกับ พิทยา บวร

วัฒนา (2544) [10]  ไดกลาววา สภาพแวดลอม หมายถึง 

ทุกส่ิง ทุกอยางท่ีอยูนอกองคการ อันไดแก ปจจัยทาง

เศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคม โครงสรางของ

กฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม ดังนั้นองคการจะตอง

สรางและพัฒนาการบริหารจัดการอยางมีระบบเพื่ อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืนตอไปนอกจากนี้ 

 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2547) [11]  ไดกลาววา 
สภาพแวดลอมของ องคการ หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ท่ีอยู
ลอมรอบองคการและสามารถสงผลกระทบ ตอการทํางาน 
และการเขาถึงทรัพยากรที่หายาก ไดแก วัตถุดิบ คนงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ ขอมูลขาวสารท่ีใช และยังสอดคลองกับ 
Abhishek Gupta (2013) [12] ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ี
สําคัญสําหรับแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนที่ระดับภูมิภาค
และระ ดับชาติ การกําหนดเกี่ ย วกับบทบาทของการ
วิเคราะหสิ่งแวดลอมในการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการ
ขององคการ โลกท่ีซับซอนในปจจุบันจําเปนตองพิจารณา
ผลกระทบของปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับองคการในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ ยุทธศาสตร การวางแผนของธุรกิจ
รวมถึงการแบงการทํางานท้ังหมดและทิศทางท่ีดีในประเทศ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย มนุษยเชิงกลยุทธ การวางแผน
ทรัพยากรเปนกิจกรรมที่สําคัญในทุกอุตสาหกรรม ในการ
วางแผนเชิงกลยุทธก็สามารถใชวิธีการวิเคราะหที่แตกตาง
กันและเทคนิคมีลักษณะเฉพาะอุตสาหกรรมและนํามา
ประยุกตเพ่ือใชในการบริหารจัดการองคการตอไป อยาง
ย่ังยืน 
 

7. บทสรุป 
 สรุปไดวา อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑใน
ประเทศไทย จากการศึกษาคนควาจากเอกสารและขอมูล
หลากหลายดาน พบวา การท่ีอุตสาหกรรมจะอยูรอดไดและ
มีก า รบ ริ ห า รจั ด ก า รอ ง ค ก าร ท่ี ดี  จึ งค ว ร คํ า นึ งถึ ง
สภาพแวดลอมและปจจัยรอบดานที่ส วนเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม และสงผลกระทบตออุตสาหกรรม ดังนั้น
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย จึงตอง
สรางและพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ิมทักษะใหกับบุคลากร การ
สงไปอบรมทางดานภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับตลาด 
สมาคมอาเซียนท่ีเติบโดและเปนชองทางที่มีโอกาสทางการ
แขง หากมีการพัฒนาฝมือแรงงานและการเพิ่มทักษะความ
เช่ียวชาญดานงานพิมพ ท่ีโดดเดนและ มีการสรางและ
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ออ ก แบบก ล ยุทธ ท่ี ห ลา ก หลา ยและ สอ ดค ล อ งกั บ
วัตถุประสงคขององคการ การปรับประยุกตเพ่ือลดความ
เส่ียงใหกับองคการ การขาดแคลนแรงงานถือเปนปจจัยท่ี
สําคัญของกิจการ เพราะอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุ
ภัณฑเปนอุตสาหกรรมท่ีตองอาศัยประสบการณความ
ชํานาญของทักษะการพิมพ นอกจากนี้การวิเคราะหปจจัย
ตางๆท่ีสงผลตอการบริหารจัดการขององคการ อาทิ P – 
Political การเมือง E – Economic เศรษฐกิจ S – 
Sociological สังคมT – Technical เทคโนโลยีL – Legal 
กฎหมาย E – Environmental สิ่งแวดลอม เพ่ือความ
สมดุลและการนําปจจัยเหลานี้ไปปรับปรุงและพัฒนาและให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนและ
ตลอดไป 
 

8. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 8.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ในการบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพธุรกิจส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ ภาครัฐควรมี
น โยบาย ท่ีชัด เจน ในก ารกํ ากั บดู แลเกี่ ย ว กับการใ ห
ความสําคัญในการสรางสรรคผลงานดานการพิมพมากขึ้น 
การกระตุนเศรษฐกิจโดยการสรางนวัตกรรมใหมๆใหกับ
เพราะการพิมพจะโตมากย่ิงขึ้นหากภาครัฐมีการสนับสนุน
ธุรกิจกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม และควรมี
การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการพิมพ การสนับสนุนการ
เรียนและเพ่ิมทักษะความเช่ียวชาญมากขึ้น 
 8.2  ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ: ในการศึกษาคร้ังตอไป
ควรศึกษาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุ
ภัณฑในประเทศ การออกแบบและสรางนวัตกรรมในงาน
พิมพใหแตกตางจากคูแขงขัน และเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
อื่นๆในภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน ฮองกง สิงคโปร และ อื่นๆ 
เปนตน เพ่ือวัดศักยภาพและเพ่ือเพิ่มการบริหารจัดการ
ใหกับอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑในประเทศไทย 
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และการมุงเนนไปที่การบริหาร
จัดการภายในองคการมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอมในประเทศไทย ซึ่งขอมูลท่ี

ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยขอมูลเอกสาร Documentary Research เพื่อนําขอมูลเบ้ืองตนมาวิเคราะหเพื่อหาแนว

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอม โดยวิเคราะหดานทรัพยากรในการผลิต การใชทรัพยากรน้ํา 

กระบวนการผลิตท่ีสงผลตอส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาเปนกรอบแนวคิด ผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมที่มี

การใชน้ํามากและมีการระบายน้ําเสียออกสูส่ิงแวดลอมสูงสุดอยูในลําดับท่ี 3 ของอุตสาหกรรมท้ังหมดในประเทศ ในอุตสาหกรรม

ฟอกยอมมีการใชทรัพยากรในการผลิตท่ีหลากหลาย ไดแก สีเคมี ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน โดยใชน้ําเปนตัวกลางในกระบวนการ

ผลิตทุกข้ันตอน ของเสียที่เกิดในกระบวนการฟอกยอมไดแก น้ําเสีย ของเสียที่เกิดจากการผลิตเชน เศษดาย และกลิ่นเหม็นของ

สารเคมี น้ําเปนของเสียในกระบวนการผลิตท่ีภาคอุตสาหกรรมตองใหความสําคัญเปนอยางมากเพราะสงผลตอส่ิงแวดลอมโดยตรง 

ในการจัดการส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอมมีการนําวิธีการลดของเสียจากแหลงกําเนิดมาใชในกระบวนการผลิต อาทิเชน 

การเลือกสีท่ีเหมาะสมกับงานเพ่ือลดการใชน้ําในกระบวนการผลิต การบําบัดน้ําดวยวิธีการทางชีวภาพเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน

การบําบัดน้ํา สงผลการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอมใหมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรมฟอกยอม 
 

Abstract 
    This research aims to study the environmental management of the dyeing industry in Thailand 

which the data used in this study, the research documents. The preliminary data were analyzed to identify 

the environmental management of the dyeing industry. An analyzing the resources to produce, the use of 

water resources and processes that affect the environment to develop a conceptual framework. The research 

found that Dyeing industry is an industry with a lot of water and the waste water into the environment in 

order to maximize all three of the industry in the country. Dyeing industry resources are used to produce a 

variety of colors, including chemical, water and energy resources, using water as intermediaries in the 

production process. Of waste generated in the dyeing process, including waste water resulting from the 

production of items such as threads and the stench of chemicals. The waste water produced in the process 

industry need to focus on is the impact on the environment directly. In environmental management of 

industrial dyeing method is introduced to reduce waste from source used in the production process such as 
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choosing a color that suits to reduce water consumption in the production process. Water treatment methods 

to ensure the effectiveness of microbes in water treatment. The environmental management of Dyeing 

industrial efficiency. 

Keyword: Management, Environmental and Dyeing industrial 

 

 

1. บทนํา 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทย จัดเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญและครอบคลุมอุตสาหกรรมยอย

หลายอุตสาหกรรม หากพิจารณาตามหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมสามารถแบงออกเปน 3 

อุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญ คือ กลุมอุตสาหกรรมตนน้ํา กลุม

อุตสาหกรรมกลางน้ํา และกลุมอุตสาหกรรมปลายน้ํา โดย

อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมที่อ ยู ในกลุ ม

อุตสาหกรรมกลางน้ําซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีตองอาศัย

วัต ถุ ดิบจากอุตสาหกรรมสิ่งทอตนน้ํา  โดยนํามาผาน

กระบวนการเปนใหเปนผลิตภัณฑใหมดวยการฟอกยอม 

อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญใน

การสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑผาผืน 2 ถึง 3 เทา โดยผาน

กระบวนการฟอกคือทําใหผาขาวและสะอาด กอนท่ีจะทํา

การยอมสี เพ่ือใหเหมาะสมในการใชงาน มีคุณคาในดาน

ความสวยงาม นาใช สวมใสสบาย และเพ่ือใหเหมาะกับการ

ใชงานในดานตางๆ นําไปสูอุตสาหกรรมส่ิงทอปลายน้ําเปน

เคร่ืองนุงหม และเสื้อผาสําเร็จรูป ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย[1] 

 ข อ มู ลข อ งก า รส ง อ อ ก ข อ งป ระ เ ทศ ไ ท ยพ บว า

อุตสาหกรรมกรรม ส่ิงทอและเค ร่ือ งนุ งหมเปนอีกหนึ่ง

อุตสาหกรรมท่ีทํารายไดใหกับประเทศเปนอันดับ 7 ของการ

สงออกท้ังหมด โดยมีอุตสาหกรรมฟอกยอมของไทย เปน

กลุมอุตสาหกรรมกลางน้ําท่ีสรางมูลคาใหกับอุตสาหกรรมส่ิง

ทอและเคร่ืองนุงหมไทยเปนอยางมาก แตในชวง 2-3 ปท่ี

ผานมา พบวาภาพรวมการสงออกส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

ของไทยหดตัวลงอยางตอเนื่อง ตามสภาพเศรษฐกิจโลกท่ี

ชะลอตัว สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย[2] จากการ

มุ งห วั งขอ งภ าค รั ฐ ใน ป  2 559  นี้  ใน ก ารยก ระดั บ

อุตสาหกรรมไทยสูการแขงขันโดยมีนโยบายคลัสเตอร

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมซึ่งเปนฐานอุตสาหกรรม

ท่ีสามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรมในอนาคตผานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และผลิตภาพการผลิต ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ 

ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก[3] ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 แนวโนมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมใน

เชิงนโยบายคลัสเตอร ของภาครัฐ 

ท่ีมา: ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก 

(2559) [3] 

 
 อุตสาหกรรมฟอกยอมท่ีเปนอุตสาหกรรมมีสวนสําคัญใน

การสรางมูลคาใหกับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และใน

ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมที่มี

กระบวนการผลิตใชเวลานาน มีข้ันตอนการผลิตหลาย

ข้ันตอน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม[4] รวมถึงเปน

อุตสาหกรรมท่ีใชน้ําเปนปริมาณมากในแทบทุกขั้นตอนใน

กระบวนการผลิตต้ังแตกระบวนการเตรียมผา การใหสีและ

การตกแตงสําเร็จ น้ําเสียที่เกิดจากอุปกรณตางๆ ภายใน
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โรงงานตองผานการบําบัดของโรงงานกอนปลอยสูแหลงน้ํา 

ซึ่งเปนปญหาหลักในดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ท้ังดาน

ปญหาของการใชน้ําและการบําบัดน้ําเสียในโรงงานฟอก

ยอม สถาบันส่ิงแวดลอมไทย[5] ในการสรางศักยภาพใหกับ

อุตสาหกรรมฟอกยอมสิ่งที่ควรตองคํานึงถึงคือ โรงงานมี

ประสิทธิภาพพรอมและมีความพรอมในการลงทุน เพ่ือเปน

การทํางานในทิศทางเดียวกันนํามาสูนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม[4] ปจจุบันประชาสังคมโลกใหความสําคัญกับ

ปญหาสภา พแวดล อ ม  ภ าค รัฐจึ งให ก ารสนับสนุ น

ภาคอุ ตสาหกรรมในการผลิ ตวั ต ถุ ดิบที่ เป นมิ ตรต อ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือรองรับความตองการในตลาดโลกข้ึนในทุก

ภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับ

ปญหาสภาพแวดลอม ดวยเหตุผลของตัวอุตสาหกรรมฟอก

ยอมเปนอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ํามากและมีการระบายน้ํา

เสียออกสูสิ่งแวดลอมสูงสุดอยูในลําดับท่ี 3 ของอุตสาหกรรม

ท้ังหมดในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม[6] 

 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมฟอก

ยอมเปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาใหกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร่ืองนุงหมของประเทศไทยไดและมีโอกาสในการสราง

คว ามสามารถทางกา รแข งขั น ให เ กิ ด ขึ้น ได ใ น ภา ค 

อุตสาหกรรม แตอยางไรก็ดีประเทศไทยตองมีการปรับตัวใน

การผลิตให เปน มิตรตอสิ่ งแวดลอมเพ่ือรองรับการให

ความสําคัญตอประชาสังคมโลก และรองรับตอนโยบาย

ภาครัฐที่ใหการสนับสนุน ทําใหผูวิจัยสนใจในการศึกษาการ

บริหารจัดการส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอมท่ี

สามารถสงเสริมและพัฒนาใหอุตสาหกรรม ส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหมในประเทศไทยสามารถแขงขันไดในอนาคต จึง

นํามาซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ส่ิ งแ ว ดล อ ม ขอ ง

อุตสาหกรรมฟอกยอมในประเทศไทย 

 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ก า รศึ ก ษ า ค ร้ั ง นี้ ใ ช รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย เ อ ก ส า ร 

(Documentary Research) โดยการศึกษาคนควาและเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฟอกยอมจากสื่อตางๆ 

ไดแก เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ 

รายงานการวิจัยและสื่อตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของ รวมท้ัง

เอกสารราชการหนวยงานราชการ อาทิ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนตน เพื่อ

นํามาใชเปนขอมูลเบ้ืองตน จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมา

พิจารณาสังเคราะหถึงแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอม โดย

วิเคราะหประ เด็น ดานท รัพยากรในการผลิต การใช

ทรัพยากรน้ํา กระบวนการผลิตท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอม 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อเปนกรอบในการศึกษา 

 
4. ผลการวิจัย 
 ในการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงคในประเด็นของการศึกษาการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอมในประเทศไทย โดย

วิเคราะหประ เด็น ดานท รัพยากรในการผลิต การใช

ทรัพยากรน้ํา กระบวนการผลิตท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอม 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 ผลการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมฟอกยอมมีกระบวนการ
ฟอกยอมเปนการใชสารเคมีและสียอมโดยอาศัยน้ําเปน
ตัวกลางต้ังแต เร่ิมจากการใชน้ําในกระบวนการฟอกยอม
ต้ังแตข้ึนตอนการเตรียมผากอนการยอมจนถึงการตกแตง
สําเร็จ ดังแสดงในรูปท่ี 2 นอกจากจะใชน้ําเพื่อเปนตัวกลาง
ในกระบวนการฟอกยอมแลวยังใชน้ําเพื่อการลางทําความ
สะอาดวัสดุที่นํามาฟอกยอมกอนนําเขาสูข้ันตอนตอไป การ
ใชน้ําในหมอไอน้ําอุตสาหกรรมฟอกยอมสวนใหญจะใชไอน้ํา
เปนตัวใหความรอนกับน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิตหรือน้ําท่ี
เปนตัวกลางในกระบวนการฟอกยอม ไอน้ํานี้ถาเย็นตัวลงจะ
กลั่นตัวเปนน้ําสะอาดท่ีสามารถนํากลับมาปอนหมอไอน้ํา 
(Boiler) ใหมได 
 การใชน้ําในการหลอลื่นเพ่ือลดอุณหภูมิของน้ํายอมใหลง
ในระยะเวลาอันส้ันโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความรอน 
(Heat Exchange) น้ําหลอเย็นเปนน้ําสะอาดที่สามารถนํา
กลับมาใชใหมได รวมถึงการใชน้ําในการลางทําความสะอาด
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อุปกรณเคร่ืองจักร คู มือแนวทางการจัดการน้ําท้ิงของ
โรงงานฟอกยอม ส่ิงทอ [1 ] น้ํ าเ สียสว นใหญ เกิดจาก
กระบวนการผลิต สามารถแบงลักษณะการเกิดน้ําเสียไดเปน 
2 สายหลัก คือ สายแรก น้ําเสียที่มีสีและสารเคมีมาจากขึ้น
ตอนการฟอก ยอม ซึ่งน้ําเสียสายแรก มีคาความเปนกรด
ดางสูง สําหรับน้ําเสียสายท่ีสองเปนน้ําเสียท่ีไมมีสีแตอาจมี
สารเคมีปนบางเล็กนอยมาจากข้ึนตอนการเตรียมผากอน
การนําไปยอม รวมท้ังน้ําท่ีเกิดจากการลางพื้นท่ีบริเวณ
ปฏิบัติงาน ลางภาชนะอุปกรณ และลางระบบและถังกรอง
น้ําเพ่ือผลิตน้ําสําหรับเขาหมอไอน้ําโดยปริมาณน้ําเสียและ
คามลสารมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน รูปแบบ
เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต สียอมและสารเคมีอื่นๆ ท่ีใช เปน
ตน ในกระบวนการผลิตจะมีของเสียท่ีเกิดขึ้นมีที่สามารถนํา
กลับไปใชประโยชนซ้ํา คือ ผลิตภัณฑไมไดคุณภาพตาม
ความตองการ น้ําเสียท่ีสามารถบําบัดไดแลวนํากลับมาใชซ้ํา 
เศษของขี้ด ายและเศษผาดิบเปนของเสีย ท่ีสามารถนํา
กลับมาใชซ้ําไดเชนกัน และของเสียในรูปของกลิ่นเหม็นท่ี
เกิดขึ้นเปนกล่ินของสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต หาก
จัดการไมดีอาจเปนอันตราย ตอผูปฏิบัติงานได สํานักจัดการ
คุณภาพน้ํา[7] 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงกระบวนการฟอกยอม วัตถุดิบ และของเสียท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการฟอกยอม 

ที่มา: คูมือแนวทางการจัดการน้ําทิ้งของโรงงานฟอกยอม 
ส่ิงทอ [1] 

 เมื่อพิจารณาถึงการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมของ
อุตสาหกรรมฟอกยอม กลาวไดวา ภาครัฐมีการศึกษาวิจัย
ควบคูกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการต่ืนตัวใหความสําคัญ
กับส่ิงแวดลอมโดยใหความสําคัญการทรัพยากรน้ําเปนอยาง
มาก ไดมีการเขารวมโครงการกับทางภาครัฐมีบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมดวยการนําเทคนิคการลดมลพิษจากแหลงกําเนิด
มาใชในกระบวนการผลิต โดยการปรับเปล่ียนวัตถุดิบในการ
ผลิต การเลือกสียอมและสารเคมีท่ีใชอยางเหมาะสม การ
เลือกใชสารเคมีท่ีเหมาะสมจะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งใน
การลดของเสียที่ มีผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอม เนื่องจาก
สารเคมีแตละชนิดจะมีความเปนพิษท่ีแตกตางกันและการใช
ปริมาณสารเคมีหรือสียอม ในปริมาณที่เหมาะสมเปนการลด
ปริมาณสารเคมีสวนเกิน ซึ่งปริมาณสารเคมีสวนเกินนั้นจะ
กลายเปนมลพิษทางน้ําตอไป จากการศึกษากระบวนการ
ฟอกยอมพบวา หากสามารถลดปริมาณสารเคมีได 20-50% 
จะสามารถลดปริมาณของสีในน้ําท้ิงในรูปของบีโอดี (บีโอดี 
คือสารเคมีท่ีละลายอยูในน้ําของกระบวนการฟอกยอม) ได
ถึงประมาณ 30-50% ผลดีอีกประการท่ีเห็นไดชัดก็คือ
คาใชจายในการใชสารเคมีจะลดลง จากการศึกษาพบวาการ
เลือกสารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรมมีผลอยางมากตอการ
จัดการสิ่งแวดลอม เพราะการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีจุดกําเนิด
สงผลตอการจัดการข้ึนสุดทายหลังจากท่ีการผลิตแลวเสร็จ 
อาทิเชน การเลือกสารเคมีที่ทําใหเกิดคาบีโอดี ต่ําแทน
สารเคมีท่ีใชอยูเดิม การเลือกสียอมท่ีมีการผนึกสีกับเสนใย
สูงเพ่ือสงผลใหเกิดการประหยัดน้ําในการผลิต การเลือกสี
ยอมท่ีมีความตองการเกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ตํ่า ทําให
สามารถลดปริมาณเกลือหรือสารเคมีท่ีจําเปนลง และทําใหมี
สียอมปะปนมากับน้ําเสียนอยลง สาโรจน ปาสาทิกา[8] ใน
การบําบัดน้ําเสียมีโดยท่ัวไปการกําจัดสีของน้ําเสียจาก
โรงงานฟอกยอมจะใชวิธีการทางกายภาพและเคมี เชน การ
ใชโอโซน (Ozone Treatment) การกรองดวยแผนเยื่อ 
(Membrane Filtration) และการตกตะกอนดวยสารเคมี 
(Chemical Coagulation) วิธีบําบัดดังกลาวมีขอเสีย คือ มี
สลัดจเคมีและสารที่มีความเปนพิษเกิดข้ึนในปริมาณมาก 
รวมทั้งคาใชจายในการบําบัดสูง ท้ังยังเปนการเพ่ิมสารเคมี
เขาสูระบบสิ่งแวดลอม การใชวิธีบําบัดทางชีวภาพจึงเปน
ทางเลือกที่นาสนใจ และนาจะเหมาะสมในการนํามาบําบัด
น้ําเสียจากโรงงานฟอกยอม ซึ่งเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
ทางชีวภาพมีจุดประสงคห ลักคือ การกําจัดบีโอดีซึ่ ง
กอใหเกิดปญหาน้ําเนาเสีย โดยอาศัยจุลินทรียมาทําการยอย
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สลายแปรเปล่ียนสภาพของสารอินทรียตางๆ ไปเปนกาซ 
CO2 (ถาใชระบบเติมอากาศ) หรือไปเปน การ CH4 และ 
กาซซัลไฟด (H2S) (ถาใชระบบไมเติมอากาศ) เปนแนวทาง
ในการบําบั ดน้ํ า เ สีย เ พ่ือ จัดการสิ่ งแวดล อม ท่ี สํ า คัญ 
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย[1] 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน พบวาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอมในประเทศไทย 
ในปจจุบันใหความสําคัญในเร่ืองของการจัดการน้ํามาเปน
ลําดับแรก เนื่องดวยเหตุผลในดานของการใชทรัพยากรน้ํา
ในการผลิตจําเปนตองใชทรัพยากรน้ําในทุกข้ันตอนไมวาจะ
มีกระบวนการผลิตเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ี
ทันสมัยมากขึ้นเทาใดกระบวนการใชน้ําเพ่ือการฟอกยอมไม
สามารถลดลงได และการใชน้ําในปริมาณท่ีมากขึ้นการ
ปลอยน้ําลงสูส่ิงแวดลอมตองผานการบําบัดมีตนทุนในการ
ดําเนินการมากขึ้นตามไปดวย โดยแนวทางการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอมจึงปรับเปล่ียน
วิธีการในการผลิตโดยการเลือกชนิดของสีและสารเคมี ท่ี
เหมาะสม เพ่ือเปนการลดปริมาณการใชน้ําและสงผลถึงการ
บําบัดน้ําท่ีสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปน
แนวทางในการบริการจัดการส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรม
ฟอกยอม โดยการนําเทคโนโลยีสะอาดเขามาปรับใชกับ
อุตสาหกรรมฟอกยอม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ อาทิ 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล[9] ซึ่งพบวา น้ําท่ีใชในกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ใชน้ําในกระบวนการฟอกยอม 
ข้ันตอนสวนใหญจะถูกปลอยออกเปนน้ําเสียภายหลังการ
ผลิต หากสามารถหมุนเวียนไปใชประโยชนไดอีก ก็จะทําให
ความตองการใชน้ําในอุตสาหกรรมลดลงได และสอดคลอง
กับ คูมือเกณฑโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ[10] ไดกําหนด
เกณฑในการประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไวในสวน
ของการจัดการน้ําและน้ําเสีย เปนขอกําหนดที่สําคัญหนึ่งใน
การดานส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงกลาว
ไดวาในการท่ีจะพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน
อุตสาหกรรมฟอกยอมในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งได
อยางย่ังยืน ภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองใหความสําคัญใน
ดานทรัพยากรน้ําท้ังในดานของการใชในกระบวนการผลิตท่ี
มีการใชน้ําในทุกขั้นตอน ตลอดจนการบําบัดกอนปลอยลงสู
ส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการลดการใชและเพ่ิมประสิทธิภาพให
เกิดข้ึนของอุตสาหกรรมฟอกยอม 

6. ขอเสนอแนะ 
 6.1 ขอ เสนอแนะเชิงนโยบาย: ในการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรมฟอกยอม ภาครัฐควรมีนโยบาย

ท่ีชัดเจนในการกํากั บดูแล ให ความรู  เข า ถึ งโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยท่ัวถึงเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมในดานการใชทรัพยากรในการผลิตอยางมี

คุณคา และมีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคนิค 

ความรูใหมๆ เพ่ือใหสามารถนํามาพัฒนาองคกรไดอยาง

ย่ังยืน 

 6.2 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ : ในการศึกษาคร้ังตอไป
ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของ
อุตสาหกรรมฟอกยอมโดยเปรียบเทียบขอมูลกับแหลงผลิตท่ี
เปนคูแขงขันอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ เวียดนาม ลาว เปน
ตน 
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บทคัดยอ 
    อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในระบบเศรษฐกิจ จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวสงผลใหมูลคา

การสงออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมอยูในสภาวะชะลอดวยเชนกัน เพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขันใหเกิดขึ้นใน

ภาคอุตสาหกรรม บทความนี้มีจึงวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจัดการหวงโซอุปทานมาประยุกตใชในอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยบทความนี้เปนการศึกษารวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ 

งานวิจัย วารสารตางๆ เพ่ือสังเคราะหหาแนวทางในการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน โดยนําเสนอกลยุทธ 2 แบบ อันไดแก กลยุทธ

ทันเวลาพอดี และกลยุทธลดความสูญเสียโดยแนวคิดลีน ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีสามารถดําเนินรวมกันไดอยางตอเนื่อง เปน

กลยุทธท่ีรองรับการทํางานในระบบการไหลงานชิ้นเดียว (One-piece Flow) ซึ่งสามารถนํากลยุทธมาดําเนินการไดจริง สงผลตอ

การดําเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ได

กลาวถึงแนวทางในการสรางความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืนในอนาคตของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม และการแขงขัน 
 

Abstract 
    Garment industry is an important industry in the economy. The global economic slowdown resulted 

in the export value of garment industry is in decline as well. To build up the competitiveness of the industry. 

This article aims to provide approach to supply chain management applications in the garment industry. In 

order to effectively compete in the global market. This article was compiled from studies by academic 

research journals to synthesize various approaches to managing the supply chain. By offering a second 

strategy, including the Just in time strategy and strategies to reduce losses by lean concepts. This is a practice 

that has continued to perform together. A strategy that supports the one-piece flow. This strategy can be 

implemented practically. Affecting the operational efficiency of the industry. And create a competitiveness to 

the industry. Also discussed ways to build sustainable competitiveness of garment industry in Thailand. 

Keywords: Supply Chain Management, Garment Industry and Competitiveness 
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1. บทนํา 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทยเปนหนึ่งในสินคาสงออกท่ี

นํารายไดเขาสูประเทศ ประเทศเปนอันดับ 7 ของการ

สงออกท้ังหมด ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา พบวาภาพรวมการ

สงออกสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไทยหดตัวลงอยางตอเนื่อง 

ตามสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย[1] จากขอมูลพบวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปน

ประเทศคูคาหลักในการสงออกส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของ

ไทยในเดือนกรกฎาคม มีการสงออกที่ลดลง รอยละ 5.3 

ลดลงจากป 2558 กระทรวงพาณิชย, 2559[2] โดยคูแขงท่ี

สําคัญของประเทศไทยเปนประเทศท่ีอยูในกลุมอาเซียน 

ในชวงเดือนพฤษภาคม ขอมูลแสดงถึงสัดสวนท่ีชัดเจน 

ประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 4 โดยมี เวียดนาม อินโดนิเชีย 

กัมพูชา ไทย และฟลิปปนส ตามลําดับในการสงออกไป

ประเทศสหรัฐอเมริกา สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ 

กรุงวอชิงตัน[3] จากขอมูลในการสงออกท่ีลดลงนี้ภาครัฐเอง

มองเห็นถึงความจําเปนท่ีประเทศไทยตองมีการปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการภายในอุตสาหกรรมเพ่ือสราง

ความสามารถในการแขงขันใหเกิดขึ้น เพ่ือในสอดรับกับ

นโยบายของภาครัฐที่มีแนวทางในการยกระดับอุตสาหกรรม

ไทยสูการแขงขันโดยมีนโยบายคลัสเตอรอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร่ืองนุงหมซึ่งเปนฐานอุตสาหกรรมที่สามารถตอยอด

ไปสูอุตสาหกรรมในอนาคตผานการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

แปลงสภาพการผลิต  ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ  ธุรกิจ  และ

เศรษฐกิจฐานราก, 2559[4] ผูผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร่ืองนุงหม จึงควรพิจารณาและใหความสําคัญกับการ

ป รับ ระบ บบ ริห ารจั ด ก าร ให มี ก าร ว างแผนอ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือลดตนทุนท่ีไมกอใหเกิดมูลคา และลด

เวลาท่ีสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน มุมมองการทํางานแบบ

เปนภาพรวมและทุกฝายที่เกี่ยวของในกระบวนการทํางานได

ประโยชนรวมกัน ซึ่งทางออกของการปรับระบบการบริหาร

จัดการนี้ตองใหความสําคัญตอบริหารจัดการภายในควบคู

กับภายนอก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช

ในการประสานงานระหวางกันดวยความรวดเร็ว และการนํา

ระบบการจัดหวงโซอุปทานมาใชในการดําเนินอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหมมีความสําคัญมาก เพราะเสื้อผาหนึ่งตัวตอง

ประกอบดวยวัตถุดิบจากหลากหลายโรงงานการสรางความ

เขาใจรวมกันทั้งระบบเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้นหากไมสามารถ

เช่ือมโยงการไหลของวัสดุ และการไหลของขอมูลในระบบ

หวงโซอุปทานไดแลว ยอมสงผลตอศักยภาพในการผลิต

สินคา แนวทางของการจัดการหวงโซอุปทานเปนอีกหนึ่ง

แนวทางที่ สําคัญตอการปรับตัวและสรางความสามารถ

ทางการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมในตลาดโลกตอไป 
 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจัดการหวงโซอุปทานมา

ประ ยุ กต ใช ใ น อุ ต สาหก รรม เค ร่ื อ งนุ งห ม  เ พ่ือ ให มี

ประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 

3. วิธีการศึกษา 
 การ ศึกษารวบรวม เอ กสารทางวิชาการ วารสาร 

บทความ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยและส่ือตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเอกสารราชการจาก

หนวยงานราชการ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจ

ฐานราก เปนตน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลเบ้ืองตน จากนั้น

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาสังเคราะหหาแนวทางในการ

บริหารจัดการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
 

4. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  
 อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหกรรมข้ันปลายน้ํา 

(Downstream) หมายถึง อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองนุงหม

ในลักษณะเสื้อผาสําเร็จรูป เปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงาน

สูงสุดในหวงโซอุปทาน กิจกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิง

ทอปลายน้ําท่ีสําคัญประกอบไปดวย การตัดเย็บ การเดิน

จักร และการออกแบบ ซึ่งในปจจุบันเนนการใชแรงงานเปน

สําคัญ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

[5] ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมมี

ข้ันตอนของการออกแบบ เก็บรวบรวมขอมูล การเตรียมการ

ผลิต การผลิต การกระจายสินคา การสงเสริมการขาย และ
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การประเมินผล Brown and Rice[6] ดังรูปท่ี 1 เพื่อผลิต

เปนเสื้อผาสําเร็จรูป เคร่ืองนุงหม ตามคําส่ังซื้อของลูกคาใน

เวลาท่ีกําหนด 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงถึงวงจรการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 

ที่มา: Brown and Rice[6] 

 

 ในขั้นตอนที่สําคัญคือการรวมรวมขอมูลเพื่อวางแผนการ

นําเขาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต เตรียมการผลิต อุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหกรรมท่ีมีวัตถุดิบท่ีหลากหลาย ใช

ระยะเวลาในการผลิตและสั่งซื้อเปนเวลานาน ตองใชเวลา 

และมีตนทุนสูง ดังนั้นเพ่ือใหพรอมในการผลิตของสินคาแต

ละการสั่งซื้อ มองในดานของการประหยัดตนทุน การจัดเก็บ

สินคาคงคลังใหเหมาะสม โดยมีระยะเวลาในการส่ังซื้อของ

ลูกคาเปนกลไกในการกําหนดระยะเวลาการทํางานใหทันตอ

ความตองการของลูกคาเปน สําคัญ โดยในกระบวนการ

ข้ันตอนในการวางแผนเร่ืองของการบริหารวัตถุดิบที่ใหทัน

ตอความตองการ จําเปนตองมีความชัดเจนมีระบบการ

บริหารงานท่ีสื่อสารท่ัว ท้ังองคการ มีทิศทางไปในทาง

เดียวกัน เขาใจและบริหารงานรวมกันในทุกภาคสวนองการ

ทํางาน โดยรวมถึงการส่ือสารภายนอกองคการนั่นหมายถึง

ผูผลิตวัตถุดิบเพื่อสงมอบเปนวัตถุดิบใหกับองคการเพื่อใชใน

กระบวนการผลิต สงผลตอการดําเนินการผลิตอยางมี

คุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา และควบคุมตนทุน

ใหมีกําไรตามท่ีวางแผนการดําเนินธุรกิจไวต้ังแตเร่ิมรับการ

ส่ังซื้อ เปนการสรางความสามารถทางการแขงกันใหกับ

องคการอยางย่ังยืน 

 

5. การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 
 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) หมายถึง

กระบวนการบูรณาการ การประสานงาน และการควบคุม 

การเคลื่อนยายสินคาคงคลังทั้งของวัต ถุดิบและ สินคา

สําเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจาก

ผูขายวัตถุดิบผานกิจการไปยังผูบริโภค เพ่ือใหเปนไปตาม

ความตองการของผูบริโภค โดยเครือขายโซอุปทานสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางองคการและคูคาทาง

ธุรกิจไดดีกวา นอกจากนั้นการนําเทคโนโลยีการส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกสมาใช ยังชวยใหการไหลของขอมูลในเครือขาย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประจวบ กลอมจิตร[7] ในเชิงปรัชญาของโซอุปทานนั้น วัสดุ

ท่ีถูกใชแลวอาจจะถูกนํากลับมาใชใหมท่ีจุดไหนของหวงโซ

อุปทานก็ได  ถาวัสดุนั้นเปนวัสดุ ท่ีนํากลับมาใชใหมได 

(Recyclable Materials) โซอุปทานมีความหมายเกี่ยวของ

กับหวงโซคุณคา Anna Nagurney[8] ในการแลกเปลี่ยนแต

ละคร้ังในหวงโซอุปทานมักจะเกิดข้ึนระหวางบริษัทตอบริษัท 

ท่ีตองการเพ่ิมผลประกอบการภายใตสภาพที่พวกเขาสนใจ 

แตก็อาจจะมีความรูนอยนิดหรือไมมีเลย เกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ 

ในระบบ ปจจุบันนี้ไดเกิดบริษัทประเภทบริษัทลูกท่ีแยก

ออกมาเปนเอกเทศจากบริษัทแม มีจุดประสงคในการสรรหา

ทรัพยากรมาปอนใหบริษัทแม Definition of Terms[9] 

 ใน กา รจั ด การห ว ง โซ อุ ปท านข องอุ ต สาห กรรม

เคร่ืองนุงหม ขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสําคัญที่สุดของการจัดการ

หวงโซอุปทาน คือการเจรจาทางธุรกิจเพื่อกําหนดกฎกติกา

ในความรวมมือกัน การแบงปนผลกําไรและความเส่ียง

รวมกัน การบริหารงานจัดซื้อท่ีเปนระบบกับผูสงมอบ โดย

เปนการเชื่อมโยงถึงกันในขอมูลของ แผนการผลิต ปริมาณ

สินคาคงคลัง ความตองการเฉพาะของการส่ังซื้อ เชน สีจาก

โรงงานตัดเย็บเสื้อผาท่ีมีสวนชวยใหโรงงานยอมผาทํางานได

เร็วข้ึน เชน การทดลองยอมกอนท่ีผาดิบจะมาถึงสามารถ

การออกแบบ

(design) 

2-3 สัปดาห 

การรวบรวบขอมูล 

(sourcing) 

2-3 สัปดาห 

การเตรียมการผลิต 

(pre-production) 

2-6 สัปดาห 

การผลิต 

(production) 

1-2 สัปดาห 

การกระจายสินคา (distribution) 

ภายในประเทศ 1-3 สัปดาห 

สินคานําเขา 3-5 สัปดาห 

การสงเสริมการตลาดและการขาย 

(promotion and sale) 

3-6 สัปดาห 

การประเมินผล 

(evaluation) 

2-4 สัปดาห 
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ชวยลดอัตราการยอมซ้ําได สถานภาพของคําสั่งซื้อของลูกคา 

(Customer order status) สถานสภาพคําสั่งซื้อวัตถุดิบ 

(Purchase order status) รวมท้ังการวางแผนรวมกัน

ระหวางบริษัทท่ีจะตองทําใหลักษณะการบริหารจัดการแต

ละคําส่ังซื้อ (Order based management) ธนัญญา วสุศรี

[10] เพ่ือที่จะใหแตละโรงงานไดทราบขอมูลรวมกันในเร่ือง

ของระยะเวลาท่ีแตละโรงงานไดรับจัดสรรเพ่ือทําการผลิต

สินคา และกําหนดระยะเวลาตางๆ ที่จะตองแจงใหโรงงาน

ปลายน้ําทราบเพื่อนํามาบริหารจัดการใหสอดคลองกับ

ระยะเวลาท่ีมีในกระบวนการผลิตตามความตองการของ

ลูกคา จากปญหาของการบริหารจัดการหวงโซคุณคาใน

อุตสาหกรรม จึงมองเห็นแนวทางในการจัดการหวงโซ

อุปทาน โดยนํากลยุทธของการจัดการหวงโซอุปทาน

ประยุกตในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 2 แบบ ไดแก กลยุทธ

ทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT Strategy) กลยุทธลด

ความสูญเสียโดยแนวคิดลีน (Lean strategy) เพ่ือให

ครอบคลุมองคประกอบพื้นฐานของการจัดการหวงโซ

อุปทาน 

 กลยุทธทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) เปนกลยุทธ

การสงมอบวัตถุดิบ สินคา หรือบริการ มาถึงผูใชในเวลาท่ี

ตองการ และไดสินคาที่ ถูกตองตามจํานวนที่ตองการใช

เทานั้น ซึ่งจะชวยลดสินคาคงคลัง ทําใหลดขนาดพ้ืนที่ในการ

จัดเก็บ ชวยกําหนดเวลาในการรับของ ลดคาใชจายการ

จัดเก็บสินคาคงคลัง การขนยาย และยังชวยลดเวลาในการ

จัดเรียงและจัดเก็บสินคา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-

ญ่ีปุน [11] การนํากลยุทธทันเวลาพอดีมาใชในอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหม เพ่ือทําใหเกิดจุดดุลยภาพในการผลิต รักษา

ตําแหนงท่ีเหมาะสมในการต้ังโรงงานและคลังวัสดุ เพ่ือการ

สรางดุลยภาพในระบบหวงโซอุปทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของฝายจัดจาย โดยเนนย้ําในเร่ืองของการส่ือสารขอมูล

ความตองการในการใชวัตถุดิบไปยังผูผลิต ท้ังองคการตองมี

การสื่อสารท่ีดีมีแผนแมบท (Master Plan) ที่ชัดเจนภายใน

องคการและสงตอใหกับผูผลิตวัตถุดิบท่ีเปนพันธมิตรในการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง การใหความสําคัญกับความ

เช่ือมโยงระหวางองคการและคูคาทางธุรกิจโดยการนํา

เทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสมาชวยใหการไหลเวียน

ขอมูลในเครือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ประจวบ กลอมจิตร[7] ใหความชัดเจนตอ

ความตองการใชวัตถุดิบใหผูผลิตนําไปบริหารการผลิต

ภายในไดเพ่ือสงวัตถุดิบใหกับองคการตามเวลาท่ีเหมาะสม

ในการนําวัตถุดิบมาผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกอน

สงเข าสูกระบวนการผลิต ตองมีความชัดเจนในแตละ

หนวยงาน เพ่ือสรางระบบอยางยั่งยืน การทํางานอยางมี

ความสุขในองคการดวยการแขงขันกับเวลาในการทํางาน

ของแตละหนวยงานเอง เพื่อสงตอไปยังกระบวนการผลิต

ดวยระบบดึงงานตอไป 

 กลยุทธลดความสูญเสียโดยแนวคิดลีน (Lean strategy) 

การผลิตแบบลีน เปนการใชหลักชุดหนึ่งในการระบุและ

กําจัดความสูญเปลาเพ่ือสงมอบสินคาตามความตองการของ

ลูกคาและทันเวลาหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การผลิตระบบลีนคือ 

ปรัชญาในการผลิตท่ีถือวาความสูญเปลาเปนตัวทําใหเวลาท่ี

ใชในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการนําเทคนิคตางๆ มา

ใชในการกําจัดความสูญเปลาออกไป ประจวบ กลอมจิตร[7] 

การเพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑและประสิทธิภาพ (การลดตนทุน) 

เปนปจจัยการแขงขันทางธุรกิจ สายธารแหงคุณคาของลีน

เปนการจัดการใหทุกข้ันตอนของหวงโซอุปทานมีสวนในการ

เพ่ิมคุณคาและลดตนทุนสินคาสําเร็จรูป การจะบรรลุสาย

ธารแหงคุณคาของลีน สมาชิกในหวงโซอุปทานจะตอง

ตระหนักวา บริษัทของตนเปนสวนหนึ่งของสายธาร ความ

รวมมือและทํางานอยางใกลชิดกันเปนเง่ือนไขความสําเร็จท่ี

สําคัญ กิจกรรมในหวงโซอุปทานท่ีไมจําเปนตองขจัดใหหมด

ไป การผลิตตองมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและผลิตภัณฑ

ไหลในเวลาและไปยังข้ันตอนการผลิตถัดไปตามที่ลูกคา

ตองการเทานั้น การผลิตจึงเปนการผลิตตามที่ลูกคาตองการ

และในเวลาที่ตองการ สงผลตอประสิทธิภาพและตอบสนอง

ลูกคาอยางแทจ ริง ไชยยศ ไชยม่ันคง และคณะ [12]    

กลาวโดยสรุปไดวา กลยุทธลดความสูญเสียโดยแนวคิดลีน 

คือ การทําใหการผลิตใชเวลานอยลง มีการผลิตท่ีรวดเร็วขึ้น 

ดวยการลดความสูญเปลา ในกระบวนการผลิตเปนผลให 

ตนทุนลดลง กําไรมากขึ้น อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมโดย 
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สวนใหญ เปน ผู รับจางผลิต (Original Equipmented 

Manufacturers: OEM) หรือผูผลิตท่ีรับจางผลิตตามผูวา

จางจึงเปนการผลิตที่รูถึงจํานวน รายละเอียดในตัวสินคาท่ี

แนนอนต้ังแตรับงานแลว ในการนํากลยุทธลีนมาประยุกตใช

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมนั้น มี

วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการลดความสูญเสีย (Waste) ใน

ระบบการผลิตท้ังหวงโซอุปทาน ซึ่งจะเหมาะสมสําหรับ

ระบบการผลิตท่ีมีสินคามีความหลากหลายนอย อายุของ

ผลิตภัณฑคอนขางยาว ความสามารถในการพยากรณ

การตลาดสามารถทําไดทันเวลาและถูกตองตามความ

ตองการ จึงสามารถแจงความประสงคในการจองวัตถุดิบ

จากผูขายเพ่ือการส่ังซื้อได ชัดเจน ธนัญญา ว สุศรี[10] 

เค ร่ือ งมือ ท่ี สํา คัญในกลยุทธลีน  ในกรณีอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหมคือการจัดกระบวนการผลิตในสายการผลิตใหม 

แยกทีมการผลิตตามสินคาแตละแบรนดและแยกโรงงาน

ชัด เจน ไมปะปนกัน โดยจัด ให แต ล ะแผนก ท่ีทํางาน

ตอเนื่องกันมาอยูใกลกัน เชน ตัด เย็บ ฟนิชช่ิง แพคกิ้ง ใช

รูปแบบการสงตองานแบบการไหลชิ้นเดียว (One-piece 

Flow) คือ การสงช้ินงานระหวางแผนกแบบช้ินตอชิ้น และ

ใหพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของตนเองทุกคร้ังท่ี

เสร็จส้ินงานแตละชิ้น แทนรูปแบบเดิมท่ีแตละแผนกแยก

เปนสัดสวน ผลิตท่ีละขั้นตอน และสงตองานท่ีละหลายชิ้น

จํานวนมากรวมเปนมัดงาน ทําใหเกิดความลาชา เสียเวลา

จากการรองาน จากการเคล่ือนยายชิ้นงาน หรือทํางานไมทัน

เม่ือมีช้ินงานมาพรอมกันมากเกินไป ซึ่งสงผลใหลดสตอคใน

โรงงานไดกวา 4 เทาตัว จากเดิมสตอคประมาณ 30-45 วัน 

แตเมื่อนําระบบการสงตองานแบบการไหลช้ินเดียวมาใช 

สามารถลดสตอคอยู ท่ีประมาณ 10 วัน ชวยลดปริมาณ

สินคาเสียหายจากเดิมท่ีเคยมีประมาณ 10% เหลือเพียง 1-

2% จําลักษณ ขุนพลแกว[13] ในการปรับเปล่ียนวิธีผลิต

แบบการไหลงานชิ้นเดียวในเบ้ืองตนตองสรางความเขาใจให

เกิดข้ึนในองคการใหเห็นความสําคัญ เนื่องจากเปนเร่ืองใหม

สําหรับองคการท่ีคุนชินในการผลิตแบบเดิมๆ อาจสงผลตอ

การตอตานหรือไมยอมรับในการเปล่ียนแปลงได แตหาก

นํามาใช ได จ ริ งในอุ ตสาหกรรมจะสงผลในเ ร่ือ งของ

ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นไดอยางชัดเจน 

 

6. บทสรุป 
 แนวทางการจัดการหวงโซอุปทานมีความสําคัญใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม เพ่ือเปนแนวทางในการควบคุม

การใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนการสราง

ความรวมมือในการสงตอขอมูลอยางเปนระบบภายใน

องคการและภายนอกองคการท่ีเปนคูคา ทําใหมีทิศทางไป

ในทางเดียวกัน จากเดิมท่ีผูผลิตมีเวลาท่ีสูญเสียไปนับจาก

กระบวนการส่ังซื้อและการรอเพ่ือรวบรวมวัตถุดิบในการ

ผลิตมากกวา 50% ของเวลาในกระบวนการผลิตทั้งหมด 

(Total lead time) เพราะขอมูลความตองการของลูกคา

กระจุกตัวอยูท่ีผูที่รับออรเดอร (Merchandiser) และไมได

ติดตามการเขามาของวัตถุดิบอยางเปนระบบ สงผลตอ

ปญหาดานคุณภาพ ปญหาดานการประเมินความสามารถ

ของโซอุปทาน ปญหาดานโครงสรางและหนาที่ความ

รับผิดชอบ ขาดความรวมมือในการเช่ือมโยงในหวงโซ

อุปทาน การนํากลุยุทธทันเวลาพอดี ควบคูไปกับกลยุทธลด

ความสูญเสียโดยแนวคิดลีน มาประยุกตใชในอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหม เปนการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน โดย

ทํางานควบคูกันในดานของการจัดการทรัพยากรในการผลิต

เพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการผลิต ผลท่ีไดคือสามารถลด

ตนทุน บริหารวัตถุดิบคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพคือ

นํามาใชในการผลิตไดทันตามความตองการ ส งผลให

สามารถบริหารจัดการเวลาสําหรับกระบวนการผลิตไดเปน

อยางดี ซึ่งใชเปนแนวทางในการสรางความสามารถทางการ

แขงขันใหเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมไดอยางย่ังยืน 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 แนวคิดเชิงนโยบาย ในการสรางความย่ังยืนให

เกิดข้ึนไดในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทยนั้นตองสรางความ

รวมมือ ใหเกิด ข้ึนอยางเปนระบบในลักษณะเครือขาย 

(Cluster) ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยใหอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหมไทยมีความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยเฉพาะ
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องคการท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีจะตองรวมมือกันท้ัง

ในระดับโซอุปทานและเครือขายในลักษณะรวมกันขาย 

รวมกันซื้อ เพราะองคการขนาดกลางและขนาดเล็กมีอํานาจ

ในการตอรองนอยมาก และไมมีความสามารถในการผลิตท่ี

หลากหลาย มีกําลังการผลิตท่ีจํากัด  

 7.2 แนวคิดในเชิงวิชาการ นอกจากนี้ประเด็นทางดาน

การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมส่ิงทอเพ่ือนําเสนอ

ผลิตภัณฑใหมๆ ที่สรางความแตกตาง และระบบการจัดการ

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Supple Chain) ยังเปน

อนาคต ท่ีตองรวมกันสราง ให เกิด ข้ึนในอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุงหม เพ่ือเปนการสรางความยอมรับใหเกิดขึ้นใน

ตลาดโลกตอไป 
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3) ผูจัดจําหนายและกระจายสินคา ดําเนินการจําหนายสินคาในงานแสดงสินคา OTOP ตางๆ และกระจายสินคาใหกับผูคาราย
ยอยในจังหวัดกาญจนบุรี, 4) ผูคารายยอย จําหนายสินคาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และ 5) ลูกคา ซึ่งมีความชื่นชอบในพุทธศิลป 
และอัญมณีนิล จากผลการศึกษานั้นสามารถเปนแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาหวงโซอุปทานใหเกิด
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดย่ิงข้ึนในอนาคต 
คําสําคัญ: หวงโซอุปทาน, ผงนิล, หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 

Abstract 
The objective of this research is study and analyze the supply chain of spinel powder products : a 

case study of OTOP Group of Nintakarn Sangphratheep in Kanchanaburi. Study to the process in supply chain 
of spinel powder products. The population and sample are enterpreneurs of spinel powder products OTOP 
Group of Nintakarn Sangphratheep and  those involved. This research is qualitative research. The instruments 
were used in the study are questionnaires and archiving in the operational areas. The results showed that the 
supply chain of spinel powder products can be categorized by 5 division including 1) Supplier (spinel, spinel 
powder) in the Bo phloi area, Kanchanaburi, 2) enterpreneurs of spinel powder products  produce in 
Thamaka, Kanchanaburi, 3) vendors and distributors implementation of OTOP products at trade shows and 
distribution to retailers in Kanchanaburi, 4) retailers sold in area of Kanchanaburi and 5) customers who have 
interests in Buddhist art and spinel jewelery. The result of this study can be a plan to improve the efficiency 
of the supply chain for more efficient and to develop products that can satisfy the demands of the 
customers even better in the future. 
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1. บทนํา (Introduction) 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ตามกระแสของการแขงขันที่รุนแรงเพ่ิมมากขึ้นตามยุคโลกา

ภิวัตน (Globalization) ซึ่งเปนการบุกเขายึดพ้ืนท่ีทางธุรกิจ

ในเขตพรมแดนของผูอื่น โดยไมจํากัดอยู เพียงแคการไร

พรมแดนทางภูมิศาสตรเทานั้น แตอาจเปนความไรพรมแดน

ในการตลาด ระหวางคูแขงขัน ระหวางผูซื้อและผูขาย 

ระหวางผูผลิต ระหวางผูใช และการขยายเขาไปในตลาดใหม 

ซึ่งแตกตางจากในอดีตท่ีจํานวนของธุรกิจมีการแขงขันนอย 

เปนการแขงขันกันในศาสตรท่ีจํากัด มีกลุมลูกคาเฉพาะกลุม

ท่ีผูผลิตผลิตมาเพ่ือขายใหโดยตรงในเขตนั้นๆ ลูกคามีผลตอ

การดําเนินงานของธุรกิจไมมากนัก เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วธุรกิจจึงตองพยายามปรับตัวเพ่ือทําการเพิ่ม

ผลผลิต การจัดการวัตถุดิบ การปรับปรุงดานการจัดองคกร 

และระบบการติดตอสื่อสารโดยมีการจัดสงขอมูลใหมๆ ท่ี

ทันสมัยจากผูขายปจจัยการผลิต ลูกคา และผูผลิตอยาง

รวดเร็ว ซึ่งผูผลิตหรือธุรกิจใดที่สามารถทําการตอบสนองตอ

ความตองการของผูบริโภคหรือกลุมลูกคาไดอยางรวดเร็ว

กวาผูอื่นถือวาไดเปรียบคูแขงขัน ดังนั้นธุรกิจจึงพยายามนํา

กลยุทธตางๆ มาใชในการบริหารงานและการดําเนินงาน  

เพ่ือรักษากลุมลูกคาและสวนแบงทางการตลาดอันเปนสวน

สําคัญท่ีทําใหไดรับผลกําไรและสรางความเจริญเติบโต [1-2] 

การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 

เปนกลยุทธหนึ่งซึ่งเปนแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ

สมัยใหมที่สามารถชวยลดตนทุนและตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิค

ทางด านการบ ริหาร  การดํา เนิ นงานและเทคโน โล ยี

สารสนเทศสนับสนุนเพื่อใหทันตอการแขงขันในยุคปจจุบัน 

การจัดการหวงโซอุปทานเปนการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนตั้งแต

แหลงวัตถุดิบไปจนถึงผูบริโภคข้ันสุดทาย ซึ่งการแลกเปล่ียน

ขอมูล ขาวสารและความรูระหวางกันและเปนการพัฒนาเชิง

การสรางพันธมิตรทางธุรกิจในการประสานงาน การดําเนิน

ธุรกรรม การตัดสินใจ การสรางส่ิงจูงใจท่ีเอื้อประโยชน และ

เปนการเผยแพรประชาสัมพันธในดานตางๆ รวมกัน ตลอด

หวงโซอุปทาน 

เนื่องจากการจัดการหวงโซอุปทานเปนกลยุทธที่ มี

บทบาทอยางมากในปจจุบันที่ชวยใหธุรกิจสามารถแขงขัน

กับโลกยุคโลกาภิวัตนที่เปล่ียนแปลงไป ธุรกิจมากมายทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศ ธุรกิจที่มุงหวังผลกําไรและธุรกิจท่ี

ไมมุงหวังผลกําไรตางมุงใหความสนใจตอการจัดการหวงโซ

อุปทาน และมีการนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือมุงหวัง

ท่ีจะใหธุรกิจของตนยืนหยัดอยูไดตอสภาพการเปลี่ยนแปลง 

สภาพการแขงขันท่ีรุนแรง เพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จ

สามารถตอบสนองความตอ งการของลูกคา ประโยชน

โดยรวมท่ีไดรับจากการจัดการหวงโซอุปทานครอบคลุมท้ัง

ในดานความรวดเร็วของการตอบสนองความตองการของ

ลูกคา คุณภาพของสินคาและบริการเปนท่ีพึงพอใจสามารถ

ลดตนทุนของสินคาไดตํ่าลงและต้ังราคาไดต่ํากวาคูแขงขัน 

ตลอดจนการบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหเกิดข้ึนในตัว

ลูกคาดวยการทํางานเปนทีม จึงเห็นไดวาการจัดการหวงโซ

อุปทานเปนการจัดการที่ชวยผลักดันธุรกิจ หรือองคกรให

สามารถแขงขันกับคูแขงขันได และเม่ือไดมีการปฏิบั ติ

โดยรวมทั้ งสายหวงโซอุปทาน  การแขงขันก็จะเปนใน

ลักษณะของการแขงขันกันระหวางสายของหวงโซอุปทาน

แทนการแขงขันระหวางองคกรหรือระหวางบริษัททเทานั้น 

ผูวิจัยดําเนินการศึกษากลุม OTOP ภายในจังหวัด

กาญจนบุรี พบวา กลุมผลิตภัณฑจากผงนิล มีความนาสนใจ

ตอการดําเนินการศึกษา เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี เปน

แหลงวัตถุดิบดานอัญมณีท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศ

ไทย และจากการศึกษาพบวา ธุรกิจอัญมณีนั้นมีเศษอัญมณี

ตางๆเกิดขึ้นจํานวนมาก หนึ่งในนั้นคือเศษนิล และผงนิล จึง

พิจารณากลุมผลิตภัณฑ OTOP ที่มีผลิตภัณฑจากผงนิล คือ 

กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัด

กาญจนบุรี ซึ่งเกิดข้ึนไดจากการท่ี นายวรากร กองสุวรรณ 
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ไดมีโอกาสชมงานจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑจากประเทศจีน 

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการจัดจําหนายพระพุทธรูป เทวรูปที่ผลิตดวย

เนื้อหยก ซึ่งมีความวิจิตรงดงาม เม่ือสอบถามจึงทราบวา 

ผลงานท่ีจัดมาจําหนายนั้นทําดวยหยกแท แตบางผลงาน

ไมใชการแกะสลักแตเปนการนําหยกชิ้นเล็กๆ มาบดอัดและ

นํามาข้ึนรูป เปนการลดตนทุนการผลิตจากเดิมท่ีใชแรงงาน

ฝมือในการผลิตและผลิตไดในปริมาณนอย โดยการหลอแบบ

บดอัดนั้นผลิตภัณฑจะมีความสวย ชัดเจน และผลิตไดใน

ปริมาณท่ีมากกวา ซึ่งนับวาเปนความรูใหมในการผลิต

ผลิตภัณฑในรูปแบบใหมที่นาสนใจ จึงมีแนวความคิดวา 

จังหวัดกาญจนบุรีมีอัญมณีนิล ท่ีเปนวัตถุดิบท่ีข้ึนช่ือและเปน

เสมือนเอกลักษณของจังหวัด จึงไดชักชวนผูที่ มีความรู

ความสามารถในการสรางพระพุทธรูป และศึกษาคนควา

ขอมูลนิลและวิธีการหลอพระดวยนิล ทราบวา คนไทยเองก็

มีความเช่ือเกี่ยวกับนิลคลายความเช่ือเร่ืองหยกของชาวจีน 

เพียงแตนิยมนํามาเปนเคร่ืองประดับเพียงอยางเดียว และ

นํามาทําเปนพระพุทธรูป แตทําเปนในรูปของการแกะสลัก 

ซึ่งผลิต ได ในป ริมาณนอยเพราะมีตนทุนท่ีสูงมากและ

กระบวนการผลิตท่ียุงยาก และดานวัตถุดิบนั้น เม็ดนิลขนาด

เล็กมีอยูมากและไมมีการนํามาใชเพ่ือเพ่ิมมูลคา จึงมีขอสรุป

ท่ีจะทําการผลิตในรูปแบบของการบดอัด โดยจะใชนิลเม็ด

เล็กๆ ซึ่งมีอยูปริมาณมาก เพราะโดยสวนใหญแลวเปนขนาด

ท่ี คั ด อ อ ก เนื่ อ ง จ าก ไม ส า มารถนํ า มา เ จี ย รนั ย เป น

เคร่ืองประดับได จึงมีราคาถูก ดังนั้นจึงไดทดลองดําเนินการ

ตลาด โดยการนําไปถวายตามวัดตางๆ ซึ่งเปนท่ีชื่นชอบจนมี

การสั่งทําเพ่ิมข้ึน 

 แรกเร่ิมไดดําเนินธุรกิจภายในครอบครัว ตามการสั่งซื้อ

จากทางวัดตางๆ ตอมามีแนวความคิดที่จะขยายตลาดและ

เพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ จึงทําการข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑ OTOP ในช่ือ “นิลทะกาล แสงประทีป” ที่อําเภอ

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกท้ังส้ิน 6 คน โดย

กําหนดเปาหมายที่จะทําใหนิลเปนท่ีรูจักและไดรับการ

ยอมรับเชนเดียวกับหยก และผลิตสินคาใหมีความวิจิตร 

ประณีตสวยงาม และมีความหลากหลายแบบ อีกท้ังยังตองมี

การตกแตงเพื่อเพ่ิมความวิจิตรสวยงาม และนอกจากนี้ยังได

นําไปตรวจสอบคุณภาพเพ่ือใหไดรับรองมาตรฐานการผลิต 

โดยสงใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเปนผู

ตรวจสอบ ไดรับ มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน) อีกท้ัง

นําบางองค ไปจ ดลิข สิทธิ์ที่ ก รมท รัพย สินทางปญญา 

ตลอดจนสงเขาคัดสรรและได รับ 3 ดาว และในอนาคต

วางแผนท่ีจะดําเนินธุรกิจโดยมุงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ

วิจิตร สวยงาม เปนงานพุทธศิลปที่ทรงคุณคา พรอมทั้ง

พัฒนาธุรกิจใหกาวเขาสูการเปนผูนําการผลิตพระพุทธรูป

เนื้ออัญมณีนิลมงคล 

 จากการศึกษาขอมูลของธุรกิจผลิตภัณฑ OTOP นิลทะ

กาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการจัดการหวงโซอุปทาน จึงพิจารณาจัดทํา

โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑ

จากผงนิล กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล 

แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี” เพ่ือศึกษาและวิเคราะห

หวงโซอุปทานของผลิตภัณฑจากผงนิล กรณีศึกษา กลุม

ผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี 

ตลอดจนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานที่มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในลําดับตอไป 

 

2. ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 

(Materials and Methods) 
 2.1 ขอบเขตการวิจัย 

  2.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

     ดําเนินการวิจัยเร่ือง “การศึกษาหวงโซอุปทาน

ของผลิตภัณฑจากผงนิล กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิล

ทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี” โดยศึกษากระบวนการ

ตางๆ ในหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑจากผงนิล 

  2.1.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ผูประกอบการผลิตภัณฑ จากผงนิ ล กลุ ม

ผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี 

และผูท่ีเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน 

 2.2 วัสดุ อุปกรณ 

  แบบสอบถามผูประกอบการผลิตภัณฑจากผงนิล กลุม

ผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี 
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และผูท่ี เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน โดยแบบสอบถามเปน

แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Form) 

 2.3 วิธีการวิจัย 

   2.3.1 ศึกษาหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑจากผงนิล 

กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสัมภาษณผูประกอบการ ถึงข้ันตอนและ

กระบวนการตางๆ ตลอดหวงโซอุปทาน 

   2.3.2 ล งพื้ น ท่ี เ พ่ื อ สํ า ร ว จ  แ ล ะ สั ม ภ า ษ ณ

ผูประกอบการ ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูปฏิบัติงานในสายการผลิต ผู

จัดจําหนายและกระจายสินคา ผูคารายยอย ตลอดจนลูกคา 

ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช

เทคนิคการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structureed 

Interview) 

   2.3.3 รวบรวมขอมูลหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑ

จากผงนิล กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสง

ประทีป จังหวัดกาญจนบุรี 

   2.3.4 วิเคราะหขอมูลหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑ

จากผงนิล กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสง

ประทีป จังหวัดกาญจนบุรี 

   2.3.4 สรุปและรายงานผลการศึกษาหวงโซอุปทาน

ของผลิตภัณฑจากผงนิล กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิล

ทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี 

 

3. ผลการวิจัย (Results) 

 จากการศึกษาพบวา หวงโซอุปทานผลิตภัณฑจากผงนิล 

กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป 

สามารถแบงได 5 สวน ประกอบดวย 

 

 3.1 ผูจัดสงวัตถุดิบหลัก 

  กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป 

ดําเนินการจัดซื้อจดัหาวตัถุดิบหลัก (นิลเม็ด และนิลฝุน หรือผง

นิล) จากแหลงวัตถุดิบ 2 แหลงในอําเภอบอพลอย จังหวัด

กาญจนบุรี ซึ่งสาเหตุท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดหาจากแหลงวัตถุดบิ 

2 แหลง เพื่อเปนการถวงดุลทางการคา และสําหรับในกรณีท่ี

แหลงวัตถุดิบใดวัตถุดิบหนึ่งไมสามารถตอบสนองความตองการ

ในการผลิตไดโดยผลิตภัณฑหลักท่ีนํามาใชในการผลิตนั้นคือ 

นิลเม็ด และผงนิล ซึ่งเปนอัญมณีนิลท่ีไมไดมาตรฐานท่ีจะ

สามารถผลิตเปนเคร่ืองประดับได และผงนิลท่ีเกิดจากการ

เจียรไนอัญมณีนิล แตคงคุณคาและคุณสมบัติของนิลซึ่ง

สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑจากผงนิลท่ีเพ่ิมมูลคาได 

 3.2 ผูประกอบการผลิตภัณฑจากผงนิล 

  ผูประกอบการผลิตภัณฑจากผงนิล จากกรณีศึกษา 

กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป ดําเนินการผลิต

ใน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากจังหวัด

กาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนมาก 

และหลากหลาย ซึ่งนับวาเปนการนําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นผาน

กระบวนการเพ่ิมมูลคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นเปนการ

สรางรายไดใหกับประชากรและนักเรียนในชุมชนแสนตอ 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีอีกทางหนึ่ง 

  โดยทรัพยากรบุคคล หรือแรงงานในสถานประกอบการ 

หรือกลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาลแสงประทีปนั้น มีสมาชิก

ท้ังส้ิน 52 คน ประกอบดวย เพศหญิง 32 คน และเพศชาย 20 

คน 

  ในสวนของแหลงเงินทุน พบวา ผูประกอบการมีแหลง

เงินทุน 2 แหลง ประกอบดวย เงินทุนของผูประกอบการ รอย

ละ 70 ของเงินทุนท้ังหมด และเงินทุนกูยืม รอยละ 30 ของ

เงินทุนทั้งหมด 

  สําหรับตนทุนในการผลิตนั้น ประกอบดวย ตนทุน

วัตถุดิบ, ตนทุนแรงงาน และตนทุนคาใชจายในสถาน

ประกอบการ โดยผลิตภัณฑ ท่ีพิจารณาในการศึกษานี้คือ 

พระพุทธรูป ขนาดหนาตัก 5 นิ้ว มีตนทุนท้ังส้ิน 450 บาท ซึ่ง

สามารถเพ่ิมมูลคาในการจําหนายปลีกในราคา 1,200 บาท 

  ข้ันตอนในการผลิตผลิตภัณฑจากผงนิล ของกลุม

ผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป สามารถแสดง

รายละเอียดไดดังตอไปนี ้

   1) จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ ท่ีใช ใน

กระบวนการผลิต ประกอบดวย แมพิมพผลิตภัณฑ, นิลเม็ด, ผง

นิล, ตราสัญลักษณ, น้ํายาหลอลื่น, น้ํายาเคลือบ, สีเคลือบ

ผลิตภัณฑ, วัสดุท่ีใชในการตกแตง และอุปกรณ-เคร่ืองมือตางๆ 

   2) นําน้ํายาเคลือบผิวผสมกับผงนิล 
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   3) เทน้ํายาเคลือบผิวท่ีผสมผงนิลลงในแมพิมพ

ผลิตภัณฑ แลวกล้ิงแมพิมพผลิตภัณฑ เพ่ือเปนการเคลือบผิว

ช้ันนอก 

   4) เทนิลเม็ดลงในแมพิมพผลิตภัณฑ เพ่ือ เพิ่ม

น้ําหนักและความแข็งแรง 

   5) พักผลิตภัณฑไว 15 นาที 

   6) ประทับตามสัญลักษณของ “กลุมผลิตภัณฑ 

OTOP นิลทะกาล แสงประทีป” เพ่ือเปนการรับรองวาเปน

ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากอัญมณีนิลแท 

   7) พักผลิตภัณฑไว 15 นาที 

   8) ถอดผลิตภัณฑจากแมพิมพผลิตภัณฑ โดยใช

น้ํายาหลอล่ืนในการถอดผลิตภัณฑ 

   9) ตกแตงผลิตภัณฑในสวนของความเรียบรอยของ

ผลิตภัณฑ ใหไดรูปทรงตามตองการและเปนไปตามแมพิมพ

ของผลิตภัณฑ 

   10) พนผลิตภัณฑดวยสีเคลือบใหสวยงาม และเงา

งาม หรือนํามาตกแตงเพิ่มเติมเพ่ือความวิจิตรและงดงาม เชน 

การตกแตงดวยกากเพชร หรือ การตกแตงดวยสีทอง เปนตน 

 3.3 ผูจัดจําหนายและกระจายสินคา 

  ผูจัดจําหนายและกระจายสินคาดําเนินการจําหนาย

สินคาในงานแสดงสินคา OTOP ตางๆ  และกระจายสินคาใหกับ

วัด และศาสนสถาน ตลอดจนผูคารายยอยในจังหวัดกาญจนบุรี 

 3.4 ผูคารายยอย 

  ผูคารายยอย ดําเนินการจําหนายสินคาในพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี 

 3.5 ลูกคา 

  ลูกคาท่ีซื้อผลิตภัณฑนั้น คือผูที่มีความช่ืนชอบในพุทธ

ศิลป และอัญมณีนิล หรือซื้อเพ่ือเปนของขวัญใหกับผูที่นับถือ

และเคารพในเทศกาลตางๆ  

 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑจากผงนิล กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป 
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รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงหวงโซอุปทานผลิตภัณฑจากผงนิล กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป 

4. วิจารณ อภิปรายผล (Discussion) 
 จากการศึกษา หวงโซอุปทานผลิตภัณฑจากผงนิ ล 

กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาลแสงประทีป 

พบวา สามารถเปนแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของหวงโซ

อุปทานเพ่ือพัฒนาหวงโซอุปทานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งการวิเคราะหสภาพการของหวง

โซอุปทานผลิตภัณฑจากผงนิล สามารถแสดงไดดังตอไปนี ้

 4.1 จุดแข็ง ประกอบดวย 

  4.1.1 กลุมผลิตภัณฑประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี 

ซึ่งนับวาเปนจังหวัดท่ีมีวัตถุดิบ คือ อัญมณีนิล ท่ีสามารถ

ตอบสนองการผลิต และความตองการของลูกคาไดเปนอยางด ี

  4.1.2 ท รัพย ากร บุ คคล  ห รื อแรงงาน ในสถาน

ประกอบการ เปนบุคคลและเยาวชนในชุมชน สามารถ

ดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงเม่ือเยาวชนในชุมชน ปดภาคการศึกษา สามารถดําเนินการ

ผลิตไดในปริมาณมาก และเปนการสนับสนุนการใชเวลาวาง

ใหกับเยาวชน 

 4.2 จุดออน ประกอบดวย 

  4.2.1 ผลิตภัณฑมีความเปราะ แตกหักไดงาย เนื่องจาก

คุณสมบัติของวัตถุดิบคือ อัญมณีนิลมีความเปราะ 

  4.2.2 ตนทุนสูง เนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ อัญมณีนิล            

มีราคาสูง 

  4.3 โอกาส ประกอบดวย 

  4.3.1 ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานโดยหนวยงาน

ของภาครัฐ ท้ังดานความรู และงบประมาณ 

  4.3.2 กลุมผลิตภัณฑมีการสรางความรวมมือระหวาง

กลุมชุมชน และการเชื่อมโยงเครือขายในกลุมผลิตภัณฑ OTOP 

 4.4 อุปสรรค ประกอบดวย 

  4.4.1 ความตองการของลูกคามีความหลากหลาย 

สงผลใหผลิตภัณฑไมสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางท่ัวถึง 

  4.4.2 คูแขงในผลิตภัณฑเดียวกัน มีการพัฒนาลักษณะ

และรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย 

 

5. บทสรุป (Conclusion) 
 จากการศึกษา หวงโซอุปทานผลิตภัณฑจากผงนิ ล 

กรณีศึกษา กลุมผลิตภัณฑ OTOP นิลทะกาลแสงประทีป 

พบวา หวงโซอุปทานของผลิตภัณฑจากผงนิลนั้น เปนหวงโซ

อุปทานท่ีไมซับซอน ประกอบดวย 5 สวน คือ ผูจัดสงวัตถุดิบ

หลัก, ผูประกอบการผลิตภัณฑจากผงนิล, ผูจัดจําหนายและ

กระจายสินคา, ผูคารายยอยและลูกคา 
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 โดยผูที่สามารถใชประโยชนจากงานวิจัยนี้ไดแก ผูจัดสง

วัตถุดิบหลัก, ผูประกอบการผลิตภัณฑจากผงนิล, ผูจัดจําหนาย

และกระจายสินคา และผูคารายยอย สามารถนําขอมูลและผล

การวิเคราะหหวงโซอุปทานมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ

ตางๆ ในประกอบธุรกิจผลิตภัณฑจากผงนิลได ตลอดจน

สามารถเปนแนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานไดในลําดับ

ตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกร ในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา และ 2) เปรียบเทียบการจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํานา ตนทุนการปลูกขาวเฉลี่ยตอไร รายไดเฉล่ียตอปจาก

การปลูกขาว ขนาดพื้นท่ีในการทํานา และผลผลิตตอไร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เกษตรกร จํานวน 260 คน ใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบงาย ดวยวิธีการจับฉลาก ผลการวิจัยพบวา การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปนอยสุด ไดแก ดานการจัดหา ดานการผลิต ดาน

การวางแผน ดานการสงมอบ และดานการคืน การเปรียบเทียบการจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกร ในตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามอายุ ตนทุนการปลูกขาวเฉล่ียตอไร รายไดเฉล่ียตอปจากการปลูกขาว และขนาด

พ้ืนท่ีในการทํานา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเม่ือจําแนกตามผลผลิตตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ: การจัดการโซอุปทานขาว 
  

Abstract 
    The objectives of this research were to 1) examine rice supply chain management of farmers in 

Makluea Mai sub-district, Sung Noen District, Nakhon Ratchasima province, 2) compare rice supply chain 

management of farmers in Makluea Mai sub-district, Sung Noen District, Nakhon Ratchasima province when 

classified by gender, age, education level, rice production experience, production cost per rai, income per 

year of rice cultivation, size of rice fields, and rice yield per rai. Research samples comprised of 260 farmers 

selected by a simple random sampling with the lottery method. The research findings illustrated that the 

arithmetic mean of rice supply chain management of farmers in Makluea Mai sub-district, Sung Noen District, 
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Nakhon Ratchasima province, in overall, was at high level. When considering by each aspect, the arithmetic 

mean could be ranged from maximum to minimum as follows: procurement, planning, operations, delivery 

and return. According to the comparison of rice supply chain management of farmers in Makluea Mai sub-

district, Sung Noen District, Nakhon Ratchasima province, when classified by production cost per rai, income 

per year of rice cultivation, and size of rice fields, there was statistically significant difference at the level of 

.001. When classified by rice yield per rai, there was statistically significant difference at the level of .01. 

Keywords: rice supply chain management 

 

 

1. บทนํา 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

[5] กลาววา ขาว คือ ธัญพืชสําคัญที่ประชากรโลกใชเปน

อาหาร หนึ่งในสามของประชากรโลก บริโภคขาวเปนอาหาร

หลัก และรอยละ 50 ของอาหารท่ีเปนแหลงพลังงาน คือ 

ขาว ประเทศที่ผลิตขาวมีมากกวา 20 ประเทศ สําหรับ

ประเทศไทยผลิตขาวไดปละประมาณ 30 – 31 ลานตัน

ขาวเปลือก หรือประมาณ 20 ลานตันขาวสาร ผลผลิตขาว

รอยละ 55 ใชบริโภคในประเทศ สวนท่ีเหลือรอยละ 45 

สงออกตลาดตางประเทศ สรางรายไดและนําเงินตราเขา

ประเทศปละประมาณ 170,000 – 200,000 ลานบาท 

ครองตําแหนงผูสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลก ระยะเวลา

ยาวนานกวา 30 ป นับวาอุตสาหกรรมขาวมีความสําคัญตอ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 เสาวณี จันทะพงษ, และดวงทิพย ศิริกาญจนารักษ [7] 

กลาววา ในประเทศไทยนั้น การปลูกขาวเปนแหลงวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และเปนอาชีพหลักของครัวเรือนเกษตร ใน ป 

พ.ศ. 2553 มีประชากรเกษตรอาชีพทํานาปลูกขาวไมตํ่ากวา 

3.7 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 26 ของครัวเรือนท้ังหมด 

หรือประมาณ 17 ลานคน คิดเปนหนึ่งในส่ีของประชากรท้ัง

ประเทศ มีกําลังแรงงานอยูในภาคเกษตรถึง 14.2 ลานคน 

คิดเปนถึงรอยละ 37 ของกําลังแรงงานท้ังหมด มีการใช

ทรัพยากรที่ ดินของประเทศจํานวน 66.1 ลานไร หรือ

ประมาณรอยละ 50.2  ของพื้น ท่ีเกษตรกรรมทั้ งหมด 

นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ 

อีกมากมายทั้ง โรงสีขาว ผูประกอบการคาขาว ผูผลิตและ

จําหนาย รถเกี่ยวขาว และโรงงานแปรรูปขาว  

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

[5] กลาววา ในระบบโลจิสติกสขาวไทยยังคงมีปญหาและ

ขอจํากัด โดยเฉพาะการเคล่ือนยาย จัดเก็บ รวบรวม 

กระจาย ภายหลังจากเก็บเกี่ยวขาวเปลือกจนถึงการแปรูป

เปนขาวสารท่ีพรอมจําหนายหรือบริโภค ประเทศไทยมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคอนขางต่ํา มีตนทุน     

โลจิสติกสขาวเฉลี่ยประมาณ 61,000 ลานบาทตอป หรือ

รอยละ 19 ของมูลคาคาขาวเปนคาใชจายในการขนสงไม

นอยกวา 15,400 ลานบาท หรือรอยละ 5 ของตนทุนโลจิ

สติกส รวมคาดูแลเก็บรักษาและตนทุนคงคลังกวา 12,000 

ลานบาท (รอยละ 4) คาสูญเสียและเสียหายระหวางจัดการ

ตางๆกวา 17,700 ลานบาท (รอยละ 6) และคาบริหาร

จัดการตางๆ อีกกวา 15,000 ลานบาท (รอยละ 5) สงผล

โดยตรงตอตนทุนและประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจขาวท้ัง

ระบบ ทําใหตนทุนขาวโดยรวมสูง ราคาขาวไทยท่ีสงออกไป

ตางประเทศจึงเสียเปรียบประเทศคูแขง  

 จากการสัมภาษณเกษตรกรชาวนาในตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบปญหาเร่ืองการ

จัดการ   โซอุปทานขาว ดังนี้ 1) ขาดการวางแผน ทําใหเกิด

ปญหาขาดแคลนเงินทุน เชน คาพันธุขาวปลูก ปุย ยาฆา

แมลง ยาฆาหญา และเงินทุนสํารองที่จะใชในการซื้อน้ํามัน

สูบน้ําเพื่อทํานาในฤดูแลง รวมท้ังคาใชจายในชีวิตประจําวัน 

2) เมล็ดพันธุท่ีใชเพาะปลูกมีคุณภาพตํ่า และ 3) ปุย หรือ

เคมีภัณฑ ไมสามารถนําไปเปล่ียนคืนได 
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 จากปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึ งตองการ

ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรใน

ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะ

มีสวนสําคัญท่ีชวยใหเกษตรกรชาวนา และทุกภาคสวนท่ี

เกี่ยวของสามารถบริหารจัดการโซอุปทานขาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการ

สรางรายไดใหแกชุมชนอยางย่ังยืน     

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรใน

ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการโซอุปทานขาวของ

เกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณทํานา ตนทุนการปลูกขาวเฉล่ียตอไร รายได

เฉล่ียตอปจากการปลูกขาว ขนาดพ้ืนที่ในการทํานา และ

ผลผลิตตอไร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษา

การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แสดงดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 4.1 ความหมายของการจัดการโซอุปทาน 

  จิราวรรณ สมหวัง [1] กลาววา การจัดการโซ

อุปทาน หมายถึง การจัดการท่ีมีลักษณะเชิงประสานงาน

และบูรณาการท่ีเช่ือมโยงระหวางสมาชิกทุกหนวย ตั้งแต

หนวยงานตนทางและหนวยงานปลายทาง (ผูจัดสงวัตถุดิบ 

ผูผลิต ผูกระจายสินคา ไปยังลูกคา) เพ่ือใหการผลิตและ

กระจายสินคาดําเนินไปอยางถูกตองท้ังในเร่ืองของปริมาณ 

สถานท่ี และเวลา โดยมีเปาหมายเพ่ือลดตนทุนท้ังระบบให

ตํ่าท่ีสุด และสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา  

 4.2 โมเดลการจัดการโซอุปทานขาว  

  คณะผูวิจัยไดใชแนวคิดการจัดการโซอุปทานตาม

แบบของ SCOR (SCOR model) ซึ่งประกอบดวย 1) การ

วางแผน 2) การจัดหา 3) การผลิต 4) การสงมอบ และ 5) 

การคืน มาประยุกตเปนโมเดลการจัดการโซอุปทานขาว 

ดังนี ้

   1. ดานการวางแผน หมายถึง การวางแผนการทํา

นารวมกับหนวยงานหรือผู ท่ีเกี่ยวของ โดยใชพันธุขาวให

เหมาะสมกับระยะเวลาของฤดูกาล รวมท้ังพ้ืนท่ีของทองถิ่น 

เพ่ือใหตรงกับความตองการของทองตลาด 

   2. ดานการจัดหา หมายถึง มีการจัดหาพันธุขาว 

ราคาเหมาะสม รวมทั้งมีแหลงจําหนายพันธุขาว ปุย  ยา

ปราบศัตรูพืชท่ีหาไดงายและสะดวก และมีการจัดหา

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณท่ีเพียงพอ และเหมาะสมตอ

การปลูกขาว 

   3. ดานการผลิต หมายถึง มีการจัดลําดับขั้นตอน

การปลูกขาวท่ีถูกตอ ง เชน มีกํ าหนดการกําจัดวัชพืช 

กําหนดการปองกันและกําจัดแมลง กําหนดการหวานปุย 

เปนตน รวมท้ังมีการกําหนดระยะเวลาในการผลิต เชน 

ระยะเวลาการปลูกขาว การใสสารเคมีในนาขาว นอกจากนี้ 

มีการกําหนดอัตราในการผลิตขาวทุกคร้ัง และมีจํานวน

แรงงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการผลิต 

   4. ดานการสงมอบ หมายถึง ความสามารถของ

ชาวนาในการจัดสงขาวใหแกผูซื้อไดทันเวลา ในปริมาณและ

คุณภาพถูกตองครบถวน มีการเลือกประเภทของรถขนสงให
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เหมาะสมกับปริมาณขาว และมีการเลือกเสนทางการขนสง

ขาวเพ่ือประหยัดตนทุนการขนสง 

   5. ดานการคืน หมายถึง การสงคืนวัตถุดิบใน

กรณีท่ีวัตถุดิบมีขอบกพรอง ชํารุด หรือคุณภาพไมตรงความ

ตองการจากแหลงจัดหา การรับคืนผลผลิตจากผูรับซื้อเมื่อ

ราคาผลผลิตตํ่ากวาราคาผูซื้อรายอื่น การทําขอตกลงเร่ือง

การคืนวัตถุดิบกับผูขายเมื่อใชวัตถุดิบท่ีจัดหามาไมหมด 

 

 
รูปที่ 2 โครงสรางของ  SCOR Model 

ที่มา: ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร [2] 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังนี ้

  1. ปร ะชา ก รที่ ใ ช ใ น ก าร ศึ กษ าค ร้ั งนี้  ไ ด แ ก 

เกษตรกรชาวนาในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 716 คน (สํานักงานเกษตรอําเภอสูง

เนิน [4]) 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจาก

ประชากรมีจํานวนท่ีแนนอน การหาขนาดของกลุมตัวอยาง

จึงใชวิธีการคํานวณ โดยกําหนดคาความเช่ือม่ันรอยละ 95 

หรือยอมใหมีความคลาดเคล่ือนได 0.05 ไดขนาดของกลุม

ตัวอยางท่ีมีจํานวน 260 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(simple random sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก 

(lottery method) (ธานินทร ศิลปจารุ [3]) 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ จึ งใช

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิด

ปลายปด (close ended questionnaire) แบบใหเลือกตอบ

ตัวเลือกที่ตรงกับความเปนจริง และแบบสอบถามชนิด

ปลายเปด (open ended response questions) แบบให

ตอบคําถามตรงกับความเปนจริงมากที่สุดในการตอบ

แบบสอบถามตอนที่  1 และในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปน

มาตรสวนประมาณคา (rating scale) ซึ่งคณะผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของนํามาประกอบในการ

สรางแบบสอบถาม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวน

บุคคลของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนแบบสํารวจรายการ (check-list) 

จํ า น วน  8  ข อ  ได แ ก  เ พศ  อ า ยุ  ระ ดั บก า ร ศึ ก ษ า 

ประสบการณทํานา ตนทุนการปลูกขาวเฉลี่ยตอไร รายได

เฉล่ียตอปจากการปลูกขาว ขนาดพ้ืนที่ในการทํานา และ

ผลผลิตตอไร 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการจัดการโซ

อุปทานของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา รวม 5 ดาน ไดแก 1) การวางแผน 2) 

การจัดหา 3) การผลิต 4) การสงมอบ และ 5) การคืน มี

ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

เพ่ือประโยชนตอการนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ลักษณะของขอคําถามตองการใหผูตอบการประเมินขอ

คําถามออกมาเปนระดับมาตราสวนตามความสําคัญ หรือ

ตามความคิดเห็น ซึ่งแบงระดับมาตราสวน  5 ระดับ และ

กําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเคิรท (Likert)  

 5.3 การวิเคราะหขอมูล 

  คณะผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิเคราะหโดยศึกษาจาก

ความมุงหมายของการวิจัยและลักษณะของขอมูลที่ศึกษา 

ดังนี ้

  1. การจัดกระทํากับขอมูล  

    1.1 นําแบบสอบถามที่ ไดรับคืนมาตรวจสอบ

ความครบถวนสมบูรณในการตอบ 

    1.2 นํ าแบบสอบ ถาม ท่ี สมบูรณ แ ล ว นํ า ไ ป

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

  2. การวิ เคราะหขอ มูล จําแนก เปน 3 ตอน มี

รายละเอียดดังนี้ 
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  ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห

ดวยการแจกแจงความถี่ใชสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) แลว

นําเสนอผลงานในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

  ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับระดับการ

จัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย 

(mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

โดยใชเกณฑเฉลี่ย 

  ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใชการ

ทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(one-way ANOVA) โดยคาสถิติทดสอบเอฟ (F-test)  

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน

รอยละ 53.85 มีอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 40.77 

สวนใหญมีการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 

71.54 มีประสบการณทํานา 10-20 ป คิดเปนรอยละ 38.08 

มีตนทุนการปลูกขาวเฉลี่ยตอไร 4,000 - 5,000 บาท คิด

เปนรอยละ 43.08 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยจากการปลูกขาว 

นอยกวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 70.38 มีขนาดพ้ืนท่ี

ทํานา 6 - 10 ไร คิดเปนรอยละ 42.30 และมีผลผลิตนอย

กวาหรือเทากับ 5 ตันตอไร คิดเปนรอยละ 72.31 

 6.2 ระดับการจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรใน

ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

  คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการ

จัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ใน 5 ดาน ไดแก 1) การ

วางแผน 2) การจัดหา  3) การผลิต 4) การสงมอบ และ 5) 

การคืน โดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แสดงผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ระดับการจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรใน

ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

  จากตารางท่ี 1 พบวา การจัดการโซอุปทานขาวของ

เกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 2.98, S.D. = 

1.55) โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดาน

การจัดหา ( X = 4.15, S.D. = 0.81) ดานการผลิต ( X = 

3.99, S.D. = 0.87) และดานการวางแผน ( X = 3.71, S.D. 

= 1.00) สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการคืน ( X = 

2.98, S.D. = 1.55) 

 6.3 การเปรียบเทียบการจัดการโซอุปทานขาวของ

เกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา 

  ผลการการเปรียบเทียบการจัดการโซอุปทานขาว

ของเกษตรกรในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการการเปรียบเทียบการจัดการโซอุปทานขาว

ของเกษตรกรชในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา 

ตัวแปรอิสระ 

ท่ีใชในการเปรียบเทียบ 
การเปรียบเทียบการจัดการ
โซอุปทานขาวของเกษตรกร 

1. เพศ ไมแตกตางกัน 

2. อายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 

3. ระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน 

4. ประสบการณทํานา ไมแตกตางกัน 

5. ตนทุนการปลูกขาว
เฉล่ียตอไร 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 

6. รายไดเฉลี่ยตอปจาก
การปลูกขาว 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 52 
 

ตารางที่ 2 ผลการการเปรียบเทียบการจัดการโซอุปทานขาว

ของเกษตรกรชในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ 

ท่ีใชในการเปรียบเทียบ 
การเปรียบเทียบการจัดการ
โซอุปทานขาวของเกษตรกร 

7. ขนาดพื้นท่ีในการทํา
นา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 

8. ผลผลิตตอไร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกร

ในตําบลมะเกลือใหม อําเภอ  สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มี

ประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล คร้ังนี้ 

 7.1 การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบล

มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดานการ

วางแผน ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จิราวรรณ สมหวัง [8] ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะการ

จัดการ โลจิสติกส ของชาวนาในตําบล ตําคลี  จั งหวั ด

นครสวรรค ซึ่งผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนอยูใน

ระดับมาก จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบวา เกษตรกร

ชาวนาในตําบลมะเกลือ ใหม  อํา เภอสูง เนิน  จั งหวั ด

นครราชสีมาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณ

ทํานามากกวา 10 ป ข้ึนไป ทําใหมีความเช่ียวชาญและ

ชํานาญในการทํานา จึงมีทักษะดานการวางแผนเปนอยางดี  

 7.2 การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบล

มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดานการ

จัดหา ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จิราวรรณ สมหวัง [8] ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองทักษะการ

จัดการ โลจิสติกส ของชาวนาในตําบล ตําคลี  จั งหวั ด

นครสวรรค ซึ่งผลการวิจัยพบวา ดานการจัดหาอยูในระดับ

มาก จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบวา เกษตรกรชาวนา

ในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการจัดซื้อจากรานคาท่ีเช่ือถือ

ได และเปนลูกคาประจําของรานคา จึงมีความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูคา ทําใหไดวัตถุดิบ เชน พันธุขาว ปุย และยาปราบศัตรูพืช 

ท่ีมีคุณภาพและราคาเหมาะสม 

 7.3 การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบล

มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดานการ

ผลิต ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของจิราวรรณ สมหวัง [8] ท่ีศึกษาวิจัย

เร่ืองทักษะการจัดการโลจิสติกสของชาวนาในตําบลตําคลี 

จังหวัดนครสวรรค ซึ่งผลการวิจัยพบวา ดานการผลิตอยูใน

ระดับมาก จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบวา เกษตรกร

ชาวนาในตําบลมะเกลือ ใหม  อํา เภอสูง เนิน  จั งหวั ด

นครราชสีมาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณใน

การทํานามากกวา 10 ป ข้ึนไป ทําใหทักษะในการวาง

แผนการผลิตที่ดี มีการจัดลําดับข้ันตอนการผลิตท่ีถูกตอง 

เชน มีกําหนดการกําจัดวัชพืช กําหนดการปองกันและกําจัด

แมลง กําหนดการหวานปุย 

 7.4 การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบล

มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดานการสง

มอบ ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของสิริณัฐฐ ควรประกอบกิจ [6] ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัย

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทราในการ

จัดการโซอุปทาน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ดานการสงมอบอยูใน

ระดับปานกลาง จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  พบวา 

เกษตรกรชาวนาในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณใน

การทํานามากกวา 10 ป ข้ึนไป ทําใหทักษะในการวาง

แผนการผลิตที่ดี มีการจัดลําดับข้ันตอนการผลิตท่ีถูกตอง 

เชน มีกําหนดการกําจัดวัชพืช กําหนดการปองกันและกําจัด

แมลง กําหนดการหวานปุย 

 7.5 การจัดการโซอุปทานขาวของเกษตรกรในตําบล

มะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดานการคืน 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

สิริณัฐฐ ควรประกอบกิจ [6] ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัย

ความสําเร็จของเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทราในการ

จัดการโซอุปทาน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ดานการคืนอยูใน

ระดับปานกลาง จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  พบวา 
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เกษตรกรชาวนาในตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาในเร่ือง

ของการทําขอตกลงระหวางผูซื้อ(เชน โรงสี พอคาคนกลาง) 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกสเพ่ือการสงออกผานเขตการคาชายแดน กรณีศึกษา เขตการค า

ชายแดนไทย-ลาวชองภูดู จังหวัดอุตรดิตถ โดยเร่ิมทําการเก็บขอมูลต้ังแตประชาชน ไปจนถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของที่จุดผานแดน 

ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการขนสงหรือโลจิสติกสเพ่ือการสงออกสินคาที่สําคัญ และนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาระบบโลจิสติกสดังกลาว จากผลการศึกษาวิจัยขางตนทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งจะไดนําไปสู

การเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของการสงออกและนําเขาสินคาชนิดตางๆ  เพื่อใหทันตอการต้ังรับกับสถานการณ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือการแขงขันในปจจุบัน 

คําสําคัญ: ระบบโลจิสติกส เขตการคาชายแดนไทย-ลาว   
 

Abstract 
This research aimed to study the logistics system of Exporting to Thai – Loas Border Trade at Phu 

Dou in Uttaradit. The study commenced from the overview study of the supply chain as well as the people 

who involved from shopkeeper to the market (Loas). All analytical results in this research led to improving 

logistics and transportation system performance of product industry to follow up today’s competitive market 

and prepare to Asean Economics Community – AEC. 

Keywords: Logistics System, Thai – Loas Border Trade 

 

 

1. บทนํา 
 การสรางความรวมมือของประเทศสมาชิกในแถบ

อาเซียนจํานวน 10 ประเทศ ไดแก ไทย พมา ลาว เวียดนาม  

มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และ บรูไน 

ท่ีจะเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 

Community: AEC) [1] จะเกิดผลกระทบในหลายดาน

ใหกับประเทศไทย เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจ การผลิต

สินคา ชีวิตความเปนอยู ดานการสงออกสินคา เปนตน 

โดยเฉพาะดานการสงออกตามเขตการคาชายแดนท่ีตองมี
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การปรับตัวตอสินคาท่ีจะนําเขาและสงออกในปริมาณที่มาก

ข้ึน เนื่องมาจากการลดหยอนของภาษีอากรท่ีจะเกิดขึ้น 

ถึงแมวาการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมการ

สงเสริมการคาในภูมิภาคอาเซียน และกลุมอนุภูมิภาคลุม

แมน้ําโขงนั้น จะดําเนินการไปอยางรวดเร็วตามกรอบความ

รวมมือตางๆ ท่ีเกิดข้ึน แตก็ยังพบอุปสรรคในการขนสงและ

การขนถายสินคา อันเนื่องมาจากเสนทางที่ไมเอื้ออํานวย 

ตน ทุนการขนสงที่ สูง การเดินทางไมสะดวก  ไม มีจุด

ใหบริการแกผู ใช สิ่งเหลานี้จะเปนอุปสรรคสําคัญในการ

สงออกสินคาจากประเทศไทยไปสูประเทศเพ่ือนบานเปน

อยางมาก [2] 

 สวนเขตการคาชายแดนไทย-ลาวชองภูดู (Thai – Loas 

Border Trade at Phu Dou) ต้ังอยูที่ บานภูดู หมู 2 ต.มวง

เจ็ดตน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ ดังรูปที่ 1 แสดงลักษณะการ

แลกเปลี่ยนซื้อขายของสินคา ณ ดานภูดู ท่ีมีการคาขายท่ี

คึกคักอยางตอเนื่องทุกป โดยสินคาท่ีทั้งสองประเทศนํามา

จะเกิดการแลกเปล่ียนซื้อขายที่ดานภูดูแหงนี ้

 

 
รูปท่ี 1 การซื้อขายแลกเปล่ียนสินคา 

 ดานภูดูเปนเขตการคาชายแดนท่ีเปดขึ้นมาใหมในวันท่ี 

19 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งการเดินทางนั้นมีรถประจํา

ทางผานแตตองเดินทางโดยรถสวนตัวตอไปอีกประมาณ 3 

กิโลเมตรจะถึงจุดตรวจชายแดนปกติจะเปดทุกวันศุกรกับวัน

เสารต้ังแตเวลา 06.00-18.00 น. โดยการเดินทางเขาไปยัง

เมืองปากลายซึ่งมีระยะหางจากจุดตรวจบริเวณตลาด

ชายแดนประมาณ 28 กิโลเมตร เสนทางลูกรัง ขับเลนขวา

ตรงขามกับของประเทศไทย แตการเขาไปตองไดรับอนุญาต

จากเจาหนาท่ีของลาวกอนซึ่งจะตองแจงลวงหนา สําหรับ

หนังสือผานแดนนั้นยังใชไมไดเพระไมใชจุดผานแดนถาวร

หากจะเขาไปตองไปขอหนังสือจากนายอําเภอบานโคกกอน

และตองรอใหทางลาวตอบมากอนจึงจะไปได ซึ่งจะใชเวลา

ประมาณ 2-3 วัน ระยะทางเช่ือมระหวางชองภูดูกับเมือง

ตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีดังนี้  (1) 

ชองภูดู - เมืองปากลาย ระยะทาง 50 กิโลเมตร (2) เมือง

ปากลาย - แขวงไชยบุรี ระยะทาง 154 กิโลเมตร (3) แขวง

ไชยบุรี - เมืองหลวงพระบาง ระยะทาง 120 กิโลเมตร ดังรูป

ท่ี 2 

 

รูปที่ 2 เสนทางติดตอระหวางดานภูดู-เมืองหลวงพระบาง 

 

 จากรูปที่ 2 พ้ืน ท่ีสวนใหญของอํา เภอบานโคกเปน

เทือกเขานอยใหญสลับซับซอนและพ้ืนที่ปา มีที่ราบเพียง 1 

ใน 5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ - อ.

