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บทคัดยPอ 
งานวิ จัย น้ี เป@นชุดสา ธิตการ เปAดหนัง สือ

อัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี  
ซ่ึงมีวัตถุประสงคFในการศึกษาและสร:างชุดสาธิตน้ี
ข้ึนมา  เพื่อสร:างโอกาสและทางเลือกสําหรับผู:พิการ
ทางแขน  สามารถเปAดอ6านหนังสือได:เอง โดยใช:
อุปกรณFทางอิเล็กทรอนิกสFและPLC  เข:ามาควบคุม
การทํางานโดยประยุกตFใช:พัดลมดูดอากาศของเครื่อง
คอมพิ ว เตอรFมาการ ดูดกระดาษแทน โดยการ
ขับเค ล่ือนด:วยมอเตอรF ไฟฟ1ากระแสตรง อาศัย
หลักการใช:เท:าเหยียบสวิตซFด:านซ:าย-ขวา ของผู:พิการ
ทางแขนเป@นผู:ควบคุมให:อุปกรณFสามารถทํางานตาม
ความต:องการได: จากผลการทดสอบปรากฏว6า ชุด
สาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขน
ควบคุมโดยพีแอลซี  มีประสิทธิภาพในการใช:งานได:
โดยอาศัยการใช:เท:าเหยียบสวิตซFเป@นตัวควบคุม  ใน
การทดสอบการทํางานของชุดสาธิต แบ6งการทดลอง
ได: 2 แบบคือ  การเปAดหนังสือทางด:านขวามือ  และ
การเปAดหนังสือทางด:านซ:ายมือของผู:พิการทางแขน
โดยการใช:เท:าเหยียบสวิตซF  จากการทดสอบการ
ทํางานของชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:
พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี ท่ีเปAดหนังสือ
ทางด:านขวามือและการเปAดหนังสือทางด:านซ:ายมือ มี
ความแม6นยํามากคิดเป@นร:อยละ 100 

 
คําสําคัญ: ชุดสาธิต , PLC 
 

Abstract 
This research is a demonstration of the 
automated book. Disabled arm controlled by 
PLC. The objective of this demonstration and 
build up. Need to create opportunity and 
choice for disabled arm. Able to open the 
book itself. The use of electronic devices and 
the PLC. Into operation By application of a 
computer exhaust fan features a suction 
paper. Driven by a DC motor. The principles 
foot pedal switch on the left - right. Of the 
impaired arm to control the device can run 
on demand.  
The results appear The market opening books 
automatically disabled arm controlled by 
PLC. Effectively operated by means of a foot 
pedal switch. The control To test the 
performance of the demonstration. The 
experiment can be divided into two types: 
open book on the right side. And an open 
book on the left hand side of the impaired 
arm by foot pedal switch. Testing of the 
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operation of the automatic demonstration of 
an open book. Disabled arm controlled by 
PLC opened the book in the right hand and 
the left hand an open book. It is 100 percent 
accurate. 
 

Keyword: Demonstration , PLC 
 

1.  บทนํา 
 การศึกษาทําให:เกิดการเรียนรู:เกิดความเข:าใจส6งผล
ให:สามารถนําไปประยุกตFใช:ในการปฏิบัติงานในหลาย
สาขาอาชีพปjจจุบันเทคโนโลยีเข:ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากการเรียนรู:ส่ิงต6างๆ มีการพัฒนามา
หลายรูปแบบ เพื่อให:เกิดการเรียนรู:อย6างรวดเร็ว 
เน่ืองจากในปjจจุบันรัฐบาลไทยให:ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู:พิการตามสิทธิของผู:พิการ
ตระหนักถึงความสําคัญ  และความสามารถของผู:
พิการ โดยให:ผู:พิการมีบทบาทในสังคมมากข้ึน และไม6
กีดกันโอกาสของผู:พิการ เริ่มจากการฟopนฟู จิตใจ 
เพื่อให:ผู:พิการเห็นคุณค6าและความสามารถของตนเอง 
ให:กล:าเผชิญสถานการณFต6างๆ ทําให:มีจิตใจท่ีเข:มแข็ง
มากข้ึนจน สามารถใช:ชีวิตประจําวันเหมือนบุคคล
ท่ัวไปได: แต6สังคมไทยยังมีข:อจํากัดหลายประการ ท้ัง
ด:านงบประมาณ การศึกษา การบริการ และสวัสดิการ
ของผู:พิการ จึงทําให:ผู:พิการไม6ได:รับโอกาส และการ
บริการต6 า งๆเห มือนบุคคล ท่ัว ไป ดั ง น้ันการใช:
เทคโนโลยีเพื่อช6วยเหลือและอํานวยความสะดวก
สําหรับผู:พิการจึงเป@นส่ิงท่ีจําเป@น เพื่อทําให:ผู:พิการ
สามารถใช:ชีวิตประจําวันได:อย6างมีความสุข และไม6
เป@นภาระของสังคม 
 ดังน้ันผู:วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับการใช:เทคโนโลยี
ช6วยเหลือคนพิการ โดยลดช6องว6างด:านการอ6าน
หนังสือสําหรับคนพิการทางแขนให:อุปสรรคในการ
อ6านหนังสือลดน:อยลง สามารถเปAดหน:าหนังสือได:เอง

อย6างมีประสิทธิภาพ  โดยใช:เท:าเหยียบสวิตซFควบคุม
การทํางาน จึงได:ออกแบบและสร:างชุดสาธิตการเปAด
หนังสืออัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพี
แอลซี ข้ึนมาเพื่อให: ผู:พิการทางแขนสามารถอ6าน
หนังสือได:เองโดยไม6พึ่ง  และได:รับประโยชนFจากการ
อ6านได:อย6างแท:จริง 
 

2.  หลักการออกแบบ 
2.1  การออกแบบโครงสร:าง 
 การออกแบบโครงสร:างชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซีน้ี  
มีขนาดความกว:างเท6ากับ 40 ซม. และความยาว
เท6ากับ 40 ซม. สูง 30 ซม.ใช:แผ6นอะคริลิกใสตัดเป@น
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสตามขนาดท่ีต้ังไว:  ข:อดีของชุดสาธิต
การเปAดหนังสืออัตโนมัติสําหรับผู:พิการทางแขน
ควบคุมโดยพีแอลซีน้ีคือมีพื้นท่ีในการติดต้ังอุปกรณF
ควบคุมท้ังหมดรวมอยู6ด:วยกัน 

 

      

2.2  หลักการทํางาน 
 จากภาพท่ี 1  ใช:ประกอบการอธิบายคือ  เม่ือมี
หนังสือมาวางบนชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ 
สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซีข้ันตอนแรก
ให:ใช:เท:าเหยียบสวิตชFด:านซ:ายหรือขวา(ด:านท่ีต:องการ
ให:หนังสือพลิก)  PLC จะส่ังงานให:ระบบแขนกลทาง
ด:านขวาเล่ือนลงมาและพัดลมดูดกระดาษทํางาน เม่ือ

ภาพท่ี 1 : แนวความคิดในการออกแบบชุดสาธิตการ
เปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทาง
แขนควบคุม



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 12 มกราคม-มิถุนายน 2558 

 

3 

เล่ือนมาถึงตําแหน6งแล:ว แขนกลจะหน6วงเวลาไว: 3 
วินาที  เพื่อให:พัดลมดูดกระดาษ หลังจากน้ันแขนกลก็
จะเ ล่ือนข้ึนพร:อมกับก:านปjดด:านขวาทําการปjด
กระดาษให:ไปทางซ:าย จะเสร็จกระบวนการพลิกหน:า
หนังสือไปหน:าถัดไปหน่ึงหน:า  ถ:าหากต:องการท่ีจะ
ย:อนกลับไปอ6านหน:าก6อนหน:าน้ี ก็สามารถเหยียบ
สวิตชFท่ีเท:าด:านซ:าย ตัวเครื่องก็จะส่ังงานให:แขนกล
ทางด:านซ:ายและพัดลมลงมาดูดกระดาษทางด:านซ:าย 
เม่ือแขนกลยกข้ึนแกนปjดก็จะปjดกระดาษไปด:านขวา
เพื่อพลิกหน:าหนังสือย:อนไปหน่ึง หน:า 
2.3  การต6อวงจรภายใน 

 
ภาพท่ี 2 : การต6อวงจรภายในชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี 
 

    จากภาพท่ี 2  การต6อวงจรภายในได:ว6า เม่ือเปAด
สวิตชF  วงจรพร:อมท่ีจะทํางานด:วยแรงดันไฟฟ1า
กระแสสลับเท6ากับ 220  โวลFท , 50 เฮิรFตท่ีจ6ายให:กับ  
PLC และหม:อแปลงก็จะทําหน:าท่ีจ6ายแรงดันไฟฟ1า
กระแสตรง2 ระดับคือ  12 โวลFทกับ  24 โวลFทเพื่อ
จ6ายแรงดันไฟฟ1ากระแสตรง12 โวลFทให:กับมอเตอรF

และจ6ายแรงดันไฟฟ1ากระแสตรง24 โวลFทให:กับรีเลยFท่ี
ใช:ควบคุมการทํางานของระบบ  เพื่อให:ทํางานตามท่ี
ต:องการเช6นต:องการเปAดหนังสือไปหน:าถัดไปให:ใช:เท:า
เหยียบสวิตชFด:านทางขาวแกนมอเตอรFก็จะหมุนลงพัด
ลมจึงดูดแผ6นกระดาษข้ึนแล:วก:านปjดทําหน:าท่ีปjด
แผ6นกระดาษไปเองจนกว6าจะหยุดอ6านหนังสือ 
 

3.  ผลของการวิจัย 
 ผู:วิจัยได:นําผลของการศึกษาไปวิเคราะหFทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ
สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี ท่ีผู:วิจัย
สร:างข้ึน  ผลการวิเคราะหFข:อมูลเป@น ดังน้ี 
 1. ภาพท่ีสมบูรณFของชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติสําหรับคนพิการทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี 
 2. ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา 
150 หน:า เปAดทางด:านขวามือ 
 3. ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา 
150 หน:า เปAดทางด:านซ:ายมือ 
 3.1 ภาพท่ีสมบูรณFของชุดสาธิตการเปAดหนังสือ
อัตโนมัติสําหรับคนพิการทางแขน 

 
 

ภาพท่ี 3 : การทดสอบเปAดหนังสือ 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 12 มกราคม-มิถุนายน 2558 

 

4 

 

ภาพท่ี 4 : ชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติสําหรับ     
 ผู:พิการทางแขน 

 

3.2  ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา
150 หน:า เปAดทางด:านขวามือ 

 

ตารางท่ี 1: ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตการ
เปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุม
โดยพีแอลซี(เปAดทางขวามือ)  
 

 
 

 

 

 
 

 

จากตารางท่ี  1  เห็นได:ว6าความถูกต:องของการเปAด
หนังสือไปทางด:านขวามือ  จากชุดสาธิต ฯ ท่ีผู:วิจัย
สร:างข้ึนมีความแม6นยําร:อยละ  100 
 

 

 

 

3.3  ทดสอบหนังสือท่ีขนาด 29x21 ซม.ความหนา
150 หน:า เปAดทางด:านซ:ายมือ 

 

ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตการ
เปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับผู:พิการทางแขนควบคุม
โดยพีแอลซี(เปAดทางซ:ายมือ) 
 

 

จากตารางท่ี  2  จะเห็นได:ว6าค6าความถูกต:องของการ
เปAดหนังสือไปทางด:านซ:ายมือ  จากชุดสาธิต ฯ ท่ี
ผู:วิจัยสร:างข้ึนมีความแม6นยําร:อยละ  100  
 

4.  บทสรุป 
 ชุดสาธิตการเปAดหนังสืออัตโนมัติ สําหรับคนพิการ

ทางแขนควบคุมโดยพีแอลซี สามารถใช:งานได:จริง 
และเปAดหน:าหนังสือได:ท้ังด:านซ:ายและด:านขวา  ทําให:
ผู:พิการทางแขน  สามารถอ6านหนังสือได:ด:วยตนเอง 
โดยการใช: เท:าเหยียบสวิตซFควบคุมการเปAดหน:า
หนังสือชุดสาธิตน้ี  เปAดหน:าหนังสือแบบอัตโนมัติได:
ครั้งละหน่ึงหน:า 

 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยน้ี ได:รับการสนับสนุนจากคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ท่ีสนับสนุนทุนงานวิจัยประจําป!  2557 ทางผู:วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณเป@นอย6างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

หน�า 

หนังสือ 

จํานวนกระดาษ 

ที่ทดสอบเปด 

(แผPน) 

ผลทดสอบ

กระดาษ 

ที่เปด(แผPน) 

เปอรGเซนตG

ความถูกต�อง 

1-25 5 5 100 % 

26-50 5 5 100 % 

51-75 5 5 100 % 

76-100 5 5 100 % 

101-125 5 5 100 % 

126-150 5 5 100 % 

หน:า 

หนังสือ 

จํานวนกระดาษ 

ท่ีทดสอบเปAด 

(แผ6น) 

ผลทดสอบ

กระดาษ 

ท่ีเปAดได: (แผ6น) 

เปอรFเซนตF

ความถูกต:อง 

1-25 25 25 100 % 

26-50 25 25 100 % 

51-75 25 25 100 % 

76-100 25 25 100 % 

101-125 25 25 100 % 

126-150 25 25 100 % 
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วงจรกรองความถี่เอนกประสงคGโหมดกระแสแบบทูโทมัสด�วย CCCFTA ตัวเดียว 
A Current-mode Tow Thomas Universal Filter Employing Single CCCFTA 
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บทคัดยPอ 
 บทความ วิ จัย น้ี นํ า เสนอ วงจรกรองความ ถ่ี
เอนกประสงคFแบบ ทูโทมัสในโหมดกระแสด:วย 
CCCFTA (Current Control Current Flower 
Transconductance Amplifier) ตัวเดียว  ท่ี
สามารถสนองความถ่ีได: 3  แบบในวงจรเดียวกันได:แก6 
กรองความถ่ีตํ่าผ6าน สูงผ6าน และแถบความถ่ีผ6าน ด:วย
อุปกรณFวงจรขยายความนําตามกระแสท่ีควบคุมด:วย
กระแส  )CCCFTA) เพียงตัวเดียว มีลักษณะเด6นของ
วงจรคือ สามารถปรับค6าความถ่ีโพลและค6าควอลิต้ี
แฟกเตอรFได:ด:วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสFโดยการปรับ
กระแส IO และ IB ได:อย6างอิสระ โครงสร:างของวงจรไม6
ซับซ:อนประกอบไปด:วย CCCFTA เพียง 1  ตัว  
ร6 วม กับ ตัว เ ก็บประจุ ท่ีต6 อลงกราวนดF อีก  2  ตั ว  
ปราศจากตัวต:านทานภายนอก และใช:กับอุปกรณFพาส
ซีฟแบบต6อลงกราวนดF วงจรท่ีนําเสนอน้ีสามารถนําไป
พัฒนาเป@นวงจรรวม ย่ิงกว6าน้ันวงจรท่ีนําเสนอยัง
สะดวกในการนําไปต6อใช:งานในโหมดกระแสเน่ืองจาก
เอาตFพุตมีอิมพีแดนซFสูง ผลการจําลองการทํางานของ
วงจรโดยใช:โปรแกรม PSpice พบว6าให:ผลสอดคล:อง
กับท่ีคาดการณFไว:ตามทฤษฏี 
 

 
 

 
คําสําคัญ: วงจรกรองความถ่ีเอนกประสงคF   ,โหมด
กระแส ,  CCCFTA 

 

Abstract 
 This article presents a current-mode Tow-
Thomas universal biquadratic filter performing 
3 standard functions in the same time: low-
pass, high-pass and band-pass functions, 
based on only single current control current 
flower transconductance amplifier (CCCFTA). 
The features of the circuit are that: the pole 
frequency and quality factor can be 
electronically tuned via the input bias 
currents. The circuit topology is very simple, 
consisting of merely single CCCFTA and 2 
grounded capacitors. Without any external 
resistor and using only grounded elements, 
the proposed circuit is very comfortable to 
further develop into an integrated circuit. 
Moreover, the proposed circuit enables easy 
cascading in current-mode circuit, due to high 
output impedances. The PSpice simulation 
results are shown. The given results agree 
well with the theoretical anticipation. 
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Keywords: universal filter, current-mode, 
CCCFTA 
 

1. บทนํา 
 ใ น สิ บ ก ว6 า ป! ท่ี ผ6 า น  ใ นก า ร อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร
อิเล็กทรอนิกสFได:มีความพยายามท่ีลดแรงดันไฟฟ1าของ
แหล6งจ6ายสําหรับวงจร โดยเฉพาะอย6างย่ิงอุปกรณF
พกพา การลดแหล6งจ6ายแรงดันจึงเป@นส่ิงจําเป@น ด:วย
เทคนิคการออกแบบวงจรโหมดกระแสท่ีมีลักษณะเด6น
กว6 า โหมดแรงดัน จึง เป@นวัต ถุประสงคFของการ
สังเคราะหFวงจรโหมดกระแส เน่ืองจากมีช6วงพิสัย
พลวัตกว:าง (Lager Dynamic Range), มีแบนดFวิดทF
กว:าง (Higher Signal Bandwidth), มีความเป@นเชิง
เส:นสูง (Greater Linearity), ออกแบบวงจรได:ง6าย 
(Simple Circuitry) และ ส้ินเปลืองกําลังงานตํ่า (Low 
Power Consumption) [1], [2]  วงจรกรองความถ่ี
แบบแอนะล็อกมีความสําคัญมากในด:านวิศวกรรม
อิเ ล็กทรอนิกสF  และมีการประยุกตF ใช: งานอย6 าง
กว:างขวางหลายด:าน เช6น ด:านการ ส่ือสาร ด:าน
เครื่องมือวัด โดยเฉพาะอย6างย่ิงในเครื่องวัดทาง
การแพทยF และระบบความคุม [3], [4]  
 จากการสํารวจได:มีการเผยแพร6บทความวิจัยท่ี
เก่ียวข:องกับวงจรกรองความถ่ีเอนกประสงคFในโหมด
กระแส ด:วยอุปกรณFแอกทีฟสมัยใหม6ต6าง ๆ เช6น 
วงจรขยายความนําส6งผ6านกระแส (Operational 
Transconductance Amplifie r: OTA) วงจร
สายพานกระแส (Current Conveyor: CCII) 
วงจรขยายกันชนจากผลต6างกระแส (Current 
Differential Buffer Amplifier: CDBA) วงจรขยาย
ความนําจากผลต6างกระแส (Current Differential 
Transconductance Amplifier: CDTA) จากรายงาน 
[5]-[16] พบข:อด:อยของบทความต6าง ๆ บางประการ
ดังต6อไปน้ี 
 

 1. ใช:อุปกรณFแอกทีฟ และพาสซีฟมาก [5]-[9] 
 2. การตอบสนองความถ่ีบางส6วนเอาตFพุตเป@น
อิมพีแดนซFตํ่า [10]-[11] ในโหมดกระแสจึงเป@นเรื่อง
ยากในการนําไปใช:งาน 
 3. ไม6สามารถความคุมได:ด:วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสF 
[5]-[9], [12] 
 4. ต:องเปล่ียนวงจรจึงได:ผลตอบสนองความถ่ีครบ 
[13]-[14] 
 5. ต:องใช:ตัวเก็บประจุต6อลอย [15]-[16]  
 วงจรกรองความถ่ีเอนกประสงคFเป@นท่ีนิยมและ
แพร6หลายมาก เน่ืองจากสามารถให:ผลตอบสนองได:
ครบทุกฟjงกFชันในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย6างย่ิง
วงจรกรองความถ่ีเอนกประสงคFแบบทูโทมัส ก็เป@นท่ี
นิยมกว6า วงจรกรองความถ่ีเอนกประสงคFแบบอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากโครงสร:างของทูโทมัส มีสมรรถนะของความ
ไวต6ออุปกรณFแอกทีฟ และพาสซีฟตํ่า ใช:อุปกรณFน:อย 
และมีเสถียรภาพสูง [17]-[18] 
 วงจรขยายความนําตามกระแสท่ีควบคุมได:ด:วย
กระแส (Current Control Current Flower 
Transconductance Amplifier: CCCFTA) [19] เป@น
อุปกรณFแอกทีฟท่ีมีการนําเสนอมาไม6นาน [19] มี
ลักษณะเด6นของตัวอุปกรณFคือ แรงดันท่ีขา f ไม6เท6ากับ
ศูนยFจะส6งผ6านกระแสท่ีขา z โดยอัตราการส6งผ6าน
ความนํากระแสด:วยค6าความนํากระแสตัวแรก และ
แรงดันตกคร6อมท่ี z ยังทําให:ส6งผ6านกระแสไปยังขา x+ 
และ x- ด:วยค6าความนํากระแสตัวท่ีสอง อีกท้ังค6า
ความนํากระแสยังสามารถควบคุมได:ด:วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสFจากกระแสไบแอสจากภายนอก จึงทํา
ให:มีการนําอุปกรณFน้ีไปประยุกตFใช:งานเป@นวงจรต6าง ๆ 
มากมายเช6น วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถ่ี 
เป@นต:น 
 ดังน้ันในบทความน้ีนําเสนอ วงจรกรองความถ่ี
เอนกประสงคF ในโหมดกระแสแบบทูโทมัสด:วย 
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CCCFTA เพียงตัวเดียว ต6อร6วมกับตัวเก็บประจุสองตัว
แบบต6อลงกราวนดF ท่ีมีลักษณะเด6นคือสามารถควบคุม
ความถ่ีโพลได:ด:วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสF ปราศจากตัว
ต:านทานภายนอก และจําลองการทํางานโปรแกรม 
PSpice เพื่อเป@นการทดสอบสมรรถนะของวงจรท่ี
นําเสนอ  
 

2.  วงจรและหลักการทํางานของวงจร 
2.1  หลักการทํางานของ CCCFTA 
 เน่ืองจากวงจรท่ีนําเสนอมีอุปกรณF CCCFTA เป@น
อุปกรณFหลักอีกยังใช:อุปกรณFน้ีเพียงตัวเดียว จึงขอ
กล6าวถึง CCCFTA โดยสังเขป สัญลักษณFของอุปกรณF
ท่ีนําเสนอ CCCFTA คล:ายกับ CFTA เพียงแต6แรงดัน
อินพุตของ CCCFTA ไม6เป@นศูนยF และเสมือนมีความ
ต:านทาน Rf ท่ีขา f ซ่ึงเป@นค6าความต:านทานแฝงท่ี
สามารถควบคุมได:ด:วยกระแส Io ท่ีแสดงในรูปท่ี 1 มี
ขาอินพุต 1 ขาคือ f มีเอาตFพุตคือขา z และ x+, x- ท่ี
มีค6าอิมพีแดนซFสูงทุกขา คุณลักษณะความสัมพันธFของ
กระแส และแรงดันดังสมการท่ี (1)  

,

0 0

1 0 0

0 0

f f f

z zc x

x m z

V R I

I V

I g V

     
     =     
     ±        

(1) 

 

 

รูปท่ี 1  สัญลักษณF และวงจรสมมูลของ CCCFTA 
 จากโครงสร:างของ CCCFTA ได:เลือกใช:เป@น
ทรานซิสเตอรFแบบไบโพลารF ดังน้ันค6า Rf และ gm  จะ
มีค6าดังสมการท่ี (2)  

 

    และ           (2) 

เม่ือ VT เป@นศักดาความร:อนท่ีมีค6า 26mV ท่ี

อุณหภูมิห:อง (27°C) 
 

2.2  โครงสร:างของวงจรกรองความถ่ีเอนกประสงคFทู
โทมัส 
 โครงสร:างของวงจรกรองความถ่ีทูโทมัสจะ
ประกอบไปด:วย วงจรอินทิเกรตแบบสูญเสีย (Lossy 
Integrator) กั บ แ บ บ ไ ม6 สู ญ เ สี ย  (Lossless 
Integrator) และวงจรรวม ดังแสดงในรูปท่ี 2 

1

1

1sτ
−

+
2

1

sτ
Σ

in
X

BP
Y

LP
Y

Σ
HPY

 

รูปท่ี 2  โครงสร:างพื้นฐานของวงจรกรองความถ่ีของทู
โทมัส 
 

 จากรูปท่ี 2 สามารถเขียนสมการถ6ายโอน
ของแถบความถ่ีผ6าน (Band Pass Filter: BPF) 
ความถ่ีตํ่าผ6าน (Low Pass Filter: LPF) และความถ่ี
สูงผ6าน (High Pass Filter) ได:สมการท่ี 3, 4 และ 5 
ตามลําดับ 

1

2

1 1 2

1

1 1
BP

in

s
Y

X
s s

τ

τ τ τ

= −
+ +

  (3) 

1 2

2

1 1 2

1

1 1
LP

in

Y

X
s s

τ τ

τ τ τ

= −
+ +

  (4) 

และ  

2

2

1 1 2

1 1
HP

in

Y s

X
s s

τ τ τ

= −
+ +   (5)

 

 

 จากสมการท่ี 3 ถึง 5 ค6าความถ่ีโพล และ
ค6าควอลิต้ีแฟกเตอรF สามารถเขียนดังสมการท่ี 6  

2

T
f

O

V
R

I
=

 

2

B
m

T

I
g

V
=  
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0

1 2

1 O B

T

I I

V C C
ω =  1

0

2

B

O

I C
Q

I C
=

 

 

                                

       และ                   (6)                                      

2.3  วงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสแบบทูโทมัสด:วย 
CCCFTA 
 วงจรกรองความถ่ีโหมดกระแสแบบทูโทมัสด:วย 
CCCFTA ท่ีนําเสนอดังรูปท่ี 4 อันประกอบด:วยวงจร
อินทิเกรเตอรF 2 ตัว ท้ังแบบสูญเสียและไม6สูญเสียกับ
วงจรรวม ในโหมดกระแสวงจรรวมสามารถต6อร6วมกัน
เป@นวงจรรวมได: จึงทําให:ไม6ส้ินเปลืองอุปกรณF  
 

 

รูปท่ี 4 วงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอ 
 

 ดัง น้ันวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอในรูปท่ี 4 
สามารถเขียนสมการถ6ายโอนได:ดังน้ี 

1

2

1 1 2

fBP

min

f f

s

R CI

gsI
s

R C R C C

= −
+ +

  (7)
 

1 2

2

1 1 2

m

fLP
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f f

g
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gsI
s

R C R CC

= −
+ +

  (8) 

2

2

1 1 2

HP

min

f f

I s

gsI
s

R C R C C

= −
+ +

  (9) 

 

       และ           (10) 

จากสมการ ω0 และ Q0 ค6าความถ่ีโพล และค6าควอ

ลิต้ีแฟกเตอรFสามารถปรับได:ด:วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสF

จากการปรับกระแส IO หรือ IB  ย่ิงไปกว6าน้ันสามารถ

หาค6า BW ได:ดังสมการท่ี 11  

 

 

0

0 1

O

T

I
BW

Q V C

ω
= =

   (11) 

2.4  ความไวของวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอ 
    ค6าความไวของวงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอหาได:
จาก 

0 0 1,
O BI I
S S

ω ω= = 0 0

1 2

1
,

2
C CS S
ω ω= = − 0 1

TV
S

ω = −  

0 0

1

1
,

2O

Q Q

I CS S= = 0 0

2

1

2B

Q Q

I CS S= = −
 (12) 

 ค6าความไวของอุปกรณFแอกทีฟ และพาสซีส
ท้ังหมดต:องมีค6าน:อยกว6า  หรือเท6ากับ 1  

 

 

3.  ผลการจําลองการทํางาน 
 เพื่อเป@นการยืนยันสมรรถนะของวงจรท่ีนําเสนอ 
จึงได: จําลองการทํางานของวงจรด:วยโปรแกรม 
PSpice สําหรับทรานซิสเตอรF PNP และ NPN ท่ีใช:ใน
การจําลองการทํางานของวงจร ได:ใช:พารามิเตอรFของ
ทรานซิสเตอรFเบอรF PR200N และ NR200N 
ตามลําดับ ซ่ึงเป@นทรานซิสเตอรFอารFเรยF ALA400 ของ
บริษัท AT&T [20] จากรูปท่ี 5 แสดงโครงสร:างภายใน
ของ CCCFTA ซ่ึงเง่ือนไขในการจําลองการทํางานน้ี
กําหนดให:แหล6งจ6ายของวงจร คือ ±1.5V.  ความ

ต:านทานท่ีเป@นโหลดวงจรเท6ากับ 1Ω ค6าตัวเก็บประจุ 
C1=C2=0.47nF และ IO=IB=50µA จะได:ค6าความถ่ี
โพล 517.524kHz จากการจําลองการทํางาน 
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1
ω

τ τ
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รูปท่ี 5  โครงสร:างภายในของ CCCFTA 
 

