รายงานสื บเนื่อง

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1
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Agriculture and Technology
วันที่ 23 สิ งหาคม 2564
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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สารจากผู้จัดการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั ง้ ที่ 1
*******************
ในปี พ.ศ. 2564 นี ้ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ได้ บูร ณาการท างานร่ ว มกัน จัด การประชุม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 หรื อ The 1st National Conference
on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Maha sarakham University 2021 (SEAT -RMU
2021) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริ ม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจยั
นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้ อง 2. เป็ นแหล่งให้ บริ การและเผยแพร่ ความรู้ ความก้ าวหน้ า และวิทยาการใหม่ ๆ แก่
สังคม และ 3.ก่อให้ เกิดการความร่ วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อันจะทาให้ เกิดการนาผลงานวิ จยั ไปใช้ อย่างกว้ างขวาง
เผยแพร่ องค์ความรู้ผลการวิจยั ที่นาไปใช้ ประโยชน์ ทังนี
้ ้การจัดประชุม ได้ รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก
เป็ นเจ้ าภาพร่ วม ได้ แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะนวัตกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
การประชุมวิชาการดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อออนไลน์ โดยมีการนาเสนอแบบปากเปล่า
จานวน 102 บทความ ประเภทโปสเตอร์ จานวน 48 บทความ เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน
23 บทความ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 92 บทความ นิสิต/นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 30
บทความ และได้ รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อุษา กลิ่นหอม ประธานที่ปรึกษาวิชาการ ศูนย์วิจยั เห็ดฟิ ลินสั ไทย-เกาหลี
ให้ เกียรติเป็ นวิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่ อง “จากงานวิจยั สู่นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการครัง้ นี ้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อุ ษา กลิ่นหอม วิทยากรรับ
เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบคุณเครื อข่ายที่เป็ น
เจ้ าภาพร่ วม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจยั ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ผู้เข้ าร่ วมการประชุมทุกท่านที่
มี ส่ ว นร่ ว มสร้ างบรรยากาศทางวิ ช าการ ท าให้ การประชุ ม วิ ช าการครั ง้ นี ป้ ระสบความส าเร็ จ ได้ ขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการทุกฝ่ ายจากทุกคณะ ขอบคุณผู้บริ หารทุกท่านจากทุกคณะที่เป็ นเจ้ าภาพ ที่ทาให้ การประชุมวิชาการใน
ครัง้ นี ้เกิดขึ ้นได้ เป็ นครัง้ แรก และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะมีความยัง่ ยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์ สว่าง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประธานจัดการประชุมวิชาการฯ
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หน่ วยงานเครือข่ ายในการจัดประชุมวิชาการ

1. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4. คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรั งสิต

5. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก จันทร์ สว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กองบรรณาธิการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู แก้ วดวงตา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินนั ท์ กิตติพงศ์พิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญรินทร์ สมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อภิโชตกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. อาจารย์ ดร.ณภัทร อินทนนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
7. อาจารย์ ดร.มานพ ดอนหมื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิ ติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ พลสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10. รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธิวา แก้ วมาตย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาและบริการวิชาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย อินทะตา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
3. อาจารย์ ดร. กมล พลคา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจยั
4. อาจารย์ ดร. นพดล สมผล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
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ผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ ิจารณาผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
รองศาสตราจารย์ สนธยา เกาะสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์ อนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ตะยา ผาสุกพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ดวงพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร สุทธิประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพจน์พทั ธ์ เมืองโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ชนก ศรี สรุ เดชชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สายแก้ ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ จารัสธนสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แก้ วศรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคา
27. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา เจียรศิริสมบูรณ์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ ปะทะวัง
29. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง
30.
31.
32.
33.
34.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู แก้ วดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินนั ท์ กิตติพงศ์พิทยา

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
36. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ถิรายุ ปิ่ นทอง
37. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ วิษณุศาสตร์ อาจโยธา
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา สาเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ จันตะคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงทรัพย์ อรุณกมล
อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกลู
อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ เวชกามา
อาจารย์ ดร.จักราวุฒิ เตโช
อาจารย์ ดร.นารีมสั เจะและ

45. อาจารย์ ดร.สรรเพชญ นิลผาย
46. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ นิจสุนกิจ
47. อาจารย์ ดร.ทิพย์สดุ า วงศ์คาดี
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

vi
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48. อาจารย์ ดร.ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ
49. อาจารย์ ดร.ธีรากร กองแก้ ว
50. อาจารย์ ดร.นรากรณ์ แก้ วขาว
51. อาจารย์ ดร.ภคิน ไชยช่วย
52. อาจารย์ ดร.นิติกร ภู่สวุ รรณ
53. อาจารย์ ดร.ปรัชญาวุฒิ โถปั น้
54.
55.
56.
57.
58.
59.

อาจารย์ ดร.ปิ ยะณัฐฏ์ จันทวารีย์
อาจารย์ ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์
อาจารย์ ดร.วรรณพล พิมพะสาลี
อาจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา สมพร้ อม
อาจารย์ ดร.สุไพลิน พิชยั
อาจารย์ ดร.อรวรรณ เหลืองสีเพชร

60. อาจารย์ ดร.พัชร อ่อนพรม
61. อาจารย์ ดร.ณภัทร อินทนนท์
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
อาจารย์ ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ์
อาจารย์ ดร.จรีวรรณ จันทร์ คง
อาจารย์ ดร.จักราวุฒิ เตโช
อาจารย์ ดร.ศรี นวล จันทไทย
อาจารย์ชยั ศิริ สนิทพลกลาง
อาจารย์ชิโนรส พันทวี
อาจารย์วรพจน์ สมมูล
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
จังหวัดหนองคาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์ เกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

vii
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70. อาจารย์อภิวตั ร บุญกอง
71. นายวิรัตน์ นวนนุกลู
72. นางสาวนันทิกา ชัยกัณหา
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มหาวิทยาลัยนครพนม
กลุม่ วิชาการ แขวงทางหลวงชนบทร้ อยเอ็ด
นักวิชาการอิสระ

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ ผาระนัด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤณ์ จันทรศิริ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา คาสมบัติ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้ วมาตย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะวดี สราภิรมย์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จนั ทร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ สโรบล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย อินทะตา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ดังโพนทอง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั พรพัชรพงศ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ พิมราช
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี อินสาราญ

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปิ นะเต
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ งามชมภู
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร เชาว์วนั กลาง
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร กองแก้ ว
29. อาจารย์ ดร.กมล พลคา
30. อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธาน
31. อาจารย์ ดร.ธนชัย พลเคน
32. อาจารย์ ดร.ธาดา จันตะคุณ
33. อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
34. อาจารย์ ดร.ภิรมย์ สุวรรณสม
35. อาจารย์ ดร.พัชระ นาเสงี่ยม
36. อาจารย์ ดร.รักถิ่น เหลาหา
37. อาจารย์ ดร.สุนนั ทา กลิ่นถาวร
38. อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
39. อาจารย์ ดร.พรพิษณุ ธรรมปั ทม์
40. อาจารย์ ดร.อุดร จิตจักร
41. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา สวัสดี
42. อาจารย์ ดร.วุฒิ รัตนวิชยั
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 43. อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทกั ษ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร สายแก้ ว
44. อาจารย์ ดร.พุทธชาติ อิ่มใจ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ 45. อาจารย์ ดร.รติกร แสงห้ าว
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ แก้ วเฮ้ า

viii
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46. อาจารย์ ดร.อนุจิตร ภูมิพนั ธุ์
47. อาจารย์เจษฏ์ศิริ เถื่อนมูลละ
48. อาจารย์วรกฤต ช่างจัตรุ ัส
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49. อาจารย์ทรงพล นามคุณ
50. อาจารย์วฒ
ุ ิกร อนันตสิริชยั
51. อาจารย์ชาญวิทย์ แก้ วอาษา

ix
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วิทยากรรับเชิญ
ดร.อุษา กลิ่นหอม
การศึกษา
- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร การวัดและการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
จาก Smithsonian Institution สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทางาน
- รับราชการ อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
มหาสารคาม 2518-2539
- รับราชการ อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2539-2558
- ปัจจุบนั เป็ นนายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื ้นบ้ านและสุขภาพวิถีไท ข้ าราชการ
เกษียณ นักวิชาการอิสระ
ประสบการณ์
- งานวิจยั สิ่งแวดล้ อมของภาคอีสาน
- งานวิจยั ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ
- งานวิจยั ด้ านมิติวิทยาศาสตร์ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
- คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองตารับตารายาการแพทย์แผนไทย (2547-ปัจจุบนั )
- คณะทางานพิจารณากลัน่ กรองทางวิชาการและตรวจสอบคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย (ปัจจุบนั )
- ก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555)
- ก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์เห็ดซางฮวงธรรมชาติ ไทย-เกาหลี ปทุมธานี (2561)
- คณะกรรมการตรวจสอบ สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั (2560-ปัจจุบนั )
- คณะกรรมการพัฒนางานวิจยั สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกรียติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (2561-ปัจจุบนั )
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1
ในวันจันทร์ ท่ ี 23 สิงหาคม 2564
ณ ห้ องประชุมจาปี หลวง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
************************
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

รายการ
เข้ าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์
พิธีเปิ ด
ดาเนินรายการโดย

11.00 – 12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนั ธิวา แก้ วมาตย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและ
บริการวิชาการ
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก จันทร์ สว่าง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กล่าวเปิ ดงานโดย รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิธีมอบโล่ เกียรติคุณ “เจ้ าภาพร่วมและผู้สนับสนุน”
โดย รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บรรยายพิเศษ เรื่ อง “จากงานวิจยั สู่นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม
หัวหน้ าคณะที่ปรึกษาทางวิชาการศูนย์วจิ ยั เห็ดฟิ ลินสั ธรรมชาติ
ไทย-เกาหลี
นาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงานภาคบรรยาย

09.30 – 11.00 น.

ระบบออนไลน์

google meet
รหัสการประชุม:
kky-pouh-tux
facebook
- คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ การประชุมฯ
http://seat.rmu.ac.th/
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ชื่อบทความ
บทความ
SC 02
การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอร์ ริฟิเคชันและการสกัดสาหรับการผลิตลูทีนโดย
ไดเมธิลอีเทอร์ เหลว
ผู้นาเสนอ: จักรพงษ์ จุ้ยสุวรรณ
SC 05
ผลการฝึ กวีเอที ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
มหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: อภิชาต สุนารักษ์
SC 07
ฤทธิ์ยบั ยังแบคที
้
เรียและขจัดกลิน่ ของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สาหรับผ้ าฝ้าย
และผ้ าไหม
ผู้นาเสนอ: จิรศิต อินทร
SC 09
การผลิตความร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ กบั ระบบปรับอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์
ผู้นาเสนอ: ชีวะ ทัศนา
SC 11
ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบกลุ่ม ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: ประเสริฐ ชมมอญ
SC 13
สถานการณ์การปนเปื อ้ นโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยในแหล่งน ้าผิวดินเขตเทศบาลตาบล
วัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว
ผู้นาเสนอ: สาลินี ผลมาตย์
SC 15
ผลของโปรแกรม PBT ที่มีต่อความแม่นยาในการส่งลูกฟุตบอลของนักเรี ยน รุ่นอายุ
11-13 ปี โรงเรียนบ้ านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: จักรดาว โพธิแสน
SC 16
ผลของการออกกาลังกายมวยไทยที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์ เซ็นต์ไขมันใต้ ผวิ หนัง
ในนักศึกษาหญิงที่มีภาวะน ้าหนักเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: จักรดาว โพธิแสน
SC 20
ฤทธิ์ต้านมะเร็งในระดับหลอดทดลองของสารสกัดจากต้ นสลัดไดลายเหลือง
ผู้นาเสนอ: ปุรินทร์ เจริญสุขใส
SC 22
ผลของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่อการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยแบบสอง
มิติ
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ชื่อบทความ
ผู้นาเสนอ: ภาณุพัฒน์ ชัยวร

11.

SC 23
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SC 31
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15.

SC 35

16.
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17.

SC 38

18.

SC 39

19.
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20.

SC 42

21.

SC 45

22.

SC 46

สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นาเสนอ: ภาณุพัฒน์ ชัยวร
การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
ผู้นาเสนอ: ภาณุพัฒน์ ชัยวร
การประมาณความเชื่อมัน่ ของค่าความเชื่อถือได้ และอัตราความขัดข้ องสาหรับข้ อมูล
ชัว่ ชีวิตทีม่ ีการแจกแจงไวบูลล์
ผู้นาเสนอ: ณิฏะญาร์ บรรเทา
การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
ผู้นาเสนอ: ภัชชนก รัตนกรปรีดา
การพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนโดยใช้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
ผู้นาเสนอ: ณิฏะญาร์ บรรเทา
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนทีม่ ีความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้นาเสนอ: จุฑามาศ เมืองมูล
การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อการรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
ผู้นาเสนอ: วิธมณ ขจรโมทยุ์
แอพพลิเคชัน่ กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้ านเชียงเหียน
ผู้นาเสนอ: วิธมณ ขจรโมทยุ์
ฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระและปริมาณฟี นอลิกรวมในมะกอกสดและมะกอกแห้ ง
ผู้นาเสนอ: จุฑามาศ พลชานิ
การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้ น ้าหมักชีวภาพ
ผู้นาเสนอ: ชมพู่ เหนือศรี
การยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ด้ วยสาร
สกัดหยาบจากเปลือกสะเดา
ผู้นาเสนอ: สุชาดา ใจปิ ง
สมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้า
ยางพารา
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ชื่อบทความ
ผู้นาเสนอ: ปริย นิลแสงรัตน์
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนในการบริโภคส้ มตาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: อรนุช วงศ์ วัฒนาเสถียร
ผลของตารับยาปลูกไฟธาตุกบั การนวดเต้ านมต่อการเริ่มไหลของน ้านมในมารดาหลัง
คลอดครรภ์แรก
ผู้นาเสนอ: ชนิดาภา ยะนันท์
ผลของเจลสมุนไพรต่อระดับอาการปวดกล้ ามเนื ้อหลังส่วนล่างในประชาชนก่อนสูงวัย
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านสกล อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ผู้นาเสนอ: ณัฏฐกวี บุญวิจิตร
การสังเคราะห์ขวของตั
ั้
วเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงด้ วย
กระบวนการคาร์ บอไนเซชันร่วมกับการกระตุ้นด้ วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)
ผู้นาเสนอ: มาวิน ปูนอน
ผลของการปรับปรุงพื ้นผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงโดยใช้ เทคนิค
ไมโครเวฟรี ฟลักซ์ สาหรับประยุกต์ใช้ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ผู้นาเสนอ: มาวิน ปูนอน
การพัฒนาระบบแจ้ งเตือนและประชาสัมพันธ์งานด้ านบุคคลผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้นาเสนอ: กัญญาวีร์ สมนึก
การพัฒนาฐานข้ อมูลวัสดุอปุ กรณ์ในห้ องปฏิบตั ิการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ -ส่ง
นาเสนอ
ผู้นาเสนอ: สุสิตรา สิงโสม
การพัฒนาเจลกรุงเขมาเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุงลาย
บ้ านกัด
ผู้นาเสนอ: จรินยา ขุนทะวาด
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน ้าอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด
ผู้นาเสนอ: นวลใย ญารักษา
ผลของความยาวส่วนทาระเหย และสารทางานทีม่ ีต่อการถ่ายเทความร้ อนของท่อ
ความร้ อนแบบสัน่ วงรอบ
ผู้นาเสนอ: วสันต์ ปิ นะเต
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ชื่อบทความ
บทความ
SC 64
การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สตั ว์ในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14
ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ผู้นาเสนอ: สุทธิ มลิทอง
SC 65
ฤทธิ์การยับยังแบคที
้
เรี ยจากสารสกัดหยาบสาหร่ายไฟ บริเวณนาข้ าวบางแหล่งใน
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้นาเสนอ: ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
SC 67
ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
ผู้นาเสนอ: ศรีกาญจนา คล้ ายเรือง
SC 68
การพัฒนาตารับเมนูอาหารจากไข่ขาวสาหรับผู้ป่วย
ผู้นาเสนอ: สุจาริณี สังข์ วรรณะ
SC 69
การประเมินความพึงพอใจของสือ่ ให้ ความรู้ทางโภชนาการสาหรับโรคเบาหวานแบบ
ออนไลน์สาหรับผู้ป่วยและผู้ดแู ล ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ผู้นาเสนอ: สุจาริณี สังข์ วรรณะ
SC 72
ความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนเหนือพื ้นดินของไม้ ต้นใน
พื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ผู้นาเสนอ: เพ็ญศรี มลิทอง
SC 73
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟิ ลเตรชัน่ ของสารละลายเหล็ก
ผู้นาเสนอ: วุฒิกร สายแก้ ว
EN 31
การวิเคราะห์และออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติอาคารเก็บแอลกอฮอล์
ผู้นาเสนอ: ศตวรรษ คงอ่ อน
EN 36
การวิเคราะห์พื ้นที่ศกั ยภาพในการจัดหาแหล่งน ้าเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน
พื ้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสีมมุ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้นาเสนอ: วารุ ณี อ้ วนโพธิ์กลาง
EN 39
การออกแบบและการสร้ างระบบการจัดการฐานข้ อมูลสาหรับการประมาณราคาใน
งานระบบระบายอากาศ กรณีศกึ ษา บริษัท กรเอ็นจิเนียริ่งการช่าง จากัด
ผู้นาเสนอ: ณัฐพล แซ่ เฮ้ ง
AG 05
การใช้ ประโยชน์จากบุกเพื่อเสริมในไส้ อวั่
ผู้นาเสนอ: ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
AG 11
การบริหารจัดการเงินของครัวเรื อนเกษตรกรในเขตพื ้นที่บ้านแวงน่าง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ปี การเพาะปลูก 2562/2563
ผู้นาเสนอ: ปริญญา เปรมโต
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บทความ
AG 13
ผลของอัตราปุ๋ ย และระยะเวลาการใส่ปยต่
ุ๋ อการเจริญเติบโต ลักษณะทางการเกษตร
และองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1
ผู้นาเสนอ: ดาริการ์ บุญพันธ์
AG 18
ผลการทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าต่อคุณลักษณะและการยอมรับของคุกกี ้สิงคโปร์
ผู้นาเสนอ: สุนันทา คะเนนอก

47.

AG 19

48.

AG 21

49.

AG 28

ศึกษาการทาบาดแผลต่อการเกิดรากกิง่ ตอนกระดังงาสงขลา
ผู้นาเสนอ: มนทิรา ไชยตะญากูร
การศึกษาอิทธิพลของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดถัว่ พู
ผู้นาเสนอ: ศุภสุตา การูจี
ผลของความเข้ มข้ นสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการขยายพันธุ์กาบ
หอยแครง (Dionaea muscipula) ในสภาพปลอดเชื ้อ
ผู้นาเสนอ: โสภา ชูเพ็ง

xvi
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้ องออนไลน์ ท่ี 1-SC
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/fbn-ukvx-qcx รหัสการประชุม fbn-ukvx-qcx
คณะกรรมการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จนั ทร์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ธาดา จันตะคุณ
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
ลาดับ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
SC 01
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย
ผู้นาเสนอ: ยศธร สนพรม
SC 03
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยใช้ กฏความสัมพันธ์
ผู้นาเสนอ: สุพาณี สลีสองสม
SC 18
ระบบบริหารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล
ผู้นาเสนอ: อภิญญา โพธิ์ระพัฒน์
SC 19
ระบบบริหารจัดกาารข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟาง กรี ณีศกึ ษาบ้ านปากดง
ผู้นาเสนอ: เบญจวรรณ มืดนนท์
SC 26
การพัฒนาระบบร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา
ผู้นาเสนอ: ดารุ ณี เมาโหมด
SC 27
ระบบบริหารจัดการร้ านค้ าปลีก
ผู้นาเสนอ: ธนาวุฒิ โคสอน
SC 33
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้ า กรี น ฟาร์ มแพะ
ผู้นาเสนอ: ลักษมี ผิวมณี
SC 34
การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง
ผู้นาเสนอ: ธีระยุทธ พาจันทร์
SC 37
การพัฒนาเว็บไซต์เก้ าหน้ าฟาร์ มเพื่อจาหน่ายปลากัด
ผู้นาเสนอ: นันทวัฒน์ แย่ งคุนเชาว์
SC 77
การจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขัน้ เสริมด้ วยเทคนิคการ
ทานาย สังเกต อธิบายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง
สารละลาย ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ผู้นาเสนอ: กิตปกรณ์ อุบลครุฑ

เวลา
13:00–13:15
13:15–13:30

13:30–13:45
13:45–14:00
14:00–14:15
14:15–14:30
14:30–14:45
14:45–15:00
15:00–15:15
15:15–15:30

xvii

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
ลาดับ
11.

12.

13.
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รหัส
ชื่อบทความ
เวลา
บทความ
SC 78
การศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา เรื่อง 15:30–15:45
ระบบหายใจ โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA
MODEL) ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ผู้นาเสนอ: ธนัชพร เนื่องพันธ์
SC 79
การศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีของ
15:45–16:00
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้า
ผู้นาเสนอ: กรสรัณย์ สวัสดิ์ดอนวิชา
SC 81
การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ
16:00–16:15
เรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 2
ผู้นาเสนอ: กิตติยา ทวีผล

xviii

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้ องออนไลน์ ท่ี 2-SC
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/fdq-xqzy-naa รหัสการประชุม fdq-xqzy-naa
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะเนตร จันทร์ ถิระติกลุ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานุกรณ์ ทับทิมใส
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร กองแก้ ว
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
รหัส
บทความ
1. SC 04

ลาดับ

2. SC 08

3. SC 10

4. SC 29
5. SC 41

6. SC 55

7. SC 63
8. SC 66

ชื่อบทความ

เวลา

กราฟิ ไทเซชันดีกรีในถ่านกัมมันต์จากชีวมวลโดยกระบวนการทาง
รังสี
ผู้นาเสนอ: กชพรรณ กาญจนะ
การศึกษาการอบแห้ งขมิ ้นชันด้ วยเครื่ องอบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์
ผู้นาเสนอ: พัชราภรณ์ อินริราย
ประสิทธิผลทางคลินิกของโบทูลนิ มั ท็อกซิน เอ ร่วมกับเครื่ องแฟรก
ชันนอลเออร์ เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผม
บางจากฮอร์ โมนแอนโดรเจน
ผู้นาเสนอ: วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล
เครื่ องกลัน่ น ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา
ผู้นาเสนอ: สาวิตรี ชามทอง
การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคาร์ นิทีน 2% กับยาทา
สารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบมั ในผู้ที่มีภาวะ
หน้ ามัน
ผู้นาเสนอ: ธนิน เมธีศิริวัฒน์
การวิเคราะห์คาบการโคจรและพารามิเตอร์ สมั บูรณ์ของระบบดาว
คู่อปุ ราคา V404 Gem
ผู้นาเสนอ: ปฐม์ พงศ์ พันธ์ พบิ ูลย์
ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและปริมาณสารฟิ นอลิกทังหมดในมะหวด
้
ผู้นาเสนอ: อรุ ณรัตน์ อุทัยคู
ผลของอนุภาคนาโนต่อค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง
ผู้นาเสนอ: ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ

13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00
14:00–14:15

14:15–14:30

14:30–14:45
14:45–15:00
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รหัส
บทความ
9. SC 75

ลาดับ

ชื่อบทความ
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เวลา

หัววัดแก๊ สอะซีโตนความเข้ มข้ นตา่ สาหรับคัดกรองโรคจากลม
15:00–15:15
หายใจประดิษฐ์ จากซิงค์ออกไซด์ที่มีโครงสร้ างแบบเตตระพอตเจือ
ด้ วยดีบกุ
ผู้นาเสนอ: ธีระพงษ์ แสนทวีสุข

xx
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้ องออนไลน์ ท่ี 3-SC
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/ymw-wsws-gqv รหัสการประชุม ymw-wsws-gqv
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.มณฑิรา จันทรวารี ย์
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ภิรมย์ สุวรรณสม
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
1. SC 06
ทัศนคติต่อสิง่ แวดล้ อมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารของ
ครัวเรื อน
ผู้นาเสนอ: ชวินธร ทองเพ่ งพิศ
2. SC 14
ประสิทธิภาพของตัวกลางในการบาบัดน ้าเสียชุมชนด้ วยระบบถัง
กรองไร้ อากาศ
ผู้นาเสนอ: อังศุมา ก้ านจักร
3. SC 17
ผลการฝึ กพลัยโอเมตริกทีม่ ีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ นักศึกษาชายสาขามวย
ไทยศึกษาและพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้นาเสนอ: ประสิทธิ์ชัย ผาสุข
4. SC 21
การศึกษาความสามารถในการทางานและความพร้ อมด้ านความ
ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะขนส่งสินค้ าอันตราย : กรณีศกึ ษา
คลังน ้ามันในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้นาเสนอ: ณพสิษฐ์ จักรพาณิชย์
5. SC 56
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดจากการทางาน บรรยากาศความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้ างแห่งหนึ่ง จังหวัด
สระบุรี
ผู้นาเสนอ: พชรกมล กลั่นบุศย์
6. SC 61
ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศและผลกระทบต่อประชาชนในเขต
ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: เมตตา เก่ งชูวงศ์

ลาดับ

เวลา
13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30

xxi

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
7. SC 71
การใช้ ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน ้าประปาในการเป็ นวัสดุ
ปลูกต้ นดาวเรื อง
ผู้นาเสนอ: รติกร แสงห้ าว
8. SC 76
ประสิทธิภาพของหญ้ าแฝกที่ปลูกด้ วยเทคนิคแท่นลอยน ้าในการ
บาบัดน ้าเสียจากโรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็ง
ผู้นาเสนอ: ศิริธร แก้ วเนตร

ลาดับ
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เวลา
14:30–14:45

14:45–15:00

xxii

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้ องออนไลน์ ท่ี 4-SC
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/oqc-ctqd-psx รหัสการประชุม oqc-ctqd-psx
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา คาสมบัติ
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.วรรณพล พิมพะสารี
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.อัครพงษ์ วงศ์พฒ
ั น์
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
ลาดับ

รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
1. SC 30
การพัฒนาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
ผู้นาเสนอ: พามิลา เพชรมณี
2. SC 43
การพัฒนาบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานร่วมกัน เรื่ อง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สาหรับนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผู้นาเสนอ: สุเมศ ชาแท่ น
3. SC 44
การเปรี ยบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ราคายาง
แผ่นดิบในประเทศไทย
ผู้นาเสนอ: นิวตั ร สุวรรณะ
4. SC 47
บนปฏิสลับที่ AG*–กรุปพอยด์
ผู้นาเสนอ: อัฐชัย ชฎา
5. SC 59
6. SC 60
7. SC 70
8. SC 80

การแปลง fq บนพีชคณิต G เทียม
ผู้นาเสนอ: บรรชา นันจรัส
สมบัติบางประการของกึง่ กลุ่ม – KS
ผู้นาเสนอ: เชาวน์ วัฒน์ มั่นยืน
การพัฒนาระบบจองห้ องพักออนไลน์ กรณีศกึ ษาหอพักกุลศรี
ผู้นาเสนอ: ธนกฤต สุขราษฎร์
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชา
เทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน่
ผู้นาเสนอ: ธัญญธร ฉลวยศรีเมือง

เวลา
13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00
14:00–14:15
14:15–14:30
14:30–14:45
14:45–15:00
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้ องออนไลน์ ท่ี 5-EN
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/vux-mnhu-own รหัสการประชุม vux-mnhu-own
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย อินทะตา
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ งามชมภู
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิ ยะพล สีหาบุตร
กรรมการ
4. อาจารย์เจษฏ์ศิริ เถื่อนมูลละ
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
1. EN 01
การศึกษาความเป็ นฉนวนกันความร้ อนของอิฐบล็อกและปูนฉาบ
โดยการผสมอีพีเอสโฟมทีใ่ ช้ แล้ ว
ผู้นาเสนอ: จรัล รัตนโชตินันท์
2. EN 13
การศึกษาการผลิตก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยน ้าว้ าเหลือทิ ้ง
ผู้นาเสนอ: นเรศ ใหญ่ วงศ์
3. EN 15
การจาลองการอพยพหนีไฟด้ วยโปรแกรม Pathfinder : กรณีศกึ ษา
อาคารผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์
ผู้นาเสนอ: ปุญชรัสมิ์ ไกรเทพ
4. EN 19
การพัฒนารูปแบบการทดสอบแม่พิมพ์โดยการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จาลองการฉีดในกระบวนการฉีดพลาสติก
ผู้นาเสนอ: วณัฐพงษ์ มากทองดี
5. EN 30
การเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเครื่ องดื่ม
สมุนไพร
ผู้นาเสนอ: กฤษณชัย ศรีประเสริฐศักดิ์
6. EN 33
การออกแบบและพัฒนาเครื่ องจักรแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊ าดสาหรับ
ธุรกิจชุมชน
ผู้นาเสนอ: วิทยา หนูช่างสิงห์
7. EN 38
การพัฒนาเครื่ องทอดไก่กงึ่ อัตโนมัติด้วยระบบน ้ามันทอดหมุนเวียน
ผู้นาเสนอ: วาทิต วงษ์ ดอกไม้
8. EN 40
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ ความชื ้นด้ านแคโทดสาหรับ
รี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ โดยใช้ กรดไฮโดรคลอริกเป็ นสารตั ้งต้ น
ผู้นาเสนอ: อดิศร ถมยา
9. EN 41
สมการค่าความร้ อนสูงจากการวิเคราะห์ขนต้
ั้ น
ผู้นาเสนอ: อนุพนธ์ พิมพ์ ช่วย

ลาดับ

เวลา
13:00–13:15

13:15–13:30
13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30

14:30–14:45
14:45–15:00

15:00–15:45
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้ องออนไลน์ ท่ี 6-EN
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/yys-nfik-rfd รหัสการประชุม yys-nfik-rfd
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒชิ ยั พรพัชรพงศ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.มลฤดี บุญยะศรี
กรรมการ
3. อาจารย์ชาญวิทย์ แก้ วอาษา
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.พัชระ นาเสงีย่ ม
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
1. EN 03
ระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify
ผู้นาเสนอ: รัชพล แซ่ เล้ า
2. EN 04
ราวตากผ้ าอัตโนมัตเิ พื่อการดารงชีวิตอัจฉริยะ
ผู้นาเสนอ: อนุกูล ดุมลักษณ์
3. EN 05
ระบบให้ ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมัติเพื่อการดารงชีวิตอัจฉริยะ
ผู้นาเสนอ: เอกชัย วิมลเมือง
4. EN 06
การพัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for
TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
ผู้นาเสนอ: อินทร์ ธิรา คาภีระ
5. EN 10
สมรรถนะเรื อเก็บขยะบนผิวน ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุม
ด้ วยสมาร์ ทโฟน
ผู้นาเสนอ: พีรพงศ์ แสงคุณที
6. EN 14
การพัฒนาเสารับส่งสัญญาณแบบไร้ สายจากวัสดุเหลือใช้ ในท้ องถิ่น
ผู้นาเสนอ: ธนิรัตน์ ยอดดาเนิน
7. EN 18
การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่
ใช้ ร่วมกับตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้นาเสนอ: ณัฐพล โคตรพิมพ์
8. EN 20
ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้ อด้ วยการเรี ยนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์
คอมพิวเตอร์ แบบสมองกลฝังตัว
ผู้นาเสนอ: ม่ านไหม ฐิติยากูร
9. EN 37
การพัฒนาหุ่นยนต์ตวั แทนทางไกล
ผู้นาเสนอ: จิตติ พัทธวณิช

ลาดับ

เวลา
13:00–13:15
13:15–13:30
13:30–13:45
13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30
14:30–14:45

14:45–15:00

15:00–15:15
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้ องออนไลน์ ท่ี 7-EN
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/pqx-dgrs-jud รหัสการประชุม pqx-dgrs-jud
คณะกรรมการ 1. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.มานพ ดอนหมื่น
กรรมการ
3. อาจารย์ทรงพล นามคุณ
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ธนชัย พลเคน
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
1. EN 02
การประยุกต์ใช้ แบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อปุ ทานของ
บริษัทตัวอย่าง
ผู้นาเสนอ: สุภาวดี เซี่ยงฉิน
2. EN 07
การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการ
เกิดอุบตั เิ หตุ กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่ 2 : องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
ผู้นาเสนอ: มนัส ครุ ธชั่งทอง
3. EN 09
การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบการชาระค่าโดยสาร
แบบไร้ เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ผู้นาเสนอ: วิชาญ เทวาพิทกั ษ์
4. EN 11
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โครงการครอบครัว
สุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. ด้ วยระบบจองตัว๋ ออนไลน์
ผู้นาเสนอ: พัทรวีร์ บุญโฉม
5. EN 12
การลดค่าล่วงเวลา (OT) การเติมก๊ าซขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1
ผู้นาเสนอ: เกียรติศักดิ์ สุขศิลป์
6. EN 16
การบริหารจัดการต้ นทุนพัสดุตวั๋ รถโดยสารประจาทาง กรณีศกึ ษา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผู้นาเสนอ: สมบัติ สีสดเลิก
7. EN 21
ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงิน
สดของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่
5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผู้นาเสนอ: วิโรจน์ แหวนทองคา

ลาดับ

เวลา
13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30

14:30–14:45
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การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
8. EN 22
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการงานสารบรรณและการไหลของ
ข้ อมูลในองค์กร ด้ วยแนวคิดแบบลีน
ผู้นาเสนอ: สุธีรา จันทร์ แก้ ว
9. EN 25
แนวทางในการตัดสินใจเพื่อลดต้ นทุนโครงการไหว้ พระ 9 วัด อู่
บางเขน
ผู้นาเสนอ: รุ่ งทิพย์ มาตา

ลาดับ
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เวลา
14:45–15:00

15:00–15:15

xxvii

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้ องออนไลน์ ท่ี 8-EN
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/snq-gddk-xcp รหัสการประชุม snq-gddk-xcp
คณะกรรมการ 1. อาจารย์ ดร.ณภัทร อินทนนท์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร สายแก้ ว
กรรมการ
3. อาจารย์วรกฤต ช่างจตุรัส
กรรมการ
4. อาจารย์วฒ
ุ ิกร อนันตสิริชยั
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
1. EN 08
การปรับปรุงกระบวนการจ่ายสินค้ าด้ วยหลักการลดความสูญเปล่า
ECRS กรณีศกึ ษา : แผนกคลังสินค้ า บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช
จากัด
ผู้นาเสนอ: โชตินภา คาพิลา
2. EN 23
การศึกษาความต้ องการของสถานประกอบการในการรับสมัคร
พนักงานเข้ าทางานด้ านคลังสินค้ าตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน กรณีศกึ ษา สถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย
ผู้นาเสนอ: นพรัตน์ ติบ๊ จ๊ ะ
3. EN 24
แนวทางการพัฒนาองค์กรให้ เป็ นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์ สาขา
ผู้ปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนรถบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่ : กรณีศกึ ษา
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ
ผู้นาเสนอ: ธัญญาศิริ เป็ งฟอง
4. EN 27
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทางสาย
82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผู้นาเสนอ: บัณฑิต อาพันธ์ เสน
5. EN 32
การลดระยะทางและต้ นทุนการขนส่งนมโรงเรี ยนของสหกรณ์โคนม
ผู้นาเสนอ: นลินี หิมพงษ์
6. EN 34
การพัฒนาระบบจัดเก็บสินค้ าคงคลังแบบอัตโนมัติ
ผู้นาเสนอ: ณรงค์ บุญเสนอ
7. EN 35
การปรับปรุงเส้ นทางขนขยะทัว่ ไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้นาเสนอ: ศิวดล กัญญาคา

ลาดับ

เวลา
13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15
14:15–14:30
14:30–14:45
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การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้ องออนไลน์ ท่ี 9-AG
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/dap-fxxy-vzc รหัสการประชุม dap-fxxy-vzc
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แข็งขัน
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั โคตรดก
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร เวชกามา
กรรมการ
4. อาจารย์จารุณี เข็มพิลา
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
รหัส
ชื่อบทความ
เวลา
บทความ
1. AG 01
ผลของการใช้ ปยน
ุ๋ ้าหมักมูลหนอนไหมต่อการเจริญเติบโตในผักแพว 13:00–13:15
ผู้นาเสนอ: จีรเดชน์ จีรเหมือนใจ

ลาดับ

2. AG 02

3. AG 03

4. AG 06

5. AG 08

6. AG 09
7. AG 15

ผลของการใช้ ปยน
ุ๋ ้าหมักมูลหนอนไหมต่อฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ และสารประกอบฟี นอลิกรวมในหญ้ าหวาน
ผู้นาเสนอ: ธีร์สุดา เธียรไทย
ผลของการใช้ สารกลุ่มไซโตไคนินต่อการเกิดยอดและใบของกัญชา
ในสภาพปลอดเชื ้อ
ผู้นาเสนอ: จุฑาภัทร์ พรหมชา
อิทธิพลของปุ๋ ยไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสต่อการ
เจริญเติบโตของกัญชา
ผู้นาเสนอ: อนุวัฒน์ อันมี
ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข พื ้นที่บ้านชาด
ตาบลบ้ านยวด อาเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี
ผู้นาเสนอ: รจนา ทีฆะสุข
ระบบบริหารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ & ฟ้าออนไลน์
ผู้นาเสนอ: เจนจิรา สีแสด
การศึกษาปริมาณปุ๋ ยอินทรี ย์ต่อการเจริญเติบโตทางลาต้ น ปริมาณ
คลอโรฟิ ลล์ และฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของใบกัญชา
ผู้นาเสนอ: ศิวกร จันทบาล

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30
14:30–14:45
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การนาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้ องออนไลน์ ท่ี 10-AG
ลิงก์ วดิ ีโอคอล: https://meet.google.com/bvc-axdv-xon รหัสการประชุม bvc-axdv-xon
คณะกรรมการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสทุ ธิ์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา สวัสดี
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.อุดร จิตจักร
กรรมการฝ่ ายเทคนิคร่วม
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
AG 04
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ ใช้ ใน
ครัวเรื อนชุมชนบ้ านบาก ตาบลบงเหนือ อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร
ผู้นาเสนอ: สุภาภรณ์ จันทะนุด
AG 07
ศักยภาพของแหล่งธาตุอาหารจากปุ๋ ยคอกแต่ละชนิดต่อการผลิตเม
ล่อนอินทรี ย์
ผู้นาเสนอ: เอกวุฒิ ภักภูมนิ ทร์
AG 10
ผลของความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูและความหนาแน่นของการ
บรรจุต่ออัตราการรอดตายของปลานิลแดง
ผู้นาเสนอ: สาธิต คาผง
AG 12
ผลของไคโตซานที่มตี ่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการ
เก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ สีทอง
ผู้นาเสนอ: เลิศชัย จิตร์ อารี
AG 14
การเจริญเติบโตและผลผลิตของถัว่ เขียวแซมมันสาปะหลังในระบบน ้า
หยด
ผู้นาเสนอ: ประทีป อูปแก้ ว
AG 16
ผลการเสริมเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองต่อการเจริญเติบโตของ
ปลาหมอชุมพร 1
ผู้นาเสนอ: กมลวรรณ ศุภวิญญู
AG 17
ค่าโลหิตวิทยาและดัชนีตบั ของปลาทับทิมที่เลี ้ยงในระบบไบโอ
ฟลอคร่วมกับระบบอควาโปนิกส์
ผู้นาเสนอ: ยุทธนา สว่ างอารมย์

เวลา
13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30

14:30–14:45
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ลาดับ
8.

9.
10.

11.

12.

รหัส
ชื่อบทความ
บทความ
AG 20
ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และความต้ านทาน
โรคต่อแอโรโมแนส ไฮโดรฟิ ลล่า(Aeromonas hydrophila) ของปลา
นิลในน ้ากร่อย
ผู้นาเสนอ: จันทร์ ทพ
ิ ย์ ทองจันทร์
AG 22
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุก
ผู้นาเสนอ: สุคนธา สุคนธ์ ธารา
AG 25
ปั จจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อจานวนแมงมุมเขี ้ยวยาวในนาข้ าว
อินทรี ย์
ผู้นาเสนอ: อธิปัตย์ อู่ศิลปกิจ
AG 26
การหาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากไซยาโนแบคทีเรีย
นอสตอก
ผู้นาเสนอ: นิศารัตน์ เพชรพรม
AG 27
ผลของปริมาณไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรี ยในเซลล์ตรึงต่อการ
บาบัดน ้าเสียสังเคราะห์
ผู้นาเสนอ: บุรินทร์ มนตรีวิสยั
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เวลา
14:45–15:00

15:00–15:15
15:15–15:30

15:30–15:45

15:45–16:00
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สารบัญ
หน้ า
ภาคโปสเตอร์
การผลิตความร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ กบั ระบบปรับอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์..............................................................................................
ผลของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่อการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ
รูปกรวยแบบสองมิติ..............................................................................................
สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.................................
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน.........................................................
การประมาณความเชื่อมัน่ ของค่าความเชื่อถือได้ และอัตราความขัดข้ องสาหรับ
ข้ อมูลชัว่ ชีวิตที่มีการแจกแจงไวบูลล์........................................................................
การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร...............................
การพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนโดยใช้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย...........................................................
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย.......................
การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้ น ้าหมักชีวภาพ...................................................
การยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
ด้ วยสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดา......................................................................
สมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับ
น ้ายางพารา.........................................................................................................
ผลของตารับยาปลูกไฟธาตุกบั การนวดเต้ านมต่อการเริ่มไหลของน ้านมในมารดา
หลังคลอดครรภ์แรก...............................................................................................
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หน้ า
การสังเคราะห์ขวของตั
ั้
วเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงด้ วย
กระบวนการคาร์ บอไนเซชันร่วมกับการกระตุ้นด้ วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)...
ผลของการปรับปรุงพื ้นผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงโดยใช้ เทคนิค
ไมโครเวฟรีฟลักซ์ สาหรับประยุกต์ใช้ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด.................
การพัฒนาเจลกรุงเขมาเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคือง
จากยุงลายบ้ านกัด................................................................................................
การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สตั ว์ในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่
หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย......................................
ฤทธิ์การยับยังแบคที
้
เรี ยจากสารสกัดหยาบสาหร่ายไฟ บริเวณนาข้ าวบางแหล่งใน
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย.....................................................................
ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของโยเกิร์ตเสริ มสารสกัดกระเทียมดา ......................................
การพัฒนาตารับเมนูอาหารจากไข่ขาวสาหรับผู้ป่วย.................................................
การประเมินความพึงพอใจของสื่อให้ ความรู้ทางโภชนาการสาหรับโรคเบาหวาน
แบบออนไลน์สาหรับผู้ป่วยและผู้ดแู ล ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล.................
ความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนเหนือพื ้นดินของไม้ ต้นใน
พื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย .................................................................................................
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟิ ลเตรชัน่ ของสารละลายเหล็ก........................
การวิเคราะห์และออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติอาคารเก็บแอลกอฮอล์.................
การออกแบบและการสร้ างระบบการจัดการฐานข้ อมูลสาหรับการประมาณราคา
ในงานระบบระบายอากาศ กรณีศกึ ษา บริษัท กรเอ็นจิเนียริ่งการช่าง จากัด...............
การใช้ ประโยชน์จากบุกเพื่อเสริมในไส้ อวั่ ................................................................
การบริ หารจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในเขตพื ้นที่บ้านแวงน่าง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ปี การเพาะปลูก 2562/2563.....................................................
ผลของอัตราปุ๋ ย และระยะเวลาการใส่ปยต่
ุ๋ อการเจริญเติบโต ลักษณะทางการเกษตร
และองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1..............................
ผลการทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าต่อคุณลักษณะและการยอมรับของคุกกี ้สิงคโปร์ ..........
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การศึกษาอิทธิพลของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อ
การงอกของเมล็ดถัว่ พู ..........................................................................................
ภาคบรรยาย
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย...................................................
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตโดยใช้ กฏความสัมพันธ์ .................................................................................
ระบบบริหารจัดการกลุม่ ทอเสื่อกกตาบลแชแล.........................................................
ระบบบริหารจัดกาารข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟาง กรีณีศึกษาบ้ านปากดง................................
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Solar Thermal Generation For Use On Solar Air Conditioning System
ชีวะ ทัศนา 1* โชติ เนืองนันท์ 2
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนาความร้ อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ ในระบบทาความเย็น
ด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับอาคารขนาดเล็ก โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารตัวกลางจานวน
15.0 ลิตร ไหลด้ วยอัตราเร็ ว 5.00 กิโลกรัมต่อนาที อยู่ภายในท่อทองแดงเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10.4 มิลลิเมตร
ยาว 30.0 เมตรขดอยู่ในบริ เวณแผงผลิตความร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบขนาด 2.20 ตารางเมตร
ผลการศึกษา พบว่า ระบบทาความร้ อนพลังงานงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบทาให้ สารตัวกลางที่ไหลภายใน
ท่อ ทองแดงมี อุณ หภูมิ เฉลี่ย สูงสุด 48.5 องศาเซสเซี ยส และสารตัวกลางที่ อยู่ภายในถังกักเก็ บความร้ อนมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 52.0 องศาเซสเชียส
คาสาคัญ : ระบบทาความเย็นด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์; ความร้ อนและอุณหภูมิ; การกักเก็บความร้ อน
Abstract
In this research, we studied focusing on the feasibility of a solar-assisted air conditioning
systems for small building by using solar energy. We investigated the temperature change of an
intermediate matter amount 15.0 liters, which they have a flow rate 5.00 kg/minute. An intermediate
matter flows in a copper pipe, that has an diameter of 10.4 millimeters and a length 30-meter of pipe
is coiled within an area 2.20 square meters of the flat solar panel. Experimental results shown that the
flat-panel solar-powered heating system allowed the medium flowing inside the copper tube to a
maximum average temperature of approximately 48.5 degrees. The medium contained in the heat
storage tank had the highest average temperature of about 52.0°C.
Keywords: Solar-Assisted Air Conditioning; Heat and Temperature; Thermal Collector
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บทนา
การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ประโยชน์นนมี
ั ้ 2 แบบ คือ ผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้ อน โดยที่การใช้
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า นัน้ จะใช้ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ห รื อ โซลาร์ เชลล์ ท าหน้ าที่ เปลี่ ย นพลัง งาน
แสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้าซึง่ ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นแต่มีราคาถูกลง
มาก ในขณะที่การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตความร้ อนนันแบ่
้ งเป็ น 2 ลักษณะตามการใช้ งาน ประกอบด้ วย
ใช้ ในการอบแห้ ง และใช้ ในการผลิตน ้าร้ อนหรื อไอน ้า ซึง่ ข้ อมูลด้ านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สาหรับการใช้ งาน
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยได้ รับพลังงานแสงอาทิตย์ต่อวันราว ๆ 9-20 เมกะจูล
ต่อตารางเมตร (กรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, 2560)
งานวิจยั ในภูมิภาคเอเชีย แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการใช้ พลังงานไฟฟ้าในอาคารที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่มีการสร้ างสรรค์สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตมีมากขึ ้น (Chin Haw and et al, 2009
: 244-251) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปรับ อากาศในอาคารกลายเป็ นสิ่งจาเป็ น กอปรกับ พลังงานฟอสชิลมี
แนวโน้ มราคาสูงขึน้ และเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็ นแหล่งพลังงาน
ให้ กับระบบทาความเย็นจึงเป็ นการลดการใช้ พลังงาน และในช่วงฤดูหนาวยังการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
เป็ นแหล่งผลิตความร้ อนให้ แก่อาคารบ้ านเรื อนอีกด้ วย (C. Yong and et al, 2015 : 627-632) นอกจากนีย้ ัง
พบว่าในสภาวะแห้ งแล้ งเครื่ องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ยังใช้ งานได้ ดีกว่าเครื่ องปรั บอากาศพลังงาน
ไฟฟ้า (A. Alili and et al, 2014 : 117-127) ในขณะที่งานวิจยั ของ Wang และคณะ(R.Z. Wang, et al., 2009 :
638 -660) แสดงให้ เห็นถึงการประยุกต์ใช้ ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ แบบดูดกลืนและแบบดูดซับ
พลังงาน แม้ แต่กลุ่มประเทศแถบยุโรป (C.A. Balaras and et al., 2007 : 299-314, R. de Lieto Vollaro and
et al., 2014 : 436 -440, P. Finocchiaro and M. Beccali, 2014 : 819-827, H.J. Burckhart, and et al.,
2014 : 819 -827) ประเทศออสเตรเลีย (Q.P. Ha and V. Vakiloroaya, 2012 :116-123, S. Pintaldi and et
al., 2015 : 975-995) และประเทศในแถบทวีปแอฟริกา (V. Mittal and et al, 2005 : 59-66) ก็มีการนาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ ในระบบทาความเย็นและระบบทาความร้ อนโดยมีการพัฒนาระบบผลิตความร้ อนและระบบกัก
เก็บความร้ อนให้ มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
ดังนันคณะวิ
้
จยั จึงจัดทาระบบผลิตความร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ที่จะนา
ระบบผลิตความร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ในระบบทาความเย็นสาหรับอาคารขนาดเล็ก
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
วัสดุอุปกรณ์
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ การศึกษาวิจยั ประกอบด้ วย
1 แผงรับความร้ อนจากแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบ และถังกักเก็บความร้ อน
2 หัววัดอุณหภูมิ K-Type (T1, T2,T3 และ T4)
3 เครื่ องบันทึกข้ อมูลอัตโนมัติ (Data Logger)
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ภาพที่ 1 แผนผังระบบผลิตความร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์
วิธีการทดลอง
1 ติดตัง้ หัววัดอุณ หภูมิกับแผงรับ ความร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์ และถังกักเก็บความร้ อนในตาแหน่ง
ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 1
2 เก็บบันทึกอุณหภูมดิ ้ วยData Logger ยี่ห้อ Tenmars รุ่น TM 747D โดยเก็บบันทึกข้ อมูลทุกๆ 5 นาที
ตั ้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.
3 นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารตัวกลางที่ไหลอยู่ในท่อภายใต้ แผงรับความ
ร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์และอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้ อน
4 วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการนาระบบผลิตความร้ อนมาใช้ ในระบบทาความเย็นสาหรับอาคารขนาด
เล็ก
ผลการทดลองและอภิปรายผล
อุณหภูมิของสารตัวกลางที่ไหลอยู่ในท่อภายใต้ แผงผลิตความร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในท่อทองแดงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10.4
มิลลิเมตร ยาว 30.0 เมตร ขดอยู่ในระบบผลิตความร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบแผ่นเรี ยบพื ้นที่ 2.20 ตาราง
เมตร โดยสารตัวกลางมีอตั ราการไหลที่ 5.00 กิโลกรัมต่อนาที และอุณหภูมิของสารตัวกลางก่อนไหลเข้ าระบบ
ผลิตความร้ อน มีอุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาอุณหภูมิของสิ่งแวดล้ อม อุณภูมิของสารตัวกลาง
ก่อนไหลเข้ าระบบผลิตความร้ อน และอุณหภูมิของสารตัวกลางหลังไหลผ่านระบบผลิตความร้ อนในระหว่างเวลา
08.00 – 18.00 น. มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การเปลีย่ นอุณหภูมิของสารตัวกลาง
ภาพที่ 3 แสดงความแตกต่างของอุณ หภูมิของสารตัวกลางก่อนและหลังไหลผ่านแผงรับความร้ อน
พลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบ ซึ่งพบว่าในช่วงเวลาตั ้งแต่ 08.00 -12.00 น. อุณหภูมิของสารตัวกลางก่อน
ไหลเข้ ากับหลังจากที่ไหลผ่านแผงรับความร้ อนมีความแตกต่างกันเล็กน้ อย โดยมีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกัน 1.0 - 4.0
องศาเซลเซียส ในขณะที่ระหว่างช่วงเวลา 12.00-13.00 น. อุณหภูมิของสารตัวกลางมีความแตกต่างกัน 5.00
องศาเซลเซียส และตัง้ แต่เวลา 13.00–18.00 น. อุณ หภูมิของสารตัวกลางที่ไหลเข้ าระบบผลิตความร้ อนกับ
อุณหภูมิของสารตัวกลางที่ไหลออกจากระบบผลิตความร้ อนมีค่าใกล้ เคียงกัน

ภาพที่ 3 ความแตกต่างของอุณหภูมิของสารตัวกลางที่ไหลผ่านแผงผลิตความร้ อน
อุณหภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้ อน
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ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้ อนปริ มาตร 0.015
ลูกบาศก์เมตร ตัวกลางมีอตั ราการไหล 5.00 กิโลกรัมต่อนาที และอุณหภูมิของสารตัวกลางก่อนไหลเข้ าแผงผลิต
ความร้ อน มีอุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส พบว่า อุณหภูมิ ของน ้าสะอาดซึ่งเป็ นสารตัวกลางภายในถังกักเก็บ
ความร้ อนมีการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในภาพที่ 4 เมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้ อ มมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลตต่อ
อุณ หภูมิของสารตัวกลางภายในท่อทองแดงด้ วยและอุณ หภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้ อ น
ในขณะเก็ บ ข้ อ มู ล ในระหว่ า งเวลา 08.00- 18.00 น. ของทุ ก วัน สิ่ ง แวดล้ อมมี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง
28.0 – 36.0 องศาเซลเซียส ในขณะที่สารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้ อนมีอุณ หภูมิเริ่ มต้ น 28.0 องศา
เซลเซียส ณ เวลา 08.00 นาฬิกา และในระหว่าง 13.00 – 14.00 น. สารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้ อนจะมี
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 52.0 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้ อมประมาณ 18.0 องศา
เซลเซี ย ส หลังจากนัน้ อุณ หภูมิ ข องสารตัว กลางจะลดลงอย่ างต่ อ เนื่ อ งจนมี อุณ หภู มิ ป ระมาณ 38.0 องศา
เซลเซียส

ภาพที่ 4 การเปลีย่ นอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้ อน
สรุ ปผลและเสนอแนะ
ผลการศึก ษาความสามารถในการผลิ ต และกัก เก็ บ ความร้ อนของระบบผลิ ต ความร้ อนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบแผ่นเรี ยบที่ประกอบด้ วยท่อทองแดงเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10.4 มิลลิเมตร ยาว 30.0 เมตร ขดอยู่
ในแผงรับความร้ อนขนาด 2.20 ตารางเมตร โดยสารตัวกลางมีอตั ราการไหล5.00 กิโลกรัมต่อนาที โดยเก็บข้ อมูล
ในช่วง 08:00 -18:00 นาฬิกา เป็ นเวลา 7 วัน ซึ่งผลทดลองในวันที่ท้ องฟ้ าแจ่ มใส บริ เวณที่ ทาการทดลองมี
อุณหภูมิ 28.0 – 36.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในท่อทองแดงก่อนไหลเข้ าและหลังไหล
ออกจากแผงรับความร้ อน มีอุณ หภูมิอยู่ระหว่าง 30.0–48.0 องศาเซลเซียส และ 28.0-50.0 องศาเซลเซียส
ตามลาดับ ดับ และอุณ หภูมิ ข องสารตัวกลางภายในถังกั กเก็ บ ความร้ อนมี ค่ าอยู่ระหว่ าง 30.0–52.0 องศา
เซลเซียสลิตร แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบผลิตความร้ อนและกักเก็บความร้ อนที่สร้ างขึ ้นนันสามารถกั
้
กเก็ บ
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ความร้ อนได้ สูงสุดประมาณ 52.0 องศาเซลเซียส ซึ่งระบบผลิตความร้ อนและถังเก็บเก็บความร้ อนที่สร้ างขึน้
ผลิตความร้ อนได้ ต่ากว่า 60.0 องศาเซลเซียส ดังนันจึ
้ งไม่สามารถนาพลังงานความร้ อนที่ผลิตได้ ไปใช้ ในระบบ
ปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ได้
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เพื่อหาผลของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่อการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยแบบสอง
มิติ โดยหาเวลาและความเร็วในการไหลของวัสดุเม็ด จากการทดลองปล่อยวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยผ่านช่อง
ปล่อยกว้ างต่างกัน ซึ่งวัสดุเม็ดพื ้นคือเม็ดแก้ วที่มีขนาดเท่ากันอยู่ในภาชนะ การไหลของวัสดุเม็ดจะมีแรงเสียด
ทานจากผนังส่งผ่านโดยการพาที่ต่างกันจากการวัดติดตามวัสดุบุกรุกคือเม็ดแก้ วที่ทาการย้ อมสี พบว่า ขนาด
ช่องปล่อยวัสดุที่กว้ างมากขึน้ จะทาให้ การไหลมากขึ ้นส่งผลให้ การพาเพิ่มขึน้ กว่าช่องปล่อยที่แคบลง การพา
ลดลง และในการไหลของวัสดุเม็ดที่บริเวณตาแหน่งต่าง ๆ ในภาชนะ พบว่า บริเวณศูนย์กลางใช้ เวลาในการไหล
น้ อยลงกว่าบริเวณด้ านข้ างซ้ ายขวา ตามลาดับ ในทานองเดียวความเร็วในการไหลขึ ้นอยู่กบั บริเวณตาแหน่งต่าง
ๆ พบว่ า วัส ดุบุ ก รุ ก บริ เวณศูน ย์ ก ลางมี ค วามเร็ วในการไหลมากกว่า บริ เวณผนังด้ า นข้ างทัง้ ซ้ ายและขวา
ตามลาดับ ทัง้ นีข้ นาดของช่องปล่อยกว้ างกว่าส่งผลให้ การไหลได้ เร็ วกว่าช่องปล่อยขนาดเล็ก ซึ่งสิ่งเหล่านีม้ ี
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในภาชนะต่างกันทาให้ มีผลต่อความเร็วในการไหล และการพาของวัสดุเม็ดในภาชนะ
รูปกรวย
คาสาคัญ: สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน; วัสดุเม็ด; การไหล; เม็ดแก้ ว; การพา
Abstract
The purpose of this study is to determine the influence of coefficient of friction on granular
material flows in a cone container in two dimensions utilizing time and speed in granular material
flow. Experiments with granular materials were poured through various openings of various
diameters. As a result, the background granular in the container is same size glass granular. The
flow of granular materials was monitored. The friction force of various convection from the walls
caused the granular materials to flow. The invader material’s measurements tracker is the glass dye.
Wider apertures were shown to influence big flows and promote convection, but smaller openings
decreased convection. Furthermore, it was shown that in the passage of granular materials on
distinct area in the container, discovered that the center wall location utilized less time for flow than
7
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the left and right wall position. Similarly, the flow’s pace varied depending on the region. The invader
granular at the center wall position has a bigger convection than the intruder granular in the left and
right wall position, respectively. The wider opening size, as opposed to the narrow opening size, is
dependent on a quicker flow. These have varying coefficients of friction in the container, which
influences the flow speed and convection of granular materials in a cone container.
Keywords: Coefficient of friction; Granular material; Flow; Glass beads; Convection
บทนา
ในการศึกษาวัสดุเม็ด (Granular Material) ซึง่ เป็ นวัสดุที่ประกอบไปด้ วยวัสดุเม็ดมากมาย วัสดุเม็ดนี ้ถือ
ว่าวัสดุชนิดหนึ่งที่น่าทาการศึกษาพฤติกรรมของมัน เนื่องจากในชีวิตประจาวันของเรามักพบเจอวัสดุเม็ด เช่น
เม็ ด พลาสติ ก ทราย ลูก แก้ ว ตะกั่ ว เป็ น ต้ น ในปรากฎการณ์ ต่ า งๆ ซึ่ง มี ก ลไกการเคลื่ อ นที่ ข องวัส ดุ เม็ ด มี
กระบวนการต่าง ๆ ถือว่ามีความสาคัญ โดยจะสามารถสังเกตเห็นลักษณะการเคลื่อนที่หรื อวิถีในการเคลื่อนที่มี
ความแตกต่างไปจากวัสดุชนิดอื่น วัสดุเม็ดที่มีคุณสมบัติเหมือนกันก็จะมีลกั ษณะการเคลื่อนที่ที่เหมือนกัน โดย
แสดงสมบัติ สถานะของแข็ง ของไหล ก๊ าซ เมื่ อ อยู่ภายใต้ ก ารรวมกัน อยู่เป็ น จ านวนมาก ส่ ว นวัสดุ เม็ ด ที่ มี
คุณสมบัติต่างกันก็จะมีลกั ษณะการเคลื่อนที่ที่ต่างกัน จะขึ ้นอยู่กบั มวล (m) ,ความหนาแน่น ( ρ) และขนาดของ
วัสดุ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีผลต่อด้ านการคัดกรองผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Kiwing, Lai, &
Pak, 2001) ได้ ศึกษาการติดขัดของการไหลของวัสดุเม็ด โดยใช้ วสั ดุเม็ดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร
ในภาชนะสองมิติ โดยมีช่องปล่อยให้ วสั ดุเคลื่อนที่ลง และพบว่าการติดขัดของวัสดุเม็ดจะลดลงจาก 1 ถึง 0 เมื่อ
เราเพิ่มความกว้ างของช่ องปล่อยจาก 2 ถึง 5 จากการสังเกตปรากฏการณ์ การติดขัดของวัสดุเม็ด สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ ดังกล่าวว่าเป็ นวิถีของการเคลื่อนที่ของวัสดุเมื่อศึกษาการเคลื่อนที่แล้ วก็อาจจะยังต้ อง
ศึกษาปั จจัยที่ทาให้ วสั ดุเกิดการไหลด้ วย อาทิ ลักษณะผิวสัมผัสของวัสดุ ความเสียดทานของวัสดุ มาตรฐานของ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลอง ข้ อมูลดังกล่าวจะสามารถนามาวิเคราะห์และคานวณหาความเร็ วที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
การเคลื่อนที่หรื อการไหลของวัสดุ ซึง่ วัสดุเม็ดเล็กที่ใช้ ในแต่ละครัง้ ก็มขี นาดที่แตกต่างกันออกไปคุณสมบัติในการ
เคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดเล็กมีความสาคัญต่อกระบวนการต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันโดยที่เราไม่ร้ ูตวั เช่น การคัดเลือก
วัสดุแปลกปลอมในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Hsiau, Wang, & Tai, 2002) ได้ ศกึ ษาวัสดุเม็ดที่หมุนวนใน
ภาชนะสมมาตร ภายใต้ การสัน่ แนวตั ้ง โดยทดลองหาการพาและการแยกในภาชนะรูปทรงเรขาคณิต อันดับแรก
ทาให้ ผนังด้ านนอกชองภาชนะเอียงออก โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงการม้ วนพาและความแรงของการพา ความ
แรงของการพาปกติจะลดลงเมื่อเพิ่มมุมของผนังของภาชนะโดยเริ่ มจาก 0 องศา การย้ อนกลับการม้ วนพาเกิด
เมื่อมุมของผนังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น ความหยาบของผนัง ความเร็ ว การสัน่ และความกว้ างล้ วนส่งผลต่อ
ความแรงของการพาทัง้ สิ ้น การแยกบนแผ่นที่ใหญ่ จะถูกชักนาโดยการพาของแผ่นที่เล็กที่แสดงการม้ วนพา
ทัว่ ไปแล้ วชักนาขึ ้นไปข้ างบนแผ่นที่ใหญ่ และการม้ วนพากลับส่งผลในการเคลื่อนที่ลงของแผ่นที่ใหญ่ การแยกมี
ความเร็ วเพิ่มขึ ้นเป็ นเส้ นตรงกับอัตราไหล (Chris, & Martin, 2006) ได้ จาลองการไหลของโมเลกุลไดนามิกในถัง
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ขนาดใหญ่สามมิติ อัตราการไหลของระบบจะถูกควบคุมโดยความกว้ างของรูที่ด้านล่าง ในขณะที่อตั ราการไหล
จะลดลงอย่างคงที่ มีการกระจายแรง และการเปลี่ยนแปลงเพี ยงเล็กน้ อย แต่ในขณะที่มีการกระตุ้นจะเกิ ด
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ในทัง้ สองกรณี การกระจายที่เพิ่มขึ ้นของวัสดุขนาดเล็กที่ติดขัดในระบบที่มีแรงกระตุ้น
การเปลี่ยนแปลงจะเป็ นตัวบ่งชี ้ได้ ดขี องวิธีการติดขัด การก่อตัวบริเวณจุดสูงสุดหรื อที่ราบไม่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ทัว่ ไปของวิธีการที่จะติดขัด (Pournin, et. al., 2007) ได้ ศึกษาติดขัดโดยใช้ ลกู ปั ดวางในภาชนะทรงกระบอกที่มี
ด้ านล่างเป็ นหลุมวงกลม พวกเขาจะวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางของหลุมคือ 0.5 ค่าเฉลี่ยของการติดขัดของวัสดุได้ มา
จากการใช้ วิธีการที่แตกต่างและทดลองด้ วยลูกปั ดเหล็ก เขาได้ สัญญาณที่ดีระหว่างการคานวณและผลการ
ทดลอง ว่าอิทธิพลของแรงเสียดทานทาให้ เกิดการก่อตัวของลูกปั ดที่ศูนย์กลางเขาระบุปรากฏการณ์ นีว้ ่าเป็ น
การศึกษาผลกระทบของเขตแดนและอิทธิพลของติดขัด โดยการจาลองการวิ่งเฉลี่ยในที่สดุ ก็พบว่าการติดขัดของ
วัสดุจะขึ ้นกับขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางและปริมาณเฉลี่ยของลูกปั ด ที่ เรากาหนดนี ้เป็ นข้ อเบื ้องต้ นและตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ ลกู ปั ดเหล็กและต่อมา (Tewari, (2013) บอกว่าการติดขัด จะเกิดขึ ้นภายใต้ เงื่อนไขที่ไม่เป็ นเนื ้อเดียวกัน
เป็ นกระแสแรงของเมล็ดล้ อมรอบด้ วยวัสดุแข็งแล้ วลู่ไปทางช่องเล็ก ๆ ในงานนี ้เราจะศึกษาความเร็ ว ความผัน
ผวนของในการไหลปะทะกัน ใกล้ ของการติด ขัด (Zhou, Xua, Yu, & Zullib, 2002) ได้ เสนอแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ในการศึกษาหามุมกองโดยมีผลมาจากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานกลิ ้งและแรงแบบเลื่อนไถลของ
ผนังฮอปเปอร์ กับอนุภาค พบว่าถ้ าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบเลื่อนไถลและแบบกลิ ้งมีค่ามาก ขนาดของ
มุมกองก็จะมากตามและไม่ได้ ขึ น้ อยู่กบั ความหนาแน่นของวัสดุเม็ด และพบว่าถ้ าขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของ
วัสดุเม็ดมีขนาดใหญ่ก็จะได้ มมุ กองน้ อย และที่ช่องปล่อยน้ อยก็จะให้ มมุ กองจะได้ มมุ กองมาก ซึง่ รองรับงานกับ
วิจัยในครัง้ นี ้ (Kondic, 2014) ได้ เสนอแบบจาลองการไหลในภาชนะเสมือน 2 มิ ติโดยการนาไปสั่น เพื่ อท า
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ว่าเกิดรูปแบบการไหลในภาชนะเสมือน 2 มิติ พบว่ามุมฮอปเปอร์ 60 องศาเมื่อใช้
ช่องปล่อยน้ อยก็จะใช้ เวลามาก และเมื่อใช้ ช่องปล่อยใหญ่จะใช้ เวลาน้ อยเพราะว่าถ้ าช่องปล่อยมีขนาดใหญ่ก็จะ
ทาให้ มีการติดขัดน้ อยลงการไหลก็จะดียิ่งขึน้ แต่ถ้าช่องปล่อยมี ขนาดเล็กการติดขัดมากขึน้ การไหลก็จะไม่ดี
(Chukwu, & Akande, 2007) พวกเขาได้ พัฒ นาเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการวัดมุมกองของวัสดุเม็ ดที่ถูกนามาใช้
ในทางอุตสาหกรรม ในการศึกษานีไ้ ด้ ทาการวัดขนาดของวัสดุเม็ดทัง้ ก่อนและหลังได้ รับความชืน้ ผลการใช้
เครื่ องมือพบว่าในวัสดุต่างชนิดกันจะมีความสูงของกองวัสดุต่างกัน ดังนันมุ
้ มกองจึงเป็ นอัตราส่วนของความสูง
ของกองวัสดุต่อเส้ นผ่านศูนย์กลางของฐาน ทังนี
้ ้วัสดุที่ผิวหยาบทาให้ มีความสูงของกองน้ อย ดังนันขนาดมุ
้
มกอง
จึงน้ อยตาม ในทางตรงกันข้ ามถ้ า วัสดุที่มีเรี ยบ วัสดุจะเรี ยงตัวได้ ดี มีความสูงของกองและขนาดมุมกองมาก
ดังนันในการวิ
้
จยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเพื่อหาผลการไหล การพา ของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยสอง
มิติ และเพื่อหาผลของสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างเม็ดแก้ วกับผนังของภาชนะรูปกรวยสองมิติ โดยจะมี
ช่องปล่อยวัสดุขนาดต่าง ๆ ไว้ สาหรับปล่อยวัสดุให้ ตกลงมา แล้ วทาการศึกษาการไหล การพาของวัสดุเม็ดที่ไหล
ผ่านช่องปล่อยของภาชนะรูปกรวย และศึกษาเวลา ความเร็ วที่วสั ดุใช้ ในการไหล การพา ค่าสัมประสิทธิ์ของแรง
เสียดทาน โดยกาหนดเงื่อนไขในการทดลองเช่น ขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่มีขนาดต่างกัน ขนาดของมุมของช่อง
ปล่อยวัสดุที่ต่างกัน และสัมประสิทธิ์ของพื ้นผิวด้ านข้ างของภาชนะที่ต่างกันจะส่งผลต่อการการไหลอย่างไรโดย
ใช้ โปรแกรม Tracker 4.92 ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทฤษฎีทางฟิ สิกส์ เพื่อจะอธิบายกลไกทางกลศาสตร์ ของ
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วัสดุเม็ด ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางพัฒนาระบบคัดกรองผลผลิตทางด้ านเกษตร และอุตสาหกรรม
ต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ผู้วิจยั จะศึกษาการไหล การพา การแยกของวัสดุแบบติดขัด และความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วกับค่า
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ ที่มีช่องปล่อยวัสดุที่มีขนาดต่างกัน ในการทดลองครัง้
นี ้ใช้ โปรแกรม Tracker 4.92 เป็ นโปรแกรมฟรี แวร์ ไม่มีลิขสิทธิ์ ที่สามารถใช้ วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ
ครัง้ ละเฟรม จากวีดีโอภาพเคลื่อนไหว ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ โปรแกรม Origin 8 ในการสร้ างกราฟ
และวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาโดย OriginLab Corporation ซึ่งในการทดลองจะต้ องมีการกาหนดตัวแปร คือ ตัว
แปรต้ น ได้ แก่ ขนาดของเม็ดแก้ วที่ 5 มิลลิเมตร ความกว้ างของช่องปล่อยวัสดุที่ 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร
ขนาดของมุม (θ) และพืน้ ผิวด้ านข้ างของภาชนะ 2 มิติ ทัง้ 4 แบบ ตัวแปรตาม ได้ แก่ เวลา (t) ความเร็ ว (V)
ระยะทางตามแนวแกน x และ ระยะทางตามแนวแกน y และสัมประสิทธิ์ ของแรงเสียดทาน(µs) และตัวแปร
ควบคุม ได้ แก่ ระดับความสูงของภาชนะคือ 0.11 เมตร
แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือแรงเสียดทานจลน์และแรงเสียดทานสถิต ฉะนันสั
้ มประสิทธิ์จึงแบ่งออกเป็ น
2 ชนิด คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ จะคิดเมื่อวัสดุกาลังเคลื่อนที่ และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตจะ
คิดเมื่อวัสดุกาลังจะเริ่มเคลื่อนที่ โดยทัว่ ไป สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตจะมากกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
จลน์เสมอ เมื่อ  s คือ สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต f s ,max คือ แรงเสียดทานสูงสุดระหว่างผิวสัมผัส
(N) FN คือ แรงกดตั ้งฉากของผิวสัมผัส (N) I คือ โมเมนต์ความเฉื่อย (kg.m2) a คือ ความเร่ ง (m/s2) Rb
คือ รัศมีของวัสดุทรงกลม ดังนันการหาค่
้
าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้ จากสมการ ดังนี ้
s =

f s ,max

(1)