นานอย จ.นาน (สภ.ต.น้ํามวบ และ สปป.ลาว) ทิศใต - อ.น้ํา

ปาด จ.อุตรดิตถ (สภ.ต.เดนเหล็ก) ทิศตะวันออก - ชายแดน 

สปป.ลาวความยาว 115 กม. (แขวงไซยะบุลี ดานเมืองทุงมี

ไซ เมืองปากลาย เมืองแกนทาว เมืองบอแตน) ทิศตะวันตก 

- อ.ฟากทา และ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ โดยสินคาลาว ท่ี

นํามาขายสวนใหญจะมีเหล็กเกา สินคาเกษตร สุรา ไวน 

บุหร่ีราคาถูกผลิตจากลาว จีน และเวียดนาม นักทองเท่ียว

จะซื้อไปเปนของท่ีระลึกเทานั้น และสินคาของไทยจะเปน

สินคาอุปโภคและบริโภค [3] 
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 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาถึงระบบโลจิสติกสทั้ง

ระบบของการคาขายและการบริการในดานตางๆ ที่สําคัญ

ของดานภูดู จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อศึกษาถึงความเปนไปได

และขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะเอื้อตอการสงสินคาผานแดนท่ีจะเปน

การรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึง

เพ่ือเปนการรองรับกับความตองการของผูบริโภคท้ังภายใน

และภายนอกประเทศในอนาคต  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาถึงระบบโลจิสติกสของการคาขายและการ

บริการในดานตางๆ ท่ีสําคัญของดานภูดู จังหวัดอุตรดิตถ 

 2.2 เพ่ือศึกษาลักษณะของการคาขายและสินคาประเภท

ตางๆ ท่ีเกิดขึ้น  

 2.3 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อ

การคาขายในอนาคต 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.1 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของดานภูดู 

  การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของงานวิจัยนี้จําเปนตอง

ทราบขอมูลจริงจากผูท่ี มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ท้ังที่เปน

ขอมูลจากบุคคลท่ีอาศัยอยูบริเวณดานถาวรภูดูและขอมูล

สถิติอื่นในสื่อออนไลน ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานตาม

ข้ันตอนดังนี ้

  (1) ดําเนินการติดตอประสานงานกับผู ท่ีเกี่ยวของ 

ทําการนําเสนอรายละเอียดในการทําการวิจัย อาทิเชน 

วัตถุประสงค ขอบเขต ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  (2) ดํา เนินการสัมภาษณผู ท่ี เกี่ ย วขอ งกับการ

ดําเนินงาน ณ บริเวณดานถาวรภูดูเบื้องตนพรอมท้ังศึกษา

ขอมูลจากเอกสารหรือสื่อออนไลนเพ่ิมเติม เปนตน 

  (3) ศึกษาสภาพปจจุบันของระบบโลจิสติกสและ

สินคาชนิดตางๆ ท่ีมีการซื้อขายผานจุดผานแดนถาวรภูดู 

และการเชื่อมตอหรือการเดินทางพ่ือไปยังประเทศเพ่ือนบาน

ของไทย 

  

 

 3.2 วิ เคราะหและสรุปขอมูล ท่ีไดจากการศึกษาใน

งานวิจัย 

  ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหและสรุปถึงเสนทางใน

การขนสงสินคาท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัดใกลเคียงมายังท่ี

จุดผานแดนถาวรภูดู และการคาขายสินคาประเภทตางๆ ท่ี

เกิดข้ึน 
 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 ผลจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของดานถาวรภูดู 

  จากทฤษฎีการจัดการโลจิสติกสเบื้องตน [4] ผูวิจัย

ไดสํารวจและหาขอมูลที่ดานภูดูแหงนี้สามารถบอกไดวา

ตําบลมวงเจ็ดตนนั้นประกอบไปดวย 7 หมูบานไดแก หวย

นอยกา มวงเจ็ดตน วังสัมพันธ หวยยศ น้ําลัด ซําผากาม 

และมวงเจ็ดตน มีประชากรโดยประมาณ 3,583 คน สภาพ

ท่ัวไปและสภาพแวดลอมของจุดผานแดนภูดู มีลักษณะเปน

ภูเขาการเดินทางไมคลองตัวมากนักสภาพถนนในฝงไทยเปน

ถนนราดยางแตมีการชํารุดเสียหายตามสภาพการใชงาน ดัง

รูปท่ี 3 และสภาพแวดลอมบริเวณดานภูดูจะมีจุดตรวจ

สินคาและจุดตรวจคนเขาออกโดยมีเจาหนาที่ตํารวจคอย

ตรวจเช็ค ดังรูปท่ี 4 สวนตลาดจะแบงเปนสองชวงช้ันบนจะ

ขายพวกของชําช้ันลางจะเปนพวกขายสงของสดเปนผักเปน

ปลาหมึกเปนผลไมและตรงลานขางลางสุดอีกช้ันหนึ่งจะเปน

พวกแผงลอยขายเสื้อผากระเปารองเทาแลวก็กลุมอาหาร

สัตวแลวก็ปุยยา ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 3 สภาพถนนท่ีมีการชํารุดบริเวณจุดผานแดน 
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รูปที่ 4 จุดตรวจคนเขา-ออกจากจุดผานแดนภูดู 

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะของตลาดบริเวณจุดผานแดนภูดูท้ังช้ันบน

และชั้นลาง 

 

  นอกจากลักษณะการคาขายดังท่ีกลาวมาแลวนั้นการ

ขนสงสินคาเพ่ือขามแดนก็มีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการ

แลกเปล่ียนสินคาและเกิดเงินหมุนเวียนท่ีตลาดแหงนี้ ได

เชนเดียวกัน โดยรถบรรทุกสวนใหญของฝงคนไทยจะเปนรถ

กระบะส่ีลอทั่วไปและรถบรรทุกทางฝงลาวจะเปนรถบรรทุก

ขนาดใหญท้ังนี้ก็เพื่อมารับสินคาทางฝงไทยแลวกลับเขาไปขาย

ในฝงลาว และสวนใหญจะเปนการมาซื้อสินคาสงมากกวามาซื้อ

ปลีกเพ่ือไปกักตุนทางฝงและคอยจําหนายใหกับลูกคาที่เปนคน

ลาวดังรูปที่ 6 

 
รูปท่ี 6 ลักษณะรถบรรทุกสินคาที่มาซื้อมาสินคาสง 

 

 4.2 ศึกษาเสนทางในการสงสินคาไปยังจุดผานแดนภูดู 

  จุ ดผ านแ ดนภู ดูนี้ ถื อ ว า เป นจุ ด สํ า คัญใน กา ร

แลกเปล่ียนสินคาท่ีสําคัญในอนาคตของประเทศไทยและ

ประเทศลาวเพราะเสนทางดังกลาวเมื่อมีการพัฒนาจาก

ภาครัฐจนถึงที่ สุดแลวจะสามารถมีการคาขายไดไกลถึง

ประเทศจีนเลยทีเดียว โดยในงานวิจัยจะแสดงเสนทางหลักท่ี

สําคัญจากจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือเดินทางไปยังจุดผานแดนภูดู 

โดยมีเสนทางหลักท่ีสําคัญอยู 2 เสนทางดังนี ้

  (1) เสนทางท่ี 1 จากส่ีแยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลก

เดินทางโดยรถยนต ใชเสนทางพิษณุโลก-อุตรดิตถ ระยะทาง

ประมาณ 214 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 

ดังรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 การเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลก-จุดผานแดนภูดู 
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  (2) เสนทางท่ี 2 จากส่ีแยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลก

เดินทางโดยรถยนต โดยใชเสนทางพิษณุโลก- อ.นครไทย 

ระยะทางประมาณ 234 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 

3 ชั่วโมง 45 นาทีดังรูปท่ี 7 

  จากจุดผานแดนภูดูนักทองเท่ียวสามารถเดินทางตอ

เพ่ือไปยังเมืองท่ีสําคัญของประเทศลาวไดในงานวิจัยนี้ได

นําเสนอเมืองท่ีสําคัญอยู 3 เมือง ดังในภาพท่ี 8 แสดง

เสนทางจากจุดผานแดนภูดู เ พ่ือไปยังเมืองไชยบุ รีของ

ประเทศลาวซึ่งถือวาเปนเมืองใหญและสําคัญของลาวมี

การคาขายสินคาหลายชนิด ซึ่งจะมีนักเท่ียวที่สําคัญจาก

หลายประเทศมา ณ ท่ีแหงนี้ เชน จากประเทศไทย ลาว 

เวียดนาม และ จีนเปนตน โดยมีระยะทางในการเดินทาง

ประมาณ 205 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 42 นาที 

 

 
รูปท่ี 8 เสนทางจากจุดผานแดนภดููเพ่ือไปยังเมืองไชยบุรี

ของประเทศลาว 

 

  และจากเมืองไชยบุรีสามรถเดินทางตอไปยังเมือง

หลวงพระบางของประเทศลาวไดอีก ซึ่งเปน ท่ีนิยมของ

นักทองเท่ียวท่ีตองการไปเท่ียวชมเมืองแหงวัฒนธรรม ดังใน

ภาพที่ 9 แสดงเสนทางจากเมืองไชยบุรีไปยังเมืองหลวงพระ

บาง ซึ่งถือวาเปนเมืองใหญและสําคัญของลาวมีการคาขาย

สินคาหลายชนิด ซึ่งจะมีนักเท่ียวท่ีสําคัญจากหลายประเทศ

มา ณ ที่แหงนี้ โดยมีระยะทางในการเดินทางประมาณ 100 

กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 13 นาที ดังรูปท่ี 10  

  อีกเสนทางหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวและพอคาแมคานิยม

นําสินคาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันคือเมืองเวียงจันทรที่เปน

เมืองหลวงของประเทศลาว โดยเมื่อเดินทางจากจุดผานแดน

ภูดูก็สามารถท่ีจะเดินทางไปไดเชนเดียวกัน ดังภาพที่ 11 

การเดิรทางจะเดินทางไปตามลุมแมน้ําโขงโดยใชเวลาในการ

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 53 นาที ระยะทาง 229 

กิโลเมตร อีกท้ังท่ีเมืองเวียงจันทรยังมีระยะทางท่ีใกลกันกับ

จังหวัดหนองคายของปะเทศไทยอีกดวย ซึ่งสามารถเดินทาง

จากทางนี้ไดดวยเชนกัน 

 

 
รูปท่ี 10 แสดงเสนทางจากเมืองไชยบุรีไปยัง 

เมืองหลวงพระบาง 

 

 

รูปท่ี 11 การเดินทางจากจุดผานแดนภูดูไปยัง 

เมืองเวียงจันทร 
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 4.3 วิเคราะหปญหาของโลจิสติกสสินคาสงออก กรณี

ดานภูดูและแนวทางในการแกไข 

  ในงานวิจัยนี้ไดใชเทคนิคพ้ืนฐานในการวิเคราะห

จุดออนและจุดแข็ง [5] ของกรณีศึกษา ณ บริเวณจุดผาน

แดนภูดู โดยจากการลงพ้ืนที่สอบถามผูที่มีสวนเกี่ยวของ

สามารถสรุปเปนประเด็นออกมาดังตอไปนี้ 

  จุดแข็งของจุดผานแดนภูดู 

  (1) เปนจุดที่มีสินคาพ้ืนบานมาขายเปนจํานวนมาก

และนักทองเท่ียวกับคนที่อยูในบริเวณใกลเคียงสามารถมา

จับจายซื้อของไดและของท่ีขายก็มีราคาไมแพงมากนัก 

  (2) มีการแลกเปล่ียนสินคาระหวางสินคาไทยและ

ลาวเปนจํานวนมากโดยเฉพาะวันศุกรและวันเสาร 

  (3) การขามแดนเพ่ือไปซื้อสินคาตางๆ ทําไดงายและ

ไมซับซอน ใชเวลาในการทําเอกสารไมนาน เนื่องจากภาษา

ท่ีใชและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศลาวมี

ลักษณะใกลเคียงกัน 

  จุดออนของจุดผานแดนภูดู 

  (1) เสนทางการคมนาคมขนสงสินคายังไมสะดวก

เนื่องจาก เปนเนินเขาสูง และท่ีสําคัญถนนมีการชํารุด

เสียหายเปนระยะทางที่ยาวเพราะรถขนสินคาขนาดใหญวิ่ง

ผานบอยคร้ัง โดยเฉพาะในฝงลาวยังไมมีการราดยางทําให

การขนสงลําบากและตองใชระยะเวลาขนสงนานท้ังท่ี

ระยะทางไมไกลมากนัก 

  (2) ตลาดท่ีจุดผานแดนแหงนี้จะคึกคักเฉพาะชวงท่ี

ตลาดเปดคือวันศุกรและเสารของสัปดาหเทานั้น สวนอื่นๆ 

จะเงียบเหงาไมมีผูคนสัญจร เหมือนคลายตลาดนัดใน

ประเทศไทยมากกวา 

  (3) ประชาชนท่ีผานจุดผานแดนแหงนี้โดยท่ัวไปจะ

เปนนักทองเท่ียวท่ีตองการไปเที่ยวฝงลาว ซึ่งก็ยังมีไมมาก

นักและไมคึกคักเหมือนดานอื่นๆ  

  โอกาสของจุดผานแดนภูดู 

  (1) รัฐบาลใหความสําคัญกับดานแหงนี้และเปนดาน

ท่ีเปดใหมมีการพัฒนาระบบคมนาคม และมีการตรวจสอบ

สินคาและประชาชนเขาออกเปนระบบมากข้ึน 

  อุปสรรคจุดผานแดนภูดู 

  (1) รัฐบาลยังไมตอบสนองกับการพัฒนาดานแหงนี้

อยางเต็มรูปแบบ เชน ถนนชํารุด เปนตน 

  (2) ยังไมมีการประชาสัมพันธใหกับประชาชนทั่วไป

อยางท่ัวถึง สวนใหญรูกันในวงการราชการเทานั้น 

  (3) ยั งไม มีการแลกเป ล่ียน สินค า ท่ี สํา คัญทาง

เศรษฐกิจ เชน มันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด น้ําตาล เปนตน 

สวนใหญมีแตสินคาอุปโภคบริโภคและใชในชีวิตประจําวัน 

  (4) รถบรรทุกขนาดใหญยังไมสามารถสัญจรไปมาได

เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรและถนนไมเอื้ออํานวยตอการ

ขนสง 

 

5. สรุป 
 จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปออกมาไดวาจุดผานแดนภูดู 

จังหวัดอุตรดิตถ แหงนี้เปนดานท่ีเปดใหมไดไมนานและมี

การคาขายแลกเปล่ียนสินคากันอยางคึกคักเฉพาะวันท่ีตลาด

เปดทําการ ไดแกวันศุกรและวันเสารเทานั้น สวนสินคา

โดยมากแลวจะเปนสินคาของชําหรือสินคาอุปโภคบริโภค 

จะมีบางเจาท่ีเปนการขายของสงและจะเปนลูกคาจากฝง

ลาวขับรถบรรทุกขนาดกลางมารับสินคาจากฝงไทยเพ่ือไป

ขายยังฝงลาว สวนนักทองเที่ยวมีใหเห็นกันเล็กนอยสวน

ใหญจะมาจากการจัดกรุปทัวรกลุมเล็กๆ  

 สวนดานโลจิสติกสในงานวิจัยนี้จะเนนที่การขนสงเปน

หลัก โดยจากการท่ีเขาไปสอบถามเจาหนาที่และประชาชนท่ี

อยูบริเวณนั้น พบวาในฝงไทยถนนยังมีสภาพชํารุดแตราด

ยางมะตอยแลว แตถามีรถวิ่งผานบอยข้ึนจะทําใหสภาพถนน

ชํารุดกวาเดิม สวนฝงลาวถนนยังไมมีการราดยางตั้งแตดาน

จนไปถึงหมูบานท่ีใกลท่ีสุด จึงทําใหเดินทางลําบากและ

ติดขัด บวกกับสภาพเปนภูเขาสูงชัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ฤดูฝน  

 แตเม่ือถึงในฤดูทองเท่ียวนักทองเท่ียวบางสวนนิยมมา

ผานดานนี้เพื่อไปยังประเทศลาวเพราะสามารถไปถึงเมือง

สําคัญของประเทศลาวได เชน เมืองไชยบุรีและหลวงพระ

บางเปนตน แตการเดินทางสวนใหญยังใชเวลานานเพราะ

ถนนยังไมมีการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวอยางแทจริง 

สวนในอนาคตนั้นรัฐบาลท้ังฝงไทยและฝงลาวควรหันมาให
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ความรวมมือกันในการพัฒนาจุดผานแดนแหงนี้ใหเกิดความ

คึกคักและดึงดูดใหมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการคมนาคมท่ี

จะเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวที่จะมาเท่ียว

ใหมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
    วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพ่ือยืนยันปจจัยที่เปนองคประกอบของการวัดคุณภาพของรถขนสงสาธารณะภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายเพื่อใหนักศึกษาใชรถขนสงสาธารณะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให

เกิดการขนสงที่ย่ังยืนภายในมหาวิทยาลัย จากการพัฒนาโมเดลการวัดคุณภาพการใหบริการของรถขนสงสาธารณะโดยใชการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยืน พบวาคุณภาพของรถขนสงสาธารณะสามารถวัดไดจาก 11 ตัวช้ีวัดท่ีพิจารณาซึ่งประกอบดวย 

ความถ่ีของรถ การประชาสัมพันธตารางเวลาเดินรถ ความปลอดภัยขณะโดยสารบนรถ มารยาทคนขับรถ ความสะอาดของรถ 

ความจุของผูโดยสาร ความตรงตอเวลาของการเดินรถ อุณหภูมิภายในรถ ความเหมาะสมของเสนทางเดินรถ ความเหมาะสมของ

จุดพักรถ ชวงเวลาในการใชบริการ โดยตัวชี้วัดที่ใหคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุดคือ ความเหมาะสมของจุดพักรถ (β=

0.806) รองลงมาคือ ความตรงตอเวลาของการเดินรถ (β =0.799) ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการควรพิจารณาท้ัง 11 ตัวช้ีวัด 

แตหากมีขอจํากัดดานทรัพยากรการกําหนดนโยบายในพัฒนาคุณภาพการใหบริการควรใหความสําคัญตามลําดับคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐาน 

คําสําคัญ: ขนสงสาธารณะ, โมเดลการวัด, การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 

Abstract 
    This study aims to confirm factors affecting quality of public transport services in Pibulsongkram 

Rajabhat University. The findings will be a tool to develop a policy promoting public and sustainable 

transportation. According to an application of confirmatory factor analysis (CFA), the study found that public 

transit quality were measured by 11 indicators, which comprised of frequency, information of timetable, 

safety, drivers’ courtesy, cleanness of vehicles, overcrowding, punctuality, bus temperature, appropriateness 

of route, location of bus stop, and operating time. A location of bus stop provides the highest standardized 
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factor loading (β = 0.806), followed by the punctuality of the bus (β = 0.799). Thus, the improvement of 

transit quality should consider the 11 indicators. However, the case of resources were limited, the high 

standardized factor loadings should rank first. 

Keywords: public transportation, measurement modeling, confirmatory factor analysis 

 

 

1. บทนํา 
 ระบบขนสงสาธารณะเปนรูปแบบการเดินทางที่สนองตอ

นโยบายการขนสงที่ย่ังยืนซึ่งเปนรูปแบบการเดินทางที่เนน

การขนสงในปริมาณมากจึงมีการประหยัดพลังงานมากกวา

รูปแบบอื่น เ ม่ือขนยายคนจํานวนเทากัน  และมีความ

ปลอดภัยมากกวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเพื่อให

หันมาใชรถขนสงสาธารณะเปนเร่ืองท่ีไมงายนักเนื่องจาก

ทัศนคติของคนแตละคนตอรถขนสงสาธารณะแตกตางกัน 

บางคนคิดวาเดินทางโดยรถขนสงสาธารณะประหยัดท้ังเงิน

และพลังงานแตบางคนกลับมองวาการเดินทางโดยรถขนสง

สาธารณะเสียเวลามากกวา ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการรถขนสงสาธารณะใหมีความถี่ท่ีเหมาะสมหรือ

ปจจัยดานอื่นๆ จึงมีความจําเปนเพ่ือใหคนเกิดทัศนคติในแง

บว กต อ กา รเ ดิ นทา งโดย รถขนส งสา ธ ารณะ  [1 -5 ] 

เชนเดียวกันการจัดการใหบริการรถขนสงสาธารณะใน

มหาวิทยาลัยซึ่งมีพ้ืนท่ีขนาดใหญและนักศึกษาจํานวนมาก 

มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดหารถขนสงสาธารณะประจําทาง

ท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพของมหาวิทยาลัย เชน รถ

มินิ บัส  รถราง หรือรถ ไฟฟา  เปนตน  เ พ่ือลดการใช

จักรยานยนตของนักศึกษาซึ่งเปนรูปแบบการเดินทางท่ีไดรับ

ความนิยมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางจังหวัด  

 ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อยืนยันปจจัยท่ี

เปนองคประกอบของระดับคุณภาพของรถขนสงสาธารณะ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใชในการ

กําหนดนโยบายเพื่อใหนักศึกษาหันมาใชรถขนสงสาธารณะ

เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเกิดการขนสงที่ย่ังยืนภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

2. คุณภา พกา รให บ ริ กา รขอ งระบบขน ส ง

สาธารณะ 
 ในการประเมินระดับการใหบริการรถขนสงสาธารณะ

เพ่ือการทัศนาจรในภาพรวมนั้นจําเปนตองมีตัว ช้ีวัด ท่ี

เหมาะสม งายตอความเขาใจสําหรับผูใหขอมูล การศึกษานี้

จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือใชในการประเมิน

คุณภาพรถขนสงสาธารณะเพ่ือการทัศนาจร รวมท้ังชี้ใหเห็น

ถึงความสําคัญของแตละตัวช้ีวัด de Oña, et al. [6] ได

กลาววาในการประเมินคุณภาพนั้นจําเปนตองรูวาตัวช้ีวัดใด

มีอิทธิพลตอระดับ คุณภาพมาก ท่ีสุด  โดยเทคนิค ท่ีใช

วิเคราะหขอมูลคือ confirmatory factor analysis ซึ่งเปน

เทคนิคที่ใชในการแบงกลุมและยืนยันความเปนองคประกอบ

ของตัวชี้วัด (ดูรายละเอียดใน Thompson [7]) และเทคนิค

นี้ยังเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะห Structural equation 

modeling หรือ SEM [8] สําหรับการศึกษาท่ีผานมามี

การศึกษาท่ีเกี่ยวการวัดคุณภาพการใหบริการของรถขนสง

สาธารณะประเภทตางๆ เชน รถโดยสารในเมืองและรถ

โดยสารระหวางเมือง [5, 6, 9, 10]  

  

3. วิธีดําเนินการ 
 3.1 กลุมตัวอยางและการสํารวจขอมูล  

  ในการศึกษาค ร้ังนี้ ใชก ารสํารว จขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม โดยการการสัมภาษณนักศึกษาแบบตัวตอตัว 

(Face to face interview) จํานวน 400 คน โดยทําการ

เก็บแบบสุมจากผูท่ีใชบริการรถสาธารณะและผูไมใชบริการ

บริเวณหอพักและอาคารเรียนตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  โดยขอมูลของกลุมตัวอยางเปนดังนี้ เมื่อ

พิจารณาตามเพศเปนเพศชายรอยละ 27.3 เพศหญิงรอยละ 

72.8 พิจารณาคณะของกลุมตัวอยางจํานวน 5 คณะ พบวา
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มีการกระจายตัวของตัวอยางใกลเคียงกันรอยละ 14 – รอย

ละ 18.8 พิจารณาที่ พักกลุมตัวอยางสวนใหญ พักใน

มหาวิทยาลัย และสุดทายเมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทาง

ของนักศึกษาพบวามีนักศึกษาสวนใหญใชรถจักรยานยนตถึง

รอยละ 88.5 

 3.2 โมเดลการวัด (Measurement Model) 

  โมเดลการวัด  (Measurement Model) เปนโมเดล

แสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงกับ

ตัวแปรสังเกตไดหลายตัวแปร วามีความสอดคลองกัน

เพียงใด สถิติท่ีใชในการทดสอบโมเดลการวัดโดยท่ัวไปคือ

การวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน ( Confirmatory 

Factor Analysis) ซึ่ ง ถือวา เป น เค ร่ือ งมือ ในการวั ด

องคประกอบซึ่งเปนตัวแปรแฝง  นอกจากนี้ยังเปนเคร่ืองมือ

ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรวามี

โครงสรางตามนิยามเชิงทฤษฎีหรือไม สอดคลองกับสภาพท่ี

เปนจริงอยางไร  หลักในการวัดตองสรางองคประกอบจาก

หลายตัวแปร โดยรวมกลุมตัวแปรท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันเปน

องคประกอบเดียวกัน 

 

4. ผลการดําเนินการ (Results) 

 4.1 สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) 

  จากการสํารวจขอ มูลปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการ

เลือกใชบริการรถขนสงสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย แสดง

ดังตารางท่ี 1 จากขอมูลพบวาปจจัยดานมารยาทคนขับรถมี

คะแนนเฉล่ียสูงที่สุดเทากับ 3.91 (SD=0.96) จากตาราง

ดังกลาวตรวจสอบการกระจาย ตัวแบบปกติ  (normal 

distribution) ดวยคา skewness และ kurtosis ซึ่งตองมี

คาเขาใกลศูนย แตอยางไรก็ตามคาท่ียอมรับไดอยูในชวง -

1.50 ถึง +1.50 [11] จากขอมูลในตารางทุกขอคําถามมีคา 

skewness และ kurtosis อยูในชวงดังกลาวขอมูลจึงมีการ

แจกแจงแบบปกติตามสมมติฐานการวิเคราะห และเมื่อ

พิจารณาถึงความเที่ยงของเคร่ืองมือดวยคา Cronbach’s 

alpha ควรมากกวา 0.5 ถึงจะใชได [12] จากการวิเคราะห

ความเที่ยงโมเดลมีคา Cronbach’s alpha เทากับ 0.928  

  ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

สังเกตไดท้ัง 11 ตัวในโมเดลการวัดคุณภาพการใหบริการรถ

ขนสงสาธารณะประจําทางใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมด 

55 คูทุกคูมีคาตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 และมีคาสัมประสิทธิ์ เปนบวกโดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.387 ถึง 0.795 แสดงใหเห็นวา

ตัวแปรสังเกตไดมีความสัมพันธกันจริงและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน   

  เม่ือพิจารณาผลการทดสอบ Bartlett's Test of 

Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานวาเมทริกซ

สหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity metrix) 

พบวาไดคา chi-square= 2,918 (df = 55, p=.000) ซึ่ง

แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

และสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนี Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) ซึ่งมีคาเขาใกล 1 (KMO=0.914) แสดงใหเห็น

วาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมเปนเมทริกซ

เอกลักษณและมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรมาก

พอท่ีจะนําไปวิเคราะหองคประกอบเพ่ือตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสรางได 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง 

รหัส ตัวช้ีวัด M SD SK KU 

Q1 ระยะเวลาในการรอรถ/ความถ่ีของรถ 3.67 1.09 -0.52 -0.28 

Q2 การประชาสัมพันธตารางเวลาเดินรถ 3.53 1.10 -0.45 -0.45 

Q3 ความปลอดภัยขณะโดยสาร 3.78 0.99 -0.63 0.08 

Q4 มารยาทคนขับรถ 3.91 0.96 -0.69 0.12 

Q5 ความสะอาดของรถ 3.84 0.93 -0.60 -0.01 

Q6 ความจุของผูโดยสาร 3.66 0.99 -0.34 -0.33 

Q7 ความตรงตอเวลา 3.75 1.03 -0.43 -0.45 

Q8 อุณหภูมิภายในรถ 3.50 1.16 -0.52 -0.46 

Q9 ความเหมาะสมของเสนทาง 3.62 0.99 -0.43 -0.21 

Q10 ความเหมาะสมของจุดพักรถ 3.63 1.03 -0.42 -0.36 

Q11 ชวงเวลาในการใชบริการ 3.75 1.01 -0.71 0.23 

 

ตารางที่ 2 เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดระดับคุณภาพของการใหบริการรถขนสงสาธารณะ 

รหัส Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

Q1 1.000           

Q2 .795** 1.000          

Q3 .552** .501** 1.000         

Q4 .428** .387** .700** 1.000        

Q5 .459** .422** .607** .745** 1.000       

Q6 .528** .523** .473** .509** .626** 1.000      

Q7 .613** .573** .495** .482** .548** .651** 1.000     

Q8 .530** .537** .441** .416** .456** .568** .634** 1.000    

Q9 .499** .425** .530** .497** .510** .542** .599** .687** 1.000   

Q10 .570** .547** .556** .491** .524** .575** .604** .609** .662** 1.000  

Q11 .493** .425** .521** .500** .534** .528** .528** .493** .540** .614** 1.000 

Bartlett's Test of Sphericity: 2 =2918, df=55, p=0.000, KMO=0.914 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

.

 4.2 การตรวจสอบความตรงของโมเดล  

  สํ า ห รับก ารต ร ว จส อ บคว ามตร งขอ งโม เด ล 

(Construct validity) ใชค าทางสถิ ติ ดังนี้  คือ chi-

square/df ควรมีคานอยกวา 5 [13], Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) ควรมีคานอยกวา 

0.07 [14], Comparative Fit Index (CFI) ควรมีคาตั้งแต 

0.90 ข้ึนไป [15], Tucker-Lewis index (TLI) หรือที่รูจัก

กันในช่ือ Non-Normed Fit Index (NNFI) ควรมีคาตั้งแต 
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0.80 ข้ึนไป[16], standardized root mean square 

residual (SRMR) ควรมีคานอยกวา 0.08 [15] 

 
รูปที่ 1 โมเดลการวัดระดับคุณภาพของรถขนสงสาธารณะ

ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 

 4.3 โมเดลการวัดระดับคุณภาพของรถขนสงสาธารณะ 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของโมเดลการ

วัดระดับคุณภาพของรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม พบวาโมเดลการวัดตัวแปรแฝงระดับ

คุณภาพการใหบริการของรถขนสงสาธารณะ มีคาสถิติดังนี้ 

chi-square=112.388, df=38, p=0.000,chi-square/df= 

2.958, RMSEA=0.070, CFI=0.974, TLI=0.963, SRMR= 

0.029 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบคาสถิติดังกลาวกับเกณฑท่ีแนะนํา

ไวในหัวขอท่ี 4.2 พบวาคาสถิติทุกคาของโมเดลการวัดนี้มีคา

เปนไปตามเกณฑดังกลาว จึงสรุปไดวา โมเดลการวัดระดับ

คุณภาพของรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม มีความตรงเชิงโครงสราง 

จากรูปท่ี 1 สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร

ในโมเดลการวัดระดับคุณภาพของรถขนสงสาธารณะภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดดังนี้  คุณภาพของรถ

ขนสงสาธารณะสามารถวัดไดจาก 11 ตัวชี้วัดที่พิจารณาซึ่ง

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ค ว า ม ถ่ี ข อ ง ร ถ  ( β=0.718)   ก า ร

ประชา สัมพันธ ตารา งเวลา เดินรถ (β=0.671)   ความ

ปลอดภัยขณะโดยสารบนรถ (β=0.673)  มารยาทคนขับรถ 

(β=0.626)  ความสะอาดของรถ (β=0.675)  ความจุของ

ผูโดยสาร (β=0.751)  ความตรงตอ เวลาของการเดินรถ 

(β=0.799) สภาพของรถ (β=0.744) ความเหมาะสมของ

เสนทางเดินรถ (β=0.757)  ความเหมาะสมของจุดพักรถ

(β=0.806)  ชวงเวลาในการใชบริการ (β=0.709)   

 

5. สรุปและอภิปราย 
จากการศึกษาดานคุณภาพการใหบริการของรถขนสง

สาธารณะ พบวาความถี่ของรถ การประชาสัมพัน ธ

ตารางเวลาเดินรถ ความปลอดภัยขณะโดยสารบนรถ 

มารยาทคนขับรถ ความสะอาดของรถ ความจุของผูโดยสาร 

ความตรงตอเวลาของการเดินรถ อุณหภูมิภายในรถ ความ

เหมาะสมของเสนทางเดินรถ ความเหมาะสมของจุดพักรถ 

ชวงเวลาในการใชบริการ ทุกปจจัยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และโมเดลมีความตรงเชิงโครงสราง และ

สอดคลองกับการศึกษาของ Eboli and Mazzulla [1], 

Stradling, et al. [2], González-Díaz and Montoro-

Sánchez [4], Wen, et al. [5] 

จากผลการศึกษาสามารถกําหนดนโยบายตามลําดับ

ความสําคัญตามคาสัมประสิทธิ์น้ํ าหนักองคประกอบ

มาตรฐาน ไดดังนี้ 

 1) ดาน ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ รอรถ จัดหาท่ีนั่ง

สําหรับรอรถเพ่ิมข้ึนเพราะที่รอรถบางแหงมีท่ีนั่งนอยไม

เพียงพอสําหรับนักศึกษา มีนักศึกษาตองยืนรอรถจํานวน

มาก ท่ีรอรถบางแหงไมมีท่ีนั่งสําหรับรอรถเลย ท่ีรอรถบาง

แหงมีขนาดเล็กมากตองขยายใหมีขนาดใหญ กวางขวางขึ้น

ใหสามารถรองรับนักศึกษาที่รอรถได และท่ีรอรถบางจุดอยู
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หางจากจุดหมายปลายเกินไป ควรสรางจุดรอรถท่ีมีความ

ใกลอาคารท่ีมีผูเรียนจํานวนมาก 

 2) การบํารุงรักษา ที่รอรถตองมีการจัดมาตรฐานการ

ทําความสะอาดเพิ่มข้ึนบางแหงมีความสกปรกขาดการดูแล

รักษา ไฟฟาไมติดทําใหนากลัวในเวลากลางคืน 

 3) ความจุของผู โด ยสาร จัดตารางการเดินรถใน

ชวงเวลาเรงดวนใหมเพ่ือไมใหรถแนนเกินไปในชวงเวลานี้ 

 4) ความถ่ีของรถ ตองจัดตารางเวลาการเดินรถใหสอ

คลองกับความตองการการใชรถในแตละชวงเวลา 

 5) การใหขอ มูลขาวสาร จัดทําการประชาสัมพันธ

ตารางการเดินรถใหนักศึกษาทราบ 

 6) ความนาเชื่อถือ ดําเนินการจัดการใหรถวิ่งตามเวลา

ท่ีกําหนดและดูแลรักษาความสะอาดของรถใหมีความนาใช 

และมีความปลอดภัย 

 7) พฤติกรรมพนักงานขับรถ จัดฝกอบรมใหพนักงาน

ขับรถขับขี่ดวยความปลอดปลอดภัยและมีมาตรการลงโทษท่ี

รุนแรงเม่ือพนักงานขับรถไมสุภาพ 

 8) ความเพียงพอของทีรอรถ ในบางอาคารยังไมมีจุดรอ

รถ 

 9) โครงขายการเดินรถ ปรับโครงขายการเดินรถให

ครอบคลุมพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

 หากมหาวิทยาลัยนํานโยบายดังกลาวไปใชจะชวยพัฒนา

ระบบการขนสงสาธารณะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่ม

ความตองการการใชรถขนสงสาธารณะและจะกอใหเกิดการ

ขนสงท่ียั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยตอไป 

 

6. เอกสารอางอิง 
[1] L. Eboli and G. Mazzulla, "Service Quality 

Attributes Affecting Customer Satisfaction for 
Bus Transit," Journal of Public Transportation, 
vol. 10, pp. 21-34, 2007. 

[2] S. Stradling, M. Carreno, T. Rye, and A. Noble, 
"Passenger perceptions and the ideal urban 
bus journey experience," Transport Policy, 
vol. 14, pp. 283-292, 2007. 
 

[3] L. dell’Olio, A. Ibeas, and P. Cecín, 
"Modelling user perception of bus transit 
quality," Transport Policy, vol. 17, pp. 388-
397, 2010. 

[4] M. González-Díaz and Á. Montoro-Sánchez, 
"Some lessons from incentive theory: 
Promoting quality in bus transport," 
Transport Policy, vol. 18, pp. 299-306, 2011. 

[5] C.-H. Wen, L. Lan, and H.-L. Cheng, 
"Structural Equation Modeling to Determine 
Passenger Loyalty Toward Intercity Bus 
Services," Transportation Research Record: 
Journal of the Transportation Research 
Board, vol. 1927, pp. 249-255, 2005. 

[6] J. de Oña, R. de Oña, L. Eboli, and G. 
Mazzulla, "Perceived service quality in bus 
transit service: A structural equation 
approach," Transport Policy, vol. 29, pp. 219-
226, 2013. 

[7] B. Thompson, Exploratory and Confirmatory 
Factor Analysis, 4 ed. Washington DC: 
American Psychological Association, 2010. 

[8] R. B. Kline, Priciples and Practice of 
Structural Equation Modeling. New York: 
Guilford Press, 2011. 

[9] L. dell’Olio, A. Ibeas, and P. Cecin, "The 
quality of service desired by public transport 
users," Transport Policy, vol. 18, pp. 217-227, 
2011. 

[10] M. Bordagaray, L. dell'Olio, A. Ibeas, and P. 
Cecín, "Modelling user perception of bus 
transit quality considering user and service 
heterogeneity," Transportmetrica A: 
Transport Science, pp. 1-17, 2013. 

[11] B. Muthén and D. Kaplan, "A comparison of 
methodologies for the factor analysis of 
non-normal Likert variables," British Journal 
of Mathematical and Statistical Psychology, 
vol. 38, pp. 171–189, 1985. 
 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 67 
 

[12] D. George and P. Mallery, SPSS for window 
step by step: A simple guide and reference 
11.0 update. Boston: Allyn & Bacon, 2003. 

[13] S. P. Washington, M. G. Karlaftis, and F. L. 
Mannering, Statistical and Econometric 
Methods for Transportation Data Analysis: 
Chapman&Hall/CRC, 2003. 

[14] J. H. Steiger, "Understanding the limitations 
of global fit assessment in structural 
equation modeling," Personality and 
Individual Differences, vol. 42, pp. 893-898, 
2007. 

[15] L. T. Hu and P. M. Bentler, "Cutoff criteria for 
fit indexes in covariance structure analysis: 
Conventional criteria versus new 
alternatives," Structural Equation Modeling, 
vol. 6, pp. 1-55, 1999. 

[16] D. Hooper, J. Coughlan, and M. R. Mullen, 
"Structural Equation Modelling: Guidelines 
for Determining Model Fit," Electronic 
Journal of Business Research Methods, vol. 
6, pp. 53-61, 2008. 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 68 
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บทคัดยอ 
    วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจําลองตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (4 Step Model) ท่ีสามารถใชวิเคราะหและ

คาดการณความตองการเดินทางและขนสงสินคา พรอมท้ังประเมินศักยภาพการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณพื้นท่ีจังหวัด

เชียงราย ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการเช่ือมโยงระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) และแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง

ของประเทศ โดยผลการศึกษา พบวา กรณีที่ไมมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานจราจรและขนสงในพ้ืนที่จนถึงป พ.ศ. 2585 จะ

สงผลทําใหคาปริมาณจราจรตอความจุ (V/C) เพ่ิมขึ้นจากระดับ 0.26 อยูท่ีระดับ 0.76 ความเร็วในการเดินทางเฉลี่ยลดลงจาก

ระดับ 75 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เหลือ 49 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ระยะเวลาเดินทางรวม (PCU-HT) เพ่ิมข้ึนจากระดับ 14,578 PCU-

ช่ัวโมง อยูท่ีระดับ 42,785 PCU-ชั่วโมง และปริมาณการเดินทางรวมเพ่ิมข้ึนจากระดับ 1,012,763 PCU-กิโลเมตร อยูท่ีระดับ 

2,895,698 PCU-กิโลเมตร ซึ่งทําใหสภาพเสนทางในพ้ืนที่ขณะนั้นมีปริมาณจราจรเร่ิมเขาสูสภาวะติดขัด สงผลใหการเคลื่อนตัว

ของยานพาหนะลาชามากย่ิงข้ึน แตหากมีโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานจราจรและขนสงในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จะ

สามารถชวยบรรเทาปญหาการติดขัดและเสริมประสิทธิภาพดานการคมนาคมขนสงในพื้นท่ี โดยคาปริมาณจราจรตอความจุด 

(V/C) ลดลงรอยละ 38.64 ความเร็วในการเดินทางเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 34.71 ระยะเวลาเดินทางรวม (PCU-HT) ลดลงรอยละ 

14.29 และปริมาณการเดินทางรวม (PCU-KT) ลดลงรอยละ 27.63 ซึ่งภาพรวมจะสามารถชวยลดเวลาการเดินทาง ลดปญหาการ

ติดขัดของกระแสจราจร สามารถเช่ือมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมาก

ย่ิงข้ึน รวมถึงการพัฒนานี้สามารถเปนกลไกหนึ่ง ในการขับเคล่ือนและยกระดับการเปนศูนยกลางดานการขนสงสินคาและโลจิ

สติกส ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: จังหวัดเชียงราย, แบบจําลองขนสง, โครงสรางพื้นฐาน, พ้ืนที่ชายแดน 
 

Abstract 
    The objective of this study was to develop the 4-step model which can analyze and predict the 

demand of travel and goods transport. It also aimed to assess the potential of infrastructure development in 
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Chiang Rai province which is important area to connect Thailand and neighboring countries according to 

North-South Economic Corridor (NSEC) development and national transport infrastructure development plan. 

The result of this study found that the areas which did not have traffic and transport infrastructure 

development until B.E. 2585 will result in the volume to capacity ratio (V/C) increase from 0.26 to 0.76. The 

average travel speeds decrease from 75 to 49 km/hr. vehicle hour of traveled (PCU-HT) increase from 14,578 

to 42,785 PCU-hr. And vehicle kilometer of traveled increase from 1,012,763 to 2,895,698 PCU-km which 

makes traffic jam and vehicles move slowly in those areas. But if there are traffic and transport infrastructure 

development projects in Chiang Rai province they can resolve these problems. The volume to capacity ratio 

(V/C) will decrease 38.64%, average travel speeds increase 34.71%, vehicle hour of traveled (PCU-HT) 

decrease 14.92% and vehicle kilometer of traveled (PCU-KT) decrease 27.63%. This overview will reduce 

travel time and traffic congestion. Can travel and international freight transportation more efficiently and 

more securely. This can include the development of a mechanism to mobilize and leverage a center of 

transportation and logistics. According to the national development strategies effectively. 

Keywords: Chiangrai Province, Transportation Model, Infrastructure, Border Cities 

 

 

1. บทนํา 
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงเปนส่ิงสําคัญ

ท่ีสามารถชวยเพ่ิมศักยภาพในการเดินทางและขนสงสินคา 

รวมถึงสงเสริมการคาการลงทุน โดยเฉพาะในภูมิอาเซียนที่มี

การแขงขันสูง [1] การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

ขนสงของประเทศไทยยังคงเปน ส่ิง ท่ีจํ า เปนอยางยิ่ ง 

เนื่องจากในปจจุบันศักยภาพโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

ไทยเม่ือเทียบกับตางประเทศ โดยจากการจัดอันดับของ 

The Global Competitiveness Report, World 

Economic Forum (2014 - 2015) [3] พบวามีอันดับการ

พัฒนาที่ตํ่ากวาประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิเชน ประเทศ

มาเลเซีย ไตหวัน และสิงคโปร ในทุกรูปแบบการขนสง ดัง

รูปท่ี 1 

 
 

 
รูปที่ 1 การจัดอันดับภาพรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

 จากสภาพปญหาดังกลาว หนวยงานภาครัฐไดเล็งเห็นถึง

ความจําเปนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศและ

ไดจัดทําแผนงานและยุทธศาสตรเพ่ือเปนแนวทางในการ
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พัฒนาท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน 1.โครงการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ  พ.ศ. 2557-2563 

โดยมีกรอบวงเงินไมเกิน 2 ลานลานบาท 2.แผนพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-

2565 โดยมี การกํ าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง ซึ่งเนนการพัฒนาระบบ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีมีตนทุนตอหนวยต่ําและมีการ

ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Modal Shift and 

Multimodal) เพ่ือลดสัดสวนตนทุนโลจิสติกส โดยการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนี้เชื่อมโยงการขนสงทางถนน 

ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศในลักษณะบูรณาการทั้ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ (Connectivity) ใหมี

คว ามทัน สมัยค รอ บค ลุมพื้น ท่ีแ ละ มีค วามคล อ งตั ว 

(Mobility) สอดคลองกับการขยายตัวของเมืองและการใช

ประโยชน ท่ีดิน เสริมสรางรากฐานทางสังคม เศรษฐกิจ 

ความปลอดภัย และสรางโอกาสสําหรับการแขงขันจากการ

เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ดั งนั้ น วั ตถุป ระสงค ข องก ารศึ กษานี้  เ พ่ื อ พัฒน า

แบบจําลองตอเนื่อง 4 ข้ันตอน (Sequential four-step 

models) ท่ีสามารถวิเคราะหและคาดการณความตองการ

เดินทางและขนสงสินคาบริเวณพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย รวมถึง

สามารถประเมินแผนงาน/โครงการ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงรายซึ่งมีความไดเปรียบในดานท่ีต้ัง ในการเปนฐาน

การคาการลงทุนตามแนวยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) 

ตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมน้ําโขง 

(Great Mekong Sub region : GMS) จึงเปนเปาหมายหลัก

ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน[2] 

 

2. แบบจําลองดานการขนสงและจราจร 
 แบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหความตองการเดินทาง

และขนสงสินคาในระดับมหภาคท่ีนิยมใชโดยสากล คือ 

แบบจําลองตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (Sequential four step 

models) [4-12] ซึ่งเปนแบบจําลองท่ีมีการวิเคราะหเปน

ลําดับ ซึ่งผลลัพธของการวิเคราะหในข้ันตอนหนึ่ง จะถูกใช

เปนขอมูลปอนเขาสําหรับข้ันตอนถัดไป โดยแบบจําลองยอย

ตอเนื่อง 4 ข้ันตอนประกอบไปดวย  

1) Trip Generation Model 
2) Trip Distribution  Model 
3) Modal Split Model 
4) Trip Assignment Model 
 

3. วิธีดําเนินการ 
 3.1 ข้ันตอนการศึกษา  

  การศึกษาในคร้ังนี้ ไดใชการสํารวจและรวบรวม

ขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมถึงมีลําดับขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังตอไปนี้ 

  1) การสํารวจและรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานสังคม 
เศรษฐกิจ การคาการลงทุน รวมถึงความตองการเดินทาง
และขนสงสินคาในประเทศและระหวางประเทศบริเวณพ้ืนท่ี
ศึกษา  
  2) พัฒนาตารางการเดินทางและขนสงสินคาในป
ปจจุบัน  
  3) พัฒนาแบบจําลองดานการขนสงและจราจร 
  4) การปรับเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง 
  5) คาดการณความตองการเดินทางและขนสงสินคา
ในอนาคต 
  6) การประยุกตใชแบบจําลองเพ่ือประเมินศัยภาพ
แผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 2 แผนผังรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

4. ผลการดําเนินการ  
 4.1 การพัฒนาแบบจําลองตอเนื่อง 4 ขั้นตอน 

  แบบจําลองท่ีไดพัฒนาขึ้นในการศึกษานี้ ไดมีการ

ปรับเทียบ และตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

ซึ่งรายละเอียดการพัฒนามีดังนี้  

  1. แ บ บ จํ า ล อ งก า ร เ กิ ด ก า ร เดิ น ทา ง  ( Trip 

Generation Model) พัฒนาโดยการนําขอมูลพ้ืนฐานดาน

เศรษฐกิจสังคมและขอมูลตารางการเดินทางที่ไดจากการ

สํารวจ มาสรางเปนสมการท่ีแสดงถึงความสัมพันธในรูปแบบ

สมการ Regression ผลการพัฒนาแบบจําลองการเกิดการ

เดินทางในพ้ืนที่ยอยบริเวณจังหวัดเชียงราย มีดังนี ้

  สมการสรางการเดินทาง (R2 = 0.850) 

 

418.73*0063.0  ii popP  (1) 

 

โดยที่  iP = การสรางการเดินทางจากพ้ืนที่ยอย (คัน/วัน) 

  ipop  = จํานวนประชากรในพ้ืนที่ยอย (คน) 

 

 

  สมการดึงดูดการเดินทาง (R
2
 = 0.878) 

 

62.124*0074.0  ii impA  (2) 

 

โดยที่  iA  = การดึงดูดการเดินทางจากพ้ืนท่ียอย (คัน/วัน) 

  iimp = การจางงานในพ้ืนที่ยอย (คน) 

 

  2 .  แ บบ จํ า ล อ งก ระจ า ยก า ร เดิ น ทาง  ( Trip 

Distribution Model) พัฒนาในรูปแบบของ Doubly 

Constraint Gravity Model ท่ีใชเคราะหและปรับเทียบ

ปริมาณการเดินทางระหวางคูโซน ซึ่งอาศัยความสัมพันธของ

พฤติกรรม เวลา และคาใชจายในการเดินทาง ดังรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3 รูปแบบของ Loaded Impedance Function 

 

  3. แบบจําลองเลือกรูปแบบการเดินทาง (Modal 

Split Model) พัฒนาในรูปแบบ Multinomial Logit 

Model และ  Binary Logit Model เพ่ือท่ีจะสะทอนการ

ตัดสินใจเลือก  รูปแบบยานพาหนะของกลุมบุคคลที่ มี

คุณลักษณะที่แตกตางกันบริเวณ พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดย

จําแนกแบบจําลองออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะความ

เปนไปไดในการเดินทางและขนสงสินคาภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ จํานวน 5 แบบจําลองยอย เพ่ือผลลัพธใน

การวิเคราะหจะสามารถอธิบายการตัดสินใจไดอยางถูกตอง

และครอบคลุม ซึ่งตัวอยางสมการอรรถประโยชน ที่ไดจาก

การพัฒนาแบบจําลอง มีดังนี้ 

 

  



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 72 
 

UTruck = 1.639 - 0.005*cost - 0.115*time + 
0.080*reliability 

URail= - 0.006*cost - 0.085*time + 
0.076*reliability 

 

โดยท่ี   Cost = เวลาในการขนสงสินคา  (ช่ัวโมง) 
Time = คาใชจายในการขนสง (บาท/ตัน) 

Reliability = ความตรงตอเวลา (เปอรเซ็นต) 
 

  4. แบบจําลองการแจกแจงการเดินทาง (Trip 

Assignment Model) พัฒนาในรูปแบบ Capacity 

Restraint ซึ่งการแจกแจงการเดินทางดวยวิธีนี้เปนการ

พิจารณาถึงความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของ

โครงขายถนน โดยใชเทคนิค user equilibrium ซึ่งปริมาณ

ความตองการเดินทางและขนสงสินคาที่เกิดขึ้นนั้นจะเลือก

เสนทางในการเดินทางท่ีเสียคาใชจายในการเดินทางท่ีต่ําสุด 

โดยผลการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือแจกแจงการเดินทางและ

ขนสงสินคาบริเวณจังหวัดเชียงราย ดังรูปท่ี 4 

 

 
รูปท่ี 4 ผลการแจกแจงปริมาณจราจรบนโครงขายพ้ืนท่ี

ศึกษา 

 

 4.2 การประยุกตใชแบบจําลอง 

  สําหรับประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเดินทางและขนสงสินคา โดยท่ัวไปจะ

ทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพ

การจราจรระหวางกรณีอางอิงและกรณีสมมติฐานที่มีการนํา

แผนงานโครงการไปปฏิบัติจริง ซึ่งจะพิจารณาทั้งในกรณี

ปจจุบันและปอนาคต โดยตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมิน มีดังนี้ 

  1) ความเร็วการสัญจร (Speed : km/h)  เปนดัชนี

ท่ีบงบอกถึงความคลองตัวในการเดินทางบริเวณโครงขาย

ทางหลวง ซึ่งคาความเร็วท่ีสูงสามารถสะทอนถึงระดับการ

ใหบริการของโครงขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2) อัตราสวนปริมาณจราจรตอควารมจุ  ( V/C 

Ration) เปนดัชนีที่บงบอกถึงความสามารถในการรองรับ

ป ริ มาณจ ร าจ รขอ ง โคร งข ายทา งหลว ง โด ยอ าศั ย

ความสัมพันธระหวางสัดสวนปริมาณจราจรและความจุ ถา 

V/C มีคาเขาใกล 1 แสดงวาโครงขายทางหลวงนั้นรองรับ

ความตองการเดินทางใกลเต็มความจุหรือมากกวา 

  3) เวลารวมการเดินทาง (P.C.U-Hour Travel , 

PCU-H) เปนดัชนีท่ีบงบอกถึงผลคูณระหวางปริมาณจราจร

กับเวลาท่ีใชในการเดินทางบนโครงขายทางหลวง 

  4) ระยะทางรวมการเดินทาง (P.C.U.-km.Travel, 

PCU-KT) เปนดัชนีที่บงบอกถึงผลคูณระหวางปริมาณจราจร

กับความยาวของโครงขายทางหลวง 

 

 การประยุกตแบบจําลองเพื่อวิเคราะหโครงการท่ีจะ

พัฒนาขึ้นในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย สําหรับการศึกษา

คร้ังนี้ไดรวบรวมโครงการท้ังสิ้น 11 โครงการ แบงออกเปน

1. โครงการพัฒนาระบบราง (กอสรางรถไฟรางคู สายเดน

ชัย-เชียงราย-เชียงของ-เชียงแสน) 2. โครงการพัฒนา

โครงขายทางหลวง สําหรับการทดสอบผลกระทบของ

แผนงานโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดทําในลักษณะ

กรณีศึกษาท่ีตางกัน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงราย 

อันดับ

โครงการ 
กรณีศึกษา (Scenario) 

- กรณีศึกษาที่ 1 (Base Case) 

1 ไมมีการดําเนินงานโครงการใด ๆ 

- กรณีศึกษาที่ 2 การพัฒนาโครงขายถนน  

2 (ทล.118 )  เชียงใหม- สันปาสัก  

(ทล.1020)  เชียงราย-เชียงของ  

(ทล.1290)  เชียงแสน-เชียงของ  

(ทล.1021)  ดอกคําใต-เทิง  

(ทล.1152)  เชียงราย-ขุนตาล  

(ทล.1098)  แยก ทล.1098 - แยก ทล.1 

โครงการกอสรางถนนวงแหวนฝงตะวันออก  

(ชร.4014)  ทล.1120 – บานแกนใต  

อ.เชียงของ  

(ชร.4027)  ทล.1120 – บานดอยมหาวัน  

อ.เชียงของ   

(ชร.4049)   ทล.1129 - บานดอนงาม  

อ.เชียงแสน   

- กรณีศึกษาที่ 3 การพัฒนาระบบรางและการขนสงสินคา 

3 โครงการกอสรางรถไฟรางคู สายเดนชัย-

เชียงราย-เชียงของ-เชียงแสน 

- กรณีศึกษาที่ 4 การพัฒนาระบบราง ระบบขนสงสินคา 

และโครงขายถนน 

4 กรณีโครงการพัฒนาโครงขายถนนท้ังหมด

และโครงการพัฒนาระบบรางและการขนสง

สินคา 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดเชียงราย 

 

 ผลการประยุกตใชแบบจําลอง 4 Step Model เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงราย มี

ดังนี ้

 

 1) กรณีศึกษาที่ 1 กรณีไมมีการพัฒนาโครงการใด ๆ 

บริเวณพื้นท่ีศึกษา 

 

 
 

 2) กรณีศึกษาที่ 2 กรณีมีโครงการพัฒนาโครงขายทาง

หลวงบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

 

 
 

 3) กรณีศึกษาที่ 3 กรณีมีโครงการพัฒนาระบบขนสง

ทางรางบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
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 4) กรณีศึกษาที่ 4 กรณีพัฒนาสถานการณท่ี 2 และ 3 

พรอมกัน 

 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน 

กรณีศึกษา

ท่ี 1 

(Scenario) 

ผลการวิเคราะหสภาพการจราจร  

(พ.ศ.2585) 

V/C 
ความเร็ว  

(km/h) 

PCU-HT  

(Hour) 

PCU-KT  

(km.) 

ทล.1 0.81 70 12,017 838,570 

ทล.1020 0.68 65 4,242 276,290 

ทล.1016 0.47 62 1,133 84,540 

ทล.118 1.36 47 8,190 409,530 

ทล.1098 0.48 56 1,001 55,588 

รวม 0.76 49 42,785 2,895,698 

กรณีศึกษา

ท่ี 2 

(Scenario) 

ผลการวิเคราะหสภาพการจราจร  

(พ.ศ.2585) 

กรณีมีการพัฒนาระบบโครงขายทางหลวง 

V/C 
ความเร็ว 

(km/h) 

PCU-HT 

(Hour) 

PCU-KT 

(km.) 

ทล.1 0.72 78 8,819 684,420 

ทล.1020 0.23 76 3,235 245,511 

ทล.1016 0.35 76 1,052 79,968 

ทล.118 0.59 88 5,402 476,307 

ทล.1098 0.10 67 231 15,468 

รวม 0.52 77 27,389 2,120,604 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน (ตอ) 

กรณีศึกษา

ท่ี 3 

(Scenario) 

สภาพการจราจร  

(พ.ศ.2585)  

กรณีมีการพัฒนาระบบรถไฟรางคู 

V/C 
ความเร็ว

(km/h) 

PCU-HT 

(Hour) 

PCU-KT 

(km.) 

ทล.1  0.62 75 8,806 659,780 

ทล.1020 0.50 71 2,856 202,092 

ทล.1016 0.25 81 723 58,398 

ทล.118 1.15 61 5,694 348,225 

ทล.1098 0.26 61 645 39,370 

รวม 0.42 68 23,946 1,632,041 

กรณีศึกษา

ท่ี 4 

(Scenario) 

สภาพการจราจร (พ.ศ.2585)  

การพัฒนาโครงขายถนน 

และกอสรางรถไฟรางคู  

V/C 
ความเร็ว

(km/h) 

PCU-HT 

(Hour) 

PCU-KT 

(km.) 

ทล.1  0.54 84 6,099 513,073 

ทล.1020 0.16 80 2,157 173,122 

ทล.1016 0.24 82 673 55,003 

ทล.118 0.43 90 3,879 347,005 

ทล.1098 0.06 68 139 9,442 

รวม 0.38 82 18,815 1,540,616 

 

5. สรุปและอภิปราย 
 จากการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจําลองท่ีใชประ เมิน

โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงในเขตพ้ืนท่ีชายแดน บริเวณ

จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือก

รูปแบบการขนสงสินคา ไดจากสมการอรรถประโยชนที่ดี

ท่ีสุด พบวาตัวแปรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกการขนสง

สินคา ดังนี้ 1. เวลาในการเดินทางในยานพาหนะ 2. 

คาใชจายในการเดินทาง 3. ความถ่ีในการใหบริการ 4. ความ

ตรงตอเวลา  
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 จากผลการพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองตอเนื่อง 4 

ข้ันตอน เพื่อประเมินศักยภาพ พบวา กรณีท่ีไมมีการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานจราจรและขนสงในพื้นท่ีจนถึงป พ.ศ. 

2585 จะสงผลทําใหคาปริมาณจราจรตอความจุ (V/C) 

เพ่ิมขึ้นจากระดับ 0.26 อยูท่ีระดับ 0.76 ความเร็วในการ

เดินทางเฉล่ียลดลงจากระดับ 75 กิโลเมตรตอชั่วโมง เหลือ 

49 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ระยะเวลาเดินทางรวม (PCU-HT) 

เพ่ิมขึ้นจากระดับ 14,578 PCU-ช่ัวโมง อยูท่ีระดับ 42,785 

PCU-ช่ัวโมง และปริมาณการเดินทางรวมเพ่ิมข้ึนจากระดับ 

1,012,763 PCU-กิโลเมตร อยูท่ีระดับ 2,895,698 PCU-

กิโลเมตร ซึ่งทําใหสภาพเสนทางในพื้นท่ีขณะนั้นมีปริมาณ

จราจรเร่ิมเขาสูสภาวะติดขัด สงผลใหการเคล่ือนตัวของ

ยานพาหนะลาชามากยิ่งข้ึน แตหากมีโครงการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานจราจรและขนสงในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงราย จะสามารถชวยบรรเทาปญหาการติดขัดและเสริม

ประสิทธิภาพดานการคมนาคมขนสงในพื้นท่ี โดยคาปริมาณ

จราจรตอความจุด (V/C) ลดลงรอยละ 38.64 ความเร็วใน

การเดินทางเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 34.71 ระยะเวลาเดินทาง

รวม (PCU-HT) ลดลงรอยละ 14.29 และปริมาณการ

เดินทางรวม (PCU-KT) ลดลงรอยละ 27.63 

 หากจังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาม

แผนที่วางไว ซึ่งภาพรวมจะสามารถชวยลดเวลาการเดินทาง 

ลดปญหาการติดขัดของกระแสจราจร สามารถเช่ือมโยงการ

เดินทางและขนส งสิ นค าระหว างประ เทศได อย าง มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน รวมถึงการพัฒนานี้

สามารถเปนกลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อนและยกระดับการ

เปนศูนยกลางดานการขนสงสินคาและโลจิสติกส ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 
    การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม และเพ่ือเปรียบเทียบความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เม่ือจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยคํานวณหาคา

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย LSD 

โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษามีคาเฉลี ่ยอยูในอันดับ

มากทุกดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานทัศนคติในการเปนผูประกอบการ ดานความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ 

และดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษา พบวา 

นัก ศึกษาท่ีมีรายไดตางกัน มีความตองการเปนผูประกอบการแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่ มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ประสบการณทํางาน และภูมิลําเนาตางกัน มีความตองการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : ผูประกอบการ, นักศึกษาภาค กศ.พบ. 
 

Abstract 
    The purposes of this research were: 1) to study Need to be an entrepreneur of students Ks.pb. 

Technology management, 2) to compare the need to be an entrepreneur of student Ks.pb. Technology 

management Faculty of Industrial Technology Rajabhat Universit classified by personal factors. The research 

tool used in collecting data was a questionnaire. The analysis of the collected data was accomplished by 

computation on the percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LDS. method with statistical 

significant level of .05 The results indicated as follows: The need to be an entrepreneur of students was at a 

high level. When considering each aspect, it was found at the high level. The mean would be ranged from 

maximum to minimum as follows; attitude to entrepreneurship, sense of entrepreneurship and External 
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environment factors respectively. The comparison between the need to be an entrepreneur of students 

found that the students with different incomes had significantly different satisfactions. The students with 

different gender, age, marital status, experience and domicile had no different satisfaction. 

Keywords: Entrepreneurs, Student Ks.pb 

 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
 การเปนผูประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระหรือ

อาชีพสวนตัวนั้น  เกิด ข้ึนพรอมๆกับมนุษยชาติ และ

สอดแทรกอยูในทุกระดับของเศรษฐกิจ เร่ิมจากกิจการขาย

ของเล็กๆนอยๆ การผลิตรายยอย มาสูการผลิตรายใหญ 

จนถึงการขยายและการบริการ กลาวคือมีอยู ท้ังในระบบ

เศรษฐกิจภายในระบบและภายนอกระบบ คําถามก็คือใน

ปจจุบันนี้มีบุคคลหลายกลุมและหนวยงานหลายหนวยงาน

ใหความสนใจการศึกษา เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพอิสระ

และผูประกอบอาชีพสวนตัวมากขึ้น รวมท้ังมีความพยายาม

หายุทธวิธีในการพัฒนาและขยายงานดานนี้มาก ย่ิงขึ้น

เชนกัน  คําตอบหนึ่ งก็ คือปญหาการวางงานและภาค

เศรษฐกิจในระบบมีขีดจํากัดเพิ่มมากขึ้นในการสรางงานใหม 

ในอดีตรัฐบาลมุงท่ีจะสงเสริมธุรกิจขนาดใหญมากกวาการ

สนับสนุนใหมีการประกอบการในธุรกิจขนาดยอม แตใน

สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่ากอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา

มากมาย โดยเฉพาะปญหาแรงงานท่ีเปนปญหาใหญหลาย

องคกรไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซา มีการลด

จํานวนพนักงานลดขนาดขององคกรลงเพื่อความอยูรอด ทํา

ใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางความตองการบุคคลของ

ภาครัฐและเอกชนท่ีนอยลง ในขณะท่ีความตองการงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ปญหาการวางงานทวี

ความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง บัณฑิตที่จบการศึกษาจํานวน

มากตองตกอยูในสภาพของผูวางงาน รัฐบาลจึงหันมามองถึง

ความสําคัญและบทบาทของธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง

ในการแกไขปญหาแรงงานของประเทศ ธุรกิจขนาดยอมและ

ขนาดกลางเปนความหวังใหมในการแกปญหาผูวางงานและ

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาแตไมมีงานทํา เนื่องจากเปนธุรกิจท่ี

สามารถจัดตั้งไดอยางรวดเร็ว และเปนการสรางงานดวย

ตนเอง [4] 

 ในแตละปมีผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครทุกป และมีความตองการงานมากข้ึนเร่ือย ๆ 

ในขณะท่ีความตองการการบุคลากรขององคกรทางรัฐและ

เอกชนมีนอยลง ทําใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปตองอาศัย

ความพยายามอยางมากในการหางานทํา และสวนหนึ่งตก

อยู ในสภาพของผูวางงาน การทุมเทความพยายามและ

ทรัพยสินจํานวนมากท่ีใชไปสําหรับการศึกษายอมจะไมเกิด

ประโยชนถานักศึกษาไมมีงานทํา และไมสามารถนําความรู

มาใชเพ่ือใหเกิดผลผลิตได การเขาสูอาชีพผูประกอบการเปน

อีกทางเลือกหนึ่งท่ีทําใหนักศึกษาสามารถสรางงานไดดวย

ตนเอง นักศึกษาที่ตองการจะเปนผูประกอบการไดใน

อนาคตอัน ใก ล  ค วรจ ะ เปน ผู ที่มี ความ ต้ั ง ใจจ ะ เป น

ผูประกอบการ มีความเอาใจใส มุงมั่น ประเมินทักษะ

ความสามารถของตนเองและเตรียมการไวลวงหนา เพื่อ

พรอมสําหรับการเปนผูประกอบการกิจการของตนเอง

หลังจากการจบการศึกษา 

 ดังนั้น การสรางผูประกอบการใหมจากนักศึกษาเปนอีก
ทางเลือกหนึ่ง ผูศึกษาจึงมีความสนใจวา นักศึกษาภาค กศ.
พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่ง
ลวนแตเปนนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานในการศึกษาจากหลักสูตร
วิชาการจัดการอุตสาหกรรมท้ังส้ิน นักศึกษาเหลานี้จะมี
ความตองการสรางงานดวยตนเองในลักษณะการเปน
ผูประกอบการหรือไม ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษาวา
พรอมจะเปนผูประกอบการมากนอยเพียงใด รวมท้ังศึกษา
ความตองการท่ีนักศึกษาในการท่ีจะชวยสงเสริมใหนักศึกษา
เปนผูประกอบการตามท่ีคาดหวัง ขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัย
จะเปนขอมูลที่นาสนใจและเปนประโยชนตอการพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศใน
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อน าคต  และ ยั ง เป นข อ มูลสํ าห รับคณะ เทค โน โล ยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะไดนําไปเปน
ขอมูลในการจัดทําหลักสูตรระยะส้ัน และปรับปรุงหลักสูตร
วิชาการเปน ผูประกอบการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาถึงความตองการเปนผูประกอบการของ

นัก ศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความตองการเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร เม่ือจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นักศึกษาภาค 

กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

จํานวน 470 คน ไดกลุมอยาง 217 คน 

 4.2 ขอบเขตดานตัวแปร 

  4.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 

ประกอ บ ด ว ย  เพ ศ  อ า ยุ  สถ าน ภาพ สมรส  ราย ไ ด 

ประสบการณทํางาน และภูมิลําเนา 

  4.2.2 ตั ว แป รต าม  ไ ด แ ก  ค ว ามต อ งกา ร เป น

ผูประกอบการของนักศึกษา แบงออกเปน ดานทัศนคติใน

การเปน ผู ป ระกอ บการ ด านความรู สึ กต อการเป น

ผูประกอบการ และดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

 4.3 ขอบเขตดานพ้ืนที ่

  พ้ืนที่ ใ น การดํา เนิ น การวิ จั ย ค ร้ังนี้  คื อ  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล  คื อ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความตองการเปน

ผูประกอบการของนัก ศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโล ยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 
6.1 วิเคราะหขอมูลความตองการเปนผูประกอบการของ

นักศึกษา วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 6.2 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความตองการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษา จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวน

บุคคล  

6.2.1 คาทดสอบที (t-test) ใชเปรียบเทียบความ

แตกตางของขอมูล 2 กลุม 

6.2.2 คาทดสอบคาเอฟ (F-test) ใชเปรียบเทียบ

ความแตกตางของขอมูลมากกวา 2  ก ลุม โดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) เมื่อ

พบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธี

เปรียบเทียบคาเฉล่ียแบบ LSD (Least Significant 

ปจจัยพ้ืนฐาน

สวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ

สมรส 

4. รายได 

5. ประสบการณ

ทํางาน 

6. ภูมิลําเนา 

ความตองการเปน

ผูประกอบการ 

1. ดานทัศนคติในการ

เปนผูประกอบการ 

2. ดานความรูสึกตอ

การเปนผูประกอบการ 

3. ดานปจจัยสภาพ 

แวดลอมภายนอก 
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Difference) โดยกําหนดการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ

ระดับ 0.05 

 

7. ผ ล ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต อ ง ก า ร เ ป น

ผูประกอบการของนักศึกษา 
 7.1 ความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ดาน

ทัศนคติในการเปนผูประกอบการ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 4.04 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู

ในระดับมากทุกขอ โดยที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

เร่ืองการเปนผูประกอบการเปนอาชีพที่ยอมรับความเส่ียง

เพ่ือหวังผลกําไร มีคาเฉล่ีย 4.35 รองลงมาคือ เร่ืองการเปน

ผูประกอบการสามารถเปนนายจางของตนเองโดยไมมี

เงินเดือนหรือรายไดที่แนนอนแตมีผลตอบแทนจากการ

ลงทุน มีคาเฉล่ีย 4.05 และเร่ืองความสามารถในการบริหาร

จัดการทั้งทางดานการจัดการองคกร การเงิน การตลาดและ

บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพถือเปนหัวใจสําคัญของการเปน

ผูประกอบการ มีคาเฉล่ีย 4.02 ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือ เร่ืองภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันการประกอบ

อาชีพเปนผูประกอบการแทนการเปนพนักงานบริษัทหรือ

ลูกจางมีแนวโนมไดรับความสนใจมากขึ้น กับเร่ืองการท่ีจะ

เปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะตองมีกลยุทธใน

การจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสมกอนท่ีจะดําเนินธุรกิจ

ใด ๆ มีคาเฉลี่ย 3.90 ดังที่แสดงในตารางท่ี 1.1 

 

ตารางที่ 1.1 ผลการศึกษาความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ดานทัศนคติในการเปนผูประกอบการ 

ความตองการเปนผูประกอบการ 
ระดับความคิดเห็น 

Rank 
X  S.D. แปลผล 

1. การเปนผูประกอบการเปนอาชีพท่ียอมรับความเสี่ยงเพื่อหวังผล

กําไร 

4.35 .804 มาก 1 

2. การเปนผูประกอบการสามารถเปนนายจางของตนเองโดยไมมี

เงินเดือนหรือรายไดท่ีแนนอน แตมีผลตอบแทนจากการลงทุน 

4.05 .829 มาก 2 

3. ความสามารถในการบริหารจัดการท้ังทางดานการจัดการองคกร 

การเงิน การตลาด และบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพถือเปนหัวใจ

สําคัญของการเปนผูประกอบการ 

4.02 .839 มาก 3 

4.ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันการประกอบอาชีพเปนผูประกอบการแทน

การเปนพนักงานบริษัทหรือลูกจางมีแนวโนมไดรับความสนใจมากข้ึน 

3.90 1.031 มาก 4 

5.การท่ีจะเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะตองมีกลยุทธใน

การจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสมกอนท่ีจะดําเนินธุรกิจใด ๆ 

3.90 1.092 มาก 5 

 4.04 .510 มาก - 
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 7.2 ความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ดาน

ความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือ เร่ืองทานคิดวาการเปน ผูประกอบการมีความ

นาสนใจมากกวาการทํางานเปนลูกจางหรือพนักงานบริษัท 

มีคาเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ เร่ืองทานรูสึกวาการเปน

ผูประกอบการควรมีความเช่ือม่ันในตัวเองกลาท่ีจะลองส่ิง

ใหม  ๆ มีคา เฉลี่ ย  4.03 และเ ร่ืองทาน รูสึกว าการเปน

ผูประกอบการควรมีความพรอมที่จะเผชิญกับส่ิงท่ีไมคาดคิด 

ซึ่งสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา มีคาเฉล่ีย 3.94 ตามลําดับ 

สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เร่ืองทาน รูสึกวาการเปน

ผูประกอบการเปนอาชีพท่ีทาทายความรูความสามารถ มี

คาเฉล่ีย 3.71 ดังที่แสดงในตารางท่ี 1.2 

 

ตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ดานความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ 

ความตองการเปนผูประกอบการ 
ระดับความคิดเห็น 

Rank 
X  S.D. แปลผล 

1. ทานคิดวาการเปนผูประกอบการมีความนาสนใจมากกวา

การทํางานเปนลูกจางหรือพนักงานบริษัท 

4.41 .777 มาก 1 

2. ทานรูสึกวาการเปนผูประกอบการจะตองเปนผูที่มีความ

อดทนยากลําบาก 

3.89 .840 มาก 4 

3. ทานรูสึกวาการเปนผูประกอบการควรมีความเชื่อม่ันใน

ตัวเองกลาที่จะลองส่ิงใหม ๆ 

4.03 .887 มาก 2 

4. ทานรูสึกวาการเปนผูประกอบการเปนอาชีพที่ทาทาย

ความรูความสามารถ 

3.71 1.195 มาก 5 

5.ทานรูสึกวาการเปนผูประกอบการควรมีความพรอมท่ีจะ

เผชิญกับสิ่งท่ีไมคาดคิด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 

3.94 1.110 มาก 3 

 3.99 .549 มาก - 

 

 7.3 ความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ดาน

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 3.91 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด3 อันดับแรก คือ เร่ือง

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาท่ีทานกําลังศึกษาอยูสามารถเสริม

ความรูความเขาใจและความมั่นใจแกทาน ในการท่ีจะเปน

ผูประกอบการ มีคาเฉล่ีย 4.46 รองลงมาคือ เร่ืองการเห็น

โอกาสความกาวหนาและความสําเร็จของบุคคลตาง ๆ ท่ี

เปนผูประกอบการ ทําใหทานอยากเปนผูประกอบการ มี

คาเฉล่ีย 4.16 และเร่ืองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบันสงผลใหทานตองการเปนผูประกอบการมากขึ้น มี

คาเฉล่ีย 3.78 ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ เร่ือง

เพ่ือนมีสวนสําคัญที่ใหการสนับสนุนใหทานตองการเปน

ผูประกอบการ มีคาเฉลี่ย 3.51 ดังที่แสดงในตารางท่ี 1.3 
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ตารางที่ 1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

ความตองการเปนผูประกอบการ 
ระดับความคิดเห็น 

Rank 
X  S.D. แปลผล 

1. หลักสูตรและเนื้อหาวิชาท่ีทานกําลังศึกษาอยูสามารถเสริม

ความรูความเขาใจและความม่ันใจแกทาน ในการท่ีจะเปน

ผูประกอบการ 

4.46 .776 มาก 1 

2. ภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบันสงผลใหทาน

ตองการเปนผูประกอบการมากข้ึน 

3.78 .921 มาก 3 

3. การเห็นโอกาสความกาวหนาและความสําเร็จของบุคคลตาง 

ๆ ที่เปนผูประกอบการ ทําใหทานอยากเปนผูประกอบการ 

4.16 .909 มาก 2 

4. ครอบครัวมีสวนสําคัญที่ใหการสนับสนุนใหทานตองการเปน

ผูประกอบการ 

3.68 1.149 มาก 4 

5.เพ่ือนมีสวนสําคัญที่ใหการสนับสนุนใหทานตองการเปน

ผูประกอบการ 

3.51 1.344 มาก 5 

 3.91 .582 มาก - 

 

 7.4 ความตองการเปนผูประกอบการโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.98 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานทัศนคติในการเปนผูประกอบการ มีคาเฉลี่ย 

4.04 ดานความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ มีคาเฉลี่ย 

3.99 และดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก มีคาเฉลี่ย 

3.91 ดังท่ีแสดงในตารางที่ 1.4 

 

ตารางที่ 1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการเปนผูประกอบการของนักศึกษาภาค โดยภาพรวม 

ความตองการเปนผูประกอบการ 
ระดับความคิดเห็น 

Rank 
X  S.D แปลผล 

1. ดานทัศนคติในการเปนผูประกอบการ 4.04 .510 มาก 1 

2. ดานความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ 3.99 .549 มาก 2 

3. ดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 3.91 .582 มาก 3 

 3.98 .454 มาก - 

 

 7.5 ส รุ ปผลก าร เป รีย บเที ยบคว ามต อ งก าร เป น

ผูประกอบการของนัก ศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโล ยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จําแนกตาม

ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคล พบวา 

  7.5.1 นักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม ที่มีเพศตางกัน มีความตองการเปน

ผูประกอบการในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  7.5.2 นักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม ที่มีอายุตางกัน มีความตองการเปน

ผูประกอบการในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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  7.5.3 นักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความ

ตองการเปนผูประกอบการในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจ ารณาเปนรายดาน พบวา ดาน ทัศนคติในการเปน

ผูประกอบการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีมีสถานภาพโสด มีความตองการ

เปนผูประกอบการมากกวานักศึกษาที่มีสถานภาพหยา/

หมาย/แยกกันอยู สวนดานอื่น ๆ มีความคิดเห็นไมแตกตาง

กัน 

  7.5.4 นักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม ท่ีมีประสบการณทํางานตางกัน มี

ความตองการเปนผูประกอบการในภาพรวมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดาน

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานทัศนคติการเปน

ผูประกอบการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

  7.5.5 นักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม ท่ีมีรายไดตางกัน มีความตองการ

เปนผูประกอบการในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

ความรู สึกตอการเปนผูประกอบการ และดานปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทา งส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ  . 0 1  ส ว น ด าน ทั ศ น ค ติ ก า ร เป น

ผูประกอบการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

  7.5.6 นักศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม ท่ีมีภู มิลําเนาตางกัน มีความ

ตองการเปนผูประกอบการในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาความตองการเปนผูประกอบการของ

นัก ศึกษาภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร ผูสามารถอภิปรายผล ดังนี ้

 8.1 ดานทัศนคติในการเปน ผูประกอบการ พบว า 

ภาพรวมอ ยู ใ นระ ดั บมาก  อ าจ เปน เพ รา ะก าร เป น

ผูประกอบการเปนอาชีพที่ยอมรับความเส่ียงเพื่อหวังผล

กําไร เนื่องจากการประกอบธุรกิจมีการแขงขันกันสูงและมี

คว ามหวั่ น ไห ว ท่ี ส งผลก ระทบต าง  ๆ ได ง าย ทํา ใ ห

ผูประกอบการยอมรับความเสี่ยงเพ่ือหวังผลกําไร และ

ปจจุบันผูประกอบการมีความรูความเขาใจถึงความเส่ียงและ

กลาลงทุนในการทําธุรกิจ เพราะไดเรียนรูการทําธุรกิจของ

ตนเองจึงทําใหมีความกลาตัดสินใจ มีความม่ันใจในตัวเอง 

และยอมรับผลท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ประพนธ เล็ก สุมา [2] ผลการศึกษาพบวา บุคคลท่ีจะ

ตัดสินใจประกอบธุรกิจจะตองมีความกลาท่ีจะเสี่ยงเพื่อ

ความสําเร็จของกิจการ ผูประกอบการตองกลาท่ีจะทํางาน

ทาทายความสามารถที่จะทําใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ  และ

สอดคลองกับแนวคิดของ Atkinson (1957 อางถึงใน 

Vorawan Siritanawat [6] ไดกลาววา ผูประกอบการเปนผู

ท่ีเต็มใจในการแบกรับความเสี่ยงท้ังสวนบุคคลและทางการ

เงิน [5] ความเสี่ยงท่ีผูประกอบการไดรับในการเร่ิมและหรือ

ดําเนินงานในธุรกิจของตนเอง จะมีความแตกตางกันถา

ผูประกอบการลงทุนดวยเงินทุนของตนเองยอมจะมีความ

เส่ียงทางการเงิน แตถาเขาลาออกจากงานเดิมเขาจะตอง

ประสบกับความเสี่ยงในดานอาชีพ นอกจากนั้น ความเครียด

และเวลาที่ทุมเทไปในการดําเนินธุรกิจอาจสรางปญหาใหกับ

ครอบครัวได ดังนั้นการแบกรับความเส่ียงยังคงเปนลักษณะ

ท่ีสําคัญของผูประกอบการ 

 8.2 ดานความรู สึกอยากเปน ผูประกอบการ พบวา 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการเปน

ผูประกอบการมีความนาสนใจมากกวาการทํางานเปนลูกจาง

หรือพนักงานบริษัท และการประกอบกิจการของตนเองมี

อิสระสูง เปนนายของตนเอง มีความเปนตัวของตัวเอง ทํา

มากไดมากขึ้นอยูกับความมุมานะและความต้ังใจในการ

ประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ Phan, Leong, 

Wang and Kam (1999 อางถึงใน นัฐวุฒิ วิเศษ) [1] ผล
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การศึกษาพบวา ทัศนคติสามารถทํานายความต้ังใจในการ

ประกอบการไดในระดับสูง และการท่ีกลุมตัวอยางแสดง

ความสนใจท่ีจะเร่ิมเขาสูธุรกิจประกอบการอาจมาจากหลาย

สาเหตุ เชน ความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจ เงินทุน ความ

คิดเห็นจากกลุมเพื่อน เปนตน 

 8.3 ดานปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก พบวา ภาพรวม

อยู ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน เพราะวา หลักสูตรและ

เนื้อหาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูสามารถเสริมความรู

คว าม เข า ใ จแล ะสร า งค วามมั่ น ใ จ ในก า รที่ จ ะ เป น

ผูประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลิปรีหลา 

องอาจ และอริษา ชัยทิพย  [3] ผลการศึกษา พบวา 

หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูมีสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมใหเกิด

ความสนใจในการเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งจะสงผล

ทางดานพฤติกรรมตอการเปนผูประกอบการรายยอยดวย 

 

9. ขอเสนอแนะการวิจัย 
 9.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ควรมีการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันท่ี

เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถ และสรางความมั่นใจใหแกนักศึกษาท่ีมีความ

ตองการเปนผูประกอบการ เชน  การเชิญวิทยากร ผู ท่ี

ประสบความ สํ าเ ร็ จ ใ นก ารดํ า เนิน ธุ รกิ จ  ห รือ ผูที่ มี

ประสบการณในการเปนผูประกอบการมาบรรยายใหความรู

เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา 

 9.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ ร ะ น ค ร  ค ว ร ทํ า บั น ทึ ก ข อ ต ก ล ง ที่ จ ะ ร ว ม มื อ 

(Memorandum of Understanding= MOU) กับ

หนวยงานเพาะบมวิสาหกิจ เพราะหนวยงานเหลานี้มีพันธ

กิจในการเพ่ิมผูประกอบการในการสงเสริมใหนักศึกษาที่มี

ค ว ามต อ งก า ร เป น ผู ป ร ะก อ บ ก ารใ ห ส า มารถ เป น

ผูประกอบการรุนใหมที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยท่ีนักศึกษา

สามารถขอขอมูล คําปรึกษาในการเร่ิมตนเปนผูประกอบการ

ได  แ ละสร าง เค รือขายกับผู ประ กอบก ารที่ ประส บ

ความสําเร็จเพื่อใหคําแนะนําตลอดจนถายทอดความรู 

ประสบการณวิชาชีพ ใหความชวยเหลือ เกี่ ยวกับการ

ประสานงานทางดานธุรกิจแกนักศึกษาที่ตองการเปน

ผูประกอบการ 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ไดจัดทําข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความเปนไปไดในการลดตนทุนการขนสงน้ําแข็งของบริษัทสํารวยไอซ 

โดยปจจุบันบริษัทสํารวยไอซ มีรถท่ีใชในการขนสงเปนรถ 6 ลอ มีจํานวน 2 คัน สินคาท่ีขนสงเปนน้ําแข็งหลอดถุงใหญ ซึ่งในระบบ

การขนสงน้ําแข็งของบริษัทสํารวยไอซจากเดิมบริษัทไมมีแนวทางในการวางแผนจัดเสนทางการขนสงทําใหประสบปญหาตนทุนการ

ขนสงสูงข้ึน ผูวิจัยทําจึงไดพัฒนาการจัดเสนทางเพื่อลดตนทุนการขนสงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัทสํารวยไอซ 

การปรับปรุงคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําวิธีการฮิวริสติกส (Heuristic Method) จํานวน 2 วิธี คือ  วิธี Route first - Cluster second และ

วิธี Cluster first- Route Second มาทดลองจัดเสนทางการขนสง และเปรียบเทียบผลลัพธเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมนําไปใชจริง 

จากผลการศึกษาพบวาวิธี Cluster first- Route Second เปนวิธีท่ีสามารถลดระยะทางการขนสงน้ําแข็งไดดีกวาวิธี Route first - 

Cluster second โดยสามารถลดระยะทางจากเดิมได 37 กิโลเมตร สามารถลดคาใชจายไดถึง 176 บาท/วัน หรือคิดเปนประมาณ 

63,414 บาท/ป 

คําสําคัญ: การจัดเสนทางการขนสง, วิธีฮิวริสติกส. 
 

Abstract 
 This research aims to present a case study of ice dispatching cost reduction, Samrauy Ice Ltd, 

Nowadays, the company has only two trucks to dispatch the ice to all customers with high transportation 

cost. The researcher tries to improve the routing for reducing the transportation cost with two heuristics; 

Route first - Cluster second and Cluster first- Route second. And compare the result for the implement to 

daily planning. Finally, the result showed the Cluster first- Route Second method suitable to apply for the 

least cost. Which reducing the total distance 37 kilometers or about 176 baht per days. On another hand, the 

total dispatching cost decreases about 63,414 baht per year. 

Keyword:  Transportation routing, Heuristics method. 
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1. บทนํา 
 การดําเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมการผลิตในปจจุบันนั้น

การขนสงกระจายสินคาจากผูผลิตไปยังศูนยกระจายสินคา

หรือลูกคานั้นเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก 

เพราะกิจกรรมนี้ถือเปนจุดสิ้นสุดของกระบวนการการผลิตท่ี

เกิดข้ึน โดยหากกระบวนการขนสงสินคาสามารถทําไดอยาง

ถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพก็ยอมจะเปนผลดีตอการ

ดําเนินงานขององคกร เพราะกระบวนการขนสงสินคานั้น

หากเปนสินคาที่มีความตองการเปนจํานวนมากและตองทํา

การขนสงทุกวันเปนประจํายอมกอใหเกิดคาใชจายในการ

ดําเนินงานเปนจํานวนมาก หากองคกรทําการบริหารการ

ขนสงกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพไดนั้นยอมกอใหเกิด

ผลดีตอองคกรเพราะจะชวยลดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นไดเปนผล

ใหบริษัทไดรับกําไรมากข้ึนตามไปดวย บริษัทสํารวยไอซเปน

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในการจัดสงน้ําแข็งหลอดท่ีตองจัดสง

น้ําแข็งใหกับลูกคาในอําเภอปากชองและอําเภอสีคิ้วใน

จังหวัดนครราชสีมา ประสบปญหาตนทุนการขนสงสูงอัน

เนื่องมาจากการวางแผนการขนสงยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร และเสนทางการขนสงสินคานั้นมักจะใหผูขับเปนผู

ตัดสินใจเอง ผูบริหารจึงมีแนวคิดตองการปรับปรุงการขนสง

ใหมีประสิทธิภาพดี ข้ึน ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการขนสงมี

โอกาสลดลงดวย 

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา 

ปญหาการจัดเสนทางการเดินรถได รับความนิยมอยาง

แพรหลาย และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ณกร อินทร

พยุง [1] กลาวถึงวิธีheuristics ท่ีสามารถหาคําตอบที่ดี

เ พียงพอ ภายในเวลาท่ีจํากัด  หรือ ท่ี เ รียกวา  “Good 

enough and fast enough solution” สําหรับปญหาการ

ตัดสินใจท่ีอยูในคลาส NP เมื่อตัวแปรและเง่ือนไขของปญหา

มีจํานวนมากข้ึน อัตราการเพ่ิมข้ึนของเวลาในการหาคําตอบ

ท่ีดีท่ีสุดจะเพ่ิมอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหา NP-

สัมบูรณ ดังนั้นจึงไมสามารถใชวิธี  Branch-and-bound 

หรืออัลกอริทึมใดๆในการหาคําตอบท่ีดีที่ สุดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และไดยกตัวอยางวิธีแกปญหาในการจัด

เสนทางการขนสงไวอยูหลายวิธี  การแกปญหาการจัด

เสนทางการขนสงนักวิจัยไดทําการศึกษาหลายทาน เชน พัฒ

นพงษ สุหญานาง [2] ไดทําการวิจัยเร่ือง การจัดเสนทางการ

ขนสงสินคาที่เหมาะสมในระบบมิลครัน มีวัตถุประสงคเพื่อ

วางแผนในเร่ืองเสนทางการเดินรถอยางเปนระบบเพื่อ

ตองการใหคาใชจายและระยะเวลาในดานการขนสงลดลง 

จึงทําการศึกษาวิธีการฮิวริสติกส Greedy Randomized 

Adaptive Search Procedure (GRASP) เพ่ือคนหาคําตอบ

ในการจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพความเปนจริง ผลการศึกษาสามารถลดระยะทางเดิน

รถขนสงวัตถุดิบจากเดิม 7,452 กิโลเมตรตอวัน ลดลงเหลือ 

3723 กิโลเมตรตอวันหรือลดลงเทากับ 50.04 เปอรเซ็นต

พรรษกรรัศ ม์ิชนาพัทธิ์  [3] ไดจัดทําวิจัยเ ร่ือง การ

ประยุกตอัลกอริท่ึมแบบประหยัดเพ่ือจัดเสนทางการขนสงท่ี

เหมาะสมในโรงงานผลิตอลูมิเนียมเสน วัตถุประสงคเพื่อ

ประยุกตอัลกอริท่ึมแบบประหยัดเพ่ือจัดเสนทางท่ีเหมาะสม

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงสินคาในแตละรอบการ

ขนสงขนสงดังนั้นผูศึกษาไดเลือกใชวิธีอัลกอริท่ึมประหยัด 

(Saving Algorithm) เพ่ือใหไดเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดระยะทางท่ี

ไดจากการจัดเสนทางแบบใหมลดลงจากเดิมคิดเปน18.98% 

และอัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิงลดลง 8.04% ประสิทธิภาพ

การขนสงเพ่ิมข้ึนจาก74.16%เปน 90.09% โดยเพิ่มขึ้นจาก

เดิม 16.03% จํานวนรถท่ีใชลดลงจาก 12 คันตอวันเหลือ 

10 คันตอวันจิตตวีร  ศรีปฐมสวัสด์ิ [4] ไดจัดทําวิจัยเร่ือง 

การประยุกตวิธีGRASP (Greedy Randomized Adaptive 

Search Procedure)เพ่ือจัดเสนทางการขนสงท่ีเหมาะสม

กรณีศึกษาโรงงานผลิตอลูมิเนียมเสนมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเสนทางการขนสงสินคา (Vehicle 

Routing Problem) ท่ีขนสงสินคาจากโรงงานผูผลิตไปยัง

ลูกคาโดยประยุกตวิธีฮิวริสติก Greedy Randomized 

Adaptive Search Procedure (GRASP) ขั้นตอนนี้

ประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนยอยคือกระบวนการสรางคําตอบ

เร่ิมตนและขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพคําตอบในขั้นตอน

การปรับปรุงคุณภาพคําตอบใชสองวิธีคือวิธีการสลับเปล่ียน
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ตําแหนงของลูกคา (Swap Customer) สองวิธียายตําแหนง

ลูกคาขามเสนทาง (Move Exchanges) เพื่อใหไดคําตอบท่ี

ดีที่สุดผลการศึกษาพบวาสามารถลดระยะทางเดินรถขนสง

ช้ินสวนวัตถุดิบลง 101.8 กิโลเมตรตอวันจากเดิมมีระยะทาง

เทากับ 1,058.9 กิโลเมตรตอวันลดลงเหลือเพียง 957.1 

กิโลเมตรตอวันหรือลดลงเทากับ 9.61 เปอรเซ็นตนอกจากนี้

ยังสามารถลดจํานวนรถขนสงจากเดิม 12 เท่ียวตอวันลดลง

เหลือเพียง 10 เท่ียวตอวันกฤต  จันทรสมัย และสมบัติ  

สินธุเชาวน [5] ไดนําเสนอวิธีฮิวริสติกสที่ใชแกปญหาการจัด

เสนทางการขนสงซึ่งเปนปญหาแบบเอ็นพี-ฮารด (NP-Hard) 

โดยประยุกตใชวิธีคนหาคําตอบแบบวนรอบซํ้า ( Iterated 

Local Search: ILS) มีวัตถุประสงคเพ่ือหาคาใชจายรวม

ท่ีตํ่าที่สุด แบงออกเปน 3 ระยะคือระยะแรกเปนการสราง

คําตอบเบ้ืองตน ระยะท่ีสองเปนการปรับปรุงคําตอบและ

ระยะสุดทายเปนการรบกวนคําตอบ สามารถลดระยะทาง

ขนสงจากเดิม 95.53 กิ โลเมตรตอวัน  ลดลง 71.57 

กิโลเมตรตอวันและสามารถลดคาใชจายจากเดิม 8,425.75, 

บาทตอเดือน เหลือ 6,732.46 บาทตอ เดือน ลดลง 

1,693.29บาทตอเดือนฐิตินนท  ศรีสุวรรณดี และระพีพันธ  

ปตาคะโส [6] ไดประยุกตใชวิธีอาณานิคมมดและการ

ปรับปรุงคุณภาพคําตอบดวยวิธียายลูกคาระหวางเสนทาง

การสลับสองตําแหนงและการยายหนึ่ง ตําแหนงเพื่ อ

แกปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะใหกับบริษัท

กรณี ศึกษา  สามารถลดระยะทางจาก เ ดิม 584.246 

กิโลเมตร เปน 443.477 กิโลเมตร หรือคิดเปน 24.09

เปอรเซ็น อภิชิต  มณีงาม และคณะ [7] งานวิจัยนี้พัฒนาวิธี

หาคําตอบเปน 3 ข้ันตอนตามลําดับดังนี้ขั้นตอนแรกจัดกลุม

ลูกคาตามเง่ือนไขการจํากัดชวงเวลาในการเดินรถข้ันตอนท่ี

สองสรางคําตอบเร่ิมตนดวยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม (Savings 

Algorithm) ข้ันตอนสุดทายนําคําตอบท่ีไดจากข้ันตอนท่ี

สองมาปรับปรุงเสนทางโดยวิธีการปรับปรุงคําตอบเฉพาะท่ี

ซึ่งใชการแลกเปล่ียนลูกคาระหวางเสนทาง (Customer-

exchange) ผสมกับวิธีการยายลูกคาหนึ่งรายระหวาง

เสนทาง (One-move Operator) ผลการศึกษาพบวา

วิธีการที่นําเสนอสามารถลดระยะทางรวมจากเดิมรอยละ 

9.70 

 

3. การดําเนินงานวิจัย 
 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยนี้มีการเก็บ

ขอมูลโดยตรงจากเสนทางการขนสงจริงท่ีบริษัทสํารวจไอซ

ไดจัดสงทุกวันจํานวน 59 ลูกคา จากนั้นไดทําการสราง

ขอมูลระยะทางระหวางจุดขนสงทุกจุดกับตําแหนงของ

บริษัท (depot) หรือท่ีเรียกอีกอยางวา origin/destination 

matrix (O/D matrix) ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัด

เสนทางการขนสง โดยใชโปรแกรม Google Map ในการ

อางอิงระยะทาง ซึ่งจํานวนขอมูลท่ีตองจัดเก็บมีจํานวน

เทากับ N2 หรือ 3,600 ขอมูล ในสวนขอมูลความตองการ

สินคาของลูกคานั้น ผูวิจัยไดใชขอมูลคาเฉลี่ยยอนหลัง 30 

วัน เพื่อเปนขอ มูลประกอบในการวางแผนการขนสงใน

งานวิจัยนี้ 

 3.2 การจัดเสนทางการวิ่งของรถดวยวิธี Route first  

Cluster second 

  วิธีการนี้เปนการจัดเสนทางการขนสงโดยใชหลักการ 

Travelling salesman problem (TSP) ซึ่งเปนการ

จัดลําดับการวิ่งของรถขนสงใหครบทุกจุดขนสงใหเปน

เสนทางเดียวโดยไมตองคํานึงถึงเง่ือนไขดานขอจํากัดของรถ

ขน สง จ ากนั้ นจ ะ ทําการจัดกลุ มลูกคาให สอดคล อ ง

ความสามารถในการบรรทุกของรถจนครบทุกจุดขนสง 

 3.3 การจัดเสนทางการวิ่งของรถดวยวิธี Cluster first –  

Route second 

  การจัดเสนทางดวยวิธีนี้จะแตกตางจากวิธีแรก คือ

จะเปนการจัดกลุมของลูกคากอน แลวจึงจัดเสนทางการ

ขนสงของลูกคาในแตละกลุมดวยวิธี TSP ใหสอดคลองกับ

น้ําหนักบรรทุกของรถ 
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4. เครื่องมือในการวิจัย 
 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย โดยแบง

ออกเปนของเคร่ืองมือไดแก  

 4.1 การจัดเสนทางการขนสง; เนื่องจากปญหาการจัด

เสนทางการขนสง (vehicle routing problem; VRP) นั้น

เปนปญหาท่ีมีความซับซอนในการหาคําตอบสูง เพราะเปน

ปญหาในกลุม NP Hard Problemเคร่ืองมือท่ีใชในการจัด

เสนทางการขนสง ในงานวิจัยวิจัยนี้ใชโปรแกรมTSP Solver 

and generator มาใชหาคําตอบ โดยแสดงไวดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 ตัวอยางการหาคําตอบการจัดเสนทางดวยโปรแกรม 

TSP Solver and generator 

 

 4.2 การจัดกลุมของลูกคา; ในข้ันตอนของการหาคําตอบ

ของวิธี cluster first – route second นั้น กระบวนการ

แรกจะเปนการจัดกลุมลูกคาออกเปนกลุมยอยกอนท่ีจะจัด

เสนทางแบบ TSP นั้น ผูวิจัยไดใชโปรแกรม excel solver 

มาชวยในการจัดกลุมลูกคาออกเปน 2 กลุมตามจํานวนรถ

ขนสงท่ีมี โดยกําหนดเง่ือนไขในเร่ืองของความสามารถใน

การบรรทุกของรถขนสง ลูกคาจะไดรับสินคาจากรถเพียง 1 

คันเทานั้น ซึ่งหลักการหาคําตอบนี้จะเปนรูปแบบของการเลือก

วาลูกคาใดจะตองถูกจัดสงดวยรถคันไหน แสดงดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 การจัดกลุมลูกคาโดยใช Program Excel Solver 

 

5. ผลการศึกษา 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาการจัดเสนทางการขนสง

แบบเดิม และใชวิธีแกปญหาการจัดเสนทางการขนสง โดย

เลือกวิธีฮิว-สติกส 2 วิธีไดแกวิธีRoute first - Cluster 

secondและ วิธี Cluster first- Route Secondแลวทําการ

เลือกผลลัพธท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนํามาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การขนสงของบริษัท สํารวย ไอซ ผลลัพธเสนทางสามารถ

แสดงไดในตารางที่ 1,2 และ 3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1: การจัดเสนทางแบบเดิม 
รถคันท่ี เสนทางการขนสงนํ้าแข็งตาม

รหัสลูกคา 

ระยะทาง

(กม.) 

1 บริษัท-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-

23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-

33-34-35-36-บริษัท 

180 

2 บ ริ ษั ท -1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-

23-บริษัท 

170 

รวม 350 
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ตารางที่ 2 การจัดเสนทางดวยวิธี Route first - Cluster 

second 

รถคันท่ี เสนทาง ระยะทาง

(กม.) 

1 บริษัท-1- 24 - 36 - 4 - 5 - 3 - 29 

- 38 - 18 -20 - 19 - 17 -11 - 37 - 

33 -35 - 32 - 31 - 34 -42 - 44 - 43 

-40 - 41 -39 -16 - 15 - 14 -12 - 13 

- 10 - 9 - 21 - 8 - 7 - 23 - 6 - 28 

- 27 - 25 - 26 -บริษัท 

215 

 

2 บริษัท- 1 - 3 - 2 - 9 - 10 - 11 - 

12 - 6 - 8 - 13  - 14 - 7 - 5 - 4 -

บริษัท 

 

105 

 

รวม 320 

 

ตารางท่ี 3 การจัดเสนทางดวยวิธีCluster first- Route  

Second 

รถคันท่ี เสนทาง ระยะทาง

(กม.) 

1 บริษัท-1- 9 - 24 - 4 - 23 - 22 - 

10 - 16 - 13 - 29 - 30 - 5 - 28 - 3 

- 7 -17 - 21 - 27 - 12 - 18 - 25 - 

2 - 26 - 20 - 6 - 19 - 8 - 15 - 11 - 

14 -บริษัท 

160 

 

2 บริษัท- 8 - 13 - 10 - 14 - 12 - 6 - 

15 - 9 -16 - 28 - 5 - 19 - 18 - 27 

- 11 - 26 - 25 - 7 - 17 - 3 - 24 - 

23 - 4 - 2 - 22 - 21 - 20 -บริษัท 
 

153 

 

รวม 313 

 

 จากผลลัพธที่ ไดจะเห็นวา วิธี Cluster first- Route 

Second ใหผลลัพธ ท่ีดีที่ สุด คือมีระยะทางรวม 313 

กิโลเมตร ในขณะท่ีวิธี Route first - Cluster second ให

ผลลัพธ 320 กิโลเมตร แตถึงอยางไรก็ตามวิธีฮิวริสติกสท้ัง 2 

วิธีสามารถใหผลลัพธในการจัดเสนทางไดดีกวาการจัด

เส นทางแบบเดิ ม  และ เ ม่ือ คํ านวณตนทุน การขนสง

เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังปรับปรุงพบวา การจัด

เสนทางการขนสงท่ีปรับปรุงข้ึนนั้น สามารถลดตนทุนใหกับ

บริษัทไดวันละ 176 บาท 

 

6. สรุป 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาการจัดเสนทางการ

ขนสงน้ําแข็งของบริษัท สํารวยไอซ ซึ่งมีลูกคาท้ังหมด 59 

รายเพ่ือลดตนทุนการขนสงของบริษัท โดยทดลองการใชวิธี 

Route first-Cluster second และ วิธีCluster first-Route 

second เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดกับวิธีการขนสงเดิม

ของบริษัท ผลการศึกษาพบวาการปรับปรุงเสนทางดวยวิธี 

Cluster first-Route second สามารถทําใหระยะขนสง

ลดลงวันละ 37 กิโลเมตรตอวัน สงผลใหบริษัทลดคาใชจาย

ไดถึง 176 บาทตอวัน หรือประมาณ 63,414 บาท/ป 
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บทคัดยอ 
    การออกแบบตัวการตูน สื่อการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย และเพ่ือออกแบบตัวการตูนท่ีใชเปนสื่อการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย  ผลการศึกษาสรุปวา สื่อการสอนเปนเคร่ืองมือและ

ตัวกลาง ซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหนาท่ีถายทอดความรูจากครูสูเด็ก อีกทั้งเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ 

สรางสถานการณการเรียนรูใหแกเด็ก กระตุนใหเกิดการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  ท้ังนี้สื่อ

ประเภทตัวการตูนเปนส่ือที่มีความเหมาะสมตอการพัฒนาทางสติปญญาและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก

สามารถสงเสริมการเรียนรูท่ีจะชวยโนมนาวใหเด็กเกิดความสนใจในเนื้อหา เกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู โดยการออกแบบสื่อ

การสอนประเภทตัวการตูนรูปสัตวนั้น มีข้ันตอนเร่ิมจากการกําหนดลักษณะตัวการตูน แลวจึงทําการสรางตัวการตูนรูปสัตว ใน

ข้ันตอนการสรางตัวการตูนรูปสัตวมีข้ันตอนเร่ิมจากศึกษาสัตวตนแบบเพ่ือวิเคราะหลักษณะรูปราง สีสัน ลวดลาย และลักษณะนิสัย

เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบตัวการตูน ข้ันตอมา ทําการวาดแบบรางลายเสนตามจินตนาการ และขั้นตอนสุดทาย นําแบบราง

ลายเสนการตูนวาดรายละเอียดในโปรแกรมคอมพิวเตอร เม่ือไดรูปแบบตัวการตูนท่ีเสร็จสมบูรณแลวสามารถนําตัวการตูนไปใชใน

การสรางสื่อการสอนอื่นๆ ไดแก ภาพประกอบ หนังสือนิทาน และหุนมือสําหรับประกอบการเลานิทาน เปนตน ซึ่งส่ือการสอน

ประเภทตัวการตูนสามารถปรับเปล่ียนรวมกับสรางวิธีการสอนใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูไดอีกดวย  

คําสําคัญ: ส่ือการเรียน สื่อการสอน ตัวการตูน การตูนรูปสัตว เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
    The design of instructional media with cartoon characters for early childhood children was studied 

in order to design the novel instructional media and create new cartoon characters. From the study, the 

instructional media is the essential tool and intermediate for learning process as its mean to convey 

knowledge from teachers to their students. The media also performs as the way to accumulate skills and 

experiences, to establish learning circumstances among children, and to encourage the physical, emotional, 

mental, social, and intelligent development. In addition, instructional media with cartoon character is greatly 

appropriate to further develop intelligence and creativity in learning stages of early childhood children. The 

steps to design instructional media with cartoon characters are as follow; 1) assigning the characteristic of 

selected cartoons; 2) creating animal cartoon character is as follow; 2.1) studying the modeled animal is done 

to analyze its shape, color, lined pattern, and behaviors as the guideline to design cartoon characteristic; 2.2) 
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drawing the draft of lining character from imagination; and 2.3) bringing the draft be drawn again in details by 

computer program. After having the completed cartoon characters, these are able to utilize as the 

instructional media like illustration in tales book or hand puppets for telling tales, etc. However, instructional 

media as character cartoons can be also modified together with to introduce teaching method in accordance 

of learning contents. 