 รูปท่ี 6 เป@นผลจําลองการทํางานของการ
ตอบสนองทางความถ่ีของวงจรกรองเอนกประสงคFของ
ทูโทมัสด:วย CCCFTA  เพื่อแสดงให:เห็นผลการจําลอง
อย6างชัดเจนของวงจร การกรองความถ่ีตํ่า การกรอง
ความถ่ีสูง และการกรองแถบความถ่ีผ6าน ในโครงสร:าง
เดียวกันมิได:เปล่ียนแปลง รูปท่ี 7 แสดงให:เห็น
ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรท่ีนําเสนอด:วยการ
ปรับกระแสให: IO=IB ทําการปรับให:มีค6าเท6ากับ 25µA, 
75µA, 150µA  ตามลําดับจะเห็นได:ว6าการปรับกระแส 
IO=IB ทําให: แบนดFวิดทFและความถ่ีโพลจะเปล่ียนแปลง
ไปตามกัน และไม6มีผลต6อค6าควอลิต้ีแฟกเตอรF รูปท่ี 8 
แสดงให:เห็นผลตอบสนองทางความถ่ีของแถบความถ่ี
ผ6านด:วยการปรับกระแส IB=25µA, 75µA, 150µA  
คงกระแส IO=50µA จะเห็นได:ว6าเม่ือปรับกระแส IB 
สูงข้ึนค6าควอลิต้ีแฟกเตอรFก็จะสูงตามด:วย เป@นไปตาม
สมการท่ี 10 รูปท่ี 9, 10 และ รูปท่ี 11 เป@นผลการ
จําลองการทํางานด:วยการป1อนสัญญาณซายนFท่ีความถ่ี
ตัดของวงจร คือ 517.524kHz ในสภาวะเริ่มต:น 
(Transient) จะได:ผลเปรียบเทียบระหว6างอินพุต และ
เอาตFพุตท่ีได:ของวงจรท่ีนําเสนอในแต6ละส6วนในเวลา
เดียวกัน ดังรูปท่ี 9 เป@นผลเปรียบเทียบท่ีได:จากแถบ
ความถ่ีผ6าน รูปท่ี 10 เป@นผลท่ีได:จากความถ่ีตํ่าผ6าน 
และรูปท่ี 11 เป@นผลท่ีได:จากความถ่ีสูงผ6านตามลําดับ 
จะเห็นได:ว6าท่ีเอาตFพุตของวงจรกรองท่ีสามารถนําไป
ต6อใช:งานได:ทันที โดยไม6ต:องใช:วงจรสมดุลภายนอก  
 

 

รูปท่ี 6  ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรกรองท่ี

นําเสนอ 

รูปท่ี 7 ผลตอบสนองของแถบความถ่ีผ6านจากการปรับ

กระแส IO และ IB 

รูปท่ี 8 ผลตอบสนองของแถบความถ่ีผ6านจากการปรับ

กระแส IB และให:กระแส IO คงท่ี  

 

รูปท่ี 9  ผลตอบสนองของการกรองแถบความถ่ีผ6าน

ด:วยรูปคล่ืนซายนFท่ีความถ่ีกลาง 517.524kHz 
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รูปท่ี 10 ผลตอบสนองของการกรองความถ่ีตํ่าผ6าน

ด:วยรูปคล่ืนซายนFท่ีความถ่ีกลาง 

   

รูปท่ี 11 ผลตอบสนองของการกรองความถ่ีสูงผ6าน
ด:วยรูปคล่ืนซายนFท่ีความถ่ีกลาง 

 

4.  สรุป 
 บทความวิจัยเรื่องวงจรกรองความถ่ีเอนกประสงคF
ในโหมดกระแสแบบทูโทมัสด:วย CCCFTA เพียงตัว
เดียวท่ีนําเสนอ ต6อทํางานร6วมกับตัวเก็บประจุสองตัว
แบบต6อลงกราวนดF เหมาะสมในการนําไปทําเป@นไอซี 
เน่ืองจากผลการจําลองการทํางานด:วยโปรแกรม 
PSpice จะเห็นได:ว6าวงจรท่ีนําเสนอ สามารถปรับ
ความถ่ีโพล และค6าควอลิต้ีแฟกเตอรFได:ด:วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสFด:วยการปรับกระแสไบแอส ปราศจาก
ตัวต:านทานภายนอกและอุปกรณFต6อลอย ท่ีเอาตFพุต
ของวงจรมีอิมพีแดนซFสูง จึงสามารถนําไปต6อใช:งานได:
ทันทีในโหมดกระแส เน่ืองจากไม6ต:องมีวงจรสมดุลอ่ืน
ใดเพื่อให:ได: เอาตFพุต วงจรท่ีนําเสนอมีอัตราการ
ส้ินเปลืองกําลังงาน 1.31mW ท่ีแหล6งจ6าย ±1.5V.  
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การออกแบบสายอากาศชPองเปดรูปแอลคูPสําหรับใช�งานโครงขPายท�องถิ่นไร�สาย 
Design of Double L-shaped Slot Antenna for WLAN Application 
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บทคัดยPอ 
     งานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอการศึกษาและออกแบบ
สายอากาศช6องเปAด โดยมีวัตถุประสงคF เพื่อให: มี
คุณสมบัติเรโซแนนซFท่ีสองความถ่ีคือ ความถ่ี 2.4 
GHz และ 5.2  GHz สําหรับใช:งานกับโครงข6าย
ท:องถ่ินไร:สาย (WLAN) สายอากาศน้ีมีโครงสร:าง
ประกอบด:วย ช6องปAดรูป ตัวแอลคู6และมีสายส6 ง
สัญญาณแบบท6อนําคล่ืนระนาบร6วม  )CPW-fed   (บน
ระนาบกราวดF ในการศึกษาและวิเคราะหFคุณลักษณะ
ของสายอากาศสายอากาศนี้ใช:วิธีการวิเคราะหFด:วยวิธี 
FDTD โดยใช:วิธีการปรับเปล่ียนพารามิเตอรFต6าง ๆ 
ของสายอากาศแบบช6องเปAด ซ่ึงผลท่ีได:จากการจําลอง
ได:สองความถ่ีเรโซแนนซFโดยแบนดFวิธครอบคลุมแถบ
ความถ่ีท่ีต:องการได: ตามมาตรฐานของโครงข6าย
ท:องถ่ินไร:สาย  )WLAN  (IEEE 802.11b/g (2.4-2.48 
GHz) และ IEEE 802.11a (5.15-5.35 GHz) และ
แบบรูปการแผ6พ ลังงานสนามระยะไกลท้ังสอง
ความถ่ีเรโซแนนซFเป@นแบบ 2 ทิศทาง  
 

คําสําคัญ: สองความถ่ี สายอากาศช6องเปAด รูปแอลคู6 
 

Abstract 
 This paper presents the study and design 
of slot antenna at 2.4 GHz and 5.2 GHz for 
Wireless Local Area Network (WLAN) 
applications. This antenna consists a double 
slot and fed by coplanar waveguide (CPW- 

 
Fed) on the ground plane. The antenna is 
analyzed by using Finite Difference Time 
Domain (FDTD) method for study 
characteristics of slot antenna. The simulated 
results can be obtained impedance 
bandwidth for two operating bands that can 
cover the required bandwidths of IEEE 802.11 
b/g (2.4-2.483 GHz) and IEEE 802.11 a (5.15-
5.35 GHz) WLAN standard. The far-field 
radiation patterns of two resonance 
frequencies are bi-directional. 
 

Keywords: dual frequency, slot antenna, 
double L-shaped 
 

1.  บทนํา 
 ในปjจจุบันน้ีระบบการส่ือสารข:อมูลข6าวสารแบบไร:
สายได:มีการพัฒนา และเติบโตข้ึนอย6างรวดเร็วไม6ว6าจะ
เป@น การส่ือสารดาวเทียม ระบบโทรศัพทFเคล่ือนท่ี 
และโครงข6ายท:องถ่ินไร:สาย (WLAN) เป@นต:น โดยการ
ส่ือสารข:อมูลเหล6า น้ีล:วนแล:วแต6ใช:ความถ่ีในย6าน
ความถ่ีไมโครเวฟ ในการรับ-ส6งข:อมูลผ6านคล่ืนวิทยุ
ท้ั ง ส้ิ น  ร ะ บ บ เ ค รื อ ข6 า ย ไ ร: ส า ย  ( Wireless 
Communication Systems) แบ6งได:เป@น 3 ลักษณะ 
ตามระยะทางของการติดต6อส่ือสาร คือ โครงข6ายไร:
สายระดับบุคคล (Wireless Personal Area 
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Network: WPAN)  โครงข6ายท:องถ่ินไร:สาย 
(Wireless Local Area Network : WLAN) และ 
โครงข6ายบริเวณกว:างไร:สาย (Wireless Wide Area 
Network :WWAN) เป@นต:น ระบบโครงข6ายท:องถ่ินไร:
สายนับเป@นการส่ือสารหน่ึงท่ีในปjจจุบันมีการใช:กัน
แพร6หลายมากข้ึนเป@นลําดับ เน่ืองจากระบบน้ีมีความ
ยืดหยุ6นสูง เพราะว6าเป@นระบบท่ีใช:คล่ืนวิทยุในการรับ-
ส6 งข:อ มูล โดยการ ส่ือสาร น้ี ถูกกําหนดไว:ภายใต:
มาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g ในการรับและส6งข:อมูล
ข6าวสาร สายอากาศนับได:ว6าเป@นอุปกรณFหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญในการเช่ือมโยงกับระบบการส่ือสารเพื่อ
รับ-ส6งข:อมูลข6าวสารในปjจจุบันท่ีมีความเป@นมัลติมีเดีย
มากข้ึน สายอากาศชนิดหน่ึงท่ีนํามาใช:ในการเช่ือมโยง
เพื่อใช:รับ-ส6งข:อมูลข6าวสารในย6านความถ่ีไมโครเวฟคือ
สายอากาศแบบไมโครสตริป ซ่ึ ง มีข:อ ดีคือ เป@น
สายอากาศท่ีมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา ราคาถูกเม่ือ
เปรียบเทียบกับสายอากาศแบบอ่ืน ๆ และในหลายป!ท่ี
ผ6านมีนักวิจัยด:านการส่ือสารไร:สายหลายๆ ท6านท่ีการ
ออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปสําหรับ
โครงข6ายท:องถ่ินไร:สาย (WLAN) ทําการศึกษาและ
พัฒนาในหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบการป1อน
สัญญาณท่ีแตกต6าง ๆ กัน เช6น สายอากาศช6องเปAด
แบบวงแหวน [1] สายอากาศแบบไดโพล [2] รูป
ตัวอักษรเอฟ [3] รูปตัวแอล [4] รูปส่ีเหล่ียมผืนผ:า [5] 
สายอากาศไมโครสตริปแพทซFรูปตัววี [6] และ
สายอากาศไมโครสตริปแพทซFรูปหกเหล่ียม [7] เป@น
ต:น สําหรับสายอากาศท่ีกล6าวมาน้ันค6อนข:างจะมี
ข:อจํากัดกล6าวคือ แบนดFวิดทFค6อนข:างแคบ มีรูปแบบท่ี
ค6อนข:างซับซ:อน และค6อนข:างทําแมตชF ช่ิงได:ยาก 
ดังน้ัน ในการออกแบบและวิเคราะหFสายอากาศแบบ
ช6องเปAดท่ีป1อนด:วยสายส6งสัญญาณแบบท6อนําคล่ืน
ระนาบร6วมท่ีมีโครงสร:างพื้นฐาน และง6ายในการ

ทําแมตชFอิมพีแดนซFเพื่อให:สามารถรองรับกับโครงข6าย
ท:องถ่ินไร:สาย (WLAN) 
 งานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอการศึกษาและออกแบบ
สายอากาศช6องเปAดรูปตัวแอลคู6 ท่ีป1อนด:วยสายส6ง
สัญญาณแบบท6อนําคล่ืนระนาบร6วม ซ่ึงเป@นรูปร6างท่ีไม6
ซับซ:อนโดยมีวัตถุประสงคFเพื่อให:ได:สองย6านความถ่ีคือ 
ความถ่ี 2.4 GHz และ 5.2 GHz สําหรับใช:งานกับ
โครงข6ายท:องถ่ินไร:สาย (WLAN) โดยใช:การวิเคราะหF
ด:วยวิธี FDTD เพื่อให:ได:สองความถ่ีเรโซแนนซF และมี
แบนดFวิดทFสามารถครอบคลุมแถบความถ่ีท่ีต:องการได: 
ตามมาตรฐานของโครงข6ายท:อง ถ่ินไร:สาย IEEE 
802.11b/g 
 

2.  การออกแบบสายอากาศไมโครสตริป 
 การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบช6องเปAด 
ท่ีป1อนสัญญาณโดยสายส6งสัญญาณแบบท6อนําคล่ืน
ระนาบร6วม   ส่ิงท่ีจําเป@นต:องทําเป@นอันดับแรก คือ 
การเลือกชนิดของวัสดุฐานรอง (Substrate)  เพื่อ
นําเอาค6าคุณสมบัติต6าง ๆ มาใช:ในการคํานวณหาความ

กว: างของ CPW ค6 าความยาวคล่ืนสัมพัทธF  (λg) 
ความถ่ีเรโซแนนซFท่ีต:องการออกแบบ และการ
ออกแบบจําลองสายอากาศด:วยวิธีผลต6างสืบเน่ือง
จํากัดในโดเมนเวลา (FDTD) [10] ซ่ึงสามารถอธิบาย
ได:ตามลําดับดังน้ี  
 การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยฉบับน้ีเลือกใช:
วัสดุฐานรอง (Substrate) แบบ RT/duroid 5880 ซ่ึง
มีค6าคุณสมบัติดังน้ี 

 - ค6าคงตัวไดอิเล็กตริก (εr) เท6ากับ 2.20  

 - ค6า Loss tangent (tanδ) เท6ากับ 0.0009  
 - ความหนาของวัสดุฐานรอง (h) เท6ากับ  
             1.575 มิลลิเมตร   

 - ค6าความนําของวัสดุตัวนํา (σ) เท6ากับ  
             4.9x107s/m 
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-  ค6าความหนาของวัสดุตัวนํา 
   0.017 มิลลิเมตร 

 การออกแบบสายอากาศแบบช6องเปAดท่ีป1อนด:วย
สายส6 ง สัญญาณแบบท6 อ นํ าค ล่ืนระนาบร6 วม มี
พารามิเตอรFสําคัญท่ีเป@นตัวกําหนดความถ่ีเรโซแนนซFท่ี
ต:องการ คือ ความยาวรวมท้ังหมดของวงรอบช6องเปAด  
การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยน้ีจะทําการ
ออกแบบสายอากาศสองความถ่ีท่ี 2.4 GHz 
GHz โดยค6าความยาวท่ีทําการคํานวณน้ันจะมีการ

อ:างอิงกับความยาวคล่ืนสัมพัทธF (λg) [9] 
แรกคือ ความถ่ี 2.4 GHz เพียงอย6างเดียวเท6าน้ัน 

 

3. โครงสร�างของสายอากาศแบบชPองเปด 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 โครงสร:างสายอากาศแบบช6องเปAด
 

 พารามิเตอรFของสายอากาศช6องเปAดท่ีป1อนด:วยสาย
ส6งสัญญาณแบบท6อนําคล่ืนระนาบร6วมดังแสดงในรูปท่ี 
1 มีดังน้ีคือ 

 L   คือ ความยาวของสายอากาศช6องเปAด
 ด:านนอก  
 L1  คือ ความยาวของสายอากาศช6องเปAด
 ด:านใน 

  W   คือ ความกว:างของสายอากาศช6องเปAด
   ด:านบน  
  W1  คือ ความกว:างของสายอากาศช6องเปAด
   ด:านล6าง  
  G   คือ ระยะห6างระหว6างสายส6งสัญญาณ
   แบบท6อนํา คล่ืนระนาบร6วม
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ค6าความหนาของวัสดุตัวนํา t เท6ากับ 

การออกแบบสายอากาศแบบช6องเปAดท่ีป1อนด:วย
สายส6 ง สัญญาณแบบท6 อ นํ าค ล่ืนระนาบร6 วม มี
พารามิเตอรFสําคัญท่ีเป@นตัวกําหนดความถ่ีเรโซแนนซFท่ี
ต:องการ คือ ความยาวรวมท้ังหมดของวงรอบช6องเปAด  
การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยน้ีจะทําการ

2.4 GHz และ 5.2 
โดยค6าความยาวท่ีทําการคํานวณน้ันจะมีการ

[9] ของความถ่ี
เพียงอย6างเดียวเท6าน้ัน  

โครงสร�างของสายอากาศแบบชPองเปด  

โครงสร:างสายอากาศแบบช6องเปAด 

พารามิเตอรFของสายอากาศช6องเปAดท่ีป1อนด:วยสาย
ดังแสดงในรูปท่ี 

คือ ความยาวของสายอากาศช6องเปAด 

คือ ความยาวของสายอากาศช6องเปAด 

คือ ความกว:างของสายอากาศช6องเปAด 

ความกว:างของสายอากาศช6องเปAด 

ะห6างระหว6างสายส6งสัญญาณ 
คล่ืนระนาบร6วม  

  CW  คือ ความกว:างของสายส6งสัญญาณแบบ
   ท6อนําคล่ืนระนาบร6วม
 

4.  ผลการจําลองของสายอากาศแบบชPองเปด
 การออกแบบสายอากาศช6องเปAดท่ีป1อนด:วยสายส6ง
สัญญาณแบบท6อนําคล่ืนระนาบร6วม อันดับแรก ทํา
การออกแบบสายอากาศรูปส่ีเหล่ียมผืนผ:าท่ีความถ่ี 
2.4 GHz โดยค6าท่ีได:จากการคํานวนมีดังน้ี ความยาว 
L เท6ากับ 42.9 มิลลิเมตร และความกว:าง 
5.7 มิลลิเมตร โดยมีความกว:าง
สัญญาณ (G) เท6ากับ 3 มิลลิเมตร และช6องเปAดท่ีเป@น
สายส6 ง สัญญาณ (CW)  เท6 า กับ  
ตามลําดับ  
 

รูปท่ี 2 การสูญเสียย:อนกลับ
ช6องเปAด

 

ลําดับถัดมา ทําการปรับเปล่ียนรูปร6างของสายอากาศ
เป@นรูปตัวแอลคู6 เพื่อทําให:เกิดความถ่ีท่ีสองท่ีความถ่ี 
5.2 GHz โดยค6าพารามิเตอรFท่ีให:ผลดีท่ีสุดมีดังน้ีคือ 
เท6ากับ 46.2 มิลลิเมตร W 
เท6ากับ 7.5 มิลลิเมตร และ 
โดยผลการจําลองท่ีได:แสดงในรูปท่ี 
ตามลําดับ 
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คือ ความกว:างของสายส6งสัญญาณแบบ 
ท6อนําคล่ืนระนาบร6วม  

ผลการจําลองของสายอากาศแบบชPองเปด 
การออกแบบสายอากาศช6องเปAดท่ีป1อนด:วยสายส6ง

สัญญาณแบบท6อนําคล่ืนระนาบร6วม อันดับแรก ทํา
การออกแบบสายอากาศรูปส่ีเหล่ียมผืนผ:าท่ีความถ่ี 

โดยค6าท่ีได:จากการคํานวนมีดังน้ี ความยาว 
มิลลิเมตร และความกว:าง (W) เท6ากับ 

มิลลิเมตร โดยมีความกว:างระยะระหว6างสายส6ง
มิลลิเมตร และช6องเปAดท่ีเป@น

เท6 า กับ  0 . 3  มิล ลิ เ มตร 

 

การสูญเสียย:อนกลับ (S11) ของสายอากาศ 
ช6องเปAด 

ทําการปรับเปล่ียนรูปร6างของสายอากาศ
เป@นรูปตัวแอลคู6 เพื่อทําให:เกิดความถ่ีท่ีสองท่ีความถ่ี 

โดยค6าพารามิเตอรFท่ีให:ผลดีท่ีสุดมีดังน้ีคือ L 
W เท6ากับ 7.5 มิลลิเมตร L1 

มิลลิเมตร และ W1  เท6ากับ 3 มิลลิเมตร 
งท่ีได:แสดงในรูปท่ี 2 ถึงรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 3 VSWR ของสายอากาศแบบช6องเปAด
 

รูปท่ี 4 อินพุตอิมพีแดนซFของสายอากาศแบบช6องเปAด
 

 จากรูปท่ี 2 แสดงค6าการสูญเสียย:อนกลับ
ของสายอากาศช6องเปAด ซ่ึงผลท่ีได:จากการจําลองได:
สองความถ่ีเรโซแนนชFคือ 2.46 GHz 
สูญเสียย:อนกลับเท6ากับ -42.51 dB 
5.20 GHz มีค6าการสูญเสียย:อนกลับ เท6ากับ 
dB อัตราส6วนแรงดันคล่ืนน่ิงของท้ังสองความถ่ีเร
โซแนนชFใกล:เคียงกับ 1 และอินพุตอิมพีแดนซFท่ีความถ่ี 
2.46 GHz และท่ีความถ่ี 5.20 GHz ใกล:เคียงกับ 
โอหFม ดังแสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 
คุณลักษณะต6าง ๆ ของสายอากาศช6องเปAดแสดงดัง
ตารางท่ี 1 
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ของสายอากาศแบบช6องเปAด 

 

อินพุตอิมพีแดนซFของสายอากาศแบบช6องเปAด 

แสดงค6าการสูญเสียย:อนกลับ (S11) 
ของสายอากาศช6องเปAด ซ่ึงผลท่ีได:จากการจําลองได:

2.46 GHz โดยมีค6าการ
42.51 dB และ ท่ีความถ่ี 

มีค6าการสูญเสียย:อนกลับ เท6ากับ -45.05 
ท้ังสองความถ่ีเร

อินพุตอิมพีแดนซFท่ีความถ่ี 
ใกล:เคียงกับ 50 

4 ตามลําดับ และ
คุณลักษณะต6าง ๆ ของสายอากาศช6องเปAดแสดงดัง

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะต6าง ๆ ของสายอากาศช6องเปAด
สองความถ่ีท่ีป1อนด:วยสายส6งสัญญาณแบบท6อนําคล่ืน
ระนาบร6วม 

คุณลักษณะของสายอากาศ 
ความถี่เรโซแนนชF

ท่ี 2.46 GHz
S11 พารามิเตอรF -42.51 dB

อัตราส6วนแรงดันคล่ืนน่ิง 
(VSWR) 

1.001

จํานวนจริงของอินพุต
อิมพีแดนซF (Zin real) 

50.26 

จํานวนจินตราภาพของ
อินพุตอิมพีแดนซF 

(Zin Imag) 
-0.52

อัตราขยาย (Gain) 3.07 dBi

แบนดFวิดทF 
0.69 GHz

(2.13-
  

 จากตารางท่ี 1 ได:สองความถ่ีเรโซแนนชFคือ 
GHz โดยมีค6าการสูญเสียย:อนกลับ
และท่ีความถ่ี 5.20 GHz 
เท6ากับ -45.05 dB โดยผลท่ีได:จากการจําลองสามารถ
ครอบคลุมแถบความถ่ีเป@นไปตามมาตราฐาน
802.11b/g (2.4-2.4835 GHz) 
(5.150-5.350 GHz) ตามวัตถุประสงคF ค6าอินพุตอิมพิ
แดนซF (Zin)  ของสายอากาศท่ี 
ความถ่ี 5.2. GHz จะมีค6าประมาณ
อัตราส6วนแรงดันคล่ืนน่ิง จะใกล:เคียงกับ 
อัตราขยาย เท6ากับ 3.07 dBi
2.45 GHz และ 5.2 GHz ตามลําดับ

       

(ก) ระนาบ xy   ความถ่ี 2.40 

มกราคม-มิถุนายน 2558 

คุณลักษณะต6าง ๆ ของสายอากาศช6องเปAด
สองความถ่ีท่ีป1อนด:วยสายส6งสัญญาณแบบท6อนําคล่ืน

ความถี่เรโซแนนชF 
2.46 GHz 

ความถี่เรโซแนนชF 
ท่ี 5.20 GHz 

42.51 dB -45.05 dB 

1.001 1.001 

50.26 โอหFม 50.25 โอหFม 

0.52 โอหFม 0.11 โอหFม 

3.07 dBi 3.28 dBi 

0.69 GHz 
-2.82 GHz) 

0.91 GHz 
(4.72-5.81 GHz) 

ได:สองความถ่ีเรโซแนนชFคือ 2.46 
โดยมีค6าการสูญเสียย:อนกลับ เท6ากับ -42.51 dB 

 มีค6าการสูญเสียย:อนกลับ 
โดยผลท่ีได:จากการจําลองสามารถ

ครอบคลุมแถบความถ่ีเป@นไปตามมาตราฐาน IEEE 
2.4835 GHz) และ IEEE 802.11a 

ตามวัตถุประสงคF ค6าอินพุตอิมพิ
ของสายอากาศท่ี 2.46 GHz และ ท่ี

จะมีค6าประมาณ 50 โอหFม 
อัตราส6วนแรงดันคล่ืนน่ิง จะใกล:เคียงกับ 1 และ มี

3.07 dBi และ 3.28 dBi ท่ีความถ่ี 
ตามลําดับ 

        

40 GHz    (ข) ระนาบ xz 
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(ค) ระนาบ xy     ความถ่ี 5.20 GHz  
รูปท่ี 5 แบบรูปการพลังงานสนามระยะไกลของ

สายอากาศแบบช6องเปAด
 

 จากผลการจําลองแบบรูปการแผ6พลังงานสนาม
ระยะไกลในระนาบสนามแม6เหล็ก (xy
ระนาบสนามไฟฟ1า (xz-plane) จะแสดงในรูปท่ี 
การแผ6กระจายสนามระยะไกลของสองความถ่ีใน
ระนาบสนามแม6 เหล็กเป@นแบบรอบทิศทาง และ
ระนาบของสนามไฟฟ1าของสองความถ่ีเรโซแนนซFเป@น
แบบสองทิศทาง (bi-directional) 
 จากผลการจําลองท่ี ดี ท่ี สุดของสองความถ่ีเร
โซแนนชF คือ 2.45 GHz และ 5.2 GHz 
สูญเสียย:อนกลับ เท6ากับ -42.51 dB  และ 
ดังน้ัน การออกแบบและศึกษาวิเคราะหFสายอากาศใน
งานวิจัยฉบับน้ีสามารถรองรับโครงข6ายท:องถ่ินไร:สาย 
 

5.  สรุป 
 การออกแบบสายอากาศช6องเปAดรูปตัวแอลคู6ท่ีป1อน
ด:วยสายส6งสัญญาณแบบท6อนําคล่ืนระนาบร6วมสําหรับ
ระบบการส่ือสารท:องถ่ินไร:สาย (WLAN) 
จําลองท่ีได:มีสองความถ่ีเรโซแนนชFคือ 
5.20 GHz  ซ่ึงมีค6าการสูญเสียย:อนกลับ เท6ากับ  
42.51 dB   และ -45.05 dB  โดยมีแบนดFวิดทFท่ี
ความถ่ี 2.4 GHz เท6ากับ 0.69 GHz 
ความถ่ี 2.13 GHz ถึง 2.82 GHz และท่ีความถ่ี 
GHz มีแบนดFวิดทF เท6ากับ 0.91 dB 
ความถ่ี 4.72 GHz ถึง 5.81 GHz  
สายอากาศ เท6ากับ 2.78 dBi ท่ีความถ่ี 
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GHz    (ง) ระนาบ xz 
แบบรูปการพลังงานสนามระยะไกลของ

สายอากาศแบบช6องเปAด 

จากผลการจําลองแบบรูปการแผ6พลังงานสนาม
xy-plane) และ

จะแสดงในรูปท่ี 5 ซ่ึง
การแผ6กระจายสนามระยะไกลของสองความถ่ีใน
ระนาบสนามแม6 เหล็กเป@นแบบรอบทิศทาง และ
ระนาบของสนามไฟฟ1าของสองความถ่ีเรโซแนนซFเป@น

จากผลการจําลองท่ี ดี ท่ี สุดของสองความถ่ีเร
5.2 GHz มีค6าการ

และ -45.05 dB 
ดังน้ัน การออกแบบและศึกษาวิเคราะหFสายอากาศใน
งานวิจัยฉบับน้ีสามารถรองรับโครงข6ายท:องถ่ินไร:สาย  

การออกแบบสายอากาศช6องเปAดรูปตัวแอลคู6ท่ีป1อน
แบบท6อนําคล่ืนระนาบร6วมสําหรับ

(WLAN) จากผลการ
จําลองท่ีได:มีสองความถ่ีเรโซแนนชFคือ 2.46 GHz และ 

มีค6าการสูญเสียย:อนกลับ เท6ากับ  -
โดยมีแบนดFวิดทFท่ี

 ครอบคลุมแถบ
และท่ีความถ่ี 5.2 

0.91 dB ครอบคลุมแถบ
  อัตราขยายของ

ท่ีความถ่ี 2.4 GHz และ 

2.87 dBi ท่ีความถ่ี 5.2 GHz
พลังงานสนามระยะไกลระนาบสนามไฟฟ1าของสอง
ความถ่ีเป@นแบบสองทิศทาง 
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การหาทิศทางของอุปกรณGสื่อสารเคลื่อนที่โดยใช� HTML5 สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
Direction Finding of Mobile Using HTML5 for Augmented Reality Technology 
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บทคัดยPอ 
     บทความน้ีนําเสนอการหาทิศทางของอุปกรณF
ส่ือสารเคล่ือนท่ีด:วย HTML5 – Geolocation API ซ่ึง
การหาทิศทางเป@นข้ันตอนหน่ึงในการพัฒนาเทคโนโลยี
เสมือนจริง โดยได:นํา coords.heading ท่ีใช:ในระบบ 
GPS มาใช:งาน ผลการทดลองพบว6าการระบุทิศทางมี
ความผิดพลาดเฉล่ีย 5.8 องศา เม่ือเทียบกับการระบุ
ทิศทางจากเข็มทิศ และจํานวนครั้งเฉล่ียท่ีใช:ในการ
คํานวณมีค6าเป@น 5.7 ครั้งต6อการระบุทิศทาง 
 

คํ า สํ า คั ญ : เ ท ค โ น โ ล ยี เ ส มื อ น จ ริ ง , HTML5, 
Geolocation API 
 

Abstract 
     This paper presents direction finding of 
mobile using HTML5 – Geolocation API. 
Direction finding is the one of the augmented 
reality’s process. The attribute of Geolocation 
API, coords.heading, is used in this work. The 
result shows that the error of finding direction 
is 5.8 degrees compared with compass and 
the times of calculation is 5.7. 
 