FN

a
f
Rb2
 s = s ,max =
mg cos  mg cos 
I

และ

(2)
โดยใช้ พื ้นติดด้ วยกระดาษทราย (Sandpaper) คือ กระดาษรูปแบบหนึ่งซึง่ มีสารขัดถูติดหรื อเคลือบอยู่บนหน้ า
ของกระดาษ ใช้ สาหรับขัดพืน้ ผิวของวัสดุอื่นเพื่อให้ วสั ดุนนั ้ เรี ยบ หรื อขัดให้ ชนพื
ั ้ ้นผิวเก่าหลุดออก หรื อบางครัง้
อาจทาให้ พื ้นผิวขรุขระมากขึ ้นเพื่อเตรี ยมการติดด้ วยกาว เป็ นต้ น
การศึกษาเวลาที่ใช้ ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยกาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่
แตกต่างกัน การทดลองได้ กาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่ 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร ดังภาพ 1 นาเม็ดแก้ ว
ขนาด 5 มิลลิเมตร เรี ยงลงในภาชนะที่กาหนดขนาดของช่องปล่อย ในการปล่อยวัสดุจนเต็ม แสดงดังภาพที่ 2
โดยวางเม็ดแก้ วที่มีสีแตกต่างลงไปด้ านบนสุดจานวน 5 เม็ด วัดระยะห่างซ้ าย-ขวาให้ เท่ากัน ทาการปล่อยให้ ตก
ลงมา ทาการทดลองทัง้ 2 ครัง้ นาผลการทดลองวิเคราะห์ผล
การศึกษาความเร็ วในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยกาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่
แตกต่างกันการทดลองหาความเร็วในการไหลของวัสดุเม็ดโดยกาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่แตกต่างกันมี
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ขันตอนการทดลอง
้
ดังนี ้ กาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่ 2 เซนติเมตร นาเม็ดแก้ วขนาด 5 มิลลิเมตร ใส่ลงใน
ภาชนะจนเต็ม ทาซ ้าข้ อ 2 แต่เปลี่ยนขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่ 3, 4 และ 5 เซนติเมตร ตามลาดับ นาผลการ
ทดลองวิเคราะห์ผล
การศึกษาความเร็ วในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแตกต่างกัน
ในการไหลของวัสดุเม็ดโดยเพิ่มแรงเสียดทานด้ านข้ างของภาชนะมีขั น้ ตอนการทดลอง ดังนี ้ กาหนดขนาดของ
ช่องปล่อยวัสดุที่ 2 เซนติเมตร นาเม็ดแก้ วขนาด 5 มิลลิเมตร เรี ยงลงในภาชนะที่กาหนดขนาดของช่องปล่อยใส่
เม็ดแก้ วจนเต็มโดยวางเม็ดแก้ วที่มีสีแตกต่างลงไปด้ านบนสุดจานวน 5 ลูกโดยวัดระยะห่างซ้ าย-ขวาให้ เท่ากัน
ทาการปล่อยให้ ตกลงมา ทาการทดลองซ ้า 5 ครัง้ และเพิ่มแรงเสียดทานด้ านข้ างของภาชนะ 2 มิติ (Zuriguel,
et. al., 2003) คือ การทดลองแต่ละครัง้ จะใช้ ภาชนะสองมิติที่แตกต่างกัน โดยภาชนะที่ 1 ภายในภาชนะติด
กระดาษทรายเบอร์ 1, เบอร์ 2 และเบอร์ 3 ตามลาดับ นาผลการทดลองวิเคราะห์ผล โดยได้ ออกแบบการภาชนะ
ที่ใช้ ในการทดลองซึ่งจะเพิ่มแรงเสียดทานด้ านข้ างของภาชนะ 2 มิติ ดังภาพที่ 2 และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็ ว และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ข องแรงเสี ย ดทานระหว่ า งเม็ ด แก้ ว กั บ ผนัง ของภาชนะ 2 มิ ติ และศึ ก ษาค่ า
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผนังกับเม็ดแก้ ว ดังภาพที่ 3 ซึ่งสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน คือ อัตราส่วน
ของแรงกระทากับน ้าหนักของวัสดุ ดังนันถ้
้ าพื ้นสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเท่ากับ 1 หมายความว่า ต้ องออก
แรงขนาด 10 นิวตัน ผลักน ้าหนักที่มีขนาด 10 กิโลกรัม แต่ถ้าพื ้นนันลดสั
้
มประสิทธิ์แรงเสียดทานให้ เหลือเท่ากับ
0.1 คุณจะออกแรงเพียง 1 นิวตัน ก็ทาให้ น ้าหนักขนาด 10 กิโลกรัมเคลื่อนที่ได้ ดังนัน้ แรงเสียดทาน แปรตรงกับ
น ้าหนักถ้ าน ้าหนักมากขึ ้นคุณจะต้ องออกแรงเพิ่มขึ ้น เพื่อชนะแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ ้น โดยใช้ กระดาษทรายมีอยู่
หลายขนาด ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ กระดาษทรายในการทดลองทังหมด
้
3 ชนิด ดังนี ้ กระดาษทรายเบอร์ 1 (No.1) = 120
particle/inch กระดาษทรายเบอร์ 2 (No.2) = 40 particle/inch และกระดาษทรายเบอร์ 3 (No.3) = 32
particle/inch ดังแสดงในภาพที่ 3

(1ก) 2 เซนติเมตร

(1ข) 3 เซนติเมตร

(1ค) 4 เซนติเมตร

ภาพที่ 1 แสดงขนาดของช่องปล่อยวัสดุ
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(2ก) ภาชนะรูปกรวย 2 มิติ

(2ข) วัสดุเม็ดพื ้นและวัสดุบกุ รุก

ภาพที่ 2 แสดงภาชนะรูปกรวย

(3ก) ภาพวัสดุเม็ดไหลบนพื ้นเอียง
(3ข) พื ้นเอียงติดด้ วยกระดาษทราย
ภาพที่ 3 การทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผนังภาชนะกับเม็ดแก้ ว
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผู้วิจยั ได้ ผลการทดลองวิถีการไหลแบบติดขัดของวัสดุเม็ดโดยการสร้ างภาชนะสองมิติ แล้ วปล่อยให้ วสั ดุ
เม็ดตกลงในแนวดิ่งตามแรงโน้ มถ่วงของโลกผ่านช่องปล่อยวัสดุขนาดต่าง ๆ แล้ วศึกษา เวลาและความเร็วที่ใช้
ในการไหลลงของวัสดุเม็ดในภาชนะ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ผลของเวลาที่ใช้ ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยกาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุเม็ดที่
แตกต่างกันการศึกษาเวลาที่ใช้ ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยกาหนดขนาดช่องปล่อย (d) ในการ
ปล่อยวัสดุที่ 2, 3, 4, และ 5 เซนติเมตร โดยศึกษาการไหลของวัสดุเม็ด ในการทดลองนี ้จะใช้ เม็ดแก้ วขนาด 5
มิลลิเมตร เป็ นวัสดุพื ้นและเม็ดแก้ วย้ อมสีที่ใช้ เป็ นวัสดุบกุ รุกเพื่อศึกษาเงื่อนไขในการไหลและหาความสัมพันธ์ระ
ว่างระยะทางและเวลา โดยใช้ โปรแกรม Tracker version 4.92 ในการติดตามวัสดุบุกรุกได้ ผลการศึกษา พบว่า
วัสดุบกุ รุกและวัสดุเม็ดพื ้นกาลังเคลื่อนที่ในภาชนะ 2 มิติ ที่มีความกว้ างของช่องในการปล่อยที่แตกต่างกัน เกิด
การไหลของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งได้ ผลของการเคลื่อนที่ของวัสดุบุกรุก ดังแสดงในภาพที่ 4 และ
เมื่อปล่อยให้ วัสดุเม็ดไหลลงจากด้ านบนของวัสดุเม็ดพื น้ สู่ก้นของภาชนะที่มีขนาดช่องปล่อย คือ 2, 3, 4, 5
เซนติเมตร พบว่าเม็ดบุกรุกในแต่ละตาแหน่งจะใช้ เวลาในการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งเม็ดบุกรุกที่อยู่จุดศูนย์กลาง
(Center wall position) ของภาชนะ จะใช้ เวลาในการไหลลงน้ อยกว่าเม็ดที่อยู่ถัดไปด้ านข้ างซ้ ายและขวา ซึ่ง
ตาแหน่งของเม็ดที่อยู่ด้านข้ างทังสองข้
้
างมีระยะทางการไหลไกลจากช่องปล่อยวัสดุ และจะทาให้ ใช้ เวลาในการ
ไหลมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 5
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(4ก)

(4ข)

(4ค)

(4ง)
t = 1 วินาที
t = 3 วินาที
t = 5 วินาที
t = 6 วินาที
ภาพที่ 4 แสดง Snapshot ตามเวลาของวัสดุบกุ รุกเคลื่อนทีใ่ นวัสดุเม็ดพื ้นขนาด 5 มิลลิเมตร ในภาชนะ 2 มิติ (4ก)
ช่องปล่อย 2 เซนติเมตร (4ข) ช่องปล่อย 3 เซนติเมตร (4ค) ช่องปล่อย 4 เซนติเมตร (4ง) ช่องปล่อย 5
เซนติเมตร
ผลการเปรี ยบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (y-position) และเวลา (time) ของช่องปล่อยขนาด
2,3,4 และ 5 เซนติเมตร จากการศึกษาการไหลของวัสดุเม็ด เพื่อศึกษาเงื่อนไขในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2
มิ ติ (Mankoc, et. al., 2007) การพา คื อ การส่ ง ผ่ า นพลัง งานขณะที่ เกิ ด การไหลของวัส ดุ เม็ ด โดยแสดงการ
เปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะทาง (y-position) และเวลา (time) ของช่ อ งปล่ อ ยขนาด 2, 3, 4, 5
เซนติเมตร โดยใช้ โปรแกรม Tracker version 4.92 ในการติดตามวัสดุบกุ รุก (Intruder Granular) ที่เคลื่อนที่ร่วมกับ
วัสดุพื ้น (bed granular) แสดงดังภาพ (7ก) พบว่าวัสดุบกุ รุกในตาแหน่ง left และ right wall position 1 มีความชัน
ของกราฟน้ อยที่สุด และวัสดุบุกรุกในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร ใช้ เวลาในการเคลื่อนที่น้อยที่สุด แต่ในช่อง
ปล่อยขนาด 4 เซนติเมตร, 3 เซนติเมตร ใช้ เวลาในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ ้น และในช่องปล่อยขนาด 2 เซนติเมตร ใช้ เวลา
ในการเคลื่อนที่มากที่สดุ แต่เวลาในการเคลื่อนที่ของวัสดุบุกรุกในตาแหน่ง left และ right wall position 1 จะน้ อย
กว่าในต าแหน่ง left และ right wall position 2 ดังภาพ (7ข) และ (7ค) พบว่าวัสดุบุก รุ ก ในช่ อ งปล่ อยขนาด 2
เซนติเมตร ใช้ เวลาในการเคลื่อนที่มากกว่า วัสดุบกุ รุกในช่องปล่อยขนาด 3, 4 และ 5 เซนติเมตร ในตาแหน่ง center
wall position ตามลาดับ
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(5ก) d=2 เซนติเมตร

(5ข) d= 3 เซนติเมตร

(5ค) d= 4 เซนติเมตร
(5ง) d= 5 เซนติเมตร
ภาพที่ 5 แสดงระยะทางและเวลาของวัสดุเม็ดเคลื่อนที่ลงผ่านช่องปล่อยที่ขนาดต่าง ๆ (h = 0.11 เมตร,
Ø = 5 มิลลิเมตร)
วัสดุบุกรุกใช้ เวลาในการเคลื่อนที่น้อยกว่าในทุกตาแหน่งเพราะในตาแหน่งนีจ้ ะมีความชันของกราฟ
มากที่สุดทาให้ วัสดุบุกรุ กใช้ เวลาในการเคลื่อนที่น้อยที่สุด ที่ช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร ทาให้ วัสดุบุกรุกใช้
เวลาในการเคลื่อนที่น้อยที่สดุ และมีการเคลื่อนที่ได้ ดีที่สดุ เมื่อศึกษาผลของเวลาและระยะทางการเคลื่อนที่ (yposition) ของวัสดุบกุ รุก ได้ วิเคราะห์ความเร็ว (v) ในโปรแกรม Tracker 4.92 และเปรี ยบเทียบกับแต่ละตาแหน่ง
ของวัสดุเม็ดบุกรุก ดังแสดงในภาพที่ 6 พบว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่ลงของเม็ดบุกรุก ที่ตาแหน่งจุดศูนย์กลาง
ของภาชนะแต่ละขนาด จะมีความเร็ วในการเคลื่อนที่มาก ซึ่งจะได้ ว่าความเร็ วในการเคลื่อนที่ของเม็ดแก้ วที่
ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของภาชนะจะมากกว่าความเร็ วของเม็ดบุกรุกที่อยู่ถั ดมาจากด้ านข้ างทังซ้
้ ายและขวาของ
จุดศูนย์กลางมีความเร็ วลดลงตามลาดับด้ วยเช่นกัน เนื่องจากเม็ดบุกรุกที่อยู่ด้านซ้ ายขวามีความชันของกราฟ
น้ อยกว่าเม็ดบุกรุ กที่จุดศูนย์ กลาง และที่ช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร มีค่าความชันของกราฟมากกว่าช่อง
ปล่อยขนาด 4, 3 และ 2 เซนติเมตร ตามลาดับ ที่ขนาดของวัสดุเม็ดพื ้น 5 มิลลิเมตร

14

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

(6ก)
(6ข)
ภาพที่ 6 แสดงการเคลื่อนที่ของเม็ดบุกรุกขนาด 5 มิลลิเมตร ของช่องปล่อยขนาด 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร
(6ก) แสดงเลขตาแหน่งพื ้นที่เริ่มต้ น (6ข) ความเร็ว (v) วัสดุเม็ดบุกรุก (Intruder Granular)

(7ก)

(7ข)

(7ค)
ภาพที่ 7 การเปรี ยบเทียบระยะทาง (y-position) และเวลา (time) ของช่องปล่อยขนาด 2, 3, 4, 5 เซนติเมตร
(h= 0.11เมตร, (Ø = 5 มิลลิเมตร) (7ก) Left and Right wall position 1 (7ข) Left and Right wall
position 2 (7ค) Center wall position
ผลของความเร็วในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยกาหนดขนาดช่องปล่อยวัสดุที่แตกต่างกัน
ในการไหลของวัสดุโดยกาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุแตกต่างกันที่ 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร และใช้ เม็ดแก้ ว
ขนาด 5 มิลลิเมตร เป็ นวัสดุเม็ดพื ้น และใช้ เม็ดแก้ วย้ อมสีเป็ นวัสดุบกุ รุก โดยใช้ โปรแกรม Tracker version 4.92
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ในการติดตามวัสดุบุกรุกได้ ผลการศึกษา (Wang, & Ooi, 2015) ดังแสดงในภาพที่ 8 พบว่าเม็ดแก้ วย้ อมสีที่จุด
ศูนย์กลางของภาชนะมีความเร็วมากที่สดุ ที่อยู่ถัดมาด้ านข้ างทังซ้
้ ายและขวาของจุดศูนย์กลาง โดยมีความเร็ ว
ในการเคลื่อนที่ลดลงตามลาดับตาแหน่งที่อยู่ใกล้ จุดศูนย์กลาง ซึ่งมีความเร็ วและวิถีการไหลของวัสดุบุกรุ กมี
ความใกล้ เคียงกับวัสดุบกุ รุกในวัสดุเม็ดพื ้น 5 มิลลิเมตร ความเร็ วที่ใกล้ เคียงกันของวัสดุบุกรุกในแต่ละตาแหน่ง
จะมีวิถีในการเคลื่อนที่ที่ต่างกัน และจากภาพที่ (9ก) พบว่าวัสดุบกุ รุกในตาแหน่ง left และ right wall position 1
มีความชันของกราฟน้ อยที่สุด และวัสดุบุกรุกในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร มีความเร็ วในการเคลื่อนที่มาก
ที่สดุ ในวัสดุเม็ดพื ้นขนาด 5 มิลลิเมตร และมีความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง เมื่อช่องปล่อยมีขนาดลดลง โดยมี
ความเร็ วในการเคลื่อนที่น้อยที่สุด ที่ช่องปล่อยขนาด 2 เซนติเมตร แต่ความเร็ วของวัสดุบุกรุกในตาแหน่ง left
และ right wall position 1 จะน้ อยกว่าในตาแหน่ง left และ right wall position 2 ดังภาพที่ 10 พบว่าวัสดุบกุ รุก
ในตาแหน่ง left และ right wall position 2 มีความชันของกราฟมากกว่าวัส ดุบุกรุกในตาแหน่ง left และ right
wall position 1 ในภาพที่ (9ข) จึงท าให้ วัสดุบุกรุ กมี ความเร็ วในการเคลื่อนที่ มากกว่า และวัสดุบุกรุ กก็ จะมี
ความเร็ วในการเคลื่อนที่ในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร มากที่สุดแล้ วลดลงในขนาดของช่องปล่อยในการ
ปล่อยที่ 4, 3 และ 2 เซนติเมตร ตามลาดับเช่นเดียวกับวัสดุบกุ รุกในตาแหน่ง left และ right wall position 1 เมื่อ
ความชันของกราฟมีค่ามากที่สดุ จะทาให้ วสั ดุบกุ รุกมีความเร็ วในการเคลื่อนที่มากที่สดุ ดังภาพที่ 10 พบว่าวัสดุ
บุกรุกในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร มีความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่า ในวัสดุเม็ดพืน้ ขนาด 5 มิลลิเมตร ซึ่ง
ในตาแหน่ง center wall position วัสดุบุกรุกมีความเร็ วในการเคลื่อนที่มากกว่าในทุกตาแหน่งและในตาแหน่งนี ้
จะมีความชันของกราฟมากที่สดุ ในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร มีรูเปิ ดที่กว้ างที่สดุ ทาให้ วสั ดุเคลื่อนที่ได้ เร็ ว
กว่าเป็ นผลทาให้ วสั ดุบกุ รุกมีความเร็วในการเคลื่อนที่มากที่สดุ เนื่องจากที่ช่องปล่อยมีขนาดลดลง เป็ นผลให้ วสั ดุ
มีการเคลื่อนที่ที่เบียดเสียดกันมากกว่าช่องปล่อยที่ใหญ่กว่า เกิดการติดขัดและทาให้ วสั ดุไหลลงช้ าที่สดุ ในช่อง
ปล่อยขนาดเล็ก สรุปได้ ว่า ที่ช่องปล่อยวัสดุจะเคลื่อนที่ได้ เร็ วกว่า ที่รูเปิ ดเล็กกว่าซึ่งขนาดของช่องปล่อยขนาด
ต่าง ๆ มีผลต่อความเร็วในการไหลของวัสดุเม็ด (Tewari, 2013)
การศึกษาความเร็ วในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยเพิ่มแรงเสียดทานภายในของภาชนะ 2
มิติ ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ ในตอนที่ 2 พบว่าวัสดุ จะมีการไหลที่เร็ วที่สุดที่ช่องปล่อยขนาด 5
เซนติเมตร และในตาแหน่ง center wall position วัสดุบุกรุกมีความเร็ วในการเคลื่อนที่มากกว่าในทุกตาแหน่ง
และในตอนนี ้ เป็ นการศึกษาผลของความเร็ วที่เกิด ขึน้ โดยการเพิ่ มแรงเสียดทานด้ านข้ างของภาชนะ 2 มิ ติ
(Beverloo, Leniger, & Velde, 1961) ในช่องปล่อยวัสดุขนาด 2 เซนติเมตร โดยใช้ โปรแกรม Tracker version
4.92 ในการติดตามวัสดุบุกรุกได้ ผลการศึกษา จากภาพที่ 10พบว่าวัสดุบุกรุกที่จุดศูนย์กลางของภาชนะที่เพิ่ม
แรงเสียดทานภายในภาชนะด้ วยกระดาษทรายเบอร์ 1 ที่ มีความละเอียดมาก มี ความเร็ วมากที่ สุด และใน
ภาชนะเดียวกันตาแหน่งเม็ดบุกรุกที่อยู่ถัดมาด้ านข้ างทังซ้
้ ายและขวาของจุดศูนย์กลาง โดยมีความเร็ วในการ
เคลื่อนที่ลดลงตามลาดับตาแหน่งที่อยู่ใกล้ จุดศูนย์กลาง ซึ่งมีความเร็ วและวิถีการไหลของวัสดุบุกรุกมีความ
ใกล้ เคียงกับวัสดุบุกรุกในวัสดุเม็ดพืน้ 5 มิลลิเมตร และภาชนะที่เพิ่มแรงเสียดทานภายในภาชนะด้ วยกระดาษ
ทรายเบอร์ 1 มีความเร็ วที่สูงกว่าภาชนะที่เพิ่มแรงเสียดทานภายในภาชนะด้ วยกระดาษทรายเบอร์ 2 และ 3
ตามลาดับ เนื่องจากกระดาษทรายเบอร์ 1 มีความละเอียดมากกว่ากระดาษทรายเบอร์ 2 และ 3 ตามลาดับ ทา
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ให้ มีการต้ านการเคลื่อนที่ทนี่ ้ อยกว่าจึงส่งผลทาให้ วสั ดุเคลื่อนที่ได้ เร็วกว่า แต่เมื่อเทียบกับการทดลองในตอนที่ 2
ที่ช่องปล่อยในการปล่อยเดียวกัน พบว่ามีความเร็ วช้ ากว่าเนื่องจากตอนที่ 2 ผิวสัมผัสระหว่างเม็ดวัสดุกับผนัง
ของภาชนะมีค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานน้ อยหรื อน้ อยมากจึงทาให้ วสั ดุเคลื่อนที่ได้ เร็ วกว่า จากภาพทัง้ 3
ภาพพบว่า ที่ตาแหน่ง Center wall position วัสดุมีความเร็ วมากกว่าลองลงมาคือ ที่ตาแหน่ง Left and Right
wall position 2 และ Left and Right wall position 1 ตามลาดับ
จากการทดลองได้ ศึกษาปั จจัยที่ทาให้ วสั ดุเม็ดบุกรุกเคลื่อนที่ ได้ แตกต่างกันและศึกษาค่าสัมประสิทธิ์
ของแรงเสี ย ดทานที่ มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการไหลของวัส ดุ ดัง ภาพที่ 11 พบว่า เป็ น การทดลองเพื่ อ ศึก ษาค่ า
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผนังภาชนะกับเม็ดแก้ ว ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุเม็ดโดยให้ วสั ดุเม็ด
เคลื่อนที่บนกระดาษทราย ซึ่งกระดาษทรายที่ใช้ ในการทดลองมี 3 ชนิด คือ กระดาษทรายเบอร์ หนึ่ง สอง และ
สาม ได้ ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 12 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงมีค่าความ
คาดเคลื่อนที่มีแนวโน้ มไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากว่าเป็ น พืน้ ผิวสัมผัสเดียวกัน และกระดาษทรายมีผลทาให้
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างเม็ดแก้ วกับเม็ดแก้ วเปลี่ยนไป เนื่องจากเมื่อค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียด
ทาน มีค่าน้ อยวัสดุมีการเคลื่อนที่อิสระมากขึ ้น ทาให้ วสั ดุมีความเร่ งเพิ่มขึ ้นเป็ นผลทาให้ วสั ดุมีความเร็วเพิ่มขึ ้น
แต่ในทางกลับกันเมื่อค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน มีค่ามากวัสดุมีการเบียดเสียดกันเป็ นผลทาให้ วัสดุมี
ความเร่งลดลง ส่งผลให้ วสั ดุมีความเร็วลดลงด้ วย

(8ก) d=2 เซนติเมตร

(8ข) d= 3 เซนติเมตร

(8ค) d= 4 เซนติเมตร
(8ง) d= 5 เซนติเมตร
ภาพที่ 8 แสดงเวลา (time) และความเร็ว (velocity)ในการเคลื่อนทีข่ องเม็ดแก้ วย้ อมสี ในเม็ดแก้ วขนาด
5 มิลลิเมตร ที่ช่องปล่อยแตกต่างกัน (h= 0.11 เมตร, Ø = 5 มิลลิเมตร)
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(9ก)
(9ข)
ภาพที่ 9 แสดงเวลา (time) และความเร็ว (velocity) ในการเคลื่อนที่ของวัสดุบกุ รุกที่ตาแหน่ง (9ก) left และ
right wall position 1 (9ข) center wall position (ในช่องปล่อยขนาด 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร
h= 0.11 เมตร, Ø = 5 มิลลิเมตร )

(10ก)

(10ข)

(10ค)
ภาพที่ 10 แสดงเวลา (time) และความเร็ว (velocity) ในการเคลื่อนที่ของเม็ดแก้ วย้ อมสีในเม็ดแก้ วขนาด
5 มิลลิเมตร ที่ช่องปล่อย 2 เซนติเมตร ทีแ่ รงเสียดทานภายในแตกต่างกัน h=0.11เมตร,
Ø = 5 มิลลิเมตร (10ก) กระดาษทราย No.1 (120 particle/inch) (10ข) กระดาษทราย No.2
(40 particle/inch) (10ค) กระดาษทราย No.3 (32 particle/inch)
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(12ก) t = 0 วินาที
(12ข) t = 2 วินาที
(12ค) t = 5 วินาที
ภาพที่ 11 แสดงภาพการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผนังภาชนะกับวัสดุเม็ดแก้ วในเวลา
0-5 วินาที

ภาพที่ 12 แสดงค่าของมุม (angle) และค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (d= 2 เซนติเมตร , Ø = 5 มิลลิเมตร)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึกษาเวลาที่ใช้ ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยกาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่
แตกต่างกันและกาหนดขนาดของเม็ดพื ้นที่ 5 มิลลิเมตร ทุก ๆ ความกว้ างของช่องปล่อยวัสดุ พบว่า วัสดุเม็ดใน
แต่ละตาแหน่งจะใช้ เวลาในการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งวัส ดุเม็ดที่อยู่จุดศูนย์กลาง (Center wall position) ของ
ภาชนะ จะใช้ เวลาในการไหลลงน้ อยกว่าเม็ดที่อยู่ถดั ไปด้ านข้ างซ้ ายและขวา ซึง่ ตาแหน่งของเม็ดที่อยู่ด้านข้ างทัง้
สองข้ างมีระยะทางการไหลไกลจากช่องปล่อยวัสดุ และจะทาให้ ใช้ เวลาในการไหลมากกว่าตามลาดับ
การศึกษาความเร็ วในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยกาหนดขนาดของเม็ดแก้ ว 5 มิลลิเมตร
และกาหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่ 2 เซนติเมตร พบว่า วัสดุบุกรุ กที่อยู่ศูนย์กลาง (center wall position)
วัสดุบุกรุกมีความเร็ วในการเคลื่อนที่มากกว่าในทุกตาแหน่งและในตาแหน่งนี ้จะมีความชั นของกราฟมากที่สุด
และในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร มีรูเปิ ดที่กว้ างที่สดุ ทาให้ วสั ดุเคลื่อนที่ได้ เร็ วกว่าเป็ นผลทาให้ วสั ดุบุกรุกมี
ความเร็ วในการเคลื่อนที่มากที่สดุ การพามากขึน้ เนื่องจากที่ช่องปล่อยมีขนาดลดลง การพาลดลง เป็ นผลให้
วัสดุมีการเคลื่อนที่ที่เบียดเสียดกันมากกว่าช่องปล่อยที่ใหญ่กว่า ทาให้ วสั ดุไหลลงช้ าที่สดุ ในช่องปล่อยขนาดเล็ก
สรุ ปได้ ว่า ที่ช่องปล่อยวัสดุจะเคลื่อนที่ได้ เร็ วกว่าที่รูเปิ ดเล็กกว่าซึ่งขนาดของช่องปล่อยขนาดต่าง ๆ มีผลต่อ
ความเร็วในการไหลของวัสดุเม็ด
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การศึกษาผลของความเร็วที่เกิดขึ ้นโดยการเพิ่ มแรงเสียดทานด้ านข้ างของภาชนะ 2 มิติ ในช่องปล่อย
วัสดุขนาด 2 เซนติเมตร พบว่าวัสดุบุกรุ กที่จุดศูนย์ กลางของภาชนะที่เพิ่มแรงเสียดทานภายในภาชนะด้ วย
กระดาษทรายเบอร์ 1 มีความเร็ วมากที่สดุ และในภาชนะเดียวกันตาแหน่งเม็ดบุกรุกที่อยู่ถัดมาด้ านข้ างทังซ้
้ าย
และขวาของจุดศูนย์กลางมีความเร็ วในการเคลื่อนที่ลดลงตามลาดับ ตาแหน่งที่อยู่ใกล้ จุดศูนย์กลางมีความเร็ ว
มากที่สดุ และเมื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
ของแรงเสียดทานถือว่าไม่เปลี่ยนแปลง ในพื ้นผิวสัมผัสเดียวกัน และกระดาษทรายมีผลทาให้ สมั ประสิทธิ์ของ
แรงเสียดทานระหว่างเม็ดแก้ วกับเม็ดแก้ วเปลี่ยนไป เนื่องจากเมื่อค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน มีค่าน้ อยวัสดุ
มีการเคลื่อนที่อิสระมากขึ ้น ทาให้ วสั ดุมีความเร่ งเพิ่มขึ ้นเป็ นผลทาให้ วสั ดุมีความเร็ วเพิ่มขึ ้น แต่ในทางกลับกัน
เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน มีค่ามากวัสดุมีการเบียดเสียดกันเป็ นผลทาให้ วสั ดุมีความเร่งลดลง ส่งผล
ให้ วสั ดุมีความเร็วลดลงด้ วย
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการ
เตรี ย มการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ของนัก ศึก ษาสาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ โดย
ดาเนินการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครัง้ เดียว (one-shot-Posttest-only Design) โดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) 4 ด้ า น คื อ ด้ า นการสอนและเทคนิ ค การสอน ด้ านบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของผู้ สอน ด้ านสื่ อ
ประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้ และด้ านการวัดและประเมินผล สถิติที่ใช้ ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อย
ละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมทัง้ 4 ด้ าน
มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้รายด้ านพบว่า ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้ านบุคลิกลักษณะของผู้สอน มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย ด้ านสื่อประกอบการสอน
และแหล่งการเรี ยนรู้ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และด้ านการวัดและประเมินผล มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย
คาสาคัญ: สภาพปั ญหา; การจัดการเรี ยนรู้; ฝึ กประสบการณ์ฟิสิกส์
Abstract
The purpose of this research was to study the problem of physics learning management for
preparing to Practice Professional of students in physics department, Chiang Mai Rajabhat
University. By collecting data from the sample on one time. (one-shot-Posttest-only Design) and
using a questionnaire (Questionnaire) in 4 areas, namely teaching and teaching techniques,
Instructor's personality, teaching media and learning resources, measurement and evaluation. The
statistics used in the research were mean, percentage and standard deviation. The results found that
problems in physics learning management for preparing to Practice Professional of students in
physics Chiang Mai Rajabhat University, in the overall picture of 4 aspects, there were few problems.
When considering the problems of learning management in each aspect, it was found that teaching
and teaching techniques there is a moderate level of problem. Instructor's personality. There are few
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problems. Teaching media and learning resources there is a moderate level of problem. And
measurement and evaluation there are few problems.
Keywords: Problem state; Learning management; Physics practice professional practicum
บทนา
ในโลกปั จ จุบัน ความเจริ ญ ก้ า วหน้ าด้ านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ า มามี บ ทบาทที่ สาคัญ ต่ อ
การศึกษาของไทย ทาให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างทัว่ ถึงในปั จจุบนั ด้ วยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
รวมทังการสื
้
่อสารโทรคมนาคมที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นอินเทอร์ เน็ต ดาวเทียม หรื อโทรทัศน์ ทาให้ การ
เรี ย นการสอนตามวิถี วัฒ นธรรมแบบดัง้ เดิ ม ที่ มี ผ้ ูเรี ยนและผู้สอนร่ วมท ากิ จกรรมการเรี ยนการสอนภายใน
ห้ องเรี ยนได้ ถูกเปลี่ยนไป ผู้เรี ยนกับผู้สอนไม่จาเป็ นจะต้ องอยู่ในที่ที่เดียวกัน จะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ก็คงยังติดต่อ
สัมพันธ์กันได้ หรื อแม้ แต่ผ้ เู รี ยนจะเรี ยนในเวลาใดก็ได้ จะทบทวนบทเรี ยนให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้นกี่
ครัง้ ก็ยังได้ ทาให้ สามารถจัดการศึกษาได้ อย่างทัว่ ถึงมากยิ่งขึ ้น (มวดี สิริปัญญาฐิ ติ, ศิริเพ็ญ กาแพงแก้ ว และ
จันทิม า จิรชูสกุล , 2559) ผู้คนมีโอกาสและทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาทางไกล
(Distance Education) และการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์( e-Learning) ซึ่งวิชาฟิ สิกส์ เป็ นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่งที่
ศึกษาธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นรอบตัว การค้ นคว้ าหาความรู้
ทางฟิ สิกส์ทาได้ โดยการสังเกตการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็ นทฤษฎี หลักการหรื อ
กฎ ความรู้เหล่านี ้สามารถนาไปใช้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรื อทานายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต และ
ความรู้นีส้ ามารถนาไปใช้ เป็ นพืน้ ฐานในการแสวงหาความรู้ ใหม่เพิ่มเติมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
สาหรับการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิกส์นนเป็
ั ้ นวิชาที่ผ้ เู รี ยนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในมัธยมตอนปลายมีปัญหา
กัน มากที่ สุด เพราะหลาย ๆ คนไม่ร้ ู วิธีการเรี ยนที่ถูกต้ อง จึงทาให้ ไม่เข้ าใจฟิ สิกส์ และรู้ สึกว่าฟิ สิกส์นัน้ ยาก
เนื่องจากเน้ นการคานวณ ตลอดจนการแก้ โจทย์ปัญหาที่เน้ นทักษะกระบวนการคิดคานวณมากเกินไป และ
เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ กับฟิ สิกส์ (มนัส บุญประกอบ, 2538)ดังนันจะต้
้
องมีการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนโดยผู้เรี ยนแต่ละคนมีพื ้นฐานความรู้ความเข้ าใจเดิมเกี่ยวกับฟิ สิกส์ ถ้ าเป็ นพืน้
ฐานความรู้ความเข้ าใจเดิมที่ไม่ถูกต้ อง ผู้สอนจะต้ องรี บแก้ ไขข้ อมูล แนวคิดหรื อความเข้ าใจ เพื่อให้ เกิดกรอบ
ความคิดที่ถูกต้ องและสามารถจัดระบบเพื่อไม่ให้ ผ้ เู รี ยนย้ อนกลับไปสู่พื ้นฐานและแนวความคิดเดิมในภายหลัง
หากการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนสามารถเชื่อมโยงกับพืน้ ฐานเดิมเหล่านัน้ ผู้เรี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ ง
รวมทัง้ สามารถประยุกต์ไปสู่สถานการณ์ อื่น ๆ ได้ และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนฟิ สิกส์ จากสิ่งรอบตัวที่ร้ ูอยู่
แล้ วทาให้ ผ้ เู รี ยนจดจาความคิดรวบยอดได้ นานขึ ้น สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องของเนื ้อหาในหัวข้ อที่เรี ยน
ผ่านมาแล้ วกับหัวข้ อต่อ ๆ ไปได้ ง่ายขึน้ มีอิสระในการเรี ยนอย่างสนุกสนาน มีความมั่นใจเพิ่มขึน้ กล้ าแสดง
ความคิดเห็น และมองเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เห็นในชีวิตประจาวันอย่างวิทยาศาสตร์ (อิรฟั น หะยีมะ, 2560) การ
เรี ยนรู้ฟิสิกส์ที่ผ่านมา ผู้สอนจะใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายและการอธิบายให้ นกั เรี ยนฟั งและ จดตามเนื ้อหา ทา
ให้ นกั เรี ยนไม่มีความกระตือรื อร้ น ไม่มีความมัน่ ใจในตนเองไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้ พบว่านักเรี ยน
ไม่สามารถเริ่ มต้ นการแก้ โจทย์ปัญหาด้ วยตนเองและไม่มีขนตอนของการแก้
ั้
โจทย์ปัญหาที่ถูกต้ องเพียงพอ ใน
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การแก้ โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนแต่ละครัง้ จะเปิ ดดูตัวอย่างโจทย์ที่เคยทาผ่านมาหรื อตัวอย่างที่คล้ ายกันจาก
หนังสือแล้ วทาตาม การแก้ ปัญหาไม่ได้ เกิด จากการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนเอง ทาให้ ไม่มีทกั ษะในการแก้ โจทย์
ปั ญหา และไม่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ เพราะนักเรี ยนไม่กล้ าที่จะคิดแก้ ปัญหาเอง การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ เพื่อให้ นักเรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ จาเป็ นต้ องให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนกลวิธีหรื อยุทธวิธีในการแก้ ไข
ปั ญหา รวมทังได้
้ ฝึกคิดซึง่ ถือได้ ว่า เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้หลักทางฟิ สิกส์ (อุษา คงทอง, 2553, น. 7-58,น.139148)การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะช่วยให้ ทราบถึงสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชา
ฟิ สิกส์ของนักศึกษาได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ (ศุภมาศ กุลตังวัฒนา, อนันต์ ปานศุภวัชร, และ วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจเพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผลที่ได้ จากการวิจัยเป็ น แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร การสอนและเทคนิคการสอน บุคลิกลักษณะผู้สอน สื่อประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้
และการวัดและประเมินผล โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 สาขาวิชาฟิ สิก ส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ ปี ก ารศึก ษา 2562 จ านวน 43 คน รวมทัง้ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อมของนัก ศึก ษา บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย เพื่อให้ เกิดศักยภาพและคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้ านอย่างเหมาะสม (สุระ วุฒิพรหม,
2549) ซึ่งจะส่งผลให้ นกั ศึกษาสามารถเตรี ยมความพร้ อมและเป็ นแนวทางไปสู่การสร้ างและวิเคราะห์ทางเลือก
อย่างหลากหลาย และตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีคุณภาพ มีเหตุผลและสร้ างสรรค์มาประยุกต์ใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับ การเตรี ยมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็ นการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชา
ฟิ สิกส์ของนักศึกษาพบระหว่างการทดลองสอน ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ ขันตอนที
้
่ 1 กาหนด
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จานวน 43 คน ซึ่งเป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ างเครื่ องมือใน
การวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามของนักศึกษาเกี่ยวกั บสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้
วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปี การศึกษา 2562 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) 5 ระดับ โดย
นาแบบสอบถามที่แก้ ไขปรับปรุ งแล้ ว ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมิ น (IOC) และขัน้ ตอนที่ 3 ผู้วิจัย น าแบบสอบถามไปใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง จากนัน้ ผู้วิจัย น าข้ อ มูลที่ ได้ ไป
วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (อัซมัต ลู
โบะเด็ง, 2558)
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาหรับการการจัดการ
เรี ย นการรู้ วิช าฟิ สิ ก ส์ 4 ด้ าน คือ ด้ านการสอนและเทคนิ ค การสอน ด้ านบุค ลิ กลัก ษณะของผู้สอน ด้ านสื่ อ
ประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้ และด้ านการวัดและประเมินผล ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
แบบสอบถามเรื่ อง “สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 43 ชุด และได้ นาเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพประกอบความเรี ยง เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดก
้
าลังศึกษาในชันปี
้ ที่ 4 จานวน
43 คน มีการเข้ าสอนต่อภาคการศึกษาทัง้ หมด น้ อยกว่า 80% วิธีสอนในวิชาฟิ สิกส์ ส่วนมากใช้ วิธีบรรยาย/
ถาม-ตอบ และจานวนห้ องเรี ยน/จานวนผู้เรี ยน มากที่สุด คือ 1/21-30 จานวน 17 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 39 ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลสถานภาพพื ้นฐานของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
เพศ
ชาย
16
หญิง
27
รวม
43
ชันปี
้
4
43
รวม
43
การเข้ าสอนต่อราย
มากกว่า 80 %
ภาคการศึกษา
80 %
น้ อยกว่า 80 %
43
รวม
43
วิธีสอนในวิชาฟิ สิกส์
ฝึ กปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยน
33
ศึกษาด้ วยตนเอง
25
บรรยาย ถาม-ตอบ
40
ฝึ กทาแบบฝึ กหัด
29
จานวนห้ องเรี ยน/
1 : 10-20
14
จานวนผู้เรี ยน
1 : 21-30
17
1 : 31-40
11
1 : 41-50
2
รวม
43
25

ร้ อยละ
37.20
62.80
100
100
100
100
100
76.74
58.14
93.02
67.44
32.56
39.53
25.58
4.65
100
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จากสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 4 ด้ าน พบว่า ภาพรวมของปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้อยู่ในระดับ
2 มีปัญหาน้ อย มีค่าเฉลี่ย 2.93 (SD=0.76) เมื่อพิจารณาปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้รายด้ านพบว่า ด้ านการสอน
และเทคนิคการสอน มีค่าเฉลี่ย 2.59 (SD=0.76) มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้ านบุคลิกลักษณะของผู้สอน
มีค่าเฉลี่ย 2.29 (SD=0.77) มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย ด้ านสื่อประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ย
2.51 (SD=0.78) มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และด้ านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 2.16 (SD=0.74) มี
ปั ญหาอยู่ในระดับน้ อย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยสภาพการจัดการเรี ยนรู้
ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.59 (SD=0.76) เรื่ องที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปั ญหามากที่สดุ คือ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นให้ คาแนะนาและรับ
ฟั ง มีค่าเฉลี่ย 4.65 (SD=0.81) รองลงมา คือ ใช้ วิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื ้อหาวิชานัน้ ๆ เพื่อผู้เรี ยน
เข้ าใจง่ายขึ ้น มีค่าเฉลี่ย 3.70 (SD=0.76) สามารถถ่ายทอดความรู้และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ที่ทนั สมัยเกี่ยวกับ
เรื่ องที่สอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับข้ อมูลที่ทนั สมัยสามารถนามาปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ มีค่าเฉลี่ย 2.37 (SD=
0.87) สามารถกระตุ้นความสนใจ สร้ างแรงจูงใจและอานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ยน มีค่าเฉลี่ย 2.28(SD=0.77)
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดค้ นหาเหตุผลความเป็ นไปของสิ่งที่เรี ยน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากตาราหรื อคาบอกเล่าอย่าง
เดียว มีค่าเฉลี่ย 2.14(SD=0.80) แจ้ งจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอน มีค่าเฉลี่ย
1.93(SD=0.70) คานึงถึงความแตกต่างของผู้เรี ยน ในด้ านวัย ประสบการณ์ เดิมและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีค่าเฉลี่ย 1.86(SD=0.71) ตามลาดับ ซึง่ เรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปั ญหาต่าที่สดุ คือ วางแผนการสอน
อย่างเป็ นระบบและเตรี ยมการสอนล่วงหน้ าเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 1.78(SD=0.65) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้ านบุคลิกลักษณะของผู้สอน มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย มีค่าเฉลี่ย 2.29(SD=0.77) เรื่ องที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ รับฟั งความต้ องการของนักเรี ยนและมีความเสมอภาคกับผู้เรี ยนทุกคน มีค่าเฉลี่ย
3.72(SD=0.71) รองลงมา คื อ ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ให้ กับ ผู้ เรี ย น 3.14(SD=0.70) มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และความมีวินยั ในตนเอง ในการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ย 2.00(SD=0.79) รับฟั งปั ญหาในการ
เรี ยนของผู้เรี ยนและเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาที่ดี มีค่าเฉลี่ย 1.72(SD=0.77) เข้ าสอนตรงเวลาและเลิกสอนตรงเวลา มี
ค่าเฉลี่ย 1.60(SD=0.90) ตามลาดับ ซึง่ เรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยระดับปั ญหาต่าที่สดุ คือ แต่งกายสุภาพ มีบคุ ลิกภาพที่ดี
และวางตัวเหมาะสมต่อการเป็ นผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 1.53 (SD=0.77) ดังภาพที่ 3
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S.D.

3.72

4
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้ านบุคลิกลักษณะของผู้สอน
ด้ านสื่ อ ประกอบการสอนและแหล่ ง การเรี ย นรู้ มี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย
2.51(SD=0.78) เรื่ องที่มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สื่อ/เอกสารการสอนของท่านมีความชัดเจนและ
เข้ าใจง่าย ทาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเข้ าใจและเรี ยนรู้ เนือ้ หาได้ ดีขึน้ มีค่าเฉลี่ย 4.05 (SD=0.75) รองลงมา คือ มี
ห้ องปฏิบัติ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ ต่ าง ๆ ที่ ทันสมัยเพี ยงพอกับจานวนผู้เรี ยนและเหมาะสมกับเนือ้ หา มี
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,SD

ค่าเฉลี่ย 2.44(SD=0.98) ใช้ สื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ย 2.07(SD=0.74) มี
ห้ องปฏิบัติ การ เครื่ องมื อและอุป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพียงพอกับ จานวนผู้เรี ยนและเหมาะสมกับ เนื อ้ หามี
ค่ า เฉลี่ ย 2.00(SD=0.79) ตามลาดับ ซึ่ ง เรื่ อ งที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดับ น้ อ ยที่ สุด คื อ ใช้ สื่อ /ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่สอน มีค่าเฉลี่ย 1.98(SD=0.64) ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้ านสื่อประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้

,SD

ด้ านการวัดและประเมินผล มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย มีค่าเฉลี่ย 2.39(SD=0.76) เรื่ องที่มีค่าเฉลี่ย อยู่
ในระดับมากที่สุด คือ มีการทบทวนเนือ้ หา หรื อเฉลยข้ อสอบ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเข้ าใจมากขึน้ มีค่าเฉลี่ย
3.72(SD=0.67) รองลงมา คือ ท่านมีการกาหนดการวัดและการประเมินผลตรงตามวัต ถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
2.02(SD=0.77) มีการแจ้ งผลการสอบให้ ผ้ เู รี ยนทราบหลังจากการสอบทุกครัง้ มีค่าเฉลี่ย 1.98(SD=0.86) มี
การวัดและประเมินผลโดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 1.86(SD=0.68) แจ้ งให้
ผู้เรี ยนทราบถึงแนวทางการสอบล่วงหน้ า มีค่าเฉลี่ย 1.74(SD=0.69) ตามลาดับ ซึ่งเรื่ องที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้ อยที่สดุ คือ ประเมินผลการเรี ยนอย่างยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย 1.63(SD=0.79) ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้ านการวัดและประเมินผล
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สภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นรู้ วิช าฟิ สิ กส์ สาหรั บ การเตรี ย มการฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพ ครู ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดก
้
าลังศึกษาในชันปี
้ ที่ 4 จานวน 43 คน มีการเข้ าสอนต่อภาคการศึกษาทังหมด
้
น้ อย
กว่า 80% วิธีสอนในวิชาฟิ สิกส์ ส่วนมากใช้ วิธีบรรยาย/ถาม-ตอบ และจานวนห้ องเรี ยน/จานวนผู้เรี ยน มากที่สดุ
คือ 1/21-30 จานวน 17 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 39 ซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 4 ด้ าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อยมีค่าเฉลี่ย
2.93 (SD=0.76) เมื่อพิจารณาปั ญ หาการจัดการเรี ยนรู้ รายด้ านพบว่า ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 2.59 (SD=0.76) มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้ านบุคลิกลักษณะของผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 2.29 (SD=
0.77) มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย ด้ านสื่อประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ย 2.51 (SD=0.78) มี
ปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง และด้ านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 2.16 (SD=0.74) มีปัญหาอยู่ในระดับ
น้ อย
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นรู้ วิช าฟิ สิ ก ส์ ส าหรั บ การเตรี ย มการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้
วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 สาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปี การศึกษา 2562 จานวน 43 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ แบบสอบถามสภาพ
ปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาวิชาฟิ สิกส์ 4 ด้ าน คือ ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน ด้ านบุค ลิกลักษณะของ
ผู้สอน ด้ านสื่อประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้ และด้ านการวัดและประเมินผล สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจยั พบว่าสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของนักศึกษา
สาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ 2 มีปัญหาน้ อย มีค่าเฉลี่ย 2.93
(SD=0.76) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชา
ฟิ สิกส์ทงั ้ 4 ด้ าน คือ ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน ด้ านบุคลิกลักษณะของผู้สอน ด้ านสื่อประกอบการสอน
และแหล่งการเรี ยนรู้ และด้ านการวัดและประเมินผล เมื่อพิจารณาปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้รายด้ านพบว่า ด้ าน
การสอนและเทคนิคการสอน มีค่าเฉลี่ย 2.59 (SD=0.76) มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้ านบุคลิกลักษณะของ
ผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 2.29 (SD=0.77) มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย ด้ านสื่อประกอบการสอนและแหล่งการเรี ยนรู้ มี
ค่าเฉลี่ย 2.51 (SD=0.78) มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และด้ านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 2.16 (SD=
0.74) มีปัญหาอยู่ในระดับน้ อย จากการวิจยั ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เตรี ยมความพร้ อมในการสอนที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา คือ การพัฒนา
ตนเองและสถานศึกษาสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพมีผลต่อการจัดการเรี ยนรู้วชิ าฟิ สิกส์ของนักศึกษา ต้ องการ
การสนับสนุนต่ออาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี ้ยง ตลอดจนผู้บริ หารสถานศึกษาควรมี กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ และการใช้ เทคโนโลยีในการสอน เพื่อให้ นกั ศึกษามีการพัฒนาตนเองให้ อยู่ในระดับสูงขึ ้น และควร
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จัดสภาพแวดล้ อมให้ เอือ้ ต่อการการจัดการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพได้
จัด การเรี ย นการสอนให้ แก่ ผ้ ูเรี ยนอย่ างไม่ มี ข้อ จากัดและเกิ ดเจตคติ ที่ดี กับ การใช้ สื่อ เทคโนโลยี นอกจากนี ้
นักศึกษา ครูพี่เลี ้ยง อาจารย์นิเทศควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้กนั ในแต่ละด้ าน ในรูปแบบ PLC เพื่อให้ นกั ศึกษา
ได้ มีการพัฒนาความรู้ในแต่ละด้ านของตนเองอย่างหลากหลาย และสามารถนาไปจัดการเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยนอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ สาหรับการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ผู้วิจยั ใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ
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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในการจัด การเรี ย นรู้ วิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข องครู ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ครู ผ้ ูสอนรายวิ ชา
ฟิ สิกส์ที่จดั การเรี ยนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจานวน 16 คน การเก็บ
ข้ อมูลในครัง้ นี ้นันทางผู
้
้ วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล ซึ่งในแบบสอบถามได้ กาหนดเป้าหมายในการศึกษาจานวน 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และด้ านการวัดและประเมินผล ผลการวิจยั
พบว่า ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน และด้ านการวัดและประเมินผล ครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาอยู่ในระดับ
มาก และด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ครูฟิสิกส์มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.50)
ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39)
ด้ านการวัดและประเมินผลครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า ครู ฟิสิกส์มีปัญหาเกี่ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินตนเองและเพื่อนร่ วมชัน้ มากที่สุด
( =3.94)
คาสาคัญ : สภาพปั ญหา; การจัดการเรี ยนรู้; ฟิ สิกส์
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Abstract
The objective of this research was to study of problems of learning management in physics
of upper secondary school teachers in Chiang Mai – Mae Hong Son Province. The target group is
physics teachers in the upper secondary school level in Chiang Mai, Mae Hong Son province
consisted of 16 people. In this data collection, the researcher was used a questionnaire on the
condition of learning problems in physics of upper secondary school teachers as a questionnaire
data collection tool In which the questionnaire set goals for the study in 3 areas, namely teaching and
teaching techniques, media and learning resources, and measurement and evaluation. The results
found that teaching and teaching techniques and measurement and evaluation physics teachers was
problems at a high level. And media and learning resources, the physics teacher was moderate
problems. When considering each aspect. It found that, physics teachers was problems in teaching
learning management and teaching techniques as a whole ( = 3.50). Regarding media and
learning resources, physics teachers was problems in management learning, the overall problem
was at a moderate level ( =3.39). In terms of measuring and evaluating physics teachers, the
overall problem was at a high level ( =3.74) and when considering each item. It found that, the
physics teachers was problems with giving students opportunity. They assessed themselves and
their classmates the most ( =3.94).
Keywords: Problem state; Learning management; Physics
บทนา
ในปั จจุบนั สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ ้น
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมแล้ วยังส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาด้ วย
เนื่องจากการศึกษาเป็ นหัวใจของการพัฒ นามนุษย์ ให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการ ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้ าน ทาให้ ประเทศไทยต้ องดาเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก จากพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 22 (สุปราณี นพไธสง, 2537) กาหนดว่า การศึกษาต้ องยึดหลักผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนันตาม
้
มาตรา 24(5) ได้ กาหนดรายละเอียดของ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ว่า ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ ูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยนรู้ และอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมี
ความรอบรู้ (กรมวิชาการ, 2546) รวมทังสามารถใช้
้
การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของการบวนการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ผู้สอนและ
ผู้เรี ยนอาจเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน จากสื่อการเรี ยนการสอนและแหล่ งวิท ยาการประเภทต่าง ๆ และในหลัก สูต ร
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แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ ในสาระการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ให้ มี
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายเน้ นการจั ดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การ
เรี ยนรู้ ร่วมกัน การเรี ยนรู้จากธรรมชาติ การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติจริ ง การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการกระบวนการ
จัดการ กระบวนการวิจยั และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสยั โดยจัดการเรี ยนรู้ในลักษณะองค์รวม (กานต์รวี
บุษยานนท์ , 2546) อีกทัง้ ต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้ นให้ ความสาคัญทังความรู
้
้ และคุณธรรมจากที่กล่าวมา
จะเห็นว่าการจัดการศึกษาระดับชาติได้ มีแนวทางเด่นชัดที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็ม
ศักยภาพ และใช้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้รวมทังกลุ
้ ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ จากที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ตระหนักได้ ว่าปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้ การพัฒ นาผู้เรี ยนมีศักยภาพใน
เนื ้อหาฟิ สิกส์ และสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิต
ในสังคมปั จจุบันซึ่งเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยจะมีผ้ ูนาในการจัดการเรี ยนรู้นั่นคือ ครูผ้ ูสอน ครูจึง
จาเป็ นที่จะต้ องหาวิธีการในการเชื่อมโยงความรู้ของนักเรี ยนกับชีวิตจริงโดยใช้ การสอนและเทคนิคการสอน สื่อ
และแหล่งการเรี ยนรู้ (เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ , เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ, 2558) รวมทังการวั
้
ด
และการประเมิ น ผลที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลายให้ สอดคล้ อ งกั บ เนื อ้ หา (ทองคู ณ หงส์ พั น ธุ์ , 2542) และ
ความสามารถของครู ครูมีปัญหาคือ ต้ องสอนหรื อทบทวนคณิตศาสตร์ ที่ใช้ เป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนการสอนวิชา
ฟิ สิกส์ภาคคานวณในเวลาจากัด สอนไม่จบตามเนื ้อหาในหลักภายในเวลาที่กาหนด ต้ องสอนเนื ้อหาการคานวณ
เพิ่ ม เติม จากในบทเรี ยนเพื่ อช่วยนัก เรี ยนในการสอบเข้ ามหาวิท ยาลัยแสดงตัวอย่างการแก้ ปั ญ หาโจทย์ ให้
นักเรี ยนดูได้ ไม่เพียงพอและต้ องใช้ เวลามากกว่ากาหนดเพื่ออธิบายเนือ้ หาที่ยากให้ นักเรี ยนเข้ าใจ (สุปราณี
นพไธสง, 2537) ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจถึงสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตจังหวัด เชี ย งใหม่ -แม่ ฮ่ องสอนว่าครู ผ้ ูสอนวิช าฟิ สิ ก ส์ ป ระสบปั ญ หาในด้ านใดบ้ าง โดยใช้
แบบสอบถามสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิกส์ของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัด
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลการศึกษา ซึง่ เครื่ องมือในการวิจยั มีทงหมด
ั้
2 ตอน ตอนที่ 1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีขอบเขตในการศึกษา 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการสอนและเทคนิ ค การสอน ด้ านสื่ อ และแหล่ งการเรี ย นรู้ และด้ านการวั ด และประเมิ น ผลโดย
สอบถามจากครู ผ้ ูสอนวิชาฟิ สิกส์ จานวน16 คน ของโรงเรี ยนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน จานวน 16
โรงเรี ยน โดยคาดว่าจะมีประโยชน์ในการวิจัยในด้ านด้ านการสอนและเทคนิคการสอน ด้ านสื่อและแหล่งการ
เรี ยนรู้ ด้ านการวัดและประเมินผล นอกจากสภาพปั ญหาในแต่ละด้ านดังกล่าวครูฟิสิกส์ยงั มีปัญหาที่เกี่ยวข้ อกับ
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 หรื อไม่ เพื่อจะนาผลที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรทางการจัดการเรี ยนสอนวิชาฟิ สิกส์ในด้ านต่าง ๆ ของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนต่อไป