Keywords: instructional media, cartoon character, animal cartoon character, early childhood children 

 
 

1. บทนํา 
 ปจจุบันสื่อการเรียนการสอนมีความจําเปนอยางมากตอ

การสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ซึ่งส่ือการเรียนการ

สอนนั่น เปนตัวกลางทําให ผู เ รียน เกิดการเรียน รูตาม

จุดประสงคของการเรียนที่กําหนดไวไดอยางงายและรวดเร็ว 

อีก ท้ังเปน เค ร่ืองมื อและ ตัวก ลางซึ่ ง มีความสํา คัญใน

กระบวนการเรียนการสอนมีหนาท่ีถายทอดความรูจากครูสู

เด็กปฐมวัย 

 สื่อการสอนท่ีดีตองชวยสงเสริมการเรียนรูใหเด็กอยาง

เหมาะสม ถูกตองและรวดเร็วเปนผลใหเด็กปฐมวัยมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ [2, 3] 

 สื่อประเภทตัวการตูนเปนส่ือท่ีมีความเหมาะสมตอการ

พัฒนาทางสติปญญาและความคิดสรางสรรคของเด็กเปน

อยางมาก สามารถสงเสริมการเรียนรูที่จะชวยโนมนาวให

เด็กเกิดความสนใจในเนื้อหา เกิดความเพลิดเพลินในการ

เรียนรู [6] 

 ผูเขียนจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการออกแบบส่ือการ

เรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ตองเปน ส่ือที่สามารถ

ถายทอดความรูและสงเสริมความคิดสรางสรรคใหเด็ก

ปฐมวัย ดังนั้นสื่อประเภทตัวการตูนจึงมีความเหมาะสมใน

การสงตอความรูตางๆไดดี และสามารถสงเสริมดานความคิด

สรางสรรคไดอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือศึกษาส่ือการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย 

 2.2 เพ่ือออกแบบตัวการตูน สื่อการเรียนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

 

3. กรอบแนวคิดท่ีศึกษา 
 3.1 ส่ือการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
  ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง  วัสดุ อุปกรณ 
ตลอดจนเทคนิควิธีการ หรือแมกระท่ังส่ิงตางๆ ท่ีเปนบุคคล 
ไดแก  อุปกรณการสอน โสต ทัศนูปกรณ เทคโนโลยี
การศึกษา ส่ือการเรียนการสอนสื่อการศึกษา  เปนตน [2, 3] 
  ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ือที่เปนเคร่ืองมือ
ชวยสื่อความหมายใดๆก็ตามที่จัดโดยค รู เพื่อเสริมการ
เรียนรู จําพวกอุปกรณท้ังหลายท่ีสามารถชวยเสนอความรู
ใหแกผูเรียนจนเกิดผลเรียนที่ดี [1] 
  ส่ือการเรียนการสอนจึงเปนเคร่ืองมือของการเรียนรู 
ทําหนาท่ีเปนตัวกลางถายทอดความรูความเขาใจ ความรูสึก 
เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ กระตุนใหเกิดการพัฒนา
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  สื่อ
สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
  1. สื่อธรรมชาติ ไดแก พืช ผัก ผลไม ดิน หิน เปนตน 
  2. สื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือ ตํารา หนังสือนิทาน 
ตัวการตูน ภาพประกอบ เปนตน 
  3. สื่อวัส ดุและอุปกรณ ไดแก หุนทดลอง เกม
การศึกษา เคร่ืองมืออุปกรณการทดลอง หุนมือ เปนตน 
  4. สื่อเทคโนโลยี ไดแก วีดีทัศน คอมพิวเตอร 
สมารทโฟน แท็บเล็ต เคร่ืองฉายภาพLCD เปนตน 
  5. สื่อท่ีไมใชความเรียง ไดแก  สัญลักษณ และ
เคร่ืองหมาย [4] 
  ผู เขียนสามารถสรุปไดวา สื่อการเรียนการสอน 
หมายถึง เปนส่ือชนิดตางๆทั้งเปนรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ท่ีสามารถถายทอดคว ามรู ใหกั บผู เ รียน ได  และชว ย
พัฒนาการในดานตางๆ ของเด็กใหครบทุกดาน 
 3.2 ส่ือการเรียนการสอนประเภทตัวการตูน 
  ส่ือการสอนประเภทตัวการตูนหมายถึง ภาพลายเสน
หรือภาพวาดสี มีลักษณะผิดเพ้ียนจากความจริง แตยังยึด
หลักเกณฑของความจริงอยูบาง อาจมีรูปรางตามลักษณะ
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ธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรงอิสระ อยางไรก็ตาม
มักมีรูปรางเกินเลย หรือลดรายละเอียดของภาพท่ีไมจําเปน
ออก เพื่อการสื่อความหมาย มุงใหเกิดอารมณขัน ดวยการ
ลอเลียน เสียดสี ประชดประชัน  [10] ลักษณะภาพการตูน
สามารถแบงออกได 4 ลักษณะดังนี้ 
  3.2.1 การตูนรูปคน  
     ลักษณะการเขียนจะเลียนแบบคนจริง หรือ
ลดทอนจากของจริง  
  3.2.2 การตูนรูปสัตว  
     เกิดจากเขียนเลียนแบบธรรมชาติ อาจจะมี
ลักษณะเหมือนจริงหรือลดตัดทอน หรือ รูปสัตวทาทางคน 
หมายถึง รูปสัตวตางๆ ท่ีเขียนเลียนแบบธรรมชาติจริง แตมี
กิริยาทาทางการแตงตัวเลียนแบบคน  
  3.2.3 การตูนภาพวิจิตร  
     มีลักษณะของการตูนที่ มีลวดลายการเขียน
สวยงาม ในลักษณะวิจิตรศิลป การใชเสนตกแตงลวดลายทํา
อยางประณีตวิจิตรพิสดาร จนอาจถือไดวาเปนงานศิลปะที่มีคา 
  3.2.4 การตูนภาพกราฟก  
     เปนการเขียนภาพเหมือนกับงานออกแบบ 
รูปรางการตูน มักเปนรูปรางง ายๆ ทางเรขาคณิต เชน 
วงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม วงรี เปนตน [9] 
  ส่ือการเรียนการสอนประเภทตัวการตูนสงเสริมให
เด็กมีจินตนาการและความคิด ชวยพัฒนาความคิดริเร่ิม
สรางสรรคไดและถายทอดอารมณความรูสึกและความ
สวยงามของสิ่ งต าง ๆ รอบตัว และ ส่ิงแวดลอม จาก
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ การตูนรูปสัตวจึงมีความ
เหมาะสมกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะสอดคลอง
กับหนวยการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
 ในการออกแบบตัวการตูน สื่อการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตตามวัตถุประสงคไว ดังนี ้
 4.1 เพ่ือศึกษาส่ือการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย 
  ตัวแปรตน ไดแก ศึกษาส่ือการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กปฐมวัย รวมไปถึงการศึกษาประเภทตัวการตูน จาก
เอกสารและตํารา เปนตน     
  ตัวแปรตาม ไดแก ขอจํากัดสําหรับการออกแบบตัว
การตูน ส่ือการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 4.2 เพ่ือออกแบบตัวการตูน สื่อการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

  ตัวแปรตน ไดแก ออกแบบตัวการตูน ส่ือการเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
  ตัวแปรตาม ไดแก ผลงานการออกแบบตัวการตูนรูป
สัตว 2 ชนิด ไดแก ตัวการตูนรูปชาง ตัวการตูนรูปเสือ และ
ผลงานการออกแบบสื่อการเรียนการสอนหุนมือรูปสัตว 
ไดแก หุนมือชางและหุนมือเสือ 
 

5. วัสดุ อุปกรณและวิธีการ 
 การออกแบบตัวการตูน ส่ือการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
มีการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Adobe Illustrator 
cs5 ในการสรางสรรคผลงานทางดานการออกแบบตัว
การตูนและหุนมือรูปสัตว 
 
6. ผลการออกแบบตัวการตูน  
 การออกแบบตัวการตูน หมายถึงการออกแบบตัวการตูน
ใหเหมาะกับกลุมเปาหมายโดยอาศัยเร่ืองสี รูปราง ขอมูล
พ้ืนฐานเชน เพศ อายุ สีผม สีตา จุดเดน เชน สวมแวน
ตลอดเวลา บุคลิกภูมิหลัง พลังพิเศษ ความชอบ ความ
เกลียด ท้ังนี้ควรออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตไดงาย 
เชน สีผิวท่ีตางกัน ลวดลาย ทรงผมท่ีตางกัน ความสูงท่ี
ตางกันเปนตน [5] 
 การออกแบบตัวการตูน สําหรับเด็กปฐมวัย ตัวการตูน
ควรมีลักษณะทางรางกาย อารมณ จิตใจ ท่ีมีความเหมาะสม
กับชวงวัยและควรเปนตัวการตูนท่ีมีการตัดทอนรายละเอียด 
ลายเสนไมซับซอน เขาใจไดงาย มีการใชสีสันที่ฉูดฉาด สดใส 
และควรมีเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัว [8] การออกแบบ
ตัวการตูนรูปสัตว จึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 การกําหนดลักษณะตัวการตูน มีดังนี ้
  6.1.1 ตัวการตูนควรมีลักษณะทางรางกาย อารมณ 
จิตใจ และสังคมท่ีสะทอนภาพของคนจริงๆ มีคุณสมบัติท่ี
สมจริงและเปนไปตามวัย 
  6.1.2 ควรกําหนดใหตัวการตูน สอดคลองกับอายุ 
พ้ืนฐานและลักษณะบุคลิกภาพท่ีสรางข้ึน 
  6.1.3 ตัวการตูนจะตองมีชื่อ อายุ ลักษณะนิสัย 
  6.1.4 ช่ือของตัวละครตองเหมาะสมกับบุคลิกภาพ [11] 
 6.2 การสรางตัวการตูนรูปสัตว มีขั้นตอนดังนี้ 
  6.2.1 ศึกษาสัตวตนแบบ  
     เพ่ือวิเคราะหลักษณะรูปราง สีสัน ลวดลาย 
และลักษณะนิสัยเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบตัวการตูน 
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ผูเขียนสามารถ วิเคราะหลักษณะสัตวตนแบบ ชางและเสือ 
ดังนี ้
 1. วิเคราะหลักษณะชาง โดยชางมีลักษณะนิสัย มีนิสัย
ฉลาด สุภาพ เปนสัตวกินพืช เปนตน ลักษณะรูปราง ชางมี
รูปรางใหญโต แข็งแรง ศีรษะโตแกมเต็ม หนาผากกวาง มี
ดวงตาแจมใส มีขาแข็งแรง เต็มไปดวยกลามเนื้อ เปนตน 
และลักษณะสี มีสีเทา 
 2. วิเคราะหลักษณะเสือ โดยเสือลักษณะนิสัย นิสัย
ชอบอยูเพียงลําพังตัวเดียวโดดๆ ดุราย เปนตน ลักษณะ
รูปราง ชางมีขนเหนือตาสีขาวและมีแถบสีดํา หางมีแถบดํา
เปนบั้งๆ ตั้งแตโคนหางถึงปลายหาง เปนตน และ ลักษณะสี 
ชางมีลําตัวสีเทาแกมเหลืองหรือน้ําตาลอมเหลือง 
  6.2.2 วาดแบบรางลายเสนตามจินตนาการ  
     ท้ังนี้เมื่อเราศึกษาลักษณะของสัตวตนแบบ 
ข้ันตอนตอไปคือการวาดตัวการตูนรูปสัตวนั้นๆเปนลายเสน
แบบราง ตามจินตนาการตามลักษณะเดนของสัตวชนิดนั้นๆ 
โดยเปนการวาดภาพลดทอนรายละเอียดของสัตวตนแบบท่ี
ไมจําเปนออก ซึ่งผูเขียนไดยกตัวอยางสัตว 2 ชนิด ดังนี ้
 1. แบบรางตัวการตูนรูปชาง 

 
รูปที่ 1 แบบรางตัวการตูนรูปชาง 

 
 2. แบบรางตัวการตูนรูปเสือ 

 
รูปที่ 2 แบบรางตัวการตูนรูปเสือ 

  6.2.3 นําแบบรางลายเสนการตูนวาดรายละเอียดใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 1. ตัวการตูนรูปชาง 

 
รูปท่ี 3 ตัวการตูนรูปชาง 

 
 2.  ตัวการตูนรูปเสือ 

 
รูปท่ี 4 ตัวการตูนรูปเสือ 

  
 ทั้งนี้เมื่อไดรูปการตูนสัตวรูปแบบสมบูรณแลว สามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนตามรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยรัก
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน โดยตัวการตูนท่ีได
ออกแบบนั้นสามารถนํามาตอยอดในการสรางส่ือการสอนได
หลายประเภท อาทิเชน ภาพประกอบ หนังสือนิทาน หุนมือ 
เปนตน และสามารถปรับเปล่ียนรวมกับสรางวิธีการสอนให
สอดคลองกับสาระการเรียนรูไดอีกดวย 
  6.2.4 การนําตัวการตูนไปใชในการสรางส่ือการสอน
อื่นๆ 
     ตัวการตูนรูปสัตวท่ีออกแบบ สามารถนํามา
สรางส่ือการเรียนการสอนได เชน หุนมือสําหรับการใช
ประกอบเลานิทาน เปนตน หุนมือเปนส่ือการเรียนการสอน
ท่ีสามารถสรางความสนใจ ทําใหเด็กมีความกระตือรือรน 
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และมีสวนรวมในกิจกรรมอยางท่ัวถึง และหุนมือยังสามารถ
ใชแกปญหาทางการอาน เพราะตองอานเร่ืองราวและคําพูด
ท่ีใชเลนในบทพากย อีกท้ังยังชวยในการพัฒนาความคิด
สรางสรรค เกี่ยวกับศิลปะในการเลานิทาน อีกท้ังเปนการ
สรางบรรยากาศความเปนกันเองในชั้นเรียนอีกดวย [7] 
  วิธีการออกแบบหุนมือ นําตัวการตูนรูปสัตวท่ีได
ออกแบบไวมาสรางแพทเทิรน (Pattern) เปนแมแบบเพื่อใช
ในการตัดเย็บหุนมือรูปแบบจริง ตามรูปภาพประกอบดังนี้ 
 1. แมแบบหุนมือชาง 

 
รูปท่ี 5 แมแบบหุนมือชาง 

 
 2. แมแบบหุนมือเสือ 

 
รูปท่ี 6 แมแบบหุนมือเสือ 

 

รูปท่ี 7 หุนมือใชสําหรับประกอบการเลานิทาน 

 
7. อภิปรายและสรุปผล 
 ผูเขียนสามารถอภิปรายและสรุปผลตามวัตถุประสงค 
ดังนี ้
 7.1 เพ่ือศึกษาส่ือการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย  
  จากการศึกษาผูเขียนไดสามารถสรุปไดวา ส่ือการ
สอนเปนเคร่ืองมือและตัวกลาง มีหนาท่ีถายทอดความรูจาก
ครูสูเด็ก อีกท้ังเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ กระตุนให
เกิดการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ท้ังนี้สื่อประ เภทตัวการตูนเปนสื่อ ท่ีมีความ
เหมาะสมตอการพัฒนาทางสติปญญาและคว ามคิ ด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยเปนอยางมากสามารถสงเสริมการ
เรียนรูท่ีจะชวยโนมนาวใหเด็กเกิดความสนใจในเนื้อหา เกิด
ความเพลิดเพลินในการเรียนรู  
 7.2 เพ่ือออกแบบตัวการตูน สื่อการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
  ออกแบบตัวการตูนรูปสัตว 2 ชนิดไดแก ชางและ
เสือ โดยการออกแบบตัวการตูนนั้น เปนการออกแบบตัว
การตูนรูปสัตว มีการใชเทคนิคการวาดลายเสนแบบลดทอน
รายละเอียด เพื่อใหตัวการตูนเปนท่ีจดจําไดงาย อีกท้ังการ
เลือกใชสีในการออกแบบตัวการตูนไดเลือกคูสีท่ีใกลเคียงกับ
สีจริงของสัตวตนแบบ โดยเลือกสีท่ีมีเฉดสีท่ีมีความสดใส 
เพ่ือดึงดูดเด็กปฐมวัยใหเกิดความสนใจในขณะเรียน 
 หลังจากท่ีออกแบบตัวการตูนแลวจึงนํามาสรางส่ือการ
เรียน การสอนรูปแบบใหม  คื อ หุนมื อ เ พ่ือ ใชสํ าหรับ
ประกอบการเลานิทาน 
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8. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 8.1 ควรศึกษาส่ือการเรียนการสอนใหหลากหลายมาก
ข้ึนเพื่อนํามาเปรียบเทียบวาสื่อการสอนชนิดใดเหมาะสม
และสามารถสงเสริมการเรียนรูดานความคิดสรางสรรคไดด ี
 8.2 สามารถนํารูปแบบตัวการตูนที่ออกแบบไปใชในการ
สรางส่ือชนิดๆอื่นได โดยตองศึกษาตามสาระการเรียนรูให
สอดคลองกับวัยของเด็กปฐมวัย 
 8.3 สามารถพัฒนาส่ือการสอนประเภทการตูนมาสราง
การ ตูน เคลื่อนไหว เพลงการตูน  เปน ตน เพ่ือนํ ามา
ประกอบการเลานิทาน เพื่อสรางความสนใจของเด็กใหมาก
ข้ึน  
 8.4 ควรประยุกตใชส่ือการสอนประเภทการตูน กับการใช
เทคนิค และวิธีการสอน เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจให
มากขึ้น 
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Creation of handicraft products made from cocoon the study case of 
Saraburi’s cocoon procuct community 
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บทคัดยอ 

    “รังไหม” (Cocoon) มีคุณสมบัติยืดหยุน มีความเหนียว มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม อีกท้ังยังมีสารโปรตีนที่เปนประโยชน
ตอการบํารุงรักษาผิวพรรณ ดังนั้น นอกจากจะนํามาทําผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึกแลว ยังสามารถนําไปสรางสรรคเปนผลิตภัณฑอื่นๆ 
เชน เคร่ืองประดับตกแตงรางกาย ผลิตภัณฑสําหรับตกแตงท่ีพักอาศัย รวมไปถึงผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง จากคุณสมบัติและประโยชนท่ี
กลาวมานั้นทําใหผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของวัสดุรังไหมและสามารถสรุปออกมาไดเปน 3 ประเด็นคอื 1) ลักษณะและคุณสมบัติ
ของรังไหม 2) ประเภทผลิตภัณฑจากรังไหม 3) การพัฒนาผลิตภัณฑจากรังไหม ซึ่งจากการศึกษาพบวารังไหมสามารถนํามาทําเปน
ผลิตภัณฑบํารุงผิว ผลิตของที่ระลึก และผลิตภัณฑตกแตงท่ีพักอาศัย นอกจากนี้รังไหมยังสามารถนํามาข้ึนรูปเปนผืนเพ่ือนําไปประยุกต
เปนผลิตภัณฑอื่นๆไดอยางหลายหลาย 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑหัตถกรรม,วัสดุรังไหม,การสรางสรรค 
 

Abstract 
    The feature of cocoon is flexible. Tough. Colorful and it has beautiful pattern. It, s also contains proteins 
that are beneficial to the skin. In addition to be used of making souvenir product. Cocoon can be created for 
producing other products such as accessories. Decorative products for resident and also cosmetic products. According 
to the features and benefits of cocoon above. The author recognizes its importance and summed up in 3 points as 
following 1) The characteristics and properties of silk 2) Products made from cocoon  3) The development of products 
made form cocoon. The study found that silk can be made in skincare. Production of souvenirs Residential and 
finishing products The cocoon can also be molded into the parcel to be applied to a variety of other products. 
Keywords: handicraft products, Material Cocoon, invention 
 
 
1. บทนํา 
 จากสภาวะการปจจุบันนั้นสงผลใหผลผลิตที่ไดจากภาค
การเกษตรนั้ น มีราคาไม คงท่ี  จึ งทําให เกษตรกรคิดหา
กระบวนการเพ่ือเพิ่มมูลคา จากผลผลิตท่ีไดจากภาคการเกษตร 
ดวยการพัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น ดังจะยกตัวอยาง
กรณีศึกษากลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี  

 “รังไหม” เปนผลผลิตจากธรรมชาติท่ีไดจากวงจรการเกิด
และการเจริญเติบโตของหนอนไหมท่ีมีอยูดวยกันทั้งหมด 4 ขั้น
คือ จากไขเจริญไปเปนตัวหนอน ดักแด และตัวเต็มวัย ท่ี
เรียกวา ผีเส้ือไหม เม่ือผีเส้ือผสมพันธุแลว จะวางไขภายใน 1-4 
วัน โดยจะออกไขได 400-500 ฟอง หลังวางไขประมาณ 10 วัน
ไขจะฟกเปนตัวหนอนเรียกวา ตัวไหม หรือหนอนไหม ทันทีท่ี
ฟกออกจากไขหนอนไหมจะเร่ิมกินอาหารคือใบหมอน ระยะท่ี
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เปนตัวหนอนจะมีการเจริญเติบโตเปน 5 ระยะ แตละระยะจะมี
การลอกคราบเพื่อขยายขนาดการลอกคราบใชเวลาคร้ังละ 24 
ช่ัวโมง        (รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ รศ.วาที่รอยโท 
พิชัย สดภิบาล วัสดุพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีใชในการ
ผลิตครุภัณฑ, 2553: 14-15) [2] 
 

 
รูปที่ 1 วงจรชีวิตหนอนไหม 

ที่มา: กรมหมอนไหม 

 
 อาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหม การทอผา และการแปรรูป
ผลิตภัณฑหัตถกรรมไหมไทย เปนอาชีพท่ีมีความสําคัญอาชีพ
ของเกษตรกรไทย โดยเกษตรกรในทุกภาคของประเทศไทยท่ี
เปนเกษตรกรรายยอย สวนใหญจะทําการปลูกหมอน เลี้ยงไหม 
สาวไหม ทอผาไหม และผลิตภัณฑไหมตาง ๆ โดยเล้ียงไหมพันธุ
ไทยพื้นบาน พันธุไทยปรับปรุง พันธุไทยลูกผสม หรือไหม
ลูกผสมสีเหลือง เพ่ือการสาวไหมเองหรือสงรังไหมจําหนายแก
โรงงานสาวไหมชุมชน ดังนั้น อาชีพการเล้ียงหมอนไหมจึงชวย
สรางรายไดใหแกเกษตรกรไดอยางสม่ําเสมอตลอดท้ังป            
(สมหญิง ชูประยูร การพัฒนาระบบกลุมเครือขายผูผลิตไหม
ไทย, 2549: 5 ) [3] 
 ปจจุบันการเล้ียงไหมไดถูกพัฒนากระบวนการเลี้ยงเพื่อให
ไดเสนใยและรังไหมท่ีมีคุณภาพสูงตอบสนองตามความตองการ
ของตลาดท่ีมากขึ้น หนอนไหมจึงไดถูกนํามาเลี้ยงในระบบ
ฟารม เพราะในระบบฟารมนั้นหนอนไหมจะถูกเลี้ยงอยางเปน
ข้ันตอน มีการแบงชวงอายุหนอนไหมอยางชัดเจน เพราะการ
เจริญเติบโตของหนอนไหมจะมีชวงเวลาเปลี่ยนถายหรือลอก
คราบ 4 ข้ันตอน ทําใหเราสามารถทราบถึงปริมาณเสนใยและ
รังไหมที่จะถูกสงออกไปขายไดอยางชัดเจน และยังสามารถ
ควบคุมปจจัยเสี่ยง เชนอุณหภูมิ อาหาร สภาวะแวดลอม ฯลฯ 
 ท่ีจะทําใหหนอนไหมเกิดโรคได 
 

 
รูปท่ี 2 การเล้ียงไหมในระบบฟารม 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 จากการศึกษาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากวัสดุ รังไหม
กรณีศึกษา กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี ในคร้ังนี้ผูศึกษา
ไดมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้
 1. กลุมตัวอยางผูใชผลิตภัณฑ 
 2. เคร่ืองมือในการวิจัยและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 

3. ลักษณะและคุณสมบัติของรังไหม 

 
รูปที่ 3 รังไหมสายพันธุผสม 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
 
สายพันธุ: นครราชสีมาลูกผสม 1 (K1 x K8) 
ความยาวเสนใย: สามารถสาวเสนใยไดสูงสุด 1,100 

เมตร 
ลักษณะและขนาดรัง: รังไหมมีลักษณะรูปไข สีขาว เนื้อรัง

แนน 
นํ้าหนัก: 1.40 กรัม 
คุณสมบัติ: ตัวรังมีขนาดใหญและเหนยีวมาก

และมี ยืดหยุนสูง สามารถคืนรูปได
เร็ว 

 (ศิริพร บุญชู และ นนัทวรรณ รักพงษ ภูมิปญญาการผลิตเสน
ไหมไทยพ้ืนบานอีสาน, 2555: 25 ) [1] 
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รูปที่ 4 รังไหมสายพันธุไทย 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 

 
สายพันธุ: นางนอยศรีสะเกษ - 1 
ความยาวเสนใย: สามารถสาวเสนใยไดสูงสุด 282 

เมตร 
ลักษณะและขนาดรัง: รังไหมสีเหลืองหัวปานทายแหลม 
นํ้าหนัก: 505 กรัม 
คุณสมบัติ: ตัวรังมีความเหนียวและยืดหยุน

สามารถคืนรูปไดเร็ว 
(ศิริพร บุญชู และ นันทวรรณ รักพงษ ภูมิปญญาการผลิตเสน
ไหมไทยพ้ืนบานอีสาน, 2555: 25 ) [1] 
 

 
รูปท่ี 5 รังไหมสายพันธุพ้ืนบาน 

ท่ีมา: ภูมิปญญาการผลิตเสนไหมพ้ืนบาน 
 
สายพันธุ: สายพันธุแพงพวย 
ความยาวเสนใย: สามารถสาวเสนใยไดสูงสุด 200 - 

400 เมตร 
ลักษณะและขนาดรัง: รังไหมสีเหลืองหัวปานทายแหลม 
นํ้าหนัก: 0.8 – 1.0 กรัม 
คุณสมบัติ: ตัวรังมีความเหนียวและยืดหยุน

สามารถคืนรูปไดเร็ว 
(ศิริพร บุญชู และ นันทวรรณ รักพงษ ภูมิปญญาการผลิตเสน
ไหมไทยพ้ืนบานอีสาน, 2555: 25 ) [1] 
 

 จากภูมิปญญาและองคความรูในการเลี้ยงไหมท่ีไดถูกสง
ตอมานั้น ทําใหทุกวันนี้อาชีพการเลี้ยงหนอนไหม กลายเปน
อาชีพท่ีแพรหลายและสรางรายไดใหกับคนในถองถิ่นหรือ
ผูคนท่ีวางเวนจากการทําไรทํานาก็สามารถทําเปนอาชีพ
เสริมได ทําใหคนในชุมชนไมตองเดินทางจากถ่ินฐานบาน
เกิดไปหางานทําตางเมือง ประกอบกับภาครัฐยังใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนโดยทําการจัดต้ังศูนยจําหนายสินคา
ชุมชนหรือท่ีเรียกกันวาสินคา “OTOP” และยังไดทําการ
จัดต้ัง “กรมหมอนไหม” ขึ้นมาเพื่อทําหนาท่ีอนุรักษและ
พัฒนา ปรับปรุงสายพันธุในมีคุณภาพ อีกท้ังยังชวยสงเสริม
ใหอาชีพการเล้ียงหนอนไหมใหเปนที่แพรหลายมากย่ิงข้ึน 
 ปจจุบันไดมีการนํา “รังไหม” มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ตางๆมากมาย เชน ผลิตภัณฑของท่ีระลึก ผลิตภัณฑเคร่ือง
แตงกาย และผลิตภัณฑตกแตงท่ีพักอาศัย ดวยลักษณะและ
สีสันของรังไหม ท่ีมีความสวยงามสามารถนํามาข้ึนรูปได
หลากหลายรูปแบบ ทําใหผลิตภัณฑจากรังไหมนั้นกลายเปน
ท่ีตองการของตลาดอยางมาก จากการวิจัยพบวาในรังไหม
นั้นประกอบดวยโปรตีนไฟโบรอิน และ โปรตีนเซอริซิน ซึ่ง
โปรตีนสองชนิดนี้จากการศึกษาพบวามีประโยชนและยัง
นํามาเปนสวนผสมในเคร่ืองสําอางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดวยคุณสมบัติและลักษณะตางๆของรังไหมที่กลาวมานั้น 
ทําใหทราบวานอกจากเสนใยท่ีจะไดแลวตัวรังไหมเองก็ยัง
สามรถนํามาทําประโยชนและสรางสรรคเปนผลิตภัณฑตางๆ
ไดเชนกัน 
 

4. ประเภทผลิตภัณฑจากรังไหม 
 4.1 ผลิตภัณฑของที่ระลึก 

 
รูปท่ี 6 พวงกุญแจรูปชาง 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
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 4.2 ผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกาย 

 
รูปท่ี 7 หวีเสียบ 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
 
 4.3 ผลิตภัณฑตกแตงท่ีพักอาศัย 

 
รูปท่ี 8 พานบูชาพระ 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
 
 4.4 ผลิตภัณฑเคร่ืองเคร่ืองสําอาง 

 
รูปท่ี 9 รังไหมเคลือบสบู 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
 
 ดวยลักษณะและสีสันของรังไหมประกอบกับความสามารถ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบันทําใหรังไหมไดถูกแปรรูปจน
กลายเปนผลิตภัณฑตางๆมากมายดังจะเห็นไดจาก ประเภท
ผลิตภัณฑ ท่ีกลาวมาขางตน นอกจากนี้ตัวรังไหมเองยังมี
คุณสมบัติเหมาะแกการนําไปเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางอีกดวย 
 ถือไดวารังไหมเปนมรดกตกทอดจากภูมิปญญาของคน
ในอดีต ทําใหทุกวันนี้ผลิตภัณฑที่ไดจากรังไหมนั้นเปนท่ี
ตองการเปนอยางมากดวยคุณสมบัติและสีสันของรังไหมที่มี
เอกลักษณ และยังถือวาเปนการชวยเหลือและสงเสริมอาชีพ

การเลี้ยงไหมของผูคนในทองถิ่นและยังเปนการอนุรักษสาย
พันธุหนอนไหมใหอยูคูกับสังคมไทยตราบนานเทานาน 
 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑจากรังไหม 
 ปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการ การนํารังไหมมาข้ึนรูป
เปนผลิภัณฑโดยใชวิธีการคัดเลือกรังไหมท่ีมีขนาดของรัง
เทากันจากนั้นนํารังไหมท่ีไดมาผาคร่ึงตัดหัวทายออก และ
วางเรียงตอกันเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส จากนั้นเย็บรังไหมท่ีได
ตอกันใหเปนผืนเพื่อใชในการขึ้นรูป 
 

 
รูปท่ี 10 การนํารังไหมมาเย็บตอกัน 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
 
 การข้ึนรูปรังไหมดวยวิธีการนี้ทําใหไดวัสดุจากรังไหมท่ี
สามารถนําไปสรางสรรค เปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย
รูปแบบตามแตจิตนาการของผูนําไปใชและยังเปนการดึงเอา
คุณคุณสมบัติและลักษณะของรังไหมออกมาใชไดอยาง
งดงามอีกดวย 
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รูปท่ี 11 การนํารังไหมแบบผืนมาข้ึนรูปเปนโคมไฟ 

ท่ีมา: กลุมรังไหมประดิษฐจังหวัดสระบุรี 
 

 กลาวไดว าประโยชน  จากการเลี้ยงหนอนไหมนั้น 
นอกจากจะเล้ียงเพ่ือนําเสนใยท่ีไดไปถักทอเปนเคร่ืองนุงหม
แลว ตัวรังไหมเองยังมีประโยชนนานับประการ ตองขอบคุณ
บรรพบุรุษท่ีไดท้ิงมรดกทางความรู และภูมิปญญาในการ
เล้ียงหนอนไหมนี้ไวให และยังสามารถนําความรูท่ีไดนั้น มา
พัฒนาตอยอดสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ จากรังไหมไดอยาง
สวยงาม 
 

6. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวาการนํารังไหมมาตัดและเย็บใหเปนผืน
นั้น สามารถนําผืนรังไหมท่ีไดไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑไดอยาง
สรางสรรคและหลากหลายมากขึ้น เชน  การนํามาประดิษฐโคม
ไฟ กระเปาแฟช่ัน  หมอน  ฯลฯ และคาดวาในอนาคตจะ
สามารถนําผืนรังไหมรูปแบบนี้มาพัฒนาและแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลายไดมากข้ึนกวาเดิมอีกดวย 

 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลในการสอบถามความคิดเห็นดานความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากวัสดุรังไหมประเภท

ผลิตภัณฑของตกแตงท่ีพักอาศัยในรูปแบบปจจุบัน 

รายการ 
N=100  

ระดับ   S. D. 

 1. ผลิตภัณฑมีประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม 2.54 .45 ปานกลาง 

 2. ผลิตภัณฑมีความสวยงาม 3.58 .55 มาก 

 3. ผลิตภัณฑมีความทันสมัย 2.13 .57 นอย 

 4. ผลิตภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 4.38 .68 มาก 

 5. วัสดุผลิตภัณฑแสดงถึงคุณคาของงาน 4.95 .68 มากท่ีสุด 

 6. ผลิตภัณฑมีความสรางสรรคและจุดเดน 2.09 .73 นอย 

 7. ผลิตภัณฑมีความแปลกใหม 1.95 .72 นอย 

 8. ผลิตภัณฑมีความสอดคลองกับการใชงาน 3.73 .76 มาก 

 9. ผลิตภัณฑมีสีสันและลวดลายมีความโดดเดน 3.94 .74 มาก 

 10. ผลิตภัณฑมีการประยุกตในดานการออกแบบ 1.62 .78 นอย 

รวมทุกดาน 3.09 .66 ปานกลาง 
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 จากตารางพบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ

รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากวัสดุ รังไหมในรูปแบบ

ปจจุบันนั้น สรุปไดวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในเร่ืองของ

วัสดุในตัวของผลิตภัณฑที่แสดงถึงคุณคาของงานท่ีมากที่สุด 

 อยูที่   4.95  ผลิตภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินอยูใน

ระดับมาก อยูที่   4.38  ผลิตภัณฑมีสีสันและลวดลายมี

ความโดดเดนอยูในระดับมาก อยูท่ี   3.94  ตามลําดับ 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากก ารศึ กษาและ เก็บ รวบรวมข อมูลผลิตภัณฑ

หัตถกรรมจากวัสดุรังไหม กรณีศึกษา กลุมรังไหมประดิษฐ

จังหวัดสระบุรี 

 7.1  คุณสมบัติรังไหม จากศึกษาพบวารังไหมพันธุไทย

ลูกผสม, พันธุไทยแท, พันธุไทยลูกผสม ใหความยาวของ    

เสนใยท่ีตางกัน พันธุไทยลูกผสมรังมีสีขาวขนาดใหญ และให

เสนใยที่ยาวกวาท้ังสองพันธุ สวนพันธุไทยแทรังสีเหลือง

ขนาดเล็กและใหเสนใยนอยกวาพันธุไทยลูกผสมถึงสองเทา

 7.2 ประเภทผลิตภัณฑรังไหม ในปจจุบันพบวามีรูปแบบ

ท่ีนารักสวยงาม แตดวยขอจํากัดในการขึ้นรูปทําใหได

ผลิตภัณฑท่ียังไมมีความแปลกใหมมากนัก 

 7.3 การพัฒนาผลิตภัณฑจากรังไหม ดวยวิธีการใหมโดย

การนําตัวรังไหมมาตัดและเย็บใหเปนผืนนั้น จะเห็นไดวา

รูปแบบผลิตภัณฑท่ีออกมาจะมีรูปทรงและลวดลายสวยงาม

ท่ีบงบอกถึงเอกลักษณของรังไหมไดอยางชัดเจน และการขึ้น

รูปรังไหมเปนผืนนั้นยังสามารถนําผืนรังไหมท่ีไดไปพัฒนา

และแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลายไดมากขึ้น

กวาเดิมอีกดวย 

 

8. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 8.1 ควรศึกษารูปแบบผลิตภัณฑประเภทอื่นเพ่ือที่จะเอา

รังไหมเขาไปเปนสวนประกอบ 

 8.2 คุณสมบัติของรังไหมอาจสามารถพัฒนาดวยวิธีการ

อื่นๆ เพ่ือนําไปใชเปนสวนประกอบหรือวัสดุของผลิตภัณฑ

อื่นๆได 

 

9. เอกสารอางอิง 
[1] ศิริพร บุญชู และ นันทวรรณ รักพงษ. (2555). ภูมิ

ปญญาการผลิตเส นไหมไทยพื้นบานอีสาน .         
(พิมพคร้ัง). กรุงเทพฯ : ชุมชนการเกษตรแหง
ประเทศไทย 

[2] สถาพร ดี บุญมี ณ ชุมแพ และ พิชัย สดภิบาล. 
(2553).  วัสดุพ้ืนถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใชใน
การผลิตครุภัณฑ . (พิมพคร้ังที่1). กรุงเทพฯ: โอ
เดียนสโตร 

[3] สมหญิง ชูประยูร. (2549). การพัฒนากลุมเครือขาย
ผูผลิตไหมไทย. (พิมพคร้ังท่ี1). กรุงเทพฯ : ชุมชน
การเกษตรแหงประเทศไทย 

[4] กิติ ศักดิ์ ขจรภัย. (วันท่ี 16 กันยายน 2559). 
สัมภาษณ.กรรมการกลุมรังไหมประดิษฐ. รังไหม
ประดิษฐ ท่ีอยู 68/1      ม.6 ต.ตลาดนอย อ.บาน
หมอ จ.สระบุรี. 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 102 
 

การศกึษาแนวทางการนําอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี  
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สําหรับกลุมวิสาหกิจชมุชน อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

Studying the application from cut paper art of Thai tradition 

use Packaging Design of banana product for Bangkrathum Phitsanulok 

 
ปรารถนา ศิริสานต 

 

สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม 

Email : s_prattana@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
    การศึกษาแนวทางการนําศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี มาประยุกตในการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ

กลวยแปรรูป สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาอัต

ลักษณของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี นําลวดลายและสีสันมาประยุกตใช 2) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป 

โดยใชอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบบรรจุภัณฑ 
    กระบวนการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ การรางรูปแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยการผสมผสานลวดลายอัต

ลักษณของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี และประยุกตใชลวดลายเอกลักษณที่ปรากฏอยูในสถานท่ีสําคัญของจังหวัด

พิษณุโลก มาประยุกตใช ในสวนดานโครงสรางใชแนวคิดในการออกแบบจากพ้ืนฐานวิถีชีวิตรอบตัวของชุมชน วิธีการตัดทอนจาก

รูปทรงโดม  เสนสายเรขาคณิต ท่ีสามารถพบเห็นไดในชุมชน มีการวางองคประกอบของลายใหมใหเกิดความสนใจแกผูพบเห็น งาย

ตอการจดจํา เม่ือแสดงตอสาธารณชน และสามารถสรางเอกลักษณเฉพาะของกลุมผูประกอบการได สวนท่ีสองคือการทดสอบ

ความพึงพอใจ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลวยแปรรูป อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 กลุม จากนั้นทําการทดสอบ

ความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปแตละกลุมของนักทองเท่ียวในแหลงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ กลวยแปรรูป จํานวน 200 คน ผลของการศึกษาความพึงพอใจพบวา รูปแบบ บรรจุภัณฑของกลุมกลวยตากอรรถวรรณ 

อยูในระดับความพึงพอใจมาก (
X  = 4.15) รูปแบบบรรจุภัณฑของกลุมกลวยตากแมโสม อยูในระดับความพึงพอใจมาก (

X  = 

4.45) และรูปแบบบรรจุภัณฑของกลุมสตรีสหกรณบางกระทุม 2 “แสงทอง” อยูในระดับความพึงพอใจมาก (
X  = 4.38) เชนกัน 

เม่ือเทียบกับเกณฑระดับคะแนนของการประเมิน 

คําสําคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ, การตัดกระดาษแบบไทยประเพณี, กลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางกระทุม 
 

Abstract 
    Studying the application from cut paper art of Thai tradition use Packaging Design of banana 

product for Bangkrathum Phitsanulok. The purpose of this study was to investigate the identity of Tradition 
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Thai in paper cutting, which then transform into a packaging design of banana product, To assess the 

satisfaction of consumers on the packaging.  

    The research is divided into two parts. Drafting style packaging banana processing. By combining the 

art of paper cutting pattern, identity, traditions and Thailand. And the application of unique patterns that 

appear in place of Phitsanulok applied. In the structure using the concept of a lifestyle based around the 

community. How to cut the Dome. Geometric lines Which can be seen in the community The composition of 

the new pattern to the attention of the spectator. Easy to remember when shown publicly. And can create a 

unique group of entrepreneurs. The second part is Testing the satisfaction of the community enterprise 

banana processing. district Bangkratum Phitsanulok number three groups. Then test the satisfaction forms. 

Packaging banana processing each group of tourists in the Wat Phra Si Rattana Mahathat, the purchase of a 

banana processing results of a study of 200 people found that satisfaction packaging of Asthawon group In 

very satisfied (= 4.15) packaging of maesorm group In very satisfied (= 4.45) and packaging group of women 

cooperative Bangkratum two sangthong in the very satisfied (= 4.38) as compared with the scale of 

assessments. 

Keywords: Packaging Design, Identities, Thai tradition, Paper banana 

 

 

1. ความสาํคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย 

 การตัดกระดาษโบราณแบบลายไทย เปนการตัด

กระดาษตามแบบโบราณท่ีมีมากับของตกแตงในประเพณี 

งานบุญ งานมงคล งานวัดสืบทอดกันมาตั้งแตโบราณของ

ไทย งานสลักกระดาษ หรือที่เรียกวา งานปรุกระดาษ คือ

งานที่ชางใชกระดาษชนิดตางๆ มาสลักทําใหเปนรูปภาพ 

หรือลวดลาย แลวนําไปปดประดับ เปนงานตกแตงสิ่งตางๆ 

ท้ังท่ีเปนส่ิงถาวรอยูไดนาน ซึ่งเปนการบํารุงศาสนสถานดวย

ศิลปกรรมที่ งดงาม โดยการถายทอดภูมิปญญาความรู

ความสามารถ ทักษะตางๆ จากปราชญชาวบาน ซึ่งไดสืบ

ทอดและเชื่อมโยงมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ภูมิ

ปญญาทองถิ่นเปนองคความรูและความสามารถในระดับ

ทองถิ่นซึ่งมีขอบเขตจํากัดในแตละทองถ่ิน 

 บรรจุภัณฑเปนปจจัยหนึ่ งในการดํารงชีวิตของยุค

ปจจุบัน ทําหนาท่ีหอหุมและรองรับผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อ

ความปลอดภัยจากผูผลิตจนถึงมือผูบริโภค รวมไปถึงเปน

การสงเสริมการขายอีกสวนหนึ่ ง และเ พ่ิมมูลคา ใหแก

ผลิตภัณฑมาก ย่ิงขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑใหเปน ท่ี

ตองการแกผูพบเห็น หรือผูบริโภคจะสามารถสงผลให

ผลิตภัณฑนั้นมียอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นและเปนท่ีตองการและ

เขาถึงตลาดอยางงาย วิสาหกิจชุมชนอําเภอบางกระทุม 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนพื้นท่ีที่มีทรัพยากรจํานวนมาก เกิด

เปนการนํากลวยมาแปรรูปในรูปแบบตางๆ ดังนั้นการใช

บรรจุภัณฑ ท่ีสามารถผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือ  ท่ี

สามารถยอยสลายไดโดยงาย จึงเปนอีกสวนหนึ่งท่ีสามารถ 

ชวยลดมลพิษทางสังคม นํามาพัฒนาและประยุกตเพ่ือเปน

การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑของชุมชน โดยการใชวัสดุ

ธรรมชาติจากทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถกระจายกลุมเปาหมาย 

และสงเสริมการใชวัสดุทองถิ่นใหเกิดความนาสนใจมากขึ้น 

 พิษณุโลกมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญและเปนหนึ่งในแหลง

สงเสริมการทองเท่ียวของประเทศ มีศิลปะของพื้นถ่ินเปน

เอกลักษณแสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพ้ืนท่ี เพื่อ

เปนการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ทําใหผูวิจัยมี

ความสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพท่ัวไปของศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี และนําขอมูลท่ีศึกษามาใชเปน

แนวทางใน การประยุกตลวดลายบนวัสดุใยกลวย จากนั้น
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นํามาออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑภายในจังหวัด

พิษณุโลก เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และ

แนวทางในการตอยอดผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ เพ่ือการสราง

รายไดใหแกชุมชนในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาอัตลักษณของศิลปะการตัดกระดาษแบบ

ไทยประเพณี นําลวดลายและสีสันมาประยุกตใช 

 2.2 เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยใชอัต

ลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณ ี

 2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ

รูปแบบ บรรจุภัณฑ 

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการนําอัตลักษณ ศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี มาประยุกตในการออกแบบ

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยแปรรูป เพ่ือให เปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการ

วิจัยดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลวยแปรรูปบาง

กระ ทุ ม  อํ า เภอ บางกระ ทุ ม  จั งหวั ด พิษณุ โลก  แล ะ

นักทองเท่ียวในแหลงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารท่ี

เลือกช้ือผลิตภัณฑกลวยแปรรูป 

  กลุมตัวอยาง ไดแก การสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

วิสาหกิจชุมชนอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

3 กลุม นักทองเ ท่ียวในแหลงวัดพระศ รีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหารที่เลือกชื้อผลิตภัณฑกลวยแปรรูป จังหวัด

พิษณุโลก จํานวน 200 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

  ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

  ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป 

โดยใชอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 

  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูบริโภคตอ

รูปแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป ในดานความสวยงาม ความ

แข็งแรง ความปลอดภัย 

 

4.  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 4.1 เพ่ือศึกษาอัตลักษณของศิลปะการตัดกระดาษแบบ

ไทยประเพณี นําลวดลายและสีสันมาประยุกตใช ศึกษา

ลักษณะลวดลายของศิลปะการตัดกระดาษและกรรมวิธีใน

การทํา ตามกรอบแนวทางในการศึกษาศิลปะพ้ืนบานเชิง

วิเคราะห ดังนี ้

  4.1.1 ศึกษาแหลงที่มาและความสําคัญของศิลปะ

การตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 

 4.2 เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยใชอัต

ลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณ ี

  4.2.1 ศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ หลักการ

ออกแบบตางๆ เพ่ือสามารถประยุกตใชกับลวดลายศิลปะ

การตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 

    เคร่ืองมือ อุปกรณท่ีนํามาใช และเกี่ยวของกับ

ข้ันตอนและกระบวนการตางๆ ในการสรางสรรคงาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ โดยใชอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษ

แบบไทยประเพณี 

    ลักษณะรูปทรง และรายละเอียดในการตกแตง

ตางๆ ท่ีปรากฏในงานออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดย

ใชอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 

    โครงสรางสวนที่เปนองคประกอบสําคัญในการ

ใช งาน หรือทําใหสวนตางๆนั้นคงรูปอยู ได และอาจ

กอใหเกิดความม่ันคงแข็งแรง รวมถึงการหอหุมบรรจภุัณฑ 

 4.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ

รูปแบบบรรจุภัณฑ ในดานความสวยงาม ความแข็งแรง 

ความปลอดภัย 

  4.3.1 ศึกษาความพึงพอใจของผูบ ริ โภค ท่ีมีต อ

รูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป ที่สามารถ

สอดคลองกับความตองการของทองตลาดได 

    รูปแบบของบรรจุภัณฑ ท่ีออกแบบ สามารถ

ตอบสนองคว ามตองการ และเกิดประโยชน ใช สอ ย
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สะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการหอหุมผลิตภัณฑ 

รวมถึงสีสันความงาม ท่ีสงผลตอผูพบเห็น สามารถเกิดการ

จดจํา และเปนการสงเสริมการขายได 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาอัตลักษณของศิลปะการ

ตัดกระดาษแบบไทยประเพณี และประยุกตลวดลาย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในสวนการศึกษาอัต

ลักษณลวดลายของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 

อาทิเชน  ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ใชการ

สัมภาษณแบบเปดกวางไมจํ ากัดคําตอบ รวมท้ังการ

สัมภาษณแบบมีจุดสนใจ และการสัมภาษณผูใหขอมูลในการ

เก็บรวบรวมขอมูล หัวขอสัมภาษณใชแนวคําถาม เพ่ือทํา

การสอบถามความรูเกี่ยวกับ   อัตลักษณของศิลปะการตัด

กระดาษ 

  วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปร

รูป โดยใชอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 

    1. เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลในสวนการศึกษา

ความเหมาะสมของรูปแบบและลวดลายของศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี คือแบบสอบถามความเหมาะสม

ของรูปแบบและลวดลายที่สามารถประ ยุกต ใช ได  มี

วัตถุประสงคเพื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของแนวคิดใน

การออกแบบ โดยใชศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 

  วัตถุประสงคที่ 3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ

ผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบบรรจุภัณฑ 

    1. เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลการศึกษาความพึง

พอใจดานการรับรูอัตลักษณ ท่ีมีตอรูปแบบบรรจุภัณฑกลวย

แปรรูป โดยใชศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี คือ

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบบรรจุภัณฑ โดย

ใชศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี มีวัตถุประสงค

เพ่ือทดสอบระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง จากนั้นให

ผู เ ช่ียวชาญวิเคราะหความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ ท่ี

ออกแบบ 

 

6. ผลการวิจัย 
 ผลของการศึกษาอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษ           

แบบไทยประเพณี 

  1. ผลการศึกษ าอั ต ลักษณของศิ ลปะก ารตั ด

กระดาษแบบไทยประเพณี จากการสืบคนขอ มูลตํารา 

เอกสารตางๆ และสอบถามจากผูเช่ียวชาญ ปราชญพ้ืนถิ่น 

ผูวิจัยไดพบวาลักษณะของลวดลายของศิลปะการตัด

กระดาษ ลายตางๆ จะมีลักษณะแปลงมาจากตนแบบลาย

ไทย ลวดลายบนผนังวัด ลายของสัตวปาหิมพานต หรือสัตว

ในวรรณคดีไทยมาสอดแทรก ผสมผสานกับลวดลายของหมู

พรรณพฤกษาดอกไม ที่เปนเอกลักษณของลวดลายไทย และ

ประยุกตเขากับรูปทรงเรขาคณิต มีรูปทรงเหล่ียม หยักและ

มนโคง บางลายเกิดจากการนําลายมาผสมกันใหเกิดเปน

ลวดลายบนผืนกระดาษเดียวกัน สามารถทําใหเกิดเร่ืองราว 

หรือส่ือถึงอารมณของลวดลายใหมๆ ได มีหลากหลาย

ลักษณะในรูปแบบเดียวกัน เปนดอกโดดๆ เปนกลุมชอ บน

ผืนกระดาษแผนเดียว เปนลายเดียวกันทั้งผืนกระดาษ หรือ

จะมีทั้งพวงระยายาว สามารถนําไปประดับหอยบนเสา 

  2. ผลการศึกษาแนวทางการนําอัตลักษณของศิลปะ

การตัดกระดาษแบบไทยประเพณี นําลวดลายและสีสันมา

ประยุกตใช จากการสํารวจกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบาง

กระทุม จังหวัดพิษณุโลก และจุดจําหนายของฝากภายในวัด 

พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ผูวิจัยพบวากลุมบรรจุ

ภัณฑกลวยแปรรูป ซึ่ งเปนของฝากข้ึน ช่ือของจังหวัด

พิษณุโลกนั้นมีวางจัดจําหนายโดยทั่วไป แตโดยสวนใหญยัง

ขาดรูปแบบที่มีเอกลักษณ และสามารถสรางความสะดุดตา

ใหแกผูบริโภค   อีกทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางกระทุม 

มีผูประกอบการหลากหลายกลุม ซึ่งมีการแขงขันทางดาน

การตลาดสูงมาก  

  3. ผลการศึกษาแนวทางการนําอัตลักษณของศิลปะ

การ   ตัดกระดาษแบบไทยประเพณี นําลวดลายและสีสันมา

ประยุกตใช จากการวิเคราะหลวดลายของศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณีจากลวดลายที่นิยมใชและพบเห็น

ไดท่ัวไป คือลายประจํายาม ซึ่งมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ

ของการตัดลาย เชน ลายประจํายามสี่กลีบ ลายประจํายาม
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ส่ีกลีบสอดไส ลายประจํายามส่ีกลีบบากลาย นอกจากลาย

ประจํายามท่ีนิยมใชแลวยังมีดอกจัน ลายดอกจันกลีบซอน 

ลายกลีบบัว ลายดาวเพดานกลีบบัว ลายดาวเพดาน 8 กลีบ  

ลายดาวเพดานซอนลาย ลาย 8 กลีบดาวกระจาย ลาย 8 

ทิศ ลายคล่ืน และลายหยัก นอกจากนี้ยังมีลวดลายท่ี

นาสนใจคือ ลายดาวเพดานซึ่งเปนลวดลายเอกลักษณ

ปรากฏอยูในวัดที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก เชน วัดจุฬา

มณี วัดนางพญา เพ่ือเปนการสรางเอกลักษณของผลิตภัณฑ

ท่ีแตกตาง และเชื่อมโยงกับลวดลายทองถิ่น กับศิลปะการ

ตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ผูวิจัยเห็นวาการนําลายดาว

เพดาน และลายประจํายามท่ีมีหลากหลายรูปแบบนั้น

เหมาะสมสําหรับการนํามาประยุกตใชผสมผสานกับรูปทรง

เรขาคณิต เพ่ือสรางลวดลายท่ีสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคใน

ปจจุบัน มาเปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑกลวย 

แปรรูป เพราะมีความเหมาะสม ลวดลายลงตัว สามารถฉลุ

ลวดลายลงบนวัสดุใยกลวยที่จะขึ้นรูปบรรจุภัณฑได 

 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยใชอัต

ลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณ ี

  1. ลักษณะรูปแบบของบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป ท่ี

จําหนายไมวาเปนจุดจําหนายของฝาก ของที่ระลึก หรือ

สถานที่ทองเท่ียวตางๆ ร านสะดวกซื้อห รือรวมไปถึง

หางสรรพสินคา ในปจจุบันมีมากมายหลายหลากรูปแบบ 

โดยสวนมากจะเปนรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบงายสามารถพบ

เห็นได ท่ัวไป มีขนาดและสัดสวนของบรรจุภัณฑตามแต

ปริมาณของผลิตภัณฑดานใน สวนวัสดุท่ีใชในการผลิตเปน

กระดาษท่ีสามารถรับน้ําหนักของผลิตภัณฑได หรือพลาสติก

ใสตางๆ ถาผลิตภัณฑที่วางจําหนายในหางสรรพสินคา อาจ

มีจุดขายของบรรจุภัณฑที่ โดดเดนข้ึน  มาแตกตางดวย

ลวดลาย และสีสันเพื่อเพ่ิมความสะดุดแกผูบริโภค และเพิ่ม

มูลคาของผลิตภัณฑ  

  ในการศึกษาแนวทางการนําอัตลักษณศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี มาประยุกตในการออกแบบ

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยแปรรูปคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ

ออกแบบจากการเก็บขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารตํารา 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและปราชญพ้ืนถ่ิน ไดประยุกตลวดลาย 

นํามาออกแบบบรรจุภัณฑ และพัฒนาเปนระยะข้ันตอนตาม

ความเหมาะสมของชนิดและรูปแบบผลิตภัณฑกลวยแปรรูป

ขอ งก ลุ ม ตั ว อ ย า ง เ พ่ือ ป ระ เ มิน คว ามพึ งพอ ใ จ จ า ก

กลุมเปาหมายดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงแบบรางการประยุกตลวดลาย ก 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงแบบรางการประยุกตลวดลาย ข 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงแบบรางการประยุกตลวดลาย ค 

 
รูปท่ี 4 แสดงแบบรางการประยุกตลวดลาย ง 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงแบบรางการประยุกตลวดลาย จ 

 

 ผลประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบ

บรรจุภัณฑ 

  การศึกษาแนวทางการนําอัตลักษณศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี มาประยุกตในการออกแบบ

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยแปรรูป ผูวิจัยนําผลการวิเคราะห

ความคิดเห็นของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนอําเภอบางกระทุม 
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จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 กลุม มาสรุปเพ่ือหาแบบรางของ

บรรจุภัณฑท่ีแตละกลุมมีความพึงพอใจ จากนั้นเพื่อทําการ

พัฒนา และใชเปนตนแบบในการทดสอบความพึงพอใจจาก

ผูบริโภค โดยกลุมเปาหมายคือ กลุมผูบริโภคผลิตภัณฑกลวย

แปรรูป ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด

พิษณุโลก 200 คน ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 6 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑกลุมกลวยตากอรรถวรรณ 

 

 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตาม

รายการประเมิน จํานวน 200 คน พบวา บรรจุภัณฑของ

กลุมกลวยตากอรรถวรรณ มีความเหมาะสมสําหรับเปนแนว

ทางการนําอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทย

ประเพณีมาประยุกต ในการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ

กลวยแปรรูป เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามแสดงความพึง

พอใจตอบรรจุภัณฑอยูในระดับความพึงพอใจมาก (
X = 

4.15) 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑกลุมกลวยตากแมโสม 

 

 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตาม

รายการประเมิน จํานวน 200 คน พบวา บรรจุภัณฑของ

กลุมกลวยตากแมโสม มีความเหมาะสมสําหรับเปนแนว

ทางการนําอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทย

ประเพณี มาประยุกตในการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ

กลวยแปรรูป เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามแสดงความพึง

พอใจตอบรรจุภัณฑอยูในระดับความพึงพอใจมาก (
X = 

4.45) 

 

 
รูปท่ี 8 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑกลุมสตรีสหกรณ 

บางกระทุม 2 “แสงทอง” 

 

 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตาม

รายการประเมิน จํานวน 200 คน พบวา บรรจุภัณฑของ

กลุมสต รีสหกรณบางกระ ทุม  2 “ แสงทอง” มีความ

เหมาะสมสําหรับเปนแนวทางการนําอัตลักษณศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี มาประยุกตในการออกแบบ

บรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวย แปรรูป  เนื่ องจากผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑอยูในระดับ

ความพึงพอใจมาก (
X = 4.38) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยใชอัต

ลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณ ี

 จากการศึกษาและวิเคราะหจากลวดลายตางๆ ของ

ลวดลายศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีท่ีพบเห็น 

หลังจากนั้นผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสวนตางๆ เพ่ือใชเปน

แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยการ

รางแนวคิด การสรุปแนวคิดรวบยอด และรางแบบบรรจุ

ภัณฑในหลายรูปแบบ จากนั้นใหผูเช่ียวชาญวิเคราะหความ

เหมาะสมของบรรจุภัณฑ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลของ

ลวดลายศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี และพัฒนา

แบบรางใหเปนไปตามความเหมาะสมของคําแนะนํา พบวา

ลายประจํายามรูปแบบตางๆ นั้นเหมาะสมสําหรับในการ

นํามาประยุกต ใช  และสามารถผสมผสานกับรูปทรง

เรขาคณิต เพ่ือสรางลวดลายท่ีสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคใน
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ปจจุบัน และมีความเหมาะสม ลวดลายลงตัว สามารถฉลุ

ลวดลาย หรือใชเทคนิคการพิมพลงบนวัสดุท่ีจะข้ึนรูปบรรจุ

ภัณฑได ในสวนของโครงสรางบรรจุภัณฑใชรูปทรงท่ีเรียบ

งาย สามารถรองรับผลิตภัณฑ คงทนแข็งแรง เหมาะสม

สําหรับการใชงาน ตลอดจนคํานึงถึงดานการขนสง หรือ

นํากลับ โดยภาพรวมของบรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยใชอัต

ลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี มีความ

สวยงามดึงดูดผูบริโภค สามารถสงเสริมและเพ่ิมมูลคาของ

ผลิตภัณฑ และเปนแนวทางในการตอยอดผลิตภัณฑเพ่ือการ

สรางรายไดที่ย่ังยืนไดในอนาคต จากนั้นผูวิจัยไดออกแบบ

บรรจุภัณฑกลวยแปรรูป โดยใชอัต ลักษณศิลปะการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี จํานวน 5 ชุด เพื่อทําการ

ทดสอบความพึงพอใจของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบาง

กระทุม 3 กลุม คือ 1) ใชแนวคิดในการออกแบบโครงสราง

บรรจุภัณฑโดยตัดทอนรูปทรงมาจากโดมอบกลวยพลังงาน

แสงอาทิตย ผสมผสานกับเสนโคง เพื่อ ใหบรรจุภัณฑมี

รูปทรงที่แตกตางและโดดเดน 2) ใชแนวคิดในการออกแบบ

โครงสรางจากการตัดทอนรูปทรงกระเปาส่ีเหลี่ยม สามารถมี

สายไวสําหรับการนํากลับได 3) ใชแนวคิดในการออกแบบ

โครงสรางจากรูปทรงท่ีเรียบงายแบบถุงหิ้ว มีสวนที่จับในตัว

บรรจุภณัฑ เพ่ือสามารถนํากลับไดสะดวกในตัวบรรจุภัณฑ

เอง 4) ใชแนวคิดในการออกแบบโครงสรางจากรูปทรง

สามเหลี่ยม เพื่อใหความแปลกใหม 5) ใชแนวคิดในการ

ออกแบบโครงสรางจากรูปทรง หกเหล่ียม และตัดทอน

รูปทรงใหเปนขนาดและรูปแบบตางๆ 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
  อภิปรายผลของการศึกษาความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยาง  ท่ีมีตอการศึกษาแนวทางการนําอัตลักษณศิลปะ

การตัดกระดาษแบบไทยประ เพณี มาประยุกตในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยแปรรูป จากการแปรผล

ขอมูลของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ

รูปแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปของกลุมตัวอยางคือ กลุม

ผูบริโภคผลิตภัณฑกลวยแปรรูป ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 200 คน ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

สวนใหญอยู ในชวงอายุ 26-35 ป ผูตอบแบบสอบถาม

สวนมากประกอบอาชีพอยูในหนวยงานของรัฐ และสวน

ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการแปรขอมูลพบวา

รูปแบบของบรรจุภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ  บาง

กระทุม จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมดมีความพึงพอใจมากอยูใน

เกณฑใกลเ คียงกัน  โดยรูปแบบบรรจุภัณฑ ท่ีเ รียบงาย 

สามารถ ใชงานไดสะดวกและสะดุดตา ที่มีการผสมผสาน

ลวดลายดาวเพดาน และลายประจํายาม กับเทคนิคการตัด

กระดาษแบบไทยประเพณี นํามาจัดองคประกอบใหมที่มี

รูปแบบทันสมัยและงายตอกับจดจํา  เพ่ืออนุ รักษและ

เผยแพรศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีใหคงสืบ

ตอไป 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สนับสนุนและมอบ

ทุนในการวิจัยคร้ังนี้  ขอขอบคุณอาจารย ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการทุกทานที่ใหขอเสนอแนะแนวความคิด ในการ

พัฒนารูปแบบ  บรรจุภัณฑมาโดยตลอด และขอขอบคุณ

กลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ท่ีให

ความรวมมือในการใหขอมูลเพ่ือการสรางบรรจุภัณฑเพื่อ

เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 
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การออกแบบหนังสือสามมิต ิเพื่อพัฒนาทักษะดานการอาน 

สําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป 

Pop-up Book Design Developed to Reading Skill 

For Children from Ages 9 

 
ณัฐธิดา จงรักษ ,กนกอร ชัยประสิทธ์ิ, ชลธชิา คงจันทร และ พัชรีญา นันตา 

 

สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม 

Email : archio_jung@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการออกแบบหนังสือสามมิติ (Pop-up book) อันเปนหนังสือประเภทสื่อการเรียนการ

สอนอยางหนึ่ง เพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป มีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รวมถึงศึกษารูปแบบผลิตภัณฑเดิม เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับพัฒนาและออกแบบหนังสือสามมิติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

แบงออกเปน ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑจํานวน 3 ทาน และกลุมผูบริโภคจํานวน 30 คน (ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 

วัดพันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลก) แบงเคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การออกแบบหนังสือสามมิติ จํานวน 1 

เลม และข้ันตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภค จากการออกแบบรางหนังสือสามมิติ จํานวน 3 รูปแบบ นํามาเลือก

แนวทางท่ีดีท่ีสุด ตามความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ เพียง 1 รูปแบบ เพื่อวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามา

พัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบตอจนไดรูปแบบหนังสือสามมิติท่ีสมบูรณ ซึ่งผลการวิจัยพบวาการออกแบบหนังสือสามมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะ

ดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไปนั้นมีรูปแบบการจัดวางขนาดของหนังสือมีความเหมาะสม สะดวกตอการอานมากที่สุด มีความ

สวยงาม มีการจัดหนา ฉากและตัวละครมีความนารัก นาสนใจ สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของเด็กๆ รูปแบบภาพสามมิติท่ีใชใน

หนังสือมีกลไกลท่ีสรางความต่ืนตาตื่นใจ  เพ่ือชวยสงเสริมใหเด็กสนใจในการอานหนังสือมากขึ้น หนาปกสอดคลองกับเนื้อเร่ือง 

สามารถดึงดูดความสนใจ คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากหนังสือเลมนี้ ชวยสรางความบันเทิงแกเด็ก สงเสริมใหเด็กเกิดความคิด

สรางสรรค เปนเคร่ืองมือชวยฝกทักษะในการอานใหเด็กสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป สามารถนําไปเปนแนวทางในการออกแบบ

หนังสือสามมิติเร่ืองอื่นๆ ตอไป 
คําสําคัญ: หนังสือสามมิติ , พัฒนาการเด็กอายุ 9 ป , ส่ือการเรียน 
 

Abstract 
    The project have objective for design book tree dimensions (Pop-up book) that emphasizes on 

instructional media for skills development reading for children 9 year old up have data collection from 

document text book related research the study forms original product for used as a the basic for 
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development and design book tree dimensions sample the research is expert design product 3 persons and 

group customer 30 person the instruments used in the study project use how to assess customer satisfaction 

of customer make the tree – dimensions design draftsman 3 format to choose the best approach by 

comments of group expert only one format for analysts on average and the standard deviation. Conclude 

tree – dimensions design book for skills development the reading for child 9 year old up a pattern layout of 

the book is appropriate easy to read more have beauty there is a scene and the characters are cute 

interesting beautiful color attract the attention of children dimensional image format for use in the book have 

mechanisms that create excitement for children for children interested in reading more consistent from cover 

story can attraction value and benefit from this book help entertain children encourage children to be 

creative a machine tool skill of reading children 9 and up. In conclusion, the design book tree dimensions 

work proficiently with the samples and could be used as a basis for developing pop-up book design in the 

future. 

Keywords: Pop-up book 

 

 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

 วิริยะ สิริสิงห และคณะ [4] กลาวถึงหนังสือสามมิติ

(Pop-up book) วาเปนสวนหนึ่งของสื่อ ส่ิงพิมพในยุค

ปจจุบัน ซึ่งหนังสือสามมิติ จะมีลักษณะท่ีโดดเดนกวา

หนังสือท่ัวไป คือเม่ือหนังสือถูกเปดขึ้น ภาพประกอบของ

หนังสือจะย่ืนออกมาจากพ้ืนกระดาษ และภาพจะถูกพับลง

เม่ือปดหนังสือลง หนังสือสามมิติจะมีกลไกลที่ซับซอน จึง

สรางความต่ืนตาต่ืนใจแกเด็ก เพ่ือใหเด็กสนใจในการอาน

หนังสือมากขึ้น เชนเดียวกับ สุขุม เฉลยทรัพย [3] ไดกลาว

วา เด็กอายุ 9 ปขึ้นนั้นจะมีความสนใจในการอานเกี่ยวกับ

ชีวิตจริง โดยเด็กผูชายจะเร่ิมสนใจเร่ืองผจญภัย  ในขณะท่ี

เ ด็ ก ผู ห ญิงจะ สนใจ เ ร่ื อ งที่ บ านแ ละ โ รง เ รีย น  เ ร่ื อ ง

วิทยาศาสตรและการประดิษฐเพ่ิมข้ึน  ความสนใจในเร่ือง

นิทานจะคอยๆลดลง เด็กผูหญิงและเด็กผูชายจะเร่ิมมีความ

สนใจตอการอานแตกตางกัน เด็กผูหญิงจะอานหนังสือซึ่ง

เปนที่นิยมของเด็กผูชายบาง เชนเร่ืองที่กับการผจญภัย ตอสู 

แตเด็กผูชายจะไมชอบอานหนังสือซึ่งเปนท่ีนิยมสําหรับ

เด็กผูหญิง เด็กจะสนใจอานหนังสือมากนอยเพียงใดนั้น  

ข้ึนอยูกับความสามารถในการอานของเด็กดวย เด็กที่ มี

ความสามารถในการอานสูง มักอานหนังสือมากวาเด็กที่มี

ความสามารถในการอานตํ่า ผูปกครองควรสงเสริมและให

ความสําคัญกับการอานของเด็กแตละวัย การเลือกหนังสือ

อานก็เปนสวนหนึ่งท่ีสงเสริมทักษะใหเด็กอานหนังสือไดดี   

ความนาสนใจของหนังสือ  เนื้อหานาสนใจ มีภาพประกอบ

เพ่ือใหเขาใจความหมายของเร่ือง และสรางจินตนาการแก

เด็กมากข้ึน  

 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะ

ออกแบบหนังสือสามมิติโดยมุงเนนใหเปนหนังสือสําหรับเด็ก

อายุ 9 ปขึ้นไป ประเภทสงเสริมทักษะดานการอาน ถือวา

เปนสื่อการเรียนรูชนิดหนึ่ง ที่ เปนแรงกระตุนใหเด็ก มี

พัฒนาการอานท่ีดีข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติ เพ่ือพัฒนา

ทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป 

 2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเชียวชาญ และกลุม

ผูบริโภคท่ีมีตอหนังสือสามมิต ิ
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3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การออกแบบหนงัสือสามมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะดานการอาน

สําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ไดแก เด็กอายุ 9 ปข้ึนไป และครูโรงเรียน

เทศบาล 5 วัดพันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

  กลุมตัวอยาง ไดแก เด็กชวงอายุ 9 ปข้ึนไป จํานวน 30 

คน และครูจํานวน 5 ทานโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันป เขต

เทศบาลนครพิษณุโลก 

  ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

  ตัวแปรตน ไดแก หนังสือสามมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะ

ดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป 

  ตัวแปรตาม ไดแก ไดแก ความพึงพอใจของเด็กอายุ 9 

ปขึ้นไป และครูท่ีมีตอหนังสือสามมิติ 

 

4. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 4.1 เพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบหนังสือสามมิติ เพื่อ

พัฒนาทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป 

  ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนในการออกแบบหนังสือสามมิติ 

(Pop-up book) , หนังสือสําหรับพัฒนาการเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป  

  ศึกษาหาเนื้อเร่ืองสําหรับการออกแบบหนังสือสามมิติ 

ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป 

 4.2 เพ่ือการออกแบบหนงัสือสามมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะดาน

การอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป  

  ใชกรอบแนวคิดของ จินตนา ใบกาซูยี [1] และ วิริยะ 

สิริสิงห [4] ดานการจัดวางองคประกอบ, ดานเทคนิคการทํา

ภาพสามมิติ และ ดานภาพประกอบ  

 4.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอหนังสือ

สามมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้น

ไป 

  ใชกรอบแนวคิดของ จินตนา ใบกาซูยี [1] ดานการใช

งาน, ดานความสวยงามและการจัดหนาหนังสือ และดานคุณคา

และประโยชนท่ีไดรับจากหนังสือ 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือในการทํางานวิจัยนี้  โดยการสรางแบบ

สัมภาษณ ครู และเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป โรงเรียนเทศบาล 5 วัด

พันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ข้ึนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองใน

กระบวนการ แบงขอมูลออกเปน 2 สวนดังนี ้

   สวนที่ 1 แบบสัมภาษณ ครู และเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป 

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดย

แบบสอบถามไมมีโครงสรางแนนอน ไมมีการกําหนดคําตอบไว

แนนอน คําถามที่ใชและลําดับคําถามท่ีเปลี่ยนแปลงและ

ยืดหยุนได ผูถามและตอบมีความอิสระ เพ่ือใหเปนไปตาม

วัต ถุประสงคข อ ท่ี  1  ที่ กํ าหนดไว  แบบสัมภาษณ เป น

แบบสอบถามเพ่ือใหทราบความตองการและความจําเปนของ

การออกแบบหนังสือสามมิติ 

   สวนที่ 2 รางแบบภาพและสรางตนแบบผลิตภัณฑ

ตนแบบประกอบกับแบบสอบถามเพ่ือส่ือสารแนวคิดในการ

ออกแบบใหกับผูผลิต ผูเช่ียวชาญดานออกแบบ รับรูและเขาใจ

ในรูปแบบท่ีพัฒนาแลว  และนําผลความคิดเห็นท่ีไดมาเปน

แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑที่สามารถนํามาใชใน

การผลิตไดจริง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ท่ี

กําหนดไว 

 มีวิธีการสรางเคร่ืองมือ (แบบประเมิน) ดังนี ้

  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

ออกแบบหนังสือสามมิติเร่ืองสุดสาคร 

  2.  กําหนดประเด็นและจํานวนขอของการแสดงความ

คิดเห็นและแบบประเมิน 

  3.  สรางแบบประเมินเกี่ยวกับการศึกษาการออกแบบ

หนังสือสามมิติเพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 

ปขึ้นไป 

  4.  ปรับปรุงแบบประเมินตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกตอง นําไปใชตอไป 

  5.  การสัมภาษณเปนรายบุคคล คือ การสนทนาโดย

การกําหนดประเด็น เกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบหนังสือ 

กรรมวิธกีารผลิต จดบันทึก และบันทึกวีดีโอการสัมภาษณไว

เพ่ือใชเปนขอมูล 
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6. ผลการวิจัย 
 ผลของการศึกษาหาแนวทางในการออกแบบหนังสือสามมิติ 

เพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป 

  การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนในการออกแบบหนังสือสาม

มิตินี้ นอกจากหนังสือสามมิติจะมีลักษณะท่ีโดดเดนกวา

หนังสือท่ัวไป คือเม่ือหนังสือถูกเปดข้ึน ภาพประกอบของ

หนังสือจะย่ืนออกมาจากพื้นกระดาษ และภาพจะถูกพับลงเมื่อ

ปดหนังสือลง หนังสือสามมิตินี้จะมีกลไกลท่ีซับซอนตางๆ ซอน

ไวอีก เชน การหมุนตัวละคร หรือเล่ือนไปมาได ซึ่งจะชวยสราง

ความนาสนใจในการอานไดเปนอยางดี และผูวิจัยไดกําหนด

แนวความคิด (Concept) โครงเร่ืองจากการสํารวจความสนใจ

ของเด็กจากนิทานท่ีมีความนาตื่นเตน ลึกลับซับซอน หรือแนว

ผจญภัย โดยเฉพาะเร่ืองราวของวรรคดีไทย เชน รามเกียรต์ิ, 

พระอภัยมณี, ขุนชางขุนแผน, ไกรทอง, ปลาบูทอง, ซึ่งไดเลือก

นําเอามาเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน กําเนิดหนุมาน เพราะเห็นวา 

หนุมานมีนิสัยซุกซน สนุกสนาน มีความฉลาดและ ซื่อสัตย 

เหมาะสมกับการนํามาทําเปนหนังสือสามมิติ โดยกําหนดใหมี 6 

ฉากหลักในการนําเสนอเนื้อเร่ือง  

  การกําหนดลักษณะของตัวละคร ใชแนวคิดการ

ผสมผสานระหวางความเปนไทยกับความนารักของการตูน

เกาหลี ซึ่งเอกลักษณของการตูนเกาหลีจะมีความสดใสนารัก

คลายๆกับการตูนญ่ีปุน แตขนาดดวงตาจะเล็กกวาการตูนญ่ีปุน 

ตัวละครท่ีเราออกแบบจึงมีความเปนการตูนเสมือนจริง แฝง

ความนารักของดวงตาเหมือนการตูนเกาหลี แตงตัวแบบชุดไทย 

เพ่ือสรางเอกลักษณใหกับตัวละครทําใหเด็กมีความสนใจในตัว

ละครและอยากอานหนังสือมากข้ึน 

 ผลการออกแบบหนังสือสามมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะดานการ

อานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป 

  ข้ันตอนที่  1 การรางแบบภาพและสรางตนแบบ

ผลิตภัณฑตนแบบประกอบกับแบบสอบถามเพ่ือส่ือสารแนวคดิ

ในการออกแบบใหกบัผูผลิต ผูเชี่ยวชาญดานออกแบบ รับรูและ

เขาใจในรูปแบบท่ีพัฒนาแลว  และนําผลความคิดเห็นท่ีไดมา

เปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑที่สามารถ

นํามาใชในการผลิตไดจริง  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขอท่ี 

1 ท่ีกําหนดไว โดยรางแบบตัวละครและฉากจํานวน 3 แบบ 

นําไปใหกลุมเปาหมายและผูเชียวชาญประเมินเพ่ือคัดเลือกมา

เพียง 1 แบบเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของหนังสือ

สามมิติ 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงแบบรางตัวละครและฉาก แบบท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงแบบรางตัวละครและฉาก แบบท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงแบบรางตัวละครและฉาก แบบท่ี 3 

 

 ผลสรุปความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ 

  รูปแบบท่ี 1 มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก คือ ดานการจัด

วางองคประกอบ ทําใหเด็กเกิดความนาสนใจ จูงใจใหเด็กอยาก

อานมากขึ้น มีความคิดเห็นอยูในระดับดี ภาพรวมมีความ

กลมกลืน เหมาะสมสําหรับเด็ก มีความคิดเห็นอยูในระดับดี 

ดานเทคนิคการทําภาพสามมิติ มีลูกเลนที่นาสนใจ มีความ

คิดเห็นอยูในระดับดี สามารถจูงใจใหเด็กอยากเลนอยากอาน 

และเปน ท่ีนาจดจํ า มีความคิดเห็นอยู ในระ ดับดี ดาน

ภาพประกอบ มีสีสันสวยงามมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก  

สอดคลองกับเนื้อหาของเร่ือง มีความคิดเห็นอยูในระดับดี ตัว

ละครมีความนารัก นาสนใจ มีความคิดเห็นอยูในระดับดี 

ภาพรวมของภาพประกอบมีความนาสนใจ มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับดี 
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  การวิเคราะหสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑสรุปไดวา รูปแบบท่ี 1 

เปนแบบที่ดีท่ีสุด คณะผูจัดทําจึงนํารูปแบบที่ 1 มาปรับปรุง

และพัฒนาเพ่ือสรางตนแบบรางหนังสือสามมิติเพื่อสงพิมพ มี

รายละเอียดดังนี ้

 
รูปท่ี 4 ตัวละครหลักตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 

 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวละครหลักตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 

 

 
รูปท่ี 6 ฉากท่ี 1 ตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 

 

 
รูปท่ี 7 ฉากที่ 2 ตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 

 

 
รูปท่ี 8 ฉากที่ 3 ตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 

 

 
รูปท่ี 9 ฉากที่ 4 ตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 

 

 
รูปท่ี 10 ฉากท่ี 5 ตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 
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รูปท่ี 11 ฉากท่ี 6 ตนฉบับ ท่ีสงพิมพ 

 

 ผลประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบ

ผลิตภัณฑ 

  ผูวิจัยไดทําแบงขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภค

ออกเปน 2 แหลงคือ ความพึงพอใจของครูโรงเรียนเทศบาล 5

วัดพันป และความพึงพอใจของเด็กนักเรียนอายุ 9 ปขึ้นไป

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันป มีผลสรุปดังนี ้

 การประเมินความพึงพอใจของครูโรงเรียนเทศบาล 5 วัด

พันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลกตอรูปแบบหนังสือสามมิติเพื่อ

พัฒนาทักษะดานการอาสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป  

ดานการใชงาน มีการจัดวางขนาดของหนังสือมีความเหมาะสม 

สะดวกตอการอานมากท่ีสุด ( x  = 4.8 S.D. = 0.44) ความ

คิดเห็นอยูในระดับดีมาก ดานความสวยงามและ การจัดหนา 

ฉากและตัวละครมีความนารัก นาสนใจ สีสันสวยงามดึงดูด

ความสนใจของเด็กๆได รูปแบบภาพสามมิติท่ีใชในหนังสือ มี

กลไกลที่ สรางความตื่นตาต่ืนใจแกเด็ก เพ่ือใหเด็กสนใจในการ

อานหนังสือมากขึ้น หนาปกสอดคลองกับเนื้อเร่ือง สามารถ

ดึงดูดความสนใจไดมากท่ีสุด ( x  = 5  S.D. = 0) ความคิดเห็น

อยูในระดับดีมาก ดานคุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากหนังสือ 

ชวยสรางความบันเทิงกับเด็ก สงเสริมใหเด็กเกิดความคิด

สรางสรรค เปนเคร่ืองมือชวยฝกทักษะในการอานใหเด็กไดดี    

( x   = 4.8 S.D. = 0.44) ความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 

  ผลสรุปพบวา ความพึงพอใจของครูโรงเรียนเทศบาล 5 

วัดพันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลกตอรูปแบบหนังสือสามมิติ

เพ่ือพัฒนาทักษะดานการอาสําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้นไปมีความ

คิดเห็นอยูในระดับท่ีดีมาก 

 การประเมินความพึงพอใจที่มีตอหนังสือสามมิติเพ่ือพัฒนา

ทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป ของเด็กอายุ 9 ป

ข้ึนไปโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลก  

  เด็กนักเรียนสนุกกับการอานและการเลนกลไกลใน

หนังสือสามมิติเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน กําเนิดหนุมาน มีคาเฉลี่ย   

( x  = 4.66, S.D. = 0.47) อยูในระดับมากที่สุด นักเรียนชอบ

อานเนื้อหาในหนังสือสามมิติ(Pop-up book)เร่ืองรามเกียรต์ิ 

ตอน กําเนิดหนุมาน มีคาเฉล่ีย ( x  = 2.43, S.D. = 0.50) อยูใน

ระดับนอย นักเรียนรูสึกอยากเรียนดวยหนังสือสามมิติ(Pop-

up book)เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน กําเนิดหนุมาน มีคาเฉล่ีย ( x  

= 3.60, S.D. = 0.49) อยูในระดับมาก นักเรียนชอบและสนุก

กับกิจกรรมรักการอาน มีคาเฉล่ีย ( x  = 3.10, S.D. = 0.75) 

อยูในระดับปานกลาง นักเรียนสนุกกับการตอบคําถามเกี่ยวกับ

เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน กําเนิดหนุมานมีคาเฉล่ีย ( x = 2.90, S.D. 

= 0.49)อยูในระดับปานกลาง นักเรียนชอบหนังสือสามมิติ

(Pop-up book)เร่ืองรามเกียรต์ิตอนกําเนิดหนุมาน มีคาเฉลี่ย  

( x = 4.40, S.D. = 0.67) อยูในระดับมาก 

  ผลสรุปจากเด็ กอายุ  9  ป ขึ้ น ไป  (นั ก เ รียนชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 3) โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันป เขตเทศบาล

นครพิษณุโลก พบวามีความพึงพอใจท่ีมีตอหนังสือสามมิติ 

เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน กําเนิดหนุมานมีความเหมาะสมคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก 

 

 

 
รูปท่ี 12 รูปเลมท่ีสมบูรณ 
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รูปท่ี 12 รูปเลมท่ีสมบูรณ (ตอ) 

 

7. สรุปผลการวิจัย 
 แนวทางการออกแบบหนงัสือสามมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะดาน

การอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปขึ้นไป พบวามีการประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญมีผลประเมินออกมาเปนรูปแบบที่ 1 เปนแบบท่ี

เหมาะสมในการนําไปทําหนังสือสามมิติ เพื่อพัฒนาทักษะดาน

การอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป เพราะมีเนื้อหาการจัดวาง

องคประกอบ ทําใหเด็กเกิดความนาสนใจ จูงใจใหเด็กอยาก

อานมากขึ้น มีความกลมกลืน เหมาะสมสําหรับเด็ก ในสวน

เทคนิคการทําภาพสามมิติ มีลูกเลนท่ีนาสนใจ สามารถจูงใจให

เด็กอยากเลนอยากอาน และเปนท่ีนาจดจํา ภาพประกอบมี

สีสันสวยงามสอดคลองกับเนื้อหาของเร่ือง ตัวละครมีความ

นารัก นาสนใจ และภาพรวมของภาพประกอบมีความนาสนใจ

เหมาะสมในการนําไปทําหนังสือสามมิติ เพื่อพัฒนาทักษะดาน

การอานสําหรับเด็กอายุ 9 ปข้ึนไป ผลการออกแบบออกแบบ

หนังสือสามมิติเพ่ือพัฒนาทักษะดานการอานสําหรับเด็กอายุ 9 

ปขึ้นไปนี้ พบวาหนังสือสามมิติสามารถเพ่ิมทักษะการอานของ

เด็กไดเปนอยางดี มีความแตกตางจากหนังสือท่ัวไปที่ใชอาน

เพียงอยางเดียว ในแตละหนาของหนังสือสามมิติเลมนี้มีกลไกล

เพ่ิมเติมทําใหตัวละครสามารถขยับได จึงทําใหเด็กจดจําตัว

ละครในหนังสือไดดี และสนุกกับการอานมากขึ้น สรุปไดวา

หนังสือสามมิติเลมนี้สามารถนําไปใชงานกับกลุมเปาหมายและ

นําไปเปนแนวทางในการออกแบบพัฒนาหนังสือสามมิติเร่ือง

อื่นๆ ตอไปได 

 ทั้งนี้เพื่อใหการออกแบบหนังสือสามมิติมีความสมบูรณนั้น 

ผูออกแบบควรศึกษาพฤติกรรมและความตองการของ

กลุมเปาหมายใหชัดเจนกอนการออกแบบ และคํานึงถึงข้ันตอน

และความเปนไปไดในการผลิตจริง กระดาษท่ีใชควรมีความหนา

และคงทน สุดทายนี้ผูวิจัยหวังวาหนังสือสามมิติเลมนี้จะชวย

สงเสริมใหเด็กๆ มีความสนุก รักการอาน รวมถึงเปนการชวย

เผยแพรวรรณคดีของไทยใหเด็กๆ มีความรูมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

 ภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน  

เปนกิจกรรมท่ีคณะผูวิจัย ไดจัดใหกลุมเปาหมาย คือ เด็ก

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันป เขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี

กิจกรรมการเลานิทานเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน กําเนิดหนุมาน มี

การตอบคําถามแจกของรางวัล และเด็กๆไดสนุกกับหนงัสือสาม

มิติท่ีคณะผูวิจัยไดทําข้ึน เด็กๆ ใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรมเปนอยางด ี

 

 

 
รูปท่ี 13 ภาพกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน 
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บทคัดยอ 
 ชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอนเปนชุมชนที่ต้ังอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี  ตําบล บานเกา อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เปนชุมชนท่ีมีหลายชาติพันธุ ประกอบดวย มอญ พมา และ กะเหร่ียง จากการท่ีมีหลายชาติพันธุจึง
ทําใหเกิดความหลากหลายทางภูมิปญญาของแตละชาติพันธุ  

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความหลากหลายทางภูมิปญญาชาวบานในมิติของภูมิ
ปญญาที่ใชในชีวิตประจําวัน ของชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอน  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลภาคสนามโดยใชแบบ
สัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลแบบเจาะจง พ้ืนที่
ศึกษาคือ ชุมชนบานพุน้ํารอน 
 ผลการวิจัยพบวา  ความหลากหลายทางภูมิปญญาของแตละชาติพันธุในชุมชนบานพุน้ํารอนมีมากมายท้ังดานการ
รักษาดวยสมุนไพร การรับขวัญเด็กแรกเกิด การปรุงอาหารพ้ืนบานที่ใชพืชผักตามฤดูกาล  การตอนรับผูมาเยือนดวยหมากหวาน  
จากการเขาไปศึกษาไดคนพบภูมิปญญาของชาวบานในมิติของการใชชีวิตประจําวัน ท่ีพบเห็นเปนประจําปฏิบัติสืบตอกันมาตลอด
ชวงชีวิตท่ีทุก ๆ บานตองมีก็คือ ชุดหมากหวาน เตรียมไวสําหรับตอนรับผูมาเยือน เปนทรัพยสมบัติท่ีล้ําคาและสรางความเปน
เอกลักษณของชาติพันธุกะเหร่ียง รูปแบบการดําเนินชีวิตดังกลาวสงผลตอความม่ันคงทางวัฒนธรรมหรืออาจจะเรียกไดวาเปนธรรม
เนียมปฏิบัติชุมชนบานพุน้ํารอน โดยชาติพันธุกะเหร่ียง 
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางภูมิปญญา, หมากหวาน 
 

Abstract 
 The community frontier  Ban phu Namron is located in a special economic development zone in 
Kanchanaburi. Tambon Bankao, muang, Kanchanaburi. Is a multi-ethnic community Include 
Mon, Myanmar and Karen from a multi-ethnic, thereby causing the wisdom of each ethnic diversity. 
 This research is a study area. Objective To study Diversity wisdom The dimensions of wisdom in 
everyday life. Community frontier Ban Phu Namron Using qualitative research methods Collect field data 
using a semi-structured interview. Using participatory observation and No contributions Information specific to 
the sample. study area is community frontier  Ban phu Namron 
 The research found that the wisdom of the ethnic diversity in the community Ban phu Namron 
there are plenty of herbal therapy,the welcoming newborns, Local cooking using seasonal vegetables, To 
welcome visitors with a sweet piece. The latest study has discovered the wisdom of the people. The 
dimensions of everyday life. The common practice is to continue to throughout life. For every house is a 
must. Is a sweet piece Prepared for the reception of visitors. But as priceless treasures and a unique ethnic 
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Karen. A form of life that affect the stability culture. Or it could be called a tradition Ban Phu Nam Ron. The 
ethnic Karen 
Keyword: Diversity Wisdom, Mak sweet 
 

 
1. บทนํา (Introduction)  
 ภูมิปญญาเปนเคร่ืองวัดหรือกําหนดความเจริญหรือ

ความเสื่อมของสังคม ขณะเดียวกันภูมิปญญายังกําหนดชีวิต

ความเปนอยูของคนในชุมชนนั้น ดังนั้นภูมิปญญาจึงมี

อิ ท ธิ พลต อ ค วา ม เปน อ ยู ขอ งประชาชน และ คว า ม

เจริญกาวหนาของประเทศ หากสังคมใดมีการนําภูมิปญญา

มาใชในการดําเนิน ชีวิตหรือพัฒนาใหสอดคลองกับยุค

ปจจุบัน ยอมทําใหเจริญกาวหนาภูมิปญญาชาวบานไดกอ

เกิด และ สืบทอดกันมาในชุมชนหมูบ าน เ ม่ือห มูบ าน

เปล่ียนแปลงไปพรอมกับสังคมสมัยใหม ภูมิปญญาชาวบานก็

มีการปรับตัวเชนเดียวกันความรูจํานวนมากไดสูญหายไป 

เพราะไมมีการปฏิบั ติสืบทอด เชน การรักษาพ้ืนบาน

บางอยาง การใชยาสมุนไพรบางชนิด เพราะหมอยาท่ีเกงๆ 

ไดเสียชีวิต โดยไมไดถายทอดใหกับคนอื่น หรือถายทอด แต

คนตอมาไมไดปฏิบัติ เพราะชาวบานไมนิยม  

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีภูมิปญญาชาวบานมาเปน

เวลาชานานจนถือไดวาเปนภูมิปญญาท่ีไดพัฒนาและสั่งสม

มาต้ังแตบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน แนวความคิดทางภูมิ

ปญญาเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญ  ผาน

กระบวน การ ขัด เ กลา และมี ก าร สืบทอ ดกันม าเป น

เวลานาน  กลายเปนรากฐานของวิถีชีวิตของคนในสังคมแต

ละทองถิ่น 

 ความหมายของภูมิปญญามีผูรู ใหความหมายของภู มิ

ปญญาไวมากมาย  เชน 

 ภูมิปญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู ความ 

สามารถ ความเช่ือ ท่ีนํามาไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา

ของมนุษย หรือ ภูมิปญญา คือ พื้นความรูของปวงชนใน

สังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอมรับรู เช่ือถือ เขาใจ 

รวมกัน เรียกวา ภูมิปญญา 

 ภู มิปญญาชาวบาน  ห รือภูมิปญญาทอ งถิ่น  ( Folk 

Wisdom) ไดมี ผูความหมายดังนี้  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2539 : 2) หมายถึง ความรูท่ีเกิดจากประสบการณในชีวิต

ของคนเราผานกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะหจนเกิด

ปญญา และตกผลึกมาเปนองคความรูที่ประกอบกันขึ้นมา

จากความรูเฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรูดังกลาวไมไดแยก

ยอยออกมาเปนศาสตร เฉพาะสาขาวิชาตาง ๆ อาจกลาวไว

วา ภูมิปญญาทองถ่ินจัดเปนพ้ืนฐานขององคความรูสมัยใหม

ท่ีจะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการ แลการ

ปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถ่ินเปน

ความรูที่มีอยูท่ัวไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผูรูเอง 

หากมีการสืบคนหาเพ่ือศึกษา และนํามาใชก็จะเปนท่ีรูจักกัน

เกิดการยอมรับ ถายทอด และพัฒนาไปสูคนรุนใหมตามยุค

ตามสมัยได 

 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร (2542 : 2) ไดใหความหมาย

ของภูมิปญญาทองถ่ิน คือ องคความรูความสามารถของ

ชุมชนท่ีส่ังสมสืบทอดกันมานาน เปนความจริงแทของชุมชน

เปนศักยภาพท่ีจะใชแกปญหา จัดการปรับตน เรียนรู และ

ถายทอดสูคนรุนใหม เพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดอยางผาสุก เปน

แกนของชุมชนท่ีจรรโลง ความเปนชาติใหอยูรอดจากทุกข

ภัยพิบัติท้ังปวง 

 จารุวรรณ ธรรมวัติ (2543 : 1) ไดใหความหมาย ของภูมิ

ปญญาทองถ่ิน คือ แบบแผน การดําเนินชีวิตที่มีคุณคาแสดง

ถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ่งไดสั่งสมและ

ปฏิบัติตอกันมา ภูมิปญญาจะเปนทรัพยากรบุคคล หรือ

ทรัพยากรความรูก็ได 

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดภูมิปญญาของ

ชาวบานที่กลาวมาแลวขางตนพอสรุปไดวา ภูมิปญญาไทย 

หมายถึง ความรู ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยูในพ้ืนท่ี

นั้น  ๆ โด ยใชสติปญญาสั่ งสมความรูอยางแพรหลาย 
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ผสมผสานความกลมกลืนระหวางการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ท่ีสืบตอกันมาจนหลายชั่วคนซึ่งจะเปนวิถีการดําเนินชีวิต

ของมนุษยนั้น เกิดจากการเรียนรูและส่ังสมประสบการณ

เปนระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิปญญาท่ีมีอยูมาใชใน

การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรับตัวและแกปญหา

ในการดําเนินชีวิต จนเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ

ธรรมชาติ 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาภูมิ

ปญญา ท่ี ส่ั งสมขอ งชุม ชน บ า น พุน้ํ า ร อ น  ซึ่ งมี ค วา ม

หลากหลายทางชาติพันธุวามีภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาเปน

ระยะเวลาท่ียาวนานถึงแมจะอาศัยอยูในประเทศไทยยังคง

รักษาภูมิปญญาไวไดมากนอยเพียงไร และมีความเหมือน

หรือความตางกันอยางไรกับภูมิปญญาของคนไทย  

การวิจัยค ร้ังนี้ เปนการวิ จัยเชิงพื้ น ท่ี  (Area-Based 

Research) โดยมีชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอน ตําบลบาน

เกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะ

ภูมิศาสตรของท่ีตั้งบริเวณของหมูบานอยูหางจากตัวเมือง

จังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร เปนหมูบานท่ีอยู

ติดชายแดน และ อยูในพ้ืนที่ท่ีไดรับการพัฒนาเปนพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีคนในชุมชนแหงนี้อยู

กันอยางสงบเรียบงายยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่น ที่ถายทอดกันมาตั้งแตอดีตโดยการใชภูมิปญญา

ทองถิ่นหากแตวันนี้วิถีการพ่ึงพาตนเองกําลังเปลี่ยนแปลง 

ดวยการเปนพ้ืนท่ีท่ีตองพัฒนาใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทํา

ใหความเจริญและจํานวนประชากรที่ยายถ่ินเขามาเพื่อ

พัฒนาพื้นท่ีทําใหวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ทําสืบตอ

กันมาเร่ิมเส่ือมถอย ภูมิปญญาตาง ๆ จึงอยูกับผูเฒา ผูแก ผู

อาวุโส ไมมีโอกาสท่ีจะถายทอดใหลูกหลาน การดําเนินชีวิต

ดังกลาวสงผลตอความยั่งยืนภูมิปญญาทองถิ่น  

 

2. วัตถุประสงค (Objective) 
 2.1 เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางภูมิปญญาทองถ่ิน
บริเวณชายแดนบานพุน้ํารอน  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความหลากหลายทางภูมิปญญา
ทองถ่ินของบริเวณหมูบานชายแดนฝงไทยฝงประเทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

 2.3 เพ่ือเผยแพรความหลากหลายทางภูมิปญญาทองถิ่น
ขอ งบ ริเวณหมู บ านชายแดน ฝ งไทยและฝ งประ เทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 

3. ขอบเขตการวิจัย และวิธีการวิจัย (Materials 

and Methods) 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย 

  3.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

     ศึกษางานภูมิปญญาทองถ่ินชุมชนชายแดน

บานพุน้ํารอนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ตองการ

ศึกษาตามขอบเขตคือ ศึกษาความหลากหลายภูมิปญญา

ทองถิ่นบริเวณชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอน และ ศึกษา

ความหลากหลายภูมิปญญาทองถ่ินบริเวณชุมชนชายแดน

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจทวาย(หมูบานธิทะ)  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ปจจัย                     

  - ความหลากหลายภูมิปญญาทองถ่ินบริเวณชุมชน

ชายแดนบานพุน้ํารอน  

  - ความหลากหลายภูมิปญญาทองถ่ินบริเวณชุมชน

ชายแดนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจทวาย  

 กระบวนการ 

  - สํารวจดานภูมิปญญาทองถิ่นของทั้งสองฝงคือฝง

ชุมชนชายแดนบานพุน้ํ ารอน  และ ฝ งชายแดนพื้น ท่ี

เศรษฐกิจทวายบานธิทะ  

 ผลที่ได 

  - ความหลากหลายภูมิปญญาทองถิ่น  

  - เปรียบเทียบความหลากหลายทางดานภูมิปญญา  

  3.1.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ขอบเขตดานประชากร 

- ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ชาวบาน ของชุมชน
ชายแดนบานพุน้ํารอน จํานวน 20 คน 

- ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ชาวบาน ของชุมชน
บานธิทะ จํานวน 10 คน 

 3.2 วัสดุ อุปกรณ 

 แบบสัมภาษณแบบเจาะลึกและการบันทึกภาพนิ่ง 
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 3.3 วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ใชระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา

เก็บขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร ขอมูลจากภาคสนาม

โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง(Semi Structure In 

depth Interview) และกระบวนการถามแบบสุม เลือกกลุม

ผู ใหขอ มูลแบบเจาะจง (Snowball Sampling) กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยผูนําชุมชน ปราชญ

ชาวบาน ตัวแทนกลุมแมบาน การเก็บรวบรวมขอมูลมีการ

ดําเนินการ โดย การทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการลง

พ้ืนท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ือเขาไปเก็บขอมูลบริเวณ

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจทวาย บริเวณบานธิทะ โดยแนบวัตถุประสงค

ในการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการประสานงานกับชุมชนเปาหมาย โดยการ

สัมภาษณกับปราชญ ชุมชนและทําการสํารวจบริเวณ

หมูบานธิทะ ในการลงวิจัยคร้ังนี้ไดทําการไปท้ังสองชุมชนคือ

ชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอนและชุมชนบานธิทะ โดยมี

การนด ผูนํ า ชุมชน ท้ังสองชุมชน การเก็บขอ มูลใชวิ ธี

สัมภาษณซักถามและสังเกตุการณจากส่ิงท่ีไดพบเห็นท้ังสอง

ชุมชน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ การสังเกตแบบมีสวน

รวมและไมมีสวนรวม นําขอมูลที่ไดมาจําแนกประเภทของ

ขอมูล วิเคราะห เรียบเรียง ตรวจสอบขอมูลทุกข้ันตอน จน

ไดขอสรุปและเขียนรายงานการศึกษาในท่ีสุด 
 

4. ผลการวิจัย (Results) 
 ชุมชนบานธิทะ จังหวัดดาวาย ประเทศสาธารณรัฐ

สหภาพเมียนมาร  “ธิทะ” เปนคําท่ีใช เรียกหมูบาน ใน

จังหวัดดาวาย ของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร ซึ่ง

คําวา ธิทะ เปนภาษาพมาท่ีเรียกชื่อหมูบานนี้ หมายถึงแมน้ํา 

ซึ่งสอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตรของท่ีต้ังบริเวณของ

หมูบานท่ีอยูติดกับแมน้ําอิรวดี สําหรับพ้ืนที่หมูบานธิทะอดีต

มีประชากรอยูไมมากเทาท่ีควร และเปนหมูบานที่ประกอบ

ไปดวย ชาติพันธุมอญ ชาติพันธกะเหร่ียง ชาติพันธพมา ซึ่ง

อยูรวมกันไดอยางปกติไมไดแบงแยกชาติพันธโดยอยูภายใต

การปกครองของทหารพมา ณ.ปจจุบันหมูบานไดเปนที่รูจัก

ของประชาชนทั่วไปเพราะเปนหมูบานท่ีอยูบริเวณเขตพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจดาวายซึ่งเร่ิมมีความเจริญเขาไปมากพอสมควร

และทางรัฐบาลสหภาพพมาก็ ไดจัดสรรที่ทํากิน ใหกับ

ประชาชนของเขาในพ้ืนที่ดังกลาวรวมถึงจัดสรรใหคนที่เคย

อยูในหมูบานธิทะแตไดอพยพไปต้ังรกรากท่ีอื่นก็กลับมารับ

การจัดสรรพ้ืนที่ในบริเวณของหมูบานไดเชนกัน โดยใหพ้ืนท่ี

ทํากิน ประมาณครอบครัวละ 10 ไร คนในชุมชนแหงนี้ใช

ชีวิตเรียบงาย ทําการปลูกขาวบนเนิน ปลูกผักชนิดตาง ๆ ไว

ในไรและบริเวณบาน หาของปาเปนอาหารและยารักษาโรค 

 พื้นท่ีชุมชนบานธิทะ เปนชุมชนท่ีอุดมสมบูรณมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะเปนชุมชนท่ีอยูรวมกัน 3 

ชาติพันธุคือ มอญ กะเหรียง พมา ซึ่งคนในชุมชนมีความ

แตกตางทางดานภูมิปญญาชาวบานในเร่ืองมิติของการเกิด 

การตาย การใชชีวิตในประจําวัน แตสิ่งท่ีผูวิจัยพบก็คือการ

ตอนรับผูมาเยือนดวยหมากหวานซึ่งเปนวัฒนธรรมของชาติ

พันธุกะเหร่ียงท่ีมีการสืบทอดมาเปนระยะเวลานานจาก

บรรพบุรุษซึ่งเปนการถายทอดจากรุนสูรุนในการจัดสําหรับ

หมากหวานไวตอนรับผูมาเยือนซึ่งเปนภูมิปญญาที่ถายทอด

ใหรูถึงการแบงปน การเอื้ออาทร และการดูแลคนในชาติ

พันธเดียวกันทําใหเกิดความสามัคคี ซึ่งในหมูบานนี้ไมวาจะ

เปนชาติพันธุ ใดเม่ือมาถึงบานท่ีมีสําหรับหมากวางไวก็

สามารถกินไดตามอัธยาศัยไมไดจํากัดวาจะตองเปนชาติพันธุ

กะเหรียงเทานั้น สําหรับชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอน ก็เปน

ชุมชนที่อพยพมาจากฝงประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียน

มาร มาต้ังรกรากที่บริเวณวัดพุน้ํารอนรัตนคีรี โดยใชพื้นท่ีวัด

เปนแหลงชุมชนคนในชุมชนนี้ก็มีความหลากหลายทางชาติ

พันธุ ท้ังมอญ พมา กะเหร่ียง วิ ถีการดําเนินชีวิตมีความ

คลายคลึงกับฝงชุมชนบานธิทะ อยูรวมกันอยางสงบสุขท้ัง 3 

ชาติพันธุ  ภู มิปญญาก็มีความคลายค ลึงกันแตที่ ชุมชน

ชายแดนบานพุน้ํารอนขาดการสืบทอดเร่ืองของสําหรับ

หมากหวานไวสําหรับตอนรับผูมาเยือนอาจเปนเพราะวาขาด

การถายทอดจากผูเฒาผูแกของชุมชนหรืออาจเปนเพราะ

บริเวณของชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอนอยูในเขตของการ

เปนพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษความเจริญที่เขามาจึงทําใหชุมชน
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ชายแดนบานพุน้ํารอนไมมีโอกาสท่ีจะไดถายทอดภูมิปญญา

ดังกลาว 

 

5. วิจารณ อภิปรายผล (Discussion) 
 ชุมชนบานธิทะ เปนชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณและ

ความหลากหลายทางชาติพันธ มีการถายทอดการทําสําหรับ

หมากหวานจากรุนสูรุนถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันอยางเครงครัด เช่ือในเร่ืองของการจัดสําหรับ

หมากหวานไวตอนรับผูมาเยือนวาถาบานใดไมมีสําหรับมาก

หวานบานนั้นเปนบานท่ีไมมีน้ําใจ จากสาเหตุดังกลาวชุมชน

บานธิทะจึงมีสําหรับหมากหวานทุก ๆ บาน ซึ่งในสําหรับ

หมากหวานนั้นจะแฝงไวดวยพืชสมุนไพรท่ีเก็บมาจากปา ใบ

พลู ปูนขาว น้ําผ้ึง หมากสดกึ่งแหง และพืชสมุนไพรที่เมื่อ

ทานแลวจะทําใหรางกายแข็งแรงไมเจ็บไขไดปวย ดวย

สาเหตุนี้กระมังท่ีทําใหผูอาวุโสของชุมชนไดถายทอดการทํา

สํารับหมากจากรุนสูรุน สําหรับชุมชนชายแดนบานพุน้ํารอน

ทางดานภูมิปญญาท่ียังเหลือใหเห็นอยู ณ ปจจุบันก็คือ การ

ทําบุญใหกับบรรพบุรุษในทุกเดือน กุมภาพันธ สําหรับสํารับ

หมากหวานไมมีใหเห็นในชุมชน อาจจะเกิดจากการท่ีตองดิ้น

รนทํามาหากินจึงทําใหไมมีเวลาถายทอดภูมิปญญาดังกลาว

ใหแกชนรุนหลังหรือเปนเพราะชนรุนหลังไมมีเวลาท่ีจะมา

รับการถายทอด 

 

6. บทสรุป (Conclusion) 
 จากการวิจัยจะเห็นวาความเจริญเปนตัวการสําคัญท่ีทํา

ใหภูมิปญญาทีมีอยูในชุมชนไดคอย ๆ หายไปจากทองถิ่น

เพราะฉะนั้นไมวาจะเปนภูมิปญญาของชุมชนใดควรมีการจด

บันทึกไวเพื่อถายทอดใหกับคนรุนหลัง ๆ ไมใหหายสาบสูญ

ไปกับความเจริญรุงเรือง และจากการวิจัยอีกดานหนึ่งในการ

เขาไปเก็บขอมูลจะเห็นไดวาภูมิปญญาสามารถถายทอดผาน

จากการใชชีวิตประจําวันโดยทําการถายทอดใหเหมือนกับ

เปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตในประจําวันซึ่งจะทําใหเกิด

ความเคยชินและถือปฏิบัติสืบตอกันมา 

 

6. เอกสารอางอิง 
[1] ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร หนังสือภูมิปญญาไทยพัฒนา

ไทย (2542 : 2) 
[2] จารวุรรณ ธรรมวัติ  หนังสือภูมิปญญาทองถิ่น. 