Keywords: Augmented Reality, HTML5, 
Geolocation API 
 

 
 

 
1. บทนํา 
    เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 
เป@นเทคโนโลยีความจริงเสมือนประเภทหน่ึงท่ีมีการ
นํามาผนวกกับเทคโนโลยีภาพ โดยอาศัยการเพิ่ม
ภาพเสมือนของโมเดลสามมิติซ่ึงสร:างจากคอมพิวเตอรF
ลงไปในภาพถ6ายจากกล:องวิดีโอ หรือกล:องในอุปกรณF
ส่ือสารเคล่ือนท่ีแบบเฟรมต6อเฟรม การนําเทคโนโลยี 
AR มาใช:บนอุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีได:รับความสนใจ
มาโดยตลอด เน่ืองจากอุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีมีผู:ใช:
จํานวนมาก และสามารถพกพาได:อย6างสะดวก การใช:
งานจะเป@นลักษณะใช:กล:องวิดีโอถ6ายภาพในระดับ
สายตา แล:วข:อมูลของสถานท่ีจะปรากฏให:เห็นบน
หน:าจอ โดยผู:พัฒนาโปรแกรม Layar ซ่ึงนับเป@น AR 
browser รายแรกของโลก[1] ได:นําเสนอเทคโนโลยี 
AR ในลักษณะท่ีกล6าวมาน้ีเช่ือมโยงกับข:อมูลของ
สถานท่ีท่ีแสดง เช6น เว็บไซตF หรือหมายเลขโทรศัพทFท่ี
เ ก่ียวข:องซ:อนทับบนสถานท่ีน้ันๆ นอกจากน้ียังมี
ผู:พัฒนาโปรแกรม AR Browser เพิ่มอีก เช6น junaio 
Wikitude Aurasma ซ่ึงแต6ละผู:ผลิตจะพัฒนา
โปรแกรมให:ครอบคลุมระบบปฏิบัติการบนอุปกรณF
ส่ือสารเคล่ือนท่ีทุกรุ6น เพื่อความสะดวกของผู:ใช:งาน 
หลักการทํางานของโปรแกรม AR Browser จะแสดง
ได:ดังภาพท่ี 1 โดยข้ันตอนจะสัมพันธFกันระหว6าง 3 
ส6วนหลัก คือ อุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ี โปรแกรม AR 
Browser และเครื่องแม6ข6าย 
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ภาพท่ี 1 หลักการทํางานของโปรแกรม 

     การทํางานของโปรแกรม AR Browser 
จากอุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีเรียกใช:งานโปรแกรม 
Browser แล:วโปรแกรมจะทําการดึงข:อมูลท่ีถูกจัดเก็บ
ไว:ในเครื่องแม6ข6ายมาประมวลผล เช6น ช่ือสถานท่ี หรือ
ตําแหน6งท่ีต้ัง โดยจะใช:หลักการประมวลผลภาพมา
จัดการวางผลลัพธFท่ีได:ซ:อนทับกับภาพจริง จากน้ันจึง
ทําการแสดงผลผ6านทางจอภาพของอุปกรณFส่ือสาร
เคล่ือนท่ี 
     การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีจะ
แตกต6างกันไปตามระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ เช6น จะใช:
ภาษา Java สําหรับการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ 
Android หรือใช:ภาษา Objective-C 
พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ iOS แต6ในปjจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยี HTML5 มาพัฒนาโปรแกรมร6วมด:วย โดย
เทคโนโลยี HTML5 ถูกสร:างข้ึนเพื่อพัฒนาเว็บไซตFท่ีไม6
ต:องการส6วนขยาย (Plug-in) ทําให:ผู:ใช:งานไม6
จําเป@นต:องติดต้ังโปรแกรมอ่ืนๆ เพิ่ม เม่ือนําข:อดีของ
เ ท ค โ น โ ล ยี  HTML5  ม า วิ เ ค ร า ะ หF แ ล: ว  จึ ง มี
แนวความคิดท่ีจะนํามาพัฒนาโปรแกรมเสมือนจริง ซ่ึง
จะทําให:การแสดงผลจะไม6ถูกจํากัดอยู6ท่ี
Browser เพียงแค6อุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีสามารถเปAด
เว็บไซตFผ6านโปรแกรมเว็บบราวเซอรF (Web Browser) 
เช6น Chrome Firefox หรือ Opera ได: ก็จะสามารถ
ใช:งานโปรแกรมเสมือนจริงได:ด:วย 
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โปรแกรม AR Browser 

AR Browser จะเริ่มต:น
จากอุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีเรียกใช:งานโปรแกรม AR 

แล:วโปรแกรมจะทําการดึงข:อมูลท่ีถูกจัดเก็บ
ไว:ในเครื่องแม6ข6ายมาประมวลผล เช6น ช่ือสถานท่ี หรือ
ตําแหน6งท่ีต้ัง โดยจะใช:หลักการประมวลผลภาพมา
จัดการวางผลลัพธFท่ีได:ซ:อนทับกับภาพจริง จากน้ันจึง
ทําการแสดงผลผ6านทางจอภาพของอุปกรณFส่ือสาร

บนอุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีจะ
แตกต6างกันไปตามระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ เช6น จะใช:

สําหรับการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ 
C สําหรับการ

แต6ในปjจจุบันมีการนํา
มาพัฒนาโปรแกรมร6วมด:วย โดย
ถูกสร:างข้ึนเพื่อพัฒนาเว็บไซตFท่ีไม6

ทําให:ผู:ใช:งานไม6
จําเป@นต:องติดต้ังโปรแกรมอ่ืนๆ เพิ่ม เม่ือนําข:อดีของ

ม า วิ เ ค ร า ะ หF แ ล: ว  จึ ง มี
แนวความคิดท่ีจะนํามาพัฒนาโปรแกรมเสมือนจริง ซ่ึง
จะทําให:การแสดงผลจะไม6ถูกจํากัดอยู6ท่ีโปรแกรม AR 

เพียงแค6อุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีสามารถเปAด
(Web Browser) 
ได: ก็จะสามารถ

2. การใช� HTML5 ในเทคโนโลยีเสมือนจริง
     การพัฒนาเว็บไซตFได:มีการสร:างมาตรฐานภาษา
ข้ึนเรียกว6า HTML5 ซ่ึงเป@นภาษาท่ีไม6จําเป@นต:องพึ่งพา
เทคโนโลยีอ่ืนมาร6วมทํางาน เช6น 
ต:น มาตรฐานของ HTML5 
น:อย 2 ส6วน [2] คือ ส6วนการแสดงข:อมูล ซ่ึงจะ
เหมือนกับ HTML รุ6นก6อนหน:า 
โครงสร:างข:อมูล ซ่ึงจะเหมือนกับโครงสร:าง 
ในขณะท่ีโปรแกรมเว็บบราวเซอรFของผู:ผลิตต6างๆ ก็มุ6ง
พัฒนาให:รองรับกับมาตรฐาน 
มาตรฐานของ HTML5 จะทําการแบ6งข:อมูลแต6ละส6วน
ด:วยอีเลเมนตF (element) ซ่ึงเป@นข:อดีของ 
ช6วยให:การพัฒนาเว็บไซตFเป@นไปด:วยความมีระเบียบ
และง6ายต6อการแก:ไข นอกจากน้ีในแต6ละอีเลเมนตF
มีคุณสมบัติ (attribute) เป@นตัวกําหนดการใช:งานให:
หลากหลายมาก ข้ึน อีก  ในปj จ จุ บันได: มี การ นํา
เทคโนโลยี HTML5 มาพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณF
ส่ือสารเคล่ือนท่ีในรูปแบบ Cross
เป@นการพัฒนาโดยไม6ต:องใช:ภาษาด้ังเดิม 
ของระบบปฏิบัติการน้ัน ๆ แต6การใช:งาน 
มีข:อจํากัดในการเข:าถึงการใช:งานอุปกรณFบางตัว เช6น 
ระบบเซ็นเซอรF กล:อง ระบบไฟลFเก็บข:อมูล เข็มทิศ 
เป@นต:น อีกท้ังยังข้ึนอยู6กับโปรแกรมเว็บบราวเซอรFท่ีใช:
งานอีกด:วย การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช: 
HTML5 จะต:องตรวจจับตําแหน6งของผู:ใช:งานให:ได:
ก6อน แล:วจึงทําการซ:อนทับด:วยภาพท่ีต:องการลงไป 
เน่ืองจาก HTML5 เป@นเทคโนโลยีเว็บจึงมีข:อจํากัด
หลายอย6 าง  ประการแรกคือการเข: า กันได:ของ
โปรแกรมเว็บบราวเซอรFแต6ละผู:ผลิต และประก
สองคือการใช:งานระบบตรวจจับของอุปกรณFท่ีไม6
สามารถใช:ได:อย6างสมบูรณF 
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ในเทคโนโลยีเสมือนจริง 
การพัฒนาเว็บไซตFได:มีการสร:างมาตรฐานภาษา

ซ่ึงเป@นภาษาท่ีไม6จําเป@นต:องพึ่งพา
เทคโนโลยีอ่ืนมาร6วมทํางาน เช6น Flash Player เป@น

 มีการกําหนดหน:าท่ีอย6าง
คือ ส6วนการแสดงข:อมูล ซ่ึงจะ

รุ6นก6อนหน:า และอีกส6วนคือ ส6วน
โครงสร:างข:อมูล ซ่ึงจะเหมือนกับโครงสร:าง XML 
ในขณะท่ีโปรแกรมเว็บบราวเซอรFของผู:ผลิตต6างๆ ก็มุ6ง
พัฒนาให:รองรับกับมาตรฐาน HTML5 น้ีด:วย ซ่ึงตาม

จะทําการแบ6งข:อมูลแต6ละส6วน
ซ่ึงเป@นข:อดีของ HTML5 ท่ี

ให:การพัฒนาเว็บไซตFเป@นไปด:วยความมีระเบียบ
และง6ายต6อการแก:ไข นอกจากน้ีในแต6ละอีเลเมนตF ยัง

เป@นตัวกําหนดการใช:งานให:
หลากหลายมาก ข้ึน อีก  ในปj จ จุ บันได: มี การ นํา

มาพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณF
Cross-platform [3] ซ่ึง

เป@นการพัฒนาโดยไม6ต:องใช:ภาษาด้ังเดิม (Native) 
ของระบบปฏิบัติการน้ัน ๆ แต6การใช:งาน HTML5 จะ
มีข:อจํากัดในการเข:าถึงการใช:งานอุปกรณFบางตัว เช6น 
ระบบเซ็นเซอรF กล:อง ระบบไฟลFเก็บข:อมูล เข็มทิศ 
เป@นต:น อีกท้ังยังข้ึนอยู6กับโปรแกรมเว็บบราวเซอรFท่ีใช:

อีกด:วย การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช: 
จะต:องตรวจจับตําแหน6งของผู:ใช:งานให:ได:

ก6อน แล:วจึงทําการซ:อนทับด:วยภาพท่ีต:องการลงไป 
เป@นเทคโนโลยีเว็บจึงมีข:อจํากัด

หลายอย6 าง  ประการแรกคือการเข: า กันได:ของ
โปรแกรมเว็บบราวเซอรFแต6ละผู:ผลิต และประการท่ี
สองคือการใช:งานระบบตรวจจับของอุปกรณFท่ีไม6



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 12 มกราคม-มิถุนายน 2558 

 

21 

2.1. การตรวจจับทิศทางจากเซ็นเซอรFด:วย HTML5 
       เทคโนโลยีเสมือนจริงจําเป@นจะต:องรู:ตําแหน6งท่ี
อยู6ของผู:ใช:งานให:ถูกต:องแล:วจึงนําไปผสานกับภาพท่ี
สร:างข้ึนมา โปรแกรม AR Browser ท่ีพัฒนาข้ึนจะ
ยืนยันตําแหน6งผ6านระบบเซ็นเซอรFของอุปกรณF เช6น 
ระบบตรวจจับ GPS ระบบตรวจจับ Orientation 
หรือ ระบบตรวจจับ Magnetic แต6ปjญหาหลักท่ีนํา 
HTML5 มาพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงคือ การ
ตรวจจับทิศทางการเคล่ือนท่ีของผู:ใช:งาน ซ่ึงจะทําได:
ยากกว6 าการพัฒนาด:วยภาษา ด้ัง เ ดิมของแต6ละ
ระบบปฏิบัติการ 
       จาก [4] ได:นําเสนอการตรวจจับทิศทางของ
อุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ีด:วย HTML5 โดยเรียกใช:งาน
เซ็นเซอรF 2 ชนิดคือ Orientation และ 
Accelerometer ซ่ึงสามารถระบุทิศทางของผู:ใช:งาน
อ:างอิงกับทิศเหนือได: แต6มีข:อจํากัดคือโปรแกรมเว็บ
บราวเซอรFท่ีรองรับการใช:งานแสดงผลท่ีแตกต6างกัน
ออกไป เช6น Chrome จะอ:างอิงกับทิศเหนือท่ี 0 
องศาแล:วหมุนวนทิศตามเข็มนาฬิกา ในขณะท่ี 
Firefox จะอ:างอิงแบบทวนเข็มนาฬิกา ทําให:เกิด
ความสับสนของผู:ใช:งานโปรแกรมเว็บบราวเซอรFท่ี
ต6างกันผู:พัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยีเสมือนจริงจึงต:อง
คํานึงถึงข:อจํากัดด:านน้ี ในขณะท่ีโทรศัพทFบางรุ6นไม6มี
ระบบตรวจจับ Orientation ก็จะไม6สามารถหา
ทิศทางได:อย6างถูกต:องอีกด:วย 
 

2.2. การใช: HTML5 – Geolocation 
       มาตรฐาน HTML5 ได:เตรียม API ท่ีใช:อ:างอิง
ตําแหน6งจากระบบ GPS คือ Geolocation ซ่ึงมักจะ
ถูกใช:งานร6วมกับการลงพิกัดบนแผนท่ี เช6น Google 
Maps โดยการใช:งาน Geolocation API สามารถใช:
งานได:ทุกโปรแกรมเว็บบราวเซอรFและการแสดงผลจะ
ได:ผลลัพธF ท่ี เหมือนกันอีกด:วย เพียงแต6ค6าความ

ละเอียดท่ีได:จากระบบ GPS จะแตกต6างกันออกไป
ตามเซ็นเซอรFของอุปกรณFส่ือสารเคล่ือนท่ี 
       จากคุณสมบัติของ Geolocation API ท่ีทุก
โปรแกรมเว็บบราวเซอรFรองรับได: จึงมีแนวความคิดท่ี
จะนํามาพัฒนาหาทิศทางการเคล่ือนท่ีของอุปกรณF
ส่ือสาร 
 

3. การหาทิศทางของอุปกรณGส่ือสารเคล่ือนท่ี 
     Geolocation API มีอินเตอรFเฟซท่ีน6าสนใจคือ 
Geolocation และ Position โดยอินเตอรFเฟซ 
Geolocation มีหน:าท่ีเป@นตัวหลักในการรับข:อมูล
ตําแหน6งของอุปกรณF ซ่ึงมีเมธอด watchPosition 
สําหรับแจ:งข:อมูลเม่ือตําแหน6งทาง GPS มีการ
เปล่ียนแปลง ในขณะท่ีอินเตอรFเฟซ Position มี
คุณสมบัติให:ใช:งานท่ีน6าสนใจดังแสดงในตารางท่ี 1 [5] 
 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของอินเตอรFเฟซ Position 
ชื่อคุณสมบตั ิ ประเภท:หนPวย ความหมาย 

coords.latitude double:degree ตําแหน6งละติจูด 

coords.longitude double:degree ตําแหน6งลองจิจูด 
coords.accuracy double:meter ค6าความละเอียด 
coords.heading double:degree CW ทิศทางเคล่ือนท่ี

อ:างอิงทิศเหนือ 
coords.speed double:meter/second ความเร็วในการ

เคล่ือนท่ี 
 

       จากตารางท่ี 1 คุณสมบัติของอินเตอรFเฟซ 
Position ท่ีสามารถนํามาใช:ในการหาทิศทางการ
เคล่ือนท่ีได:คือ coords.heading โดยค6าท่ีได:จะเป@น
การอ:างอิงจากทิศเหนือ (0 องศา) และหมุนรอบตาม
เข็มนาฬิกา ทําให:การอ6านค6าท่ีได:ในทิศตะวันออก ทิศ
ใต: และทิศตะวันตกเป@น 90 180 และ 270 องศา
ตามลําดับ แต6ข:อจํากัดในการใช:งาน coords.heading 
คือจะต:องมีการเปล่ียนแปลงตําแหน6งทาง GPS เพื่อให:
ทราบถึงทิศทางการเคล่ือนท่ี โดยมีข้ันตอนการหา
ทิศทางดังภาพท่ี 2 
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Start

h1 = 1000 ; h2 = h3 = cnt = 0

Call watchPosition

h2 = coords.heading

|h2 - h1| < 11.25h1 = h2

cnt = cnt + 1 ; h3 = h3 + h2

cnt = 3

Direction = h3/3

End

No

No

Yes

Yes

 

 

ภาพที่ 2 ข้ันตอนการหาทิศทางด:วย Geolocation API 

       ข้ันตอนการหาทิศทางจะกําหนดตัวแปรท่ีเก็บค6า
ข:อมูลของ coords.heading เป@น h1 h2 และ h3 
เม่ือ h1 และ h2 เป@นค6าท่ีได:จากการเปล่ียนแปลง
ตําแหน6งในแต6ละครั้ง และ h3 เป@นตัวแปรท่ีเก็บสะสม
ค6า coords.heading ท่ีผ6านการตรวจสอบแล:ว ค6า
ผลต6างของค6า coords.heading ถูกต้ังเง่ือนไขไว: ท่ี
น:อยกว6า 11.25 องศา พิจารณาจากการแบ6งขนาดของ
มุมระหว6างทิศทางท่ีติดกันออกเป@นส่ีส6วน เพื่อให:มี
ช6องว6าง (gap) ระหว6างทิศท่ีติดกัน และป1องกันไม6ให:
เ กิดการสับสนในการตัดสินระบุ ทิศทาง โดยจะ
ตรวจสอบค6าท่ีถูกต:องท้ังหมด 3 ครั้ง แล:วจึงทําการหา
ค6าเฉล่ียเพื่อให:ได:ทิศทางการเคล่ือนท่ี 
 

 
 
 
 

4. ผลการทดลอง 
    ในข้ันตอนทดลองหาทิศทางการเคล่ือนท่ีด:วยการ
ใช: HTML5 - Geolocation จะนําเข็มทิศเป@นอุปกรณF
อ:างอิงทิศทางท่ีถูกต:อง จากน้ันจึงเคล่ือนท่ีไปตาม
ทิศทางดังกล6าวเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการใช:
งาน การบันทึกค6าการหาทิศทางแสดงไว:ในภาพท่ี 3  
 

 

ภาพท่ี 3 ผลการทดลองหาทิศทางในทิศใต: 

       จากภาพท่ี 3 แสดงผลการทดลองหาทิศทางการ
เคล่ือนท่ีไปในทิศใต: โดยอ:างอิงเส:นทางด:วยเข็มทิศ 
และเง่ือนไขการคํานวณเป@นไปตามท่ีได:เสนอไว:ใน
หัวข:อท่ี 3 ซ่ึงจะพบว6าบางครั้งไม6สามารถหาค6า 
coords.heading ได: (h2 มีค6าเป@นnull) จึงทําให:
จํานวนครั้งในการค:นหาทิศทางเพิ่มมากข้ึน ค6า h3 จะ
มีการเปล่ียนแปลงเม่ือผลต6างของ h2 และ h1 มีค6า
น:อยกว6า 11.25 โดยจะเก็บค6าเป@นผลบวกสะสมของ
ค6า h2 ท่ีได:รับเน่ืองจากมีการเปล่ียนตําแหน6งในแต6ละ
ครั้ ง  จาก น้ัน จึ ง นํ ามาหาค6 า เฉ ล่ีย  แล: ว ทํ ากา ร
เปรียบเทียบกับทิศทางท่ีอ:างอิงจากเข็มทิศ ในการ
ทดลองจะทําการเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท้ัง 8 ทิศ 
จํานวนทิศทางละ 10 ครั้ง แล:วจึงหาจํานวนครั้งท่ีใช:ใน
การระบุทิศทาง และค6าความผิดพลาดเม่ืออ:างอิงด:วย
เข็มทิศ ผลการทดลองแสดงได:ดังตาราง ท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดลองหาทิศทางการเคล่ือนท่ี 

ทิศทาง 
จํานวนครั้ง 

(ครั้ง) 
คPาความผิดพลาด 

(องศา) 
เหนือ 5.5 5.4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6.0 5.2 
ตะวันออก 6.0 6.2 
ตะวันออกเฉียงใต: 5.4 7.2 

ใต: 5.7 4.8 
ตะวันตกเฉียงใต: 5.6 6.3 
ตะวันตก 5.7 5.4 
ตะวันตกเฉียงเหนือ 5.6 5.5 

 

       จากตารางท่ี 2 จะพบว6าจํานวนครั้งในการ
คํานวณโดยเฉล่ียท้ัง 8 ทิศทางเป@น 5.7 ครั้ง และมีค6า
ความผิดพลาดเฉล่ียอยู6ท่ี 5.8 องศา เม่ืออ:างอิงกับ
ทิศทางท่ีได:จากเข็มทิศ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
    บทความน้ีได:นําเสนอการใช: HTML5 พัฒนา
โปรแกรมเทคโนโลยีเสมือนจริง ซ่ึงมีข:อดีในเรื่องของ
การใช:งานโดยไม6ต:องติดต้ังโปรแกรมอ่ืนๆ เพิ่ ม 
สามารถใช:งานผ6านโปรแกรมเว็บบราวเซอรFได: โดยได:
นําเสนอในส6วนของการหาทิศทางการเคล่ือนท่ีของ
ผู:ใช:งานผ6าน Geolocation API ด:วยการเรียกใช:
คุณสมบัติ coords.heading ผลการทดลองพบว6า
สามารถนําคุณสมบัติดังกล6าวมาใช:ในการบอกทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีได: โดยมีความผิดพลาดเฉล่ีย 5.75 
องศา และต:องใช:จํานวนครั้งในการคํานวณเฉล่ียท่ี 
5.88 ครั้ง ดังน้ัน HTML5 – Geolocation จึงสามารถ
นํามาใช:งานในเทคโนโลยีเสมือนจริงแทนการเรียกใช: 
HTML5 ติดต6อระบบเซ็นเซอรFโดยตรง ซ่ึงอุปกรณF
เคล่ือนท่ีบางรุ6นไม6มีการติดต้ังไว:ในตัวเครื่อง 
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บทคัดยPอ 
 งานวิจัยน้ีนําเสนอถึงลักษณะการกระจายอุณหภูมิ
ท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม:เช้ือเพลิงแกลบภายในเตาเผา
ฟลูอิไดซFเบดรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ท่ีมีลักษณะภายใน
ห:องเผาไหม:ท่ีแตกต6างกัน 2 กรณี ได:แก6 กรณีห:องเผา
ไหม:ท่ีไม6ติดต้ังครีบ และกรณีห:องเผาไหม:ท่ีติดต้ังครีบ
รูปตัววี ซ่ึงจะทําการติดต้ังครีบท่ีผนังด:านในของห:อง
เผาไหม: มีมุมปะทะเท6ากับ 45oโดยการทดลองจะใช:ค6า
อัตราการป1อนเช้ือเพลิงคงท่ี ท่ี8.7กิโลกรัม/ช่ัวโมงทํา
การปรับค6าปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกินท้ังหมด 
3 ค6า คือ50%, 70% และ 100%(เทียบเท6ากับ
ความเร็วอากาศภายในเตา เท6ากับ 0.42, 0.48 และ 
0.55 เมตร/วินาที ตามลําดับ ), มีการปรับค6าระยะห6าง
ระหว6างครีบ มีค6าเท6ากับ 15, 20 และ 25 มิลลิเมตร
ตามลําดับผลของการศึกษาน้ีจะทําการวัดการกระจาย
ตัวของอุณหภูมิตามตําแหน6งต6าง ๆ ตามแนวความสูง
ของเตาเผาท้ังหมด 10 ตําแหน6ง ในส6วนของปริมาณ
แก£สไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม:จะวัดค6าท่ี
บริเวณทางออกของไซโคลน จากการศึกษา พบว6า
เตาเผาท่ีมีการติดต้ังครีบจะให:ผลของระดับอุณหภูมิท่ี
สูงกว6ากรณีท่ีไม6ติดต้ังครีบ พบว6าในกรณีท่ีติดต้ังครีบ

รูป ตัว วี ท่ีค6 าระยะห6า งระหว6 างครีบ เท6 า กับ  20 
มิลลิเมตร และปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกิน 
50% จะให:ค6าระดับอุณหภูมิสูงกว6ากรณีอ่ืน ๆ โดยมี
ค6าเฉล่ียประมาณ808oCเตาเผาแกลบฟลูอิไดซFเบดท่ี
ติดต้ังครีบรูปตัววีไว:ในห:องเผาไหม:จะสามารถนําไปสู6
ก า ร ทํ า เ บ ด ใ ห: มี ข น า ด เ ล็ ก ล ง ไ ด: ใ น ข ณ ะ ท่ี ใ ห:
ประสิทธิภาพการเผาไหม:ท่ีดีและมีปริมาณการปล6อย
ก£าซไอเสียมีค6าตํ่า 
 

คําสําคัญ: เตาเผาฟลูอิไดซFเบด,ครีบ,แกลบ, การเผา
ไหม: 
 

Abstract 
     This work presents the difference of 
temperature distribution of rice husk combustion 
characteristic in a quadrate fluidized bed 
combustor. The experiments were carried out in 2 
types of the beds: the bed without rib and the bed 
with V-shaped ribs.The V-shaped ribs were placed 
on the inside wall of combustion chamber with the 
attack angle 45º. In the experiment, a feeding rate 
of rice husk at 8.7 kg/hr was kept constant 
throughout where the three of excess airwere varied 
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to be 50%, 70% and 100% (equivalent to air 
velocity of 0.42, 0.48 and0.55 m/srespectively). The 
temperature distributions were measured at 10 
selected locations along the combustor height. 
Combustion emissions and efficiency from its flue 
gases were measured and observed at the exit of 
cyclone. From experiment results, the bed with V-
shaped ribs are found to be higher of temperature 
than the without rib fluidized bed. The 
experimental result shows the V-shaped ribs with rib 
spacing of 20 mm. and excess air of 50% provides 
the average temperature higher than others at 
about 808 oC. Fluidized bed rice husk combustor 
with V-shaped ribs inside combustion chamber lead 
to small size of the bed and shows an excellent 
performance and low emissions 
 

Keywords: fluidized-bed combustor, rib, rice husk, 

combustion 
 

1.  บทนํา 
 ปjจจุบันน้ีความต:องการในการใช:พลังงานมีปริมาณ
มากข้ึนและประกอบกับแหล6งพลังงานหลักท่ีใช:กันใน
ปjจจุบันน้ีท่ีมีอยู6ตามแหล6งต6างๆ มีอัตราลดลงอย6าง
มาก ดังน้ันกลุ6มผู:นําเสนองานวิจัยจึงเกิดความคิดริเริ่ม
ในการท่ีจะหาแหล6งพลังงานใหม6ข้ึนเพื่อเป@นพลังงาน
ทางเลือกทดแทน เพื่อแทนแหล6งพลังงานท่ีมีใช:อยู6เดิม 
โดยท่ีแหล6งพลังงานแหล6งใหม6ท่ีน6าสนใจน้ี ควรจะเป@น
แหล6งพลังงานท่ีหาได:ง6ายและก6อมลพิษต6อส่ิงแวดล:อม
น:อยท่ีสุดดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุ6งประเด็นไปท่ีเช้ือเพลิง
ชีวมวลซ่ึงเป@นผลผลิตจากการเกษตรท่ีมีอยู6มากใน
ประเทศโดยเฉพาะแกลบ ซ่ึงประเทศไทยมีแกลบท่ีได:
จากการสีข:าวหลายล:านตันต6อป! ดังน้ันแกลบจึงจัดเป@น
เช้ือเพลิงแข็งชนิดหน่ึงและเป@นเช้ือเพลิงแข็งท่ีเบามาก 
ลักษณะการเผาไหม:ของเช้ือเพลิงแข็งจะเป@นการเผ
ไหม:แบบ diffusion คือ ก:อนเช้ือเพลิงจะติดไฟท่ีผิว