33

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ นวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิกส์ของครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน โดยประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ ครูผ้ ูสอนวิชา
ฟิ สิกส์ จานวน 16 คน ของโรงเรี ยนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 โรงเรี ยนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจานวน 6
โรงเรี ยน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง ซึ่งการวิจัย มี ขัน้ ตอน ดังนี ้ ขัน้ ตอนที่ 1 ผู้วิจัย ศึก ษา ค้ น คว้ างานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ของวิชาต่าง ๆ (น ้าฝน โชติงาม, 2545) ขันตอนที
้
่ 2 ผู้วิจยั
สร้ างเครื่ องมือสาหรับการเก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถามเรื่ อง สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิกส์ของครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากนัน้ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้ างขึน้ ไปประเมินความสอดคล้ องโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ใช้ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC (พิศิษฐ ตัณฑวณิช และพนา จินดาศรี , 2561) ซึง่ ในตอนที่ 1 ได้
ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้ อ งเท่ ากับ 1 และในตอนที่ 2 ได้ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งเท่ า กับ 0.93 หมายความว่ า
แบบสอบถามในฉบับนี ้ใช้ ได้ เพราะมีค่าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่า 0.5 (ธุมวดี สิริปัญญาฐิ ติ, ศิริเพ็ญ กาแพง
แก้ ว และจันทิมา จิรชูสกุล, 2559) ขันตอนที
้
่ 3 ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความสอดคล้ องไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามแบบออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และขันตอนที
้
่ 4 ผู้วิจยั ทา
การวิเคราะห์ผลโดยสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สมยศ แซ่โต๋ว. 2556)
ผลการทดลองและอภิปรายผล
การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัด
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน มีผลการวิจยั ทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
ด้ านการวัดและประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ด้านการวัด
และประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.74 รองลงมาคือด้ านการสอนและเทคนิคการสอนมีค่าเฉลี่ยคือ 3.50
และด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 จากตารางสามารถวิเคราะห์ ได้ ว่า ครู ผ้ ูสอนในรายวิชา
ฟิ สิกส์มีปัญหาในด้ านการวัดและประเมินผลมากที่สดุ ซึง่ ในประชากรกลุ่มตัวอย่างจะพบว่ามีปัญหาด้ านการวัด
และประเมินผลคล้ ายคลึงกัน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์
S.D.
1. ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
3.50
0.18
2. ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
3.39
0.12
3. ด้ านการวัดและประเมินผล
3.74
0.13
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สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ครูผ้ สู อนในรายวิชาฟิ สิกส์
มีปัญหาในการใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อเทคนิควิธีที่ให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ด้วยตนเองมากที่สดุ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคือ
4.03 รองลงมาคือปั ญหาการบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการเรี ยนรู้และสาระการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.82 ดัง
แสดงในตรารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ด้านการสอน
และเทคนิคการสอน
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์
S.D. แปลผล
ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
1. สอนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้
3.42 1.39 ปานกลาง
2. สอนได้ ครบถ้ วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้
3.55 1.30
มาก
3. จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านความรู้
3.36 1.17 ปานกลาง
4. จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านกระบวนการ
3.64 0.96
มาก
5. จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านจิตวิทยาศาสตร์
3.27 1.02 ปานกลาง
6. มีการนาเข้ าสู่บทเรี ยนได้ น่าสนใจและตรงประเด็น
3.33 1.00 ปานกลาง
7. ใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะกระบวนการคิด
3.42 1.01 ปานกลาง
8. ใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะกระบวนการกลุ่ม
3.27 1.09 ปานกลาง
9. ใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมและมีปฏิสมั พันธ์กบั ครูและเพื่อน
3.52 0.81
มาก
10. มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรี ยนรู้และสาระการเรี ยนรู้
3.82 1.08
มาก
11. มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
3.79 0.95
มาก
12. ใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อเทคนิควิธีที่ให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
4.03 1.42
มาก
13. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สรุปบทเรี ยนด้ วยตนเอง
3.27 1.14 ปานกลาง
14. มีการสรุปบทเรี ยนได้ ครอบคลุมสาระที่เรี ยน
3.33 1.20 ปานกลาง
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ด้านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ครู ผ้ ูสอนในรายวิชาฟิ สิกส์ มี
ปั ญหาในเรื่ องของสื่อ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริงมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.82 และ
รองลงมาคือมีปัญหาในเรื่ องของสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่ช่วยให้ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั วิธี
แสวงหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.58 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ด้ านสื่อและ
แหล่งการเรี ยนรู้
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์
S.D.
แปลผล
ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
1. ให้ เนื ้อหาสาระที่ถกู ต้ อง
3.15 0.92
ปานกลาง
2. มีสื่อ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง
3.82 1.05
มาก
3. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล
3.21 0.95
ปานกลาง
4. ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
3.18 0.94
ปานกลาง
5. สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่ใช้ ช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน 3.58 1.03
มาก
รู้จกั วิธีแสวงหาความรู้
นอกจากนันสภาพปั
้
ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ด้านการวัดและประเมินผล ครูผ้ สู อนในรายวิชา
ฟิ สิ ก ส์ มี ปั ญ หาการเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ป ระเมิ น ตนเองและเพื่ อ นร่ ว มชัน้ มากที่ สุด มี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 3.94
รองลงมามีปัญหาในเรื่ องของการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านกระบวนการ และการประเมิน
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านจิตวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.91 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ด้านการวัด
และประเมินผล
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์
S.D.
แปลผล
ด้ านการวัดและประเมินผล
1. การประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านความรู้
3.48
0.95
ปานกลาง
2. การประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านกระบวนการ
3.91
0.77
มาก
3. การประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านจิตวิทยาศาสตร์
3.91
0.79
มาก
4. มีการประเมินระหว่างการทากิจกรรมหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงาน
3.58
0.82
มาก
5. มีการประเมินผลงานที่ผ้ เู รี ยนสร้ างขึ ้น
3.64
0.75
มาก
6. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชัน้
3.94
0.76
มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ทัง้ ในด้ า นการสอนและเทคนิ ค การสอน และด้ า นการวัด และ
ประเมินผล ครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาทังสามด้
้
านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนี ้
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ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
ครู ฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( =3.50) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครู สอนวิชาฟิ สิกส์มีปัญหาเกี่ ยวกับใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ หรื อ
เทคนิควิธีที่ให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างความรู้ด้วยตนเองมากที่สดุ ( =4.03) รองลงมาเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการบูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรี ยนรู้ และสาระการเรี ยนรู้ มีปัญ หาอยู่ในระดับมาก ( =3.82) การบูรณาการ
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.79) การจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านกระบวนการมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.64) สอนได้ ครบถ้ วนตามวัตถุประสงค์
ที่ตั ้งไว้ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.55) การใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมและมีปฏิสมั พันธ์กับครู
และเพื่อนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.52) สอนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ และการใช้ กิจกรรมที่ กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะกระบวนการคิดมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.42) การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนในด้ านความรู้มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.36) มีการนาเข้ าสู่บทเรี ยนได้ น่าสนใจและตรง
ประเด็นและมีการสรุ ปบทเรี ยนได้ ครอบคลุมสาระที่เรี ยนมีปัญ หาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.33) ส่วนการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาทักษะ
กระบวนการกลุ่ม และการเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ู เรี ย นได้ สรุ ป บทเรี ย นด้ ว ยตนเองมี ปั ญ หาอยู่ใ นระดับ ปานกล าง
( =3.27) เป็ นสิ่งที่ครูฟิสิกส์มีปัญหาน้ อยที่สดุ ในด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
ครู ฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ โ ดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( =3.39) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครู ฟิสิกส์มีปัญ หาเกี่ ยวกับการมีสื่อ -อุป กรณ์ วิทยาศาสตร์ ให้
ผู้เรี ยนทุกคนได้ ลงมือปฏิบัติจริ งมากที่สดุ ( =3.82) รองลงมาเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่ใช้
ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และกระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักวิธีแสวงหาความรู้ มี ปัญ หาอยู่ในระดับ มาก ( =3.58) การ
ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.21) ผู้เรี ยนได้
เรี ยนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.18) ส่วนการให้ เนื ้อหาสาระที่ถกู ต้ องมี
ปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.15) เป็ นสิ่งที่ครูฟิสิกส์มีปัญหาน้ อยที่สดุ
ด้ านการวัดและประเมินผล
ครู ฟิ สิ ก ส์ มี ส ภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นรู้ ด้ า นการวัด และประเมิ น ผลโดยรว มอยู่ ในระดับ มาก
( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครู ฟิสิกส์มีปัญหาเกี่ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ประเมิน
ตนเองและเพื่อนร่ วมชันมากที
้
่สดุ ( =3.94) รองลงมาเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้ด้านกระบวนการและการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านจิตวิทยาศาสตร์ มีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.91) เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินมีความเหมาะสมกับวิธีการประเมินมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
( =3.85) มี ก ารประเมิ น ผลงานที่ ผ้ ู เรี ย นสร้ างขึ น้ และมี เกณฑ์ ประเมิ น ที่ ชัด เจนมี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดับ มาก
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( =3.64) มีการประเมินระหว่างการทากิจกรรมหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.58)
ส่วนการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านความรู้มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.48) เป็ นสิ่งที่
ครูฟิสิกส์มีปัญหาน้ อยที่สดุ ในด้ านการวัดและประเมินผล
ดังนันจากผลการวิ
้
จยั พบว่า ทัง้ ในด้ านการสอนและเทคนิคการสอนและด้ านการวัดและประเมินผล ครู
ฟิ สิกส์มีสภาพปั ญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการวัดและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( =3.74)
ด้ านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.50) ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.39)
ด้ านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.50) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ครูสอนวิชาฟิ สิกส์มีปัญหาเกี่ยวกับใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อเทคนิควิธีที่ให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
มากที่สดุ ( =4.03) มีความแปรปรวนคือ 1.42 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหาที่มีความแตกต่าง
กันค่อนข้ างมาก ซึ่งครูบางโรงเรี ยนจะพบปั ญหาในระดับมากแต่บางโรงเรี ยนพบปั ญหาในระดับน้ อย เมื่อเฉลี่ย
แล้ วก็พบว่าปั ญหาในเรื่ องของการใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อเทคนิควิธีการสอนก็ยงั อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรี ยนรู้และสาระการเรี ยนรู้พบปั ญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.82) มี
ความแปรปรวนคือ 1.08 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหา
นี ้อยู่ในระดับมาก การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสมพบปั ญหาอยู่ในระดับ
มาก ( =3.79) มีความแปรปรวนคือ 0.95 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน ซึง่ โดยเฉลี่ย
แล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านกระบวนการ พบปั ญหาอยู่
ในระดับมาก ( =3.64) มีความแปรปรวนคือ 0.96 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญ หานี ้คล้ ายกัน ซึ่ง
โดยเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก การสอนได้ ครบถ้ วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ พบปั ญหาอยู่ในระดับ
มาก ( =3.55) มีความแปรปรวนคือ 1.30 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหาที่มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้ างมาก ซึง่ ครูบางโรงเรี ยนจะพบปั ญหาในระดับมากแต่บางโรงเรี ยนพบปั ญหาในระดับน้ อย เมื่อเฉลี่ยแล้ ว
ก็พบว่าปั ญหาอยู่ในระดับมาก การใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมและมีปฏิสมั พันธ์กบั ครูและเพื่อน พบ
ปั ญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.55) มีความแปรปรวนคือ 0.81 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้
คล้ ายกัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก การสอนตรงตามวัตถุประสงค์พบปั ญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.42) มีความแปรปรวนคือ 1.39 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหาที่มีความแตกต่าง
กันมาก เมื่อเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานีอ้ ยู่ในระดับปานกลาง การใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดพบปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.42) มีความแปรปรวนคือ 1.01 หมายความว่า ครูในแต่
ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน เมื่อเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนในด้ านความรู้พบปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.36) มีความแปรปรวนคือ 1.17 หมายความ
ว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน เมื่อเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง มีการนาเข้ าสู่
บทเรี ยนได้ น่าสนใจและตรงประเด็ นพบปั ญ หาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.33) มี ความแปรปรวนคื อ 1.00
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หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน เมื่อเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง การ
สรุปบทเรี ยนครอบคลุมเนื ้อหาสาระที่เรี ยนพบปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.36) มีความแปรปรวนคือ 1.17
หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน เมื่อเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง การ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒ นาผู้เรี ยนในด้ านจิตวิทยาศาสตร์ พบปั ญ หาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.27) มี
ความแปรปรวนคือ 1.02 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ย นพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน เมื่อเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้
อยู่ในระดับปานกลาง การใช้ กิจกรรมที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะกระบวนการกลุ่มพบปั ญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.27) มีความแปรปรวนคือ 1.09 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานีค้ ล้ ายกัน เมื่อ
เฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สรุปบทเรี ยนด้ วยตนเองพบปั ญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.27) มีความแปรปรวนคือ 1.14 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรี ยนพบปั ญหานี ้คล้ ายกัน
เมื่อเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง( =3.39) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ครู ฟิสิกส์มีปัญ หาเกี่ยวกับการมีสื่อ -อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ให้ ผ้ ูเรี ยนทุกคนได้ ลงมือปฏิบัติจริ งมากที่ สุด
( =3.82) มีความแปรปรวนคือ 1.05 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครูฟิสิกส์เจอปั ญหาคล้ ายกันคือพบปั ญหา
มาก(ภัทร์ พิชชา ปิ่ นน้ อย, 2551) เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู้ ที่ใช้ ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักวิธีแสวงหาความรู้ พบปั ญ หาอยู่ในระดับมาก
( =3.58) มีความแปรปรวนคือ 1.03 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครูฟิสิกส์เจอปั ญหาคล้ ายกันคือพบปั ญหา
มาก เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานีอ้ ยู่ในระดับมาก การส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้ นข้ อมูลพบปั ญ หาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.21) มีความแปรปรวนคือ 0.95 หมายความว่า ในแต่ละ
โรงเรี ยนครูฟิสิกส์เจอปั ญหาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้
จากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆพบปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.18) มีความแปรปรวนคือ 0.94 หมายความ
ว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครูฟิสิกส์เจอปั ญหาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง ให้
เนื ้อหาสาระที่ถูกต้ องพบปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.15) มีความแปรปรวนคือ 0.92 หมายความว่า ใน
แต่ละโรงเรี ยนครูฟิสิกส์เจอปั ญหาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครู
ฟิ สิกส์มีปัญหาเกี่ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินตนเองและเพื่อนร่ วมชันมากที
้
่สดุ ( =3.94) มีความ
แปรปรวนคือ 0.76 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครู ฟิสิกส์เจอปั ญ หาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่า
ปั ญ หานี อ้ ยู่ในระดับ มาก รองลงมาเป็ น ปั ญ หาเกี่ ยวกับการประเมิน ครอบคลุม วัตถุป ระสงค์ การเรี ย นรู้ ด้ าน
กระบวนการๆพบปั ญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.91) มีความแปรปรวนคือ 0.77 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยน
ครู ฟิสิกส์เจอปั ญ หาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญ หานีอ้ ยู่ในระดับมาก การประเมินผลครอบคลุม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ๆพบปั ญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.91) มีความแปรปรวนคือ 0.79
หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครู ฟิสิกส์เจอปั ญหาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินมีความเหมาะสมกับวิธีประเมิน พบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก ( =3.85) มีความ
แปรปรวนคือ 0.76 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครู ฟิสิกส์เจอปั ญ หาคล้ ายกัน เมื่ อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่า
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ปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก มีการประเมินผลงานที่นกั เรี ยนสร้ างขึ ้นพบปั ญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.64) มีความ
แปรปรวนคือ 0.75 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครู ฟิสิกส์เจอปั ญ หาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่า
ปั ญ หานี อ้ ยู่ในระดับ มาก การมี เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ชัด เจนพบปั ญ หาอยู่ในระดับ มาก ( =3.64) มี ค วาม
แปรปรวนคือ 1.08 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครู ฟิสิกส์เจอปั ญ หาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่า
ปั ญหานี ้อยู่ในระดับมาก มีการประเมินระหว่างการทากิจกรรมหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานพบปั ญหาอยู่ในระดับ
มาก ( =3.58) มีความแปรปรวนคือ 0.82 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครูฟิสิกส์เจอปั ญหาคล้ ายกัน เมื่อ
นามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานีอ้ ยู่ในระดับมาก การประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ด้านความรู้พบ
ปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.48) มีความแปรปรวนคือ 0.95 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรี ยนครูฟิสิกส์เจอ
ปั ญหาคล้ ายกัน เมื่อนามาเฉลี่ยแล้ วพบว่าปั ญหานี ้อยู่ในระดับปานกลาง (สุรศักดิ์ ขาสิน, 2539)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
งานวิ จั ย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในการจัด การเรี ย นรู้ วิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข องครู ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน โดยกาหนดขอบเขตในการศึกษาจานวน 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และด้ านการวัดและประเมินผล ผลการวิจยั
พบว่าด้ านการสอนและเทคนิคการสอน และด้ านการวัดและประเมินผล ครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาอยู่ในระดับมาก
และด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ครูฟิสิกส์มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ครู
ฟิ สิกส์มีสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.50) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครูสอนวิชาฟิ สิกส์มีปัญหาเกี่ยวกับใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อเทคนิควิธีที่ให้ ผ้ เู รี ยน
สร้ างความรู้ ด้วยตนเองมากที่สุด ( =4.03) ด้ านสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ครู ฟิสิกส์มีสภาพปั ญ หาการจัดการ
เรี ยนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครูฟิสิกส์มีปัญหาเกี่ยวกับ
การมี สื่ อ -อุ ป กรณ์ วิ ท ยาศาสตร์ ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง มากที่ สุด ( =3.82) ด้ า นการวัด และ
ประเมินผลครูฟิสิกส์มีสภาพปั ญหาโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ครู
ฟิ สิกส์มีปัญหาเกี่ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินตนเองและเพื่อนร่ วมชันมากที
้
่สดุ ( =3.94) จากการ
วิจัยผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ครูฟิสิกส์ต้องการและส่งเสริ มเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนรู้ที่เสริ ม
เทคนิคการเรี ยนรู้แนวใหม่ เช่น Active Learning และ STEM เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนของครูฟิสิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเรื่ องการให้ สื่อเทคโนโลยีในการสอนวิชาฟิ สิกส์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ผู้วิจยั ใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ การสนับสนุนของ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่ให้ การสนับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี ้
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีว้ ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประมาณความเชื่อมั่นของค่าความเชื่อถือได้ และอัตราความ
ขัด ข้ อ งที่ มี ก ารแจกแจงไวบูล ด้ วยวิธี การเปรี ย บเที ย บแบบดัง้ เดิ ม และแบบน าเสนอ โดยเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการ
พิจารณาคือความน่าจะเป็ นที่ครอบคลุมและความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ กาหนดให้ ขนาดตัวอย่างเป็ น
10 25 50 100 500 และ 1000 และกาหนดให้ ความเชื่อมัน่ ของค่าความเชือ่ ถือเป็ น 0.95 และ 0.99 ทาการศึกษา
โดยการจาลองด้ วยเทคนิคมอนติคาร์ โล โดยการทาซ ้า10,000 ครัง้ เมื่อพารามิเตอร์  มีค่าเท่ากับ 1, 5, 10
และ 30 และ  มีค่าเท่ากับ 1 ให้ ค วามน่าจะเป็ นครอบคลุมสูงสุด และความกว้ างของช่วงเฉลี่ยแคบที่ สุด
ผลการวิจยั พบว่า การประมาณความเชื่อมัน่ ของค่าความเชื่อถือได้ ที่มีการแจกแจงไวบูล โดยวิธีการที่นาเสนอ
ใหม่มีความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมสูงกว่า และการประมาณความเชื่อมัน่ ของค่าอัตราความขัดข้ องที่มีการแจก
แจงไวบูล เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมพบว่าเมือ่ เบต้ ามีค่าน้ อยๆ วิธีการที่นาเสนอจะให้ ค่าความ
น่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมต่ากว่าวิธีการดั ้งเดิม แต่เมื่อเบต้ าเพิ่มขึ ้นค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของวิธีการที่
นาเสนอจะสูงกว่าวิธีการดั ้งเดิมอย่างชัดเจน
คาสาคัญ : การประมาณค่าแบบช่วง; ค่าความเชื่อถือได้ ; อัตราความขัดข้ อง; ข้ อมูลชัว่ ชีวิต; การแจกแจงไวบูล
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Abstract
The objectives of this research aim to study and compare the confidence interval estimation
methods of the reliability and failure rate for Weibull distribution by comparing their coverage
probability and average length. The sample sizes are 10, 25, 50, 100, 500 and 1000, providing the
confidence level of 95% and 99% . This research applied Monte Carlo simulations using 10,00 0
replicated times. The parameter  is equal to 1, 5, 10, and 30 and parameter  is equal to 1. We
consider the case of the high coverage probability and the smallest average width. The results
showed that the confidence interval of reliability for Weibull distribution using proposed method has
the best coverage probability. For the failure rate of Weibull distribution, the exact method has better
coverage probability when  is small. However, the proposed method seem to be clearly better
when  is higher.
Keywords: Interval estimation; reliability; failure rate, lifetime data; weibull distribution
บทนา
ข้ อมูลชัว่ ชีวิต (Lifetime data) คือข้ อมูลการวัดระยะเวลาสาหรับการพัฒนาการเกิดโรค ระยะเวลาการ
เติบโตของเซลล์มะเร็ ง ระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรค และระยะเวลาที่รอดชีวิตของผู้ป่วย จากการได้ รับการ
รักษาทางการแพทย์ ข้อมูลเหล่านีล้ ้ วนแต่เป็ นสาระสาคัญ ในทางการแพทย์ ทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ เรื่ องอายุการใช้ งานของระยะเวลาที่ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ จะหมดอายุการใช้ งานหรื อได้ รับ
การซ่อมแซมในช่วงเวลาที่ติดต่อกัน ค่าที่ได้ จากการวัดอาจอยู่ในรูปของจานวนครัง้ หรื อจานวนรอบของการ
ขัดข้ องสาหรับชิ ้นส่วน อุปกรณ์หรื ออาจอยู่ในรูปของระยะเวลาที่มีหน่วยเป็ นวินาทีนาทีหรื อชัว่ โมง (Hahn et. al,
1967, 1967, Lawless, 1982, Nelson, 1982)ในปั จจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี ความต้ องการที่ จะประเมิ น
ความเชื่อถือได้ ของระบบจาหน่ายไฟฟ้าโดยคานวณจากค่าอัตราการขัดข้ องของระบบจาหน่ายในส่วนที่อยู่หลั ง
อุปกรณ์ ป้องกันต่างๆ ในระบบค่าอัตราความขัดข้ องดังกล่าว ซึ่งสามารถหาได้ จากกระบวนการทางสถิติ โดย
ลักษณะข้ อมูลดังกล่าวก็สามารถจัดให้ อยู่ในรูปของการแจกแจงที่เหมาะสมได้ หลายแบบด้ วยกัน เช่น การแจก
แจงไวบู ล (Weibull distribution) การแจกแจงแกมมา (Gamma distribution) การแจกแจงเลขชี ก้ าลั ง
(Exponential distribution) เป็ นต้ น (Cramer, 1946) ซึ่งจาเป็ นต้ องนาข้ อมูลเหตุการณ์ ไฟฟ้าขัดข้ องในอดีตมา
พิจารณาการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability analysis) (Kapur, 1977, Mann et. Al., 1974, Martz and
Waller, 1982) นอกจากจะสามารถตอบคาถามได้ ว่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์นนภายหลั
ั้
งจากจุดเวลา
ที่กาหนดมีค่ามากน้ อยเพียงใดแล้ วยังสามารถตอบคาถามว่าอัตราความขัดข้ อง (Failure rate) ณ จุดเวลาที่
กาหนด มีค่าเท่าไร (Rovine and Eye, 1991) การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ มีความสาคัญในการหาคาตอบ
ว่าเมื่ อไรจึงจะเกิด เหตุการณ์ นัน้ และช่วยให้ นัก วิจัยอธิ บายรู ป แบบของการณ์ เกิด เหตุการณ์ (Patterns of
occurrence) เปรี ยบเทียบรูปแบบระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และสร้ างตัวแบบสถิติของอัตราความขัดข้ องต่อการเกิด
เหตุการณ์ที่สนใจ (Cramer, 1946, Cox and Lewis, 1966)เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้ างมีอิทธิพลต่ออัตราความ
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ขัดข้ อง หลักการของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ (Hahn et. al, 1967, Dudewicz and Mishra, 1988 )คือ
การหาค่าความน่าจะเป็ นของระยะเวลาความน่าเชื่อถือได้ (Reliability time) แล้ วนามาสร้ างเป็ นฟั งก์ชนั ความ
น่าเชื่อถือได้ (Reliability function) และฟั งก์ชันความขัดข้ อง (Failure function) โดยเฉพาะการศึกษาการแจก
แจงที่ เกี่ ย วข้ องกั บ เวลา (Davis, 1952) หรื อ อายุ ก ารใช้ งาน (Evans, 1970, Gottfried, 1970, Kececioglu,
1994, Kececioglu, 1994) ได้ แก่การแจกแจงไวบูล ซึ่งเหมาะสาหรับการศึกษาเกี่ยวกับอายุการใช้ งานของวัตถุ
สิ่งของโดยวัดเวลาตั ้งแต่เริ่มต้ น จนกระทัง่ วัตถุนนเสี
ั ้ ย เสื่อมสภาพ หรื อเริ่ มนับเมื่อ ปรากฏการณ์ทานองเดียวกัน
ได้ เกิดขึ ้นเสร็จสิ ้นไปแล้ ว ในเวลาดังกล่าว โดยจะนับติดต่อกันไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ปรากฏการณ์ที่รอคอยนันจะ
้
เกิดขึน้ อีก (Perry, 1962, p. 80-90)ซึ่งในบางครัง้ การศึกษาเกี่ ยวกับความคงทนถาวรของวัตถุ เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ แม้ ว่าการแจกแจงเลขชี ้กาลัง หรื อการแจกแจงแกมมา มีความเหมาะสมที่จะใช้ ในการศึกษาตัว
แปรสุ่มเหล่านี ้ แต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ อธิบายด้ วยการแจกแจงเลขชี ้กาลัง เนื่องจากมีข้อจากัดที่ว่าอัตราการขัดข้ อง
มีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่ง แต่ความเป็ นจริงแล้ วอัตราการขัดข้ องอาจมีค่าเพิ่มขึ ้นหรื อมีค่าลดลง ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ
จะพบว่าการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นจะเกิดขึ ้นอย่างช้ า ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะแสดง
อัตราความขัดข้ องเพิ่มขึน้ ขณะใช้ งานไปนาน ๆ เนื่องจากการเสื่อมสภาพหรื อสึกกร่ อน ดังนัน้ การแจกแจงที่
อธิบายปรากฏการณ์ของตัวแปรสุ่ม เหล่านี ้ได้ อย่างเหมาะสม คือ การแจกแจงไวบูล ในงานวิจยั นี ้สนใจศึกษา
การประมาณค่าแบบช่วงสาหรับความน่าเชื่อถือได้ และอัตราความขัดข้ องของการแจกแจงไวบูล
การแจกแจงแบบไวบูลมีฟังก์ชนั ความหนาแน่นของความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงไวบูล
คือ
t
f (t ) =  
  

 −1

  t  
exp  −    ; t  0,  0,   0
    

ฟั งก์ชนั ความน่าจะเป็ นสะสม คือ
  t  
F ( t ) = 1 − exp  −   
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ความเชื่อถือได้ เท่ากับ R(t ) = exp  − exp(  (ln t − ln  ) 
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คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาเอาเทคนิคทางสถิติมาประยุกต์ใช้ ในการหาค่าความน่าจะเป็ นของความ
น่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูลชั่วชีวิต (Nelson, 1982)โดยใช้ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ซึ่งเป็ นการอนุมานทางสถิติ
ประเภทที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง ถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาและงานวิ จั ย ในหลาย ๆ ด้ า น โดยที่ ก ารประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทที่ คือ การประมาณค่าแบบจุด (Point estimation) ซึ่งเป็ นการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ที่สนใจด้ วยค่าสถิติเพียงค่าเดียว และการประมาณค่าแบบช่วง (Interval estimation) เป็ นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ว่าจะอยู่ ช่วงใดช่วงหนึ่งหรื อมีค่าอยู่ระหว่างค่า 2 ค่า คือขอบเขตล่างและขอบเขตบน
ของช่ วงความเชื่ อมั่น ตามลาดับ ด้ วยช่ว งความเชื่อ มั่น ที่ กาหนด (Jantakoon and Volodin, 2019, p.11641177, Jantakoon and Sirisom, 2020, p. 605-616) ในการศึกษาการประมาณค่าแบบช่วงจะมีการแจกแจง
ทางสถิติเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
เครื่องมือและวิธกี ารวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้มีลกั ษณะเป็ นการศึกษาเชิงทดลอง ด้ วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่าโปรแกรม
R เพื่อหาข้ อสรุ ปในการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นของค่าความเชื่อถือได้ และอัตราความ
ขัดข้ องที่มีการแจกแจงไวบูล ด้ วยวิธีที่แตกต่างกัน ซึง่ ได้ แก่ วิธีการดั ้งเดิม (Exact Method) และวิธีการที่นาเสนอ
(Proposed Method) โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมที่ได้ จากแต่ละวิธี และความ
กว้ างของแต่ละวิธี วิธีการประมาณที่ให้ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมใกล้ เคียงกับระดับความเชื่อมั่นมาก
ที่สดุ จะเป็ นวิธีที่เหมาะสม และพิจารณาเปรี ยบเทียบความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น วิธีการประมาณที่ให้
ความกว้ างเฉลี่ยต่าที่สดุ เป็ นวิธีที่เหมาะสม ซึง่ จาลองข้ อมูลขึ ้นโดยใช้ เทคนิควิธีการจาลองแบบมอลติคาร์ โล ซึ่ง
เป็ น เทคนิ ค การจ าลองสถานการณ์ (R Development Core Team, 2005) โดยอาศั ย ตั ว เลขสุ่ม (Random
Number) มาสร้ างสถานการณ์ ให้ เหมือนหรื อ คล้ ายคลึงกับสถานการณ์ จริ ง และมีการทดลองซ ้าหลาย ๆ ครัง้
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรื อหาค่าตอบของปั ญหาที่สงสัยในสถานการณ์ที่สร้ างขึ ้น โดยเลขสุ่มที่ได้ มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้
1. ตัวเลขที่ได้ มีการกระจายของความน่าจะเป็ นสม่าเสมอ
2. ตัวเลขที่ได้ ต้องเป็ นอิสระซึง่ กันและกัน
3. อนุกรมของตัวเลขที่ได้ ต้องสามารถสร้ างซ ้าเดิมได้
4. ขนาดความยาวของอนุกรมตัวเลขต้ องยาวเพียงพอสาหรับการใช้ งาน
5. ใช้ เวลาสั ้นๆในการสร้ างตัวเลขแบบสุ่ม
6. ใช้ หน่วยความจาของคอมพิวเตอร์ น้อย จากนัน้ ทาการจาลองข้ อมูลที่มีการแจกแจง และ
ขนาดตัวอย่างตามที่กาหนด
แผนดาเนินการวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้กาหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี ้
1. การแจกแจงและพารามิเตอร์ ที่ใช้ ในการศึกษา การแจกแจงไวบูล ให้ t เป็ นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีการ
แจกแจงไวบูล ด้ วยพารามิเตอร์ รูปร่าง (  ) มีค่าเท่ากับ 1, 5, 10, 30 และพารามิเตอร์ บอกตาแหน่ง ( ) เท่ากับ
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1
2. กาหนดขนาดตัวอย่างของการศึกษาเป็ น 10, 25, 50, 100, 500 และ 1000
3. กาหนดระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 และ 0.99
4. ทาการทดลองซ ้า 10,000 ครัง้
การดาเนินการวิจยั มีขนตอนที
ั้
่สาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี ้
1. การสร้ างข้ อมูลให้ มีการแจกแจงไวบูลตามที่กาหนด
2. การหาช่วงความเชื่อ มั่นและความกว้ างของช่วง โดยกาหนดช่วงความเชื่อมั่น (1 −  ) 100%
สาหรับ  เป็ นแล้ วหาขอบเขตล่างของช่วงความเชื่อมั่น ( L ) และขอบเขตบนของช่วงความเชื่อมั่น (U )
ของการแจกแจงไวบูล โดยวิธีการต่าง ๆ
3. การคานวณค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุม (CP) และค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น
(AL) การคานวณค่าค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของช่วงความเชื่อมัน่ ทัง้ 2 วิธี โดยการหาช่วงความเชื่อมัน่
สาหรับ ค่ าเฉลี่ ย ในแต่ ละสถานการณ์ จากนัน้ ตรวจสอบว่าช่ วงความเชื่อ มั่น ที่ ค านวณได้ ค ลุม ค่ าเฉลี่ย ของ
ประชากร หรื อ ไม่ ท าการตรวจซ า้ 10,000 ครั ง้ นับ จานวนครั ง้ ทัง้ หมดที่ ช่วงความเชื่อ มั่น คลุม ค่ าเฉลี่ ยของ
ประชากร แล้ วนา ค่านี ้หารด้ วย 10,000 ค่าที่ได้ คือ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุม ดังสูตรต่อไปนี ้
จานวนครัง้ ทังหมดที
้
่อยูใ่ นช่วงความเชื่อมัน่

การคานวณค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ (AL) ของแต่ละวิธีการประมานค่าทาได้ โดย เมื่อ
คานวณ ช่วงความเชื่อมัน่ จากแต่ละวิธีที่ประมาณได้ แล้ ว ทาการคานวณหาผลต่างระหว่างขอบเขตบนของช่วง
ความเชื่อมัน่ และขอบเขตล่างของช่วงความเชื่อมัน่ นาผลที่ได้ บวกสะสมไว้ แล้ วหาค่าเฉลี่ยเมื่อช่วงความเชื่อมัน่
ครบ 10,000 ครั ง้ ค่ าเฉลี่ ย ที่ ได้ คื อ ความกว้ า งเฉลี่ ย ของช่ วงความเชื่ อ มั่น ดังสูต รต่ อ ไปนี ้ (Jantakoon and
Volodin, 2019)
10000

AL =

 (U
i =1

i

− Li )

10, 000

4. การเปรี ยบเทียบค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุม และค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชือ่ มัน่ การ
เปรี ยบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ แบบช่วงนัน้ จะดาเนินการเป็ น 2 ขันตอน
้
ตามลาดับดังนี ้ พิจารณา
ค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของแต่ละวิธีการประมาณในแต่ละสถานการณ์ หากวิธีการประมาณใดให้ ค่า
ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมใกล้ เคียงค่าระดับความเชื่อมั่ นที่กาหนดแสดงว่าวิธีการประมาณนัน้ เป็ นวิธีที่
เหมาะสมที่ สุด และจะท าการพิ จ ารณาค่าความกว้ างเฉลี่ ยของช่วงความเชื่อมั่น ต่อในข้ อ ที่ 2 แต่ ถ้า วิธีก าร
ประมาณใดให้ ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมต่ากว่าค่ าระดับความเชื่อมัน่ ที่กาหนดจะไม่ทาการพิจารณา ค่า
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ความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ ของวิธีการประมาณนัน้ เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุม
ของแต่ละวิธีการประมาณแล้ วว่ามีค่าใกล้ เคียงระดับ ความเชื่อมั่นที่กาหนด จะทาการพิจารณาค่าความกว้ าง
เฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ ของแต่ละวิธีการในแต่ละ สถานการณ์ หากวิธีการประมาณใดให้ ค่าความกว้ างเฉลี่ย
ของช่วงต่าสุดในแต่ละสถานการณ์ แสดงว่าวิธีการประมาณนันเป็
้ นวิธีการประมาณที่เหมาะสม
วิธีการประมาณความเชื่อมัน่ ของค่าความเชือ่ ถือได้ และอัตราความขัดข้ องทีม่ ีการแจกแจงไวบูล ทัง้ 2
ประเด็น แต่ละประเด็นมี 2 วิธี มีรายละเอียดดังนี ้
ประเด็นที่ 1 : ช่วงความเชื่อมัน่ ของค่าความเชื่อถือได้ โดย
วิธีท่ี 1 : วิธีการดัง้ เดิม (Exact Method)
เมื่อ ค่าความเชื่อถือได้ เท่ากับ
R(t ) = exp  − exp(  (ln t − ln  ) 
u =  (ln t − ln  )
กาหนดให้
uˆ = ˆ (ln t − ln  )

เมื่อ

̂ =

n
n

t
i =1

และ
 =

 n ˆ
  ti
i =1
และ ˆ = 
 E



i

1

 ˆ






K  จะถูกกาหนดโดย
1
2





e

−

t2
2

K

dt = 1 − ( K  )

จะได้
uU = uˆ + K  Var (uˆ )

u L = uˆ − K  Var (uˆ )
โดยที่

Var(uˆ ) =

ˆ2
uˆ 2
ˆ ) +  Var(ˆ )
Var
(

ˆ 2
ˆ 2

 2u 
Cov( ˆ ,ˆ )
 ˆ 

= 
ดังนัน้

RU = exp − exp( u L )

R L = exp − exp( uU )

ช่วงความเชื่อมัน่ ของ (1 −  )100% ของ  คือ

( RL , RU )
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วิธีท่ี 2 : วิธีการนาเสนอ (Proposed Method)
เมื่อ


t 
R (t ) = exp − exp(ln   

   
  t  
= exp −   
    

  t  ˆ  
Rˆ (t ) = exp  − exp  ln    
  ˆ   





เนื่ อ งจากไม่ มี สูต รการหา ˆ ที่ แ น่ น อนผู้ วิจัย จึ งใช้ วิ ธี ก าร Newton Raphson method ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ประมาณค่า (อ้ างอิง Krishnamoorthy et at. ,2009)
1

2
  n  ln ti − ln t   2
ˆ
=
 
 
b  i =1  n − 1  

และ
1

 n ˆ  ˆ
  ti 
ˆ =  i =1 
 E 




จะได้ R(t )U = exp ln Rˆ (t ) + K  Var(ln Rˆ (t ) 


R(t ) L = exp  ln Rˆ (t ) − K Var (ln Rˆ (t ) 



(

)

(

)

เมื่อ
2

 ˆ 
Var ln Rˆ (t ) =   Var (ˆ )
 

(

)

ประเด็นที่ 2 : ช่วงความเชื่อมัน่ ของอัตราความขัดข้ อง
วิธีท่ี 1 : วิธีการดัง้ เดิม (Exact Method)
กาหนดให้

 (t ) U


= U
L

 t

L

 (t ) L


= L
U

 t

 U
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เมื่อ
 K Var ˆ 
( )
ˆ
U =   exp 


ˆ


ˆ
L =
 K Var ˆ
 
exp 
ˆ



( ) 

เมื่อ

̂ =





n
n

t
i =1

i

() ()

2
ˆ
ˆ
Var  =
n

U

 K Var ˆ
( )
= ˆ  exp 

ˆ







และ

L =

ˆ
 K Var (ˆ )

exp 

ˆ


เมื่อ

 n ˆ
  ti
ˆ =  i =1
 E



และ

Var(ˆ ) = −


1

 ˆ



 2
ˆ

(

 ˆ
− ˆ 2 − 

= − 2 +
ˆ
ˆ −( + 2 )
 ˆ
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วิธีท่ี 2 : วิธีการนาเสนอ (Proposed Method)
กาหนดให้
ˆ

ˆ  t   −1

ˆ (t ) =  
ˆ  ˆ 
เนื่ อ งจากไม่ มี สูต รการหา ˆ ที่ แ น่ น อนผู้ วิจัย จึ งใช้ วิธี ก าร Newton Raphson method ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ประมาณค่า (อ้ างอิง Krishnamoorthy et at. ,2009)

   ln t i − ln t 
ˆ =

 
b  i =1  n − 1 
n

 n ˆ
  ti
ˆ =  i =1
 E



1
2



1
 ˆ



ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิธีการประมาณค่าช่วงความเชื่อมัน่ สาหรับความน่าเชื่อถือได้ และอัตราความขัดข้ องของ
ข้ อมูลชัว่ ชีวิตที่มีวิธีการแจกแจงไวบูล เพื่อหาข้ อสรุปในการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพด้ วย 2 วิธีที่แตกต่างกัน คือ
วิธีการดั ้งเดิม (Exact Method) และวิธีการที่นาเสนอ (Proposed Method) โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าความ
น่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมที่ได้ จากแต่ละวิธี และความกว้ างของแต่ละวิธี วิธีการประมาณที่ให้ ค่าความน่าจะเป็ น
ที่จะครอบคลุมใกล้ เคียงกับระดับความเชื่อมัน่ มากที่สดุ จะเป็ นวิธีที่เหมาะสม และพิจารณาเปรี ยบเทียบความ
กว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น วิธีการประมาณที่ให้ ความกว้ างเฉลี่ยต่าที่สดุ เป็ นวิธีที่เหมาะสม การนาเสนอ
ผลการวิจัยกาหนดสัญ ลักษณ์ เพื่อประกอบการนาเสนอผลการ การวิจัยดังนีโ้ ดยกาหนดสัญลักษณ์ เพื่อแทน
ความหมายต่าง ๆ ดังนี ้
n แทน ขนาดตัวอย่าง
 แทน พารามิเตอร์ รูปร่ างของการแจกแจงไวบูล
 แทน พารามิเตอร์ ตาแหน่งของการแจกแจงไวบูล
CP แทน ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุม (Coverage probability)
AL แทน ความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ (Average length)
ผลการศึกษาวิธีการประมาณค่าช่วงความเชื่อมัน่ ของแต่ละวิธีได้ ผลดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของช่วงความเชื่อมัน่ ของความน่าเชื่อถือได้ ของการแจกแจงไวบูล ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 0.95
Exact Method
Proposed Method
n

AL
CP
AL
CP
1
0.5252
0.4165
0.5279
0.9295
5
0.398
0.5941
0.3981
0.9796
10
10
0.3835
0.6154
0.3828
0.9868
30
0.3983
0.599
0.398
0.9851
1
0.56
0.3126
0.5583
0.8614
5
0.3152
0.6701
0.3144
0.9733
25
10
0.2709
0.7242
0.2711
0.9829
30
0.2918
0.7008
0.2918
0.9804
1
0.5959
0.2093
0.5974
0.7908
5
0.2832
0.6992
0.2833
0.9702
50
10
0.2243
0.7694
0.2246
0.9815
30
0.2484
0.742
0.2485
0.9782
1
0.6092
0.1133
0.6092
0.7105
5
0.2611
0.7197
0.2633
0.9682
100 10
0.1938
0.7993
0.1936
0.9809
30
0.2202
0.769
0.2204
0.9769
1
0.4619
0.0073
0.4639
0.4591
5
0.2351
0.7433
0.2361
0.966
500 10
0.1515
0.8421
0.1514
0.9814
30
0.1824
0.806
0.1826
0.9762
1
0.3425
0.0011
0.3433
0.3322
5
0.2297
0.748
0.2292
0.9656
1000
10
0.1397
0.8545
0.1396
0.982
30
0.1722
0.8164
0.1723
0.9764
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ตารางที่ 2 ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของช่วงความเชื่อมั่นของความน่าเชื่อถื อได้ ของ การแจกแจง
ไวบูล ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.99
Exact Method
Proposed Method
n

AL
CP
AL
CP
1
0.654
0.2954
0.6516
0.9384
5
0.5762
0.4217
0.5762
0.9854
10
10
0.5482
0.4558
0.548
0.9918
30
0.555
0.4478
0.555
0.9906
1
0.5931
0.2837
0.5932
0.8664
5
0.3757
0.614
0.374
0.9779
25
10
0.3358
0.6631
0.3359
0.9866
30
0.3564
0.6402
0.3564
0.9844
1
0.6138
0.1945
0.6146
0.7965
5
0.3182
0.6675
0.319
0.9733
50
10
0.2602
0.7361
0.2598
0.9842
30
0.2848
0.7085
0.2845
0.9811
1
0.6181
0.1075
0.6187
0.7144
5
0.2849
0.6979
0.2838
0.9708
100 10
0.2146
0.7803
0.2145
0.9827
30
0.242
0.7492
0.242
0.979
1
0.4673
0.007
0.4664
0.4611
5
0.2439
0.7355
0.244
0.9672
500 10
0.1583
0.836
0.1584
0.9821
30
0.1902
0.7991
0.1902
0.9771
1
0.346
0.001
0.3443
0.3331
5
0.235
0.7435
0.2345
0.9664
1000
10
0.144
0.8507
0.1441
0.9825
30
0.1774
0.8119
0.1774
0.977
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ตารางที่ 3 ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของช่วงความเชื่อมั่น ของอัตราความขัดข้ องของการแจกแจงไวบูล
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.95
Exact Method
Proposed Method
n

AL
CP
AL
CP
1
4.6228
0.1168
0.7450
0.3708
5
7.2926
0.0820
1.7769
0.8854
10
10
7.9341
0.0718
1.5346
0.9881
30
7.7744
0.0781
0.2739
0.9995
1
5.1260
0.3348
0.8957
0.2812
5
6.5844
0.1573
3.2636
0.8791
25
10
6.7204
0.1224
4.4446
0.9870
30
6.8149
0.1357
3.0561
0.9995
1
6.5767
0.5923
0.9564
0.2096
5
6.2323
0.1997
4.0311
0.8040
50
10
5.8484
0.1480
6.6338
0.9738
30
6.1020
0.1674
9.2088
0.9995
1
9.0457
0.9507
0.9823
0.1603
5
5.9461
0.2305
4.4938
0.6545
100 10
5.1151
0.1640
8.1521
0.9290
30
5.4975
0.1887
16.5386
0.9995
1
20.0749
0.2841
1.0061
0.0707
5
5.4530
0.2709
4.9072
0.3364
500 10
3.8963
0.1737
9.6065
0.6188
30
4.4986
0.2093
26.6159
0.9899
1
27.9417
0.3268
1.0092
0.0522
5
5.3207
0.2806
4.9584
0.2471
1000
10
3.5284
0.1710
9.8026
0.4627
30
4.1988
0.2106
28.2680
0.9358
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ตารางที่ 4 ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของช่วงความเชื่อมัน่ ของอัตราความขัดข้ องของการแจกแจงไวบูล
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.99
Exact Method
Proposed Method
n

AL
CP
AL
CP
1
4.7784
0.1754
0.6987
0.4677
5
7.7561
0.0919
1.3610
0.9503
10
10
8.3030
0.0698
0.9439
0.9987
30
8.0536
0.0779
0.0934
0.9995
1
5.0111
0.6680
0.8745
0.3576
5
7.0039
0.2429
2.8903
0.9347
25
10
7.2577
0.1729
3.5135
0.9973
30
7.2920
0.1962
1.5882
0.9995
1
6.2164
0.2808
0.9433
0.2791
5
6.6080
0.3452
3.7989
0.8915
50
10
6.3257
0.2394
5.8807
0.9915
30
6.5372
0.2749
6.4238
0.9995
1
8.4249
2.0764
0.9777
0.1968
5
6.2323
0.4174
4.3606
0.7895
100 10
5.4815
0.2852
7.6596
0.9743
30
5.8420
0.3326
13.7632
0.9995
1
18.3855
0.1610
1.0053
0.0892
5
5.6331
0.5250
4.8803
0.4326
500 10
4.0665
0.3280
9.4959
0.7437
30
4.6668
0.3982
25.6592
0.9994
1
25.3588
0.5011
1.0089
0.0655
5
5.4369
0.5472
4.9436
0.3240
1000
10
3.6454
0.3283
9.7530
0.5814
30
4.3190
0.4068
27.7565
0.9860
จากตารางที่ 1-2 สามารถสรุปผลการเปรี ยบเทียบค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมและค่าความกว้ าง
เฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ ของความน่าเชื่อถือได้ ของวิธีการประมาณทัง้ 2 วิธี เมื่อมีการแจกแจงแบบไวบูล ได้ ผล
ดังนี ้
- วิธีการดั ้งเดิม เมื่อพิจารณาขนาดตัวอย่างที่เพิ่มขึ ้นขึ ้นจะส่งผลให้ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุม
จะมีค่าเพิ่มขึ ้น แต่ยงั อยู่ในระดับที่ต่า ค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงจะมีค่ามากเมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดมากขึ ้น
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แต่เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ ความกว้ างเฉลี่ยของช่วงมีค่าลดลงตามลาดับ และค่าความกว้ างเฉลี่ย
ของช่วงจะมีค่าลดลงเมื่อ  มีค่ามาก ขึ ้น
- วิธีการนาเสนอ เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์  จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมมีค่า
เพิ่มขึ ้นเมื่อค่า  เพิ่มขึ ้น และเมื่อพิจารณาจากขนาดตัวอย่างจะเห็นว่า เมื่อขนาดตัวอย่างมีค่ามากขึ ้น และค่า
ความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมจะมีค่าเพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงจะมีคา่ มากเมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดมากขึ ้น แต่เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ ้น
ความกว้ างเฉลี่ยของช่วงมีคา่ ลดลงตามลาดับ และค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงจะแคบลงเมื่อ  มีค่ามากขึ ้น ดัง
ตารางการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการดั ้งเดิม กับค่าของ วิธีการนาเสนอ จะเห็นว่าค่า AL กับ CP ของ
วิธีการนาเสนอมีค่าดีกว่าวิธีการดั ้งเดิม
จากตารางที่ 3-4 สามารถสรุปผลการเปรี ยบเทียบค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมและค่าความกว้ าง
เฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นของอัตราความขัดข้ อง ของวิธีการประมาณทัง้ 2 วิธี เมื่อมีการแจกแจงแบบไวบูล
ได้ ผลดังนี ้
- วิธีการดั ้งเดิม เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์  จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมต่ามาก ๆ
สาหรับทุกค่าของ  และเมื่อพิจารณาจากขนาดตัวอย่างที่มีค่ามากขึน้ จะส่งผลให้ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะ
ครอบคลุมจะมีเพิ่มขึ ้นแต่ยงั อยู่ในระดับต่า สาหรับค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงจะมีค่ามากเมื่อ ค่า  ลดลง แต่
เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ ้น ความกว้ างเฉลี่ยของช่วงมีค่าลดลงตามลาดับ
- วิธีการนาเสนอ จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมมีค่าใกล้ เคียงระดับความเชื่อมัน่ สาหรับ
ทุกค่าของ  และเมื่อพิจารณาจากขนาดตัวอย่างจะเห็นว่าเมื่อขนาดตัวอย่างมี ค่ามากขึ ้น จะส่งผลให้ ค่าความ
น่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมจะมีค่า เพิ่มขึน้ อย่างชัดเจน และค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงจะมีค่ามากเมื่อขนาด
ตัว อย่ า งมี ข นาดมากขึ น้ แต่ ค่ า ความกว้ า งเฉลี่ ย ของช่ ว งจะมี ค่ า ลดลงเมื่ อ  มี ค่ า ลดลง ดัง ตารางการ
เปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพของวิธีการดั ้งเดิม กับวิธีกานาเสนอ จะเห็นว่าวิธีการที่นาเสนอใหม่ มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าวิธีที่นาเสนออย่างชัดเจน
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การประมาณความเชื่อมัน่ ของค่าความเชื่อถือได้ ที่มีการแจกแจงไวบูล โดยใช้ การเปรี ยบเทียบค่าความ
น่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมและค่าความกว้ า งเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น ของวิธีการประมาณทัง้ 2 วิธี พบว่า
วิธีการที่นาเสนอได้ ค่าของค่าความกว้ างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ แคบกว่าวิธีการดั ้งเดิม และวิธีการที่นาเสนอ
ใหม่มีความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมสูงกว่า ดังนัน้ วิธีการที่นาเสนอจึงให้ ผลดีกว่า สาหรับการประมาณความ
เชื่อมัน่ ของค่าอัตราความขัดข้ องของวิธีการประมาณทัง้ 2 วิธี พบว่า วิธีการที่นาเสนอได้ ค่าของค่าความกว้ าง
เฉลี่ยของช่วงความเชื่อมัน่ ต่ากว่าวิธีการดั ้งเดิมอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมพบว่า
เมื่อ  มีค่าน้ อยๆ วิธีการที่นาเสนอจะให้ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมสูงกว่าวิธีการดั ้งเดิม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรณี  เพิ่มขึ ้นค่าความน่าจะเป็ นที่จะครอบคลุมของวิธีการที่นาเสนอจะสูงกว่าวิธีการดั ้งเดิมอย่างชัดเจน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติ
สาหรับ ร้ านอาหาร ประชากรที่ศึก ษาคื อ ผู้ป ระกอบการร้ านอาหารในหมู่ที่ 1 ตาบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส จานวน 5 คน เก็บข้ อมูลเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2564 มีขนตอนการวิ
ั้
จยั และพัฒนา
คือ 1) การสารวจ สังเคราะห์สภาพปั ญหา 2) การออกแบบนวัตกรรม และ 3) การทดลองใช้ นวัตกรรม เครื่ องมือ
ที่ใช้ คือ กับดักแมลงสาบ และแบบประเมินประสิทธิภาพกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1)ได้ นวัตกรรมกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหารที่ทาจากไม้ ไผ่
2) ประสิทธิภาพของนวัตกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.40, S.D. = 0.28) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ
มากที่สดุ คือ นวัตกรรมมีการประยุกต์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชน (μ = 4.80, S.D. = 1.73) รองลงมานวัตกรรม
มีความง่ายในการใช้ (μ = 4.60, S.D. = 1.41) ผลการศึกษานี ้สามารถนาไปใช้ ได้ ในที่พกั อาศัยและชุมชน
คาสาคัญ : แมลงสาบ; การดักแมลงสาบ; กับดักแมลงสาบ
Abstract
This research is research and development to develop a cockroach trap made from natural
materials for restaurants. The key Information was 5 restaurant operators In village No. 1 Duzongyor
Sub-District, Chanae District, Narathiwat Province. The datas have been collected since february –
march, 2021. The research and development process: 1) survey and synthesis of problems 2)
Design innovations and 3) Innovations trial. The research instruments included a cockroach trap and
efficacy assessment form. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used for data
analysis.
The Research result is found: 1) Get innovative cockroach traps from natural materials for
restaurants made of bamboo. 2) Overall innovation efficiency in a much level ( μ = 4.40, S.D. =
0.28). The highest efficiency was the application of local wisdom in the community (μ = 4.80, S.D.
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=1.73) and Innovation is easy to use. (μ = 4.60,
further used in residential and community.

S.D. = 1.41)The findings from this study can be

Keywords: cockroach; cockroach collection; Cockroach Trap
บทนา
แมลงสาบถือว่าเป็ นพาหะนาเชือ้ โรคที่สาคัญ ทางด้ านสาธารณสุข สามารถนาเชือ้ โรคต่างๆ ได้ เช่น
ไวรัส แบคทีเรี ย เชื ้อรา หรื อ โปรโตซัว ติดต่อมาสู่มนุษย์ เชื ้อโรคติดมากับตัวแมลงสาบ เมื่อแมลงสาบออกหากิน
ตามบริเวณต่าง ๆ แมลงสาบจะสารอกเชื ้อโรคเข้ าไปสะสมในระบบทางเดินอาหาร ทาให้ เชื ้อโรคเกิดการปนเปื อ้ น
กับอาหารหรื อภาชนะต่าง ๆ เป็ นสาเหตุให้ เกิดโรคทางเดินอาหาร ได้ แก่ อุจจาระร่ วง บิด ไทฟอยด์ และอาหาร
เป็ นพิษ (จักรวาล ชมพูศรี และ อุษาวดี ถาวระ, 2559, น. 25) รวมถึงการเกิดผลโดยตรง เช่น การกัด การแพ้ ก่อ
ความราคาญ การแพ้ พิษ โรคผิวหนัง รวมถึงการเป็ นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิบางชนิด (ดวงรัตน์ เสือขา, 2560, น. 30)
สถานการณ์ โรคทางเดินอาหารยังคงพบผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวทุกปี และมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นในบางโรค
เช่นโรคอาหารเป็ นพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2562 พบว่า อัตราป่ วยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงสุดในปี พ.ศ.
2559 อัต ราป่ วยเท่ า กั บ 212.31 ต่ อ ประชากรแสนคน และแม้ จะลดลงช่ ว งปี พ.ศ.2560–2562 อัต ราป่ วย
166.55–182.14 ต่อประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค, 2563, น. 217) ส่วนโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปี พ.ศ.
2553–2562 อัตราป่ วยมีแนวโน้ มลดลงจาก 2,168.89 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2553 จนต่าสุดในปี พ.ศ.
2560 อัตราป่ วย 1571.83 ต่อประชากรแสนคน ซึง่ ปี พ.ศ. 2559–2562 อัตราป่ วยจะเพิ่มขึ ้นและลดลงสลับกันปี
เว้ นปี (กรมควบคุมโรค, 2563, น. 222) และจากสรุ ปรายงานผู้ป่วยปี พ.ศ. 2562 พบอัตราผู้ป่วยนอกด้ วยโรค
กลุ่ม ระบบย่อ ยอาหาร รวมโรคในช่อ งปาก (K00-K93) ทัง้ ประเทศต่ อประชากร 1,000 คน เท่ ากับ 468.16
นับเป็ นลาดับ ที่ 3 จากกลุ่ม สาเหตุการป่ วย 10 อันดับ แรก (กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน, 2563, น. 8) ส่วน
สถานการณ์ โรคทางเดินอาหารสาคัญ ในอาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ปี พ.ศ.2563 อัตราป่ วยโรค
อุจ จาระร่ ว งเท่ า กับ 2736.24 ต่ อ ประชากรแสนคน (สานัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ และส านัก เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 2564)
สาหรับวิธีการการควบคุมและป้องกันแมลงสาบ มีทงการปรั
ั้
บปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม การกาจัดไข่
และแมลงสาบ ซึ่งมีทัง้ การใช้ สารเคมี การใช้ เจล การใช้ ไซเปอร์ เมทริ น การใช้ กับดัก เป็ นต้ น (สานักอนามัย
สิ่งแวดล้ อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551, น. 264) จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงนามาสู่การพัฒนา
กับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร เพื่อค้ นหารูปแบบกับดักที่เหมาะสม อันจะทาให้ ประชาชน
มีสขุ ภาพดีในลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
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ขอบเขตงานวิจัย
แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) ขอบเขตด้ านเนือ้ หา การพัฒ นารู ปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติ
สาหรับร้ านอาหาร เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยการพัฒนารูปแบบกับดักจากวัสดุธรรมชาติ ที่หาได้ ในชุมชน 2)
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ท าการศึกษาในหมู่ที่ 1 ต าบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จั งหวัดนราธิ วาส 3) ขอบเขตด้ าน
ประชากร ผู้ประกอบการร้ านอาหาร จานวน 5 คน และ 4) ขอบเขตด้ านระยะเวลา ดาเนินการพัฒนาและเก็บ
รวบรวมข้ อมูลรูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564
เป็ นเวลา 2 เดือน
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
พัฒ นารู ปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหารใช้ รูปแบบการวิจัย และพัฒนา
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2552, น. 3-4) เนื่องจากข้ อจากัดด้ านระยะเวลาจึงประยุกต์ใช้ เป็ น 3 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย 1)
การสารวจ สังเคราะห์สภาพปั ญหา 2) การออกแบบนวัตกรรม และ 3) การทดลองใช้ นวัตกรรม โดยประยุกต์การ
พัฒนานวัตกรรมมาจากแนวคิดเกี่ยวกับแมลงสาบ (จักรวาล ชมพูศรี และ อุษาวดี ถาวระ, 2559, น. 4-8) การ
ควบคุมและป้องกันแมลงสาบ (สานักอนามัยสิ่งแวดล้ อม, 2551, น. 264) และแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548, น. 11-16) ดังภาพที่ 1

การวิจยั
(Research)

การพัฒนา
(development)

1.การสารวจสังเคราะห์ สภาพปั ญหา
1) สารวจปั ญหาเกี่ยวกับแมลงสาบในร้ านอาหาร
2) วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับแมลงสาบใน
ร้ านอาหาร
3) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของกับดักแมลงสาบ และการกาจัดและ
ควบคุมแมลงสาบ
2. การออกแบบนวัตกรรม
1) ศึกษารูปแบบกับดักแมลงสาบที่มีอยู่แล้ ว
2) ออกแบบกับดักแมลงสาบโดยใช้ วสั ดุธรรมชาติในการดักจับ
3. การทดลองใช้
ทดลองใช้ กบั ดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
และประเมินประสิทธิภาพของกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับ
ร้ านอาหาร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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อุปกรณ์ และวิธกี าร
วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ คือ 1) ไม้ ไผ่/วัสดุเหลือใช้ 2) ลวด 3) แบบประเมินประสิทธิภาพสาหรับผู้ประกอบการ
ร้ านอาหาร และ 4)โทรศัพท์มือถือ วิธีการใช้ รูปแบบการวิจยั และพัฒนา
ประชากร
ผู้ประกอบการร้ านอาหารในหมู่ที่ 1 ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย
1. กับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร ซึง่ พัฒนามาจากแนวคิด
เกี่ยวกับแมลงสาบ การควบคุมและป้องกันแมลงสาบ และแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการร้ านอาหาร 6 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ความ
เหมาะสมของกับ ดัก แมลงสาบ 2) ความง่ายในการใช้ กับดัก แมลงสาบ 3) ความปลอดภัย ในการใช้ กับ ดัก
แมลงสาบ 4) ความสามารถในการกาจัดแมลงสาบ 5) ประโยชน์ในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร และ 6) การ
ประยุกต์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชน โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สดุ เท่ากับ
5 คะแนน ความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน ความพึงพอใจน้ อย
เท่ากับ 2 คะแนน และความพึงพอใจน้ อยที่สดุ เท่ากับ 1 คะแนน ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
มีขนตอนการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูล คือ 1) การแนะนาตัว พร้ อมทังชี
้ ้แจงวัตถุประสงค์และกระบวนการวิจยั
พร้ อมทัง้ ขอความยินยอมและขอความร่ วมมือ เก็บข้ อมูลวิจัย 2) ดาเนินการสารวจ สังเคราะห์ สภาพปั ญ หา
เกี่ ยวกับแมลงสาบ และความต้ องการหากลวิธีในการกาจัดแมลงสาบ 3) การออกแบบกับดัก แมลงสาบ 4)
ทดลองใช้ กับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร 5) ประเมินประสิทธิภาพและตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล เพื่อนามาสรุปผลและวิเคราะห์ประมวลผลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป โดยน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพสาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหาร วิเคราะห์โดยใช้ สถิติพรรณนา
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่ า
1.ได้ นวัตกรรมกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร เป็ นนวั ตกรรมที่ทาจากไม้ ไผ่และ
วัสดุเหลือใช้ มีขนตอนการท
ั้
า ขันตอน
้
คือ 1) การเริ่มมัดหรื อเคียนไม้ ไผ่จากส่วนด้ านในที่เป็ นเหมือนอุโมงค์ 2)
นาวัสดุมาแต่งส่วนโครงให้ โค้ งเป็ นรูปทรงฝาชี 3) นาฝากระป๋ องจากวัสดุเหลือใช้ มาทาเป็ นช่องด้ านล่างเปิ ด -ปิ ด
เพื่อนาแมลงสาบออกไปทิ ้ง และประกอบรูปแบบกับดักเข้ าด้ วยกัน 4) ที่จบั ด้ วยลวด ด้ านบนเป็ นหูจบั 5) การนา
กับดักไปใช้ โดยการใส่เหยื่อไว้ ภายใน
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ภาพที่ 2 กับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
2. ประสิทธิภาพของกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
ผลการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (μ = 4.40, S.D. = 0.28) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สดุ นวัตกรรมมีการประยุกต์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชน (μ = 4.80, S.D. =
1.73) รองลงมานวัตกรรมมีความง่ายในการใช้ กบั ดักแมลงสาบ (μ = 4.60, S.D. = 1.41) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
รายการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ความเหมาะสมของกับดักแมลงสาบ
4.00
1.00
2. ความง่ายในการใช้ กบั ดักแมลงสาบ
4.60
1.41
3. ความปลอดภัยในการใช้ กบั ดักแมลงสาบ
4.00
1.00
4. ความสามารถในการกาจัดแมลงสาบ
4.40
1.22
5. ประโยชน์ในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร
4.40
1.22
6. การประยุกต์ภมู ิปัญญาท้ องถิน่ ในชุมชน
4.80
1.73
รวม
4.40
0.28

ระดับความเหมาะสม
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒ นารู ป แบบกับ ดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติ สาหรับ ร้ านอาหาร ประยุกต์ ใช้ วัสดุจาก
ธรรมชาติคือ ไม้ ไผ่ที่หาได้ ในชุมชนมาจัดทากับดัก ซึ่งมีความปลอดภัย ไม่มีค่าใช้ จ่าย ต้ นทุนต่า สอดคล้ องกับ
การศึกษาความสามารถของกับดักแมลงสาบชนิดขวดพลาสติกและบ้ านดักแมลงสาบในการดักจับแมลงสาบใน
บ้ านเรื อน (สุน ทร พิม พ์ น นท์ รุ่ งโรจน์ พุ่ม ริ ว้ และสุเทพ ศิ ลปานันทกุล, 2563, น. 1) พบว่า หากพัฒ นาและ
ปรั บปรุ งแก้ ไขกับดักขวดพลาสติ ก ให้ สามารถดักจับ แมลงสาบได้ ม ากขึ น้ จะเป็ น ช่วยประหยัดงบประมาณ
เนื่องจากไม่มีต้นทุน และไม่เกิดผลกระทบจากสารเคมี เช่นเดียวกันกับการศึกษาเปรี ยบเทียบชนิดเหยื่อในการ
ดักจับแมลงสาบด้ วยกับดักขวดพลาสติ ก (สุเทพ ศิลปานันทกุล, รุ่งโรจน์ พุ่มริว้ และสุเทพ ศิลปานันทกุล, 2561,
น. 1) ซึ่งพบว่าการเลือกชนิดของเหยื่อร่ วมกับการใช้ กับดักจากขวดพลาสติก หรื อร่ วมกับการจาจัดแมลงสาบ
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ด้ วยวิธีอื่นจะช่วยลดความห่วงกังวลจากการใช้ สารเคมีกาจัดแมลงสาบ อาจจะเกิดปั ญหาการดื ้อยาและการ
ปนเปื อ้ นในสิ่งแวดล้ อมและอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสุขภาพได้
2. ประสิทธิภาพของกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรั บร้ านอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้ องกับลักษณะของนวัตกรรมด้ านประโยชน์หรื อผลดีที่ได้ รับ (Relative Adventage) ผู้รับนวัตกรรมไปใช้
ต้ อ งได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นอั ต ราสู ง พอสมควร (Rogers and Shoemaker, 1971 อ้ างถึ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง, 2564, น.6)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุปได้ ว่าการพัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร ได้ ดาเนินการพัฒนา
ตามกระบวนการวิจยั ของนวัตกรรม และประสิทธิภาพของกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหาร
อยู่ในระดับมาก (μ = 4.40, S.D. = 0.28)
ข้ อเสนอแนะและการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. ข้ อ เสนอแนะในการน านวัต กรรมไปใช้ กับ ดัก แมลงสาบจากวัสดุ ธรรมชาติ สาหรั บ ร้ านอาหาร
สามารถนาไปใช้ ได้ ทงร้
ั ้ านอาหารและบ้ านเรื อนในชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป การพัฒนากับดักแมลงสาบอาจจะปรับรูปแบบให้ เหมาะสมกับ
ชุมชนนัน้ ๆ เนื่องจากทรัพยากรทีม่ ีในชุมชนอาจมีความแตกต่างกัน และควรแก้ ไขจุดด้ อยที่เป็ นข้ อจากัดที่ในการ
วิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ 1) การวิจัยและพัฒนาควรดาเนินการไปจนถึงขันตอนการเผยแพร่
้
นวัตกรรม 2) การประเมิน
ประสิทธิผลนอกเหนือจากการประเมินภาพจากความพึงพอใจ 3) การเปรี ยบเทียบต้ นทุนนวัตกรรมกับ วิธีการ
ป้องกันและควบคุมแมลงสาบแบบอื่น 4) การสารวจความชุกชุมของแมลงสาบก่อนและหลังใช้ กับดัก และ 5)
การใช้ เหยื่อที่หลากหลากในการทดลอง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่ วมพัฒนารู ปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสาหรับร้ านอาหารทุก
ท่าน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สาหรับการเผยแพร่งานวิจยั ในครัง้ นี ้
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ ปริ มาณนา้ ฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยใช้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ การดาเนินวิจยั ใช้ วิธีการวิจยั ในเชิงปริมาณ
ผลการวิจยั พบว่า ปริ มาณน ้าฝนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลกั ษณะไม่ค่ อยคงที่ โดยจังหวัดที่มีลกั ษณะ
ปริ มาณนา้ ฝนเพิ่มขึน้ ลดลงสลับกัน ได้ แก่ จังหวัด นครพนม เลย และหนองคาย สาหรับจังหวัดที่มีปริ มาณ
น ้าฝนแต่ละปี ขึ ้นลงค่อนข้ างแตกต่างกันมาก มีปริ มาณน ้าฝนไม่สม่าเสมอ ได้ แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม
และ ชัยภูมิ จากการการพยากรณ์ทางอุตนุ ิยมวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า
วิธีการที่นาเสนอแบบใหม่เหมาะสมในการพยากรณ์ ปริมาณน ้าฝน 8 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดหนองคาย สกลนคร
ชัยภูมิ หนองบัวลาภู นครพนม กาฬสินธุ์ อุดรธานี และจังหวัดมหาสารคาม ส่วนวิธีการแบบดั ้งเดิมเหมาะสมกับ
2 จังหวัด ได้ แก่ เลย และขอนแก่น
คาสาคัญ : การพยากรณ์, ปริมาณน ้าฝน; การวิเคราะห์อนุกรม; ตรรกศาสตร์คลุมเครื อ

Abstract
This research aims to study the precipitation forecasting in the Northeast region of Thailand
using fuzzy time series analysis. This research used quantitative research. The results showed that
the rainfall data in northeast region of Thailand is not stable. It is quite go up and down alternately,
including Nakhon Phanom and Loei and Nong Khai. Some provinces have the pattern of rainfall quite
different in each year, including Khon Kaen and Maha Sarakham and Chaiyaphum. The forecasting
for upper area in the Northeast region of Thailand showed that the propose method is suitable for 8
provinces, include Nong Khai, Sakon Nakhon, Chaiyaphum, Nong Bua Lamphu, Nakhon Phanom,
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Kalasin, Udon Thani, and Maha Sarakham province. The old method is suitable for 2 provinces,
include Loei and Khon Kaen province.
Keywords: Forecastin; precipitation; time series analysis; fuzzy logic
บทนา
น ้าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการดารงชีวิตทังมนุ
้ ษย์ สัตว์ และพืช ฝนเป็ น
ปั จจัยสาคัญในวัฎจักรของน ้า เพราะช่วยรักษาสมดุลของสภาวะบรรยากาศ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนา้ ใน
พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่งเป็ นเวลานาน จนก่อให้ เกิด ความแห้ งแล้ ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน พื ้นที่แห้ งแล้ ง เป็ นสภาพ
อากาศที่แห้ งและไม่มีนา้ เกิดขึ ้นเมื่อพืน้ ที่ที่ได้ รับฝนตกน้ อย ต่ากว่า ค่าเฉลี่ย สิ่งที่มีผลมากที่สดุ คือการเกษตร
เนื่องจากภาวะฝนแล้ ง และความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ อุทกภัยเป็ นภัยจากนา้ สามารถพบได้ ทั่วไปใน
ธรรมชาติ อุทกภัยสามารถก่อให้ เกิดความเสียหายรุ นแรงให้ ที่ อยู่อาศัยของมนุษย์รวมถึงสร้ างผลเสี ยหายแก่
ระบบเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรนา้ ที่ชาญฉลาดควบคู่กับนโยบายการใช้ ที่ดินของชาติที่มีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยจึงสามารถบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ น ้าท่วมได้ อีกทังยั
้ งสามารถเปลี่ ยนปั ญหานา้
ท่วมให้ เกิดประโยชน์ได้ อีกด้ วย
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็ นที่ ราบสูง ในระดับความสูง เป็ นพืน้ ที่
การเกษตรขนาดใหญ่ แต่มีปัญหาและข้ อจากัดในการพัฒนาแหล่งนา้ ส่งผลให้ พืน้ ที่การเกษตรประสบภัยแล้ ง
และอุท กภัยสลับ กัน ทุกปี ผลผลิต ทางการเกษตรของเกษตรกรเสีย หายเป็ น อย่า งมาก แม้ ว่า ที่ ผ่า นมากรม
ชลประทานได้ ดาเนินการพัฒนาแหล่งน ้าอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยงั ไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนพื ้นที่ชลประทานได้ มากนัก
ด้ วยข้ อจากัดหลายๆ อย่าง พร้ อมทังระบบการกั
้
กเก็บน ้าของเขื่อนต่าง ๆ ยังประสบปั ญหาเรื่ องการวางแผนการ
กักเก็ บ และปล่อยน า้ ให้ เหมาะสม(กรมอุตุนิ ยมวิท ยา 2559) การพยากรณ์ ท างอุตุนิ ยมวิท ยาจาเป็ น ต้ องใช้
เทคโนโลยีและความรู้ หลายสาขาและมีกระบวนการขันตอนที
้
่ซับซ้ อนเพราะเป็ นการตัดสินใจภายใต้ ความไม่
แน่น อนของสภาพอากาศ จากงานวิจัยที่ ผ่านมามี นัก วิจัย ที่พ ยายามจะสร้ างตัวแบบในการพ ยากรณ์ ทาง
อุตุนิยมวิทยาโดยใช้ หลักการหลาย ๆ อย่าง เช่น การสร้ างแบบจาลองการถดถอยชิงเส้ น การสร้ างแบบจาลอง
การถดถอยที่ไม่เป็ นเชิงเส้ น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (สัญชัย , 2554, พัณณิ์ ภาริ ษา, 2556, น. 95-104, วรา
ฤทธิ์, 2555, น. 1-12, วราพร, 2555, Li and Kozma, 2003, p. 347-352) เป็ นต้ น เนื่องด้ วยข้ อมูลปริมาณน ้าฝน
ที่ เกิ ด ขึ น้ เป็ นข้ อ มู ล คลุม เครื อ ไม่ แ น่ น อน (Fuzzy data) จึ ง ท าให้ ก ารพยากรณ์ ผิ ด พลาดได้ สูง (Chen and
Hwang, 2000, p. 263-275, Chen, 2002, p. 1-6) ส่ งผลให้ ในปั จจุบัน ยังขาดโปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการการ
พยากรณ์ ท างอุตุนิย มวิ ทยาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย รั ศมี (2542) ศึกษาการพยากรณ์
ปริมาณน ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืช โดยเปรี ยบเทียบตัวแบบ พยากรณ์จาก
การใช้ เทคนิคการพยากรณ์สาหรับอนุกรมเวลาที่มีระดับ ค่าเฉลี่ยคงที่วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีการพยากรณ์ ของ
วินเตอร์ และ เทคนิคการวิเ คราะห์ อนุกรมเวลาบอกซ์ -เจนกินส์ โดย พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อน สัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ที่ ต่าที่สุด โดยศึกษากับข้ อมูลปริ มาณน ้าฝน
รายเดือน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2529- 2539 เพื่อพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนในปี พ.ศ. 2540
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ซึง่ นามาใช้ ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบตัวแบบพยากรณ์ พบว่า วิธีแยกส่วนประกอบเป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะข้ อมูลปริมาณน ้าฝนมากที่สดุ สาหรับทุก จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนันงานวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงได้ นาเสนอวิธี การสถิติใหม่สาหรับการพยากรณ์ ทางอุตนุ ิยมวิทยาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยใช้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ (Fuzzy
time series analysis) (Huarng, 2001, p. 369-386, Hsu and Chen, 2002, p. 17-22, chen and Hsu, 2004,
p. 234-244) เพือ่ ให้ การพยากรณ์ทางอุตนุ ิยมวิทยามีความแม่นยา และความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ลดลง
เพื่อให้ นาไปใช้ งานให้ เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ โดยโปรแกรมจะให้ ค่าพยากรณ์ ทางอุตุนิยมวิทยาในแต่ละเขตพืน้ ที่
เรื่ องสภาพอากาศที่จะเกิดขึ ้น พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะ ให้ เกษตรกรและหน่วยงานเกี่ ยวกับการจัดการน ้าในแต่
ละพื ้นที่ การวางแผนการใช้ นา้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัด การน า้ เช่น วิศ วกรชลประทาน วิ ศ วกรผู้ป ระเมิ น โครงการสร้ างเขื่ อ น ฯลฯ นอกจากนี ย้ ังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ แก้ ไขปั ญหาน ้าท่วม ภัยแล้ ง และการวางแผนการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้ และเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาทรัพยากรน ้าต่อไป
เครื่องมือและวิธกี ารวิจัย

-

กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ปริมาณน ้าฝนแต่ละวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั ้งแต่ พ.ศ. 25532564 โดยสุ่มมาทังหมด
้
10 สถานีย่อย ได้ แก่
หนองคาย NONG KHAI (P1) - เลย LOEI (P2)
อุดรธานี UDON THANI (P3) - ขอนแก่น KHON KAEN (P4)
มุกดาหาร MUKDAHAN (P5) - มหาสารคาม MAHA SARAKHAM (P6)
ชัยภูมิ CHAIYAPHUM
(P7) - หนองบัวลาภู NONG BUA LAMPHU (P8)
นครพนม NAKHON PHANOM (P9) - กาฬสินธุ์ KALASIN (P10)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่ศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ ซึ่งนามาจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวบรวมโดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยข้ อมูลที่ได้
เป็ นปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย พ.ศ. 2553-2564
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในงานวิจยั นี ้ได้ ทาการพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนทางอุตนุ ิยมวิทยาในภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยใช้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ ซึ่งแตกต่างจากตรรกศาสตร์ คลุมเครื อมีการ
ใช้ หลักการของอนุกรมเวลาแบบดั ้งเดิมคือว่าค่าของอนุกรมเวลา แต่ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อทีเ่ ป็ นตัวแทนจากเซต
คลุมเครื อมากกว่าค่าจริ ง ทาให้ U เป็ นเอกภพสัมพัทธ์ ที่ U = {u1 , u2 , u3 ,..., un } เซตคลุมเครื อ (Zadeh,
1965, p. 338-353, Song 2003, p. 93-107) โดยกาหนดไว้ ในเอกภพของบทความ U แสดงดังต่อไปนี ้
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Z = f z (t1 ) / t1 + f z (t2 ) / t2 + ... + f z (tn ) / tn
T

โดยที่
เมื่อ

Z

fz
Fz :

และ

หมายถึง เอกภพสัมพัทธ์ T = t1 , t2 ,..., tn 
เป็ นเซตคลุมเครื อของเอกภพสัมพัทธ์ U ที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมายถึง ฟั งก์ชนั สมาชิกของเซต Z

T →  0,1

f z (ti ) หมายถึง ระดับของการเป็ นสมาชิกของ ti ในที่เซตคลุมเครื อ Z
f (ti ) z   0,1 โดยที่ 1  i  n
X ( u )( u = ..., 0,1, 2,..) เป็ นเอกภพสัมพัทธ์ เมื่อ X ( u )  R
f (u ) z ( i = 1, 2,...) ที่กาหนดใน X ( u )

และ

F ( u ) เป็ นกลุ่มของ f ( u )( i = 1, 2,...)
F ( u ) เป็ นอนุกรมเวลาคลุมเครื อของ X ( u )( u = ..., 0,1, 2,...)