วารสารมนุษย ศาสตร . ฉบับพิเศษ. (2543 : 
1) 
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บทคัดยอ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเตาเผาลมรอนจากชีวมวล โดยการนําชีวมวลท่ีเปนผลพลอยไดทางการเกษตรค ือ 

แกลบ ซังขาวโพด และเศษไม มาใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับเตาเผาลมรอนจากชีวมวล เพ่ือใชในการผลิตลมรอนท่ีไดอุณหภูมิ 60-100 

องศาเซลเซียส ซึ่งการออกแบบเตาเผาลมรอนจากชีวมวลเปนเตาเผาท่ีสามารถกักเก็บความรอนไมใหสูญเสียออกสูภายนอกใหนอย

ท่ีสุด และยังใชหินภูเขาไฟเปนตัวดูดซับและคายความรอนจึงไดลมรอนท่ีสะอาด จากการช่ังน้ําหนักชีวมวลแตละชนิดกอนการเผา

ไหมที่ 10 กิโลกรัม และทําการเผาไหมชีวมวลเปนระยะเวลา 60 นาที พบวา ขณะเปดวาลว 100 เปอรเซ็นต ซังขาวโพด ได

อุณหภูมิท่ีออกจากทอสงลมคือ 108 องศาเซลเซียส รองลงมาคือเศษไม ไดอุณหภูมิออกจากทอสงลม 104 องศาเซลเซียส และ

แกลบ ไดอุณหภูมิท่ีออกจากทอสงลม 42 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ผลการทดลองที่เหมาะสมท่ีสุดคือ การเผาไหมของซังขาวโพด 

และเศษไม ไดอุณหภูมิออกจากทอสงลมอยูที่ 60-100 องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับการนําไปใชงาน แตการเผาไหมเศษไมมีคา

คารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกสูภายนอกมากกวาซังขาวโพด ดังนั้น ซังขาวโพดจึงมีความเหมาะสมมากท่ีสุด จากการศึกษาคร้ังนี้

สามารถนําไปเปนเคร่ืองตนแบบในการพัฒนาใหเหมาะสําหรับการนําไปใชในรูปแบบอุตสาหกรรมการอบแหง สามารถทดแทนการ

ใชน้ํามันและกาซธรรมชาติ ชวยในการลดตนทุนการผลิต และลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกได 

คําสําคัญ: เตาเผาลมรอน, ชีวมวล 

 

Abstract 
    The objectives of this research are to manufacture hot air heating furnace from biomass energy. The 
agricultural by-products including rice husk, corn cob, and wood chips have been used as fuels for this 
heating furnace in order to produce hot air at a temperature of 60-100 °C. This heating furnace was designed 
for retaining heat from minimum external losing and also used pumice to absorb and discharge heat for 
producing clean hot air. Weighting different biomass before combustion of 10 kilograms and combust of 
biomass for a period of 60 minutes indicated that 100 percent of valve opening of corn cob produced 
temperature out at 108 °C of the ductwork. Wood chips and rice husk produced temperature out at 104 and 
42 °C of the ductwork, respectively. The optimal results of this research were corn cob and wood chips 
combustions producing hot air at a temperature of 60-100 °C. Both were appropriate for implementation but 
wood chips combustion contributed more carbon dioxide compared to corn cob. Finally, corn cob was the 
most appropriate agricultural by-products for using as fuels. Hot air heating furnace in this research can be 
used as a prototype machine for further developing to use in drying Industry in order to replace use of oil 
and natural gas directly and to decrease manufacturing costs as well as to reduce greenhouse gas emissions. 
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 Keywords : hot air heating furnace, bioma 

 

 

1. บทนํา 

 ชีวมวล (Biomass) จัดอยูในรูปแบบของสารอินทรีย

ในทางปฏิบัตินั้นพืชผลทางการเกษตรท่ีเหลือใชหรือของเสีย

จากอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถที่จะทําใหอยูในรูปของ

เช้ือเพลิงชีวมวลไดเชน กาน ใบ เปลือก แกน และเมล็ดของ

พืชผลไมตางๆ เปนตน ขอดีของสารชีวิมวลท่ีนํามาเปน

เช้ือเพลิงคือ ไมอันตรายตอสภาพแวดลอม สามารถชวยลด

ปญหาหมอกควันและลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก 

สามารถหาไดในทองถิ่นและมีราคาถูก พลังงานชีวมวลยัง

สามารถใชเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน หรือ

ทําเปนเช้ือเพลิงเหลวสําหรับเคร่ืองยนต เชน เช้ือเพลิงเอทา

นอล หรือ เชื้อเพลิงแอลกอฮอลอื่นๆ ดังนั้นจะเห็นไดวา สาร

ชีวมวลนี้สามารถนําไปเขาขบวนการเพ่ือแปลงพลังงาน

ออกมาในรูปของกําลังความรอน และเปนเชื้อเพลิงได การ

นําสารชีวมวลมาใชประโยชนในการแปลงพลังงานนั้น การ

เผาไหมโดยตรงจะเปนท่ีรูจักกันดีท่ีสุดในการแปลงพลังงาน

ขอ งสารชีว มวล เพ่ือ ให ไ ด คว ามร อนและกํ า ลั ง โด ย

คุณลักษณะทางกายภาพ เชน ความหนาแนนและขนาด 

เปนสิ่งจําเปนในการออกแบบใหเช้ือเพลิงเหลานี้ใหสามารถ

แพรกระจายไดเต็มพ้ืนที่ในการเผาไหม ตลอดจนการเก็บ

และขนถายจะตองออกแบบอยางเหมาะสม  
 ในประเทศไทยอุตสาหกรรมหลักท่ีมีการใชประโยชนจาก

เ ช้ือ เพ ลิง ชีวมวลโดยแปรรูป ให เป นพลั งงาน  ได แ ก 

อุตสาหกรรมการสีขาว อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมไม 

และอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน วิธีการทางเคมีความรอนท่ีใช

แพรหลายเปนการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยตรงบนตะกรับในเตา

ไฟ เ พ่ือผลิตพลังงานไฟฟา และพลังงานงานรวม ใน

อุตสาหกรรมสีขาววิธีการท่ีใชแพรหลายเปนการเผาไหม

แกลบโดยตรงบนตะกรับในเตาไฟเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา

และพลังงานรวม 

 จากการศึกษาคนควาท้ังทฤษฎี และวิจัย ท่ีเกี่ยวของ

ท้ังหมดไดทําการสรางเตาเผาลมรอนจากชีวมวล ผนังดาน

นอกสุดใชอิฐมอญมีคาการนําความรอน 1.15 วัตตตอ ม.เคล

วิน ความจุความรอนตํ่า เปนฉนวนกันความรอนไดดี มีการ

สูญเสียความรอนนอยและมีราคาถูกกวาอิฐมวลเบามาก ชั้น

รองมาใชดินเหนียว ตามวิจัยท่ีเกี่ยวของฤดี นิยมรัตน [3] ได

ศึกษาจากวิจัยเตาตาลประหยัดพลังงาน พบวาดินเหนียว

สามารถทนความรอนได ท่ีอุณหภูมิ สูงสุดท่ีทดลองคือ ท่ี 

1,230
o
C และภคภต เสารเรือน [2] ไดศึกษาเร่ืองการจําลอง

ระบบเก็บสะสมพลังงานความรอนแบบกอนกรวด พบวา

ดานระบบเก็บสะสมพลังงานความรอน หินภูเขาไฟ สามารถ

สะสมพลังงานความรอนที่ดีท่ีสุด มีขนาดเสนผานศูนยกลาง

เฉลี่ยของหินภูเขาไฟประมาณ 0.0075 m, 0.025 m และ 

0.04 m มีขนาดความหนาของช้ันสะสมความรอนคือ 0.15 

m จึงไดนําทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาสรางเตาเผาลม

รอนจากชีวมวล [1, 4-5] 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําเอาชีวมวลมา

ใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาของเตาเผาลมรอนจากชีวมวลเพื่อ

สงผานความรอนท่ีมีอุณหภูมิท่ีกําหนดไปยังเตาอบลมรอน

หมุนเวียน 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการนําชีวมวล 3 ชนิดไดแก แกลบ ซัง

ขาวโพด และเศษไม มาใชเปนเช้ือเพลิงในการเผาของ

เตาเผาลมรอนจากชีวมวล เพ่ือสงผานความรอนท่ีมีการ

กําหนดอุณหภูมิไปยังเตาอบลมรอนหมุนเวียน 

 
3. อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

 เตาเผาลมรอนจากชีวมวลท่ีใชในงานวิจัย ไดทําการ

ออกแบบดังรูปท่ี 1 -3 
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รูปท่ี 1 แสดงแบบสามมิติของเตาเผาลมรอนจากชีวมวล 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงดานในของเตาเผาลมรอนจากชีวมวล 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงดานหนาของเตาเผาในรูปแบบชั้น อิฐ ดิน  

และ ปูน 

 

 
รูปท่ี 4 แสดงการวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม และปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดแตละจุดของเตาเผาลมรอนจากชีวมวล 

 

 โดยเร่ิมจากช่ังน้ําหนักชีวมวล แกลบ ซังขาวโพด และเศษ

ไม อยางละ 10 กิโลกรัม แลวใสในเตาเผาตามลําดับ เร่ิมการ

เผาชีวมวล แลวทําการวัดอุณหภูมิแตละจุด ในเวลา 60 นาที 

และทําการทดลอง 2 วิธี ที่ขณะเปดวาลว 100 เปอรเซ็นต และ

ขณะเปดวาลว 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 การเก็บขอมูลตามรูปที่ 3 เร่ิมจากการวัดท่ีจุดท่ี 1อุณหภูมิ

ในหองเผาไหม จุดท่ี 2 วัดอุณหภูมิในหองแลกเปล่ียนความรอน 

จุดท่ี 3 วัดอุณหภูมิของผนังเตา จุดที่  4 วัดอุณหภูมิปลอง

ระบายควัน จุดที่  5 วัดอุณหภูมิทอสงลมออก จุดที่ 6 วัด

อุณหภูมิที่ พ้ืนเตา จุดท่ี 7 วัดความเร็วลมออก จุดที่ 8 วัด
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ความเร็วลมเขา จุดท่ี 9 วัดกาซ CO2 ท่ีพ้ืนเตา จุดท่ี 10 วัด

กาซ CO2 ท่ีปลองระบายควัน 

 

4. ผลการทดลอง 
 จากการทดสอบประสิทธภิาพของเตาเผาลมรอนจากชีวมวล

ท่ีสามารถหมุนเวียนนําความรอนกลับมาใชใหมได พบวา 

อุณหภูมิท่ีไดจากชีวมวลท้ัง 3 ชนิด มีอุณหภูมิที่แตกตางกัน

อยางชัดเจนโดยชีวมวลท่ีไดอุณหภูมิสูงสุดคือ ซังขาวโพด 

รองลงมาคือ เศษไม และแกลบ ตามลําดับ 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิของเช้ือเพลิง 

แตละชนิด ขณะเปดวาลว 100 เปอรเซ็นต 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิของเช้ือเพลิง 

แตละชนิดขณะเปดวาลว 50 เปอรเซ็นต 

 

 จากผลการทดลองดังรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 จะเห็นวาขณะ

เปดวาลว 100 เปอรเซ็นต อุณหภูมิท่ีออกจากทอสงลมออก

มีคาสูงกวา ขณะเปดวาลว 50 เปอรเซ็นต  

 

 
รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบเวลาตออุณหภูมิของชีวมวล 

 

 จากรูปท่ี 7 จะเห็นไดวาซังขาวโพดสามารถใชเวลาในการ

เผาไหมใหถึงอุณหภูมิท่ีกําหนดไดเร็วกวาเศษไม 

 

 

รูปท่ี 8 แสดงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  

ท่ีออกจากปลองไอเสียของเตา 

 

 

รูปท่ี 9 แสดงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  

ที่ออกจากพ้ืนเตาเผา 
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 จากรูปท่ี 8 และรูปที่ 9 จะเห็นไดวาการเผาไหมเศษไมและ

แกลบ จะมีคาคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยออกสูภายนอก

มากกวาซังขาวโพด 

 

4. วิจารณ  
 วิจัยนี้เปนการเผาไหมของ แกลบ ซังขาวโพด และเศษไม 

ในเตาเผาลมรอนจากชีวมวล โดยการหาอุณหภูมิความรอน นํา

ขอมูลมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ พบวา ใชซัง

ขาวโพดเปนเชื้อเพลิงดีที่ สุด ขณะเปดวาลวทอสงลม 100 

เปอรเซ็นต เพราะใหความรอนที่สูงอยูในชวงอุณหภูมิท่ีตองการ 

และควันเสียที่ออกปลองระบายควันหมดเร็ว และเมื่อการเผา

ไหมในระยะเวลานานข้ึน อุณหภูมิความรอนก็จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

เพราะย่ิงเผานานเทาไหรหินภูเขาไฟก็จะเก็บสะสมไวมาก 

 

5. สรุปผล 
 จากการเผาไหมชีวมวลแตละชนิด 10 กิโลกรัม เปน

ระยะเวลา 60 นาที พบวา ขณะเปดวาลว 100 เปอรเซ็นต ซัง

ขาวโพด ไดอุณหภูมิที่ออกจากทอสงลมคือ 108 องศาเซลเซียส 

รองลงมาคือเศษไม ไดอุณหภูมิออกจากทอสงลม 104 องศา

เซลเซียส และแกลบ ไดอุณหภูมิท่ีออกจากทอสงลม 42 องศา

เซลเซียส ตามลําดับ ผลการทดลองท่ีเหมาะสมที่สุดคือ การเผา

ไหมของซังขาวโพด และเศษไม ไดอุณหภูมิออกจากทอสงลม

อยูท่ี 60-100 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสําหรับการนําอุณหภูมิท่ี

ไดจากการการเผาไหมของซังขาวโพด และเศษไม นําไปใชงาน

ในอุตสาหกรรมการอบแหงที่ตองการอุณหภูมิในชวงอุณหภูมิ

ดังกลาว จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปเปนเคร่ืองตนแบบ

ในการพัฒนาให เหมาะสําหรับการนํ าไปใช ในรูปแบบ

อุตสาหกรรมการอบแหง สามารถทดแทนการใชน้ํามันและกาซ

ธรรมชาติ ชวยในการลดตนทุนการผลิต และลดปญหาการ

ปลอยกาซเรือนกระจกได 
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บทคัดยอ 

แมกนีเซียมในน้ํายางธรรมชาติเปนสารต้ังตนท่ีสําคัญในการทําปฏิกิริยาเคมีกับสาร Diammonium Phosphate (DAP) 
และสารเคมีอื่นๆ ท่ีใชในการตกตะกอนแยกเอาแมกนีเซียมออกจากน้ํายางในกระบวนการผลิตน้ํายางขนดวยวิธีการปนแยกวิธีนี้
กอใหเกิดกากของเสียที่เรียกวา กากข้ีแปง ซึ่งเปนกากของเสียที่ยากตอการกําจัด ทําลาย หรือนําไปใชประโยชน แนวทางหนึ่งใน
การที่จะลดปริมาณแมกนีเซียมในน้ํายางกอนเขาสูกระบวนการผลิตซึ่งทําใหเกิดกากข้ีแปงนอยลง คือ การใชวิธีการแลกเปล่ียน
ประจุดวยเรซิน (Ion Exchange Resin) ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถแยกและลดปริมาณประจุแมกนีเซียมออกจากน้ํายางกอนเขา
สูกระบวนการผลิตน้ํายางขนได และยังสามารถลดปริมาณการเกิดกากของเสียในระหวางกระบวนการผลิตและการกําจัดกากของ
เสียไดอีกดวย จึงถือไดวาวิธีการนี้เปนเทคโนโลยีสีเขียวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสีเขียว แมกนีเซียม น้ํายางธรรมชาติ กระบวนการผลิตน้ํายางขน 

 

 

1. บทนํา 
 กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมตางๆ มักจะเปน 
สาเหตุหลักในการเกิดและสรางปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ไม
วาจะเปนปญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ํา และกากของเสีย
อุตสาหกรรม มลพิษ ท่ีเกิด ข้ึนเหลานี้ สงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม รวมไปถึงการดําเนินชีวิตของประชาชนผู
อาศัยโดยรอบบริเวณเขตอุตสาหกรรมและสวนที่ไกลออกไป 
 ถึงแมวาในปจจุบันผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
เหลานี้ไดถูกควบคุมการผลิตและการปลดปลอยสารมลพิษ
ดวยขอระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ท่ีใหมีการดําเนินการ
ในกระบวนการผลิตสินคาและบริการดวยวิธีท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น โดยการนําหลักการเทคโนโลยีสะอาด 
(Clean Technology: CT) การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) การออกแบบ
เพ่ือสิ่งแวดลอม (Design for Environment: DfE) รวมไป
ถึงการใชระบบการจัดการสิ่ งแวดลอม (Environmental 

Management System: EMS) เขามาใชในภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิ 
 ในทางตรงกันขาม ถึงแมจะมีการควบคุมการผลิตเปน
อยางดี แตในบางกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต
บางประเภท เชน อุตสาหกรรมการผลิตน้ํายางขนดวย
วิธีการปนแยก (Centrifuging) ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซึ่งมีกาก
ของเสียท่ีเหลือจากกระบวนการปนแยกน้ํายางธรรมชาติ
(Natural Rubber Latex) ใหเปนน้ํายางขนเกิดขึ้น หรือท่ี
เรียกกากของเสียนี้วา กากข้ีแปง (Concentrated Latex 
Sludge) หรือข้ีแปงนั้นในปริมาณมาก  โดยในกระบวนการ
ผลิตจะมีวัตถุดิบและสารต้ังตน คือ น้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมี
ธาตุและ/หรือสารประกอบของแมกนีเซียม (Magnesium) 
ท่ีอยูในรูปของประจุแมกนีเซียม (Magnesium Ion : Mg2+) 
เป น องค ประ กอ บที่ เ ม่ื อ ทํ าปฏิ กิ ริย า เคมี กั บ สารไ ด
แอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium Phosphate : DAP) 
ท่ีใชในการตกตะกอนเคมีแมกนีเซียมออกจากน้ํายางและ 
สารเคมีอื่นๆ ท่ีใชในกระบวนการรักษาสภาพน้ํายาง กอนท่ี
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จะนําน้ํายางเขาสูกระบวนการปนแยก ซึ่งในกระบวนการ
ผลิตน้ํายางขนดวยวิธีการปนแยกนี้ มีปริมาณกากขี้แปงท่ี
เกิดข้ึนโดยประมาณ 1% ของน้ํายางสดหรือประมาณ 0.39-
1.58 ตันตอวัน [1] ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดการผลิต  ซึ่งในกรณี
นี้สามารถกลาวไดวาแมกนีเซียมในน้ํายางธรรมชาติเปน
สาเหตุหลักของการเกิดกากของเสียในกระบวนการผลิตน้ํา
ยางขนนั่นเอง 

 

 
รูปท่ี 1 การผลิตน้ํายางขนดวยวิธกีารปนแยก [2] 

 
 กากข้ีแปงเปนตะกอนแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต 
(Magnesium Ammonium Phosphate) ซึ่งละลายน้ําได
นอย เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางแมกนีเซียมกับแอมโมเนีย 
และแอนอิออน ของ Orthophosphate ดังสมการท่ี 1 
 

2+ 2-
3 4 4Mg +NH +HPO MgNH PO   (1) 

 
 กากข้ีแปงนี้ประกอบดวยสิ่งเจือปนตางๆ สวนใหญเปน
พวกฝุน ทราย เปลือกไมและใบไม ซึ่งมีลักษณะเปนของแข็ง
สีขาวห รือสี เหลื องอ อน เนื่ องจ ากมีแมกนี เซียมและ
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบท่ีสําคัญ [4] ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปท่ี 2 กากข้ีแปงจากกระบวนการผลิตน้ํายางขน 

ดวยวธิีการปนแยก [2] 

 
 นอกจากนี้กากขี้แปงนี้ยังถูกจัดใหเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ไมใชแลวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548  [5] โดย
จะตองกําจัดและบําบัดดวยวิธีการที่กฎหมายกําหนด คือ 
การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) แตใน
คว ามเปนจ ริงของการจั ดการกาก ข้ีแปงนั้น  ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควรสวนใหญพบวามีการนําไปเทกอง
โดยรอบโรงงาน นําไปฝงกลบทําคันดิน ถมท่ี รวมไปถึงการ
เผาภายในโรงงาน ดังแสดงในรูปท่ี 3   

 

 
รูปท่ี 3 การจัดการกากข้ีแปงดวยวิธีการเทกอง โดยรอบ

โรงงาน [2] 
 

 เนื่องจากประสบปญหาในเร่ืองของการขนยายออกไป
กําจัดภายนอกโรงงาน  อันเนื่องมาจากการท่ียังไมสามารถระบุ
ชนิดของกากข้ีแปงไดวาเปนของเสียอันตรายหรือของเสียไม
อันตราย ประกอบกับไมมีสถานท่ีเฉพาะท่ีใชสําหรับการกําจัด
กากของเสียอุตสาหกรรม  แมวาในปจจุบันจะมีแนวทางการ
จัดการกากขี้แปงโดยภายใตการควบคุมดูแลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมแตก็ยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก  
 

2. ปจจัยและท่ีมาของแมกนีเ ซียมในนํ้ายาง
ธรรมชาติ 
 แมกนีเซียมเปนธาตุลําดับที่ 2 ในหมู 2A ของตารางธาตุ
ซึ่งเปนโลหะแอลคาไลนเอิรท มีเลขอะตอม 12 มวลอะตอม
24.3 และมีเลขออกซิเดชัน 2 เปนโลหะออนสีขาวเงิน
สัญลักษณเคมี คือ Mg  แมกนีเซียมเปนสวนประกอบหนึ่ง
ของผิวโลกมีอยูประมาณ 2.1%  โดยอยูในดินประมาณ0.03 
– 0.84% ในน้ํา 4 mg/L ในน้ําใตดิน >5 mg/L [6]ซึ่งในน้ํา
ใตดินท่ีมีองคประกอบของเกลือแมกนีเซียมนั้นจะทําใหเกิด
เปนน้ํากระดาง [7] นอกจากนี้แมกนีเซียมเปนธาตุท่ีมีความ
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วองไวตอปฏิกิริยาสูงมาก สามารถรวมตัวกับธาตุอื่นเปน
สารประกอบไดทันที [8] 
 ปจจัยและที่มาของแมกนีเซียมในน้ํายางธรรมชาติท่ีไดมา
จากตนยางพารา (Hevea brasiliensis) นั้น มาจากหลาย
ปจจัยทั้งปจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ปจจัยทาง
กายภาพ ไดแก สภาพพ้ืนที่ปลูก [9] ระบบการกรีด ชนิด
ของดินน้ํา และฤดูกาล [10] สวนปจจัยทางเคมี ไดแก การ
ใชฮอรโมนเรงน้ํายาง ธาตุอาหาร และการใสปุยโดยเฉพาะ
ปุยท่ีมีแมกนีเซียมเปนองคประกอบซึ่งแมกนีเซียมเปนธาตุ
อาหารรอง หากมีปริมาณแมกนีเซียมในดินปริมาณ > 
0.3cmol/kg (cmol/kg คือ มิลลิอิควิวาเลนทของประจุบวก
ตอน้ําหนักของดิน 100 กรัม) ในท่ีนี้หมายถึง ธาตุอาหาร
ระดับต่ําตามระดับธาตุอาหารในดินปลูกยางพารา [11] 
ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก สายพันธุของตนยางพารา [10] 

นอกจากนี้  แมกนีเซียมยังมีผลตอการเติบโตของตน
ยางพาราและการเพิ่มผลผลิตของน้ํายาง (คุณภาพน้ํายาง) 
เนื่องจากแมกนีเซียมเปนสวนประกอบของคลอโรฟลลเปน
ตัว กระ ตุ น ให เอ น ไซ ม ทํ างาน และ มีหน า ท่ีสํา คัญใน
กระบวนการใชก าซคารบอนไดออกไซด   ก ารใสปุ ย
แมกนีเซียมจะมีผลทําใหโพแทสเซียมในใบยางลดลง แตมีผล
ทําใหตนยางใหน้ํายางเพ่ิมข้ึน แตหากตนยางขาดแมกนีเซียม
จะทําใหชะงักการเจริญเติบโตและทําใหน้ํายางนอยลงแหลง
ของแมกนีเซียม ไดแก คีเซอรไรด (MgSO4.H2O) ซึ่งมีผลทํา
ใหยางตนออนท่ีขาดแมกนีเซียมดีข้ึน แตสําหรับยางตนโต
เต็มที่ถาขาดแมกนีเซียมจะทําใหเปนโรคใบเหลือง[10] 
แมกนีเซีย (Magnesia) และโดโลไมต เปนตน [12] 
 อีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตน้ํายาง 
คือการใสปุยแมกนีเซียมซึ่งมีผลทําใหตนยางพาราใหน้ํายาง
เพ่ิมขึ้นแตจะทําใหโพแทสเซียมในใบยางลดลง  หากตน
ยางพาราขาดแมกนีเซียมจะทําใหชะงักการเจริญเติบโตและ
ทําใหน้ํายางนอยลง [12] นอกจากนี้ความตองการในการ
เพ่ิมปริมาณน้ํายางยังมาจากวิธีอื่นๆ เชน การใชสารเคมี/
ฮอรโมนเรงน้ํายางอีกดวยแตหากปริมาณแมกนีเซียมในน้ํา
ยางมีมากเกินไปก็จะสงผลกระทบตอคุณภาพน้ํายางได
เชนกัน 

ดังนั้นจะพบไดวาน้ํายางธรรมชาติที่ใชในกระบวนการ
ผลิตน้ํายางขนจะมีแมกนีเซียมเปนองคประกอบอยูดวยเสมอ
ไมสามารถกําจัดหรือทําลายใหหมดไปไดทั้งหมดตั้งแตกอน
เขาสูกระบวนการผลิตน้ํายางขน  นั่นก็หมายความวาสาร
มลพิษตนกําเนิดที่ทําใหเกิดกากของเสียในกระบวนการผลิต

น้ํ า ยางขน ดว ยวิธี ก ารป นแยกน้ํ าย างธรรมชา ติ  คื อ 
แมกนีเซียม ซึ่งถือวา เปนสารมลพิษท่ีอยูตนน้ําในภาค
ก า ร เก ษ ต รที่ มี ม า ก อ น เข า สู ก ร ะ บว น ก า รผ ลิต ใ น
ภาคอุตสาหกรรมนั่นเอง หากในน้ํายางธรรมชาติมีปริมาณ
ของแมกนีเซียมสูงหรือ ตํ่าจนเกินไปก็สงผลกระทบตอ
คุณภาพน้ํายางในกระบวนการผลิตน้ํายางขนดวยเชนกัน  

โดยปกติจะพบแมกนีเซียมในน้ํายางธรรมชาติอยูในชวง
ระหวาง 100 – 1,000 ppm [13] ปริมาณของแมกนีเซียม
จะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํายางสด คือ หากมีปริมาณ
แมกนีเซียมในน้ํายางสูงก็จะมีผลตอคุณภาพยาง ทําใหน้ํา
ย า ง ไ ม ค ง ตั ว  [14,10] ห รื อ จั บ ตั ว ก อ น กํ า ห น ด 
(Precoagulation) ทําใหไดเนื้อยางคุณภาพตํ่า [11] 
 ในสวนของผลกระทบตอกระบวนการผลิตน้ํายางขนนั้น
หากในน้ํายางธรรมชาติมีปริมาณแมกนีเซียมสูง จะทําใหคา
ความเสถียรเชิงกลของน้ํายาง (Mechanical Stability 
Time: MST) ของน้ํ ายางลดลง [10,13] ซึ่ งจะลด
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองปนแยกลง อันเนื่องจาก
เกิดตะกอนกากขี้แปงเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังตองใชปริมาณ DAP 
ในการตกตะกอนเคมีแมกนีเซียมสูงขึ้น [10] และทําใหคา
กรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid Number : VFA 
No.) ในสวนของน้ํายางขนเพิ่มข้ึนอีกดวย [13] 
 โดยปกติปริมาณแมกนีเซียมที่ยอมรับไดในน้ํายางขนจะ
อยูในชวงระหวาง 30-40 ppm [10] ซึ่งในคามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ํายางขนธรรมชาติ มอก. 980 – 
2552 ของไทยนั้น ไดกําหนดไวท่ีระดับ 40 ppm [15] 
  

3. การลดปริมาณแมกนีเซียมในนํ้ายางธรรมชาติ
ดวยเทคโนโลยีสีเขียว 
 โดยปกติในกระบวนการผลิตน้ํายางขนดวยวิธีการปน
แยกจะใชสารเคมีในการตกตะกอนเคมีเพื่อแยกเอาประจุ
แมกนีเซียมออกจากน้ํายางดังที่กลาวมาแลวขางตน ผลจาก
การตกตะกอนเคมีนี้ ทําใหเกิดเปนกากของเสียที่ยากตอการ
กําจัด สงกล่ินเหม็นรบกวน กอใหเกิดมลพิษทางอากาศและ
มลพิษทางสายตาอีกท้ังยังพบวามีการชะละลายของสารเคมี
จากกากข้ีแปงลงสูแหลงน้ําและดินอีกดวย 

ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดการเกิดกากของเสียใน
กระบวนการผลิตได โดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีสะอาด คือ 
การลดการเกิดกากของเสียท่ีแหลงกําเนิดหรือการลดมลพิษท่ี
แหลงกําเนิด (SourceReduction) โดยใชแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต (Process Change) ดวยวิธีการ
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ปรับปรุงเทคโนโลยี (TechnologyImprovement) ซึ่งในกรณี
นี้เปนการใชหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีการดูดซับ 
(Adsorption Technology) และ การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion 
Exchange)ของประจุแมกนีเซียม ในน้ํายางธรรมชาติกับประจุ
ของวัสดุตัวกลางเพื่อแลกเปล่ียนและ/หรือดูดซับประจุ
แมกนีเซียมออกมาแทนที่การตกตะกอนเคมีของแมกนีเซียม
ดวย DAPซึ่งวิธีการนี้กอให เกิดกากขี้แป งในระหวาง
กระบวนการผลิตน้ํายางขนนอยมากจนแทบไมมีเลย [16] 

โดยปกติน้ํ ายางธรรมชาติท่ีไดจากการก รีดจากตน
ยางพารา เปนน้ํายางสดที่มีลักษณะเปนของเหลวสีขาว
เหมือนน้ํานมมีสมบัติเปนคอลลอยด (Colloid) เปนสาร
แขวนลอยของอนุภาคยางในของเหลวที่ เรียกวาซี รัม 
(Serum) น้ํายางสดท่ีไดจากการกรีดจะมีสถานะเปนกลาง 
โดยปกติน้ํ ายางสดจะยังคงสภาพเปนของเหลวอ ยู ได
เนื่องจากการผลักกันของประจุไฟฟาลบท่ีอยูรอบๆอนุภาค
ยาง ซึ่งชวยรักษาการกระจายตัวของอนุภาคยางทําใหยังคง
เปนของเหลวไมรวมตัวเปนอนุภาคใหญเกิดเปนกอนยาง
(Coagulum) 

การเสียสภาพของน้ํายางจนเกิดการจับตัวเปนกอน เกิด
ไดจากหลายปจจัย ไดแก อุณหภูมิ สภาพแวดลอม ความคง
ตัวของน้ํายางและพันธุยาง เปนตน ซึ่งในการเสียสภาพนี้จะ
มีการปลดปลอยประจุไฟฟาบวกออกมาจากอนุภาคลูทอยด
(Lutoid) ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในน้ํายาง โดยประจุจะ
ปะปนรวมตัวกันอยูในซีรัม ทําใหอนุภาคยางเกิดการรวมตัว
กันประจุไฟฟาบวกเหลานี้ ไดแก แคลเซียม อิออน (Ca

2+
) 

และแมกนีเซียม อิออน (Mg
2+

)      
ดวยคุณสมบัติของน้ํายางดังที่กลาวขางตน ซึ่งมีลักษณะ

ใกลเคียงกับลักษณะของน้ํากระดางที่มี Ca2+ และ Mg2+ 

ละลายอยูเชนเดียวกัน ซึ่งวิธีการในการแกไขน้ํากระดางนั้นมี
อยูดวยกันหลายวิธี หนึ่งในวิธีเหลานี้ คือ การกรองดวยเรซิน
(Resin) เปนการใชหลักการแลกเปล่ียนประจุในสารละลาย
ซึ่งสามารถนําหลักการนี้มาประยุกตใชในการแยกประจุ
แมกนีเซียมออกจากน้ํายางไดเชนเดียวกัน  

หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) เปนหลักการ
หนึ่งที่ถูกนํามาประยุกตใชงานดานส่ิงแวดลอม เชน การผลิตน้ํา
จืดจากน้ําทะเล (Desalination) กระบวนการทําน้ําออน
(Softener) กระบวนการทําน้ําบริสุทธิ์ (Deminerization)การ
บําบัดน้ําเสีย(Waste Water Treatment) เปนตน  

การแลกเปล่ียนประจุ (Ion Exchange) เปนการอาศัย
หลักการแลกเปล่ียนอิออนระหวางอิออนในสารละลายกับอิ

ออนในของแข็งท่ีสัมผัสกับสารละลายนั้น ซึ่งของแข็งนั้นไม
ละลายในสารละลาย ของแข็งหรือวัสดุท่ีนํามาใชในการ
แลกเปล่ียนอิออนมีหลายชนิด ท้ังที่มีตามธรรมชาติและ
สังเคราะหข้ึน เชน เรซิน (Resin)   

น อ ก จ า ก นี้ วั ส ดุ ที่ ใ ช แ ล ก เ ป ลี่ ย น อิ อ อ น  ( Ion 
ExchangerMaterials) จะตองเปนวัสดุของแข็งท่ีสามารถ
ดึงอิออนจากสารละลายและสามารถปลดปลอยจํานวน 
Equivalentของอิออนชนิดอื่นเขาไปในสารละลายได ซึ่ง
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนอิออนนั้นจะเกิดจาก
คุณสมบัติของโครงสรางของวัสดุ ในสวนของการแลกเปล่ียน
ประจุนั้นจะประกอบดวยสวนท่ีเรียกวา Matrix ท่ีมีการชารจ
ประจุบวกหรือลบมากเกินพอ การชารจประจุจะถูกทําอยาง
เฉพาะเจาะจงท่ีโครงสรางของแข็งหรือใน Functional 
Groups ประจุที่ถูกแทนที่ใน Matrix  เรียกวา Counter 
Ions (อิออนตรงกันขาม)ท่ีซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีภายในอยาง
อิสระใน Matrix และสามารถถูกแทนท่ีดวยอิออนชนิดอื่นท่ี
สมดุลกัน [16] 
 ดวยหลักการของ Ion Exchange นี้เอง จึงไดนํามาใชใน
การแยกประจุแมกนีเซียมออกจากน้ํายางธรรมชาติ โดยใช
วัสดุแลกเปลี่ยนอิออนที่เปนสารกรองเรซิน มาใชในการ
แลกเปลี่ยนประจุระหวางประจุของแมกนีเซียมในน้ํายางกับ
ประจุของเรซินหรือที่เรียกวา Ion Exchange Resin  
 ขอดีของวิธีการนี้ คือ ไมกอใหเกิดหรือสรางตะกอนใน
ระหวางกระบวนการแยกประจุแมกนีเซียมออกจากน้ํายาง
สามารถลดปริมาณประจุของแมกนีเซียมในน้ํายางธรรมชาติ
กอนเขาสูกระบวนการผลิตน้ํายางขนลงได ตํ่ากวาคาท่ี
โรงงานกําหนด โดยอยูในชวงที่ไมเกิน 100 ppm ทําให
ป ริมาณตะกอน หรือก ากขี้ แป งที่ เกิด ข้ึน ใ นระหว า ง
กระบวนการผลิตน้ํายางขนนอยลงจนแทบไมมีเลย สงผลให
มีปริมาณของกาก ข้ีแปงนอยลงในข้ันตอนสุดทายของ
กระบวนการผลิตและการกําจัดกากของเสีย 

นอกจากนี้สารกรองเรซินยังสามารถฟนฟูสภาพแลวนํา
กลับมาใชงานซ้ําไดมากกวา 1 คร้ัง สวนกากของเสียเรซินเมื่อ
หมดสภาพการใชงานแลว ยังสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบต้ัง
ตนเผารวมในเตาเผาปูนซีเมนต (Co-IncinerationKiln) ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนตไดอีกดวย [2] 
 

4. บทสรุป 
 วิธีการแลกเปลี่ยนประจุดวยเรซิน (Ion Exchange 

Resin) จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการแยกประจุ
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แมกนีเซียมออกจากน้ํายางธรรมชาติได อีกท้ังยังเปนการลด

ป ริ มาณแม ก นี เ ซี ย มใ น น้ํ า ย า งธรรมชา ติ ก อน เข า สู

กระบวนการผลิตน้ํายางขน และยังสามารถลดปริมาณการ

เกิดกากของเสียในระหวางกระบวนการผลิตและการกําจัด

กากของเสียไดอีกดวย จึงถือไดวาวิธีการนี้เปนเทคโนโลยีสี

เขียวท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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บทคัดยอ 
    การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาปริมาณสารใหความหวานซูคราโลสที่เหมาะสมของการผลิตเชอรเบทแกวมังกรแดงพลังงานตํ่าโดย
ศึกษาสูตรพ้ืนฐานของเชอรเบทแกวมังกรแดง ท่ีใชน้ําตาลทรายและน้ําเช่ือม จากนั้นเลือกสูตรท่ีเหมาะสมในการทําผลิตภัณฑเชอร
เบทแกวมังกรแดงโดยใชสารใหความหวานซูคราโลสมาทดแทนน้ําตาลทราย3 ระดับ คือรอยละ 25, 50 และ 100 โดยน้ําหนักทํา
การเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชวิธี 9- Point Hedonic Scale พบวาเชอรเบทแกวมังกรแดงท่ีใชสารใหความหวานซู
คราโลสรอยละ100ไดรับการยอมรับสูงท่ีสุดคะแนนยอมรับทางดานประสาทสัมผัส สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบ
โดยรวม คือ 8.00, 7.77, 7.80, 7.73 และ 8.00 ตามลําดับ มีความแตกตางกันในดานสี และกล่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) จากนั้นไดทําการวิเคราะหคุณคาโภชนาการพบวา ผลิตภัณฑเชอรเบทแกวมังกรแดงที่ใชสารใหความหวานซูคราโลส
ทดแทนน้ําตาลทรายรอยละ 100 ใหคาพลังงาน 504.36 กิโลแคลอรี ซึ่งใหพลังงานลดลงเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑเชอรเบทแกวมังกร
แดงที่ใชสารใหความหวานซูคราโลสมาทดแทนน้ําตาลทราย รอยละ 25, 50ท่ีใหคาพลังงาน 584.25 และ664.14กิโลแคลอรี 
คําสําคัญ: ไอศกรีม, แกวมังกรแดง, ซูคราโลส 
 

Abatract 
    This research was studies of sweetener sucralose that the production of red fruit sorbet low-
calories.UsingRed fruit sorbet recipes sugar and syrup.Then select the right recipes to make red fruit sorbet 
products using the sweetener sucralose sugar substitute three levels50, 75 and 100 percent by 
weight.Sensoryevaluation using 9- point hedonic scale.The results showed that the use of red fruit sorbet 
sweetener sucralose 100 percentmost highly recognized.The acceptance of the senses, color, odor, taste, 
texture and overall liking was 8.00, 7.77, 7.80, 7.73 and 8.00 respectively.The color and odor significant 
different statistically (P> 0.05).Then analyzed the nutritional value that product sorbet red fruit used 
sweetener sucralose instead of sugar 100 percent energy 504.36 kcal of energy decreased compared with 
sorbet, red fruit that substance. sweet sucralose instead of sugar by 25, 50percent, to  584.25 and 664.14 kcal 
of energy. 
Keyword: ice cream, red dragon fruit, sucralose  
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1. ความเปนมาและความสําคัญ 
 เชอรเบท  (sherbet) เปนผลิตภัณฑขนมหวานแชเยือก
แข็งมีสวนประกอบของ น้ํา น้ําตาล ผลไมหรือกล่ินผลไม 
กรดผลไม สารใหสี สารใหความคงตัว ไมมีไขมันและสวน
ของแข็งท่ีเปนนม (milk solid) เชน เชอรเบทแกวมังกรแดง 
และแกวมังกรแดงก็เปนผลไมที่หาซื้อไดตามทองตลาด มี
สารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายท่ีดีตอสุขภาพ และเพิ่ม
คุณคาใหกับผลิตภัณฑของเชอรเบทมากย่ิงข้ึน เหมาะ
สําหรับผูท่ีรักสุขภาพ (Marshall และ Arbuckle, 1996) 
 แกวมั งกรแดงมีลักษณะ ฉํ่าน้ํ า รสหวาน อมเปร้ียว 
สรรพคุณมีใยอาหารเปนสวนประกอบท่ีมีปริมาณสูงมาก 
ชวยในการทํางานของระบบขับถาย ชวยลดคลอเลสเตอรอล
ในเลือด แคลลอร่ีต่ํา และแกวมังกรแดงยังประกอบดวย 
บีตาไซยานิน วิตามมินอี และสารไลโคพีน (สารสีแดง) มี
คุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ ซึ่งในผลิตภัณฑเชอรเบท
มีน้ําตาลทรายที่เปนสวนผสมหลักโดยใหพลังงานท่ีสูง หาก
รับประทานเขาไปในปริมาณที่มากอาจจะกอใหเกิดโทษตอ
รางกายได  การใชซูคราโลสมาใชทดแทนน้ําตาลทราย  
เพราะซูคราโลสเปนสารใหความหวานท่ีไมใหพลังงาน มี
ความหวานเปน 600 เทาของน้ําตาลทราย มีรสชาติที่ ดี 
คลายน้ําตาล ไมมีรสขม ใชไดหลากหลาย ทนความรอน 
และไมใหพลังงาน  (วรรณคล, 2551, หนา 161-168) จึงไม
มีผลต อน้ํ าตาลใน เลื อด  และน้ํ าตาลอินซู ลิน ผู ป ว ย
โรคเบาหวาน สามารถรับประทานไดไมเกิน 20-40 กรัมตอ
วัน (พิชญานิน และปุณฑริกา, 2557, หนา 77-86) ดังนั้นใน
การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชปริมาณสารให
ความหวานซูคราโลส ทดแทนน้ําตาลทรายที่เหมาะสม ใน
ผลิตภัณฑเชอรเบทแกวมังกรแดงพลังงานตํ่า เปนทางเลือก
สําหรับคนท่ีตองการดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ําหนัก 
 

2. ขอบเขตการวิจัย  
 ศึกษาสูตรพื้นฐานไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดง และ
ปริมาณการใชสารใหความหวานซูคราโลสทดแทนน้ําตาล
ทรายท่ีเหมาะสมโดยทดสอบทางประสาทสัมผัสและการ
วิ เคราะห คุณค าโภชนาการด วยโปรแกรม INMUCAL–
NUTRIENTA V.3(สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
,2556) 
 
 
 

3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 3.1 วัตถุดิบ 
  สารใหความหวานซูคราโลส  แกวมังกรแดง (พันธุ
เนื้อแดงเปลือกแดง) เกลือปน สารใหความคงตัว (เจลาติน
แผน) กล่ินสตรอเบอรร่ี                                              
 3.2 วิธีการทดลอง 
  3.2.1 การศึกษาสูตรพ้ืนฐานไอศกรีมเชอรเบทแกว
มังกรแดง 
     การทดลองค ร้ั งนี้ ไ ดนํ า สูตร พ้ืนฐานของ
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงมา 3 สูตร เพ่ือนํามาทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค โดยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม ใชผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน 1 ซ้ํา 
ดว ยวิธี ก าร ใหค ะแนน ความชอบ  9  ระ ดับ 9 - Point 
Hedonic Scale (เพ็ญขวัญ ,2550;Resurreccion,1998)
คัดเลือกสูตรท่ีผานการยอมรับดวยคะแนนมากท่ีสุด 
   3.2.2 การศึกษาปริมาณซูคราโลสท่ีเหมาะสม 

   ศึกษาสูตรพื้นฐานไอศกรีมเชอรเบทแกว
มังกรแดง ท่ีผานการคัดเลือกมาเปนสูตรควบคุมท่ีใชน้ําตาล
ทรายรอยละ 100 โดยน้ําหนักและศึกษาปริมาณซูคราโลสท่ี
ใชทดแทนน้ําตาลทรายในอัตรารอยละ25 50 และ 100 ของ
น้ําตาลทรายในสูตรนํามาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
ดานประสาทสัมผัสโดยการทดสอบชิมดานสี  กล่ิน รสชาติ 
เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม 
   3.2.3 ทดสอบทางดานประสาทสัมผัส 

   โดยผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน2 ซ้ําทําการ
ทดสอบและใหคะแนนความชอบในปจจัยคุณภาพดาน สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมดวยวิธีการ
ใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ 9- Point Hedonic Scaleใช
การวาง Randomized Complete Block Design (RCBD) 
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะห
ผลทางสถิติ  วิ เคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance, ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)ท่ี
ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 เพื่อคัดเลือกการยอมรับ
ปริมาณการใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายในการทํา
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดง 
   3.2.4 การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการโดยใช
ตารางวิเคราะห INMUCAL–NUTRIENTAV.3 (สถาบัน
โภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) โดยศึกษาอัตราสวน
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การใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายในสูตร รอยละ 25  50 
และ100จากนั้นนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
จํานวน 30 คน 1 ซ้ํา ในดาน สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม เปรียบเทียบการยอมรับสูตรที่ใชน้ําตาลซู
คราโลสและสูตรพ้ืนฐานที่ใชน้ําตาลทรายเปนสูตรควบคุม 
 

4. ผลการทดลอง 
 4.1 ผลการศึกษาไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดง 

  จากการศึกษาไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงตาม

ขอ 3.2.1 มาทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

โดยสูตรพ้ืนฐานท่ีนํามาทดสอบใชสารใหความหวาน 2 ชนิด

คือน้ําตาลทราย และ น้ําเช่ือม และใชปริมาณแกวมังกรและ

สวนผสมอื่น ๆ ตางกันตามปริมาณของแตละสูตรท่ีนํามา

คัดเลือก แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 เชอรเบทแกวมังกรแดงสูตรพ้ืนฐาน 3 สูตร 

สวนผสม 
ปริมาณ (กรัม) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร3 
แกวมังกรแดง 750 750 500 
น้ําเช่ือม - - 370 
น้ําตาลทราย 83 201 - 
น้ําเดือด - - 10 
น้ําเย็น 240 563 - 
มะนาว 39 - - 
แผนเจลาติน - 3 4 
เกลือปน - 1 1 
ไขขาว - 74 - 
กลิ่นสตรอเบอรร่ี 15 15 - 
กลิ่นสม - - 15 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากนิศารัตน,2554 
 

 จากตารางท่ี 1 นําไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงสูตร

พ้ืนฐานท้ัง 3 สูตรไปผลิตตามสวนผสมดังตารางและนํามา

ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิม

อายุระหวาง 18-40 ป จํานวน 30 คน 3 ซ้ํา ในดานปจจัย

คุณภาพคือ สี กล่ิน รสชาติ เนื้อ สัมผัส และความชอบ

โดยรวม แสดงตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีม

เชอรเบทแกวมังกรแดงสูตรพื้นฐาน 

ปจจัยคุณภาพ 
สูตรพ้ืนฐาน 

สูตร1 สูตร 2 สูตร 3 
สี 7.67±1.27a 7.67±0.84a 7.03±0.85b 
กลิ่น 7.73±0.98a 7.03±0.96b 6.60±0.97b 
รสชาติ 7.70±1.26a 6.93±1.14b 6.33±1.40b 
เนื้อสัมผัส

ns
 7.40±1.28

a
 6.87±1.41

a
 6.97±1.25

a
 

ความชอบ
โดยรวม 

7.73±1.26a 7.20±1.13a 6.67±1.09b 

หมายเหตุ: อักษรท่ีแตกตางกันในแนวนอนเดียวกันแสดงวา

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) 

 

 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส ไดผลดังตารางท่ี 2 
พบวาผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบในดานสี กลิ่น 
รสชาติ และความชอบโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(p≤0.05)แตความชอบทางดานเนื้อสัมผัสทั้ง 3 สูตร 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) สรุปไดวา 
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงสูตร1 มีคะแนนความชอบ
ทุกดานโดยรวมสูงสุดแตเมื่อเปรียบเทียบกับสูตร2 จะเห็นได
วาความชอบโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉล่ียดานรสชาติสูตร1แตกตางกับสูตร2และ3อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) เนื่องจากปริมาณสารใหความ
หวานแตละสูตรตางกันคือ 83 201 และ 370 ตามลําดับ
และจากคะแนนเฉล่ียดานเนื้อสัมผัสทั้ง3สูตรไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05)  สรุปไดวาปริมาณของ
น้ําตาลทรายและน้ําเช่ือมไมมีผลตอเนื้อสัมผัสและเมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉล่ียความชอบทุกปจจัยคุณภาพสูตร1มี
คะแนนสูงสุด เหมาะสมในการนําไปศึกษาปริมาณการใชซู
คราโลสทดแทนน้ําตาลทรายในสูตร 
 4.2 ศึกษาการใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายใน 
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดง 
  นําสูตรท่ีผานการคัดเลือกจากขอ4.1มาเปนสูตร

ควบคุมในการทดลองโดยสูตรควบคุมใชน้ําตาลทรายรอยละ 

100 และศึกษาปริมาณการใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทราย

3ระดับคือรอยละ 25 50 และ 100 ของน้ําหนักน้ําตาล

ทรายและทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเ พ่ือหา

ปริมาณซูคราโลสท่ีไดคะแนนยอมรับเฉลี่ยสูงสุดแสดงใน

ตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 การใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายในสูตร 
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดง 

สวนผสม 

รอยละการใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาล
ทราย 

สูตร
ควบคุม 

25 50 100 

แกวมังกรแดง 750 750 750 750 
น้ําตาลทราย 83 20.75 41.5 - 
ซูคราโลส - 0.035 0.07 0.14 
น้ําเปลา 240 240 240 240 
น้ํามะนาว 39 39 39 39 
กลิ่นสตรอเบอร่ี 15 15 15 15 

 จากการผลิตไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงทั้ง 4 สูตร 

และนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัสการยอมรับไอศกรีม

เชอรเบทแกวมังกรแดงสูตรควบคุม และสูตรใชซูคราโลส

ทดแทนน้ําตาลทราย ปริมาณรอยละ 25 50 และ 100ของ

น้ําหนักน้ําตาลทรายผลแสดงดังตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 คะแนนความชอบเฉลี่ยของไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงสูตรควบคุมและสูตรการใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทราย 

ปจจัยคณุภาพ 
รอยละการใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทราย 

สูตรควบคุม 25 50 100 

ส ี 7.33±1.18b 7.67±1.26ab 7.70±1.15ab 8.00±0.74a 

กลิ่น 7.13±0.97b 7.43±1.04ab 7.57±1.07ab 7.77±0.94a 

รสชาติ 6.97±1.19b 7.63±1.03a 7.57±1.04a 7.80±0.96a 

เนื้อสัมผัส 7.03±0.93b 7.73±0.94a 7.90±0.71a 7.73±1.17a 

ความชอบโดยรวม 7.00±1.02b 7.53±1.01.a 7.67±0.99a 8.00±1.02a 

 

 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสไดผลดังตารางท่ี 4 
พบวาผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบไอศกรีมเชอรเบท
แกวมังกรแดงท่ีใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายรอยละ 25 
50 และ100 มีคะแนนการยอมรับ ดานสี กล่ิน รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกตางกันกับสูตร
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตเม่ือพิจารณา
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท่ีใชซูคราโลสทั้ง3ระดับ ดาน
รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมไมตางกัน แตมี
ความแตกตางกันในเร่ืองของสีและกลิ่น ซึ่งการใชซูคราโลส
รอยละ100 มีคะแนนสูงสุดในทุกปจจัยคุณภาพดานสี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อ สัมผัสและความชอบโดยรวมคือ 8.00 7.77 

7.80 7.73 และ 8.00 ตามลําดับ จึงเลือกเปน สูตรท่ี
เหมาะสมและนําไปศึกษาคุณคาทางโภชนาการ 
 4.3 การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของการใชซูคราโลส
สารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายในไอศกรีมเชอรเบท
แกวมังกรแดง 
 นําไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท่ีใชซูคราโลสทดแทน

น้ําตาลทรายทั้ง3ระดับ คือรอยละ25 50 และ100 มา

วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการดวยโปรแกรม INMUCAL–

NUTRIENTA V.3 (สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล

,2556) แสดงตารางที่ 5 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 138 
 

ตารางท่ี 5 คุณคาทางโภชนาการของเชอรเบทแกวมังกรแดงสูตรควบคุมและเชอรเบทแกวมังกรแดงโดยใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทราย 
คุณคาโภชนาการ สูตรควบคุม ซูคราโลสรอยละ 25 ซูคราโลสรอยละ 50 ซูคราโลสรอยละ  

     
โปรตีน 10.7กรัม 10.7กรัม 10.7กรัม 10.7กรัม 
คารโบไฮเดรต 178.82กรัม 116.88กรัม 137.53กรัม 96.24กรัม 
ไขมัน 9 กรัม 9กรัม 9กรัม 9กรัม 
แกวมังกรแดง 10.7กรัม 10.7กรัม 10.7กรัม 10.5กรัม 
แคลเซียม 27.36มล. 27.36มล. 27.36มล. 27.36มล. 
เหล็ก 1.61มล. 1.61มล. 1.61มล. 1.61มล. 
พลังงาน 823.91kcal 584.25kcal 664.14kcal 504.36kcal 
วิตามินเอ 1.1RAE 1.1 RAE 1.1 RAE 1.1RAE 
วิตามินซ ี 65.4 มล. 65.4 มล. 65.4 มล. 65.4 มล. 
ไทอะมิน 0.01 มล. 0.01 มล. 0.01 มล. 0.01 มล. 
ไรโบฟลาวิล 0.01 มล. 0.01 มล. 0.01 มล. 0.01 ม 

  
 
 จากการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของไอศกรีมเชอร
เบทแกวมังกรแดงสูตรควบคุมเปรียบเทียบกับไอศกรีมเชอร
เบทแกวมังกรแดงท่ีใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายพบวา 
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาล
ทรายมีพลังงานลดลง กลาวคือ สูตรควบคุม ใหคุณคา
พลังงาน 823.91 กิโลแคลอรี ในขณะท่ีสูตรใชซูคราโลส
ทดแทนน้ําตาลทรายรอยละ 25 50 และ 100 ใหคุณคา
พลังงานลดลง โดยท่ีการใชซูคราโลสรอยละ 100 มีคา
พลังงานตํ่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่นคือ 504.36  
กิโลแคลอรี 
 

5. การอภิปรายผล 
 5.1 การคัดเลือกสูตรไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงจาก
สูตรพื้นฐาน 3 สูตรพบวา ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดง
สูตร1 มีการยอมรับดานกลิ่นและรสชาติมากที่สุดโดยมีคา
เทากับ7.73 และ 7.70 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาปจจัยดานสี 
เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมจะเห็นไดวาสูตรท่ี 1 และ 2 
ใชน้ํ าตาลทรายมีคะแนนความชอบไมต างกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05)เม่ือพิจารณาคะแนนความชอบ
สูตร 3 พบวาคะแนนการยอมรับดานสี กล่ิน รสชาติและ
ความชอบโดยรวมนอยท่ีสุดเนื่องจากใชน้ําเชื่อมเปนสารให
ความหวานสงผลตอสีและกลิ่นรสทําใหมีผลตอความชอบ
ของผูบริโภคแตการยอมรับในดานปจจัยคุณภาพดานเนื้อ

สัมผัสของไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท้ัง 3 สูตร ไม

แตกต างอย างมีนั ยสํา คัญทางสถิติ (p>0.05) และ เมื่ อ
พิจารณาความชอบโดยรวมทุกดานสูตร 1 มีคะแนนการ
ยอมรับสูงท่ีสุดจึงมีความเหมาะสมท่ีจะคัดเลือกมาเปนสูตร
พ้ืนฐานในการทดลอง  
 5.2 จากการศึกษาการยอมรับไอศกรีมเชอรเบทแกว
มังกรแดงโดยใชซูคราโลสสารใหความหวานทดแทนน้ําตาล
ทรายในอัตราสวน รอยละ 25 50 และ 100ของน้ําหนัก
น้ําตาลทรายโดยใชไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท่ีใช
น้ําตาลทรายรอยละ 100 เปนสูตรควบคุม พบวา  
ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท่ีใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาล
ทราย รอยละ 100  ไดรับคะแนนการยอมรับ ดานสี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p≤0.05) สูตรการใชซูคราโลสรอย
ละ 100 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดแตเม่ือพิจารณาสูตรการ
ใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายรอยละ 25 50 และ100  
ในดานปจจัยคุณภาพสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม ไมมีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p>0.05) จึงสรุปไดวาการใชสารใหความหวานน้ําตาลทราย
และซูคราโลสมีความแตกตางกันในทุกดานปจจัยคุณภาพ
เม่ือนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัสมีผลตอผูทดสอบชิมเมื่อ
เทียบคะแนนเฉล่ียทุกดานแตเมือ่พิจารณาคะแนนความชอบ
โดยรวมสูงสุดดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบ
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โดยรวมสูตรท่ีไดยอมรับคือสูตรการใชซูคราโลสทดแทน
น้ําตาลทรายโดยน้ําหนักรอยละ 100 คือ 8.00 7.77  7.80 
7.73 และ 8.00 ตามลําดับ  
 5.3 จากผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของการ
ใชซูคราโลสสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทรายโดย
น้ําหนักรอยละ 25 50 และ 100 ในผลิตภัณฑไอศกรีมเชอร
เบทแกวมังกรแดงเปรียบเทียบกับไอศกรีมเชอรเบทแกว
มังกรแดงใชน้ําตาลทรายรอยละ 100 เปนสูตรควบคุมจะ
เห็นไดวาคุณคาดานคารโบไฮเดรตและพลังงานของสูตรท่ีใช
น้ําตาลทรายและสูตรท่ีใชซูคราโลส มีความแตกตางกันมาก
ท่ีสุด สูตรท่ีใชน้ําตาลทรายมีคาคารโบไฮเดรตคือ178.82 
กรัม และสูตรท่ีใชซูคราโลสทุกสูตรมีแนวโนมลดลงคือ 
116.88  137.53และ 96.24กรัมตามลําดับในดานคุณคา
พลัง งาน  สู ตรค วบคุม ท่ี ใช น้ํ าต าลทราย ให ค าสู งถึ ง  
823.91kcal  แตสูตรท่ีใชซูคราโลสมีแนวโนมคาพลังงาน
ลดลงคือ  584.25 664.14 และ 504.36kcalตามลําดับใน
ดานคุณคาโภชนาการอื่นๆไมแตกตางกันมากการใชสารให
ความหวานซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายทําใหสูตรไอศกรีม
เชอรเบทแกวมังกรแดงเปนสูตรพลังงานต่ําแตยังคงคุณคา
ทางดานโภชนาการดานอื่นๆจึงมีความเหมาะสมท่ีจะเปน
ทางเลือกสําหรับผูบริโภคท่ีตองการลดพลังงานในการบริโภค
อาหารในชีวิตประจําวัน 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 6.1 ผลของการคัดเลือกสูตรพ้ืนฐานการผลิต 

 ไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท้ัง3สูตรท่ีใชสารใหความ

หวานเปนน้ําตาลทรายและน้ําเชื่อม นําไปทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสผูทดสอบชิมใหการยอมรับในสูตร 1 ท่ีใช

น้ําตาลทรายมีคะแนนสูงท่ีสุดไอศกรีมเชอรเบทท่ีไดมีสีแดง

ออน มีความหวานท่ีพอดีมีคะแนนเฉล่ียความชอบในดาน

ปจจัยคุณภาพในดานสี กลิ่น  รสชาติ เนื้อ สัมผัสและ

ความชอบโดยรวมมากกวาสูตรอื่นๆ 

 6.2 ผลการศึกษาปริมาณการใชซูคราโลสสารใหความ

หวานทดแทนน้ําตาลทรายในสูตร โดยใชซูคราโลส 3ระดับ 

คือ รอยละ 25 50 และ100 และสูตรควบคุมใชน้ําตาลรอย

ละ 100 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาสูตรท่ี

เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงคือสูตร

ท่ีใชซูคราโลสทดแทนน้ําตาลทรายรอยละ100มีคะแนนการ

ยอมรับสูงท่ีสุดจากผูทดสอบทุกปจจัยคุณภาพดานสี กลิ่น 

รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมผลิตภัณฑมีสี กลิ่น 

รสชาติความหวานที่พอดีไมหวานจนเกินไปและเม่ือนําไป

วิเคราะหคุณคาดานโภชนาการดวยโปรแกรม INMUCAL–

NUTRIENTA V.3 (สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล

,2556) พบวาไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท่ีใชซูคราโลส

รอยละ100 มีคาคารโบไฮเดรตและพลังงานตํ่ากวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับไอศกรีมเชอรเบทแกวมังกรแดงท่ีใชน้ําตาล

ทรายรอยละ 100 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือศึกษาตลาดและความตองการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติ และเพ่ือออกแบบและ

ตกแตงบรรจุภัณฑของท่ีระลึกจากผลิตภัณฑกระจูด โดยการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยใชประชากรและกลุมตัวอยาง

จากประชาชนทั่วไปและนักทองเท่ียว บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี เพราะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคใต โดยผูวิจัยทําการ

สํารวจจากบริเวณท่ีมีนักทองเที่ยวท่ีตองการซื้อของฝากและของท่ีระลึก ซึ่งจากการสํารวจพบวา นักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคท่ีซื้อ

แตกตาง เชน ตองการเปนของฝากจากแหลงทองเที่ยว ตองการซื้อเพราะเปนของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสตาง ๆ และนอกจากนี้

ประชาชนและนักทองเท่ียวสวนใหญซื้อของฝากของขวัญ และของท่ีระลึกดวยเหตุวาสินคามีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม จากการสํารวจ

พบวาประชาชนและนักทองเท่ียว ยังคงตองการบรรจุภัณฑท่ีเปนวัสดุธรรมชาติ ดวยเหตุผลวาสามารถยอยสลายงายเม่ือไมตองการ

ใชแลว และยังเปนการสนับสนุนสินคาทองถิ่นอีกดวย  นอกจากนี้ผลการสํารวจยังพบวาสิ่งท่ีตองการซื้อเปนของขวัญและของฝาก

สวนใหญ คือ อาหารพื้นเมือง เคร่ืองประดับสุภาพสตรีและบุรุษ เคร่ืองเขียน และเคร่ืองแตงตัว จากขอมูลเบ้ืองตนผูวิจัยจึงได

ทดลองประดิษฐตนแบบโดยการมีสวนรวมของชุมชน บานหวยลึก ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนกลุม

ผูผลิตผลิตภัณฑจักสานกระจูด เพ่ือทําการขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑอยางงาย ๆ ตามความสามารถของชาวบานผูผลิต และทําการ

ตกแตงดวยวัสดุอื่นใหมีความสวยงามเพ่ือใหสามารถใชเปนบรรจุภัณฑ และนอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองขึ้นรูปบรรจุภัณฑ 

โดยการเย็บประกอบดวยวัสดุอื่น เชน หนัง ผา เปนตน เปนรูปแบบของการเย็บแบบอุตสาหกรรม และทําการสํารวจอีกคร้ัง ผล

การสํารวจพบวา ประชาชนท่ัวไปและนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจและชอบรูปแบบของการเย็บดวยจักรอุตสาหกรรมมากกวา ดวย

เหตุผลวามีความคงทน แข็งแรง และสามารถนําไปใชบรรจุของอื่นๆ ได  

คําสําคัญ: การออกแบบ ตนกระจูด บรรจุภัณฑ   

 

 

Abstract 
  This research to study the market demands the package made from natural materials. And to 

design souvenirs package form bulrush reed product. The findings of this research The population and sample 

of tourists in Surat Thani province. The researchers conducted a survey of the area with tourists who want to 

buy souvenirs and memorabilia. The survey found that the objective for, buy to someone , buy for festive 

occasions and also the And souvenirs reason that a beautiful packaging. The survey found that tourists need 

packaging materials. For reasons that can be digested easily when not in use. It also supports local product as 
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well. In addition, the survey also found that what they want to buy gifts and souvenirs, most of the local 

food, ladies and gentlemen ornament , stationery, jewelry and wearable. Preliminary results from the survey, 

the researchers try to make prototype by the involvement of the community Ban Tha Sathorn, Phunphin 

district. Which is the manufacturer Bulrush Reed product. For forming a packaging simple as the ability of 

manufacturer. And decorated with materials that are beautiful to use as packaging, and in addition, the 

researchers conducted experiments molded packaging and include other materials such as leather, fabric, 

etc., The survey found that the tourists are satisfied and liked the style of the industrial products. For that 

reason, it is durable and can be used to contain the other.  

Keywords: design, Bulrush Reed, package 

 

 

1. บทนํา (Introduction)  
 ในชวงหลายปท่ีผานมา มีการทําวิจัยเก็บขอมูลและให

ความสนใจภูมิปญญาชาวบาน เนื่องจากเปนนโยบายของ

รัฐบาลสนับสนุนใหชาวบานไดมีรายไดจากการคิดคน

ผลิตภัณฑและบริการใหมหรือพัฒนาผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยู

แลว มีการรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน 

สถาบันการศึกษาทุกจังหวัด ซึ่งบางตําบล บางอําเภอไดรับ

การสนับสนุนจนเปนผลิตภัณฑ ท่ีเดนดังท้ังระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ  ข้ึนอยูกับการใหการสนับสนุนในระดับ

จังหวัด แตละตําบล บางอําเภอผลิตภัณฑหรือบริการยังไมมี

ความสมบูรณในเร่ืองของคุณภาพและการจัดจําหนาย ไดรับ

ความนิยมเพียงชั่วขณะหนึ่ง ชาวบานในทองถิ่นยังไมมี

ความสามารถเพียงพอ ขาดบุคลากรท่ีชวยเหลือดานการ

ตรวจสอบคุณภาพ อีกท้ังปญหาดานการรวมกลุมกันเองของ

ชาวบานก็ยังคงเปนปญหาอยูมากเชนกัน  เพราะอาชีพที่เกิด

จากภูมิปญญาทองถิ่นมักถูกจัดเปนอาชีพเสริมจากการทํา

อาชีพหลักของชาวบานทําใหปญหาการผลิตเปนไปอยางไม

ตอเนื่อง สงผลใหผลผลิตออกมาสูตลาดอยางขาดความลื่น

ไหลและคงท่ี [1]   

 นอกจากการสนับสนุนและใหความสําคัญต อตั ว
ผลิตภัณฑเองแลว บรรจุภัณฑสําหรับใชบรรจุสินคาของ
ชุมชนหรือหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตยังถูกหยิบยกมาพูดถึง ดวย
การจัดทําหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑหรือรูปลักษณ
ของผลิตภัณฑเอง เพื่อใหชุมชนหรือกลุมผูผลิตมีความรูและ
ทักษะในเร่ืองความสวยงามตอตัวผลิตภัณฑ และสงเสริมให

รูจักตอเติมภูมิปญญาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอตัวผลิตภัณฑ
ตอไป 
 จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดทางภาคใตท่ีมีทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีสมบูรณและเอื้ออํานวยตอการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีพ เชน แรธาตุ อาหารทะเล ผลไม หรือ
วัตถุดิบทางธรรมชาติอยางเชน ตนกระจูดที่เปนพืชท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ และจากภูมิปญญาของชาวบานใน
สมัยกอน ไดคิดคนวิธีการแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อ
เปนวัสดุหลักสําหรับการทําเคร่ืองจักสาน โดยในสมัยแรก
มักจะเห็นผลิตภัณฑจากกระจูดท่ีมีลักษณะเปนเส่ือหรือท่ี
ชาวใตเรียกวา “สาดจูด” [2] 
 จากสาดจูดในสมัยกอนไดแปรเปลี่ยนรูปแบบไปบาง แต
ไมมากนักซึ่งอยางดีก็เปนรูปแบบของกระเปาหรือตะกราใส
ผา ความนาสนใจหากเทียบกับกระเปาหรือตะกราท่ีทําจาก
วัสดุอื่นดูเหมือนวาจะเสียเปรียบทางดานรูปแบบและราคา 
เพราะตนทุนของของวัสดุอื่น ๆ สามารถแปรผันไดตาม
ปริมาณการผลิต แตสําหรับการผลิตเคร่ืองจักสานไมสามารถ
แปรผันไดตามจํานวนการผลิต สําหรับรูปแบบเคร่ือง  จัก
สานก็ไมสามารถเพ่ิมประโยชนใชสอยไดมากนักหากมีขนาด
ท่ีใหญ เพราะมีขอจํานวนในการขึ้นรูปดวยมือ [3]   
 ดวยเหตุผลและขอจํากัดใหการพัฒนาและการสงเสริม
ผลิตภัณฑพ้ืนบานอันเปนภูมิปญญาทองถ่ินของภาคใตยังไม
เปนที่แพรหลายและเปนผลิตภัณฑที่นิยมของตลาด และเปน
สินคาท่ีซื้องาย ขายคลอง ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตอ
ยอดโดยการนําผลิตภัณฑอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นของ
ภาคใต อันหมายถึง ผลิตภัณฑกระจูด  มาพัฒนาดาน
ประโยชนใชสอยและความสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 
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โดยการนํามาออกแบบและตกแตงใหเปนบรรจุภัณฑสําหรับ
ของที่ระลึกที่มีหนาที่ใชสอยมากกวาท่ีควรเปน  
 

2. วิธีการวิจัย (Methodology)   
 การวิจัยนี้เปนการใชระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัย
เชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยมีขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

2.1 ขั้น ตอ น ขอ งก าร ศึ ก ษ าคว ามต อ งก า รขอ ง

นักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของที่ระลึก เพ่ือทําใหทราบถึง

ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของฝากของที่ระลึก และ

ความตอ งการเกี่ ย วกับบ รรจุภัณฑ  ข้ันตอนนี้ผู วิ จัย มี

วิธี ดําเนินการเพื่อ ใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น  ผู วิจัยใช

ประชากร และกลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยค ร้ังนี้  คือ 

นักทองเท่ียวหรือกลุมบุคคลทั่วไป บริเวณแหลงทองเท่ียว 

สนามบิน ทาเรือเฟอรรี ในจังหวัด สุราษฎรธานี ดวยเหตุผล

ท่ีเปนแหลงรวมนักทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด โดยการสุม

ตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจงจํานวน 135 คน และใช

แบบสอบถามท้ังภาคภาษาไทย สําหรับคนไทย และ 

แบบสอบถามภาคภาษาอังกฤษ สําหรับชาวตางชาติ โดย

แบบสอบถามประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวและผู

ซื้อของฝากของท่ีระลึก ไดแก ปจจัยดังตอไปนี้ 1) ปจจัยท่ี

เปนเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อของฝากของท่ีระลึก  2)  

ชวงเวลาของการซื้อของฝากของที่ระลึก 3) ประเภทของ

ฝากของ ที่ระลึกที่นิยมซื้อ 4) ความตองการบรรจุภัณฑ 5) 

ชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ 

 2.2 ข้ันตอนขอ งการนํ าข อมูลความต อ งการขอ ง

นักทองเที่ยวและผูซื้ อของฝากของที่ระลึก  เพ่ือนําไป

วิเคราะหขอมูลสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือใหตรง

ตามความตองการของผูใชสินคาและผลิตภัณฑ ซึ่งผูวิจัยใช

วิธีการวิเคราะหเอกสาร และใชการมีสวนรวมของชุมชน

ผูผลิตผลิตภัณฑจักสานกระจูด โดยแบงออกเปน 2 ปจจัย 

คือ ปจจัยดานประโยชนใชสอย และปจจัยดานความงาม 

 2.3 ข้ันตอนของการสํารวจความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของนักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของที่ระลึกตอ

รูปลักษณของบรรจุภัณฑ  ซึ่งผูวิจัยไดนําแบบของผลิตภัณฑ

เพ่ือนําเสนอขอมูล 2 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑรูปแบบงาน

หัตถกรรม คือ การข้ึนรูป และตกแตงดวยมือและผลิตภัณฑ

รูปแบบงานอุตสาหกรรม คือ การข้ึนรูปเย็บประกอบดวย

จักร ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคนั้น ผูวิจัยใชประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยคร้ังนี้ คือ นักทองเที่ยวหรือกลุมบุคคลท่ัวไป บริเวณ

แหลงทองเท่ียว สนามบิน ทาเรือเฟอรร่ี ในจังหวัดสุราษฎร

ธานี ดวยเหตุผลท่ีเปนแหลงรวมนักทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

จังหวัด โดยการสุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจงจํานวน 135 

คน และใชแบบสอบถามท้ังภาคภาษาไทย สําหรับคนไทย 

และ แบบสอบถามภาคภาษาอังกฤษ สําหรับชาวตางชาติ 

โดยแบบสอบถามประกอบดวยตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับ

ผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียว

และผูซื้อของฝากของท่ีระลึก ไดแก ปจจัยดังตอไปนี้ 1)  

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ 2)  ปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับผลิตภัณฑ ไดแก รูปแบบงานท่ีขึ้นรูปดวยมือและตกแตง

ดวยวัสดุอื่น และรูปแบบงานท่ีข้ึนรูปดวยวิธีการเย็บแบบ

อุตสาหกรรม 3) ปจจัยการนําผลิตภัณฑไปใช 4) เทศกาล

หรือชวงเวลาที่ซื้อของท่ีระลึกโดยคํานึงถึงบรรจุภัณฑ 5)

ความชอบตอรูปแบบผลิตภัณฑ 

4. ข้ันตอนการสรุปรูปแบบตามความตองการและทํา

ตนแบบตามความตองการของนักทองเท่ียวและผูซื้อของฝาก

ของที่ระลึก ซึ่งผูวิจัยไดนําผลการสํารวจ ความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของท่ีระลึก

ตอรูปลักษณของบรรจุภัณฑ ทําการวิเคราะหผล เพื่อทําการ

สรุปใหไดรูปแบบตามความตองการของนักทองเที่ยวและผู

ซื้อของฝากของท่ีระลึก เพ่ือพัฒนารูปแบบใหไดตาม ปจจัย

ดานประโยชนใชสอย และปจจัยดานความงาม โดยวิธีการ

ทําระดมความคิดแบบประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับ

กลุมผูผลิตผลิตภัณฑจักสานกระจูด เพื่อใหผูผลิตสามารถ

นําไปข้ึนรูปไดจริงและสามารถนําไปถายทอดองคความรูกับ

สมาชิกผูผลิตอื่นตอไป 

ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูล ตามข้ันตอนท่ี 1 ไป

ศึกษาตามความตองการของกลุมตัวอยางเ พ่ือทําการ

ออกแบบโดยเบ้ืองตน โดยการใชการมีสวนรวมของชุมชน
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ผูผลิตผลิตภัณฑจักสานกระจูด โดยศึกษาขอมูลสําหรับการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือใหตรงตามความตองการของผูใช

สินคาและผลิตภัณฑ  

 

3. การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช 
 3.1 คาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percent) 

 3.2 คาเฉ ล่ียเลขคณิต (mean) และ สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) 

 

4. ผลการวิจัย  
 จากการคนควาตามกระบวนการวิจัยที่กําหนดไวพบวา 

การตัดสินใจซื้อของฝากของท่ีระลึก และความตองการ

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑนั้น สวนใหญเปนนักทองเท่ียวหรือผูซื้อท่ี

เป น เพศห ญิง จํ านวน  89 คน  คิ ด เปน ร อ ยละ 65.9 

นักทองเท่ียวหรือผูซื้อที่เปนเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเปน

รอยละ 34.1  

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของนักทองเท่ียว

และผูซื้อของฝากของท่ีระลึก ตามปจจัยทั้ง 7 ดาน พบวา 

นักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของที่ระลึก มีเหตุจูงใจในการ

ตัดสินใจซื้อของฝากของที่ระลึก เพราะความต้ังใจ ในระดับ

ความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 เหตุจูงใจในการ

ตัดสินใจซื้อของฝากของที่ระลึก เพราะเห็นวามีประโยชนใช

สอย ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.01 เหตุจูง

ใจในการตัดสินใจซื้อของฝากของท่ีระลึก เพราะเห็นวามี

ความสวยงามในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.16 

เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อของฝากของท่ีระลึก เพราะเห็น

วาบรรจุภัณฑ/หีบหอ มีความสวยงามสะดุดตาในระดับความ

คิดเห็นมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.00 เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อ

ของฝากของท่ีระลึก เพราะตองการสนับสนุน ผลิตภัณฑหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในระดับความคิดเห็นปานกลาง โดยมี

คาเฉล่ีย 3.87 และ เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อของฝากของ

ท่ีระลึก เพราะ บรรจุภัณฑ/หีบหอยอยสลายและกําจัดงาย

ไมเปนภาระ ในระดับความคิดเห็นปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 

3.64  

 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา นักทองเที่ยวและผูซื้อสวน

ใหญ เห็นวาบรรจุภัณฑหรือหีบหอควรทํามาจาก วัส ดุ

ธรรมชาติ  จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 80.7 วัส ดุ

ธรรมชาติแปรรูปแลว จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 14.8 

วัสดุสังเคราะห จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3 และอื่น ๆ 

ไมระบุ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของนักทองเท่ียว

และผูซื้อของฝากของท่ีระลึก ตามปจจัยทั้ง 6 ดาน พบวา 

นักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของที่ระลึก มีความคิดเห็นตอ

รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีขึ้นรูปดวยมือและตกแตงดวยวัสดุ

อื่น  วาการตกแตงทําใหผ ลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑมีความ

นาสนใจ ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.42 มี

ความคิดเห็นตอรูปแบบของผลิตภัณฑวา การใชวัสดุตกแตง 

เชน ผาลูกไม ลูกปด เลื่อม มีความเหมาะสม ในระดับความ

คิดเห็นปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.61 มีความคิดเห็นตอ

รูปแบบของผลิตภัณฑวา บรรจุภัณฑมีรูปทรงเหมาะสม ใน

ระดับความคิดเห็นปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.61 

 นักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของที่ระลึก มีความ

คิดเห็นตอรูปแบบของผลิตภัณฑวา บรรจุภัณฑสามารถกัน

การกระแทกและกระเทือนได ในระดับความคิดเห็นปาน

กลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.94  มีความคิดเห็นตอรูปแบบของ

ผลิตภัณฑวา เม่ือใชสินคาหรือผลิตภัณฑแลวสามารถนํา

บรรจุภัณฑ /หีบหอ ไปใชประโยชนอยางอื่นได ในระดับ

ความคิดเห็นปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.97 และ มีความ

คิดเห็นตอรูปแบบของผลิตภัณฑวา เปนผลิตภัณฑท่ีผูผลิต

สามารถดัดแปลงและพัฒนาเปนรูปแบบอื่นได ในระดับ

ความคิดเห็นปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.84   

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของนักทองเท่ียว

และผูซื้อของฝากของท่ีระลึก ตามปจจัยทั้ง 6 ดาน พบวา 

นักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของที่ระลึก มีความคิดเห็นตอ

รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีขึ้นรูปดวยวิธีการเย็บประกอบดวย

จักรอุตสาหกรรม วาการเย็บประกอบดวยเคร่ืองจักรทําให

บรรจุภัณฑมีความทนทานนาใช ในระดับความคิดเห็นมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย 4.21 มีความคิดเห็นตอรูปแบบของผลิตภัณฑ

วา การใชวัสดุตกแตง เชน หนัง  มีความเหมาะสม ในระดับ
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ความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.26 มีความคิดเห็นตอ

รูปแบบของผลิตภัณฑวา บรรจุภัณฑมีรูปทรงเหมาะสม  ใน

ระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 

 นักทองเท่ียวและผูซื้อของฝากของที่ระลึก มีความ

คิดเห็นตอรูปแบบของผลิตภัณฑวา บรรจุภัณฑสามารถกัน

การกระแทกและกระเทือนได ในระดับความคิดเห็นมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย 4.45 มีความคิดเห็นตอรูปแบบของผลิตภัณฑ

วาเม่ือใชสินคาหรือผลิตภัณฑแลวสามารถนําบรรจุภัณฑไป

ใชประโยชนอยางอื่นได ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมี

คาเฉล่ีย 4.49 และมีความคิดเห็นตอรูปแบบของผลิตภัณฑ

วา เปนผลิตภัณฑท่ีผูผลิตสามารถดัดแปลงและพัฒนา เปน

รูปแบบอื่นได ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.43   

 การวิจัยในคร้ังนี้ ไดทําการพัฒนาการขึ้นรูปจากงาน

หัตถกรรมเพ่ือสนองตอบงานอุตสาหกรรม แตยั งคง

ผสมผสานความเปนหัตถกรรมไว โดยอาศัยการข้ึนรูป

วัตถุดิบพ้ืนฐานใหเปนแผนแลวนํามาตัดตอเย็บ ประกอบกับ

วัสดุอื่น ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้เลือกใชหนังเปนวัสดุประกอบ 

เนื่องจากมีความคงทน มีความสวยงามในตัวเอง 

 ผลการประเมินโดยเบ้ืองตนทําใหพบวาการนําวัสดุ

ธรรมชาติ อยางเชน กระจูดมาทําเปนบรรจุภัณฑสําหรับ

บรรจุของขวัญของฝากเพื่อเปนการทํามูลคาเพ่ิมใหกับ

ของขวัญของฝากและผลิตภัณฑกระจูด หลังจากการจัด

ประชุมกลุมยอย กับกลุมผูผลิตผลิตภัณฑจักสานกระจูด 

บานหวยลึก ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร

ธานี โดยใหผูผลิตทดลองข้ึนรูปดวยมือโดยการสานใหเปน

รูปทรงสําหรับบรรจุส่ิงของลงไปได มีลักษณะเปดดานบน

เพ่ือโชวสินคาหรือผลิตภัณฑภายใน ตกแตงดวยวัส ดุ

หลากหลาย เชน ลูกปด เล่ือม ผาลูกไม ผาปาเตะ ฯลฯ เพื่อ

เปนตัวแทนสําหรับรูปแบบงานหัตถกรรม คือ การขึ้นรูปและ

ตกแตงดวยมือ 

 นอกจากนี้ยั งมีการ ข้ึน รูปบรรจุภัณฑ โดยการเย็บ

ประกอบกับวัสดุอื่น เชน หนังสัตว ผาพ้ืนเมือง โดยเปน

บรรจุภัณฑสําหรับบรรจเุคร่ืองตกแตงสําหรับสุภาพบุรุษและ

สุภาพสตรีและเคร่ืองเขียนเพ่ือเปนตัวแทนสําหรับรูปแบบ

งานอุตสาหกรรม คือ การขึ้นรูปเย็บประกอบดวยจักร

อุตสาหกรรม เพื่อนําไปทําการประเมินผลโดยวิธีการสํารวจ

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูผลิตตอรูปลักษณของ

บรรจุภัณฑ    

 ผลการประเมินการสํารวจความพึงพอใจและความ

คิด เห็นของผูผลิตตอ รูปลักษณของบรรจุภัณฑ  พบวา

นักทองเท่ียวหรือกลุมบุคคลท่ัวไปท่ีตองการซื้อของฝากของ

ท่ีระลึกสวนใหญมีความตองการบรรจุภัณฑรูปแบบงาน

อุตสาหกรรม คือ การขึ้นรูปเย็บประกอบดวยจักร ดวย

เหตุผลบรรจุภัณฑมีความทนทานนาใชสามารถกันการ

กระแทกและกระเทือนได  เม่ือใชสินคาหรือผลิตภัณฑแลว

สามารถนําบรรจุภัณฑ /หีบหอ ไปใชประโยชนอยางอื่นได 
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บทคัดยอ 
    ปจจุบันการเติบโตของของอุตสาหกรรมงานกอสรางเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะงานกอสรางที่พักอาศัย

และสิ่งปลูกสรางขนาดเล็ก สงผลกอใหเกิดขยะจากเศษวัสดุกอสรางจํานวนมาก จากขอมูลงานวิจัยพบวาในปจจุบันขยะท่ีเกิดจาก

งานกอสรางมีปริมาณอยูรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีฝงกลบในบริเวณเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และมีแนวโนมของการเกิดขยะจากงาน

กอสรางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดเศษขยะจากวัสดุกอสรางอ ันเนื่องมาจากการกอสราง

บานพักอาศัย และแนวทางการจัดการขยะประเภทตางๆ รวมไปถึงวิธีการแกไขปญหาในการจัดการกระบวนการงานกอสราง ซึ่งผล

การศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดการวัสดุกอสราง ลดการสูญเสียวัสดุกอสรางระหวางการทํางาน และลดปริมาณ

การเกิดเศษขยะท่ีเกิดจากงานกอสราง ดวยกระบวนการระบบการบริหารจัดการวัสดุกอสรางและการวางแผนการดําเนินกอสราง

อยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสรางแนวทางการจัดการขยะและเศษวัสดุกอสราง เพ่ือตอยอดในการนําขยะท่ีเก ิดจากงาน

กอสรางกลับมาใชใหมในอนาคต  

คําสําคัญ: เศษวัสดุกอสราง, วิธีการจัดการ, บานพักอาศัย, วัสดุที่นํากลับมาใช 
 

Abstract 
    At the present, the construction industry was expansion and growth rapidly. Especially, the small 

residential building projects and small-scale building. All of these cause to increase construction waste. 

According to a previous research, amount of construction wastes approximately 30 % of the wastes in 

Bangkok landfill and trends to increase. So this study is focusing on the factors that are causes to construction 

waste from the residential and the approach of waste management, including to the solution to manage a 

construction process. The results of the study can be used to guide for construction material management, 

reduced the loss of construction materials and reduced the amount of waste from construction by 

management process of construction material and the efficient construction planning. Including to approach 

the solution to manage waste and fragment construction materials. For guideline to recycle the waste from 

construction as a new recycled material. 

Keywords: Construction Waste, Strategies, Residential Building, Recycled material 
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1. บทนํา 
 ในปจจุบัน งานกอสรางบานพักอาศัยขนาดเล็ก เร่ิมมี

การขยายตัวทางอุตสาหกรรมการกอสรางมากข้ึน สงผลให

ปริมาณขยะของเสียท่ีเกิดจากงานกอสรางมีปริมาณเพ่ิมมาก

ข้ึนตามไปดวย ซึ่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีการลักลอบท้ิง

เศษวัส ดุก อสร างโดย เฉล่ียประมาณวันละ  300 ตัน 

(โดยประมาณ) คิดเปนรอยละ 0.5 ของปริมาณขยะท้ังหมด 

(Pollution Control Department, 2010) [1] นอกจากนี้ยังพบวา

มีอัตราการเพิ่มข้ึนของขยะกอสรางเกิดข้ึนในหลายประเทศท่ี

มีการขยายตัวโครงการกอสราง เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต 

เปนตน จากการสํารวจปริมาณขยะจากวัสดุกอสรางของ 

Poon et al. (2003) [2] ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ฮองกง 

เกาหลีใต พบวามีสัดสวนปริมาณขยะเศษวัสดุกอสรางใน

โครงการกอสรางแสดงในรูปท่ี 1 

 

ขยะวัสดุกอสราง
13%

คอนกรีต
13%

วัสดุบุผิว
20%

ไมแบบ
28%

นั่งราน
9%

การเก็บรักษาวัสดุ
7%

การขนสง
10%

รูปท่ี 1 สัดสวนปริมาณขยะเศษวัสดุกอสรางในโครงการ
กอสรางท่ัวไป 

 

 จากการศึกษาของ Graas, Anis และ Gammal [3]  สรุปได

วา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการสูญเสียวัสดุในงานกอสราง 

ไดแก 

 ความลาชาขอมูล ความไมสมบูรณของแบบกอสราง การ

ควบคุมงานไมรัดกุม การเปล่ียนแปลงคนงาน การขาด

แรงงานชํานาญการ เทคโนโลยีอุ ปกรณล าส มัย การ

เปล่ียนแปลงระบบ การสูญเสียระหวางการขนสง ประกอบ

กับงานวิจัย Karim & Marosszeky [4] สาเหตุการเกิดขยะในงาน

กอสรางเกิด ใน 4 ข้ันตอนกอสรางหลัก ประกอบดวย 

ข้ันตอนการออกแบบและงานเอกสาร ข้ันตอนการจัดซื้อวัสดุ

กอสราง ขั้นตอนการเก็บรักษาวัสดุกอสราง ขั้นตอนการ

กอสราง แสดงดังรูปท่ี 2 

 เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุจึง

ตองมีการศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

กําจัดเศษวัสดุโดยสํานัก งานปกปองสิ่ งแวดลอมแหง

สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection 

หรือ USEPA) จึงไดมีการพัฒนาแนวคิดในการลดปริมาณเศษ

วัสดุที่ “แหลงกําเนิด” เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใชงาน

วัสดุใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชวัสดุมากกวาการนําของ

เสียมากําจัดหรือหาแนวทางในการจัดการภายหลัง วิธี

ดังกลาวจะชวยใหในกระบวนการกอสรางลดการส้ินเปลือง

เศษวัสดุจากการกอสรางได 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 สําหรับงานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดการ

สูญเสียของวัสดุกอสราง และเสนอแนวทางการจัดการเพื่อ

ลดขยะงานกอสรางบานพักอาศัยโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 2.1 เพ่ือศึกษาปริมาณและชนิดของเศษขยะวัสดุกอสราง

ท่ีเกิดข้ึน พรอมแนวทางการแกไข 

 2.2 เพ่ือศึกษาปจจัย ท่ีกอใหเกิดการสูญเสียของวัสดุ

กอสราง  

 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเศษวัสดุกอสราง ทั้งใน

สวนของการจัดการท่ีแหลงกําเนิด และแนวทางการนําเศษ

วัสดุมาใชใหมอีกคร้ัง 
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รูปท่ี 2 ความสัมพันธกระบวนการเกิดขยะในงานกอสราง และผูมีสวนเกี่ยวของในการเกิดขยะงานกอสราง 

ที่มา : (ดัดแปลงจาก Karim & Marosszeky, 1999) 

3. วิธีการวิจัย 
 3.1 สํารวจเก็บขอมูลงานกอสรางบานพักอาศัยจากการ
สัมภาษณวิศวกรโยธาภาคสนามในโครงการกอสราง บานพัก
อาศัย 2 ชั้น จํานวน 10 คน 

 3.2 วิเคราะหความสูญเสียท่ีเกิดจากวัสดุกอสราง 

 3.3 ศึกษาแนวทางการจัดการเศษขยะงานกอสรางต้ังแต
แหลงกําเนิด และการนําขยะกอสรางกลับไปใชใหม 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียวัสดุกอสราง 
 จากผลการศึกษาขอมูลการสัมภาษณวิศวกรโยธา

ภาคสนามในโครงการกอสราง บานพักอาศัย 2 ช้ัน จํานวน 

10 คน พบวาปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดความสูญเสียหรือขยะ

จากวัสดุกอสรางมากท่ีสุด คือ การตัดวัสดุเหลือเศษ ปญหา

ดังกลาวจะเกิดกับวัสดุกอสรางท่ีมีความยาวมาก เชน เหล็ก

เสริมคอนกรีต ทอขนาดตางๆ สายไฟ เปนตน นอกจากนี้ยัง

พบขยะจากงานกระเบื้องตกแตงพ้ืนผิว (ดังแสดงในรูปท่ี 3 

และรูปท่ี 4) จากขอมูลดังกลาวบงช้ีใหเห็นปญหาที่เกิดใน

กระบวนการกอสรางในข้ันตอนการวางแผนจัดการวัสดุ และ

การประสานงานท่ีถูกตองและชัดเจนของแตละฝายงานใน

กระบวนการ สอดคลองกับงานวิจัยสาเหตุการเกิดเศษวัสดุ

ในโครงการกอสราง (Faniran & Caban, 1998) [5] ใชคาดัชนี

ความสําคัญและอันดับการเกิดขยะพบวาการเกิดขยะ

กอสรางสวนใหญเกิดจากความผิดพลาดในการทํางานของ

มนุษย ในรูปแบบของการจัดการวัสดุ ดังนั้นในการแกปญหา

การเกิดขยะงานกอสราง สิ่งสําคัญคือ การสรางระบบจัดการ

ขยะ เร่ิมตนตั้งแตกระบวนการออกแบบ ตลอดจนถึงขั้นตอน

กระบวนการทํางานกอสราง  

  

 

รูปท่ี 3 ขยะกอสรางท่ีเกิดจากการตัดวัสดุเหลือเศษ 
(เหล็กเสน) 
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รูปท่ี 4 ขยะกอสรางท่ีเกิดจากการตัดวัสดุเหลือเศษ 
 

  4.1.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพโครงการ
กอสราง จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนโครงการกอสราง 
บานพักอาศัย 2 ช้ัน เพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาในการเกิด
เศษขยะที่เกิดจากงานกอสราง พบวา ปญหาที่เกิดข้ึนเกิด
จาก 
     1) สถานท่ีกองเก็บ โรงเก็บวัสดุ 
     2) พ้ืนท่ีและขั้นตอนในการทํางาน 
  4.1.2 การศึกษาแบบกอสรางเพ่ือลดการสูญเสียวัสดุ
กอสรางแบบกอสรางโครงการบานพักอาศัย โดยท่ัวไปแบง
ประเภทงานกอสรางออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก งาน
โครงสราง และงานสถาปตยกรรม กลุมวัสดุที่เปนปญหาใน
งานกอสรางบานพักอาศัย ประกอบดวย 
     1) วัสดุบุผิว ท้ังในสวนกระเบื้องปูพ้ืน และ
กระเบ้ืองบุผนัง   
     2) วัสดุงานฝาเพดาน สวนใหญพบปญหาใน
งานฝาประเภทยิปซัม และโครงคราวเพดาน 
     3) วัสดุโครงสราง พบปญหาในกรณีมีการ
เพ่ิมเติม ปรับแบบกอสราง วัสดุ ท่ี เกิดปญหาสวนใหญ 
ประกอบดวย เศษปูน เหล็กเสริมคอนกรีต และเศษทอ เปนตน 
 4.2 ความสูญเสียวัสดุกอสรางในโครงการ 
  จากการสํารวจโครงการกอสราง พบวาความสูญเสีย

วัสดุกอสรางท่ีเกิดข้ึนสวนใหญจะเกิดปญหาในสวนวัสดุงาน

สถาปตยกรรม และวัสดุโครงสรางอาคาร ดังแสดงในตาราง

ท่ี 1 พบวาแผนฝายิปซัมบอรดเปนวัสดุกอสรางที่มีปริมาณ

พ้ืนท่ีใชสอยสําหรับบานพักอาศัยมาก ในขณะเดียวกันแผน

ฝายิปซัมมีขนาดท่ีใหญ ขนาด กวาง x ยาว โดยทั่วไป

ประมาณ 1,200x2,400 มิลลิเมตร มีโอกาสในการตัดแบง

และเหลือเศษจากการตัดสูง จึงมีรอยละความสูญเสีย 

 

ตารางที่ 1 ความสูญเสียวัสดุกอสรางในโครงการกอสราง
บานพักอาศัย 2 ชั้น  

วัสดุ 

ปริมาณวัสดุ (ตร.ม.) 
รอยละ

ความ

สูญเสีย 

ใชจริงตาม

เน้ืองาน 

ความ

สูญเสียท่ี

เกิดข้ึน 

งานพ้ืน 

พ้ืนหองพัก 

ทางเดิน พ้ืน

หองน้ํา 

1,482.04 120.53 8.13 

งานผนัง 

กระเบ้ือง

หองน้ํา 

หองนอน 

982.63 48.17 4.92 

งานโครงสราง 

ปูน อิฐ หิน 

เหล็กเสริม

ตางๆ 

576.38 72.54 7.94 

งานฝาเพดาน 

แผนฝา

ยิปซัมบอรด 
170.45 25.47 14.94 

 
 4.3 แนวทางในการจัดการขยะวัสดุกอสราง 
 เนื่องจากวัสดุกอสรางสวนใหญเปนวัสดุที่มีความคงทน 
ยากตอการยอยสลาย แนวทางในการลดขยะท่ีเกิดจากงาน
กอสรางประกอบดวย 
  1) การลดปริมาณจากจุดเร่ิมตน คือ การออกแบบ

ใชเทคนิควิธีการกอสรางที่ทําใหเกิดเศษวัสดุนอยท่ีสุด  

  2) การนํากลับมาใชอีกคร้ัง คือ การนําเศษขยะท่ี

เกิดข้ึนในโครงการกอสรางกลับมาใชใหมอีกคร้ัง เชน การนํา

เศษอิฐ หิน ทราย มาใชในการปรับระดับพ้ืนท่ีกอสราง   

  3) การแปรรูปใหม คือ การนําเศษวัสดุกอสรางมา

แปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมในงานกอสราง เชน การนําเศษ
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คอนกรีตมาใชเปนมวลรวมหยาบ หรือการนําเศษเหล็กมา

หลอมเปนวัสดุใหม เปนตน 

  4.3.1 การจัดการขยะในกระบวนการเร่ิมตน 

    จากขอมูลภาคสนาม พบวาปญหาเร่ิมตนของ

การจัดการขยะในงานกอสรางท่ีสําคัญคือ การขาดการ

วางแผนในการใชวัสดุกอสรางท่ีชัดเจน เปนปจจัยที่สําคัญ

ท่ีสุด (รูปที่ 5) และสําหรับแนวทางการแกไขปญหาขยะวัสดุ

กอสราง สามารถวางแนวทางแกไขได 2 รูปแบบ คือ การ

แกไขปญหาท่ีจุดกําเนิด และ การแกไขปญหาโดยการนํา

กลับมาแปรรูปหรือใชใหม แสดงกระบวนการไดดังรูปท่ี 6 

 

 
รูปท่ี 5 สาเหตุการเกิดปญหาขยะกอสราง 

 

 
รูปท่ี 6 แนวทางการจัดการขยะกอสราง 

 

 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ขยะในงานกอสรางบานพักอาศัย 2 ชั้นท่ีพบเปน

ปริมาณมากท่ีสุด คือ วัสดุงานพื้นและผนัง งานโครงสราง 

และงานฝาเพดาน  

 5.2 สาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดขยะงานกอสรางมาก

ท่ีสุดคือ ขาดการวางแผนการใชวัสดุ และการเปลี่ยนแปลง

แบบกอสราง ปจจัยทางออมของการเกิดขยะในงานกอสราง 

คือ แรงงานและบุคลากรที่มีความรูในดานใหคําปรึกษาเร่ือง

การจัดการขยะงานกอสราง  

 5.3 แนวทางการจัดการขยะวัสดุกอสรางตองเร่ิมจากการ

ลดปริมาณจากจุดเร่ิมตน การนําเทคนิค วิธีกอสรางมาใชให

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แนวทางการนํากลับมาใชอีกคร้ัง 

และแนวทางการนําขยะจากงานกอสรางมาแปรรูปใหม 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 6.1 งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาปจจัยและปริมาณความ

สูญเสียวัสดุกอสรางที่เกิดจากการออกแบบและกอสราง มิได

รวมในเร่ืองมูลคาตนทุนงานกอสราง 

 6.2 กระบวนการจัดการขยะกอสราง และการคัดแยก

ขยะกอสราง ยังเปนปญหาสําคัญที่ทําใหแนวคิดการแกไข

ปญหาขยะวัสดุกอสรางยังไมเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ

อยางเต็มรูปแบบ 

 6.3 สําหรับผูประกอบการ สามารถนําแนวทางไปใชใน

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานโครงการเพ่ือลด

การสูญเสียวัสดุกอสรางในลําดับตอไป 
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บทคัดยอ 
    ระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ พื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบผสม พืชท่ีใชในระบบคือผักกูด (Diplazium esculentum) จาก
การทดลองพบวา เม่ือน้ําเสียผานระบบบําบัดมีคุณภาพดีข้ึน น้ํามีสีใสข้ึน ไมมีกล่ินเหม็น และไมมีคราบไขมัน โดยถังบําบัดท่ี 1 เปน
ระบบบําบัดน้ําเสียระบบพื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลผานผิวดิน มีอัตราการไหล 0.1221 ลูกบาศกเมตรตอวัน ถังบําบัดท่ี 2 และ 3 
เปนระบบบําบัดน้ําเสียระบบพ้ืนที่ชุมน้ําประดิษฐแบบไหลใตผิวตัวกลาง มีอัตราการไหลถังละ 0.1361 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใช
ระยะเวลา  9 วัน ในการเดินระบบ โดยที่ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของผักกูดเก็บ ขอมูลจากราก ใบ และลําตน นอกจากนี้ระบบ 
ยังมีประสิทธิภาพในการบําบัด คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) = 98.8% , คาซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand : COD) = 99.3% , คาทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) = 34.4% , คาสารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS) = 98.6% , คาน้ํามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) = 99.6% , คาทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) 
= 86.2%, คาออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (dissolved oxygen : DO) เพ่ิมข้ึน = 87.5% และคาความเปนกรดและดาง (pH value) อยู
ในชวง 5.7 ถึง 6.7 และมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิง จากกระบวนการบําบัดดวยการนําพืชมาใชในระบบบําบัดน้ําเสีย และ
เนนการบําบัดไมใชสารเคมี ตนทุนและพลังงานในระบบไมสูงมาก และสามารถปรับเปลี่ยนตามพื้นในการออกแบบได  และยัง
สามารถนําพืชในระบบบําบัดมาใชประโยชนได 
คําสําคัญ: บอบําบัดน้ําเสียชีวภาพ, ระบบบําบัดน้ําเสียระบบพื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลผานผิวดินผสมระบบพื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐ

แบบไหลใตผิวตัวกลาง, ผักกูด 
 

Abstract 
    From the experiment of combining constructed wetlands for wastewater treatment using diplazium 

esculentum, the result showed that wastewater quality was improved effectively. The wastewater color had 

clearer, odorless and no grease stains. Wastewater treatment system used for Tank 1 was Free Water Surface 

Flow Constructed Wetland (FWS) with water flow rate of 0.1221 cubic meters per day, then tank 2 and 3 were 

Subsurface Flow Constructed Wetlands (SF) with water flow rate of 0.1361 cubic meters per day. The duration 

for running the system was 9 days. The wastewater treatment system had no effect on the growth of 

diplazium esculentum by observing its roots, leaves and stems. Furthermore, the treatment system can 

effectively treat wastewater, with 98.8% of Biochemical Oxygen Demand (BOD), 86.2% of Total Kjeldahl 

Nitrogen (TKN), 87.5% of dissolved oxygen (DO), and pH value at 5.7 to 6.7, which pass the benchmark of 

wastewater. Therefore, constructed wetlands focusing on the treatment without using chemicals are the 
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alternative wastewater treatment because of their economic system, easy to operate and require low energy. 

Moreover, the system can be applied appropriately to others designed areas, and the treatment plant can 

also be used.    

Keywords: Constructed wetlands, Biological wastewater treatment, Free Water Surface Flow Constructed 

Wetland, Subsurface Flow Constructed Wetlands, Diplazium esculentum. 

 

 

1. บทนํา 
 ระบบท่ีจําลองแบบพ้ืนที่ชุมน้ํามาใชบําบัดน้ําเสียโดยการ

บดอัดดินใหแนน เพ่ือปลูกพืช เนนการบําบัดโดยใชระบบพืช

กรองน้ําเสียพืชกรองน้ําเสีย หมายถึงระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช

พืชในการกรองหรือฟอกน้ําใหสะอาดข้ึน อันเปนผลมาจาก

พืชจะดูดซับธาตุอาหารท่ีมีอยู ในน้ําเสียนําไปใชในการ

เจริญเติบโต และการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรียท่ีอยู

ในดิน ระบบพืชกรองน้ําเสียสามารถรองรับการใชงานไดใน

ระยะยาว จึงไมจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบ เพียงแต

ปลอยใหระบบไดมีการพัก หลังจากการปลอยน้ําแหงโดย

รูปแบบเทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียดวยระบบพืชกรองน้ําเสียท่ี

ไดทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาข้ึน ยึดหลักการตามแนว

พระราชดําริโดยการทําแปลง หรือบอเพ่ือกักเก็บน้ําเสียท่ีได

จากชุมชน และปลูกพืชท่ีผานการคัดเลือกวาเหมาะสม   

เชน ธูปฤาษี กกกลม และหญาแฝกอินโดนีเซีย ชวยในการ

บําบัดน้ําเสียอาศัยการกรองน้ําเสียขณะท่ีไหลผานแปลง

หญาและการปลดปลอยก าซออกซิ เจน ท่ีไดจ ากการ

สังเคราะหแสงใหกับน้ําเสียนั้น รวมกับการใชดินผสมทราย

ชวยในการกรองน้ําเสีย และ  การยอยสลายสารอินทรียโดย

จุลินทรียในดิน เพื่อใหการบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน สําหรับเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนจะมีลักษณะการใหน้ําเสีย 

หรือระบายน้ําเสียเขาสูระบบเพ่ือใหจุลินทรียในดินมีโอกาส

ไดพักตัวและระบายน้ําท่ีผานการบําบัดออกจากระบบโดย

ปลอยระบายน้ําออกทางระบบทอใตดินสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

เม่ืออายุของหญาครบระยะเวลาท่ีใชในการบําบัดควรมีการ

ตัดหญานั้นออกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดใหกับ

ระบบ หญาที่ตัดออกเหลานี้สามารถนําไปใชเลี้ยงสัตวได [1] 

น้ําเสียเปนปญหาตอเนื่องท่ีกอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม

อยางมากมาย จังหวัดกาญจนบุรี เปนจั งหวัดหนึ่ งที่ มี

อุตสาหกรรมธุรกิจการทองเท่ียว ท่ีจุดขายดวยความเปน

ธรรมชาติ และสิ่งที่มีผลตามมา คือปญหาดานส่ิงแวดลอมไม

วาเปนขยะมูลฝอย น้ําเสียจากแหลงตาง ๆ ซึ่งอาจจาก

จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีมากขึ้น มีการใชน้ํามากขึ้น ก็เกิดน้ํา

เสียมาก และอาจเกิดจากการขาดการดูแลท่ีดีจากผู ท่ี

รับผิดชอบ โดยสวนมากน้ํา เสียท่ีถูกปลอยออกมาจาก

โรงแรม รีสอรท บานพักอาศัย รานอาหารและภัตตาคารตาง 

ๆ จะเปนน้ําเสียท่ีมีสารเคมีนอยกวาที่ปลอยจากโรงงาน

อุตสาหกรรมตา ง ๆ แตจะ เปน น้ํ าเ สียที่ เกิดจากสาร

สารอินทรียเปนสวนใหญ ซึ่งจะกอเกิดปญหาเร่ืองกล่ินเหม็น 

และคราบน้ํามันเปนสวนใหญ  จึงควรมีการบําบัดกอนท่ีจะ

ปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิ

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 2.1 เพ่ือสรางระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ โดยใชพืชชวย

บําบัด 

 2.2 เพ่ือสรางถังบําบัดน้ําเสียจากวัสดุเหลือใช 

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 3.1 ศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ แบบผสมระบบ

พ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลผานผิวดิน และระบบบําบัดน้ํา

เสียระบบพ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลใตผิวตัวกลาง  

 3.2 ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเสียชีวภาพ จากวัสดุ

เหลือใชจากสถานประกอบการ และนําพืชชวยในการบําบัด

น้ําเสียจากโรงแรม รีสอรท บานพักอาศัย รานอาหารและ

ภัตตาคาร  ตาง ๆ 
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4. วิธีการทดลอง 
 4.1 ออกแบบระบบ ขนาดของชุดจําลองระบบบําบัดน้ํา

เสียแบบชีวภาพ ทําจากวัสดุเหลือใชจากถังเหลือใช จาก

สถานประกอบการ หรือภายในชุมชน สามารถใชงานใน

สถานท่ีตาง ๆ ได และมีการนําพืชมาใชในการบําบัด โดย

นํามาทําความสะอาดกอนใชงาน ภายระบบบําบัดน้ําเสียมี

ท้ังหมด 3 ถัง โดยมีรายระเอียดของชุดการทดลองดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

 
รูปท่ี 2 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียระบบพ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐ

แบบไหลผานผิวดิน และระบบพ้ืนที่ชุมน้ําประดิษฐแบบไหล

ใตผิวตัวกลาง 

  4.1.1 ถังบํา บัดที่  1 มีสั ดสวนระบบพ้ืน ท่ี ชุมน้ํ า

ประดิษฐแบบไหลผานผิวดิน ใชหินขนาด ¾ นิ้ว ใสลงท่ีถัง มี

ความยาวของพ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐ 1.12 เมตร ความกวาง 

0.97 เมตร ความลึกชั้นหิน 0.42 เมตร ชองวางระหวาง 

0.47 เมตร ความลึกของน้ํา 0.14 เมตร ระยะเก็บกักน้ํา 3 

วัน ดังรูปที่ 3 

  4.1.2 ถังบําบัดท่ี 2 และ 3 มีสัดสวนระบบพื้นท่ีชุม

น้ําประดิษฐแบบไหลใตผิวตัวกลาง ใชหินขนาด ¾ นิ้ว มี

ความยาวของพื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐ 1.12 เมตร ความกวาง 

0.97 เมตร ความลึกช้ันหิน 0.8 เมตร ชองวางระหวาง 0.47 

เมตร ระยะเก็บกักน้ํา 3 วัน ดังรูปท่ี 4 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางพืชที่ชุมน้ําประดิษฐแบบไหลผานผิวดิน 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางสัดสวนพืชท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลใตผิว 

ตัวกลาง 

 

 4.2 การคํานวณอัตราภาระรับน้ําทางชลศาสตร อัตรา

ภาระรับน้ําทางชลศาสตรและภาระบรรทุกสารอินทรียของ

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ โดยกําหนดคาอัตราการไหล
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ของแตละชุดการทดลอง แลวนํามาคํานวณหาระยะเวลาเก็บ

กักน้ําในแตละชุดการทดลอง โดยใชสูตรการคํานวณของ

พ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐในแตละสวนดังตอไปนี ้

  4.2.1 พื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลผานพื้นผิว 

(Reed et al., 1996) 

 
  4.2.2 พื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลใตผิวตัวกลาง 

(Metcalf and Eddy, 2003) 

 
โดยที่   Q = อัตราการไหลเฉลี่ยของน้ํา (ลูกบาศกเมตร/วัน) 

  L = ความยาวของพ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐ(เมตร) 

  W= ความกวางของพ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐ(เมตร) 

  dn = ความลึกของชั้นดิน(เมตร) 

  dw = ความลึกของน้ํา(เมตร) 

  n = อัตราชองวางดิน 

  t = ระยะเวลาเก็บกักน้ํา(วัน) 

 4.3 การเดินระบบน้ําเสีย โดยนําน้ําเสียจากชุมชนเขาสู

ถังเพ่ือเก็บน้ํากอนเขาสูระบบกอนเขาชุดจําลองระบบบําบัด

น้ําเสียทั้ง 3 ถัง ทําการเดินระบบเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพ

การบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ํา เสียท้ัง 3 ถั ง โดย

กําหนดเปนระยะเวลา 9 วัน 

 4.4 การเตรียมพืช  พืชที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ ผัก

กูด(Diplazium esculentum) จัดเปนผักพ้ืนบานของไทย

ชนิดหนึ่งท่ีไดรับความนิยมแพรหลาย ผักกูดเจริญไดดีใน

พ้ืนท่ีชุมช้ืนสูงและมีแสงแดดสองลงมาไดในบางชวงของวัน 

อาทิ ลําหวย ลําธารและแมน้ําท่ีมีน้ําสะอาดไหลผาน [2] ผัก

กูดจัดเปนเฟรนขนาดใหญ ท่ีมีเหงาตั้งตรง และมีความสูง

มากกวา 1 เมตรขึ้นไป เหงาปกคลุมไปดวยใบเกล็ด เกล็ดมี

ขนาดกวางประมาณ 1 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 1 

เซนติเมตร โดยทําการคัดเลือกพืชที่มีขนาดใกลเคียงกัน 

ปลูกในแบบจําลอง โดยมีระยะปลูกระหวางตนหางกัน 0.15 

เมตร ความหนาแนน เท ากั บ  45 ต นต อ ตารางเมต ร 

ระยะเวลาใหพืชพักตัวกอนเร่ิมการทดลองประมาณ 2 

สัปดาห โดยผักกูดนั้นชวยเพิ่มพืชจะดูดซับธาตุอาหารท่ีมีอยู

ในน้ําเสียนําไปใชในการเจริญเติบโต ยอยสลายสารอินทรีย

โดยจุลินทรียท่ีอยูในดิน ซึ่งเปนการใชสารธรรมชาติเปนตัว

กรองน้ํา และยังใชเปนสามารถนํามาทํายาหรือประกอบ

อาหารได นอกจากนี้ยังชวยปรับภูมิทัศนใหดีสวยงามได 

 

5. ผลการทดลอง 
 การเก็บตัวอยางน้ํา ชวงระยะเวลาการเดินระบบบําบัด

น้ําเสียเปนระยะเวลา 9 วัน โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ํา

เสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และน้ําเสียออกจาก

ระบบ เพ่ือวัดคา BOD , COD , TDS , SS , Fat , Oil and 

Grease , TKN , pH และ DO นําไปประเมินประสิทธิภาพ

การบําบัดดังรูปท่ี 5 ถึง 12 

 

 
รูปที่ 5 คา pH น้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และ

น้ําออกจากระบบ 
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รูปท่ี 6 คา TKN น้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และ

น้ําออกจากระบบ 
 

 
รูปท่ี 7 คา BOD น้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และ

น้ําออกจากระบบ 
 

 
รูปท่ี 8 คา COD น้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และ

น้ําออกจากระบบ 
 

 
รูปท่ี 9 คา TDS น้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และ

น้ําออกจากระบบ 
 

 
รูปท่ี 10 คา SS น้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และ

น้ําออกจากระบบ 
 

 
รูปที่ 11 คา Fat , Oil and Grease น้ําเสียกอนเขาระบบ 

น้ําเสียในระบบ และน้ําออกจากระบบ 
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รูปท่ี 12  คา DO น้ําเสียกอนเขาระบบ น้ําเสียในระบบ และ

น้ําออกจากระบบ 
 

 4.6 ลักษณะน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาเมื่อน้ํา
เสียผานระบบบําบัด คุณภาพน้ําเสียจะดีข้ึน จากน้ําเสียกอน
เขาระบบมีกลิ่นเหม็น มีคราบน้ํามัน และสีน้ําขุนดํา มี
ตะกอนดําเปนจํานวนมาก เมื่อผานในระบบเร่ิมไมมีกลิ่น
เหม็น ไมมีคราบไขมันและน้ําเร่ิมใส มีตะกอนเพียงเล็กนอย 
และเม่ืออกจากระบบไมพบคราบน้ํามัน น้ํามีความใสขึ้น มี
ตะกอนนอยมากดังตารางท่ี 1 
 4.7 การเก็บตัวอยางการเจริญเติบโตของพืช  โดยเก็บ
ขอมูลการเจริญเติบโตของพืช ผักกูดในระบบ จากการแตก
ราก ขนาดของใบ และความยาวของลําตนดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะน้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสีย 
สถานท่ีเก็บนํ้า สี กล่ิน ความขุน 

น้ําเสียกอนเขาระบบ ดําใส มีคราบน้ํามัน มีกล่ินเหม็นไขมัน ขุนมีกอนตะกอนสีดํา 
น้ําเสียในระบบ ใส ไมมีคราบน้ํามัน ไมมีกล่ินเหม็น ใส มีตะกอนเล็กนอย 
น้ําออกจากระบบ ใส ไมมีกล่ินเหม็น ใส มีตะกอนเล็กนอย 

 
ตารางที่ 2 การเก็บขอมูลพืชอยูในระบบบําบัด 

พืช ผักกูด 

สัปดาห หัวขอ 
สังเกตลักษณะทางกายภาพ 

ถังท่ี 1 ถังท่ี 2 ถังท่ี 3 

สัปดาหท่ี 
1 

ราก เร่ิมมีรากออนงอกออกมา เร่ิมมีรากออนงอกออกมา เร่ิมมีรากออนงอกออกมา 

ใบ เร่ิมมีใบออนงอกออกมา เร่ิมมีใบออนงอกออกมา เร่ิมมีใบออนงอกออกมา 

ลําตน 39 ซม. 40 ซม. 45 ซม. 