นอกก6อน แล:วจึงค6อยๆ ลามเข:าไปข:างในก:อนเช้ือเพลิง 
และเช้ือเพลิงท่ีเผาไหม:ไปก6อนก็จะกลายเป@นข้ีเถ:า
ขัดขวางการลามเข:าไปในก:อนเช้ือเพลิงของเปลวไฟ จึง
ทําให:เช้ือเพลิงมักจะเผาไหม:ไม6สมบูรณFPromvonge 
and Silipabanleng[1] ได:ทําการศึกษาโดยใช:แกลบ
เป@นเช้ือเพลิงแทนถ6านหินและรายงานว6าข้ีเถ:าภายใน
เตามีผลต6อประสิทธิภาพการเผาไหม:เน่ืองจากแกลบมี
ปริมาณข้ีเถ:าสูง. Wan andChyang[2] กล6าวว6าการใช:
วิธีการของเทคนิคฟลูอิไดซFเบดน้ันต:องการห:องเผาไหม: 
(ฟรีบอรFด) ท่ีสูงมากเพื่อลดอัตราการหลุดลอยของ
อนุภาคเช้ือเพลิง โดยอาจต:องมีความสูงรวมของฟรี
บอรFดมากกว6า 15 เท6าของเส:นผ6านศูนยFกลางของเบด 
แต6อย6างไรก็ตามได:มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเตาเผา
ชนิดน้ีโดยพยายามกําจัดข:อด:อยน้ีออกไป เช6นการ
อาศัยหลักการอากาศหมุนวนภายในเตาเผาเข:ามาช6วย
เพื่อลดขนาดความสูงของเตาเผา เ น่ืองจากการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคเช้ือเพลิงขนาดเล็กในเตาเผาฟลูอิ
ไดซFเบดน้ีจะมีลักษณะข้ึนลงในแนวด่ิงตามทิศทางลมท่ี
จ6ายเข:าสู6ระบบ แต6หลักการอากาศหมุนวนจะเปล่ียน
ลักษณะการเคล่ือนท่ีของอนุภาคให:เกิดการหมุนวนใน
แนวระดับไปพร:อม ๆ กับการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิง.ภัทร
พันธุF และคณะ[3,4] ได:ทําการทดลองพฤติกรรมการ
เผาไหม:เช้ือเพลิงแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซFเบดท่ีมีการ
ติดครีบรูปตัววีแบบแยกตัว ซ่ึงผลการทดลองพบว6าการ
ติดต้ังครีบตัววีควํ่า-หงายแบบแยกตัวทํามุม 45o ให:
การเผาไหม:ท่ีดีกว6ากรณีท่ีไม6มีการติดต้ังครีบและกรณี
ท่ีติดต้ังครีบตัววีแบบแยกตัวน้ันยังช6วยให:ประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม:สูงกว6ากรณีอ่ืนๆ 
 เตา เผาแกลบฟลู อิดไดซF เบด ท่ี ใช: ในโร งงาน
อุตสาหกรรม โดยท่ัวไปแล:วจะเป@นห:องเผาไหม:แบบ
ทรงกระบอกผิวเรียบขนาดใหญ6และมีความสูงมาก ซ่ึง
หากจะนําเตาเผาแกลบฟลูอิไดซFเบดท่ีใช:ในโรงงาน
อุตสาหกรรมมาประยุกตFใช:ในอุตสาหกรรมภายใน
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ครัวเรือน ควรจะมีขนาดเล็กและมีเสถียรภาพทาง
อุณหภูมิท่ีดี แต6เตาฟลูอิดไดซFเบดขนาดเล็กท่ีมีอยู6น้ันมี
ความเสถียรภาพทางอุณหภูมิไม6ดีเท6าท่ีควร งานวิจัยน้ี
จึงเป@นการศึกษาและพัฒนาเตาเผาแกลบฟลูอิไดซFเบด
ขนาดเล็กเพื่อทําให:อุณหภูมิของห:องเผาไหม:มีความ
เส ถี ยรภาพ  ในการปรั บปรุ งก า ร เผา ไหม: ใ ห: มี
ประสิทธิภาพสูงมีวิธีการอยู6หลายวิธีดังน้ี 1) .การ
ปรับปรุงการออกแบบห:องเผาไหม: 2). การเตรียม
ส6วนผสมของเช้ือเพลิง 3). การทําให:ช6วงเวลาในการ
เผาไหม:ของเช้ือเพลิงมีมากข้ึน ซ่ึงงานวิจัยน้ีเลือก
พัฒนาห:องเผาไหม:ให:มีรูปร6างท่ีสามารถทําให:การ
คลุกเคล:าของเช้ือเพลิงกับอากาศและระยะเวลาท่ี
เช้ือเพลิงอยู6ในห:องเผาไหม:เหมาะสมท่ีสุด จากการ
จําลองพฤติกรรมการไหลของแกลบ (cold flow 
model) พบว6าครีบรูปตัววีจะทําให:เกิดการไหลแบบ
หมุนควง (vortex flow) ท่ีเพิ่มข้ึน จึงได:นําแนวคิดน้ี
มาปรับปรุงห:องเผาไหม:ของเตาเผา จากผลของการ
เกิดการไหลแบบหมุนควงจะส6งผลทําให:ความปj¥นป¦วน
เพิ่มสูงข้ึน, เพิ่มการคลุกเคล:าระหว6างอากาศกับ
เช้ือเพลิงได:ดีข้ึนรวมท้ังครีบยังสามารถช6วยป1องกัน
ไม6ให:แกลบหลุดออกจากห:องเผาไหม:โดยง6ายจากข:อดี
ท่ีกล6าวมาข:างต:นจะสามารถทําเกิดการเผาไหม:ของ
เช้ือเพลิงแกลบท่ีสมบูรณFและช6วยลดปริมาณการ
ปล6อยก£าซไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม: 

 

2.  วัตถุประสงคG 
 ทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเผาไหม:
ของเช้ือเพลิงชีวมวลแกลบศึกษาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิภายในเตา และความเสถียรภาพของเปลวไฟ
ผลของแก£สไอเสียท่ีเกิดข้ึนและประสิทธิภาพการเผา
ไหม:ภายในเตาเผาฟลูอิไดซFเบดท่ีมีการติดต้ังครีบรูปตัว
วี ท่ีผนังด:านในของห:องเผาไหม:เพื่อเป@นแนวทางในการ
พัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซFเบดสําหรับเป@นอุปกรณFกําเนิด
พลังงานความร:อน 

3.  ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม:ของเช้ือเพลิงแกลบ
ในเตาเผาฟลูอิไดซFเบดท่ีภายในห:องเผาไหม:ทําการ
ติดต้ังครีบรูปตัววี มีมุมปะทะ เท6ากับ 45º โดยจะทํา
การเปรียบเทียบกับกรณีท่ีไม6ติดต้ังครีบ ด:วยศึกษาการ
กระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตา ปริมาณการปล6อย
ของก£าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม:ภายใน
เตาเผาฟลูอิไดซFเบด 
 2. อัตราการป1อนเช้ือเพลิงแกลบคงท่ีเท6ากับ8.7 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
 3. ระยะห6างระหว6างครีบ เท6ากับ 15, 20 และ 25 
มิลลิเมตร ตามลําดับ 
 4. ปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกินเท6ากับ50%, 
70% และ 100%ตามลําดับ 
 

4.  อุปกรณGการทดลองและการติดตั้ง 
 ส6วนประกอบของชุดเตาเผาแกลบแบบฟลูอิไดซF
เบดขนาดและตําแหน6งวัดอุณหภูมิแสดงในรูปท่ี1 และ 
2 ตามลําดับซ่ึงเตาเผาแกลบฟลูอิไดซFเบดทําจากเหล็ก
มีการหุ:มฉนวนกันความร:อนภายนอกความหนา 35
มิลลิเมตรอย6างดีอีกช้ันหน่ึง เตาเผาประกอบด:วยส6วน
หลักๆ สองส6วน : ส6วนล6างของเตา (ห:องเผาไหม:) และ
ส6วนบนของเตา (ฟรีบอรFด) ลักษณะรูปทรงของห:อง
เผาไหม:เป@นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยเตาเผามีความสูง
ท้ังหมด 2400 มิลลิเมตรและมีจุดวัดอุณหภูมิ 10 จุด
ซ่ึงอยู6ด:านข:างผนังเตา โดยแต6ละจุดมีระยะห6างกัน 
200 มิลลิเมตรหน:าตัดของห:องเผาไหม:เท6ากับ
200x200มิลลิเมตร2และสูง 1000 มิลลิเมตรและ
ขนาดหน:าตัดของฟรีบอรFดเท6ากับ300x300 มิลลิเมตร
2และสูง800 มิลลิเมตรในขณะท่ีส6วนเปล่ียนแปลงหน:า
ตัดมีความสูง 250 มิลลิเมตร ลักษณะของครีบท่ีใช:ใน
การทดลองทําจากเหล็กแผ6นความหนา 5 มิลลิเมตร
เช่ือมติดยึดติดกับแผ6นเพลทเป@นครีบรูปตัววี ทํามุม 
45ºจะถูกยึดติดท่ีผนังด:านใน 2 ด:านของห:องเผาไหม: 
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ลักษณะและขนาดของครีบท่ีใช:ในการทดลอง แสดงไว:
ดังรูปท่ี3ในการทดลองเตาเผาแกลบฟลูอิดไดซFเบดน้ี
จะมีหลักทํางานโดยจะใช:พัดลม(blower)ทําหน:าท่ีจ6าย
อากาศให:กับเตาเผาแกลบเพื่อใช:สําหรับพยุงแกลบ
ภายในห:องเผาไหม:โดยลมน้ีจะมีลักษณะเป@นลม
กระจายเน่ืองจากผ6านแผ6นกระจายลม ปริมาณอากาศ
จะถูกควบคุมด:วยวาลFวด:วยการวัดและอ6านค6าความ
ดันตกคร6อมผ6านแผ6นออริฟAค(orifice plate) จะวัด
จากมานอมิเตอรF (manometer) ซ่ึงความเร็วอากาศ
จะวัดโดยใช:มิเตอรFวัดความเร็ว (velocity meter)
จากน้ันทําการแปลงค6าเป@นปริมาณการไหลของอากาศ 
เช้ือเพลิงแกลบจะถูกบรรจุไว:ในถังบรรจุเช้ือเพลิง(fuel 
storage)จะถูกป1อนจากตัวสกรูป1อน (screw feeder) 
เพื่อลําเลียงเช้ือเพลิงแกลบเข:าสู6ห:องผสมของเตาเผา 
ปริมาณของเช้ือเพลิงแกลบจะถูกควบคุมผ6านความเร็ว
รอบของมอเตอรFท่ีต6อเข:ากับ screw feederโดยมีอิน
เวอเตอรF(Inverter) เป@นอุปกรณFสําหรับควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอรF อนุภาคของเถ:าท่ีเกิดข้ึนจะ
ถูกกระแสของไหลภายในเตาเผาลําเลียงออกท่ีบริเวณ
ส6วนบนของฟรีบอรFดเข:าสู6ไซโคลน เถ:าลอยท่ีมีนํ้าหนัก
มากจะถูกดักออกทางด:านล6างของไซโคลน การวัด
ระดับอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนจะใช:เทอรFมอคัปเปAลชนิดK
บันทึกและอ6านค6าผ6านเครื่องบันทึกข:อมูล (data 
logger)ส6วนองคFประกอบก£าซไอเสียท่ีทางออกบริเวณ
ส6วนบนของฟรีบอรFดและประสิทธิภาพการเผาไหม:จะ
วัดค6าโดยใช:เครื่องวิเคราะหFก£าซไอเสียTESTO 350M 
XL 

 
 

รูปท่ี 1 เตาเผาแกลบฟลูอิไดซFเบด 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2 ขนาดและตําแหน6งวัดอุณหภูมิ 
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รูปท่ี 3 ลักษณะและขนาดของครีบ 
 

 ในการเริ่มต:นของการทดลองจะใช:หัวเผา (burner) 
อุ6นเตาให:ร:อนด:วยก£าซLPGจนอุณหภูมิในห:องเผาไหม:
สูงประมาณ 650–700 oCต6อจากน้ันจึงป1อนเช้ือเพลิง
แกลบ ด:วยอัตราป1อนแกลบท่ีกําหนดข้ึนมาในการ
ทดลอง รอจนอุณหภูมิสูงถึง 750–800 oC จึงหยุดการ
อุ6นเตาโดยการนําหัวเผาออก 
 

5. สมการและการคํานวณ 
 ในการเผาไหม:ถ:าปริมาณอากาศท่ีใช:จริงมากกว6า
ปริมาณอากาศทางทฤษฎีจะเรียกว6า อัตราส6วนผสม
บาง ในทางตรงกันข:ามถ:าปริมาณอากาศท่ีใช:จริงน:อย
กว6าจะเรียกว6า อัตราส6วนผสมหนา ดังน้ันเพื่อความ
สะดวกในการแสดงปริมาณอากาศท่ีใช:ในการเผาไหม:

จริงจึงได:มีการกําหนดให:อยู6ในรูปของอัตราส6วนสมมูล
(equivalence ratio, Φ) แสดงได:ดังน้ี  

 

( )Actual

Stoic

A/F

(A/F)
Φ =    (1) 

 
เม่ือ Φ      คือ อัตราส6วนสมมูล 
 Actual(A/F) คืออัตราส6วนอากาศต6อเช้ือเพลิง
ทางปฏิบัติ 
 Stoic(A/F)  คืออัตราส6วนอากาศต6อเช้ือเพลิง
ทางทฤษฎี 
 ในการเผาไหม: เพื่อให: เ กิดปฏิ กิริยา ท่ีสมบูรณF
จําเป@นต:องเพิ่มปริมาณอากาศข้ึนจนเพียงพอ ซ่ึง
อากาศท่ีเกินจะเรียกว6า ปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศ
ส6วนเกิน(Excess Air, EA) แสดงได:ดังน้ี 
 

100%
Φ

Φ1
EA ×




 −
=  (2) 

 

เม่ือ EA  คือปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกิน (%) 
 

 ประสิทธิภาพการเผาไหม:วัดโดยเครื ่อง[TESTO 
350XL]ถ :า เ ป @น ก า ร เ ผ า ไ ห ม :ที ่ส ม บ ูร ณ Fจ ะ ม ีค 6า
ประสิทธิภาพเท6ากับ 100 % แต6ถ :าเป@นการเผา
ไหม:ที่ไม6สมบูรณFจะถูกลบออกด:วยเปอรFเซ็นตFการ
สูญเสียซ่ึงสามารถแสดงเป@นสมการได:ดังน้ี 
 

[ ] [ ]%loss100%%Eff −=  (3) 
 

เม่ือ Eff      คือประสิทธิภาพการเผาไหม: (%) 
 loss คือการสูญเสีย (%) 
 

6. ข้ันตอนการทดลอง 
 การศึกษาทดลอง น้ี มี ข้ันตอนการดํา เ นินการ 
ดังต6อไปน้ี 
 1. ป1อนอากาศเข:าสู6ห:องเผาไหม: ด:วยอัตราการไหล
ของอากาศเพียงเล็กน:อย แล:วจุดหัวเผาอุ6นเตา เพื่อให:
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มีความร:อนด:วยก£าซ LPG จากน้ันสังเกตอุณหภูมิโดย
รอจนกระท่ังอุณหภูมิภายในห:องเผาไหม:สูงประมาณ 
600 oCจึงทําการป1อนเช้ือเพลิงเข:าสู6ห:องเผาไหม:เริ่ม
ด:วยปริมาณน:อยพร:อมกับเพิ่มปริมาณอากาศตาม
สัดส6วนท่ีพอเหมาะ แล:วค6อยเพิ่มปริมาณเช้ือเพลิงและ
อากาศข้ึนพร:อมกันจนได:ปริมาณตามต:องการ รอ
จนกระท่ังอุณหภูมิสูงประมาณ 750 oCให:หยุดการจ6าย
ก£าซ LPG 
 2. ปรับปริมาณอากาศเม่ือเทียบกับอัตราการป1อน
เช้ือเพลิง 8.7 kg/h ให:มีเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกิน
เริ่มต:นด:วยค6าอากาศส6วนเกินตํ่าสุดคือ 50% แล:ว
สังเกตุพฤติกรรมการติดไฟจนระดับอุณหภูมิค6อนข:าง
คงท่ีจึงทําการบันทึกค6าอุณหภูมิ,ปริมาณก£าซไอเสีย
และประสิทธิภาพการเผาไหม: พร:อมท้ังสังเกตสีและ
ขนาดของข้ีเถ:าด:วย เม่ือบันทึกผลการทดลองแล:วเสร็จ
ต:องทําการหยุดการป1อนเช้ือเพลิงเข:าห:องเผาไหม:แล:ว
ปล6อยให:เตาอุณหภูมิตํ่าลงเหลือ 300 oCแล:วจึงทําการ
ทดลองต6อในกรณีศึกษาอ่ืนๆ 
 3. ทําซํ้าตามข:อท่ี 2 โดยเปล่ียนค6าเปอรFเซ็นตF
อากาศส6วนเกินเป@น 70% และ 100% ตามลาดับ 
 4. ปรับเปล่ียนลักษณะครีบตามกรณีศึกษาท่ี
กําหนดไว:แล:วทําซํ้าตามข:อท่ี 2-3 
 

7. ผลการทดลองและการวิเคราะหG 
7.1 การกระจายตัวของอุณหภูมิ 
  ผลของระดับอุณหภูมิท่ีเกิดจากการเผาไหม:ท่ีเกิด
จากกรณีศึกษาท้ังหมดแสดงในรูปท่ี 4 จะเห็นว6าเม่ือ
เปรียบเทียบจากกรณีท่ีไม6มีการติดต้ังครีบกับกรณีท่ี
ติดต้ังครีบท่ีปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกินเท6ากัน
พบว6าเม่ือการติดต้ังครีบรูปแบบต6างๆจะให:ระดับ
อุณหภูมิเฉล่ียสูงกว6ากรณีท่ีไม6มีการติดต้ังครีบพบว6า
เม่ือมีการเพิ่มปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกินจะเป@น
ผลทําให:ระดับอุณหภูมิลดลงจากผลการทดลองจะเห็น
ได:ว6าเตาเผาท่ีไม6ติดต้ังครีบจะให:ค6าระดับอุณหภูมิเฉล่ีย 

เท6ากับ 741 oC, 711 oCและ 651 oCสําหรับค6า
ปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกิน50%, 70% และ 
100% ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีการติดต้ังครีบท่ีมี
ระยะห6าง 15, 20และ 25มิลลิเมตร จะให:ค6าระดับ
อุณหภูมิเฉล่ีย เท6ากับ 770 oC, 710 oCและ 683 oC; 
808 oC, 753 oCและ 672 oC; และ 772 oC, 735 oC
และ 706 oCท่ีค6าปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกิน
50%, 70% และ 100% ตามลําดับ 

 

 
 

รูปท่ี 4 ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ 
 

7.2  ปริมาณก£าซไอเสีย 
 ในการศึกษาน้ีได:คํานึงถึงก£าซไอเสียท่ีอาจเกิดข้ึน
ได:จากการเผาไหม: ท่ี ไม6สมบูรณF  จึงได: ทําการวัด
ส6วนประกอบของก£าซไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม:ด:วย
เครื่องวิเคราะหFก£าซไอเสีย (TESTO MX350 XL)โดย
จะมุ6งเน:นไปท่ีคารFบอนมอนอกไซดF (CO)และออกไซดF
ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงเป@นค6าท่ีถูกควบคุมให:อยู6ใน
มาตรฐาน ดังน้ันการพิจารณาถึงความสามารถและ
ความเหมาะสมในการใช:งานจําเป@นท่ีจะนําผลจากการ
วัดก£าซไอเสียมาพิจารณาด:วยจากรูปท่ี 5 จะเห็นว6า
เม่ือป1อนอากาศเข:าไปท่ีค6าปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศ
ส6วนเกินต6าง ๆ สําหรับทุก ๆ กรณีท่ีศึกษา พบว6าจะมี
ค6าปริมาณคารFบอนมอนอกไซดFอยู6ในช6วงต้ังแต6 40–
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350 ppm.ส6วนปริมาณออกไซดFของไนโตรเจน มีค6าอยู6
ระหว6าง 90–150 ppm. โดยค6ามาตรฐานของอากาศ
ได:กําหนดไว:ให:ค6าคารFบอนมอนอกไซดFและออกไซดF
ของไนโตรเจนจะต:องไม6เกิน 690 ppm และ200 
ppm ตามลํา ดับก6 อนปล6 อย ท้ิ ง สู6 บ รรยากาศค6 า
มาตรฐานควบคุมการปล6อยปริมาณก£าซไอเสียจาก
โรงงานอ:างอิงโดย [5] 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

รูปท่ี 5 ปริมาณก£าซไอเสีย (ก)CO และ (ข)NOx 
 

7.3  ประสิทธิภาพการเผาไหม: 
 ประสิทธิภาพการเผาไหม:น้ันได:มาจากการนําค6า
ต6างๆท่ีวัดได:มาคํานวณ โดยไม6คํานึงถึงอุณหภูมิของ
ก£าซไอเสียและความช้ืน(loss) จะเปรียบเทียบระหว6าง
กรณีไม6ติดต้ังครีบกับการติดต้ังครีบในรูปแบบต6างๆ
จากรูปท่ี6 เม่ือนําไปเทียบกับรูปท่ี 5 จะเห็นได:ว6า
ประสิทธิภาพท่ีได:จากการเผาไหม:จะแปรผกผันกับ
ค า รF บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ดF ท่ี ไ ด:  โ ด ย เ ม่ื อ ป ริ ม า ณ

คารFบอนมอนอกไซดFสูงจะส6งผลให:ประสิทธิภาพการ
เผาไหม:ท่ีได:ตํ่าเน่ืองจากเกิดการเผาไหม:ท่ีไม6สมบูรณF 
ค6าประสิทธิภาพท่ีได:จากการเผาไหม: สําหรับทุก
กรณีศึกษา พบว6ามีค6าใกล:เคียงกันอยู6ในช6วง 97-99% 
 

 
รูปท่ี 6ประสิทธิภาพการเผาไหม: 

 

8.  สรุปการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม:ของเช้ือเพลิง
แกลบในเตาเผาฟลูอิไดซFเบดท่ีมีครีบรูปตัววี พบว6าการ
ติดต้ังครีบช6วยทําให:การเผาไหม:ของเช้ือเพลิงแกลบได:
ดีกว6ากรณีท่ีไม6 ติดต้ังครีบ จะเห็นได:จากค6าระดับ
อุณหภูมิเฉล่ียในกรณีการมีการติดต้ังครีบมีค6าสูงกว6า
กรณีท่ีไม6ติดต้ังครีบ จากการปรับเปล่ียนค6าปริมาณ
เปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกินและระห6างระหว6างครีบ 
พบว6ามีผลต6อการเผาไหม:อย6างมีนัยสําคัญ ในกรณีท่ี
ติดต้ังครีบรูปตัววีท่ีค6าระยะห6างระหว6างครีบ เท6ากับ 
20 มิลลิเมตร และปริมาณเปอรFเซ็นตFอากาศส6วนเกิน
50%จะให:ค6าระดับอุณหภูมิเฉล่ียสูงกว6ากรณีอ่ืน ๆ มี
ค6าประมาณ 808oC จากการวิเคราะหFค6าปริมาณการ
ปล6อยก£าซไอเสีย พบว6ามีค6าตํ่ากว6ามาตรฐานกําหนด
ท้ังกรณี ท่ี ติดครีบและไม6 ติดครีบ ในส6วนของค6 า
ประสิทธิภาพการเผาไหม: พบว6ามีค6าใกล:เคียงกับ
สําหรับทุก ๆ กรณีท่ีศึกษามีค6าอยู6ในช6วง 97-99% 
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ของการใช:เครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติต6อการ
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     2. การนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติมาช6วย
ในกระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนปุ§ย
ชุมชนสามารถลดจํานวนแรงงานในกระบวนการผลิต
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คําสําคัญ: ปุ§ยชีวภาพ เครื่องผสมปุ§ยชีวภาพ ชุมชน
เข:มแข็ง 
Abstract 
     The study of enterprise, fertility 
community’s militancy is the study of the 
results from the research about developing 
the efficiency of the semi-automatically 
fertilizer mixing machine which has an impact 
on the stability of the enterprise, fertility 
community from Wang Krachae Trat Province.        
The objective of this study is to understand 
the impact of utilizing.the semi-automatically 
fertilizer mixingmachine to strengthening the 
community which can be summarized as 
follow: 
     1. The employment of the semi-
automatically fertilizer mixing machine for the 
developing process of bio-fertilizer assuage 
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increase the amount of production 160 – 320 
Kilograms per day.  
     2. The utilization of the semi-
automatically fertilizer mixing machine,  
which helps in the process of producing bio-
fertilizer in the enterprise community, can 
reduce the number of employees by 2 
minimizing the labor problems and reducing 
labor salary by 18,000 bath per month in the 
process. 
     3. The operation of the semi-
automatically fertilizer mixing machine 
fortifies the community and increases incomes 

from selling fertilizer by 750 bath per day  and 
approximately 22,500 per month. 
 

Keywords: bio-fertilizer, organic fertilizer, fertilizer      
machine, militancy, enterprise community 
 

1. บทนํา 
     ประเทศไทยเป@นประเทศเกษตรกรรม มีการ
เพาะปลูกหลากหลายพันธFจนได:รับการยกย6องจาก
นานาประเทศให:เป@น “ครัวโลก” ซ่ึงการเพาะปลูกก็
แตกต6างไปตามพื้นท่ีและภูมิประเทศ ซ่ึงการพัฒนา
ประเทศให:เกิดความเจริญก:าวหน:า สังคมเป@นสุข 
รองรับการแข6งขันได:  จําเป@นอย6างย่ิงท่ีต:องมีการ
ส6งเสริม สนับสนุน และสร:างความเข:มแข็งให:กับชุมชน
ในระดับรากหญ:า ระดับครอบครัว ก็จะทําให:ประเทศ
เกิดความม่ันคง มีเสถียรภาพ 
     ภาคตะวันออกเป@นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีชัยภูมิท่ีดี ท้ัง
อาหาร ทะเล ข:าว ยาง ผลไม:นานาพันธF โดยเฉพาะ 
ทุเรียน เงาะ มังคุดลองกอง ลําไย สละ กระท:อน เป@น
ต:น ซ่ึงเป@นผลไม:ท่ีข้ึนช่ือของภาคตะวันออก เพาะปลูก
ส6วนใหญ6 ใน จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด  การ
เพาะปลูกในอดีตเกษตรกรนิยมใช:ผลิตภัณฑFเกษตร 

เคมี ท้ังยา ปุ§ย ซ่ึงสามารถให:เห็นผลผลิตได:เร็ว แต6เม่ือ
ใช:ไปนาน ๆ สภาพดินเปล่ียนแปลงไป ต:องใช:ปริมาณ
ปุ§ยเคมีท่ีเพิ่มข้ึนทุกป! ในขณะท่ีได:ผลผลิตใกล:เคียงเดิม 
ประกอบกับภาครัฐและโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู6หัว ได:มีการรณรงคFให:
ประชาชนได:เห็นโทษการใช:ปุ§ยเคมี และมีการส6งเสริม
ให:เกษตรกรหันกลับมาใช:ปุ§ยธรรมชาติ ปุ§ยชีวภาพแทน
การใช:ปุ§ยเคมี [1] จนในปjจจุบันได:มีเกษตรกรหลาย
ครัวเรือนหันมาใช: เกษตรผสมผสานหรือเกษตร
ธรรมชาติมากข้ึน ส6งผลให:มีความต:องการการใช:ปุ§ย
ชีวภาพหรือปุ§ยธรรมชาติมากข้ึนด:วย ปุ§ยชีวภาพ (Bio-
fertilizer) เป@นคําศัพทFทางด:านปุ§ยท่ีใช:กันท่ัว ๆ ไปใน
หลักวิชาการปุ§ยสากล โดยมีการกําหนดศัพทFน้ีข้ึนจาก
ศัพทFภาษาอังกฤษว6า Biological Fertilizer ซ่ึงเป@น
การนําคําว6า “ปุ§ย” (Fertilizer) หมายถึง ธาตุอาหาร
พืช กับคําว6า “ชีวภาพ” (Biological) หมายถึง ส่ิงท่ีมี
ชีวิต มารวมกันหรือสมาสกัน ดังน้ันปุ§ยชีวภาพ
หมายถึง ปุ§ย ท่ีประกอบด:วยจุลินทรียF ท่ี มี ชี วิต ท่ี
สามารถสร:างธาตุอาหาร หรือช6วยให:ธาตุอาหารเป@น
ประโยชนFกับพืช [2] โดยท่ัวไปการผลิตปุ§ยชีวภาพจะ
เป@นการรวมกลุ6มของชุมชนในการผลิตปุ§ยชีวภาพ ปุ§ย
จากธรรมชาติ และจัดจําหน6ายในชุมชนและพื้นท่ี
ใกล:เคียง ซ่ึงประสบปjญหาท่ีไม6สามารถผลิตได:เพียงพอ
ต6อความต:องการ  และต:อง ใช: กํ า ลั งแรงงานใน
กระบวนการผลิตหลายคนส6งผลต6อต:นทุนการผลิต 
     กลุ6มวิสาหกิจชุมชนปุ§ยชุมชน ต.วังกระแจะ จ.
ตราด มีกระบวนการผลิต ดังน้ี เริ่มจากการหาวัตถุดิบ 
คือ มูลไก6(ข้ีไก6) หรือ มูลสุกร (ข้ีหมู) หรือ มูลโค (ข้ีวัว) 
นํามาผ่ึงหรือตากให:แห:ง และข้ีค:างคาวแห:ง  นํามูล
สัตวFแห:งไปป¦นละเอียด ตักส6วนผสมเข:าเครื่องผสม 
โดยมีสัดส6วนดังน้ี มูลสัตวFป¦นแห:ง 3 ส6วน ข้ีค:างคาว   
1 ส6วน รําละเอียด 1ส6วน รําหยาบ 2 ส6วน ซิลิก:า 1 
ช:อนชา ผสมลงในนํ้าจุลินทรียFปลาหมักนํานํ้าจุลินทรียF
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ปลาหมักท่ีผสมแล:ว มาใส6ในส6วนผสมท่ีเตรียมไว: ผสม
ให:เข:ากันและมีความช้ืนท่ีพอเหมาะแก6การเติบโตของ
จุลินทรียF (หมาด ๆ เวลากําปุ§ยท่ีผสมแล:วต:องเป@นก:อน 
ไม6มีนํ้าไหล) ตักส6วนผสมท่ีผสมได:ท่ีน้ันมาใส6เครื่อง
อัดเม็ดปุ§ย นําเม็ดปุ§ยท่ีอัดเรียบร:อยไปผ่ึงลมให:แห:ง ใช:
เวลาในการผ่ึง 1 - 2 วัน จากน้ันนําไปบรรจุกระสอบ 
ต้ังรออีก 1 วัน ปAดปากกระสอบ  
     ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ รํ า ไ พ พ ร ร ณี  เ ป@ น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยู6ในจังหวัดจันทบุรี เป@น
มหาวิทยาลัยท:องถ่ิน ท่ีมีพันธกิจในการช6วยเหลือ และ
เสริมสร:างความเข:มแข็งให:กับชุมชนท:องถ่ิน จึงเป@น
บทบาทและหน:าท่ีท่ีผู:ศึกษาให:ความสําคัญและสนใจ
ศึกษาถึงการพัฒนาความเข:มแข็งของชุมชนให:กับกลุ6ม
วิสาหกิจชุมชนวังกระแจะ จังหวัดตราด  ถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ มา
ใช:แก:ปjญหาและสร:างความเข็มแข็งในกระบวนการ
ผลิต  การเพิ่มปริมาณการผลิต  ลดปjญหาแรงงานใน
กระบวนการผลิต 