ถ้ า F ( u − 1) → F (u ) แล้ วก็ F ( u ) → F (u − 1) R ( u, u − 1) ที่ หมายถึง ค่าตา่ สุดและ
สูงสุดของตัวประกอบ
R ( u, u − 1) เป็ นความสัมพันธ์คลุมเครื อระหว่าง F ( u ) และ F ( u − 1)
R(u, u − 1) 1เป็ นตัวแบบลาดับแรกของ F (u )
ถ้ า R(u, u − 1) R(u − 1, u − 2) สาหรับช่วงเวลาใด ๆ ของ u ก็ตอ่ เมื่อ F ( u ) เป็ นเวลาทีห่ าค่า
ไม่ได้ ของอนุกรมเวลาคลุมเครื อ
ถ้ า R ( u, u − 1) ขึ ้นอยู่กบั เวลา u ก็ต่อเมื่อเป็ น R ( u, u − 1)  R ( u − 1, u − 2 ) สาหรับ u ใดๆ
ดังนัน้ F ( u ) เป็ นเวลาที่หาค่าไม่ได้ ของอนุกรมเวลาคลุมเครื อ
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ อนุกรมเวลาคลุมเครือใช้ ตัวแบบอนุกรมเวลาคลุมเครือ
ขั ้ น ต อ น ที่ 1: ก าห น ด เอ ก ภ พ สั ม พั ท ธ์ ข อ ง U แ ล ะ ก ารแ บ่ งระ ย ะเวล า เท่ ากั น ห ล า ย
ช่ ว ง u1 , u2 , u3 ,..., un ตั ว อย่ า งเช่ น สมมติ ว่ า เอกภพสั ม พั ท ธ์ U = [500,3000] จะถู ก แบ่ ง ออกเป็ นสิ บ
และ u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 ,u7 , u8 , u9 , u10 เมื่อ
u1 =[500,750]
u 2 =[750,1000]
u3 =[1000,1250]
u 4 =[1250,1500]
u5 =[1500,1750]
u 6 =[1750,2000]
u 7 = [2000,2250]
u8 = [2250,2500]
u9 = [2500,2750]
u10 = [2750,3000]
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ขัน้ ตอนที่ 2: การหาความถี่ของข้ อมูลในแต่ล่ะช่วง เพื่อดูว่าข้ อมูลนันตกในช่
้
วงใด
ขัน้ ตอนที่ 3: กาหนดเซตวิภัชนัยแต่ ละ Ai ขึน้ อยู่กับช่ วงเวลาใหม่ และแบ่งข้ อมูลปริ มาณนา้ ฝน
คลุมเครื อ ที่เซตวิภชั นัย Ai ค่าของข้ อมูลปริมาณน ้าฝน โดยใช้ เซตวิภชั นัยและ 1  i  10 ตัวอย่างเช่น
A1 =Not many
A2 =Not too many
A3 =Not too-too many
A4 =Many
A6 =Too many
A7 =Too-too many
A8 = Many many
A9 = Very many
A10 =Very very many many
กาหนดดังนี ้
A1 = 1/ u1 + 0.5 / u2 + 0 / u3 + 0 / u4 + 0 / u5 + 0 / u6 + 0 / u7 + 0 / u8 + 0 / u9 + 0 / u10
A2 = 0.5 / u1 + 1/ u2 + 0.5 / u3 + 0 / u4 + 0 / u5 + 0 / u6 + 0 / u7 + 0 / u8 + 0 / u9 + 0 / u10
A3 = 0 / u1 + 0.5 / u2 + 1/ u3 + 0.5 / u4 + 0 / u5 + 0 / u6 + 0 / u7 + 0 / u8 + 0 / u9 + 0 / u10
A4 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0.5 / u3 + 1/ u4 + 0.5 / u5 + 0 / u6 + 0 / u7 + 0 / u8 + 0 / u9 + 0 / u10
A5 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0 / u3 + 0.5 / u4 + 1/ u5 + 0.5 / u6 + 0 / u7 + 0 / u8 + 0 / u9 + 0 / u10
A6 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0 / u3 + 0 / u4 + 0.5 / u5 + 1/ u6 + 0.5 / u7 + 0 / u8 + 0 / u9 + 0 / u10
A7 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0 / u3 + 0 / u4 + 0 / u5 + 0.5 / u6 + 0 / u7 + 0 / u8 + 0 / u9 + 0 / u10
A8 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0 / u3 + 0 / u4 + 0 / u5 + 0 / u6 + 0.5 / u7 + 1/ u8 + 0.5 / u9 + 0 / u10
A9 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0 / u3 + 0 / u4 + 0 / u5 + 0 / u6 + 0 / u7 + 0.5 / u8 + 1/ u9 + 0.5 / u10
A10 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0 / u3 + 0 / u4 + 0 / u5 + 0 / u6 + 0 / u7 + 0 / u8 + 0.5 / u9 + 1/ u10

ขัน้ ตอนที่ 4: สร้ างความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ คลุมเครื อบนพื ้นฐานของข้ อมูลปริมาณน ้าฝนโดยใช้
ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ ดังนี ้
Aj → Aq
Aj → Ar

ในกรณี ที่ ค วามสัม พัน ธ์ ต รรกศาสตร์ ค ลุม เครื อ (Voskoglou, 2012, p. 1-10, Voskoglou, 2013, p.
208-221, Voskoglou and Subbotin, 2015, p. 43-55) " Aj → Aq " หมายถึ ง "ถ้ าปริ ม าณน า้ ฝนโดยใช้
ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อของปี ที่ n-1 เป็ น Aj แล้ วข้ อมูลตรรกศาสตร์ คลุมเครื อของปี n เป็ น Aq " สาหรับตัวอย่าง
ขึน้ อยู่กับ ปริ ม าณน า้ ฝนโดยใช้ ต รรกศาสตร์ ค ลุม เครื อ ข้ อ มูลที่ ได้ ในขัน้ ตอนที่ 3 เราจะได้ ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง
ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ
A7 → A3

A4 → A2

A5 → A2

A4 → A6

A2 → A4

A2 → A5

A6 → A11

A4 → A6

A5 → A1

A11 → A9

A6 → A9

A1 → A1

A9 → A7

A9 → A8

A1 → A1

A7 → A4

A8 → A5

A1 → A1

A4 → A4

A5 → A5

A1 → A1

ขัน้ ตอนที่ 5: เลือก  พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่   1 การคานวณ R ( u, u − 1) และการ
พยากรณ์ปริมาณน ้าฝนดังต่อไปนี ้ F (  ) = F (  − 1) R w (  ,  − 1) ที่ F (u ) หมายถึง การพยากรณ์
ปริมาณน ้าฝนคลุมเครื อของปี u
F (  − 1) หมายถึงปริ มาณน ้าฝนคลุมเครื อของปี u − 1
R w (  ,  − 1) = F T (  − 2 )  F (  − 1)  F T (  − 1)  F (  − 2 )  ...  F T (  −  )  F (  −  + 1)

 เป็ นตัวแบบพื ้นฐานแสดงถึงจานวนของปี ที่ผ่านมา u

เมื่อ

คือ ผลคูณคาร์ ทีเซียน
𝑇 เป็ นตัวดาเนินการคูณ
X

ขัน้ ตอนที่ 6: การพยากรณ์ปริมาณน ้าฝนคลุมเครื อให้ เป็ นค่าปกติโดยใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ประมวลผล โดยที่การจะแบ่งแต่ละช่วงมาในขันตอนที
้
่ 2 เป็ น 4 ช่วงย่อยของความยาวที่ 0.25 – point จะใช้ เป็ น
upward 0.75 – point จะใช้ เป็ น downward และจุดการพยากรณ์ทงั ้ 2 วิธีการมาใช้ ดงั ต่อไปนี ้
วิธีการเดิม
ถ้ า

( X n−2 − X n−1 ) > (ความยาวของช่วงเวลา/2)
2

นันคื
้ อค่าพยากรณ์ตกอยูใ่ นช่วง 0.75 – point
ถ้ า

( X n−2 − X n−1 ) = (ความยาวของช่วงเวลา/2)
2

นันคื
้ อค่าพยากรณ์ตกอยูใ่ นช่วงจุดกึ่งกลางของช่วง
ถ้ า

( X n−2 − X n−1 ) < (ความยาวของช่วงเวลา/2)
2

นันคื
้ อค่าพยากรณ์ตกอยูใ่ นช่วง 0.25 – point (Olatayo and Taiwo, 2014)
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วิธีการใหม่
ถ้ า
หรื อ

( X n−1 − X n−2 ) − ( X n−2 − X n−3 )
X n −1 −

+ X n −1
2
( X n−1 − X n−2 ) − ( X n−2 − X n−3 )
2

ตกอยูใ่ นช่วงเวลาที่สอดคล้ องกันกับปริมาณน ้าฝนคลุมเครื อ Aj มีค่าสมาชิกเท่ากับ 1 นันเป็
้ นค่าพยากรณ์ตก
อยู่ในช่วง 0.25 – point
 ( X n −1 − X n − 2 ) − ( X n − 2 − X n −3 )  2  + X n −1
ถ้ า

หรื อ
X n −1 −  ( X n −1 − X n − 2 ) − ( X n − 2 − X n −3 )  2 
นันคื
้ อค่าพยากรณ์ตกอยูใ่ นช่วง 0.75 – point ถ้ าไม่เป็ นเช่นนันก็
้ จะให้ ปริมาณน ้าฝนที่พยากรณ์เป็ นค่ากลางของ
ระยะห่าง (Olatayo and Taiwo, 2014)
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์
ในงานวิจยั นี ้ใช้ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (MSE) เพื่อเปรี ยบเทียบการพยากรณ์ผลด้ วยวิธีการ
ที่แตกต่างกันการพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนจะถูกคานวณเป็ นดังต่อไปนี ้
 n
2
  (Actual rain falli − forecasted rain fall) 

MSE =  i =1
n

เมื่อ ปริมาณน ้าฝนจริง (actual rainfall) หมายถึง ปริมาณน ้าฝนที่เกิดขึ ้นจริงของปี ที่ i
และ ปริมาณน ้าฝนพยากรณ์ (forecasted rainfall) หมายถึง ปริมาณน ้าฝนที่พยากรณ์ของปี ที่ i
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการพยากรณ์ ค่าปริ มาณนา้ ฝนรายปี และความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ พบว่า
ปริมาณน ้าฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั ้งแต่ พ.ศ. 2554-2563 ได้ ผลดังนี ้
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วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 2 สถิติปริมาณฝนของแต่ละสถานีอตุ นุ ยิ มวิทยา พ.ศ.2554-2563 (มิลลิเมตร)
จังหวัด

ปี
พ.ศ.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

2554

2,409

1,972

1,715

1,230

1,775

1,366

1,274

1,957

1,209

1,805

2555

1,517

1,021

855

1,377

1,047

1,458

1,077

1,615

1,029

983

2556

1,527

1,549

1,352

1,000

1,752

1,214

1,333

1,797

1,306

1,608

2557

1,573

1,078

1,307

943

1,243

1,494

794

1,881

977

1,389

2558

1,524

862

1,129

999

1,014

832

913

1,259

1,171

1,259

2559

1,694

1,216

1,374

1,403

1,286

1,555

833

1,560

933

1,628

2560

1,590

1,239

1,512

1,467

1,517

1,811

915

1,471

980

1,545

2561

1,693

1,099

1,423

1,222

1,632

1,332

1,039

1,323

1,380

1,366

2562

1,375

1,150

1,324

937

1,379

995

951

1,527

992

1,546

2563

1,405

1,271

1,160

1,202

1,300

1,366

1,343

2,036

1,178

1,522

ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

140.58

-131.30

2555

-120.30

-79.08

2556

-68.08

-39.55

2557

-28.55

-187.38

2558

-176.38

-46.85

2559

-35.85

-156.04

2560

-145.04

8.66

2561

19.66

72.89

2562

83.89

-85.64

2563

-74.64

MSE

6,356.52

-131.30
5,905.88
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วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดเลย
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

-95.27

-106.27

2555

-80.50

-91.50

2556

154.00

143.00

2557

-78.07

-89.07

2558

95.75

84.75

2559

-138.63

-149.63

2560

-212.31

-223.31

2561

220.42

209.42

2562

-16.93

-27.93

2563

-68.43
11,988.09

-79.43
10,402.61

MSE

ตารางที่ 5 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

121.94

110.94

2555

-27.98

-38.98

2556

164.07

153.07

2557

20.42

9.42

2558

64.39

53.39

2559

-84.40

-95.40

2560

-20.72

-31.72

2561

84.28

73.28

2562

-95.97

-106.97

2563

103.69

MSE

6,473.06

92.69
6,137.76
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วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 6 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

133.93

122.93

2555

116.47

105.47

2556

-105.96

-116.96

2557

35.40

24.40

2558

157.30

146.30

2559

192.64

181.64

2560

162.68

151.68

2561

-43.02

-54.02

2562

112.54

101.54

2563

-249.10

MSE

13,775.20

-260.10
12,615.64

ตารางที่ 7 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

-63.19

-74.19

2555

210.16

199.16

2556

356.44

345.44

2557

75.61

64.61

2558

394.45

383.45

2559

208.12

197.12

2560

341.47

330.47

2561

71.11

60.11

2562

-15.23

-26.23

2563

-289.72

MSE

29,613.00

-300.72
27,945.76
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การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 8 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

68.86

57.86

2555

3.02

-7.98

2556

168.00

157.00

2557

27.47

16.47

2558

69.34

58.34

2559

-30.56

-41.56

2560

-58.51

-69.51

2561

-73.08

-84.08

2562

145.47

134.47

2563

23.51

MSE

9,830.54

12.51
9,660.00

ตารางที่ 9 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

-15.81

-26.81

2555

-21.41

-32.41

2556

12.37

1.37

2557

-49.81

-60.81

2558

41.28

30.28

2559

79.66

68.66

2560

1.34

-9.66

2561

57.58

46.58

2562

89.62

78.62

2563

79.25

MSE

2,565.03

68.25
2,376.11
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วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 10 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดหนองบัวลาภู
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

-18.86

-29.86

2555

38.58

27.58

2556

-24.31

-35.31

2557

25.94

14.94

2558

-21.60

-32.60

2559

-24.42

-35.42

2560

15.33

4.33

2561

21.96

10.96

2562

-52.55

-63.55

2563

44.19

MSE

841.87

33.19
764.78

ตารางที่ 11 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

-43.94

-54.94

2555

14.06

3.06

2556

50.18

39.18

2557

-91.12

-92.12

2558

33.31

22.31

2559

-83.48

-94.48

2560

140.39

129.39

2561

144.41

133.41

2562

7.40

-3.60

2563

-179.85

MSE

7,965.51

-190.85
6,949.32
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การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 12 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ.
วิธีการเดิม
วิธีการใหม่
2554

-85.58

-96.58

2555

135.03

124.03

2556

364.96

353.96

2557

66.56

55.56

2558

-296.83

-307.83

2559

192.52

181.52

2560

164.91

153.91

2561

155.00

144.00

2562

81.94

70.94

2563

-192.08
13,407.72

-203.08
12,123.43

MSE

จากตารางที่ 2-11 การค่าพยากรณ์ปริมาณฝนรวม ในช่วงปี พ.ศ.2554-2563 พบว่า การวิเคราะห์อนุกรม
เวลาคลุมเครือใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาคลุมเครือโดยใช้วิธีการใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
คลุมเครือใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาคลุมเครือด้วยวิธีการเดิม
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1. ลักษณะข้ อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า ปริมาณน ้าฝนใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลกั ษณะไม่ค่อยคงที่ โดยจังหวัดที่มีลกั ษณะปริ มาณน ้าฝนไม่คงที่ขึ ้นลงสลับกัน
ได้ แก่ จังหวัด อุบลราชธานี และนครราชสีมา สาหรับจัง หวัดที่มีลกั ษณะปริมาณน ้าฝนค่อนข้ างสม่าเสมอ ได้ แก่
จังหวัดหนองคาย เลย มุกดาหาร และสุรินทร์ สาหรับจังหวัดที่มีปริมาณน ้าฝนแต่แต่ละปี ขึ ้นลงค่อนข้ างแตกต่าง
กันมาก มีปริมาณน ้าฝนไม่สม่าเสมอ ได้ แก่ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
2. ตัวแบบสถิติสาหรับการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยใช้
การวิเคราะห์ อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าตัวแบบสถิติสาหรับการพยากรณ์ ทาง
อุตุนิยมวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยใช้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ
ด้ วยวิธีการใหม่ เมื่อนาไปใช้ พยากรณ์ ข้อมูลปริ มาณนา้ ฝนในแต่ละจัง หวัด จะมีความเหมาะสมกับข้ อมูลของ
จังหวัดหนองบัวลาภูที่สดุ และรองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากตัวแบบดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ต่าที่สดุ นัน่ คือตัวแบบนี ้เหมาะสาหรับข้ อมูลที่มีความสม่าเสมอ และจังหวัดที่เกิดความคลาดเคลื่อน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019
ของประชาชนที่ มี ความหลากหลายทางชาติพัน ธุ์ อ าเภอเมื องเชียงราย จังหวัด เชียงราย กลุ่มตัวอย่ าง คื อ
ประชาชนกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ อ ายุ ระหว่ า ง 15-90 ปี จ านวน 452 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม อย่ า งง่ า ย (Simple random
sampling) เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ที่ผ่านการตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้ องจากผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ เท่ากับ 0.75 และค่าความเที่ยงใช้ วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา คือ
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 56.0) อายุ 20-30 ปี มีจานวนมากที่สุด
(ร้ อยละ 35.2) ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส (ร้ อยละ 57.5) ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา (ร้ อยละ 37.8) มี
กลุ่มชาติพนั ธุ์ลาหู่มากที่สดุ (ร้ อยละ 52.6) และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้ อยละ 55.8) และพบว่าข้ อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรวจวัดอุณหภูมิทุกครัง้
ก่อนเข้ าใช้ บริการสถานที่อยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.86±0.35) รองลงมาคือการรับประทานอาหารสุก สะอาด
( ±S.D. = 2.79±0.40) และข้ อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือการใช้ ช้อนกลางของตนเองขณะรับประทาน
อาหารร่วมกันกับผู้อื่น ( ±S.D. = 1.44±0.50) โดยผลการวิจยั ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื ้นที่ครัง้ นี ้สามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางให้ หน่วยงานทางด้ านสาธารณสุขในเรื่ องพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 บนพื ้นที่สงู
คาสาคัญ : ไวรัสโคโรนา 2019; พฤติกรรม; กลุ่มชาติพนั ธุ์
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the prevention behavior of the Corona virus 2019
epidemic among people of diverse ethnic backgrounds Mueang Chiang Rai District Chiang Rai
Province. This research aimed to study the prevention behavior of the Corona virus 2019 epidemic
among people of diverse ethnic backgrounds. The sample group consisted of 4 5 2 ethnic people
aged 1 5 -9 0 years using a simple random sampling method. The instrument used was a research
questionnaire which was divided into 5 parts, which was checked for the conformity index by 3
experts equal to 0.75 and the reliability using Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.82 Data
were analyzed by using descriptive statistics, i.e. frequency, percentage, mean and standard
deviation (S.D.).
The results showed that most of the people were male (56.0%), aged 20-30 years, the
highest number (35.2%) and the most were marital status (57.5%), the highest level of secondary
education (37.8%). The most Lahu ethnic group (52.6 percent) and the prevention of coronavirus
disease 2019 epidemic prevention behaviors were mostly at good level (55.8%) the people was to
check the temperature every time before entering the service at a good level ( ±S.D. = 2.86±0.35)
and followed by eating clean, cooked food ( ±S.D. = 2.79±0.40) and the least average question
was about using one's center spoon while sharing meals with others. ( ±S.D. = 1.44±0.50). The
results of this research of ethnic groups in this area can be used as a guideline for public health
agencies in the prevention of the spread of the 2019 coronavirus disease in the highlands.
Keywords: Coronavirus 2019; Behavior; Ethnic Groups
บทนา
ปั จจุบันสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็ น สาเหตุท าให้ เกิดความ
เจ็บป่ วยและประเทศไทยกาลังมีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ข้ อมูลขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization:WHO, 2020) เมื่ อ วัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มี ผ้ ู ติ ด เชื อ้ ทั่ ว โลกสะสม
ประมาณ 3 ล้ านราย ผู้เสียชีวิตประมาณ 2 แสนราย และยังคงตรวจพบผู้ติดเชือ้ รายใหม่รวมถึงผู้เสียชีวิตราย
ใหม่อย่างต่อเนื่ อง จากข้ อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of Disease Control,
Ministry of Public Health, 2020) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดความเจ็บป่ วย ในช่วง
ปลายปี 2019 โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่งมีการค้ นพบใหม่ไม่เคยมีการพบเชื ้อนี ้ในคนมาก่อนโดยพบครัง้
แรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข,2563) ไวรัส
สามารถแพร่ กระจายจากคนสู่ค นได้ ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส น า้ มูก นา้ ลาย ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 จังหวัด
เชียงราย พบผู้ป่วยโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยันสะสม 2,051 ราย และเสียชีวิตสะสม 24 รายและทาง
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โรงพยาบาลสามารถรักษาจนหายจึงจะสามารถกลับบ้ านได้ จานวน 1,530 ราย (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย, 2564)
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
ที่อาศัยบนพื ้นที่สงู ห่างไกลความเจริญ ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจยั
การวิจยั ภาคตัดขวางครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ของประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อายุระหว่าง 15-90 ปี จานวน 452 คน ใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อวัดความเที่ยงตรงที่ผ่านการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้ อง
จากผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ได้ เท่ า กั บ 0.75 และค่ า ความเที่ ย งใช้ วิ ธี ห าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Chronbach’s alpha coefficient) ได้ เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาแบบสอบถามไปทดสอบเครื่ องมือที่อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งแบบสอบถามวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ซึ่งในแบบสอบถามพฤติกรรมของประชาชนที่ มี
ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์เกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะแบ่ง จะเป็ นมาตรประมาณค่า
1-3 ของลิกเคิร์ต (1-3 Likert Scale) โดยปฏิบตั ิเป็ นประจา หมายถึง ปฏิบตั ิ 4-7 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ปฏิบตั ิบางครัง้
หมายถึง ปฏิบตั ิต่ากว่า 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ไม่เคยปฏิบตั ิ หมายถึงไม่เคยปฏิบตั ิเลย
กรอบแนวคิดการวิจัย
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
กลุ่มชาติพนั ธุ์
อาชีพ
รายได้ ต่อเดือน
ศาสนา
สิทธิในการรักษา

พฤติกรรมของประชาชนที่มคี วามหลากหลายทาง
ชาติพนั ธุ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 56.0) อายุ 20-30 ปี มีจานวนมากที่สดุ (ร้ อย
ละ 35.2) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส (ร้ อยละ 57.5) ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา (ร้ อยละ 37.8) มีกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาหู่มากที่สุด (ร้ อยละ 52.6) อาชีพเกษตรกรรม (ร้ อยละ 56.6) รายได้ ต่อเดือน น้ อยกว่า 10,000 บาท
(ร้ อยละ 82.1) ศาสนาคริสต์ (ร้ อยละ 52.2) สิทธิในการรักษาบัตรทอง (ร้ อยละ 69.3) และพฤติกรรมการป้องกัน
การแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรั สโคโรนา 2019 ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดี (ร้ อยละ 55.8) และพบว่าข้ อคาถามที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครัง้ ก่อนเข้ าใช้ บริ การสถานที่อยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.86±0.35)
รองลงมาคือการรับประทานอาหารสุก สะอาดอยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.79±0.40) หลีกเลี่ยงการใกล้ ชิดกับ
ผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม นา้ มูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคออยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.70±0.46) หลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปในพื ้นที่เสี่ยงอยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.69±0.47) การเว้ นระยะห่างจากคนอื่นประมาณ 1-2 เมตร
ในทุกกิจกรรมอยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.66±0.47) การไม่ใช้ ของส่วนตัวร่ วมกับผู้อื่นอยู่ในระดับดี ( ±S.D. =
2.59±0.49) หลีกเลี่ยงการใกล้ ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน อยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.57±0.50)
การสวมหน้ ากากอนามัย/หน้ ากากผ้ าเมื่ออยู่กับผู้อื่น อยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.57±0.50) การระมัดระวังการ
สัมผัสพื ้นผิวที่ไม่สะอาดอยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.57±0.50) การทาความสะอาดร่างกายโดยการอาบน ้าเมื่อ
กลับเข้ าบ้ านทุกครัง้ อยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.56±0.50) การไม่รับประทานอาหารร่ วมสารับเดียวกัน อยู่ใน
ระดับดี ( ±S.D. = 2.54±0.50) การแยกทิ ้งหน้ ากากอนามัยจากขยะอื่นๆหรื อรวมใส่ถุงขยะไว้ โดยเฉพาะอยู่ใน
ระดับดี ( ±S.D. = 2.53±0.50) การล้ างมือให้ สม่าเสมอด้ วยสบู่ หรื อแอลกอฮอล์เจลอย่ างน้ อย 20 วินาที หลัง
ทากิจกรรมเสร็ จอยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.52±0.50) การไม่นามือมาสัมผัส จมูก ปาก ขณะที่ไม่ได้ ล้างมื ออยู่
ในระดับดี ( ±S.D. = 2.46±0.51) และข้ อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดคือการใช้ ช้อนกลางของตนเองขณะ
รับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น ( ±S.D. = 1.44±0.50)
ซึง่ ทาให้ พบว่างานวิจยั พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี (ร้ อยละ 55.8) สอดคล้ องกับ ณัฎฐวรรณ คาแสน
(2564) ศึกษาวิจยั เรื่ องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ของ
ประชาชนในเขตอาเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี อยู่ในระดั บ ดี และสอดคล้ องกับ รวิ ถิ่น ปรี เปรม และคณะ
(2564) ศึกษาวิจยั เรื่ องความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้ องกับธานี กล่อมใจ และคณะ (2563) ศึกษาวิจยั เรื่ องความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเรื่ องการ
ป้องกันตนเอง จากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Zhong et al. (2020) พบว่าประชาชนชาวจีนมีการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 เป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อ
ข้ อความ
S.D.
ระดับ
1.

ท่านสวมหน้ ากากอนามัย/หน้ ากากผ้ าเมื่ออยูก่ บั ผู้อื่น

2.

ท่านล้ างมือให้ สมา่ เสมอด้ วยสบู่ หรื อแอลกอฮอล์เจล
อย่างน้ อย 20 วินาที หลังทากิจกรรมเสร็จ
ท่านไม่นามือมาสัมผัส จมูก ปาก ขณะที่ไม่ได้ ล้างมือ

3.
4.
5.
6.

ท่านหลีกเลี่ยงการใกล้ ชดิ สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มกี าร
ป้องกัน
ท่านรับประทานอาหารสุก สะอาด

7.

ท่านทาความสะอาดร่างกายโดยการอาบน ้า
เมื่อกลับเข้ าบ้ านทุกครัง้
ท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื ้นที่เสี่ยง

8.

ท่านระมัดระวังการสัมผัสพื ้นผิวที่ไม่สะอาด

9.

ท่านเว้ นระยะห่างจากคนอื่นประมาณ 1-2 เมตรในทุก
กิจกรรม
10. ท่านหลีกเลี่ยงการใกล้ ชดิ กับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น ้ามูก
ไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
11. ท่านไม่ใช้ ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

2.57

0.50

ดี

2.52

0.50

ดี

2.46

0.51

ดี

2.57

0.50

ดี

2.79

0.40

ดี

2.56

0.50

ดี

2.69

0.47

ดี

2.57

0.50

ดี

2.66

0.47

ดี

2.70

0.46

ดี

2.59

0.49

ดี

0.50

ดี

0.50

ดี

1.44

0.50

ควรปรับปรุง

2.86

0.35

ดี

2.54

0.35

ดี

12. ท่านแยกทิ ้งหน้ ากากอนามัยจากขยะอื่นๆหรื อรวมใส่ถงุ ขยะ
2.53
ไว้ โดยเฉพาะ
13. ท่านไม่รับประทานอาหารร่วมสารับเดียวกัน
2.54
14. ท่านใช้ ช้อนกลางของตนเองขณะรับประทานอาหารร่วมกัน
กับผู้อื่น
15. ท่านตรวจวัดอุณหภูมิทกุ ครัง้ ก่อนเข้ าใช้ บริการสถานที่
เฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (n=452)
ระดับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.36 – 3.00)
252
55.8
ระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.68 – 2.35)
200
44.2
ระดับควรปรับปรุง (ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.67)
0
0.0
รวม
452
100.0
สรุ ปผลและเสนอแนะ
ผลการวิจัยครัง้ นีส้ ามารถนาไปใช้ ในพืน้ ที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัย บนพืน้ ที่สูง เพื่อ เป็ นแนวทางให้
หน่วยงานทางด้ านสาธารณสุขในเรื่ องพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสถาบันวิ จยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่พิจารณาให้ ทุนสนับสนุนการทาวิจัย รวมทัง้ ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ บ้านและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตาบลห้ วยชมภู อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและขอขอบพระคุณ
อาสาสมัครผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจยั ทุกท่าน
เอกสารอ้ างอิง
ณัฎฐวรรณ คาแสน. (2564). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื ้อไวรัสโควิด-19
ของประชาชนในเขตอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิ ทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี,
4(1), 33-48.
ธานี กล่อมใจ, จรรยา แก้ วใจบุญ และ ทักษิกา ชัชชวรัตน์. (2563). ความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเรื ่องการ
ป้องกันตนเอง จากการติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019. วารสารวิ จยั การพยาบาลและสุขภาพ,
21(2), 29-39.
รวิ ถิ่นปรี เปรม, อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์ และวาสนา ศิลางาม. (2564). ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ การประชุมวิ ชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้ง
ที ่ 8 “งานวิ ชาการรับใช้สงั คม”.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
Zhong, B. L., Luo, W., Li, H. M., Zhang, Q. Q., Liu, X. G., Li, W. T., & Li, Y. (2020). Knowledge,
attitudes, and practices towards COVID-1among Chinese residents during the rapid rise
period of the COVID-19outbreak: A quick online cross-sectional survey. International Journal
of Biological Sciences, 16(10), 1745–1752. doi: 10.7150/ijbs.45221.
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การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้ นา้ หมักชีวภาพ
Quality Improvement of Saline Soil by Using Bio-fermented Water
ชมภู่ เหนือศรี1* รติกร แสงห้ าว1 ฉัตรชนก เชียงโสม2 สุนิตา แสนแสง2 อังษณา พันธุ์โม้ 2
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* E-mail: chompooenvi@hotmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของน ้าหมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน โดย
นา้ หมักชีวภาพที่ใช้ ในการปรับปรุ งดินเค็มมีทงั ้ หมด 5 สูตร ได้ แก่ สูตรสับปะรด สูตรมะเฟื อง สูตรมะกรู ด สูตร
มะนาว และสูต รผสม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของนา้ หมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน พบว่า สูตรนา้ หมักชีวภาพที่มี
ประสิทธิภาพในการลดความเค็มได้ ดีที่สดุ คือ น ้าหมักชีวภาพสูตรมะนาวซึง่ มีประสิทธิภาพสูงถึงร้ อยละ 60.85
รองลงมาคือ สูตรมะเฟื อง (ร้ อยละ 58.73) สูตรสับปะรด (ร้ อยละ 46.66) สูตรมะกรูด (ร้ อยละ 25.45) และสูตร
ผสม (ร้ อยละ 10.77) ตามลาดับ สาหรับปริ มาณธาตุอาหารในดิน ได้ แก่ ปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม หลังจากการปรับปรุงดินด้ วยน ้าหมักชีวภาพ พบว่า ดินที่ใส่น ้าหมักสูตรมะนาวมีปริมาณธาตุอาหาร
น้ อยกว่าดินที่ใส่น ้าหมักสูตรมะเฟื อง ดังนันน
้ ้าหมักสูตรมะเฟื องจึงเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ ลดความเค็มของ
ดินและเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้ กบั ดิน
คาสาคัญ : น ้าหมักชีวภาพ; ดินเค็ม
Abstract
This research aimed to investigate efficiency of bio-fermented water in salinity reduction of
soil. There were five formulas of bio-fermented water including pineapple, star apple, kaffir lime, lemon,
and mixed formula. Data were analyzed by mean and standard deviation. The results were as follows
the efficiency of five bio-fermented water, i.e., pineapple, star apple, kaffir lime, lemon, and mixed formula,
in reducing salinity of soil. The efficiency was highest in lemon formula with 60.85% followed by star apple
(58.73%), pineapple (46.66%), kaffir lime (25.45%), and mixed formula (10.77%.), respectively. As for soil
nutrients, i.e., N, P, K, after improving by using bio-fermented water, the nutrients in soil with lemon formula
were lower than star apple formula. Consequently, bio-fermented water from star apple was suitable for
reducing salinity of soil and enhancing nutrients in soil.
Keywords: Bio-fermented water; Saline Soil
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บทนา
การใช้ น ้าหมักชีวภาพเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถนามาใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน น ้าหมักชีวภาพ
เป็ นของเหลวที่ได้ จากการหมักพืชหรื อสัตว์กบั น ้าตาลหรื อกากน ้าตาล จะมีจลุ ินทรี ย์ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นหลายชนิด
ธาตุอาหารพืช รวมทังสารประกอบที
้
่สกัดได้ จากเซลล์สตั ว์หลายชนิด ได้ แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน
เอนไซม์ และอื่นๆ ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่นอกจากจะเป็ นดินทรายหรื อดินร่ วนปนทรายซึ่งไม่
อุ้มน ้าวัตถุต้นกาเนิดดินเองที่มีแร่ ธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชในปริ มาณที่ต่าแล้ วยังมีการแพร่ กระจายของ
ดินเค็มเป็ นบริเวณกว้ างเกือบทุกจังหวัดคิดเป็ นพื ้นที่ประมาณ 17.8 ล้ านไร่ (อรุณี ยูวะนิยม, 2540) ในปั จจุบนั มี
การนานา้ หมักชีวภาพมาใช้ ประโยชน์เพื่อส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช (สาลี่ ชินสถิตย์ , 2544) ด้ านมิติการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม การใช้ น ้าหมักชีวภาพ ถือว่าเป็ นการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่ดีประการหนึ่ง เพราะเป็ นการนาของ
เหลือทิง้ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ (ณัฐพร บวบทอง และลักขณา มุ่งวัฒนา, 2548 อ้ างถึงใน ฆ้ องชัย คงดี , 2552)
ดังนัน้ คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปรั บปรุ งคุณภาพดินเค็มโดยใช้ นา้ หมักชีวภาพ เพื่อศึ กษา
คุณภาพของดินที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากใช้ น ้าหมัก ชีวภาพ และศึกษาประสิทธิภาพในการลดความเค็มของดิน
โดยใช้ น ้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ จะเป็ นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินเค็มให้ สามารถ
กลับมามีคณ
ุ ภาพที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้ น ้าหมักชีวภาพ มีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. พืน้ ที่เก็บตัวอย่ างดินและพืน้ ที่ทาการทดลอง
พืน้ ที่เก็บตัวอย่างดินเค็ม คือ พืน้ ที่บริ เวณอ่างเก็บนา้ หนองบ่อ บ้ านค้ อ ตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม และนามาทาการทดลองบริ เวณด้ านหลังอาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
2. การเตรียมดินและนา้ หมักชีวภาพที่ใช้ ในการทดลอง
2.1 ดินที่ใช้ ในการทดลอง
1) วิธีการเก็บตัวอย่างดิน เก็บตัวอย่างดินเค็มในเขตพืน้ ที่บริ เวณอ่างเก็บน ้าหนองบ่อ อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม ทาการเก็บดินแต่ละจุดโดยใช้ พลัว่ ขุดดินเป็ นรูปลิ่มลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจากนัน้
เก็บดิน โดยใช้ พลั่วแซะดินข้ างหลุมให้ ได้ ดินเป็ นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จนถึงก้ นหลุม ดินที่ได้ เก็บ
รวบรวมใส่ถงุ
2) วิธีการเตรี ยมดิน
ดินที่รวบรวมได้ ถกู นามาผึ่งให้ แห้ งในที่ร่ม เมื่อดินแห้ งแล้ วจึงนามาทาให้ ละเอียดโดยใช้ ครกบดดินแล้ ว
ร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เก็บตัวอย่างใส่ภาชนะที่แห้ งและปิ ดสนิท เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรั บการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพดิน และใช้ ในงานทดลองต่อไป
2.2 น ้าหมักชีวภาพ
2.2.1 วัตถุดิบที่ใช้ และวัสดุอปุ กรณ์
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1) สับปะรด มะเฟื อง มะกรูด มะนาว (ทังลู
้ ก)
2) กากน ้าตาล
3) หัวเชื ้อจุลินทรี ย์
4) น ้าสะอาด
5) ถังน ้าพลาสติกที่มีฝาปิ ดสาหรับใช้ เป็ นถังหมัก
6) เครื่ องชัง่
2.2.2 ขันตอนการท
้
าน ้าหมักชีวภาพ
สูตรการทาน ้าหมักชีวภาพ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1) หัน่ ผลไม้ แต่ละสูตรเป็ นชิ ้นเล็กๆ ลงไปในถังหมัก ปริมาณของส่วนผสมที่ใช้
ในการทาน ้าหมักแต่ละสูตร แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัดส่วนของการผสมของน ้าหมักชีวภาพทัง้ 5 สูตร
สัดส่ วนการผสมของนา้ หมักชีวภาพ
สูตรที่ ชนิดวัตถุดิบที่ใช้ นา้ หนักผลไม้ นา้ สะอาด กากนา้ ตาล หัวเชือ้ จุลลินทรีย์
หมัก
(กิโลกรัม)
(ลิตร)
(ลิตร)
(มิลลิลติ ร)
1
สับปะรด
10
10
2.5
15
2

มะเฟื อง

10

10

2.5

15

3

มะกรูด

10

10

2.5

15

4

มะนาว

10

10

2.5

15

5

สับปะรด
มะเฟื อง
มะกรูด
มะนาว

2.5
2.5
2.5
2.5

10

2.5

15

2) ผสมน ้ากับกากน ้าตาลให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน
3) เติมหัวเชื ้อจุลินทรี ย์เข้ มข้ นในน ้าและกากน ้าตาลแล้ วเทลงในถังที่ใส่ผลไม้ ที่มีรสเปรี ย้ วให้
ทัว่ ถึง ปิ ดถังหมัก เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องและปราศจากแสง
4) หมักไว้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วัน เมื่อเกิดเป็ นฝ้าสีขาว แสดงว่าใช้ ได้ แล้ ว
2.2.3 วิธีการนาน ้าหมักชีวภาพไปใช้ ในการทดลอง
1) กรองน ้าหมักเอาเฉพาะส่วนที่เป็ นน ้า ปริมาตร 20 มิลลิลิตร
2) นาน ้าหมักในข้ อ 1) มาผสมกับน ้าสะอาด ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร และผสมให้ เข้ ากัน
เพื่อนาไปรดดินเค็มในชุดการทดลอง
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3. การดาเนินการทดลอง
3.1 ชุดการทดลอง
กระถางที่ใช้ ในการทดลองเป็ นกระถางพลาสติกสีดา ขนาด 6 นิ ้ว จานวน 18 กระถาง โดยแต่ละชุดการ
ทดลองสามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
1) กระถางที่รดน ้าเปล่า จานวน 3 กระถาง (ชุดควบคุม)
2) กระถางที่ใช้ น ้าหมักชีวภาพสูตรที่ 1 คือ น ้าหมักสูตรสับปะรด จานวน 3 กระถาง
3) กระถางที่ใช้ น ้าหมักชีวภาพสูตรที่ 2 คือ น ้าหมักสูตรมะเฟื อง จานวน 3 กระถาง
4) กระถางที่ใช้ น ้าหมักชีวภาพสูตรที่ 3 คือ น ้าหมักสูตรมะกรูด จานวน 3 กระถาง
5) กระถางที่ใช้ น ้าหมักชีวภาพสูตรที่ 4 คือ น ้าหมักสูตรมะนาว จานวน 3 กระถาง
6) กระถางที่ใช้ น ้าหมักชีวภาพสูตรที่ 5 คือ น ้าหมักสูตรผสม จานวน 3 กระถาง
ทาการรดน ้าหมักชีวภาพที่เตรี ยมได้ จากข้ อ 2.2.3 ปริมาตร 200 มิลลิลิตรต่อกระถางต่อครัง้ โดยทาการ
รดสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ และทาการเก็บตัวอย่างดินจากทุกกระถางในสัปดาห์ที่ 4
3.2 การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพดินหลังการทดลอง
โดยดินแต่ละกระถางถูกเทออกมาทัง้ หมดและคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน แล้ วเกลี่ยตัวอย่างดินแผ่ให้ เป็ นรูป
วงกลมแล้ วแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนเท่ากัน และเลือกเก็บดินมาหนึ่งส่วน นาดินตัวอย่างที่เก็บได้ จากแต่ละกระถาง
นาไปผึ่งให้ แห้ งในที่ร่ม เมื่อดินแห้ งแล้ วจึงนามาทาให้ ละเอียดโดยใช้ ครกบดดินแล้ วร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 2
มิลลิเมตร เก็บตัวอย่างใส่ภาชนะที่แห้ งและปิ ดสนิท เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการวิเคราะห์คุณภาพดินหลังการ
ทดลอง
4. พารามิเตอร์ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คณ
ุ ภาพดิน
ทาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของดินก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพดินเค็มในพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ วิธี/เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพดิน
พารามิเตอร์
วิธี/เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ความเค็ม
ค่าการนาไฟฟ้า
ความเป็ นกรด-ด่าง
ปริมาณไนโตรเจนทังหมด
้
ปริมาณฟอสฟอรัส
ปริมาณโพแทสเซียม

Salinity Meter
EC Meter
pH Meter
Kjeldahl Method
Bray II and Murphy Riley Method
LDD Test Kit
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5. การศึกษาประสิทธิภาพของนา้ หมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน
การศึกษาประสิทธิภาพของน ้าหมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน นาข้ อมูลค่าความเค็มก่อนและหลัง
การปรับปรุงคุณภาพดินมาหาประสิทธิภาพ สามารถหาได้ จากสูตร ดังนี ้
ประสิทธิภาพของน ้าหมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน (ร้ อยละ) =
เมื่อ A = ค่าความเค็มของดินก่อนทาการปรับปรุง
B = ค่าความเค็มของดินหลังทาการปรับปรุง
6. สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลจากวิเคราะห์คณ
ุ ภาพดินทังก่
้ อนและหลังการปรับปรุงดินเค็มได้ นามาทาการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
โดยสถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการศึกษาคุณภาพของดินเค็มก่อนการปรับปรุงโดยใช้ น ้าหมักชีวภาพมีคา่ ความเค็ม (Salinity)
เท่ากับ 6.13 พีพีที ค่าการนาไฟฟ้า (EC) เท่ากับ 26.0 มิลลิซเี มนต่อเซนติเมตร ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ
5.23 ปริมาณไนโตรเจนทังหมด
้
(TN) เท่ากับร้ อยละ 0.005 ปริมาณฟอสฟอรัส (P) เท่ากับ 1.06 พีพีเอ็ม และ
ปริมาณโพแทสเซียม (K) เท่ากับ 91-120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คุณภาพของดินหลังการปรับปรุง มีค่าความเค็ม
เฉลี่ยในช่วง 2.40-5.47 พีพีที ค่าการนาไฟฟ้า เฉลี่ยในช่วง 21.4-30.8 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร ค่าความเป็ น
กรด-ด่าง เฉลี่ยในช่วง 4.87-5.48 ปริมาณไนโตรเจนทังหมด
้
เฉลี่ยในช่วงร้ อยละ 0.002-0.027 ปริมาณ
ฟอสฟอรัส เฉลี่ยในช่วง 0.94-13.59 พีพีเอ็ม และปริมาณโพแทสเซียม มีค่ามากกว่า 91 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่
สามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 3
ประสิทธิภาพของน ้าหมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน พบว่า ดินที่ใช้ น ้าหมักสูตรสับปะรด
มะเฟื อง มะกรูด มะนาว และผสม มีประสิทธิภาพเท่ากับร้ อยละ 46.66, 58.73, 25.45, 60.85 และ 10.77
ตามลาดับ ดังภาพที่ 1

89

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 3: คุณภาพของดินก่อนและหลังการปรับปรุงโดยใช้ น ้าหมักชีวภาพ
คุณภาพของดินเค็ม
สูตรนา้ หมัก
ค่ าความ ค่ าการนา ค่ าความ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ชีวภาพ
เค็ม
ไฟฟ้ า เป็ นกรด- ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
ด่ าง
(ppt)
(mS/cm)
(%)
(ppm)
(mg/kg)
ดินก่อนการทดลอง
6.13
26.0
5.23
0.005
1.06
91-120
ดินชุดควบคุม
5.37
21.4
5.48
0.006
13.46
91-120
ดินปรับปรุง
3.27
30.8
4.87
0.027
13.59
91-120
สูตรสับปะรด
ดินปรับปรุง
2.53
26.3
5.09
0.007
12.33
> 120
สูตรมะเฟื อง
ดินปรับปรุง
4.57
25.3
5.41
0.006
7.58
91-120
สูตรมะกรูด
ดินปรับปรุง
2.40
26.1
5.31
0.002
0.94
> 120
สูตรมะนาว
ดินปรับปรุง
5.47
24.9
5.36
0.013
13.46
> 120
สูตรผสม
หมายเหตุ
ppt
= ส่วนในพันส่วน
mS/cm = มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
%
= ร้ อยละ
ppm = ส่วนในล้ านส่วน
mg/kg = มิลกรัมต่อกิโลกรัม

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพของน ้าหมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน
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โดยสูตรน ้าหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการลดความเค็มได้ ดีที่สดุ คือ น ้าหมักชีวภาพสูตรมะนาวซึง่
มีประสิทธิภาพสูงถึง ร้ อยละ 60.85 รองลงมา คือ สูตรมะเฟื อง ทังนี
้ ้แม้ น ้าหมักสูตรมะนาวจะสามารถลดความ
เค็มของดินได้ ดี แต่ธาตุอาหารของพืช ได้ แก่ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีปริมาณต่ากว่าใน
สูตรมะเฟื อง โดยปริ มาณไนโตรเจนทัง้ หมดของดินหลังปรับปรุ งด้ วยนา้ หมักสูตรมะนาวมีค่า เท่ากับ 0.002%
ในขณะที่สตู รมะเฟื องมีค่าเท่ากับ 0.007% โดยทัว่ ไปพืชแต่ละชนิดจะต้ องการปริ มาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน
เช่น ดินที่เหมาะกับการปลูกยางพารา หากมีปริมาณไนโตรเจนต่ากว่าร้ อยละ 0.11 ถือว่าอยู่ในระดับต่า (ภรภัทร
สุชาติกูล, 2560) และปริ มาณฟอสฟอรัส ดินที่ปรับปรุงโดยน ้าหมักชีวภาพสูตรมะนาว มีค่า เท่ากับ 0.94 พีพีเอ็ม
และสูตรมะเฟื อง มีค่า 12.33 พีพีเอ็ม ทังนี
้ ้ ปริ มาณฟอสฟอรัสพบในดินหลังการปรับปรุงด้ วยน ้าหมักชีวภาพ มี
ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ น้ ทุก สูตรยกเว้ น น า้ หมักสูต รมะนาว ฟอสฟอรั สเป็ น ธาตุอ าหารที่ พืช ต้ อ งการ ในปริ มาณมาก
ฟอสฟอรัสที่พบในพืชเกือบทังหมดมาจากดิ
้
น โดยปกติฟอสฟอรัสจะมีอยู่ในดินต่ามากเป็ นสาเหตุทาให้ ดินขาด
ฟอสฟอรัส ดังนันการวิ
้
เคราะห์ระดับฟอสฟอรัสในดินก่อนปลูกพืชจึงมีความจาเป็ น โดยปริ มาณฟอสฟอรัสที่มี
ค่าอยู่ระหว่าง 6-12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถือว่าอยู่ในระดับต่า อาจมีผลทาให้ ได้ ผลผลผลิตระหว่างร้ อยละ 5075 ของผลผลิตสูงสุดส่วนปริ มาณฟอสฟอรั สที่อยู่ในช่วง 13-25 มิลลิกรั มต่อกิโลกรั ม มีผลทาให้ ได้ ผลผลิ ต
ระหว่างร้ อยละ 75-100 ของผลผลิตสูงสุด (สานัก วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน , 2547)
ปริ มาณโพแทสเซียมของดินที่ใช้ นา้ หมักสูตรมะเฟื อง สูตรมะนาว มีค่าโพแทสเซียมสูงกว่า 120 มิลลิกรัมต่อ
กิ โ ล ก รั ม ซึ่ ง เ ป็ น ป ริ ม า ณ ที่ สู ง ขึ ้ น แ ล ะ เ พี ย ง พ อ กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง พื ช แ ล ะ เ ห ลื อ ใ ช้
มีผลทาให้ ได้ ผลผลิตร้ อยละ 100 ของผลผลิตสูงสุด และมีธาตุโพแทสเซียมสารองไว้ ใช้ ต่อ ไปได้ อีก (สานัก
วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2547)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาคุณภาพของดินเค็มก่อนการปรับปรุงโดยใช้ น ้าหมักชีวภาพ โดยใช้ น ้าหมักชีวภาพจาก
สับปะรด มะเฟื อง มะกรูด มะนาว และสูตรผสมระหว่างผลไม้ ทงั ้ 4 ชนิด พบว่า สูตรที่มีประสิทธิภาพในการลด
ความเค็มได้ ดีที่สุด คือ นา้ หมักชีวภาพสูตรมะนาวซึ่งมีประสิทธิ ภาพสูงถึง ร้ อยละ 60.85 รองลงมา คือ สูตร
มะเฟื อง แม้ น า้ หมักสูตรมะนาวจะสามารถลดความเค็ มของดิน ได้ ดี แต่ ธ าตุอาหารของพืช ได้ แ ก่ ปริ ม าณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีปริมาณต่ากว่าในสูตรมะเฟื อง ดังนันสู
้ ตรมะเฟื องจึงเหมาะสาหรับการ
นาไปใช้ ลดความเค็มและเพิ่มสารอาหารให้ กบั ดิน ทังนี
้ ้การเลือกใช้ น ้าหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ย์ที่เหมาะสม
สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้ ดีกว่าการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ปริมาณ
ธาตุอาหารหลักที่มีสงู ในปุ๋ ยอินทรี ย์แต่ละชนิดไม่ได้ ทาให้ ผลผลิตของพืชผักต่างๆ เพิ่มสูงเสมอไป
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดาต่อการยับยัง้ เชื อ้
แบคทีเรี ย โดยวิธีการสกัดแบบมาเซอเรชัน (maceration) โดยใช้ เอทานอลความเข้ มข้ น 95 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นตัวทา
ละลาย จากนันน
้ าไประเหยด้ วยเครื่ องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) นาสารที่สกัดได้ มาเจือ
จางแบบลาดับสอง (two-fold serial dilution) ด้ วย ไดเมททิล ซัลฟอกไซด์ (dimethyl sulfoxide; DMSO) ความ
เข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์ จานวน 5 ระดับคือ 500, 250, 125, 62.5 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทดสอบการ
ยับยัง้ การเจริ ญ เติบโตของเชือ้ แบคทีเรี ยก่อโรค 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
ด้ วยวิธี agar well diffusion ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
เชือ้ แบคทีเรี ย S. aureus ที่ความเข้ มข้ น 500, 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ที่ความเข้ มข้ นที่ 62.5 และ
31.25 มิ ลลิก รั ม ต่ อมิ ลลิ ลิต ร ไม่ เกิด บริ เวณยับ ยัง้ (inhibition zone) สาหรับ แบคที เรี ย ก่ อโรค E. coli ซึ่งเป็ น
แบคทีเรี ยแกรมลบ สามารถยับยัง้ การเจริ ญเติบโตได้ ได้ ดีที่สุดที่ความเข้ มข้ น 500, 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ แต่ที่ความเข้ มข้ นตั ้งแต่ 125, 62.5, 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรไม่เกิดการยับยัง้
คาสาคัญ : สารสกัดหยาบ; สะเดา; Staphylococcus aureus Escherichia coli
Abstract
The objective of this research was to study the effect of neem bark crude extract on the
inhibition of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Maceration method with 9 5 % ethanol
solvent was applied. After evaporation by rotary evaporator, the extract was diluted with 1 0 %
Dimethyl sulfoxide solvent (DMSO) at two-fold serial dilution. The concentrations were 500, 250, 125,
62.5 and 31.25 mg / ml. Inhibition growth of two pathogenic bacteria, Staphylococcus aureus and
Escherichia coli, was tested by agar well diffusion method. The results showed that crude neem bark
extract inhibited the growth of S. aureus bacteria at concentrations of 500, 250 and 125 mg/ml
meanwhile, at concentrations of 62.5 and 31.25 mg/ml no inhibition zone was formed. For pathogenic
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bacteria E. coli, which is gram negative bacteria, inhibited growth was only at concentrations of 500,
and 250 mg/ml.
Keywords: crude extract; neem; Staphylococcus aureus; Escherichia coli
บทนา
พืช สมุน ไพรมี ค วามสาคัญ กับ ประเทศไทยทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ และสังคม กล่าวคื อได้ มี การน าพื ช
สมุนไพรมาใช้ เป็ นยารักษาโรค อาหาร ตลอดจนเป็ นเครื่ องสาอาง ซึ่งช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผลิตภัณฑ์ยา
และวัตถุดิบตัวยาแผนปั จจุบนั จากต่างประเทศได้ การใช้ สมุนไพรนอกจากได้ ผลดีในทางตรงแล้ ว ยังให้ ประโยชน์
ทางอ้ อมกับสุขภาพร่างกายด้ านอื่น ๆ ด้ วย เช่น ช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง เพิ่มภูมิค้ มุ กันโรค และ
ช่วยลดอันตรายจากผลข้ างเคียงของการใช้ ยาแผนปั จจุบัน สารชนิดต่าง ๆ ที่เป็ นส่วนประกอบที่อยู่ในพืชเป็ น
แหล่ งสาคัญ ในการน ามาใช้ ต่ อสู้กั บ ความเจ็บ ป่ วย รวมไปถึ งโรคติด เชือ้ ได้ เป็ น อย่ างดี ประกอบกับ ปั ญ หา
ทางการแพทย์ ปั จ จุ บัน ที่ เกิ ด ขึ น้ จากการดื อ้ ยาของเชื อ้ แบคที เรี ย จ านวนมาก (อารยา ข้ อ ค้ า , 2563) อัน
เนื่องมาจากการใช้ สารปฏิชีวนะในการต้ านเชื ้อจุลินทรี ย์และมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สาร
ปฏิชีวนะเพื่อกระตุ้นการเจริ ญเติบโต (growth promoter) ควบคุมพยาธิและโรคในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงสัตว์
เพื่อเป็ นอาหาร ในปั จจุบันมีแนวโน้ มที่จะมีการใช้ สารปฏิชีวนะลดน้ อยลงเรื่ อย ๆ ทัง้ นีเ้ พื่อสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภคทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ และเพื่อให้ ได้ ตามความต้ องการขององค์การการค้ าโลก (WTO)
สหภาพยุโรปได้ ประกาศว่าจะห้ ามใช้ สารปฏิชีวนะทุกชนิดเป็ นสารเร่งการเติบโตในสัตว์ด้วยทางเลือกที่ประเทศ
ไทยต้ องดาเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การนาสมุนไพรที่มีอยู่เป็ นจานวนมากและหลากหลายชนิดมาทาการวิจยั
และประยุกต์ใช้ แทนสารปฏิชีวนะ มีรายงานวิจยั หลายเรื่ องที่รายงานถึงฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยของสมุนไพรทังแก
้
รมบวกและแกรมลบ (วัช ริ น ทร์ รั งสี ภาณุ รัต น์ , พัช รี กัม มารเจษฎากุล, และอิสยา จัน ทร์ วิท ยานุชิต , 2559;
Jarriyawattanachaikul, Chaveerach, & Chokesajjawatee, 2016) ด้ วยเหตุนีส้ มุนไพรจึ งยังคงเป็ นรากฐาน
ของการแพทย์ สมัยใหม่ สะเดาเป็ นพื ชสมุนไพรชนิ ดหนึ่งที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าเป็ นผัก
สมุนไพรพืน้ บ้ านที่อุดมไปด้ วยคุณค่าทางโภชนาการ โปรตีน แร่ธาตุและวิตามินที่จาเป็ นต่อร่ างกาย มีสารต้ าน
อนุมลู อิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง สามารถ
ยับยังเชื
้ ้อรา แบคทีเรี ยและเชื ้อไวรัสสูง
Staphylococcus aureus เป็ น แบคที เรี ย ที่ มี ค วามสาคัญ ในทางการแพทย์ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจาก
แบคทีเรี ยชนิดนี ้สามารถก่อให้ เกิดโรคในมนุษย์ได้ หลากหลายรูปแบบ และทุกบริ เวณของร่ างกาย ตั ้งแต่การติด
เชือ้ บนผิวหนัง การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ (respiratory tract infection) การติดเชือ้ ในระบบทางเดิน
อาหารไปจนถึงการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต ซึ่งการติดเชือ้ S.aureus นี ้ อาจเริ่ มต้ นมาจากการติดเชือ้ ไวรัส เช่น
ไวรัสไข้ หวัดใหญ่จึงทาให้ ผ้ คู นมีภาวะ ภูมิค้ มุ กันบกพร่อง จนสามารถติดเชื ้อ S. aureus ได้ (ประสาทพร บริ สทุ ธิ์
เพ็ ชร, พิ ทัย กาญบุตร และ สาธร พรตระกูลพิพัฒ น์ , 2551) ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการติ ดเชือ้ S.
aureus ที่ สาคัญ ได้ แ ก่ การเกิ ด การอัก เสบเป็ น หนองในต าแหน่ ง ที่ ติ ด เชื อ้ หรื อ อาจท าให้ เกิ ด เป็ น ฝี ห นอง
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(abscess) บริเวณผิวหนัง รวมถึงบริเวณเนื ้อเยื่อใต้ ผิวหนังได้ ด้วย ซึง่ เชื ้อจากรอยโรคอาจมีการแพร่กระจายเข้ าสู่
เส้ น เลื อดไปยังส่ วนต่างๆ ของร่ างกายจึงท าให้ เชือ้ S. aureus สามารถก่อ โรคติ ดเชือ้ ตามระบบต่ าง ๆ ของ
ร่างกายได้ โดยอาจพบเชื ้อ Staphylococcus aureus ได้ ในทางเดินหายใจ ลาคอ เส้ นผม รวมถึงผิวหนังของผู้ที่
ปฏิบตั ิงานที่ต้องสัมผัส
Escherichia coli เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยประจาถิ่น (normal flora) ที่พบได้ ในลาไส้ ของคนและสัตว์เลือดอุ่น
โดยปกติจะไม่ทาอันตรายหรื อก่อโรคร้ ายแรง เมื่ออยู่ในลาไส้ จะช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้ าไป แต่หาก
เชื ้อ E. coli ลุกล ้า เข้ าสู่ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายก็จะทาให้ เกิดโรคติดเชือ้ รุนแรง เช่น โรคติดเชื ้อระบบทางเดิน
ปั สสาวะ และการติดเชือ้ ในกระแสเลือด เป็ นต้ น และมีเชื ้อ E. coli บางสายพันธุ์ที่ทาให้ เกิดโรคอุจจาระร่ วงได้
โดยการปนเปื อ้ นของเชื ้อ ในอาหารหรื อนา้ ดื่ม ทัง้ นีเ้ ชือ้ E. coli ที่สามารถก่อโรคอุจจาระร่ วง (Diarrheagenic
Escherichia coli) จะมีกลไกการก่อโรคและสามารถ สร้ างสารพิษได้ (ภัทรชัย กีรสิน, 2552)
ดังนัน้ ถึงแม้ ว่าการใช้ สารสกัดจากสะเดาจะใช้ ในการควบคุมโรคทางปศุสัตว์ เป็ นส่วนมากแต่ จาก
ปั ญ หาการแพร่ กระจายของแบคทีเรี ยดังกล่าวผู้วิจัยจึง สนใจที่จะใช้ สารสกัดจากเปลือกสะเดามายับยัง้ การ
เจริ ญเติบโตของเชื ้อ S. aureus และ E. coli เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ สมุนไพรไทยให้ เกิดประโยชน์ทางยาอีก
ทางหนึ่ง
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การศึกษาวิจัยนีเ้ พื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกั ดจากเปลือกสะเดา ต่อการยับยัง้ การเจริ ญของเชือ้
แบคทีเรี ย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ในห้ องปฏิบตั ิการ โดยมีรายละเอียดการศึกษาวิจยั
ดังนี ้
1. นาเปลือกสะเดาบริ เวณกิ่งมาเลาะเปลือกออก นาเปลือกที่ได้ ไปตากและนาไปอบด้ วยเครื่ องอบลม
ร้ อน (hot air oven) อุณหภูมิ 45 -50 องศาเซนเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
2. นาเปลือกสะเดาบริเวณที่ปั่นละเอียดแล้ วมาใส่ในขวด Duran ขนาด 2000 มิลลิลิตร แล้ วเติมตัวทา
ละลาย เอทานอล 95 เปอร์ เซ็นต์ ใส่ให้ ท่วมตัวอย่างในอัตราส่วน 1: 4 (ตัวอย่างเปลือกสะเดาปั่ นละเอียด 1 กรัม :
เอทานอล 4 มิลลิลิตร) ห่อด้ วยถุงดานาไปใส่ในเครื่ องเขย่าสาร (orbital shaker) เป็ นเวลา 4 วัน
3. เมื่อครบ 4 วัน นามากรองส่วนที่เป็ นของเหลวด้ วยกระดาษกรอง (Whatman no.1) เพื่อแยกชิ ้นส่วน
ของเปลือกออกจากของเหลวให้ มากที่สดุ แล้ วเก็บให้ พ้นแสงในขวดสีชาและห่อด้ วยอลูมิเนียมฟอยล์
4. จากนันน
้ าสารละลายที่ได้ จากการสกัดไประเหยตัวทาละลายออกด้ วยเครื่ องระเหยสารแบบหมุน
ภายใต้ สญ
ุ ญากาศ (rotary evaporator) โดยระเหยเอทานอลที่อณ
ุ หภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 200220 มิลลิบาร์ ความเร็วรอบ 110 รอบต่อนาที โดยสารสกัดในขวดระเหยจะได้ สารสกัดที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลว
แล้ วคานวณร้ อยละของผลผลิต (yield) ตามสูตร
ร้ อยละของผลิต = น ้าหนักของสารสกัดหยาบ (กรัม) X 100
น ้าหนักเปลือกสะเดาแห้ ง (กรัม)
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5. บรรจุสารสกัดไว้ ในหลอด ขวดสีชาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -4 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ ในการศึกษาต่อไป
6. เตรี ยมสารสกัดที่จะใช้ ทดสอบที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ โดยนาส่วนสารสกัดหยาบที่ได้ มาละลาย
ด้ วยไดเมททิล ซัลฟอกไซด์ (dimethyl sulfoxide; DMSO) ความเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์ ในอัตราส่วนของสาร
สกัดต่อ DMSO ดังนี ้ 1:1, 1:2, 1:3 ไปจนถึง 1:5 ทาการเจือจาง ลาดับสอง (two-fold serial dilution) จนกระทัง่
ได้ 5 ความเข้ มข้ นคือ 500, 250, 125, 62.5, และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
7. น าแบคที เ รี ย S. Aureus และ E. coli จากห้ องปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยา ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเพาะเชือ้ โดยทาการขีดเชือ้ (streak plate) ลงบนจานอาหาร nutrient agar
(NA) บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18-22 ชัว่ โมง เพื่อให้ ได้ โคโลนีเดี่ยว
8. นาเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ได้ ไปทาสารละลายเพื่อวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้
ได้ ค่าดูดกลืนแสงประมาณ 0.80 – 1.00 จะได้ เชื ้อประมาณ 108 โคโลนีฟอร์ มมิ่ง ยูนิตต่อมิลลิลิตร (cfu/ml) ใช้
ส าลี แ บบก้ านที่ ผ่ า นการฆ่ า เชื อ้ แล้ ว จุ่ ม ลงในเชื อ้ S. aureus และ E. coli แล้ ว ท าการ swab ลงบนอาหาร
Mueller-Hinton agar โดยแต่ละเชื ้อ จะทาการ swab ทังหมดเชื
้
้อละ 3 จาน (3 ซ ้า) รอจนผิวหน้ าอาหารแห้ ง
9. นาเชื ้อแบคทีเรี ย S aureus และ E. coli มาถ่ายโคโลนีลงใน BaCl2 ที่อยู่ในหลอดทดลองจากนันท
้ า
การเที ยบความขุ่นกับ เชือ้ เริ่ ม ต้ น (ตามข้ อ 8) เพื่ อให้ ได้ ความขุ่น เที ยบกับ สารละลายมาตรฐาน เมื่ อผิวหน้ า
อาหารแห้ งแล้ ว ใช้ หวั หลอดหยดสารที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ที่ผ่านการฆ่าเชื ้อแล้ วเจาะลงบนอาหารที่
ผ่านการ swab แล้ ว รวม 7 หลุม
10. ใช้ ไมโครปิ เปต หยดสารสกัดที่ทาการเจือจางในข้ อ 6 ลงในหลุมที่เจาะไว้ หลุมละ 30 ไมโครลิตร
โดยใช้ ยาเตตระไซคลิน (tetracycline) เป็ นตัวควบคุมเชิงบวก (positive control) และใช้ DMSO ความเข้ มข้ น
10 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นตัวควบคุมเชิงลบ (negative control)
11. นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18-22 ชั่วโมง บันทึกผลการทดสอบโดยวัดเส้ น
ผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยัง้ (inhibition zone) เป็ นหน่วยมิลลิเมตร โดยทาการวัด 4 แนว แล้ วลบขนาดของ
หลุม (6 มิลลิเมตร) ออกทุกแนว ก่อนนาไปหาค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยัง้
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลอง
การสกัดสารสกัดจากเปลือกสะเดา ด้ วยวิธี maceration โดยใช้ เอทานอล 95 เปอร์ เซ็นต์เป็ นตัวทา
ละลาย ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 4 วัน หลังจากผ่านขันตอนการระเหยตั
้
วทาละลายออกแล้ ว จะได้ สารสกัดหยาบ
จากเปลื อ กสะเดาที่ มี ลัก ษณะเป็ น ของเหลวข้ น หนื ด สี น า้ ตาลแดง มี ค่ า ร้ อยละของผลผลิ ต เท่ า กั บ 15.73
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ร้ อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดา
ชนิดของสาร
ตัวทาละลาย
น ้าหนักสด
น ้าหนักแห้ ง
สกัด
(กรัม)
(กรัม)
เปลือกสะเดา

เอทานอล 95
เปอร์ เซ็นต์

450

300

น ้าหนักสารสกัด
หยาบ (กรัม)

ร้ อยละผลผลิต
(น ้าหนัก/
น ้าหนัก)

47.20

15.73

เมื่อนามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรค 2 ชนิด คือ
S. aureus และ E. coli ด้ วยวิธี agar well diffusion ได้ ผลการทดลองดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์ของสารสกัดหยาบจาก
เปลือกสะเดา
ความเข้ มข้ นของสารสกัด
ขนาดเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางของ Inhibition zone (มิลลิเมตร)
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Tetracycline (1.25)
15.86a± 2.96
16.53a±1.90
DMSO 10%
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
500
10.10b ± 0.10
12.34b± 0.19
250
9.10bc ± 0.96
10.96c ± 0.41
125
7.32cd± 0.26
0.00 ± 0.00
62.5
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
31.25
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
หมายเหตุ
ขนาดหลุ ม เท่ า กั บ 6.00 มิ ล ลิ เ มตร ค่ า 0.00 คื อ ไม่ เ กิ ด Inhibition zone และ ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในสดมถ์ หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
จากตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรี ย S.
aureus ได้ ดีที่สดุ ที่ค่าความเข้ มข้ น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และที่ความเข้ มข้ นตั ้งแต่ 31.25 - 62.5 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดบริ เวณยับยังเที
้ ยบกับ DMSO ความเข้ มข้ น 10% ส่วนเชื ้อ E. coli เกิดการยับยังได้
้ ดีที่สดุ ที่
ค่าความเข้ มข้ น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และที่ความเข้ มข้ นตั ้งแต่ 31.25 - 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่เกิด
บริเวณยับยัง้
เมื่อนามาหาค่าความเข้ มข้ นต่าสุดที่สามารถยับยัง้ การเจริ ญเติบโต (MIC) ของเชือ้ S. aureus และ
E. coli ด้ วยวิธี Macro broth dilution technique ได้ ผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่า MIC ของสารสกัดจากเปลือกสะเดาในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย S. aureus
และ E. coli
ความเข้ มข้ นของสารสกัด (มิลลิกรัม
S. aureus
E. coli
ต่อมิลลิลิตร)
500
250
125
+
62.5
+
+
31.25
+
+
หมายเหตุ
เครื่ องหมาย - หมายถึงเชื ้อแบคทีเรี ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้
เครื่ องหมาย + หมายถึงเกิดการเจริญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย
การศึกษาหาความเข้ มข้ นต่า สุดที่สามารถฆ่าเชือ้ จุลินทรี ย์ (minimal bactericidal concentration;
MBC) ของเชื ้อ S. aureus และ E. coli ได้ ผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่ า MBC ของสารสกั ด เปลื อ กสะเดาด้ วยวิ ธี ก ารผ่ า นความร้ อนต่ อ เนื่ อ งและวิ ธี ก ารแช่ ห มั ก
เชื ้อจุลินทรี ย์ S. aureus และ E. coli
เชื ้อ
ความเข้ มข้ นของสารสกัด
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
S. aureus
E. coli
500
-

หมายเหตุ

250
125
+
62.5
+
+
เครื่ องหมาย - หมายถึงไม่มีโคโลนีของเชื ้อแบคทีเรี ยขึ ้นบนผิวหน้ าอาหาร
เครื่ องหมาย + หมายถึงมีโคโลนีของเชื ้อแบคทีเรี ยขึ ้นบนผิวหน้ าอาหาร