สัปดาหท่ี 
2 

ราก รากออนงอกออกมา รากออนงอกออกมา รากออนงอกออกมา 

ใบ 
เร่ิมมีใบออนงอกออกมากานใบยาว 

34 ซม. 
เร่ิมมีใบออนงอกออกมากาน

ใบยาว 37 ซม. 
เร่ิมมีใบออนงอกออกมา

กานใบยาว 40 ซม. 
ลําตน 43 ซม. 50 ซม. 55 ซม. 

สัปดาหท่ี 
3 

ราก 
รากเร่ิมมีการแตกออกมาเปนราก

ฝอยเล็กๆ 
รากเร่ิมมีการแตกออกมาเปน

รากฝอยเล็กๆ 
รากเร่ิมมีการแตกออกมา

เปนรากฝอยเล็กๆ 

ใบ 
ใบมีขนาดตางกัน กานใบยาว 40 

ซม. 
ใบมีขนาดตางกัน กานใบยาว 

42 ซม. 
ใบมีขนาดตางกัน กานใบ

ยาว 47 ซม. 
ลําตน 53 ซม. 56 ซม. 59 ซม. 

สัปดาหท่ี 
3 

ราก 
รากเร่ิมมีการแตกออกมาเปนราก

ฝอยเล็กๆ 
รากเร่ิมมีการแตกออกมาเปน

รากฝอยเล็กๆ 
รากเร่ิมมีการแตกออกมา

เปนรากฝอยเล็กๆ 

ใบ 
ใบมีขนาดตางกัน กานใบยาว 48 

ซม. 
ใบมีขนาดตางกัน กานใบยาว 

53 ซม. 
ใบมีขนาดตางกัน กานใบ

ยาว 56 ซม. 
ลําตน 61 ซม. 64 ซม. 67 ซ.ม. 
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5. อภปิรายผล 
 การใชระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ โดยใชพืชที่ ชุมน้ํา
ประดิษฐแบบไหลผานผิวดิน ผสมกับพืชท่ีชุมน้ําประดิษฐ
แบบไหลใตผิวตัวกลางในการบําบัดน้ําเสีย ในการบําบัดน้ํา
เสีย พืชจะชวยการกรองน้ําใหสะอาดข้ึน พืชจะดูดซับธาตุ
อาหารที่มีอยูในน้ําเสียนําไปใชในการเจริญเติบโต การยอย
สลายสารอินทรียโดยจุลินทรียท่ีอยูในดิน ซึ่งเปนการใชสาร
ธรรมชาติเปนตัวกรองน้ํา  พรอมกับการใชสารจุลินทรียเปน
ตัวทําลายแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดกล่ินตาง ๆ [3] โดยที่ตนทุน
ในการกอสรางไมสูง และมีประสิทธิ์ภาพสามารถบําบัดคา 
คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 
98.8% , คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) 
= 99.3% , คาทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved 
Solids) = 34.4% , คาสารแขวนลอย (Suspended Solids 
: SS) = 98.6% , คาน้ํามันและไขมัน (Fat , Oil and 
Grease) = 99.6% , คาทีเคเอ็น (Total Kjeldahl 
Nitrogen: TKN) = 86.2% , คาออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 
(dissolved oxygen : DO) เพิ่มขึ้น = 87.5% และคาความ
เปนกรดและดาง       (pH value) อยูในชวง 5.7 ถึง 6.7 
[4] การนําเอาพื้นท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลผานพ้ืนผิว และ
พ้ืนท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลใตผิวตัวกลาง ท้ัง 2 ระบบมี
ขอดีขอ เสียแตกตางกันในเร่ืองของประสิทธิภาพในการ
บําบัด จึงมีความพยายามนําเอาระบบทั้ง    2 แบบ มา
รวมกันภายในบอเดียวกัน เพ่ือทําใหประสิทธิภาพการบําบัด
ดีขึ้น  
 

6. สรุปผลวิจัย  
 จากการนําระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ แบบพ้ืนท่ีชุมน้ํา
ประดิษฐแบบไหลผานผิวดินและระบบบําบัดน้ําเสียระบบ
พ้ืน ท่ีชุมน้ําประดิษฐแบบไหลใตผิว ตัวกลาง ดวยผักกูด 
บําบัดน้ําเสียจากโรงแรม รีสอรท บานพักอาศัย รานอาหาร
และภัตตาคาร  ตาง ๆ พบวาสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตนทุนในการการกอสรางระบบไมสูง ใช
พลังงานนอย อุปกรณไมซับซอนมาก นําถังที่ใชแลวจาก
สถานประกอบการ หรือหาไดใน ชุมชน มาดัดแปลง ให
เหมาะสมกับพื้นท่ี ท่ีนําไปใชงาน พรอมแตงภูมิทัศนให
สวยงาม และสามารถนําผัดกูดท่ีใชประโยชนตอได 
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โดยการใชส่ือสังคมออนไลนประกอบการสอน  

Behavior modification for the second year students of Faculty of 

Accounting in Thonburi Studies by social media system assisted 
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ประกอบการสอนของ นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบัญชี โดยกลุมตัวอยางเลือกโดยวิธีเจาะจง ไดมาจากซึ่งไดมาจาก  นักศึกษาช้ันปท่ี 2 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยการศึกษาเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2559   จากจํานวนหองเรียน 4 หอง 

เลือกมา 3 หอง  จํานวน 100 คน โดยเลือก 3 หองท่ีเปนนักศึกษาภาควันอาทิตยซึ่งสะดวกในการจัดเก็บขอมูล โดยเคร่ืองมือใน

การเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบไปดวย แผนการเรียนรูโดยใชส่ือสังคมออนไลนประกอบการสอนวิชาธนบุรีศึกษา,แบบวัด

พฤติกรรมการเรียน (Observation form) และแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชส่ือสังคมออนไลน (Questionnaire) โดย

ใชลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และเกณฑการใหคะแนนแบบ Likert Scale และใชคาเฉล่ียเลขคณิต และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

    ซึ่งผลการวิจัยพบวาเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาธนบุรีศึกษาของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 คณะบัญชีกอนและหลัง

การเรียนโดยใชส่ือสังคมออนไลนประกอบการสอนนั้นพบวา ในสวนพฤติกรรมหลังจากการเรียนโดยใชสื่อสังคมออนไลนแลว

เพ่ิมขึ้นจากเดิมโดยในสวน ความพรอมของการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย 4.46 อยูในระดับ ดี การมีสวนรวมของผูเรียนในการเรียน

การสอน ของผูเรียน มีคาเฉลี่ย 4.86  อยูในระดับ ดีมาก และในสวนของบรรยากาศ และพฤติกรรมอื่นๆในหองเรียนของผูเรียน

ของผูเรียน มีคาเฉลี่ย 1.33 อยูในระดับ นอยท่ีสุด และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการนําระบบส่ือสังคม

ออนไลน  เขามาใชในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.80 อยูในระดับ มากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนสวนใหญชอบ และอยากเรียน

ดวยวิธีการนี ้

คําสําคัญ: การปรับพฤติกรรม, ส่ือสังคมออนไลน, ธนบุรีศึกษา  
 

Abstract 
    This research aims to compare the Behavior modification for the second year students of Faculty of 

Accounting in Thonburi Studies after and before teaching by social media system assisted. And Satisfaction 

Study about learning by social media system assisted for the second year students of Faculty of Accounting. 
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and the sample group of this study used purposive sampling method of the samples were composed 100 

students choose from three classroom of four from the second year students class of Sunday because Ease 

to collect data. The research instruments were Teaching plan about Thonburi Studies by social media system 

assisted, Observation form and Questionnaire Satisfaction about learning by social media system assisted Data 

were analyzed by “Rating Scale: Likert Scale” and Statistical data analysis by average and standard deviation. 

    The results of research compare the Behavior modification modification for the second year 

students of Faculty of Accounting. A part of  “The availability of teaching” have average 4.46 were at good 

level. A part of “The participation of students” have average 4.86  were at very good level. And a part of 

“Climate and other behavior in classroom” have average 1.33 were at least level. The opinions of the sample 

group about the study by social media system assisted have average 4.80  were at very good level and 

they’re happy for study by social media system assisted in classroom. 

Keywords: Behavior modification, Social media, Thonburi Studies 
 
 

1. บทนํา 
 เทคโนโลยีการศึกษาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการชวย

แกปญหาทางดานการศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปได ไมวาจะเปน

ในดานการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ

อยาง ย่ิง การนํา เทคโนโลยีสมัย ใหมมาใช เ พ่ือเ พ่ิมพูน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรูแกผู เรียน (กิ

ดานันท มลิทอง,2543) 

 ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในวงการตางๆ

มากมายจากความกาวหนาของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

และการแพรหลายของอินเทอรเน็ตทําใหเราสามารถรับ

ขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว สงผลใหเกิดการกระจายขอมูล

ขาวสารซึ่งเปนลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง มีระบบ

การตอบสนองไดทันที รวมไปถึงการแบงปนทรัพยากรใน

เครือขาย ใหมีการใชฐานขอมูลรวมกัน ตลอดจนการ

ติดตอสื่อสารกันระหวางเครือขาย ซึ่งตอบสนองความ

ตองการของมนุษยในดานการติดตอส่ือสารหรือมีปฏิสัมพันธ 

และดวยความตองการของมนุษยท่ีตองการติดตอสื่อสารกัน

หรือมีปฏิสัมพันธกันนี้เอง จึงทําใหมีการพัฒนาความคิดใน

การสรางเคร่ืองมือตางๆขึ้นมารองรับ สิ่งเหลานี้จึงเปน

พ้ืนฐานการเกิดส่ือสังคมออนไลน (Social media) ข้ึนเมื่อ

สังคมอินเทอรเน็ตในยุคปจจุบันเร่ิมเขาสูสังคมออนไลน จึง

ไดมีการพัฒนาเว็บไซตใน ลักษณะSocial Networking 

Service เกิดข้ึนมากมายในสังคมอินเทอรเน็ตยุคกลางหรือ

ยุคปลายๆของ Web 2.0 มีการพัฒนาเว็บไซตท่ีเรียกวา 

Web Application หรือโปรแกรมตางๆ ที่มีการโตตอบกับ

ผูใชงานมากขึ้น ผูใชงานแตละคนสามารถโตตอบกันไดผาน

หนาเว็บ ทําใหมีเว็บไซตในลักษณะSocial Networking 

Service (SNS) เกิดข้ึนมากมาย เปน บริการผานเว็บไซตท่ี

เปน จุดเชื่อมโยงระหวางบุคคลแตละบุคคลที่มีเครือขาย

สังคมของตัว เองผ านเครือ ขายอิน เทอรเน็ต  รวมทั้ ง 

เช่ือมโยงบริการตางๆอยาง E-mail, Webboard, Blog เขา

ดวยกัน ซึ่งทําใหสังคมในปจจุบันจึงกลายเปนสังคมท่ีเช่ือง

โยงกันดวยเครือขายตางๆ ทําใหสามารถรับรูขอมูลกันได

อยางกวางขวางผานระบบอินเทอรเน็ต  

 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆซึ่งทุก

วันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร เนื้อหา บทความ 

ความรู หรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนไดมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

ซึ่งมีการพัฒนาในดานการเรียนรูซึ่งไมไดมีอยูแคเพียงใน

หนังสือเหมือนสมัยกอน แตปจจุบันนี้สามารถเขาถึงเนื้อหา

ของวิชาการเรียนการสอนไดจากอินเทอรเน็ต จากการเขา

เว็บไซตตางๆ เพ่ือสืบหาขอมูลเพ่ือประกอบในการเรียนการ
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สอนไดอยางสะดวกซึ่งใหประโยชนในแงของความสะดวก 

รวดเร็ว ไมจําเปนตองไปหองสมุดเพ่ือคนหาขอมูลตางๆ

เหมือนสมัยกอน อยางเชนกรณีการเรียนการสอนภายใน

หองเรียนถานักศึกษาตองการทราบขอมูลหรือตองการคนหา

ขอ มูลตางๆก็แค ใชระบบการคนหาจากระบบ Social 

media ผานอุปกรณตางๆไมวาจะเปนเคร่ืองคอมพิวเตอร 

แท็บเล็ต หรือแมกระท่ังโทรศัพทมือถือ คนหาขอมูลไดอยาง

งายดาย  

 จากการสังเกตพฤติกรรมของนัก ศึกษา คณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยการศึกษาเทคโนโลยีศรีวัฒนา

บริหารธุรกิจ ซึ่งภาพรวมโดยพ้ืนฐานสวนมากนักศึกษาท่ีมา

เรียนเปนนักศึกษาท่ีมีภาระหนาที่ในงานประจําอยูแลว และ

ตองการมาเรียนเพ่ือเพ่ิมเติมความรู หรือตองการวุฒิทาง

การศึกษาเพ่ือไปพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพในอนาคต 

ซึ่งนักศึกษาเหลานี้ในชวงวันธรรมดาจันทรถึงศุกรนั้นจะตอง

ทํางานประจํา และหลังจากการทํางานจะตองมาเรียนในชวง

เย็นและชวงวันหยุดท้ังวัน เสารและอาทิตย ซึ่งโดยรวม

พฤติกรรมของนักศึกษาเหลานี้มีความต้ังใจในการเรียนอยาง

มาก แตดวยภาระหนาท่ีการงานรวมถึง ความเหนื่อยลาจาก

การทํางาน สงผลมาถึงการเรียนในหองเรียน และดวย

เนื้อหาในการเรียนการสอนบางวิชาซึ่งเปนวิชาท่ีเนื้อหา

อาจจะเขาใจยากหรือเปนเนื้อหาท่ีมีความนาสนใจนอย ซึ่ง

สงผลใหผูเรียนอาจจะเกิดพฤติกรรมเบ่ือหนายในการเรียน

การสอนหรืออาจจะเรียนไมรูเร่ือง ทําใหไมอยากเรียน และ

ไมสนใจในเนื้อหาจนบางคร้ังอาจจะพลาดในเนื้อหาสวน

สําคัญๆไปและอาจจะสงผลในการสอบทําใหทําขอสอบไมได 

ทําใหสอบตกและตองมาลงทะเบียนเรียนใหม ทําใหเสียท้ัง

คาใชจายและเสียเวลาไปอยางนาเสียดาย 

 ดังนั้นหากผูสอนไมมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให

กาวทันกับเทคโนโลยีดวยแลว นักศึกษาก็อาจจะได รับ

คว าม รู ท่ี ไ ม ทั น ส มัย  ไ ม ทัน ต อ เหตุ ก ารณ  แล ะก าร

เปล่ียนแปลงทางสังคม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) และ

อยางย่ิงในดานการเรียนการสอนยุคปจจุบัน พบวา สังคม

ออนไลนมีแนวโนมที่จะเขามามีบทบาทในกิจกรรมการเรียน

การสอนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะกับผูสอนสามารถใชเครือขาย

สังคมออนไลนในการใหขอ มูลขาวสาร แลกเปลี่ยนใน

รูปแบบขอความ ภาพนิ่ ง และภาพ เคลื่อนไหว การ

สอดแทรกเนื้อหาใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการ

สอนโดยผานทางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน ชวยให

เขาถึงขอมูลเนื้อหาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมท้ังการ

เปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีไมสามารถเขาเรียนไดตามเวลาปกติ

แตยังสามารถเรียนรูไดเทากับที่เรียนในช้ันเรียนเชนเดียวกัน 

ด ว ย เห ตุนี้ เค รือ ข ายสั งคมอ อนไ ลน จึ งเป นกา รเพิ่ ม

สัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียนหรือระหวางผูเรียน

ดวยกัน อีกทั้งยังจะชวยปรับพฤติกรรมในการเรียนใหผูเรียน

มีความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียน เพ่ิมการปฎิสัมพันธระหวาง

ผูสอนและผูเรียนในการตอบคําถาม การสอบถามขอสงสัย 

นํา เสนอ หัวข อหรือประเด็น ท่ีน าสน ใจ รวมถึงความ

กระตือรือรนในการเรียนการสอน (รายงานการวิจัยเร่ือง

การศึกษาการใช Social media ในการจัดการเรียนรูของครู

, 2558) 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการสงเสริม

การใชสื่อสังคมออนไลน (Social media)ในการเรียนการ

สอนเพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาเพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพตอไป  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาธนบุรีศึกษา

ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบัญชี กอนกับหลังเรียนโดยใช

ส่ือสังคมออนไลนประกอบการสอน 

 2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชส่ือสังคม

ออนไลนประกอบการสอนของ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 คณะบัญชี 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 สมมติฐานในการวิจัย 

  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน

ช้ันป ท่ี  2 คณะบัญชีกอนกับห ลังเ รียนโดยใช ส่ือ สังคม

ออนไลนประกอบการสอน 
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 3.2 ขอบเขตการวิจัย 

  3.2.1 กลุมประชากร นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยการศึกษาเทคโนโลยีศรีวัฒนา

บริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2559 

  3.2.2 กลุมตัวอยาง ไดมาจากซึ่งไดมาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจํานวนหองเรียน 

4 หอง เลือกมา 3 หอง  จํานวน 100 คน โดยเลือก 3 หองท่ี

เปนนักศึกษาภาควันอาทิตยซึ่งสะดวกในการจัดเก็บขอมูล 

  3.3.3 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย คือ วิชา ธนบุรีศึกษา 

00 6014 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยการศึกษา

เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 

  3.3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีดังนี ้

     1) แผนการเรียนรูโดยใชส่ือสังคมออนไลน

ประกอบการสอนวิชาธนบุรีศึกษา  

     2) แบบวัดพฤติกรรมการเรียน (Observation 

form)  

     3) แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช

ส่ือสังคมออนไลน (Questionnaire)  

 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลกันท่ี 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี

วัฒนาบริหารธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.3.1 การเก็บ รวบรวมขอมูล โด ยการประเมิน

พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีเขาเรียนในวิชาธนบุรีศึกษาท้ัง 3 

หองโดยใหผูสังเกตใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-

participant Observation) โดยเก็บขอมูลของผูเรียนกอน

การเรียนดวยโดยใชสื่อสังคมออนไลนประกอบการสอน และ

หลังจากการเรียนการโดยใชส่ือสังคมออนไลนประกอบการ

สอน 

  3.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยใชวิธีการแจก

แบบสอบถามโดยตรงแกนักศึกษาท่ีเรียนวิชาธนบุรีศึกษา 

จํานวน 100 คน   

     3.3.2.1 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและอธิบายวิธีการทําแบบสอบถามความ

คิดเห็น 

     3.3.2.2 ใหผูเรียน ท่ีเรียนดวยการนําระบบ 

Social mediaเขามาใชในการชวยสอน ทําแบบสอบถาม

ความคิดเห็น โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที 

     3.3.2.3 เก็บรวบรวมขอมูล และนําผลท่ีไดมา

วิเคราะหทางสถิติตอไป 

  3.3.3 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลวิจัยการปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาธนบุรีศึกษา

ของนักศึกษาช้ันป ท่ี 2 คณะบัญชี โดยการใช ส่ือสังคม

ออนไลนประกอบการสอน สามารถนําผลวิจัยมาอภิปรายได

ดังนี ้  

 4.1 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาธนบุรีศึกษา

ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบัญชี กอนกับหลังเรียนโดยใช

ส่ือสังคมออนไลนประกอบการสอน จากสมมติฐานการวิจัย

การใช Social Media ในการเรียนการสอนสามารถปรับ

พฤติกรรมการเรียนรูภายในหองเรียนของนักศึกษา สามารถ

ดึงดูดความสนใจและกระตุนใหนักศึกษาสนใจและมีความรู

เขาใจในเร่ืองบทเรียนมากขึ้น ผูวิจัยพบวาผู เรียนมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนการสอนหลังจากไดเรียน

ดวยการนําระบบ Social media มาชวยในการเรียนการ

สอน โดยในสวนของความพรอมของการเรียนการสอน มี

คาเฉล่ีย 4.46 อยูในระดับ ดีโดยในสวนของผูเรียนมีการเขา

เรียนตรงตามเวลาท่ีกําหนด และมีเอกสารประกอบการเรียน

การสอน มากข้ึน การมีสวนรวมของผูเรียนในการเรียนการ

สอน ของผูเรียน มีคาเฉล่ีย 4.86  อยูในระดับ ดีมาก ซึ่ง

ผูเรียนมีการปรับพฤติกรรมในการจดอธิบายเนื้อหาในการ

เรียนการสอน  การตอบคําถาม การสอบถามขอสงสัย 

นํา เสนอ หัวข อหรือประเด็น ท่ีน าสน ใจ รวมถึงความ

กระตือรือรนในการเรียนการสอน มากขึ้น และบรรยากาศ

และพฤติกรรมอื่นๆในหองเรียนของผูเรียนของผูเรียนหลัง

การเรียนดวยการนําระบบ Social media มีคาเฉล่ีย 1.33 

อยูในระดับ นอยที่สุด ซึ่งพฤติกรรมในการพูดคุยกันในหอง 

การใชเคร่ืองมือส่ือสารท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ

การออกจากหองเพ่ือไปทํากิจกรรมอื่นๆไดลดนอยลง มีปฎิ
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สัมพันธกับผูสอนในชั่วโมงเรียนมากข้ึน ผูเรียนมีทาทางเบื่อ

หนายกับการเรียนการสอนนอยลง อีกท้ังบรรยากาศในการ

เรียนการสอนมีความนาสนใจมากข้ึน จะเห็นไดวาคะแนน

จากการประเมินพฤติกรรมผูเรียนหลังเรียนจากการเรียนโดย

ใชส่ือสังคมออนไลนประกอบการสอน มีคะแนนสูงกวา

คะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชส่ือสังคม

ออนไลนประกอบการสอนของ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 คณะบัญชี

พบวาผูเรียนมีความคิดเห็นตอการนําระบบ Social media 

เขามาชวยสอนโดยมีคาเฉลี่ย 4.80 อยูในระดับ มากท่ีสุด 

ท้ังนี้ เนื่องจากผูเรียนสวนใหญชอบ และอยากเรียนดวย

วิธีการนี้ ในสวนของความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเรียนท่ีได

รวบรวมมา เชน google คือเวปไซตที่นักศึกษาใชในการ

คนหาขอมูลมากที่สุด การใช Social media มีความสะดวก

รวดเร็วในการชวยคนหาขอมูล สามารถทําใหการเรียนการ

สอนตอเนื่อง ไมติดขัด กรณีถาสงสัยในขอ มูลตางๆก็จะ

สามารถสืบคนไดทันที อีกท้ังยังมีขอเสนอแนะใหนําไปใชกับ

วิชาอื่นๆ  และมีขอติเร่ืองระบบอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัย

ซึ่งไมคอยจะอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเทาท่ีควร ซึ่ง

ตรงกับขอมูลในแบบสอบถามท่ีแสดงวาคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

3.33 คือ การใชระบบอินเตอรเน็ทของมหาวิทยาลัยชวยใน

การคนควาของนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง ซึ่งจะนําไป

แกไขและพัฒนากันตอไป จากภาพรวมนี้งานวิจัยนี้จะ

สอดคลองกับ รายงานการวิจัย เร่ือง ศึกษาการใช Social 

media ในการจัดการเรียนรูของค รู โรงเ รียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ของกลุมงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 

กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร (2558) ที่ครูผูสอนมีความคิดเห็นวา สื่อ

สังคมออนไลนชวยเราความสนใจ และสรางบรรยากาศใน

การสอนใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น ชวยใหนักเรียนสามารถ

ติดตอสื่อสารไดสะดวกรวด เร็ว และมีประโยชน  เปน

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย คุมคา ประหยัดเวลาในการสอน และ

ยังชวยกระตุนใหนักเรียนศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี

กว างข วางระหวา งเ พ่ือนๆ และ/ห รือค รู ผูส อนซึ่ ง มี

รายละเอียดดังตารางท่ี 1 ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใชส่ือสังคมออนไลน(Social media)ในการเรียนการสอนวิชาธนบุรีศึกษา 

(n=100) 

   รายการ      X  S.D. ระดับ 
1. การใช social media ชวยใหนกัศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนและผูสอน   4.91 0.28 ดีมาก 
2. การใช social media ชวยสงเสรมิการบนัทึกและการอาน    4.88 0.34 ดีมาก 
3. การใช social media กระตุนนักศึกษาใหอยากเรียน     4.84 0.42 ดีมาก 
4. การใช social media มสีวนชวยใหนักศึกษาพฒันาตัวเองในการเรียนการสอน   4.91 0.30 ดีมาก 
5. การใช social media ชวยลดการทํากิจกรรมอืน่ๆที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนได  4.74 0.60 ดีมาก 
6. การใช social media ชวยใหผูเรียนไดคนพบขอมลูใหมๆ ทีน่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียน  4.96 0.21 ดีมาก 
7. การใช social media ชวยใหความสะดวกในการคนควาขอมลูภายในหองเรียน   4.98 0.17 ดีมาก 
8. การใช social media มสีวนในการชวยทําแบบฝกหดัหรอืแบบทดสอบในหองเรียน  4.82 0.39 ดีมาก 
9. การใช social media ทําใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียนมากย่ิงขึน้    4.91 0.28 ดีมาก 
10. การใช social media สงเสรมิความนาสนใจในเนือ้หาของวิชานี ้    4.93 0.27 ดีมาก 
11. ความรวดเร็วในการใชระบบอนิเตอรเน็ทของนกัศกึษา     4.78 0.51 ดีมาก 
12. ระบบอนิเตอรเน็ทของมหาวิทยาลัยชวยในการคนควาของนกัศึกษา   3.33 0.97      ปานกลาง 
13. การใช social media ทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนมีความนาสนใจ   4.93 0.27 ดีมาก 
14. นกัศึกษาตองการใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมกีารใช social media อีก  4.98 0.17 ดีมาก 
15. นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนที่ใชระบบ social media   4.97 0.19 ดีมาก 

   รวมคาเฉลี่ย     4.80 0.35 ดีมาก 
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5. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 5.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1. ในการใชระบบ Social media เขามาในการ

ชวยสอนนั้นผูสอนจะตองกําหนดขอบเขตในการคนหาขอมูล

ของผูเรียนใหเฉพาะเจาะจง หรือขอบเขตของประเด็น ท่ี

ตองการจะคนหาเพ่ือผูเรียนจะสามารถรูไดวาควรจะคนหา

จากที่ใดและคนหาเร่ืองใด 

  2. ในการเรียนการสอนดวยระบบ Social media 

ผูสอนตองเตรียมบทเรียนท่ีจะใชในการเรียนการสอนมาให

เหมาะสมเพ่ือท่ีจะไดมีการเรียนการสอนท่ีราบร่ืนและไม

ติดขัด 

  3. ในสวนของการรองรับการเรียนการสอนดวย

ระบบ Social media นั้นควรจะมีการปรับปรุงหรือแกไขใน

การใหบริการอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยใหสามารถใชได

ทุกสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปนประโยชนในการ

คนควาขอมูลของนักศึกษา 

 5.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

  1. ควรมีการใชระบบ Social media สําหรับการ

เรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆท่ีเนื้อหาคอนขางเปดกวางให

นัก ศึกษาสามารถไดคนควาหาความรูห รือใชความคิด

สรางสรรคในการเรียนการสอน เชน  วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้องตน เปนตน 

  2. ควรมีการเสริมทักษะอื่นๆในการปรับพฤติกรรม

ของนักศึกษา เชน ทักษะการนําเสนอแกนักศึกษาบัญชี 

เพราะในปจจุบันนี้การทํางานเกงเพียงอยางเดียวไมพอตองมี

การนําเสนอท่ีดีดวย เปนตน  

 

6. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 6.1 ควรมีการใชระบบ Social media สําหรับการเรียน

การสอนในรายวิชาอื่นๆท่ีเนื้อหาคอนขางเปดกวางให

นัก ศึกษาสามารถไดคนควาหาความรูห รือใชความคิด

สรางสรรคในการเรียนการสอน เชน  วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้องตน เปนตน 

 6.2 ควรมีการเสริมทักษะอื่นๆในการปรับพฤติกรรมของ

นักศึกษา เชน ทักษะการนําเสนอแกนักศึกษาบัญชี เพราะ

ในปจจุบันนี้การทํางานเกงเพียงอยางเดียวไมพอตองมีการ

นําเสนอท่ีดีดวย เปนตน 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเลมนี้ สําเร็จลุลวงไดตองขอขอบคุณคณะผูวิจัย

ทุกทาน ดวยความกรุณาของที่ปรึกษางานวิจัย ดร.ปุณยนุช 

ยังทินนัง ซึ่งไดสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนํา และแกไข

ขอบกพรองตางๆ เพื่อใหการศึกษาวิจัยเลมนี้ฉบับนี้มีความ

สมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย  คณะบัญชีมหาวิทยาลัย

ธนบุรี ศูนยการศึกษาเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 

ตลอดจนผูใหความอนุเคราะหแกผูวิจัยทุกทานท่ีกรุณาสละ

เวลาในการใหขอมูลอันเปนประโยชนในการวิจัยคร้ังนี้จน

สําเร็จลงไดดวยดี 

 ขอขอบพระ คุณผู เ ช่ี ยว ชาญด านต างๆ ท่ี ใหความ

อนุเคราะห ใหคําปรึกษาและเสียสละเวลาในการตรวจสอบ 

แนะนําแนวทางในการปรับปรุงเคร่ืองมือในทุกข้ันตอน  

 สิ่งสําคัญย่ิง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา 
และครอบครัว ท่ีใหการสนับสนุนทุกๆดาน และเปนกําลังใจ 
หวงใยดูแลกันโดยตลอด รวมไปถึงเพ่ือนๆ และคนรอบขาง
อีกมากท่ีเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยสามารถผานอุปสรรค และ
สําเร็จการศึกษาได คุณคาและคุณประโยชนอันเกิดจากการ
ศึกษาวิจัยเลมนี้ ขอมอบใหแกผูมีพระคุณทุกทานและบุคคล
ท่ีผูวิจัยรักและเคารพทุกทาน 
 

8. บรรณานุกรรม 
______ .(2558) รายงานการวิจัย เร่ือง ศึกษาการใช 

Social media ในการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุมงานวิจัย พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี       

กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานครโรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จํากัด 79 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

กมลนัฐ โตจินดา. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการใช

บ ริ ก า ร  Social network ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
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Abstract 
    Internal audit is activity to assurance and consult base on internal audit standard. Internal auditors 

who will serve this need to be knowledgeable enough to perform their duties. And certification is related to 

internal audit profession can confirmed  that.  The certificates are recognized the most are CIA (Certified 

Internal Auditor). Thus, the internal auditor or students who are about to graduate and attention on internal 

audit should be made known to this certification. They will have knowledge to use in the preparation of 

exam and can to improve in the performance of audit activity.  
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1. บทนํา/Introduction 
 การตรวจสอบภายใน  เปนกิจกรรมในการใหความ

เช่ือมั่นและการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายใน การกํากับดูแล และการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

เพ่ือใหมั่นใจวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ซึ่งกิจกรรม

การใหความเช่ือม่ันและใหคําปรึกษานี้ตองดําเนินการอยาง

เท่ียงธรรมและเปนอสิระ โดยยึดหลักการตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน  และผูตรวจสอบภายในที่จะทําหนาที่นี้

จําเปนจะตองเปนผูมีความรูความสามารถท่ีเพียงพอตอการ

ปฏิบัติหนาที่ และส่ิงที่สามารถชวยยืนยันไดวาผูตรวจสอบ
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ภายในมีความรูความสามารถเพียงพอนั่นก็คือ วุฒิบัตรท่ี

เกี่ยวของกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน อาทิเชน  

- CIA (Certified Internal Auditor) วุฒิบัตรผูตรวจสอบ

ภายในรับอนุญาตสากล  

- CPIAT(Certified Professional Internal Auditor of 

Thailand) ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศ

ไทย 

- CCSA (Certification in Control Self-Assessment) 

ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมดวยตนเอง 

- CFSA (Certified Financial Services Auditor) 

ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในดานการบริการการเงิน 

 ซึ่งปจจุบันวุฒิบัตรท่ีไดรับการยอมรับในวงการตรวจสอบ

ภายในมากท่ีสุดไดแก วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต

สากล (Certified Internal Auditor : CIA) ท่ีถือกําเนิดใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดเปนที่ยอมรับแพรหลายไปใน

ประเทศตางๆท่ัวโลกและเปนที่ตองการในตําแหนงสําคัญ ๆ 

ของบริษัทช้ันนําทั่วโลก 

 ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน หรือนักศึกษาท่ี

กําลังจะจบการศึกษาและมีความสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน ควรทําความรูจัก วุฒิบัตรผูตรวจสอบ

ภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : 

CIA) ใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหสามารถวางแผนในการศึกษาหา

ความรู และกําหนดการสอบอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการ

พิชิตวุฒิบัตรดังกลาวไดในท่ีสุด โดยหัวขอดังตอไปนี้จะชวย

ใหทานเขาใจเกี่ยวกับวุฒิบัตรนี้มากข้ึน 

วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified 

Internal Auditor : CIA) คือ 

 เปนช่ือเรียกผูท่ีไดรับวุฒิบัตรรับรองความรูความสามารถ 

เกียรติ และศักดิ์ศรีของบุคคลผูประกอบวิชาชีพเปน ผู

ตรวจสอบภายในเชน Certified Public Accountant 

(C.P.A.) หรือท่ีรูจักกันอยางคุนหูในประเทศไทยวา "ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต"นั่นเองเปรียบเสมือนใบเบิกทางเขาไปสู

องคกรชั้นนํา และกาวไปสูความสําเร็จในวิชาชีพ 

ทําอยางไรจึงจะไดรับ วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต

สากล (Certified Internal Auditor : CIA) 

ผูที่จะไดรับประกาศนียบัตร CIA ตองมีผลการสอบผานทาง

คอมพิวเตอรท้ัง 3 สวน มากกวา 75% ขึ้นไป  ซึ่งขอสอบ

เปนปรนัย มี 4 ตัวเลือก โดยแตละสวนมีเนื้อหา จํานวน

ขอสอบ และเวลา ดังนี้  

 สวนท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานงานตรวจสอบภายใน (Internal 

Auditing Basics) จํานวน 125 ขอ ระยะเวลาทําขอสอบ 

150 นาที  

เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล 

หลักการควบคุมภายใน ความเส่ียง เคร่ืองมือและเทคนิคใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 สวนที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( Internal 

Audit Practice) จํานวน 100 ขอ ระยะเวลาทําขอสอบ 

120 นาที  

เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารหนวยงานตรวจสอบภายในท้ัง

เชิงกลยุทธและการดําเนินงานของผูตรวจสอบภายใน การ

กําหนดแผนการตรวจสอบภายในจากความเส่ียง และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแตละงาน รวมไปถึงการจัดการ

ความเสี่ยงจากการทุจริต และการควบคุม 

 สวนท่ี 3 องคความรูทั่วไปท่ีเกี่ยวของกับงานตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit Knowledge Elements) จํานวน 

100 ขอ ระยะเวลาทําขอสอบ 120 นาที  

เนื้อหาการสอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง โครงสรางองคกร รวมถึง

กระบวนการทางธุรกิจ ความเส่ียง การส่ือสาร การบริหาร 

หลักการความเปนผูนํา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

บริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการ

ดานการเงิน และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในระดับสากล 

คุณสมบัติผูสมัครสอบ 

 1. บุคคลทั่วไป 

  จบปริญญาตรีหรือสูงกวาในสาขาใดก็ได  

  มีประสบการณทํางานดานตรวจสอบหรือดาน ท่ี

เกี่ยวของไมนอยกวา 2 ปสําหรับผูสมัครสอบโดยใชวุฒิ

ปริญญาตรี และ 1 ป สําหรับวุฒิปริญญาโท 
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 ผูท่ียังไมมีประสบการณสามารถสอบไดหากสอบผาน IIA 

จะยังไมออกประกาศนียบัตรให จนกวาจะมีคุณสมบัติ 

ครบถวน 

 2. นักศึกษา 

  อายุไมเกิน 25 ป  

  เปนนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลาในสาขาใดก็ไดท่ี

กําลังศึกษาอยูในปสุดทายหรือตอง ลงทะเบียนเรียนมาแลว 

12 เทอม 

  ผูที่ยังเรียนไมจบ หากสอบผาน IIA จะยังไมออก

ประกาศนียบัตรใหจนกวาจะมีคุณสมบัติครบถวนตาม

คุณสมบัติของผูสมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป 

 3. อาจารยประจํา 

 เ ป น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ

สถาบันการศึกษาและทําหนาที่สอนอยูในปจจุบัน 

ข้ันตอนการสมัครสอบ 

  1. ยื่นใบสมัครสอบพรอมเอกสารประกอบไปท่ี

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย พรอมหลักฐาน

การชําระเงินคาธรรมเนียมแรกเขา และคาสอบในแตละสวน 

(จะสอบทีละกี่สวนก็ได) โดยปจจุบันผูสมัครจะตองสอบให

ผานทั้ง 3 สวน ภายในระยะเวลา 4 ป กรณีท่ีสอบไมผานใน

สวนใดจะตองพักการสอบในสวนนั้น 90 วัน จึงจะสามารถ

สมัครสอบในสวนนั้น ไดอีกค ร้ัง  สําหรับ เอกสารท่ีใช

ประกอบการสมัคร ไดแก สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทราน

สคริปต ใบรับรองประสบการณทํางาน และใบรับรองความ

ประพฤติ ท่ีลงนามรับรองโดยผูบังคับบัญชา 

  2. หลังจากย่ืนใบสมัครแลวทางสมาคมผูตรวจสอบ

ภ า ย ใ น จ ะ ส ง จ ด ห ม า ย แ จ ง ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก า ร ส อ บ 

(Authorization to test) โดยในจดหมายจะแจงขอมูลการ

สอบ และระยะเวลาที่ผูสมัครจะตองทําการสอบในสวนท่ี

สมัครใหเสร็จสิ้น ซึ่งจะเปนเวลา 180 วันนับจากวันท่ีสิทธิ์

การสอบไดรับการยืนยัน 

  3. ผูสมัครสอบเขาไปกําหนดสถานท่ีสอบ ภาษาท่ี

ตองการสอบ รวมถึงวันและเวลาท่ีตนสะดวกเขารับการสอบ

ได    

  4. เ ม่ือผู สมัครได รับอี เมล ยืนยันการเขาสอ บ 

ผูสมัครจะตองนําอีเมลฉบับดังกลาว พรอมทั้งบัตรประชาชน

ท่ีมีช่ือภาษาอังกฤษ (SMART ID CARD) หรือ Passport ตัว

จริง  ไปแสดงตนหนาหองสอบกอนการสอบเร่ิมอยางนอย 

30 นาที       

 มีหนังสือใดบางที่ใชเตรียมสอบ 

 ปจจุบันคูมือการสอบท่ีเปนที่ยอมรับและไดรับการนิยม

ในประเทศไทยไดแก คู มือการสอบ CIA ของ Gliem 

Publication ซึ่งจะแบงออกเปน 3 เลม แตละเลมจะมีทั้ง

เนื้อหาและตัวอยางขอสอบพรอมเฉลย  

มีสถาบันไหนเปดหลักสูตรเตรียมสอบบาง 

 ปจจุบันมีท้ังสถาบันที่เปดหลักสูตรเตรียมสอบท้ังที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ ซึ่งไดแก 

  1. สมาคมผูตรวจสอบภายใน โดยในชวง 4 ปท่ีผาน

มาไมไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาว แตในป 2559 นี้ไดมีเปด

หลักสูตรเตรียมสอบของทั้ง 3 สวน โดยมีคาใชจายในการติว

แตละสวนอยูระหวาง 4,500 – 9,000 บาท  

  2. ชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคารไทย จะมีการ

เปดหลักสูตรเตรียมสอบ CIA เกือบทุกป โดยใน 1 ป จะ

เปดติวเนื้อหา CIA สําหรับผูท่ีมีความสนใจ 1 สวน โดยหาก

เปนพนักงานของกลุมธนาคารท่ีเปนสมาชิกชมรมจะไมเสีย

คาใชจาย แตหากเปนบุคคลภายนอกจะเสียคาสถานท่ี 500 

บาท สําหรับการติวในแตละสวน  ซึ่งจะจัดการติวข้ึน ท่ี

มหาวิทยาลัยสยาม 

  3. สภาวิชาชีพบัญชี จะมีการเปดหลักสูตรเตรียม

สอบ CIA เกือบทุกป แตในชวง 2 ปนี้ มีการเปดติวเนื้อหา 

CIA เฉพาะสวนท่ี 1 และ 2  โดยมีคาใชจายในการติวแตละ

สวนอยูระหวาง 4,000 – 7,000 บาท  

หากสอบผานแลว จะตองรักษาสถานภาพการเปน CIA 

อยางไร 

 เพ่ือ รักษาสถานภาพการเปน ผูตรวจสอบภายในรับ

อนุญาต (CIA)  ผูตรวจสอบภายในมีภาระหนาท่ีในการรักษา

ระดับความรูและทักษะ  หรือยกระดับความรู ความชํานาญ

ใหทัดเทียมกับวิวัฒนาการของวิชาชีพ  โดยการเขารวม

กิจกรรมเพ่ือสะสมชั่วโมงพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดย
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ตองมีการสะสมช่ัวโมง CPE  (Continuing Professional 

Education)   ใหครบ ตามวุฒิบัตรท่ีถือ ของขอกําหนดของ 

IIA  โดยสงเปนรายงานการทํางานประจําป 

 หากไมสะสมชั่วโมง CPE  จะทําใหถูกพักสถานภาพ  ซึ่ง

ถาเกินกวา 12 เดือนนั้นหมายถึงไมรักษาสถานภาพจะตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเสียคาปรับตามท่ีกําหนดไว 

 

2. สรุปและอภิปรายผล/Conclusions and 

Discussion 
 หากผูท่ีทําหนาที่ตรวจสอบภายใน หรือนักศึกษาท่ีกําลัง

จะจบการศึกษาและมีความสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน ไดรูจักเกี่ยวกับวุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต

สากล (Certified Internal Auditor : CIA) เปนอยางดีแลว 

จะเปนการเพิ่มโอกาสในการวางแผน การเตรียมตัวศึกษาหา

ความรู เม่ือมีการวางแผนและเตรียมตัวอยางเพียงพอ อีกส่ิง

หนึ่งที่จะไดนอกจากวุฒิบัตร คือการนําความรูนั้นไปปรับใช

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งจะสงเสริมใหปฏิบัติงานได

สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สอดคลองกับ

จรรยาบรรณที่กําหนดใหตรวจสอบภายในตองมีความ

เช่ียวชาญและชํานาญในวิชาชีพ ใชความรู ทักษะ และ

ประสบการณที่จําเปน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

โดย 

 1. ปฏิบัติหนาที่เฉพาะในงานสวนท่ีตนมีความรู ทักษะ 

และประสบการณท่ีจําเปนสําหรับงานสวนนั้น เทานั้น 

 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึด มาตรฐานสากล

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน(International 

Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing)เปนหลัก 

 3. พัฒนาความชํานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของ

บริการ อยางตอเนื่อง 

และเม่ือผูตรวจสอบภายในทําไดเชนนั้นแลวไมวาคุณจะ
ได รับวุฒิ บัตรแล วหรือ ไม  ก ารได รับการยอมรับจาก
หนวยงานรับตรวจและความสําเร็จในสายอาชีพตรวจสอบ
ภายในก็คงอยูไมไกลเกินเอื้อม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองการจัดทําโครงการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคา และเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือใหสินคาทุกชนิดเปนท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลาย และเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับกลุมแมบานในชุมชนเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับตําบล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน
การเขาสูเว็บไซตสินคาโอท็อปจังหวัดลพบุรี เพื่อเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑสินคาโดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับการสรางความรูดวยตนเองจากนั้นดําเนินการกําหนดประชากรกลุมตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยวิธีการศึกษาวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา การศึกษาสภาพปญหาในการออกแบบ และการเขาถึงเว็บไซตที่ผูวิจัยจัดทําข้ึนพบวา ผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตของตนเองใหเปนเว็บไซตสําหรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สินคาโอท็อป ไดอยางสมบูรณ ประกอบไปดวยขอมูลท่ีครบถวน แลวสามารถนาไปใชงานไดจริง ซึ่งจากการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
ยังพบวาประชาชนท่ัวไปสามารถเขาชมเว็บไซตไดจริง 

โดยเฉล่ียประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจในการเขาชมเว็บไซตท่ีผูวิจัยพัฒนาและออกแบบเว็บไซตสินคาโอท็อปจังหวัด
ลพบุรีโดยมีกลุมประชาการตัวอยางท้ังประชาชนท่ัวไป 80 คนโดยจะคิดเปนรอยละ 100 โดยดานขอมูลในเว็บไซตในสวนของใน
เว็บไซตในสวนของขอมูลถูกตองครบถวนอธิบายขอมูลสินคาไดชัดเจนไดคาเฉลี่ย 3.15 ขอมูลมีความทันสมัยนาสนใจ 3.00 ขอมูลท่ี
นําเสนอเปนประโยชนตรงกับความตองการได 3.85 ดานรูปแบบของเว็บไซตในสวนของจัดรูปแบบหนาจอรูปภาพและสีมีความ
เหมาะสม 4.45 ตัวอักษรอานงายชัดเจนได 3.00 ดานการใชงานในสวนของความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บเพจได 4.00 ใชงาน
งายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 และมีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะได 3.45ความพึงพอใจโดยรวมใน
สวนของความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการเว็บไซตได 4.00 ซึ่งกลุมตัวอยางผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อปจังหวัด
ลพบุรีไดคาเฉล่ียเปน 4.00 ซึ่งถือวามีความพึงพอใจอยางมากตอเว็บไซต 
คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต, สินคาโอท็อป, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research were to design and development OTOP’s products website in Lopburi, Thailand. The 

objective of this research about to publicity information about its products and the dissemination of 
information for make all kinds is more widely known. In order to generate revenue for the group in the district 
and then to the satisfaction of entry to the site OTOP Lopburi for disseminate information products. After that 
the researchers studied theory and research that involves the creation of self-knowledge. Then proceed to 
determine population sample tools used in research methodology to collect and analyst data. 

The research results found that the study design issues and the access to the site found that design 
and develop their own websites to promote a website for information on products OTOP products 
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successfully. The Contains of information are completely. After that It also found that the general public can 
visit the actual site in the real time. 

The sample or people are satisfied to visit our website design and development for OTOP products. 
Lopburi. The civil trial of the general public, by 80 percent to 100 by the information on the website in the 
section of the site. The accuracy and completeness of information describing product data clearly contains an 
average 3.15 3.00 Interest-date information presented useful. The comparisons to the layout of the site is 
3.85. In terms of format, screen images and colors are suitable for clear, easy to read characters 4.45 3.00 
usability. In terms of fast access to Web pages 4.00 intuitive and easy to find information and a 4.15 Contact 
Us. The suggestion was 3.45 overall satisfaction. In terms of overall satisfaction, the site is for 4.00, which were 
visited website OTOP products. Lopburi average is 4.00, which is a tremendous satisfaction to the site. 
Keywords: website design and development, OTOP Lopburi, satisfy 
 
 

1. บทนํา 
 ในหวงเวลาท่ีประเทศชาติกําลังเผชิญปญหาวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ  และประชาชนทุกระดับประสบปญหาตางๆ  
ปญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญ
ของประเทศถูกรุมเราคือปญหาความยากจน รัฐบาลจึงได
ประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาวาจะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
เพ่ือใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนา
สินคาโดยรัฐพรอมท่ีจะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม
และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาด
ท้ังในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและ
อินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมี
สวนรวมในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญา
ในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพมี
จุดเดนและมูลคาเพ่ิมเปน ท่ีตองการของตลาดท้ังในแล
ตางประเทศ  และไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
แหงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ 
 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กอ.นตผ” ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายปอง
พล อดิเรกสาร) เปนประธานกรรมการและใหคณะกรรมการ 
กอ.นตผ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร
และแผนแมบทการดําเนินงาน“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ผลิตภัณฑดีเดนของตําบลรวมทั้งสนับสนุนใหการดําเนินงาน

เปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบท อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษารวบรวมขอมูลและสัมภาษณประชาชน
ท่ัวไป ที่ใชเว็ปไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีพบวาปจจุบัน
ไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารกับประชาชนไดรับทราบและ
กิจกรรมเคล่ือนท่ีของสินคาโอท็อปและผูมาเยี่ยมชมเว็ปไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีเปนทําใหไดการรับทราบขอมูล
ขาวสารอาจลาชาและไม ท่ัว ถึงเว็ปไซตมีความตองการ
เว็บไซตเพื่อใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารความรูใหแก
ประชาชนท่ัวไปดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนดวยการนามา
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต สินคาโอท็อปจังหวัดลพบุรีเพื่อ
ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารใหกับประชาชนและผูท่ี
สนใจจะศึกษาขอมูลสินคาเกี่ยวกับโอท็อปจังหวัดลพบุรี
นอกจากนี้ยังสงผลใหลดคาใชจายลดระยะเวลาในการ
เดินทางใหแกผูรับบริการดวย 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัด
ลพบุรี 
 2.2 เพื่ อ อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ พัฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซต 
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3. ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผู วิจัย ศึกษาคนค ว าแนวคิดทฤษฎีและ งานวิจัย ท่ี
เกี่ยวของกับการสรางความรูดวยตนเองจากนั้นดําเนินการ
กําหนดประชากรกลุมตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูลดังนี ้
 3.1 ประชากรและตัวอยาง 
  ประชาชนท่ัวไปในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและ
กลุมบานโอท็อปทั้งหมด 80 คนท่ีสนใจศึกษาขอมูลหรือมี
ความตองการสนใจในสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี   
 ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ัวไปในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและกลุมบานโอท็อปท้ังหมด 80 
คนท่ีสนใจศึกษาขอมูลหรือมีความตองการสนใจในสินคาโอท็
อป จังหวัดลพบุรี 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
ระดับความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
สินคาโอท็อปจังหวัดลพบุรีและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือแสดงใหเห็นวาเว็บไซตมีคุณภาพและทันสมัยตอ
เทคโนโลยีสมัยใหมโดยการวัดระดับความคิดเห็นมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
คือมากท่ีสุดมากปานกลางนอยและนอยท่ีสุดซึ่งผูวิจัยได
สรางข้ึนตามระเบียบวิธีวิจัยของการสรางแบบสอบถามและ
หาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือนําแบบสอบถามไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือนามาใชในการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 3.3 วิธีการศึกษาวิจัย 

 3.3.1 สํารวจขอมูลจากประชาชนท่ัวไปดวยแบบ
สํารวจเบ้ืองตนเร่ืองการเขาถึงขอมูลโดยผานเว็บไซตโอท็อป 

จังหวัดลพบุรีเพ่ือเก็บรวบรวมสภาพปญหาความตองการ
และความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปท่ีมีตอเว็บไซตโอท็อป 
จังหวัดลพบุรีเพื่อใชในการกําหนดประเด็นปญหาในงานวิจัย 
  3.3.2 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือนามาใชในออกแบบและพัฒนาโอท็อป จังหวัดลพบุรี   
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 จากการทําแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป  จังหวัด
ลพบุรี1 ชุดผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชเก็บขอมูลสําหรับการเขาชม
เว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี  
 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.5.1 การหาคารอยละของแบบสอบถามเร่ืองการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี  

 3.5.2 การติดตามผล 
 
4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา
สภาพปญหาและอุปสรรคในการการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี 2) พัฒนาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตไอยางมีประสิทธิภาพและ 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบ
ตารางดังตอไปนี้ 
 4.1 การวิเคราะหแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจตอ
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1.ขอมูลถูกตอง ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจน (40) 
63.49 

(20) 
31.75 

(3) 
4.76 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

2. ขอมูลมีความทันสมัย นาสนใจ (45) 
71.43 

(12) 
19.05 

(6) 
9.52 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

3. ขอมูลที่นําเสนอเปนประโยชน ตรงกับความ
ตองการ 

(34) 
53.97 

(25) 
39.68 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี (ตอ) 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาเฉล่ียรายขอของความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรี 

 

รายการ 
คาเฉล่ีย 

(x  ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย 

1.ขอมูลถูกตอง ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจน 3.15 0.59 ดี 
2. ขอมูลมีความทันสมัย นาสนใจ 3.00 0.49 ดี 
3. ขอมูลท่ีนําเสนอเปนประโยชน ตรงกับความตองการ 3.85 0.49 ดีมาก 
4. จัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม 4.45 0.59 ดีมาก 
5. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจนไมซ้ําซอน 3.00 0.49 ดี 
6. ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซต 4.00 0.59 ดีมาก 
7. ใชงานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 0.59 ดีมาก 
8. มีชองทางการติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะ 3.45 0.49 ดี 
9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการเว็บไซต 4.00 0.59 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.00 0.59 ดีมาก 
 
 โดยดานขอมูลในเว็บไซตในสวนของขอ มูลถูกตอง
ครบถวนอธิบายขอมูลไดชัดเจนไดคาเฉลี่ย3.15 ขอมูลมี
ความทันสมัยนาสนใจ3.00ขอมูลที่นาเสนอเปนประโยชน
ตรงกับความตองการได3.85 ดานรูปแบบของเว็บไซตในสวน
ของจัดรูปแบบหนาจอรูปภาพและสีมีความเหมาะสม 4.45 
ตัวอักษรอานงายชัดเจนได 3.00ดานการใชงานในสวนของ
ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซตได 4.00 ใชงานงาย
และสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 และมีชองทางการ
ติดตอสอบถามและใหขอเสนอแนะได 3.45 ความพึงพอใจ

โดยรวมในสวนของความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการ
เว็บไซตได 4.00 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการประเมินผลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีจากการท่ีไดศึกษาปญหาท่ี
เกิดข้ึนของสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีคือยังไมมีการทํางาน
ท่ีจ ริงจังของเว็ปไซตสินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีและใน
ปจจุบันยังไมมีการสรางเว็บไซตเพื่อรวบรวมขอมูลของสินคา

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

4. จัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสี มีความ
เหมาะสม 

(38) 
60.32 

(25) 
39.68 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

5. ตัวอักษรอานงาย ชัดเจนไมซ้ําซอน (37) 
58.73 

(22) 
34.92 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

6.ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซต (35) 
57.81 

(30) 
39.68 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

7. ใช งานง ายและสะดวกในการคนหาขอมูล (38) 
60.32 

(25) 
39.68 

(6) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

8. มีชองทางการติดตอสอบถามและให
ขอเสนอแนะ 

(40) 
63.49 

(38) 
60.32 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 

9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการ
เว็บไซต 

(34) 
31.75 

(12) 
19.05 

(4) 
6.35 

(0) 
0.00 

(0) 
0.00 
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โอท็อป ที่นาสนใจหลายชนิดและการจัดสินคาโอท็อป
เคล่ือนท่ีและรวมถึงการประชาสัมพันธขอมูลของโอท็อป
จังหวัดลพบุรีขึ้นและยังไมมีการประชาสัมพันธอยางจิงจัง
จากปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้จึงไดมีการจัดทําเว็บไซตสินคา
โอท็อป จังหวัดลพบุรี ขึ้นมาเพ่ือใหสินคา เปนท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลาย และเพื่อใหระบบงานมีประสิทธิภาพและงายตอ
กระจายขอ มูลขาวสารและประชาสัม พันธต างๆผาน
อินเตอรเน็ตก็จะทําใหประชาชนท่ีสนใจไดเยี่ยมชมเว็ปไซต
สินคาโอท็อป จังหวัดลพบุรีไดงายมากข้ึนและไมเสียเวลาใน
การติดตออีกดวย 
 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเว็บไซตสินคาโอท็อป จังหวัด
ลพบุรีโดยดานขอมูล ในเว็บไซต ในสวนของขอมูลถูกตอง 
ครบถวน อธิบายขอมูลไดชัดเจนไดคาเฉลี่ย 3.15  ขอมูลมี
ความทันสมัย นาสนใจ 3.00 ขอมูลท่ีนาเสนอเปนประโยชน 
ตรงกับความตองการ ได 3.85 ดานรูปแบบของเว็บไซต ใน
สวนของจัดรูปแบบหนาจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม 
4.45 ตัวอักษรอานงาย ชัดเจนได 3.00 ดานการใชงาน ใน
สวนของความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บไซตได 4.00 ใช
งานงายและสะดวกในการคนหาขอมูล 4.15 และมีชองทาง
การติดตอสอบถาม และใหขอเสนอแนะได 3.45 ความพึง
พอใจโดยรวม ในสวนของความพึงพอใจโดยรวมในการใช
บริการเว็บไซตได 4.00 
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บทคัดยอ 
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ทางคณิตศาสตร สําหรับการคิดคํานวณทางสถิติพ้ืนฐานของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จงัหวัดสิงหบุรี ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยนี้ อางอิงเนื้อหาบางสวนจากรายวิชาสถิติ
สําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร ประกอบดวย 1.แบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณทาง
สถิติพื้นฐาน 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน โดยการวิจัยนี้ใช
กลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอบางระจัน 
จังหวดัสิงหบุรี จํานวน 12 คน ซึ่งไมเคยทะเบียนเรียนในรายวิชาสถิตสํิาหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตรมากอน ผลการวิจัยของการ
ใชงานแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณทางสถิติ พบวา ทําใหนักศึกษาไดคะแนนสอบ
หลังเรียนมากกวาคะแนนสอบกอนเรียน โดยมีประสิทธิภาพตามหลักกระบวนการเรียนรูในเกณฑ 74.25/80.17% และคารอยละ
ดัชนีของการประเมินผล 0.2947 
คําสําคัญ: สถิติ โปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร 
 

Abstract 
    The objective of this study were to develop the statistical calculation skill for Human Resource 

Administrator’s students of Thepsatri Rajabhat University, Bangrachan Campus, Singburi by mathematical 

model programming to evaluate the effectiveness of teaching to examine the achievement learning. The 

content of this program was based on statistics for social science research course that is 1) fundamental 

statistics mathematical model program practice and 2) statistical practice for pre and post test. The research 

instrument were the effective evolution in the pre and post test. The sample consisted of 12 students who 
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never register in statistics for social science research course in the past. The Findings presented that students 

got higher scores in the post test than the pre test. The achievement leaning was 74.25/80.17% and the 

effective index was 0.2947 

Keywords: Statistical Mathematical Model Programming 

 

 

1. บทนํา 
 การเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางดานสังคมศาสตร

นั้น จะเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจทางดานทักษะการ

ดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมเปนสําคัญ เพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคตางๆ ท่ีตองการศึกษา โดยทักษะดานการคิด

คํานวณนั้นมีความสําคัญเปนลําดับรองลงมา ดวยจาก

ประสบการณการสอนวิชาตางๆ ของผูวิจัย จะนําหลักการ

การวิจัยมาเกี่ยวของในบทเรียนอยูเสมอ จึงพบวา การทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับสถิติมีความจําเปนตอการวัดผลและ

ประเมินผลไมนอยไปกวาความสําเร็จลุลวงของผลลัพธท่ีได 

ซึ่งพ้ืนฐานความรูทางดานสถิติข้ันพื้นฐานของนัก ศึกษา

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง อําเภอบางระจัน จังหวัด

สิงหบุรี ท่ีผูวิจัยไดสอนนั้น ยังอยูในระดับที่ปานกลางจนถึง

ตํ่า มากกวารอยละ 80 โดยสวนใหญขาดความรูพื้นฐาน

ทางดานสถิติท่ีเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห วัดผลและ

ประเมินผล ทําใหเกิดปญหาตอการทําวิเคราะหและสรุปผล

ในการทําการวิจัยของนักศึกษาเอง และสงผลไปยังการทํา

ปญหาพิเศษกอนสําเร็จการศึกษา อีกท้ัง ในหลัก สูตร

ดังกลาว รายวิชาสถิติสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

สงผลใหเม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับการวิจัย 

นัก ศึกษาบางสวนจึงไมสามารถวิเคราะห วัดผล หรือ

ประเมินผลทางสถิติไดอยางถูกตองนั่นเอง 

 ดังนั้นเพ่ือใหนักศึกษาทางสายสังคมศาสตร โดยเฉพาะ

อยางย่ิงนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ี

ผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนการสอนเองนั้น มีความเขาใจและ

สามารถวิเคราะหคํานวณทางสถิติ พ้ืนฐานไดอยางถูกตอง

ประกอบกับสามารถนําโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนไปทําความเขาใจและตอยอดในการวัดผลและ

ประเมินผลสําหรับรายวิชาทางดานการวิจัยอื่นๆ กอนจบ

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสรางแบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การคํานวณทางสถิตินี้ข้ึน โดยใหนักศึกษาสามารถนําแบบ

ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสําหรับการการคํานวณทาง

สถิตินี้ ไปศึกษาท้ังในชั้นเรียนรวมกับผูวิจัยและนําไปศึกษา

ดวยตนเองเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติได 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาหลักการสรางแบบฝกปฏิบัติทางสถิติ 

สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ดวยการเขียนโปรแกรม

จําลองทางคณิตศาสตร 

 2.2 เพ่ือสรางแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลอง

ทางคณิตศาสตรสํ าหรับการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นัก ศึกษา สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

 2.3 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอน

และหลังเรียนดวยแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลอง

ทางคณิตศาสตรสําหรับการการคํานวณทางสถิติที่ผูวิจัย

สรางข้ึน 
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3. ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัย โดยประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้  

 1) การกําหนดประชากรและตัวอยาง 2) แบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การการคํานวณทางสถิติ 3) การดําเนินการทดลอง 4) การ

เก็บ รวบรว บข อ มู ลและ การ วิ เ ครา ะห ข อ มู ล  โดย มี

รายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1 ประชากรและตัวอยาง 

  ประชากรที่ ใช ในการวิจัย ไดแก นัก ศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

  ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ในภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 12 คน โดยตัวอยางที่ใชนี้ ไมเคย

ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตรมา

กอน 

 3.2 การดําเนินการทดลอง 

  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  1) เลือกตัวอยางท่ีใชในการวิธีนักศึกษาสาขาวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

กฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ชั้นปที่ 2 ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 คน ที่ไมเคย

ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

  2) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกอนการทดลอง ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยในชั้นเรียน บันทึก

ผลการสอบเปนคะแนนกอนเรียนสําหรับเปรียบเทียบความ

แตกตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 

  3) ผูวิจัยดําเนินการสอนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง

ดวยแบบฝกปฏิบัติทางสถิติผานการเขียนโปรแกรมจําลอง

ทางคณิตศาสตร  

  4) ผูวิจัยดําเนินการสอนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง

ดว ยแบบฝกปฏิ บั ติก ารใช งาน โป รแก รมจําลองทาง

คณิตศาสตรสํ าหรับการการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นักศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  5) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลหลังการทดลอง ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยใน ช้ันเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สําหรับงานวิจัยเพื่อ พัฒนา

กระบวนการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน บันทึกผลการ

สอบเปนคะแนนหลังเรียนสําหรับเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคะแนนกอนและหลังเรียน 

  6) วิ เคราะหผลการวิจัย สรุปผลและอภิปราย

ผลการวิจัย 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเคร่ืองมือ

ตางๆ ดังนี้ 

  1) แบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทาง

คณิตศาสตรสํ าหรับการการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นั ก ศึ ก ษ าส าขา วิ ช า บ ริห ารท รัพยาก รมนุษ ย  ค ณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สําหรับงานวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยได

นําสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใชสําหรับการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา โดยวิเคราะหความแตกตางของ

คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน

และคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาดวยการทดสอบทีสําหรับ

ประชากรสองกลุมท่ีไมเปนอิสระตอกันและคาประสิทธิภาพ

นวัตกรรมตามหลักกระบวนการเรียนรู  
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4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 การวิจั ยนี้ เปนการวิจัย ท่ี เกี่ ย วขอ งกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดวยการพัฒนาอุปกรณสื่อการสอน ซึ่ง

ผูวิจัยไดนําแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทาง

คณิตศาสตรสําหรับการคํานวณทางสถิติ มาใชประกอบการ

เรียนการสอนในสวนของการวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชากฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความ

จําเปนในการใชความรูดานสถิติสําหรับการดําเนินการวิจัย

ทางกฎหมาย หลังจากไดมีการวิเคราะหออกแบบโปรแกรม

และเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ โดย มีผลการศึกษาวิจัย

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา

กลุมตัวอยางท้ังหมด 

ลําดับ 
คะแนนกอนเรียน 

(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(20 คะแนน) 

นักศึกษาคนท่ี 1 2 12 

นักศึกษาคนท่ี 2 2 15 

นักศึกษาคนท่ี 3 5 14 

นักศึกษาคนท่ี 4 4 17 

นักศึกษาคนท่ี 5 4 17 

นักศึกษาคนท่ี 6 5 15 

นักศึกษาคนท่ี 7 11 20 

นักศึกษาคนท่ี 8 4 16 

นักศึกษาคนท่ี 9 7 14 

นักศึกษาคนที่ 10 7 16 

นักศึกษาคนที่ 11 6 14 

นักศึกษาคนที่ 12 9 18 

 

 4.1 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน 

  หลังจากผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนําแบบทดสอบนี้ไปทดสอบกับ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายเพ่ือการบริหารทรัพยากร

มนุษย ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 12 คน โดยมีขนาดตัวอยางรวมท้ังสิ้น 12 คน โดย

ตัวอยางทุกคน ไมเคยลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติสําหรับ

งานวิจัยทางสังคมศาสตรมากอน โดยแสดงคะแนนกอน

เรียนและหลังเรียน ท่ีไดดังตารางท่ี 1 และแสดงผลการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักศึกษา

และคาสถิติตางๆ ท่ีได ดังตารางท่ี 2 ซึ่งผลการเปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักศึกษา สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาที คาทดสอบที คาประสิทธิภาพตามหลัก

กระบวนการเรียนรู และและคาดรรชนีประเมินผล โดย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังกอนและหลังเรียนท่ี

ใชในการวิจัยนี้มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักศึกษา 

 

 โดยคะแนนสอบกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 5.50 

คะแนน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.68 โดยมี

คะแนนตํ่าสุดอยู ท่ี 2 คะแนนและคะแนนสูงสุดอยูที่ 12 

คะแนน โดยคะแนนสอบหลังเรียนมีคาคะแนนเฉล่ียท่ี 15.67 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.15 โดยมีคะแนน

ตํ่าสุดอยูที่ 11 คะแนนและคะแนนสูงสุดอยูท่ี 20 คะแนน 

โดยมีประสิทธิภาพตามหลักกระบวนการเรียนรูในเกณฑมีคา 

74.25/80.17% ค าทดสอ บที  24 .43 และค าด รรช นี

ประเมินผล 0.2947 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการ

สอ นแบบฝ กปฏิ บัติ ก าร เขี ยน โปรแก รมจํ าลอ งทาง

คณิตศาสตรสํ าหรับการการคํานวณทางสถิติสําหรับ

นักศึกษา สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรู

ดานการคิดคํานวณทางสถิติเพ่ิมมากข้ึน 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 การวิจั ยนี้ เปนการวิจัย ท่ี เกี่ ย วขอ งกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดวยการสรางแบบฝกปฏิบัติการท่ีอยูใน

รูปแบบของการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ซึ่ง

ผูวิจัยไดสรางแบบฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจําลองทาง

คณิตศาสตร สําห รับการการ คํานวณทางสถิ ติ  ม าใช

ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายเพ่ือการ

บริหารทรัพยากรมนุษย โดยนักศึกษาสามารถศึกษาแบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การการคํานวณทางสถิตินี้ เพ่ือการวิเคราะห วัดผลและ

ประเมินผลการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

ใน ช้ันเรียนรวมกับคณะผูวิจัยห รือศึกษาประกอบกับ

การศึกษาดวยตัวเองนอกชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษามีความ

เขาใจในเนื้อหาวิชาในสวนนี้มากขึ้นและไมจํากัดเวลาในการ

เรียนรู 

 ผลการทดลองพบวา การเรียนการสอนดวยแบบฝก

ปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ

การการคํานวณทางสถิติที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น สงผลใหผลการ

ทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเปนดังนี ้

 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียนของบทเรียนที่มีความแตกตางกันในเชิงบวก  โดย

คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีคามากกวากอนเรียนคอนขางมาก 

 เนื่องจากแบบฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมจําลองทาง
คณิตศาสตรสําหรับการการคํานวณทางสถิตินี้  ผู เรียนรู
สามารถทบทวนไดดวยการฝกปฏิบัติดวยตนเองและเรียนรู
ไดไมยากนั้น  ดังนั้นวิเคราะหไดวาโปรแกรมนี้ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
    การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร เปนงานวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ของนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การดําเนินวิจัยมีสี่ ขั้นตอน 

กลาวคือ ขั้นตอนแรกทําการวางแผน (Plan) โดยทําศึกษารายวิชาการเช่ือมตอคอมพิวเตอร มีประเด็นท่ีตองใหผูเรียนไดเรียนรูการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ขั้นตอนท่ีสอง (Act) เปนข้ันตอนการปฏิบัติการโดย

ออกแบบกิจกรรม การเรียนรูท่ีบูรณาการกระบวนการคิดของผูเรียนดวยการกําหนดเปนใบกิจกรรม มอบหมายงานใหตรงตาม

คําอธิบายรายวิชาการเช่ือมตอคอมพิวเตอร พรอมท้ังกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู สวนข้ันตอนที่สาม (Observe) 

เปนขั้นตอนการสังเกตผลโดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมการปฏิบัติการของผูเรียน และทําการวิเคราะหการปฏิบัติการของผูเรียนใน

ใบกิจกรรมที่มอบหมาย และขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนท่ีสี่ เปนข้ันตอนการสะทอนผล (Reflect) ดวยการเขียนรายงานวิจัยเร่ือง 

การบูรณาการการเรียนการสอนดานการคิดวิเคราะหรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดผลการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยอยูในระดับเปน

ท่ีนาพอใจ 

คําสําคัญ: ปญหาเปนฐาน, การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
    The learning management in the 21st century using the problem-based learning with the Robo - 

PICA and the EV3 set for interface computers is a research for the purpose of teaching in the second semester 

of the 2015 Academic year for students in information and communication engineering, faculty of Industrial 

technology Thepsatri Rajabhat University. There are 4 steps in this research. The first step is to plan. This 

done by studying connecting a computers. The students will use the problem-based learning with the Robo - 

PICA V2.0 and the EV3 set.  The second stage is to act. This is the practical step where learning activities are 

created that integrate the thinking process of the learners though a documented activity that is related to the 

subject of the interface computers together with a method of measuring and evaluating the activity. The third 
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stage is to observe. The purpose of this step is to observe. The researchers collect the result of the students 

and analyses the activities of the students in the activity sheet. The last stage is to reflect. This is to write the 

report of the research of the integration of the lesson of the analysis of the subject of interface computers. 

The result of the research is positive. 

Keywords: problem-based learning, 21st Century 
 
 

1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 ในรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดรับผิดชอบ

การจัดการสอนมาไมนอยกวา 9 ปท่ีผานมา นักศึกษาสวน

ใหญจะมีขบวนการเรียนรู โดยฟงหลักการและทฤษฎีจาก

ผูสอน และลงมือปฏิบัติตามใบงานที่กําหนด เมื่อทดลอง

เสร็จเขียนผลการทดลองและสรุปสงผูสอน แตดวยชุด

ทดลองและเทคโนโลยีดานการเช่ือมตอคอมพิวเตอรมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง แมเปนทฤษฎีหรืออุปกรณประเภท

เดียวกัน ก็มีผลิตภัณฑดานการศึกษาออกมาใหผูเรียนได

เรียนรู การประยุกตการใชงานท่ีแตกตางกันการควบคุม

อุ ป ก ร ณ ก า ร เ ชื่ อ ม ต อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ ส า ม า รถ ใ ช

โปรแกรมควบคุมที่แตกตางกันมากขึ้น แตผูเรียนสวนใหญยัง

ยึดติดการเรียนรูดวยการจดจําการทํางานของอุปกรณและ

ชุดทดลอง ผูเรียนยังไมสามารถแยกแยะ บอกความแตกตาง  

ท้ังทางดานทฤษฎี ดานการประยุกตใชงาน ขาดการคิด

วิเคราะห จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีผูสอนตองปรับเปล่ียนวิธีการ

สอนแกผู เ รียน โด ยผูสอนไม  ใช  เป น เพียงผู ถ ายทอ ด

เนื้อหาวิชาเทานั้น แตตองทําหนาท่ีเปนผูจัดการเรียนรู ดัง

นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูไว ดังนี้   

  สุมน อมรวิวัฒน [1] อธิบายความหมายของการ

จัดการเรียนรูไวว าการจัดการเรียนรูคือสถานการณอยาง

หนึ่งท่ีมีส่ิงตอไปนี้เกิดข้ึน ไดแก  1) มีความสัมพันธ และมี

ปฏิสัมพันธเกิดข้ึนระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน 

ผูเรียนกับส่ิงแวดลอม และผูสอนกับผูเรียนกับส่ิงแวดลอม  

2) ความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิด การเรียนรู

และประสบการณใหม 3) ผูเรียนสามารถนําประสบการณ

ใหมนั้นไปใชได 

  วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช [2] กลาววาการจัดการเรียน

รู  เป นกระบวนการท่ีมีระบบระเ บียบครอ บคลุมการ

ดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการจัดการเรียนรูจนถึงการ

ประเมินผล เปนตน 

  ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช [3] ได

กลาว ถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือยุค

เกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมและยุคความรู มีความแตกตาง

กันมากหากตองการใหสังคมไทยดํารงศักด์ิศรี และคนไทย

สามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การศึกษาไทย

ตองกาวไปสู เปาหมายใน“ยุคความรู”จุดทาทายในการจัด

การศึกษาควรไปในทางของความสุขในการทํางานอยางมี

เปาหมายเพ่ือชีวิตที่ดี ลูกศิษยในยุคความรูกระตุนใหศิษย

เรียนรูตลอดชีวิต  ครูจึงตองยึดหลัก“สอนนอย เรียนมาก”

ดวยจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียน ครูตองตอบไดวาศิษยได

เรียนอะไร และเพ่ือใหศิษยไดอะไร การประสบผลสําเร็จได

นั้น ครูตองทําอะไร ไมทําอะไร การทําหนาท่ีครูจึงไมผิดทาง

คือ ทําใหศิษยเรียนไมสนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ

“ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21”(21st century 

skills) จะเกิดข้ึนไดจาก“ครูตองไมสอน แตตองออกแบบ

การเรียนรูและอํานวยความสะดวก”ในการเรียนรู ใหศิษยได 

เรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทําแลวการเรียนรูก็จะเกิดจาก

ภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรูแบบนี้ เรียกวา 

PBL(Project-Based Learning) สาระวิชาก็มีความสําคัญ 

แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ

ท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชาควรเปนการเรียนจากการ

คนควาเองของศิษย โดยครู ชวยแนะนํา และชวยออกแบบ

กิจกรรมท่ีชวยใหนัก เรียนแตละคนสามารถประเมิน

ความกาวหนาของการ เรียนรูของตนเองได        
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  ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จท่ีได รับจากความ

พยายาม  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการหรือระดับของ

ความสําเร็จที่ไดรับในแตละดาน โดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป [4] 

  ในรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ผูเรียนตองมี

การพัฒนาดานทักษะดานการประกอบหุนยนต การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนต การฝกปฏิบัติพรอม

เรียนทฤษฎีไปพรอมๆ กัน โดยตองไมใชแยกสวนกันเรียน 

ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนไดมีความสนุก มีความคิด

สรางสรรค ในการวิเคราะหโครงสรางของหุนยนต การ

ทํางานของอุปกรณตรวจจับวัตถุตางๆ  จากประสบการณท่ี

ไดทําการสอนผูเรียนในดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ผูเรียนจะมีระบบการเรียนในเชิงรับ รอผูสอนสอน และรอให

ผูสอนเขียนโปรแกรมตัวอยาง หรือสาธิตโปรแกรมใหผูเรียน

ทําตาม ผูเรียนสวนใหญจะรอความรูจากผูสอน รอถาม

ผูสอนวา ทําอะไรตอ มีผลทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาความรู

ท้ังดานเนื้อหาทฤษฏี ขาดทักษะดานการทดลอง ดังนั้น

ผูสอนจึงตองการจะพัฒนาการศึกษาของผูเรียนใหสามารถ

พัฒนาการเรียนรูไดตลอดชีวิต แมจบการศึกษาในระบบไป

แลว ผูเรียนตองสามารถหาความรูใหมมาทําการพัฒนาการ

ทํางานของผูเรียนตอไปไดแบบยั่งยืนในชีวิตการทํางาน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA 

V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ในภาค

การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร  โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ ชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ  EV3 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2558 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุด

ทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2558 เปนการมอบหมายใบกิจกรรม เพื่อ

นักศึกษาไดทําการคิดวิเคราะห กับนักศึกษาที่เรียนวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอรเทานั้น ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา

2558 เทานั้น  

 การกําหนดขนาดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  

  ประ ชาก รใน การ วิ จั ย ค ร้ังนี้  เ ป น นัก ศึก ษา ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ภาค

การศึกษาท่ี 2 ป การศึกษา2558  

 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย นักศึกษาเรียนวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 10 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชงานวิจัย 

  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือ ท่ีใช
ระหวางการเรียนการสอนเพ่ิมเติมอีก จํานวน 5 ใบกิจกรรม 
จากใบงานเดิมท่ีใชประกอบการเรียนการสอนของคูมือชุด
ทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 จํานวน 10 ใบกิจกรรม 
 

ตอนท่ี 1. ใบกิจกรรมระหวางเรียนจํานวน 5 กิจกรรม มีดังนี้  

ใบกิจกรรมท่ี 1 แสดงดังรูปที่ 1 (ก.) - (ค.) 
 

 
(ก.) 

 
(ข.) 

รูปที่ 1 ใบกิจกรรมท่ี 1 
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(ค.) 

รูปที่ 1 ใบกิจกรรมท่ี 1 (ตอ) 
 

ใบกิจกรรมท่ี 2 แสดงดังรูปที่ 2 (ก.) - (ง.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 2 ใบกิจกรรมท่ี 2 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 3 แสดงดังรูปที่ 3 (ก.) - (ค.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 3 ใบกิจกรรมท่ี 3 

 
ใบกิจกรรมท่ี 4 แสดงดังรูปที่ 4 (ก.) - (ข.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 4 ใบกิจกรรมท่ี 4 
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ใบกิจกรรมท่ี 5 แสดงดังรูปที่ 5 (ก.) - (ข.) 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 5 ใบกิจกรรมท่ี 5 
 
ตอนท่ี 2. มอบหมายการทํางานรายงานเปนรายบุคคล โดย

มีขอกําหนดของรายงานประกอบดวย เปนการสรุปภาพรวม

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

 2.1 รูปเลมตามรูปแบบการทํารายงาน 

 2.2 รายงานตองมีเนื้อหาประกอบดวย 

• โคดโปรแกรมภาษาซ ีที่มีสวนประกอบ การเชื่อมตอ
ตัวตรวจจับวัตถุ (sensor) อยางนอย 1 ลักษณะ 

• สวนท่ีเปนแสดงความคิดวิเคราะหของผูเรียนดวย
การอธิบายการทํางานของโคดภาษาซี ที่ผูเรียน
สนใจและนํามาเขียนรายงานฉบับนี ้

• ใหผูเรียนทําการนําผลการทํางานของโปรแกรมมา
ประกอบเปนสวนหนึ่งของรายงานดวย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 ผูวิจัยไดทําการดําเนินการวิจัยโดยนําแนวทางตามกรอบ

ความคิดศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ตองให

ผูเรียนไดมีระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูสอนตองทํา

การจัดเตรียม หรือเปนผูอํานวยการ ทั้ง 4 ดานดังนี้ 

 ดานท่ี 1 ดานเนื้อวิชา (Subject Matter) ในการเรียน

การสอนในปจจุบันตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปอยาง

มากจากในอดีต กลาวคือ ความเขมขนของเนื้อหา เพราะถา

ผูเรียนในอดีตมีพ้ืนฐานความรูท่ีดีจะไปศึกษาตอในเร่ืองใดก็

ยอมทําไดงาย ในทางตรงกันขามถาผูเรียนความรูไมดีแลว 

ถึงแมจะมีเคร่ืองมือชวยสอนที่ทันสมัยเพียงใด ผูเรียนก็จะ

เต็มไปดวยความเบ่ือหนายทอแท ไมอาจซึมซับความรูได

อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ดวยระบบการศึกษาที่มุงเนน ท่ี

ผูสอนเปนหลัก แตในศตวรรษท่ี 21 จะตองเนนไปที่ผูเรียน 

โดยเฉพาะการใหผูเรียน ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ยิ่งถา

เปนผลงานที่ใชไดจริง ก็ย่ิงเปนประโยชนตอสังคมอีกดวย 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงไดทําการจัดเตรียม เนื้อหาของชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ในลักษณะท่ีเปนหนังสือคูมือ

การทํางาน CD ท่ีบรรจุดวยโปรแกรมการควบคุมหุนยนต 

และตัวหุนยนตแกผูเรียนชุดละ 2 คน 

 ดานท่ี 2 ดานทักษะชีวิต (Life and Professional 

Skill) ในการเรียนการสอนในอดีต เปนการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองโลกท่ีไดเดินหนาเขาสูยุคโรงงานอุตสาหกรรม 

ดังนั้น ทักษะความเปนผูเช่ียวชาญ จึงสําคัญมากกวาทักษะ

ชีวิต (Life Skill) แตในศตวรรษท่ี 21 โลกไดเดินทางเขาสูยุค

เศรษฐกิจสรางสรรค ท่ีเนน การสรางมูลคาเพ่ิมและความ

แปลกใหมใหกับผลิตภัณฑ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิต

เพ่ือใหสามารถทํางาน รวมกับผูอื่น (Collaboration Skill) 

จึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อการผสมผสานอัตลักษณและความ

สรางสรรคของตัวเราและผูอื่น งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดจัดเตรียม 

แบบปฏิบัติวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร มอบหมายให

ผูเรียนไดมีทักษะการทํางานรวมกันในการทําแบบปฏิบัติเปน

กลุมละ 2 คน     

 ด านที่  3  ด าน ทั กษะและความรัก ในการเ รียน รู 

การศึกษาในอดีต เนนท่ีการทองจําเปนหลัก ซึ่งก็ไมใช

ความผิด แตในศตวรรษท่ี 21 การผลิตผลงานท้ังในแวดวง

ธุรกิจ  การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ลวนแตตองการ

ความคิดริเร่ิม (Initiatives) ดังนั้น การทองจําและทําตามกัน

ไปจึงไมสอดคลองอีกตอไป ความรักท่ีจะเรียนรูและพัฒนา

ทักษะที่จะหาความรู ไมวาจะเปนการ สอบถามผู รู การ

คนหาจากแหลงการเรียนรู ตางๆ เชน Google, YouTube 

เปนตน รวมท้ังการระดมสมองจากกลุมคนท่ีหลากหลายจึง

เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง เพ่ือผูเรียนจะไดเช่ือมโยง และตอยอด

ความรูที่มาจากหลากหลายสาขาใหกลายเปนผลงานใหมที่มี
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คุณคาสูงยิ่งเปนที่ตองการของทุกคน งานวิจัยนี้ ผูวิจัยได

จัดเตรียมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติมการทํางานของ

ตัวอุปกรณตรวจจับวัตถุถึงความแตกตางระหวางชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ EV3  

 ด า น ท่ี  4  ด า น ทั ก ษ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

(Information Technology Skill) โลกนี้กําลังเขาสูยุคสมัย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมเฉพาะแต

เคร่ืองมือการคนหาขอมูลอยาง Google ที่รูจักกันทั่วไป 

หากยังมีสังคมออนไลน  (social network) อยาง  

Facebook, Twitter และ Line  ท่ีไดสรางความ

เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของผูคนไปจนกระท่ังถึงการเมืองการ

ปกครอง ผู เรียน รุนใหมลวนแตมีทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศติดตัวกันมาทุกคน หากวามีการนํามาใชใหเกิด 

ประโยชนในการศึกษาหาความรู  กลับเปนอีกเร่ืองหนึ่งท่ียัง

ตองมีการฝกฝนพัฒนากันอีกมาก เพราะ เคร่ืองมือยิ่ง

ทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไมรูจักใชอยางถูกวิธีก็ยอมเปน

อันตรายไดมหาศาลไมส้ินสุด งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดจัดเตรียม

หมาย ใหนักศึกษาต้ังกลุม LINE ของนักศึกษาเพ่ือใชในการ

ส่ือสารในการเรียนการสอน ท้ังในรายวิชานี้และรายวิชาอื่น 

ๆ เปนกลุมละ 1 ชุด    

 จากทักษะท้ัง 4 ดานเปนสิ่งท่ีชวยสรางมูลคาใหกับ

ผูเรียนทุกคนถาผูเรียน ผูสอนมีความต่ืนตัวและหาวิธีให

ไดรับทักษะทั้ง 4 อยางดีท่ีสุด จะเขาเขาใจถึงปรัชญาในเชิง

ลึก ทักษะชีวิตการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งบางคร้ังตองมี

บทบาทเปนผูนํา บางคร้ังก็ตองรูจักเปนผูตามท่ีดี สวนการท่ี

ผูเรียนตองมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมใชเพียงใช 

Facebook และอัพโหลดรูปเปนเทานั้น หากยังตองรูจัก

บริหารเวลาในการใชงานใหดใีนการนํามาเปนแหลงแสวงหา

ความรู  และท่ีสําคัญทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ผูเรียนมีแลวตองรูจักการเช่ือมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา 

และทักษะการคนหาขอมูล  ผูสอนจึงตองจัดการศึกษามี

ความเขาใจถึงบริบทโลกที่เปล่ียนไป ในการเรียนรูท่ีตอง

เรียนรูจากโจทยปญหาชีวิตจริง (Project Base Learning: 

PBL) จึงตองเรียนแบบลงไปทํางาน ทําโปรเจ็กต  ดังนั้น

อาจารย ตองเปล่ียนแปลงตนเองตองเปล่ียนวิธีคิด ตองใฝหา

ทักษะใหมในการเปนผูอํานวยการการสอนมากข้ึน เพ่ือการ

ออกแบบโปรเจ็กต ในการชวนผูเรียนมาทําโครงงาน ชวน

ผูเรียนมาสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรู ใหไดความรูที่ลึกทางทฤษฎี

และไดรับการกระตุนสมองในสวนที่ทําใหผูเรียนมีความเห็น

อกเห็นใจผูอื่น และมีสุนทรีย มีวุฒิภาวะตางๆ ใหครบถวน 

 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานการ

วิเคราะหรายวิชาการเ ช่ือมตอคอมพิว เตอร  ผู วิจัยได

มอบหมายใหนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ไดดําเนินการ

กําหนดการมอบหมายกิจกรรมใหผูแบงออกเปน 2 ตอน 

ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ใบกิจกรรมท่ีดําเนินการระหวางการเรียนการ

สอน เพ่ิมเติมจํานวน 5 ใบกิจกรรม 

 ตอนท่ี 2 การทํารายงานสรุปการนําโปรแกรมภาษาซีมา

ใชงานของผูเรียน   

ตอนท่ี 1 ใบกิจกรรมท่ีดําเนินการระหวางการเรียนการสอน 

เพ่ิมเติมจํานวน 5 ใบกิจกรรม  

 จากใบกิจกรรมจํานวน 5 ใบกิจกรรม ผูวิจัยไดทําการ

กําหนดตามแนวทาง ทิศนา แขมมณี [5] กลาวคือ ในใบ

กิจกรรมแรก เปนการสราง ความเขาใจเกี่ยวกับการคิด

รายละเอียด เกี่ยวกับองคประกอบของการคิด เปนทักษะ

การคิด ท่ีสามารถพัฒนาใหแกผู เรียน ผู วิจัยจึงตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาการคิดทุกประเภทโดยยึดพ้ืนฐาน 

และความตองการของผูเรียนของตนเปนหลักทักษะใดท่ี

ผูเรียนยังออนอยู แมจะเปนทักษะขั้นพ้ืนฐาน ดวยการสราง

ใบกิจกรรมเปนการให ผู เ รียน คนหาองคปะกอบของ

โปรแกรมท่ีกําหนด เปนการชวย ฝกฝนพัฒนาใหแกผูเรียน 

มิใชมุงแตจะพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงทั้งๆ ที่ผูเรียนยังขาด

ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน ซึ่งผลการทํากิจกรรมของผูเรียนมี

ความพรอมในการทํากิจกรรมมากข้ึน ดวยเพราะเปนการหา

สวนประกอบของโปรแกรมท่ีกําหนดเทานั้น ถือวาเปนการ

ดําเนินการไปไดดวยดี 
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 จากนั้นผูวิจัยจึงเร่ิมใหมีการมอบหมายในใบกิจกรรมท่ี 2  

เปนดานทักษะกระบวนการคิด ใหผูเรียนสามารถการคิด 

และการวิเคราะหการคิดสรางสรรค ดวยการกําหนดให

ผูเรียน พิจารณาจากใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม 

วาสามารถนําไปใชงานไดหรือไม ใหนักศึกษาทําเขียนผลการ

ทํางานโปรแกรมตามท่ีนักศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุม

หุนยนต  จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ผูเรียนเร่ิมมีความ

คนชินกับการดําเนินการทํากิจกรรม และผูวิจัยใหผูเรียน

สามารถนําตัวอยางท่ีกําหนดมาทําการเขียนโปรแกรมบน

เคร่ืองคอมพิวเตอรได ทําใหผูเรียนมีทักษะท้ังดานความคิด

วิเคราะหกอนทําการเขียนโปรแกรม หาจุดที่ตองทําการ

ปรับปรุงโคดใหสามารถทํางานได  เปนการพัฒนาการ

ความคิดใหสามารถคิดสรางสรรค มีการพัฒนาการท่ีดีข้ึน  

 สวนดานการคิดอยางมีวิจารณญาณเนื่องจากการคิดมี

ลักษณะเปน “กระบวนการ” หรือวิธีการผูวิจัยไดกําหนดให

ผูเรียนไดทํากิจกรรมใบท่ี 3 เปนการกําหนดผูเรียนนําความรู

ทฤษฏีมาไดเรียนมาทําการคิดอยางมีกระบวนการดวยการ

กําหนดให ผู เ รียนพิจารณา ตัวอยาง โปรแกรมการใช 

if…else ใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม วาสามารถ

นําไปใชงานไดดานใด ใหนักศึกษาทําการเขียนโคดให

หุนยนตสามารถเดินตามเสนท่ีกําหนดได ตามท่ีนักศึกษา

ตองการ สงผลใหผูเรียนเร่ิมมีการอภิปลายหรือโตแถง ดวย

การยึดเหตุผล (หลักทฤษฎี) มาหาขอสรุปในการดําเนินตาม

ใบกิจกรรมท่ีกําหนด ทําใหผูเรียนมีกระบวนความคิดอยางมี

ลําดับข้ันตอนมากข้ึน 

 ในใบกิจกรรมที่  4 เปนการสรางผู เรียนใหสามารถมี

ข้ันตอนการคิด และตัวบงช้ีการมีทักษะของการคิด สามารถ

สรุปไดดังนี้ โดยข้ันตอนการคิด มีดังนี้ ข้ัน ท่ี 1. กําหนด

วัตถุประสงคในการวิเคราะห/จําแนกแยกแยะขอมูล ข้ันท่ี 2 

รวบรวมศึกษาและจัดระบบ ขอมูล/เร่ือง/ส่ิงที่วิเคราะห โดย

ในใบกิจกรรมท่ี 4 นี้ไดกําหนดให ผูเรียนไดนํา ตัวอยางเปน

โปรแกรมการตรวจจับวัตถุ ใหนักศึกษาทําการวิเคราะห

โปรแกรม วาสามารถนําไปใชงานไดหรือไม ใหนักศึกษาทํา

การนําโคดใหไดผลตามที่นักศึกษาตองการ พบวาผูเรียนมี

การความสามารถทําการแยกแยะเนื้อหาของโคดตัวอยางท่ี

กําหนดใหไดวา สวนใดทําหนาท่ี สวนใดเปนรูปแบบคําส่ังท่ี

บังคับหามทําการแกไข และสวนใดบางท่ีผูเรียนสามารถทํา

การปรับปรุงโคด จัดระบบของขอมูลโปรแกรมใหมไดมาก

ข้ึนเปนลําดับ 

 ใน ใบกิ จก รรม ท่ี  5  เป นก ารกํ าหนดใหนั ก ศึกษ า

ทําการคนควาในการสังเคราะหตัวตรวจจับวัตถุของ EV3 ซึ่ง

เปนการสรางใหผูเรียน พัฒนาการดานการหาความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบ ตาง ๆ และความสัมพันธของขอมูลใน

แตละองคประกอบ เพื่อ ใหเ ห็นวาสวนยอยตาง ๆ มี

ความสัมพันธกันและประกอบกันเปนโครงสราง/ภาพรวมทํา

ไดอยางไร พบวาผูเรียนสามารถทําการพัฒนาโปรแกรมให

สามารถทํางานตามวัตถุประสงคที่กําหนดได 

 ผลการศึก ษาเ ม่ือจ บ ส้ิน ในภาคการศึกษาท่ี  2  ป

การศึก ษา 2558 ระดับการศึกษา ป ริญญาต รี 4  ป 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายวิชา วศ 5011203: การ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) ผูสอน อาจารย ดร .สกุล 

คํานวนชัย ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนรายวิชาการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอร ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

 
 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธทางการจัดการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง 

Robo-PICA V2 .0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร สรุปไดดังตอไปนี้  

 จากการรวบรวมขอมูล สรุปผู เรียน ในรายวิชาการ

เช่ือมตอคอมพิวเตอร ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 

2558 พบวาการวิจัยเปนการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
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ในดานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร  โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ ชุดทดลอง 

Robo-PICA V2.0 กับ EV3 เมื่อผูเรียนไดดําเนินการตามใบ

กิจกรรมของชุดทดลองจํานวน 10 ใบกิจกรรมและใบ

กิจกรรมเพ่ิมเติม 5 ใบกิจกรรม สงผลใหผูเรียนไดมีการคิด

วิเคราะห มีการคิดสรางสรรค และมีการคิดสังเคราะห ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 แสดงผลการเรียนรายวิชาการเชื่อมตอ

คอมพิวเตอร ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งผล

การเรียนของนักศึกษาไดแยกแยะการวัดประเมินผลเปนไป

ตามเกณฑในรูปของระฆังคว่ํา กลาวคือ มีผลการเรียน A 

(ระดับ 4) จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 มีผลการเรียน 

B+ (ระดับ 3.5) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20 มีผลการ

เรียน B (ระดับ 3) จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 มีผลการ

เรียน C+ (ระดับ 2.5) จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 มีผล

การเรียน C (ระดับ 2) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10 มี

ผลการเรียน D+ (ระดับ 1.5) จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 

0 มีผลการเรียน D (ระดับ 1) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

20 และมีผลการเรียน E (ระดับ 0) จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 10   

 จากการวิจัย พบวานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีถึงดีมาก 

จะเปนนักศึกษา  ท่ีมีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมหองดีมาก 

เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีความสนใจตอการประกอบ

หุนยนต Robo-PICA V2.0 กับ EV3 พรอมจะศึกษาหา

ความรูเพ่ิมเติมจากระบบอินเทอรเน็ต พรอมทั้งสอบถามกับ

ผูสอนอยางสนใจ และกระตือรือรนในการทําใบกิจกรรมให

สําเร็จ ซึ่งเปนไปตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  แตกตาง

กับนักศึกษาท่ีไดผลการเรียนท่ีตํ่าและไมผานเกณฑ  เปน

นักศึกษาที่ไมสนใจเขาหองเรียน และแยกตัวในการทํางาน 

ไมสนใจในดานเนื้อหารอถามเพื่อนในหองเรียนเปนสวนใหญ 

ไมพยายามหาความรูใหกับตัวเอง จึงสงผลตอการผลสัมฤทธ

ทางการจัดการเรียนรูของผูเรียนไมผานเกณฑหรือผานใน

ระดับกลางเทานั้น 

 

 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 จากขอสรุปงานวิจัย พบวาผูเรียนท่ีมีความกระตือรือรน

อยางตอเนื่องตลอด เมื่อผูสอนอยูใกลชิด กับผูเรียน หนาท่ี

ของผูสอนตองกําหนดเปาหมายในการสอนใหผูเรียนทราบ

และตองกระตุนใหผูเรียน เกิดความทาทายในการเรียนอยาง

ตอเนื่อง ดวยการกําหนดการใหคะแนนในระหวางการเรียน

การสอน ดวยเง่ือนไขวาถากลุมใด ทําสําเร็จตามเปาหมายท่ี

กําหนดรวมกัน ดวยเวลาเร็วสูงสุดไดคะแนนเต็ม (5 คะแนน) 

และคะแนนจะลดลงตามเวลาตามลําดับ ซึ่งเปนการฝกให

ผูเรียนไดเรียนรูการทํางานจริง เมื่อจบการศึกษาไปแลว จะ

ไดสามารถปรับตัวได เมื่อทํางานแขงกับเวลา เปนแรงกดดัน

นักศึกษาใหมีทักษะดานการใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

ตอการแกปญหาห รือสรางผลงาน ไดอยางสรางสรรค 

สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูใน

สังคมไดเปนอยางดีตอไป และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู

กลุมวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและ

การสื่อสาร ผูสอนตองนําตัวอยางโปรแกรม หรือโคดท่ีนํามา

สอนตองเปนตัวอยางท่ีเปนปจจุบัน และผูสอนตองสราง

โจทยท่ีทาทายดวยการนําโจทยท่ีใชในการแขงขันหุนยนตใน

เวทีตางๆ มากระตุนความสนใจแกผูเรียนท่ีไมผานเกณฑหรือ

ผลการเรียนอยูในระดับกลาง มากข้ึน 
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วงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามโดยใช CCCFTA 

A Current-mode Third-order Quadrature Oscillator Based on CCCFTAs 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซนแบบควอเดรเจอรโหมดกระแสโดยใช current-controlled current 

follower transconductance amplifier (CCCFTA) ลักษณะเดนของวงจรที่นําเสนอ คือสามารถควบคุมเง่ือนไขและความถ่ีใน

การกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกันดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส วงจรท่ีนําเสนอประกอบดวย CCCFTA จํานวน 3 ตัว และตัว

เก็บประจุท่ีตอลงกราวนดอีก 3 ตัว นอกจากนี้แลววงจรที่นําเสนอยังมีเอาตพุตอิมพีแดนซที่สูงจึงงายตอการตอคาสเคดในโหมด

กระแส ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSpice พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองกับท่ีคาดการณไวตามทฤษฎี วงจรมีอัตรา

การบริโภคกําลังงานเทากับ 19.2mW ท่ีแหลงจายแรงดัน ±0.8V 

คําสําคัญ: CCCFTA, โหมดกระแส, วงจกําเนิดสัญญาณ 
 

Abstract 
This article presents a current-mode quadrature oscillator using current-controlled current follower 

transconductance amplifier (CCCFTA) as active elements. The oscillation condition and oscillation frequency 

can be electronically/orthogonally controlled via input bias currents. The proposed circuit consists of 3 

CCCFTAs and 3 grounded capacitors. The proposed circuit, due to high output impedances, is enable easy 

cascading in current-mode. The PSpice simulation results are depicted, and the given results agree well with 

the theoretical anticipation. The power consumption is approximately 19.2mW at ±0.8V supply voltages. 