 

2. วิธีดําเนินการ 
2.1 ศึกษาผลกระทบจากงานวิจัย เรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ ท่ีมีผล
ต6อการสร:างความเข:มแข็ง มีผลสรุปดังน้ี 
       2.1.1 เวลาท่ีใช:ในการท่ีหัวฉีดพ6นนํ้าเต็มถัง 6 
ลิตร ใช:เวลาเฉล่ีย 1.38 วินาที หรือหัวฉีดพ6นนํ้าออก 1 
ลิตรใช:เวลาเฉล่ีย 0.23 วินาที 
       2.1.2 ประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุ§ยด:านเวลา 
ปริมาณนํ้าจุลินทรียFท่ีใช:ผสม และปริมาณปุ§ยพบว6า ใน
เวลาเฉล่ีย 1.01 นาที ใช:นํ้าจุลินทรียFเฉล่ีย 3.81 ลิตร 
กับปุ§ย 10 กก. 
       2.1.3 สมรรถนะด:านการทํางานของเครื่องผสม
ปุ§ยและอัดเม็ดปุ§ยสูงข้ึนคือ เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย ร:อยละ 
25 และเครื่องจักรสามารถทํางานได:อย6างต6อเน่ืองโดย
มีคนควบคุม 

       2.1.4 กระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพใหม6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 เครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ 
 

เริ่มต:น 

เตรียมมลูสตัวFแห:ง 

1 วัน 

ปAดปากกระสอบ 

บรรจุกระสอบ 

ป¦นละเอียด 

เข:าเครื่องปjpนเมด็ปุ§ย 

เข:าเครื่องอัดเม็ดปุ§ย 

ผึ่งแห:ง 

ใส6ส6วนผสม ใส6ส6วนผสม 

เติมนํ้าจุลลินทรียF 
 ปลาหมักโดยใช:ปjpม 

3 วัน 

เติมนํ้าจุลลินทรียF 
 ปลาหมักโดยใช:ปjpม 
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2.2. นําข:อมูลจากผลการวิจัยมาคํานวณหาปริมาณต6อ
วัน คือ 
ตารางท่ี 1 แสดงภาพรวมการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ด: านต6 า ง  ๆ ของเครื่ องผสมปุ§ย ชีวภาพท่ี มี ใช: ใน
ท:องตลาดกับเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ [3] 
 

ท่ี รายการ เคร่ืองท่ีใช:อยู6 เคร่ืองผสมปุ§ยชีวภาพ
กึ่งอัตโนมัติ 

1 การใส6น้ําจุลินทรียFลงถัง
ผสม 

ใช:คนตักใส6 ใช:คนเปAด-ปAดวาลFว
นํ้า 

2 การผสมปุ§ย ไม6ต6อเน่ือง ต6อเน่ือง 
3 การส6งส6วนผสมมา

อัดเม็ดปุ§ย 
ใช:คนตัก ต6อเน่ือง 

4 ปริมาณการผสม (กก./
คร้ัง) 

100 – 150  10 – 20  

5 เวลาท่ีใช:ในการผสม 
(นาที) 

25  1.01  

6 เวลารวมท่ีใช:ถึงอัดเม็ด
ปุ§ยเสร็จ 

60 นาที/100 
กก. 

5.02 นาที/10 กก. 

7 จํานวนถังผสม      
(ถัง) 

 2 

 

ปริมาณการผลิตปุ§ยชีวภาพ ใช:เวลาในกระบวนการ
ผลิตต6อถัง 10 กก. 5.02 นาที ใน 1 ช.ม. ผสมได: 6 
รอบ/ถัง/ชม. มีจํานวน  2 ถัง หน่ึงวันผลิต 8 ชม. 
ฉะน้ันสามารถผลิตได: 10 กก.*6 รอบ/ถัง/ชม.* 2 ถัง* 
8 ช.ม. = 960 กก./วัน 

 

2.3. วิเคราะหFและสรุปผลการศึกษา 
 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
3.1. การนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ มาช6วย
ในกระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนปุ§ย
ชุมชน       

       สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตปุ§ยชีวภาพจากการ
ดําเนินการในรูปแบบเดิม คือ ปริมาณปุ§ยชีวภาพท่ีได:
จากการใช:เครื่องจากงานวิจัยผลิตได:จํานวน 960 กก./

วัน ขณะท่ีการผลิตปุ§ยชีวภาพแบบเดิมผลิตได:จํานวน 
800 กก./วัน  ฉะน้ันปริมาณปุ§ยชีวภาพท่ีได:จากการใช:
เครื่องจากงานวิจัยผลิตมากกว6าเป@นจํานวน 160 กก./
วัน เน่ืองจากสามารถดําเนินกระบวนการผลิตปุ§ย
ชีวภาพได:อย6างต6อเน่ือง เพราะมีจํานวนถังในการผสม 
2 ถังผสม และความต6อเน่ืองในกระบวนการผลิต 
ต้ังแต6กระบวนการผสม การเติมนํ้าจุลินทรียFปลาหมัก 
การอัดเม็ดปุ§ย และการปjpนเม็ดปุ§ย 
 

3.2. การนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติมาช6วยใน
กระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนปุ§ย
ชุมชนสามารถลดจํานวนแรงงานในกระบวนการผลิต
ลงได: จํานวน 2 คน  
      เ น่ืองจากสามารถลดการตักถ6ายวัตถุดิบจาก
เครื่องไปสู6 เครื่อง คือ กระบวนการเดิมของกลุ6ม
วิสาหกิจชุมชนปุ§ยชุมชน จะมีเป@นเครื่องแบบแยก
จํานวน 4 เครื่อง คือ เครื่องป¦นปุ§ย  การนําส6วนผสมใส6
ในถังผสม การตักนํ้าจุลินทรียFปลาหมักจากถังหมักมา
ใส6เครื่องผสม  เครื่องอัดและปjpนเม็ดปุ§ย การนําปุ§ยเม็ด
ใส6ถาดผ่ึงลม  การบรรจุลงกระสอบ  การเย็บปาก
กระสอบ ซ่ึงสามารถลดปjญหาการขาดแรงงานและลด
ต:นทุนแรงงานในการผลิตปุ§ย 
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ความต�องการสวัสดิการและการฝ�กอบรมของอาจารยGคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The Welfare and Training Needs of Lecturers in Industrial Technology Faculty. 
Rajabhat University in Bangkok Metropolitan Region. 

 

อภิสิทธิ์ อุปกิจ วิชัย แหวนเพชร นัคกนก รักษาทรัพยG กุสุมา พลาพรม  
สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
บทคัดยPอ 
     การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคFเพื่อ 1) ศึกษาความ
ต:องการสวัสดิการของอาจารยFคณะเทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ใ น เ ข ต
กรุง เทพมหานครและปริมณฑล 2)  ศึกษาความ
ต:องการฝ©กอบรมของอาจารยFคณะเทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ 3) ศึกษา
เปรียบเทียบความต:องสวัสดิการและการฝ©กอบรมของ
อาจารยFคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนก
ตามสถานภาพส6วนบุคคล ประชากร คืออาจารยFคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 มหาวิทยาลัย ได:แก6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณF และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรF ใช:กลุ6มตัวอย6าง 
127 คน 
     ผลการวิจัยพบว6า  
     1) ความต:องการสวัสดิการของอาจารยFคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว6า ในภาพรวมมี

ความต:องการอยู6ระดับมาก   ( X  = 4.21)  
      2) ความต:องการการฝ©กอบรม ของอาจารยFคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว6าในภาพรวมมี

ความต:องการอยู6ระดับมาก ( X  = 4.00) 
     3) การเปรียบเทียบ ความต:องการสวัสดิการของ
อาจารยF พบว6าอาจารยF ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณFการทํางาน และมหาวิทยาลัย แตกต6าง
กัน มีความต:องสวัสดิการไม6แตกต6างกัน แต6ระดับ
การศึกษา และ รายได:แตกต6างกัน พบว6ามีความ
ต:องการสวัสดิการแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และ  
     4) การเปรียบเทียบ ความต:องการฝ©กอบรมของ
อาจารยF  พบว6าอาจารยF ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ประสบการณFการทํางาน รายได: และ
มหาวิทยาลัยแตกต6างกัน มีความต:องการฝ©กอบรมไม6
แตกต6างกัน แต6ถ:า เพศแตกต6างกัน พบว6ามีความ
ต:องการฝ©กอบรมแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
คําสําคัญ : ความต:องการสวัสดิการ ความต:องการ
ฝ©กอบรม 
 

Abstract. 
     This research aimed to 1) study the 
welfare needs of lectures in faculty of 
industrial technology from Rajabhat University 
in Bangkok metropolitan region. 2). study 
training needs of lecturers in faculty of 
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industrial technology from Rajabhat University 
in in Bangkok metropolitan region and 3) 
compare welfare and training needs for 
lecturers in faculty of industrial technology 
from Rajabhat University in in Bangkok 
metropolitan region when classified by 
personal demographics. Research population 
consist of lecturers in faculty of industrial 
technology from 4 Rajabhat University : 
Phranakhon Rajabhat University , Suan 
Sunandha Rajabhat University, Valaya 
Alongkorn Rajabhat University, and 
Rajanagarindra Rajabhat University. Research 
sample comprised of 127 lecturers. 
     The research findings were as follows : 
     1. The welfare needs for lecturers in 
Faculty of industrial technology from 
Rajabhat University in Bangkok metropolitan 

region in overall, was at high level ( X  = 4.21)  
     2. The training needs for lecturers in 
Faculty of industrial technology from 
Rajabhat University in Bangkok metropolitan 

region in overall, was at high level ( X  = 4.00)  
     3. The comparison of Welfare needs for 
lecturers in Faculty of industrial technology 
from Rajabhat University in Bangkok 
metropolitan region when classified by 
gender, age, marital status, work experience 
and university, there was no statically 
significant difference.  However, there was 
statically significant difference at the level of 
.05 when classified by education level and 
income. 

     4. The comparison of training needs for 
lecturers in Faculty of industrial technology 
from Rajabhat University in Bangkok 
metropolitan region when classified by age, . 
marital status, education level, work 
experience, income, and university, there was 
no statically significant difference.  However, 
there was statically significant difference at 
the level of .05 when classified by age.   
 

Key words : welfare needs,  training needs 
 

1. บทนํา 
     สวัสดิการคือ สิทธิประโยชนFต6างๆ ท่ีหน6วยงานจัด
ให:แก6พนักงาน ซ่ึงอาจอยู6ในรูปตัวเงินท่ีนอกเหนือจาก
ค6าจ:าง เงินเดือน  เป@นผลตอบแทนท่ีหน6วยงานจัด
เพื่อให:คุ:มครอง หรือให:ความช6วยเหลือยามเจ็บป¦วย 
ได:รับอุบัติเหตุ เกษียณอายุการทํางาน นอกจากน้ันยัง
ช6วยให:มีรายได:พิเศษและความสะดวกสบายต6าง ๆ[1] 
     การฝ©กอบรม คือ การถ6ายทอดความรู:เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติ
ในทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อช6วยให:การปฏิบั ติงานและ
ภาระหน:าท่ีต6างๆ ในปjจจุบันและอนาคตเป@นไปอย6างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และไม6ว6าการฝ©กอบรม จะมีข้ึนท่ี
ใ ด ก็ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง คF ก็ คื อ  เ ป@ น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ค ว า มสา ม า ร ถ ในกา ร ปฏิ บั ติ ง า นห รื อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดรูปขององคFการ [2]  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเป@นส6วนหน่ึงในบรรดา
สถาบันอุดมศึกษา โดยวิวัฒนาการมาจากโรงเรียน
ฝ©กหัดครู ต6อมาได:มีการยกฐานะและปรับบทบาทเป@น
สถาบันราชภัฏท่ีสามารถเปAดสอนในระดับปริญญา
ร ว ม ท้ั ง สอ น ในส าข า วิ ช า ก า ร อ่ื น ไ ด: ใ น ขณ ะ น้ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศเป@นนิติบุคคล มี
จํ า น ว น  4 0  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
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คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ใน
แต6ละมหาวิทยาลัยราชภัฏมีคณะท่ีรับผิดชอบในการ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต  สํ า ห รั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น เ ข ต 
กรุงเทพมหานคร มี มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู6 6 แห6งคือ 
มห า วิท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ บ: า นส ม เ ด็ จ เ จ: า พ ร ะ ย า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู6 2 มหาวิทยาลัย
คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ส6วนในเขตปริมณฑล อีก 2 คณะจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณF จังหวัดปทุมธานี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทรF  จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ส่ิงท่ีอาจารยFพบปjญหาดังน้ี 1) ยังมีความ
แตกต6างกันมากในเรื่องสิทธิประโยชนF สวัสดิการต6าง ๆ 
และ 2) การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ใน
รอบท่ี 3 ท่ีผ6านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะ
ด:อยในเรื่องตําแหน6งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จาก
ปjญหาและเหตุผลดังกล6าวคณะผู:วิจัยจึงเห็นสมควรทํา
การวิจัยเก่ียวกับความต:องการสวัสดิการและการ
ฝ©กอบรมของอาจารยFคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคGของการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคFดังน้ี 
     1. เพื่อศึกษาความต:องการสวัสดิการของอาจารยF
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
     2. เพื่อศึกษาความต:องการฝ©กอบรมของอาจารยF
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
     3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต:องสวัสดิการและ
การฝ©กอบรมของอาจารยFคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จําแนกตามสถานภาพส6วนบุคคล  
กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐาน 

          ตัวแปรต:น                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1. ความสัมพันธFระหว6างตัวแปรท่ีศึกษา 

     สมมติฐานการวิจัยคือ สถานภาพส6วนบุคคลท่ี
ต6างกันมีผลต6อความต:องสวัสดิการและการฝ©กอบรม
ข อ ง อ า จ า ร ยF  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีต6างกัน 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ6มตัวอย6าง 
    1 .1 .  ประชากร คืออาจารยFคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท้ัง 4 แห6ง 
ได:แก6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณF   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนนครินทรF   รวมจํานวน 183
คน 

ความต�องการสวัสดิการของ

อาจารยG 

1. ค6าตอบแทน 

2. สวัสดิการเงินกู: 

3. สวัสดิการเงินช6วยเหลือ 

สถานภาพสPวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

ความต�องการในการฝ�กอบรม 

1. ความรู:ความเข:าใจในงาน 

2. ทักษะทางเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน 
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    1.2. กลุ6มตัวอย6าง จํานวนกลุ6มตัวอย6างได:จากการ
เปAดตารางของเคซี และมอรFแกนดF ได:จํานวนกลุ6ม
ตัวอย6าง 127 คน [3] โดยใช:วิธีสุ6มอย6างง6าย 
 

2. การสร:างเครื่องมือเพื่อการวิจัยมีข้ันตอนดังน้ี 
    2.1. ศึกษาข:อมูลต6างๆจากเอกสารและงานวิจัย 
    2.2. สร:างกรอบแนวคิดเพื่อให:ได:ตัวแปรท่ีจะศึกษา
ในแต6ละตอนของการวิจัย 
    2.3. สร:างแบบสอบถามตามตัวแปรท่ีศึกษาในแต6
ละตอน 
    2.4. ตรวจสอบเครื่องมือโดยหาความเท่ียงตรงและ
ความเช่ือม่ัน โดยใช: สัมประสิทธ์ิแอลฟ¦า (Alpla-
coeficient) ของคอนบาค (Conbach) ได:ค6าความ
เช่ือม่ัน 0.89 
 

3. การวิเคราะหFข:อมูล ผู:วิจัยดําเนินกับแบบสอบถาม
ดังน้ี 
    3.1. นําแบบสอบถามท่ีได:รับคืนมาตรวจความ
ถูกต:องสมบูรณF 
    3.2. การวิเคราะหFข:อมูลโดยใช:โปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติท่ีใช:ในการวิเคราะหFข:อมูลดังน้ี ค6าร:อยละ ใช:
วิเคราะหFข:อมูลพื้นฐาน ค6าเฉล่ีย (Mean) ค6าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค6า t-test และ ค6า F-test  
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1. การวิเคราะหFเก่ียวกับ  
       ความต:องการสวัสดิการของอาจารยFคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว6า ความต:องการ

ด:านค6าตอบแทน มีความต:องการอยู6ระดับมาก ( X  = 
4.30) มากท่ีสุดอันดับ 1. รองลงมาคือ ความต:องการ

ด:านสวัสดิการเงินช6วยเหลือ เฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 
4.25) ด:านสวัสดิการเก่ียวกับสิทธิประโยชนF  มีความ

ต:องการเฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 4.23) ด:าน

สวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย เฉล่ียอยู6

ระดับมาก ( X  = 4.21) ด:าน สวัสดิการเก่ียวกับส่ิง
อํานวยความสะดวกและนันทนาการ เฉล่ียอยู6ระดับ

มาก ( X  = 4.20) ตามลําดับ ส6วนค6าเฉล่ียน:อยสุดคือ 

ด:านสวัสดิการเงินกู: เฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 4.05) 
รวมความต:องการสวัสดิการในทุกด:านมีความต:องการ

เฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 4.21) หากพิจารณาเป@นราย
ข:อพบว6า   
     1.1. ด:านค6าตอบแทน ข:อท่ีต:องการมากท่ีสุดคือ มี
ค6าตอบแทนเม่ือได:รับการแต6งต้ังตําแหน6งทางวิชาการ          

( X  = 4.43) มีค6าตอบแทนเม่ือไปเสนอผลงานวิจัย (
X  = 4.41) และมีค6าตอบแทนเม่ือมีการตีพิมพF

บทความวิชาการในส่ือสารมวลชน ( X  = 4.41)  
     1.2. ด:านสวัสดิการเงินกู: ข:อท่ีต:องการมากท่ีสุดคือ 

มีเงินทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาต6อให:อาจารยF ( X  = 

4.27) และ มีเงินกู:ช6วยเหลือค6าใช:จ6ายฉุกเฉิน ( X  = 
4.07)  
     1.3. ด:านสวัสดิการเงินช6วยเหลือ ข:อท่ีต:องการ
มากท่ีสุดคือ มีเงินช6วยเหลือค6ารักษาพยาบาล และ ข:อ

มีเงินช6วยเหลือกรณีอาจารยFเสียชีวิต ( X  = 4.27)  
     1.4.  สวัสดิการเ ก่ียวกับสิทธิประโยชนF  ข:อ ท่ี
ต:องการมากท่ีสุดคือ มีกองทุนเงินทดแทน/กองทุน

สํารองเล้ียงชีพ ( X  = 4.41) มีค6าวิชาชีพ ขาดแคลน/

ตําแหน6งทางวิชาการ ( X  = 4.32)  
     1.5. ด:านสวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย ข:อท่ีต:องการมากท่ีสุดคือ มีบริการการตรวจ

และการรักษาสุขภาพ ( X  = 4.46) และ การจัดสภาพ

การทํางานให:ถูกสุขลักษณะ  ( X  = 4.34)  
     1.6. ด:านสวัสดิการเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวก
และนันทนาการ ข:อท่ีต:องการมากท่ีสุดคือ มีบริการ
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ทางการแพทยF ( X  = 4.30) และ มีการจัดการศึกษาดู

งานประจําป!ในประเทศ/ต6างประเทศ ( X  = 4.23)  
 

4.2. ผลการวิจัย  
       การวิเคราะหFเก่ียวกับความต:องการการฝ©กอบรม
ข อ ง อ า จ า ร ยF ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว6า ด:านการทําผลงานทางวิชาการ มี

ความต:องการเฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 4.03) อันดับ 
1  รองลงมา คือ  ด: าน ทักษะทาง เทค นิคในการ

ปฏิบัติงาน มีความต:องการเฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 
4.02) ด:านความรู:ความเข:าใจในงาน มีความต:องการ

เฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 4.01) ด:านเจตคติ และ
มนุษยFสัมพันธFในการทํางาน มีความต:องการเฉล่ียอยู6

ระดับมาก ( X  = 3.98) และด:านการทําวิจัย มีความ

ต:องการเฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 3.95) ตามลําดับ 

รวมความต:องการทุกด:านเฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 
4.00) หากพิจารณาเป@นรายข:อพบว6า 
       1. ด:านความรู:ความเข:าใจในงาน ข:อท่ีต:องการ
มากท่ีสุดคือ ความรู:และเทคนิคการทําผลงานทาง

วิชาการ ( X  = 4.17) และ ข:อ Work Integrated 

Learning /สหกิจศึกษา ( X  = 4.05)  
       2. ด:านทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน ข:อท่ี

ต:องการมากท่ีสุดคือ ทักษะเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ( X  
= 4.24) และ ทักษะและเทคนิคการทําวิจัยพัฒนา 

(R&D) ( X  = 4.13) 
       3. ด:านการฝ©กอบรม ด:านการทําผลงานทาง
วิชาการ ข:อท่ีต:องการมากท่ีสุดคือ เทคนิคการทํา

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน ( X  = 
4.08) และ ความรู:ความเข:าใจการเข:าสู6ตําแหน6งทาง

วิชาการ ( X  = 4.04)  

       4. ด:านการทําวิจัย  ข:อท่ีต:องการมากท่ีสุดคือ 
การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพFระดับชาติและ

นานาชาติ ( X  = 4.02) ความรู:และเทคนิคการเขียน

โครงการวิจัย ( X  = 4.00) 
       5. ด:านเจตคติ และมนุษยFสัมพันธFในการทํางาน 

ข:อท่ีต:องการมากท่ีสุดคือ ธรรมกับการทํางาน  ( X  = 

4.07) และ การทํางานเป@นทีม ( X  = 4.05)      
 

4.3. ผลการวิจัย  
       การเปรียบเทียบความต:องการสวัสดิการ ของ
อาจารยFคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จําแนกตามสถานภาพส6วนบุคคล  
       1. ผลการเปรียบเทียบความต:องสวัสดิการ 
จําแนกตาม เพศ พบว6า โดยภาพรวมความต:องการ
สวัสดิการ ของอาจารยF เพศชาย เพศหญิงไม6แตกต6าง
กัน  แต6 เ ม่ื อพิ จ า รณา เป@ นร ายด: านพบว6 า  ด: าน
ค6าตอบแทน ด: านสวัสดิการเ งินช6 วยเหลือ ด: าน
สวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย และ 
ด:านสวัสดิการเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวกและ
นันทนาการ มีความต:องการแตกต6างกันอย6างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
       2. ผลการเปรียบเทียบความต:องสวัสดิการ 
จําแนกตาม อายุ ด:วยการวิเคราะหFความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า อาจารยFท่ีมีอายุ
แตกต6างกัน มีความต:องการสวัสดิการโดยรวมเฉล่ียทุก
ด:าน ไม6มีความแตกต6างกัน แต6เม่ือพิจารณาเป@นราย
ด:าน พบว6า ด:านค6าตอบแทน มีความแตกต6างกันอย6าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
       3. ผลการเปรียบเทียบความต:องสวัสดิการ 
จําแนกตาม สถานภาพสมรส ด:วยการวิเคราะหFความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า 
อาจารยF ท่ี มีสถานภาพสมรสแตกต6างกัน มีความ
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ต:องการสวัสดิการในภาพรวม เฉ ล่ียทุกด:าน ไม6
แตกต6างกัน เม่ือพิจารณาเป@นรายด:าน พบว6า ด:าน
สวัสด์ิการเงินช6วยเหลือ ด:านสวัสดิการเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชนF มีความแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
       4. ผลการเปรียบเทียบความต:องสวัสดิการ 
จําแนกตาม ระดับการศึกษา พบว6าอาจารยFท่ีมีระดับ
การศึกษาระดับต6างกัน มีความต:องการสวัสดิการใน
ภาพรวมเฉล่ียทุกด:าน และรายด:าน ด:านสวัสดิการ
เงินกู:  ด:านสวัสดิการเงินช6วยเหลือ และด:านสวัสดิการ
เก่ียวกับสิทธิประโยชนF แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
       5. ผลการเปรียบเทียบความต:องสวัสดิการ 
จําแนกตาม ประสบการณFทํางาน ด:วยการวิเคราะหF
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า 
อาจารยFท่ีมีประสบการณFการทํางานแตกต6างกัน มี
ความต:องการสวัสดิการโดยรวมเฉล่ียทุกด:าน และแยก
เป@นรายด:าน ทุกๆ ด:าน ไม6แตกต6างกันแตกต6างกัน
อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี .05  
       6. ผลการเปรียบเทียบความต:องการสวัสดิการ 
จําแนกตาม รายได: ด:วยการวิเคราะหFความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า อาจารยFท่ีมี
รายได:แตกต6างกัน มีความต:องการสวัสดิการโดย
ภาพรวมเฉล่ียทุกด:าน มีความแตกต6างกันอย6างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป@นราย
ด:าน พบว6า ความต:องการสวัสดิการด:านสวัสดิการ
เงินกู: ด:านสวัสดิการเงินช6วยเหลือ และสวัสดิการ
เก่ียวกับสุขภาพแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ี .01  
       7. ผลการเปรียบเทียบความต:องสวัสดิการ 
จําแนกตาม ต:นสัง กัด ด: วยการ วิ เคราะหFความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า 
อาจารยFท่ีอยู6มหาวิทยาลัยแตกต6างกัน มีความต:องการ

สวัสดิการ โดยภาพรวมเฉล่ียทุกด:าน ไม6แตกต6างกัน 
และเม่ือพิจารณาเป@นรายด:าน พบว6า ความต:องการ
สวัสดิการเงินกู: แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และด: านสวัสดิการเ ก่ียวกับสุขภาพ 
แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี .05  
 