อภิปรายผล
จากการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดาที่ ความเข้ มข้ นต่ าง ๆ ด้ วยวิธี agar well
diffusion ทาการทดสอบเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานเตตระไซคลิน และ DMSO ความเข้ มข้ น10 เปอร์ เซ็นต์
พบว่าสารสกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย ได้ ทังนี
้ ม้ ีรายงานว่าในเปลือกสะเดามีแทนนินเป็ น
ส่วนประกอบซึ่งพบว่ามีปริ มาณคอนเดนซ์แทนนิน สูงถึง 32-34 กรัมต่อกิโลกรัมวัตถุแห้ ง (Basu and Kirtikar,
1980) ซึง่ แทนนินสามารถยับยังการเจริ
้
ญของจุลินทรี ย์ได้ หลายชนิด รวมทัง้ S. aureus (Akiyama et al., 2001)
แทนนินมีรสฝาดสามารถจับตัวกับโปรตีนได้ สามารถละลายได้ ดีในน ้า แอลกอฮอล์ อะซิโตน ไม่ละลายในอีเทอร์
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และทาปฏิกิริยากับเกลือของเหล็ กได้ สารประกอบสีน ้าเงินหรื อสีเขียวในสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็ นด่าง แทน
นินจะดูดซับออกซิเจนเปลี่ยนสารละลายเป็ นสีคลา้ ขึน้ และทาปฏิกิริยากับ โพแทสเซียมเฟอริ คไซยาไนด์และ
แอมโมเนียเปลี่ยนเป็ นสีแดงเข้ ม สาหรับพืชในประเทศไทยที่มีแทนนินเป็ นส่วนประกอบ ได้ แก่เปลือกสะเดา
เปลือกทับทิม เปลือกอบเชยเปลือกมังคุด ใบขนุน ใบฝรั่ง ใบหรื อเปลือกสีเสียด ใบชา ใบกระถิน พืชตระกูลถั่ว
เปลือก และผลกล้ วย เป็ นต้ น (ปราโมทย์ แพงคาและโอภาส พิมพา, 2545) นอกจากนันในเปลื
้
อกของสะเดายัง
พบสาร azadirachtin 0.25 เปอร์ เซ็นต์ w/w (สมนึก ลิ ้มเจริญ, 2553) ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงและเชื ้อราได้ ด้วย
(ขวัญชัย สมบัติศิริ, 2542) การที่สารสกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยับยัง้ S. aureus ซึง่ เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก
ได้ ดีกว่า E. coli ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบนัน้ อาจเป็ นเพราะแบคทีเรี ยแกรมลบมีเมมเบรนชันนอกที
้
่มีไลโปโพลี่
แซคคาร์ ไรด์ (Lipopolysaccharide) เป็ นองค์ประกอบ มี หน้ าที่ ป้องกัน สารไม่ ให้ เข้ าสู่ ภายในเซลล์ในขณะที่
แบคที เรี ยแกรมบวกไม่มีเมมเบรนชัน้ นอก สารจึงเข้ าสู่ภายในเซลล์ได้ (Shan, Cai, Brooks & Corke, 2007)
ทังนี
้ ้สารต้ านแบคทีเรี ยส่วนใหญ่จะสามารถยับยังแบคที
้
เรี ยได้ โดยการทาลายผนังเซลล์ของแบคทีเรี ย ทาให้ ผนัง
เซลล์ไม่สามารถควบคุมการไหลเข้ าออกของของเหลวภายในเซลล์ได้ โดยพบว่าถึงแม้ ว่าผนังเซลล์แบคทีเรี ยแก
รมลบจะมีชนของเปปติ
ั้
โดไกลแคน (peptidoglycan) บางกว่าชันเปปติ
้
โดไกลแคนที่พบในแบคทีเรี ยแกรมบวก
แต่แบคทีเรี ยแกรมบวกไม่มีผนังเซลล์ชนนอกที
ั้
่มีองค์ประกอบที่เป็ นลิโปพอลิแซกคาไรด์ (lipopolysaccharide,
LPS) ส่งผลให้ สารต้ านแบคทีเรี ยสามารถเข้ าทาลายชันเปปติ
้
โดไกลแคนของแบคทีเรี ยแกรมบวกและเข้ าทาลาย
ส่วนของผนังเซลล์อื่น ๆ เป็ นลาดับจนถึงองค์ประกอบภายในเซลล์ของแบคทีเรี ยแกรมบวกได้ มากกว่าแบคทีเรี ย
แกรมลบ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั หลายงานวิจยั ที่รายงานว่าสารสกัดจากส่วนต่างๆของสะเดา สามารถยับยัง้
แบคทีเรี ยแกรมบวกได้ มากกว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ (Chakrapani et al., 2013) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากในสารสกัด
มีองค์ประกอบของแทนนิน ที่สามารถทาลายชัน้ LPS ที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยแกรมบวกและเข้ าทาลายชันเป
้
ปติโดไกลแคน และส่วนต่างๆ ภายในเซลล์เป็ นลาดับ และส่งผลต่อการยับยังการมี
้
ชีวิตรอดของแบคทีเรี ยแกรม
บวกได้ (Parekh and Chanda, 2007) นอกจากนันยั
้ งพบว่าสารประกอบแทนนินที่พบในสะเดาสามารถยับยัง้
การเจริญของเชื ้อ แบคทีเรี ยชนิดอื่นๆ ได้ อีกด้ วย (Chung et al., 1998; Banso & Adeyemo, 2007; Doss
et al., 2009).
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
สารสกัดจากเปลือกสะเดาสารมารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย S. aureus ที่ความเข้ มข้ น
500, 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ที่ความเข้ มข้ นที่ 62.5 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่สามารถ
ยับยังได้
้ สาหรับแบคทีเรี ยก่อโรค E. coli ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตได้ ได้ ดีที่สุดที่
ความเข้ มข้ น 500, 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ และที่ความเข้ มข้ นตั ้งแต่ 125, 62.5, 31.25 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดบริเวณยับยัง้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั เห็นว่านอกจากจะใช้ สะเดาในการควบคุมโรคทางปศุ
สัตว์แล้ วยังสามารถนามาควบคุมจุลินทรี ย์ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านอื่นๆ ได้ ด้วย โดยเฉพาะประโยชน์ทางยา เนื่องจาก
สะเดาเป็ นพืชที่หาง่ายและสามารถสกัดเองได้ ไม่ยาก
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ข้ อเสนอแนะ
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้ อนของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสม
ระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวและนา้ ยางพาราโดยอัตราส่วนเส้ นใยมะพร้ าวและนา้ ยางพาราที่ใช้ คือ 10:90 20:80 และ
30:70 โดยน ้าหนัก คุณสมบัติที่ทาการศึกษามีดงั นี ้ ค่าการนาความร้ อนทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177-19 การ
ลามไฟทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D635-18 ความหนาแน่น การดูดซึมนา้ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C570
และสมบัติการโค้ งงอทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 พบว่าฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใย
มะพร้ าวกับนา้ ยางพาราในอัตราส่วน 30:70 โดยนา้ หนัก มีค่าการนาความร้ อนที่ต่า ไม่ติดไฟ และแข็งแรงกว่า
อัตราส่วนอื่น ส่วนนา้ หนักหรื อความหนาแน่นและการดูดซับนา้ มีแนวโน้ มสูงขึน้ ตามปริ มาณเส้ นใยที่เพิ่มขึน้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ การนาความร้ อนของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับนา้
ยางพาราในอัตราส่วน 30:70 โดยนา้ หนัก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.051 W/m·K กับฉนวนใยแก้ ว ที่ได้ จากเชิงพาณิชย์มีค่า
เท่ากับ 0.035 W/m·K จะเห็นได้ ว่าฉนวนกันความร้ อนจากเส้ นใยธรรมชาติมีค่าการนาความร้ อนที่สูงกว่าฉนวนใย
แก้ ว
คาสาคัญ: เส้ นใยมะพร้ าว; น ้ายางพารา; ฉนวนกันความร้ อน; การนาความร้ อน
Abstract
This research was studied the physical and thermal properties of thermal insulation made from
coconut fiber and natural rubber latex composite material. The research used coconut fiber with natural
rubber latex in the ratio of 10:90, 20:80 and 30:70 by weight. The qualifications studied were as follows:
the thermal conductivity according to ASTM C177-19 standard, fire spread according to ASTM D635-18
standard, density, water absorption according to ASTM C570 standard and flexural strength according to
ASTM D790 standard. It was found that the insulation from coconut fiber and natural rubber latex composite
material at the ratio of 30:70 by weight has lower thermal conductivity, incombustible and stronger than
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other ratios. The weight or density and water absorption tended to increase with increasing fiber content.
When comparing the thermal conductivity coefficient of thermal insulation from coconut fiber and natural
rubber latex composite material at the ratio of 30:70 by weight, which is 0.051 W/m.K, with commercially
available fiberglass insulation, which is 0.035 W/m.K, it can be seen that natural fiber insulation has a higher
thermal conductivity than fiberglass insulation.
Keywords: coconut fiber; natural rubber; thermal insulation; thermal conductivity
บทนา
ปั จจุบันประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ ้นส่งผลต่อการสร้ างอาคารที่อยู่อาศัย ที่ต้องคานึงถึงการป้องกันความ
ร้ อนจากแสงอาทิตย์ ที่จะเข้ าสู่ภายในตัวอาคารบ้ า นเรื อ นตลอดจนการป้ องกันอันตรายจากความร้ อนและช่ ว ย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ฉนวนกันความร้ อนเป็ นวัสดุยอดนิยมนามาครอบบนฝ้าเพื่อป้องกันความร้ อนจากดวงอาทิตย์
แต่ราคาฉนวนกันความร้ อนในท้ องตลาดมีราคาแพง เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กับวัสดุธรรมชาติในท้ องถิ่นเราจึงใช้
เส้ นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติในการผลิตฉนวนกันความร้ อน
สืบศิริ แซ่ลี ้และคณะ (สืบศิริ แซ่ลี ้และคณะ, 2555, น.15-24) ได้ ศึกษาคุณลักษณะของเส้ นใยธรรมชาติ
พบว่า หญ้ าค้ า ธูปฤๅษี และกระถินยักษ์ มีความเหนียวอยู่ในตัวเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถ
นามาใช้ ประโยชน์ได้ เช่นทาสี ทากลิ่น และนาไปผลิตวิธีการถักทอ การอัดเป็ นแผ่น ปั น้ และการหล่อขึ ้นรู ป ในด้ าน
การพัฒนาแผ่นฝ้าและฉนวนกันความร้ อน พบว่าตัวประสานที่เหมาะสมคือน ้ายางธรรมชาติ ถือเป็ นวัสดุประสานที่มี
ความโปร่งใส มีน ้าหนักเบา กันน ้า กันแมลง ส่วนกรรมการหล่อขึ ้นรูป สาหรับแผ่นฝ้าและฉนวนกันความร้ อนจากเส้ น
ใยพืชที่ได้ จาการวิเคราะห์ และทดสอบสมบัติของวัสดุต้านแรงดึง สูงสุด พบว่า วัสดุเส้ นใยพืชผสมกับยูรีเทน มี
ค่าเฉลี่ยความต้ านแรงดึง 0.84 MPa และมีค่าเฉลี่ยการยืดตัว ณ จุดขาดร้ อยละ 3.36 วัสดุเส้ นใยพืชผสมกับยางพารา
มีค่าเฉลี่ยความต้ านแรงดึงสูงสุด 1.00 MPa และมีค่าเฉลี่ยการยืดตัว ณ จุดขาด 5.22 วัสดุเส้ นใยพืชผสมกับกาวลา
เท็กซ์ มีค่าเฉลี่ยความต้ านแรงดึงสูงสุด 1.06 MPa และมีค่าเฉลี่ตวั ณ จุดขาดร้ อยละ 6.50 และการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมบัติของวัสดุสภาพนาความร้ อน พบว่า วัสดุ มีค่าเฉลี่ยร้ อนอุณหภูมิ 100 ºC ในช่วง 23.560 W/m.K และมี
ค่าเฉลี่ยสภาพนาความร้ อน ณ อุณหภูมิร้อยละ 0.043
โรสลีนา จาราแว (โรสลีนา จาราแว, 2559) ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลความร้ อนของ
ฉนวนกันความร้ อนที่ผลิตจากเส้ นใยหญ้ าคา ใยมะพร้ าว กาบกล้ วย ฟางข้ าว และกาบหมาก และใช้ น ้ายางพาราเป็ น
ตัว ประสานให้ วัสดุสามารถยึดติ ด จากผลการทดสอบพบว่ า ฉนวนกัน ความร้ อนจากเส้ น ใยธรรมชาติ มี ความ
หนาแน่นอยู่ในช่วง 0.020-0.021 g/cm3 ค่าการดูดซึมนา้ อยู่ในช่วง 3.12-7.08% ค่าทนต่อแรงดึงสูงสุดที่ฉนวนกัน
ความร้ อนจากเส้ นใยธรรมชาติอยู่ในช่วง 0.0006-0.0016 MPa ค่าการนาความร้ อนมีค่าอยู่ในช่วง 0.017-0.028
W/m.K ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าการนาความร้ อนของฉนวนกาบหมาก(0.017 W/m.K )กับฉนวนใยแก้ วที่ได้
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จากเชิงพาณิชย์มีค่าเท่ากับ 0.035 W/m.K จะเห็นได้ ว่าฉนวนกันความร้ อนจากเส้ นใยธรรมชาติมีค่าการนาความร้ อน
ที่น้อยกว่าฉนวนใยแก้ ว จากผลการวิจยั พบว่าสามารถนาวัสดุธรรมชาติทงั ้ 5 มาผลิตเป็ นฉนวนกันความร้ อนได้ และ
ผลการวิเคราะห์สภาพพื ้นผิวจากภาพถ่าย SEM ได้ ผลสอดคล้ องว่าฉนวนกันความร้ อนจากกาบหมากเป็ นฉนวนที่ดี
ที่สดุ
ไนมาและคณะ (Belayachi, 2017, p. 544-549) ทาการศึกษาการลามไฟและการเสื่อมสภาพทางความ
ร้ อนของฉนวนกันความร้ อนจากฟางข้ าวสาลีและฟางข้ าวบาร์ เลย์ที่ผ่านการปรับสภาพและไม่ผ่านการปรับสภาพ
ผสมกับปูนขาวหรื อปูนปลาสเตอร์ ซึ่งฟางข้ าวสาลีและฟางข้ าวบาร์ เลย์จะถูกปรับสภาพโดยนาไปแช่ในนา้ ต้ มและ
นา้ มันเมล็ดฝ้าย การลามไฟของฉนวนกันความร้ อนฟางข้ าวที่ผ่านการปรั บสภาพและไม่ผ่านการปรั บสภาพจะ
ทดสอบตามมาตรฐาน NF EN 11925-2 และการเสื่อมสภาพทางความร้ อนของฉนวนกันความร้ อนวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงนา้ หนักของสารโดยอาศัยคุณ สมบัติทางความร้ อน ( Thermogravimetric
analysis หรื อ TGA) และเทคนิคการวัดปริ มาณความร้ อนด้ วยการกราดวิเคราะห์เชิงผลต่าง (Differential Scanning
Calorimetry หรื อ DSC) ซึ่งการลามไฟและการเสื่อมสภาพทางความร้ อนของฉนวนกันความร้ อนจากเส้ นใยฟางข้ าว
ที่ผ่านการปรับสภาพและไม่ผ่านการปรับสภาพมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีพื ้นที่เพาะปลูกมะพร้ าวประมาณ 847,881 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 806,026
ตัน เมื่อผลผลิตเหล่านี ้ถูกนาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีส่วนที่เหลือใช้ นนก็
ั ้ คือกาบมะพร้ าวที่ไม่ใช้ ประโยชน์
เป็ นจานวนมาก การกาจัดต้ องเสียค่าจ่ายและเวลามาก อีกทัง้ ยังเป็ นที่อยู่อาศัยของแมลงต่าง ในงานวิจัยนี จ้ ึงได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการนาเส้ นใยมะพร้ าวมาทาเป็ นฉนวนกันความร้ อน โดยเส้ นใยมะพร้ าวมีเซลลูโลส (cellulose)
อยู่ประมาณร้ อยละ 40.6 เซลลูโลสเป็ นสารคาร์ โบไฮเดตที่เป็ นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืชทุกชนิด โดยมีสาร
อื่นร่ วมเป็ นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น ลิกนิน (lignin) ร้ อยละ 30.1 โดยเซลลูโลสมักอยู่ร่วมกับลิกนิน เพื่อทาหน้ าที่
เสริมสร้ างโครงสร้ างของลาต้ นและกิ่งก้ านของพืชให้ มีความแข็งแรงซึง่ เซลลูโลสสามารถนามาทาเป็ นฉนวนได้ อย่างดี
หาได้ ง่าย ไม่เป็ นมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้เซลลูโลสยังมีอณ
ุ หภูมิการหลอมตัวสูง และไม่สามารถละลายได้ ใน
สารอินทรี ย์ทวั่ ไป และใช้ น ้ายางพาราเป็ นตัวประสานในการทาฉนวนกันความร้ อน เนื่องจากน ้ายางพาราในประเทศ
นันมี
้ ราคาที่ตกต่าจึงได้ นาน ้ายางพารามาเป็ นตัวประสานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั น ้ายางพาราเพิ่มมากขึ ้น
สมบัติทางกายภาพที่ทาการศึกษา ได้ แก่ การนาความร้ อน การลามไฟ ความหนาแน่น การดูดซับน ้า และ
คุณสมบัติการโค้ งงอ เพื่อเป็ นพื ้นฐานสาหรับการพัฒนาฉนวนที่ทาจากวัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้ ฉนวนสังเคราะห์
ที่ติดตั ้งใต้ หลังคา นอกจากนี ้ยังเพิ่มมูลค่าให้ กบั วัสดุเหลือใช้ จากการเกษตร

104

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

อุปกรณ์ และวิธวี ิจัย
อุปกรณ์
เส้ น ใยมะพร้ าว, น า้ ยางพาราหล่ อ แบบ, และบอแรกซ์ (Na2B4O7:10H2O, Borax Sodium Tetraborate
Decahydrate 99.9%) เป็ นสารหน่วงไฟ
วิธีวิจัย
นาเปลือกมะพร้ าวที่ได้ จากผู้ผลิตไปตากแดดให้ จนแห้ ง ฉีกเปลือกมะพร้ าวให้ มีลกั ษณะเป็ นเส้ นนาไปล้ าง
ด้ วยน ้าจนขุยเส้ นใยหลุดออก แล้ วเอาเส้ นใยไปตากแดดให้ แห้ ง นาเส้ นใยที่ได้ มาตัดให้ ยาวประมาณ 5-6 cm
ผสมบอแร็ กซ์กับน ้า 10% โดยมวล นาเส้ นใยไปแช่ในสารละลายบอแร็ กซ์เป็ นเวลา 30 นาที แล้ วไปตากให้
แห้ ง จากนันน
้ าเส้ นใยที่แห้ งแล้ วผสมกับน ้ายางพาราในอัตราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน ้าหนัก และเทลงใน
ถาดอลูมิเนียมเพื่อขึ ้นรูปแผ่นฉนวนกันความร้ อนขนาดกว้ าง 20.0 cm ยาว 20.0 cm สูง 1.5 cm รอให้ แผ่นฉนวนกัน
ความร้ อนแห้ ง จากนัน้ นาแผ่นฉนวนไปอบที่อุณหภูมิ 100 ºC เป็ นเวลา 40 นาที เพื่อให้ นา้ ยางพาราคงรู ปอย่าง
สมบูรณ์ แผ่นฉนวนกันความร้ อนผลิตจากเส้ นใยมะพร้ าวและน ้ายางพาราแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพารา (ก) อัตราส่วน
10:90 โดยน ้าหนัก (ข) อัตราส่วน 20:80 โดยน ้าหนัก (ค) อัตราส่วน 30:70 โดยน ้าหนัก
ค่าการนาความร้ อนของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับนา้ ยางพารา ทาการ
ทดสอบด้ วยเครื่ องทดสอบการนาความร้ อน (Hot Disk TCA) ตามมาตรฐาน ASTM C177-19
ความหนาแน่นของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับนา้ ยางพารา ทดสอบโดย
การชัง่ มวลและวัดขนาดเพื่อคานวณหาปริ มาตรของตัวอย่าง
อัตราการลามไฟของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพารา ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D 635-18 โดยทาการทดสอบภายในห้ องทดสอบ ซึง่ มีอณ
ุ หภูมิประมาณ 23-25 ºC และมีความชื ้น
สัมพัทธ์ ร้อยละ 50-55 ใช้ ก๊าซหุงต้ ม (C3H8) ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบคือ กว้ าง 1.5 cm ยาว 10.0 cm หนา
1.5 cm
การดูดซับน ้าทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D570 โดยแช่ตวั อย่างในน ้าที่มีอุณหภูมิ 23ºC นาน 24 ชัว่ โมง
ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบคือ กว้ าง 5.0 cm ยาว 5.0 cm หนา 1.5 cm
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สมบัติการโค้ งงอทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 การทดสอบจะใช้ เครื่ องมือทดสอบสมบัติเชิงกล
(Universal Testing Machine : UTM) โดยเงื่อนไขในการทดสอบคือ โหลดเซลล์ (Load cell) เท่ากับ 0.5 kN ความเร็ว
ในการกด (Compression speed) เท่ากับ 2 mm/นาที และระยะห่างของขารองรับชิ น้ งาน (Span length) เท่ากับ
48 mm
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ค่ าการนาความร้ อน
ในการทดสอบการนาความร้ อนพบว่า ค่าการนาความร้ อนของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ น
ใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราที่ในอัตราส่วน 30:70 โดยน ้าหนัก มีค่าต่าที่สดุ ดังแสดงภาพที่ 2 แสดงว่าปริ มาณเส้ นใย
มะพร้ าวที่เพิ่มขึ ้นนันคื
้ อปริ มาณเซลลูโลสและลิกนินที่เพิ่มขึ ้นมีผลต่อการนาความร้ อนที่ลดลง ค่าการนาความร้ อน
ของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราทังสามอั
้
ตราส่วนมีค่าที่ต่ากว่ารายงาน
วิจยั ของบุญญารัตน์ พิมพรมและคณะ (บุญญารัตน์ พิมพรมและคณะ, 2560, น. 358-367) (0.072 – 0.105 W/m.K)

ภาพที่ 2 ค่าการนาความร้ อนของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราใน
อัตราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน ้าหนัก
ความหนาแน่ น
ในการทดสอบค่าความหนาแน่นพบว่า ค่าความหนาแน่นของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ น
ใยมะพร้ าวกับน ้ายางพารามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณเส้ นใย ดังแสดงในภาพที่ 3 เมื่อเข้ าสู่กระบวนขึ ้นรูปฉนวน
กันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราถูกอบที่อูณหภูมิ 100°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ทาให้
น ้ายางพาราแห้ งมวลของน ้ายางพาราลดลงในขณะที่มวลของเส้ นใยยังเท่าเดิม นันคื
้ อเมื่อเส้ นใยเพิ่มขึ ้นส่วนปริมาณ
น ้ายางลดลงทาให้ ความแน่นของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราเพิ่มขึ ้น และ
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ค่าความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกันความร้ อนทังสามอั
้
ตราส่วนมีค่าที่ ต่ากว่ารายงานวิจยั ของบุญญารัตน์ พิมพรม
และคณะ (บุญญารัตน์ พิมพรมและคณะ, 2560, น. 358-367) (200.00-600.00 kg/m3)

ภาพที่ 3 ค่าความหนาแน่นของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราในอัตราส่วน
10:90 20:80 และ 30:70 โดยน ้าหนัก
อัตราการลามไฟ
ค่ า อัต ราการลามไฟของฉนวนกัน ความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่ า งเส้ น ใยมะพร้ าวกับ น า้ ยางพาราใน
อัตราส่วน 10:90 มีอตั ราการลามไฟสูงสุด เนื่องจากมีปริมาณน ้ายางมากกว่าอัตราส่วนอื่น และอัตราส่วน 30:70 โดย
น ้าหนัก มีอตั ราการลามไฟต่าสุด เนื่องจากในขันตอนการเตรี
้
ยม เส้ นใยได้ นาเส้ นใยไปแช่สารหน่วงไฟ จึงมีสารหน่วง
ไฟเกาะติดที่เส้ นใย เมื่อปริมาณเส้ นใยเพิ่ม สารหน่วงไฟก็จะเพิ่มตาม ทาให้ ฉนวนติดไฟได้ ยากขึ ้นอัตราการลามไฟต่า
แสดงดังภาพที่ 4
การดูดซับนา้
ค่าเปอร์ เซ็นต์การดูดซับน ้าของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราทั ง้
สามอัตราส่วนมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณเส้ นใยดังภาพที่ 5 และมีค่าการดูดซับน ้าสูงกว่ารายงานวิจยั ของโรสมิ
นา จาราแว (โรสลีนา จาราแว, 2559) (3.12%) เนื่องมาจากกระบวนการขึ ้นรูปแผ่นฉนวนไม่มีการกดอัดจึงทาให้ มีรู
พรุนระหว่างเส้ นใยกับน ้ายางพารามาก โดยเฉพาะในอั ตราส่วน 30:70 โดยน ้าหนัก จึงให้ ค่าเปอร์ เซ็นต์การดูดซับน ้า
สูง
สมบัติการโค้ งงอ
ค่าความต้ านทานแรงดัดงอของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพารามี
แนวโน้ มที่สงู ขึ ้นตามปริมาณเส้ นใยที่เพิ่มขึ ้นดังภาพที่ 6 เนื่องจากเส้ นใยเป็ นตัวเสริมแรงเมื่อปริมาณเส้ นใยมากขึ ้นนัน้
คือตัวเสริมแรงมากขึ ้นด้ วย ฉนวนจึงทนต่อการดัดโค้ งงอได้ ดีขึ ้น
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ภาพที่ 4 ค่าอัตราการลามไฟของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราใน
อัตราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน ้าหนัก

ภาพที่ 5 ค่าการดูดซับน ้าของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราในอัตราส่วน
10:90 20:80 และ 30:70 โดยน ้าหนัก

ภาพที่ 6 ค่าความต้ านทานแรงดัดงอของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราใน
อัตราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน ้าหนัก
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
การผลิตฉนวนกันความร้ อนฉนวนต้ องมีค่าการนาความร้ อนที่ต่า ไม่ติดไฟ นา้ หนักเบา ดูดซึมนา้ ได้ น้อย
และแข็งแรง ซึ่งในงานวิจยั นี ้ได้ เปรี ยบเทียบค่าการนาความร้ อน ความหนาแน่น อัตราการลามไฟ การดูดซึมน ้า และ
สมบัติการโค้ งงอของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ า วกับนา้ ยางพาราในอัตราส่วน 10:90
20:80 และ 30:70 โดยนา้ หนัก พบว่าฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับนา้ ยางพาราใน
อัตราส่วน 30:70 โดยนา้ หนัก มีค่าการนาความร้ อนที่ต่า ไม่ติดไฟ และแข็งแรงกว่าอัตราส่วนอื่น ส่วนนา้ หนักหรื อ
ความหนาแน่นและการดูดซับน ้ามีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามปริ มาณเส้ นใยที่เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบค่าการนาความร้ อน
ของฉนวนกันความร้ อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้ นใยมะพร้ าวกับน ้ายางพาราในอัตราส่วน 30:70 โดยน ้าหนัก ซึง่ มีค่า
เท่ากับ 0.051 W/m·K กับฉนวนใยแก้ วที่ได้ จากเชิงพาณิชย์มีค่าเท่ากับ 0.035 W/m·K (โรสลีนา จาราแว, 2559) จะ
เห็นได้ ว่าฉนวนกันความร้ อนจากเส้ นใยธรรมชาติมีค่าการนาความร้ อนที่สงู กว่าฉนวนใยแก้ ว
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ผลของตารั บยาปลูกไฟธาตุกับการนวดเต้ านมต่ อการเริ่มไหลของนา้ นม
ในมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก
Effect of Plook Fai Tat recipe and breast massage on the onset of
milk production in primiparous woman
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ทางคลินิกนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการไหลของน ้านมในมารดาครรภ์แรก
หลังคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านมกับกลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านมเพียงอย่าง
เดียว โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการนวดเต้ านม จานวน 20 คน จะได้ รับการ
นวดเต้ านมวันละ 30 นาที เป็ นเวลา 3 วัน และกลุ่มทดลองที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม จานวน
20 คน จะได้ รับยาปลูกไฟธาตุ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร 30 นาที 3 เวลา เช้ า กลางวัน เย็น ร่ วมกับการนวดเต้ านม
เป็ นเวลา 3 วัน ประเมินคะแนนการไหลของน ้านม ทุก 8 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบบันทึกข้ อมูล
ทั่วไป และแบบประเมินคะแนนระดับการไหลของนา้ นม เครื่ องมือดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความตรงด้ านเนือ้ หา เท่ากับ 1 ข้ อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา Chi-Square Test และ Mann-Whitney Test ผลการวิจัยพบว่าที่ช่วงเวลา 12-52 ชั่วโมงหลังคลอด
มารดากลุ่มที่รับยาปลูกไฟธาตุมีคะแนนระดับการไหลของน ้านมมากกว่ากลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านมเพียงอย่าง
เดียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.00) รวมทังมี
้ น ้านมมาเร็ วกว่ากลุ่มควบคุม จากนันที
้ ่ช่วงเวลา 60 ชัว่ โมง
หลังคลอดเป็ นต้ นไปไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.23) งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่ายาปลูก
ไฟธาตุช่วยกระตุ้นให้ น ้านมมาเร็วและมากขึ ้นในช่วงแรกหลังคลอด
คาสาคัญ: นวดเต้ านม; ยาปลูกไฟธาตุ; มารดาหลังคลอด
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Abstract
This clinical research aimed to compare the scores of milk production in primiparous woman
between the group received Plook- fai- tat recipe combination with breast massage and breast
massage group. This was studied in 40 postpartum mothers. The volunteers were divided into 2
groups. Group 1, the control group received breast massage 20 cases which received breast massage
30 minutes a day for 3 days. Group 2, the experimental group had 20 cases who received Plook-faitat recipe 2 capsules of pills, 30 minutes before meals, 3 times a day, morning, noon, and evening,
together with breast massage for 3 days. The scores of milk production were assessed every 8 hours.
The tools used in the research were the general data record form and the milk production rating scale
form. The tool was examined for content validity by 5 experts and had an index of content validity equal
to 1. The data were analyzed by descriptive statistics, Chi-Square Test and Mann-Whitney test. This
study showed that at 12-52 hours in Postpartum period, group 2 had significant higher milk production
score than group 1 (p=0.00) and the onset of milk production faster than the control group. At 60 hours
postpartum onwards, there were no statistically significant differences between 2 groups. This
research shows that Plook- fai- tat recipe can stimulates faster and more lactation in the early
postpartum period.
Keywords: Breast massage; Plook-fai-tat recipe; Primiparous woman
บทนา
นา้ นมแม่ มีสารอาหารสาคัญมากมายที่ ทาให้ ร่างกายเจริ ญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง และมีผลดีต่อ
สุขภาพของมารดาและทารก การเลี ้ยงดูทารกด้ วยน ้านมแม่จงึ เป็ นวิธีการที่ดีที่สดุ จากสถานการณ์ปัจจุบนั อัตรา
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ใน 6 เดือนแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 50 จากทุกประเทศทัว่ โลก (องค์การอนามัยโลก,
2561) ในประเทศไทยนัน้ มีอัตราแนวโน้ ม การส่ง เสริ มให้ เลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ เพิ่มสูงขึน้ จากสานัก งานสถิติ
แห่ง ชาติร่ ว มกับ องค์ก ารทุน เพื่อ เด็ก แห่ง สหประชาชาติ ในปี 2559 ได้ สารวจสถานการณ์เ ด็ก และสตรี ใ น
ประเทศไทย พบว่า มีทารกไทยเพียงร้ อยละ 40 ได้ กินนมแม่ภายใน 1 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด และเพียงร้ อยละ
23 ที่ได้ กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ยิ่งไปกว่านั ้นมีทารกเพียงร้ อยละ 13 ที่ได้ กินนมแม่
ต่อเนื่องถึง 2 ปี (กรมอนามัย, 2561) ซึง่ เป้าหมายของประเทศไทยยังไม่บรรลุเกณฑ์กาหนดไว้ ที่ร้อยละ 50
จากการเก็บข้ อมูล เบือ้ งต้ นของโรงพยาบาลนครพนม เป็ นเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ธันวาคม พ.ศ.2562 พบว่า ร้ อยละ 70 มารดาหลังคลอดครรภ์แรก ในวันที่ 2 มีปัญหาน ้านมไม่ไหลหรื อไหลน้ อย
ทาให้ มารดาหลังคลอดร้ อยละ 60 หยุดเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอด ปั จจุบนั ปั ญหาสาคัญที่
ทาให้ มารดาไม่สามารถให้ นมลูกได้ ตามปกติ คือ ปริ มาณนา้ นมมารดามาช้ า มีน้อย หรื อมีไม่เพียงพอ ปั ญหา
ดังกล่าวมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ลูกไม่ได้ รับการดูดนมแม่ภายในวันแรกหรื อทันทีหลังคลอด แม่ให้ ลกู ดูดนมไม่
ถูก วิ ธี ท าให้ น า้ นมถูก ดูดไม่ เ กลี ย้ งเต้ าแม่ ให้ ลูก กิ น นมผสมร่ ว มกับ นมแม่ ท าให้ มี การกระตุ้น เต้ า นมน้ อยลง
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ความเครี ยด การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็ นต้ น มารดาควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ มี
ปริ มาณนา้ นมมากขึน้ หรื อกระตุ้นโดยทางเลือกอื่น เช่น การนวดเต้ านม ช่วยเพิ่มปริ มาณนา้ นมได้ เป็ นการ
กระตุ้นการไหลของนา้ นมในมารดาหลังคลอด เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่มีการศึกษาวิจัยมานานในทุกประเทศทั่วโลก
นิยมใช้ กบั มารดาหลังคลอดที่ให้ นมบุตร เพื่อช่วยให้ การไหลเวียนของเลือดภายในเต้ านมดีขึ ้น ทาให้ หลอดเลือด
มีการขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือดมาสู่บริ เวณเต้ านมมากขึน้ กล้ ามเนื ้อเต้ านมเกิด การคลายตัว ทาให้
เกิดการระบายน ้านม นอกจากนี ้การนวดเต้ านมยังช่วยกระตุ้นให้ มีการหลัง่ ฮอร์ โมนออกซิโตซินทาให้ กล้ ามเนื ้อ
รอบ ๆ ถุงน ้านมมีการบีบตัวขับน ้านมออกจากเต้ านม ในทางด้ านการแพทย์แผนปั จจุบนั มียาที่ใช้ เพื่อการกระตุ้น
น ้านม คือ Domperidone หรื อ Motilium เป็ นยาที่ช่วยกระตุ้นการสร้ างน ้านมโดยการเพิ่มปริมาณฮอร์ โมนโปรแล
คติน (Prolactin) ที่ต่อมใต้ สมองผลิตขึน้ โปรแลคตินเป็ นฮอร์ โมนที่ช่วยกระตุ้นให้ เซลล์ในเต้ านมของแม่ผลิต
น ้านม (Rachuso, S. 2017)
ตารับยาปลูกไฟธาตุมักใช้ ในหญิงหลังคลอดโดยเป็ นองค์ความรู้ ทางด้ านการแพทย์แผนไทยที่ช่วย
กระตุ้นน ้านมในมารดาหลังหลอด ผู้วิจยั ได้ สนใจศึกษาตารับยาปลูกไฟธาตุจากคัมภีร์มหาโชตรัต ซึ่งเป็ นตารับ
ยาสาหรับโรคของสตรี เป็ นตารับที่ใช้ ในมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มนี ้านมมาช้ าหรื อน ้านมน้ อย โดยตารับปลูก
ไฟธาตุนนมี
ั ้ สรรพคุณช่วยกระตุ้นน ้านมได้ ตารับยาปลูกไฟธาตุ ประกอบไปด้ วยสมุนไพรที่มีรสร้ อน เช่น พริกไทย
ล่อน ดอกดีปลี ชะพลู เถาสะค้ าน เป็ นต้ น (ตาราการแพทย์ไทยเดิม , 2550) ซึ่งจะช่วยการในการไหลเวียนของ
เลือดและส่งผลต่อการกระตุ้นการสร้ างนา้ นมให้ มากขึน้ ปั จจุบันยาปลูกไฟธาตุได้ รับการขึ ้นทะเบียนบัญชียา
หลักสมุนไพรแห่งชาติในหมวดกลุ่มอาการทางสูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดูแลหญิงหลัง
คลอดที่มีน ้านมน้ อยหรื อไม่เพียงพอ (บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2555)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามารดาหลั งคลอดตามสถานพยาบาลต่าง ๆ มักได้ รับการดูแลโดยการ
นวดเต้ านมหรื อการนวดเต้ านมร่วมกับการรับประทานสมุนไพรกระตุ้นน ้านม แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นถึง
ความสาเร็ จจากการนวดเต้ านมร่ วมกับการรับประทานยาปลูกไฟธาตุในหญิงหลังคลอด ดังนัน้ การศึกษานี ้จึง
เป็ นข้ อมูลในการนาไปพัฒนาระบบให้ บริ การสถานพยาบาลในการใช้ การนวดเต้ านมร่ วมกับยาปลูกไฟธาตุใน
การกระตุ้นนา้ นมในมารดาหลังคลอดและช่วยให้ มารดามีนา้ นมที่มาเร็ ว มีปริ มาณนา้ นมมากขึน้ เพื่อช่วยให้
มารดาประสบความสาเร็จในการเลี ้ยงดูทารกด้ วยน ้านมแม่ได้ มากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการไหลของน ้านมในมารดาครรภ์แรกหลังคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้ รับยา
ปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านมกับกลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านมเพียงอย่างเดียว
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กรอบแนวคิด

ขอบเขตงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ทางคลินิก กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ มารดาหลังคลอดที่มาคลอดในตึกสูตินรี เวช
โรงพยาบาลนครพนม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563–เดือนธันวาคม 2563 อาสาสมัครเป็ นมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก มีภาวะน ้านมไม่ไหล มีคะแนนการไหลของน ้านมเท่ากับระดับ 0 ที่เวลา 4-7 ชัว่ โมงหลังคลอด อายุ 2035 จ านวน 40 คน แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยการสุ่ม ตัว อย่ างง่ าย โดยการสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่ างโดยวิธี จับสลาก
(Lottery) กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่
ได้ รับการนวดเต้ านม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม แบ่งกลุ่มโดยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีจบั สลาก (Lottery) การศึกษานี ้ได้ ผ่านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จาก
โรงพยาบาลนครพนม เลขที่ NP-EC 11-NO.15/2562
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั (Inclusion criteria)
1) มีภาวะน ้านมไม่ไหล ประเมินจากการประเมินแรกรับอยู่ในระดับ 0 ภายใน 4-7ชัว่ โมงหลังคลอด
2) สื่อสารภาษาไทยได้
3) มารดาอายุ 20-35 ปี
4) ไม่มีความผิดปกติทางกายภาพของหัวนมและเต้ านม
5) ไม่มีโรคแทรกซ้ อนหลังคลอด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต HIV เป็ นต้ น
เกณฑ์การคัดแยกผู้เข้ าร่วมวิจยั ออกจากวิจยั (Exclusion criteria)
1) มีประวัติแพ้ สมุนไพรที่เป็ นส่วนผสมในตารับยาปลูกไฟธาตุ
2) มีภาวะแทรกซ้ อนหลังคลอด ได้ แก่ การติดเชื ้อ ตกเลือด มดลูกอักเสบ ไข้ เป็ นต้ น
3) มีประวัติกินยาคุมกาเนิด หรื อยาที่อาจทาให้ มีผลให้ น ้านมน้ อย
4) ใช้ ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากับยาปลูกไฟธาตุ ได้ แก่ Phenytoin, Propranolol, Theophylline และ
Rifampicin
5) ได้ รับยากระตุ้นน ้านม เช่น ดอมเพอริโดน (Domperidone)
114

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

6) ได้ รับสมุนไพรกระตุ้นน ้านม เช่น น ้าขิง
ท่าในการนวดเต้ านม
มารดาหลังคลอดจะได้ รับการนวดเต้ านมตามหลักการนวด 8 ท่า ในช่วงเวลา 09.30 น.-15.00 น. แต่
ละคนจะได้ รับการนวดเต้ านมวันละ 30 นาที นาน 3 วัน ในการศึกษานีใ้ ช้ ท่านวดเต้ านมมาจากตึกสูตินรี เวช
โรงพยาบาลนครพนม โดยมีวิธีการนวดเต้ านม ดังนี ้
ท่าที่ 1 นวดขยับไหล่ ให้ คุณแม่นั่งหรื อนอนโดยใช้ มือทัง้ สองข้ างนวดบริ เวณบ่า ขยับไหล่ให้ เลื อ ด
ไหลเวียนได้ ดี
ท่าที่ 2 โกย ใช้ ฝ่ามือวางทาบบริ เวณรักแร้ ลงนา้ หนักที่ปลายนิว้ กดไล่จากรักแร้ มาที่บริ เวณลานนม
วางฝ่ ามือบริเวณหน้ าอกด้ านบน กดไล่ลงมาที่ลานนม และวางฝ่ ามือที่กึ่งกลางระหว่างอกทัง้ สอง กดไล่มาที่ลาน
นม
ท่าที่ 3 ตบ ใช้ ปลายนิ ้วช้ อนใต้ เต้ านม ตบไล่จากล่างขึ ้นบน
ท่าที่ 4 คลึง ใช้ ปลายนิ ้วนวดวนเป็ นวงกลมรอบเต้ านม หากพบก้ อนตึงให้ ค่อยๆ นวดคลึงเบา ๆ
ท่าที่ 5 ยืด วางนิ ้วชี ้ของมือทังสองลงบนหน้
้
าอก กดลงบนเต้ านมพร้ อม ๆ กับลากนิ ้วทังสองออกจากกั
้
น
ทาเช่นนี ้รอบเต้ านม
ท่าที่ 6 รูด ใช้ นิ ้วโป้งและนิ ้วชี ้ของมือทังสองโอบรอบเต้
้
านม กดมือทังสองเข้
้
าหากัน
ท่าที่ 7 จิ ้ม ใช้ ปลายนิ ้วชี ้กดและคลึงเบา ๆ ลงบนขอบลานนมโดยรอบ
ท่าที่ 8 บีบ วางนิ ้วโป้งและนิ ้วชี ้บนขอบลานนมให้ หวั นมอยู่ตรงกลาง ใช้ นิ ้วทังสองกดเข้
้
าหาลาตัว แล้ ว
บีบนิ ้วมือทังสองเข้
้
าหากัน เพื่อระบายน ้านม
ยาปลูกไฟธาตุและขนาดยา
ต ารั บ ยาปลูกไฟธาตุที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผลิ ต โดยโรงพยาบาลเรณู ที่ ผ่า นมาตรฐานการผลิตยา
สมุนไพร WHO-GMP โดยกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ผลิตตารั บยานีใ้ นรู ปแบบของยา
แคปซูล ขนาด 500 มิลลิกรัม ส่วนประกอบของยาปลูกไฟธาตุ 100 กรัมประกอบด้ วย 1) พริ กไทยล่อน 50 กรัม
2) ดอกดีปลี รากช้ าพลู ผักแพวแดง (ทังต้
้ น) เถาสะค้ าน เหง้ าขิงแห้ ง ลูกผักชีล้อม เหง้ าว่านน ้า หัวแห้ วหมู ลูก
พิลงั กาสา ผิวมะกรูด หนักสิ่งละ 5 กรัมรับประทานครัง้ ละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร เช้ า กลางวัน เย็น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล มี 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้ อมูลทัว่ ไปของมารดาหลังคลอด
ส่ ว นที่ 2 แบบประเมิ นระดับการไหลของน า้ นม ซึ่ง ผู้วิ จัยน ามาจากแบบประเมิน ของโรงพยาบาล
นครพนมที่ประเมินระดับการไหลของน ้านมจากปริมาณน ้านมที่ได้ จากการบีบเต้ านมของมารดา แบ่งออกเป็ น 4
ระดับ ได้ แก่
- คะแนน 0 หมายถึง น ้านมไม่ไหล เมื่อบีบลานนมแล้ วไม่มีน ้านมไหลออกมา
- คะแนน 1 หมายถึง น ้านมเริ่มไหล เมื่อบีบลานนมแล้ วมีน ้านมใสๆ ไหลออกมา 1-2 หยด
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- คะแนน 2 หมายถึง นา้ นมไหล เมื่อบีบลานนมแล้ วมีนา้ นมใส ขาว หรื อนา้ นมเหลืองไหล ออกมา
ตั ้งแต่ 3 หยดขึ ้นไป แต่น ้านมไม่พ่งุ
- คะแนน 3 หมายถึง น ้านมไหลดี เมื่อบีบลานนมแล้ วมีน ้านมไหลพุ่งเป็ นสาย
แบบสอบถามได้ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน จากนัน้
นามาปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนามาวิเคราะห์ คานวณหาค่าดัชนีความเที่ยงตรง
ด้ านเนื ้อหาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือแบบสังเกตการณ์ไหลของน ้านมในกลุ่มมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกที่มีคณ
ุ สมบัติลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน ได้ ค่าดัชนีความตรง เท่ากับ 1
ขัน้ ตอนการศึกษา
คัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ศึก ษาเป็ น มารดาหลัง คลอดครรภ์ แ รกอายุ 20-35 ปี ที่ ม ารั บ การคลอดใน
โรงพยาบาลนครพนม ตั ้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563–เดือนธันวาคม 2563 จานวน 40 คน มีคะแนนประเมินการ
ไหลของน ้านมอยู่ที่ระดับ 0 คือน ้านมไม่ไหล ที่เวลา 4-7 ชัว่ โมงหลังคลอดแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 คือ
กลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม
กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านม จะได้ รับคาแนะนาจากผู้วิจยั และพยาบาลผู้ผ่านการอบรมดูแล
การไหลของน ้านมในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก จากนันมารดาหลั
้
งคลอดครรภ์แรกจะได้ รับการนวดเต้ านมตาม
หลักการนวด 8 ท่า ในช่วงเวลา 09.30 น.-15.00น. แต่ละคนจะได้ รับการนวดเต้ านมวันละ 1 ครัง้ เป็ น เวลา 30
นาที และประเมินการไหลของน ้านมทุก 8 ชัว่ โมง จนกว่าน ้านมจะไหลทาติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน
กลุ่ม ที่ 2 กลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ ยาปลูก ไฟธาตุ ร่ ว มกั บ การนวดเต้ า นม โดยมารดาจะได้ รั บ การนวดเต้ า นม
เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 ร่ วมกับยาปลูกไฟธาตุ รับประทานครัง้ ละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร เช้ า กลางวัน เย็น ประเมิน
การไหลของน ้านมทุก 8 ชัว่ โมง จนกว่าน ้านมจะไหล ทาติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป กลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านมและกลุ่มที่ได้ รับตารับยาปลูกไฟ
ธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม วิเคราะห์ ด้วยสถิติพรรณนา ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สาหรับข้ อมูลทัว่ ไปวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ Chi-square test ส่วนคะแนนการไหลของน ้านมวิเคราะห์โดย
สถิติ Mann-Whitney Test กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านมและกลุ่มที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม
กลุ่มนวดเต้ านมในมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีลกั ษณะหัวนมยาวกว่า 1 เซนติเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 40
หัวนมสั ้นกว่า 1 เซนติเมตรและหัวนมบอด/บุ๋ม คิดเป็ นร้ อยละ 30 ระยะเวลาเริ่มต้ นกระตุ้นดูดนมแม่ครัง้ แรกหลัง
คลอดภายใน 1 ชัว่ โมง ทุกราย คิดเป็ นร้ อยละ 100 ความตั ้งใจเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็ นร้ อย
ละ 75 ความตั ้งใจเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ มากกว่า 6 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 25 สถานะภาพสมรสทุกคน คิดเป็ นร้ อย
ละ 100 อาชีพแม่บ้าน ร้ อยละ 45 เกษตรกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 30 ค้ าขายและลูกจ้ าง/พนักงานบริษัท คิดเป็ นร้ อย
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ละ 10 รับจ้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 5 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 40 ประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 35
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 15 ระดับปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 10 รายได้ ระหว่าง 1,000-5,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 50 รายได้ 5,001-10,000 คิดเป็ นร้ อยละ 30 รายได้ 10,001-15,000 และรายได้ 15,001-20,000 คิด
เป็ น ร้ อยละ 10 อายุ ค รรภ์ เ มื่ อ คลอดเท่ า กั บ 39.65 ± 0.59 สั ป ดาห์ น า้ หนั ก มารดาขณะตัง้ ครรภ์ เ ท่ า กั บ
66.25±4.78 อายุมารดาเฉลี่ยเท่ากับ 26±4.81 ปี น ้าหนักทารกแรกเกิด เท่ากับ 2818.40±344.35 กรัม
ก ลุ่ ม ไ ด้ รั บ ต า รั บ ย า ป ลู ก ไ ฟ ธ า ตุ ร่ ว ม กั บ ก า ร น ว ด เ ต้ า น ม ลั ก ษ ณ ะ หั ว น ม ย า ว ก ว่ า
1 เซนติเมตรและหัวนมสัน้ กว่า 1 เซนติเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 35 หัวนมบอด/บุ๋มคิดเป็ นร้ อยละ 30 ระยะเวลา
เริ่ มต้ นกระตุ้นดูดนมแม่ครัง้ แรกหลังคลอดภายใน 1 ชัว่ โมงทุกราย คิดเป็ นร้ อยละ 100 ความตั ้งใจเลี ้ยงลูกด้ วย
นมแม่ 4-6 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 60 ความตั ้งใจเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 40 สถานภาพ
สมรสคู่ทุกราย คิดเป็ นร้ อยละ 100 อาชีพแม่บ้านและลูกจ้ าง/พนักงานบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 40 รับจ้ าง คิดเป็ น
ร้ อยละ 10 เกษตรกรและค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ 5 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 45 ปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 30 ระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 15 ระดับปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 10 รายได้
1,000-5,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 รายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 รายได้ 15,001-20,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20 รายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 15 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ า
นมและกลุ่มที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม อายุครรภ์ เมื่อคลอดเท่ากับ 39.75±0.72 สัปดาห์
นา้ หนักทารกแรกเกิด เท่ากับ 2,883.50±461.52 กรั ม อายุมารดาเท่ากับ 28.05±3.86 ปี นา้ หนักมารดาขณะ
ตั ้งครรภ์ เท่ากับ 68.55±5.09 กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 1และ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลข้ างต้ นระหว่าง 2 กลุ่ม
พบว่า ลักษณะหัวนม ระยะเวลาเริ่ มต้ นกระตุ้นดูดนมแม่ครัง้ แรกหลังคลอด ภายใน 1 ชัว่ โมง สถานภาพสมรส
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ อายุครรภ์คลอด น ้าหนักทารกแรกเกิด อายุมารดา น ้าหนักมารดาขณะตั ้งครรภ์
ของอาสาสมัครกลุ่ม ควบคุมและกลุ่ม ทดลองไม่ แ ตกต่างกัน (p > 0.05) แต่ ค วามตัง้ ใจเลี ย้ งลูก ด้ วยนมแม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ตารางทื่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของมารดาครรภ์แรกกลุ่มได้ รับการนวดเต้ านมและกลุ่มได้ รับตารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับ
การนวดเต้ านมทดสอบโดยใช้ สถิติ Chi-Square Test (n=20/กลุ่ม)
นวดเต้ านม
ปลูกไฟธาตุ+นวดเต้ านม
ข้ อมูลทัว่ ไป
p
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
ลักษณะหัวนม
หัวนมยาวกว่า 1ซม.
8
40.00
7
หัวนมสั ้นกว่า 1 ซม.
6
30.00
7
หัวนมบอด/บุ๋ม
6
30.00
6
ระยะเวลาเริ่ มต้ นกระตุ้นดูดนม
แม่ครัง้ แรกหลังคลอด ภายใน 1
20
100
20
ชัว่ โมง
ความตั ้งใจเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
4-6 เดือน
5
25.00
12
มากกว่า 6 เดือน
15
75.00
8
สถานภาพสมรส
คู่
20
100
20
อาชีพ
แม่บ้าน
9
45.00
8
เกษตรกรรม
6
30.00
1
รับจ้ าง
1
5.00
2
ค้ าขาย
2
10.00
1
ลูกจ้ าง/พนักงานบริษัท
2
10.00
8
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
7
35.00
3
มัธยมศึกษา
8
40.00
9
ปวช.
2
10.00
2
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
3
15.00
6
รายได้
1,000-5,000
10
50.00
8
5,001-10,000
6
30.00
3
10,001-15,000
2
10.00
5
15,001-20,000
2
10.00
4
หมายเหตุ
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p < 0.05
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0.974
35.00
35.00
30.00
100
0.007*
60.00
40.00
100
0.33
40.00
5.00
10.00
5.00
40.00
0.203
15.00
45.00
10.00
30.00
0.296
40.00
15.00
25.00
20.00
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลของทารกแรกเกิดและมารดาครรภ์แรก จาแนกตามอายุครรภ์คลอด น ้าหนักทารกแรกเกิด อายุ
มารดา น ้าหนักแรกเกิดขณะตั ้งครรภ์ กลุ่มได้ รับการนวดเต้ านมและกลุ่มได้ รับตารับยาปลูกไฟธาตุ
ร่วมกับการนวดเต้ านม โดยใช้ สถิติ Paired-T-Test (n=20/กลุ่ม)
นวดเต้ านม
ปลูกไฟธาตุ+นวดเต้ าน
ข้ อมูลของทารกแรกเกิดและ
p
มารดาครรภ์แรก
Mean
SD
Mean
SD
อายุครรภ์คลอด
39.65
0.59
39.75
0.72
0.632
น ้าหนักทารกแรกเกิด
2818.40
344.35
2883.50
461.52
0.616
อายุมารดา
26.00
4.81
28.05
3.86
0.145
น ้าหนักมารดาขณะตั ้งครรภ์
66.25
4.78
68.55
5.09
0.149
หมายเหตุ
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p < 0.05
การเปรี ยบเทียบระยะเวลาของการไหลของนา้ นมระหว่ างกลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านมและกลุ่มที่ได้ รับ
ตารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการไหลของน ้านม กลุ่มได้ รับตารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการ
นวดเต้ านมและกลุ่มได้ รับการนวดเต้ านม พบว่า กลุ่มได้ รับตารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม มีคะแนน
เฉลี่ยการไหลของน ้านมมากกว่ากว่ากลุ่มได้ รับการนวดเต้ านมในระยะหลังคลอด ในช่วงเวลาที่ 12-52 ชัว่ โมง
หลังคลอดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ชวั่ โมงที่ 60 เป็ นต้ นไป
เมื่อเปรี ยบเทียบระยะเวลาการเริ่ มไหลของน ้านมพบว่า กลุ่มได้ รับการนวดเต้ านมร่ วมกับได้ รับตารับยาปลูกไฟ
ธาตุ มีระยะเวลาน ้านมเริ่มไหลเร็วกว่า โดยพบว่าน ้านมเริ่มมาที่เวลา 12 ชัว่ โมงหลังคลอด โดยมีคะแนนการไหล
ของน ้านมเฉลี่ยเท่ากับ 0.5±0.51 มีคะแนนเกรด 2 ที่เวลา 44 ชัว่ โมงหลังคลอด และคะแนนเกรด 3 ที่เวลา 76
ชัว่ โมงหลังคลอด ในขนะที่กลุ่มได้ รับการนวดเต้ านมน ้านม จะมีน ้านมเริ่ มไหลเวลา 20 ชัว่ โมงหลังคลอด โดยมี
คะแนนการไหลของน ้านมเฉลี่ยเท่ากับ 0.1±0.31 มีคะแนนเกรด 2 ที่เวลา 68 ชัว่ โมงหลังคลอด แสดงให้ เห็นว่า
การนวดเต้ านมร่ วมกับการรับประทานยาปลูกไฟธาตุจะช่วยกระตุ้นให้ นา้ นมเริ่ มไหลได้ เร็ วกว่าการนวดเพียง
อย่างเดียว แสดงดังตารางที่ 3 งานวิจยั ที่ผ่านมามีการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในการเพิ่มน ้านม
ของยาปลูกไฟธาตุในหญิงหลังคลอดที่มีนา้ นมมาน้ อย พบว่า กลุ่มที่ได้ ยาปลูกไฟธาตุมีปริ มาณนา้ นมเพิ่มขึ ้น
(นิลเนตร วีระสมบัติ และคณะ, 2563) งานวิจยั ที่ผ่านมาที่ศึกษาผลของโปรแกรมการนวดเต้ านมด้ วยตนเองต่อ
การไหลของน ้านมในมารดาครรภ์แรก (มารี ยา มะแซ และคณะ, 2563) พบว่ามารดาครรภ์แรกที่ได้ รับโปรแกรม
การนวดเต้ านมด้ วยตนเองมีคะแนนเฉลี่ยการไหลของน ้านมหลังคลอดสูงกว่ากลุ่มที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านมจึงเป็ นอีกทางเลือกที่ช่วยกระตุ้นการ
สร้ างน ้านมและทาให้ การไหลของน ้านมเพิ่มขึ ้น การเปรี ยบเทียบระยะเวลาของการไหลของน ้านมระหว่างกลุ่มที่
ได้ รับการนวดเต้ านมและกลุ่มที่ได้ รับตารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม จากการติดตามผลมารดาหลัง
คลอดครรภ์แรกที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุต่อเนื่องกัน 3 วัน ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ตารับยาปลูกไฟ
ธาตุ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการเริ่ มไหลของน ้านมระหว่างกลุ่มได้ รับนวดเต้ านมกับ
กลุ่ ม ได้ รั บ ต ารั บ ยาปลู ก ไฟธาตุ ร่ ว มกั บ การนวดเต้ า นม โดยใช้ สถิ ติ Mann-Whitney U Test
(n=20/กลุ่ม)
คะแนนการไหลของน ้านม
ระยะเวลาหลังคลอด
นวดเต้ านม
ปลูกไฟธาตุ +นวดเต้ านม
p
Mean
SD
Mean
SD
1
ก่อนทดลอง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
2
ชัว่ โมงที่ 12 หลังคลอด
0.00
0.00
0.50
0.51
0.03*
3
ชัว่ โมงที่ 20 หลังคลอด
0.10
0.31
0.90
0.31
0.00*
4
ชัว่ โมงที่ 28 หลังคลอด
0.60
0.60
1.10
0.31
0.01*
5
ชัว่ โมงที่ 36 หลังคลอด
0.85
0.49
1.65
0.49
0.00*
6
ชัว่ โมงที่ 44 หลังคลอด
1.20
0.41
2.05
0.51
0.00*
7
ชัว่ โมงที่ 52 หลังคลอด
1.55
0.69
2.60
0.50
0.00*
8
ชัว่ โมงที่ 60 หลังคลอด
1.85
0.59
2.70
0.47
0.23
9
ชัว่ โมงที่ 68 หลังคลอด
2.05
0.39
2.85
0.37
0.05
10 ชัว่ โมงที่ 76 หลังคลอด
2.10
0.55
3.00
0.00
0.07
หมายเหตุ
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p < 0.05
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการไหลของนา้ นมในมารดาครรภ์แรกหลัง
คลอดระหว่างกลุ่มที่ได้ รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านมกับกลุ่มที่ได้ รับการนวดเต้ านมเพียงอย่างเดียว
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มได้ รับตารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้ านม มีคะแนนเฉลี่ยการไหลของนา้ นม
มากกว่ากลุ่มได้ รับการนวดเต้ านมอย่างเดียวในระยะหลังคลอด ในช่วงเวลาที่ 12-52 ชัว่ โมงหลังคลอดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และยังช่วยให้ น ้านมมาเร็ วกว่ากลุ่มควบคุมอีกด้ วย ดังนันจึ
้ งควรสนับสนุนให้ มีการบริการใช้
ตารับยาปลูกไฟธาตุในมารดาหลังคลอดโดยเฉพาะในมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาระยะเวลาการเริ่ มไหลของ
น ้านมช้ า
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ มารดาหลั ง คลอดที่ เ ข้ าร่ ว มเป็ นอาสาสมั ค รให้ ข้ อมู ล ในการวิ จั ย หั ว หน้ า
สูตินรี เวช โรงพยาบาลนครพนม และเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลสูตินรี เวชโรงพยาบาลนครพนมที่ช่วยประสานงาน
การเก็บข้ อมูลในครัง้ นี ้ทุกท่าน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง โดยการเตรี ยม
ถ่ า นกัม มัน ต์จ ากกระบวนการคาร์ บ อไนเซชัน (Carbonization) ในอุณ หภูมิ 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส
ร่ วมกับการกระตุ้นทางเคมีแบบจุ่มแช่ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้ มข้ น 6 โมลาร์ เป็ น
เวลา 6 วัน หลังการกระตุ้น พบโครงสร้ างพื ้นผิวมีรูพรุนสูงที่อณ
ุ หภูมิคาร์ บอไนซ์ 800 องศาเซลเซียส จากผลการตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการดูดซับไนโตรเจน (N2 absorption, BET) ให้ พื ้นที่ผิวจาเพาะสูงถึง 1,305 ตารางเมตรต่อกรัม
และพบการกระจายตัวของรูพรุนขนาดเล็ก (Micropores) เป็ นจานวน 0.32 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ซึ่งการมีอยู่
ของรูพรุนประเภทนี ้ ช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ของไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลด์ ส่งผลให้ มีแนวโน้ มในการนาไฟฟ้าได้
เพิ่มขึ ้นในขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด โดยงานวิจยั นี ้ใช้ การวัดประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าในระบบ 3 ขัว้ พบว่า
ค่ า ความจุไฟฟ้ า ที่ ได้ คื อ 273, 246, 215 และ 184 ฟารั ด ต่ อ กรั ม ที่ ค วามหนาแน่ น กระแสไฟฟ้ า 1, 2, 5 และ 10
แอมแปร์ ต่อกรัม ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมีประสิทธิภาพหลังการใช้ งาน (Retention) เป็ นเวลา 5,000 รอบ ยังคงมี
ประสิทธิ ภาพสูงถึง 99 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ ต่อกรัม ดังนัน้ ถ่านกัมมันต์ที่ได้ จาก
เปลือกเมล็ดมะค่าโมงที่มีอยู่ตามธรรมชาติจึงเป็ นแหล่งคาร์ บอนยัง่ ยืน ต้ นทุนในการผลิตต่า และให้ พืน้ ที่ผิวสูง จึง
เหมาะต่อการนาไปประยุกต์ใช้ ประดิษฐ์ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
คาสาคัญ: เปลือกเมล็ดมะค่าโมง; ถ่านกัมมันต์; การกระตุ้นด้ วย KOH; ขัวไฟฟ้
้ า; ตัวเก็บประจุยิ่งยวด
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Abstract
The objective of the research was to study the synthesis of activated carbon from Afzelia
Xylocarpa shells. By doing that, the study prepared activated carbon from carbonization at the temperature
of 700, 800 and 900 oC and immerged with 6 M KOH solution for six days. After the activation, the study
found high pours on surface area structure at temperature of 800 oC. From N2 absorption (BET method),
the surface area had increased to 1,305 m2/g and had 0.32 cm3/g micropores distribution. As these
mesopores distribution existed, it helped to increase ion movement in electrolyte solution. As a result, there
is an increased tendency for conductivity in the supercapacitor electrodes. The study used
electrochemical performance in 3 electrode techniques and the value capacitance was 273, 246, 215 and
184 F/g at the current density of 1, 2, 5 and 10 A/g, respectively. Moreover, this electrode had high
performance after 5000 rounds of retention, which is considered 99% at the current density of 5 A/g.
Consequently, activated carbon received from natural Afzelia Xylocarpa shells was a sustainable resource
of carbon, cheap, had high surface area, and was applicable to create supercapacitor electrodes.
Keywords: Afzelia xylocarpa shells; Activated carbon; KOH activation; Electrode; Supercapacitors
บทนา
ปั จจุบันการเพิ่มขึน้ ของจานวนประชากร และความก้ าวหน้ าทางภาคอุตสาหกรรม ทาให้ เกิดความสนใจ
พัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดจึงได้ รับความสนใจจากนักวิจยั เพิ่ มมากขึ ้น เนื่องจาก
มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ ให้ พลังงานและกาลังสูง (Yang, 2014, p.274-290) อย่างไรก็ตามข้ อเสียของตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดคือให้ พลังงานที่จากัด ดังนัน้ การเพิ่มพลังงานจึงเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาขัวไฟฟ้
้ าให้ มีประสิทธิภาพ
ในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด (Fic, 2018, p.437-454)
วัสดุคาร์ บอนที่มีโครงสร้ างแตกต่างกัน เช่น กราฟี น ท่อนาโนคาร์ บอน ถ่านกัมมันต์ คาร์ บอนนาโนไฟเบอร์
เป็ นต้ น ถูกนามาประยุกต์ใช้ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าในตัว เก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด (Du, 2018, p.40062-40069) วัสดุที่นามาใช้
ผลิตขัวไฟฟ้
้ าส่วนใหญ่เลือกใช้ จากถ่านกัมมันต์ เนื่องจากเป็ นวัสดุที่มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบหลัก มีปริมาณรูพรุน
ขนาดต่าง ๆ มีพืน้ ที่ผิวสูง ส่งผลให้ ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าได้ ดี และมีความเสถียรภาพของวงจรไฟฟ้า (มนตรี สว่าง
พฤกษ์ , 2556, น.9-26) โดยปั จจุบนั การนาวัสดุชีวมวลต่าง ๆ มาผลิตเป็ นถ่านกัมมันต์เริ่ มเป็ นที่ยอมรับและให้ ความ
สนใจกันมากขึ ้น ซึ่งถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวลที่นิยมใช้ ได้ แก่ ไม้ ไผ่ (Liu, 2010, p. 233-238) ขี ้เลื ้อย (Foo, 2012,
p.425-432) กะลามะพร้ าว (Sesuk, 2019, p.100910) เปลือกส้ ม (Hana, 2019, p.176-181) ใบชา (Penga, 2013,
p.401-408) และชีวมวลหรื อวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร (Jiang, 2019, p.513-519) เป็ นต้ น โดยวัสดุเหล่านี ้มีราคา
ถูกทาให้ ต้นทุนการผลิตถ่านกัมมันต์ต่าลง การนาเปลือกเมล็ดมะค่าโมง ซึง่ เป็ นชีวมวลที่ไม่มีมลู ค่า มาเป็ นวัตถุดิบตั ้ง
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ต้ นในการสังเคราะห์ ถ่านกัมมันต์ด้วยลักษณะจาเพาะที่มีเปลือกแข็ง สีดาสนิท คล้ ายคลึงกับกะลามะพร้ าวที่มี
งานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัยได้ ทาการวิจัย (Sesuk, 2019, p.100910) พบว่ามีค่าความจุสูงเมื่ อนามาสังเคราะห์เป็ น
ขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
การเตรี ยมถ่านกัมมันต์ด้วยการก่อกัมมันต์ทางเคมี (Chemical activation) โดยใช้ สารเคมีเป็ นสารก่อกัม
มันต์ (Activator) ซึ่งใช้ เวลาไม่นานและอุณหภูมิในการก่อกัมมันต์ต่าได้ โครงสร้ างรู พรุ นที่ดีกว่าการก่อกัมมันต์ ทาง
กายภาพ (Physical activation) สารเคมีที่ใช้ ส่วนใหญ่ ได้ แก่ H3PO4, KOH (Yang, 2019, p.121956), K2CO3 และ
ZnCl2 (Chen, 2017, p.713-724) เป็ นต้ น จากงานวิจยั ของ ราจาอรุมคุ มั เซนธิล (Senthil, 2021, p.102287) พบว่า
เมื่อใช้ KOH เป็ นสารก่อกัมมันต์จะส่งผลให้ มีพืน้ ที่ผิวจาเพาะของคาร์ บอนมีค่าสูงขึน้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
ดั ง นั น้ ในงานวิ จั ย นี ส้ นใจที่ จ ะน าเปลื อ กเมล็ ด มะค่ า โมง มาใช้ เป็ นวั ส ดุ ใ นการสั ง เคราะห์ ถ่ า น
กัม มัน ต์ โดยการเตรี ยมถ่านกัมมัน ต์จากกระบวนการคาร์ บอไนเซชัน (Carbonization) ร่ ว มกับ การกระตุ้นด้ วย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้ มข้ น 6 M และทาการประดิษฐ์ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การสังเคราะห์ ถ่านกัมมันต์ จากเปลือกเมล็ดมะค่ าโมง
นาเมล็ดมะค่าโมงมาล้ างด้ วยน ้าสะอาด นาไปตากให้ แห้ ง ทุบ สับ บด เพื่อลดขนาด นาเข้ าเตาเผาอุณหภูมิ
สูง (Muffle Furnace) ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส อัตราการให้ ความร้ อนที่ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็ นเวลา 3
ชัว่ โมง ภายใต้ ความดันบรรยากาศ นาถ่านชาร์ ที่ได้ มากระตุ้น (Activation) ด้ วยการจุ่มแช่สารละลายโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์ (KOH) ความเข้ มข้ น 6 โมลาร์ เป็ นเวลา 6 วัน จากนัน้ นาถ่านชาร์ ไปผ่านกระบวนการคาร์ บอไนเซชัน
(Carbonization) ที่อุณหภูมิ 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส ในเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ (Tube furnaces)
ภายใต้ ความดันบรรยากาศก๊ าซอาร์ กอนโดยมีอตั ราการไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที อัตราการให้ ความร้ อนที่ 5 องศา
เซลเซียสต่อนาที เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง (AK700, AK800, AK900) จากนัน้ นาถ่านกัมมันต์ที่ได้ ล้างด้ วยนา้ ปราศจาก
ไอออน (Deionized water; DI) ให้ เป็ นกลาง (pH 7) นาไปอบให้ แห้ ง เก็บในตู้ดูดความชืน้ เพื่อรอการทดสอบต่อไป
สรุปได้ ดงั แผนผังดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง
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การวิเคราะห์ สมบัติของถ่ านกัมมันต์
การตรวจสอบสัณฐานวิทยาและโครงสร้ างผลึกรวมถึงหมู่ ฟังก์ชนั บนพื ้นผิวของถ่านกัมมันต์ประกอบด้ วย
เทคนิคการวิเคราะห์ ดังนี ้ การวิเคราะห์โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาโดยใช้ เทคนิค Scanning electron microscopy ;
SEM รุ่น Hitachi SU8030, การวิเคราะห์ลกั ษณะของโครงสร้ างผลึกโดยใช้ เทคนิค X-ray diffractometer ; XRD รุ่น
Bruker D8 Advance X-ray Diffractometer with Cu K radiation,การวิเคราะห์ ปริ มาณผลึกโดยใช้ เทคนิค Raman
spectrometer รุ่ น Bruker optics Senterra Dispersive, การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยใช้ เทคนิค Fourier transform
infrared spectrometer ; FT-IR รุ่น Bruker NVENIO S และการวิเคราะห์พื ้นที่ผิวและความพรุนโดยใช้ เทคนิคการดูด
ซับไนโตรเจน Surface area and pore size analyzer ; BET รุ่น Micromeritics TriStar ll Plus
การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีไฟฟ้ าของถ่ านกัมมันต์
สมบัติทางเคมี ไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์ได้ รับการทดสอบโดยใช้ ระบบขัว้ ไฟฟ้าแบบ 3 ขัว้ คือ (I) ขัว้ ไฟฟ้า
ทางาน (Working electrode) (II) ขัว้ ไฟฟ้าเคาน์เตอร์ (Counter electrode) คือ แพลทินัม (Pt) (III) ขัว้ ไฟฟ้าอ้ างอิง
(Reference electrode) ซึง่ เป็ นวัสดุประเภท Ag/AgCl ใช้ สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซต์ (KOH) ความเข้ มข้ น 6
โมลาร์ เป็ นสารอิเล็กโทรไลด์ การเตรี ยมขัวไฟฟ้
้ าทางานเพื่อทดสอบได้ มาจากการผสมตัวอย่างถ่านกัมมันต์, คาร์ บอน
แบลค (Carbon black) และโพลี ไวนิ ลิดี น ฟลูอ อไรด์ (Polyvinylidene fluoride) ในอัต ราส่ ว น 8:1:1 โดยมวล ใช้
สารละลายพอลิเมอร์ นาไฟฟ้า ได้ แก่ เอ็นเมทิลไพโรลิโดน (N-Methylpyrrolidone; NMP) เป็ นตัวทาละลาย ละลาย
จนเป็ นเนือ้ เดียวกัน หลังจากนันหยดลงบนนิ
้
กเกิลโฟมขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร นาไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ขัวที
้ ่ได้ จะถูกนาไปอัดที่ความดัน 0.5 ตัน เป็ นเวลา 1 นาที แล้ วชัง่ น ้าหนักหาปริ มาณ
สารบนนิ ก เกิ ลโฟมเพื่ อ วัด สมบัติ ท างเคมี ไฟฟ้ า โดยใช้ เทคนิ ค Cyclic voltammetry; CV, เทคนิ ค Galvanostatic
charge-discharge; GCD และเทคนิค Electrochemical Impedance spectroscopy; EIS เป็ นต้ น และคานวณหา
ค่าความจุไฟฟ้าจาเพาะ (Specific capacitance; C) จากสมการ
C=

 IdV

mS V

(F/g)

(1)

เมื่อ  IdV คือ พื ้นที่รอบเส้ นโค้ งเฉลี่ยของกราฟ CV, m คือ มวลของตัวอย่างภายในขัวไฟฟ้
้ า หน่วยกรัม,
S คือ อัตราการสแกน หน่วย มิลลิแอมป์ ต่อวินาที และ V คือ ช่วงความต่างศักย์ที่สแกน หน่วย โวลต์
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการศึกษาโครงสร้ างพืน้ ผิวและสัณฐานวิทยาของถ่ านกัมมันต์
จากการวิเคราะห์โครงสร้ างสัณฐานวิทยาของถ่านกัมมันต์ตรวจสอบได้ จากเทคนิค Scanning electron
microscopy; SEM แสดงดังภาพที่ 2 พบว่าทังสามตั
้
วอย่างมีพื ้นที่ผิวขรุขระและรอยแตกเกิดขึ ้นบนถ่านกัมมันต์ ซึ่ง
เกิดจากการระเหยของก๊ าซในระหว่างกระบวนการคาร์ บอไนเซชัน (Carbonization) (Senthil, 2021, p.102287) ใน
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ขณะเดียวกันการกระตุ้นด้ วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 6 โมลาร์ ส่งผลให้ เกิดพื ้นที่ผิวรูพรุนของถ่านกัมมันต์
เพิ่มขึ ้น

ภาพที่ 2 ภาพถ่าย SEM ที่กาลังขยาย 3,000 เท่า ของ (a) A700, (b) A800, (c) A900 (d) AK700,
(e) AK800 และ(f) AK900
จากการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้ างผลึกของถ่านกัมมันต์ด้วยเครื่ องวิเคราะห์การเลี ้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray
diffractometer; XRD) กาหนดมุมการเลี ้ยวเบนระหว่าง 10 ถึง 70 องศา แสดงดังภาพที่ 3(a) พบว่าทังสามตั
้
วอย่างมี
พีคการเลี ้ยวเบนลักษณะฐานกว้ างที่ 2 theta ตาแหน่ง 23 องศา และ 43.6 องศา สอดคล้ องกับระนาบ (002) และ
(100) ของถ่านกัมมันต์ ตามลาดับ (Chang, 2019, p.10763-10772) เมื่อเทียบกับไฟล์มาตรฐาน (JCPDS no.751621) พบว่าเป็ นรูปแบบของผลึกแกรไฟต์ ซึ่งไม่มีผลึกอื่นเจือปน นอกจากนี ้ผลการทดลองหาปริ มาณความเป็ นผลึก
แกรไฟต์ด้วยเครื่ องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman spectrometer) แสดงดังภาพที่ 3(b) พบตาแหน่งพีคที่ 1350 ต่อ
เซนติเมตร และพบตาแหน่งพีคที่ 1583 ต่อเซนติเมตร ซึง่ แสดงถึงความไม่เป็ นระเบียบของผลึกแกรไฟต์ (D-disorder
carbon) และความเป็ น ผลึก แกรไฟต์ (G-graphitic carbon) ตามลาดับ (Gu, 2013, p.2465-2476) เมื่ อ ท าการ
วิเคราะห์อตั ราส่วนความเข้ ม (ID /IG) ของตัวอย่าง AK700, AK800 และ AK900 คือ 1.71, 1.57 และ 1.64 ตามลาดับ
พบว่าตัวอย่าง AK800 มีความสมบูรณ์ผลึกของแกรไฟต์มากกว่าตัวอย่างอื่น ส่งผลให้ การนาไฟฟ้าสูงกว่าตัวอย่างอื่น
จากการวิเคราะห์พื ้นที่ผิวจาเพาะและปริมาตรรูพรุนด้ วยการดูดซับแก๊ สไนโตรเจน แสดงดังภาพที่ 3(c) พบ
ไอโซเทอมการดู ด ซับ ของ IUPAC ประเภท Type I หมายถึ ง ไอโซเทอมส าหรั บ การดู ด ซับ ที่ เ ป็ น แบบชัน้ เดี ย ว
(Monolayer adsorption) เป็ นปรากฏการณ์การดูดซับของสารที่มีรูพรุนขนาดเล็ก เป็ นจานวนมาก มีขนาดรูพรุนเล็ก
กว่า 2 นาโนเมตร (Microporous adsorbent) และมีพืน้ ที่ผิวจาเพาะสูงถึง 1018, 1305 และ 1234 ตารางเมตรต่อ
กรั ม ตามล าดับ และพบการกระจายตัว ของรู พ รุ น ขนาดเล็ ก (Micropores) เป็ น จ านวน 0.34, 0.32 และ 0.44
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามลาดับ จากการกระจายตัวของรู พรุ นและพื ้นที่ผิวที่กล่าวมาข้ างต้ นพบว่า ตัวอย่าง
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AK800 มีการกระจายตัวของรูพรุนและพื ้นที่ผิวมากกว่าตัวอย่างอื่น ซึง่ ช่วยเพิ่มการสะสมและการเคลื่อนที่ของไอออน
ในขัวไฟฟ้
้ าจากสารละลายอิเล็กโทรไลด์ (Bi, 2019, p.16028) ส่งผลให้ มีประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าในขัวไฟฟ้
้ าของ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
(b)
AK900
AK800
AK700

Intensity(a.u.)