Keywords: CCCFTA, Current-mode, Oscillator 
 
 

1. คํานํา 
 วงจรกําเนิดสัญญาณเปนวงจรที่มีการนําไปใชงานอยาง

กวางขวาง เชน ระบบสื่อสาร ระบบเคร่ืองมือวัด และระบบ

ประมวลผลสัญญาณ [1] เปนตน โดยวงจรกําเนิดสัญญาณ

นิยมพัฒนาใหสามารถกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอร หรือ

สัญญาณรูปคล่ืนซายนท่ีมีเฟสตางกัน 90° เพ่ือนําไปใชใน

ระบบส่ือสาร เชน ในการมอดูเลตสัญญาณ SSB เปนตน [2-

3] จากการศึกษาพบวาการสังเคราะหวงจรกําเนิดสัญญาณ

ไซน ท้ังในโหมดแรงดันและโหมดกระแสลวนแลวแตเปนการ

สังเคราะหข้ึนจากฟงกชันอันดับสองท้ังส้ิน [4-7] 

 จากท่ีกลาวมาขางตนพบวาการสังเคราะหวงจรกําเนิด

สัญญาณจากฟงกชันอันดับสอง เม่ือเปรียบเทียบวงจรกําเนิด

สัญญาณอันดับสาม วงจรกําเนิดสัญญาณอันดับสามจะให

สัญญาณท่ีมีความเพ้ียนทางฮารโมนิคต่ํากวา [8-11] จึงทําให

มีผูนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณอันดับสามโดยใชอุปกรณ
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ชนิดตางๆ เชน OTA, วงจรสายพานกระแสยุคที่สองท่ี

ควบคุมดวยกระแส (CCCII) โดยวงจรใน [9] อยูในโหมด

แรงดัน สวนวงจรใน [10-11] อยูในโหมดกระแสแตตองใช 

OTA จํานวน 3 ตัวและ CCCII จํานวน 4 ตัวตามลําดับ จึง

อาจทําใหวงจรมีความซับซอน 

 ในทศวรรษท่ีผานมา มีความพยายามท่ีจะลดแรงดันไฟ

เล้ียงในวงจรอิเล็กทรอนิกสเนื่องมาจากความตองการที่ตอง

ใชแบตเตอร่ีเปนแหลงจายพลังงาน ดังนั้นจึงมีการใชเทคนิค

การทํางานในโหมดกระแส (current-mode) ซึ่งมีขอดีหลาย

ประการเม่ือเทียบกับเทคนิคการทํางานในโหมดแรงดัน 

ไดแก มีพิสัยพลวัติกวาง (larger dynamic range) มีแบนด

วิธกวาง และบริโภคกําลังไฟฟาตํ่า [12] 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิด

ใหม อี ก หนึ่ งชนิด  คือ  current-controlled current 

follower transconductance amplifier (CCCFTA) โดย

ลักษณะเฉพาะของ CCCFTA มีทรานซิสเตอรภายในจํานวน

นอย จึงทําใหมีอัตราดึงกําลังไฟฟาต่ํา และเม่ือออกแบบเปน

ชิปไอซีจะทําใหมีขนาดเล็ก ซึ่งถือไดวา CCCFTA เปน

อุปกรณท่ีมีประโยชนหลายอยางในการออกแบบวงจรที่มี

การประมวลผลสัญญาณแอนะลอก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

วงจรกรองความถ่ี และวงจรกําเนิดสัญญาณ [13] 

 จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน บทความนี้มีจุดมุงหมาย
เพ่ือนําเสนอโครงสรางวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอร
โหมดกระแส ซึ่งวงจรท่ีนําเสนอนี้มีขอดี คือสามารถควบคุม
คาความถ่ีและเง่ือนไขของการกําเนิดสัญญาณ ไดดวยวิธีทาง
อิเ ล็กทรอนิกสอยางเปนอิสระตอกัน สามารถกํา เนิด
สัญญาณไดความถี่ ในยานกวาง โครงสรางของวงจรไม
ซับซอนประกอบไปดวยเพียง CCCFTA จํานวน 3 ตัว ตอ
รวมกับตัวเก็บประจุท่ีลงกราวนดอีก 3 ตัว โดยไมตองใชตัว
ตานทานภายนอก 
 

2. หลักการทํางานของวงจร 
 2.1 Currentcontrolled current follower trans- 

conductance amplifier (CCCFTA) 

 เนื่องจากวงจรท่ีนําเสนอประกอบไปดวยอุปกรณหลักคือ 
CCCFTA มีสัญลักษณและวงจรสมมูลดังรูปท่ี 1 (ก) และ (ข) 
ตามลําดับ หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง CCCFTA พอสังเขป 

ความสัมพันธของกระแสและแรงดันของ CCCFTA แสดง
ดวยสมการในเชิงเมตริกซไดดังนี้ 
 

   
(ก)                                (ข) 
รูปท่ี1 สัญลักษณ และวงจรสมมูล 
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(1) 

 

 โดยท่ี CCCFTA จะมีคาความตานทานอินพุตท่ีขา f  (Rf) 

มีคาจํากัด ซึ่ง Rf สามารถควบคุมไดจากกระแสไบแอส IO ดัง

สมการตอไปนี้ 
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 (2) 

 

 คาความนําถายโอนของ CCCFTA สามารถควบคุมไดท่ี 

IB ดังแสดงไดตามสมการที่ (3) 

 

0 ( / )m B OXg I C W L  (3) 
 

 2.2 การวิเคราะหสมการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

  หลักการทํางานของวงจรประกอบไปดวย CCCFTA 

และตัวเก็บประจุ โดยวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอร

โหมดกระแสอันดับสาม แสดงดังรูปท่ี 2 ซึ่งจะไดฟงกชันถาย

โอนของวงจรเทากับ 

 
3 2

1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 0m m m m m ms CC C s g CC sg g C g g g     (4) 
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 จากสมการท่ี (4) จะไดเง่ือนไขในการกําเนิดสัญญาณ

และความถ่ีในการกําเนิดสัญญาณดังนี้ 

 

2 3 3 2m mg C g C  (5) 
 

1 2

1 2

m m
o

g g
CC

   (6) 

 

 จากสมการท่ี (3) วงจรจะสามารถปรับเง่ือนไขในการ

กําเนิดสัญญาณ และความถ่ีในการกําเนิดสัญญาณไดดวยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกสจากกระแส 1 2, ,B BI I  และ 3BI อยางเปน

อิสระจากกัน 

 

 

3. ผลการจําลองการทํางาน 

 เพ่ือยืนยันการทํางานของวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดร

เจอรโหมดกระแสอันดับสาม ที่สามารถปรับคาความถ่ีได

ดวยวิธีทางอิเ ล็กทรอนิกสโดยใชแอกทีฟบิว ด้ิงบล็อก 

CCCFTA ดั ง รูป ท่ี  3 ถู กตรว จสอ บ คุณสม บั ติแล ะ

ประสิทธิภาพของการทํางานดวยโปรแกรม PSpice และใช 

Model MOSIS 0.5 m  [13] ซึ่งแรงดันไฟเลี้ยงวงจรที่ใชมี

คา 0.8DD SSV V V   , 1 2 3 300O O OI I I A   , 

1 2 3 1B B BI I I mA   , และ 1 2 3 0.5C C C nF    

 รูปที่ 4 เปนสัญญาณเอาตพุตในสภาวะกําเนิดสัญญาณ 

และรูปที่ 5 เปนสัญญาณเอาตพุตในสภาวะอยูตัว ซึ่งพบได

วาสัญญาณท้ังสี่เปนรูปคลื่นไซน และมีความตางเฟสกัน 90º 

รูปท่ี 6 แสดงสเปคตรัมของสัญญาณท่ีความถ่ี 550 kHz ซึ่งมี

คาผิดเพี้ยนทางฮารมอนิกสเทากับ 7.8%  

 
รูปท่ี 2 วงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามท่ีนําเสนอ 

 
 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางภายในของ CCCFTA 

 

รูปท่ี 4 สัญญาณเอาตพุตในสภาวะกําเนิดสัญญาณ 
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รูปท่ี 5 สัญญาณเอาตพุตในสภาวะอยูตัว 
 

 
รูปท่ี 6 สเปกตรัมของสัญญาณท่ีความถ่ี 550kHz 

 
 นอกจากนี้ไดทําการปรับเปลี่ยนคากระแสไบแอส 1BI  

และกําหนดใหตัวเก็บประจุ 1 2 3C C C   มีคา 1 nF, 0.5 

nF และ 0.1 nF ตามลําดับ ซึ่งไดผลดังแสดงในรูปท่ี 7 
สังเกตไดวาคาความถ่ีมีการเปล่ียนแปลงสอดคลองกับท่ีได
วิเคราะหไวในสมการท่ี (6) 
 

 
รูปท่ี 7 ความถี่ของการกําเนิดสัญญาณเมื่อเปล่ียนคาตัวเก็บ

ประจุและกระแสไบแอส 1BI  

 

4. ผลการจําลองการทํางาน 
 บทความวิจัยนี้ ไดนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซน
ชนิดควอเดรเจอรโหมดกระแสโดยใชเพียง CCCFTA จํานวน 
3 ตัว ตอรวมกับตัวเก็บประจุท่ีลงกราวนดอีก 3 ตัว ทําให

วงจรสามารถควบคุมความถี่ไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และเปนอิสระจากเง่ือนไขการกําเนิดสัญญาณ วงจรมีอัตรา
การบริโภคพลังงานเทากับ 19.2mW ท่ีแรงดันไฟเล้ียง 
±0.8V 
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บทคัดยอ 

    งานวิจัยฉบับนี้นําเสนอถึงการพัฒนาส่ือการสอนสําหรับนิสิตวิศวกรรมดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือนจริงสําหรับ
การสรางสื่อการสอนเสมือนจริงของรายวิชาการแปลงผันพลังงานเคร่ืองกล (เร่ืองสเต็ปมอเตอร หัวขอวงจรกลับทิศหมุนช่ัวขณะ) 
เพ่ือนําเสนอส่ือมัลติมีเดียและภาพเคล่ือนไหวของวัตถุเสมือนจริง 3 มิติ ของมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับ ในมุมมองท่ี
สามารถมองเห็นได 360 องศา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตมีความเขาใจและสามารถจิตนาการตามเนื้อหาไดงายผานเทคโนโลยี
เสมือนจริง โดยนําไปทําการประกอบการสอนกับนิสิตกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน และวัดประเมินความพึงพอใจผานแบบสอบถาม 
พบวาระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอ ส่ือการสอนเสมือนจริงมีคาอยูในเกณฑมากถึงมากท่ีสุด โดยเฉพาะระดับคะแนน
ประเมินความนาสนในของรูปแบบสื่อการสอนเสมือนจริงมีคาคะแนนสูงสุดที่ 4.98 จากคะแนนเต็ม 5  
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, ส่ือการสอน, รายวิชาการแปลงผันพลังงานเคร่ืองกล   
 

Abstract 
    This paper reports the development of instructional media for engineering students by using 
augmented reality technology for creating virtual instructional media in electromechanical energy conversion 
subject (step motor : jogging circuit in step motor). For presentations, multimedia and 3D virtual animation 
objects of AC and DC motors that are visible in 360 degrees. The main objective to provide students can be 
understood and imagine in content easily through augmented reality. By applying to teach a 50 sample 
student and a satisfaction survey. The results show the virtual instructional media have overall satisfaction 
levels remain between high and the highest. Especially the assessment satisfaction in an interesting feature of 
an instructional media is highest about 4.98 from 5. 
Keywords: augmented reality, instruction media, electromechanical energy conversion course 
 
 

1. บทนํา 
 องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการสําหรับการเรียนการ
สอน ไดแก ผูสอน ผูเรียนและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสื่อ
การเรียนการสอนจะเปนสื่อกลางท่ีในชวยการเรียนรูระหวาง
ผูสอนและผู เรียน เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งหวังไว รูปแบบ
ของสื่อการเรียนการสอนไดมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนมา
อยางตอเนื่องต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ปจจุบัน ท่ีเปนยุคแหงความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ จึงไดมีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชใน
การพัฒนาและเปนสวนหนึ่งของส่ือการเรียนการสอน โดย
เทคโนโลยีเสมือนจริงคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยม
ในการนํามาใชเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 เทคโนโลยีเสมือนจริงคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสาน
เอาโลกแหงความเปนจริงและความเสมือนจริงเขาดวยกัน
ผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตางๆ ปจจุบันเทคโนโลยี
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เสมือนจริงไดเขามามีบทบาทสําคัญการพัฒนารูปแบบ
นําเสนอในงานท่ีหลากหลายดาน อาทิเชน งานวิจัยของ 
Nee และคณะ [1] ท่ีนําเสนอการประยุกตใชเทคโนโลยี
เสมือนจริงกับงานการออกแบบและกระบวนการผลิตในงาน
อุตสาหกรรม งานการวางผังเมืองในงานสถาปตยกรรมซึ่ง
นําเสนอโดย Cirulisa และ Brigmanis [2] ในขณะท่ี 
Nicolau และคณะ [3] นําเทคโนโลยีนี้ไปใชกับงานทางดาน
การแพทย  นอกจ ากนี้ ยั งมี งาน ด านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการการศึกษามีการ
ประยุกต ใช เทคโนโล ยีเส มือนจริงกันอยางกวางขวาง 
ตัวอยางเชน การสรางส่ือเสมือนจริงประกอบการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนอนุบาลท่ีนําเสนอโดย Su [4] และ 
Rambli และคณะ [5] การสรางแบบจําลองเสมือนจริงเพื่อ
ประกอบการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาซึ่งนําเสนอโดย Cai 
และคณะ [6] และงานวิจัยของ Cai และคณะ [7] รวมท้ัง
การสรางส่ือชวยสอนเสมือนจริงสําหรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือใชสําหรับการเรียนรูดวยตนเองของ 
Gutierrez และคณะ [8] เปนตน 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานทําใหทราบถึงประโยชนท่ี
เกิดจากการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกตในงานท่ี
หลากหลายดาน โดยฉพาะทางดานการศึกษาท่ีนําเทคโนโลยี
ดังกลาวเขามาชวยในการสรางและพัฒนาสื่อการเรียรูใน
รูปแบบตางๆ พบวาสามารถชวยกระตุนการเรียนรูและสราง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีดีขึ้น ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยท่ี
ผานมาทําใหเกิดแนวคิดในการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมา
ประยุกตใชในการสรางส่ือการเรียนรูเสมือนจริงสําหรับ
รายวิชาการแปลงผันพลังงานเคร่ืองกล เนื่องจากรายวิชา
ดังกลาวจะประกอบไปดวยอุปกรณท่ีความซับซอนเปน
จํานวนมากทําใหยากตอการทําความเขาใจ ซึ่งเปนขอมูลท่ี
ไ ด จ า ก ก า ร ร ว บ ร ว ม แ บ บ ส อ บ ถ า ม นิ สิ ต ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรท่ีเคยศึกษาในรายวิชานี้มา
กอนแลวจํานวน 120 คน ถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการ
สอนในรายวิชานี้ โดยมีจุดมุงหมายของงานวิจัยนี้คือคาดหวัง
วาส่ือการเรียนรูเสมือนจริงท่ีจัดทําข้ึนจะชวยใหเกิดความ
เขาใจในเรียนรายวิชานี้ของนิสิตมากยิ่งขึ้นและเปนแนวทาง
สําหรับการประยุกตใชในรายวิชาอื่นๆ ตอไป  
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือจัดทําส่ือการเรียนรูเสมือนจริงสําหรับรายวิชา
การแปลงผันพลังงานเคร่ืองกล เร่ืองสเต็ปมอเตอรหัวขอ

วงจรกลับทิศหมุนชั่วขณะ สําหรับเปนส่ือชวยในการเรียน
การสอน 
 2.2 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจจากการใชงานส่ือการ
เรียนรูเสมือนจริงของนิสิต 
 2.3 เพ่ือนําเสนอถึงแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่ผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงสําหรับรายวิชาอื่นๆ 
ตอไป 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชสําหรับการใหขอมูล
ในก ารวิ จั ย นี้ คื อ นิสิ ตภา ควิ ชาวิ ศว กรรมไฟฟ าแล ะ
คอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแปลงผัน
พลังงานเคร่ืองกลจํานวน 50 คน 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  เคร่ืองมือ ท่ีใชในการวิจัยนี้คือแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจจากการใชส่ือเสมือนจริงของนิสิต 
โดยแบงระดับคะแนนความพึงพอใจดังนี ้

5 คะแนน ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน ความพึงพอใจระดับมาก 
3 คะแนน ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
2 คะแนน ความพึงพอใจระดับนอย 
1 คะแนน ความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

 3.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจจากการใชงานส่ือการเรียนรูเสมือน
จริงประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 
 3.4 การดําเนินการและเก็บผลการวิจัย  
  1) จัดทําส่ือการเรียนรูเสมือนจริงรายวิชาการแปลง
ผันพลังงานเคร่ืองกล เร่ืองสเต็ปมอเตอรหัวขอวงจรกลับทิศ
หมุนช่ัวขณะ 
  2) จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตาม
หลักในการสรางแบบสอบถาม ตามเอกสารของศิลปจารุ [9] 
  3) นําสื่อการเรียนรูเสมือนจริงไปใชประกอบการ
เรียนการสอนจริงในรายวิชากับนิสิต จนกระทั่งครบเนื้อท่ี
กําหนด 
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  4) ใหนิสิตทําการกรอกแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจ 
  5) ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
 3.4 โปรแกรมสําหรับพัฒนาส่ือสอนเสมือนจริง  
  1) โปรแกรม Build AR ถูกใชสําหรับการเชื่อมตอ
วัตถุสัญลักษณกับสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบไฟลวีดีโอและ
รูปแบบภาพวัตถุเสมือนจริง 3 มิต ิ
  2) โปรแกรม 3D Max ถูกใชสําหรับการออกแบบ
และสรางวัตถุเสมือนจริง 3 มิติ 
  3) โปรแกรม Camtasia Studio 8 ถูกใชสําหรับ
การตัดตอไฟลวีดีโอ 
 

4. เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 4.1 หลักการทํางาน 
  องคประกอบของกระบวนการทํางานของเทคโนโลยี
เสมือนจริง ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ภาพวัตถุ
สัญลักษณ สวนที่ 2 สวนการรับภาพ สวนท่ี 3 สวนการ
ประมวลผล สวนที่ 4 สวนการแสดงผล ดังท่ีนําเสนอในรูปท่ี 1 
  วัต ถุ สัญลักษณจะทําหนาที่กําหนดมุมมองและ
ตําแหนงของวัตถุเสมือน โดยมีสวนรับภาพทําหนาท่ีรับภาพ
วัตถุสัญลักษณเพ่ือสงไปยังสวนประมวลผล จากนั้นสวนการ
ประมวลผลจะทําหนาท่ีในการวิเคราะหวัตถุสัญลักษณแลว
สืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูลวัตถุเสมือนจริงหรือสื่อ
มัลติมีเดียท่ีเช่ือมโยงไวกับภาพวัตถุสัญลักษณ โดยทําการ
ประมวลผลผานซอฟตแวรและทําการสงขอมูลท่ีไดจาก
ระบบฐานขอมูลไปแสดงผลยังสวนแสดงผล เชน  จอ
โท ร ศั พ ทมื อ ถื อ  จ อ แ ส ด งผ ลแ บบ ส วม ศี ร ษ ะห รื อ
จอคอมพิวเตอร 
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพหลักการทํางานของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

 4.2 การสรางสื่อการเรียนรูเสมือนจริง 
  1) ทําการกําหนดรูปแบบและจัดทําส่ือการเรียนรู
เสมือนจริงสําหรับรายวิชาการแปลงผันพลังงานเคร่ืองกล 
เร่ืองสเต็ป มอเตอรหัวขอวงจรกลับทิศหมุนช่ัวขณะ  
  2) กําหนดสวนท่ีเปนมารคเกอรสําหรับแสดงเปน
ภาพเสมือนจริงและทําการสรางวัตถุเสมือนจริง 3 มิติ ของ
อุปกรณหรือช้ินสวนตางๆ ท่ีตองการนําเสนอ ดังแสดงในรูป
ท่ี 2 
  3) กําหนดสวนที่เปนกลองขอความสีตางๆ ตามท่ี
นําเสนอในรูปท่ี 3 สําหรับแสดงเปนสื่อมัลติมีเดียท่ีนําเสนอ
ถึงคําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาในสวนตางๆ ตามขอความหัวขอ
เนื้อหาที่ปรากฎอยูบนกลองขอความในแตละสี โดยจัดทําใน
รูปแบบของไฟลวีดีโอ 
  4) ก ารสร า งระบบฐานข อมู ล เพื่ อ จั ด เก็ บสื่ อ
มัลติมีเดียท้ังในสวนของภาพวัตถุเสมือนจริง 3 มิติและไฟล
วีดีโอ  
  5) ทําการเช่ือมโยงระหวางขอมูลในฐานขอมูลกับ
มารคเกอรและกลองขอความสีตางๆ ที่ปรากฎบนส่ือการ
เรียนรูเสมือนจริง ตามขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ 
  6) ทําการติด ต้ังโปรแกรม Build AR บน
คอมพิวเตอรท่ีมีกลองเว็บแคมเพ่ือทดสอบใชงาน  
 

 
รูปที่ 2 การกําหนดวัตถุสัญลักษณสําหรับภาพวัตถุเสมือน

จริง 3 มิติ 
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รูปท่ี 3 การกําหนดวัตถุสัญลักษณสําหรับสื่อในรูปแบบไฟล

วีดีโอ 
 

5. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ลักษณะของส่ือการเรียนรูเสมือนจริงสําหรับรายวิชาการ
แปลงผันพลังงานเคร่ืองกล เร่ืองสเต็ปมอเตอรหัวขอวงจร
กลับทิศหมุนช่ัวขณะดังแสดงในรูปที่ 4  ซึ่งเปนเอกสาร
ขนาดความสูง 150 มิลลิเมตร และมีความกวางเทากับ 100 
มิลลิเมตร มีท้ังหมดจํานวน 8 หนา มีเนื้อหาประกอบดวย
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอร
ไฟฟากระแสสลับท้ัง 1 เฟส และ 3 เฟส วงจรกลับทิศทาง
หมุนช่ัวขณะในสวนของพาวเวอรและในสวนของคอนโทรล
และ TIMING DIAGRAM ของวงจรกลับทิศทางหมุนชั่วขณะ 
โดยในเนื้อหาแตละสวนจะมีคําอธิบายเนื้อหาในรูปแบบ
วีดีโอซึ่งทําการเช่ือมโยงไวกับกลองขอความสีตางๆ ท่ีปรากฏ
บนส่ือการเรียนรูและมีวัตถุสัญลักษณสําหรับเช่ือมโยงกับ
ฐานขอมูลเพื่อแสดงภาพเคล่ือนไหวเสมือนจริง 3 มิติ ตาม
ลักษณะในรูปท่ี 5 
         

 
รูปท่ี 4 เอกสารส่ือการสอนทางวิศวกรรมดวยเทคโนโลยี

เสมือนจริง  
 

 
รูปที่ 5 ลักษณะวัตถุเสมือนจริง 3 มิติ 

 
 จากการทดสอบการใชงานตามที่นําเสนอในรูปท่ี 6 และ
มีการประเมินผลจากผูทดสอบใชงาน พบวาผลประเมิน
ความพึงพอใจจากการใชงานส่ือการเรียนรูเสมือนจริงจาก
นิสิตกลุมตัวอยางจํานวน 50 คนดวยแบบประเมินความพึง
พอใจจํานวนท้ังสิ้น 7 ขอ ดังแสดงในตารางท่ี 1 พบวาผล
การประเมินระดับความพึงพอใจหัวขอความนาสนในของ
รูปแบบส่ือการสอนเสมือนจริงมีคาสูงสุด ดังจะเห็นไดจาก
ระ ดับคะแนนความพึงพอใจมีค า 4.96 คะแนน อัน
เนื่องมาจากความแปลกใหมของรูปแบบการนําเสนอและมี
ความหลากหลายของการนําเสนอในส่ือการเรียนรูเสมือน
จริงนี้ จึงทําใหนิสิตใหความสนใจในการเรียนรู สําหรับหัวขอ
ความสอดคลองในเนื้อหาแตละสวนของส่ือการสอนเสมือน
จริงและหัวขอความถูกตองในเนื้อหา รูป 3 มิติและวีดีโอของ
ส่ือการสอนเสมือนจริงมีระดับคะแนนความพึงพอใจเทากันท่ี 
4.80 สวนหัวขอความชัดเจนในเนื้อหาท่ีนําเสนอของส่ือการ
สอนเสมือนจริงและหัวขอความเหมาะสมในเนื้อหา รูป 3 
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มิติและวีดีโอของสื่อการสอนเสมือนจริงมีระดับคะแนนความ
พึงพอใจเทากับ 4.53 และ 4.43 ตามลําดับ และนิสิตลง
ความเห็นวาการศึกษาผานส่ือการสอนเสมือนจริงเปน
ประโยชนตอการเรียนที่ระดับคะแนน 4.73 หัวขอท่ีไดระดับ
คะแนนความพึงพอใจต่ําสุดคือหัวขอลําดับการนําเสนอของ
ส่ือการสอนเสมือนจริงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 แตอยางไรก็
ตามระดับคะแนนดังกลาวมีคาอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ถึงมากที่สุด 

 

 
รูปท่ี 6 การทดสอบใชงานส่ือการเรียนรูเสมือนจริง 

 
ตารางที่ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของการใชงานส่ือการสอนเสมือนจริง 

ลําดับ หัวขอการประเมิน Mean SD 
1 ลําดับการนําเสนอของสื่อการสอนเสมือนจริง 4.27 0.52 
2 ความสอดคลองในเนื้อหาแตละสวนของสื่อการสอนเสมือนจริง 4.80 0.48 
3 ความชัดเจนในเนื้อหาที่นําเสนอของส่ือการสอนเสมือนจริง 4.53 0.65 
4 ความนาสนในของรูปแบบส่ือการสอนเสมือนจริง 4.96 0.24 
5 ความเหมาะสมในเนื้อหา รูป 3 มิติและวีดีโอของส่ือการสอนเสมือนจริง 4.43 0.64 
6 ความถูกตองในเนื้อหา รูป 3 มิติและวีดีโอของส่ือการสอนเสมือนจริง 4.80 0.42 
7 ประโยชนตอการเรียนที่เกิดจากการศึกษาผานส่ือการสอนเสมือนจริง 4.73 0.45 

ระดับ: สูงสุด = 5, สูง = 4, ปานกลาง = 3, นอย = 2, นอนสุด = 1 

6. สรุปผลการทดลอง 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรูในรายวิชาการแปลงผันพลังงาน
เคร่ืองกล เร่ืองสเต็ปมอเตอรหัวขอวงจรกลับทิศหมุนชั่วขณะ 
สําหรับ เปน ส่ือประกอบในการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเหมือนจริง เพื่อเพ่ิมความหลากหลาย
ของรูปแบบการนําเสนอขอมูลและความนาสนใจในการ
เรียนรู พบวาสามารถชวยใหเกิดความเขาใจในเรียนรายวิชา
นี้ของนิสิตมากย่ิงข้ึนเนื่องจากรายวิชาดังกลาวจะประกอบ
ไปดวยอุปกรณท่ีความซับซอนเปนจํานวนมากทําใหยากตอ
การทําความเขาใจ และนอกจากนี้ยังสามารถใชส่ือการ
เรียนรูเสมือนจริงในการเปนส่ือสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง 
จากการวัดผลความพึงพอใจของการใชงานพบวาผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในเกณฑมากถึง
มากที่สุดและนิสิตท่ีทดสอบใชงานสวนมากมีความสนใจใน
ส่ือการเรียนรูเสมือนจริงดังจะเห็นไดจากระดับคะแนนความ
พึงพอใจมีคาสูงถึง 4.96 คะแนน จากผลลัพธท่ีเกิดข้ึนนับวา

เปนประโยชนอยางยิ่งเ ม่ือนําเทคโนโลยีเหมือนจริงไป
ประยุกตใช สําหรับการสรางและพัฒนาส่ือการเรียรูใน
รายวิชาหรือระดับการเรียนรูอื่นๆ เพ่ือชวยกระตุนความ
สนใจในการเรียนรูและนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี
ข้ึน 
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บทคัดยอ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ1) เพ่ือศึกษาบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บ

ขอมูลออนไลนดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด 2) เพื่อพัฒนาการประยุกตใชคิวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษา 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโดยนําเขาขอมูลผาน

ระบบเก็บขอมูลออนไลนดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด ซึ่งปจจุบันใชวิธีการจดในสมุดจดบันทึกในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แอพพลิเคช่ันใชสแกนคิวอารโคดรวมกับระบบเก็บขอมูลออนไลน  มีขั้นตอนการวิจัยโดยมีการบันทึก

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาลงในคิวอาร โคด แลวบันทึกการเขารวมกิจกรรมผานบริการซิงกและฝากขอมูลของ “Dropbox” ใน

รูปแบบออนไลน จากนั้นจะทําการเช่ือมโยงขอมูลที่ไดสูระบบคอมพิวเตอร โดยกองพัฒนานักศึกษาเปนผูตรวจสอบขอมูลการเขา

รวมกิจกรรมของนักศึกษา จากผลการวิจัยสรุปวาการใชเทคโนโลยคิีวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

โดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน ชวยใหการบันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามีความถูกตอง ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได  

คําสําคัญ: คิวอารโคด,ระบบเก็บขอมูลออนไลน 
 

Abstract 
    The purpose of this research was 1) to record the activities participation data for the students by 

input data through online data acquisition system that using record in the note book in the present, 2) to 

development apply QR code helping record information for student activity by importing data via online, 3) 
to find out the Board of Students’ satisfaction with the application of QR code.The tool used in this research 

were the application which used scan the QR code with online data acquisition system. The research step 

was data recording about the students into QR code after that the related person recorded the activities 

participation through sync and storage data service of Dropbox. Then it was connected data to computer 

system by Department of Student Development who checked the students’ participation data.The result of 
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this research conclude that apply for using QR code to record the activities participation data for the 

education by input data through online data acquisition system. It could solve the problem and help to 

recording the activities participation of the students correctly, clearly and verifiability.  

Keywords : Online QR code, information storage system 
 
 

1. บทนํา 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดใหมีการ

ทํากิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีการกําหนดเปนหัวขอ

กิจกรรม ซึ่งนักศึกษาจะตองบันทึกกิจกรรมตางๆ ท่ีทําลงใน

ระบบบันทึกกิจกรรม ซึ่งถือเปนหลักฐานในการเขารวม

กิจกรรมตางๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหนึ่งใน

ขอกําหนดท่ีนักศึกษา[1] จะตองปฏิบัติตามเพ่ือใหสามารถ

แจงสําเร็จการศึกษาไดตามปกติสงผลใหนักศึกษาที่มีสวน

เกี่ยวของในการบันทึกขอมูล ผูเขารวมกิจกรรมของทางคณะ

จําเปนตองหาวิธีการในการจัดการขอมูลขางตน ในอดีตใช

วิธีการจดบันทึกลงในสมุด เทคโนโลยีคิวอารโคดเปนอีกส่ิง

หนึ่งท่ีชวยอํานวยความสะดวกแกผู ใชงาน ซึ่งในหลาย

หนวยงานมีการนํามาประยุกตใชทําใหเปนท่ีนิยมเปนอยาง

มาก เชน การโฆษณา การระบุขอมูลหรือรายละเอียดท่ี

จําเปนและเปนชองทางในการสืบคนขอมูลเชิงลึก นอกจากนี้

โทรศัพทมือถือไดเขามามีบทบาทกับชีวิตมากย่ิงข้ึนโดยเมื่อ

นําคิวอารโคดมาทํางานรวมกับโทรศัพทมือถือท่ีมีกลอง และ

มีระบบท่ีรองรับ  จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ ท่ีจะนํา เอา

เทคโนโลยีคิวอารโคด มาประยุกตใชกับการจัดการทางดาน

ขอมูลตางๆ ผูวิจัยเล็งเห็นวาหากสามารถประยุกตใชคิวอาร

โคดในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา จะ

ชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการดานการบันทึกขอมูล

ไดดียิ่งขึ้น โดยขอมูลของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม จะ

บัน ทึ ก ลง ใน ระบบเก็บ ขอ มูลออ น ไล น โด ย เลื อก ใ ช 

“Dropbox” ซึ่งหากเกิดปญหาการสูญหายของขอมูล 

สามารถยอนคนหาขอมูลท่ีถูกบันทึกไวในรูปแบบออนไลนได 

 

 

 1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

  1.2.1 เพ่ือ ศึกษาการ บัน ทึกข อ มูลการ เข าร ว ม

กิจกรรมของนักศึกษาโดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูล

ออนไลนดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด  

  1.2.2 เพื่อพัฒนาการประยุกตใชคิวอารโคดในการ

บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  

  1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

การบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโดยนําเขา

ขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลนดวยเทคโนโลยีคิวอาร

โคด 
 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคิวอารโคด 

  QR Code (quick response code) เปนสัญลักษณ

สองมิติแบบบิตแม็พประดิษฐข้ึนในป 1994โดยบริษัทเดนโซ

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริษัทโตโยตาและผานการตรวจสอบ

จากมาตรฐานสากล ISO (ISO/IEC18004) ในเดือนมีนาคม 

ป 2000 สัญลักษณ สองมิตินี้ ไดเร่ิมตนใชสําหรับการระบุ

ขอมูลของการควบคุการผลิตของชิ้นสวนรถยนต   และยัง

สามารถนําไปใชขอบเขตขอมูลอื่น ๆ ได 

 ลักษณะการทํางานของคิวอารโคด [2]   

  ลักษณะของคิวอารโคดเปนรหัสแบบเมทริกซเปน

การบันทึกขอมูลขนาดใหญ   (7,089 อักขระ) หรือมี ความ

หนาแนนในการบันทึกขอ มูลประมาณ 100 คร้ังของ

สัญลักษณเชิงเสนและการอานดวยความเร็วสูงรวมทั้ง

ประสิทธิภาพอื่นๆในการทํางานดังนี้ 

  1) สามารถอานขอมูลดวยความเร็วสูงในทุกทิศทาง 
  2) สามารถปองกันการผิดเพ้ียนจากสัญลักษณ 
  3) การปองกันความเสียหายของขอมูล (หรือรอย
เปอนของสัญลักษณ ) 
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  4) การเชื่อมโยงฟงกช่ันการทํางานของสัญลักษณ
คิวอารโคดมี การเช่ือมโยงฟงกช่ันการทํางานการทํางานจาก
สัญลักษณเดียวไปอีกหลายๆสัญลักษณ 
  5) การทําเคร่ืองหมายเฉพาะของรหัส 
  6) การรักษาความลับของขอมูล 
  7) ความสามารถในการอานขอ มูลคิวอารโคดมี
ความสามารถในการอานแมกระทั่งมีการเปล่ียนแปลง
สัญลักษณก็สามารถอานได 
  โครงสราง QR Code เปนสัญลักษณเมทริกซชนิดมี
โครงสรางเซลลจัดเรียงในชองสี่เหล่ียม ประกอบดวยรูปแบบ
การทํางานสําหรับการทําใหอานงายและพ้ืนท่ีขอมูลท่ีจัดเก็บ
ขอมูล ซึ่งคิวอาร โคด จะมี Finder pattern, Alignment 
pattern, Timing pattern และ quite Zone ดังรูปท่ี 1 
 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของคิวอารโคด 

Note. From QR Code, by Tan Jin Soon, 2008, 

Retrieved form http://qrbcn.com/imatgesbloc 

/Three_QR_Code.pdf [3] 
 
 2.2 ระบบเก็บขอมูลออนไลน 

  ปจจุบันการใหบริการจัดเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

หรือกลุมของโครงสรางพ้ืนฐานที่ ถูกบริหารจัดการและ

ขยายตัวไดอยางมาก ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับ

โปรแกรมประยุกตตางๆ ของผูใช และเก็บคาบริการตามการ

ใชงาน ผูใชสามารถฝากไฟลและดึงไฟลมาใชงานไดอยาง

สะดวกโดยการใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง และมีปจจัย

สนับสนุนคือการเติบโตของโทรศัพทมือถือทําใหสามารถ

เขาถึงขอมูลอัพเดต และแชรขอมูลไดรวมถึงการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต เชน iCloudจาก Apple และ Dropbox จาก 

Dropbox, Inc. เปนตน “Dropbox” เปนเคร่ืองมือท่ีทําให

สามารถเรียกใช ไฟลงานตางๆ ของผูใช และสามารถแชร

ไฟลตางๆ ที่ตองการไดทุกท่ี ทุกเวลา อีกท้ังรองรับการ

ทํางานที่หลากหลายอุปกรณโดยผูใชสามารถเพ่ิม ลด แกไข 

ไฟลใดๆ ซึ่งในกรณีนี้ผูวิจัยไดเลือกใช Dropbox ท่ีสามารถ

ทําขอมูลตรงกันอัตโนมัติ  (Synchronize) รองรับ

ระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลาย เชน Windows, Mac, 

Linux, และโทรศัพทมือถือ ไมวาขอมูลจะถูกแกไขเพ่ิมเติม

เม่ือใด Dropbox จะอัพเดทใหตลอดเวลา [4]   

 2.3 การนับจํานวนกิจกรรมของนักศึกษา 

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมี

การวางแผนกลยุทธในการพัฒนาบัณฑิตพึงประสงคใหเปนผู

ท่ีมีความพรอม มีคุณภาพ มีความรู ความดี และสามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขได โดยจัดใหมีการทํากิจกรรมนอก

หลักสูตรกําหนดเปนหัวขอกิจกรรมตางๆแบงเปน 2 ลักษณะ

คือ กิจกรรมเชิงบังคับ และกิจกรรมท่ีสามารถเลือกทําได ซึ่ง

นักศึกษาจะตองลงช่ือเขารวมกิจกรรมทุกคร้ังและเจาหนาท่ี

บันทึกกิจกรรมตางๆ ท่ีทําลงในระบบบันทึกกิจกรรม

ออนไลน นับเปนหลักฐานสําคัญวานัก ศึกษาไดเรียนรู

กิจกรรมนอกหลักสูตรและไดรับการรับรองจากมหาวิทยาลัย

ว าตนมี ส ว นร วม ในกิ จก รรมต างๆอัน มีส วน ร ว มใ น

กระบวนการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณเปยม

ดวยความรูคูความดีกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลกและ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข [5]   

 

3. ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาการวิจัยคร้ังนี้

คือ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจํานวน 20 คน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 3.2 รูปแบบการทดลอง  

  การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participation Action Research) 
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รูปท่ี 2 ระบบการบันทึกกิจกรรมออนไลน 

 
 3.3 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

  3.3.1 คิวอารโคดประจําตัวนักศึกษา 

     - กําหนดการ ใชคิวอารโคดประจําตัวนักศึกษา

โดยสรางผานเว็บไซต https://www.the-qrcode-

generator.com/      

     - ทดลองและสรุปผลการใชคิวอารโคดสําหรับ

บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

  3.3.2 สรางระบบเก็บขอมูลออนไลน 

        -  สมัครบัญชีผูใชงานของ “Dropbox” 

        - ติ ด ต้ั ง แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น “QuickMark”บ น

โทรศัพทมือถือเพ่ือใชในการสแกนคิวอารโคดของนักศึกษา 

        - เชื่อมตอแอพพลิเคชัน “Quick Mark”กับ

ฐานขอมูลบัญชีผูใชงานของ “Dropbox” 

        -  ทดลองและสรุปผลการใชงานระบบเก็บ

ขอมูลออนไลน  

 3.4 ข้ันติดตามผล ตรวจสอบปรับปรุง  

    3.4.1 ขั้นตอนการติดตามผล 

        3.4.1.1 กําหนดรูปแบบและผูรับผิดชอบใน

การจัดการการบันทึกขอมูลนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

       3.4.1.2 กําหนดคิวอารโคดใหกับนักศึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

     3.4.1.3 ดําเนินการบันทึกขอมูลนักศึกษาท่ี

เขารวมกิจกรรม โดยใชคิวอารโคดและนําเขาขอมูลผาน

ระบบเก็บขอมูลออนไลน 

     3.4.1.4 นําขอมูลในระบบเก็บขอมูลออนไลน

เขาสูระบบบันทึกกิจกรรมออนไลน ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยจะนํา

ไฟลที่ไดจากการแสกนคิวอารโคด จากนักศึกษาท่ีจัดเก็บไว

ใน Dropbox โดยนําเขาขอมูลผานระบบออนไลนมา

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

   3.4.2 ข้ันตอนการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้กําหนดให
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปนผูมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบความถูกตอง อาทิ คิวอารโคดที่นักศึกษาไดรับตรง
กับขอมูลของนักศึกษาหรือไม การบันทึกขอมูลถูกตองตาม
ขอกําหนดของกิจกรรมนั้นๆ หรือไม เปนตน 
  3.4.3 ข้ันตอนการปรับปรุง ปรับปรุงขอผิดพลาดจาก
ข้ันตอนการตรวจสอบ 
 

4. ผลการดําเนินการวิจัย 
 4.1 คิวอารโคดประจําตัวนักศึกษา 

  ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลของนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 20 คน ซึ่งประกอบดวย ชื่อ รหัส
นักศึกษา สาขาท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และมหาวิทยาลัย เมื่อ
ไดขอมูลแลวจึงทําการสรางคิวอารโคดประจําตัวนักศึกษา 
โ ด ย ส ร า ง ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต  https://www.the-qrcode-
generator.com/  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 
  1. เขาไปท่ีเว็บไซต   https://www.the-qrcode-
generator.com/ ดัง รูปท่ี 3 
 

 
รูปที่ 3 หนาเว็บสรางคิวอารโคด 
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  2. คลิกไปที่ FREE TEXT พิมพรายช่ือนักศึกษา 
รหัสประจําตัว มหาวิทยาลัย ที่ตองการลงไป 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงการลงขอมูลเพื่อสรางคิวอารโคด 

 
  3. หลังจากนั้น คลิกที่ SAVE เพื่อบันทึกคิวอารโคด
ท่ีสราง 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงการ save ขอมูลท่ีสรางขึ้น 

 
  4. คิวอารโคดหลังจากท่ีสรางเสร็จแลว 
 

 
รูปท่ี 6 แสดงคิวอารโคดท่ีตองการ 

 

 
รูปท่ี 7 ลงทะเบียน Dropbox 

 

 
รูปที่ 8 เมื่อผูใชสมัครสมาชิกผูใช Dropbox เรียบรอยแลว

จึงลงชื่อเขาใชงานกอนเพ่ือเขาระบบ 
 

 
รูปท่ี 9 เมื่อเขามาในระบบแลวจะเห็นโฟลเดอรที่สรางข้ึนมา

จากในขัน้ตอนของการสงขอมูลจากอุปกรณพกพา 
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รูปที่ 10 คลิก Export  สัญลักษณคลายแผนเปเปอร 

 
 4.2 ระบบเก็บขอมูลออนไลน 

  ผู วิจั ย ได ดํ า เ นิ นก ารส มัครบัญ ชี ผู ใ ช งาน ขอ ง 

“Dropbox”และทําการติดต้ังแอพพลิเคชัน “QuickMark” 

ใชในการสแกนคิวอารโคดของนักศึกษา จากนั้นทําการ

เช่ือมตอแอพพลิเคชั่น “QuickMark” กับบัญชีผูใชงานของ 

“Dropbox” 

 
รูปท่ี 11 คลิกดาวนโหลด 

 

 
รูปที่ 12 โปรแกรมจัดการเอกสาร Microsoft Excel 

 

 4.3 ผลการติดตามผล ตรวจสอบ ปรับปรุง 

  ผูวิจัยใชแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของ

ประชากร และกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รวม 20 คน โดย ผูวิจัยไดสรุป

ขอมูลดังกลาวออกมาในรูปแบบคาเฉล่ียตาม ประเด็นท่ีตองการ

ศึกษาซึ่งผลการวิเคราะหแสดงไวดังตาราง ท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการสืบคน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 

1. สามารถจัดเก็บขอมูล

ไดเร็วข้ึน 

4.20 .63 ดี 

2. ชวยเพ่ิมความคลองตัว

ในการใชงาน 

4.10 .73 ดี 

3. ชวยใหขอมูลไมสูญ

หายและลดขั้นตอนการ

จัดเก็บ 

4.30 .82 ดี 

4. สามารถตรวจสอบ

ขอมูลได 

4.30 .67 ดี 

5. สามารถคนหาขอมูล

ยอนหลัง 

4.30 .48 ดี 

ความพึงพอใจในภาพรวม

ของการใชคิวอารโคด 

4.24 .61 ดี 

x
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 จากตารางท่ี 1 พบวาจากการศึกษาความพึงพอใจการ

ประยุกตใช คิวอารโคดในการบันทึกขอ มูลการเขารวม

กิจกรรม ผลปรากฏวา ชวยใหขอมูลไมสูญหายและลด

ข้ันตอนการจัดเก็บ, สามารถตรวจสอบขอมูลได,สามารถ

คนหาขอมูลยอนหลัง มีคาเฉล่ียเทากัน( =4.30) สวนระดับ

ความพึงพอใจรองลงมาคือสามารถจัดเก็บขอมูลไดเร็วขึ้น    

( =4.20) และระดับความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ชวยเพ่ิมความ

คลองตัวในการใชงาน( =4.20)  เม่ือพิจารณาความพึง

พอใจในภาพรวมของการใชคิวอารโคด อยูในระดับ ดี ( =

4.24)   

 

5. สรุป 
 การประยุกตใชคิวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขา

รวมกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือสําเร็จการศึกษาโดยนําเขา

ขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน ชวยลดและแกไขปญหา

ในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสําเร็จการศึกษา 

โดยตองการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากระบบเดิมยัง

เปนการเก็บขอมูลโดยใชการจดบันทึกในรูปแบบของเอกสาร 

มีการดําเนินงานท่ีไมเปนระบบเทาท่ีควรทําใหเกิดความ

ลาชา ไมสะดวกรวดเร็วในการคนควาขอมูล และอาจเกิด

ความเสียหายในดานขอมูล เชน การสูญหายของหนังสือหรือ

เอกสารขอมูลสําคัญตางๆ เกิดการซ้ําซอนของขอมูลเกิดขึ้น 

การคนหาขอมูลตางๆทําไดชา ไมสะดวกในการตรวจสอบ

ขอมูล เปนตน ดังนั้นการประยุกตใชคิวอารโคดในการ

บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาโดยนําเขา

ขอ มูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลนที่ไดออกแบบ และ

พัฒนานี้สามารถรองรับและแกไขความผิดพลาดจากการเก็บ

ขอมูลในรูปแบบของเอกสารไดคือ ปองกันการสูญหายของ

ขอมูลในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเนื่องจากมีการ

บันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบผานระบบออนไลน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ARDUINO  

A Development of Traffic Light Experiments by Arduino Microcontroller 
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บทคัดยอ 
    บทความวิ จั ยนี้ นํ า เสน อการสร างและหาประ สิทธิภาพชุ ดทดลองการควบคุม สัญญาณไฟจ ราจ รด ว ย

ไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO และ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชชุดทดลองท่ีสรางขึ้น ประกอบไปดวย 8 การ

ทดลอง คือ 1) การเปล่ียนแพลตฟอรมไมโครคอนโทรลเลอร AVR เปน Arduino และการใชงานโปรแกรม Arduino 2) การสราง

สัญญาณไฟจราจรทางคนขามถนน 3) การสรางสัญญาณไฟจราจรทางแยก 4) การสรางสัญญาณไฟจราจรแจงเตือนทางรถไฟขาม

ถนน 5) การแปลงสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอลและการเชื่อมตอเซ็นเซอร 6) การควบระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยก

รวมกับสัญญาณไฟจราจรทางรถไฟคนขามถนน 7) การควบระบสัญญาณไฟจราจรทางแยกรวมกับสัญญาณไฟจราจรทางรถไฟขาม

ถนน 8) การควบระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกอัตโนมัติ กลุมตัวอยางคือนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส จํานวน 23 คน เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย บอรดการทดลองควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO และ แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดการทดลองควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO ผลการวิจัยพบวา ชุดการทดลองท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพรอยละ 86.38/83.19 และ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 (S.D. = 0.64)  

คําสําคัญ: ชุดทดลอง, ไมโครคอนโทรลเลอร, สัญญาณไฟจราจร 
 

Abstract 
    This article present the set of experiment for traffics light controlled by ARDUINO microcontrollers 

and find out the efficiency, and the satisfaction of students with the use of this set.The experiment was 

composed of 8 items : 1) Upgrading from AVR to Arduino platform microcontroller and Arduino programming, 

2) The programing of crosswalk traffic light, 3) The programing of intersection traffics light, 4) The programing 

of warning railroad traffic light, 5)The Analog to Digital  converting and Sensor Interfacing, 6) The combination 

of crosswalk traffics light and intersection traffic light, 7) The combination of railroad and intersection traffic 

light and 8) The automatic traffic light by Lighting. The sampling group of this study is comprised of 23 

students in Bachelor of Industrial Technology (continuous) in electronics technology program. The research 

tools are traffic light experiment set and questionnaire. The research results shown that the efficiency of 
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experiment set has 86.39/83.19. The evaluated result of learner’s satisfaction of developed experiment set 

was very satisfying, the score are 4.28 (SD = 0.64). 

Keywords: Experiment set, Microcontroller, Traffic Light 

 

 

1. บทนํา 
 สมารทอิเล็กทรอนิกสไดมีบทบาทในการอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันในรูปแบบอุปกรณไฟฟา 

-อิเล็กทรอนิกส  ซึ่งมีองคประกอบหลักในการควบคุมการ

ทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอรถูกนําไปออกแบบใชงาน

ดานเกษตรกรรมในรูปแบบสมารทฟารม[1]  งานภายในบาน

ในรูปแบบสมารทโฮม [2],[3] และงานดานการบริหารเมือง

ในรูปแบบสมารทซิต้ี[4] อนึ่งนโบาย“ประเทศไทย 4.0” 

ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–

Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวย

นวัตกรรม ซึ่งปจจุบัน ประ เทศไทยยังติดอ ยูในโมเดล

เศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” ตองการปรับเปล่ียนเปน 

“ทํานอย ไดมาก” นั่นหมายถึงการขับเคล่ือนใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ 1) เปล่ียนจาก

การผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 2) 

เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ

นวัตกรรม 3)เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ

เนนภาคบริการมากข้ึน [5] สมารทอิเล็กทรอนิกสยังคงเปน

เค ร่ือ งมือ สําคัญในการสรางนวตกรรมดังกลาว โดย มี

สวนประกอบหลัก 3 สวนคือ สวนเซ็นเซอร (Sensing) สวน

การดํา เนินการ (Actuation)  และ สวนการควบคุม 

(Control) [6] ท้ังนี้ประเทศไทยยังคงมีกลุมอุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เขมแข็ง มีดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น

เกือบทุกรายการ การสงออกเคร่ืองคอมพิวเตอร และ

แผงวงจรไฟฟา อยู ใน 10 ลําดับแรกการสงออกสินคา

อุตสาหกรรม ในไตรมาสแรกของป พ.ศ.2559 [7]  ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาการศึกษาวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุงเนนให

นักศึกษาไดฝกทักษะดานการปฏิบัติ [8] เพ่ือตอบสนอง

ความตองการในการผลิตดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สาขาจัด

ใ ห มี ก า ร เ รี ย น ร า ย วิ ช า ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร แ ล ะ

ไมโครคอนโทรลเลอรโดยท่ีไมโครคอนโทรลเลอร Arduino 

เปนตระกูลที่มีการใชงานอยางแพรหลาย สามารถนําไปใช

งานดานตางๆ [9-10] และเลือกรุน Uno R3 ซึ่งเปนพ้ืนฐาน

การเรียนรูภาคปฏิบัติงานดานไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อ

พัฒนานักศึกษาใหสามารนําไปใชงานภาคอุสาหกรรมได 

[11-12] คณะผูวิจัยไดนําหลักการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนกิส

และแผนวงจรพิมพ นํามาสรางบอรดการทดลอง และสรางใบ

งานประกอบการทดลองเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการสราง

นวัตกรรมผานระบบสมารทอิเล็กทรอนิกส จากแนวคิดในการ

สรางระบบจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร เปนงานดาน

สมารทซิต้ี นักศึกษาเรียนรูภาคปฏิบัติผานบอรดการทดลอง 

สามารถหาวัส ดุในทองถ่ิน โดยเร่ิมจากการออกแบบ

แผนวงจรพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร นําไปสรางบอรด

ทดลองและทําการทดลองจํานวน 8 การทดลอง สําหรับการ

ประยุกตใชงานระบบจราจร จูงใจใหนักศึกษาเกิดความ

สน ใจ ในการเ รียนรายวิ ชาไมโครโปรเซส เซอ ร แล ะ

ไมโครคอนโทรลเลอรมากขึ้น และปรับทรรศนคติของ

นักศึกษาและผูสนใจท่ีคิดวาการเรียนรูไมโครคอนโทรลเลอร

เปนเร่ืองซับซอนใหเกิดการเรียนรู ท้ังกระบวนการผาน

ประสบการณจริงไดไมยาก เพราะลําดับการทดลองตั้งแต

พ้ืนฐานถึงการนําไปประยุกตใชงาน ดังเชนการออกแบบใน

ระบบสมารทฟารม หรือ ระบบสมารทโฮม ดวยการปรับปรุง

สวนของวงจรการเช่ือมตอและเขียนโปรแกรมใหมีการ

ทํางานเหมาะสมกับระบบ สงผลใหเกิดงานท่ีผูเรียนสนใจ

นํามาสรางข้ึนไดดวยผูเรียนเอง 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 2.1 สรางและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO  
 2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชชุดทดลอง

การควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ARDUINO 
 

3. วิธีการดําเนินวิจัย 

 3.1 การสรางหาประสิทธิภาพบอรดทดลองควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO มี

ข้ันตอนดังนี ้

  1) วิเคราะหเนื้อหารายวิชาไมโครโปรเซสเซอรและ

ไมโครคอนโทรลเลอร 

  2) ออกแบบการทดลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Arduino จํานวน 8 การทดลองคือ 

    การทดลองท่ี  1  การเปล่ียนแพลตฟอรม

ไมโครคอนโทรลเลอร AVR เปน Arduino และการ

โปรแกรม Arduino  เปนการทดลองพ้ืนฐานเพื่อใหนักศึกษา

เ ร่ิ ม ต น ก า ร ใ ช ง า น โค รคอ น โ ท รล เลอ ร ห ม า ย เล ข 

ATMEGA328 การติดตั้ง และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 

การทําบูตโหลด เดอร เ พ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม

แพลตฟอรม Arduino ได  ดังรูปท่ี 1 และ 2  

 

รูปท่ี 1 การเช่ือมตอไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อทําบูตโหลด

เดอร 

 

 
รูปท่ี 2 การโปรแกรมบูตโหลดเดอร ดวยโปรแกรม Arduino 

 

    เม่ืออัพเกรดเปน Arduino แลวนํามาติดตั้งบน

บอร ดทดลองสวนของ หนวยไมโครคอ นโทรลเลอ ร

(Microcontroller Unit) 1 โดยเชื่อมตอโปรแกรมผาน

อุปกรณการแปลงสัญญาณ USB เคร่ืองคอมพิวเตอรเปน

สัญญาณ TTL (USB to TTL Interface) ใหกับบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร ดังรูปท่ี 3 สามารถใชแหลงจายไฟตรง

จากพอรต USB ของคอมพวเตอรได  

 

รูปท่ี 3 การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร 

 

    การทดลองท่ี 2 การสรางสัญญาณไฟจราจรทาง

คนขามถนน เปนการทดลองการเขียนโปรแกรมเช่ือมตอกับ

สวนเช่ือมตอ(Interface Unit) สําหรับ Input และ Output 

เพ่ือใหนักศึกษาเร่ิมตนการเขียนโปรแกรมการสงสัญญาณไป

ควบคุมหลอดไฟ(LED)กําหนดรอบการทํางานแตละ สี 

คํานวณเวลาไฟเขียวไฟเหลือง และไฟแดง ดวยการ

กําหนดการหนวงเวลา ใหมีรอบการหยุดอัตโนมัติ และการ

เขียนโปรแกรมทดลองรับสัญญาณทางสวิตช สงไปอินเตอร

รัพการทํางานของสัญญาณรอบไฟสัญญาณทางเดินรถใหมี

สัญญาณไฟเหลือง และ ไฟแดงเม่ือมีการกดสวิตชขามถนน 

(Pred) มีวงจรการทดลองดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 วงจรการเชื่อมตอไฟจราจรทางขามถนน 

 

    การทดลองท่ี 3 การสรางสัญญาณไฟจราจรทาง

แยก เปนการทดลองการเขียนโปรแกรมเพ่ือจําลองการ

ทํางานสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ 2 จังหวะตอรอบ 

(ปลอยคร้ังละ 2 แยก) และ แบบ 4 จังหวะตอรอบ (ปลอย

คร้ังละ 1 แยก) ใชการมอนิเตอรการนับเวลาผานการส่ือสาร

อนุกรมของโปรแกรม Arduino (Serial Monitor) มีวงจร

การทดลองดังรูปที่ 5 
 

รูปที่ 5 วงจรการเช่ือมตอไฟจราจรทางแยก 
 

    การทดลองท่ี 4 การสรางสัญญาณไฟจราจรแจง

เตือนทางรถไฟขามถนน เปนการทดลองการเขียนโปรแกรม

เพ่ือจําลองการสรางสัญญาณไฟแจงเตือนหลายรูปแบบ ดวย

สัญญาณพัลสความถ่ีและความกวางแตกตางกัน (Pulse 

Width Modulation : PWM)  วงจรการทดลองดังรูปท่ี 6 
 

 

รูปที่ 6 วงจรการเชื่อมตอไฟจราจรแจงเตือนทางรถไฟขาม

ถนน 

 

 การทดลองท่ี 5  การแปลงสัญญาณอนาลอกเปน

สัญญาณดิจิตอลและการเช่ือมตอเซ็นเซอร เปนการทดลอง

การรับคาสัญญาณอนาลอกผานการปรับแรงดัน 0-5 โวลต 

เปล่ียนเปนสัญญาณดิจิตอลความละเอียด 10 บิต เขียน

โปรแกรมทดสอบรับสัญาณอนาลอก เซ็นเซอรตรวจจับแสง 

(Light Dependent Resistor : LDR)  และ เซ็นเซฮรวัด

อุณหภูมิ LM35  แสดงผลการแปลงผานการส่ือสารอนุกรม

ของโปรแกรม (Serial Monitor) ท่ีคอมพิวเตอร มีวงจรการ

ทดลองดังรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 วงจรการเชื่อมตอสัญญาณอนาลอกและเซ็นเซอร 

 

    การทดลองท่ี 6 การควบระบสัญญาณไฟจรจร

ทางแยกรวมกับสัญญาณไฟจราจรทางรถไฟคนขามถนน 

เปนการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอระบบสัญญาณไฟจราจรท้ัง 

2 ระบบเขาดวยกัน โดยใหมีการทํางานสัมพันธกันเม่ือมีการ

กดสวิตชทางขามถนน สัญญาณไฟจราจรทางแยกจะตอง

แสดงสถานะหยุดรถท้ัง 2 ระบบ จะใชวงจรรูปที่ 4 และ รูป

ท่ี 5 สําหรับการทดลอง 

    การทดลองท่ี 7 การควบระบบสัญญาณไฟ

จราจรทางแยกรวมกับสัญญาณไฟจราจรทางรถไฟขามถนน 

เปนการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอระบบสัญญาณไฟจราจรท้ัง 

2 ระบบเขาดวยกัน โดยใหมีการทํางานสัมพันธกันเม่ือมีการ

กดสวิตชทางขามถนน(แทนการมาของรถไฟ) สัญญาณไฟ

จราจรทางแยกจะตองแสดงสถานะหยุดรถ และเกิดสัญญาณ

แจงเตือนที่ทางขามรถไฟ  

    การทดลองท่ี 8 การควบระบบสัญญาณไฟ

จราจรทางแยกอัตโนมัติ เปนการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอ

ระบบสัญญาณไฟจราจรรวมกับเซ็นเซอรเพ่ือเขียนโปรแกรม

ใหมีการควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่มีความเขมแสงแตกตาง

กัน  3-4 ชวง เชน เวลา เชา สาย บาย และคํ่า เปนตน ซึ่งมี

ปริมาณการใชรถจราจรบนทองถนนแตกตางกัน ทําใหการ
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ควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแตกตางกันไป ตาม

เหตุการณในจินตนาการของนักศึกษา 

  3) จัดทําแผนวงจรพิมพบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

Arduino มีวงจรหลัก 2 สวนภายในบอรดประกอบดวย 

สวนที่ 1 คือวงจรไมโรคอนโทรลเลอร Arduino และ สวนท่ี 

2  ว งจ รก า ร เชื่ อ ม ต อ ก า รท ด ล อ ง  Arduino ล ง บ น

แผนวงจรพิมพขนาด กวาง 14.6 เซ็นติเมตร ยาว  25 

เซ็นติเมตร ดังรูปท่ี 8 แผนวงจรพิมพดานบนสําหรับติดตั้ง

อุปกรณ 

 

 

 
รูปท่ี 8 แผนวงจรพิมพดานติดตั้งอุปกรณ 

 

  4) พัฒนาใบงานสําหรับชุดทดลองควบคุมสัญญาณ

ไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

    1) กําหนดช่ือใบงานจํานวน 8 การทดลอง 

    2) สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา 

    3) สรางแบบฝกหัดทายการทดลอง จํานวน 

30 ขอ 

    4) สรางแบบทดสอบหลังการเรียน จํานวน 

30 ขอ  

    5) นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

    6) วิเคราะหประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 

จากคะแนนคําถามแบบฝกหัดทายการทดลอง และ 

ประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
    

 3.2 การหาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดทดลองควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO มี

ลําดับข้ันตอนดังนี้ 

  1) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ

ชุดทดลองควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ARDUINO โดยแบงความพึงพอใจออกเปน 3 ดาน คือ ดาน

เนื้อหา, ดานส่ือการเรียนการสอน และ ดานการประเมินผล  

  2) ตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามและหา

คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากอาจารยสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน 3 ทานมีคาอยูระหวาง 0.66-1  

  3) นําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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4.  ผลการวิจัย  
 4.1 การสรางและหาประสิทธิภาพบอรดการทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO  

  1) ผลการสรางชุดทดลองควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO จํานวน 7 ชุด 
 

 

 
 

รูปท่ี 9 บอรดทดลองควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

 

  2) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพชุดทดลองควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

หลังจากนําไปใชกับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 23 คน

วิเคราะหผลดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหประสิทธิภาพชุดทดลองควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ย 
รอยละ 

ประสิทธิภาพ

กระบวนการ 

(E1) 

30 25.91 86.38 

ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ(E2) 

30 24.96 83.19 

 

 จากตาราง 1 แสดงผลวิเคราะหประสิทธิภาพชุดทดลอง

ควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ARDUINO มีประสิทธิภาพกระบวนการ คิดเปนรอยละ 

86.38  และมีประสิทธิภาพผลลัพธ คิดเปนรอยละ 83.19 

ท้ังนี้เพราะผูเรียนทําแบบฝกหัดทายการทดลองหลังจาก

ทดลองเสร็จในแตละคร้ังหลังการทดลองเสร็จ 

 4.2 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชชุดทดลองควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ

ใชชุดการทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO จํานวน 

23 คนวิเคราะหผลดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชชุดการ

ทดลองควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

ARDUINO 

หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย SD. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานเนื้อหาวิชา 4.34 0.49 มาก 

ดานสื่อการเรียนการ

สอน 

4.37 0.57 มาก 

ดานการประเมินผล  4.11 0.59 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินความพึงของ

นักศึกษาที่มีตอชุดทดลองท่ีพัฒนาขึ้น มีระดับคะแนนความ

พึงพอใจคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.28 , S.D. เทากับ 0.56 อยูใน

ระดับ มาก โดยพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอดานส่ือการ

เรียนการสอนสูงที่สุดมึคาเทากับ 4.37, SD. เทากับ 0.57 

อยูในระดับมาก 

 

 
รูปท่ี 10 นักศึกษากลุมตัวอยางนําบอรดทดลองควบคุม

สัญญาณไฟจราจรดวยไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 
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5. สรุปและขอเสนอแนะ 
 ชุดทดลองที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.38 / 83.19  สูง

เกินกวารอยละ 80 และมีความความพึงพอใจของผูเรียน

ระดับมาก ทําใหสามารถนําไปใชในการศึกษารายวิชา

ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรหรือวิชาอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ สามารถนําไปเปนตัวอยางสําหรับการสรางระบบ

สมารอิ เล็ กทรอ นิกส ในการบ ริหารจั ดก ารเ มือ งด าน

การจราจรอัจฉริยะซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศไทยในอนาคตอันใกลตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 

อีก ท้ังยังสามารถพัฒนาสวนการเช่ือมตอของบอรดการ

ทดลองใหมีเซ็นเซอรหลากหลายรูปแบบเพ่ิมเติมใหระบบ

การจราจรมีความสมบูรณมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

    งานวิจัยฉบับนี้นําเสนอถึงการพัฒนานวัตกรรมกลองสงงานอัจฉริยะดวยบอรดราสเบอรร่ีพาย มีวัตถุประสงคเพ่ือชวย
ลดการสูญหายของช้ินงานของนิสิตในวิชาพ้ืนฐานซึ่งมีนิสิตจํานวนมากรวมท้ังชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูสอนในการตรวจสอบ
และใหคะแนน กลองสงงานอัจฉริยะสามารถทําการสแกนบารโคดรหัสนิสิตที่สงงาน จากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกรหัสนิสิต ชื่อ
นาม-สกุล วันเวลาที่ทําการสงงานและถายภาพช้ินงาน โดยกลองสงงานอัจฉริยะจะทําการบันทึกขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมาสงเขา
ระบบเว็บไซตทันที กลองสงงานอัจฉริยะถูกนําไปประยุกตใชสําหรับสงการบานในรายวิชาคอมพิวเตอรและการโปรแกรมซึ่งมีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 390 คน ผลการศึกษาพบวากลองชวยทําใหการสงงานเปนไปดวยความเรียบรอยและลดปญหาเร่ืองการ
สูญหายของงานได  
คําสําคัญ: ราสเบอรร่ีพาย, กลองสงงานอัจฉริยะ, รายวิชาคอมพิวเตอรและการโปรแกรม  
 

Abstract 
    This study illustrates the smart homework collecting box development process using Raspberry Pi. 
The box is developed to handle a large numbers and prevent the loss of students’ submitted homework. 
Simultaneously, the box could help assist teachers when checking and grading the test. The smart box 
contains a barcode scanning device which can scan the student’s ID number. When homework is submitted, 
the device will record student’s name and surname via barcode. The device will provide the homework 
submitted date, time and takes a photo of the submitted piece. All data will be immediately delivered to the 
assigned website. The box is used to facilitate the homework submission process in Computer and 
Programming subject which 390 students have enrolled. The outcome shows that the box can effectively 
handle numbers of and prevents the loss of submitted homework. 
Keywords: Raspberry pi, smart homework box, Computer and Programming subject 

 

 

1. บทนํา 
 จ ากปญหาที่พบในรายวิ ชาคอมพิวเตอร และการ
โปรแกรมซึ่งมีนิสิตจํานวนมากถึง 390 คนที่ลงทะเบียนเรียน
เนื่องจากเปนวิชาพ้ืนฐาน หากผูสอนในรายวิชามีการ
กําหนดใหผูเรียนสงงานหรือการบานไวท่ีโตะทํางานผูสอน
พรอมกันเปนจํานวนมาก อาจเกิดโอกาสท่ีชิ้นงานอาจสูญ

หายได อีกท้ังในการตรวจสอบการสงงานของผูสอนก็ทําได
ลาชา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเกิดแนวคิดท่ีจะลดหรือปองกัน
ปญหาดังกลาวดวยการพัฒนากลองสงงานอัจฉริยะท่ีใช
บอรดราสเบอร ร่ีพายเพื่อรองรับการสงงานของนิสิตที่ มี
จํานวนมาก 
 Gawande และ Deshmukh [1] กลาววาราสเบอรร่ี
พายเปนบอรดคอมพิวเตอรขนาดเล็กสามารถใชแทนของ
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คอมพิวเตอรสวนบุคคลได แตมีขอจํากัดเร่ืองความสามารถ
ของพลังการประมวลผล อยางก็ตามราสเบอรร่ีพายนับเปน
เทคโนลีท่ีไดรับความนิยมในนําไปประยุกตใชงานกับระบบ
ตางๆ เชน วิรัตน พรหมเมศและนพพณ เลิศชูวงศา [2] ได
ทําการ พัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัย โดยการ
ประยุกตใช raspberry pi ประกอบกับเทคนิค Eigen face 
ในการประมวลผลภาพใบหนาบุคคลเพ่ือใชกับระบบเปดปด
ประตูอัตโนมัติ ในการทดสอบจะทําการปรับสภาวะของแสง 
พบวาโปรแกรมสามารถคัดกรองบุคคลไดสามารถทํานาย
บุคคลไดถูกตองในสภาวะแสงเด่ียวกับการเพ่ิมใบหนาลง
ฐานขอมูล แตจะเกิดการทํานายผิดพลาดไดหากสภาวะแสง
ท่ีตกลงบนใบหนาที่ใชทดสอบมีคาเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
เกินไป ศุภกฤษ นาคปอมฉินและคณะ [3] นําเสนอการ
พัฒนาระบบเช่ือมตอเครือขายอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีราส
เบอรร่ีพาย มีวัตถุประสงคเพ่ือนําอุปกรณราสเบอรร่ีพายมา
พัฒนาใหมีความสามารถที่หลากหลาย โดยงานวิจัยนี้ได
อธิบายวิธีการพัฒนาระบบอยางละเอียดเพ่ือใหผูท่ีสนใจหรือ
สถานศึกษาที่มีความสนใจสามารถนําไปใชเพ่ือใหสอดรับกับ
ความตองการ กฤษฎิ์ ศรีขวัญใจและคณะ [4] ไดจัดทําระบบ
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวผานทางภาพเสมือนจริงสามมิติบน
อุปกรณราสเบอรร่ีพายเพ่ือชวยเหลือเจาหนาท่ีในการให
ขอมูลแกนักทองเท่ียวในรูปแบบภาพเสมือนจริงสามมิติท่ีถูก
ฉายบนจอแสดงภาพเสมือนจริงสามมิติแบบประมิดรวมกับ
ใหขอมูลผานเสียงบรรยายShilpashree K.S. และคณะ [5] 
แสดงถึงการนําราสเบอรร่ีพายมาเปนหนวยประมวลผล
ใหกับกระบวนการการประมวลผลภาพ โดยใหเหตุผลวาราส
เบอรร่ีพายเปนระบบท่ีไมซับซอนในการนําไปประยุกตใช
งานจริงและมีตนทุนที่ไมสูงมากนัก ซึ่งผลการใชงานพบวา
ระบบดังกลาวใหผลลัพธการประมวลที่ดี 
 ดวยแนวคิดในการพัฒนากลองสงงานอัจฉริยะท่ีใชบอรด
ราสเบอรร่ีพาย ผูวิจัยคาดหวังวาชวยทําใหการสงงานของ
นิสิตเปนไปดวยความเรียบรอยและลดปญหาเร่ืองการสูญ
หายของงานได 
 

2. วัตถุประสงค 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํานวัตกรรมกลอง
สงงานอัจฉริยะดวยราสเบอรร่ีพายเพื่อชวยลดการสูญหาย
ของชิ้นงานและชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูสอนในการ
ตรวจสอบและใหคะแนน สําหรับเปนแนวทางในการนําไป

ประยุกตใชงานกับรายวิชาท่ีมีนิสิตลงทะเบียนเรียนจํานวน
มาก 
 

3. กลองสงงานอัจฉริยะ 
 3.1 แนวคิดกลองสงงานอัจฉริยะ 
  การพัฒนากลองสงงานอัจฉริยะดวยบอรดราสเบอรร่ี
พายนั้น นั้นจะออกแบบเพ่ือใหระบบนั้นสามารถรับรหัสนิสิต
และรูปภาพโดยจะมีตัวสแกนเนอรรับคาจากบารโคดของ
บัตรนิสิตและกลองเว็บแคมจะดําเนินการถายภาพงานเก็บไว
เปนหลักฐาน โดยเลือกใชบอรดราสเบอรร่ีพาย 2 โมเดลบี 
(Raspberry Pi 2 Model B) รวมกับระบบปฏิบัติการ 
Raspbian เปนศูนยกลางในการเช่ือมตอสแกนเนอรกับ
กลองเว็บแคม รวมทั้งระบบฐานขอมูลที่สามารถตรวจสอบ
การบานยอนหลังไดบนเว็บไซตและยังสงอีเมลแนบไฟล
รูปภาพเพื่อแจงเตือนไปยังอาจารยและนิสิตดวย โดยท่ี
หนาจอ LCD จะทําหนาท่ีแสดงขอมูลของนิสิตหลังจากท่ี
นิสิตทําการสแกนบารโคดและแสดงกระบวนการการทํางาน
ของ ราสเบอรร่ีพาย สวน Servo motor จะทําหนาท่ีเปด-
ปดสแกนเนอรและชองรับการบาน ตามที่แสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ลักษณะกลองสงงานอัจฉริยะ 
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รูปที่ 1 ลักษณะกลองสงงานอัจฉริยะ (ตอ) 

 
 3.2 การเตรียมระบบ 

 การเตรียมระบบของกลองสงงานอัจฉริยะ มีขั้นตอน
การดําเนินการเพ่ือทําการทดลองนั้น ดังนี้ 

 3.2.1 การเตรียมอุปกรณ 
    เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดนั้น จําเปนตอง

มีอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับบอรดราสเบอรร่ีพายซึ่งไดแก 
(1) อุปกรณจายไฟเลี้ยง ขนาด 5V 700mA เชื่อมตอ

แบบ mini USB 
(2) อุปกรณแสดงซึ่งเปนจอภาพท่ีตอดวยพอรต HDMI 
(3) อุปกรณเช่ือมตอเครือขายดวยสาย LAN หรือ 

Wireless Card แบบ USB 
(4) อุปกรณเมาส/คียบอรดเชื่อมตอแบบ USB 
(5) หนวยความจํา SD Card ที่มีความจุตั้งแต 4GB ขึ้น

ไป 
(6) อุปกรณ Internet Router สําหรับการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตเพ่ือติดตั้งโปรแกรม 
(7) กลองเว็บแคมที่เชื่อมตอแบบ USB 
(8) E-mail Account ของ Gmail สําหรับใชสงอีเมล

แจงเตือนไปยังอีเมลของผูดูแล  
 3.2.2 การติดต้ังระบบปฏิบัติการและโปรแกรม 
    การติดต้ังระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใหกับ

บอรดราสเบอรร่ีพายเพ่ือการทดลองระบบนั้นจะตองติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการ Raspbian ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการลินุกซ
สําหรับบอรดราสเบอรร่ีพายท่ีมีพ้ีนฐานและการใชงานใน
ลักษณะเดียวกับลินุกซตัวอื่นๆ เพื่อมาควบคุมการทํางาน
ของบอรดราสเบอรร่ีพาย 

3.3 หลักการทํางาน 
 การเช่ือมตออุปกรณตอพวงตางๆ เขากับบอรดราส

เบอรร่ีพายนําเสนอในรูปท่ี 2 หนาท่ีของอุปกรณที่ตอพวงมี
ดังนี ้

- หนาจอ LCD สําหรับแสดงผลในกระบวนการ
ดําเนินการ  

- เคร่ืองสแกนบารโคด สําหรับสแกนรหัสประจําตัวบน
บัตรนิสิต 

- กลอง Logitech c170 สําหรับถายภาพงานท่ีนิสิต
ไดดําเนินสงลงไปในกลองสงงาน 

- USB Wi-Fi module สําหรับเชื่อมตอสัณญาณ
อินเตอรเน็ต 

- Relay module สําหรับการควบคุมวงจรการเปด-
ปดหลอดไฟภายในกลองสงงาน 

- Servo motor สําหรับเปด-ปดชองรับงานของกลอง
สงงาน 

 

 
รูปท่ี 2 การเช่ือมอุปกรณตอพวงเขากับราสเบอรร่ีพาย 

 
ขั้นตอนการใชงานและดําเนินการของกลองสงงาน

อัจฉริยะประกอบไปดวยลําดับดังนี ้
(1) นิสิตทําการสแกนบารโคดของบัตรนิสิต บอรดราส

เบอรร่ีพายจะนําเอาคารหัสนิสิตไปใชดึงขอมูลของ
นิสิต รายวิชา อาจารยผูสอนและการบานท่ีมีใน
ระบบผาน MySQL  

(2) ระบบจะทําการตรวจสอบวา มีขอ มูลนิสิตและ
การบานของรายวิชานั้นๆ เปดใหสงอยูในขณะนี้จริง 
บอรดราสเบอรร่ีพายก็จะทําการส่ัง servo motor 
ผาน GPIO ใหทําการเปดชองสงงานโดยจะหนวง
เวลาไว 10 วินาที จึงปดชองสงงาน 

(3) เม่ือชองสงงานปดลง บอรดราสเบอรร่ีพายจะทําการ
ส่ังการใหหลอดไฟและกลองซึ่งอยูภายในกลองสง
งานทํางาน เม่ือกลองถายภาพการงานท่ีนิสิตดําเนิน
สงเสร็จส้ิน ระบบจะทําการสั่งหยุดการทํางานของ
กลองและหลอดไฟ 

(4) ระ บบจ ะนํ าข อ มู ลภ า พถ าย ของ งาน ซึ่ งนิ สิ ต
ดําเนินการสงท้ังหมดสงตอไปยัง MySQL 
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(5) ระบบจะทําการยืนยันการสงงานดวยการสงไฟล
ภาพถายการบานผานทางอีเมลไปยังอาจารยผูสอน
และนิสิตเจาของการบาน 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 4.1 ผลการทํางานของโปรแกรม 

 การจัดการกลองสงงานอัจฉริยะดวยราสเบอรร่ีพาย
ซึ่งมีการใชโปรแกรม mySQL และภาษา PHP, HTML, 
python ในการออกแบบและจัดทําระบบฐานขอมูล มีการ
ทํางานโดยรวมตามการวิเคราะหและออกแบบระบบคือ
โปรแกรมสามารถทํางานในสวนของการจัดการระบบสง
การบานโดยแบงเปน 4 สวน ไดแก  

(1) สวนผูดูแลระบบจะตองจัดการขอมูลรายวิชาและ
การสรางกลองจับคูกับรายวิชา  

(2) สวนการจัดการระบบของอาจารยผูสอน สําหรับ
สรางการบานและการตรวจสอบเพ่ือใหคะแนนงานท่ี
กําหนดสงในแตละชิ้นงาน 

(3) สวนของการจัดการระบบของนิสิตสําหรับตรวจสอบ
การบาน ท่ี ดํ า เนิน การส งในแตละคร้ั งที่ มีก าร
กําหนดการบานจากอาจารยผูสอน  

(4) สวนของกลองสงงานอัจฉริยะดวยราสเบอรร่ีพาย
สามารถทําการ ดึงข อ มูลจากฐานขอ มูลนํ ามา
แสด งผล  รับ ข อมู ล และส งอี เ มลแ จ งผลก าร
ดําเนินการ รวมถึงการสงขอมูลกลับไปท่ีฐานขอมูล
เพ่ือนําไปแสดงผลในหนาเว็บ  

 

 

รูปที่ 3 ตัวอยางหนาจอแสดงผลการใชงาน 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางหนาจอแสดงผลการใชงาน (ตอ) 

 
ในการทดสอบใชงานนั้นจะนํากลองสงงานอัจฉริยะ

ท้ังหมดจํานวน 3 กลอง ไปติดตั้งเพ่ือใหนิสิตไวสําหรับสง
งานโดยมีการกําหนดหมายเลขกลองสงงานสําหรับนิสิตแต
ละกลุมเรียนยอยเพ่ือใหงายแกการรวบรวมงานท่ีนิสิตสงให
เปนหมวดหมู  ผลการทดสอบการใช งานกลอ งสงงาน
อัจฉริยะท่ีพัฒนาขึ้นรวมกับบอรดราสเบอรร่ีพายจากนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรและการโปรแกรม 
พบวาชวยทําใหการสงงานเปนไปดวยความเรียบรอยและลด
ปญหาเร่ืองการสูญหายของงานได โดยระบบจะทําการ
ยืนยันการสงงานของนิสิตดวยการสงไฟลภาพถายการบาน
ไปยังอาจารยผูสอนและนิสิตเจาของการบานผานทางอีเมลท่ี
ท้ังสองฝายไดใชลงทะเบียนไปกอนหนานี้ จึงนับวาเปน
ประโยชนอยางยิ่งตออาจารยผูสอนและนิสิต เพราะจาก
กระบวนการสงงานในรายวิชานี้ในรูปแบบเดิมนั้นจะเปนการ
สงไว ท่ีโตะทํางานของอาจารยผูสอน เนื่องดวยนิสิตที่ มี
จํานวนมากทําใหมีโอกาสที่งานจะสูญหายซึ่งยอมสงผลตอ
คะแนนงานของนิสิตได นอกจากนี้ยังชวยใหอาจารยผูสอน
สามารถดําเนินการตรวจสอบและใหคะแนนงานไดอยาง
สะดวก แตอยางไรก็ตามการใชงานคร้ังแรกจะพบปญหา
ความลาชาเนื่องจากนับเปนเทคโนโลยีใหมจึงจําเปนตองใช
เวลาเรียนรูสําหรับการใชงาน 
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รูปท่ี 4 การทดสอบใชงานกลองสงงานอัจฉริยะ 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 4 การทดสอบใชงานกลองสงงานอัจฉริยะ (ตอ) 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยฉบับนี้ไดทําการสรางกลองสงงานอัจฉริยะท่ีใช
บอรดราสเบอรร่ีพาย 2 โมเดลบี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวย
ลดการสูญหายของชิ้นงานของนิสิตในรายวิชาคอมพิวเตอร
และการโปรแกรมซึ่งเปนวิชาพ้ืนฐานที่มีนิสิตลงทะเบียน
เ รียน จํ าน วนมาก  พบว าผลการ ดํ าเนิ น เปน ไ ปตา ม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว คือกลองสงงานอัจฉริยะสามารถชวยทํา

ใหการสงงานเปนไปดวยความเรียบรอยและลดปญหาเร่ือง
การสูญหายของงานได แตอยางไรก็ตามการใชงานคร้ังแรก
จะพบปญหาความลาชาเนื่องจากนับเปนเทคโนโลยีใหมจึง
จําเปนตองใชเวลาเรียนรูสําหรับการใชงาน 
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ระบบจายน้ําอัตโนมัติสําหรับแปลงผัก 

Automatic water supply for vegetable plots 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้เปนการนําเสนอการออกแบบและสรางระบบจายน้ําอัตโนมัติสําหรับเกษตรกรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่ง
เปนการสรางตามแนวคิด และเพ่ือเปนใชอุปกรณท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการรดน้ําผักโดยจะชวยใหเกษตรกรไมตองเสียเวลา
ในการรดน้ําผักและยังมีระบบจายปุยเพ่ือเพิ่มคณุภาพใหกับผลผลิต เม่ือเกษตรกรใชระบบจายน้ําอัตโนมัติจะสามารถจายน้ําใหแก
ผักท่ีเราปลูก ดวยการตั้งคาตามความตองการของพืชแตละชนิด ซึ่งระบบจะดวยควบคุมรีเลยตั้งเวลา สวนในการออกแบบและการ
สราง และจายน้ํานั้น ไดแบงออกเปน 2 ประเภทสวนใหญไดแก สวนสงจายน้ําและชุดควบคุมวงจร เม่ือเกษตรติดต้ังระบบจายน้ํา
อัตโนมัติและเร่ิมจายไฟใหกับรีเลยตั้งเวลาแตละตัว ระบบจะทํางานตามโปรแกรมท่ีตั้งคาไว เปนแบบอัตโนมัติตลอดจนถึง
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและในขณะท่ีฝนตกระบบหยุดการจายน้ําจะกลับมาทํางานตามปกติหลังจากฝนหยุดตกไปแลว 30 นาที 
คําสําคัญ: ระบบจายน้ําอัตโนมัติ, รีเลยต้ังเวลา 
 

Abstract 
 This article presents the design and build a water supply system for farmers using solar energy. This 
builds on the concept and to use a device that facilitates watering vegetables to help farmers do not lose 
time for watering vegetables and also supply quality fertilizer to increase the yield. When farmers use the 
water supply system to supply water to the vegetables we grow. With the needs of each plant. The system is 
controlled by timers in the relay. The design and creation. And water supply It is divided into two categories 
mainly. The supply and control circuit. When agriculture install automatic water supply system and supply 
power to each of the timers. The system works according to the program set up. Automate Throughout the 
harvest period, and while the rain. Stop the water supply system will return to normal after the rain stops to 
30 minutes. 

Keywords: Automatic water supply, Timer Relay 

 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันการใชชีวิตการเปนอยูของคนเราก็เร่ิมมาจาก
การบริโภคของท่ีมีประโยชนท่ีรางกายตองการเพ่ือสรางการ
เจริญเติบโตและความแข็งแรงใหกับรางกาย คือ การ
รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู  คือ 1 โปรตีน ท่ีไดมาจาก 
การรับประทานอาหาร จําพวก เนื้อ, ไข, นม และถั่ว หมูท่ี 2 

คารโบไฮเดรต ไดมาจาก ขาว, แปง, น้ําตาล, เผือก และมัน 
หมูท่ี 3 เกลือแรท่ีไดมาจากการรับประทานผักใบเขียวทุก
ชนิด หมูท่ี 4 วิตามินท่ีไดมาจากการรับประทานผลไมตางๆ 
และหมู สุดทาย คือ ไข มันที่ ไดมาจากการรับประทาน
เนื้อสัตว [1] อาหารหลัก 5 หมูจึงมีสวนจําเปนมากตอการ
รับประทานอาหารของมนุษย ยกตัวอยาง ผักจาก อาหาร
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หลัก 5 หมู คือ หมูท่ี 3 คือผักใบเขียว และอื่น ตอนนี้ใน
ประเทศไทยมีการปลูกพืชผักสวนครัวกันหลายแบบหลาย
แนวทาง เชน การปลูกแบบพืชไรดิน การปลูกแบบยกรอง 
การปลูกแบบแปลงดิน และอื่นฯ [2] ในการปลูกผัก ไมวาจะ
แบบไหน พืชผักก็ตองการ การใหน้ําอยูเปนประจําสม่ําเสมอ 
ถาปลูกในจํานวนไมมากก็ไมเปนปญหาในการรดน้ํามากเทา
รัย แตเม่ือเราปลูกเปนจํานวนมากๆ หรือทําข้ึนมาเปนสวน 
เปน ไร  ก็อาจจะมีปญหาในการรดน้ํ า  คือ  การรดน้ํา 
ยากลําบากและ ก็ตองเสียคาจางแรงงานคนในการรดน้ําผัก 
 ทางผูวิจัยไดมองเห็นปญหาในจุดๆนี้ จึงไดคิดวิธีการจาย
น้ําผักอัตโนมัติขึ้นมาโดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวย
ในการควบคุมการเปดปดการจายน้ําดวยรีเลยต้ังเวลาในการ
ควบคุมการรดน้ําอัตโนมัติเพื่อบริหารการใชน้ําในการจายน้ํา
ผักในแตละชนิด อีกท้ังระบบยังมีการใชพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตยเพ่ือชวยในการลดใชพลังงานจากการไฟฟา และ
สามารถทําใหประหยัดตนทุนในการผลิตดวย  
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 2.1 พลังงานแสงอาทิตย (Solar energy) 

  เซลลแสงอาทิตย หรือโซลาร เซลล (Solar Cell) 

เปนสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกสท่ีเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย

เปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง เซลลแสงอาทิตยทํามาจากสาร

กึ่งตัวนํา ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยแลวเปล่ียนเปน

พลังงานไฟฟา โดยไฟฟาท่ีไดจะเปนไฟฟากระแสตรง เซลล

แสงอาทิตย เปนอุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาท่ีไมตองใช

เช้ือเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานท่ีไดเปลา 

ไมมีของเสียที่จะทําใหเกิดมลพิษขณะใชงาน เปนอุปกรณท่ี

ติดต้ังอยูกับท่ีไมมีการเคล่ือนไหวใด ๆ ขณะทํางาน จึงไมมี

ปญหาดานความสึกหรอ หรือตองการการบํารุงรักษาเหมือน

อุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาแบบอื่นๆ เชน เค ร่ืองกําเนิด

ไฟฟา ดวยน้ํามันดีเซล 

 2.2 รีเลยต้ังเวลา (Timer Relay)  

  เปนอุปกรณทํางานโดยอาศัยหลักการทํางานหนวง

เวลาดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส การใชรีเลยต้ังเวลาในการ

ควบคุมการผลิตมีความจําเปนมาก เพ่ือท่ีใหระบบการ

ทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด กอนท่ีจะไปสูระบบการผลิต

ตอไป โดยภายในจะประกอบดวยไมโครโปรเซสเซอรควบคุม

การทํางานการต้ังเวลา โดยการปรับท่ีสวิตซหมุนดานหนา

ของรีเลย และมีสวิตซเลือกยานการทํางาน ดังรูปท่ี 1 Timer 

Relay แบบดิจิตอล หรือแบบแสดงผลดวยตัวเลขและ

หนาปดท่ีแบบ LCD จัด วาเปนแบบครอบคลุมเพราะทํางาน

ไดในหลายโหมด หลายแบบ และยังสามารถตอสายสัญญาน

เกท หรือรีเซทเพ่ือกําหนดการทํางานได ถือวาเปนไทมเมอร

ท่ีครอบคลุมการทํางานทั้งแบบ twin แบบ flip-flop แถม

ยานการทํางานกวางมาก 

 
รูปท่ี 1 รีเลยต้ังเวลา 

 

 2.3 รีเลย (Relay)  

  เปนอุปกรณไฟฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ตัดตอวงจร

แบบเดียวกับสวิตช โดยควบคุมการทํางานดวยไฟฟา Relay 

มีหลายประเภท ต้ังแต Relay ขนาด เล็ก ท่ีใชในงาน

อิเล็กทรอนิกสท่ัวไป จนถึง Relay ขนาดใหญท่ีใชในงาน

ไฟฟาแรงสูง โดยมีรูปรางหนาตาแตกตางกันออกไป แตมี

หลักการทํางานท่ีคลายคลึงกัน สําหรับการนํา Relay ไปใช

งาน จะใชในการตัดตอวงจร ดังรูปท่ี 2 แสดงลักษณะของ

รีเลย 

 

 
รูปที่ 2 รีเลย 
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 2.4 โซลินอยด (Solenoid)  

  เปนอุปกรณแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่ง ท่ีมีหลักการ

ทํางานคลายกับรีเลย (Relay) ภายในโครงสรางของโซลิ

นอยดจะประกอบดวยขดลวดท่ีพันอยูรอบแทงเหล็กที่ภาย 

ในประกอบดวยแมเหล็กชุดบนกับชุดลาง เมื่อมีกระแสไฟฟา

ไหลผานขดลวดท่ีพันรอบแทงเหล็ก ทําใหแทงเหล็กชุดลางมี

อํานาจแมเหล็กดึงแทงเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทําใหครบ

วงจรทํางาน เม่ือวงจรถูกตัดกระแสไฟฟาทําใหแทงเหล็ก

สวนลางหมดอํานาจแมเหล็ก สปริงก็จะดันแทงเหล็กสวนบน

กลับสูตําแหนงปกติ จากหลักการดังกลาวของโซลินอยดก็จะ

นํามาใชในการเล่ือนล้ินวาลวของระบบนิวแมติกส การปด-

เปดการจายน้ําหรือของเหลวอื่นๆ ในที่นี้ใชแบบ เลื่อนวาลว

ดวยโซลินอยดวาลวกลับดวยสปริง (Single Solenoid 

Valve) ดังรูปท่ี 3 

 

 
รูปที่ 3 โซลินอยด 

 

3. การออกแบบระบบจายน้าํอัตโนมัติสําหรับ

แปลงผัก 
 การออกแบบมีจุดประสงคหลัก คือ การจายน้ําไปตาม

ทอและพนออกมาเปนสปงเพ่ือใหทั่วถึงท้ังแปลง และไมทํา

ใหผักชํ้า[3]  อีกท้ังยังชวยเกษตรกรในการท่ีจะตองเสียเวลา

รดน้ํา และยังสามารถเลือกการทํางานตามชนิดของพืชดวย

ตนเองอีกดวย ดังแสดงการทํางานในรูปท่ี 4 โดยที่ระบบจะ

เร่ิมการลําเลียงน้ําจาก ถังเก็บ 2,000 ลิตรไปยังแปลงผัก  

โดยจะใชปมน้ําทําหนาท่ีนี้รวมกับโซลินอยดวาลว โดย

อุปกรณท้ังสองนี้ จะทํางานเม่ือปอนกระแสไฟฟาเขาไปโดย

ผานระบบการกรอกขอมูลเวลาท่ีรีเลยตั้งเวลาซึ่งโซลินอยด

วาลวท่ีใชงานมีอยูดวยกันท้ังหมด 11 ตัว กลาวคือ โซ ลิ

นอยดวาลวหมายเลข 1-5 จะทําหนาที่เปด-ปดน้ํา ออกจาก

มินิสปงเกอรสูแปลงผักสวนหมายเลข 6-10 จะทําหนาท่ี

เปด-ปดถังใสปุย (สารละลาย) ขนาด 20 ลิตร จํานวน 5 ใบ 

และสุดทายคือโซลินอยดวาลวหมายเลข 11 จะทํางาน

รวมกับปมน้ําเปด-ปดถังเก็บกักน้ําขนาด 2,000 ลิตร ดังท่ี

กลาวไปแลวกอนหนานี้ ในการจายน้ําสูแปลงผัก โดยใน

แปลงทดสอบทางผูวิจัยมีท้ังหมด 10 แปลง 5 แถว ควบคุม

การจายน้ําดวยรีเลยตั้งเวลา ส่ังการใหมอเตอรปมน้ําชนิด 

DC 12 V และโซลินอยลวาลวแตละแถวทํางานตามเวลาโดย

โซลินอยลวาลว 1 ตัวควบคุม 2 แปลง น้ําท่ีเขาระบบจะตอ

ทอ PE ขนาด 20 mm จากทางออกของปม DC 12 V 

ปลายทางอีกดานตอมาจนถึง แปลงผักท่ีจัดเตรียมแปลง จะ

ติดโซลินอยดวาลว 1 ตัว ตอการรดน้ํา 4 แปลง ในการตอ

มินิสปงเกอรเพื่อเปนจุดปลอยน้ํา ใหตกลงบนแปลง การ

เลือกมินิสปงเกอรจะตองคํานึงถึงรัศมีของแปลงผักดวย [4]   

 

 
รูปท่ี 4 รูปแบบระบบจายน้ําและปุยอัตโนมัติ 

 
 3.1  วงจรระบบไฟฟาควบคุมการจายน้ําและปุย 
  ระบบการจายน้ําและปุยในแปลงผัก ระบบจะทํางาน
โดยผานรีเลยต้ังเวลา รีเลย และโซลินอยลวาลว เปนหลัก ดัง
แสดงในรูปท่ี 5 รูปที 6 
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รูปท่ี 5 วงจรควบคุมการจายน้ํา 

 

 
รูปท่ี 6 วงจรควบคุมการจายปุย 

 
 3.2  ระบบควบคุมการปดเปดระบบในขณะฝนตก 
  โดยการออกแบบจะคํานึงถึงปริมาณของน้ําท่ีผัก
สามารถรับได ผูวิจัยจึงคํานึงถึงในขณะฝนตก จึงไดออกแบบ
ใหขณะท่ีฝนกําลังตก ระบบจะหยุดการจายน้ําเขาสูแปลงผัก
โดยเกิดจากการนําอุปกรณท่ีออกแบบไดกอนหนานี้มาตอ
รวมกันการทํางานอธิบายใหเขาใจได คือระบบส่ังการยกเลิก
การจายน้ําทั้งหมด เพื่อไมใหน้ําไปถึงโซลินอยดวาลวท่ีจะ
จายน้ํา เข าแปลงผัก ระบบนี้จะ ทํางานก็ตอ เมื่อฝนตก 
หลักการทํางานของอุปกรณชุดนี้ดังแสดงในรูปท่ี 7 คือการ
ใชลิมิตสวิทช แบบ 3 ขา ที่มีขา NO , NC , COM .ใชการ 
เปดสวิทช ดวยการใชลูกบอลพลาสติกสัมผัสกับสวิทช โดย
ใชแรงดันจากน้ําฝนท่ีผานสายยางรองน้ํา มาจากหลังคาให
เขาไปยังกระบอกเก็บน้ํา สวนของกระบอกจะตองกวางกวา
ลูกบอลพลาสติก 2-10 mm เพ่ือใหลูกบอลลอยตอได เมื่อ
น้ําฝนที่เขามาจนถึงระดับ ชองระบายน้ําออก ณ ตอนนั้น 
ลิมิตสวิทช ที่อยูสถานะ ปกติ ปด ก็จะเปนสถานะ ปกติ เปด 
ขอดีของการทําชองระบายน้ําออก คือ เพ่ือปองกันน้ําฝนท่ี
ตกอยางลงมา ที่ไหลผานหลังคาไปยังทอยางขนาด 10 mm 
อัตราท่ีน้ําผานสายยางเขามายังดานในของกระบอกนอยกวา
ไหลระบายออกทางชองระบายน้ํา ไมวาจะตกหนักแคไหนก็
ตาม ก็จะไมมีทางท่ีน้ําจะทวมลิมิตสวิทช ท่ีตําแหนงสูงกวา

ชองระบายน้ํา หลังจากที่ฝนหยุดตกได ประมาณ 30 นาที 
วงจรของปมน้ําก็จะกลับสู ระบบจายน้ําตามเดิมไดเองจาก
การหนวงเวลา ดวยหัวลูกศรยางในจักรยานมาเปนตัวปลอย
น้ําหยด หยุด ชา-เร็ว มีผลโดยตรงกลับคาเวลาการหนวง
เวลาหลังฝนตก 
 

 
รูปที่ 7 แสดงอุปกรณในระบบหยุดปมเมื่อฝนตก 

 

4. ผลการทํางาน 
 4.1 ประสิทธิภาพของระบบจายน้ําอัตโนมัติสําหรับแปลง

ผัก 

  จากการออกแบบระบบการจายน้ําใหแปลงผักเพื่อ

การพัฒนาความเปนอยูของทองถ่ินและชุมชน และลด

คาใชจายในการปลูกผักเพื่อขายเปนอาชีพ ดังนั้นในการ

ทดสอบเพ่ือตนแบบในการพัฒนาตอไป ทางผูวิจัยจึงเนนไป

ท่ีการเปรียบขนาดของผักและคาใชจายในการปลูกผัก โดย

ไดทําแปลงทดสอบการปลูกผัก โดยไดขอใชพ้ืนท่ี และ ขอ

เก็บผลการทดสอบในคราวเดียวกัน โดยพ้ืนท่ีท่ีใชเก็บขอมูล 

เปนสวนผักของ คุณชัญญา อวนเสง เปนแปลงผักทดสอบ 

ต้ังอยูท่ี ต. ทะเลชุบศร อ. เมือง จ.ลพบุรี โดยแปลงทดสอบ

ทําการปลูกผัก ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

หัวลูกศรหนวง

ทุนลูกบอล

ชองระบายน้ํา

ลิมิตสวิตซ 3 ขา 

ทอยางขนาด 10 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังที่ 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 224 
 

 
รูปที่ 8 คุณชัญญา อวนเสง เจาของสวนผักที่ใชในการเก็บ

ขอมูล 

 โดยในการทดลองระบบการจายน้ําอัตโนมัติ  ในการจาย
น้ําอัตโนมัติใหกับแปลงผักเปรียบเทียบกับการรดน้ําแบบ
ปกติของเกษตรกรในการปลูกพืชชนิดผักกาดเขียวและ

ผักกวางตุงมีความตองการน้ําในปริมานน้ําที่เหมาะสมท้ังเชา
และเย็น โดยระบบจายน้ําอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึนสามารถท่ี
ปรับปริมาณน้ําตามชนิดของพืชได แตในบทความนี้จะ
ทดสอบที่ ผักกวางตุ งเพียงสองชนิดผักกาดเขียวและ
ผักกวางตุง จะเห็นไดชัดวาปริมาณน้ําท่ีใชในการเพาะปลูก
ประหยัดกวาการรดน้ําแบบปกติของเกษตร ที่ใชบัวรดน้ําใน
การการรด ก็จะเกิดการ เสียเวลา เสียแรงงาน แตระบบจาย
น้ําอัตโนมัติของผูวิจัยจะมีการจายน้ําท่ีควบคุมไดตามอัตรา
และไมเสียเวลาเสียแรงงานในการรดน้ําผักและโปรแกรม
จายน้ํายังจายน้ํายังมีรดตอนเย็นอีกเพื่อเพ่ิมความชุมชื่น
ใหกับดินและตอบสนองตองการน้ําของผัก 2 ชนิดนี้ ดัง
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการใชน้ํา 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ชนิดผัก 
ระบบนํ้าและปุย รดนํ้าปกติ 

การเติบโต 
เวลารด 
(นาที) 

น้ําท่ีใช 
(ลิตร) 

การเติบโต 
เวลารด 
(นาที) 

น้ําท่ีใช 
(ลิตร) 

10 
ผักกาดเขียว 

 
300 3,000  300 4,000 

กวางตุง 
 

300 3,000 
 

300 4,000 

20 
ผักกาดเขียว 

 
600 6,000 

 
600 8,000 

กวางตุง 
 

600 6,000 
 

600 8,000 

30 

ผักกาดเขียว 
 

1,050 10,500 
 

1,050 14,000 

กวางตุง 
 

1,050 10,500 
 

1,050 14,000 

 
 
 และในการลงทุนสรางระบบจายน้ําอัตโนมัติเพ่ือหวัง

กําไร ในระยะยาวซึ่งทางผูวิจัยจะเปรียบเทียบใหดูวาในการ

ปลูก ผักกาดเขียว กับ กวางตุง จํานวน 20 แปลง ดวยระบบ

จายน้ําอัตโนมัติท่ีมีระบบรดปุยเขามาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพใหแก

ผักใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น อัตราการคุมทุนจะตองรู 3 ประเภท

คือ คือ กําไรสุทธิ , ตนทุนการสรางระบบแบบระยะเวลาการ

ทํากําไร คือจะใชตนทุนการสรางระบบท้ังหมด 18,000 บาท

จะได กําไรสุทธิ ประมาณ 3,585 บาท และ ระยะเวลาการ

ทํากําไรอยางนอยจะตองปลูก 5 รอบ จึงระยะเวลาการคุม

ทุนก็ประมาณอยูท่ี 7 เดือน ซึ่งหลังจาก 7 เดือนจะไดรับ

ผลตอบแทนโดยไมตองหักคาการลงทุนใดๆท่ีเกี่ยวของกับ

การรดน้ํา การเปรียบเทียบคาใชจายดังตารางที่ 2 เปนการ

แสดงรายไดสุทธิเมื่อเทียบกับตารางท่ี 3 เปนการแสดง

รายไดสุทธิเมื่อเกษตรกรรดน้ําผักเอง 
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ตารางที่ 2 เปนการแสดงรายไดสุทธิเมื่อใชระบบอัตโนมัติ

จายน้ํา 

ระบบอัตโนมัติ 

ระยะการ

ปลูก 
35 วัน 

ปริมาณ

คาไฟฟา 
15 บาท / 35 วัน 

ตนทุน

การผลิต 

เมล็ด ปุย ฟาง รวม 

150 150 50 400 

ขายผัก

ได 

แปลงละ 10 กิโลกรัม จํานวน 20 แปลง 

กิโลกรัมละ 20 เปนเงิน 4,000 บาท 

รายได

สุทธิ 
4,000 – 400 – 15 มีคาเทากับ 3,585 บาท 

 

ตารางที่ 3 เปนการแสดงรายไดสุทธิเม่ือใชเกษตรกรรดน้ํา

โดยใชแรงงาน 

เกษตรกรรดนํ้าโดยใชแรงงาน 

ระยะการ

ปลูก 
35 วัน 

การจาง

แรงงาน 

35 วัน วนัละ 300 บาท มีคาเทากับ 10,500 

บาท 

ตนทุน

การผลิต 

เมล็ด ปุย ฟาง รวม 

150 150 50 400 

ขายผัก

ได 

แปลงละ 10 กิโลกรัม จํานวน 20 แปลง 

กิโลกรัมละ 20 เปนเงิน 4,000 บาท 

รายได

สุทธิ 

4,000 – 400 – 10,500 มีคาเทากับ - 6,900 

บาท 

 

5. สรุปผล 
 จากผลการทดสอบในหัวขอท่ี 4 สามารถสรุปไดวาเมื่อ

เปดสวิทชท่ีไทมเมอรทําใหรีเลย 8 ขาท่ีตออยูท่ีไทมเมอร

ทํางาน รีเลยมีหนาในการส่ังเปดโซลินอยดวาลวใหจายน้ําไป

ยังแปลงผักที่เราไมตองเสียแรงในการรดน้ํา ระบบจายน้ํา

อัตโนมัติ ยังสามารถทําหนาท่ีเองโดยอัตโนมัติตองการตั้งคา 

เวลาปด-เปดใหกับไทมเมอรทุกตัว ไทมเมอรแตละตัวทํา

หนาท่ีไดเองตามเวลาปด-เปดท่ีเราต้ังไว และเม่ือฝนตกใน

ขณะท่ีกําลังทํางานอยูระบบจะยกเลิกการจายน้ําเพ่ือมิให

เกิดการส้ินเปลืองน้ํา 
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การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผนกระเบื้องปูพื้นโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก 

Energy Harvesting Floor Tile Using Piezoelectric Methods 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาชุดตนแบบสําหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผนกระเบ้ืองปูพ้ืนโดยใชวิธี

ทางเพียโซอิเล็กทริก โดยประกอบดวยชุดกระเบ้ืองปูพ้ืนรับแรงกดท่ีประกอบจาก เพียโซอิเล็กทริก 64 ชิ้น วงจรควบคุม และ

แบตเตอร่ี เมื่อทําการทดลองพบวาชุดรับแรงกดเม่ือรับน้ําหนักประมาณ 70 กิโลกรัมที่ความถี่ในการเหยียบ 20 คร้ังตอนาทีชุด

ตนแบบสามารถผลิตไฟฟาไดแรงดันเฉลี่ย 8.8 โวลท และเม่ือเชื่อมตอกับชุดวงจรรักษาระดับแรงดันสามารถประจ ุไฟฟาใหกับ

แบตเตอร่ี ขนาด 300 mAh ไดโดยใชเวลา 63.829 ชั่วโมง 

คําสําคัญ: การเก็บเกี่ยวพลังงาน, เพียโซอิเล็กทริก 
 

Abstract 
 The paper aims to develop the prototypes for energy harvesting floor tile using piezoelectric 

methods, the prototype consists of floor tile pressure set created from 64 of Piezoelectric, control circuits 

and battery. The research results was found that floor tile pressure set on the weight of about 70 kg and used 

the frequency of step 20 times per minute can produce an electric voltage 8.8 Volt and when connected to 

the regulator circuits the floor tile pressure set can charged with a 300 mAh battery takes 63.829 hours. 