4.4. การเปรียบเทียบความต:องการฝ©กอบรม ของ
อาจารยFคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนก
ตามสถานภาพส6วนบุคคล 
         1. ผลการเปรียบเทียบความต:องการการ
ฝ©กอบรม จําแนกตาม เพศ พบว6า โดยภาพรวม ความ
ต:องการฝ©กอบรมของอาจารยF  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพศชาย และ เพศหญิง มีความแตกต6าง
กันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือ
พิจารณาเป@นรายด:านพบว6าด:านทักษะทางเทคนิคใน
การปฏิบัติงาน มีความแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เช6นกัน 
         2. ผลการเปรียบเทียบความต:องการการ
ฝ©กอบรม จําแนกตาม อายุ ด:วยการวิเคราะหFความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า 
อาจารยFท่ีมีอายุแตกต6างกัน มีความต:องการฝ©กอบรม 
ในภาพ รวม และรายด:าน ไม6แตกต6างกัน 
         3. ผลการเปรียบเทียบความต:องการการ
ฝ©กอบรม จําแนกตาม สถานภาพสมรส ด:วยการ
วิ เคราะหFความแปรปรวนทาง เ ดียว (One-way 
ANOVA) พบว6า อาจารยFท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต6าง
กัน มีความต:องการฝ©กอบรม ในภาพ รวม และราย
ด:าน ไม6แตกต6างกัน  
         4. ผลการเปรียบเทียบความต:องการการ
ฝ©กอบรม จําแนกตาม ระดับการศึกษา พบว6า 
คณาจารยFท่ีมีระดับการศึกษา แตกต6างกัน มีความ
ต:องการฝ©กอบรม ในภาพ รวม และรายด:าน ไม6
แตกต6างกัน 
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         5. ผลการเปรียบเทียบความต:องการการ
ฝ©กอบรม จําแนกตาม ประสบการณFทํางาน ด:วยการ
วิ เคราะหFความแปรปรวนทาง เ ดียว (One-way 
ANOVA) พบว6า อาจารยFท่ีมีประสบการณFทํางาน 
แตกต6างกัน มีความต:องการฝ©กอบรม ในภาพ รวมไม6
แตกต6างกัน เม่ือพิจารณารายด:านพบว6าด:านเจตคติใน
การทํางาน มีความแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
         6. ผลการเปรียบเทียบความต:องการการ
ฝ©กอบรม จําแนกตาม รายได: ด:วยการวิเคราะหFความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า 
อาจารยF ท่ี มีรายได:แตกต6าง กัน มีความต:องการ
ฝ©กอบรม โดยรวมเฉล่ียทุกด:าน ไม6แตกต6างกัน เม่ือ
พิจารณาเป@นรายด:าน พบว6า ด:านการทํางานวิจัย 
แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี .01 ส6วนด:าน
เจตคติในการทํางาน แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ี .05  
         7. ผลการเปรียบเทียบความต:องการการ
ฝ©กอบรม จําแนกตาม ต:นสังกัด ด:วยการวิเคราะหF
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว6า 
อาจารยFท่ีอยู6ตันสังกัดแตกต6างกัน มีความต:องการ
ฝ©กอบรม โดยรวมเฉล่ียทุกด:าน ไม6แตกต6างกัน แต6เม่ือ
พิจารณาเป@นรายด:านพบว6า ด:านเจตคติในการทํางาน 
มีความแตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
 

5. การอภิปราบผล 
5.1. การวิเคราะหFเก่ียวกับ  
       ความต:องการสวัสดิการของอาจารยFคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว6า ความต:องการ
ด:านค6าตอบแทน มีความต:องการเฉล่ียอยู6ระดับมาก   

( X  = 4.30) มากท่ีสุดอันดับ 1 ท่ีเป@นเช6นน้ีเน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจปjจจุบันมีค6าครองชีพสูงข้ึนจึงทําให:
อาจารยFมีความต:องการค6าตอบแทนมากข้ึน สอดคล:อง
กับ วันทนียF วาสีกะสินและคณะ [4] ได:สรุปในเรื่อง
สวัสดิการว6าบริการแจกจ6ายค6าตอบแทนในวันลาท่ี
ได:รับอนุญาตตามระเบียบของบริษัท (Payment for 
Entitled Leave) คือ วันหยุดตามประเพณี  วันหยุด
พักผ6อนประจําป! วันลาป¦วย วันลาเพื่อรับราชการ
ทหาร วันลากิจ วันลาสหภาพ วันหยุดหลังการ
แต6งงาน เป@นต:น ส6วนท่ีมีค6าเฉล่ียน:อยสุดคือ ด:าน

สวัสดิการเงินกู: มีความต:องการเฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  
= 4.05) ท่ีเป@นเช6นน้ีเน่ืองจากอาจารยFส6วนใหญ6ไม6
ต:องการเป@นภาระในการผ6อนส6งจึงทําให:ส6วนใหญ6
ต:องการส่ิงดังกล6าวน:อย 
 

5.2. การวิเคราะหFเก่ียวกับความต:องการการฝ©กอบรม
ข อ ง อ า จ า ร ยF ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
       พบว6า ด:านการทําผลงานทางวิชาการ มีความ

ต:องการเฉล่ียอยู6ระดับมาก ( X  = 4.03) เป@นอันดับ 1 
ท่ีเป@นเช6นน้ีเน่ืองจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ส6วนใหญ6ไม6ผ6 านตัวบ6ง ช้ี น้ี เพราะผลการประเมิน
อาจารยFมีผลงานทางวิชาการยังไม6ถึงเกณฑF ร:อยละ 60 
ซ่ึงสอดคล:องกับงานวิจัยของ วิชัย แหวนเพชรและ
คณะ [5] ได:ทําวิจัยเรื่อง การวิเคราะหFเปรียบเทียบผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ป! การศึกษา 2553 พบว6าผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยFโดยเฉล่ีย 3 ป! ได: 2.25 จากคะแนนเต็ม 5 
หรือคิดเป@นร:อยละ 45  
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6. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
     1. ควรสนับสนุนส6งเสริมให:อาจารยFได:ทําตําแหน6ง
ทางวิชาการเพื่อให:อาจารยFได:รับค6าตอบแทนตําแหน6ง
ทางวิชาการให:มากข้ึน 
     2. ควรมีการสนับสนุนเงินรางวัลในการทําผลงาน
ทางวิชาการรวมถึงการนําผลงานไปนําเสนอท้ังใน
ประเทศและต6างประเทศ 
     3. ควรมีการจัดฝ©กอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทาง วิชาการโดยเฉพาะการ ทํ า เอกสาร
ประกอบการสอน และการวิจัย  
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
     การวิจัยเรื่องความต:องการสวัสดิการและการ
ฝ©กอบรมของอาจารยFคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล สําเร็จได:ก็ด:วยความร6วมมือจากอาจารยF
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ท้ั ง  4  แห6 ง ได: แก6  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณF 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทรF ท่ีได:ให:ข:อมูลเพื่อ
การวิเคราะหFผลการวิจัย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
หวังเป@นอย6างย่ิงว6าผลงานการวิจัย ความต:องการ
สวัส ดิการและการฝ© กอบรมของอาจารยF คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คงจะเป@นประโยชนF
ต6อ อาจารยFและผู:สนใจท่ัวไป 
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The Problem in Construction which is Against Legislation controls building of Local 
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บทคัดยPอ 
     การศึกษาน้ีเป@นการศึกษาปjญหาการก6อสร:างท่ีขัด
ต6อกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีองคFการบริหารส6วน
ท:องถ่ินในท่ีน้ี คือ เทศบาลเมืองเขลางคFนคร เทศบาล
ตําบลพิชัย เทศบาลตําบลเกาะคา และองคFการบริหาร
ส6วนตําบลหนองหล6ม จังหวัดลําปาง เพื่อศึกษา
ลักษณะปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุม
อาคาร และการวิเคราะหFแนวทางการแก:ปjญหาการ
ก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคาร การศึกษาน้ีใช:
การสํารวจข:อมูลจริงจากการถ6ายภาพและการรวบรวม
ข:อมูลจากเอกสารของสํานักงานองคFการบริหารส6วน
ท:องถ่ินท่ีศึกษา จากน้ันนําข:อมูลมาทําการวิเคราะหF
ลักษณะของปjญหา การจัดหมวดหมู6ของปjญหา การ
จัดเรียงลําดับความสําคัญของปjญหา การวิเคราะหF
สาเหตุของปjญหา และการวิเคราะหFแนวทางแก:ไข
ปjญหาท่ีเกิดข้ึน 
     ผลการ ศึกษาพบว6 า ลักษณะของปjญหาแบ6 ง
ออกเป@น 4 กรณีโดยเรียงตามลําดับความสําคัญได:
ดังน้ีคือ ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง (ร:อยละ 56.53) ผัง
บริเวณไม6ถูกต:อง (ร:อยละ 26.44) ก6อสร:างไม6ตรงตาม
แบบท่ีขออนุญาต (ร:อยละ 16.41) และขออนุญาตไม6

ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ (ร:อยละ 0.62) สาเหตุ
ของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคาร 
ได:แก6 ความไม6เข:าใจของเจ:าหน:าท่ีเก่ียวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ความไม6รู:ของประชาชน และความจง
ใจทําผิดของประชาชน แนวทางการแก:ไขปjญหาได:แก6 
การอบรมให:ความรู:แก6เจ:าหน:าท่ี การอบรมให:ความรู:
ประชาชน และการประชาสัมพันธFถึงระเบียบข:อบังคับ
และบทลงโทษเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารให:แก6
ประชาชนอย6างท่ัวถึง 
 

คําสําคัญ: ปjญหาการก6อสร:าง กฎหมายควบคุมอาคาร 
องคFการบริหารส6วนท:องถ่ิน 
 

Abstract 
      his study investigated the construction 
problems against legislation controls building 
of local administration in here are district of 
Kelangnakorn, district of Pichai, district of 
Khoe-Car and local administrates of Nong-
lom in Lumpang province. The purposes of a 
study are to learn the construction problems 
against legislation controls building of local 
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administration and analyze a solution of the 
problem. The investigation steps compose of 
surveying in the area studies, classification of 
the problem, arrange priority of the problem, 
cause analysis of the problem, and analyze 
solutions for the problem.  
     The results showed that the nature of the 
problem is divided into 4 cases which are No 
permit for construction (56.53%), incorrectly 
plan site (26.44%), construction out of 
drawing permit (16.41%), and permitting not 
match the responsible departments (0.62%), 
The cause of construction problems against 
the building control are the understanding of 
agent with legislation controls building, 
Ignorance of the people, and intentionally 
construction against legislation controls 
building. The solutions of the problems are 
agent training, people training, and inform the 
regulation and punishment of the legislation 
controls building for people. 
 

Keywords: Problem in Construction, 
Legislation Controls Building, Local 
Administration. 
 

1. บทนํา 
     การก6อสร:างนับว6า มีความสําคัญมากสําหรับ
ประชาชนเน่ืองจากเป@นส่ิงจําเป@นในการดํารงชีวิตของ
มนุษยF โดยเฉพาะการก6อสร:างท่ีอยู6อาศัย อาคาร 
สํานักงาน รวมท้ังการก6อสร:าง อ่ืนๆ ปjจจุบันการ
ก6อสร:างยังคงมีการดําเนินการอย6างต6อเน่ือง  ท้ังใน
ส6วนของภาครัฐและเอกชนถึงแม:บางช6วงจะเกิดการหด
ตัวบ:างก็ตาม เม่ือพิจารณาแนวโน:มการก6อสร:างของ

ประเทศไทยในป! พ.ศ.2557 และในอนาคตพบว6ามีการ
ปรับตัวท่ีดีข้ึน [1] ดังน้ันภาครัฐและเอกชนจึงมีความ
จําเป@นต:องมีการพัฒนาการก6อสร:างทางด:านต6างๆมาก
ข้ึนเพื่อให:ได:งานท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานตามหลัก
วิชาชีพ และยังเป@นการเตรียมความพร:อมรับมือกับ
ผลกระทบจากการเข:าสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community; AEC) ในป! พ.ศ.
2558 อีกด:วย [2] สําหรับการก6อสร:างในระดับท:องถ่ิน
ปjจจุบันยังคงเกิดข้ึนมามากมาย ประกอบกับการเกิด
ปjญหาเก่ียวกับการก6อสร:างในลักษณะท่ีแตกต6างกัน
ออกไปด:วย เช6น โครงการก6อสร:างไม6เสร็จตามกําหนด
ในสัญญา งานก6อสร:างมีคุณภาพไม6ดี  ผู:รับเหมาทํา
โครงการก6อสร:างท้ิงงานและปjญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย 
โดยปjญหาดังกล6าวน้ี เ กิดข้ึนในข้ันตอนก6อนการ
ก6อสร:าง และข้ันตอนระหว6างการก6อสร:าง [3] ปjญหา
การก6อสร:างอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญซ่ึงเป@น
ปjญหาท่ีเกิดข้ึนก6อนการก6อสร:าง คือ การก6อสร:างท่ีขัด
ต6อกฎหมายควบคุมอาคารซ่ึงทําให:เกิดผลเสียต6อ
โครงการก6อสร:างหลายด:าน เช6น ต:องหยุดทําการ
ก6อสร: าง  ต: องรื้ อถอนอาคาร ท่ีก6 อสร: า ง  รวมท้ั ง
ผลกระทบอ่ืน ๆ โดยไม6สามารถทําการก6อสร:างได:
สําเร็จตามเป1าหมายได: ดังน้ันองคFกรปกครองส6วน
ท:องถ่ินจึงจําเป@นต:องให:ความรู: ความเข:าใจเก่ียวกับ
การก6อสร:างให:เป@นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารใน
ข้ันตอนต6างๆ ก6อนท่ีจะดําเนินการก6อสร:าง  ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเปล่ียนแปลงการใช:อาคารต6าง ๆ ว6า
จะต:องดําเนินการอย6างไร เพื่อจะได:ปฏิบัติได:อย6าง
ถูกต:อง [4] กฎหมายควบคุมอาคารท่ีประกาศใช:ใน
ประเทศไทยมีความมุ6งหมายเพื่อควบคุมดูแลเก่ียวกับ 
การสถาปjตยกรรม (ความสวยงาม ความเป@นระเบียบ
ร:อยของบ:านเมือง) ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
ความปลอดภัยของผู:ท่ีเข:าไปใช:อาคาร การป1องกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร การสาธารณสุขและรักษา
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คุณภาพส่ิงแวดล:อม และการอํานวยความสะดวกแก6
การจราจร[5] กฎหมายควบคุมอาคารประกอบด:วย 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม อ า ค า ร  พ . ศ . 2 5 2 2 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2550 
กฎกระทรวง และข:อบัญญัติท:องถ่ินซ่ึงเป@นกฎหมายท่ี
กําหนดรายละเอียดเฉพาะท:องถ่ิน [6] กฎหมาย
ควบคุมอาคารบ6งบอกถึงนิยามศัพทFท่ีเก่ียวข:องกับ
อาคารและคําอธิบายซ่ึงได:แก6 อาคารประเภทต6างๆ 
องคFประกอบของแบบ (แผนผัง แบบแผน รูปด:าน รูป
ตัด มาตราส6วน) องคFประกอบของอาคารและวัสดุ 
(ฐานราก ผนัง พื้น เสาเข็ม และอ่ืน ๆ) สาธารณูปโภค
ท่ีเก่ียวข:องกับงานอาคาร (ทาง และทางระบายนํ้า
สาธารณะ) การปลูกสร:าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคล่ือนย:าย หรือเปล่ียนการใช: ข้ันตอนขออนุญาตปลูก
สร:าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย:ายหรือเปล่ียนการใช:
อาคาร เช6น รายการเอกสารและหลักฐาน สถานท่ีย่ืน
ขอ และเจ:าพนักงาน ค6าธรรมเนียม ข้ันตอน และเวลา
พิจารณา ผลพิจารณาและคําส่ัง (อนุญาต คําส่ังแก:ไข
ฯ) การใช:ใบอนุญาต อายุ และการต6ออายุใบอนุญาต 
งานสถาปjตยกรรม งานระบบและสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวข:องกับงานอาคาร ได:แก6 ระยะร6น ท่ีว6าง ทาง
สาธารณะ สุขภัณฑF นํ้าท้ิง และระบบระบายนํ้า ระบบ
ป1องกันหรือเตือนภัยเพลิงไหม: การกําจัดส่ิงปฏิกูล [7] 
กฎหมายควบคุมอาคารได:ให:ความหมายของคําว6า 
อาคาร คือ ตึก บ:าน เรือน โรง ร:าน แพ คลังสินค:า 
สํานักงาน และส่ิงท่ีก6อสร:างอย6างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข:า
อยู6หรือเข:าใช:สอยได: และหมายรวมถึง  
     1) อัฒจันทรF หรือส่ิงท่ีสร:างข้ึนอย6างอย6างอ่ืนเพื่อ
ใช:เป@นท่ีชุมนุมของประชาชน 
     2) เข่ือน สะพาน อุโมงคF ท6อ หรือทางระบายนํ้า อู6
เรือ คานเรือ ท6านํ้า ท6าจอดเรือ รั้ว กําแพงหรือประตู 

ท่ีสร:างติดต6อหรือใกล:เคียงกับท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ี
สร:างข้ึนให:บุคคลท่ัวไปใช:สอย 
     3) ป1าย หรือส่ิงท่ีสร:างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังป1าย 
     4) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร:างข้ึนเพื่อใช:เป@นท่ีจอดรถ ท่ี
กลับรถ และทางเข:าออกของรถสําหรับอาคาร 
      อาคาร ดังกล6 าว น้ี  หากดํา เ นินการก6อสร: า ง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย:าย ใช:หรือเปล่ียนการใช: ใน
ท:องท่ีท่ีได:มีกฎหมายควบคุมอาคารใช:บังคับแล:วต:อง
ขออนุญาตและได:รับอนุญาตจากเจ:าพนักงานท:องถ่ิน
ก6อน [8] จากผลการศึกษาในอดีตพบว6าประชาชนใน
เขตเทศบาลมีความรู: ความเข:าใจในกฎหมายควบคุม
อาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อยู6
ในระดับปานกลาง เน่ืองจากอาคารและบ:านในเขต
เทศบาลส6วนใหญ6เป@นบ:านพักอาศัยช้ันเดียว มีพื้นท่ีใน
การใช:สอยน:อย มีข้ันตอนการก6อสร:างไม6ยุ6งยากมาก
นัก ประชาชนจึงยังไม6เห็นถึงความสําคัญของการ
ติดต6อ กับเทศบาลเ ก่ียวกับอาคาร ประกอบกับ
ประชาชนอาจไม6เข:าใจเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
นอกจากน้ัน ยังพบว6าผู: ท่ี เป@นเจ:าของอาคารและ
ผู:รับเหมาก6อสร:างมีความรู:ความเข:าใจกฎหมาย
ควบ คุมอาคาร สู งกว6 า ผู: อ ยู6 อ า ศัย  และ ผู: ท่ี ไ ม6 มี
ประสบการณF ในขณะท่ีอาชีพเกษตรกรมีแนวโน:มเรื่อง
ความรู:ความเข:าใจกฎหมายควบคุมอาคารน:อยกว6า
อาชีพอ่ืน ๆ แสดงให:เห็นว6าหน6วยงานเทศบาลมีความ
จําเป@นในการประชาสัมพันธFให:ความรู: ความเข:าใจกับ
ประชาชนโดยเฉพาะผู:อยู6อาศัยท่ีมีอาชีพเกษตรกร [4] 
ภายหลังจากการบังคับใช:กฎหมายควบคุมอาคารแล:ว
พบว6าเ กิดปjญหาและอุปสรรคในการปฏิ บั ติตาม
กฎหมายควบคุมอาคารข้ึนหลายด:าน ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ี
พบคือ เกิดจากเจ:าหน:าท่ีรัฐมีความรู:เก่ียวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารไม6มากพอท่ีจะให:บริการได:อย6างมี
ประสิทธิภาพ จําเป@นต:องให:เจ:าหน:าท่ีมีการศึกษา
กฎหมายควบคุมอาคารให:เกิดความเข:าใจอย6างแท:จริง 
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กา ร บั ง คั บ ใ ช: กฎ หมายควบ คุมอาค า ร จึ ง จะ มี
ประสิทธิภาพ [9] ปjญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมอาคารในด:านอ่ืนได:แก6 เกิดจาก
การไม6ทราบว6าต:องขออนุญาต และการก6อสร:างโดย
ไม6ได:รับอนุญาต อันเป@นผลมาจากการขาดความเข:าใจ 
และขาดความเกรงกลัวในการฝ¦าฝoนข:อบังคับ ขาดการ
ประชาสัมพันธFถึงระเบียบข:อบังคับและบทลงโทษให:
ท่ัวถึง ซ่ึงคาดว6าจะช6วยลดปjญหาดังกล6าวลงได: [10] 
เม่ือพิจารณาแนวทางมาตรการแก:ไขและส6งเสริม
เพื่อให:เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
พบว6าส6วนใหญ6ปjญหาการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
อาคารมาจากการขาดความรู: ความเข:าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ดังน้ันแนวทางมาตรการ
แก:ไขและส6งเสริมเพื่อให:เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารท่ีดีคือ การให:ความรู:แก6ประชาชนใน
ด:านความสําคัญ หน:าท่ี และวิธีการในการเตรียมความ
พร:อมดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับอาคาร [11] จาก
การศึกษาท่ีผ6านมาทําให:ทราบถึงข:อมูลเ ก่ียวกับ
ลักษณะของปjญหาการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
อาคาร สาเหตุของปjญหา และแนวทางการแก:ไข
ปjญหาในภาพรวมเท6าน้ัน การประยุกตFใช:แนวทางการ
แก:ปjญหาต6างๆสามารถดําเนินการได:แต6 ไม6อาจ
ตอบสนองต6อปjญหาได:อย6างครบถ:วนสมบูรณFเน่ืองจาก
แต6ละพื้นท่ีมีลักษณะและความถ่ีของปjญหาท่ีแตกต6าง
กัน ดังน้ันเพื่อเป@นการศึกษาหาแนวทางการแก:ไข
ปjญหาท่ีเหมาะสมกับหน6วยงานในท:องถ่ินท่ีเกิดข้ึนจริง 
ผู:วิจัยจึงได:ดําเนินการศึกษาในครั้งน้ี เพื่อเสนอแนว
ทางการแก:ปjญหาได:อย6างถูกต:องและเหมาะสมกับ
ท:องถ่ินมากข้ึน  
 
 
 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
2.1. ขอบเขตการวิจัย 
       การวิจัยน้ีมีเน้ือหาในการศึกษาเก่ียวกับลักษณะ
ของปjญหา การวิเคราะหFสาเหตุของปjญหา และ
แนวทางการแก:ไขปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมาย
ควบคุมอาคารในพื้นท่ีองคFการบริหารส6วนท:องถ่ิน ใน
ท่ีน้ีได:ใช:พื้นท่ีจังหวัดลําปางเป@นกรณีศึกษา ประชากรท่ี
ศึกษาคือหน6วยงานองคFการบริหารส6วนท:องถ่ินจังหวัด
ลําปาง ตัวอย6างท่ีศึกษาใช:การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling), [12] จํานวน 4 หน6วยงาน 
ได:แก6 เทศบาลเมืองเขลางคFนคร เทศบาลตําบลพิชัย 
เทศบาลตําบลเกาะคา และองคFการบริหารส6วนตําบล
หนองหล6ม  
 

2.2. เครื่องมือท่ีใช:ในการวิจัย 
       เครื่องมือหลักในการเก็บข:อมูล คือ การสํารวจ
โดยการลงพื้นท่ีจริงโดยการถ6ายภาพลักษณะปjญหา
การกระทําผิดกฎหมายควบคุมอาคารขององคFการ
บริหารส6วนท:องถ่ินท่ีเกิดข้ึนจริง และการใช:แบบบันทึก
ข:อมูลในการเก็บข:อมูลเชิงสถิติขององคFการบริหารส6วน
ท:องถ่ินท่ีศึกษาในช6วงระยะเวลา 3 ป!คือ พ.ศ.2554-
2557 ซ่ึงภายหลังเก็บรวบรวมข:อมูลท้ังสองส6วนแล:วจึง
นํามาวิเคราะหFข:อมูลร6วมกัน  
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1. ผลการสํารวจข:อมูลด:วยการถ6ายภาพ 
       ผลการสํารวจข:อมูลลักษณะปjญหาการก6อสร:างท่ี
ขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารสามารถแสดงในภาพท่ี 
1-4 
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ภาพท่ี 1 ผังบริเวณไม6ถูกต:อง
 

 

ภาพท่ี 2 ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง

 

 

ภาพท่ี 3 ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขออนุญาต
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ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 

 

ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 

 

ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขออนุญาต 

ภาพท่ี 4 ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ
 

       จากการสํารวจข:อ มูลปjญหาดังภาพท่ี  
สามารถจัดกลุ6ม (Grouping) 
มีความคล:ายคลึงกันได: 4 กรณีคือ 
ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขอ
อนุญาต และขออนุญาตไม6ตรง กับหน6 วยงาน ท่ี
รับผิดชอบ 
 

3.2 ผลการสํารวจข:อมูลด:วยแบบบันทึกข:อมูล
       จากการสํารวจรวบรวมข:อมูลปjญหาการก6อสร:าง
ท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารพบว6าแต6ละพื้นท่ีมี
ความถ่ีของปjญหาท่ีเกิดข้ึนแตกต6างกันดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 5  
 

ตารางท่ี 1 ความถ่ีของปjญหาการการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร 

หนPวยงาน 

เทศบาลเมืองเขลางคFนคร 
เทศบาลตําบลพิชัย 
เทศบาลตําบลเกาะคา 

องคFการบริหารส6วนตําบลหนองหล6ม
รวม 

 

ระยะห6างของ

อาคารกับแนว

เขตห6างไม6ถึง 

2.00 ม. แต6มี

ช6องเปAด 

สถานท่ี

ก6อสร:าง 

มกราคม-มิถุนายน 2558 

 
ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ 

จากการสํารวจข:อ มูลปjญหาดังภาพท่ี  1-4 
) ตามลักษณะของปjญหาท่ี

กรณีคือ ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 
ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขอ

ขออนุญาตไม6ตรง กับหน6 วยงาน ท่ี

ผลการสํารวจข:อมูลด:วยแบบบันทึกข:อมูล 
จากการสํารวจรวบรวมข:อมูลปjญหาการก6อสร:าง

ท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารพบว6าแต6ละพื้นท่ีมี
ความถ่ีของปjญหาท่ีเกิดข้ึนแตกต6างกันดังแสดงใน

ความถ่ีของปjญหาการการก6อสร:างท่ีขัดต6อ

ความถ่ีของ
ป�ญหา 

ร�อยละ 

139 42.25 
96 29.18 
63 19.15 

องคFการบริหารส6วนตําบลหนองหล6ม 31 9.42 
329 100.00 

 

เขตทางการรถไฟ

แห6งประเทศไทย 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

ภาพท่ี 5 ปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุม
อาคารท้ังหมดแบ6งตามพื้นท่ี

 

     จากตารางท่ี 1 และภาพท่ี 5 พบว6าแต6ละพื้นท่ีมี
ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุม
อาคารเรียงตามลําดับจากมากไปหาน:อยได:ดังน้ี คือ 
เทศบาลเมืองเขลางคFนคร (42.25%) 
พิชัย (29.18%) เทศบาลตําบลเกาะคา
องคFการบริหารส6วนตําบลหนองหล6ม(9.
นําปjญหาท่ีพบท้ังหมดมาวิเคราะหFหาค6าความถ่ีของ
ปjญหาสามารถแสดงผลได:ดังตารางท่ี 
6-10 
 

ตารางท่ี 2 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเขลางคF
นคร 
 

ป�ญหาการกPอสร�างท่ีขัดตPอกฎหมายควบคุม
อาคาร 

ความถ่ี
ของ

ป�ญหา
ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 

ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 
ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบทีข่ออนญุาต 
ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานที่รับผิดชอบ 

รวม 139
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ปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุม
อาคารท้ังหมดแบ6งตามพื้นท่ี 

พบว6าแต6ละพื้นท่ีมี
ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุม
อาคารเรียงตามลําดับจากมากไปหาน:อยได:ดังน้ี คือ 

%) เทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลเกาะคา(19.15%) และ

.42%) และเม่ือ
นําปjญหาท่ีพบท้ังหมดมาวิเคราะหFหาค6าความถ่ีของ
ปjญหาสามารถแสดงผลได:ดังตารางท่ี 2-5 และภาพท่ี 

ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเขลางคF

ความถ่ี
ของ

ป�ญหา 
ร�อยละ 

47 33.81 

67 48.20 
23 16.55 
2 1.44 

139 100.00 

 

ภาพท่ี 6 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:าง
ท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาล

เมืองเขลางคFนคร
 

ตารางท่ี 3 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพิชัย
 

ป�ญหาการกPอสร�างท่ีขัดตPอกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 

ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 
ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 

ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบทีข่ออนญุาต 
ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานที่รับผิดชอบ

รวม 

 

ภาพท่ี 7 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพิชัย

มกราคม-มิถุนายน 2558 

 

ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:าง 
ท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาล 

เมืองเขลางคFนคร 

ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพิชัย 

ป�ญหาการกPอสร�างท่ีขัดตPอกฎหมาย ความถ่ีของ
ป�ญหา 

ร�อยละ 

22 22.92 
56 58.33 

18 18.75 
ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานที่รับผิดชอบ 0 0.00 

96 100.00 

 
ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ

กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพิชัย 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ตารางท่ี 4 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเกาะคา
 

ป�ญหาการกPอสร�างท่ีขัดตPอกฎหมายควบคุม
อาคาร 

ความถ่ีของ
ป�ญหา

ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 12

ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 43

ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบที่ขออนุญาต 8

ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานที่รับผิดชอบ 0

รวม 63

 

 

ภาพท่ี 8 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเกาะคา

 

ตารางท่ี 5 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีองคFการบริหารส6วน
ตําบลหนองหล6ม 
 

ป�ญหาการกPอสร�างท่ีขัดตPอกฎหมายควบคุม
อาคาร 

ความถ่ีของ
ป�ญหา

ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 6

ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 20

ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบที่ขออนุญาต 5

ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานที่รับผิดชอบ 0

รวม 31
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ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเกาะคา 

ความถ่ีของ
ป�ญหา 

ร�อยละ 

12 19.05 

43 68.25 

8 12.70 

0 0.00 

63 100.00 

 

ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเกาะคา 

ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีองคFการบริหารส6วน

ความถ่ีของ
ป�ญหา 

ร�อยละ 

6 19.35 

20 64.52 

5 16.13 

0 0.00 

31 100.00 

ภาพท่ี 9 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีองคFการบริหารส6วน

ตําบลหนองหล6ม
 

 

 

ภาพท่ี 10 ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร

 