Intensity (a.u.)
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(a)
002

ID/IG = 1.71
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ภาพที่ 3 (a) กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบโครงสร้ างผลึกด้ วยเทคนิค XRD
(b) กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบปริมาณความเป็ นผลึกด้ วยเทคนิค Raman spectrometer
(c) กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบไอโซเทอร์ มการดูดซับไนโตรเจน และ
(d) กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการกระจายตัวของขนาดรูพรุนบนพื ้นผิว
ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟ้ าของถ่ านกัมมันต์
จากการวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพืน้ ผิวของขัว้ ไฟฟ้า แสดงดังภาพที่ 4(a) ของตัวอย่าง AK700,
AK800 และ AK900 ถูกวัดด้ วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic voltammetry; CV) ที่อตั ราการสแกน 100 มิลลิ
โวลต์ต่อวินาที ในช่วงความต่างศักย์ตั ้งแต่ –1 ถึง 0 โวลต์ แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมการกักเก็บประจุขวไฟฟ้
ั ้ าของตัว
เก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดในแต่ละตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากกระแสที่วดั ได้ และรวมถึงพื ้นที่ใต้ กราฟตัวอย่างที่มีวงกว้ าง
มีลกั ษณะคล้ ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามาก จะมีค่าการกักเก็บประจุที่มากกว่าวงที่มีขนาดเล็กตามสมการที่ 1 จากกราฟ
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จะเห็นว่าตัวอย่าง AK800 มีพื ้นที่คล้ ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามากที่สดุ จึงมีการกักเก็บประจุ รวมทังมี
้ ความเสถียรภาพใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่คงที่ได้ มากกว่าตัวอย่างอื่น
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ภาพที่ 4 (a)กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื ้นผิวของขัวไฟฟ้
้ าด้ วยเทคนิค CV, (b)กราฟแสดง
การเปรี ยบเทียบการอัด-คายประจุด้วยเทคนิค GCD, (c) กราฟแสดงประสิทธิภาพการอัด-คายประจุหลัง
การใช้ งานเป็ นจานวน 5000 รอบ (Retention test) ของ AK800 ที่ 5 แอมแปร์ ต่อกรัม และ (d) กราฟ
แสดงการเปรี ยบเทียบความต้ านทานเชิงซ้ อนของขัวไฟฟ้
้ าด้ วยเทคนิค EIS
จากการวิ เคราะห์ ความสามารถในการอัด -คายประจุข องขัว้ ไฟฟ้ า แสดงดัง ภาพที่ 4(b) ของตัวอย่าง
AK700, AK800 และ AK900 ถูก วัด ด้ วยเทคนิ คการอัด -คายประจุ (Galvanostatic charge-discharge; GCD) ที่
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ต่อกรัม ในช่วงความต่างศักย์ตั ้งแต่ –1 ถึง 0 โวลต์ แสดงค่าความจุไฟฟ้า
ในตารางที่ 1 พบว่าตัวอย่าง AK800 มีค่าความจุไฟฟ้า 273 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส 1 แอมแปร์ ต่อกรัม
ซึ่ง มากกว่าตัว อย่ างอื่ น นอกจากนี ย้ ังมี ประสิ ทธิ ภาพหลังการใช้ งาน (Retention) เป็ น เวลา 5,000 รอบ ยัง คงมี
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ประสิทธิภาพสูงถึง 99 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ ต่อกรัม แสดงดังภาพที่ 4(c) ของตัวอย่าง
AK800 จึงเหมาะต่อการนาไปประยุกต์ใช้ ประดิษฐ์ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ตารางที่ 1 ข้ อมูลค่าการเก็บประจุขวไฟฟ้
ั ้ าของตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด
ค่าการเก็บประจุ F/g
ตัวอย่าง
ค่า C ที่ 1 A/g
ค่า C ที่ 2 A/g
ค่า C ที่ 5 A/g
AK700
182
168
149
AK800
273
246
215
AK900
212
191
158

ค่า C ที่ 10 A/g
132
184
134

จากการวัดค่าความต้ านทานเชิงซ้ อนของขัวไฟฟ้
้ า แสดงดังภาพที่ 4(d) ของตัวอย่าง AK700, AK800 และ
AK900 ถูกวัดด้ วยเทคนิค อิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี (Electrochemical Impedance spectroscopy; EIS) โดยใช้
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ และทาการเปลี่ยนความถี่จาก 10 กิโลเฮิรตซ์ถึง 10 เมกะเฮิรตซ์ แสดงถึงลักษณะกราฟ
Niquist ของขัวตั
้ วเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดในแต่ละตัวอย่างของขัวไฟฟ้
้ า โดยกราฟมีลกั ษณะเป็ นครึ่งวงกลม และหาง
เปิ ดขึ ้น ในส่วนของครึ่งวงกลมจะแสดงถึงค่าความต้ านทานการส่งผ่านอิเล็กตรอนที่รอยต่อระหว่างขัวไฟฟ้
้ ากับสาร
อิเล็กโทรไลด์ ในส่วนหางอธิบายถึงการแพร่ของไอออนในสารอิเล็กโทรไลด์ ซึง่ ค่าความต้ านทานถ่านกัมมันต์ที่เกิดขึ ้น
ได้ มาโดยการนากราฟไปคานวณด้ วยโปรแกรม CS Studio5 เทียบกับวงจรสมมูล พบว่าตัวอย่าง AK800 มีค่า Rct
เป็ น 0.19  ซึ่งมีค่าต่ากว่าตัวอย่างอื่น และการที่มีค่า Rct น้ อยนัน้ บ่งบอกถึงความสามารถของตัวอย่างในการ
ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึง่ เกิดจากการไหลของประจุได้ ดี เมื่อตัวอย่างมีค่าความต้ านทานต่า
ตารางที่ 2 ข้ อมูลค่าความต้ านทานขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด
ตัวอย่าง
AK700
AK800
AK900

Rs (  )
0.66
0.75
0.79

Rct (  )
0.38
0.19
0.28

สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของการประดิษฐ์ ขวไฟฟ้
ั ้ าของตัวเก็บประจุ ไฟฟ้ายิ่งยวดจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง ด้ วย
กระบวนการคาร์ บอไนเซชัน (Carbonization) ร่วมกับการกระตุ้นทางเคมีด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความ
เข้ มข้ น 6 โมลาร์ ที่อณ
ุ หภูมิ 700 , 800 และ 900 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์โครงสร้ างพื ้นผิวและสัณฐานวิทยา
129

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ของถ่านกัมมันต์ และผลการศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมั นต์ พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ได้ มีลักษณะพื ้นผิวที่
ขรุขระ ไม่เป็ นระเบียบ มีพื ้นที่ผิวจาเพาะสูงถึง 1018, 1305 และ 1234 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลาดับ และพบการ
กระจายตัว ของรู พ รุ น ขนาดเล็ ก (Micropores) เป็ น จ านวน 0.34, 0.32 และ 0.44 ลูก บาศก์ เ ซนติ เ มตรต่ อ กรั ม
ตามลาดับ ซึ่งการมีอยู่ของรูพรุนประเภทนี ้ช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ของไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลด์ และกักเก็บ
ไอออนได้ ดี ส่งผงให้ นาไฟฟ้าในขัว้ ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด โดยงานวิจัยนีใ้ ช้ การวัดประสิทธิภาพทาง
เคมีไฟฟ้าในระบบ 3 ขัว้ พบว่าที่อุณหภูมิคาร์ บอไนซ์ 800 องศาเซลเซียส ค่าความจุไฟฟ้าที่ได้ คือ 273, 246, 215
และ 212 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 1, 2, 5 และ 10 แอมแปร์ ต่อกรัม ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมี
ประสิทธิภาพหลังการใช้ งาน (Retention) เป็ นเวลา 5,000 รอบ ยังคงมีประสิทธิภาพสูงถึง 99 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความ
หนาแน่นกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ ต่อกรัม ดังนัน้ ถ่านกัมมันต์ที่ได้ จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงที่มีอยู่เป็ นจานวนมาก
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการประดิษฐ์ ขวไฟฟ้
ั ้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือก
เมล็ดมะค่าโมง ด้ วยการก่อกัมมันต์ในกระบวนการคาร์ บอไนเซชัน (Carbonization) ที่อุณหภูมิ องศาเซลเซียส
อัตราการให้ ความร้ อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ภายใต้ ความดันบรรยากาศของแก๊ สอาร์ กอน
จากนันท
้ าการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนั พื ้นผิวของถ่าน กัมมันต์ ด้ วยกรดไนตริก (HNO3) และกรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4)
อัตราส่วนโดยปริมาตร 30:10 มิลลิลิตร ในกระบวนการไมโครเวฟรี ฟลักซ์ (Microwave reflux) เป็ นเวลา 10 นาที
ตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีด้วยเทคนิค SEM, XRD, Raman spectrometer และ FT-IR ทาการ
ตรวจวัดปริ มาณพื ้นผิวด้ วยเทคนิคการดูดซับด้ วยก๊ าซไนโตรเจน (N2 Absorption, BET) หลังการปรับปรุงพื ้นผิว
ถ่านกัมมันต์ที่ได้ มีลักษณะพืน้ ผิวที่ขรุ ขระ ไม่เป็ นระเบียบ และพบว่ามีพื ้นที่ผิวจาเพาะสูงถึง 1,107.25 ตาราง
เมตรต่อกรัม อีกทังยั
้ งพบการกระจายตัวของรูพรุนขนาดเล็ก (Micropores) เป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้ยังพบหมู่
ฟั งก์ชนั ไฮดรอกซิล (-OH) มีปริมาณเพิ่มสูงขึ ้นอีกด้ วย และเมื่อทาการนาคาร์ บอนกัมมันต์ที่เตรี ยมได้ ไปประดิษฐ์
เป็ นขัว้ ไฟฟ้า และวัดประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าในระบบ 3 ขัว้ พบว่าถ่านกัมมันต์มีค่าความจุไฟฟ้าจาเพาะ
เพิ่มขึ ้นจาก 13.46 ฟารัดต่อกรัม เป็ น 186.2 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส 1 แอมแปร์ ต่อกรัม คุณสมบัติ
เหล่านี ้ แสดงให้ เห็นว่าถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง เป็ นแหล่งคาร์ บอนจากธรรมชาติที่ทงผลิ
ั ้ ตได้ ง่าย
ต้ นทุนต่า และมีพื ้นผิวสูง จึงเป็ นวัสดุที่น่าสนใจที่จะนามาเพื่อประยุกต์ใช้ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
คาสาคัญ : ถ่านกัมมันต์; เปลือกเมล็ดมะค่าโมง; ไมโครเวฟรี ฟลักซ์; ขัวไฟฟ้
้ า; ตัวเก็บประจุยิ่งย
Abstract
The objective of the research was to study the effects of creating supercapacitor electrodes
from Afzelia Xylocarpa shells. It was made by activated in carbonization at 800 oC and the heating
rate was 5 oC/min for 2 h under Argon gas at atmospheric pressure. After that, the study improved the
surface functional group of activated carbon by Nitrite acid (HNO3) and Sulfuric acid (H2SO4) at a
volume ratio of 30:10 ml in microwave reflux process for 10 minutes. The study also analyzed physical
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and chemical characteristics by SEM, XRD, Raman spectroscopy and FT-IR techniques. The surface
area and pore size distribution of samples were studied using the Nitrogen absorb by Brunauer–
Emmett–Teller (BET) techniques. After improved surface area, activated carbon had rough surface
area, disorder structure, and had a high specific surface area at 1,107.25 m2/g. Moreover, it had many
micropores distribution, and the functional hydroxyl group (-OH) was increased. When using activated
carbon to create electrodes and run through electrochemical performance in 3 systems, this activated
carbon increased specific capacitance from 13.46 to 186.2 F/g at current density 1 A/g. This
performance showed that activated carbon from Afzelia Xylocarpa shells was a natural carbon
resource as it was easy to create, cheap, and had a high surface area. Overall, it was an interesting
material to create electrodes for supercapacitor.
Keywords: Activated carbon; Afzelia Xylocarpa shells; Microwave reflux; Electrode; Supercapacitor
บทนา
ในปั จจุบนั ด้ วยจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น และการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ส่งผลให้ มีแหล่งพลังงานจานวนมากเกิดขึ ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการ การใช้ พลังงานของผู้คน ไม่ว่าจะทังใน
้
ด้ านอุตสาหกรรมหรื อในชีวิตประจาวัน โดยจะนาพลังงานบางส่วนที่ได้ เก็บไว้ ในอุปกรณ์ กักเก็บพลังงาน เช่น
แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด เป็ นต้ น (Miller, 2008, p.651-652) ณ ตอนนีแ้ บตเตอรี่ ประสบ
ปั ญหาที่สาคัญคือ มีความหนาแน่นกาลังตา่ อายุการใช้ งานสั ้น ส่วนตัวเก็บประจุมีความหนาแน่นพลังงานต่า จึง
ทาให้ มีการพัฒนาอุปกรณ์กกั เก็บพลังงานประเภทตัวเก็บประจุยิ่งยวด เนื่องจากมีความหนาแน่นพลังงาน และ
กาลังที่สูงกว่าตัวกักเก็บพลังงานชนิดอื่น สามารถชาร์ จไฟได้ อย่างรวดเร็ ว ตัวเก็บประจุยิ่งยวดแบ่งออกได้
2 ประเภท ได้ แก่ ตัวเก็บประจุแบบสองชัน้ (EDLCs) และตัวเก็บประจุแบบซูโด (PDCs) แต่วสั ดุที่นามาผลิตเป็ น
ขัวไฟฟ้
้ าของ PDCs มีราคาแพง ผลิตได้ ยาก และมีค่าความคงทนตา่ ส่งผลให้ PDCs เป็ นที่นิยมน้ อยกว่า EDLCs
(Gonzalez, 2016, p.1189-1206) การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพของตัว เก็ บ ประจุยิ่ ง ยวดนัน้ สามารถท าได้ โ ดย
เลือกใช้ วสั ดุที่มีพื ้นที่ผิว และปริมาตรสูง ซึง่ ส่วนใหญ่เลือกใช้ เป็ นถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เนื่องจากเป็ น
วัสดุที่มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบหลัก มีรูพรุนขนาดต่างๆ และพื ้นที่ผิวสูง ส่งผลให้ ถ่านกัมมันต์มีสมบัติการดูด
ซับที่ดี (Abatan, 2019, p.441-450) และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ หลายด้ าน วัตถุดิบที่สามารถนามาผลิต
ถ่านกัมมันต์ เช่น ไม้ ไผ่ (Liu, 2010, p.233-238) กะลามะพร้ าว (Sesuk, 2019, 25) และชีวมวลหรื อวัสดุเหลือทิ ้ง
ทางการเกษตร (Teimouri, 2019, p.78-88) เป็ นต้ น
การเตรี ยมถ่านกัมมันต์โดยทัว่ ไปประกอบด้ วย 2 ขันตอนคื
้
อ 1) การคาร์ บอไนเซชัน (Carbonization)
เป็ นการใช้ ความร้ อน ทาให้ สารระเหยแตกตัว และแทรกออกจากวัตถุดิบทาให้ เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ของแข็งสีดา
เรี ยกว่า ถ่าน (Charcoal) 2) การก่อกัมมันต์ (Activation) เป็ นการทาให้ ผิวถ่านเกิดรูพรุนขนาดต่าง ๆ (พิทกั ษ์ อยู่
มี , 2558, น.788-798) ขั น้ ตอนการก่ อ กั ม มั น ต์ มี 2 วิ ธี ได้ แ ก่ การก่ อ กั ม มั น ต์ ท างกายภาพ (Physical
activation) และการก่อกัมมันต์ทางเคมี (Chemical activation) การก่อกัมมันต์ทางกายภาพเป็ นกระบวนการที่
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เกิดขึน้ เมื่อให้ ความร้ อนแก่คาร์ บอนภายใต้ สภาวะแก๊ ส เช่น ใช้ ไอนา้ หรื อแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ส่วนการ
ก่อกัมมันต์ทางเคมีใช้ สารเคมีเป็ นสารก่อกัมมันต์ (Activator) ใช้ เวลาไม่นาน และอุณหภูมิในการก่อกัมมันต์ต่า
ได้ โครงสร้ างรู พรุ นที่ดีกว่า สารเคมีที่ใช้ ส่วนใหญ่ ได้ แก่ H3PO4, KOH (Yang, 2019, 238), K2CO3 และ ZnCl2
(Ucar, 2009, p.8890-8896) เป็ นต้ น จากงานวิจัยของ ยูว ลูเชาว์ (Yue, 2019, p.15-24) พบว่าเมื่อใช้ H2SO4
และ HNO3 เป็ น สารก่ อ กั ม มั น ต์ ร่ ว มกั บ กระบวนการรี ฟ ลั ก ซ์ (Refluxed process) โดยใช้ คลื่ น ไมโครเวฟ
(Teimouri, 2019, p.78-88) จะส่งผลให้ มีพืน้ ที่ผิวจาเพาะของคาร์ บอนมีค่าสูงขึน้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ดังนัน้ ในการวิจยั นี ้ สนใจที่จะนาเปลือกเมล็ดมะค่าโมง มาใช้ เป็ นวัสดุในการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์
เพื่อประยุกต์ใช้ เป็ นขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด โดยศึกษาการก่อกัมมันต์ในการคาร์ บอไนเซชัน ที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส (Zhang, 2004, p. 53-59) แล้ วทาการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนั ของถ่านกัมมันต์ ด้ วยกรดไนตริก
(HNO3) และกรดซัลฟิ วริก (H2SO4) ร่วมกับกระบวนการไมโครเวฟรี ฟลักซ์
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1. วัตถุดิบ
การเตรี ยมวัตถุดิบ สาหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์ โดยนาเมล็ดมะค่าโมงมาล้ าง และตากแดดให้
แห้ ง จากนัน้ ทุบ สับ บด เปลือกเมล็ดให้ มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร และเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส
อัตราการให้ ความร้ อนที่ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้ ความดันบรรยากาศ เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง

ภาพที่ 1 แสดงขันตอนการเตรี
้
ยมวัตถุดิบสาหรับการสังเคราะห์ถา่ นกัมมันต์
2. การเตรี ยมถ่านกัมมันต์
นาผงคาร์ บอนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ไปก่อกัมมันต์ด้วยการคาร์ บอ-ไนเซชันที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส อัตราการให้ ความร้ อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ภายใต้ ความ
ดันบรรยากาศของแก๊ สอาร์ กอน (A800) แล้ วทาการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนั พื ้นผิวของถ่านกัมมันต์ด้วยกรดไนตริ ก
(HNO3) และกรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) อัตราส่วนโดยปริ มาตร 30:10 มิลลิลิตร ร่ วมกับกระบวนการไมโครเวฟรี ฟ
ลักซ์ ตัง้ กาลังไมโครเวฟ 100 วัตต์ ใช้ เวลา รี ฟลักซ์ 10 นาที จากนัน้ นามาล้ างด้ วยนา้ ปราศจากไอออน
(Deionized water; DI) แล้ วนาไปกรอง และอบให้ แห้ งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 - 12 ชั่วโมง
(A800M10) จัดเก็บในตู้ดดู ความชื ้นเพื่อรอการทดสอบต่อไป
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แผนผังขันตอนการสั
้
งเคราะห์ถ่านกัมมันต์
ผงคาร์ บอน อุณหภูมิ 300 °C

กระบวนการคาร์ บอไนเซชันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 800 °C ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
ภายใต้ ความดันบรรยากาศของแก๊ สอาร์ กอน อัตราการให้ ความร้ อน 5 °C/min
ปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนั พื ้นผิวของถ่านกัมมันต์ด้วย HNO3 และH2SO4 อัตราส่วน 30:10 ml
กระบวนการไมโครเวฟรี ฟลักซ์ ตั ้งกาลังไมโครเวฟ 100 W
ใช้ เวลารี ฟลักซ์ 10 min
ล้ างด้ วยน ้าปราศจากไอออน นาไปกรอง และอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 105 °C
เป็ นเวลา 6 - 12 ชัว่ โมง
วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและเคมี
3. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของถ่านกัมมันต์
วิเคราะห์ ลักษณะโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเ ล็กตรอนแบบ ส่องกราด
(SEM; Hitachi SU8030), วิเคราะห์ลักษณะของรู ปแบบโครงสร้ างผลึกด้ วยเทคนิคการเลี ้ยวเบนด้ วยรังสีเอ็กซ์
(XRD; Bruker D8 Advance X-ray Diffractometer with Cu K radiation), วิเคราะห์ปริ มาณความเป็ นผลึกของ
วั ส ดุ ที่ สั ง เคราะห์ ขึ น้ ด้ ว ยเทคนิ ค รามานสเปกโตรมิ เ ตอร์ (Raman spectrometer; Bruker optics Senterra
Dispersive), วิเคราะห์ หมู่ฟังก์ชันบนพืน้ ผิวด้ วยเทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR;
Bruker NVENIO S) และวิเคราะห์พื ้นที่ผิวด้ วยเทคนิคการดูดซับก๊ าซไนโตรเจน (BET; Micromeritics TriStar ll
Plus)
4. ลักษณะทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์
วิเคราะห์ลกั ษณะทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์ ถูกทดสอบโดยใช้ ระบบขัวไฟฟ้
้ าแบบ 3 ขัว้ คือ (I)
ขัว้ ไฟฟ้ า ท างาน (Working electrode) (II) ขัว้ ไฟฟ้ า เคาน์ เ ตอร์ (Counter electrode) คื อ แพลทิ นัม (Pt) (III)
ขัว้ ไฟฟ้าอ้ างอิง (Reference electrode) ซึ่งเป็ นวัสดุประเภท Ag/AgCl โดยมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซต์ (KOH) ความเข้ มข้ น 6 โมลาร์ เป็ นสารอิเล็กโทรไลด์ การเตรี ยมขัวไฟฟ้
้ าทดสอบได้ มาจากการผสมตัวอย่าง,
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คาร์ บอนแบลค (Carbon black) และโพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (Polyvinylidene fluoride) ในอัตราส่วน 8:1:1 โดย
มวล มีเอ็นเมทิลไพโรลิโดน (N-Methylpyrrolidone; NMP) เป็ นสารละลาย จากนันละลายเป็
้
นเนื ้อเดียวกัน หยด
ลงบนนิกเกิลโฟมให้ ได้ ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร และนาไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง ขัวที
้ ่ได้ จะถูกนาไปอัดบนเครื่ องอัดไฮโดรลิกที่ความดัน 0.5 ตัน เป็ นเวลา 1 นาที ชัง่ น ้าหนักหาปริมาณสาร
บนนิกเกิลโฟม พร้ อมวัดลักษณะทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้ เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic voltammetry; CV) ที่
อัตราการสแกน 5, 10, 20, 50 และ 100 มิลลิโวลต์ต่อวินาที ในช่วงความต่างศักย์ตั ้งแต่ -1 ถึง 0 โวลต์, เทคนิค
การอัด - คายประจุ (Galvanostatic charge – discharge; GCD) ที่ความหนาแน่นของกระแส 1, 2, 5 และ 10
แอมแปร์ ต่ อ กรั ม ในช่ ว งความต่ า งศั ก ย์ ตั ง้ แต่ -1 ถึ ง 0 โวลต์ และเทคนิ ค อิ ม พี แ ดนซ์ ส เปกโตรสโคปี
( Electrochemical Impedance Spectroscopy; EIS) ใ นช่ ว ง ค ว า ม ถี่ จ า ก 103 ถึ ง 106 เ ฮิ รต ซ์ โด ย ใ ช้
สัญ ญาณไฟฟ้ า กระแสสลับ และค านวณค่ า ความจุ ไฟฟ้ า จ าเพาะ (Specific capacitance; C) จากสมการ
ต่อไปนี ้
C=

 IdV
mSΔV

(F/g)

(1)

เมื่อ  IdV คือ พื ้นที่รอบเส้ นโค้ งเฉลี่ยของกราฟ CV, m คือ มวลของตัวอย่างภายในขัวไฟฟ้
้ า หน่วย
กรัม, S คือ อัตราการสแกน หน่วย มิลลิแอมป์ ต่อวินาที และ ΔV คือ ช่วงความต่างศักย์ที่สแกน หน่วย โวลต์
ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของถ่านกัมมันต์
โครงสร้ างทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ของถ่านกัมมันต์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) ที่กาลังขยาย 3,000 เท่า พบว่าลักษณะของถ่านกัมมันต์ ที่ผ่านการคาร์ บอไนเซชัน พร้ อมกับ
ปรับปรุงพื ้นผิวด้ วยกรด (A800M10) มีพื ้นผิวขรุขระไม่สม่าเสมอมากกว่าถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการคาร์ บอไนซ์เพียง
อย่างเดียว (A800) แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า การปรับปรุงพื ้นผิวด้ วยกรดในกระบวนการไมโครเวฟรี ฟ
ลักซ์นนั ้ ส่งผลให้ เกิดการกัดกร่อนบนผิวหน้ าของถ่านตัวอย่าง

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้ อง SEM ที่กาลังขยาย 3,000 ของตัวอย่าง (a) A800 และ (b) A800M10
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การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้ างผลึกของตัวอย่าง A800 และ A800M10 ด้ วยเทคนิคการเลี ้ยวเบนด้ วย
รังสีเอ็กซ์ (XRD) โดยกาหนดมุมการเลี ้ยวเบนระหว่าง 10-70 องศา ดังแสดงในภาพที่ 2(a) มีพีคการเลี ้ยวเบนมี
ลักษณะฐานกว้ างที่ 2 theta ตาแหน่ง 23 องศา และ 43.6 องศา สอดคล้ องกับระนาบ (002) และ (100) ของ
ถ่านกัมมันต์ตามลาดับ (Cheng, 2020, p.10763-10772) เมื่อเทียบกับไฟล์มาตรฐาน (JCPDS no.75-1621)
ตัวอย่างทังสองเป็
้
นรูปแบบของผลึกแกรไฟต์ และไม่มีผลึกอื่นเจือปน การวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตร
มิ เ ตอร์ (Raman spectrometer) ของทัง้ สองตัว อย่ า ง พบพี ค ที่ 1355 ต่ อ ตารางเซนติ เ มตร และพี ค ที่ 1580
ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งเกิดจากโครงสร้ าง sp3 – bonded แสดงถึงโครงสร้ างที่ไม่เป็ นระเบียบของผลึกแกรไฟต์
(D – disorder carbon) และเกิดจากโครงสร้ าง sp2 แสดงความโครงสร้ างที่ เป็ นผลึกแกรไฟต์ (G – graphitic
carbon) ตามลาดับ (Han, 2014, p.597-604) ดังภาพที่ 2(b) ทาการหาอัตราส่วนความเป็ นผลึก (ID /IG) ของ
ตัวอย่าง A800 และ A800M10 คือ 1.904 และ 1.3 ตามลาดับ พบว่าถ่านกัมมันต์หลังการปรับปรุง ด้ วยกรด มี
ความสมบูรณ์ผลึกของแกรไฟต์มากกว่า ซึง่ ส่งผลให้ มีการนาไฟฟ้าได้ ดียิ่งขึ ้น
การวิเคราะห์ หมู่ฟังก์ชันบนพืน้ ผิวด้ วยเทคนิคฟูเรี ยร์ ทรานฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR)
แสดงดังภาพที่ 2(c) พบว่าทัง้ สองตัวอย่าง มีตาแหน่งในอินฟราเรดสเปกตรัม คล้ ายคลึงกันเกิดขึ ้น 4 ตาแหน่ง
ดังนี ้ 737.80, 1410.15, 1654.35 และ 3420.40 ต่อตารางเซนติเมตร แสดงผลตาแหน่งการสั่น ที่ 737.80 ต่อ
ตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชันของ C–H bending (Jung, 2001, p.123-131), ตาแหน่งการสั่นที่ 1410.15
ต่อตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชนั ของ C=O stretching (Serrano, 1999, p.1517-1528), ตาแหน่งการสัน่ ที่
1654.35 ต่อตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชนั ของ C=C stretching (Coates, 2019, p.1-23) และตาแหน่งการ
สัน่ ที่ 3420.40 ต่อตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชนั ของไฮดรอกซิล (O–H stretching) (Liu, 2010, p.233-238)
จากตาแหน่งที่กล่าวมาข้ างต้ น พบว่าถ่านกัมมันต์หลังการปรับปรุ งพืน้ ผิว ด้ วยกรด (A800M10) มีหมู่ฟังก์ชนั
เพิ่มขึ ้น ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าพื ้นผิวถ่านกัมมันต์ มีคณ
ุ สมบัติชอบน ้าสูงขึ ้นหลังการปรับปรุงด้ วยกรด ส่งผลให้ ไอออน
ของอิเล็กโทรไลต์ สามารถแทรกซึมไปยังขัว้ ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดได้ ง่าย (Zanin, 2014, 487-493) มี
โอกาสในการเก็บประจุได้ สงู กว่า
การวิเคราะห์พื ้นที่ผิวด้ วยเทคนิคการดูดซับก๊ าซไนโตรเจน (BET) แสดงดังภาพที่ 3(a) กราฟไอโซเทอม
ดูดซับของตัวอย่าง A800 และ A800M10 มีลักษณะสอดคล้ องกับการดูดซับประเภท Type I ตามการจาแนก
ของ IUPAC บงบ่อกถึงชนิดไอโซเทอมการดูดซับของวัสดุที่มีขนาดรู พรุ นเล็กกว่า 2 นาโนเมตร (Microporous
adsorbent) การดูดซับส่วนใหญ่เป็ นการดูดซับในรูพรุนขนาดเล็ก มีพื ้นที่ผิวค่อนข้ างน้ อย จากตารางที่ 1 แสดง
พืน้ ที่ผิวจาเพาะที่ได้ จากการคานวณด้ วยหลักการของ BET พบว่าตัวอย่าง A800 และ A800M10 มีพืน้ ที่ผิว
จาเพาะคือ 770.6297 และ 1107.25 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลาดับ ในส่วนขนาดรูพรุนของตัวอย่างทังสอง
้ ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงที่เล็กกว่า 2 นาโนเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3(b) ซึ่งบ่งชี ้ว่า ถ่านกัมมันต์หลังการปรับปรุง ส่งผลให้
เกิดรูพรุนระดับไมโครพอร์ เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลของพื ้นที่ผิวจาเพาะ และรูพรุน กับลักษณะพื ้นที่ผิวของ
ตัวอย่างจากภาพถ่าย SEM (ภาพที่ 1) พบว่าพื ้นที่ผิวจาเพาะเพิ่มขึ ้นนัน้ สอดคล้ องกับความขรุขระของพื ้นที่ผิว
ถ่านตัวอย่าง
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ภาพที่ 3 (a) แสดงการวิเคราะห์โครงสร้ างผลึกด้ วยเทคนิค XRD, (b) แสดงการวิเคราะห์ปริมาณผลึกด้ วย
เทคนิค Raman spectrometer และ (c) แสดงการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั จากสเปกตรัมด้ วยเทคนิค
FT–IR
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ภาพที่ 4 (a) ไอโซเทอมการดูดซับด้ วยก๊ าซไนโตรเจน (b) การกระจายตัวของขนาดรูพรุน
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื ้นที่ผิวจาเพาะ ปริมาตร และขนาดรูพรุน
BET Surface
Total pore volume Micropore volume Average pore diameter
Sample
Area
(cm3/g)
(cm3/g)
(nm)
(m2/g)
A800
770.63
0.50
0.33
5.41
A800M10
1107.25
0.64
0.43
3.67
2. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์
การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื ้นผิวของขัวไฟฟ้
้ าของตัวอย่าง A800 และ A800M10 ถูกวัดด้ วย
เทคนิค CV จากภาพที่ 4(a, b) แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมการกักเก็บประจุขวไฟฟ้
ั ้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดในแต่
ละตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากกระแสที่วดั สามารถคาดการณ์ได้ ว่าตัวอย่างที่มีวงกว้ าง และมีลกั ษณะคล้ ายกับ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ ามาก จะมีค่าการเก็บประจุที่มากกว่าวงที่มีขนาดเล็ก จากกราฟจะเห็นว่า ที่อัตราการสแกน
เดียวกัน ถ่านกัมมันต์หลังการปรั บปรุ ง ด้ วยกรด มีค่า ความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าจาเพาะ (Current density)
มากกว่า บ่งบอกได้ ถึงการกักเก็บประจุ และการถ่ายโอนประจุในขัวไฟฟ้
้ าที่สงั เคราะห์ขึ ้นมีจานวนมาก และ
มีความสม่าเสมอ
การวิเคราะห์ความสามารถในการอัด – คายประจุของขัว้ ไฟฟ้า ถูกวัดด้ วยเทคนิค GCD จากภาพที่
4(c, d) กราฟการอัด – คายประจุขวไฟฟ้
ั ้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด ในแต่ละตัวอย่าง ค่าการเก็บประจุ แสดงใน
ภาพที่ 5(a) ซึ่งผลที่ได้ พบว่า ถ่านกัมมันต์หลังการปรับปรุง ด้ วยกรดมีค่าการเก็บประจุเพิ่มขึ ้นจาก 13.46 ฟารัด
ต่อกรัม เป็ น 186.20 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส
1 แอมแปร์ ต่อกรัม
การวิเคราะห์ค่าความต้ านทานเชิงซ้ อนของขัวไฟฟ้
้ า ถูกวัดด้ วยเทคนิค EIS จาก
ภาพที่ 5(b)
แสดงถึงลักษณะกราฟ Niquist ของขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด ในแต่ละตัวอย่างโดยกราฟมีลกั ษณะเป็ น
ครึ่งวงกลม และหางเปิ ดขึ ้น ในส่วนของครึ่งวงกลมจะแสดงถึง ค่าความต้ านทานการส่งผ่านอิเล็กตรอนที่รอยต่อ
ระหว่างขัวไฟฟ้
้ ากับสารอิเล็กโทรไลด์ ในส่วนหางอธิบายถึงการแพร่ ของไอออนในสารอิเล็กโทรไลด์ ซึ่งค่าความ
ต้ านทานถ่านกัมมันต์ที่เกิดขึ ้น ได้ มาโดยการนากราฟไปคานวณด้ วยโปรแกรม CS Studio5 เทียบกับวงจรสมมูล
จะเห็นได้ ว่าถ่านกัมมันต์หลังการปรับปรุงพืน้ ผิวมีค่า Rct ลดลงจาก 0.7 โอห์ม เป็ น 0.23 โอห์ม ซึ่งค่า Rct น้ อย
บ่งบอกถึงค่าการเก็บประจุที่ดี

139

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

(a)

6

A800

4

A800M10

30
20

0
-2
-4
5 mV/s
10 mV/s
20 mV/s
50 mV/s
100 mV/s

-6
-8
-10

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

Current (mA)

2

Current (mA)

(b)

40

10
0
-10
-20
-30
-40
-50

0.0

-1.0

Potential (V)

-0.6

-0.4

Potential (V)

(c)

0.0

-0.8

(d)

0.0

A800M10

A800
-0.2

1 A/g
2 A/g
5 A/g
10 A/g

-0.4

-0.6

Voltage(V)

Voltage (V)

-0.2

-0.8

-1.0

5 mV/s
10 mV/s
20 mV/s
50 mV/s
100 mV/s
-0.2 0.0

1 A/g
2 A/g
5 A/g
10 A/g

-0.4

-0.6

-0.8

0

5

10

15

-1.0

20

0

Time (s)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Time (s)

ภาพที่ 5 กราฟแสดงการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้าของขัวไฟฟ้
้ าที่สงั เคราะห์จาก A800 และ A800M10 (a),(b) กราฟ
แสดงการเปรี ยบเทียบด้ วยเทคนิค CV ที่อตั ราการสแกนต่างๆ และ (c),(d) กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบ
ด้ วยเทคนิค GCD ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าต่างๆ
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ภาพที่ 6 (a) กราฟแสดงค่าความจุไฟฟ้าจาเพาะที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 1, 2, 5 และ 10 A/g และ
(b) กราฟ Nyquist ขัวไฟฟ้
้ าจากเทคนิคการวัดตัวต้ านทานเชิงซ้ อน (EIS)
ตารางที่ 2 ข้ อมูลค่าค่าความต้ านทานขัวไฟฟ้
้ าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ตัวอย่าง
Rs (Ω)
A800
0.83
A800M10
0.64
140

Rct (Ω)
0.70
0.23
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของการประดิษฐ์ ขวั ้ ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง ด้ วย
การก่อกัมมันต์ในกระบวนการคาร์ บอไนเซชัน (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ร่ วมกับทาการ
ปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนั พื ้นผิวของถ่านกัมมันต์ด้วยกรดไนตริ ก (HNO3) และกรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) ในกระบวนการ
ไมโครเวฟรี ฟลักซ์ จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและเคมี และวิเคราะห์ลกั ษณะทางเคมีไฟฟ้า พบว่า
ตัวอย่าง A800M10 มีพื ้นที่ผิวจาเพาะสูงสุดเท่ากับ 1,107.25 ตารางเมตรต่อกรัม พบการกระจายตัวของรูพรุน
ขนาดเล็ก (Micropores) เป็ นจานวน 0.4278 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม และค่าความจุไฟฟ้าจาเพาะสูงสุด
เท่ากับ 186.2 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส 1 แอมแปร์ ต่อกรัม เนื่องจากความสามารถในการละลาย
รวมเข้ ากันได้ ระหว่างถ่านกัมมันต์กับสารละลายอิเล็กโทรไลด์ ทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของหมู่ฟังก์ชนั ของไฮดรอก
ซิ ล (-OH) ซึ่ง หมู่ฟั ง ก์ ชัน นี ้ ท าให้ พื น้ ผิ ว ถ่า นกัมมัน ต์มี คุณ สมบัติ ชอบน า้ ส่ ง ผลให้ ไอออนของอิเ ล็ กโทรไลต์
สามารถแทรกซึมไปยังขัวไฟฟ้
้ าได้ ง่าย และสามารถเก็บประจุได้ ดี
เอกสารอ้ างอิง
พิทกั ษ์ อยู่มี. (2558). การเตรี ยมถ่านกัมมันต์ที่มีพื ้นผิวสูงจากผงถ่านไม้ โดยการก่อกัมมันต์ทางเคมีแบบแห้ ง.
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เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

การพัฒนาเจลกรุ งเขมาเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุงลายบ้ านกัด
Development of Cissampelos pareira Lin. gel in the relief for inflammation,
itching and irritation from Aedes aegypti bites
จรินยา ขุนทะวาด1* กองแก้ ว ยะอูป 2 กันธิมา เผือกเจริญ 3 ภานิชา พงศ์ นราทร 4 ฉัตรชนก นุกูลกิจ 5
นฤวัตร ภักดี 6 ทัณฑิกา แก้ วสูงเนิน 7 วรินท์ โอนอ่ อน 8 พงศธร ทองกระสี 9
สาขาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 1,3,4,5,6,7,8,9
ฝ่ ายแมลงนาโรค สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 2
*Corresponding author: E-mail: jarinya.ktw@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจลกรุงเขมาในการบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคือง
จากยุงลายบ้ านกัด การศึกษานี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ โดยทาการทดลองกับอาสาสมัคร 10 คน แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 เปรี ยบเทียบเจลสูตรไม่มีสมุนไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมา กลุ่มที่ 2 เปรี ยบเทียบเจล 2.5%
กับ 5% กรุ งเขมา อาสาสมัครแต่ละคนจะถูกยุง กัดแขนข้ างละ 1 ตัว จากนัน้ ทิง้ ไว้ 20 นาที จึงบันทึกเส้ นผ่าน
ศูนย์ กลางขนาดตุ่ม , ระดับความบวม, ระดับความแดง, ระดับความคัน ก่อนที่จะทาเจลที่ต้องการทดสอบ
จากนันวั
้ ดผลและทาเจลอีกครัง้ ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง หลังจากยุงกัด วิเคราะห์ผลโดยสถิติ Paired t-test และ
Wilcoxon signed test ผลการศึกษาพบว่า เจล 2.5% กรุงเขมา มีแนวโน้ มลดขนาดตุ่มและความบวมได้ ดีกว่า
เจลสูตรไม่มีสมุนไพรอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ขณะที่เจล 5% กรุงเขมามีแนวโน้ มลดขนาดตุ่มและความบวม
ได้ ดีกว่าเจล 2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จากการทดสอบเจลทัง้ 3 สูตรพบว่า ระดับความแดงมี
แนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ และไม่พบอาการคันที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง ดังนัน้ ข้ อมูลนี ม้ ี
ประโยชน์ในการเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของเจลกรุงเขมาเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป
คาสาคัญ : ยุงลายบ้ าน; การอักเสบ; เจล; กรุงเขมา
Abstract
The objective of this study was to develop Cissampelos pareira Lin. gel to relieve
inflammation, itching and irritation from Aedes aegypti bites. The experimental research is a
quantitative research method. The experiment was conducted with 10 volunteers. The volunteers were
divided into 2 groups; Group 1, compared between non-herbal gel formula with 2.5% Cissampelos
pareira L. gel and Group 2, compared between 2.5% and 5% Cissampelos pareira L. gel. Each
volunteer was bitten by one mosquito on each arm, leave it for 20 minutes. Then, record diameter of
lesion, edema, redness and pruritus before apply gel to each arm. After that, measured and apply the
gel again at 2 and 6 hours after mosquito bites. Paired t-test and Wilcoxon-signed rank test was used
to test. The resulted showed that 2.5% Cissampelos pareira L. gel tends to reduce diameter of lesion
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and edema better non-herbal gel formula with no significant difference and 5% gel Cissampelos
pareira L. tends to reduce diameter of lesion and edema better 2.5% gel Cissampelos pareira L. with
no significant difference. All three-gel formula demonstrated to not improve the appearance of redness.
Pruritus was not observed at 2 and 6 hours. Thus, it is the basic of information in Cissampelos pareira
L. gel for further product development.
Keywords: Aedes aegypti; Anti-Inflammatory; Gel; Cissampelos pareira Lin.
บทนา
ยุง (Mosquito) เป็ นแมลงที่พบได้ ทวั่ โลก ซึง่ มีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์และเป็ นปั ญหา
สาคัญทางด้ านสาธารณสุขในประเทศไทย เนื่องจากยุงเป็ นพาหะในการเกิดโรค เช่น ยุงลายบ้ าน ( Aedes
aegypti) เป็ นพาหะนาโรคไข้ เลือดออกและไข้ ชิคุนกุนยา ยุงก้ นปล่อง (Anopheles dirus) เป็ นพาหะนาโรคไข้
มาลาเรี ย ยุงราคาญ (Culex fuscocephala) เป็ นพาหะนาโรคไข้ สมองอักเสบ ยุงเสือ (Mansonia bonneae) ยุง
ราคาญ (Culex quinquefasciatus) (Tolle & M.A., 2009, p.97-140) หลังโดนยุงกัดจะมีผื่นแพ้ ที่บริเวณผิวหนัง
ตลอดจนเกิดการอักเสบของผิวหนัง โดยทัว่ ไปจะเห็นเป็ นตุ่มนูน แดง คัน ขึ ้นอยู่นานประมาณ 15-20 นาที และ
ค่อยๆ ยุบไปได้ เอง อาการเหล่านี ้ไม่ถือว่าเป็ นการแพ้ แต่เป็ นปฏิกิริยาต่อน ้าลายยุงเท่านัน้ (Wongkamchai et al.,
2009, p.155-7)
การรักษาผื่นแพ้ จากยุงกัด ในรายที่เป็ นตุ่มยุงกัดธรรมดา อาจใช้ ยาทากลุ่ม Calamine หรื อ Menthol
เพื่อให้ ร้ ูสกึ เย็นสบาย ลดอาการคัน หรื อยาทากลุ่มสเตียรอยด์ ส่วนในรายที่เป็ นตุ่มขนาดใหญ่ อาจใช้ ยาทากลุม่ ส
เตียรอยด์ โดยเลือกความเข้ มข้ นให้ เหมาะสม เช่น ในเด็กควรใช้ ยาที่ มีความแรงอ่อน เช่น ไฮโดรคอร์ ติโซน
(Hydrocortisone) ร่วมกับรับประทานยาแก้ แพ้ เช่น Chlorpheniramine, Cetirizine เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีทีมนักวิจยั
ได้ ทาการนาพืชสมุนไพรมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์เจลที่สามารถบรรเทาอาการอักเสบ ผด ผื่น คัน หรื อภูมิแพ้ บริ เวณ
ผิวหนัง ได้ แก่ การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของเจลสมุนไพรไทย กับ 1% ไฮโดรคอร์ ติโซนเจล ในการลด
อาการผิวหนังอักเสบ รอยแผลและการเกิดรอยดาที่เกิดจากยุงกัดในวัยรุ่ น (อัญชลี อินทรวิเชียร, 2553) การ
พัฒนาเจลทาภายนอกจากสารสกัดในใบหูกวางที่มีฤทธิ์ในการต้ านการอักเสบและยับยัง้ อาการบวม (นิลบุ ล
จินประเสริ ฐ, 2555) การพัฒนาและประเมินเจลสมุนไพรต้ านการอักเสบโดยใช้ สารสกัดมะขามป้อมและมะตูม
(Giri & Bhalke, 2019, 252-255) แต่งานวิจยั ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรในการบรรเทาการอักเสบจาก
ยุงกัดยังมีน้อย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงคัดเลือกพืชสมุนไพรไทย คือ กรุงเขมา ที่มีรสเย็น มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการ
อักเสบของผิวหนัง หาง่าย ราคาไม่แพง และมีความปลอดภัย มาทาการศึกษาต่อยอด งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจลกรุ งเขมาในการบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุง ลายบ้ านกัด
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเจลสมุนไพรในการทาหลังจากยุงกัดต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร
ล้ างใบกรุงเขมาด้ วยน ้าให้ สะอาด ทาการผึ่งให้ สะเด็ดน ้า นาไปอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อสมุนไพรแห้ งแล้ ว นาไปบดเป็ นผง แล้ วนาไปร่ อนในตะแกรง จะได้ ผงของใบกรุงเขมา
จากนันน
้ าผงของใบกรุงเขมา บรรจุลงขวดสีชา ทาการการหมัก ด้ วยตัวทาละลายเอทานอล 95% ในอัตราส่วน
1:3 เป็ นระยะเวลา 7 วัน เขย่าสารเช้ า-เย็น จานวน 20 ครัง้ จากนันท
้ าการกรองสารสกัดด้ วยผ้ าขาวบาง เพื่อแยก
ตะกอนและทาการกรองอีกครัง้ ด้ วยกระดาษกรอง ทาการกาจัดตัวทาละลายเอทานอล ด้ วยเครื่ องกลัน่ ระเหยสาร
แบบหมุน (Rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้ ความดัน 160 มิลลิเมตรปรอท อัตราการ
หมุน 60 รอบต่อนาที แล้ วอบสมุนไพรเพื่อระเหยสารละลายออกแล้ วในตู้อบใช้ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง จะได้ สารสกัดหยาบแห้ ง
การเตรียมผลิตภัณฑ์ เจลกรุ งเขมา
การทาผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุงกัด ดัดแปลงสูตร
มาจาก Giri & Bhalke, 2019 โดยการเตรี ยมเจลสมุนไพร แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ การเตรี ยมเจล
ค่ อ ยๆ ใส่ Carbopol ลงใน Deionized water คนจน Carbopol พองตั ว หมดแล้ ว ตั ง้ ทิ ง้ ไว้ ส่ ว นที่ ส อง น า
Methylparaben และ Propylparaben เทลงใน Propylene glycol คนให้ เข้ ากัน เมื่อเข้ ากันแล้ วค่อยๆ เทลงใน
ส่วนที่หนึ่ง คนให้ เข้ ากัน ส่วนที่สาม คือ การเตรี ยมสารสกัด นา Ethanol เทลงในสารสกัดกรุงเขมา คนให้ เข้ ากัน
จากนัน้ ค่อยๆ เติม Propylene glycol และ Polyethylene glycol ลงไป คนให้ เข้ ากัน แล้ วนาไป Sonicate เป็ น
เวลา 15 วินาที แล้ วค่อยๆ เทลงในส่วนแรก คนจนเป็ นเนื ้อเดียวกัน จากนันค่
้ อยๆ หยด Triethanolamin 10% ลง
ไป คนช้ า ๆ จะได้ เจลหนืดขึน้ และปรับค่าความเป็ นกรด–ด่างให้ เหมาะสมกับผิว เมื่อเจลเป็ นเนือ้ เดียวกัน แล้ ว
บรรจุเจลลงหลอด
การเลีย้ งยุงปลอดเชือ้ ในห้ องปฏิบัติการ
การเพาะพันธุ์ยงุ ลายบ้ าน (Aedes aegypti) สายพันธุ์ Borabora ซึง่ นามาเพาะพันธุ์ให้ เพิ่มจานวนด้ วย
การเลี ้ยงในห้ องปฏิบตั ิการที่เป็ นระบบปิ ด ที่อณ
ุ หภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์ 70-80% มีการแบ่ง
ช่วงเวลา คือ 12 ชั่วโมงเป็ นกลางวัน และ 12 ชั่วโมงเป็ นกลางคืน โดยการนาแผ่นกระดาษที่มีไข่ยุงลายแช่
น ้าประปาที่ปราศจากคลอรี นในถาดพลาสติก ไข่ฟักเป็ นลูกน ้า จะใช้ เวลา 1-2 วัน และลูกน ้าจะได้ รับอาหารโดย
ให้ อาหารเม็ดสาหรับกระต่าย จากนัน้ จะทาการแยกลูกนา้ แต่ละระยะ 1 ถาดจะมีลูกนา้ จานวน 200-300 ตัว
ลูกน ้าใช้ ระยะเวลา 7-8 วัน ในการเจริ ญเติบโตเป็ นตัวโม่ง จากนันท
้ าการแยกตัวโม่งเข้ าไปเก็บในกรงตาข่ายที่มี
ขนาด (30 x 30 x 30 cm3) หลังจากนัน้ 1-2 วัน ตัวโม่งจะเจริ ญเติบโต เป็ นยุงตัวเต็มวัย ยุงตัวเต็มวัยจะถูกเลี ้ยง
โดยใช้ 5% Multivitamin เมื่อยุงเพศเมียมีอายุ 7-10 วันจึงนาไปทดสอบ
การทดสอบฤทธิ์ในการบรรเทาอาการอักเสบจากยุงลายบ้ าน
การทดสอบฤทธิ์ในการบรรเทาอาการอักเสบ ใช้ อาสาสมัครจานวน 1 0 คน โดยงานวิจยั นี ้ได้ ผ่าน
จริยธรรมในสัตว์ทดลองเลขที่ 45/2564 และผ่านจริยธรรมในมนุษย์เลขที่ NRFIP-030 ในการทดสอบจะเลือกใช้
ยุงลายบ้ านเพศเมียที่มีอายุ 7-10 วัน เป็ นยุงปลอดเชื ้อทีเ่ ลี ้ยงด้ วยระบบปิ ดและยังเคยกินเลือด โดยให้ อาสาสมัคร
แต่ละคนจับฉลากทดสอบสูตรเจลสมุนไพร ก่อนทาการทดสอบอาสาสมัครจะต้ องทาความสะอาดมือและแขน
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ด้ วยน ้าประปา โดยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต้ องไม่มีกลิ่น แล้ วเช็ดแขนให้ แห้ งสนิท พื ้นที่ผิวที่ใช้ ในการทดสอบ
จะห่างจากข้ อพับแขนประมาณ 3 เซนติเมตร มีพื ้นที่ทดสอบขนาด 5x5 เซนติเมตร แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
ทดสอบโดยแขนข้ างหนึ่งทาเจล 2.5% กรุงเขมาและแขนอีกข้ างหนึ่งทาเจลสูตรไม่มีสมุนไพร กลุ่มที่ 2 ทดสอบ
โดยแขนข้ างหนึ่งทาเจล 2.5% กรุงเขมาและแขนอีกข้ างหนึ่งทาเจล 5% กรุงเขมา อาสาสมัครแต่ละคนจะถูกยุง
กัดแขนข้ างละ 1 ตัว จากนันทิ
้ ้งไว้ 20 นาที จึงบันทึกเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาดตุ่ม , ระดับความบวม โดยการแบ่ง
ระดับออกเป็ น เกรด 3 คือ ระดับมาก (51-100%), เกรด 2 คือระดับปานกลาง (26-50%), เกรด 1 คือ ระดับน้ อย
(1-25%), ระดับความแดง การประเมินใช้ แถบสี (Color chart) มี 5 ระดับคือ มากที่สดุ , มาก, ปานกลาง, น้ อย
และน้ อยมาก และระดับความคัน ประเมินโดยแบบประเมินระดับความคันที่มีคะแนน 1-10 โดยการประเมินจะใช้
ผู้ประเมินผล 3 คน โดยจะใช้ ความเห็นของผู้ประเมินอย่างน้ อย 2 ใน 3 เป็ นข้ อมูลที่จะนาไปวิเคราะห์ต่อไป โดย
จะทาการประเมินเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาดตุ่ม, ระดับความบวม, ระดับความแดง และระดับความคัน ก่อนทาเจล
ที่ต้องการทดสอบ จากนันวั
้ ดผลและทาเจลอีกครัง้ ทีเ่ วลา 2 และ 6 ชัว่ โมงหลังจากยุงกัด ผลที่ได้ จะนาไปคานวณ
เปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ (%Inhibition) ดังนี ้
สูตรการคานวนเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ (%Inhibition) =

[ค่าก่อนทดสอบ-ค่าหลังทดสอบ] x 100
ค่าก่อนทดสอบ

จากนันน
้ าข้ อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดยไม่คานึงถึงข้ อตกลงเบื ้องต้ น โดยผลขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ตุ่มจะทดสอบโดยการทดสอบทางสถิติ Paired-T-Test และ และผลระดับความบวม, ระดับความแดง, ระดับ
ความคันจะทดสอบทางสถิติ Wilcoxon Signed Test ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ข้ อมูลของอาสาสมัครในการทดสอบ
อาสาสมัครมีจานวน 10 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่หนึ่ง คือ กลุ่มเจลสูตรไม่มีสมุนไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมา จานวน 5 คน เป็ นเพศหญิง 4 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 80 และเพศชาย 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.40±1.52 ปี มีหมู่เลือดโอจานวน 2
คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 หมู่เลือดบีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 และหมู่เลือดเอบีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ
20
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเจล 2.5% กับ 5% กรุงเขมา จานวน 5 คน เป็ นเพศหญิง 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60
และเพศชาย 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.20±0.45 ปี มีหมู่เลือดโอจานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 40 หมู่เลือดบีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 และหมู่เลือดเอบีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 xข้ อมูลทัว่ ไป
และจานวนร้ อยละของอาสาสมัคร แสดงผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปและจานวนร้ อยละของอาสาสมัคร (n=5/กลุ่ม)
เจลไม่มีสมุนไพร VS
ข้ อมูล
เจล 2.5% กรุงเขมา
เพศ
xxxชาย (ร้ อยละ)
1 (20)
xxxหญิง (ร้ อยละ)
4 (80)
อายุ เฉลี่ย (ปี )
21.40±1.52
หมู่เลือด
xxxบี (ร้ อยละ)
2 (40)
xxxโอ (ร้ อยละ)
2 (40)
xxxเอบี (ร้ อยละ)
1 (20)
ประวัติโรคประจาตัว
xxxมี
0 (0)
xxxไม่มี
5 (100)
ประวัติภมู ิแพ้ ในครอบครัว
xxxมี
0 (0)
xxxไม่มี
5 (100)
การใช้ ยาทาสเตียรอยด์
xxxมี
0 (0)
xxxไม่มี
5 (100)
ประวัติการแพ้ สมุนไพร
xxxมี
0 (0)
xxxไม่มี
5 (100)
หมายเหตุ
VS หมายถึง เปรี ยบเทียบกับ

เจล 2.5% กรุงเขมา VS
เจล 5% กรุงเขมา
2 (40)
3 (60)
21.20±0.45
2 (40)
2 (40)
1 (20)
0 (0)
5 (100)
0 (0)
5 (100)
0 (0)
5 (100)
0 (0)
5 (100)

ผลการศึกษาเจลสูตรไม่ มีสมุนไพรกับเจล 2.5% กรุ งเขมา
จากการศึกษาเส้ นผ่านศูนย์ กลางขนาดตุ่ม ด้ านทาเจลสูตรไม่มีสมุนไพร พบว่าขนาดตุ่มก่อนการ
ทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.39±0.90 มิลลิเมตร มีขนาดตุ่มลดลงเรื่ อย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27±1.43 และ 3.32±2.37 มิลลิเมตร ตามลาดับ ในขณะที่ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา ขนาดตุ่มก่อน
การทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.87±1.28 มิลลิเมตรมีขนาดตุ่มลดลงเรื่ อย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05±1.25 และ 3.28±1.84 มิลลิเมตร ตามลาดับ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูล พบว่า เจล 2.5%
กรุ งเขมา มีแนวโน้ มขนาดตุ่มเล็กกว่าและเปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ รอยโรคดีกว่าเจลสูตรไม่มีสมุนไพรอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลของเจลสูตรไม่มีสมุนไพรกับเจล 2.5% กรุ งเขมาต่อขนาดรอยตุ่ม ระดับความบวม
ระดับความแดง และระดับความคัน
เวลาประเมินผล
ขนาดตุม่
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง
ความบวม
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง
ความแดง
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง
ความคัน
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง

เจลไม่มี
สมุนไพร

ค่าที่วดั ได้
เจล 2.5%
กรุงเขมา

p

เปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ (%Inhibition)
เจล 2.5%
เจลไม่มีสมุนไพร
p
กรุงเขมา

5.39±0.90
4.27±1.43
3.32±2.37

5.87±1.28
4.05±1.25
3.28±1.84

0.394
0.713
0.951

0
20.95±20.99
39.79±37.61

0
30.57±21.51
46.62±31.39

0
0.223
0.464

3.00±0.00
1.60±0.55
1.20±0.84

3.00±0.00
1.40±0.55
0.80±0.45

1.000
0.317
0.157

0
46.67±18.26
60.00±27.89

0
53.33±18.26
73.34±14.91

0
0.374
0.178

1.40±0.55
2.00±1.00
2.00±1.22

1.40±1.14
2.00±1.00
2.00±1.22

1.000
1.000
1.000

0
-50.00±86.60
-40.00±54.77

0
-50.00±22.36
-40.00±50.55

0
0.374
0.374

1.80±1.48
0.00±0.00
0.00±0.00

1.80±0.45
0.00±0.00
0.00±0.00

1.000
1.000
1.000

0
100.00±0.00
100.00±0.00

0
100.00±0.00
100.00±0.00

-

จากการศึกษาระดับความบวม ด้ านทาเจลสูตรไม่มี สมุนไพร พบว่า ความบวมก่อนการทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00±0.00 มิลลิเมตร มีระดับความบวมลดลงเรื่ อย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.60±0.55 และ 1.20±0.84 มิลลิเมตร ตามลาดับ ในขณะที่ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา ความบวมก่อน
การทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00±0.00 มิลลิเมตร มีความบวมลดลงเรื่ อยๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40±0.55 และ 0.80±0.45 มิลลิเมตร ตามลาดับ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูล พบว่า เจล 2.5%
กรุ งเขมา มีแนวโน้ มความบวมลดลงและเปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ ความบวมดีกว่าเจลสูตรไม่มีสมุนไพรอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
จากการศึก ษาระดับ ความแดง ด้ านทาเจลสูตรไม่ มีสมุนไพร พบว่ า ความแดงก่ อนการทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40±0.55 มีระดับความแดงเพิ่มขึน้ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00±1.00
และ 2.00±1.22 ตามลาดับ ในขณะที่ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา ความแดงก่อนการทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.40±1.14 มี ค วามแดงเพิ่ม ขึน้ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่ว โมง โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.00±1.00 และ 2.00±1.22
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ตามลาดับ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูล พบว่า ระดับความแดงและเปอร์ เซ็นต์การยับยังความแดงของเจลสู
้
ตรไม่
มีสมุนไพรกับเจลสูตร 2.5% กรุงเขมาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาระดับความคัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคันก่อนการทดสอบของด้ านทาเจลสูตรไม่มี
สมุนไพรเท่ากับ 1.80±1.48 ด้ านทาเจล 2.5% กรุงเขมาเท่ากับ 1.80±0.45 ซึ่งไม่พบอาการคันเมื่อประเมินผลที่
เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง และจากการเปรี ยบเทียบข้ อมูล พบว่า ระดับความคัน และเปอร์ เซ็นต์การยับยังความคั
้
น
ของเจลสูตรไม่มีสมุนไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการศึกษา
เจลสูตรไม่มีสมุนไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมา แสดงดังตารางที่ 2
ผลการศึกษาเจล 2.5% กรุ งเขมากับเจล 5% กรุ งเขมา
จากการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3 พบว่า เส้ นผ่านศูนย์ กลางขนาดตุ่ม ด้ านทาเจล 2.5% กรุ งเขมา
พบว่า ขนาดตุ่มก่อนการทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.46±1.04 มิลลิเมตร มีขนาดตุ่มลดลงเรื่ อย ๆ ที่เวลา 2 และ 6
ชัว่ โมง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43±1.98 และ 1.93±1.78 มิลลิเมตร ตามลาดับ ขณะที่ด้านทาเจล 5% กรุงเขมา
ขนาดตุ่มก่อนการทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50±0.98 มิลลิเมตร มีขนาดตุ่มลดลงเรื่ อย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19±0.43 และ 1.10±1.54 มิลลิเมตร ตามลาดับ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูล พบว่า เจล
5% กรุงเขมา มีแนวโน้ มขนาดตุ่มเล็กกว่าและเปอร์ เซ็นต์การยับยังรอยโรคดี
้
กว่าเจล 2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ เจลกรุงเขมาจะมีประสิทธิภาพในการลดขนาดตุ่มได้ มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มนี ยั สาคัญ
ทางสถิติ และยังพบว่าประสิทธิภาพใกล้ เคียงกับงานวิจยั ของ อัญชลี อินทรวิเชียร, 2553ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบยา
ทาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยในการลดอาการผิวหนังอักเสบที่เกิดจากยุงกัดในวัยรุ่น
จากการศึก ษาระดับความบวม ด้ า นทาเจล 2.5% กรุ ง เขมา พบว่ า ความบวมก่อ นการทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00±0.00 มิลลิเมตร มีระดับความบวมลดลงเรื่ อย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.20±0.84 และ 0.60±0.55 มิลลิเมตร ตามลาดับ ขณะที่ด้านทาเจล 5% กรุงเขมา ความบวมก่อนการ
ทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00±0.00 มิลลิเมตรมีความบวมลดลงเรื่ อย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00±0.00 และ 0.40±0.00 มิลลิเมตร ตามลาดับ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูล พบว่า เจล 5% กรุงเขมา มี
แนวโน้ มความบวมลดลงและมีเปอร์ เซ็นต์การยับยังความบวมดี
้
กว่าเจล 2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ตุ่มยุงจะมีขนาดเล็กลงภายใน 2 ชั่วโมงหลังยุงกัด ซึ่ง เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ
อัญชลี อินทรวิเชียร, 2553 ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบยาทาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย และยาทา 1% ไฮโดร
คอร์ ติโซน พบว่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เริ่ มตั ้งแต่หลังการรักษาที่ 24 ชัว่ โมง และลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อติดตามผลถึงสัปดาห์ที่ 4 จากการศึกษาที่ผ่านมาของ Amresh และคณะ ปี 2007 พบว่า กรุงเขมาสามารถ
ต้ านการอักเสบลดอาการบวมน ้าที่อ้ งุ เท้ าของหนูได้ และจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกรุงเขมา พบว่า
มี สารประกอบแอลคาลอยด์ ฟี นอลิ ก ฟลาโวนอยด์ และแทนนิ น (Uthpala T & Raveesha H R, 2019) ซึ่ง
สารประกอบฟี นอลิกและแอลคาลอยด์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Blaghen N., 1999) และต้ านอนุมลู อิสระ (Shi et
al., 1995) ฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Sharma et al., 2011) และต้ านอนุมลู อิสระ (Ghasemzadeh et
al., 2010)
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จากการศึกษาระดับความแดง ด้ านทาเจล 2.5% กรุงเขมา พบว่า ความแดงก่อนการทดสอบมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.40±1.14 มีระดับความแดงเพิม่ ขึ ้นที่เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80±0.84 และ 3.00±1.58
ตามลาดับ ในขณะที่ด้านทาเจล 5% กรุงเขมา ความแดงก่อนการทดสอบมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.60±1.34 มีความ
แดงเพิม่ ขึ ้นที่เวลา 2 ชัว่ โมงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60±0.55 และมีความแดงลดลง ที่เวลา 6 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.20±1.48 ตามลาดับ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูล พบว่าระดับความแดงและเปอร์ เซ็นต์การยับยังของเจล
้
2.5%
และ 5% กรุงเขมาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การศึกษานี ้พบว่าระดับความแดงจะเพิ่มขึ ้นที่
เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง ส่วนงานวิจยั ของ อัญชลี อินทรวิเชียร, 2553 ที่ศกึ ษาเจลสมุนไพรไทยและยาทา 1% ไฮโดร
คอร์ ติโซน พบว่าระดับความแดงเพิ่มขึ ้นที่ 24 ชัว่ โมงหลังยุงกัด และลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเริ่มตั ้งแต่หลัง
การรักษาที่สปั ดาห์ที่ 2 และลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อติด ตามผลถึงสัปดาห์ที่ 4
จากการศึกษาระดับความคัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคันก่อนการทดสอบของด้ านทาเจล 2.5%
กรุ งเขมาเท่ากับ 0.80±1.79 ด้ านทาเจล 5% กรุ งเขมาเท่ากับ 1.20±1.79 ซึ่งไม่พบอาการคันเมื่อประเมินผลที่
เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง และจากการเปรี ยบเทียบข้ อ มูล พบว่า ระดับความคันและเปอร์ เซ็นต์การยับยังความคั
้
น
ของเจล 2.5% และ 5% กรุงเขมา ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการศึกษาเจล 2.5% กรุงเขมา
กับเจล 5% กรุงเขมา แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งไม่สอดสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อัญชลี อินทรวิเชียร, 2553 พบว่า
ระดับความคันมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเริ่ มตั ้งแต่หลังการรักษาที่เวลา 2 ชั่วโมง และลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อติดตามผลถึงสัปดาห์ที่ 1 โดยในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ไม่มีอาสาสมัครที่มีอาการคันเหลืออยู่
กรุ งเขมาเป็ นพืชสมุนไพรที่ถูกนามาใช้ ประโยชน์ตั ้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็ นการนามารักษาโรค
ทางเดินปั สสาวะ ลดไข้ และโรคผิวหนังติดเชื ้อ (Gordon A Morris et al., 2014) บรรเทาอาการปวดประจาเดือน
และอาการตกเลือดหลังคลอด (Vardhanabhuti B & Ikeda S, 2006) นอกจากนี ้มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ทาให้ ทราบสรรพคุณของกรุงเขมา เช่น มีฤทธิ์ในการต้ านอนุมลู อิสระ (Habila JD et al., 2011) ฤทธิ์ในการลดไข้
และบรรเทาอาการปวด (Mendes de Oliveira Jr et al., 2011) ฤทธิ์ในการต้ านจุลชีพ (Kumar VP et al., 2006)
ได้ อีกด้ วย การศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบอาการข้ างเคียงจากการใช้ เจลทัง้ 3 สูตร ดังนัน้ จึงเป็ นอีกทางเลือกที่น่าสนใจใน
การนาสมุนไพรมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์แทนการใช้ สารเคมีในการบรรเทาอาการอักเสบ

150

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบผลของเจล 2.5% กรุงเขมากับเจล 5% กรุงเขมาต่อขนาดรอยตุ่ม ระดับความบวม ระดับ
ความแดง และระดับความคัน
เวลาประเมินผล
ขนาดตุม่
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง
ความบวม
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง
ความแดง
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง
ความคัน
xxx20 นาที
xxx2 ชัว่ โมง
xxx6 ชัว่ โมง

ค่าที่วดั ได้
เจล 2.5%
เจล 5%
กรุงเขมา
กรุงเขมา

p

เปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ (%Inhibition)
เจล 2.5%
เจล 5%
p
กรุงเขมา
กรุงเขมา