Keywords : Energy Harvesting, Piezoelectric 

 

 

1. บทนํา 
 พลังงาน เปนส่ิงสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ท่ี

ตอบสนองตอความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยและเปน

ปจจัยท่ีสําคัญในการผลิต มนุษยไดนําพลังงานรูปแบบตางๆ

มาใชในการดําเนินชีวิต เชน  ในการเกษตร ใชในงาน

อุตสาหกรรมและทางการทหาร แตการใชพลังงานอยาง

ตอเนื่องต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันทําใหแหลงพลังงานที่มีใน

โลกรอยหรอลง จากการคาดการณของนักวิทยาศาสตร

ประเมินวาในอนาคตพลังงานที่ใชแลวหมดไปโดยเฉพาะ

น้ํามันจะมีปริมาณลดลงในขณะท่ีความตองการพลังงานของ

มนุษย กลับสูง ข้ึนซึ่ ง เป นปญหาหลักของทุกประเทศ 

เชนเดียวกับประเทศไทยที่มีการใชพลังงานสูงข้ึนและนําเขา

น้ํามันในชวงเดือน มกราคมถึงกรกฎาคม 2559 มากสุดเปน

อันดับหนึ่ง [1] ดังนั้นการลดการใชพลังงานและการรณรงค

การใชพลังงานอยางประหยัดจึงเปนนโยบายสําคัญ  

 ไฟฟาเปนพลังงานรูปหนึ่งที่มีความสําคัญและถูกนํามาใช

ในชีวิตประจําวันนับเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต โดย

ไฟฟานั้นเปนพลังงานท่ีมีอยูในธรรมชาติและสามารถผลิต
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ข้ึนมาได โดยใชพลังงานกล โรงไฟฟาสวนใหญจะใชเชื้อเพลิง

ผลิตพลังงานความรอนเพ่ือสรางไอน้ําแรงดันสูงในการขับ

เพลาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (generator)  ซึ่งปริมาณ

เช้ือเพลิงที่สูญเสียไปในระหวางการผลิตความรอนถือเปน

ปริมาณท่ีมากซึ่งทําใหเกิดการคนควาและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

เดิมคือ น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ท่ีใชแลวหมดไปดวย

พลังงานหมุนเวียนตางๆ เชน แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้ํา 

ขยะ ไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร  

 อีกหนึ่งวิธีการท่ีกําลังไดรับความสนใจคือการนําพลังงาน

จากแหลงกําเนิดพลังงานท่ีอยูลอมรอบ (ambient energy) 

หรือพลังงานท่ีเหลือใช (waste energy) แปลงเปนพลังงาน

ไฟฟาและกักเก็บสะสมไวเพื่อปอนใหกับอุปกรณไฟฟาหรือ

อิเล็กทรอนิกส  เปนทางเลือกอีกวิธีหนึ่งสําหรับพลังงาน

ทดแทนในอนาคต กระบวนการนี้ เรียกวาการเก็บเกี่ยว

พลังงาน (energy harvesting or energy scavenging) ซึ่ง

มีบทบาทสําคัญอยางมากสําหรับเครือขายเซนเซอรแบบไร

สาย (wireless sensor network) และประยุกตใชเขากับ

ระบบติดตามเฝาระวังผูปวย (health care monitoring 

system) โดยอาศัยเครือขายพลังงานเล้ียงตัวเอง (self 

power network) เขากันกับตัวตรวจจับ (sensor) โดยไม

อาศัยพลังงานจากแบตเตอร่ี [2] โดยอาศัยกระบวนการนํา

พลังงานทางกล เชน แรงสั่นสะเทือน การยืดหด การกดทับ 

การไหล ฯลฯ มาเปล่ียนเปนพลังงานไฟฟาโดยใชวัสดุเพีย

โซอิเล็กทริก (piezoelectric) ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุเพียโซอิ

เล็กทริกคือจะผลิตไฟฟาออกมาเม่ือมีแรงมากดทับหรือบิด

งอ [3] โดยผูวิจัยหลายทานไดทําการวิจัยเพ่ือหาวิธีการเก็บ

เกี่ยวพลังงานท่ีไดจากการเคล่ือนท่ี โดยนําวัสดุเพียโซอิเล็ก

ใสในสนรองเทาเนื่องจากในวันหนึ่งมนุษยมีการเดินและใช

เวลากับกิจกรรมการเดินมาก ทําใหเสียพลังงานโดยเปลา

ประโยชน การนําวัสดุเพียโซอิเล็กทริกใสลงในรองเทาจึงทํา

ใหทุกๆคร้ังท่ีกาวเดินเสมือนใสพลังงานกลลงในวัสดุแลวเก็บ

พลังงานไวแปลงเปนพลังงานไฟฟาได สามารถนําไปใชกับ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสบางชนิดท่ีไมตองการกําลังไฟมากนัก 

เชนเคร่ืองวัดสัญญาณทางการแพทยแบบติดตามตัว เคร่ือง

เลนเพลง หรือแมกระท่ังโทรศัพทเคลื่อนที่ แตการท่ีจะนํา

อุปกรณเก็บเกี่ยวพลังงานไปใสใหกับรองเทาอาจจะไม

สะดวกนักเนื่องจากจะเพ่ิมน้ําหนักและอาจทําใหรองเทาเสีย

คุณสมบัติในการรับแรงกระแทก เพราะตองมีการเจาะหรือ

ตัดชองเพ่ือใสอุปกรณ 

 จากปญหาและความสําคัญของวิธีการเก็บเกี่ยวพลังงาน

ดังกลาวผูวิจัยไดสรางแผนกระเบ้ืองปูพ้ืนสําหรับการเก็บ

เกี่ยวพลังงานไฟฟาโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก โดยเปน

แผนกระเบื้องปูพ้ืนท่ีวางบนฐานที่มีอุปกรณสําหรับเก็บเกียว

พลังงานเพื่อเปนตนแบบในการนําไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

ท่ีตองการแหลงกํา เนิดพลังงานขนาดเล็กและสามารถ

นําไปใชในพื้นท่ีที่คนพลุกพลานเพ่ือชวยใหการเก็บเกี่ยว

พลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. ศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวพลังงานโดยใชวิธี

ทางเพียโซอิเล็กทริก 

  2. สรางชุดตนแบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจาก

แผนกระเบื้องปูพ้ืนโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก 

 1.2 ขอบเขตงานวิจัย 

  1. ชุดตนแบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผน

กระเบ้ืองปูพื้น โดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริกสามารถผลิ                                                                                                                             

ตไฟ ฟาไดไมนอยกวา 5 VDC 

  2. สามารถกักเก็บพลังงานลงแบตเตอร่ีได 

 

2. ทฤษฎ ี
 การดําเนินการวิจัยอาศัยทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเปนขอมูล

ประกอบการดําเนินงานดังนี ้

 2.1 หลักการเก็บเกี่ยวพลังงาน 

  การเก็บเกี่ ยวพลังงาน  ( energy harvesting, 

energy scavenging) คือกระบวนการนําพลังงานท่ีปรากฏ

ในสภาพแวดลอมซึ่งเปนพลังงานกลในรูปแบบตางๆมาแปลง

ใหเปนพลังงานไฟฟา [4] สามารถจัดเก็บหรือปอนพลังงาน

ใหแกอุปกรณอิ เ ล็กทรอนิกส ท่ี ใชพลังงาน ตํ่าได โดย มี

กระบวนการดังรูปท่ี 1  
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พลังงานกลใน

สภาพแวดลอม

อุปกรณท่ีใช

แปลงพลังงาน
วงจรควบคุม

อุปกรณกักเก็บ

พลังงาน

อุปกรณ
สิ้นเปลือง

พลังงาน

รูปที่ 1 กระบวนการเก็บเกี่ยวพลังงาน 

 

 จากกระบวนการเก็บเกี่ยวพลังงานสามารถอธิบายได

ดังนี้ในสวนของพลังงานกลในสภาพแวดลอมหมายถึงแรงท่ี

เกิดจากเคร่ืองจักร แรงกดทับแรงส่ันสะเทือนท่ีเกิดขึ้นใน

สภ า พ แว ด ล อ ม นั้ น ๆ  อุ ป ก รณ ที่ ใ ช แป ลงพลั งง า น 

(transducer) หมายถึงอุปกรณที่แปลงพลังงานจากรูปหนึ่ง

ไปเปนอีกรูปหนึ่งในที่นี้หมายถึงอุปกรณเพียโซอิเล็กทริก 

วงจรควบคุมหมายถึงวงจรท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมการจาย

พลังงานระหวางเพียโซอิเล็กทริกกับอุปกรณกักเก็บพลังงาน

วงจรท่ีใชคือวงจรเรียงกระแสและวงจรรักษาระดับแรงดัน 

อุปกรณกักเก็บพลังงานใชสําหรับเก็บพลังงานท่ีไดเปน

อุปกรณ เชน ตัวเก็บประจุ แบตเตอร่ี และอุปกรณส้ินเปลือง

หมายถือ สวนใชพลังงาน  เชน ไฟแสดงผล โหลดท่ีใช

พลังงานตํ่า 

 2.2 ปรากฏการณเพียโซอิเล็กทริก 

  ในป ค.ศ. 1880 โดย ปแอร คูรี (Pierre Curie) และ 

ฌาคส คูรี (Jacques Curie) ไดศึกษา ผลของความดันต

อการเกิดประจุไฟฟาของผลึกควอซ (quartz) ดีเกลือ 

(rochelle salt) อัญมณี (tourmaline) พบวาสามารถให

กําเนิดไฟฟาได เมื่อมีแรงกดกระทําตอผลึก เขาให ช่ือกับ

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นวา ปรากฏการณ  “เพียโซอิเล็กทริก 

(piezoelectric effect)” ซึ่งมีรากศัพทจากภาษากรีก

หมายถึง “to press” นํามารวมกับคําวา “electric” และ

ถาปอนไฟฟากลับเขาไปในผลึก ผลึกก็จะส่ันเปนปรากฎการ

ท่ีเราสามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลาย เชน 

ไมโครโฟน และ ลําโพง โดยอาศัยปรากฎการณแบบตรง 

(direct) ดังรูปท่ี 2 และแบบผันกลับ (inverse) ดังรูปท่ี 3 

และวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของจริงท่ีใชในการวิจัยเลือกใช

ขนาด 40 มิลลิเมตรเปนแบบเซรามิคสามารถผลิตไฟฟาได

เม่ือมีการบิดงอหรือกดทับดังรูปที่ 4 

 

+ +
+

แรง
แรง

 
รูปท่ี 2 ปรากฏการณเพียโซอิเล็กทริกแบบตรง (direct) 

 

+ +
+

หด
ยืด

+
-

-
+

 
รูปท่ี 3 ปรากฏการณเพียโซอิเล็กทริกแบบผันกลับ 

(inverse) 

 

40 mm 25 mm

 
รูปท่ี 4 เพียโซอิเล็กทริกที่นํามาใชในงานวิจัย 

 

3. การออกแบบ 
 การสรางชุดตนแบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผน

กระเบ้ืองปูพื้นโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริกมีข้ันตอนการ

ทํางานและการออกแบบดังรูปท่ี 5 
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เร่ิมตนใชงาน

วัสดุเพียโซอิเล ็กทริก

แรงกด

เลือกการทํางาน

วงจรแปลงไฟฟาและ
รักษาระดับแรงดัน

อุปกรณส้ินเปลือง
พลังงาน

แบตเตอรี่

เสร็จส้ิน
 

 

รูปท่ี 5 ผังการทํางานของอุปกรณตนแบบ 

 

 3.1 การออกแบบ 

  ออกแบบและสรางชุดตนแบบการเก็บเกี่ยวพลังงาน

ไฟฟาจากแผนกระเบ้ืองปูพ้ืนโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก

ประกอบดวยกัน 3 สวน คือ  

 1.ชุดโครงแผนกระเบ้ืองปูพื้นรับแรงกด 

 2.วงจรแปลงไฟฟาและรักษาระดับแรงดัน 

 3.อุปกรณเก็บกระแสไฟฟา 

 การส่ันของโครงวัสดุเพียอิโซอิเล็กทริกจะทําใหเกิด

กระแสไฟฟาสลับ (ac signal) [5] เกิดการเปลี่ยนแปลง

ความหนาแนนของฟลักซไฟฟาอยางตอเนื่องท่ีความถี่เร

โซ แน น ซ ขอ งโค รงสร า งผ ลึ ก เป รีย บ เส มือน ว งจ ร ท่ี

ประกอบดวยตัวตานทาน ขดลวดและตัวเก็บประจุ ขณะ

เกิดเรโซแนนซกระแสไหลผานวงจรไดสูงสุดวิธีเปล่ียนความถ่ี

เชิงกลอาศัยสมการ 
 

                  
1

2r
kf
m

                                  (1) 

 
   เม่ือ 

rf  คือความถ่ีเรโซแนนซของระบบ k  คือ

คาคงท่ีสปริง m คือมวลติดสปริง 

 แตในการออกแบบชุดตนแบบคร้ังนี้ใชทดลองท่ีน้ําหนัก 

70 กิโลกรัมโดยใชการวางแผนเพียอิโซอิเล็กทริกบนแผนกาว

ยางจึงทดลองท่ีการวัดเปนจํานวนคร้ังของการเหยียบตอ

นาทีแทน 
 

 
รูปที่ 6 ผังการออกแบบการติดตั้งวัสดุเพียโซอิเล็กทริ 

จํานวน 64 ช้ินบนโครงแผนกระเบื้องปูพ้ืนรับแรงกด 

 

 
รูปท่ี 7 การติดตั้งวัสดุเพียโซอิเล็กทริกจํานวน 64 ชิ้นบน

แผงอุปกรณจริง 

  

 วงจรแปลงกระแสไฟฟาและวงจรรักษาระดับแรงดันใช

การออกแบบวงจรอยางงายโดยใชวงจรเรียงกระแสทั่วไป

และวงจรรักษาระดับแรงดันท่ีใช IC สําเร็จรูปดังรูปท่ี 7  
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Charge 

ControllerC

Piezoelectric x 64 Series Battery

 
 

รูปที่ 7 วงจรเรียงกระแสและวงจรรักษาระดับแรงดัน 

อยางงาย 

  

 แบตเตอร่ีที่ใชในการวิจัยไดเลือกใชแบตเตอร่ี ขนาด 

150 mAh จํานวน 2 กอน อนุกรมกัน มาใชสําหรับทดลอง

การเก็บพลังงาน 

 

4. ผลการทดลอง 
 ในการทดลองชุดตนแบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจาก

แผนกระเบ้ืองปูพ้ืนโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริกไดทําการ

เก็บขอมูลและวิเคราะหผลดังนี้ 

 4.1 การวัดแรงดันไฟฟาเฉล่ียของชุดตนแบบ  

  ในการหาคาแรงดันเฉล่ียไดทดลองหาแรงดันไฟฟา

โดย โดยใชน้ําหนักของผูทดลองกดประมาณ 70 กิโลกรัม 

ทดลองกดโครงกระเบ้ืองปูพื้นเปนจํานวน 20 คร้ังตอ นาที 

ผลลัพธดังตารางท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 8 การทดลองหาคาแรงดันเฉล่ียท่ีผลิต 

 

ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟาเฉล่ีย 

 คร้ังท่ี แรงดัน (โวลท) เวลา (วินาที) 

1 6.3 3 

2 5.5 3 

3 7.9 3 

4 6.1 3 

5 10.4 3 

6 9.2 3 

7 5.4 3 

8 6.3 3 

9 5.3 3 

10 8.5 3 

11 9.5 3 

12 10.6 3 

13 10.8 3 

14 10.4 3 

15 10.8 3 

16 10.5 3 

17 10.6 3 

18 10.8 3 

19 10.4 3 

20 10.8 3 

แรงดันเฉล่ีย 8.8 โวลท 60 วินาที 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาคาแรงดันไฟฟาเฉลี่ยท่ีไดอยู ท่ี 

8.80 โวลท ซึ่งสูงกวาวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 5 โวลท 

 หาพลังงานท่ีไดจากคาแรงดันไฟฟาเฉล่ียจากสูตร 

 

              21 .
2

W V C                                  (2) 

 

 เมื่อใชคา 470C F   

 พลังงานที่ไดเทากับ 18.19mJ  

 พลังงานตอกาวเทากับ 0.90mJ  

กําลังงานที่ไดในหาไดจากสูตร 

 

 dWP
dt

                                      (3) 

 

กําลังงานใน 5 s มีคาเทากับ 3,638 W 
 

 4.2 ทดสอบความสามารถกักเก็บพลังงานลงแบตเตอร่ี 

  แบต เตอ ร่ีที่ ใช เป นแบตเตอ ร่ีขนาด  150 mAh 

อนุกรมกันโดยใชสมการ 
 

เวลาประจุ/ปลอยประจุ(ชม.)= ( / )
( / )

Batt Ah mAh
Cap Ah mA

      (4) 

 

 จะไดเวลาเทากับ 63.829 ชม. 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้เปนการนําเสนอการออกแบบและสราง

ชุดตนแบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผนกระเบ้ืองปู

พ้ืนโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก โดยไดใชการออกแบบ

อยางงายเพ่ือหาความเปนไปไดในการเก็บเกี่ยวพลังงาน

ไฟฟาจากพลังงานกลซึ่งผลการทดลองพบวา ชุดตนแบบการ

เก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผนกระเบ้ืองปูพื้นโดยใชวิธี

ทางเพียโซอิเล็กทริกท่ีสรางขึ้นสามารถผลิตไฟฟาไดโดยการ

กดทับ โดยในการทดลองใชวัสดุเพียโซอิเล็กทริก 64 ช้ินตอ

อนุกรมกันเมื่อกดทับบนโครงท่ีสรางไดแรงดันไฟฟาเฉลี่ย 

8.80 โวลท ซึ่งสูงกวาคาท่ีตองการคือ 5 โวลท และใชเวลา

ในการประจุไฟฟาลงแบตเตอร่ีขนาด 150 mAh เปนเวลา 

63.829 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป หากตองการให

แรงดันไฟฟาออกมามากกวานี้จะตองเลือกใชวัสดุเพียโซอิ

เล็กทริกที่ มีคุณภาพสูง และวงจรสําหรับการหนวงเวลา

สําหรับการประจุไฟฟาคร้ังนี้เปนวงจรที่ออกแบบอยางงาย

จึงทําใหไมสามารถหนวงเวลาไดนานพอ และพ้ืนที่ของแผน

กระเบ้ืองปูพ้ืนที่นํามาทดลองนอยเกินไป หากตองการไดผล

ลัพธ ท่ีแมน ยําจะตองออกแบบใหกวางและใชปริมาณ

ของเพียโซอิเล็กทริกท่ีมากกวาซึ่งจะมีผลตอความคุมคาใน

การลงทุนและการทดลอง 
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บทคัดยอ 

    การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพความตองการในการจัดการกระบวนทัศนการถายทอด
เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเครื่องยนตการเกษตร เพ่ือประยุกตใชกระบวนทัศนการถายทอดเทคโนโลยี
เกษตรทฤษฎีใหมในดานเครือ่งยนตการเกษตร เพ่ือจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีแบบเครอืขายทางสังคม และเพ่ือ
ศึกษากระบวนทัศนการจัดการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเครื่องยนตการเกษตรที่ไดปรับปรุง
หลังจากการนําไปทดลองใชแลววธิกีารวจิยัใชวธิกีารศกึษาวจิัยและพัฒนา ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงพรรณนา 
และการวิจัยเชิงวิเคราะห  พบวาเกษตรกรมีความตองการในการจัดการกระบวนทัศนการถายทอดเทคโนโลยี
เกษตรทฤษฎีใหมในดานเครือ่งยนตการเกษตรอยูในระดับมาก (x = 3.98) โดยรอยละ 85.30 ตองการรูปแบบการ
จัดกลุมทดลองปฏิบัติที่เปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีแบบเครือขายที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนรูปแบบ
กระบวนทัศนการถายทอดเทคโนโลยีมีภาพเคลื่อนไหวเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลาบนเว็ปไซตของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และไดทดลองปฏิบัติจากการเรียนรูผานกระบวนทัศนพบวาหลังฝก 
สูงกวากอนฝกโดยคา E1/ E2 เปน 87.53/87.50 และ E.I คิดเปนรอยละ 0.81 มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ .05 มีคาที 
(t-test) เทากับ -45.97  
คําสาํคัญ: กระบวนทศัน, การถายทอดเทคโนโลยี, เครื่องยนตการเกษตร  
 

Abstract 

    The purpose of this research were to study the need of novel paradigm of technology 
transfers for new theory agriculture in agricultural machinery, to apply the novel paradigm of 
technology transfers for new theory agriculture in agricultural machinery, to establish a social 
network technology transfers' center, and to study after the adoption of the paradigm. The 
research design in this study was a mix methods of descriptive research and analytical research. 
The finding indicated that overall of agriculture sector needed a novel paradigm of technology 
transfers for new theory agriculture in agricultural machinery at a high level (x = 3.98). Most of 
the farmers (85.30%) prefer a form of group practice is a broadcast technology network. Social 
networks that use information technology as a form of technology transfer paradigm with 
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animation can be accessed anywhere. Anytime on the website of the technology industry. 
Kanchanaburi Rajabhat University. The practice of learning through technology transfer paradigm 
New Theory on the engine in the agricultural practice after practice. Higher than that practiced 
by the E1/E2 value were 87.53/87.50 and E.1 at 0.81% this is statistically significant difference at 
p < .05, t = -45.97. 
Keywords: paradigm, technology transfer and agricultural engines 
 

 

1. บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีแรงงานสวนใหญประกอบ

อาชีพการเกษตรซึ่งเปนอาชีพที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจดังนั้น

การพัฒนาประเทศจึงข้ึนอยูกับการพัฒนาการเกษตรเปน

สําคัญ การประกอบอาชีพการเกษตรในประเทศไทยมี 3 

แบบคือแบบครัวเรือน แบบเกษตรขนาดใหญ และแบบ

เกษตรกาวหนา การทําเกษตรจึงจําเปนตองมีทักษะ ความรู 

ความเขาใจและมีการประยุกตใชหลักการทําการเกษตร

สมัยใหม ตองรูหลักการเลือกใช การปรับใชเทคโนโลยี ท่ี

นําเขามาในภาคการเกษตร  

 นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรไดมีการจัดต้ัง

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

ข้ึนเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรโดย

มีสวนรวมในการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืนดวยตนเอง มี

ความสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

เปนศูนยกลางในการรวบรวมและแสดงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

การเกษตรของตําบล  

 การถายทอดเทคโนโลยีโดยการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรูปแบบมัลติมี เดีย เปน เทคโนโลยีท่ีชวยให

ส่ือคอมพิวเตอรมีพลังในการนําเสนอเนื้อหาสาระความรู 

สามารถดึงดูดความสนใจจึงเหมาะสมท่ีจะนํามาประยุกตใช

ในการผลิตส่ือเพ่ืองานสงเสริมการเกษตร มีความเหมาะสม

กับ สังคมยุคปจจุบัน ท่ี มุ ง สู การเปน สังคมฐานคว ามรู 

(Knowledge-based society) เปนการกระจายการเรียนรู

ให เกิด ข้ึน ได ทุก ท่ี ทุก เวลา  (Anywhere anytime)ตาม

แนวทางการศึกษาในยุคปจจุบัน 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีภารกิจหลักคือการสอน 

การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน

ในทองถิ่น มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีทองถิ่นมีความ

ตองการกลุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกลเปนกลุม

วิชาที่สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยเฉพาะในดานเคร่ืองยนตการเกษตร หาก

คณะ เทคโน โลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยา ลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีเข ามามีสวนรวมในการจัดตั้ งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีแบบเครือขายโดยนําระบบสารสนเทศเขามา

ประยุกตใชก็สามารถชวยใหเกษตรกรมีความรูมีทักษะดาน

เคร่ืองยนตการเกษตรโดยการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองยนต

การเกษตรเองไดอยางถูกตองไดทุกที่ ทุกเวลา เปนการลด

คา ใชจ ายและส งผล ให เค ร่ือ งยน ต ทํ างาน ได อ ย าง มี

ประสิทธิภาพเปนการพึ่งตนเองสอดคลองกับ “การทํา

เกษตรทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานเปนแนวคิดแนวทางในการ

ดํารงชีวิต  

 1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 

  1.1.1 เพื่อศึกษาสภาพความตองการในการจัดการ
กระบวนทัศนการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมใน
ดานเคร่ืองยนตการเกษตร 
  1.1.2 เพ่ือประยุกตใชกระบวนทัศนการถายทอด
เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตร 
  1.1.3 เพ่ือจั ดตั้ง ศูนย ถ ายทอดเทคโนโลยีแบบ
เครือขายทางสังคม 
  1.1.4 เพื่อศึกษากระบวนทัศนการจัดการถายทอด
เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตรท่ี
ไดปรับปรุงหลังจากการนําไปทดลองใชแลว         
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 1.2 ขอบเขตการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้แบงขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

  1. ขอบเขตในดานพ้ืนที่ ที่มีโครงการพระราชดําริ
ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น 
ศึกษาดานภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกิดข้ึน ผูเชี่ยวชาญ ในทองถิ่น
และไดรับการฟนฟูพัฒนาอยางถูกตองตามหลักทฤษฎี  
  2. ขอบเขตในดานเนื้อหาโดยศึกษาการถายทอด
เทคโนโลยีการมีสวนรวมแบบภาคีเครือขาย 
  3. ขอบเขตในดานผูรับการถายทอดเทคโนโลยีตอง
เขารวมในโครงการพระราชดําริของจังหวัดกาญจนบุรี  

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิง

พรรณนาและการวิจัยเชิงวิเคราะห โดยการศึกษาวิเคราะห

ขอมูลเขาไปศึกษาบริบทของชุมชน สภาพแวดลอมจากกลุม

ตัวอยางดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบ

เจ าะลึ ก  ผู ให ข อ มูลข อ งศู น ย บ ริ ก ารและถ ายทอ ด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในจังหวัดกาญจนบุรีไดแก

ผู อ าวุ โ ส ขอ ง ชุมช น  ผู ใหญ บ าน  ผู นํ าอ งค ก ร ชุมช น 

ผูรับผิดชอบหรือเจาหนาท่ีดูแลศูนยฯ โดยแบงเปนขั้นตอน

การดําเนินวิจัย ดังตอไปนี้  

 ขั้นท่ี 1 (R1) การสํารวจวิเคราะหปญหาความตองการ

จัดการถายทอดเทคโนโลยี เกษตรทฤษฎี ใหม ในดาน

เคร่ืองยนตการเกษตรโดยการลงเก็บขอมูลภาคสนามสํารวจ

เกษตรกรในการใชเคร่ืองยนตการเกษตร และรูปแบบการ

ถ า ยทอด เทค โน โล ยีข องศูน ยบ ริก ารแ ละถ ายทอ ด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 ขั้นท่ี 2 (D1) การพัฒนากระบวนทัศนการถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตร

ของเครือขายทางสังคม 

 ขั้นที่ 3 (R2) การวิจัยทดลองกระบวนทัศนการถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตรใน

เครือขายทางสังคม คร้ังท่ี 1 (การทดลองสรางเครือขาย) 

 ขั้นท่ี 4 (D2) การปรับปรุงกระบวนทัศนการถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตร

ของเครือขายทางสังคมหลังการทดลองคร้ังท่ี 1 

 ขั้นที่ 5 (R3) การวิจัยทดลองกระบวนทัศนการถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม ในดานเคร่ืองยนตการเกษตร

ของเครือขายทางสังคมคร้ังท่ี 2 (การทดลองสรางและขยาย

เครือขาย) 

 ขั้นที่ 6 (D3) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนทัศนการ

ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม ในดานเคร่ืองยนต

การเกษตรของเครือขายทางสังคมคร้ังท่ี 2 พรอมที่จะนําไป

เผยแพรตอไป 

 2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  ผูวิจัยไดจัดทําเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลดังนี้  
  1. แบบสอบถามความตองการกระบวนทัศนการ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม ในดานเคร่ืองยนต
การเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  
  2. แบบประเมินคุณภาพสาหรับผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา  
  3. แบบประเมินคุณภาพสาหรับผูเช่ียวชาญดานส่ือ
และการนาเสนอ  
  4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ศึกษาจากขอมูลแหลงตางๆ ดังนี้  
  1. การเก็บขอมูลจากเอกสาร การเก็บรวมรวม
ขอมูลทุติยภูมิของพ้ืนที่ 
  2. การเก็บขอ มูลภาคสนาม การเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ ผูวิจัยไดเลือกการสังเกตแบบมีสวนรวมการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอ มูลห ลักและวิธีการ
สัมภาษณกลุม 
 2.3 การวิเคราะหขอมูล 
  ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ท่ี ได จ าก แบบ สัมภ าษ ณ แล ะ
แบบสอบถามมาวิเคราะหและสรุปผลตอไปนี ้  
  1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกและการสัมภาษณ 
  2. วิธีทางสถิติ ท่ี ใช ในการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา หาคาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3. การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช
สถิติ t-test และหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล
กระบวนทัศนการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎี ใหมใน
ดานเคร่ืองยนตการเกษตรตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 
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3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยโดยไดวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย

พบวาสภาพความตองการในการจัดการกระบวนทัศนการ

ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนต

การเกษตรศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

ท่ีมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวน 5 ศูนย

จากทั้งหมด 96 ศูนย เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 93.4 เขา

รวมในโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนและมี

ความตองการในการจัดการกระบวนทัศนการถายทอด

เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตรอยู

ในระดับมาก (x = 3.98) จึงมีการประยุกตใชกระบวนทัศน

การถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนต

การเกษตรโดยมผีลการประเมินในดานคุณภาพของกระบวน

ทัศนโดยเนื้อหาของส่ือการฝกปฏิบัติมีคาเฉลี่ย 4.67 อยูใน

ระดับมากและไดมีการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีแบบ

เค รือข ายทาง สังคมบน เว็ป ไซตข องคณะเทคโน โล ยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยได

ทําการศึกษากระบวนทัศนการจัดการถายทอดเทคโนโลยี

เกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตรที่ไดปรับปรุง

หลังจากการนําไปทดลองใชหลังฝกสูงกวากอนฝกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 มีคา t-test เทากับ -45.97 

 

4. อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองกระบวนทัศนการถายทอดเทคโนโลยี

เกษตรทฤษฎีใหมในดานเคร่ืองยนตการเกษตร จังหวัด

กาญจนบุรี ทําใหทราบวาเกษตรกรมีความตองการกระบวน

ทัศนการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม ในดาน

เคร่ืองยนตการเกษตรในดานเนื้อหา มีปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะโดยสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี ้

 1. ความตองการดานเนื้อหารับการถายทอดเทคโนโลยี

จากการศึกษาพบวาเกษตรกรมีความตองการในเร่ืองตางๆ 

ในระดับมากทุกประเด็น ท้ังนี้เนื่องจากการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม    สวนใหญตองอาศัยอุปกรณทางการเกษตร

เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานลง เคร่ืองยนตจึงมีบทบาทตอการ

ทํางานของเกษตรกรมากข้ึนทุกวัน เกษตรกรจึงตองการมี

ความรูในดานการซอมบํารุงเคร่ืองยนตการเกษตรของตนเอง 

เพ่ือลดการสึกหรอ และการยืดอายุการใชงาน อีกท้ังเพ่ือเปน

การประหยัดคาใชจายในการซอมแซมไดอีกดวย 

 2. การถายทอดเทคโนโลยีโดยการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรูปแบบมัลติมี เดีย เปน เทคโนโลยีท่ีชวยให

ส่ือคอมพิวเตอรมีพลังในการนําเสนอเนื้อหาสาระความรู 

สามารถดึงดูดความสนใจจึงเหมาะสมซึ่งมีความสอดคลอง

กับ งานวิจัยของ อภัย กินนาวงศ ไดทําการวิจัยในเร่ืองการ

วิเคราะหหารูปแบบการฝกปฏิบัติเคร่ืองยนตแกสโซลีนผล

ปรากฏวาการสอนมีความแตกตางกันที่นัยสําคัญ 0.01 

ดังนั้นการนํารูปแบบมัลติมีเดียมาประยุกตใชในการผลิตสื่อ

เพ่ืองานสงเสริมการเกษตรจึงจะประสบผลสําเร็จ 

 3. ความตองการดานการจัดรับการถายทอดเทคโนโลยี

จากการศึกษา พบวา เกษตรกรมีความตองการฝกอบรมใน

ระยะส้ัน จํานวน 1 – 3 วัน และมีความตองการฝกอบรม

ในชวงเดือนมีนาคม เพราะเปนชวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ควร

จัดใหเหมาะสมกับฤดูกาลของสิ่งท่ีจะทํารับการถายทอด

เทคโนโลยีและควรจัดตามความตองการและความสะดวก

ของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี 

 4. ดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตร 

พบวา ในภาพรวมของเกษตรกรมีปญหาในการใชเคร่ืองยนต

การเกษตรในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรสวน

ใหญมีระดับการศึกษาคอนขางต่ําจึงเปนสาเหตุใหการรับรู

นําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางไม

เต็มรูปแบบ  ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ ยวของควรใหความ

ชวย เห ลือแกกลุม เก ษตรกรผูซึ่ งมีแ ละใช เค ร่ือ งยน ต

การเกษตรเหลานั้น โดยการจัดใหมีการรับการถายทอด

เทคโนโลยีในเร่ืองดังกลาว เปนการเพ่ิมความรูของเกษตรกร

หรือเปนความรูใหม เพ่ือนําไปประกอบอาชีพได 

 

5. บทสรุป 
 ควรใหความสําคัญกับการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อให
ความรูแกเกษตรกรในดานการทําการเกษตรในรูปแบบตางๆ 
ท้ังดานพืชประมงปศุสัตว และดานการใชเคร่ืองจักกลหรือ
เคร่ืองยนตการเกษตรท่ีมีความทันสมัย โดยใหเจาหนาที่ ท่ี
เกี่ยวของหรือตัวแทนกลุมประสานงานไปยังแหลงถายทอด
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวของหรือในกลุมภาคีเครือขายใหมีการ
จัดทําคูมือการใชเทคโนโลยีตางๆ ใหมีความชัดเจนเขาใจงาย
กระชับในกระบวนและข้ันตอนตางๆเชน จัดทําคูมือการใช 
การบํารุงรักษาเคร่ืองยนตการเกษตร เปนภาษาท่ีเกษตรกร
สามารถอานแลวเขาใจงายหรือทําเปนมัลติมีเดียท่ีเกษตรกร
ดูแลวสามารถทําตามควบคูไปดวยจนสามารถนาไปปฏิบัติได 
การถายทอดเทคโนโลยีอาจจะทําในรูปแบบของการศึกษาดู
งาน อบรมเพื่อใหเกิดความชํานาญซึ่งจะทําใหเกษตรกรรูถึง
เทคนิคและปญหาท่ีเกิดข้ึนจ ริงสามารถรูจักวิธีการแกไข
ปญหาดวยตนเอง เม่ือเกษตรกรมีประสบการณจะสงผลให
ประกอบอาชีพเกษตรไดอย าง มีประสิทธิภาพและ มี
ประสิทธิผลที่ดี และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 ท่ีใหยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาเพราะการถายทอดเทคโนโลยยีอมเกิดขึ้นจากความ
ตองการของเกษตรกรวามีความตองการรับรูในดานใด
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร 
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ขอมูลในการประชุมระดมความคิดและการลงพ้ืนท่ีสํารวจ 
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ผลของสัดสวนพื้นท่ีชองลมออกตอการอบแหงดวยปมความรอน 

Effects of proportion of opening outlet area on heat pump drying 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอุปกรณกําหนดสัดสวนอากาศขามเคร่ืองระเหยในเคร่ืองอบแหงแบบปมความรอน
สําหรับการอบแหงสมุนไพรใหมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาการเปดชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลมเขารอยละ 20, 
40, 60, 80 และ 100 ท่ีมีผลกระทบตอการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในหองอบแหงแบบปมความรอนช่ัวโมงที่ 1, 2, 3, 4 และ 5                     
ณ ตําแหนงการวัดอุณหภูมิ 4 จุด พบวาที่รอยละ 80 ตําแหนงในการวัดอุณหภูมิไมมีผลตอคาอุณหภูมิของหองอบแหงแบบปม
ความรอนช่ัวโมงการอบแหงท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p > 0.01) แสดงถึงการกระจายอุณหภูมิ
ภายในหองอบแหงสมํ่าเสมอกันทุกตําแหนงมีคาอุณหภูมิเฉลี่ย 50.77 องศาเซลเซียส คาประสิทธิภาพการกระจายอุณหภูมิเฉลี่ย
รอยละ 94.75 จากนั้นทดลองอบแหงสมุนไพรในเคร่ืองอบแหงแบบปมความรอนตําแหนงช้ันบน กลาง และลาง จํานวน 27 จุดใช
ตะไครเปนวัสดุทดสอบมีความช้ืนเร่ิมตนรอยละ 82.26 อบแหงที่สัดสวนการเปดชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพ้ืนท่ีหนาตัดชอง
ลมเขารอยละ 80 เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง ผลรอยละการลดลงของน้ําหนักเฉล่ีย 87.02  เม่ือนําการลดลงของน้ําหนักจํานวน 27 
จุดมาวิเคราะหความแปรปรวนผลคาเอฟ (F-test Statistic) มีคา 1.405 Significant มีคา 0.145 หมายถึงการลดลงของน้ําหนักไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p > 0.01) แสดงถึงการกระจายอุณหภูมิมีความสมํ่าเสมอเทากันทุก
ตําแหนงภายในหองอบแหงแบบปมความรอนระยะเวลาการอบแหง 12 ชั่วโมง  
คําสําคัญ: สัดสวนพ้ืนที่ชองลมออก, การอบแหง, ปมความรอน 
 

Abstract 
 This research aims to develop of an instrument to determine the proportion of air across the 
evaporator in the heat-pump system drying chamber for herbs drying. The effects of opening cross-sectional 
outlet area to the cross-sectional inlet area of 20 40, 60, 80 and 100% on the heat distribution in the 
chamber at the drying temperature of 1, 2, 3, 4 and 5 hr., were studied with 4 temperature measuring 
positions.  The result found that at 80%, the temperature measuring positions had no effects on the chamber 
temperature of heat pump dryer at 1, 2, 3, 4 and 5hr. (p> 0.01) showing that the temperature distributed 

evenly inside drying room at every positions with an average temperature of 50.77 C and the temperature 
distribution coefficient was 94.75. The heat-pump dryer with 27 temperature measuring positions at upper, 
middle and lower positions for drying of Lemongrass with an initial moisture content of 82.26% was 
investigated. The result showed that the proportion of opening cross-sectional outlet area to the cross-
sectional inlet area of 80% and drying time of 12 hours resulted the average decreasing weight of 87.02 % 
and the decreasing weight were not significant different (p>0.01), indicating that the temperature distribution 
in the drying chamber was uniform.  
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Keywords: proportion of opening outlet area, drying, heat pump 

 

 

1. บทนํา  
 การอบแหงดวยปมความรอนมีขอแตกตางจากเคร่ือง
อบแหงท่ัวไปคือระบบปมความรอนจะกําจัดน้ําหรือความชื้น
ออกจากอาหารในรูปของน้ําท่ีเปนของเหลวโดยไอน้ํา ท่ี
ระเหยออกจากอาหารจะถูกควบแนนเปนน้ํากอน ความรอน
แฝงในไอน้ําจะถูกดูดกลับคืนสูระบบทําใหมีประสิทธิภาพเชิง
พลังงานสูง ซึ่งสอดคลองกับรักษ ดานดํารงรักษ [1] ได
ทําการศึกษาเคร่ืองอบแหงผลไมระบบปมความรอน พบวา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองอบแหงระบบปมความรอนจะมี
ประสิทธิภาพสูงถึง 4 kg/kWh โดยมีค าเฉลี่ยอยู ท่ี 2.5 
kg/kWh และในดานประสิทธิภาพเชิงกระบวนการผลิต 
สภาวะแวดลอมภายนอกไมมีผลกระทบตอคุณภาพของ
อากาศท่ีไหลเวียนในระบบอบแหงทางดานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ในการประยุกตใชปมความรอน สําหรับใน
กระบวนการผลิตจะชวยใหไดผลิตภัณฑ ท่ีมีคุณภาพดีถา
อบแหงอาหารที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งทําใหปริมาณสารหอมระเหย
คงอยูลดปญหาการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ และลดการ
สูญเสียวิตามินท่ีไวตอความรอน ผลิตภัณฑท่ีอบแหงดวย
ระบบปมความรอนใชอบแหงไดแกผัก ผลไม และวัตถุ
ชีวภาพ ในการออกแบบเคร่ืองอบแหงจะตองคํานึงถึง
องคประกอบตางๆมากมายเพ่ือใหไดระบบที่เหมาะสมกับปม
ความรอนท่ีใช ในการปรับปรุงอัตราการไหลเวียนของอากาศ
ภายในระบบอบแหง และการออกแบบปริมาณอากาศไหล
ออมเคร่ืองระเหยระบบอบแหงลวนมีผลตอประสิทธิภาพ
ของระบบอบแหงท้ังส้ิน ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาการกระจาย
ความรอนภายในหองอบแหงโดยคาดหวังใชรอยละของการ
เปดชองพ้ืนที่หนาตัดชองลมออกตอพ้ืนที่หนาตัดชองลมเขา
ท่ีมีผลตอการกระจายอุณหภูมิภายในหองอบแหงแบบปม
ความรอนอยางสม่ําเสมอ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาอุปกรณกําหนดสัดสวนอากาศขามเคร่ือง

ระเหยในเคร่ืองอบแหงแบบปมความรอนสําหรับการอบแหง

สมุนไพร ใหมีประสิทธิภาพ        

     

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณการ

วิจัย            

  เคร่ืองอบแหงแบบปมความรอน ณ โรงงานตนแบบ
แปรรูปอ าหาร ภาควิ ชาอุ ตสาหกรรมเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ ม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี 99 หมู 9 ตําบล ทาโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวยระบบปมความรอน 
(Heat pump system) และหองอบแหง (Drying 
chamber)  มีขนาดความกวาง X ยาว X สูงเทากับ 95 X 
120 X 173 เซนติเมตร มีปริมาตรเทากับ 1.9722 ลูกบาศก
เมตร ดังแสดงในภาพท่ี 1 ทําการพัฒนาอุปกรณสามารถ
ปรับคาสัดสวนของพ้ืนท่ีชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลม
เขาโดยมีชอ งเปดต างกัน  5 ระ ดับ มี ลักษณะรูปทรง
ส่ีเหลี่ยมผืนผา จากการคํานวณหาพ้ืนที่หนาตัดกําหนดให
พ้ืนท่ีหนาตัดของการเปดชองลมออกรอยละ 20 เทากับ 1 
ชองเปด มีขนาดความกวาง X ยาว เทากับ 32 X 12.27 
เซนติเมตร รอยละ 40 เทากับ 2 ชองเปด รอยละ 60 
เทากับ 3 ชองเปด รอยละ 80  เทากับ 4 ชองเปด และรอย
ละ 100 เทากับ 5 ชองเปด ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซึ่งภายใน
หองอบแหงแบบปมความรอนจัดวางตําแหนงเทอรโมคับเปล
จํานวน 4 จุด ดังแสดงในภาพท่ี 3 ตอกับเค ร่ืองบันทึก
อุณหภูมิอัตโนมัติ (Data Logger, Ellab รุน E-Val Flex) 
เทอรโมคับเปล แบบ K ชวงการวัดสามารถอุณหภูมิได - 
200 ถึง 400 องศาเซลเซียส ความละเอียด ± 0.01 องศา
เซลเซียส ไดรับรองมาตรฐานเคร่ืองมือจากสถาบันแหงชาติ
ของมาตรฐานและเทคโนโลยี (NIST) จากการสอบเทียบ 
International Temperature Scale 1990 (ITS-90) และ
จัดวางตําแหนงเทอรโมคับเปลท่ีทางเขาหองอบแหงจํานวน 
1 จุดตอกับเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล (TECPEL: Model 
322) ชวงการวัด -200 ถึง 1,370 องศาเซลเซียส ความ
แมนยํา ± 0.3% RDG+1 องศาเซลเซียส แลวจัดเตรียม
เค ร่ือ งชั่งน้ํ าหนักแบบดิจิตอล (Analytical balance, 
Sartorius: Model ELT 602) สามารถอานคาไดละเอียด ± 
0.01 กรัม ตอบสนองในการช่ัง ± 2 วินาที และเคร่ืองวัด
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ความเร็วลม Digicon Model DA-43 สามารถอานคาได
ละเอียด 0.1 m/s ความแมนยํา ± 2% +1 หลัก 
 

 
ภาพท่ี 1 หองอบแหงแบบปมความรอน 

 

 
ภาพท่ี 2 การเปดชองพ้ืนที่หนาตัดชองลมออกภายในหอง

อบแหงแบบปมความรอน 
 

 
ภาพท่ี 3 ตําแหนงเทอรโมคับเปลในหองอบแหงแบบปม

ความรอนจํานวน 4 จุด 
 

 

 3.2 ข้ันตอนท่ี 2 การทดลองเพ่ือศึกษาผลของรอยละของ
การเปดชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลม
เขาท่ีมีผลตอการกระจายอุณหภูมิภายในหองอบแบบปม
ความรอน  
  3.2.1 ทดลองโดยการปรับเปล่ียนรอยละของการเปด

ชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพ้ืนที่หนาตัดชองลมเขา 5 

ระดับดังแสดงในภาพที่ 2 เร่ิมจากรอยละ 20 ทําการติดตั้ง

เทอรโมคับเปลภายในหองอบแหงจํานวน 4 จุด ดังแสดงใน

ภาพที่ 3 ตอกับชุด Data Logger ติดต้ังเทอรโมคัปเปลดาน

ทางเขาหองอบแหงจํานวน 1 จุด ตอก ับเทอรโมมิเตอรแบบ

ดิจิตอล เปดสวิทชเคร่ืองอบแหงระบบปมความรอนแลว

บันทึกการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิอบแหงทุกๆ 20 นาที เปน

เวลา 5 ช่ัวโมง จากนั้นเปลี่ยนชองเปดลมออกใหรอยละการ

เป ดช อ งระ หว า ง พ้ืน ที่พื้ น ท่ี หน า ตั ดช อ งลม ออ กต อ

พ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขาเปนรอยละ 40, 60, 80 และ 100 

ตามลําดับ โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา เพื่อหาคาประสิทธิภาพ

การกระจายอุณหภูมิ คาเฉล่ียอุณหภูมิ จากนั้นนําคาเฉลี่ย

อุณหภูมิ ของรอยละการเปดชองพ้ืนท่ีหนาตัดชองลมออกตอ

พ้ืน ท่ีหนาตัดชองลมเขา ช่ัวโมงท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5  ณ 

ตําแหนงจุดวัดอุณหภูมิภายในหองอบแหงแบบปมความรอน

จํานวน 4 จุด มาวิเคราะหความแปรปรวนดวย Analysis of 

variance (ANOVA) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99  
  3.2.2 การนําผลจากการทดลองการปรับเปล่ียนรอย
ละของการเปดชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัด
ชองลมเขาท่ีมีการกระจายความรอนท่ีดีที่สุดนํามาอบแหง
สมุนไพรใชตะไครเปนวัสดุทดลองทําการคัดเลือกใหตัวอยาง
มีขนาดใกลเคียงกัน จากนั้นปลอกเปลือกใชมีดตัดสวนลําตน
ถึงปลายความยาว 15 เซนติเมตร ใหเปนทอนความหนา 2 
มิลลิเมตร แลวช่ังน้ําหนักเร่ิมตน 20 กรัมนําตัวอยางตะไคร
วางบนช้ันตะแกรงแตนเลส จํานวน 9 จุด ในตําแหนงบน 
กลาง และลาง จํานวน 3 ชั้นตะแกรงแตนอบแหงเปน
ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง จํานวน 27 จุดทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
นํามาคํานวณการลดลงของน้ําหนักโดยนําผลตางของ
น้ําหนักกอนอบแหงกับหลังอบแหง หารดวยน้ําหนักกอน
อบแหงคูณดวย100 จากนั้นนําคารอยละการลดลงของ
น้ําหนักจํานวน 27 จุดมาวิเคราะหความแปรปรวนดวย 
Analysis of variance (ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือมั่น  
รอยละ 99 จากนั้นวิ เคราะหปริมาณความชื้น  (AOAC, 
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2000) ท่ีเหลืออยูในตะไครจากกระบวนการอบแหง 12 
ช่ัวโมงของแตละตําแหนงการวัด 27 จุด  

 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 4.1 ผลการปรับเปล่ียนรอยละของรอยละของการเปด

ชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพ้ืนที่หนาตัดชองลมขาทํา

การทดลอง 3 ซ้ํา ไดผลจากการทดลองดังนี้ 

 

ตารางที ่1 แสดงคาอุณหภูมิ และประสิทธิภาพการกระจาย

อุณหภูมิรอยละการเปดชองพ้ืนที่หนาตัดชองลมออกตอ

พ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขาระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 ช่ัวโมง 

รอย

ละ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

อุณหภูมิหอง

อบแหง 

ประสิทธิภาพการ
กระจายอุณหภูมิ 

  x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

20 1 50.70 0.92 95.66 1.90 

 2 51.93 0.88 95.93 1.74 

 3 52.88 0.92 95.74 1.75 

 4 53.24 1.09 95.76 1.73 

 5 52.64 1.66 95.87 1.53 

 รวม 52.28 1.09 95.79 1.73 

40 1 46.66 0.38 95.74 0.79 

 2 50.25 0.41 97.69 0.58 

 3 51.31 0.26 97.18 0.52 

 4 51.35 0.46 99.00 0.50 

 5 51.54 1.17 99.56 0.49 

 รวม 50.22 0.54 97.83 0.58 

60 1 48.32 0.44 97.10 0.86 

 2 50.35 0.70 95.60 0.73 

 3 50.82 0.78 96.07 0.71 

 4 50.99 0.78 96.22 0.72 

 5 50.99 0.67 96.15 0.73 

 รวม 50.29 0.67 96.23 0.75 

80 1 47.20 1.80 94.47 1.04 

 2 50.53 1.48 95.10 0.97 

 3 51.98 1.34 95.61 0.95 

ตารางที ่1 แสดงคาอุณหภูมิ และประสิทธิภาพการกระจาย

อุณหภูมิรอยละการเปดชองพ้ืนท่ีหนาตัดชองลมออกตอ

พ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขาระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 ช่ัวโมง 

(ตอ) 

รอย

ละ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

อุณหภูมิหอง

อบแหง 

ประสิทธิภาพการ
กระจายอุณหภูมิ 

  x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

 4 52.23 1.27 93.43 0.91 

 5 51.91 0.94 95.13 0.94 

 รวม 50.77 1.37 94.75 0.96 

100 1 49.07 0.62 92.47 0.93 

 2 51.69 0.56 95.66 1.04 

 3 51.99 0.69 95.69 0.86 

 4 52.37 0.52 95.69 0.97 

 5 52.79 0.71 96.05 1.37 

 รวม 51.58 0.62 95.11 1.03 

 

 ผลแสดงคาอุณหภูมิ และประสิทธิภาพการกระจาย

อุณหภู มิ  ร อ ยล ะการ เป ดช อ ง ร อ ยละก า รเป ด ช อ ง

พ้ืนที่ หนาตัดช อ งลมออกตอ พ้ืนที่ หนาตัดช อ งลมเขา

ระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 ช่ัวโมง ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ผลของคาเฉล่ียอุณหภูมิมีคาสูงสุดท่ีรอยละ 20, 100, 80, 

60 และ 40 ตามลําดับ และคาประสิทธิภาพการกระจาย

อุณหภูมิมีคาสูงสุดท่ีรอยละ 40, 60, 20, 100 และ 80 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  การทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาอุณหภูมิแตละตําแหนงเมื่อชองเปดพ้ืนท่ีหนาตัดชองลมออกตอ

พ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขาตางกัน และเวลาท่ีตางกัน 

ชั่วโมง 
รอยละ 

 

ตําแหนงการวัดจุดท่ี 
F-test Sig. 1 x ̅ 2 x ̅ 3 x ̅ 4 x ̅ 

1 20 49.82 49.83 51.52 51.62 83.961 0.000 

 40 46.09 46.79 46.77 46.96 11.514 0.003 

 60 47.81 48.16 48.50 48.80 8.462 0.007 

 80 46.87 46.67 47.48 47.78   

 100 84.72 48.60 49.32 49.64   

2 20 51.12 51.11 52.69 52.79 30.698 0.000 

 40 49.81 50.42 50.27 50.46   

 60 49.94 50.15 50.49 50.81   

 80 50.30 49.93 50.79 51.09   

 100 51.32 51.12 51.98 52.32 11.811 0.003 

3 20 52.09 52.00 53.64 53.77 22.877 0.000 

 40 50.91 51.48 51.32 51.51 22.669 0.000 

 60 50.42 50.62 50.96 51.28   

 80 51.75 51.37 52.26 52.53   

 100 51.73 51.49 52.21 52.53   

4 20 52.46 52.36 54.03 54.12   

 40 50.98 51.48 51.34 51.57   

 60 50.59 50.79 51.12 51.46   

 80 52.05 51.62 52.45 52.79   

 100 52.05 51.81 52.04 52.97 13.185 0.002 

5 20 51.93 51.88 53.29 53.42   

 40 51.18 51.71 51.52 51.72   

 60 50.60 50.76 51.14 51.46   

 80 51.74 51.28 52.15 52.46   

 100 52.28 52.03 53.24 53.60   

 

 ผลแสดงการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

คาอุณหภูมิแตละตําแหนงเม่ือชองเปดพื้นทีหนาตัดชองลม

ออกตอพ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขาตางกัน และเวลาท่ีตางกัน ดัง

แสดงตารางที่ 2  

 ระยะเวลาชั่วโมงท่ี 1 เม่ือปรับเปล่ียนสัดสวนการเปดพื้น

ทีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลมเขารอยละ 20, 

40, 60 อุณหภูมิมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 (p ≤ 0.01)  
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 ระยะเวลาชั่วโมงท่ี 2 เม่ือปรับเปล่ียนสัดสวนการเปดพื้น

ทีหนาตัดชองลมออกตอพ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขารอยละ 20 

และ 100 อุณหภูมิมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 (p ≤ 0.01)  

 ชั่วโมงท่ี 3 เม่ือปรับเปล่ียนสัดสวนการเปดพื้นทีหนาตัด

ชองลมออกตอพ้ืนที่หนาตัดชองลมเขารอยละ 20 และ 40 

ในระยะเวลาช่ัวโมงท่ี 3 อุณหภูมิมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p ≤ 0.01)  

 ระยะเวลาชั่วโมงท่ี 4 เม่ือปรับเปล่ียนสัดสวนการเปดพื้น

ทีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลมเขารอยละ 100 

อุณหภูมิมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 (p ≤ 0.01)  

 ระยะเวลาชั่วโมงท่ี 5 เม่ือปรับเปล่ียนสัดสวนการเปดพื้น
ทีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลมเขา 20, 40, 60, 
80 และ 100 อุณหภูมิไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ  0 .01 (p > 0.01) แต เม่ือพิจารณาคา
อุณหภูมิจุดที่ 1, 2, 3, และ 4 ภายในหองอบแหงแบบปม
ความรอน ท่ีไมแตกตางกันตั้งแตระยะเวลาการอบแหง
ช่ัวโมงที่ 1 ถึง 5 คือรอยละ 80 หมายถึงมีการกระจาย
อุณหภู มิภายใน หอ งอบแห งแบบป มค วามรอนอ ยาง
สม่ําเสมอในระยะการอบแหงชั่วโมงที่ 1 ถึง 5 โดยมีคา
อุณหภูมิเฉลี่ย 50.77 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาอิทธิพลของอัตราส วนทําระ เหยที่ มีผลต อ
สมรรถนะเคร่ืองอบแหงชนิดปมความรอนพบวาท่ีอัตราสวน
เทากับ 70 % จะมีสมรรถนะของเคร่ืองอบแหงดีท่ีสุด [2] 
ดังนั้นจึงนําการเปดพื้นทีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัด
ชองลมเขารอยละ 80 มาทดลองอบแหงสมุนไพรโดยใช
ตะไครเปนวัสดุทดสอบ อุณหภูมิ 40 – 60 องศาเซลเซียส 
เปนชว งอุณหภู มิ ท่ีมีผลต อการอบแหง และ คุณภาพ
ผลิตภัณฑสมุนไพรใบเตยตะไครชงด่ืม [3] และสงผลใหการ
เปล่ียนแปลงสีของใบตะไครอบแหงโดยรวม  มีคานอย [4]   
 4.2 ผลจากการทดลองการเปดพ้ืนทีหนาตัดชองลมออก

ตอพ้ืนที่หนาตัดชองลมเขารอยละ 80 นํามาอบแหงสมุนไพร

ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ไดผลจากการทดลองดังนี้ 

 

 

ตารางที่ 3  การลดลงของน้ําหนักแตละตําแหนงเม่ือชอง

เปดพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลมเขารอย

ละ 80 ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

ตําแหนงการวัด รอยละการลดลงของนํ้าหนัก 

x ̅ S.D. 

1 86.69 0.19 

2 86.69 0.37 

3 86.80 0.36 

4 86.78 0.24 

5 87.29 0.24 

6 86.74 0.28 

7 87.05 0.27 

8 86.72 0.42 

9 86.90 0.10 

10 86.89 0.47 

11 86.99 0.07 

12 87.28 0.17 

13 87.20 0.33 

14 87.00 0.36 

15 87.06 0.24 

16 87.10 0.39 

17 87.14 0.31 

18 87.41 0.09 

19 87.31 0.20 

20 87.25 0.31 

21 87.37 0.22 

22 86.98 0.49 

23 86.98 0.03 

24 86.76 0.32 

25 87.12 0.49 

26 86.71 0.48 

27 87.21 0.38 

รวม 87.02 0.29 

 

 ผลแสดการลดลงของน้ําหนักแตละตําแหนงเม่ือชองเปด
พ้ืนท่ีหนาตัดชองลมออกตอพ้ืนที่หนาตัดชองลมเขารอยละ 
80 ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ดังแสดงในตารางท่ี 3 เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพการกระจายอุณหภูมิภายในหองอบแหงแบบ
ปมความรอนจากความสามารถในการกําจัดน้ําหรือความชื้น
ออกจากตะไครจํานวน 27 จุด มีคาเฉลี่ยการลดลงของ
น้ําหนัก 87.02 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.29 เมื่อคารอยละ
การลดลงของน้ําหนักจํานวน 27 จุด มาวิเคราะหความ
แปรปรวนดวย Analysis of variance (ANOVA) ผลคา
ทดสอบเอฟ F-test        มีคาเทากับ 1.405 Sig. มีคา 
0.145 หมายถึงตําแหนงจํานวน       27 จุด อุณหภูมิไมมี
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 (p 
> 0.01)   
 

5. สรุป อภิปรายผล  
 การพัฒนาอุปกรณอัตราสวนระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดชอง
ลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลมเขาภายในหองอบแบบปม
ความรอน มีลักษณะรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา เม่ืออัตราสวน
ระหวางพ้ืนท่ีหนาตัดชองลมออกตอพ้ืนที่หนาตัดชองลมเขา
เพ่ือขึ้นทําใหอัตราการไหลท่ีไหลผานพื้นท่ีหน าตัดชองลม
ออกมีคามากข้ึน  
 การศึกษาการเปดชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอ
พ้ืน ท่ีหนาตัดชองลมเขาตางกัน 5 ระดับที่มีอิทธิพลตอ
อุณหภูมิ  4 จุดภายในหองอบแหงแบบปมความรอน พบวา
เม่ือเปดชองรอยละ 20 , 40, 60 และ100 อุณหภูมิมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p ≤ 
0.01) ในระยะการอบแหงช่ัวโมงท่ี 1 ถึง 5 แสดงถึงการ
กระจายอุณหภูมิภายในหองอบแหงแบบปมความรอนไม
สม่ําเสมอภายในหองอบแหงแบบปมความรอน แตเม่ือเปด
ชองรอยละ 80 อุณหภู มิไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p > 0.01) ต้ังแตชั่วโมงท่ี 1 
ถึง 5 แสดงถึงมีการกระจายอุณหภูมิภายในหองอบแหงแบบ
ปมความรอนอยางสม่ําเสมอภายในหองอบแหงแบบปม
ความรอน โดยมีคาอุณหภูมิเฉล่ีย 50.77 องศาเซลเซียส จึง
ทําการเลือกการเปดชองรอยละ 80 อบแหงสมุนไพร โดยใช
ตะไครเปนวัสดุทดสอบอบแหงภายในหองอบแหงแบบปม
ความรอนจํานวน 27 จุด ระยะเวลาอบแหง 12 ช่ัวโมง มี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะตะไครดังแสดงในภาพที่ 4 พบวา
การลดลงของน้ําหนักแตละตําแหนงไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p > 0.01) เนื่องจาก
ลักษณะการแพรของน้ําในอาหารผานโครงสรางอาหารสู
ผิ ว หน า เป นผ ลจ าก ควา มแตก ต างขอ งคว าม ดัน ไ อ 
สัมประสิทธิ์การแพรกระจายของน้ําในอากาศ ระยะทางของ
การเคล่ือนท่ี และอุณหภูมิ ดังนั้นในกระบวนการอบแหงนี้จึง
มีทั้งการถายเทความรอนและมวลเกิดขึ้นพรอมกัน [5] จึง
ส รุปได ว าก ารเป ดช อ งพื้ น ท่ีหน า ตัดชอ งลมออกต อ
พ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขารอยละ 80 ภายในหองอบแหงแบบ
ปมความรอนมีการกระจายอุณหภูมิสม่ําเสมอดีที่สุด และ
เม่ือนํามาอบแหงตะไคร พบวาการลดลงของน้ําหนักแตละ
ตําแหนงไมมีความแตกตางกันแสดงถึงมีประสิทธิภาพการ
กระจายอุณหภูมิสม่ําเสมอเทากันทุกตําแหนงภายในหอง

อบแหงแบบปมความรอนในระยะเวลา 12 ชั่วโมง และผล
วิเคราะหปริมาณความชื้นท่ีเหลือจากการอบแหง โดยทําการ
วิเคราะหปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) มีคาเฉลี่ยรอยละ 
8.61 มีคา ไมเกินเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสมุนไพร
แหง มผช.480/2547 [6] โดยกําหนดความช้ืนตองไมเกิน
รอยละ 12 โดยน้ําหนัก  
 
           ตะไครสด                   ตะไครหลังอบแหง  

 
ภาพที่ 4 การเปล่ียนแปลงลักษณะตะไครอบแหงการเปด

ชองพื้นท่ีหนาตัดชองลมออกตอพื้นท่ีหนาตัดชองลมเขารอย
ละ 80ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 

 

6. ขอเสนอแนะ 
  6.1 ในการพัฒนาอุปกรณกําหนดสัดสวนของพ้ืนที่ชอง

ลมออกตอพ้ืนท่ีหนาตัดชองลมเขาภายในหองอบแหงแบบ

ป มค ว าม ร อ น สามา รถนํ า มา ใช ง าน งา ย  ไม ยุ งย า ก 

ผูประกอบการอบแหงสามารถประยุกตใชกับผัก ผลไม และ

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นได 

  6.2 ควรเพ่ิมการติดฉนวนกันความรอนภายในหอง

อบแหงเพ่ือลดการสูญเสียพลังงานความรอน 

  6.3 การวิเคราะหความช้ืนพบวามีคา ไม เกินเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑ ชุมชนสมุนไพรแหง แตตองมีการ

วิเคราะหเพ่ิมเติมอื่นๆ เชน ทางดานเคมี ทางกายภาพ และ

จุลชีววิทยา 

 

7. กิติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.รักษ ดานดํารงรักษ ท่ี

ใหคําแนะนําขอมูลทางดานเทคนิคในการสรางเคร่ืองอบ

ผลไมแบบปมความรอน และหองปฏิบัติการโรงงานตนแบบ

แปร รูปอ าหา รภ าควิ ชา อุ ต สา หกร รม เก ษ ตร  ค ณะ
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เกษตรศาสตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ ม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อํานวยความสะดวกในเร่ืองอุปกรณ 
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แหง”,สืบคนเม่ือ 10 กรกฎาคม 2558, สืบคนจาก 
http://www.srayaisomwittaya.ac.th/ 
nectec/siamculture/otop-tis/tcps480_47.pdf. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีความมุงหมายของการวิจัยเพ่ือสํารวจและหาคาความรอนที่สงผานกรอบอาคารและ  เพ่ือหาแนวทางการ
ประหยัดพลังงานดานระบบปรับอากาศของอาคาร ผลการวิจัยพบวา อาคารมีขนาดพ้ืนที่ปรับอากาศ 23.80 ตารางเมตร ความสูง
ของบริเวณหองถึงฝาเพดาน 2.65 เมตร คาถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (OTTV) มีคาเทากับ 125.69 W/m2 
ซึ่งมีคาเกินกวาคามาตรฐานตามกฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ท่ี 50 W/m

2
 คาถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 

มีคาเทากับ 6.00 W/m2 ซึ่งมีคานอยกวาคามาตรฐานตามกฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ท่ี 15 W/m2 สงผลใหอุณหภูมิภายใน
หองสูง จากการสะสมความรอนที่แผเขามาจากภายนอกอาคาร ทําใหตองใชพลังงานในการปรับอากาศมากส้ินเปลืองคาใชจายสูง  
 แนวทางการประหยัดพลังงานดานระบบปรับอากาศของอาคาร ซึ่งมาจากผูเช่ียวชาญ สามารถสรุปไดดังนี้ 1) อาคาร
กระจกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรมีการติดต้ังอุปกรณบังแดด เชน มาน มูล่ี ท่ีกระจกดานแสงแดดสองถึง 2) ควรใชกระจกที่มี
คาสภาพเปลงรังสีตํ่า ท่ีฉาบสารท่ีผิวกระจกเพ่ือลดความรอนที่จะดูดกลืนไวมิใหแผรังสีเขาสูภายในอาคาร 3)ควรปลูกตนไมเพื่อให
รมเงาแกผนังดานกระจก เชน ไมกระถาง เปนตน 4) ควรติดฟลมกระจกสีชาเพ่ือชวยลดความรอนที่เขาสูกรอบอาคารและสามารถ
เพ่ิมคาแฟคเตอรในการบังแดด 
คําสําคัญ: ความรอนเขาสูอาคาร, การประหยัดพลังงาน, ระบบปรับอากาศ 

 

Abstract 
 The objective of this research is to explore and find the heat transmission that transfer from outside 

to inside of the building through the building’s frame, to find ways to save energy on air conditioning systems 

of buildings. The research found that Building area of 23.80 square meter of air-conditioned room with the 

ceiling height of 2.65 meters. The Overall Thermal Transfer Value (OTTV) is equal to 125.69 W/m2 which is 

higher than the standard of Energy ministerial regulation in year 2009 at 50 W/m2. The Roof Thermal Transfer 

Value (RTTV) is equal to 6.00 W / m2, which is lower than the standard of Energy ministerial regulation that is 

set at 15 W/m2. This outcome value leads to the high temperature in the room from the heat radiating from 

outside of the building. The need of using the air conditioner consumes a high cost of expense.  

 The energy efficiency solutions of air conditioning systems using in the buildings which came from 

experts related to this research can be summarized as follows: 1) All of the glass walls of the building that are 

facing with the sunlight should be installed shading devices such as curtains or blinds etc. 2) Should always 
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use a glass with the condition of low radiation that contains a glass surface which can help reduce the 

heating value that would radiate absorbed into the building. 3) Planting the trees to provide shade to the 

glass walls, such as Big Tree or potted plants, etc. 4) The tinted glass film should be installed to reduce the 

heat that enters to the building, and can increase the factor of shading. 

Keywords: Building heat transfer, Building energy-saving performance, In-building air A/C. 

 

 

1. บทนํา 
 สถานการณปญหาดานพลังงาน ขณะนี้ถือเปนปญหา

ใหญและเรงดวน ซึ่งปจจุบันภาครัฐพยายามท่ีจะหาหนทาง

ในการแกไขก็ คือ  การประหยัดพลังงาน และการสราง

พลังงานข้ึนมาทดแทน ทางสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

อาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ โครงการอบรมการอนุรักษพลังงานโดยเนน

เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในอาคาร พลังงาน

ทดแทนและสภาวะโลกรอน 

โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งเปนชาวบาน ผูท่ีสนใจและนักศึกษา

เขารวมโครงการดังกลาวนี้ จากการประเมินโครงการ พบวา 

การจัดการพลังงานในอาคาร ควรมีแนวทางหรือมาตรการ

ประหยัดพลังงานท่ีแทจริง เนนเทคโนโลยีสะอาดและการ

เปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอมโดยไมตองมีคาใชจายหรือเสีย

คาใชจายนอยในการลงทุน และประกอบกับประเทศไทยมี

ภูมิอากาศแบบรอนชื้น จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับ

กรอบอาคาร โดยที่กรอบอาคารท่ีดีควรสามารถปองกัน

ความรอนไมใหเขามาสูอาคารมากเกินไป เพ่ือลดภาระการ

ทําความเย็นของระบบปรับอากาศ นําไปสูการลดการใชและ

คาใชจายพลังงาน[1] ดังนั้น การพัฒนาและหาแนวทางใน

การประหยัดพลังงานดานระบบปรับอากาศในอาคารโดย

วิธีการลดคาความรอนท่ีเขาสูอาคารจะชวยใหประหยัดคา

ไฟฟาดานเคร่ืองปรับอากาศ และเปนแนวทางหรือมาตรการ

ในการประหยัดพลังงานใหกับสถาบันและหนวยงานราชการ 

ชุมชน สังคม และหนวยงานอื่นๆ ตอไป 

 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือสํารวจและหาคาความรอนท่ีสงผานกรอบอาคาร 

 2.2 เพ่ือหาแนวทางการประหยัดพลังงานดานระบบปรับ

อากาศของอาคาร 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 การสํารวจพื้นท่ีปรับอากาศของอาคาร โดยการวัด

พ้ืนท่ีกรอบอาคารท้ัง 4 ดาน แลวทําการคํานวณหาพ้ืนที่ผนัง

ดาน  ตาง ๆ รวมถึงพ้ืนท่ีของหลังคา 

 3.2 การคํานวณหาคาความรอนรวมกรอบอาคาร/ความ

รอนที่เขาสูอาคารดังนี้ ดานผนังทึบ, ผนังโปรงแสง, วัสดุ

กรอบอาคารและทิศท่ีตั้งของอาคาร 

 3.3 สถ าน ท่ีทํ าก าร วิ จั ย อ าคา รก ระจก หน าค ณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปน

อาคารชั้นเดียว มีขนาดพ้ืนที่ปรับอากาศ 23.80 ตารางเมตร 

ความสูงของบริเวณหองถึงฝาเพดาน 2.65 เมตร 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. หาขนาดพ้ืนท่ีของดานผนังทึบ, ผนังโปรงแสง, 

วัสดุกรอบอาคาร และหลังคา ของอาคารในการทดลอง คือ 

อ า ค ารก ระ จ ก ห น า ค ณะ เทค โน โลยี อุ ต ส า หก รร ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนอาคารช้ันเดียว หลังคา

ทรงปนหยา ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 อาคารทดลองการหาคาความรอน 

 

  2. กําหนดทิศท่ีตั้งของอาคาร โดยพิจารณาผนังแต

ละดานของอาคารวาอยูในทิศทางใด 

  3. วัดอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร ในเวลา 

13.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาทํางานตอนบายและมีความ

รอนเขาสูอาคารที่สูง วัดอุณหภูมิวันละคร้ัง จํานวน 10 วัน 

ในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

  4. ประชุมกลุมโดยผูวิจัยและนักวิชาการจํานวน 5 

คน เพ่ือหาแนวทางการประหยัดพลังงานดานระบบปรับ

อากาศของอาคาร 

 4.2 การวิเคราะหขอมูล 

  ปอนขอมูลจากการเก็บบันทึกลงในโปรแกรม 

OTTVEE1.0a โดยสถาบันวิจัยพ ลังงานจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เพ่ือหาคาความรอนที่เขาสูอาคารในแตละ

ทิศทาง คาความรอนรวมที่สงผานผนังของอาคาร OTTV  

คาความรอนรวมของหลังคา RTTV และนําผลที่ไดนําเขา

การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางการประหยัด

พลังงานดานระบบปรับอากาศของอาคาร 

 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวัดอุณหภูมิ  

  จากการวัดอุณหภูมิของพ้ืนที่ปรับอากาศของพ้ืนท่ี

ปรับอากาศอาคารกระจกหนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ในแตละ 

 5.2 ผลการวัดขนาดพ้ืนที่ของผนัง 

  วัน เวลาเดียวกันทุกคร้ัง จํานวน 10 คร้ังและบันทึก

ขอ มูลอุณหภูมิภายนอกและภายใน ผลการเก็บขอมูล

อุณหภูมิแตกตางเฉลี่ยเทากับ 8 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที่ 1 ขนาดพ้ืนท่ีและชนิดของผนังแตละดาน 

ทิศ ชนิดของผนัง กวาง x สูง (เมตร) ขนาดพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

เหนือ กระจกใสธรรมดาช้ันเดียว 5.14 x 2.65 13.62 

ตะวันออก กระจกใสธรรมดาช้ันเดียว 4.56 x 2.65 12.32 

ใต ผนังทึบ 5.14 x 2.65 13.62 

ตะวันตก กระจกใสธรรมดาช้ันเดียว 4.54 x 2.65 12.32 

 

2. ผลการหาคาความรอนเขาสูอาคาร 

3.  
ตารางที่ 2 คาความรอนที่สงผานผนังในแตละดาน 

ทิศ คาความรอนท่ีสงผานผนัง 

(W/m2) 

เหนือ 144.44 

ตะวันออก 186.68 

ใต 11.70 

ตะวันตก 182.44 

 

ตารางที่ 3 ขนาดพ้ืนท่ีและคาความรอนสงผานหลังคา 

รายการ รายละเอียด 

พ้ืนที่หลังคาทึบแตละดาน  

ทิศเหนือ 3.8 ตารางเมตร 

ทิศตะวันออก 3.6 ตารางเมตร 

ทิศใต 3.8 ตารางเมตร 

ทิศตะวันตก 3.6 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนที่หลังคาท้ังหมด 14.8 ตารางเมตร 

คาความรอนที่สงผานหลังคา 6.00 W/m2 
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 คาที่ไดจากตารางท่ี 2-3 เปนคาท่ีไดจากโปรแกรม 

OTTVEE1.0a โดยสถาบันวิจัยพ ลังงานจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีใชหาคาความรอนรวมท่ีเขา

สูอาคาร ทั้งจากผนังและหลังคาของอาคาร โดยไดคาตาม

ตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 คาความรอนรวมท่ีสงผานผนัง (OTTV) และ

หลังคา (RTTV) 

รายการ พื้นท่ี (m2) คาความรอน 

(W/m2) 

คา OTTV ของ

อาคาร 

49.20 125.69 

คา RTTV ของ

อาคาร 

14.80 6.00 

 

 คาความรอนรวมที่สงผานผนังของอาคาร OTTV มีคา

เทากับ 125.69 W/m2 และ คาความรอนรวมของหลังคา 

RTTV มีคา เท ากั บ  6 .00 W/m2จาก มาตรฐานและ

หลักเกณฑใน การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

ดานระบบปรับอากาศของระบบกรอบอาคาร คาการถายเท

ความรอนรวมของอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ.2552[1] ใน

สวนของค าความรอ นรวมของผนังอาคารสํานั กงาน

สถานศึกษาคา OTTV จะตองมีคาไมเกิน 50 W/m2แตผลคา

ความรอนรวมของผนังอาคารกระจกคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ไดคา OTTV เทากับ 125.69 W/m2 

 แสดงวาคาการถายเทความรอนของอาคารมีคาสูงกวา

เกณฑมาตรฐานกําหนดเนื่องมาจากผนังของอาคารเปน

กระจก 3 ดาน สวนอีกดานเปนอิฐผนังทึบ ทําใหมีคาความ

รอนเขาสูกรอบอาคารมาก มีผลตอภาระการทํางานของ

เคร่ืองปรับอากาศ 

 จากการทราบคาความรอนของอาคาร คณะผูทําวิจัยได

ทําการศึกษาและมีการสนทนากลุมยอยจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง

ไดขอเสนอแนะการลดคาความรอนเพื่อเปนแนวทางการ

ประหยัดพลังงานดานระบบปรับอากาศ ดังนี ้

 1. อาคารกระจกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรมีการ

ติดต้ังอุปกรณบังแดดภายใน เชน มานมูลี่ ท่ีกระจกดาน

แสงแดดสองถึง 

 2. ควรใชกระจกที่มีคาสภาพเปลงรังสีต่ํา ท่ีฉาบสารท่ี

ผิวกระจกเพ่ือลดความรอนท่ีจะดูดกลืนไวมิใหแผรังสีเขาสู

ภายในอาคาร 

 3. ควรปลูกตนไมเพ่ือใหรมเงาแกผนังดานกระจก เชน 

ไมกระถาง เปนตน 

 4. ควรติดฟลมกระจกสีชาเพื่อชวยลดความรอนท่ีเขาสู

กรอบอาคารและสามารถเพ่ิมคา แฟคเตอรในการบังแดด  

 แนวทางจากผูเชี่ยวชาญนั้นเปนวิธีชวยลดความรอนท่ี

เขาสูกรอบอาคารผานดานผนังโปรงแสงใหมีคานอยลง ทํา

ใหลดภาระการทํางานของระบบปรับอากาศ ซึ่งหมายถึง

สามารถประหยัดพลังงานไดมากขึ้นนั่นเอง 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 การหาคาความรอนท่ีสงผานกรอบอาคารแบงออกเปน 2 

อยางคือ คาถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของ

อาคาร (OTTV) และ คาถายเทความรอนรวมของหลังคา

อาคาร (RTTV) ซึ่งคาถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก

ของอาคาร (OTTV) มีคาเทากับ 125.69 W/m
2
 มีคาเกิน

กวาคามาตรฐานตามกฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ที่ 50 

W/m
2
 คาถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) มี

คาเทากับ 6.00 W/m
2
 มีคานอยกวาคามาตรฐานตาม

กฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ท่ี 15 W/m
2 

สงผลให

อุณหภูมิภายในหองสูง จากการสะสมความรอนท่ีแผเขามา

จากภายนอกอาคาร ทําใหตองใชพลังงานในการปรับอากาศ

มากสิ้นเปลืองคาใชจายสูง ดังนั้น แนวทางการประหยัด

พลังงานดานระบบปรับอากาศของอาคาร ซึ่ งมาจาก

ผูเชี่ยวชาญ ใหแนวทางดังนี้ อาคารกระจกคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมควรมีการติดตั้งอุปกรณบังแดด เชน มาน มู ล่ี       

ควรปลูกตนไมเพื่อ ใหรมเงาแกผนังดานกระจก เชน ไม

กระถาง เปนตน หรือจะเปนการติดฟลมกระจกสีชาเพ่ือชวย

ลดความรอนที่เขาสูกรอบอาคารและสามารถเพ่ิมคาแฟค

เตอรในการบังแดดแตหากปรับปรุงเปลี่ยนกระจกใหมควรใช
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กระจกท่ีมีคาสภาพเปลงรังสีต่ํา ท่ีฉาบสารท่ีผิวกระจกเพื่อ

ลดความรอนท่ีจะดูดกลืนไวมิใหแผรังสีเขาสูภายในอาคาร 

 

7. อภิปรายผล 
 ในการหาคาความรอนเขาสูอาคารเพื่อเปนแนวทางการ
ประหยัดพลังงาน ดานระบบปรับอากาศในอาคาร สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ คาถายเทความรอนรวมของผนังดาน
นอกของอาคาร (OTTV) มีคาเทากับ 125.69 W/m

2
 ซึ่งเกิน

กวามีคาเกินกวาคามาตรฐานตามกฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 
2552 ที่ 50 W/m2 เนื่องจากอาคารกระจกคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปนอาคารท่ีมีผนังเปนกระจกโปรงแสง 3 ดาน 
และอีกดานหนึ่งเปนผนังทึบ เมื่อเปรียบเทียบระหวางผนังท่ี
เปนกระจกกับผนังทึบ ผนังที่เปนกระจกจะมีการถายเท
ความรอน มากกวา 3 - 5 เทา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สวิชญา ดาวประกายมงคล[2] ไดทําการวิจัยเร่ืองแนว
ทางการเลือกใชกระจกเปนผนังอาคารสํานักงาน ปรับ
อากาศเพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงการออกแบบอาคาร
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 การศึกษาในคร้ังนี้พบวา 
ผลการวิเคราะหเชิงเทคนิคชี้ให เห็นวา การใชพ้ืน ท่ีของ
กระจกท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหคา OTTV และคาการใชพลังงาน
ไฟฟารวมในอาคารเพ่ิมขึ้น  อีกท้ังอาคารกระจกคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนอาคารเกา ไมไดมีการออกแบบ
ใหประหยัดพลังงาน และคํานึงถึงการถายเทความรอนท่ีเขา
สูอาคาร สงผลใหมีความรอนเขาสูอาคารมีมากจึงใชพลังงาน
มากในการปรับอากาศ สอดคลองกับงานวิจัยของ อวิรุทธ 
ศรีสุธาพรรณ[3] ไดศึกษาเร่ือง การประเมินสมรรถนะดาน
พลังงานของอาคาร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตซึ่ง
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสมรรถนะดานพลังงานของ
อาคารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และเสนอ
แนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงอาคารให
เกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา 
อาคารที่ทําการศึกษามีสมรรถนะดานการประหยัดพลังงาน
ตํ่ากวาเกณฑท่ี กําหนดไว ท้ังนี้เนื่องมาจาก 1) อาคารสวน
ห นึ่ ง เ ป น อ า ค า ร เ ก า ท่ี ส ร า งก อ น ท่ี จ ะ มี ก า รอ อ ก
พระราชบัญญัติการสงเสริม การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
จึงยังไมมีกรอบความคิดในการออกแบบใหเปนแนวทาง 2) 
การที่ไมไดมีการกําหนด นโยบายดานพลังงานของอาคารไว
อยางชัดเจน ทําใหอาคารใหมถูกออกแบบโดยไมไดคํานึงถึง
เร่ืองสมรรถนะดาน พลังงาน 3) ในเชิงของการบริหาร
จัดการ พฤติกรรมท่ีละเลยของผูใชอาคารสงผลโดยตรง กับ

ปริมาณการใชพลังงาน ท้ังนี้การลดการถายเทความรอนเขา
สูอาคารเปนสิ่งท่ีควรดําเนินการปรับปรุงโดยเรงดวน ท้ังโดย
วิธีการติดตั้งฉนวนปองกันความรอนที่ผนังและหลังคา การ
ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ บั ง แ ด ด ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  ก า รป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดลอมใหเกิดความรมร่ืน และการบริหารจัดการการ
ใชระบบปรับอากาศ  
 ในสวนแนวทางการประหยัดพลังงานดานระบบปรับ

อากาศ ไดแก การติดตั้งอุปกรณบังแดดดานท่ีแสงแดดสอง

ถึง การใชกระจกท่ีมีคาสภาพเปลงรังสีตํ่า การปลูกตนไม

เพ่ือใหรมเงาแกผนังดานกระจก และการติดฟลมกระจกสีชา

เพ่ือชวยลดความรอนท่ีเขาสูกรอบอาคาร สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศุภลักษณ ใจเรือง และคณะ[4] ไดทําการวิจัย

เร่ืองการจัดการเทคโนโลยีการใชพลังงานภายในอาคาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือการอนุรักษพลังงาน จาก

การอภิปรายผลการวิจัย พบวา 1) การออกแบบและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ของผนังกระจก ซึ่งเปนสวนประกอบ

ของหนาตางท่ี เปนกรอบโดยตรงของอาคาร กรอบอาคาร

เดิมใช วัสดุชนิดกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร ยึดติดกับกรอบ 

บานเหล็ก จากการวิจัยพบวาการใชวิธีติดฟลมกรองแสงจะ

สามารถดําเนินการไดเลย แตอาจมีปญหาตอ แสงสวางจาก

ธรรมชาติเขาสูภายในอาคารบางเล็กนอย ซึ่งพบวา แสง

สวางท่ี เข าสูภ ายในอาคารมีความเพียงพอต อการใช

ประโยชนและมีความสบายตอสายตาของผูใชอาคาร 2) การ

ออกแบบปรับปรุงติดต้ังอุปกรณกันแสงแดดเพ่ือปองกัน

แสงแดดสาดสองเขาสูอาคารสงผลใหอุณหภูมิภายในอาคาร

เพ่ิมสูงขึ้นจึงกําหนดใหการติดตั้งอุปกรณกันแสงแดดเปน

แบบแผงกันแดดแนวนอนทํามุม 30 องศา ซึ่งมีประสิทธิภาพ

ในการกันแสงแดดไดดีท้ังตลอดป 
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การวางผงัคลังสินคาแบบสัดสวนการรับ-สงสนิคารวมกับหลักการวิเคราะหแบบ ABC 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันธุรกิจหางสรรพสินคาเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง เนื่องดวยประชากรและผูบริโภคท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจึงทําให

หางสรรพสินคาจําเปนตองกักเก็บสินคาไวในคลังสินคาเปนจํานวนมาก เพ่ือรอจําหนายใหกับผูบริโภค สินคาท่ีมากมายหลายชนิด

ถูกจัดเก็บไวในพ้ืนท่ีจํากัด การจัดวางสินคาท่ีไมเปนหมวดหมูและระยะทางในการขนถายท่ีสูงเกินไป อาจทําใหการขนถายสินคาเขา

และออกคลังสินคาทําไดไมดีเทาที่ควร ผูวิจัยจึงไดเสนอวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาดวยการนําหลักการการ

วางผังคลังสินคาแบบสัดสวนการรับ-สงสินคารวมกับหลักการวิเคราะหแบบ ABC โดยสามารถลดระยะทางรวมตอสัปดาหในการขน

ยายสินคาเขาและออกคลังสินคารวมเฉล่ีย 15.55% 

คําสําคัญ: การวางผัง, คลังสินคา 
 

Abstract 
Currently, the department store businesses are highly competitive. According to the increasing of 

population and consumers, the department stores need to store numerous goods in a warehouse in order to 

distribute to consumers. Various types of goods were stored in limited area. Ungrouping of products and long 

distance of handling can cause to the inadequate of goods transposition into and out of the warehouse.  

Researchers proposed the ways to increase the efficiency of warehouse management with warehouse layout 

in ratio of receive - withdraw method Integrated with ABC analysis which can reduce approximately 15.55% of 

the total weekly mileage of good handlings into and of the warehouse. 

Keywords : Layout, Warehouse 
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1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 ในปจจุบันธุรกิจหางสรรพสินคาเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขัน

สูง เนื่องดวยประชากรและผูบริโภคท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 

ผูบริโภคมี ความตองการสินคาที่มีคุณภาพ มีความสดใหม 

สะอาด และสะดวกสบาย หางสรรพสินคาจึงเปนทางเลือกท่ี

ผูบ ริโภคนิย มเขามาใชบริการกันอยางมากมาย เพื่ อ

ตอบสนองความตองการสินคาของผูบริโภคหางสรรพสินคา

จึงตองจัดเก็บสินคาไวในคลังสินคาเปนจํานวนมาก เพ่ือรอ

จําหนายใหกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง ซึ่งปริมาณสินคา

ท้ังหมดถูกขนสงมาดวยรถบรรทุกมากมายหลายคันพรอมๆ

กัน เม่ือถูกขนถายและจัดเก็บไวในพ้ืนที่จํากัดพบวาเกิด

ระยะเวลาในการขนถายที่สูง ตนเหตุหนึ่งท่ีทําใหการขนยาย

นั้นลาชามากจากการจัดเรียงสินคาในคลังไมไดคํานึงถึง

ความถ่ีและจํานวนในการส่ังซื้อและขนถายสินคานั้นๆ ซึ่งทํา

ใหเกิดระยะทางโดยรวมท่ีสูง ผลท่ีตามมาคือเกิดระยะเวลา

ในการขนถายท่ีนานเกินความ จากกรณีศึกษาของบริษัทบิ๊ก

ซี ซู เปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พิษณุโลก พบวาได

ประสบปญหานี้เชนเดียวกัน และตรวจพบสินคาคางสต็อก 

หรือสินคาหมดอายุกอนถูกนําออกจําหนายให ลูกคา 

เนื่องจากสินคาในคลังไมไดถูกแบงหมวดหมูที่ชัดเจนและ

ไมไดแบงตามระดับความสําคัญของสินคานั้นๆ ซึ่งมีความ

เกี่ยวของกับคุณภาพสินคาในคลังสินคานั้นๆ เนื่องจากการ

จัดวางที่ไมเปนหมวดหมู อาจทําใหการการเช็คสต็อกโดย

ละเอียดทําไดไมดี เปนผลทําใหเกิดสินคาหมดอายุกอนนํา

ออกจําหนาย เกิดเปนตนทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นโดยไมจําเปน [1, 6] 

ผูวิจัยจึงไดเสนอวิธีในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

คลังสินคาดวยการนําหลักการแบงประเภทสินคาแบบ ABC 

และการจัดผังการวางสินคาดวยวิธีสัดสวนจํานวนรับ-สง

สินคา เพ่ือลดระยะทางในการขนยายสินคา 

 

2. จุดประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือลดระยะทางในการขนถายสินคา 

 2.2 เพ่ือจัดหมวดหมูของสินคา 

 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 ทําการปรับปรุงผังคลังสินคาโดยการลดระยะทางในการ

ขนถาย สินคาของบริษัทบ๊ิกซี ซู เปอร เซ็น เตอร  จํ ากัด 

(มหาชน) พิษณุโลก แผนกอาหารแหง (Dry Food) ดวย

วิธีการแบบ สัดสวนการรับ-ส งสินคารวมกับหลักการ

วิเคราะหแบบ ABC 

 

4. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคา

ดวยการนําหลักการแบงประเภทสินคาแบบ ABC และการ

จัดผังการวางสินคาดวยวิธีสัดสวนจํานวนรับ-สงสินคา มีวิธี

ดําเนินงานตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 4.1 รวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลของคลังสินคา

เบ้ืองตน เชน การจัดวางสินคาเดิม ระยะทางการขนถายสิน

เคาเขา-ออก ลักษณะการทํางานของพนักงาน ขนาดของพา

เลทที่ใช และขอจํากัดตางๆจากเอกสารบันทึก และการ

สัมภาษณพนักงานผู รับผิดชอบภายในคลังสินคา พบวา

แผนกอาหารแหงมีการเดินเช็คสต็อกทุกวันในทุกรายการ ซึ่ง

ใชเวลานานพอสมควร และพนักงานไมคอยมีความถ่ีถวนใน

การตรวจเช็คมากเทาท่ีควร ไมมีรายการสินคาใดท่ีถูกระบุให

ตรวจเช็ค เปนพิเศษ และมีรายการสินคา ท้ังหมด 180 

รายการซึง่แสดงตัวอยางรายการสินคาดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางรายการสินคา แผนกอาหารแหง 

ลําดับ รายการสินค้ํา ราคาตอหนวย 

1 บะหม่ี A รสตมยากุง 150 

2 บะหม่ี A ปรุงสําเร็จ 144 

3 บะหม่ี B ตมยากุง 124 

4 บะหม่ี B ตมยากุงน้ําขน 204 

5 เวเฟอร C 48 

…
 

…
 

…
 

179 ขนมปง Z รสโกโก 72 

180 ขนมปง Z รสสตอเบอร่ี 72 
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 จากตารางท่ี 1 พบวาสินคาแบรนดหนึ่งๆมีผลิตภัณฑ

หลายประเภท ซึ่งการนําสินคาไปจัดเรียงในคลังสินคานั้น 

ทางผู ท่ีเกี่ยวของเสนอใหจัดวางแบรนดเดียวกันไวใกลกัน 

ผูวิจัยจึงทําการรวมกลุมรายการสินคาใหมตามแบรนดได

เปน 31 กลุม เนื่องดวยขนาดของสินคามีขนาดที่ใกลเคียง

กันผูวิจัยจึงใชคาเฉล่ียจํานวนสินคาตอพาเลทเทากับ 100 

ช้ินตอ 1 พาเลทเทากันทุกกลุมของรายการสินคา 

 4.2 จัดหมวดหมูสินคาดวยหลักการ ABC ตามมูลคาและ

ปริมาณสินคา 

  ทําการแบงรายการสินคา ทั้ง 180 รายการออกเปน 

31 กลุมเพื่อใหงายตอการจัดวางผังแลวจึงดําเนินการจําแนก

สินคาตามมูลคาและปริมาณดวยการวิเคราะหแบบ ABC 

เพ่ือระบุสินคาที่มีราคาแพงและตองการการตรวจเช็คจํานวน

และรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษถูกแยกออกมาเปนสัด

เปนสวนท่ีชัดเจน [3] 

 

ตารางที่ 2 แสดงการจัดหมวดหมูดวยหลักการ ABC ตามมูลคาและปริมาณสินคา 

สินคา ปริมาณ มูลคา %มูลคาสะสม 
%ปริมาณ

สะสม 
กลุม 

1 2,961 423,45

9 

24.34 11.47 A 

2 2,966 169,03

9 

34.06 22.96 A 

3 1,000 150,00

0 

42.68 26.83 A 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

9 1,204 54,158 79.27 70.30 A 

10 965 50,180 82.16 74.04 B 

11 750 36,000 84.23 76.94 B 

12 591 24,230 85.62 79.23 B 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

19 338 16,538 94.38 93.05 B 

20 21 16,149 95.31 93.13 C 

21 325 15,599 96.20 94.39 C 

22 300 14,700 97.05 95.55 C 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

31 3 423 100.00 100.00 C 

 

 จากตารางที่ 2 สามารถระบุสินคาประเภท A ไดท้ังหมด 

9 กลุมสินคา ซึ่งเปนกลุมที่ตองไดรับการตรวจเช็คสินคา

อยางละเอียดทุกวัน ประเภท B ไดทั้งหมด 10 กลุมสินคา 

ซึ่งเปนกลุมท่ีตองไดรับการตรวจเช็คสินคาอยางละเอียด 2-3 

วันตอคร้ัง และประเภท C ไดทั้งหมด 12 กลุมสินคา ซึ่งเปน

กลุมที่ตองไดรับการตรวจเช็คสินคาอยางละเอียด 5-7 วันตอ

คร้ัง 

 ตามนิยามในการแบงหมวดหมูคลังสินคาแบบ ABC โดย

สินคาหมวด A คือสินคาที่มีเปอรเซ็นตมูลคาสะสมประมาณ 

80% ของมูลคาสินคาท้ังหมด สินคาหมวด B คือสินคาที่มี

เปอรเซ็นตมูลคาสะสมอยูในชวงประมาณ 80-95% ของ
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มูลคาสินคาท้ังหมด และสินคาหมวด C คือสินคาที่ มี

เปอรเซ็นตมูลคาสะสมอยูในชวงประมาณ 95-100% ของ

มูลคาสินคาทั้งหมด [4-5]  

 4.3 การจัดวางผังดวยสัดสวนจํานวนรับ – สงสินคา 

 ทําการจัดวางผังคลังสินคาดวยอัตราสวนจํานวนรับ-

สงสินคาเ พ่ือให เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขนถาย

สินคาเขาและออกคลังสินคาดวยระยะเวลารวมและ

ระยะทางรวมสั้นท่ีสุด โดยใหสินคาที่มีปริมาณการขนยาย

เขามาจัดเก็บบอยๆอยูใกลกับประตูทางเขา และสินคาที่มี

ปริมาณความถ่ีในการขนยายสินคาออกจากคลังสินคามากๆ

อยูใกลกับประตูทางออก [2] 

 

ตารางที่ 2 แสดงการคํานวณหาความตองการในใชพ้ืนที่การ

จัดวาง 

สินคา 
จํานวน 

รับ 

จํานวน

โดยเฉลี่ย 

จํานวน

สง 

จํานวน

เที่ยว 

จํานวน

พื้นที่

ตองการ 

I II III IV II / IV VII/100 

1 296 74 4 74 3 

2 296.6 74.1 4 74 3 

3 100 25 2 50 1 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

31 0.3 0.1 0.1 2.5 1 

 

 จากตารางที่ 2 ทําใหทราบจํานวนพ้ืนท่ีท่ีตองการสําหรับ

กลุมรายการสินคาแตละกลุม เพ่ือเตรียมการจัดวางและ

จัดเตรียมขนาดพ้ืน ท่ีใหเหมาะสมและเพียงพอตอความ

ตองการใชพ้ืนที่ จากนั้นทําการคํานวณหาอัตราสวนจํานวน

เท่ียวรับตอเที่ยวสง เพ่ือใชเปนตัวช้ีวัดวาสินคากลุมใดควรจัด

วางอยูสวนใดของคลังสินคาตามหลักการวางผังคลังสินคา

แบบสัดสวนจํานวนรับ – สงสินคา 

 

ตารางที่ 3 แสดงการคํานวณหาจํานวนเท่ียวรับตอเท่ียวสง 

สินคา อัตราสวนเท่ียวรับ/เท่ียวสง 

1 1 

2 1 

3 0.5 

4 0.88 

5 0.25 

6 0.25 

7 1.25 

8 0.88 

9 0.5 

10 0.43 

...
 

...
 

31 0.03 

 

 นําผังคลังสินคาเดิมมาทําการวิเคราะหเสนทางการไหล

ของสินคาและกําหนดขอบเขตในการวางผังคลังสินคาเฉพาะ

สวนที่เกี่ยวของกับแผนกอาหารแหง (Dry Food) ดังรูปท่ี 1 

 จากรูปท่ี 1 ผังคลังสินคานี้มีการกําหนดพ้ืนที่เฉพาะ 4 

สวน คือ 1.พื้นท่ีสําหรับจัดเก็บสินคาราคาแพงโดยเฉพาะ 

เชน โทรทัศน และไวน เปนตน 2.ยาเภสัช 3.เคร่ืองสําอาง 

และ 4.สินคาโปรโมชั่น ซึ่งใน 4 สวนนี้อยูนอกเหนือขอบเขต

ของแผนกอาหารแหง (Dry Food) จึงไมไดดําเนินการจัดผัง

รวมกัน จากนั้นทําการวัดระยะทางจากประตูทางเขา Stock 

room มายังจุดวางสินคาแตละชอง เพ่ือกําหนดจุดวางสินคา

แตละรายการตามหลักการวางผังคลังสินคาแบบสัดสวน

จํานวนรับ – สงสินคาดังรูปที่ 2 
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รูปท่ี 1 แสดงผังและการจัดวางคลังสินคาเดิม 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงระยะทางจากประตูทางเขา Stock room มายังจุดวางสินคาแตละชอง 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงผังและการจัดวางคลังสินคาใหม 

 

 จ าก รูปท่ี  2 ดําเนินก ารเ ติม สินคาลงในพื้น ท่ีตาม

หมวดหมู A, B และ C ท่ีไดกําหนดไวในขอ 3.3 โดยจัดเรียง

สินคาตามคาอัตราสวนรับ-สงมากๆอยูใกลกับประตูทางเขา

และคาอัตราสวนรับ-สงนอยๆอยูใกลกับประตูทางออก จะ

ไดดังรูปท่ี 3 

 จากรูปท่ี 3 พ้ืนที่สีแดงคือสินคาท่ีถูกจัดใหอยูในกลุม A 

สีเหลืองคือสินคาท่ีถูกจัดใหอยูในกลุม B และสีเขียวคือ
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สินคาท่ีถูกจัดใหอยูในกลุม C ซึ่งในแตละเขตพื้นท่ีถูกจัดเรียง

ใหมีความเหมาะสมตามอัตราสวนรับ-สง 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 เม่ือ ทําการจัดเ รียงผังการจัดวางสินคาคงคลังโดย

ประยุกตใชวิธีการวางผังแบบสัดสวนการรับ-สงสินคารวมกับ

หลักการ ABC แลวทําใหกิจกรรมการขนถายสินคาดําเนินไป

ไดรวดเร็วมากข้ึน การตรวจเช็ครายการสินคาโดยละเอียด

ทําไดสะดวกมากขึ้น เนื่องการสินคาถูกจัดเปนหมวดหมูและ

ถูกระบุความสําคัญไวอยางชัดเจนเปนผลใหอัตราการพบ

สินคาคางสต็อกและสินคาหมดอายุกอนถูกนําออกจําหนาย

ลดลง โดยสามารถลดระยะทางในการขนถายสินคาตอ

สัปดาหโดยรวมเฉล่ีย 15.55% 

 

ตารางที่ 4 แสดงระยะทางขนถายสินคาตอสัปดาห 

 
กอน หลัง ผลตาง เปอรเซ็นต 

ระยะทาง 1,876.2 1,584.4 291.8 15.55% 

 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ในสวนของการลดตนทุนฐานกิจกรรมของการบริหาร

จัดการคลังสินคานั้น พบวากิจกรรมการหยิบสินคา (Order 

Picking)  นั้นมีความสําคัญตอจํานวนของเสีย หรือของ

หมดอายุในคลังสินคาอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากพนักงาน

มักจะหยิบสินคาที่หยิบไดงายออกไปเติมเต็มช้ันสินคากอน 

โดยไมสนใจวาสินคานั้นถูกนําเขามาในคลังสินคากอนหรือ

หลังตามหลักการ FIFO ท่ีควรจะเปน ดังนั้นหากประยุกต

หลักการหยิบสินคา (Order Picking) มาชวยแกปญหารวม

ดวย นาจะสามารถลดตนทุนและจํานวนของเสียไดมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการออกแบบและสรางเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลโดยขับเคล่ือนดวยระบบมอเตอร

ไฟฟา เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีในเคล่ือนยายอุปกรณทางการแพทย และทําใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานของ

โรงพยาบาลมีสุขภาพท่ีดีขึ้น ลดอาการปวดหลังจากการเคลื่อนยายของหนัก โดยใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง ขนาด 24 โวลต เปน

ตัวขับเคล่ือน จากการสอบถามเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการเคล่ือนยายอุปกรณทางการแพทย พบวาในแตละคร้ังจะมีน้ําหนักท่ี

บรรทุก ไมเกิน 150 กโิลกรัม และความลาดเอียงของทางเดินสําหรับรถเข็นในโรงพยาบาลมีความชัน 20 องศา จากการทดสอบ

เคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟาท่ีสรางขึ้น พบวาสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดสูงสุด 

200 กิโลกรัม และระยะทางท่ีสามารถขนสงอุปกรณทางการแพทยได 5.66 กิโลเมตรตอการชารจแบตเตอร่ีหนึ่งคร้ัง ในความเร็ว 3 

km/hr และใหเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลทดลองใชงานจริง แลวทําการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานของเคร่ือง

ขนสงอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลของรัฐท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟาท้ัง 3 ดาน พบวาดานการใชงานไดรับความพึง

พอใจอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.571 และมีความพึงพอใจรองลงมาอยูใน

ระดับดีคือดานคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 สวน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.632 สวนมีความพึงพอใจลําดับ

สุดทายอยูในระดับดีคือดานการออกแบบ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 สวน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เทากับ 0.607 

คําสําคัญ: อุปกรณทางการแพทย, ขนสงอุปกรณทางการแพทย 
 

Abstract 
 This research is investigate for medical equipment dray which driven by 24 V of electric motor 

system. This device is convenience for the operators who have to transport the medical equipment. It can 

reduce the backache of the operator during the moving of heavy equipment things. The maximum weight 

capacity of this device is 200 kg. The transportation way has 20 of slope. The result found that this device 

can drive with the velocity of 3 km/hr, 200 kg. of weight and 5.66 km of distance with a single charging of 

battery. The satisfaction score of the operation is 4.75 with 0.571 of S.D. The second is the satisfaction score 

of the quality is 4.67 with 0.632 of S.D. And the satisfaction score of the design is 4.44 with 0.607 of S.D.    