       จากตารางท่ี 2-5 และภาพท่ี 
การก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคาร เม่ือ
พิจารณาความถ่ีของปjญหาแต6ละกรณีมีค6าร:อยละท่ี
สอดคล:องกันท้ัง 4 พื้นท่ีโดยเรียงตามลําดับจากมากไป
น:อยดังน้ี คือ ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง ผังบริเวณไม6
ถูกต:อง ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขออนุญาต และขอ

มกราคม-มิถุนายน 2558 

 
ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ

กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีองคFการบริหารส6วน
ตําบลหนองหล6ม 

 

 

ความถ่ีของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร 

และภาพท่ี 6-10 พบว6าปjญหา
การก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคาร เม่ือ
พิจารณาความถ่ีของปjญหาแต6ละกรณีมีค6าร:อยละท่ี

พื้นท่ีโดยเรียงตามลําดับจากมากไป
น:อยดังน้ี คือ ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง ผังบริเวณไม6

มแบบท่ีขออนุญาต และขอ



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

อนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามลําดับ 
เม่ือนําค6าความถ่ีของปjญหาทุกกรณีจากแต6ละพื้นท่ีมา
ทําการหาค6าเฉล่ียสามารถแสดงผลได:ดังตารางท่ี 
และภาพท่ี 11 
 

ตารางท่ี 6 ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร 
 

ป�ญหาการกPอสร�างท่ีขัดตPอกฎหมายควบคุม
อาคาร 

คPาเฉล่ีย
ของป�ญหา

ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 

ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 186

ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบที่ขออนุญาต 

ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานที่รับผิดชอบ 

รวม 329
 

 

 

ภาพท่ี 11 ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร

 

     จากตารางท่ี 6 และภาพท่ี 11 พบว6าปjญหาการ
ก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารมีค6าเฉล่ียเรียง
ตามลําดับจากมากไปน:อยดังน้ี ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 
(56.53%) ผังบริเวณไม6ถูกต:อง (26.44
ตรงตามแบบท่ีขออนุญาต(16.41%) และขออนุญาตไม6
ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมาย
ควบคุมอาคารโดยวิเคราะหFตามลักษณะหน6วยงาน 
สามารถแสดงผลได:ดังตารางท่ี 7 และภาพท่ี 
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อนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามลําดับ 
เม่ือนําค6าความถ่ีของปjญหาทุกกรณีจากแต6ละพื้นท่ีมา
ทําการหาค6าเฉล่ียสามารถแสดงผลได:ดังตารางท่ี 6 

ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ

คPาเฉล่ีย
ของป�ญหา 

ร�อยละ
เฉล่ีย 

87 26.44 

186 56.53 

54 16.41 

2 0.61 

329 100.00 

 

ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร 

พบว6าปjญหาการ
ก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารมีค6าเฉล่ียเรียง
ตามลําดับจากมากไปน:อยดังน้ี ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 

44%) ก6อสร:างไม6
และขออนุญาตไม6

ดชอบ ตามลําดับ (0.61%) 
เม่ือพิจารณาปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมาย
ควบคุมอาคารโดยวิเคราะหFตามลักษณะหน6วยงาน 

และภาพท่ี 12 

ตารางท่ี 7 ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร วิ เคราะหFตาม ลักษณะ
หน6วยงาน 
 

ป�ญหาการกPอสร�างท่ีขัด
ตPอกฎหมายควบคุม

อาคาร 

เทศบาล

ความถ่ีของ
ป�ญหา 

ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 81 

ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง 166 

ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบ
ที่ขออนุญาต 

49 

ขออนุญาตไม6ตรงกับ
หน6วยงานที่รับผิดชอบ 

2 

 

 

 

ภาพท่ี 12 ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารวิเคราะหFตามลักษณะ

หน6วยงาน
 

       จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 
ความถ่ีของปjญหาของหน6วยงานเทศบาลมีมากกว6า
หน6วยงานองคFการบริหารส6วนตําบลโดยคํานวณส6วน
ต6างท่ีมากกว6าได:ดังน้ี ผังบริเวณไม6ถูกต:อง 
อนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ 
และก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขอ
เรียงตามลําดับ ส6วนปjญหาไม6ขออนุญาตก6อสร:างน้ัน

มกราคม-มิถุนายน 2558 

ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร วิ เคราะหFตาม ลักษณะ

เทศบาล 
องคGการบริหารสPวน

ตําบล 

ร�อยละ 
ความถ่ี
ของ

ป�ญหา 
ร�อยละ 

27.18 6 19.35 

55.70 20 64.52 

16.44 5 16.13 

0.67 0 0.00 

 

ค6าเฉล่ียของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารวิเคราะหFตามลักษณะ

หน6วยงาน 

และภาพท่ี 12 พบว6าค6าเฉล่ีย
ความถ่ีของปjญหาของหน6วยงานเทศบาลมีมากกว6า
หน6วยงานองคFการบริหารส6วนตําบลโดยคํานวณส6วน
ต6างท่ีมากกว6าได:ดังน้ี ผังบริเวณไม6ถูกต:อง (7.83%) ขอ
อนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ (0.67%) 
และก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขออนุญาต(0.31%) 
เรียงตามลําดับ ส6วนปjญหาไม6ขออนุญาตก6อสร:างน้ัน
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หน6วยงานเทศบาลมีค6า เฉ ล่ียน:อยกว6าหน6วยงาน
องคFการบริหารส6วนตําบลเท6ากับ 8.81% 
 

3.3. การวิเคราะหFสาเหตุและแนวทางการแก:ไขปjญหา 
       จากผลการศึกษาท่ีผ6านมาและจากข:อมูลการ
วิจัยในอดีตทําให:สามารถวิเคราะหFหาสาเหตุของ
ปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคารได:
ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะหFสาเหตุของปjญหา 
 

ลักษณะป�ญหา สาเหตุของป�ญหา 
ผังบริเวณไม6ถูกต:อง ความไม6เข:าใจของเจ:าหน:าที่ 

ไม6ขออนุญาตก6อสร:าง ความไม6รู:ของประชาชน 
ความจงใจทําผิด 

ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบที่ขออนุญาต ความไม6รู:ของประชาชน 

ความจงใจทําผิด 

ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานที่รับผิดชอบ ความไม6รู:ของประชาชน 

 

       จากตารางท่ี 8 พบว6าสาเหตุหลักของปjญหาการ
ก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมายควบคุมอาคาร คือ ความไม6
เข:าใจของเจ:าหน:าท่ีเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารทํา
ให:ไม6สามารถให:บริการได:อย6างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ความไม6รู:ของประชาชนในการดําเนินการเก่ียวกับการ
ก6อสร:างท่ีต:องทําการขออนุญาตให:ถูกต:องก6อนกระทํา
การใดๆ และความจงใจทําผิดของประชาชนในการ
ดําเนินการก6อสร:างโดยไม6เกรงกลัวบทลงโทษ ดังน้ัน
จากสาเหตุดังกล6าวจึงสามารถวิเคราะหFหาแนว
ทางการแก:ไขปjญหาได:ดังน้ี 
       1. การอบรมให:ความรู:แก6เจ:าหน:าท่ีท่ีเก่ียวข:องใน
หน6วยงานองคFการบริหารส6วนท:องถ่ินเพื่อให:มีความ
เข:าใจเก่ียวกับการบังคับใช:กฎหมายควบคุมอาคาร
อย6างแท:จริง 
       2.  การอบรมให:ความรู:ประชาชนเ ก่ียวกับ
ความสําคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร การขอ
อนุญาตก6อสร:างอาคาร การขออนุญาตต6อเติมอาคาร 

วิธีการเตรียมความพร:อมก6อนท่ีจะเข:ามาดําเนินการ
ก6อสร:าง รวมท้ังบทลงโทษกรณีท่ีฝ¦าฝoนด:วย 
       3. การประชาสัมพันธFถึงระเบียบข:อบังคับและ
บทลงโทษเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารให:แก6
ประชาชนอย6าง ท่ัว ถึง  เพื่ อให:ประชาชนมีความ
ตระหนักและมีความเข:าใจอย6างแท:จริง 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
       ผลการศึกษาวิจัยท้ังหมดจาก 4 พื้นท่ีในจังหวัด
ลําปางท่ีได:นํามาวิเคราะหFสามารถสรุปผลการวิจัยได:
ดังน้ี 
       ลักษณะของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อกฎหมาย
ควบคุมอาคารมี 4 กรณี คือ ผังบริเวณไม6ถูกต:อง ไม6
ขออนุญาตก6อสร:าง ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขอ
อนุญาต และขออนุญาตไม6ตรง กับหน6 วยงาน ท่ี
รับผิดชอบ ความถ่ีของปjญหาท่ีเกิดข้ึนจริงสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปน:อยได: ดัง น้ี ไม6ขออนุญาต
ก6อสร:าง(56.53%) ผังบริเวณไม6ถูกต:อง (26.44%) 
ก6อสร:างไม6ตรงตามแบบท่ีขออนุญาต (16.41%) และ
ขออนุญาตไม6ตรงกับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามลําดับ 
(0.61%) เม่ือพิจารณาปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคารโดยวิเคราะหFตามลักษณะ
หน6วยงานพบว6าความถ่ีของปjญหาของหน6วยงาน
เทศบาลมีมากกว6าหน6วยงานองคFการบริหารส6วนตําบล
ดังน้ี ผังบริเวณไม6ถูกต:อง (7.83%) ขออนุญาตไม6ตรง
กับหน6วยงานท่ีรับผิดชอบ (0.67%) และก6อสร:างไม6
ตรงตามแบบท่ีขออนุญาต(0.31%) ส6วนปjญหาไม6ขอ
อนุญาตก6อสร:างน้ันหน6วยงานเทศบาลมีค6าเฉล่ียน:อย
กว6าหน6วยงานองคFการบริหารส6วนตําบลเท6า กับ 
8.81%  
       สาเหตุหลักของปjญหาการก6อสร:างท่ีขัดต6อ
กฎหมายควบคุมอาคาร ได:แก6 ความไม6เข:าใจของ
เจ:าหน:าท่ีเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ความไม6รู:
ของประชาชน และความจงใจทําผิดของประชาชน 
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ดังน้ันจึงสามารถวิเคราะหFแนวทางการแก:ไขปjญหาได:
ดังน้ี คือ การอบรมให:ความรู:แก6เจ:าหน:าท่ี การอบรม
ให:ความรู:ประชาชน และการประชาสัมพันธF ถึ ง
ระเบียบข:อบังคับและบทลงโทษเก่ียวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคารให:แก6ประชาชนท่ัวไป 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
     ผู:วิจัยขอขอบคุณหน6วยงานเทศบาลเขลางคFนคร 
เทศบาลตําบลพิชัย เทศบาลตําบลเกาะคา องคFการ
บริหารส6วนตําบลหนองหล6ม และเจ:าหน:าท่ีผู:มีส6วน
ร6วมทุกคน ท่ีกรุณาเอ้ือเฟopอข:อมูลในการทําวิจัยในครั้ง
น้ี 
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การปรับปรุงการทํางานในสายการประกอบอุปกรณGควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000W) 
กรณีศึกษา : บริษัท พี อี เทคนิค จํากัด 

Work Improvement of Flasher HF-1000W Production Line 
A Case Study: P.E. Technique Co., Ltd 
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บทคัดยPอ 
     งานวิจัยน้ี ได:ศึกษาข้ันตอนการทํางานและวิธีการ
ทํางาน โดยเลือกทําการวิจัยในกรณีศึกษา บริษัทพี อี 
เทคนิค จํากัด จังหวัดพิษณุโลก ในสายการประกอบ
ผลิตภัณฑFควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000 W) โดยได:นํา
หลักการและทฤษฎีทางด:านการเคล่ือนไหวและ
การศึกษาเวลามาประยุกตFใช: ซ่ึงได:ทําการเลือกศึกษา
วิธีการจับเวลาโดยตรง และวิธีการ Method Time 
Measurement (MTM-2) ซ่ึงมีการเก็บข:อมูลเบ้ืองต:น 
โดยการเข:าไปจับเวลาการทํางานโดยตรง และใช:กล:อง
วิดีโอเข:าไปจับภาพการเคล่ือนไหวของผู:ปฏิบัติงาน
ในขณะทํางาน เพื่อนํามาวิเคราะหFหาสภาพปjญหา 
และหาสาเหตุ จากน้ันได: ทําการปรับปรุ งแก: ไข
จุดบกพร6อง พร:อมท้ังหาเวลามาตรฐาน และจัดทําเป@น
มาตรฐานการทํางาน 
      จากการปรับปรุงการทํางานในงานวิจัยน้ี สามารถ
ท่ีจะลดเวลาในการประกอบได:ถึง 12.37 % และทําให:
มีผลผลิตเพิ่มข้ึน 23.20 % ซ่ึงเป@นการเพิ่มทางเลือก
ของผู:ปฏิบัติงานท่ีจะนําวิธีการดังกล6าวไปปรับปรุงการ
ทํางานให:เกิดความเหมาะสมต6อไป 
 

คําสําคัญ: เวลามาตรฐาน การเคล่ือนไหว การศึกษา
เวลา สายการประกอบผลิตภัณฑF 

Abstract 
      This research studies about procedures 
and methods for improving the assembly 
process. Flasher HF-1000W production line of 
P.E. Technique Co.Ltd., is chosen as a case 
study. We applies the principles of Motion 
and Time Study theory to fix the problems. 
Direct Time Study and Method Time 
Measurement (MTM-2) are used to collect 
and analyze data. Then standard time and 
standard operating procedure are developed 
to improve the efficiency. The results showed 
that the assembly time was decrease by 
12.37% and productivity increase by 23.20%.  
 

Keyword: standard time motion time study 
line production 
 

1. บทนํา 
     ในการดําเนินธุรกิจการค:าใดก็ตามความสําคัญอยู6
ท่ีการจําหน6ายสินค:าและบริการต6าง ๆ แต6การท่ีจะให:
กิจการเจริญม่ันคงอยู6ได:ตลอดไปจําเป@นต:องดําเนิน
ตามหลัก 3 ประการคือ ต:องมีลูกค:า ต:องปรับปรุง
คุณภาพของสินค:า และบริการให:ดีย่ิงข้ึนตามลําดับ 
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ต:องใช:ทรัพยากรหรือปjจจัยการผลิตให:เกิดประโยชนF
สูงสุด การปรับปรุงการทํางานเป@นปjจจัยสําคัญท่ีทําให:
การผลิตสินค:าและบริการมีประสิทธิภาพ และเป@น
เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต เพื่อผลิตสินค:าให:ทันกับ
ความต:องการของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย6าง
ต6อเน่ืองในปjจจุบัน 
 ในการดําเนินการผลิตน้ันมักจะเกิดปjญหาต6างๆ
มากมายท่ีทําให:ประสิทธิภาพของการผลิตไม6เป@นไป
ตามเป1าหมายปjญหาต6างๆ จําเป@นต:องได:รับการแก:ไข
และปรับปรุงเพื่อให:สามารถบรรลุเป1าหมายในการเพิ่ม
ผลผลิตของโรงงานซ่ึงการแก:ปjญหาดังกล6าวสามารถ
จะทําได:โดยเทคนิคของการปรับปรุงงาน การปรับปรุง
งานโดยการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลาเป@น
วิทยาการพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดแขนงหน่ึงของการ
ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเป@นการศึกษาการ
เคล่ือนไหว [1] ของผู:ปฏิบัติงานท้ังแบบอิสระและ
ทํางานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณF ซ่ึงจะเป@นตัวกําหนด
คุณลักษณะและจํานวนผู:ปฏิบัติงาน ชนิดประเภท 
และจํานวนของเครื่องจักรและอุปกรณFท่ีต:องใช: โดย
จะบ6งบอกถึงค6าใช:จ6ายหรือต:นทุนในการผลิตอย6าง
ละเอียดรวมท้ังเวลาท่ีต:องใช:ในการผลิตอีกด:วยบริษัท 
พี  อี  เ ทค นิค จํ า กั ด  เป@ นบ ริ ษั ท ท่ี ผ ลิต อุปกรณF
อิ เ ล็กทรอนิคสF  ซ่ึงการประกอบอุปกรณFควบคุม
สัญญาณไฟ (HF-1000 W) ดังภาพท่ี 1 เป@นอุปกรณFท่ี
ยังไม6ได:มีการศึกษาการทํางาน ดังน้ันในงานวิจัยน้ี
คณะผู:วิจัยจึงเข:าไปศึกษาการทํางานเพื่อปรับปรุงการ
ทําการประกอบอุปกรณFควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000 
W) ให:มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และหาเวลามาตรฐาน
ของการทํางานเพื่อใช:ในการกําหนดค6าแรงจูงใจต6อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 1 อุปกรณFควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000 W) 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
2.1. การเก็บรวบรวมข:อมูล 
       ผู:วิจัยได:เข:าไปศึกษาและจับเวลาในการทํางาน
ในแต6ละข้ันตอนในสายการผลิตของผลิตภัณฑF โดยใช:
หลักการศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) 
และการศึกษาเวลามาตรฐานแบบ Method Time 
Measurement (MTM-2) [2] ข้ันตอนในการจับเวลา
ดังกล6าวจะใช:วิธีการจับเวลาโดยตรง นาฬิกาท่ีใช:จับ
เวลาเป@นทศนิยมของวินาที คือ 1 รอบ แบ6งออกเป@น 
60 ช6องดังน้ันเท6ากับ 1 วินาที แล:วทําการจับเวลา
เบ้ืองต:นพนักงานในแต6ละงาน เพื่อใช:ในการคํานวณหา
จํานวนรอบท่ีเหมาะสม และเพื่อคํานวณหาค6าเวลา
มาตรฐานของแต6ละงาน ซ่ึงใช:เง่ือนไขดังน้ี 
     2.1.1 ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% ความคลาด
เคล่ือน5% โดยท่ี k = 2 และ s = 0.05 ดังสมการท่ี 1 
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เม่ือ        n = ตัวประกอบของความเช่ือม่ัน 
S = ความคลาดเคล่ือน 

         n′ = จํานวนครั้งในการจับเวลา 
        N = จํานวนครั้งท่ีต:องจับเวลา 

    X = เวลาท่ีจับในแต6ละครั้ง 
กรณีท่ีได:ค6า n < n′ ในการคํานวณจะพิจารณา ค6า n′  
 

       2.1.2 ระบบการให:อัตราความเร็วจะใช:วิธีการ
แบบ Westinghouse โดยจะใช:ความชํานาญ ความ
พยายาม ความสมํ่าเสมอ และเง่ือนไข 
       2.1.3 Normal Time = Selected Time x 
rating factor 
       2.1.4 การหาค6าเวลาเผ่ือ เน่ืองจากลักษณะงาน
ท่ีทําเป@นงานท่ีไม6หนักมากนัก ความเครียดในการ
ทํางานก็มีไม6มาก และมีการจัดช6วงพักเพื่อให:พนักงาน
พัก 2 ช6วง คือ ช6วงการทํางานช6วงเช:า และช6วงบ6าย 
ช6วงละ 10 นาที ส6วนความล6าช:าในด:านอ่ืน ๆ มีน:อย 
เพราะก6อนท่ีพนักงานจะปฏิบัติงานน้ัน จะมีการเตรียม
วัสดุและเครื่องมืออุปกรณFไว:เรียบร:อยแล:ว และจาก
งานวิจัยได:กําหนดค6าเผ่ือความเม่ือล:าไว:ท่ี 4% 
       2.1.5 Standard Time = Normal Time + [% 
ของเวลาเผ่ือ x Normal Time] 
       2.1.6 การบันทึกภาพการเคล่ือนไหวใน
สายการผลิตของผู:ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนการผลิต 
 

2.2. วิเคราะหFการทํางานในปjจจุบัน 
       จากข:อมูลท่ีเก็บได: นํามาวิเคราะหFสภาพการ
ทํางานในปjจจุบันโดยแบ6งออกเป@น 
       2.2.1 วิเคราะหFเวลาท่ีใช:ในการทํางานแต6ละ

ข้ันตอนในปjจจุ บันและเวลาท้ังหมดในการผลิต

ผลิตภัณฑF โดยใช:หลัก การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct 

Time Study) และการศึกษาเวลามาตรฐานแบบ 

Method Time Measurement (MTM) 

       2.2.2 วิเคราะหFสภาพการเคล่ือนไหวของ
ผู:ปฏิบัติงาน โดยใช:หลักเศรษฐศาสตรFการเคล่ือนไหว 
(Principle of Motion Economy) 
2.3. วิเคราะหFหาวิธีการปรับปรุงการทํางาน 
       จากการวิเคราะหFการทํางานในข้ันตอนท่ีผ6านมา
ข:างต:นจะสามารถทราบถึงปjญหา ซ่ึงจะนําปjญหามา
วิเคราะหFหาวิ ธีการแก: ไขปjญหาพร:อมท้ัง วิ ธีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยพิจารณาจากหลัก
ต6อไปน้ี 1) การจัดลําดับข้ันตอนในการประกอบ 2) 
การขจัดข้ันตอนท่ีไม6จําเป@นออก 3) การทําให:ข้ันตอน
ท่ีจําเป@นในการประกอบง6ายข้ึน 4) การรวมข้ันตอนใน
การประกอบเข:าด:วยกัน [3] 
2.4. ทําการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน 
       ทําการดําเนินงานตามวิธีท่ีได:ทําการปรับปรุง
แล:วและทําการจับเวลาอีกครั้ง 
2.5. เปรียบเทียบและประเมินผลการปรับปรุงการ
ทํางานท้ังก6อน – หลัง 
       เปรียบเทียบเวลาในการประกอบก6อนและหลัง
การปรับปรุง จากน้ันดูความแตกต6างว6ามีประสิทธิภาพ
ดีข้ึนก่ีเปอรFเซ็นตF โดยดูจากผลผลิตท่ีได:ออกมา 
2.6. กําหนดมาตรฐาน 
       2.6.1 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย
บันทึกข้ันตอนและวิธีการในการทํางานใหม6หลังการ
ปรับปรุงในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
       2.6.2 กําหนดเวลามาตรฐาน โดยการจับเวลา
ของมาตรฐานวิธีการในการทํางานใหม6 และต้ังเป@น
เวลามาตรฐานในการทํางานครั้งต6อไป 
2.7. สรุปผลการดําเนินงาน 
       สรุปผลท่ีได:ท้ังหมดจากการดําเนินงาน พร:อมท้ัง

ระบุข:อเสนอแนะอ่ืนๆ ในงานวิจัยน้ี 
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3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1. การวิเคราะหFการประกอบอุปกรณFควบคุม
สัญญาณไฟ (HF-1000 W) ด:วยการจับเวลาโดยตรง 
       หลังจากท่ีทําการเก็บข:อมูล และศึกษาเก่ียวกับ
ช้ินส6วนประกอบและข้ันตอนในการประกอบของ
อุปกรณFควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000 W) มีท้ังหมด 
6 สถานีงาน วางสถานีงานในแนวตรงเรียงกันไป
ตามลําดับของงาน ลักษณะของสถานีงานและการจับ
เวลามีดังน้ี 
       3.1.1 สถานีงานท่ี 1 มีข้ันตอนการประกอบคือ 
1) ใส6หมุดทองแดงลงใน Fixture 4 ตัว 2) วางแผ6น
ปริ๊นลงบน Fixture 3) วาง HF 5, HF 4 ลงบนแผ6น
ปริ๊น 4) วางฝา Fixture บนขา HF 4 - HF 5 แล:วนํา 
Fixture แบบเข:าเครื่องอัด 5) นํา Fixture ออกจาก
เครื่องอัด 6) วางปริ้นบนเครื่องปjpมขาแล:วอัดขา HF 7 
ลงบนแผ6นปริ้น 7) อัดขา HF 8 ลงบนแผ6นปริ้นแล:ว
นําปริ้นออกจากแบบ 8) ใส6ตัว C แล:วพับขาตัว C 9) 
ส6งสถานีงานต6อไปการจัดวางอุปกรณFสถานีงานท่ี 1 
แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 อุปกรณFและเครื่องจักรท่ีใช:ในสถานีงานท่ี 1 

 

       3.1.2 สถานีงานท่ี 2 มีข้ันตอนการประกอบคือ 
1) ใส6ตัว C แล:วพับขาตัว C 2) นําแผ6นปริ้นใส6 Fixture 
ล£อคขา HF 7 และ HF 8 3) บัดกรีขาตัว C, ขาHF 7, 
ขาHF 8 4) ตัดขา ตัว C ท้ังสองตัว 5) ส6งสถานี     
งานต6อไปการจัดวางอุปกรณFสถานีงานท่ี 2 แสดงดัง 
ภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 อุปกรณFและเครื่องจักรท่ีใช:ในสถานีงานท่ี 2 
       3.1.3 สถานีงานท่ี 3 มีข้ันตอนการประกอบคือ 
1) ใส6รีเลยFดึงสายรีเลยFให:เข:าร6องสายรีเลยFโดยดึงให:ตึง 
2) ใส6หลอด LED    3) นําลวดถักใส6ขา HF 4 4) บีบ
ขา HF 4 ให:หนีบลวดถัก แล:วบัดกรี 5) ส6งไปสถานี
งานต6อไป การจัดวางอุปกรณFสถานีงานท่ี 3 แสดงดัง
ภาพท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 อุปกรณFและเครื่องจักรท่ีใช:ในสถานีงานท่ี 3 
 

       3.1.4 สถานีงานท่ี 4 มีข้ันตอนการประกอบคือ 
1) ต้ังระยะแกนกับแผ6นมูฟสFและต้ังระยะหน:าทองขาว 
2) นําอาซิโตนเช็ดท่ีหน:าทองขาว 3) นําปริ้นใส6ใน
เครื่องทดสอบ 4) ทดสอบรีเลยF โดยกดปุ¦มสีแดงหลอด 
LED จะสว6าง 5) ใส6ลูกยาง HF 8 และเป¦าลมหน:าคอน
แท็ค 6) เป¦าลมท่ีฝาครอบบนใส 7) นําแผ6นปริ้นมาใส6
ฝาครอบบนใส HF 52 8) ใส6ฟAวสFโดยใช:เครื่องอัดกด
ฟAวสFลงให:แน6น 9) ส6งไปสถานีงานต6อไปการจัดวาง
อุปกรณFสถานีงานท่ี 4 แสดงดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 อุปกรณFและเครื่องจักรท่ีใช:ในสถานีงานท่ี 4 

 

       3.1.5 สถานีงานท่ี 5 มีข้ันตอนการประกอบคือ 
1) ดูข้ัวตัวเก็บประจุข้ัวตัวเก็บประจุด:านลบจะเป@นสี
ขาวท้ังสองตัวและจะต:องหันด:านลบ ออกมาด:านนอก 
2) ต6อ Flasher เข:ากับปล๊ักทดสอบ แรงดันสูง 
Flasher จะต:องทํางานปกติ โดยดูหลอด LED จะ
กระพริบ ค6าอยู6ท่ี 550-700 ms 3) โยกสวิทซFข้ึนไปท่ี
แรงดันตํ่าและเปAดสวิทซF ON Flasher จะต:องทํางาน
ปกติ โดยดูหลอดไฟจะกระพริบ 4) ปAดสวิทซF OFF 
ของ LOW Flasher จะต:องหยุดการทํางาน โดยท่ี
หลอดไฟจะหยุด กระพริบ5) ดึง Flasher ออกจาก
ปล๊ักทดสอบ 6) หยอดกาวซิลิโคนใส6รูน£อตท้ัง  4 รู 7) 
ใส6ฝาครอบล6าง ข้ันสกรูน£อตท้ัง 4 รู ให:แน6น 8) ทําการ
ทดสอบแรงดันตํ่าและสูงอีกครั้ง 9) ส6งให:สถานีงาน
ต6อไปการจัดวางอุปกรณFสถานีงานท่ี 5 แสดงดังภาพท่ี 
6 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6 อุปกรณFและเครื่องจักรท่ีใช:ในสถานีงานท่ี 5 
 

       3.1.6 สถานีงานท่ี 6 มีข้ันตอนการประกอบคือ 
1) เช็ดกาวบนหัวน็อต 2) ทําความสะอาดท้ังหมด 3) 
ติดสต๊ิกเกอรF4) ดูความเรียบร:อยของผลิตภัณฑF 5) พับ
กล6องบรรจุ Flasher 6) นํา Flasher ใส6กล6องแล:วปAด

ฝากล6อง 7) บรรจุกล6อง Flasher       8) นํามาเรียงใส6
กล6องบรรจุ Flasher (กล6องใหญ6) การจัดวางอุปกรณF
สถานีงานท่ี 6 แสดงดังภาพท่ี 7 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 7 อุปกรณFและเครื่องจักรท่ีใช:ในสถานีงานท่ี 6 
 

       จากการประกอบผลิตภัณฑFท้ัง 6 สถานีงาน
สามารถแสดงค6าเวลาในข้ันตอนการประกอบอุปกรณF
การควบคุมสัญญาณไฟ (HF 1000 Watt) ได:ดังตาราง
ท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1ค6าเวลาในข้ันตอนการประกอบท้ัง 6 สถานี
งานด:วยวิธีการจับเวลาโดยตรง 

สถานี
งาน 

เวลาปกต ิ

(วินาที) 
คPาเผ่ือ (%) 