6.46±1.04
3.43±1.98
1.93±1.78

6.50±0.98
3.19±0.43
1.10±1.54

0.670
0.798
0.457

0
47.32±32.59
69.28±28.65

0
50.61±4.90
82.71±23.67

0
0.844
0.496

3.00±0.00
1.20±0.84
0.60±0.55

3.00±0.00
1.00±0.00
0.40±0.00

1.000
0.564
0.564

0
60.00±27.89
80.00±18.26

0
66.67±0.00
86.67±18.26

0
0.621
0.621

2.40±1.14
2.80±0.84
3.00±1.58

2.60±1.34
2.60±0.55
2.20±1.48

0.785
0.317
0.317

0
-30.00±44.72
-25.00±43.30

0
-30.00±95.85
-25.00±74.76

0
1.000
0.675

0.80±1.79
0.00±0.00
0.00±0.00

1.20±1.79
0.00±0.00
0.00±0.00

0.317
1.000
1.000

0
100.00±0.00
100.00±0.00

0
100.00±0.00
100.00±0.00

-

สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึกษาการพัฒนาเจลกรุงเขมาเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุงกัด พบว่า เจล
2.5% กรุงเขมามีประสิทธิภาพในการลดขนาดตุ่มและระดับความบวมได้ ดีกว่าเจลสูตรไม่มีสมุนไพรอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ขณะที่เจล 5% กรุงเขมามีประสิทธิภาพในการลดขนาดตุ่มและระดับความบวมได้ ดีกว่าเจล
2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ การศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า เจลทัง้ 3 สูตร มีระดับความแดงเพิ่มขึ ้น
และไม่พบอาการคันในการประเมินที่เวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง และไม่พบอาการข้ างเคียงจากการใช้ เจลทัง้ 3 สูตร
ข้ อมูลจากการศึกษาครัง้ นี ้มีประโยชน์ในการเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของเจลกรุงเขมาเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของเจลกรุงเขมาในการบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจาก
ยุงกัดในยุงสายพันธุ์อื่น เช่น ยุงลายสวน ยุงราคาญ และยุงก้ นปล่อง
- ควรศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากขึ ้น และมีจานวนตัวอย่างมากขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สตั ว์ในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่
หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตั ้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ผล
การศึกษาพบสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 กลุ่ม คือ นก สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม สัตว์เลือ้ ยคลาน และ สัตว์สะเทินนา้
สะเทินบก พบนกทัง้ สิ ้น 75 ชนิดใน 11 อันดับ 33 วงค์ จัด เป็ นนกประจาถิ่น 55 ชนิด เช่น เหยี่ยวขาว นกเอีย้ ง
สาริ กา นกอพยพ 12 ชนิด เช่น นกจับแมลงคอแดง นกกระจิ๊ดเขียวปี กสองแถบ นกกะเต็นน้ อยธรรมดา และนก
ประจาถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 8 ชนิด เช่น นกอีเสื อหลังแดง นกนางแอ่นบ้ าน นกยอดหญ้ าหัวดา
พบสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมทัง้ สิ ้น 4 ชนิดใน 2 อันดับ 2 วงค์ พบสัตว์เลื ้อยคลาน 5 ชนิด ใน 1 อันดับ 3 วงค์ และพบ
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก 11 ชนิด 2 อันดับ 6 วงศ์ นอกจากนี ้สัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบมีสถานภาพเป็ นสัตว์ป่า
คุ้มครองถึง 73 ชนิด แบ่งเป็ นนก 70 ชนิด และสัตว์เลื ้อยคลาน 3 ชนิด
คาสาคัญ : ความหลากหลายของชนิด; สัตว์มีกระดูกสันหลัง; ป่ าชุมชน; บ้ านสบเปาใหม่
Abstract
This research aimed to study the diversity of vertebrate animals in Baan Sobpaomai
Community Forest show that during October, 2019 to March, 2020. The results revealed that 95
species of animal divided between birds including 11 orders, 33 families, 75 species (resident birds
were 5 5 species, migrant birds were 1 2 species and resident birds where some populations are
migratory were 8 species) and mammals including 2 orders, 2 families, 4 species and reptiles
including 1 orders, 3 families, 5 species and amphibians including 2 orders, 6 families, 11 species.
From the 95 species of vertebrate animals, there are 73 species of wildlife protection which are 70
species of birds and 3 species of amphibians.
Keywords : Community Forest; Biodiversity; Community Management
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บทนา
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นองค์รวมของความหลากหลายของธรรมชาติในทุกระดับและยังเป็ น
ต้ นแบบของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ที่กลายเป็ นวิถีชีวิตของชุมชนท้ องถิ่นที่หลากหลายรู ปแบบ ทาให้ เห็นถึงการ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ อย่างเหมาะสมและลงตัว ซึง่ แสดงให้ เห็นกระบวนการของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นควบคู่กบั
วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความสาคัญ ของความหลากหลายทางชีวภาพในทางชีวภาพ จึงมีความสาคัญ ต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ของสิ่งมีชีวิต และกลไกการเกิดสิ่งมี ชีวิตใหม่ในแต่ละพืน้ ที่ที่แสดงให้ เห็นคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์นนมี
ั ้ ทงโดยทางตรงและทางอ้
ั้
อม โดยทางตรงที่เห็นเป็ นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนนัน้ จะพบว่าสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนันล้
้ วนเป็ นทรัพยากรชีวภาพ(Bioresource) ที่เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่
จาเป็ นสาหรับการเป็ นปั จจัยพื ้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ ได้ แก่ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษา
โรค (วิสทุ ธิ์ ใบไม้ , 2548, น. 71)
ป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ได้ เริ่มมีการอนุรักษ์ ป่ามาตั ้งแต่ปี 2536 ซึ่งเป็ นปี ที่บ้านสบเปาใหม่
ได้ แยกเขตการปกครองมาจากบ้ า นสบเปาหมู่ที่ 2 โดยมีการจัดพื ้นที่ป่าของชุมชนขึ ้น มีข้อตกลงร่วมกันห้ ามตัด
ไม้ หากฝ่ าฝื นจะถูกปรับ และในปี 2548 ได้ เข้ าร่ วมโครงการป่ าชุมชนกับกรมป่ าไม้ มีการจัดตั ้งคณะกรรมการป่ า
ชุมชน มีกฎระเบียบข้ อบังคับที่ชดั เจนขึ ้น เกิดเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น ป่ าชุมชนสบเปาเป็ นป่ าชุมชนที่มีเอกลักษณ์ใน
การดูแลและใช้ ประโยชน์ร่วมกันจาก 6 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 บ้ านสบเปา หมู่ที่ 2 บ้ านสันติคีรี
หมู่ที่ 6 บ้ านนาเจริ ญ หมู่ที่ 11 บ้ านนาเจริ ญ ใหม่ หมู่ที่ 19 และบ้ านสบเปา หมู่ที่ 20 โดยมีชื่อ เพื่ อติด ต่อกับ
หน่ ว ยงานราชการว่ า ป่ าชุ ม ชนบ้ า นสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 มี เนื อ้ ที่ 990 ไร่ มี ก ารก าหนดกฎระเบี ย บการใช้
ประโยชน์จากป่ าชุมชนร่ วมกันให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชนได้ รับการยอมรับและ
ปฏิบัติได้ จริ ง ถือเป็ นทรัพยากรธรรมชาติมีชุมชนมีการดูแลและใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
ชุมชนได้ เก็บหาของป่ าเช่น เห็ด หน่อไม้ เพื่อเป็ นอาหารและเพื่อจาหน่าย กิ่งไม้ แห้ งเพื่อทาฟื น และไม้ ไผ่เพื่อทา
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน นอกจากนัน้ ป่ าชุมชนยังมีบทบาทเป็ นแหล่งซับนา้ ทาให้ ชุมชนมีนา้ เพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร
สภาพการณ์ ป่ าชุม ชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ในปั จ จุบัน ชุม ชนยังคงดูแลและใช้ ป ระโยชน์ ตาม
กฎระเบียบที่ตัง้ ไว้ และมีกิจกรรมบางส่วนเป็ นไปตามหน่วยงานภาครัฐ และระบบนิเวศของป่ าชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงตามปั จจัยแวดล้ อม ทังจากธรรมชาติ
้
และการกระทาของมนุษย์ การบริ หารจัดการป่ าชุมชนให้ เกิด
ความยั่งยืนและก่อประโยชน์ให้ กับชุมชนได้ สูงสุด จึงต้ องอาศัยข้ อมูลเพื่ อการตัดสินใจ วางแผนอนุรักษ์ ฟื ้นฟู
ดังนันการศึ
้
กษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่ าชุมชน แสดงให้ เห็นถึงการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
ทีม่ ีการพึ่งพิงจากป่ าอย่างชัดเจน นามาซึง่ ความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาป่ า ในลักษณะของการจัดการ
ให้ เป็ นป่ าชุมชนที่ชมุ ชนมีการวางกฎระเบียบในการใช้ ประโยชน์ การอนุรักษ์ พัฒนาและฟื น้ ฟูได้ ในที่สดุ (รณิดา
ปิ งเมือง และคณะ, 2554)
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ มีกระดูกสันหลังในป่ าชุมชน
บ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ เปา อ าเภอพญาเม็ งราย จังหวัดเชีย งราย โดยศึกษาความหลากหลาย
ทางด้ านชนิดพันธุ์สัตว์ 4 กลุ่ม ได้ แก่ นก สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม สัตว์สะเทินนา้ สะเทินบก และ สัตว์เลื ้อยคลาน
155

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 และนาเสนอข้ อมูลด้ านทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์ในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ เพื่อการวางแผนการจัดการอย่างยัง่ ยืน

ภาพที่ 1 แสดงบริเวณป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ที่ทาการสารวจสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
ที่มา : http://maps.google.co.th
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ป่ าชุมบนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ท่ี 14 ต.แม่ เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ชนิดพันธุ์สตั ว์มีกระดูกสันหลัง
4 กลุ่ม

การศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
(สารวจ สัมภาษณ์ สนทนา
กลุ่ม เวทีชมุ ชน)

ฐานข้ อมูลความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์สตั ว์

แนวทางการจัดการความหลากหลายของชนิดพันธุ์สตั ว์
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั
การศึกษาครัง้ นี ้สารวจความหลากหลายทางด้ านชนิดพันธุ์สตั ว์ 4 กลุ่ม ได้ แก่ นก สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก และ สัตว์เลื ้อยคลาน รวมถึงสภาพการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั ในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบ
เปา โดยมีวิธีการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
- วางแผนร่วมกับชุมชนให้ ผ้ รู ้ ูเป็ นผู้นาทางในการสารวจพร้ อมกับนักวิจยั
- เดินสารวจชนิดพันธ์สตั ว์ตามเส้ นทางต่าง ๆ ในป่ าชุมชน เก็บข้ อมูลจากการพบเห็นตัวเสียงร้ อง และ
ร่องรอยต่าง ๆ เช่น โพรง รัง มูล ขน คราบ เป็ นต้ น เพือ่ เก็บข้ อมูลด้ านความหลากนิดของสัตว์
- สารวจความชุกชุม ของสัตว์ โดยกาหนดจุดสารวจ (point count) จานวน 7 จุด สารวจ กระจาย
ครอบคลุมพื ้นที่ป่าชุมชนและแนวรอยต่อ (ภาพที่ 1) เก็บข้ อมูลชนิดและจานวนสัตว์ในรัศมี 50 เมตร
- ทาการสารวจ ตั ้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 แบ่งการสารวจออกเป็ น
2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้ า (7.30-10.30 น.) และช่วงบ่าย (13.30-16.30 น.) บันทึกจานวนครัง้ และจานวนสัตว์ที่
พบแต่ละชนิด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในด้ านต่าง ๆ เช่น ชนิด ความชุกชุมและสถานภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็ นดังนี ้
- ด้ านความหลากชนิ ด เพื่อให้ ท ราบว่ามีสัต ว์กลุ่ม ใดบ้ าง แต่ ละกลุ่ม มีกี่ชนิด ประกอบ ด้ วยชนิ ด
อะไรบ้ าง โดยจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง อ้ างอิงตามปิ ยวรรณและคณะ (2562) , Das (2016) ,
โอภาส ขอบเขตต์ (2542) , ธัญญา จัน่ อาจ (2546), Robson (2009) และจอห์น พาร์ (2546)
- ด้ า นความชุก ชุม เป็ น การวิเคราะห์ ว่ าสัต ว์ แต่ ละชนิ ด มี ค วามชุก ชุม มากหรื อ น้ อ ยอย่ างไร โดย
ดัดแปลงสูตรในการคานวณของ Pettingil (1970) อ้ างถึงในสมนิมิตร พุกงาม (2551) ดังนี ้
ความชุกชุม = จานวนครัง้ ที่พบสัตว์ x 100
จานวนครัง้ ที่สารวจ
โดยกาหนดระดับความชุกชุมไว้ 3 ระดับ ดังนี ้
ร้ อยละความชุกชุม 0 – 33 เป็ นระดับความชุกชุมน้ อย (Uncommon)
ร้ อยละความชุกชุม 34 – 66 เป็ นระดับความชุกชุมปานกลาง (Common)
ร้ อยละความชุกชุม 67 – 100 เป็ นระดับความชุกชุมมาก (Very Common)
- สถานภาพของสัตว์ อ้ างอิงสถานภาพตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) กาหนดให้
สัตว์ป่าบางชนิดเป็ นสัตว์ป่าคุมครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
(เดิม) มีผลต่อเนื่องตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 และกาหนดโดยสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการศึกษาชนิดพันธุ์สตั ว์ในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ตั ้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยทาการสารวจชนิดพันธุ์นก สัตว์เลี ้ยง
ลูกด้ วยนม สัตว์เลื ้อยคลาน และสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ด้ วยวิธี Point Count พบชนิดพันธุ์สตั ว์ ดังนี ้
จากการดาเนินการด้ วยวิธีข้างต้ น พบนกทังสิ
้ ้น 75 ชนิดใน 11 อันดับ 33 วงศ์(ตารางที่ 1) จัดเป็ นนก
ประจาถิ่น 55 ชนิด เช่น เหยี่ยวขาว นกเอี ้ยงสาริ กา นกอพยพ 12 ชนิด เช่น นกจับแมลงคอแดง นกกระจิ๊ดเขียว
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ปี กสองแถบ นกกะเต็นน้ อยธรรมดา และนกประจาถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 8 ชนิด เช่น นกอีเสือหลัง
แดง นกนางแอ่ น บ้ า น นกยอดหญ้ าหัว ด า พบสัต ว์ เลี ย้ งลูก ด้ วยนมทัง้ สิ น้ 4 ชนิ ด ใน 2 อัน ดับ 2 วงศ์ พบ
สัตว์เลื ้อยคลาน 5 ชนิด ใน 1 อันดับ 3 วงศ์ (ตารางที่ 2) และพบสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก 11 ชนิด 2 อันดับ 6
วงศ์ (ตารางที่ 3)
ความชุกชุม (ตารางที่ 1-3) พบว่า สัตว์ที่มีความชุกชุมมากที่สดุ ในกลุ่มสัตว์ปีก ได้ แก่ นกเขาใหญ่ นก
กะปูด ใหญ่ นกแอ่ น ตาล นกขมิ น้ น้ อ ยธรรมดา นกแซงแซวหางปลา นกปรอดหัว สี เขม่ า นกนางแอ่ น บ้ า น
นกกระจิบธรรมดา นกแว่นตาขาวสีทอง นกกิ ้งโครงแกลบหัวเทา นกกิ ้งโครงคอดา นกเอี ้ยงสาลิกา นกเอี ้ยงหงอน
นกกางเขนบ้ า น และนกกระจอกบ้ า น ประเภทสัต ว์ เลี ย้ งลูก ด้ วยนม ได้ แ ก่ กะเล็ น ขนปลายหู สัน้ ประเภท
สัตว์เลื ้อยคลาน ได้ แก่ จิ ้งเหลนบ้ าน ประเภทสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ได้ แก่ คางคกบ้ าน กบหนอง และ ปาดบ้ าน
สัต ว์ มี ก ระดู ก สัน หลัง ที่ พ บมี ส ถานภาพเป็ น สัต ว์ ป่ าคุ้ ม ครอง 73 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น นก 70 ชนิ ด และ
สัตว์เลื ้อยคลาน 3 ชนิด
ตารางที่ 1 รายชื่อสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกที่พบในการสารวจ
Order/Family
Common name
Scientific name
ORDER
GYMNOPHIONA
Family Ichthyophiidae Koh Tao Caecilian
Ichthyophis
kohtaoensis
ORDER ANURA
Family Bufonidae
Black-spined Toad
Bufo melanostictus
Family Dicroglossidae Rice Field Frog
Fejervarya
limnocharis
Rugose Frog
Hoplobatrachus
rugulosus
Common Puddle Frog Occidozyga lima
Marten's Puddle Frog Occidozyga
martensii
Family Microhylidae Painted Bullfrog
Kaloula pulchra
Ornate Chorus Frog Microhyla ornata
Painted Chorus Frog Microhyla pulchra
Family Ranidae
Green-backed Frog Hylarana erythraea
Family Rhacophoridae Common Treefrog
Polypedates
leucomystax
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Thai name

ความชุกชุม

เขียดงูเกาะเต่า



คางคกบ้ าน
กบหนอง
กบนา






เขียดจะนา

เขียดทราย,
เขียดน ้านอง

อึง่ อ่างบ้ าน

อึง่ น ้าเต้ า

อึง่ ขาคา
เขียดบัว, เขียดจิก 

ปาดบ้ าน
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ตารางที่ 2 รายชื่อสัตว์เลื ้อยคลานที่พบในการสารวจ
Order/Family
Common name
ORDER SQUAMATA
Family Agamidae
Forest Crested
Lizard
Blue Crested
Lizard
Changeable Lizard
Family Gekkonidae
Family Scincidae

Tokey Gecko
Commom Sun
Skink

ตารางที่ 3 รายชื่อนกที่พบในการสารวจ
Order/Family
Common name
ORDER
CICONIIFORMES
Family Ciconiidae
Asian Openbill
ORDER
PELECANIFORMES
Family Ardeidae

ORDER
ACCIPITRIFORMES
Family Accipitridae

Scientific name
Calotes emma

Thai name
กิ ้งก่าแก้ ว*

Calotes mystaceus กิ ้งก่าสวน, กิ ้งก่า
หัวฟ้า*
Calotes versicolor กิ ้งก่าคอแดง ,
กิ ้งก่ารัว้ *
Gekko gecko
ตุ๊กแกบ้ าน
จิ ้งเหลนบ้ าน
Eutropis
multifasciata

Scientific name

ความชุกชุม






Thai name

ความชุกชุม

Anastomus
oscitans

นกปากห่าง*



Chinese Pond
Heron
Eastern Cattle
Egret
Little Egret

Ardeola bacchus

นกยางกรอก
พันธุ์จีน*
นกยางควาย*



นกยางเปี ย*



Black-winged
Kite
Oriental Honeybuzzard
Black Baza

Elanus caeruleus

เหยี่ยวขาว*



Bubulcus
coromandus
Egretta garzetta

Pernis
เหยี่ยวผึ ้ง*
ptilorhynchus
Aviceda leuphotes เหยีย่ วกิ ้งก่าสีดา*
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Order/Family
ORDER
GRUIFORMES
Family Rallidae
ORDER
COLUMBIFORMES
Family Columbidae

ORDER
CUCULIFORMES
Family Cuculidae

Common name

Scientific name

White-breasted
Waterhen

Amaurornis
phoenicurus

Rock Pigeon
Spotted Dove
Zebra Dove

นกพิราบป่ า
Columba livia
Spilopelia chinensis นกเขาใหญ่
Geopelia striata
นกเขาชวา

Asian Koel

Eudynamys
นกกาเหว่า*
scolopaceus
Phaenicophaeus นกบั ้งรอกใหญ่*
tristis
Centropus sinensis นกกระปูดใหญ่*

Green-billed
Malkoha
Greater Coucal
ORDER
STRIGIFORMES
Family Strigidae
ORDER
APODIFORMES
Family Apodidae
ORDER
CORACIIFORMES
Family Alcedinidae

Family Meropidae

Thai name

นกกวัก*

ความชุกชุม











Asian Barred Owlet Glaucidium
cuculoides

นกเค้ าโมง, นก
เค้ าแมว*



Asian Palm Swift

นกแอ่นตาล*



Cypsiurus
balasiensis

Common
Alcedo atthis
นกกะเต็นน้ อย
Kingfisher
ธรรมดา*
White-throated
Halcyon smyrnensis นกกะเต็นอกขาว*
Kingfisher
Green Bee-eater Merops orientalis นกจาบคาเล็ก*
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Order/Family
ORDER PICIFORMES
Family Megalaimidae

Family Picidae
ORDER
PASSERIFORMES
Family Artamidae
Family Aegithinidae
Family
Campephagidae
Family Laniidae

Common name

Scientific name

Lineated Barbet

Megalaima lineata นกโพระดก
ธรรมดา*
Megalaima
นกตีทอง*
haemacephala
Jynx torquilla
นกคอพัน*





Coppersmith
Barbet
Eurasian
Wryneck

Thai name

Ashy
Woodswallow
Common Iora

Artamus fuscus

นกแอ่นพง*

Aegithina tiphia

Scarlet Minivet

Pericrocotus
speciosus
Lanius cristatus

นกขมิ ้นน้ อย
ธรรมดา*
นกพญาไฟใหญ่*

ความชุกชุม








นกอีเสือสี
น ้าตาล*
Burmese Shrike Lanius collurioides นกอีเสือหลังแดง* 
Family Dicruridae
Black Drongo
Dicrurus
นกแซงแซวหาง 
macrocercus
ปลา*

Family Monarchidae Black-naped
Hypothymis azurea นกจับแมลงจุก
Monarch
ดา*
Family Corvidae
Eurasian Jay
Garrulus glandarius นกปี กลายสก๊ อต* 

Family Stenostiridae Grey-headed
Culicicapa
นกจับแมลงหัว
Canary-flycatcher ceylonensis
เทา*

Family Pycnonotidae Black-headed
Pycnonotus atriceps นกปรอดทอง*
Bulbul

Black-crested
Pycnonotus
นกปรอดเหลือง
flaviventris
Bulbul
หัวจุก*

Red-whiskered Pycnonotus jocosus นกปรอดหัวโขน*
Bulbul

Sooty-headed
นกปรอดหัวสี
Pycnonotus
Brown Shrike
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Order/Family

Family Hirundinidae
Family
Phylloscopidae

Family Cisticolidae

Family Timaliidae
Family Pellorneidae
Family Sylviidae
Family Zosteropidae

Common name
Bulbul
Stripe-throated
Bulbul
Streak-eared
Bulbul
Barn Swallow
Dusky Warbler
Yellow-browed
Leaf Warbler
Greenish Leaf
Warbler
Two-barred Leaf
Warbler
Grey-breasted
Prinia
Yellow-bellied
Prinia
Plain Prinia

Scientific name
aurigaster
Pycnonotus
finlaysoni
Pycnonotus
blanfordi
Hirundo rustica
Phylloscopus
fuscatus
Phylloscopus
inornatus
Phylloscopus
trochiloides
Phylloscopus
plumbeitarsus
Prinia hodgsonii

Thai name
เขม่า*
นกปรอดคอลาย*
นกปรอดสวน*




นกนางแอ่นบ้ าน* 

นกกระจิ๊ดสีคล ้า*
นกกระจิ๊ดธรรมดา* 

นกกระจิ๊ดเขียว
คล ้า*
นกกระจิ๊ดเขียว
ปี กสองแถบ*
นกกระจิบหญ้ า
อกเทา*
Prinia flaviventris นกกระจิบหญ้ า
ท้ องเหลือง*
Prinia inornata
นกกระจิบหญ้ าสี
เรี ยบ*
Common
Orthotomus sutorius นกกระจิบ
Tailorbird
ธรรมดา*
Dark-necked
Orthotomus
นกกระจิบคอดา*
atrogularis
Tailorbird
Pin-striped Tit
Macronus gularis นกกินแมลงอก
Babbler
เหลือง*
Puff-throated
Pellorneum ruficeps นกจาบดินอก
Babbler
ลาย*
Yellow-eyed
Chrysomma sinense นกกินแมลงตา
Babbler
เหลือง*
Japanese White- Zosterops japonicus นกแว่นตาขาว
eye
หลังเขียว*
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Order/Family

Family Sturnidae

Family Muscicapidae

Common name
Oriental Whiteeye
Chestnut-tailed
Starling
Black-collared
Myna
Common Myna
White-vented
Myna
Siberian
Rubythroat
Oriental Magpie
Robin
Eastern
Stonechat
Pied Bushchat

Scientific name
Thai name
ความชุกชุม

Zosterops
นกแว่นตาขาวสี
palpebrosus
ทอง*
Sturnia malabarica นกกิ ้งโครงแกลบ 
หัวเทา*
Gracupica nigricollis นกกิ ้งโครงคอดา* 
Acridotheres tristis นกเอี ้ยงสาลิกา*
Acridotheres
นกเอี ้ยงหงอน*
grandis
Calliope calliope นกคอทับทิม*




Copsychus saularis นกกางเขนบ้ าน




Saxicola stejnegeri นกยอดหญ้ าหัว
ดา*
Saxicola caprata นกยอดหญ้ าสีดา, 
นกขี ้หมา*

นกกางเขนดง*
Copsychus
malabaricus
Larvivora cyane
นกเขนน้ อยไซบีเรี ย* 

White-rumped
Shama
Siberian Blue
Robin
Taiga Flycatcher Ficedula albicilla

Family Dicaeidae
Family Nectariniidae

Hill Blue
Flycatcher
Scarlet-backed
Flowerpecker
Ruby-cheeked
Sunbird
Purple Sunbird
Olive-backed
Sunbird



นกจับแมลง
คอแดง*
Cyornis banyumas นกจับแมลงคอ
น ้าตาลแดง*
Dicaeum
นกสีชมพูสวน*
cruentatum
Chalcoparia
นกกินปลีแก้ มสี
singalensis
ทับทิม*
Cinnyris asiaticus นกกินปลีดาม่วง*
Cinnyris jugularis นกกินปลีอก
เหลือง*
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Order/Family

Family Passeridae
Family Estrildidae

Common name
Eurasian Tree
Sparrow
Scaly-breasted
Munia
White-rumped
Munia
Paddyfield Pipit
Richard's Pipit

Scientific name
Passer montanus

Thai name
นกกระจอกบ้ าน

ความชุกชุม


Lonchura
punctulata
Lonchura striata

นกกระติ๊ดขี ้หมู*




Olive-backed
Pipit
White Wagtail

Anthus hodgsoni

นกกระติ๊ดตะโพก
ขาว*
นกเด้ าดินทุ่งเล็ก*
นกเด้ าดินทุ่ง
ใหญ่*
นกเด้ าดินสวน*

Motacilla alba

นกอุ้มบาตร*

Anthus rufulus
Anthus richardi






ตารางที่ 4 รายชื่อสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมที่พบในการสารวจ
Order/Family
Common name
Scientific name
Thai name
ความชุกชุม
ORDER SCANDENTIA

Family Tupaiidae
Northern Treeshrew Tupaia belangeri กระแตเหนือ
ORDER RODENTIA

Family Sciuridae
Variable Squirrel
Callosciurus
กระรอกหลากสี
finlaysoni
Burmese Striped
Tamiops mcclellandi กระเล็นขนปลาย 
Squirrel
หูสั ้น

Indochinese
Menetes
กระจ้ อน
berdmorei
Ground Squirrel
หมายเหตุ 1) สัญลักษณ์แสดงความชุกชุม Very Common =  Common = 
Uncommon = 
2) สัญลักษณ์แสดงสถานภาพการเป็ นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) = “ * ”
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อภิปรายผลการศึกษา
ความหลากหลายของสัตว์ในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย รวมพื น้ ที่ โดนรอบ อัน ประกอบไปด้ วยพื น้ ที่ที่ เป็ นทุ่งนา แหล่ งพื น้ ที่ชุ่ม นา้ อาคารบ้ านเรื อ น
รวมถึ ง ตั ว ป่ าชุ ม ชนเอง ท าให้ มี ส ภาพพื น้ ที่ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น หลากหลาย ท าให้ พบสั ต ว์ ถึ ง 95 ชนิ ด
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและการจัดการป่ าชุมชนบ้ านร่ องบอน จังหวัด
เชียงราย สารวจสัตว์ 4 ประเภท ได้ แก่ สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม สัตว์ปีก (นก) สัตว์เลื อ้ ยคลาน และสัตว์สะเทินนา้
สะเทินบก พบสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 6 ชนิดใน 3 อันดับ 4 วงศ์ สัตว์ปีก (นก) 102 ชนิด สัตว์เลื ้อยคลาน 10 ชนิด 2
อันดับ 6 วงศ์ และสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก 11 ชนิด 1 อันดับ 5 วงศ์ รวม 129 ชนิด (รณิดา ปิ งเมืองและคณะ,
2560) ซึง่ พบจานวนชนิดมากกว่าการศึกษาในครัง้ นี ้เนื่องจากลักษณะของพื ้นที่ที่มีความหลากหลายมากกว่า ยิ่ง
มีความหลากหลายของลักษณะพื ้นที่มาก ความหลากหลายของชนิด สัตว์ก็จะเพิ่มมากขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งความ
หลากหลายของที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารเป็ นสิ่งสาคัญที่จะรักษาความหลากหลายของนกและสัตว์อื่นๆได้ เป็ น
อย่างดี (เอกวัฒนา, 2543)
กลุ่มสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มนก ซึ่งนกที่พบจะเป็ นนกที่อยู่ในกลุ่มจับแมลงและกินแมลง ทังนี
้ อ้ าจ
เนื่องมาจากพืน้ ที่ป่ามีแหล่งนา้ ล้ อมอยู่ 2 ด้ าน และอีกด้ านเป็ นพืน้ ที่ทุ่งนา ทาให้ ความชื ้นในอากาศบริ เวณป่ า
และพืน้ ที่รอบด้ านมีค่าสูง ทาให้ มีประชากรแมลงที่เป็ นอาหารนกมีปริ มาณมากเช่นเดียวกันและสามารถดึงดูด
นกในกลุ่มนี ้ได้ มาก ในขณะพืน้ ที่ชุ่มนา้ รอบนอกมีพืชล้ มลุกหรื อไม้ หนุ่มที่เป็ นเรื อนยอดระดับล่าง (understory
vegetation) อยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยหลบภัย ทารังวางไข่ และเป็ นแหล่งอาหารโดยเฉพาะแมลงได้
เป็ นอย่างดี (Bowman et al., 2003)
ดังนัน้ หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนสภาพพืน้ ที่ช่มุ นา้ รอบป่ า หรื อมีการบุกเบิกพืน้ ที่ป่า อาจส่งผล
กระทบต่อนกเหล่านี ้ได้ เมื่อพิจารณาจานวนชนิดนกในแต่ละเดือน พบว่า ในเดือนช่วงฤดูร้อนสามารถพบจานวน
ชนิดของนกมากกว่าในเดือนช่วงฤดูฝน สอดคล้ องกับการศึกษาของศศิธร พังสุบรรณ และจารุ นิคม (2561) ที่
ทาการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกในพื ้นที่เขตเมืองจังหวัดยะลา พบนกในอันดับ Passeriformes
มากที่สดุ ซึ่งตรงกับการศึกษาความหลากหลายของนกบริเวณพื ้นที่ชุมน ้า เขตเกษตรกึ่งอิ นทรี ย์และพื ้นที่ช่มุ น ้า
เขตเกษตรเคมีในตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก (อรรถพล นาขวา และสุวฒ
ั น์ แซ่หญ้ า, 2557)
โดยทัง้ สองงานวิจัยเป็ น พืน้ ที่ที่มี การใช้ ป ระโยชน์ จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ซึ่งลักษณะของพื น้ ที่มีความ
คล้ ายคลึงกับพื ้นที่ศกึ ษาของงานวิจยั นี ้
ในขณะที่ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกและสัตว์เลื ้อยคลาน พบ 11 ชนิด และ 5 ชนิด
ตามลาดับ เนื่ อ งจากช่ว งเวลาที่ สารวจอยู่ในช่ว งฤดูร้อน โดยเฉพาะช่ วงเดื อ นมกราคม – เดื อนกุม ภาพัน ธ์
เกือบจะไม่มีการสารวจพบชนิดสัตว์กลุ่มนี ้เลย สาเหตุอาจเนื่องมาจากปั จจัยทางสภาพแวดล้ อม ภูมิอากาศ ที่มี
อุ ณ หภู มิ ล ดลง และความชื น้ ในอากาศที่ ล ดลง สั ต ว์ ก ลุ่ ม นี จ้ ึ ง มี ก ารปรั บ ตั ว ให้ มี พ ฤติ ก รรมการจ าศี ล
(Hibernation) สังเกตจากช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็ นต้ นมา เป็ นช่วงปลายฤดูฝน และเริ่ มเข้ าสู่ฤดูหนาว สัตว์
กลุ่มนี ้จะเริ่มสะสมพลังงาน และมีการออกมาทากิจกรรมต่าง ๆ น้ อยลง (อนุสรณ์ เพ็งเพ่งพิศ, 2551)
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์สตั ว์ในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่
14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบสัตว์ 95 ชนิด 16 อันดับ 43วงศ์ แบ่งตามสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 กลุ่ม ดังนี ้
1. ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่
เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบทังหมด
้
11 ชนิด 2 อันดับ 6 วงศ์
2. ความหลากหลายของสัตว์ เลือ้ ยคลานในพื น้ ที่ป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบทังหมด
้
5 ชนิด ใน 1 อันดับ 3 วงศ์
3. ความหลากหลายของนกในพืน้ ที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย พบทังหมด
้
75 ชนิดใน 11 อันดับ 33 วงศ์ จัดเป็ นนกประจาถิ่น 55 ชนิด เช่น เหยี่ยวขาว นก
เอี ้ยงสาลิกา นกอพยพ 12 ชนิด เช่น นกจับแมลงคอแดง นกกระจิ๊ดเขียวปี กสองแถบ นกกะเต็นน้ อยธรรมดา และ
นกประจาถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 8 ชนิด เช่น นกอีเสือหลังแดง นกนางแอ่นบ้ าน นกยอดหญ้ าหัวดา
4. ความหลากหลายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมในพื ้นที่ ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบทังหมด
้
4 ชนิดใน 2 อันดับ 2 วงศ์
5. ความชุกชุม พบว่า สัตว์ที่มีความชุกชุมมากที่สุดในกลุ่มสัตว์ปีก ได้ แก่ นกเขาใหญ่ นกกะปูดใหญ่
นกแอ่นตาล นกขมิ ้นน้ อยธรรมดา นกแซงแซวหางปลา นกปรอดหัวสีเขม่า นกนางแอ่นบ้ าน นกกระจิบธรรมดา
นกแว่นตาขาวสีทอง นกกิง้ โครงแกลบหัวเทา นกกิ ้งโครงคอดา นกเอี ้ยงสาลิกา นกเอีย้ งหงอน นกกางเขนบ้ าน
และนกกระจอกบ้ าน ประเภทสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม ได้ แก่ กะเล็นขนปลายหูสั ้น ประเภทสัตว์เลื ้อยคลาน ได้ แก่
จิ ้งเหลนบ้ าน ประเภทสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ได้ แก่ คางคกบ้ าน กบหนอง และ ปาดบ้ าน
6. สัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบมีสถานภาพเป็ นสัตว์ป่าคุ้มครองถึง 73 ชนิด แบ่งเป็ นนก 70 ชนิด และ
สัตว์เลื ้อยคลาน 3 ชนิด
จากข้ อสรุปงานวิจยั เป็ นเพียงผลจากการสารวจเพียง 6 เดือนเท่านัน้ ซึง่ ช่วงเวลาที่สารวจตรงกับช่วงฤดู
หนาว และฤดูแล้ ง หากมีการสารวจในช่วงฤดูฝนจะทาให้ ไ ด้ ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ ้น โดยเฉพาะจานวนชนิดและ
จานวนตัวของสัตว์สะเทินสะเทินบก
ข้ อ มูลการศึ ก ษาความหลากหลายทางชี วภาพในป่ าชุม ชน แสดงให้ เห็ น ถึ งการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรชีวภาพที่มีการพึ่งพิงจากป่ าอย่างชัดเจน หากมีการเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนได้ เข้ ามาร่วมกิจกรรม ร่ วมคิด
ร่ วมทา ร่ วมรับผลประโยชน์ กระทั่งร่ วมติดตามประเมิ นผล น าไปสู่การปรั บเปลี่ยนและปรับปรุ งวิธีการให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกับ สถานการณ์ ในลัก ษณะของการจัด การให้ เป็ น ป่ าชุม ชนที่ ชุม ชนมี ก ารวาง
กฎระเบียบในการใช้ ประโยชน์ การอนุรักษ์ พัฒนาและฟื น้ ฟูได้ ในที่สดุ

166

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นีไ้ ด้ รับการสนับสนุน จากงบประมาณกองทุน สนับสนุนงานวิจัยเพื่ อการพัฒ นา ประจาปี
งบประมาณ 2562 ประเภท การวิจัยและการสร้ างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒ นาท้ องถิ่น และได้ รับความ
ร่ วมมืออย่างดียิ่งในการดาเนินการวิจัยจากผู้นา แกนนา และชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ ที่ 14 ตาบลแม่เปา
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขอกล่าวนามไว้ ณ ที่นี ้ คือ พ่อกานันอุดม จันทร์ ต๊ะ
วงศ์ กานันตาบลแม่เปา ที่เป็ นทัง้ ผู้ร่วมวิจัยและให้ ความร่ วมมือในการสนับ สนุนที่พักของนักวิจัยภาคสนาม
ตั ้งแต่ต้นจนเสร็จสิ ้นการวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
กฎกระทรวงว่าด้ วยการกาหนดให้ สตั ว์ป่าบางชนิดเป็ นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546. (2546, 1 สิงหาคม). ราช
กิ จจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 74ก. หน้ า1-2 (บัญชีแนบท้ าย 57 หน้ า).
จอร์ น พาร์ . (2546). สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในประเทศไทย. สารคดี.
ธัญญา จัน่ อาจ. (2546). คูม่ ือสัตว์สะเทิ นน้าสะเทิ นบกในเมืองไทย. ด่านสุธาการพิมพ์. ปิ ยวรรณ นิยมวัน, ไพร
วัลย์ ศรี สม และปริญญา ภวังค์คะนันทน์. (2562). สัตว์สะเทิ นน้าสะเทิ นบก ในประเทศไทย. มูลนิธิ
กระต่ายในดวงจันทร์ .
รณิดา ปิ งเมือง, สุทธิ มลิทอง, เพ็ญศรี ม้ าแก้ ว และระวี ถาวร. (2554). การประยุกต์และวิเคราะห์บทเรี ยนจาก
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ กรณีศกึ ษา: แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่ าชุมชนบ้ านห้ วยแม่ซ้าย ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารวิ จยั เพือ่ การ
พัฒนาเชิ งพืน้ ที ่, 4(1), 17-28.
รณิดา ปิ งเมือง, เพ็ญศรี มลิทอง, สุทธิ มลิทอง, สวิง ขันทะสา และระวี ถาวร. (2560). การเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศและการจัดการป่ าชุมชนบ้ านร่องบอน จังหวัดเชียงราย. วารสารวิ จยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที ่,
9(5), 375-389.
วิสทุ ธิ์ ใบไม้ . (2548). ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย. ชวนพิมพ์.
สมนิมิตร พุกงาม. (2551). รายงานการศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่า และผลกระทบโครงการขุดเจาะสารวจ
ปิ โตรเลียมบนบก จังหวัดอุดรธานี. ภาควิชาอนุรักษ์ วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ศศิธร พังสุบรรณ และจารุ นิคม. (2561). ความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์นกในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.
เอก วัฒนา. (2543). นกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Avifauna in Khon Kaen University. วารสารศูนย์บริ การ
วิ ชาการม, 8(2), 47-53.
โอภาส ขอบเขตต์. (2542). เทคนิคการสารวจนก. แนวทางในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ. โครงการ
จัดตั ้งศูนย์ศกึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.
อนุสรณ์ เพ็งเพ่งพิศ, สุวิทย์ ทองปั น้ , บุญมา ศรี บรุ ินทร์ และสมหญิง ทัฬหิกรณ์. (2551). ความหลากชนิดของ
สัตว์สะเทิ นน้าสะเทิ นบกและสัตว์เลื้อยคลานตามระดับความสูงในพืน้ ทีเ่ ขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง [ผลงานวิจยั และรายงานความก้ าวหน้ างานวิจยั ประจาปี 2550]. กลุ่มงานวิจยั สัตว์ป่า
167

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สานักอนุรักษ์ สตั ว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.
อรรถพล นาขวา และสุวฒ
ั น์ แซ่หญ้ า. (2557). การศึกษาความหลากหลายของนกบริ เวณพืน้ ทีช่ มุ่ น้า เขตเกษตร
กึ่งอิ นทรี ย์และพืน้ ที ่ชมุ่ น้า เขตเกษตรเคมีในตาบลพันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม.
Bowman, M., Heckman, S. & Krauss, D. (2003). An analysis of bird and tree diverdity in Edmands
Park, Newton, MA. Department of Biology. Boston college.
Bloombury Publishing. Pettingil, O. S. (1970). A Laboratory and Field Manual of Ornithology.
Burgess Publishing Company.
Das, I. (2016). Field guide to the Reptiles of South – East Asia.
Robson, C. (2009). A field guide to the birds of Thailand and South - east Asia. Asia Books
Company.

168

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ภาคผนวก ตัวอย่ างรูปภาพสัตว์ บางชนิดที่สารวจพบ
สัตว์ สะเทินนา้ สะเทินบก

คางคกบ้ าน

กบหนอง

ปาดบ้ าน

เขียดงูเกาะเต่ า
สัตว์ เลือ้ ยคลาน

กิง้ ก่ าหัวสีฟ้า

กิง้ ก่ าคอแดง
นก

นกขมิน้ น้ อยธรรมดา

นกปรอดหัวสีเขม่ า
169

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เหยี่ยวผึง้

นกกระปูดใหญ่

นกกระติด๊ ขีห้ มู

นกตีทอง
สัตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนม

กระเล็นขนปลายหูสนั ้

กระแตเหนือ

170

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

ฤทธิ์การยับยัง้ แบคทีเรี ยจากสารสกัดหยาบสาหร่ ายไฟ บริเวณนาข้ าวบางแหล่ งใน
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Antimicrobial activities of crude extracts from Stoneworts in some rice fields, Mueang
Chiang Rai District, Chiang Rai Province
ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์1* อรยา จันทร์ ต๊ะเป็ ง2 วิภาวรรณ ปุ๊ คาปวง3
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1,2,3
*Corresponding author: E-mail : prasertsintippawan@gmail.com

บทคัดย่ อ
สาหร่ายไฟเป็ นสาหร่ายขนาดใหญ่ที่พบได้ ทวั่ ไปในแหล่งน ้าต่างๆ เช่น ทะเลสาบน ้าตื ้น บ่อน ้า และนา
ข้ าว สาหร่ายไฟจัดเป็ นวัชพืชที่ชาวนาไม่ต้องการ ซึง่ ประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับสาหร่ายกลุ่มนี ้ค่อนข้ างน้ อย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดฤทธิ์การยับยังแบคที
้
เรี ยก่อโรคของสารสกัดหยาบจากสาหร่ ายไฟที่เก็บ
จากบริ เวณนาข้ าวอาเภอเมืองเชียงราย จั งหวัดเชียงราย การศึกษาครัง้ นีท้ าการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยศึกษาฤทธิ์การยับยังแบคที
้
เรี ยด้ วยวิธี Disk diffusion ใช้ ตวั ทาละลาย
4 ชนิด ได้ แก่ น ้า
เอทิล อะซิเตท เมทานอล และเอทานอล ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดสาหร่ ายไฟที่สกัด
ด้ วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยังแบคที
้
เรี ยก่อโรคสูงที่สดุ โดยสามารถยับยังแบคที
้
เรี ยได้ ทงั ้ 5 ชนิด คือ
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella
enterica Serovar Typhimurium โดยยับ ยัง้ การเจริ ญ ของเชื อ้ S. aureus ได้ ดี ที่ สุด มี ค่ า วงใสของการยับ ยัง้
เท่ากับ 18.7± 1.15 มิลลิเมตร ในขณะที่สารสกัดสาหร่ ายไฟที่สกัดด้ วยเอทานอลสามารถยับยังแบคที
้
เรี ยได้ 3
ชนิด โดยสามารถยับยัง้ B. cereuse ได้ ดีที่สุดค่าวงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 9.0 ± 0.00 มิลลิเมตร สารสกัด
สาหร่ายไฟที่สกัดด้ วยเอทิลอะซิเตทสามารถยับยังได้
้ แค่ S. aureus ให้ ค่าวงใสของการยับยังเท่
้ ากับ 12.0 ± 1.00
มิลลิเมตร และสารสกัดสาหร่ ายไฟที่สกัดด้ วยน ้าไม่สามารถยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ยได้ สรุปได้ ว่าสารสกัด
จากสาหร่ายไฟมีความน่าสนใจที่สามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรี ยก่อโรคได้ โดยจัดเป็ นวัชพืชที่มีศกั ยภาพ
สามารถนามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ยา และเวชสาอางได้
คาสาคัญ: สาหร่ายไฟ; การยับยังแบคที
้
เรี ย; ลักษณะทางสัณฐานวิทยา; นาข้ าว
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Abstract
Stonewort is a macroalgae commonly found in various water bodies, such as shallow lakes,
ponds and in rice fields. Stonewort is an invasive species, not desirable like a weed. There are a few
study on this algae group in Thailand. This research aimed to study antimicrobial activities of crude
extract from stoneworts collected from some rice fields, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai
Province, since March to June 2021. The inhibitory activity against pathogenic bacteria of stonewort
crude extract was evaluated by the disk diffusion method which was carried out using four solvents,
including water, ethyl acetate, methanol, and ethanol extract. The results showed that the methanol
extract had the highest antibacterial activity against all five bacterial strains; Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella enterica Serovar
Typhimurium. The highest inhibition coefficient was found when tested with S. aureus with an
inhibition zone diameter of 18.7± 1.15 mm. The ethanol extract inhibited three strains with the best
effect on B. cereus, with an inhibition zone diameter of 9.0 ± 0.00 mm. The ethyl acetate extract had
an effect against S. aureus with an inhibition zone diameter of 12.0± 1.00 mm. There were no
antibacterial activity of an aqueous extract. In conclusion, stonewort extract had a capacity for
inhibition of pathogen growth. Therefore, this unwanted species could be a potential for
pharmaceutical application and cosmeceutical products.
Keywords: Stoneworts; antimicrobial activities; morphological characteristic; rice fields
บทนา
ปั จจุบนั มนุษย์เรามีโอกาสได้ รับเชื ้อจุลินทรี ย์เข้ าสู่ร่างกายได้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะด้ วยการสัมผัสเชื ้อโดยตรง
การหายใจเอาอากาศที่มเี ชื ้อเข้ าไป และจากการรับประทานอาหารที่มีเชื ้อปนเปื อ้ นเข้ าสู่ร่างกายซึง่ เป็ นสาเหตุทา
ให้ เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โรคที่เกิ ดจากการติดเชือ้ แบคทีเรี ยก็เป็ นโรคที่พบได้ บ่อยในมนุษย์ ซึ่งในปั จจุบันการ
รักษาโรคติดเชือ้ จากแบคทีเรี ยส่วนใหญ่ มักจะใช้ ยาปฏิชีวนะ แต่การใช้ ยาปฏิชีวนะเป็ นเวลานานติดต่อกันก็
ส่งผลทาให้ เกิดการดือ้ ต่อยาได้ จึงได้ มีการคิดค้ นหาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่ นที่มีฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรี ยก่อโรคมาใช้ แทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะช่วยลดการดื ้อยา ลดค่าใช้ จ่ายในการรักษา และที่สาคัญยังช่วย
ส่งเสริมการใช้ วตั ถุดิบในท้ องถิ่นมากขึ ้นอีกด้ วย สาหร่ ายไฟ (Stoneworts) เป็ นสาหร่ ายขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายพืช ทัลลัสมีส่วนที่เป็ นข้ อ และปล้ องชัดเจน (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2549) พบได้ ทวั่ ไปในแหล่งนา้ ธรรมชาติ
โดยพบมากในแหล่งน ้าจืด เช่น ทะเลสาบน ้าจืด นาข้ าว บ่อปลา บ่อเพาะเลี ้ยงพืชน ้า คู สระ หนองน ้าที่มีหินปูน
(Urbaniak and Gąbka, 2014) การศึกษาเกี่ยวกับสาหร่ ายไฟในประเทศไทยมีรายงานค่อนข้ างน้ อย เช่น ในปี
พ.ศ. 2536 เสนาะ บุญ มี ได้ ทาการศึกษาสาหร่ ายไฟในนาข้ าวจากทุ่งกุลาร้ องไห้ พบสาหร่ ายไฟ 2 สปี ชีส์ คือ
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Chara vulgaris Linnaeus และ Nitella furcata (C. Roxburgh ex A. Bruzelius) C. Agardh โดยพบสาหร่ าย
ทัง้ 2 ชนิด ตลอดฤดูทานา คือตั ้งแต่ระยะน ้าขังในนายังไม่มีการไถคราดและภายหลังการปั กดาประมาณ 1 เดือน
ทังนี
้ ้พบการเจริญของสาหร่ ายไฟปะปนกับต้ นข้ าว และจะคงอยู่ตลอดไปหากแปลงนานันยั
้ งมีน ้าขัง ประโยชน์
ของสาหร่ ายไฟมีหลายประการเช่น ช่วยปรับสภาพกรด- เบสในนาข้ าวให้ มีสภาพที่เหมาะสม เป็ นแหล่งอาหาร
และแหล่งหลบภัยของสัตว์น ้า ช่วยเพิ่มปริ มาณออกซิเจนในแหล่งน ้า ช่วยลดภาวะน ้าเน่าเสียได้ (เสนาะ บุญมี,
2536) จังหวัดเชียงรายเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกข้ าวมาก มีระบบชลประทานที่ดี (ศูนย์วิจยั ข้ าวเชียงราย,
2561) ด้ วยพืน้ ที่ในการปลูกข้ าวมากจึงมักพบการเจริ ญของสาหร่ ายไฟมากตามไปด้ วย โดยเกษตรกรจังหวัด
เชียงรายมักทาการกาจัดสาหร่ ายไฟด้ วยการถอน และใช้ ยากาจัดวัชพืช ซึ่งทาให้ ดิน และนา้ มีการปนเปื อ้ น
สารเคมี ส่งผลให้ คุณภาพดินและน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม การทราบถึงประโยชน์และคุณค่าของสาหร่ ายไฟก็
จะทาให้ เกษตรกรสามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ และยังช่วยลดโอกาสของการเกิดสถานการณ์คณ
ุ ภาพดินและน ้า
เสื่อมโทรมได้ อีกด้ วย และที่สาคัญมีรายงานว่าสาหร่ ายไฟมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้ านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์
ต้ านจุลินทรี ย์ก่อโรคอีกด้ วย เช่น คาซาลา และ ซาเมล (Ghazala and Shameel, 2005) พบว่าสารสกัดจาก
สาหร่ ายไฟ Chara contraria ที่สกัดด้ วยเมทานอลสามารถต้ านการเจริ ญของเชื ้อราได้ 6 ชนิด ประซานคูมาร์
และคณะ (Prashantkumar et al., 2006) พบว่าสารสกัดเมทานอลจากสาหร่ ายไฟชนิด Nitella tenuissima
สามารถยับ ยัง้ การเจริ ญ ได้ ทัง้ แบคทีเรี ยแกรมบวก (Proteus vulgaris, Bacillus cereus) แบคทีเรี ยแกรมลบ
(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) ซึ่ ง ปั จ จุ บัน การศึ ก ษาฤทธิ์ ท างชี ว ภาพของสาหร่ า ยไฟมี
รายงานค่อนข้ างน้ อย ส่วนใหญ่ เป็ นการศึกษาในต่างประเทศ งานวิจัยนีจ้ ึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
หยาบจากสาหร่ายไฟบริเวณนาข้ าวอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ต่อการยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ย
ก่ อ โรค 5 ชนิ ด ได้ แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella enterica
Serovar Typhimurium แลPseudomonas aeruginosa ทังนี
้ ้ได้ มีการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาและสัณฐาน
วิทยาของสาหร่ ายไฟ รวมถึงการวิเคราะห์ปริ มาณการปนเปื ้อนโลหะหนักในสาหร่ ายไฟก่อนนามาทาการสกัด
สาร ผลการวิจยั ที่ได้ จะเป็ นข้ อมูลแก่เกษตรกรในการนาสาหร่ ายไฟมาใช้ ประโยชน์ และนาไปสู่การพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ด้านยาต่อไปในอนาคต
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1. ประชากรที่ศึกษาได้ แก่
1.1 สาหร่ายไฟ และสารสกัดจากสาหร่ายไฟ
1.2 ชนิดของตัวทาละลาย ได้ แก่ น ้ากลัน่ ปลอดเชื ้อ เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทานอล
1.3 เชื อ้ แบคที เ รี ย จ านวน 5 ชนิ ด ได้ แก่ S. aureus, B. cereus, E. coli, Sal. enterica และ P.
aeruginosa
2. ขัน้ ตอนและวิธกี ารดาเนินการวิจัย
2.1 ศึกษาคุณภาพน ้าทางกายภาพบางประการ ณ จุดเก็บตัวอย่าง
2.1.1 วัดอุณหภูมิของน ้าและอากาศ โดยใช้ เทอร์ โมมิเตอร์
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2.1.2 วัดค่าการนาไฟฟ้า และของแข็งที่ละลายน ้าโดยใช้ Conductivity meter
2.1.3 วัด pH ของน ้า โดยใช้ pH meter
2.1.3 วัดความขุ่นของน ้า โดยใช้ Turbidity meter
2.2 ศึกษาชนิดของสาหร่ายไฟที่พบในนาข้ าวอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2.2.1 เก็บตัวอย่างสาหร่ายไฟจากพื ้นที่บริเวณนาข้ าวด้ วยปากคีบ จากนันถ่
้ ายภาพทัลลัส สังเกต
ลักษณะการแตกแขนงของแขนงย่อย สี และลักษณะของปล้ อง รวมถึงลักษณะทางนิเวศวิทยา จดบันทึกข้ อมูล
ลักษณะที่สงั เกตได้ จากนันเก็
้ บตัว อย่างสาหร่ายไฟใส่ลงในถุงหรื อกระป๋ องพลาสติก เก็บรักษาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 5 10 °C เพื่อนาไปศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการ
2.2.2 จาแนกชนิดของตัวอย่างสาหร่ายไฟโดยใช้ ลกั ษณะสัณฐานวิทยา
2.2.2.1 ศึกษาตัวอย่างสาหร่ายไฟด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
นาตัวอย่างทัลลัสของสาหร่ายไฟมาทาความสะอาดด้ วยน ้ากลัน่ หากมีสาหร่ายชนิดอื่นติดมาให้ เขี่ยออกด้ วยเข็ม
เขี่ย จากนันน
้ าไปศึกษาภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ สังเกตการแตกแขนงของแขนงย่อย ข้ อและปล้ อง
ถ่ายรูปและบันทึกข้ อมูล
2.2.2.2 ศึกษาตัวอย่างสาหร่ายไฟด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง
นาตัวอย่างสาหร่ ายไฟบริ เวณปล้ อง ข้ อ แขนงย่อยและโครงสร้ างสืบพันธุ์มาศึกษากล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง
ด้ วยเทคนิค Wet mount ในการจาแนกชนิดครัง้ นี ้จะใช้ เอกสารของ Wood and Mason (1977) และ Urbaniak
and Gabka (2014) John et al. (2011) และ ยุวดี พีรพรพิศาล (2556)
2.3 ศึกษาการปนเปื อ้ นโลหะหนัก
2.3.1 เก็บตัวอย่างสาหร่ายไฟประมาณ 500 - 1,000 กรัมเปี ยก ล้ างทาความสะอาดโดยเปิ ดนา้
สะอาดไหลผ่าน 5 นาที แยกเศษดินหรื อวัตถุที่ติดมากับสาหร่ายออกจากนันบี
้ บน ้าออกจนหมาด
2.3.2 ส่งตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโลหะหนัก ได้ แก่ สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และ
ปรอท (Hg) ด้ วยวิ ธี In-house method TE – CH - 260 in connection with: AOAC (2016) 2013.06 และ
AOAC (2016) 999.10
2.4 การเตรี ยมสารสกัดจากสาหร่าย
2.4.1 นาตัวอย่างสาหร่ ายไฟมาล้ างทาความสะอาดโดยเปิ ดน ้าสะอาดไหลผ่าน แยกเศษดินหรื อ
วัตถุที่ติดมากับสาหร่ายออก จากนันบี
้ บน ้าออกจนหมาด แล้ วชัง่ สาหร่ายไฟ 2000 กรัมสด
2.4.2 นาตัวอย่างสาหร่ายไปอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 55oC เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนันบดให้
้
ละเอียด
2.4.3 แบ่งสาหร่ ายไฟออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 กรัม ใส่ในขวดแก้ วที่มีฝาปิ ด กลุ่มแรก เติมนา้
กลั่นที่ป ราศจากเชือ้ 500 มิ ลลิลิตร กลุ่มที่ 2 เติมเอทิลอะซิเตท 500 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 3 เติมเมทานอล 500
มิลลิลิตร กลุ่มที่ 4 เติมเอทานอล 500 มิลลิลิตร
2.4.4 น าขวดแก้ วที่ บ รรจุสาหร่ ายในกลุ่ม แรกแช่ ใน Water bath ที่ อุณ หภู มิ 55oC เป็ น เวลา 48
ชัว่ โมง ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 นาไปเขย่าด้ วยเครื่ องเขย่าเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนันกรองสารสกั
้
ด
ด้ วยกระดาษกรอง Whatman No.4 ขนาด 110 มิลลิเมตร
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2.4.5 นาสารสกัดไประเหยตัวทาละลายออกด้ วยเครื่ อง Rotary evaporator และทาให้ แห้ งด้ วย
เครื่ อง Lyophilizer ชัง่ น ้าหนักคานวณหาร้ อยละผลผลิต (% yield) จากสูตร
% yield = น ้าหนักสารสกัดที่ได้ (กรัม) x 100
น ้าหนักสาหร่ายแห้ งที่ใช้ ในการสกัด (กรัม)
2.4.6 ชั่งสารสกัด หยาบ (Crude extracts) ที่ได้ น ามาละลายด้ วย Dimethyl sulfoxide (DMSO)
ความเข้ มข้ น 99.9% ให้ ได้ ความเข้ มข้ นของสารสกัดหยาบ 100 mg/ml
2.5 การเตรี ยมแผ่นทดสอบสารสกัดและยาปฏิชีวนะ Gentamicin
2.5.1 เตรี ยมแผ่นทดสอบ โดยใช้ ออโต้ ปิเปตหยดสารสกัดความเข้ มข้ น 100 mg/ml ปริมาตร 20 µl
ลงบนแผ่น Paper disc ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
2.5.2 เตรี ยมแผ่นทดสอบยาปฏิชีวนะ โดยใช้ ออโต้ ปิเปตหยดสารสกัดความเข้ มข้ น 1000 µg/ml
ปริมาตร 10 µl ลงบนแผ่น Paper disc ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
2.6 การทดสอบความสามารถของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายไฟในการยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ย
ด้ วยวิธี Agar disk diffusion (CLSI, 2012)
2.6.1 เพาะเลี ้ยงเชื ้อแบคทีเรี ย B. cereus, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa และ Sal. enterica
ในอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) จากนันน
้ าไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 °C เวลา 18 ชัว่ โมง
2.6.2 ทาการถ่ายเชื ้อจากอาหารแข็งลงอาหารเหลว Mueller Hinton Broth (MHB) ปริ มาณ 5 ml
แล้ วนาไปบ่มที่อุณ หภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 4 - 6 ชั่วโมง เพื่อให้ ได้ ความขุ่นประมาณความขุ่นของ McFarland
standard เบอร์ 0.5
2.6.3 จากนันปรั
้ บปริ มาณเชื ้อ โดยทาการเจือจางแบคทีเรี ยทดสอบแต่ละชนิดด้ วยอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
MHB ให้ มีความขุ่นเท่ากับ McFarland standard เบอร์ 0.5 โดยจะมีเชื ้ออยู่ประมาณ 1 × 108 CFU/ml
2.6.4 ใช้ ไม้ พนั สาลีปราศจากเชื ้อ จุ่มลงในหลอดเพาะเชื ้อที่มีการปรับปริมาณไว้ แล้ ว บิดไม้ สาลีกับ
หลอดเพาะเชื ้อให้ หมาด แล้ วนามาเกลี่ยให้ ทวั่ ผิวหน้ าอาหารแข็ง MHA ทิ ้งไว้ ประมาณ 5 นาที
2.6.5 นาแผ่นทดสอบสารสกัดน ้า เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทานอลของสาหร่ ายไฟ และยา
ปฏิชีวนะ Gentamicin วางลงตาแหน่งทีก่ าหนดไว้ บนผิวหน้ าอาหารที่ทาการเกลี่ยเชื ้อไว้
2.6.6 นาจานอาหารเลี ้ยงเชื ้อไปบ่มในตู้บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 °C นาน 24 ชัว่ โมง
2.6.7 จากนันบั
้ นทึกผลการทดลองโดยสังเกตโซนใส (Clear Zone) หรื อบริ เวณยับยังที
้ ่ไม่พบการ
เจริญของแบคทีเรี ยที่เกิดขึ ้น (Inhibition zone) โดยทาการทดลอง 3 ซ ้า
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลและประมวลผล
นาข้ อมูลขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสมาเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้ One – Way ANOVA และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วย Duncan, s multiple range test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p <
0.05 โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป SPSS
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
ลักษณะทางนิเวศวิทยาของสาหร่ ายไฟ
สาหร่ายไฟมีการเจริ ญกระจายค่อนข้ างหนาแน่นแทรกเป็ นแนวตามแนวของต้ นข้ าว โดยบริ เวณที่พบ
สาหร่ายไฟมีน ้าท่วมขัง ลักษณะน ้าใส สามารถสังเกตเห็นทัลลัสได้ อย่างชัดเจน (ภาพที่ 1) สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ เสนาะ บุญมี (2536) ที่กล่าวว่าสามารถพบสาหร่ ายไฟตลอดฤดูทานา คือตั ้งแต่ระยะนา้ ขังในนาที่ยงั ไม่มี
การไถคราด และภายหลังการปั กดาประมาณ 1 เดือน ก็จะพบการเจริญของสาหร่ายไฟปะปนกับต้ นข้ าว และจะ
คงอยู่ตลอดไปหากแปลงนานันยั
้ งมีน ้าขัง หากน ้าแห้ งทัลลัสเดิมจะตายไป
จากการศึกษาคุณภาพน ้าทางกายภาพบาง ณ จุดเก็บตัวอย่าง ได้ แก่ ค่าอุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศ
ค่าการน าไฟฟ้าค่า pH และค่าความขุ่น มีค่าเท่ากับ 34.9 ± 1.56 °C, 36.8 ± 0.76°C, 127.3 ± 0.76 µS/cm,
7.0 ± 0.46 และ 41.3 ± 2.26 NTU ตามลาดับ ซึ่งค่ า ดังกล่ าวอยู่ในระดับ ที่ เหมาะสมต่ อ การด ารงชีวิ ต ของ
สาหร่ ายไฟ โดยสาหร่ ายไฟสามารถเจริ ญได้ ดีในคุณภาพน ้าระดับปานกลาง (Mesotrophic) ที่ความขุ่นต่า ค่า
pH เป็ นกรดเล็กน้ อยถึงเป็ นกลางคืออยู่ระหว่าง 6.5 -8.5 (Lambert- Servien et al., 2006)

ภาพที่ 1 การกระจายตัวของสาหร่ายไฟในนาข้ าว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ ายไฟ
จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ ายไฟบริ เวณนาข้ าว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ แบบสเตอริ โอ โดยพบว่าสาหร่ ายไฟมีสีเขียวสด ปล้ อ งมีความยาว 3.5 – 4
เซนติเมตร เป็ น 2.5 - 3.5 เท่าของความยาวแขนงย่อย ปล้ องมีความ
รอบข้ อมีแขนงย่อย 4 - 6 แขนง แขนงมีการแตกแขนงอีก 1 ครัง้ บางแขนงมีการแตกแขนง 2 ครัง้
เมื่อศึกษาตัวอย่างสาหร่ ายไฟด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง ทังทั
้ ลลัสหลักและแขนงไม่มีเซลล์คอร์
ติเคติงมาหุ้ม ทัลลัสไม่พบการสะสมหินปูน ปลายสุดของแขนงย่อยพบแดกทิลลักษณะปลายแหลมจานวน 2
เซลล์ เซลล์สืบพันธุ์เกิดที่ข้อของแขนงย่อย โครงสร้ างสืบพันธุ์เพศเมีย (Nucule) อยู่ด้านบน เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
(Globule) อยู่ด้านล่าง (ภาพที่ 2) สามารถระบุชนิดของสาหร่ายไฟที่พบบริเวณนาข้ าวคือ Nitella sp.
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เซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย (Nucule)

เซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้ (Globule)ข

ก

สเกลบาร์ 500 µm

สเกลบาร์ 500 µm

ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไฟ
ก. ภาพถ่ายภาพใต้ กล้ องภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอกาลังขยาย 1 เท่า
ข. ภาพถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ของสาหร่ ายไฟภาพใต้ กล้ องภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง กาลังขาย 40
เท่า
ปริมาณโลหะหนักในสาหร่ ายไฟ
จากการนาตัวอย่างสาหร่ายไฟในนาข้ าว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายไปศึกษาปริมาณโลหะ
หนัก พบปริ มาณสารหนูเท่ากับ 0.63 mg/kg และปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 0.64 mg/kg และตรวจไม่พบแคดเมียม
และปรอท เมื่ อน าค่า สารหนู ตะกั่ว และปรอท ไปเปรี ยบเที ย บกับ เกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ ที่ 273) พ.ศ. 2546 เรื่ อ ง มาตรฐานอาหารที่ มีสารปนเปื อ้ น พบว่าผ่ านเกณฑ์ ทุกค่ า ส่ วน
ปริมาณแคดเมียมเมื่อเทียบตามมาตรฐานของยุโรป EFSA (European Food Safety Authority) ที่กาหนดให้ มี
แคดเมียมในสาหร่ ายไม่เกิน 3.0 mg/kg พบว่าสาหร่ ายไฟอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน (ตารางที่ 1) ซึ่งสามารถนา
สาหร่ายไฟจากบริเวณดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ได้
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ตารางที่ 1 ปริมาณโลหะหนักที่พบในสาหร่ายไฟ
โลหะหนัก
เกณฑ์มาตรฐาน
สารหนู (As)
2
แคดเมียม (Cd)
3
ตะกัว่ (Pb)
1
ปรอท (Hg)
0.5

ปริมาณที่วดั ได้ (mg/kg)
0.63
ไม่พบ
0.64
ไม่พบ

ผลของตัวทาละลายต่ อปริมาณสารสกัดหยาบสาหาร่ ายไฟ
จากการสกัดสารสกัดหยาบของสาหร่ ายไฟด้ วยตัวทาละลายนา้ เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทา
นอล และนาสารสกัดที่ได้ มาคานวณหา % yield พบว่าสารสกัดมี % yield อยู่ระหว่าง 2.0 – 17.9 โดยสารสกัด
น ้ามี % yield สูงที่สุดเท่ากับ 17.9 รองลงมาคือสารสกัดเมทานอล เอทานอล และเอทิลอะซิเตท โดยมี %
yield เท่ ากับ 10.2, 3.3 และ 2.0 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งการใช้ ตัวทาละลายต่างกันในการสกัดส่งผลต่ อ
ปริ มาณสารสกัดของสาหร่ ายที่ได้ แตกต่างกัน ทัง้ นี ้อาจเนื่องจากความมีขวั ้ ของตัวทาละลายที่ใช้ ในการสกัดมี
ความแตกต่างกัน โดยการใช้ นา้ ซึ่งจัดเป็ นตัวทาละลายที่มีความมีขัว้ สูง เมทานอลและเอทานอลเป็ นตัวท า
ละลายที่มีความมีขวระดั
ั ้ บปานกลาง และเอทิลอะซิเตทเป็ นตัวทาละลายที่ไม่มีขวั ้ จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการ
ใช้ ตวั ทาละลายที่มีคุณสมบัติเป็ นขัว้ สูงให้ ปริมาณสารสกัดมากกว่าการใช้ ตวั ทาละลายอินทรี ย์ที่มีความเป็ นขัว้
ต่ากว่า แสดงว่าสารสกัดจากสาหร่ ายไฟส่วนใหญ่มีความเป็ นขัวสู
้ ง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วสันต์ สุมินทิลี่
และคณะ ( 2557) ที่กล่าวว่าการใช้ น ้าเป็ นตัวทาละลายที่มีค วามเป็ นขัวสู
้ งสามารถสกัดสารสกัดได้ ในปริ มาณที่
สูงกว่าการใช้ เอทานอล เอทานอล และเอทิลอะซิเตท
ตารางที่ 2 ปริมาณของสารสกัดสาหร่ายไฟในตัวทาละลายต่างๆ
ตัวทาละลาย
ผงสาหร่ายแห้ ง (กรัม)
สารสกัด (กรัม)
น ้า
10
1.79
เอทิลอะซิเตท
10
0.20
เมทานอล
10
1.02
เอทานอล
10
0.33