Keywords : Medical Equipment, Medical Equipment Dray. 
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1. บทนํา 
การเพ่ิมขึ้นของโรงพยาบาล ในปจจุบันมีการขยายตัวท้ัง

โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล ของเอกชนเปนจํานวน

มาก สงผลใหการขนสงอุปกรณทางการแพทยที่มีระยะไกล 

และมีความลาดชัน เนื่องจากไมสามารถใชรวมกับงานอื่นๆ

ได ซึ่งการนําเอาอุปกรณทางการแพทยไปบริการใหกับตึก

ตางๆนั้น จะใชวิธีการใหเจาหนาท่ีท่ีเรียกวา “ ผูชวย หรือ

พยาบาล ” เดินไปรับอุปกรณทางการแพทยที่โรงเก็บหนวย

จายกลาง ซึ่งทําใหไดอุปกรณมาเพียงเล็กนอยจึงจําเปนตอง

เดินหลายๆรอบ  ซึ่งในแตละวันตองมีการจัดสงอุปกรณถึง 2 

รอบตอวัน จึงถือวาลําบากเพราะอุปกรณมีน้ําหนักมาก และ

มีขนาดใหญ จึงทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อย

ลา มีอาการปวดกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย เนื่องจาก

ยกของท่ีมีน้ําหนัก ทําใหเส่ียงตอการเกิดอาการปวด สงผล

ใหมีการหยุดงาน ทําใหมีผลกับการบริการผูปวยโดยเฉพาะ

ในชวงที่มีผูปวยมีจํานวนมาก จึงเปนปญหาและอุปสรรค

สําหรับการขนสงอุปกรณทางการแพทย  จุไรพรและคณะ 

ไดศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของการปวดหลังสวนลาง

ชนิดชนิดเฉียบพลันของพยาบาลสิงหบุรี พบวาความชุกของ

การปวดหลังสวนลางของพยาบาลเทากับรอยละ 36.60 

ศันสนียและคณะ ไดศึกษาความชุก ปจจัยเ ส่ียงและ

ผลกระทบของอาการปวดหลังสวนลางของพยาบาลและ

ผูชวยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช พบวาจากกลุมตัวอยาง 

454 คน มีอาการปวดหลังในชวงปที่ผานมา 379 คน คิด

เปนรอยละ 83.50  ยุทธนาและคณะ ไดจัดทําชุดขับเคล่ือน

ไฟฟาติดประกอบสําหรับรถเข็นคนพิการสามารถรับน้ําหนัก

คนพิการไดสูงสุดถึง 100 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนทางราบดวย

อัตราเร็วสูงสุด 8.42 กิโลเมตรตอชั่วโมง สามารถใชงาน

แบตเตอร่ีท่ีอัตราเร็วสูงสุดไดเปนระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง0 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ไดจัดทํา

ร ถ เ ข็ น ค น พิ ก า ร แ บ บ พั บ ไ ด  ค ว บ คุ ม ด ว ย ร ะ บ บ

ไมโครคอนโทรลเลอร  โดยใชไฟ 24 โวลตตอแบบอนุกรม 

สามารถรับน้ําหนักผูปวยได 100 กิโลกรัม แบตเตอร่ีใชได

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ผิดพลาด! ไมพบแหลงการอางอิง

 จากกฎกระทรง 

กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ ทางลาดและ

ลิฟต ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน ๑:๑๒ และมีความ

ยาวชวงละไมเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาว

เกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา 

๑,๕๐๐ มิลลิเมตร คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด0 

จากสภาพปญหาดังกลาว ทางคณะผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะ

สรางเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลแม

จัน อ.แมจัน จ.เชียงราย หนวยงานท่ีอยูในสังกัดของรัฐบาล 

เพ่ือชวยลดปญหาอุปสรรคสําหรับงานขนสงอุปกรณทางการ

แพทยที่ชาใหไปถึงผูปวยไดรวดเร็วมากขึ้น และชวยปองกัน

อาการบาดเจ็บจากการขนสงอุปกรณทางการแพทยที่ มี

น้ําหนักมากของเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน โดยใชการขับเคล่ือน

ดวยระบบมอเตอรไฟฟามาแทนการใชแรงงานคน ทําให

ระบบการขนสงอุปกรณทางการแพทยมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น

อีกดวย 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ตัวเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทยทําจากสแตนเลส      

มีความกวาง 60 ซม. ความยาว 95 ซม. ความสูง 102 ซม. 

ขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟากระแสตรง ขนาด 24 โวลต จํานวน 

1 ตัว และใชโซรถจักรยานในการสงถายกําลัง 

 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 เคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาล ไดทํา

การออกแบบใหมีขนาดความกวาง 60 ซม. ความยาว 95 

ซม. ความสูง 102 ซม. ขับเคล่ือนลอหนาดวยมอเตอรไฟฟา

กระแสตรง 24 โวลต ใชโซเปนตัวสงถายกําลังจากมอเตอร

ไปยังเพลาขับลอ ควบคุมความเร็วดวยการบิดคันเรง ทําการ

ทดลองเพื่อทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองขนสงอุปกรณ

ทางการแพทยในโรงพยาบาล ขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา 

โดยกําหนดน้ําหนักบรรทุกของส่ิงของ (โหลด) เปน 3 ระดับ 

คือ 50, 100, 150 และ 200 กิโลกรัม แลวทําการทดสอบ

กับอัตราความเร็วท่ีกําหนดไว 3 ระดับ ไดแก ระดับตํ่าสุด (1 

km/hr) ระดังกลาง (3 km/hr) และระดับสูงสุด (6 km/hr)   

หลังจากนั้นทําเปรียบเทียบกับระยะทางท่ีสามารถเคล่ือนทีไ่ด 
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รูปท่ี1 โครงสรางและสวนประกอบของเคร่ืองขนสงอุปกรณ

ทางการแพทย 

 

 
รูปท่ี2 ชุดวงจรควบคุมการทํางานของมอเตอร 

 

4. ผลการทดลอง 
จากการทดลองเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทย ท่ี

สรางข้ึน โดยการกําหนดน้ําหนักบรรทุกของส่ิงของ (โหลด) 

เปน 3 ระดับ คือ 50, 100, 150 และ 200 กิโลกรัม แลวทํา

การทดสอบกับอัตราความเร็วที่กําหนดไว 3 ระดับ ไดแก 

ระดับตํ่าสุด (1 km/hr) ระดังกลาง (3 km/hr) และระดับ

สูงสุด (6 km/hr)   

 4.1 การทดสอบท่ีน้ําหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม 

 การทดสอบจะใชน้ําหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม ท่ี

ความเร็ว 3 ระดับ ทําการทดลองซ้ํา 10 คร้ัง ทุกคร้ังจะ

ประจุไฟแบตเตอร่ีจนเต็ม 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบท่ีน้ําหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม  

 
 

กราฟที่  1 แสดงความสัมพันธ ระหวางความเร็วและ

ระยะทางที่น้ําหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม  

 
 

 4.2 การทดสอบที่น้ําหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม 

 เปนการทดลองใชน้ําหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม ท่ี

ความเร็ว 3 ระดับ ทําการทดลองซ้ํา 10 คร้ัง ทุกคร้ังจะ

ประจุไฟแบตเตอร่ีจนเต็ม 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบท่ีรับน้ํ าหนักบรรทุก 100 

กิโลกรัม 

 
 

กราฟที่  2 แสดงตวามสัมพันธ ระหวางความเร็วและ

ระยะทางที่น้ําหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม  

 
  

 4.3 การทดสอบท่ีน้ําหนักบรรทุก 150 กิโลกรัม 

 เปนการทดลองใชน้ําหนักบรรทุก 150 กิโลกรัม ท่ี

ความเร็ว 3 ระดับ ทําการทดลองซ้ํา 10 คร้ัง ทุกคร้ังจะ

ประจุไฟแบตเตอร่ีจนเต็ม 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองท่ีรับน้ําหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม 

 

กราฟที่  3 แสดงความสัมพันธ ระหวางความเร็วและ

ระยะทางที่น้ําหนักบรรทุก 150 กิโลกรัม  

 
 

4.4 การทดสอบที่นํ้าหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม 

เปนการทดลองใชน้ําหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม ท่ี

ความเร็ว 3 ระดับ ทําการทดลองซ้ํา 10 คร้ัง ทุกคร้ังจะ

ประจุไฟแบตเตอร่ีจนเต็ม 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองท่ีรับน้ําหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม 

 
 

กราฟที่  4 แสดงความสัมพันธ ระหวางความเร็วและ

ระยะทางที่น้ําหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม  
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 จากผลการทดสอบที่น้ําหนักบรรทุกพบวา ท่ีน้ําหนัก

บรรทุก 50 กิโลกรัม ไดระยะทางเฉลี่ย Low = 19.79 Km 

Medium = 16.78 Km และ High = 14.14 Km น้ําหนัก

บรรทุก 100 กิโลกรัม ไดระยะทางเฉลี่ย Low = 13.40 Km 

Medium = 11.79 Km และHigh = 9.63 Km น้ําหนัก

บรรทุก 150 กิโลกรัม ไดระยะทางเฉลี่ย Low = 11.11 Km 

Medium = 9.11 Km และHigh = 7.14 Km น้ําหนัก

บรรทุกน 50 กิโลกรัมไดระยะทางเฉลี่ย Low = 6.43Km 

Medium = 5.66Km และHigh = 2.43 Km 

 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

  ในการวิจัยคร้ังไดมีการนําไปใหโรงพยาบาลแมจัน 

อําเภอ  แมจัน จังหวัดเชียงรายทดลองใชโดยเจาหนาของ

โรงพยาบาลจํานวน 20 คน และไดทําการประเมินความพึง

พอใจ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. แปลผล 

1. ดานการออกแบ    

1.1 ความประณีต ความสวยงาม 4.75 0.614 ดีมาก 

1.2 ความเหมาะสมของขนาดเคร่ือง 4.00 0.588 ดี 

1.3 การจัดวางตําแหนงอุปกรณไดเหมาะสม 4.50 0.674 ดีมาก 

1.4 การเลือกใชวัสดุ อุปกรณไดเหมาะสม 4.50 0.566 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวมดานการออกแบบ 4.44 0.610 ดี 

2. ดานคุณภาพ    

2.1 มีความทนทานแข็งแรง 4.75 0.490 ดีมาก 

2.2 ความถูกตองในการคัดแยกวัสดุ 4.75 0.543 ดีมาก 

2.3 การทําางานของโปรแกรม 4.75 0.543 ดีมาก 

2.4 มีการปองกันของระบบชุดสาธิต 4.50 0.528 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวมดานคุณภาพ 4.67 0.526 ดีมาก 

3. ดานการใชงาน    

3.1 ใชงานไดสะดวก 4.75 0.543 ดีมาก 

3.2 งายตอการใชงาน 4.75 0.528 ดีมาก 

3.3 มีความปลอดภัยในการใชงาน 4.75 0.588 ดีมาก 

3.4 ทานมีความถึงพอใจในการใชงาน 4.75 0.534 ดีมาก 

คาเฉล่ียดานการใชงาน 4.75 0.548 ดีมาก 
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รูปท่ี3 นําไปทดลองใชงานจริงกับโรงพยาบาล 

 

5. สมการ0  
 5.1 คาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- คาเฉล่ียระหวาง  4.50-5.00  หมายถึงระดับดีมาก 
- คาเฉล่ียระหวาง  3.50-4.49  หมายถึงระดับด ี
- คาเฉล่ียระหวาง  2.50-3.49  หมายถึงระดับปานกลาง 
- คาเฉล่ียระหวาง  1.50-2.49  หมายถึงระดับพอใช 
- คาเฉล่ียระหวาง  1.00-1.49  หมายถึงระดับควร

ปรับปรุง 
 5.2 คาเฉล่ียเลขคณิต ( ) 

สามารถคํานวณไดจากสูตร 
 

( ) =          (1) 

 
 โดย  ( ) คือ คาเฉล่ียเลขคณิต 

∑푥 คือ ผลบวกของขอมูลทุกคา 
 n คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 

 5.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหาไดจากสมการ 
 

S.D.=        (2) 

 
โดย  ( )  คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

x   คือ คาของขอมูล 
n  คือ ผลรวมของจํานวนขอมูลท้ังหมด 
S.D. คือ สัดสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

6. วิจารณ 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดมีการศึกษาอยู 2 ประเด็น เร่ืองแรกเปน

การหาสมรรถนะของเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทยและ

เปนการสอบถามถึงความพึงพอใจของผูใชงาน การหา

สมรรถนะเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทย  โดยการ

กําหนดใหบรรทุกสิ่งของที่ มีน้ําหนักอยู 3 ระดับ คือ 50, 

100, 150 และ 200 กิโลกรัม แลวทําการทดสอบกับอัตรา

ความเร็วที่กําหนดไว 3 ระดับ คือ 1 km/hr (Low)  3 

km/hr (Medium) และ 6 km/hr (High) เปนจํานวน 10 

คร้ัง หลังจากนั้นทําเปรียบเทียบกับระยะทางที่สามารถ

เคลื่อนได 

จากการหาสมรรถนะโดยทดลองใหบรรทุกน้ําหนักที่ 50 

กิโลกรัม ไดระยะทางเฉลี่ย Low = 19.79 Km Medium = 

16.78 Km และ High = 14.14 Km ทดลองใหบรรทุก

น้ําหนักท่ี 100 กิโลกรัม ไดระยะทางเฉล่ีย Low = 13.40 

Km Medium = 11.79 Km และHigh = 9.63 Km สวน

การทดลองใหบรรทุกน้ําหนักท่ี 150 กิโลกรัม ไดระยะทาง

เฉลี่ย Low = 11.11 Km Medium = 9.11 Km และHigh 

= 7.14 Km และการทดลองใหบรรทุกน้ําหนักท่ี 200 

กิโลกรัม ไดระยะทางเฉลี่ย Low = 6.43 Km Medium = 

5.66 Km และHigh = 2.43 Km จากการทดลองพบวาถายิ่ง

เพ่ิมความเร็วหรือเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกของ เคร่ืองขนสง

อุปกรณทางการแพทยก็จะวิ่งไดระยะทางท่ีส้ันลง 

จากผลการประเมินท้ัง 3 ดาน มีระดับความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับดีมากท้ัง 3 ดาน หัวขอทีไดรับความพึงพอใจ

มากที่สุด คือดานการใชงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และมีคา 

S.D. เทากับ 0.548 สวนหัวขอ ท่ีได รับความพึงพอใจ

รองลงมา คือดานคุณภาพมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 และมีคา 

S.D. เทากับ 0.526 สวนหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจสุดทาย 

คือดานการออกแบบคาเฉล่ียเทากับ 4.44 และมีคา S.D. 

เทากับ 0.610 
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7. สรุปผล 
จากผลการทดลองใชเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทย 

แบบขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง 24 โวลต ท่ี

สรางข้ึน พบวาเคร่ืองขนสงอุปกรณทางการแพทยสามารถ

บรรทุกไดสูงสุดท่ี 200 กิโลกรัม และความเร็วท่ีเหมาะสมอยู

ท่ีระดับ Medium = 3 km/hr สามารถเคล่ือนท่ีไดระยะทาง 

5.66  Km ตอ การชารจแบตเตอ ร่ีหนึ่ งค ร้ัง และจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจดานที่ไดรับควาพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือดานการใชงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และมีคา S.D. 

เทากับ 0.548  

 

8. กิตติกรรม-ประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
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เครื่องทดสอบเกจวัดความดัน 

Test of Pressure Gage 

 
สกล นันทศรีวิวัฒน และ สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

Email : sompop2525@gmail.com   

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการจัดสรางเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดัน เพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยี

เคร่ืองกล โดยสามารถรับน้ําหนักไดต้ังแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัม และของเหลวที่ใชในการทดสอบคือน้ํามันเคร่ือง SAE 10W-30, SAE 

10W-40, SAE 20W-50, SAE 40 และ M-R20 ซึ่งพบวาผลการทดสอบถวงน้ําหนักต้ังแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

กับของเหลวท้ัง 5 ชนิดอยูในเกณฑเดียวกันท้ังหมดโดยจะมีคาอยูที่ 0.25 ท่ีน้ําหนัก 0.5 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรและจะคอยๆ 

เพ่ิม 0.25 ท่ีน้ําหนัก 1, 1.50, 2.0, 2.50 และ 3.00 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรตามลําดับ  โดยมีผูเชี่ยวชาญดานกลศาสตรของ

ไหลประเมินความพึงพอใจในการใชงานอยูท่ี 4.05.  

คําสําคัญ: เคร่ืองทดสอบเกจวัดความดัน, กลศาสตรของไหล, ประเมินความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research presented the construction of a pressure gauge testing machine. It was used as a 

teaching instruction in the major of mechanism technology. This machine load capacity was about 0.5-3.0 

kilograms per square centimeter. The testing liquid was oil in the types of SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 20W-

50, SAE 40 and M-R20. The weighted testing results illustrated that the all five testing oil were the same 

criteria at 0.25 in 0.50 kilograms per square centimeter. The weight could gradually increase 0.25 in 1, 1.50, 

2.0, 2.50 and 3.00 kilograms per square centimeter respectively. Fluid mechanics experts’ satisfaction on its 

utilization was at 4.05. 

Keywords: Test of Pressure Gage, Fluid Mechanics, Satisfaction Evaluation 

 

 

1. บทนํา 
 เกจวัดความดันเปนเคร่ืองมือวัดที่ มีการใชงานอยาง

แพรหลาย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเปนเคร่ืองมือวัดท่ี

ใชในการตรวจสอบและทําการวัดความดันของเหลวและ

อากาศหรือกาซ เพ่ือเปนตัวกําหนดการไหลในระบบและลด

ความเสียหายรวมถึงอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ดังนั้นทาง

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้จึงไดสรางเคร่ืองมือ

ทดสอบเกจวัดความดันข้ึน โดยจะเปนประโยชนกับนักศึกษา

ท่ีเรียนวิชากลศาสตรของไหลอีกท้ังนักศึกษาจะไดทดสอบ

และรูหลักการทํางานพรอมทั้งทดสอบความหนืดของสาร

หลอลื่นแตละชนิด 
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 [1] นเรศ อินตะวงศ และคณะ, (2557) ไดออกแบบและ

สรางเคร่ืองมือตนแบบสําหรับวัดความดัน โดยงานวิจัยเปน

การออกแบบและพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือวัดโดยมีหลักการ

วัดความตานทานไดแกใชตัวอัดแบบแถบเล่ือน ซึ่งจะอาศัย

การขับเคล่ือนตัวของเข็มวัดความดันและสปริง โดยผูวิจัย

คํานึงถึงขนาด, รูปรางและตนทุน รวมถึงประสิทธิภาพใน

การใชงาน 

 [2] ณัฐดนัย แช มประสิทธแ ละคณะ, ( 2555)  ได

ออกแบบการสรางชุดวัดความดันท่ีมีแผนไดอะแฟรมท่ีติดส

เตรนเกจ(วงจรวีทสโตนบริดจ) และจะมีการแปลงสัญญาณ

แสดงผลไปยังคอมพิวเตอร โดยชุดความดันนี้จะใหคาความ

แมนยําสูงเม่ือเทียบกับทฤษฏีลีความคลาดเคล่ือนของหลัก

ทศนิยมอยูท่ีสามตําแหนง 

 [3] สมานมิตร อยูสุขสวัสดิ์และรณงค บัณฑิตย, (2549) 

ไดทําการศึกษาสรางเคร่ืองมือทดสอบเทียบความดัน ท่ี

สามารถสอ บ เทียบอุปก รณ อุ ป ก รณ วั ด ควา มดั น ใ น

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งผลการสอบเทียบพบวา 

เคร่ืองมือสอบเทียบความดันมีคาความถูกตองอยูในเกณฑท่ี

สามารถนําไปใชสอบเทียบอุปกรณวัดความดันท่ีใชใน

อุตสาหกรรมได โดยมีคาความผิดพลาดเฉลี่ยเม่ือใชงานเปน

หนวย กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรและมีคาความผิดพลาด

เฉลี่ยใชหนวยเปน Psi   

 

2. ทฤษฏ ี
 งานวิจัยนี้มีการวิเคราะหขอมูล  โดยการใหผูเช่ียวชาญ

ไดทดลองและประเมินความพึงพอใจในการใชงาน ซึ่งการ

วิเคราะหผลของขอมูลนี้จะสามารถหาไดดวยวิธีทางสถิติดังนี ้

- หาคาเฉล่ียเลขาคณิต  
-  

         
N

X
X


                          (1) 

 

โดยที่ X  คือ คาเฉล่ียเลขคณิต 

   X  คือผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

  N    คือจํานวนกลุมตัวอยางประชากร 

  - หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

             
 1

22.



  
NN

XXN
SD              (2) 

 

โดยที่ SD  คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X   คือขอมูลแตละจํานวน 

  N   คือจํานวนของกลุมประชากร 

   

3. ขั้นตอนการทดลอง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดมีการนําเสนอพรอมขั้นตอนในการ

ทดลองดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1  ภาพสเก็ตเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดัน 

 

 - ใสเกจวัดความดันท่ีทําการทดสอบ 

 - ปรับลูกสูบโดยหมุนเกลียวปรับความดัน 4 ใหอยูบนสุด  

 - ถอดลูกสูบ A ออกจากกระบอกสูบ 11 และลายนอต

ไลลม No. 15 เขาตําแหนงเดิม 

 - เติมน้ํามันที่กระบอกสูบ 11 และ 12 ใหเต็มแลว

ขันนอตไลลม No. 15 เขาตําแหนงเดิม 

 - ขณะเติมน้ํามันใหคลายเกลียวปรับความดัน 4 เพื่อให

ลูกสูบถอยกลับมายังลางสุดอยางชาๆ เพ่ือใหน้ํามันไหลเขา

ตามทอไปยังกระบอกสูบ 11 และ 12 จนเต็ม 

 - เม่ือน้ํามันเต็มในระบบแลวใหใส No.15 ขันแนนดวย

มือ 
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 - ใสชุดลูกสูบ A แลวคลายนอต No.15 ทําการกดลูกสูบ 

A ลง เพื่อทําการไลลมออกจากกระบอกสูบรับแรง 12 แลว

ขันนอต No.15 ใหแนนดวยมือ 

 - คลายสกรูไลลม 13 ที่กระบอกสูบ เพ่ือทําการไลลม

ออกจากกระบอกสูบ 3 เม่ือลมหมดจึงขันสกรูไลลมใหแนน

ดวยประแจ No.10. 

 - จากนั้นทําการปรับเกลียวปรับความดัน 4 เพ่ือให

สวนบนของลูกสูบ A เสมอของกระบอกสูบ 11 สังเกตที่เกจ

วัดความดัน 2 ใหอยูในระดับศูนย 

 - จากนั้นใหใสตุมน้ําหนัก ขนาด 0.5 กิโลกรัม ลงไปท่ี

แกนรับตุมน้ําหนัก 10 กิโลกรัมแลวเก็บผลการทดลอง (ตุม

น้ําหนักจะถูกเพ่ิมคร้ังละ 0.5 กิโลกรัมจนครบ 3 กิโลกรัม

แลวจึงเปลี่ยนสารหลอลื่นเพ่ือทําการทดสอบตอไป) 

 

4. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองและการประเมินของผูเชี่ยวชาญในการ

ใชเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันผลท่ีไดมีดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการใชน้ํามันชนิดตาง ๆ  

น้ําหนกั น้ํามันที่ใชในการทดลอง (กิโลกรัมตอเซนติเมตร) 

10W-30 10W-40 20W-50 40 M-R20 

0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบเกจวัดความดันท่ีทําการ

ถวงน้ําหนักตั้งแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัม ดวยน้ํามันท่ีตางกันท้ัง 

5 ชนิด  จากตารางพบวา ที่น้ําหนัก 0.5 กิโลกรัมจะให

คาสูงสุดที่  0.25 กิโลกรัมตอ เซนติเมตร, น้ําหนัก 1.0 

กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดที่ 0.5 กิโลกรัมตอเซนติเมตร, น้ําหนัก 

1.5 กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดท่ี 0.75 กิโลกรัมตอเซนติเมตร, 

น้ําหนัก 2.0 กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดที่ 1.0 กิโลกรัมตอ

เซนติเมตร, น้ําหนัก 2.5 กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดท่ี 1.25 

กิโลกรัมตอเซนติเมตร, และสุดทายที่น้ําหนัก 3.0 กิโลกรัม

จะใหคาสูงสุดท่ี 1.50 กิโลกรัมตอเซนติเมตรทุกชนิดของ

น้ํามันท่ีทําการทดสอบ 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานผูเช่ียวชาญ  

ลักษณะการใชงาน x  SD 

การติดตั้ งเครื่องทดสอบเกจวัด

ความดันใหสะดวก 

4.10 0.32 

การทํางานของชิ้นสวนตางๆ มี

ความสัมพันธกัน 

3.90 0.32 

เครื่องทดสอบเกจวัดความดันมี

ขั้นตอนการทํางานเขาใจงาย 

3.80 0.41 

สะดวกตอการนําไปใชงาน 4.40 0.50 

รวม 4.05 0.41 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลความพึงพอใจในการใชงานของ

ผูเชี่ยวชาญท่ีไดทดลองการใชเคร่ืองวัดความดันเกจผลความ

พึงพอใจพบวาความสะดวกในการนําไปใชงานอยูในเกณฑท่ี

มีความพึงพอใจมาก คือ x  เทากับ 4.40 รองลงมาคือการ

ติดต้ังเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันใหสะดวก คือ x เทากับ 

4.10 และการทํางานของชิ้นสวนตางๆ มีความสัมพันธกัน x  

เทากับ 3.90, สุดทายคือเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันมี

ข้ันตอนการทํางานนอย มีคา คือ x  เทากับ 3.80 ซึ่งเมื่อ

นํามาคิดคาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 หัวขอผลปรากฏวา x เทากับ 

4.05  จึงสรุปไดวาความพึงพอใจในลักษณะการใชงานอยูใน

เกณฑท่ีมีความพึงพอใจมาก 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันและความ

พึงพอใจในการใชงานของผูเช่ียวชาญสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 5.1 ผลการถวงน้ําหนักตั้งแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัมโดยใช
น้ํามันในการทดสอบท่ีตางกันทั้ง 5 ชนิด พบวาที่น้ํามันเบอร 
M-R20 จะใหคาในสูงสุดของน้ําหนักในชวงทดสอบนั้นๆ 
โดยจะมีคาสูงที่สุดอยูท่ี 1.50 กิโลกรัมตอเซนติเมตรที่การ
ถวงน้ําหนัก 3 กิโลกรัม 
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 5.2 ผลจากผูเช่ียวชาญในลักษณะของการใชงานพบวา

การใชงานนั้นอยูในเกณฑท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ใชเวลามากที่สุดเนื่องจากใชแรงงานคนเปนหลัก ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดมีการออกแบบและสรางเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนเพื่อ

แกปญหาดังกลาวเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนประกอบดวยระบบนิวเมติกส ใชแรงลม 4 บาร อัดกลีบคร้ังละ 2 แผน ใชเวลา 3 

วินาที ตัดขอบใชเวลา 2 วินาที จากการทดลองเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนสามารถอัดกลีบไดความนูนการข้ึนรูปของรองกลีบ แผน

บน 2.26 มิลลิเมตร และแผนลาง 2.24 มิลลิเมตร ตรงตามความตองการของกลุมแมบานฯเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนสามารถลด

เวลาขั้นตอนการอัดกลีบจาก 60 วินาที เหลือ 5 วินาที โดยมีจุดคุมทุนในการผลิตกลีบดอกไมจันทนเทากับ 40.10 กิโลกรัม 

คําสําคัญ : เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน, นิวเมตริกส 
 

Abstract 
 The design and construction of Sandalwood flowers pressing machine aims to reduce insufficient 

number of orders the production of Sandalwood flowers petals. The cause analysis found that the pressing 

process takes most time because labor is the main. The researchers have designed and built a machine to 

solve Sandalwood flowers pressing process. The machine contains pneumatics system, wind force 4 bars, and 

each pressing takes 3 seconds per 2 plates and 2 seconds to cut the edge.  The result of experiment, the 

ridges forming grooves petals of top and bottom sheets are 2.26 and 2.24 mm. respectively. The pressing 

machine can reduce process time from 60 seconds to 5 seconds, breakeven point in the production of 

Sandalwood flowers petals are 37.12 kg. 

Keyword: Sandalwood Flowers Pressing Machine, Pneumatics. 

 

 

1. บทนํา 
 ในสมัยกอนนั้นการจัดงานศพยังไมมีการฉีดยา หรือยังไม

มีวิธีการท่ีจะรักษาศพไมใหมีกล่ินเหม็น ดังนั้นในการเผาศพ

จึงตองใชดอกไมจันทนซึ่งทํามาจากไมจันทนอันเปนไมที่มี

กลิ่นหอมในสมัยกอนจะนิยมใชดอกไมจันทนควบคูกับธูป

ทองและเทียนทองเพราะเช่ือวากล่ินหอมของดอกไมจันทน

จะนําดวงวิญญาณของผูที่ลวงลับไปสูสวรรค แตการใช

ดอกไมจันทนสมัยกอนจํากัดในวงแคบใชเฉพาะผูมีตระกูลสูง
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เทานั้น สามัญชนจะใชไมได เพราะดอกไมจันทนเปนของสูง

ตองหามและมีราคาแพง ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 เนื่องจาก

ดอกไมจันทนเร่ิมหายากขึ้น กรมพระยาดํารงราชนุภาพจึงได

คิดคนใหใชไมจันทนทําเปนแผนบางๆ มัดเปนชอเรียกวา

ดอกไมจันทนเพ่ือใหผูท่ีมารวมงานศพไดนําไปวางที่เผาศพ 

ตอมาจึงแผขยายการใชดอกไมจันทน ในหมูสามัญชน 

เนื่องจากไมจันทนนั้นหายากและไมมีจึงมีการนําไมโมกมาทํา

แผนบางๆ เปนดอกไมจันทนเทียม และเร่ิมมีธรรมเนียมการ

ใชดอกไมจันทนเทียมในหมูสามัญชน และนิยมใชมาจนถึง

ปจจุบัน แตตอมาไมโมกเร่ิมหายากและมีราคาแพง จึง

เปล่ียนไปใชวัสดุอยางอื่นท่ีหางายและมีราคาถูก รูปแบบของ

ดอกไมจันทนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ ตามยุคสมัย 

แบบท่ีนิยมใชสวนมากเปนแบบธรรมดาทําเปนรูปดอก

กุหลาบ ดอกแกว สีขาว สีครีม และสีดํา แตในปจจุบันท้ัง

รูปแบบ สีสัน และราคาของดอกไมจันทนเปลี่ยนแปลงไป

มากตามความตองการของยุคสมัย และผูคนท่ีมีความ

หลากหลายมากขึ้น รวมถึงทัศนคติของคนใชดอกไมจันทน

เปล่ียนไปเปนการแสดงความเคารพรักและระลึกถึงผูที่ตนรัก

เปนคร้ังสุดทาย สีสันและความสวยงามของดอกไมจันทนจึง

มีความสําคัญมากข้ึน 

 กลุมแมบานดอกไมประดิษฐพระพุทธ หมู 4 อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีการทําดอกไมจันทน

เพ่ือการจําหนาย ปจจุบันมีการส่ังช้ือกลีบดอกไมจันทนจาก

ทางกลุมแมบานดอกไมประดิษฐพระพุทธ หมู 4จํานวน 

189,630กลีบตอเดือนหรือ 43 กิโลกรัมตอเดือน (1กิโลกรัม 

เทากับ 4,410 กลีบ) และทางกลุมแมบานดอกไมประดิษฐ

พระพุทธ หมู 4 ไมสามารถผลิตไดทันตอความตองการ

เพราะมีแรงงานคนในการผลิต 5 คน สามารถผลิตกลีบ

ดอกไมจันทนไดเพียง 144,000 กลีบตอเดือน ดังนั้นหากท่ี

จะผลิตใหไดทันสงตามจํานวนการส่ังซื้อนั้น จําเปนตองใช

จํานวนคนมากทําใหมีตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น

คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสรางเคร่ืองอัด

กลีบดอกไมจันทนเพ่ือลดเวลาในการผลิตและลดตนทุนใน

การทํากลีบดอกไมจันทน 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือออกแบบและสรางเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน 
 2.2เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองในการอัด
กลีบดอกไมจันทน 
 2.3 เพ่ือวิเคราะหจุดคุมทุนในการสรางเคร่ืองอัดกลีบ
ดอกไมจันทน 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
 3.1 รูปแบบกลีบดอกไมจันทนของกลุมแมบานดอกไม
ประดิษฐพระพุทธหมู 4 อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา 
 3.2 เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนอัดข้ึนรูปดวยแมพิมพ 
สามารถอัดได 2 แผนตอคร้ัง 
 3.3 กลีบดอกไมจันทนผลิตจากกระดาษแบงคความหนา
80 แกรม 
 3.4 เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนมีการทํางานดวยระบบ
นิวเมติกสใชแรงลมอัด 4 บาร 
 

3. วิธีการดําเนินการ 
 3.1 การศึกษาสภาพปจจุบันของการผลิตดอกไมจันทน 

  จากการศึกษากระบวนการทํากลีบดอกไมจันทนพบ

ปญหาจากกระบวนการอัดกลีบเนื่องจากการอัดกลีบตองใช

ความชํานาญของแตละคน ซึ่งทําใหเสียเวลา อีกท้ังการอัด

กลีบยังทําใหเกิดความเม่ือยลาเนื่องจากการอัดกลีบตองใช

แรงจากมือทําใหเกิดความเม่ือยลาบริเวณหัวไหลและแขน

ดานท่ีใชกด โดยมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาจาก

แผนภูมิกางปลาดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

รูปท่ี1 แผนภูมิกางปลาแสดงถึงปญหาในข้ันตอนการทํากลีบ

ดอกไมจันทน 
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 จากการวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดปญหาในข้ันตอนการ

อัดกลีบดอกไมจันทนสรุปปจจัยที่มีผลท่ีทําใหเกิดความลาชา 

แบงออกไดเปน 3 ปจจัย คือ 

1) ปจจัยดานวธิีการปฏิบัติงาน 
 พนักงานมีปญหาในกระบวนการผลิตดอกไมจันทนไดแก

ขาดการเตรียมอุปกรณ ไมมีการจัดระเบียบในการผลิตท่ี

ชัดเจน 

 2) ปจจัยจากพนักงาน 

 พนักงานมีปญหาในเ ร่ือ งการใช มือ ในการทํากลีบ

ดอกไมจันทนซึ่งตองใชแรงในการอัดคอนขางมากจึงทําให

เกิดความเม่ือยลา การขาดงานขาดทักษะในการอัดกลีบ  

 3) ปจจัยในข้ันตอนการผลิตกลีบ 

 พนักงานอัดกลีบเกิดความเมื่อยลาเม่ืออัดกลีบเปน

เวลานาน ทําใหอัดกลีบดอกไมจันทนไดลาชาและการผลิต

โดยใชแรงงานคนทําใหขาดมาตรฐานในการทํางาน 

 สรุปการวิเคราะหปญหาจากแผนผังกางปลาพบวา 

ปญหาในข้ันตอนการอัดกลีบทําใหพนักงานเกิดความ

เม่ือยลาปวดบริเวณหัวไหลตองหยุดพัก ผลผลิตท่ีไดไม

ตอ เนื่องและไมทันตอการส่ังซื้อทําใหเสียโอกาสในการ

จําหนายสินคา ดังนั้นเพื่อหาวิธีท่ีจะชวยลดปญหาในการอัด

กลีบคณะผูวิจัยจึงออกแบบสรางเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน

เพ่ือลดเวลาและความเม่ือยลาใหกับพนักงานและเพิ่ม

ผลผลิตในข้ันตอนการอัดกลีบ 

 3.2 การออกแบบเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน 

  แนวความคิดในการออกแบบสรางเคร่ืองอัดกลีบ

ดอกไมจันทน คณะผูวิจัยคํานึงถึงความงายในการใชงานของ

กลุมแมบ านและความพร อมของอะไหล ในการซอ ม

บํา รุงรักษาเปนหลัก โดย เค ร่ืองอัดก ลีบดอกไมจันทน

ประกอบดวยปมลม สายลมโซลินอยดวาลวสวิทช เปด-ปด

วาลวควบคุมอัตราการไหลกระบอกนิวเมติกสและชุด

แมพิมพ สวนประกอบของเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน และ

วงจรการทํางานระบบนิวเมติกสแสดงดังภาพท่ี 2 และ 3 

ตามลําดับ 

 
รูปที่ 2 สวนประกอบของเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน 

 

 
รูปที่ 3 วงจรการทํางานระบบนิวเมติกสของเคร่ืองอัดกลีบ

ดอกไมจนัทน 

 

 เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนมีหลักการทํางาน คือ ใชปม

ลมมอเตอร 2 แรงมา ขนาดถังลม 148 ลิตรปมลมและสง

แรงลมผานสายลมไปยังชุดระบบนิวเมติกสกระบอกสูบ ไซส

S แกนขนาด 15 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด ควบคุมการ

ทํางานดวย โซลินอยดวาลว ขนาด 5/2 และวาลวควบคุม

อัตราการไหลของแรงลมโดยควบคุมการเปด-ปดดวยสวิทช 

แบบกดเปด ปลอยปด และปลายแกนของลูกสูบนิวเมติกส

จะตอเขากับชุดแมพิมพสแตนเลสเกรด 304 เพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดสนิมและความลึกรองแมพิมพขนาด 3 มิลลิเมตร 

ในการอัดขึ้นรูปกลีบดอกไมจันทนใชการปอนกระดาษเขาไป
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ในชุดแมพิมพและกดสวิทชเปด ลูกสูบกระบอกนิวเมติกสก็

จะผลักชุดแมพิมพลงมาทับกับกระดาษท่ีปอนเขาไป และ

เม่ือปลอยมือจากสวิทชเปด ชุดแมพิมพก็จะเคล่ือนท่ีกลับขึ้น

ท่ีเดิม ในการปมคร้ังตอไปใชมือดึงกระดาษเดินหนาและทํา

การปมโดยการปอนกระดาษจะปอนคร้ังละ 2 แผนซอนทับ

กัน 

 3.3 การทดสอบการอัดกลีบดอกไมจันทน 

  1) การหาประสิทธิภาพของคนและเคร่ืองอัดกลีบ

ดอกไมจันทนในเชิงปริมาณโดยทําการจับเวลาในการผลิต

กลีบดอกไมจันทน 

  2) การหาประสิทธิภาพของคนและเคร่ืองอัดกลีบ

ดอกไมจันทนในเชิงคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือวัดหาคาความ

นู น ก า ร ข้ึ น รู ป ร อ ง ก ลี บ ด อ ก ไ ม จั น ท น  ไ ด แ ก

VernierCalipersDigitalซึ่ งวั ด ค า ได แมน ยํ าอ านคา ง า ย 

สามารถวัดระยะไดกวางถึง 300 มิลลิเมตร วัดขนาดไดท้ัง

ภายในและภายนอก 

 

 
รูปที่ 4 การวัดคารองกลีบข้ึนรูป 

 

 3.4 การวิเคราะหหาจุดคุมทุนในการสรางเคร่ืองอัด

กลีบดอกไมจันทน 

จากสูตร N*     =       

 

N*=จํานวนที่ผลิตท่ีจุดคุมทุน  

F=ตนทุนคงที่ 

p=ราคาขายตอหนวย 

v=ตนทุนแปรผัน 

 

4. ผลการทดลอง 
 4.1 เวลาในการผลิตกลีบดอกไมจันทนจากคนและเคร่ือง

อัดกลีบดอกไมจันทน 

  ในข้ันตอนการอัดกลีบจากแรงงานคนใชเวลาใน

การอัดกลีบเฉลี่ย 60 วินาทีตอคร้ัง สวนการอัดกลีบโดยใช

เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนใชเวลาในการอัดกลีบเฉล่ีย 5 

วินาทีตอคร้ัง 

 4.2 ผลการทดลองประสิทธิภาพในเชิงคุณภาพ 

  1) จากการทดสอบอัดกลีบสภาพปจจุบันโดย

แรงงานคน ทําการทดสอบจํานวน 10 คร้ัง คร้ังละ 2 แผน 

วัดสวนท่ีขึน้รูปเปนรองกลีบจุดท่ีขึ้นรูปนูนชวงกลางของแต

ละใบ ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1 

 จากการทดลองพบวาคาเฉล่ียความนูนขึ้นรูปของกลีบ

ดอกไมจนัทนท้ัง2 แผนมีคาเฉลี่ยแผนบน เทากับ 2.28 

มิลลิเมตรแผนลาง เทากับ 2.23 มิลลิเมตรโดยมีคาเฉลี่ยอยู

ในเกณฑท่ีกลุมแมบานฯ ยอมรับไดระหวาง 2.10-2.40 

มิลลิเมตร ซึ่งจะทําใหกลีบดอกไมจนัทนมีความสวยงาม 

2)ผลการทดสอบเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน ทําการทดสอบ

จํานวน 10 คร้ัง คร้ังละ 2 แผน วัดสวนที่ข้ึนรูปเปนรองกลีบ

จุดท่ีขึ้นรูปนูนชวงกลางของแตละใบผลการทดสอบแสดงดัง

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 1 คาความนูนข้ึนรูปของรองกลีบจากแรงงานคน 

ครัง้ที ่
ความนูนขึ้นรปูของรองกลีบ 

(มิลลิเมตร) 

 แผนบน แผนลาง 

1 2.32 2.29 

2 2.30 2.27 

3 2.33 2.29 

4 2.32 2.28 

5 2.30 2.19 

6 2.34 2.31 

7 2.20 2.12 
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ตารางที่ 1 คาความนูนขึ้นรูปของรองกลีบจากแรงงานคน 

(ตอ) 

ครัง้ที ่
ความนูนขึ้นรปูของรองกลีบ 

(มิลลิเมตร) 

 แผนบน แผนลาง 

8 2.31 2.28 

9 2.29 2.14 

10 2.18 2.15 

x ̄ 2.28 2.23 

 

ตารางที่ 2 คาความนูนข้ึนรูปของรองกลีบจากเคร่ืองอัดกลีบ

ดอกไมจันทน   

คร้ังที่ 
ความนูนข้ึนรูปของรองกลีบ 

(มิลลิเมตร) 

 แผนบน แผนลาง 

1 2.22 2.21 

2 2.12 2.10 

3 2.28 2.27 

4 2.27 2.24 

5 2.29 2.26 

6 2.30 2.27 

7 2.31 2.29 

8 2.30 2.28 

9 2.29 2.27 

10 2.30 2.28 

x  2.26 2.24 

 

 จากการทดลองพบวาคาเฉลี่ยความนูนขึ้นรูปของกลีบ

ดอกไมจันทนท้ัง2 แผนมีคาเฉล่ียแผนบน เทากับ 2.26 

มิลลิเมตรแผนลาง เทากับ 2.24 มิลลิเมตรโดยมีคาเฉลี่ยอยู

ในเกณฑท่ีกลุมแมบานฯ ยอมรับได 

 

 

 

 4.3 การวิเคราะหหาจุดคุมทุน 
  เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนมีตนทนุการสราง

เคร่ือง 5,000 บาท เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจนัทนใชเวลา

ทํางาน 5 วินาทีตอคร้ัง สามารถอัดกลีบดอกไมจันทนได 2 

แผนตอคร้ัง คิดเปน 1 ช่ัวโมง สามารถอัดกลีบดอกไมจันทน

ได 1,440 กลีบ ระยะเวลาท่ีใชในการทํากลีบดอกไมจันทน

ท้ังหมด 8 ชั่วโมงตอวันเทากับ11,520 กลีบตอวันหรือ 2.6 

กิโลกรัม (1 กิโลกรัมเทากับ 4,410 กลีบ) คาไฟฟา 13.85 

บาทตอ 4 ชั่วโมง (ถังลมมอเตอรขนาด 2 แรงมา50 วัตต 

ทํางาน 4 ช่ัวโมงตอวัน; มอเตอรถังลมจะทํางานก็ตอเม่ือลม

ในถังลมจาก 10 บาร ลดเหลือ 4 บาร) กระดาษแบงคราคา 

0.25 บาทตอแผน  1 กิโลกรัม ใชกระดาษ 200 แผน (1แผน 

ทํากลีบดอกไมจันทนได22 กลีบ) คิดเปน 50 บาทตอ

กิโลกรัม คาใชจายอื่นๆรวม 15.32บาทตอกิโลกรัม ราคา

ขายกลีบดอกไมจนัทนกิโลกรัมละ 190 บาท 

วิธีคิด  

N*= จุดคุมทุน (กิโลกรัม) 

F  = ราคาเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน  

   =   5,000บาท 

p  = ราคาขาย 

    = 190 บาทตอกิโลกรัม 

v  =ราคาคากระดาษแบงค + คาใชจายอื่นๆ 

 = 50 + 15.32 

 = 65.32 บาทตอกิโลกรัม 

จากสูตร 

N*     =   

= 
,

.
=

,
.

 

          = 40.10กิโลกรัม 

 

 ดังนั้นตองผลิตกลีบดอกไมจันทน 40.10กิโลกรัม จึงจะ

คุมทุน 
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5. สรุปผลการทดลอง 
 เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนทํางานดวยระบบนิวเมติกส 

ใชแรงลม 4 บารสามารถอัดกลีบดอกไมจันทนไดคร้ังละ 2 

แผน (กลีบดอกไมจันทนทําจากกระดาษแบงคหนา 80 แก

รมต อแผน )  สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แรงงานคนและเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนในดานของเวลา

และความนูนของรองกลีบไดดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน

ระหวางแรงงานคนกับเคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทน 

ประสิทธิภาพการอัดกลีบดอกไมจันทน 

การ

ผลิต 

เวลา 

(วินาที) 

ความนูนขึ้นรูปของ

รองกลีบ (มิลลิเมตร) 
หมาย

เหตุ 
แผนบน แผนลาง 

คน 60 2.28 2.23 
มีกลีบ

สวยงาม 

เคร่ือง 5 2.26 2.24 
มีกลีบ

สวยงาม 

 

 เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันทนสามารถลดเวลาในขั้นตอน

การอัดกลีบจากแรงงานคน 60วินาที เหลือ 5วินาทีเคร่ือง

สามารถอัดกลีบดอกไมจันทนได 1,440 กลีบตอช่ัวโมง หาก

ใชระยะเวลาทํางาน 8ชั่วโมงตอวัน จะไดกลีบดอกไมจันทน 

11,520กลีบตอวัน โดยจากเดิมแรงงานคนสามารถผลิตกลีบ

ดอกไมจันทนไดเพียง960กลีบตอวัน และเคร่ืองอัดกลีบ

ดอกไมจันทนจะตองผลิตกลีบดอกไมจันทน 40.10กิโลกรัม 

จึงจะคุมทุน 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 หากมีการสั่งชื้อเพ่ิมมากขึ้น สามารถปรับปรุงเคร่ืองอัด

กลีบดอกไมจันทนไดโดยเพ่ิมชุดแมพิมพจากชุดปมชุดเดียว

เปน 2 ชุ ด  และ รูปแบบแมพิ มพ ท่ี ใ ช ข้ึน รูปสามารถ

ปรับเปล่ียนเปนรูปแบบอื่นได แตท้ังนี้ตองคํานึงถึงแรงลม

เพ่ือคงประสิทธิภาพการทํางานของระบบนิวเมติกส 
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การจัดการสินคาคงคลัง แบบ ABC Analysis จากโรงงานกรณีศึกษาในจงัหวัด
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการแกไขปญหาการจัดการสินคาคงคลังจากโรงงานกรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

เพ่ือหาปริมาณการจัดเก็บสินคาคงคลังแตละประเภทและการแบงประเภทสินคาใหเหมาะสมกับการทํางานของพนักงาน เนื่องจาก

การจัดเก็บสินคาคงคลังในโรงงานกรณีศึกษาเปนสินคาสําเร็จรูปที่มีปริมาการเบิกจายสินคาในแตละวันไมสมํ่าเสมอ สงผลใหการ

เบิกจายสินคาไมเปนไปตามระบบ ซึ่งกอใหเกิดตนทุนการเก็บรักษา การเสื่อมสภาพ หมดอายุ สินคาถูกลักขโมยหรือสูญหาย จาก

การเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดการสินคาคงคลัง มีจํานวนสินคาท้ังสิน 270 รายการ มีมูลคาการจัดเก็บสินคาท้ังหมด 3,990,612 

บาท ซึ่งการจัดเรียงสินคาคงคลังในรูปแบบการปฏิบัติงานจริงในแตละวันของพนักงานใชระยะทางในการจัดเก็บสินคา 140.20 

เมตร โดยใชเวลาในการเบิกจายสินคา 480 วินาที จากปญหาท่ีพบผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานการจัดการสินคา

คงคลังแบบ ABC Analysis และการจัดทําแผนผังการจัดวางสินคาคงคลังใหเหมาะสมโดยการจัดเรียงสินคาคงคลังในรูปแบบการ

ปฏิบัติงานจริงในแตละวันของพนักงานแผนกคลังสินคา ซึ่งปญหาที่พบจากการเก็บรวบรวมขอมูลมูลนั้น การปฏิบัติงานของ

พนักงานเมื่อเดินไปเบิกสินคาและหาสินคาตองใชเวลานาน เนื่องจากระยะทางในการปฏิบัติงานของพนักงานอยูไกลกับสินคาท่ี

จัดเก็บ ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานการจัดการสินคาคงคลังแบบ ABC Analysis และการจัดทําแผนผังการจัดวาง

สินคาคงคลังใหเหมาะสมโดยการจัดเรียงสินคาคงคลังในรูปแบบการปฏิบัติงานจริงในแตละวันของพนักงานแผนกคลังสินคา จาก

การปรับปรุงสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานได 5.14 นาที คิดเปนรอยละ 67.63 และสามารถลดระยะทางในการ

หยิบสินคาเปนระยะทาง 91.80 เมตร คิดเปนรอยละ 65.47  

คําสําคัญ: สินคาคงคลัง, ABC Analysis, คลังสินคา 
 

Abstract 
 This research aims to find solutions of problems in factory inventory management : a case study in 

Phitsanulok province. to finding  the amount in kind of inventory management. Second, separating the kind of 

product to appropriate that how staff work. This factory all is an instant products and picking in each day is 

not usually same, so it can make the process of picking is fail or mistake. These was a problem that can make 

the product expire or stolen by someone. In the factory there are 270 products, and the amount is 3,990,612 
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Baht. In each day, staff take the distance 140.20 meters. and take time 480 second for picking. Form the 

problem, Researcher has offer How to solve problem the inventory management in kind of ABC Analysis and 

preparation of schematic layout inventory optimization by rearranging inventory in the form of actual 

performance. each day, the warehouse staff. The problems of data collection and data. The employees went 

on picking a product and takes a long time. Because the distance is far, the performance of employees with 

its storage. Researchers have proposed solutions to the problem of managing inventory ABC Analysis and 

preparation of schematic layout inventory optimization by rearranging inventory in real operational staff of 

each department warehouse. The improvements can reduce the time employees was 5.14 minutes and 67.63 

percent reduction in the distance, a distance of 91.80 meters, picking representing 65.47 percent. 

Keywords: Inventory, ABC Analysis, Warehouse 

 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันความตองการใชสินคาจากผูบริโภคไดมีการ

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหองคกรแตละองคกรมี

การแขงขันในตลาดท่ีสูงข้ึน ดวยเหตุนี้องคกรตางๆ จึง

จําเปนท่ีตองมีการผลิตสินคาขึ้นมาเพ่ือเก็บรักษาไวใน

คลังสินคา โดยประโยชนของสินคาคงคลังท่ีองคกรไดจัดเก็บ

รักษาไวนั้นมีมากมาย ไมวาจะเปนการชวยปองกันการขาด

แคลนวัตถุดิบหรือช้ินสวน ใชสําหรับเก็งกําไรในกรณีที่คาด

วาวัตถุดิบหรือช้ินสวนอาจข้ึนราคาในอนาคต จากการเก็บ

รวบรวมขอมูลในการจัดการสินคาคงคลังท้ังสิน 270 

รายการ จากการศึกษาขอมูลดานสินคาคงคลังนั้น สามารถ

แบงสินคาคงคลังออกเปน 4 ประเภทไดดังนี้  คือ  

1)วัตถุดิบ 2)สินคาระหวางกระบวนการผลิต 3)ผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป และ 4)สินคาคงคลังที่เปนเคร่ืองมือ โดยโรงงาน

กรณีศึกษานี้ประสบปญหาดานคลังสินประเภทผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปที่มีมูลคาสูง ซึ่งอาจกอใหเกิดความสูญเสียจากการ

เก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูปมากเกินไป (Excess Inventory)  

สาเหตุอันเนื่องมาจาก 1)ปริมาณการเบิก-จายในแตละวันไม

เทากัน 2)ไมมีระบบการเบิกจาย และ 3)พ้ืนที่ในการจัดเก็บ

สินคาแตละประเภทไมเปนไปตามระบบ  

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูล

ของสินคาคงคลังประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูปพบวา สินคาคง

คลัง จํานวนสินคาท่ีทําการเก็บรวบรวมท้ังสิน 270 รายการ 

มีมูลคาการจัดเก็บสินคาท้ังหมด 3,990,612 บาท สามารถ

แบงเปนสินคาคงคลังแบบ ABC Analysis  โดยกลุม;A;มี

จํานวน 50 รายการ มีมูลคารวมสินคา 1,599,743 บาท 

กลุม B มีจํานวน 85 รายการ มีมูลคารวมสินคา 1,303,694  

บาท กลุม;C มีจํานวน 135 รายการ มีมูลคารวมสินคา 

1,086,905 บาท จากการเก็บรวบรวมขอมูลทําใหผูวิจัย

ทราบถึงความเหมาะสมในการจัดเก็บสินคาตามมูลคาและ

การเคล่ือนไหวของสินคา โดยจัดทําแผนผังการจัดเก็บสินคา

ใหมเพ่ือใหการจัดเก็บเปนไปตามระบบการเบิกจายสินคา 

 

2. ทฤษฎีระบบสินคาคงคลัง 
 การควบคุมสินคาคงคลังเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญท่ี

ผูบริหารควรใหความสนใจ และเอาใจใสอยางใกลชิด ท้ังนี้

เพราะสินคาคงคลังเปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูงท่ีสุดในกลุมของ

ทรัพยสินหมุนเวียน ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมสินคาคง

คลังอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่นํามาซึ่งความลมเหลวของการ

ดําเนินกิจการ ถาสินคาและวัสดุสิ้นเปลืองตาง ๆ เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดปญหาดานสินคาคงคลังดังกลาว จึงควรมีการ

จัดการเกี่ยวกับสินคาคงคลัง เชนการหาจํานวนการส่ังซื้อท่ี

เหมาะสม การหาจุดสั่งซื้อ และการหาปริมาณการจัดเก็บ

เพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) ถามีการจัดการกับส่ิง

ตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมานี้อยางเหมาะสมถูกตองแลว จะ
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สามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานไดเปนจํานวน

มากและนํามาซึ่งการเพิ่มผลกําไรของธุรกิจอยางแนนอน 

 2.1 ประเภทและความสําคัญของสินคาคงคลัง 

  2.1.1 วัตถุดิบ (Raw Materials) และชิ้นสวนท่ีสั่งซื้อ 

(Purchased Components) สินคาคงคลังประเภทนี้เปน

สินคาข้ันตนท่ีใชในการทําชิ้นสวนและผลิตภัณฑสําเร็จรูป

สําหรับชิ้นสวนท่ีสั่งซื้อก็เปรียบเสมือนวัตถุดิบ 

  2.1.2 สินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิต (In-

Process Inventory) หลังจากท่ีกระบวนการผลิตเร่ิมตน 

  2.1.3 ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Finished Product) 

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปอาจจะเก็บอยูในโรงงานหรือในคลังสินคา

กอ น ท่ีจะสงใหกั บลูกค า  สินคาคงค ลังประ เภทนี้

ประกอบดวยชิ้นสวนเพ่ือบริการและผลิตภัณฑขั้นสุดทาย 

พรอมท่ีจะสงออกขายไดตลอดเวลา 

  2.1.4 สินคาคงคลังที่เปนเคร่ืองมือและช้ินสวนเพื่อ

การซอมบํารุงและการซอมแซม (Maintenance, Repair 

and Tooling Inventories) [1] 

 2.2 ทฤษฎีการแบงหมวดหมูคงคลังดวยวิธีการวิเคราะห

แบบ ABC Analysis 

  การควบคุมสินคาคงคลังควรพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของชนิดสินคาคงคลังดวย ทางที่เหมาะสมจึงควร

จํ าแนกประ เภทของสินค าค งคลั งออ ก เปนชนิ ดที่ มี

ความสําคัญมาก ละท่ีมีความสําคัญรองลงไป วิธีนี้เรียกวา 

ABC Analysis ซึ่งมีหลักการในการจําแนกสินคาคงคลังออก

ตามจํานวนเงินของสินคาคงคลังท่ีหมุนเวียนในรอบป หรือ

สามารถสรุปไดวา ABC Analysis เปนการวิเคราะหเพื่อ

จัดลําดับความสําคัญ เพื่อใหสามารถจัดการกับสินคา

ประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสม [2-3] 

  สําหรับการกําหนดจํานวนเปอรเซ็นตที่เราจะใชใน

การแบงประเภทสินคาคงคลังพอสรุปไดดังนี้ 

  ประ เภท A มีสิ นคาคงค ลังป ระมาณ 15-20 

เปอรเซ็นตของรายการสินคาคงคลังท้ังหมด แตมีมูลคาสูงสุด

ประมาณ 60-80 เปอรเซ็นตมูลคาสินคาคงคลังท้ังหมด 

  ประ เภท B มีสินค าคงค ลังประมาณ 20-30 

เปอรเซ็นตของรายการสินคาคงคลังทั้งหมด แตมี มูลคา

ประมาณ 15-25 เปอรเซ็นตของมูลคาสินคาคงคลังท้ังหมด 

  ประเภท C คือสินคาคงคลังสวนใหญที่เหลือ

ประมาณ 50-60 เปอรเซ็นตของรายการสินคาคงคลัง

ท้ังหมด แตมีมูลคาโดยประมาณเพียง 5-10 เปอรเซ็นตของ

มูลคาสินคาคงคลังท้ังหมด 
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รูปท่ี 1 การแบงประเภทของสินคา คงคลังโดยใชระบบ ABC  

 

 2.3 การศึกษาการทํางาน (Work Study) 

  การศึกษาการทํางาน เปนวิชาการที่พัฒนาต อ

เนื่องมาจากวิชาการศึกษาการเคล่ือนที่และศึกษาเวลา 

(Motion and Time Study) ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นเปนตน

กําเนิดของหลักวิชาการตามแนวคิดและหลักการของ 

Federick W.Taylor และ Frank B.Gilbreth เม่ือมีการใช

เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณเขามาเกี่ยวของกับการผลิต

ขอบขายของการศึกษาจึงกวางข้ึนมากลายเปนการศึกษาวิธี 

(Method Study) ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษา

การเคล่ือนท่ี เพื่อกําหนดเวลามาตรฐานและเก็บขอมูลเวลา

ทํางาน ใชเปนการวัดผลงานสวนหนึ่ง การวัดผลงานสามารถ

ทําไดดวยกระบวนวิธีการอื่นๆ อีกนอกเหนือจากการศึกษา

เวลาโดยการใชนาฬิกาจับวัดเวลา จึงพัฒนาเปนวิชา “การ

วัดผลงาน”  (Work Measurement) ซึ่งจะครอบคลุม
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กิจกรรมของการศึกษาเวลาการสุมงาน  การใช เวลา

มาตรฐานรีดีเทอรมีนและการใชขอมูลมาตรฐานเวลาที่วิจัย

เปนฐานขอมูลประกอบการใชงานการวัดผลงาน [4] 

 2.4 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 

  2.4.1 การศึกษาการเคล่ือนไหว (Motion Study) 

หรืออาจจะเรียกวา Method Design เปนการศึกษาและ

วิเคราะห ถึงการเคล่ือนไหวในขณะทํางาน  ซึ่ งรวมถึ ง

เคร่ืองจักร (Machine) เคร่ืองมืออุปกรณ (Tool and 

Equipment) และสถานีงาน (Work Place) [5] 

 การเคล่ือนไหวไดเปน 4 กลุมไดแก 

  1. การใชโครงรางของมนุษย คือ การใชรางกาย

ของเราใหเปนประโยชนตอการทํางานมากที่สุด โดยมักจะ

เนนกับการทํางานโดยมือ 

  2. การจัดตําแหนงของสถานที่ปฏิบัติงาน จะเปน

การออกแบบสถานท่ีทํางานใหคนงานสามารถ ทํางานได

ดวยความสะดวกท่ีสุด โดยคนงานแตละคนทํางานที่ตําแหนง

ท่ีแนนอน และสะดวกในการเบิกจายใช ไมตองเสียเวลาใน

การคนหานาน  

  3. การออกแบบเคร่ืองมือ ถือเปนหลักในการลด

การเคลื่อนไหวของคนอีกประเภท โดยหากงานใดสามารถ

นําเค ร่ืองทุนแรงมาใช ไดก็ควรนํามาใช เพ่ือลดอาการ

เม่ือยลาจากการทํางาน เชน ใชเคร่ืองมือชวยเบิกจายจับ

ช้ินงาน (Jig/Fixture) เปนตน 

  4. การศึกษาเวลา (Time Study) คือ เทคนิคท่ี

นํามาใชในวงจรของการควบคุมการจัดการในการพัฒนาการ

ทํางานกับปริมาณการผลิต ซึ่งเกี่ยวกับการวัดผลงาน ผลท่ีได

จะมีหนวยเปนนาทีหรือวินาที สามารถทํางานนั้นๆ ไดตาม

วิธีการที่กําหนดให  

 2.5 การวางแผนจัดผังพ้ืนที่ในคลังสินคา 

  สถานที่เก็บรักษาสินคา (Storage) จะหมายถึง

สถานท่ีตางๆ เชน คลังสินคา (Warehouse) ศูนยกระจาย

สินคา (Distribution Center) โกดัง เปนตน พ้ืนท่ีจัดเก็บ

สินคาพ้ืนที่ใชสําหรับการจัดสงสินคา และอื่นๆ จึงตองนํามา

คํานวณ และจัดแบงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด 

ในการดําเนินงานการวางแผนจัดผังพ้ืนที่ ในคลังสินคา 

สามารถดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ไดดังนี้ [6] 

  2.5.1 ผังแสดงพ้ืน ท่ีทางเข าออกของตัวอาคาร

คลังสินคา เพ่ือเปนการกําหนดภาพของการดําเนินงานให

ชัดเจน 

  2.5.2 ผังแสดงพ้ืนท่ีในการรับสินคา ซึ่งจะแสดงให

เห็นถึงบริเวณ ขนาดของพ้ืนที่ในการรับสินคา แสดงถึงการ

เคลื่อนที่และเคล่ือนยายสินคาท่ีรับเขามา 

  2.5.3 ผั งแส ด งพื้ น ท่ี ท่ี ใ ช ใน ก ารจั ด เก็ บ สิน ค า 

เนื่องจากรูปแบบของคลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคาจะมี

ความแตกตางกันในลักษณะของตัวสินคาท่ีจะนํามาจัดเก็บ 

  2.5.4 ผังแสดงพื้นท่ีที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติการ 

หรือ Operation office โดยปกติในสวนของการควบคุม

การปฏิบัติการมักถูกออกแบบใหต้ังอยูในบริเวณท่ีเหนือพ้ืน 

  2.5.5 ผังแสดงพ้ืนท่ีในการจัดสงสินคา ซึ่งมักอยูใน

บริเวณประตูทางออกของสินคาที่รถบรรทุกจะเขามารับ

สินคา 

 

3. การดําเนินงานวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลการจัดการสินคาคลังในโรงงาน

กรณีศึกษามีการบริหารงานจัดการดานระบบสินคาคงคลัง

ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป มีการจัดการสินคาไมเปนระบบ

จึงกอใหเกิดความสูญเสียทางดานการจัดการสินคาในแตละ

ประเภท ดังนั้นจึงไดเสนอแนวทางในการจัดการระบบสินคาคง

คลังและลักษณะการบริหารสินคาคงคลังในโรงงาน รูปท่ี 2 

 3.1 จําแนกผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากสินคาคงคลังประเภท

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปในโรงงานกรณีศึกษาดวยวิธีการ ABC  

  จากการใชการแบงผลิตภัณฑสําเร็จรูปดวยระบบ 

ABC มาวิเคราะหความสําคัญของการเลือกชนิดผลิตภัณฑ

สําเร็จรูปในงานวิจัยนี้โดยทําการคัดเลือกดังนี้คือ 

  วัตถุดิบชนิด A คือ จะมีสินคาอยูประมาณ 20% ท่ี

มูลคาสูงถึง 80% วัตถุดิบชนิด B คือ จะมีสินคาอยู

ประมาณ 30% ท่ีมูลคาสูงถึง 15% 

  วัตถุดิบชนิด C คือ จะมีสินคาอยูประมาณ 50% ท่ี

มูลคาสูงถึง 5% 
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  จากเก็บรวบรวมขอมูลสามารถแบงสินคาคงคลัง

ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูปในโรงงานกรณีศึกษาดวยวิธีการ 

ABC ดังตารางที่ 1 

 

ศึกษากระบวนจัดเก็บสินคาท้ังหมด 270 รายการ

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เ ก่ียวของ

ศึกษาขั้นตอนระบบการจัดเก ็บสินคา

ศึกษาสภาพปญหาสินคาคงคล ังของโรงงาน

กรณีศึกษา

จําแนกสินคาคงคลังของโรงงานกรณีศึกษาดวย

วิธีการ ABC Analysis

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก ็บสินคา

ใหตรงกับประเภทสินคาและการปฏิบัติงานจริง

เปรีบเทียบการจัดการระบบสินคาคงคลังแบบเดิม

และเบบใหม

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

จัดทํารูปเลม
 

รูปท่ี 2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหและแบงประเภทสินคาคงคลังตาม

หลัก ABC Analysis 

กลุม

สินคา 

รายการ

สินคา 

มูลคา 

(บาท) 

เปอรเซ็นต

มูลคา 

เปอรเซ็นต

จํานวน 

A 50 1,599,743 40.08 15.37 

B 85 1,303,964 32.67 30.96 

C 135 1,086,905 27.25 53.67 

 

4. ผลการวางแผนจัดผังพ้ืนท่ีในคลังสินคา 
 จากการวิเคราะหและแบงประเภทสินคาคงคลังตามหลัก 

ABC Analysis ทําใหทราบถึงกลุมประเภทสินคาที่ มี

ความสําคัญแตกตางกัน และการจัดวางตําแหนงสินคาที่มี

การเคล่ือนไหวแตละประเภทตางกันเพ่ือหาแนวทางในการ

จัดวางผังใหม  โดย มีข้ันตอนการดําเนินงานจัดแผนผัง 

ดังตอไปนี ้

  4.3.1 เก็บขอมูล ทําการเขาไปเก็บขอมูล ความถ่ีใน

การเบิกสินคาในแตละวันท่ีทําการเก็บขอมูล 

  4.3.2 วิเคราะหขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวมมานั้นหา

ความถ่ีในการเบิกจายสินคาและศึกษาวิธีการทํางานของ

พนักงาน 

  4.3.3 ปรับปรุงวิธีการทํางาน จากเดิมพนักงานเดิน

ไปเบิกสินคาเปนระยะทางไกล และใชเวลาในการหาสินคา 

ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางแกไขโดยทําการเปล่ียนตําแหนง

การจัดเก็บสินคาใหอยูใกลทางออกของหนาราน โดยไมเปน

ผลกระทบตอการเคลื่อนยายสินคาอื่น โดยแสดงดังรูปท่ี 4  

 

 
รูปท่ี 4 ภาพแผนผังเปรียบเทียบคลังสินคากอนและหลัง

ปรับปรุง 

* หมายเหตุ 

หมายเลข 1 และ 5 เปนสินคาในกลุม A ผูวิจัยไมไดทําการ

จัดตําแหนงใหม เนื่องเปน สินคาท่ีมีมูลคาสูง และความ

ตองการใชนอยในหนึ่งวัน ผูวิจัยจึงจัดใหกลุมสินคา A อยู

ตําแหนงเดิม 

หมายเลข 2 ยายตําแหนงไปยังหมายเลข 6 เปนสินคากลุม 

B ลดระยะทางเปน 18.50เมตร และสามารถลดระยะเวลา

ในการเบิกจายสินคาเปนเวลา 0.56 นาท ี
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หมายเลข 3 ยายตําแหนงไปยังหมายเลข 7 เปนสินคากลุม 

C ลดระยะทางได 35.80 เมตรและสามารถลดระยะเวลาใน

การเบิกจายสินคาเปนเวลา 2.18 นาที 

หมายเลข 4 ยายตําแหนงไปยังหมายเลข 8 เปนสินคาหนวย

ยอยของกลุม C ลดระยะทางเปน 37.50 เมตร และสามารถ

ลดระยะเวลาในการเบิกจายสินคาเปนเวลา 2.40 นาท ี

 จากรูปท่ี 4 การเปรียบเทียบคลังสินคากอนปรับปรุงและ

หลังปรับปรุงวิธีการเบิกจายสินคา ซึ่งสามารถลดระยะทาง

และเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานไดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ตารางการสรุปผลการปรับปรุงวิธีการเบิกจาย

สินคา 

ประเภท 

สามารถลดได 

ระยะทาง 

(เมตร) 

เวลา 

(นาที) 

A - - 

B 18.50 0.56 

C 35.80 2.18 

หนวยยอยกลุม C 37.50 2.40 

รวม 91.80 5.14 

 

 กลุมสินคา A จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมสินคา A 

ผูวิจัยไมไดทําการจัดตําแหนงใหม เนื่องเปนสินคาท่ีมีมูลคา

สูง และความตองการใชนอยในหนึ่งวัน ผูวิจัยจึงจัดใหกลุม

สินคา A อยูตําแหนงเดิมเพราะมีความตองการในแตละวัน

เพียงแค3 คร้ังตอวัน 

 กลุมสินคา B จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมสินคา;B;

เดิมพนักงานเดินไปเบิกจายสินคาเปนระยะทาง 43.40 เมตร 

และใชเวลา 2.10 นาที และทําการเบิกจายสินคาท้ังหมด 7 

คร้ังตอวัน ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางแกไขโดยทําการเปล่ียน

ตําแหนงการจัดเก็บสินคาใหอยูใกลทางออกของหนาราน 

โดยไมเปนผลกระทบตอสินคาอื่นท่ีทําการยาย หลังปรับปรุง

สามารถลดระยะทางเปน 18.50 เมตร และสามารถลด

ระยะเวลาในการเบิกจายสินคาเปนเวลา 0.56 นาที 

 กลุมสินคา C จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมสินคา C 

เดิมพนักงานเดินไปเบิกจายสินคาเปนระยะทาง 47.40 เมตร 

และใชเวลา 2.50 นาที และทําการเบิกจายสินคาท้ังหมด 13 

คร้ังตอวัน ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางแกไขโดยทําการเปล่ียน

ตําแหนงการจัดเก็บสินคาใหอยูใกลทางออกของหนาราน 

โดยไมเปนผลกระทบตอสินคาอื่นท่ีทําการยาย หลังปรับปรุง

สามารถลดระยะทางได 35.80 เมตร และสามารถลด

ระยะเวลาในการเบิกจายสินคาเปนเวลา 2.18 นาที 

 สินคาหนวยยอยของกลุม C จากการเก็บรวบรวมขอมูล

สินคาหนวยยอยของกลุม C เดิมพนักงานเดินไปเบิกจาย

สินคาเปนระยะทาง 49.40 เมตร และใชเวลา 3.00 นาที

และทําการเบิกจายสินคาทั้งหมด 15 คร้ังตอวัน ผูวิจัยจึง

นําเสนอแนวทางแกไขโดยทําการเปล่ียนตําแหนงการจัดเก็บ

สินคาใหอยูใกลทางออกของหนาราน โดยไมเปนผลกระทบ

ตอสินคาอื่นที่ทําการยาย หลังปรับปรุงสามารถลดระยะทาง

เปน 37.50 เมตร และสามารถลดระยะเวลาในการเบิกจาย

สินคาเปนเวลา 2.40 นาที 

 

5. สรุป  
 จากการศึกษาขอมูลสินคาคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา 

ผูวิจัยไดหาแนวทางในการแกไขปญหาและทําการปรับปรุง

ดังนี ้

 5.1 การหาประ เภทสินคาคงคลังโดยการใชวิธีการ

จัดลําดับความสําคัญแบบ ABC Analysis ทําใหทราบถึง

กลุมประเภทสินคาท่ีมีความสําคัญแตกตางกัน 

 5.2 นําข อ มูลการจั ดลํา ดับความ สําคัญแบบ ABC 

Analysis มาวิเคราะหการจัดวางตําแหนงสินคาท่ีมีการ

เคล่ือนไหวแตละประเภทตางกันเพ่ือหาแนวทางในการจัด

วางผังการเบิกจายสินคาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 5.3 จากการวิเคราะหและทําการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสามารถลดเวลาการทํางาน 5.14 

นาทีคิดเปนรอยละ 67.63 และสามารถลดระยะทางในการ

เบิกจายสินคาเปนระยะทาง 91.80 เมตร คิดเปนรอยละ 

65.47 
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การอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหงแบบถงัหมนุ 
Peppers drying process using rotary drum dryer  

 
วิทูรย  ชงิถวยทอง และ จารุมาศ รักทองหลอ 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการอบแหงพริกดวยเคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน ทําการศึกษาโดย

การทดลองอบแหงพริกสดจํานวน 10 kg เคร่ืองอบแหงท่ีใชในการทดสอบเปนแบบถังหมุนดวยมอเตอรขับดวยความเร็วรอบ 10 

rpm และใช Finned Heater สําหรับผลิตลมรอน ที่อุณหภูมิลมรอน 80, 90, 100, 110 และ 120 °C ท่ีความเร็วลมภายในถัง

อบแหง 0.4 และ 0.8 m/s จากการอบแหง พบวาการอบแหงพริกใหเหลือความชื้น 13 % ท่ีความเร็วลมที่ 0.4 m/s และอุณหภูมิ 

120 oC จะมีคาใชจายสําหรับการอบแหงตํ่าสุด และที่ความเร็วลมท่ี 0.8 m/s และอุณหภูมิ 120 oC จะใชเวลาในการอบแหงพริก

นอยท่ีสุด ในขณะท่ีความเร็วลม 0.8 m/s และอุณหภูมิ 80 °C สงผลใหสีของพริกแหงมีลักษณะใกลเคียงกับสีของพริกกอนการ

อบแหงมากที่สุด 

คําสําคัญ: เคร่ืองอบแหง, พริก 

 

Abstract 
 This research was conducted to find the optimal conditions for Peppers drying process using rotary 

drum dryer. Conducted an experiment with 10 kilograms of dried chili dryers used in the experiment is a 

rotating cylinder motors with speeds around 10 rpm and Finned Heater for producing hot air. The air 

temperature 80, 90, 100, 110 and 120 °C at a wind speed inside the drum drying, 0.4 and 0.8 m / s from 

drying the dried peppers to a moisture content of 13% at a wind speed of 0.4 m/s and a temperature of 120 
o
C to pay for drying minimum. And a wind speed of 0.8 m / s, temperature of 120 

o
C and takes on drying 

peppers minimum. While wind speed 0.8 m/s, and temperatures of 80 ° C, resulting in a color similar to the 

color of dried chili pepper, fresh as possible 

Keywords: dryer, chili pepper 
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1. บทนํา 
 1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

  ในปจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยใหความนิยมตอ

การปลูกพริกเปนจํานวนมากข้ึน เพราะพริกเปนปจจัยสําคัญ

ในการประกอบอาหารถือเปน เค ร่ืองปรุงรสท่ีขาดไมได

สําหรับการทําอาหารท้ังไทยและตางประเทศ ความตองการ

ของตลาดจึงมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ แตเนื่องจากเหตุท่ีวาพริก

สามารถปลูกไดทุกภูมิภาค และทุกฤดูกาล แตจะมีบางชวงท่ี

พริกลนตลาดในชวงเดือนเมษายน [1] จึงทําใหราคาพริกชวง

นี้มีราคาตํ่า การถนอมอาหารจึงเปนตัวเลือกท่ีเกษตรเลือกใช

เพ่ือยืดอายุของพริกและนอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มมูลคาของ

พริกได โดยเม่ือเปรียบเทียบราคาพริกแหงและพริกสดใน

ทองตลาด พบวาราคาพริกแหงสูงกวาพริกสดเกือบเทาตัว 

นอกจากนี้พริกที่ผานการถนอมอาหารแลว ยังสามารถ

สงออกจําหนายภายนอกภูมิภาคหรือตางประเทศ เพิ่ม

ชองทางการคาขายไดอีกหลายทางซึ่งการถนอมอาหารหรือ

การแปรรูปอาหารทําไดหลายวิธี ยกตัวอยางเชน การถนอม

อาหารโดยใชความรอน (Thermal Processing),  การใช

ความเย็น (Freezing), การฉายรังสีความรอน (Irradiation) 

และ การทําใหแหง (drying) [2] ซึ่งการทําใหแหงหรือการ

อบแหงเปนการถนอมอาหารท่ีได รับความนิยมสูงสุด 

กรรมวิธีการอบแหงสามารถทําไดโดย 2 วิธีการ คือ การทํา

ใหแหงโดยธรรมชาติ โดยใชความรอนจากแสงอาทิตย อาจ

กลาวใหเขาใจไดงายคือ การตากแดด นั่นเอง การทําใหแหง

โดยการตากแดดนั้นมีขอดีท่ี ไมมีคาใชจายจากแหลงความ

รอนเพราะแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานท่ีไดเปลา แต

ปญหาที่ตามมาจากการตากแดดคือ ระยะเวลาในการตาก

แหงใชระยะเวลานาน หากสภาพอากาศไมดี มีฝนตกหรือฟา

คร้ึมมีเมฆปกคลุมก็จะทําใหการไลความช้ืนไดไมดีและพริก

แหงที่ไดจะมีลักษณะเม็ดเหี่ยวยน สีแดงคลํ้า และอาจมีฝุน

ละอองหรือเศษดินปนเปอนไดงาย ซึ่งเปนสาเหตุหลักท่ีทําให

พริกแหงเสียราคา จากการศึกษาวิจัยพลังงานไฟฟาเปน

แหลงพลังงานกําเนิดความรอน (heater) สําหรับอบพริก

แหงท่ีได รับความนิยมในอุตสาหกรรม แตจะใชในการ

อบแหงแบบตูอบเปนสวนใหญ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

  จิรวัฒน กันตเกรียงวงศและคณะ [3] การผลิตพริก

แหง โดยเคร่ืองอบไฟฟาแบบถังหมุน พบวา กําลังไฟฟา 

1.18 kW ความดันสุญญากาศ 60 mm-Hg และเวลาในการ

ทําแหง 44 min เปนสภาวะท่ีเหมาะสมทําใหไดพริกแหงที่มี

ลักษณะเฉพาะท่ีไมเหมือนกับพริกแหงในทองตลาด คือ มีสี

แดงสดใสเม็ดปองผิวเรียบแข็งเลื่อมมัน ซึ่งตํ่ากวาพริกแหง

ทองตลาด ทางดานประสาทสัมผัสพบวาพริกแหงที่ผลิตจาก

เคร่ืองไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน มีสีแดงกลิ่นหอม 

ความปองความกรอบ และรสเผ็ดมากกวาพริกแหงใน

ทองตลาด 

  สุชาดา ไชยสวัสด์ิและสุรชัย แกวบุญเรือง [4] ได

ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการอบแหงเคร่ืองตมยําแหงดวย

เคร่ืองอบแหงแบบลมรอนและเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศ

โดยเปรียบเทียบวิธีการอบ 2 วิธี คือ การใชเคร่ืองอบแหงแบบ

สุญญากาศและเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน ผลิตภัณฑเคร่ืองตม

ยําท่ีนํามาอบแหงนํามาทดสอบหาปริมาณเชื้อจุลินทรียพบวา

ปริมาณจุลินทรียลดลงจาก106 colony forming unit per 

gram เหลือ 102colony forming unit per gram ท้ังสอง

สภาวะทดสอบวิธีการอบแหงเคร่ืองตมยําโดยวิธีอบแหงดวย

ตูอบแบบสุญญากาศจะมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาวิธีการอบแหง

แบบลมรอน เนื่องจากใชระยะเวลาในการอบแหงนอยแตยังมี

ตนทุนสูงกวา 

  คํานึง วาทโยธา [5] ไดทําการศึกษาการอบแหงยาง

แทงดวยเตาไมโครเวฟรวมกับลมรอนระดับขยาย ใชความสูง

ช้ันยาง 10 และ 15 cm ใชอุณหภูมิลมรอน 100 oC ใหคา

ความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะท่ีตํ่า คือ 11.67 และ 11.96 

MJ/kg น้ําระเหยตามลําดับ 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําพลังงานไฟฟามาผลิต

ความรอน (heater) สําหรับการอบแหงพริก โดยออกแบบ

ใหหองอบเปนทอทรงกระบอกและสามารถหมุนไดรอบ 360 

องศา เพ่ือใหพริกภายในถังอบได รับความรอนไดอยาง

สม่ําเสมอ งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาหาสภาวะทางกายภาพ

ท่ีเหมาะสมในกระบวนการอบแหงพริกโดยใชลมรอนจาก



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังที่ 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 283 
 

พลังงานไฟฟา เพื่อใหไดพริกแหงท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการ

วิเคราะหการใชพลังงานและตนทุนท่ีใชในการผลิตพริกแหง 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองอบแหงตนแบบในเชิง

พาณิชยตอไป 

 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
 2.1 ความช้ืน 

  ในการทดสอบอบแหงพริกจะใชตัวอยางอบแหง

ปริมาณ 10 kg พริกท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหง

แบบถังหมุนจะถูกนําไปหาความชื้น สามารถคํานวณไดดังนี ้

 

                 M = x100                               (1) 

 

เมื่อ  M คือ ความช้ืนพริก (%Wb)  

           Wi คือ น้ําหนักของพริกกอนอบแหง (g)  

           Wf คือ น้ําหนักของพริกหลังอบแหง (g) 

 

 2.2 การคํานวณการทําความรอนดวยไฟฟา  

  2.2.1 ปริมาณความรอน 

              			Q = m ∙ C ∙ (T − T )                      (2) 

 เมื่อ      

       QH คือ ปริมาณความรอน, kJ 

       mp คือ ปริมาณการผลิต, kg 

     Cp คือ ความรอนจําเพาะผลผลิต, kg/kJ 

       To คือ อุณหภูมิผลผลิตท่ีตองการ, ◦C 

          Ti คือ อุณหภูมิผลผลิต, ◦C 

  2.2.2 ขนาดฮีตเตอร 

			W = Q /(hr	 ∙ 3600)                             (3) 

 เมื่อ       

          WH คือ ขนาดฮีตเตอร, kJ 

         QH คือ ปริมาณความรอน, kJ 

        hr คือ =ช่ัวโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 

 2.2.3 พลังงานไฟฟา 

퐸 = W ∙ hr	 ∙ d                                 (4) 

 เมื่อ       

           Es คือ พลังงานไฟฟา, kWh 

      WH คือ ขนาดฮีตเตอร, kJ                

       hr คือ =ช่ัวโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 

 

3. เครื่องทดสอบและอุปกรณทดลอง 
 3.1 เคร่ืองทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เคร่ืองอบแหงแบบลูกถังหมุน 
 

 เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุนอาศัยหลักการพาความรอน

จากฮีตเตอรชนิดครีบนําความรอน (Finned Heater) ท่ี

สามารถสรางความรอ นได ถึง 150 ºC และใช พัดลม 

(Blower) เปาเพ่ือพาความรอนเขาสูถังอบแหงเขาถังอบท่ี

ความเร็วลมสูงสุด 0.8 m/s จึงทําใหสามารถอบลดความชื้น

ในวัตถุดิบไดในชวงที่กําหนด และสามารถปรับมุมเทเคร่ือง

ใหมีมุมไหลไดถึง 11º โดยถังหมุนจะหมุนท่ีความเร็วรอบ 10 

rpm 

  3.1.1 พัดลม (Blower) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 พัดลม Blower 
 

 พัดลม Blower กําลังไฟฟา 1 HP ที่ความเร็วรอบ 

2950 rpm ทําหนาท่ีเปาลมเย็นไปแลกเปลี่ยนความรอนกับฮีต

เตอรชนิดครีบเพื่อใหไดลมรอนเขาสูถังอบแหงท่ีความเร็วลม

สูงสุดท่ี 0.8 m/s 
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  3.1.2 อุปกรณผลิตลมรอน (Heater) 

 
รูปท่ี 3 ฮีตเตอรครีบ (Finned Heater) 

 

 ฮีตเตอรครีบมีกําลังไฟฟา 4000 W ใชเปนแหลงความรอน

เพ่ือใชในการอบพริกสามารถใหความรอนไดสูงถึง 150 ºC 

  3.1.3 ถังอบแหง 

 
รูปท่ี 4 ถังอบแหง 

 

 ถังอบแหงเปนสวนท่ีบรรจุพริก โดยสามารถบรรจุพริกได

สูงสุด 30 kg ถังอบแหงสามารถหมุนความเร็วรอบคงท่ีที่ 10 

rpm ทําหนาท่ีในการลําเลียงวัตถุดิบหมุนใหวัตถุดิบท่ีอยู

ภายในมีการโรยตัวเพื่อการอบท่ีสมํ่าเสมอ 

  3.1.4 มอเตอรเกียร  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ชุดมอเตอรเกียร 
 

มอเตอรเกียร กําลังไฟ 0.5 HP เปนสวนท่ีใชเปนชุดสง

กําลังใหกับถังอบแหง 

 

 

 3.2 อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

1. เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 
2. เคร่ืองช่ังน้ําหนัก 
3. ถุงใสพริก 
4. เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

วัตถุดิบทดสอบ 

1. พริกสด 
วิธีการ 

1. นําพริกใสบริเวณดานหนาเคร่ืองอบพริก 
2. ยกสวิตตมอเตอรเกียร (ถังอบแหงหมุน) 
3. ยกสวิตตมอเตอรพัดลม 
4. ปรับความเร็วลมตามเง่ือนไขการทดสอบ 
5. ยกสวิตตฮีตเตอร 
6. ตั้งอุณหภูมิตามเง่ือนไขการทดสอบ 

หมายเหตุ: การอบพริกจะใชเวลาประมาณ 3-8 hr/พริก 10 kg 

 

4. ผลการทดลอง 
 4.1 ผลการทดลองอบแหงพริกท่ีความเร็วลมและอุณหภูมิ

ตางๆ 

 

ตารางที่ 1 ผลการอบแหงพริกปริมาณ 10 kg ท่ีความเร็วลม

ภายในถังอบ V = 0.4 m/s (ความชื้น 13%) 

V 

(m/s) 

T 

(
o
C) 

เวลา

อบแหง(hr) 

ผลการอบแหงพริก  

(ท่ีความช้ืน 13%) 

0.4  

120 4 
 

110 5 
 

100 6 
 

90 7 
 

80 8 
 

 

 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 285 
 

ตารางที่ 2 ผลการอบแหงพริกปริมาณ 10 kg ท่ีความเร็วลม

ภายในถังอบ V = 0.8 m/s (ความชื้น 13%) 

V 

(m/s) 

T 

(
o
C) 

เวลา

อบแหง(hr) 

ผลการอบแหงพริก  

(ท่ีความช้ืน 13%) 

0.8 

120 3 
 

110 4 
 

100 5 
 

90 6 
 

80 7 
 

 

 จากการทดสอบอบแหงพริกท่ีปริมาณ 10 kg (ความชื้น 

13%) ที่ความเร็วลมภายในถังอบ (V) 0.4 m/s พบวา การ

อบแหงพริกที่อุณหภูมิ 120
 o
C จะใชเวลาในการอบแหงพริก

นอยท่ีสุด อยูท่ี 4 hr และเพ่ิมข้ึนที่อุณหภูมิ 110, 100, 90 

และ 80
 o
C ตามลําดับ  และยังพบวาพริกที่ผานการอบแหง

ท่ีอุณหภูมิ 120 
o
C จะเปนสีแดงสดท่ีใกลเคียงกับสีของพริก

สด และเมื่อทดสอบท่ีอุณหภูมิลดลงจะสงผลใหสีของพริกมี

จะเขมขึ้นตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

 จากการทดสอบอบแหงพริกท่ีปริมาณ 10 kg (ความชื้น 

13%) ความเร็วลมภายในถังอบ V=0.8 m/s พบวา การ

อบแหงพริกที่อุณหภูมิ 120
 o
C จะใชเวลาในการอบแหงพริก

นอยท่ีสุด อยูท่ี 3 hr และเพ่ิมข้ึนที่อุณหภูมิ 110, 100, 90 

และ 80
 o
C ตามลําดับ และยังพบวาพริกท่ีผานการอบแหงท่ี

อุณหภูมิ 80 oC จะเปนสีแดงสดท่ีใกลเคียงกับสีของพริกสด 

และเม่ือทดสอบท่ีอุณหภูมิเพิ่มจะสงผลใหสีของพริกมีจะเขม

ข้ึนตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 

 จากเง่ือนไขทดสอบท้ัง 2 กลุม คือท่ีความเร็วลม 0.4 

และ 0.8 m/s เม่ือนํามาเปรียบเทียบกัน จะพบวาที่ความเร็ว

ลม 0.8 m/s จะใชเวลาในการอบแหงพริกนอยกวาความเร็ว

ลม 0.4 m/s ทุกคาอุณหภูมิ เนื่องจากที่ความเร็วลม 0.8 

m/s จะมีคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนสูงกวาที่ความเร็ว

ลม 0.4 m/s สงผลใหท่ีความเร็วลม 0.8 m/s มีการ

แลกเปล่ียนความรอนระหวางลมรอนกับพริกสูงกวา ท่ี

ความเร็วลม 0.4 m/s ทําใหอัตราการลดความช้ืนของพริกท่ี

ความเร็วลม 0.8 m/s ลดลงมากกวากรณีที่ความเร็วลม 0.4 

m/s 

 4.2 คาใชจายการอบแหงพริกท่ีความเร็วลมและอุณหภูมิ

ตางๆ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการอบแหงพริกปริมาณ 10 kg (ความชื้น 

13%) 

T คาใชจาย (บาท) 

 V=0.4 m/s V=0.8 m/s 

120 48 B. 64 B. 

110 52 B. 67 B. 

100 54 B. 69 B. 

90 56 B. 74 B. 

80 60 B. 77 B. 

 

จากผลการทดลอง การอบแหงพริกท่ีปริมาณ 10 kg 

(ความช้ืน 13%) พบวาการอบแหงพริกท่ีความเร็วลมภายใน

ถังอบแหง 0.4 m/s และอุณหภูมิ 120 oC จะมีคาใชจายการ

อบแหงถูกท่ีสุด โดยคิดจากคาไฟฟาหนวยละ 4 บาท เปน 

48 บาทและเพิ่มขึ้นท่ีอุณหภูมิ 110, 100, 90 และ 80
 o

C 

ตามลําดับ ในขณะท่ีความเร็วลมในถังอบแหง 0.8 m/s จะมี

คาใชจายมากกวาความเร็วลม 0.4 m/s ทุกคาอุณหภูมิ

อบแหง ดังตารางที่ 3 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาคุณลักษณะการอบแหงพริก ท่ีเง่ือนไข

ขอบเขตท่ีความเร็วลม 0.4 และ 0.8 m/s ที่อุณหภูมิอบแหง 

80, 90, 100, 110 และ 120 oC พบวาการอบแหงที่ดี 

สังเกตไดจากสีของพริกแหงท่ีมีคาความช้ืนไมเกิน 13 % 

ตองมีสีที่สวยไมตางจากพริกสด ซึ่งเง่ือนไขขอบเขตท่ีทดสอบ

ท่ีคาความเร็วลม 0.8 m/s ที่อุณหภูมิ 80 oC จะทําใหสีของ
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พริกแหงมีคุณลักษณะใกลเคียงกับพริกสด แตถามาดูในเร่ือง

ของตนทุนการอบแหงพบวาการอบแหงท่ีความเร็วลม 0.4 

m/s ที่อุณหภูมิ 120 
o
C จะมีคาใชจายตํ่าสุดทุกเง่ือนไข

ขอบเขต และสีของพริกยังอยูในเกณฑท่ีดี ในขณะท่ีตองการ

เวลาในการอบแหงท่ีดีสุด พบวาการอบแหงท่ีความเร็วลม 

0.8 m/s ที่อุณหภูมิ 120 
o
C จะใชเวลาในการอบแหงเพียง 

3 hr/พริก 10 kg 

ดังนั้นถาดูจาก 3 ปจจัย ประกอบดวย เวลาอบแหง 

คาใชจายในการอบแหงและสีของพริกแหงท่ีความช้ืน 13% 

นํามาเปรียบเทียบเพ่ือหาเง่ือนไขขอบเขตท่ีเหมาะสม พบวา

เง่ือนไขขอบเขตที่ความเร็วลม 0.4 m/s ที่อุณหภูมิอบแหง 

120 oC มีความเหมาะท่ีจะนํามาใชในอุตสาหกรรมการ

อบแหงมากที่สุด  
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Baking cassava pulpwith the drumdryer  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงกากมันสําปะหลังดวยเคร่ืองอบแหงแบบถังหมุนการศึกษา

เชิงทดลองอบแหงกากมันสําปะหลังจํานวน 40 กรัมดวยเคร่ืองอบแหงตนแบบซึ่งใช Finned Heater เปนพลังงานความรอนท่ี

สามารถใหความรอนไดสูงสุดและหมุนดวยมอเตอรขับดวยความเร็วรอบของโรตาร่ี 5 rpm อุณหภูมิอากาศรอน 100 และ 120 °C 

เปนเวลา30-90 นาที ประเมินผลการอบแหงจากลักษณะของกากมันสําปะหลังท่ีไดคุณลักษณะการอบแหงความชื้นสุดทายของ

ผลิตภัณฑซึ่งผลจากการทดลองพบวาอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงกากมันสําปะหลังมีผลตออัตราการอบแหงเปนอยางมากโดย

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการอบแหงกากมันสําปะหลังคือ 120ºC เนื่องจากใหอัตราการอบแหงไดดีที่สุดและไมเกิดการเสียกับสภาพ

ของมันเนื่องจากความรอน 

คําสําคัญ: กากมันสําปะหลัง,การอบแหง,เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 

 

Abstract 
 This research was conducted to find the optimal conditions for drying it with a dryer drum. The 

study was done by drying cassava pulp with 40 grams of fresh air drying Finned Heater prototype which uses 

a thermal energy. Which can heat up and rotated by a motor driven at a speed of around 5.0 rpm rotary air 

temperature 100 and 120 ° C for 30-90 minutes drying assessment of the nature of the features it drying 

moisture content. All products, which results from the trial showed that the temperature used for drying 

cassava pulp affect the drying rate is tremendous. The optimum temperature for drying cassava pulp is 120ºC 

due to the drying rate is best not to waste with its heat. 

Keywords: cassava pulp, drying, drumdryer 

 

 

1. บทนํา 
 1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

  กากมันสําปะหลังเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม

การผลิตแปงมันสําปะหลัง โดยผลพลอยจะประกอบดวย 

เปลือกมันและกากมัน โดยหัวมันสดหนึ่งตันจะใหปริมาณ 

เปลือกมันและกากมัน ประมาณ 30 กิโลกรัม และ 60 

กิโลกรัม [1]ตามลําดับ ในปจจุบันเปลือกมันจะถูกนําไปปลูก

เห็ดและทําเปนอาหารสัตว สวนกากมันซึ่งมีสวนประกอบ
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i f

i

w -w
M= ×100

w

ไดแก (น้ําหนักแหง) ไดแก แปง เสนใย โปรตีน ไขมัน และ

เถา ในอัตราสวน56%, 35.9%, 5.3%, 0.1% และ 2.7% 

ตามลําดับสามารถนําไปใชประโยชนเปนสวนประกอบใน

อาหารสัตวได [2]แตเนื่องจากกากันท่ีออกมาจากโรงงานจะ

มีความชื้นสูงประมาณ  ู 70-80 %Wbและเปนแหลงอาหารท่ี

ดีของจุลินทรียจึงนําไปใชประโยชนไดยาก เนื่องจากมีขอเสีย

ก็คือ มีกล่ินเหม็นซึ่งรบกวนชุมชนที่อยูรอบขาง  ในปจจุบัน

ได  มีการใช เอน ไซมสองชนิ ด คือ  pectinase และ 

cellulose ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดแปง ทําใหได

กากมันท่ีมีปริมาณแปงนอยลง ซึ่งหากนํากากมันมาทําให

แหง สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงชิวมวล [3]หรือนําไปใช

ในเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได ปจจุบันการลด

ความช้ืนกากมันยังใชัวิธีการตากบนพ้ืนคอนกรีตขนาดใหญ

ในชวง 8 เดือนท่ีไมมีฝนตก แตในชวงเดือนสิงหาคม ถึง

เดือนพฤศจิกายน ซึ่งสวนใหญ ฝนจะตกหนักก็จะทําใหตาก

ไมได ทําใหเกิดปญหาในการจัดการ เคร่ืองอบแหงจึงเปน

ทางเลือกหนึ่งในการชวยลดความช้ืนกากมันได หากมีการ

พัฒนาเคร่ืองอบแหง เพื่อนํามาลดความช้ืนกากมันและ

ศึกษารูปแบบการลดความชื้น ท่ีเหมาะสมจะกอใหเกิด

ศักยภาพในการนํากากมันมาใชประโยชนตอไปอยางมาก 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการอบแหงกากมันสําปะหลังดัวย

เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุนเพ่ือเปนแนวทางการในการ

อบแหงกากมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมตอไป 

 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
 2.1 ความช้ืน 

 พริกท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 

หมุนท่ีไดจะถูกนําไปหาความช้ืนดวยวิธีการอบดวยเคร่ืองวัด

ความช้ืน Moistureคาความช้ืนสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

(1) 

เม่ือ 

ผิดพลาด! ไมไดกําหนดท่ีค่ันหนาM คือความชื้นกากมัน

สําปะหลัง (%wb),  

Wiคือน้ําหนักของกากมันสําปะหลังกอนอบแหง (g),  

Wfคือน้ําหนกัของกากมันสําปะหลังหลังอบแหง (g) 
 

ในการทดสอบอบแหงจะใชตัวอยางในการปอนเขาสู

เคร่ืองอบแหงปริมาณ 40 กรัมทําการจับเวลาเพ่ือหาอัตรา

การการปอนโดยอัตราการปอนหาไดจากสมการ (2) ดังนี้  

p
w

m=
t  

(2) 

เม่ือ  

  m คือ อัตราการปอน (g/min),  

  Wp คือ น้ําหนักของกากมันสําปะหลังท่ีปอนเขา

เคร่ืองอบแหง (g),  

  t คือ เวลาท่ีใชในการอบแหง (min) 

 

 2.2 การคํานวณการทําความรอนดวยไฟฟา 

  2.2.1 ปริมาณความรอน 

			Q = m ∙ C ∙ (T − T ) (3) 
 

เม่ือ 

QHคือปริมาณความรอน (kJ) 

mpคือ ปริมาณการผลิต (Kg) 

Cpคือ ความรอนจําเพาะผลผลิต (Kg/kJ) 

Toคืออุณหภูมิผลผลิตท่ีตองการ (◦C) 

Tiคืออุณหภูมิผลผลิต (◦C) 
 

  2.2.2 ขนาดฮีตเตอร 

			W = Q /(hr	 ∙ 3600) (4) 
เม่ือ 

WHคือขนาดฮีตเตอร (kJ) 

QHคือปริมาณความรอน (kJ) 

hrคือ=ชั่วโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 

  2.2.3 พลังงานไฟฟา 

퐸 = W ∙ hr	 ∙ d (5) 
เม่ือ 

Es คือ พลังงานไฟฟา (kWh) 

WHคือ ขนาดฮีตเตอร (kJ) 

Hr คือ ชั่วโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 

 

25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ หนา 289 
 

 

3. เครื่องทดสอบและอุปกรณทดลอง 
 3.1 เคร่ืองทดสอบ 

 

รูปที่ 1 เคร่ืองอบแหงแบบลูกถังหมุน 
 

 เคร่ืองอบแหงอาศัยหลักการพาความรอนจากฮีตเตอรช

นิดครีบนําความรอน (Finned Heater)ที่สามารถสรางความ

รอนไดสูงสุดถึง 150 ºC และใชพัดลม (Blower)เปาเพ่ือพา

ความรอนเขาสูถังอบแหงเขาถังอบท่ีความเร็วลมสูงสุด 0.8 

m/sจึงทําใหสามารถอบลดความชื้นในวัตถุดิบไดในชวงท่ี

กําหนด และสามารถปรับมุมเทเคร่ืองใหมีมุมไหลไดถึง 11º 

พรอมท้ังควบคุมความเร็วรอบมอเตอรในการหมุนถังอบแหง

ดวยระบบควบคุม Inverter และปรับความเร็วรอบท่ี 5rpm 
 

  3.1.1 พัดลม (Blower) 

 
รูปที่ 2 พัดลม Blower 

 

 พัดลม Blowerกําลังไฟฟา 1 HP ท่ีความเร็วรอบ 2950 

rpm ทําหนาท่ีพาผลิตลมไปแลกเปล่ียนความรอนจากฮีตเต

อรชนิดครีบนําความรอน(Finned Heater) เขาสูถังอบแหง

ท่ีความเร็วลมสูงสุดที่ 0.8 m/s 
  3.1.2 อุปกรณผลิตลมรอน (Heater) 

 

 
รูปท่ี 3 ฮีตเตอรครีบ Finned Heater 

 

 ฮีตเตอรครีบ Finned Heaterกําลังไฟฟา 4000w ใช

สําหรับเปนแหลงพลังงานความรอนเพ่ือใชในการอบวัตถุดิบ

สามารถใหความรอนไดสูงถึง 150 ºC 

  3.1.3 ถังอบแหง 

 
รูปท่ี 4ถังอบแหง 

 

 ถังอบแหงปรับความเร็วรอบท่ี 5rpm ทําหนาท่ีในการ

ลําเลียงวัตถุดิบหมุนใหวัตถุดิบที่อยูภายในมีการโรยตัวเพื่อ

การอบที่สมํ่าเสมอ 

  3.1.4 มอเตอรเกียร 

 
รูปท่ี 5ชุดมอเตอรเกียร 

 

 มอเตอรเกียรกําลังไฟ 0.5 HP และปรับความเร็วรอบ

ดวยชุดควบคุมเพ่ือสงกําลังขับใหกับถังอบแหงหมุนรอบ

ตัวเองเพื่อใหวัตถุดิบอบแหงสม่ําเสมอ 
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 3.2 อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

5. เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 
6. เคร่ืองช่ังน้ําหนัก 
7. ถุงใสกากมันสําปะหลัง 
8. เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

วัตถุดิบทดสอบ 

2. กากมันสําปะหลังสด 
วิธีการ 

7. นํากากมันสําปะหลังใสบริเวณดานหนาเคร่ืองอบ 
8. ยกสวิตตมอเตอรเกียร (ถังอบแหงหมุน) 
9. ยกสวิตตมอเตอรพัดลม 
10. ปรับความเร็วลมตามเง่ือนไขการทดสอบ 
11. ยกสวิตตฮีตเตอร 
12. ตั้งอุณหภูมิตามเง่ือนไขการทดสอบ 

หมายเหตุ:การอบกากมันสําปะหลังจะใชเวลาประมาณ 90 

นาที/กากมันสําปะหลัง40กรัม 
 

4. ผลการทดลอง 
ตารางที่1. การทดลองท่ีความเร็วลม (V) 0.8 m/s และ

อุณหภูมิ 100 °Cน้ําหนักกอนการอบกากมันสําปะหลัง 40 

กรัม(ความช้ืนกากมันสําปะหลังเร่ิมตนเทากับ 65 %) 

เวลา 

(นาที) 

นํ้าหนักหลังอบ(กรัม)คร้ังที่ 

1 2 3 4 5 풙 

30 34.0 35.0 35.0 35.0 35.0 34.8 

40 30.5 29.5 31.0 33.5 31.5 31.2 

50 28.0 30.5 30.5 27.5 28.0 28.9 

60 23.5 25.5 26.0 28.0 23.5 25.3 

70 24.0 25.0 22.0 22.0 20.0 22.6 

80 17.0 16.0 17.5 19.0 19.5 17.8 

90 14.5 15.5 14.0 14.5 14.5 14.6 
 

 
รูปท่ี 7กราฟแสดงความช้ืนท่ีลดลงท่ี V=0.8 m/s และ T=100 
oC 

 

 ผลจากการอบแหงกากมันสําปะหลังดวยเคร่ืองอบแหง

แบบถังหมุนพบวาเม่ือเวลาในการอบแหงนานขึ้นความช้ืนของ

กากมันสําปะหลังมีคาลดลงท่ีอุณหภูมิ 100 °C นั้นความชื้น

ของกากมันสําปะหลังจะลดลงต่ําสุดท่ีเวลา 90 นาที ท่ี

ความช้ืนท่ี 1.5%และในชวงความช้ืนที่ตองการ 13% ใชเวลา

อบแหงอยูในชวง 75- 80 นาที ดังตารางท่ี1 
 

ตารางท่ี2การทดลองท่ีความเร็วลม (V) 0.8 m/s และ

อุณหภูมิ 120 °Cน้ําหนักกอนการอบกากมันสําปะหลัง40

กรัม(ความช้ืนกากมันสําปะหลังเร่ิมตนเทากับ 65 %) 

เวลา

(นาที) 

นํ้าหนักหลังอบ (กรัม) คร้ังท่ี 

1 2 3 4 5 풙 

30 30.5 31.5 30.5 30.5 31.0 30.8 

40 23.5 29.0 26.0 26.0 25.0 25.9 

50 23.5 23.5 22.0 22.5 23.0 22.9 

60 19.5 23.0 23.5 21.0 20.5 21.5 

70 17.0 18.0 18.5 19.0 17.0 17.9 

80 14.8 14.2 14.2 15.0 15.2 14.6 
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รูปท่ี 8 กราฟแสดงความชื้นที่ลดลงที่ V=0.8 m/s และ T=120 oC 

 

 ผลจากการอบแหงกากมันสําปะหลังดวยเคร่ืองอบแหง

แบบถังหมุนพบวาเม่ือเวลาในการอบนานขึ้นความช้ืนของกาก

มันสําปะหลังมีคาลดลง ที่อุณหภูมิ 120 °C นั้นความช้ืนของ

กากมันสําปะหลังจะลดลงตํ่าสุดที่เวลา 80 นาที ไดความชื้น

ท่ี 1.5%และชวงความชื้นท่ีตองการ 13% ใชเวลาอบแหงอยู

ในชวง 65 - 70 นาที ดังตารางท่ี 2 

 
รูปท่ี 9 กราฟเปรียบเทียบความชื้นท่ีลดลงที่ T=100 และ 

T=120 
o
C 

 

 รูปที่ 9 เปนกราฟเปรียบเทียบความชื้นท่ีลดลงท่ี T=100 

และ T=120 
o
C พบวาเม่ือที่อุณหภูมิอบแหง 120 

o
C อัตรา

การลดความช้ืนมีคาดีกวาที่อุณหภูมิอบแหง 100 
o
C อยาง

ชัดเจนและอัตราการลดความช้ืนมีแนวโนมขนานกัน ซึ่งท่ี

อุณหภูมิอบแหง 120 
o
C ใชเวลาอบแหงกากมันสําปะหลังให

เหลือความช้ืน 13% ใชเวลาอบแหงอยูในชวง 65 - 70 นาที 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
 คุณลักษณะการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงสามารถลด

ความช้ืนในกากมันสําปะหลังปริมาณ 40 กรัม จากความชื้น

เร่ิมตนที่65% ลดลงเหลือ 13% ใชเวลาอบแหงเฉล่ีย65-70 

นาที ท่ีอุณหภูมิ 120 °C 

 โดยผูวิจัยมีแนวทางนําเคร่ืองอบนี้ไปใชทดลองอบแหง

ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆในทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมขอบเขต

งานวิจัยและตอยอดลงสูชุมชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมี

ความตองการท่ีจะหาหนทางท่ีจะลดการใชไฟฟาลงซึ่งจะได

ทําการวิจัยในข้ันตอนตอๆไป 
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