เวลามาตรฐาน 

(วินาที) 
1 115.89 4 120.53 
2 102.68 4 106.79 

3 81.23 4 84.49 
4 78.70 4 81.85 
5 103.80 4 107.95 
6 64.47 4 67.05 

รวม 568.66 
 

3.2. การวิเคาะหFการประกอบอุปกรณFควบคุมสัญญาณ
ไฟ (HF-1000 W) ด:วยการศึกษาเวลาแบบ 
Predetermined Motion Time โดยเทคนิค MTM-2 
[4] 
       3.2.1 ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค MTM-2ของสถานีงาน
ท่ี 1 แสดงดังภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานท่ี 
 

       3.2.2 ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค MTM-2
ท่ี 2 แสดงดังภาพท่ี 9 
 

ภาพท่ี 9 ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานท่ี 
 

       3.2.3 ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค MTM-2
ท่ี 3 แสดงดังภาพท่ี 10 
 

ภาพที่ 10 ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 
 

       3.2.4 ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค MTM-2
ท่ี 4 แสดงดังภาพท่ี 11 
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ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานท่ี 1 

ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
2 ของสถานีงาน

 

ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานท่ี 2 

ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
2 ของสถานีงาน

 

ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 3 

ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
2 ของสถานีงาน

ภาพที่ 11 ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 
 

       3.2.5 ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค 
ท่ี 5 แสดงดังภาพท่ี 12 

 

ภาพที่ 12 ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 
 

       3.2.6 ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค 
ท่ี 6 แสดงดังภาพท่ี 13 
 

 

ภาพที่ 13 ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 
 

       จากการวิเคราะหFท้ัง 
สามารถแสดงออกมาเป@นค6าเวลาในการประกอบด:วย
วิธี MTM2 ดังในตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 

มกราคม-มิถุนายน 2558 

 

ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 4 

ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค MTM-2 ของสถานีงาน

 

ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 5 

ตําแหน6งและผังการจัดวางการประกอบท่ี
จะทําการวิเคราะหFด:วยเทคนิค MTM-2 ของสถานีงาน

 

ตําแหน6งและผังการจัดวางของสถานีงานที่ 6 

จากการวิเคราะหFท้ัง 6 สถานีงานดังกล6าว
สามารถแสดงออกมาเป@นค6าเวลาในการประกอบด:วย
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ตารางท่ี 2 ค6าเวลาในข้ันตอนการประกอบท้ัง 6 สถานี
งาน ด:วยวิธี MTM2 

สถานี
งาน 

เวลามาตรฐาน 

(วินาที) 
MTM2 ผลตPาง % ผลตPาง 

1 120.53 113.13 7.40 6.13 

2 106.79 102.10 4.69 4.39 
3 84.49 82.27 2.22 2.63 

4 81.85 80.24 1.61 1.97 

5 107.95 104.64 3.31 3.07 

6 67.05 63.27 3.78 5.64 

Total 568.66 545.65 23.01 4.04 
 

       จากตารางท่ี 2 เวลาท่ีได:จากเวลามาตรฐานและ 
MTM2 น้ันมีค6าท่ีแตกต6างกัน โดยเวลาจากวิธี MTM2 
มีเวลาการประกอบท่ีเร็วกว6า 23.01 วินาที คิดเป@น 
4.04%  
3.3. การวิเคราะหFสภาพปjญหา และการแก:ไขปรับปรุง
การทํางาน 
       สังเกตุเห็นได:ว6าในสถานีงานท่ี 1 2 และ 5 ใช:
เวลาในการประกอบมากจึงส6งผลให:เกิดปรากฏการณF
คอขวดข้ึน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงวิเคราะหFสภาพปjญหา
และทําการปรับปรุงข้ันตอนของการทํางานในการ
ประกอบอุปกรณFควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000 W) 
ซ่ึงพบว6ามีสภาพปjญหาหลักๆ ดังน้ี 
       3.3.1 การจัดวางช้ินส6วนในการประกอบไม6
สอดคล:องกับการเคล่ือนไหวของมือในการประกอบใน
สถานีงานท่ี 1ทางคณะผู:วิจัยได:ทําการจัดวางช้ินส6วน
และอุปกรณFท่ีใช:ในการประกอบในสถานีท่ี 1 ให:เป@น
ระเบียบเพื่อให:ง6ายต6อการหยิบจับไปใช:งาน โดยจัด
ช้ินส6วนและอุปกรณF ท่ีใช:ในการประกอบให:มีการ
สอดคล:องกับการเคล่ือนไหวของมือและสัมพันธFกับ
ลําดับข้ันตอนในการประกอบ โดยวางช้ินส6วนต6างๆ ท่ี
ใช:ในการประกอบ ตามข้ันตอนก6อน-หลังในการหยิบ
จับโดยเรียงหมุดทองแดง แผ6นปริ้น HF5 HF4 และตัว 
C ในแนวโค:งล:อมรอบ Fixture ส6วน HF7 HF8 มีการ
จัดวางให:ใกล:กับเครื่องปjpมขาเพราะต:องใช:เครื่องปjpมขา

ในการอัด อีกท้ังย้ังแก:ปjญหาการขัดขวางการทํางาน
ของพนักงาน โดยขจัดการวางซ:อนกันของช้ินงาน ดัง
ภาพท่ี 14 สถานีงานก6อนปรับปรุงและภาพท่ี 15 
สถานีงานหลังการปรับปรุง 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 สถานีงานท่ี 1 ก6อนปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 สถานีงานท่ี 1 หลังปรับปรุง 
 

       3.3.2 เกิดการรอคอยท่ีไม6จําเป@นในข้ันตอนการ
ประกอบในสถานีงานท่ี 1 

 

ภาพท่ี 16 เกิดการรอคอยท่ีไม6จําเป@นในสถานีงานท่ี 1 
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       จากภาพท่ี 16 ข้ันตอนการประกอบในสถานีงาน
ท่ี 1 มีการรอคอยท่ีไม6จําเป@นเกิดข้ึน คือเม่ือนํา 
Fixture เข:าเครื่องอัด กดคันโยกให:เครื่องอัดทํางาน 
ในขณะท่ีเครื่องอัดทํางานจะเกิดการรอคอยเป@น
เวลานานพอสมควร ซ่ึงในช6วงเวลาดังกล6าวมือท้ังสอง
ข:างเกิดการว6างและรอคอยทําให:สูญเสียเวลาในการ
ประกอบเพิ่มมากข้ึน 
       จากข้ันตอนในการประกอบได:จัดให:มีข้ันตอน
การทํางานในขณะท่ีรอเครื่องอัดทํางาน โดยขณะท่ี
เครื่องอัดทําการอัด ทางผู:วิจัยได:คิดวิธีการทํางานแบบ
วน Loop ข้ึนใหม6 โดยในรอบการประกอบแรกเม่ือ
เครื่องอัดทํางานเสร็จ นํา Fixture ออกจากเครื่องอัด
และนําแผ6นปริ้นออกจาก Fixture แล:ว ได:นําแผ6น 
ปริ้นทFไปวางไว:ท่ีเครื่องปjpมขาแล:วพักไว:ก6อน และได:
กลับมาทําการประกอบต้ังแต6เริ่มต:นใหม6ในรอบการ
ทํางานถัดไป และเม่ือเครื่องจักรทําการอัด มือท้ังสอง
ข:างก็ทําการประกอบแผ6นปริ้นท่ีวางไว:ในเครื่องปjpมขา
จนเสร็จส้ินการประกอบ 
       3.3.3 เครื่องมือท่ีใช:ในการประกอบไม6เหมาะสม
ในสถานีงานท่ี 2 จากภาพท่ี 17 จะเห็นได:ว6า Fixture 
ท่ีช6วยในการประกอบยังมีประสิทธิภาพท่ีไม6ดีพอ และ
ทําให:เกิดข้ันตอนในการทํางานท่ีไม6จําเป@นเพิ่มข้ึน ใน
การท่ีจะนําแผ6น Print มาบัดกรีน้ัน จะต:องนําแผ6น 
Print มาใส6ลงใน Fixture โดยทําการใส6ทีละข:างตาม
ลักษณะของ Fixture ทําให:เกิดข้ันตอนการทํางานท่ี
ซํ้าซ:อน คือมีการเล็ง และการใส6ถึง 2 ครั้งทําให:เวลา 
ในการประกอบมากข้ึน 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 17 เครื่องมือท่ีใช:ในการประกอบก6อนปรับปรุง 

ทางคณะผู:วิจัยได:มีการจัดทํา Fixture ข้ึนมาใหม6โดย
การปรับปรุงจาก Fixture เดิมให:มีลักษณะเป@นช้ิน
เดียวกันและมีขนาดท่ีเท6ากับแผ6น Print ซ่ึงสามารถลด
ข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซ:อน คือ ลดการเล็งในข้ันตอน
การนําแผ6น Print ใส6 Fixture ทีละข:าง และลดการ
เคล่ือนท่ี ในข้ันตอนท่ีจะนําแผ6น Print มาใส6ลงใน 
Fixture ทีละข:างโดยเปล่ียนเป@นการเล็งและการใส6
เพียงครั้งเดียวทําให:เวลาในการประกอบลดลงดังภาพ
ท่ี 18 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 18 เครื่องมือท่ีใช:ในการประกอบหลังปรับปรุง 
 

       3.3.4 ข้ันตอนการทํางานไม6เหมาะสมในสถานี
งานท่ี 5 สถานีงานท่ี 5 ในการประกอบฝาหลังมีการ
เอ้ือมมือไปหยิบน£อตและทําการยึดน£อตท่ีมุมท้ัง 4 มุม
ของฝาครอบ โดยทําการเอือมมือไปหยิบน£อตครั้งละ 1 
ตัวและทําการยึดน£อตทีละมุมซ่ึงจะทําให:เกิดการ
ทํางานท่ีซํ้าซ:อนถึง 4 ครั้ง ทําให:เวลาในการประกอบ
ในสถานีงานท่ี 5 เพิ่มมากข้ึนดังภาพท่ี 19 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 19 เครื่องมือท่ีใช:ในการประกอบหลังปรับปรุง 
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หลังจากทําการหยอดกาวซิลิโคนท้ัง 4 มุมเรียบร:อย
แล:ว จึงทําการหยิบน£อตมาใส6มุมท้ัง 4 มุม และทําการ
ยึดมุมท้ัง 4 มุมของช้ินงานในข้ันตอนเดียว โดย
สามารถลดการทํางานท่ีซํ้าซ:อนลงได: เป@นผลทําให:
เวลาในการประกอบลดลง 
       จากท่ีมีการปรับปรุงในสถานีงานท่ี 1 2 และ 5 
น้ัน ผู:วิจัยได:จับเวลาในการประกอบของท้ัง 3 สถานีน้ี
ใหม6ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบเวลามาตรฐานก6อนและ
หลังการปรับปรุงของสถานีงานท่ี 1 2 และ 5 

สถานี
งาน 

เวลามาตรฐาน 
ผลตPาง 

%เวลาที่
ลดลง กPอนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 

1 120.53 81.57 32.96 32.32 

2 106.79 90.60 16.19 15.16 

3 84.49 - - - 

4 81.85 - - - 

5 107.95 92.73 15.22 14.10 

6 67.05 - - - 

       จากตารางท่ี 3 เม่ือปรับปรุงการทํางานแล:วทํา
ให:เวลาในการทํางานของท้ัง 6 สถานีงานลดลง โดยคิด
เป@น 12.37% 
 

3.4. การเปรียบเทียบจํานวนผลผลิตช้ินต6อวันก6อนและ
หลังการปรับปรุง 
       ตารางการทํางานของพนักงานใน บริษัท พี อี 
เทคนิค จํากัด แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ตารางการทํางานของพนักงานใน 1 วัน 
กิจกรรม เวลา 

การทํางานช6วงเช:า 08.00 – 12.00 น. 
พักช6วงเช:า 10.00 – 10.10น. 

พักรับประทานอาหาร 12.00 – 13.00น. 
การทํางานช6วงบ6าย 13.00 – 17.00น. 
พักช6วงบ6าย 15.00 – 15.10 น. 

 

       จากตารางท่ี 4 รวมเวลาการทํางานท้ังส้ิน = 7 
ช่ัวโมง 40 นาทีเวลาการทํางาน (7 x 60 x 60) + (40 
x 60) = 27,600 วินาทีต6อวัน 
       ดังน้ันก6อนปรับปรุงจะได:เวลาในการทํางาน
เท6ากับ 27,600 - 568.66 = 27,031.34 วินาที และ
จํานวนผลผลิตท่ีได: = 27031.34 / 120.53 = 225 
ช้ินต6อวัน และในขณะท่ีหลังการปรับปรุงได:เวลาในการ
ทํ า ง าน ท้ั งหมด  เ ท6 า กับ 27 , 6 00  - 498 . 29  = 
27,101.71 วินาที  และจํานวนผลผลิต ท่ี ได:  = 
27,101.71 / 92.73 = 293 ช้ิน ต6อ วันจะเห็นได:ว6า
จํานวนผลผลิตเพิ่มข้ึน 68 ช้ินคิดเป@น  23.20 % 
 

3.5. การตรวจสอบเวลามาตรฐาน 
       โดยเปรียบเทียบจากผลผลิตท่ีออกมา (ช้ิน/วัน) 
ของการคํานวณหาค6าผลผลิตจากเวลามาตรฐานท่ีต้ัง
ไว:หลังการปรับปรุงเทียบกับจํานวนผลผลิตท่ีออกมา
จากการผลิตจริง ซ่ึงได:จากการเข:าไปตรวจสอบจํานวน
ผลผลิต ท่ีออกมาต6อ วันในโรงงานอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา  
        ผลผลิตจากเวลามาตรฐานท่ี ต้ังไว:หลังการ
ปรับปรุง คือ 293 ช้ินต6อวัน และการเข:าไปตรวจเช็ค
การผลิตจริงได: 272 ช้ินต6อวัน จะเห็นได:ว6าผลผลิตท่ี
ออกมาจริงน้ันมีค6าท่ีน:อยกว6าจํานวนท่ีได:จากการ
คํานวณจํานวน 21 คิดเป@น 7.18% เท6าน้ัน จากการ
วิเคราะหFพบว6าผลผลิตท่ีออกมาจริงมีความแตกต6าง 
กับผลผลิตจากเวลามาตรฐานท่ีต้ังไว:เพียงเล็กน:อย 
อาจเน่ืองมาจากความไม6สมํ่าเสมอในการทํางานของ
พนักงาน เพราะข้ันตอนการทํางานได:กําหนดข้ึนมา
ใหม6พนักงานจึงไม6 มีความชํานาญในการทํางาน
เท6าท่ีควร 
 

3.6. จัดทํามาตรฐานการทํางาน 
       หลังจากวิ เคราะหF ข้ันตอนการทํางานและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานเสร็จแล:ว ผู:วิจัยได:ทําการ
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จัดมาตรฐานในการทํางานให:กับพนักงานเพื่อใช:เป@น
ข:อกําหนดท่ีเหมาะสมกับพนักงานและเพื่อให:เกิด
ความเคยชินในการทํางานต6อไป [5] 
 

 

 
 

ภาพท่ี 20 มาตรฐานในการทํางานของสถานีท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี 21 มาตรฐานในการทํางานของสถานีท่ี 2 

 

ภาพท่ี 22 มาตรฐานในการทํางานของสถานีท่ี 3 
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ภาพท่ี 23 มาตรฐานในการทํางานของสถานีท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 มาตรฐานในการทํางานของสถานีท่ี 5  
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ภาพท่ี 25 มาตรฐานในการทํางานของสถานีท่ี 6 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การวิเคราะหFการประกอบอุปกรณFควบคุม
สัญญาณไฟ (HF-1000 W) ด:วยวิธีการศึกษาเวลา
โดยตรงและการศึกษาเวลามาตรฐานแบบ Method 
Time Measurement (MTM-2) 
       การเข:าไปจับเวลาโดยใช:หลัก การศึกษาเวลา
โดยตรง (Direct Time Study) และการศึกษาเวลา
มาตรฐานแบบ Method Time Measurement 
(MTM-2) ซ่ึงได:ผลออกมาดังน้ี 
ค6าเวลา Standard Time ในการประกอบของวิธี
การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) และ
การศึกษาเวลามาตรฐานแบบ Method Time 
Measurement (MTM-2) มีค6าแตกต6างกันเพียง 4.04 
% ซ่ึงเกิดจาก ผู:วิเคราะหFอาจจะไม6สามารถมองเห็น

รายละเอียดของการเคล่ือนไหวในการประกอบได:
อย6างละเอียดท้ังหมด 
       ซ่ึงค6าเวลา Standard Time ท่ีออกมาจะเห็นได:
ว6า สถานีงานท่ี 1, 2, 5 ใช:เวลาในการประกอบมาก จึง
ทําให: สายการประกอบเกิดภาวะคอขวดข้ึนในสถานี
งานดังกล6าว 
 

4.2. การวิเคราะหFสภาพปjญหา และการแก:ไขปรับปรุง 
       จากเวลามาตรฐานท่ีได:จากการเก็บข:อมูลมีการ
เกิดภาวะคอขวดข้ึนในสถานีงานท่ี 1 2 และ 5 ดังน้ัน
เราจึงมุ6งเน:นท่ีจะปรับปรุงในสถานีงานดังกล6าว จาก
การวิเคราะหFสภาพปjญหาพบว6า 1) สถานีงานท่ี 1 พบ
ปjญหาได:แก6 การจัดวางช้ินส6วนในการประกอบไม6
สอดคล:องกับการเคล่ือนไหวของมือในการประกอบ 
และเ กิดการรอคอยท่ี ไม6 จํ า เป@นใน ข้ันตอนการ
ประกอบการแก:ไขและการปรับปรุง คือ ทําการจัดวาง
เครื่องมือและอุปกรณFท่ีใช:ในการประกอบในสถานีงาน
ท่ี 1 ให:สอดคล:องกับข้ันตอนในการประกอบ และ
จัดลําดับข้ันตอนในการประกอบข้ึนมาใหม6เพื่อลดการ
รอคอยท่ีเกิดข้ึนจากการแก:ไขปjญหาท่ีพบในสถานีงาน
ท่ี 1 พบว6าเวลาในการประกอบลดลงถึง 38.96 วินาที 
คิดเป@น 32.32 % 2) สถานีงานท่ี 2 พบปjญหาได:แก6 
Fixture ท่ีใช:ในการประกอบไม6เหมาะสมการแก:ไขและ
การปรับปรุง คือ ได:ทําการปรับปรุง Fixture ในสถานี
งานท่ี 2 ข้ึนมาใหม6จากการแก:ไขปjญหาท่ีพบในสถานี
งานท่ี 2 พบว6าเวลาในการประกอบลดลงถึง 16.19 
วินาที คิดเป@น 15.16 % 3) สถานีงานท่ี 5 พบปjญหา
ได:แก6ข้ันตอนในการทํางานไม6เหมาะสมการแก:ไขและ
การปรับปรุง คือทําการปรับปรุงข้ันตอนในการทํางาน
การประกอบฝาหลังโดยลดการทํางานท่ีซํ้าซ:อนลงจาก
การแก:ไขปjญหาท่ีพบในสถานีงานท่ี 5พบว6าเวลาใน
การประกอบลดลงถึง 15.22 วินาที คิดเป@น 14.10% 
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4.3. การจับเวลาหลังการปรับปรุง 
       หลังจากท่ีได:ทําการวิเคราะหFสภาพปjญหา และ
แก:ไขปรับปรุง การทํางานแล:วเข:าไปจับเวลาในการ
ประกอบหลังการปรับปรุงได:ผลดังน้ีเวลาในการ
ประกอบรวมลดลงถึง 70.37 วินาที คิดเป@น 12.37 % 
และได:ผลผลิตเพิ่มข้ึนถึง 68 ช้ินต6อวันคิดเป@น23.20 % 
 

4.4. การกําหนดมาตรฐานการทํางาน 
       หลังจากท่ีได:แก:ไขและปรับปรุงการทํางานพร:อม
ท้ังหาเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุงแล:ว ได:จัดทํา
มาตรฐานการทํางานท่ีเป@นรูปแบบท่ีแน6นอนเพื่อให:
พนักงานได:ปฏิบัติตาม อย6างถูกต:องและเป@นมาตรฐาน
ต6อไป 
 

4.5. การตรวจสอบเวลามาตรฐาน 
       หลังจากท่ีได:จัดทํามาตรฐานการทํางานแล:ว ได:มี
การตรวจสอบเวลามาตรฐานว6าตรงตามท่ีต้ังไว:หรือไม6 
โดยการเปรียบเทียบผลผลิตท่ีออกมาช้ินต6อวันของ
เวลามาตรฐานท่ีต้ังไว:กับผลผลิตท่ีออกมาจริง ผล
ปรากฏว6าพนักงานสามารถผลิตได:จริงน:อยกว6าท่ีต้ัง
มาตรฐานไว: 21 ช้ิน คิดเป@น 7.18 % ผลต6างน้ี
เ น่ืองมาจากความไม6สมํ่าเสมอในการทํางานของ
พนักงาน เพราะข้ันตอนการทํางานได:กําหนดข้ึนมา
ใหม6พนักงานจึงไม6 มีความชํานาญในการทํางาน
เท6าท่ีควร 
 

4.6. ข:อเสนอแนะในงานวิจัย 
       4.6.1 ด:านการปฏิบัติงาน 
               1) จากมาตรฐานท่ีได:กําหนดไว: จะเห็นได:
ว6าเวลาท่ีใช:ในการประกอบในสถานีงานท่ี 5 มีค6ามาก
ท่ีสุด เป@นผลทําให:การไหลของงานในการประกอบเกิด
ความไม6สมํ่าเสมอ ดังน้ันควรมีการแบ6งงานไปให:สถานี
งานท่ี 6 ซ่ึงใช:เวลาในการประกอบน:อยท่ีสุด โดยแบ6ง
ข้ันตอนการตรวจสอบข้ันสุดท:ายจากสถานีงานท่ี 5 มา
ให:สถานีงานท่ี 6 เป@นผู:ตรวจสอบแทน เพราะเห็นว6า

ทางโรงงานมีเครื่องตรวจสอบว6างไม6ได:งานอยู6อีก 1 
เครื่อง และจะเป@นผลทําให:การไหลของงานมีความ
ต6อเน่ือง สมํ่าเสมอมากข้ึน 
                2) ในสถานีงานท่ี 6 ควรจัดให:
ผู:ปฏิบัติงานมีการพับกล6องเตรียมไว: ในขณะท่ีมีการรอ
ตัวช้ินงานมาถึง 
       4.6.2 ด:านความปลอดภัย 
               ควรจัดให:ผู:ปฏิบัติงานในสถานีงานท่ีมีการ
บัดกรี ใส6หน:ากาก หรืออุปกรณFท่ีป1องกันอันตรายจาก
ควันท่ีเกิดจากการบัดกรี ถึงแม:ว6าจะมีการใช:ท6อดูด
ควันออกมาแล:วก็ตาม แต6ในความเป@นจริงท6อดูดไม6
สามารถดูดควันออกไปได:หมด 
       4.6.3 ด:านการกําหนดค6าแรงจูงใจ 
               ควรนําเอาข:อมูลต6างๆ ท่ีได:จากการทํา
การวิจัย (กําลังการผลิตต6อวัน) ไปกําหนดค6าแรงจูงใจ
ให:กับผู:ปฏิบัติงาน โดยคิดให:ค6าแรงพิเศษเป@นรายกลุ6ม
ท้ังสายการประกอบเม่ือพนักงานสามารถผลิตได:สูง
กว6ามาตรฐานท่ีกําหนดไว: เพื่อท่ีจะให:ผู:ปฏิบัติงานเกิด
ความรู:สึกกระตือรือร:นในการทํางาน และมีทัศนะคติท่ี
ดีต6อสถานประกอบการ 
       4.6.4 ด:านการต6อยอดงานวิจัย 
               งานวิจัยน้ีเป@นการศึกษาเวลาและปรับปรุง
ข้ันตอนการทํางานด:วยวิธีการศึกษาการเคล่ือนไหว
และเวลาเท6าน้ัน แต6ในสถานประกอบการจริงยัง
สามารถท่ีจะทําการวิจัยในด:านอ่ืนๆ ได:อีกเช6น การ
กําหนดค6าแรงจูงใจท่ีเหมาะสมต6อพนักงานเน่ืองจาก
เป@นการทํางานท่ีผลิตเป@นจํานวนช้ินต6อวันจะส6งผลให:
จํานวนของผลิตภัณฑFเพิ่มมากข้ึนได: การจัดวางผัง
โรงงานเพื่อลดการเคล่ือนท่ีในสายการประกอบอ่ืนๆ 
การจัดการคลังสินค:าเน่ืองจากในโรงงานยังไม6มีระบบ
คลังสินค:าท่ีแน6นอนมักจะใช:ประสบการณFในการส่ังซ้ือ
วัสดุอุปกรณF เป@นต:น ซ่ึงผู:ท่ีสนใจสามารถทําการวิจัย
ดังกล6าวและสามารถต6อยอดในอนาคตได: 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
     ค ณ ะ ผู: วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป@น
อย6างสูงท่ีอํานวยความสะดวกในด:านงานเอกสารต6างๆ 
และค6าใช:จ6ายในการเดินทางและนําเสนองานวิจัยใน
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คําแนะนําในการเตรียมต�นฉบับบทความ 
1. การเรียงลําดับเนื้อหาบทความ 
 1.1 ช่ือเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัดและสื่อความหมายของเรื่องท่ีทําอย�างชัดเจน 
 1.2 ช่ือ-นามสกุล ผู�เขียน ใส�ทุกคนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหน�งวิชาการ(ถ(ามี) สถานท่ีทํางาน 
 1.3 บทคัดย0อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาสรุปสาระสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค- วิธี
การศึกษา ผลการศึกษาและผลสรุป มีความยาวไม�เกิน 250 คํา 1 ย�อหน(า 
 1.4 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 3-5 คํา ไว(ท(ายบทคัดย�อ 
 1.5 เนื้อหา (Text) เนื้อหาในบทความวิจัยต(องประกอบด(วย 
  1.5.1 บทนํา (Introduction) บอกความสําคัญของท่ีมาของป9ญหาท่ีนําไปสู�การศึกษา วัตถุประสงค-และอาจ 
รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

1.5.2 วัสดุ อุปกรณ และวิธีการวิจัย (Materials and Method) กล�าวถึงรายละเอียด การวิเคราะห-และการ 
ทดลองท่ีกระชับและชัดเจน 

1.5.3 ผลการทดลอง (Results) บอกผลท่ีพบอย�างชัดเจน สมบูรณ-และมีรายละเอียดครบถ(วน 
1.5.4 อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได( เปGนการ

ประเมินตีความและการวิเคราะห-ในแง�มุมต�างๆ ของผลท่ีได(รับว�าเปGนไปตามวัตถุประสงค-/ไม� มีความสอดคล(องหรือ
ขัดแย(งกับผลงานของผู(อ่ืนอย�างไร ต(องมีการอ(างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักล(างอย�างเปGนเหตุเปGนผลและ
อาจมีข(อเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช(ประโยชน- 

1.5.5 กิตติกรรมประกาศ (ถ;ามี) ระบุสั้นๆ ว�าได(รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช�วยเหลือจากท่ีใดบ(าง 
1.5.6 เอกสารอ;างอิง (References) การอ(างอิงในบทความ ใช(การอ(างอิงแบบตัวเลข เอกสารอ(างอิงท(าย

บทความทุกฉบับต(องมีการอ(างอิงในบทความ รายละเอียดเอกสารอ(างอิงประกอบด(วย ชื่อผู(เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อ
ของบทความ ชื่อของเอกสารท่ีพิมพ- สํานักหรือสถานท่ีพิมพ- ปLท่ีพิมพ- ฉบับท่ีพิมพ- และเลขหน(าท่ีอ(างอิง ท้ังนี้การเขียน
ให(เปGนไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารท่ีอ(างอิง 

1.5.7 ตารางและรูป ต(องมีความคมชัดและให(แทรกไว(ในบทความ มีคําอธิบายสั้นๆ แต�สื่อความหมายได(สาระ 
ท่ีครบถ(วนและเข(าใจ กรณีท่ีเปGนตาราง ให(ระบุลําดับท่ีของตารางโดยใช(คําว�า “ตารางท่ี……” และมีคํา 
อธิบายใส�ไว(เหนือตารางกรณีท่ีเปGนรูป ให(ระบุลําดับเลขท่ีของรูป โดยใช(คําว�า “รูปท่ี....” หรือ “ภาพท่ี…...”  และมีคํา 
อธิบายใส�ไว(ใต(รูป (ตารางและรูปให(บันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบมาพร(อมกับบทความด(วย) 

1.5.8 ภาคผนวก (ถ;ามี) 
2. เกณฑBการพิจารณาบทความ 
 เกณฑ-การพิจารณาบทความมีดังนี้ ความคิดริเริ่ม สร(างสรรค- คุณค�าทางวิชาการ ความสมบูรณ-ของเนื้อหาและ
โครงสร(าง ภาษาท่ีใช( ความชัดเจนของสมมุติฐาน วัตถุประสงค- ความชัดเจนของการนําเสนอและการจัดระเบียบ
บทความ ความถูกต(องทางวิชาการ การอภิปรายผลและการอ(างอิงท่ีถูกต(องตามหลักวิชาการบทความจะต(องได(รับการ
ประเมินโดยผู(ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอย�างน(อย 2 คน ซ่ึงกองบรรณาธิการให(ผู(เขียนปรับปรุงให(เหมาะสมยิ่งข้ึนและ
ทรงไว(ซ่ึงสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ-หรือไม�ก็ได( 

 