% yield
17.9
2.0
10.2
3.3

การทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียด้ วยวิธี Agar disk diffusion
จากการนาสาหร่ ายไฟจากบริ เวณนาข้ าว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มาสกัดด้ วยตัวทา
ละลายที่แตกต่างกันได้ แก่ นา้ เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทานอล แล้ วนาไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยัง้ การ
เจริ ญของแบคทีเรี ยก่อโรค 5 ชนิด ได้ แก่ ได้ แก่ B.cereus,
S. aureus, E. coli, Sal. enterica และ P.
aeruginosa โดยฤทธิ์ยับยัง้ จะพิจารณาจากขนาดวงใสของการยับยัง้ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจาก
สาหร่ายไฟบริเวณนาข้ าว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อทดสอบได้ ได้ ทกุ
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ชนิด โดยมีค่าวงใสของการยับยังอยู
้ ่ระหว่าง 8.00 ± 0.00 – 18.67 ± 1.15 มิลลิเมตร โดยสารสกัดสาหร่ายไฟที่
สกัดด้ วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยังสู
้ งที่สดุ โดยสามารถยับยัง้ การเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ ทงั ้ 5 ชนิด
โดยยับยัง้ การเจริ ญ ของเชือ้ S. aureus ได้ ดีที่สุด โดยมีค่าวงใสของการยับยัง้ เท่ากับ 18.67± 1.15 มิลลิเมตร
ในขณะที่ สารสกัด สาหร่ า ยไฟที่ สกัด ด้ ว ยเอทานอลสามารถยับ ยัง้ แบคที เรี ย ได้ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ B.cereus, S.
aureus และ P. aeruginosa โดยสามารถยับยัง้ B. cereus ได้ ดีที่สดุ ค่าวงใสของการยับยังเท่
้ ากับ 9.00 ± 0.00
มิลลิเมตร สารสกัดสาหร่ ายไฟที่สกัดด้ วยเอทิลอะซิเตท สามารถยับยัง้ ได้ แค่ S. aureus ให้ ค่าวงใสของการ
ยับยัง้ เท่ากับ 12.00 ± 1.00 มิลลิเมตร และสารสกัดสาหร่ ายไฟที่สกัดด้ วยนา้ ไม่สามารถยับยัง้ การเจริ ญ ของ
แบคทีเรี ยได้ (ตารางที่ 3)
จากการศึกษาฤทธิ์ยบั ยัง้ การเจริ ญของแบคทีเรี ยโดยใช้ ยาปฏิชีวนะ Gentamicin พบว่า Gentamicin
มีฤทธิ์ยบั ยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ยทุกชนิด โดยมีค่าวงใสการยับยัง้ อยู่ระหว่าง 10.00 ± 0.00 – 21.30 ± 0.58
มิลลิเมตร
ตารางที่ 3 ค่าวงใสของการยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ยก่อโรค
ค่าวงใสของการยับยัง้ (มิลลิเมตร)
สารสกัด
B. cereus
S. aureus
E. coli
P. aeruginosa Sal. enterica
น ้า
เอทิลอะซิเตท
12.00± 1.00c
b
b
b
b
เมทานอล
10.00± 0.00
18.67± 1.15
8.00± 0.00
8.00± 0.00
8.00± 0.00b
เอทานอล
9.00 ± 0.00b 8.00 ± 0.00b
8.33± 0.57b
a
a
a
a
Gentamicin
17.67 ± 0.57 21.30 ± 0.58 20.00± 0.00
10.00 ± 0.00 15.33 ± 3.06a
หมายเหตุ
ข้ อมู ล ที่ แ สดงเป็ นค่ า เฉลี่ ย ± ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน, ส าหรั บ แบคที เ รี ย B. cereus,
S. aureus, E. coli, P. aeruginosa และ Sal. enterica ค่ า เฉลี่ ย ที่ แ สดงในแนวตั ง้ ที่ มี
ตัวอักษรแตกต่างกัน (a - c) แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
- หมายถึง ไม่มีฤทธิ์การยับยังแบคที
้
เรี ย
จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากสาหร่ ายไฟที่สกัด ด้ วยตัวทาละลายต่างกันสามารถยับยัง้ การ
เจริ ญของแบคทีเรี ยได้ แตกต่างกัน โดยตัวทาละลายเมทานอลซึ่งมีความเป็ นขัวปานกลางมี
้
ประสิทธิภาพในการ
สกัด สารที่ มี ฤ ทธิ์ ในการยับ ยัง้ แบคที เรี ย ในสาหร่ ายไฟได้ ดี ก ว่า ตัวท าละลายอื่ น ๆ โดยสามารถยับ ยัง้ ได้ ทัง้
แบคทีเรี ยแกรมบวกและแบคทีเรี ยแกรมลบ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประซานคูมาร์ (Prashantkumar et
al., 2006) ที่พบว่าสารสกัดเมทานอลจากสาหร่ ายไฟชนิด Nitella tenuissima สามารถยับยัง้ การเจริ ญ ได้ ทัง้
แบคทีเรี ยแกรมบวก (Proteus vulgaris และ B. cereus) แบคทีเรี ยแกรมลบ (E. coli, และ P. aeruginosa) ใน
งานวิจยั นี ้สารสกัดเมทานอลของสาหร่ายไฟสามารถยับยังการเจริ
้
ญแบคทีเรี ยแกรมบวกได้ ดีกว่าแบคทีเรี ยแกรม
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ลบ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชัย และคณะ (Cai et al., 2013) ที่พบว่าสาหร่ ายไฟชนิด Nitellopsis obtusa
(Desvaux) Groves and Chara vulgaris L. สามารถยับยัง้ แบคทีเรี ย แกรมบวก (S. aureus และ B. subtilis)
ได้ แต่ ไม่ สามารถยับ ยัง้ แบคที เรี ย แกรมลบ (E. coli และ Proteus vulgaris) รวมถึ งยี สต์ (Saccharomyces
cerevisiae และ Candida albicans) เช่ น เดี ย วกั บ สารสกั ด ของสาหร่ า ยสี เขี ย วแกมน า้ เงิ น Oscillatoria
angustissima และ Carothrix parietina สามารถยับยัง้ การเจริ ญของ B. cereus และ S. aureus ได้ ดีกว่า E.
coli และ P. aeruginosa (Jayshree et al., 2012) ทังนี
้ ก้ ารที่แบคทีเรี ยแกรมลบทนต่อสารสกัดอาจเป็ นเพราะ
แบคทีเรี ยแกรมลบมีเมมเบรนชันนอกที
้
่มีไลโปโพลีแซคคาร์ ไรด์( Lipopolysacharide) เป็ นองค์ประกอบ มีหน้ าที่
ป้องกันสารไม่ให้ เข้ าสู่ภายในเซลล์ในขณะที่แบคทีเรี ยแกรมบวกไม่มเี มมเบรนชันนอก
้
สารจึงเข้ าสู่ภายในเซลล์ได้
(Thillairajasckar et al., 2009 : Ordog et al., 2004) นอกจากชนิ ด ของเชื อ้ ทดสอบแล้ ว ผลจากงานวิ จัย นี ้
สนับสนุนว่า กระบวนการการสกัดมีอิทธิพลต่อฤทธิ์การยับยัง้ เชื ้อจุลินทรี ย์ (Naviner et al., 1999) มีรายงานว่า
สารสกัดด้ วยเมทานอลของ C. contraria และ N. flexilis มีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรี ย และต้ านการเจริ ญ
ของเชื อ้ ราได้ บางชนิ ด (Ghazala et al., 2004) C. contraria ไม่ ส ามารถยั บ ยั ง้ แบคที เ รี ย บวกในกลุ่ ม
Alteromonas hydrophila, B. cereus Corynebacterium diphtheriae S. aureus แ ล ะ Streptococcus
pyogenes แ ล ะ แ บ ค ที เรี ย แ ก รม ล บ ใน ก ลุ่ ม E. coli, Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis P.
aeruginosa Sal. typhi และ Shigella boydii (Ghazala and Shameel, 2005)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
งานวิจยั นีไ้ ด้ รายงานฤทธิ์ของการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคของสารสกัดสาหร่ ายไฟ จาก
บริเวณนาข้ าว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้ วยตัวทาละลายแต่ละชนิดให้ ผลแตกต่างกัน โดยพบว่า
สารสกัดสาหร่ายไฟที่สกัดด้ วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อแบคทีเรี ยทดสอบสูงที่สดุ
ในขณะที่สารสกัดสาหร่ ายไฟที่สกัดด้ วยน ้ากลัน่ ไม่สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อแบคทีเรี ยทดสอบได้ และยัง
พบว่าประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อแบคทีเรี ยแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของ
เชื ้อทดสอบ แสดงให้ เห็นว่าสาหร่ายไฟที่ชาวนาจัดว่าเป็ นวัชพืชในนาข้ าวก็มีคณ
ุ สมบัติในการนามาพัฒนาเพื่อใช้
ทดแทนยาปฏิชีวนะในการควบคุมเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคบางชนิดได้ ซึง่ สาหร่ายไฟแต่ละบริเวณในจังหวัดเชียงราย
อาจจะเป็ นคนละชนิดและมีคุณสมบัติในการยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ยที่แตกต่างกัน ดังนันควรมี
้
การศึกษา
สาหร่ายไฟบริเวณนาข้ าวในพื ้นที่อื่น ๆ เปรี ยบเทียบด้ วย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีไ้ ด้ รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สัญญาหมายเลข B26404025
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
Antioxidant activity of yogurt supplemented with black garlic extract
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บทคัดย่ อ
กระเทียมดาผลิตจากกระเทียมสดซึง่ นาไป บ่มที่อณ
ุ หภูมิสงู (60-70 องศาเซลเซียส) และความชื ้น (8595 เปอร์ เซ็น ต์ ) ที่ ระยะเวลาหนึ่ ง และท าให้ ได้ สารสกัด จากกระเทีย มด าเป็ น ผลพลอยได้ จ ากกระบวนการนี ้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้ คือการพัฒนาโยเกิร์ตที่เชิงหน้ าที่ซงึ่ มีสารสกัดจากกระเทียมดา และเพื่อหาค่าพี
เอช ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ปริ มาณเซลล์แบคทีเรี ยที่มีชีวิต และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส โดยเตรี ยมโยเกิร์ต
จากนมพาสเจอร์ ไรส์ เติมสารสกัดกระเทียมดา 1, 2 และ 3 เปอร์ เซ็นต์ (โดยปริ มาตร) และใช้ แบคทีเรี ยกรดแล
คติกจากโยเกิร์ต ทางการค้ าเป็ นหัวเชือ้ สภาวะที่ใช้ ในการหมักโยเกิร์ตคืออุณหภูมิห้อง นาน 24 ชั่วโมง ผลการ
ทดลองพบว่า ค่าพีเอชของโยเกิร์ตที่มีสารสกัดจากกระเทียมดาต่ากว่า 4.5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตที่
เติมสกัดกระเทียมดาสูงกว่าโยเกิร์ตชุดควบคุมโดยดูจากความสามารถในการกาจัดอนุมลู อิสระ DPPH โยเกิร์ตที่
มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสูง สุด ได้ จ ากโยเกิ ร์ ต ที่ เติ ม สารสกั ด จากกระเที ย มด า 3เปอร์ เซ็ น ต์ (3.93 ± 0.065
ไมโครกรัมกรดแกลลิก/กรัม) ปริ ม าณเซลล์แบคทีเรี ยที่มีชีวิต ในโยเกิร์ต เสริ มสารสกัดกระเที ยมดาต่ากว่าใน
โยเกิร์ตชุดควบคุม อย่างไรก็ตามในโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดามีแบคทีเรี ยกรดแลคติก 10,000,000 CFU
ต่อกรัม ซึง่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข คะแนนทางประสาทสัมผัสโดยรวมของโยเกิร์ตที่
เติมสกัด กระเทียมดาต่ากว่าโยเกิร์ตชุดควบคุม สามารถสรุ ปได้ ว่าโยเกิร์ตที่เติมสารสกัดจากกระเทียมดามี
บทบาทสาคัญในการเป็ นอาหารเชิงหน้ าที่เมื่อดูจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยจะมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
อื่นๆ ของโยเกิร์ตที่เติมสกัดกระเทียมดาต่อไป
คาสาคัญ : กระเทียมดา; โยเกิร์ต; ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
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Abstract
Black garlic was produced of fresh garlic which is incubated at a certain time at high
temperatures (60-70oC) and humidity (85-95%). Black garlic extract was a by-product of this
process. The aim of this study was to develop functional yogurt containing black garlic extract and to
determine pH, antioxidant activity, number of viable cells, and sensory properties. Yogurt was
prepared from commercial pasteurized milk added with 1, 2 and 3% (v/v) of black garlic extract and
lactic acid bacteria from commercial yogurt was used as inoculum. The condition for yogurt
fermentation was done at room temperature for 24 hours. The results showed that pH of yogurt with
black garlic extract was below 4.5. The antioxidant activity by DPPH radical scavenging ability of
black garlic extract yogurts were much higher than that of the control yogurt. The highest antioxidant
activity was obtained by yogurt containing 3เ% of black garlic extract (3 .9 3 ± 0 .065 µg gallic acid
equivalents/g). The number of viable cells in black garlic extract yogurts were lower than in control
yogurt, however the finish product of black garlic extract yogurt contained 10,000,000 CFU of lactic
acid bacteria which was in the standard of the Notification of Ministry of Public Health. The overall
sensory score of black garlic extract yogurt was lower than of control yogurt. It can conclude that
yogurt with added black garlic extract can be play an important role in functional food relative to
antioxidant activity. The others biological activities of black garlic extract yogurts will be further
studied.
Keywords: black garlic; yogurt; antioxidant activity
บทนา
โยเกิร์ต (Yoghurt) หมายถึง นมเปรี ย้ วที่ได้ จากการหมักด้ วยแบคทีเรี ย สเตรปโทค็อกคัส เทอร์ โมฟิ ลัส
(Streptococcus thermophilus) และแล็ ก โทบาซิ ล ลั ส เดลบรึ ค คิ ไอ ซั บ สปี ชี ส์ บั ล แกริ คั ส (Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus) หรื อแล็กโทบาซิลลัส ซับสปี ชีส์ อื่น (ประกาศกระทรวงสาธาณสุข ฉบับที่ 353,
2556, น.79) โยเกิร์ตที่ดีมีลกั ษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว มีสีขาวนวล มีกลิ่นหอมของนม และมีรสเปรี ย้ ว ประกอบด้ วย
จุลินทรี ย์ดงั กล่าวข้ างต้ นซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นโพรไบโอติก (probiotics) ที่ช่วยให้ ระบบขับถ่ายดี ไม่สะสมสารพิษ
ยับยังสารก่
้
อมะเร็งช่วยลดจานวนจุลินทรี ย์ก่อโรค ทาให้ การดูดซึมสารอาหารของร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
นอกจากนี ้ยังมีรายงานการเพิ่มภูมิค้ มุ กัน ป้องกันโรคเหงือกและกาจัดกลิ่นปาก (อุษา ภูคสั มาส, 2012, 134-138)
ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในลักษณะอาหารเชิงหน้ า ที่ (functional food) เช่น อาหาร
ที่ลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยเสริ มความจา หรื อลดการเกิดมะเร็ ง เป็ นต้ น (Sarkar, 2019, pp.182202) โยเกิร์ตผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีการนามาพัฒนาเช่นการเติมน ้าตาลพรี ไบโอติก (prebiotic) ได้ แก่ inulin และ
oligosaccharides (Mitmesser and Combs, 2017, pp.201-208) รวมทัง้ การนาสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเช่น ฤทธิ์ ต้านออกซิเดชั่น ฤทธิ์ ต้านไวรัส และฤทธิ์ ต้านมะเร็ ง มาเสริ มกับโยเกิร์ต (O-Sullivan et al.,
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2016, pp.293-299; Gao et al., 2018, pp.423-430; Fidelis et al., 2019, pp.1131-1140) รวมทั ง้ การเติ ม
กระเทียมดาในโยเกิร์ต (Shin et al., 2010, p.307)
กระเทียมดา (Black Garlic) เกิดจากการนากระเทียม (Allium sativumL.) มาผ่านกระบวนการอบบ่ม
(fermentation) ที่อุณหภูมิสงู ประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส และควบคุมความชื ้นสัมพัทธ์ให้ อยู่ในช่วง 80-90
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 เดือน จนกระเทียมเปลี่ยนเป็ นสีดา กระเทียมดาที่ได้ จะมีเนือ้ สัมผัสเหนียว
ยืดหยุ่นคล้ ายเจลลี่ รสชาติหวาน มีกลิ่นฉุนของกระเทียมลดลง และปริมาณสารสาคัญในกระเทียมเปลี่ยนแปลง
ไป โดยมี ป ริ ม าณของ polyphenol, flavonoid, Amadori&Heyns, leucine, isoleucine และ phenylalanine
เพิ่ ม ขึ น้ และปริ ม าณของ fructan cysteine และ tyrosine ลดลง (Kimura et al., 2017, pp.62-70) โดยมี Sallylcysteine เป็ นสารออกฤทธิ์ที่ละลายน ้าและมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน่ นอกจากนี ้กระเทียมดายังมีฤทธิ์ของ antiallergic, anti-diabetic, anti-inflammatory, hypocholesterolemic, hypolipidemic และ anti-carcinogenic
(Choi et al., 2014, pp.16811-16823) ในกระบวนการผลิตกระเทียมดาในอุตสาหกรรมขนาดเล็กจะมีผลพลอย
ได้ เกิดขึน้ ระหว่างการบ่มขัน้ สุดท้ ายเป็ นของเหลวสีดาข้ นซึ่งไม่ได้ มีปริ มาณมากเพียงพอสาหรับ การบรรจุเพื่อ
จาหน่าย ซึง่ ในงานวิจยั นี ้จะเรี ยกผลพลอยได้ นี ้ว่าสารสกัดกระเทียมดา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบการใช้ สาร
สกัดกระเทียมดาซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตกระเทียมดาใช้ ในการเตรี ยมโยเกิร์ตในลักษณะของโฮ
มเมด สาหรับนาไปสู่การผลิตอาหารเชิงหน้ าที่ (functional food) ต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1. ขัน้ ตอนการผลิตกระเทียมดา
นากระเทียมโทนสด ล้ างทาความสะอาด และนาไปตากแดดให้ แห้ ง 1-2 วัน จากนันน
้ ากระเทียมโทน
สดไปบ่ม (fermentation) ที่อุณ หภูมิประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส โดยดัดแปลงจากการใช้ หม้ ออบลมร้ อน
และควบคุมความชื น้ สัมพัทธ์ ให้ อยู่ในช่วง 80-90 เปอร์ เซ็นต์ นาน 1 เดือน จนกระเทียมสดเปลี่ยนเป็ นสีดา ดัง
แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระเทียมโทนดาที่นาไปบ่มครบระยะเวลา 1 เดือน
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2. การสกัดสารจากกระเทียมดา
นากระเทียมดาที่ได้ จากการบ่ม แกะเอาเปลือกออกให้ หมด (ภาพที่ 2) จากนัน้ นากลั บไปบ่มอีกครัง้
ระยะเวลา 3 วัน จะได้ ส่วนของน ้ากระเทียมดาออกมา นาออกมากรองหยาบเพื่อให้ ได้ สารสกัดกระเทียมดา ที่มี
ลักษณะเป็ นของเหลวสีดาข้ น จากนันน
้ าสารสกัดกระเทียมดามากรองแบบแบบละเอียดโดยใช้ กระดาษกรอง
Whatman no.1 และนาไปต้ มฆ่าเชือ้ ก่อโรคที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จะได้ ของเหลวสีดา ดังแสดงใน
ภาพที่ 3

ภาพที่ 2 กระเทียมดาที่ได้ จากการบ่ม และแกะเอาเปลือกออก

ภาพที่ 3 การกรองสารสกัดจากกระเทียมดาแบบหยาบและสารสกัดกระเทียมดาที่ได้
3. การเตรียมโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
ในขันตอนการผลิ
้
ตโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา ใช้ นมโคสดพาสเจอร์ ไรส์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
เติมน ้าตาล 5 กรัม เพื่อเป็ นการเพิ่มปริมาณของแข็งในน ้านม จากนันน
้ าไปต้ มฆ่าเชื ้ออีกครัง้ ที่อณ
ุ หภูมิประมาณ
80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที และทาให้ เย็นลงทันที เติมหัวเชือ้ โยเกิร์ตทางการค้ า 10เปอร์ เซ็นต์ โดย
ปริมาตร ผสมให้ เข้ ากัน แบ่งใส่ถ้วยที่ผ่านการฆ่าเชื ้อด้ วยน ้าร้ อน แล้ วเติม สารสกัดกระเทียมดา 0, 1เปอร์ เซ็นต์, 2
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เปอร์ เซ็นต์ และ 3เปอร์ เซ็นต์ ทาการทดลอง 3 ซา้ นาไปบ่มที่อุณ หภูมิห้องปกติจนเกิดการตกตะกอนของลิ่ม
น ้านม ดัดแปลงวิธีการทาโยเกิร์ตโฮมเมด จาก small scale manufacture of fermented foods ของ Westerik
et al. (2016)
4. การวัดค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ของสารสกัดกระเทียมดา และโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
นาสารสกัดกระเทียมดา และโยเกิร์ตเสริ มสารสกัดกระเทียมดาแต่ละชุดการทดลอง 1 มิลลิลิตร เติม
กลั่น นา้ กลั่น 9 มิลลิลิต ร ผสมให้ เข้ ากัน จากนัน้ จึงนาไปวัดด้ วยเครื่ องวัดค่ าความเป็ น กรด-ด่าง ด้ วยเครื่ อ ง
pH100 pH meter (IONIX, Nexbio (Thailand) Co., Ltd.)
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดกระเทียมดา และโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
นาสารสกัดกระเทียมดา และโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดามาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ด้ วยวิธี
DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay) อ้ า ง อิ ง จ า ก Duan et al.
(2006) โดยการนาสารสกัดจากน ้ากระเทียมดามาเหวี่ยงตกตะกอนที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบต่อนาที นาส่วน
ใสที่ได้ มาวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้ วยการดักจับอนุมูล DPPH โดยใช้ ส่วนใส 100 ไมโครลิตร เติม deionized
water 700 ไมโครลิตร และ DPPH 130 ไมโครโมลาร์ 800 ไมโครลิตร แล้ วผสมให้ เข้ ากัน ตั ้งไว้ ในที่มืดนาน 30
นาที นามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร คานวณ เปอร์ เซ็นต์inhibition เทียบกับกราฟ
สารละลายมาตรฐาน gallic acid
คานวณ เปอร์ เซ็นต์ inhibition จากค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ ด้ วยสูตร
เปอร์ เซ็นต์ inhibition = Initial absorbance – final absorbance X 100
Initial absorbance
5. การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกในโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
นาโยเกิร์ตกระเทีย มดาที่ผลิตได้ แต่ ละสูต รมาศึกษาปริ ม าณแบคที เรี ยโพรไบโอติ กด้ วยวิธี spread
plate technique โดยนาโยเกิร์ตมาชั่งน ้าหนัก 5 กรัม เจือจางด้ วย sodium chloride 0.85เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร
45 มิลลิลิตร ในหลอดพลาสติกปราศจากเชือ้ จากนันเจื
้ อจางเป็ นลาดับทีละ 10 เท่า (ten-fold serial dilution)
น าสารละลายที่ เจื อ จางปริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต ร เกลี่ ย ลงบนผิ ว หน้ า อาหารแข็ งสูต ร MRS ด้ วยแท่ งแก้ ว ที่
ปราศจากเชื ้อเกลี่ยให้ ทวั่ จนผิวหน้ าอาหารแห้ ง นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัว่ โมง ในสภาพ
ไร้ อากาศ นับจานวนโคโลนี และคานวณปริ มาณของแบคทีเรี ยกรดแลคติกทังหมดในโยเกิ
้
ร์ต บันทึกเป็ นหน่วย
CFU/โยเกิร์ต 1 กรัม
6.การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
นาโยเกิร์ตเสริ มสารสกัดกระเทียมดาที่ผลิตได้ ให้ อาสาสมัคร จานวน 20 คน ทาการชิม และประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยให้ คะแนนความชอบแบบ Hedonic 9-point scale (1=ไม่ชอบมากที่สดุ ถึง 9=
ชอบมากที่สดุ ) ทาการทดสอบด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความข้ นหนืด และ ความชอบโดยรวม
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากเตรี ยมสารสกัดจากระเทียมดาโดนการใช้ กระเทียมโทนบ่มที่ 60-90 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน
และแกะเปลือกออก จะได้ น ้ากระเทียมดาออกมา ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นของเหลวสีดาข้ น หลังจากการกรอง และฆ่า
เชื ้อ นามาตรวจสอบสมบัติทางเคมี โดยการวัดค่าพีเอชพบว่า มีร ะดับค่าเฉลี่ยพีเอช (pH) เท่ากับ 3.95 แสดงให้
เห็นว่า สารสกัดกระเทียมดามีฤทธิ์เป็ นกรด โดย Choi et al., (2014) ระบุค่าพีเอชของกระเทียมดาหลังการบ่ม 1
เดือนมีค่าเท่ากับ 3.74 และเมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้ วยวิธีการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH พบว่า สาร
สกั ด ก ระเที ยม ด ามี ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการดั ก จั บ อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH เท่ า กั บ 172.38 µg gallic acid
equivalents/ml โดยจากงานวิจยั ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน่ ของกระเทียมดาที่สกัดด้ วยเมทานอลซึง่ มีมาก่อนหน้ าด้ วย
วิธี DPPH ของ Wang & Sun (2017) และ Eyupoglu (2019) ใช้ gallic acid เป็ นสารมาตรฐานเช่นเดียวกัน มี
ประสิทธิภาพในการดักจับอนุมลู อิสระ DPPH เท่ากับ 180 และ 200 µg gallic acid equivalents/ml ตามลาดับ
ในขณะที่ Halimah & Hasan (2020) ใช้ vitamin C เป็ นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ ได้ ค่าเท่ากับ 3,107.5
µg/ml
เมื่อนาสารสกัดกระเทียมดามาเสริ มในการเตรี ยมโยเกิร์ต พบว่าเกิดลิ่มน ้านมเกิดขึ ้นภายใน 24ชัว่ โมง
จากการวัดค่าพีเอชของโยเกิร์ตเสริ ม สารสกัดกระเทียมดา 1 2 และ 3 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยพีเอชเท่ากับ
3.95, 4.01 และ 4.04 ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุมคือโยเกิร์ตที่ไม่ได้ เสริมสารสกัดกระเที ยมดามีค่าเฉลี่ยพี
เอชเท่ากับ 3.95 การเติมสารสกัดกระเทียมดาในโยเกิร์ตจึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับค่าพีเอชของโยเกิร์ต
ซึง่ โยเกิร์ตที่เตรี ยมในงานวิจยั นี ้เป็ นโยเกิร์ตที่ผลิตในรูปแบบโฮมเมด ค่าพีเอชที่ได้ ใกล้ เคียงกับงานวิจยั ของ Tolu
& Altun (2021) ที่ได้ เก็บข้ อมูลเปรี ยบเทียบโยเกิร์ตโฮมเมด และโยเกิร์ตทางการค้ าในประเทศตุรกี พบว่าโยเกิร์ต
โฮมเมดมีค่าพีเอชตั ้งแต่ 3.84-4.38 ในขณะที่โยเกิร์ตทางการค้ า มีค่าพีเอช 3.86-4.42
ในการทดสอบประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา เมื่อนามาวัด
ด้ วยวิ ธี DPPH radical scavenging ability และค านวณในรู ป ของ µg gallic acid equivalents/ml พบว่ า
โยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา 3เปอร์ เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระเฉลี่ยสูงที่สดุ เท่ากับ 3.93
µg gallic acid equivalents/ml โดยการเพิ่มระดับความเข้ มข้ นของสารสกัดกระเทียมดาในโยเกิร์ตมีแนวโน้ ม
ของประสิทธิภาพการต้ านอนุมลู อิสระสูงขึ ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งโดยทัว่ ไปการเสริมสารสกัดจากพืชในการ
เตรี ยมโยเกิร์ตในปริ มาณมากขึน้ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันก็จะเพิ่มขึน้ ด้ วย (O-Sullivan et al., 2016; Gao et al.,
2018,; Fidelis et al., 2019,)
ตารางที่ 1 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
ชุดการทดลอง
โยเกิร์ต (กลุ่มควบคุม)
โยเกิร์ต สารสกัดกระเทียมดา 1เปอร์ เซ็นต์
โยเกิร์ต สารสกัดกระเทียมดา 2เปอร์ เซ็นต์
โยเกิร์ต สารสกัดกระเทียมดา 3เปอร์ เซ็นต์
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ผลการศึกษาปริมาณแบคทีเรี ยกรดแลคติกในโยเกิร์ตกระเทียมดาในภาพที่ 4 พบว่า โยเกิร์ตที่เสริมสาร
สกัดกระเทียมดา มีปริ มาณเชือ้ แบคทีเรี ยกรดแลคติก 7.17-7.47 log CFU/g ต่ากว่ากลุ่มควบคุม ที่มีปริ มาณ
เชือ้ แบคที เรี ย กรดแลคติ ก เท่ ากับ 7.82 log CFU/g และเป็ น ที่ น่ าสัง เกตว่า การเติ ม สารสกัด กระเที ย มด า 2
เปอร์ เซ็นต์ มีปริมาณแบคทีเรี ยกรดแลคติกสูงกว่าการเติมสารสกัด 1 เปอร์ เซ็นต์ และ 3 เปอร์ เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม
ในตัวอย่างโยเกิร์ตที่เติมสารสกัดกระเทียมดามีปริมาณเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลคติกมากกว่า 7 log CFU/g ซึง่ นับว่า
อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของนา้ นมหมักที่ต้อ งมี เชือ้ จุลินทรี ย์ที่ใช้ ในกรรมวิธีการผลิต ไม่ น้อยกว่า 10,000,000
โคโลนีต่อกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 353 พ.ศ.2556 ซึง่ เท่ากับ 7 log CFU/g นัน่ เอง สาหรับ
ปริมาณเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลคติกในโยเกิร์ตโฮมเมด Tolu & Altun (2021) ได้ รายงานไว้ ว่าอยู่ในช่วง 7-8.74 log
CFU/g และการที่ ป ริ ม าณเชื อ้ แบคที เรี ย กรดแลคติ ก มี ป ริ ม าณที่ ล ดลงเมื่ อ เติ ม สารสกั ด กระเที ย มด าอาจ
เนื่ อ งมาจากฤทธิ์ ยับ ยัง้ แบคที เรี ย ของกระเที ย มด า โดย Halimah & Hasan (2020) และ Halimah & et al.
(2021) ได้ รายงานว่าสารสกัดเมธานอลของกระเทียมดามีฤทธิ์ยับยัง้ เชื ้อแบคทีเรี ยแกรมบวกรูปร่ างกลม จีนัส
Streptococcus ซึ่งเป็ น จีนัสเดี ย วกับ เชื อ้ แบคที เรี ย ที่ เป็ น หัว เชื อ้ โยเกิ ร์ต โดยสามารถยับ ยัง้ Streptococcus
pneumoniae, Strep. mutans, Strep. pyogens รวมถึง Enterococcus faecalis ด้ วย

ภาพที่ 4 ปริมาณแบคทีเรี ยกรดแลคติกในโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
เมื่อนาโยเกิร์ต เสริ มสารสกัดกระเทียมดา 1เปอร์ เซ็นต์, 2เปอร์ เซ็นต์ และ 3เปอร์ เซ็นต์ มาทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัส ใช้ วิธีทดสอบแบบ 9 point hedonic sale มีคุณลักษณะการทดสอบ ได้ แก่ ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยกาหนดให้ คะแนน 9 หมายถึง การยอมรับมาก
ที่สุด และคะแนน 1 หมายถึ ง ไม่ ยอมรั บ มากที่ สุด จากผู้ท ดสอบ จ านวน 20 คน พบว่า ผู้ทดสอบมี ค ะแนน
ความชอบเฉลี่ย โยเกิร์ตที่เติม สารสกัดกระเทียมดา 1เปอร์ เซ็นต์ มากถึง 7.86 เมื่อเทียบกับโยเกิร์ตกลุ่มควบคุม
(8.15) รองลงมาคือ โยเกิร์ตสารสกัดกระเทียมดา 2เปอร์ เซ็นต์ คะแนนความชอบเฉลี่ย คือ 6.35 และโยเกิร์ตสาร
สกัดกระเทียมดา 3เปอร์ เซ็นต์ มีคะแนนความชอบเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ 5.12 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 ซึ่ง
จากงานวิจยั ของ Shin et al. (2010) รายงานว่าควรใช้ สารสกัดกระเทียมน้ อยกว่า 1 เปอร์ เซ็นต์ ในการเตรี ยม
โยเกิร์ตด้ วยนมผงขาดมันเนย
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ตารางที่ 2 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดา
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
ปริมาณสารสกัดกระเทียมดาที่เสริมในโยเกิร์ต*
0
1เปอร์ เซ็นต์
2เปอร์ เซ็นต์
3เปอร์ เซ็นต์
ลักษณะปรากฏ
8.05
7.80
6.80
5.70
สี
7.80
8.15
7.20
5.00
กลิ่นรส
8.25
7.70
5.25
4.85
รสชาติ
7.65
7.20
5.75
4.75
เนื ้อสัมผัส
8.60
8.25
7.05
5.40
ความชอบโดยรวม
8.55
8.25
6.05
5.00
คะแนนความชอบเฉลี่ย
8.15
7.89
6.35
5.12
*ค่าเฉลี่ยแต่ละลักษณะจากการเก็บข้ อมูล 20 คน
สรุ ปผลและเสนอแนะ
โยเกิร์ตเสริ มสารสกัดกระเทีย มดามีค่าพีเอชต่ากว่า 4.5 ตามมาตรฐานและใกล้ เคียงกับชุดควบคุม
ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของโยเกิร์ตเสริ มสารสกัดกระเทียมดาสูงกว่าโยเกิร์ตชุดควบคุม ปริมาณเซลล์แบคทีเรี ยที่มี
ชีวิตในโยเกิร์ตเสริ มสารสกัดกระเทียมดาต่ากว่าในโยเกิร์ตชุดควบคุม อย่างไรก็ตามในโยเกิร์ตเสริ มสารสกัด
กระเทียมดามีแบคทีเรี ยกรดแลคติกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี ้คะแนนทาง
ประสาทสัมผัสโดยรวมของโยเกิร์ตที่เติมสกัดกระเทียมดาต่า กว่าโยเกิร์ตชุดควบคุม ซึ่งมีข้อสังเกตในการเก็บ
ข้ อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัสควรแยกกลุ่มของผู้ทดสอบตามอายุและเพศอย่างชัดเจนเพื่อให้ มีความ
ใกล้ เคียงกัน เพราะผลที่ได้ ในโครงงานนี ้ชี ้เห็นในระดับหนึ่งว่าอายุและเพศมีผลต่อความชอบโดยรวม จึงสรุปได้
ว่าโยเกิร์ตเสริ มสารสกัดจากกระเทียมดาสามารถเป็ นอาหารเชิงหน้ าที่ (functional food) เมื่อดูจากฤทธิ์ต้าน
อนุมลู อิสระ โดยจะมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ ของโยเกิร์ตที่เติมสกัดกระเทียมดาต่อไป รวมทังควรศึ
้
กษา
หาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของโยเกิร์ตระหว่างการเก็บรักษา
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การพัฒนาตารับเมนูอาหารจากไข่ ขาวสาหรับผู้ป่วย
Development of food recipe from egg white for patients
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒ นาตารับเมนูอาหารจากไข่ขาวสาหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการ
เสริมโปรตีน ผู้วิจยั จัดทาเมนูอาหาร จานวน 3 รายการ คือ ผัดซีอิ๊วไข่ขาว ลาบไข่ขาว และผัดกะเพราไข่ขาว กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักโภชนาการและพนักงานฝ่ ายโภชนาการ จานวน 60 คน เครื่ องมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยใช้ Hedonic 9-point Test
ผลการวิจยั พบว่าเมนูอาหารที่ได้ รับคะแนนมากที่สดุ คือ ผัดซีอิ๊วไข่ขาว (7.5±1.2 คะแนน) ลาบไข่ขาว
(7.4±1.4 คะแนน) และผัด กะเพราไข่ ข าว (6.8 ±1.3 คะแนน) ตามล าดับ คะแนนความชอบโดยรวมของ
เมนูอาหารจากไข่ขาวอยู่ในช่วงระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (6.8-7.5 คะแนน) ดังนันเมนู
้ อาหารจากไข่ขาวนี ้
สามารถนาไปใช้ ในผู้ป่วยที่ต้องการเสริมโปรตีนได้
คาสาคัญ : ไข่ขาว; ตารับอาหาร; โภชนาการ
Abstract
This study aimed to develop a menu recipe from egg white for hospital patients who need
protein supplementation. The researcher prepared 3 menus; Stir-fried egg white with soy sauce,
Spicy minced egg white salad, and Stir-fried egg white with basil. The participants consisted of 60
nutritionists and nutrition staff members. The research instrument was the sensory acceptance test
using the Hedonic 9-point Test.
The results showed that the menu that received the highest scores was Stir-fried egg white
with soy sauce (7.5±1.2 points), Spicy minced egg white salad (7.4±1.4 points), and Stir-fried egg
white with basil (6.8 ±1.3 points), respectively. Overall liking scores for egg white menus ranged from
moderately to very much liked (6.8-7.5 points). Therefore, this egg white diet can be used in patients
who need protein supplementation.
Keywords: Egg white; Food recipes; Nutrition
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บทนา
ปั จจุบันการเสริ ม โปรตีน ในอาหารของโรงพยาบาลเกิดขึน้ อย่างแพร่ หลาย เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูป่ วยได้ รับ
โปรตีนอย่างเพียงพอตามสภาวะของโรคที่เป็ นอยู่และส่งผลต่อรักษาให้ ดีขึ ้น ไข่เป็ นอาหารที่มีโปรตีนสูงและเป็ น
โปรตีนที่มีคุณภาพดี มีกรดอะมิโน แร่ธาตุ และวิตามินที่จาเป็ นต่ อร่ างกาย และที่สาคัญมีราคาไม่แพง หาซื ้อได้
ง่าย เหมาะกับทุกเพศและทุกช่วงวัย (กระทรวงสาธารณสุข, 2552; ประไพศรี ศิริจกั รวาล และคณะ, 2558) การ
ให้ ความรู้ต่อผู้ป่วยมีอิทธิพลต่อการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ และสภาวะของโรค ดังนัน้
ในปั จบุ นั ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงเลือกรับประทานทังฟองด้
้
วยมีความเชื่อที่ว่าไข่ไม่ได้ เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ ง
หรื อการลุกลามของโรคมะเร็ ง อีกต่อไป (ทิพย์วรรณ อรัญดร และคณะ, 2560) ผู้ป่วยโรคมะเร็ งส่วนใหญ่ จะมี
ภาวะขาดพลังงานและสารอาหารร่วมด้ วยโดยเฉพาะโปรตีน เนื่องจากสภาวะโรคจะทาให้ เ กิดการสลายโปรตีน
เป็ นส่วนใหญ่ (Donohoe, Ryan, & Reynold, 2011) และผลข้ างเคียงจากการรักษา เช่น เคมีบาบัด รังสีรักษา
ยาฮอร์ โมน เป็ นต้ น ทาให้ เกิดการทาลายเซลล์ข้างเคียง (อาทิตย์ กระภูฤทธิ์ และคณะ, 2014; Harriet, 2007)
ผู้ป่วยไตวายเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่ได้ รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม มักจะมีภาวะการสลายโปรตีนและมี
ค่าอัลบูมินลดลง การแก้ ไขปั ญหาทางโภชนาการจึงต้ องมีการเสริมโปรตีนเพื่อทดแทนการสูญเสียโปรตีนระหว่าง
ฟอกเลือด โดยผู้ป่วยต้ องได้ รับการเสริ มโปรตีน 1-1.2 กรัม/กิโลกรัม/วัน (รวีวรรณ รัตนเรื อง และคณะ, 2014)
และต้ องมีการเสริ มโปรตีนชนิดดี ซึ่งในโรงพยาบาลทั่วไปจะจัดเสริ์ ฟไข่ขาวต้ มเป็ นหลัก กลุ่มงานโภชนศาสตร์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รายงานผลการบริโภคไข่ขาวต้ มของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานไข่ขาวตามที่
กาหนดได้ มีสาเหตุเกิด จากความซา้ ซาก และรสชาติที่ไม่น่ารั บประทานของไข่ขาวต้ ม ผู้ป่วยจึง ไม่ ให้ ความ
ร่วมมือในการรับประทานไข่ขาวต้ ม (กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์, 2564)
ดังนันการศึ
้
กษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตารับเมนูอาหารจากไข่ขาวสาหรับผู้ป่วยที่ต้องการเสริ ม
โปรตีนในโรงพยาบาลให้ เป็ นที่ยอมรับ ทดสอบนาร่องโดยประเมินการยอมรับในกลุ่มนักโภชนาการและบุคลากร
ฝ่ ายโภชนาการของโรงพยาบาล
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ผู้วิจยั คัดเลือกเมนูอาหารสูตรธรรมดาที่จดั เสริ์ฟในโรงพยาบาล ซึง่ จะใกล้ เคียงกับอาหารทัว่ ไปแต่มีการ
ปรับลดสัดส่วนและเครื่ องปรุงเพื่อให้ เมนูอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการที่ เหมาะสมกับสภาวะโรคต่างๆ เช่น มี
โปรตีนสูง มีโซเดียมต่า และมีไขมันต่า จากนันพั
้ ฒนาตารับเมนูอาหารจากไข่ขาว จานวน 3 เมนู ได้ แก่ ผัดซีอิ๊วไข่
ขาว ลาบไข่ขาว และผัดกะเพราไข่ขาว โดยใช้ ไข่ขาวทดแทนเนือ้ สัตว์ห ลักของเมนูอาหารทั่วไป คานวณหา
สัดส่วนของโปรตีนจากค่าพลังงานและสารอาหารที่ควรได้ รับประจาวันของคนไทย (Thai DRIs) โดยพลังงาน
ทัง้ หมดที่ควรได้ รับต่อวัน 2,000 กิโลแคลอรี ปริ มาณโปรตีนคิดจากการเปรี ยบเทียบพลังงานที่ควรได้ รับจาก
สารอาหาร ร้ อยละ 10 ของพลังงานทัง้ หมด ดังนัน้ คนไทยสุข ภาพดี ค วรบริ โภคปริ ม าณโปรตี น 50 กรั ม /วัน
(กระทรวงสาธารณ สุ ข , 2563) หากต้ องการแนะน าให้ ผู้ ป่ วยที่ ต้ องการเสริ ม โปรตี น จะต้ องเพิ่ ม
1-1.2 กรัม/น ้าหนัก 1 กิโลกรัม/วัน ซึง่ จะได้ ปริมาณโปรตีน 50-60 กรัมต่อวัน

194

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เมนูอาหารที่ปรับทดแทนเนื ้อสัตว์ด้วยไข่ขาวมีวิธีการปรุงประกอบอาหาร ดังนี ้
ผัดซีอิ๊วไข่ขาว 1) นึ่งไข่ขาวจนสุกแล้ วหั่นเต๋า เพื่อใช้ แ ทนเนือ้ สัตว์ 2) ตั ้งกระทะผัดกระเทียมให้ หอม
แล้ วใส่ไข่ขาวนึ่งลงไปผัดให้ พอสุก ปรุงรสด้ วย ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดา น ้าตาลทรายแดง และพริกไทย 3) ใส่ผกั คะน้ าลง
ไปผัดเล็กน้ อย ตามด้ วยเส้ นใหญ่ จัดเสิร์ฟ
ลาบไข่ขาว 1) นาไข่ขาวไปนึ่งจนสุก หัน่ เป็ นชิ ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ 2) นาน ้าตาลทรายผสมกับน ้าปลา คนให้
ละลาย 3) ใส่ไข่ขาวในชามผสม ปรุงรสด้ วยน ้ามะนาว พริกป่ น ข้ าวคัว่ หอมแดงซอย ต้ นหอม ผักชีพริกขี ้หนูซอย
คลุกเคล้ าส่วนผสมจนเข้ ากันดีตกั เสิร์ฟโรยหน้ าด้ วยใบสะระแหน่
ผัดกะเพราไข่ขาว 1) นึ่งไข่ขาวจนสุก 2) ตั ้งกระทะใส่น ้ามันพืชพอร้ อน ใส่กระเทียมและพริกขี ้หนูลงผัด
พอหอม 3) เทไข่ขาวลงไปผัด ปรุ งรสด้ วยซอสปรุ งรส ซีอิ๊วขาว ซอสเห็ดหอม นา้ ปลา และนา้ ตาลทราย เติ ม
น ้าเปล่า ผัดให้ เข้ ากัน 4) ใส่ใบกะเพรา ผัดให้ เข้ ากันอีกครัง้ จัดเสิร์ฟ
กรอบแนวคิดวิจยั
การทดสอบการยอมรับด้ วย 9-point Hedonic Scale
- ลักษณะที่ปรากฏ - รสชาติ
- สี
- ความชอบโดยรวม
- เนื ้อสัมผัส
- กลิ่น

ผลการยอมรับเมนูอาหาร 3 รายการ
- ผัดซีอิ๊วไข่ขาว
- ลาบไข่ขาว
- ผัดกะเพราไข่ขาว

การทดสอบการยอมรับ ทางประสาทสัมผัสของผู้บริ โภคต่อเมนูอาหารที่พัฒนาขึ ้น โดยนักโภชนาการ
และบุคลากรของฝ่ ายโภชนาการ จานวน 60 คน ใช้ เกณฑ์การประเมินการยอมรับด้ านลักษณะปรากฎ สี เนือ้
สัมผัส กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม แบบวิธี 9-point Hedonic Scale โดยคะแนนเท่ากับ 9 หมายถึง
ชอบมากที่สดุ และคะแนนเท่ากับ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สดุ ซึง่ แปลผลค่าเฉลี่ยโดยใช้ เกณฑ์คะแนน ดังนี ้ 8.20
– 9 หมายถึง ชอบมากที่สดุ 7.30 – 8.19 หมายถึง ชอบมาก 6.40 – 7.29 หมายถึง ชอบปานกลาง 5.50 – 6.39
หมายถึ ง ชอบเล็ ก น้ อ ย 4.60 – 5.49 หมายถึ ง บอกไม่ ได้ ว่า ชอบหรื อ ไม่ ช อบ 3.70 – 4.59 หมายถึ ง ไม่ ช อบ
เล็ ก น้ อ ย 2.80 – 3.69 ห ม า ย ถึ ง ไม่ ช อ บ ป า น ก ล า ง 2.90 – 2.79 ห ม า ย ถึ ง ไม่ ช อ บ ม า ก แ ล ะ
1 – 1.89 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สดุ (Wichchukit & O'Mahony, 2015)
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการดาเนินการประเมินคุณลักษณะทางประสามสัมผัสตารับเมนู อาหารจากไข่ขาว นักโภชนาการ
และพนักงานฝ่ ายโภชนาการมีความชอบโดยรวมของอาหาร 3 รายการ คือ ผัดซีอิ๊วไข่ขาว 7.5 ± 1.2 คะแนน
ลาบไข่ขาว 7.4 ± 1.4 คะแนน และผัดกระเพราไข่ขาว 6.8 ± 1.3 คะแนน ตามลาดับ เมนูอาหารที่ได้ รับคะแนน
ความชอบโดยรวมมากที่สดุ ผัดซีอิ๊วไข่ขาว ตามด้ วยเมนูลาบไข่ขาว และเมนูผดั กระเพราไข่ขาวเป็ นลาดับสุดท้ าย
(p<0.05) แปลผลได้ ว่า นักโภชนาการและพนัก งานฝ่ ายโภชนาการมีการยอมรับเมนู อาหารจากไข่ขาวทัง้ 3
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รายการ ในระดับความชอบปานกลางไปจนถึงชอบมาก โดยได้ ให้ ข้อเสนอแนะแต่ละเมนู ดังนี ้ ผัดซีอิ๊วไข่ขาว ควร
ใส่รากผักชี กระเทียม พริ กไทยให้ มากขึ ้นเพื่อเพิ่มกลิ่น หอมและกระตุ้นความอยาก ลาบไข่ขาวควรเพิ่มให้ มีรส
เป รี ย้ วม าก ก ว่ า นี ้ และผั ด ก ระเพ ราไข่ ข าว ถ้ าท าเป็ นก ระเพ ราก รอ บ จะท าให้ ลั ก ษ ณ ะป ราก ฏ
น่ารับประทานมากยิ่งขึ ้น
ผลการประเมินการยอมรับต่อเมนูอาหารจากไข่ขาวจากนักโภชนาการและบุคลากรในฝ่ ายโภชนาการ
ของโรงพยาบาล แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินคุณลักษณะทางประสามสัมผัสเมนูอาหารจากไข่ขาว (Mean±SD)
ผัดซีอิ๊วไข่ขาว

ลาบไข่ขาว

ผัดกระเพราไข่ขาว

ลักษณะปรากฎ

7.5 ± 1.3

7.2 ± 1.5

6.5 ± 1.4

สี

7.4 ± 1.3

7.5 ± 1.5

6.5 ± 1.4

เนื ้อสัมผัส

7.5 ± 0.9

7.4 ± 1.2

6.5 ± 1.3

กลิ่น

7.2 ± 1.7

7.5 ± 1.4

6.9 ± 1.2

รสชาติ
7.6 ± 1.0
7.2 ± 1.6
6.6 ± 1.1
a
b
ความชอบโดยรวม
7.5 ± 1.2
7.4 ± 1.4
6.8 ± 1.3c
n=60, The one-way analysis of variance (ANOVA) was used to determine a statistically significant
differences between the means of three menus.
a-c
The mean difference is significant at the 0.05 level.
การศึกษาก่อนหน้ านี ้เกี่ยวกับการใช้ ไข่ขาวทดแทนเนื ้อไก่ในไส้ ของขนมกะหรี่ ปั๊บ พบว่าผู้สงู อายุยอมรับ
ในกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ซึง่ ชนิดของโปรตีนในไข่ขาวเป็ นอัลบูมินที่จาเป็ นสาหรับผู้สงู อายุ (สุภาวดี
นาคบรรพ์, 2563) นอกจากนีก้ ารใช้ ไข่ไก่เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการทาอาหารทางสายให้
อาหารส าหรั บ ผู้ ป่ วย ซึ่งจะช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ ผ้ ูป่ วยมี ภ าวะโภชนาการที่ เหมาะสม ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อน ในผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้ (ภิมชญาณ์ ภรณ์ จีนาใหม่, 2561) จากการดูแลทาง
โภชนาการในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ าย ซึ่งต้ องการเพิ่มโปรตีนโดยการบริ โภคไข่ขาววันละ 5 ฟอง เมื่อทิง้
เวลานานขึ ้นพบว่าผู้ป่วยเริ่ มเบื่ออาหารและไม่สามารถรับประทานไข่ต้มทุกวันได้ การแนะนาให้ ปรับเปลี่ยนเมนู
โดยแนะนาให้ บริ โภคไข่ขาวจากการประกอบเมนูอาหารที่หลากหลายขึน้ ซึ่งช่วยให้ ป่วยกลับมารับประทานไข่
ขาวได้ เพิ่มขึ ้น (เพ็ญจันทร์ สิทธิปรี ชาชาญ, 2556) อีกทังยั
้ งส่งผลให้ ร่างกายผู้ป่วยดีขึ ้นเพื่อเตรี ยมพร้ อมกับการ
รักษาของแพทย์ต่อไป เมนูอาหารจากไข่ขาวสามารถเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ป่วยที่แพทย์กาหนดให้ ต้อง
บริโภคโปรตีนทีเ่ พิ่มขึ ้น
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
เมนูอาหารจากไข่ขาวที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยการใช้ ไข่ขาวทดแทนเนื ้อสัตว์ในเมนูอาหาร 3 รายการ ได้ แก่ ผัด
ซีอิ๊วไข่ขาว ลาบไข่ขาว และผัดกะเพราไข่ขาว เป็ นที่ยอมรับด้ านการทดสอบประสาทสัมผั สจากนักโภชนาการ
และบุคลากรฝ่ ายโภชนาการในโรงพยาบาล
การศึก ษาในอนาคตควรเพิ่ ม การศึก ษาคุณ ค่ า ทางโภชนาการของเมนูอ าหารจากไข่ ข าว ควรน า
เมนูอาหารจากไข่ขาวที่พัฒนาขึ ้นไปจัด เสริ์ ฟเป็ นอาหารในโรงพยาบาลสาหรับผู้ป่วยที่ต้องเสริ มโปรตีน ด้ วยไข่
ขาวต้ ม
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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาแบบเชิ ง พรรณ นา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
สื่อให้ ความรู้ทางโภชนาการสาหรับโรคเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ผู้วิจยั เผยแพร่ สื่อให้ ความรู้
ลงในระบบคิวออนไลน์ของโรงพยาบาล เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ได้ แก่ 1) การดูแลรักษาตนเองเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคเบาหวาน 2) การปฏิบตั ิตนเมื่อเป็ นโรคเบาหวานอย่างถูกวิธี 3) ปริมาณน ้าตาลในเครื่ องดื่ม 4) สัญญาณ
เตือนโรคเบาหวาน 5) ทานอย่างไรให้ น ้าตาลคงที่ 6) เมนูที่ผ้ ูป่วยเบาหวานควรระวัง และ 7) ปริมาณน ้าตาลใน
ผลไม้ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ สื่อโดยผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยในช่วงระหว่างรอพบแพทย์ จานวน 60 คน
ผลพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด (4.73±0.76 คะแนน); แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความน่าสนใจของสื่อ 4.83±0.85 คะแนน ด้ านความเข้ าใจและการนาไปใช้ ประโยชน์
4.76±0.71 คะแนน และคะแนนด้ านเนื ้อหา 4.59±0.72 คะแนน ตามลาดับ สื่อให้ ความรู้แบบออนไลน์ที่มีความ
น่าสนใจอาจช่วยกระตุ้นการเรี ยนรู้เรื่ องโรคเบาหวานของผู้ป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วยได้
คาสาคัญ : สื่อให้ ความรู้ทางโภชนาการ; โรคเบาหวาน; ผู้ป่วยนอก
Abstract
This research was a descriptive study. The objective of this study was to evaluate the
satisfaction of nutritional education materials for diabetes mellitus at the hospital outpatient
department. The researcher disseminated educational materials into the hospital's online queue
system for a period of 1 month. These include; 1 ) self-care to prevent diabetes 2 ) diabetes
management guidelines 3) sugar content in beverages 4) diabetes warning signs 5) how to eat to
keep sugar stable 6) the menu that patients with diabetes should be careful and 7) the amount of
sugar in fruit. The media satisfaction was assessed by 60 patients and their caregivers during the
waiting time to see a doctor. The results showed that the average score of overall satisfaction was
the highest level (4.73±0.76 points); divided into 3 contents were the attractiveness of media
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4.83±0.85 points, comprehension and utilization 4.76±0.71 points, and a content score 4.59±0.72
points, respectively. Interesting online educational materials may help stimulate learning about
diabetes for patients and their caregivers.
Keywords: Nutritional education media; Diabetes mellitus; Outpatient department
บทนา
โรคเบาหวานเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่เป็ นปั ญหาสาคัญซึง่ ทวีความรุนแรงไปทัว่ โลกสถานการณ์จานวน
ผู้ป่วยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างทวีคณ
ู 463 ล้ านคนในอีก 24 ปี ข้างหน้ า โดยความรุนแรงของโรคพบว่า 1 ใน 5 ของ
ผู้สูง อายุ 65 ปี ขึ น้ ไป ป่ วยเป็ น โรคเบาหวาน (International Diabetes Federation, 2021) ส่ ว นใหญ่ ผ้ ู ป่ วย
เบาหวานมี ป ระวัติ ไม่ สามารถควบคุม ระดับ น า้ ตาลในเลื อ ดให้ อ ยู่ในเกณฑ์ ที่ เหมาะสม ซึ่งจะส่ งผลให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนที่อนั ตรายตามมาและนาไปสู่การสูญเสียคุณภาพชีวิต ความสามารถในการดารงชีวิต หรื อทุพล
ภาพ และกระทบต่อ ภาวะเศรษกิจของประเทศ (สถาบัน วิจัยและประเมิน เทคโนโลยี ทางการแพทย์ , 2556)
แนวทางเวชปฏิบตั ิ สาหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้ านโภชนาการเพื่อให้ ผ้ ูป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น คือ การ
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ เน้ นเรื่ องอาหารเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเบาหวานลดการบริโภค
น ้าตาลทังน
้ า้ ตาลจากธรรมชาติและนา้ ตาลเทียม ลดอาหารที่มีไขมัน และลดอาหารที่มีโซเดียม เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเกิด โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (Standards of
Medical care in diabetes, 2019)
การศึกษาก่อนหน้ านีพ้ บว่า การใช้ โปรแกรมให้ ความรู้เรื่ องโรคเบาหวานแบบมัลติมีเดีย สามารถเพิ่ม
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การฉี ด อิน ซูลิน และทัก ษะการฉี ด ฮอร์ โมนอิ น ซูลิน ให้ กับ ผู้ป่ วย โรคเบาหวานได้
(Huang, Hung, Yu, Berry, Shin & Hsu., 2017) เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จัย การใช้ สื่อ ผสมกั บ การให้ ค วามรู้ โดย
พยาบาลซึ่ง พบว่ า สามารถช่ ว ยให้ ผ้ ูป่ วยโรคหัวใจและหลอดเลื อ ดลดความกั งวลและลดภาวะซึม เศร้ าได้
(Demircelik et al., 2016) การเข้ าถึงข้ อมูลด้ านการรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงโรคเบาหวานสามารถทาได้ ง่ายและ
เป็ นจุดสาคัญอย่างยิง่ ในการส่งเสริมสุขภาพโดยเลือกใช้ ช่องทางต่างๆ (เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก และคณะ, มปป)
ซึ่งปั จจุบันแนวทางการผลิตสื่อให้ ความรู้ผ้ ูป่วยเบาหวานมีหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือโปสเตอร์ แผ่นพับ
สไลด์ เกมส์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผ้ ูป่วยจานวนมากไม่สามารถควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดได้ ตามที่
แพทย์กาหนด หากสื่อมีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ โดยมีรูปภาพที่ช่วยให้ เข้ าใจได้ ง่าย เข้ าถึง
ผู้ป่วย และดึงดูดความสนใจได้ โดยจะเป็ นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ กระตุ้น
ผู้ป่วยเกิดการแก้ ไขปั ญหาต่างๆได้ (ธันยพร ธนารุณ, 2556)
ดังนันการศึ
้
กษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อทางโภชนาการสาหรับโรคเบาหวาน
ซึ่งรวบรวมข้ อมูลแนวทางการดูแลตนเองในสภาวะโรคเบาหวานที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบันสาหรับ
เผยแพร่ ข้อมูลแบบออนไลน์ ในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน โดยประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้ สื่อ โดยผู้ป่วย
เบาหวานและผู้ดแู ลผู้ป่วยโดยตรง
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา ผู้วิจัยศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ป่ วย และการช่ วยเหลื อ ผู้ป่ วยในด้ า นที่ ยังไม่ สามารถจัด การกับ ปั ญ หาทาง
โภชนาการที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ จากนันคั
้ ดเลือกเนื ้อหา วาดภาพ และจัดวางให้ มีความ
เหมาะสม อ่านง่าย เข้ าใจได้ ง่าย จากนันท
้ าการสุ่มผู้ป่วย ผู้ดูแล หรื อญาติของผู้ป่วย ที่มารอพบแพทย์ตามวัน
และเวลานัดของคลินิกเบาหวานผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทาแบบ
ประเมินสื่อทางโภชนาการสาหรับโรคเบาหวานโดยความสมัครใจ หลังจากที่ได้ เห็นสื่อจากจอโทรทัศน์ที่ติดฝา
ผนังของคลินิก โดยจะฉายซ ้าตลอดวันซึ่งมีการสลับเนื ้อหาทัง้ 7 ด้ าน ดังนี ้ 1) การดูแลรักษาตนเองเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคเบาหวาน 2) การปฏิบัติต นเมื่อ เป็ นโรคเบาหวานอย่างถูกวิธี 3) ปริ ม าณน า้ ตาลในเครื่ อ งดื่ ม 4)
สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน 5) ทานอย่างไรให้ น ้าตาลคงที่ 6) เมนูที่ผ้ ปู ่ วยเบาหวานควรระวัง และ 7) ปริ มาณ
น ้าตาลในผลไม้
กรอบแนวคิดการวิจยั
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา

ความพึงพอใจต่อสื่อทาง
โภชนาการสาหรับ
โรคเบาหวาน

เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน งา น วิ จั ย เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ม า ต ราส่ ว น ป ระ ม าณ ค่ า ( Rating Scale)
5 ระดับ ตามแบบของ Likert แบ่งมาตราส่วนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
มากที่สดุ
4.51-5.00
มาก
3.51-4.50
ปานกลาง
2.51-3.50
น้ อย
1.51-2.50
น้ อยที่สดุ
1.00-1.50
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถาม
และวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ซึ่งได้ ค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งเท่ ากับ 0.91 น าไปทดลองใช้ (Try-out) กับ กลุ่ม ประชากรผู้ป่ วยป่ วยเบาหวานที่ ไม่ ใช่ก ลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน นาผลทดสอบที่ได้ มาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้ ค่าความเชื่อมัน่ 0.84
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลข้ อมูลเป็ น จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่าง จานวนทังหมด
้
60 คน ทังเพศชายและหญิ
้
ง แบ่งออกเป็ นเพศชาย 32 คน และเพศหญิง
28 คน มีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป 37 คน เกษตรกร 9 คน ข้ าราชการ 5 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4 คน และอื่นๆ 5
คน ระดับการศึกษา จบชันประถมศึ
้
กษา 7 คน มัธยมศึกษา 15 คน อนุปริ ญญา 23 คน และปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
15 คน แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=60)
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
30-39
40-49
50-59
60 ขึ ้นไป
อาชีพ
รับจ้ างทัว่ ไป
เกษตรกร
ข้ าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี ขึ ้นไป
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จานวน (n)

ร้ อยละ (%)

32
28

53.3
46.7

8
10
19
23

13.3
16.7
31.7
38.3

37
9
5
4
5

61.7
15.0
8.3
6.7
8.3

7
15
23
15

11.7
25.0
38.3
25.0
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อโภชนาการให้ ความรู้ เรื่ องโรคเบาหวานแบบออนไลน์ มีดังนี ้ 1)
ด้ านเนื ้อหา 2) ความน่าสนใจของสื่อ และ 3) ความเข้ าใจและการนาไปใช้ ประโยชน์ แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อโภชนาการสาหรับโรคเบาหวานแบบออนไลน์
ความพึงพอใจ
คะแนน
ด้ านเนื ้อหาของสื่อ
มีความถูกต้ อง น่าเชื่อถือ
4.53±0.59
มีการจัดลาดับเป็ นขันตอน
้
4.46±0.72
มีความทันสมัย
4.90±0.71
มีความเหมาะสม
4.48±0.85
คะแนนเฉลี่ยรวม
4.59±0.72
ด้ านความน่าสนใจของสื่อ
ความเหมาะสมของสี
5.00±0.92
ความสอดคล้ องของภาพ
4.95±0.84
ความชัดเจนของตัวอักษร
4.38±0.79
ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบ
5.00±0.84
คะแนนเฉลี่ยรวม
4.83±0.85
ความเข้ าใจและการนาไปใช้ ประโยชน์
สื่อสามารถเป็ นแหล่งให้ ความรู้
4.69±0.59
สื่อให้ ความรู้ตรงกับความต้ องการ
4.77±0.82
การได้ รับความรู้จากสื่อ
4.78±0.70
การนาความรู้จากสื่อไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
4.80±0.72
คะแนนเฉลี่ยรวม
4.76±0.71
คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม
4.73±0.76

แปลผล
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากผลประเมิ น ความพึ งพอใจสื่อ ให้ ค วามรู้ ทางโภชนาการสาหรั บ โรคเบาหวานในระบบคิว แบบ
ออนไลน์ของโรงพยาบาล พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.73±0.76 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจด้ านความน่าสนใจของสื่อสูงที่สดุ (4.83±0.85 คะแนน) รองลงมา ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจและการ
นาไปใช้ ประโยชน์ (4.76±0.71 คะแนน) และด้ านเนือ้ หา (4.59±0.72 คะแนน) ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจเป็ นอย่างมากต่อสื่อให้ ความรู้ ทัง้ 3 ด้ าน เมื่ อวิเคราะห์ ด้ านความน่ าสนใจของสื่อซึ่งพบว่ามี
คะแนนที่ สูงสุด คื อ ด้ า นความเหมาะสมของสี (5.00±0.92 คะแนน) และความเหมาะสมของการจัด วาง
องค์ประกอบ (5.00±0.84 คะแนน) ซึ่งแนวทางการออกแบบสื่อที่มีด้านสีสนั และกราฟฟิ กดูสนุกสนานเสมือนมี
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ชีวิต ผู้รับสื่อจะมีความพึงพอใจต่อสีสนั และรูปแบบการจัดวาง ภาพประกอบ ที่มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่
ต้ องการจะช่วยให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพได้ เป็ นอย่างดี (ธันยพร ธนารุณ, 2556) เช่นเดียวกับการเลือกใช้ ภาพ
โปสเตอร์ แบบป๊ อปอัพที่มีตัวอย่างอาหารประกอบช่วยให้ เกิดความรู้ เกี่ยวกับอาหารสูงกว่าอีกกลุ่ม (p<0.01)
(วาสนา บุญจู, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, และอัญชนีย์ อุทยั พัฒนาชีพ, 2551) และการทดลองใช้ สื่อสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มี
ข้ อความเรื่ องโรคเบาหวานแทรกอยู่ด้วย ส่งต่อบนแอปพลิเคชัน่ ไลน์ เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ วันละ 3 ครัง้ ช่วย
ให้ ผ้ ใู ช้ มีความรู้และความเข้ าใจต่อโรคเบาหวานด้ านความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้ อนจากโรคเบาหวานได้ (สุจิตรา
ภรณ์ ทับครอง, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, นิตยา วิโรจนะ, และพาจนา ดวงจันทร์ , มปป)
การใช้ สื่อด้ านเนือ้ หาที่มีความกระชับ ลดทอนเนื ้อหาลง จะส่งผลต่อการเรี ยนรู้ได้ ดีในเวลาที่จากัด มี
ประโยชน์ทัง้ ต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลที่จ ะจดจานาไปปฏิบัติต่อได้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยด้ านการ
ส่งเสริ มความรู้ เรื่ องการบริ โภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการผ่านสื่อ โดยพบว่ามีผลดีกว่าการได้ รับการดูแล
ด้ านโภชนาการจากคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียว (พัชรี ประไพพิณ, 2547) การให้ ความรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วย
เบาหวาน โดยใช้ ข้อปฏิบตั ิจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย โดยมีเนื ้อหาของภาวะแทรกซ้ อน เป้าหมาย
การควบคุมระดับน ้าตาล การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การดูแลเท้ า การใช้ ยา การจัดการความเครี ยด
สามารถช่วยปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (นฤมล ศรี ผดุ ผ่อง และ ไกรสร อัมมวรรธน์,
มปป) การให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองระหว่างรอพบแพทย์ในโรงพยาบาลช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ด้ านสื่อที่ส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองสาหรับผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง พบว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วย
ด้ านเนือ้ หาและการนาไปใช้ ประโยชน์ ( X = 4.67) (โสภาพันธ์ สอาด, 2558) เช่นเดียวกับงานวิจัยการใช้ สื่อ
วิดีทศั น์หนังตะลุงสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ ้นและมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดีขึ ้น หลังจากดูสื่อที่สนุกและตรงกับความต้ องการ (สุทธานันท์ กลกะ, มปป.)
การที่ผ้ ปู ่ วยพร้ อมทังผู
้ ้ ดแู ล เช่น ญาติ ได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ผ่านสื่อให้ ความรู้ในระหว่างรอพบแพทย์จะช่วย
ส่งผลดีต่อการจัดการปั ญหาในผู้ป่วย โดยเฉพาะญาติจะได้ มีความเข้ าใจต่อสภาะของโรคได้ อย่างถูกต้ อง อีกทัง้
เป็ นแรงเสริ มในการกลับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการใช้ สื่อโซเชียลมีเดียร่ วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีผลต่อการพฤติกรรมการลดนา้ หนักและนา้ หนักกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาพ พุทธปั ญโญ,
นิจฉรา ทูลธรรม, นันทิพฒ
ั น์ พัฒนโชติ, 2559)
กลุ่มตัวอย่างให้ ข้อเสนอแนะว่า ตัวหนังสือค่อนข้ างเล็ก สาหรับผู้สงู อายุอาจจะยากในการมองเห็น ผล
การประเมินความพึงพอใจด้ านความชัดเจนของตัวหนังสือมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38±0.79 คะแนน ผู้ป่วยที่มารับ
ยาและพบแพทย์มีความหลากหลายของช่วงวัย โดยพบว่า 38.3% เป็ นกลุ่มผู้สงู อายุ สื่อที่สร้ างเพื่อผู้สงู วัยควรมี
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทาให้ เห็นภาพและตัวอักษรชัดเจน เลือกใช้ รูปแบบที่อ่านง่าย ใช้ ภาพประกอบที่กระตุ้นความ
สนใจและส่งเสริ มความเข้ าใจ (ธันยพร ธนารุ ณ , 2556) อย่างไรก็ตามผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อมี
ข้ อเสนอแนะในเชิงบวกด้ านความสวยงามของสื่อ รูปแบบสามารถเข้ าใจได้ ง่าย และมีความต้ องการให้ มีสื่อใน
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
สื่อทางโภชนาการสาหรับโรคเบาหวานแบบออนไลน์ที่มีเนือ้ หาสอดคล้ องตรงกับสภาวะโรค มีความ
น่าสนใจ และส่งผลต่อความเข้ าใจและการใช้ ประโยชน์ จะเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย หาก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ดูแลนาสื่อนี ้ไปใช้ ในการดูแลผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรี ยนรู้ ให้ สามารถจัดการ
ปั ญ หาระดับ น า้ ตาลในเลื อ ดได้ ในการวิ จัย ข้ า งหน้ า ควรมี ก ารวิ เคราะห์ ค ะแนนความพึ งพอใจต่ อ สื่ อ ทาง
โภชนาการแยกระหว่างผู้ป่วยและญาติผ้ ูป่วย และมีการพัฒนาเนื ้อหาและรูปภาพที่สอดคล้ องกับโรคเบาหวาน
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนเหนือ
พื ้นดินของไม้ ต้นในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ขนาดพื ้นที่
ศึกษา 990 ไร่ การศึกษาทาโดยการสุ่มวางแปลงขนาด 20x50 เมตร จานวน 3 แปลง ทาการบันทึกชื่อพันธุ์ไม้ วัด
ขนาดความโตที่เส้ นผ่านศูนย์ กลางลาต้ นที่ระดับความสูงจากพื น้ ดิน 130 เซนติเมตร ของต้ นไม้ ที่มีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางตั ้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึน้ ไป แล้ วนามาคานวณค่ามวลชีวภาพเหนือพืน้ ดินด้ วยสมการแอลโลเมตรี
จากนัน้ คานวณหาค่าคาร์ บอนที่กักเก็บอยู่ในมวลชีวภาพเหนือพืน้ ดิน ผลการวิจยั พบว่า ป่ าชุมชนบ้ านสบเปา
ใหม่ มีความหลากชนิดของไม้ ต้นทัง้ สิ ้น 26 วงศ์ 41 สกุล 49 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุด ได้ แก่ FABACEAE พบ
จานวน 5 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ DIPTEROCARPACEAE และวงศ์ PHYLLANTHACEAE พบจานวน 4 ชนิด มี
ปริ ม าณ มวลชี ว ภาพเฉลี่ ย 22,919.53 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ปริ ม าณมวลชี ว ภาพของพื น้ ที่ ป่ าทั ง้ หมดเท่ า กั บ
22,690,341.66 กิโลกรัม และมีปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนเฉลี่ย 10,772.18 กิโลกรัม/ไร่ ปริ มาณการกักเก็บ
คาร์ บอนของพื ้นที่ป่าทังหมดเท่
้
ากับ 10,664,460.58 กิโลกรัม ชนิดของไม้ ต้นที่มีการกักเก็บคาร์ บอนมากที่สุด
คือ เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) มีปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนได้ เท่ากับ 2,406.32 กิโลกรัม/ไร่
รองลงมา คื อ ติ ว้ ขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz)
Gogelein) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz.) และทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) มีปริมาณ
การกักเก็บคาร์ บอน เท่ากับ 956.73 ,802.88 และ 800.04 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความหลากชนิด; การกักเก็บคาร์ บอน; ป่ าชุมชน
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Abstract
This research aimed to study the plant species diversity and above-ground carbon storage
capability of trees was done in the Baan Sobpaomai Community Forest, Maepao Subdistrict, Phaya
Mengrai District, Chiang Rai Province. The area was 990 rai surveyed by the quadrat method at three
stations (20 m X 50 m). Species identification was studied. Measurement of tree diameter at breast
height (DBH) at 130 cm. above the ground (greater than 4.5 cm). Above-ground biomass was
calculated using the allometric equation. Then the carbon storage was estimated. The result
indicated that 26 families, 41 genus, 49 species were found from Baan Sobpaomai Community
Forest.The most common family is FABACEAE followed by DIPTEROCARPACEAE and PHYLLANTHACEAE,
found 4 species, Average biomass was 22,919.53 kg/rai and total biomass of forest area was
22,690,341.66 kg. Average carbon storage in biomass was 10,772.18 kg/rai and total carbon
storage of forest area was 10,664,460.58 kg. The highest carbon storage in biomass of plant was
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.(2,406.32 kg/rai), follow by Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. &
Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) Gogelein. (956.73 kg/rai), Pterocarpus macrocarpus Kurz.
(802.88 kg/rai) and Schima wallichii (DC.) Korth. (800.04 kg/rai)
Keywords: Species Diversity; Carbon Storage; Community Forest
บทนา
ปั จจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ถือเป็ นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ ซึ่ง
ปั ญ หาดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของก๊ าซในบรรยากาศ ซึ่งนอกจากจะเกิดตามธรรมชาตินนั ้ สาเหตุ
สาคัญคือ การกระทาของมนุษย์ที่ทาให้ ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกในบรรยากาศมากขึ ้น เช่น การตัดไม้ ทาลายป่ า
การเผาไหม้ เชื ้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นเหตุให้ เกิดภาวะเรื อนกระจก ส่งผลให้ อุณหภูมิพื ้นผิวโลกสูงขึ ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ ทาลายป่ านี ้ นับว่าเป็ นตัวการสาคัญที่สดุ ในการปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ขึ ้น
สู่ชนั ้ บรรยากาศ ทัง้ นีเ้ นื่องจากต้ นไม้ และป่ าไม้ มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไว้
ก่อนที่จะลอยขึ ้นสู่ชนบรรยากาศ
ั้
ดังนัน้ เมื่อพืน้ ที่ป่าลดน้ อยลง ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จึงขึ ้นไปสะสม
อยู่ ใ นชั น้ บรรยากาศได้ มากขึ น้ ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) ระบุว่าก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นก๊ าซเรื อนกระจกที่ทาให้ เกิดพลังงานความร้ อนสะสม ในบรรยากาศ
ของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊ าซเรื อนกระจกชนิดอื่น ๆ ทัง้ ยังมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นกว่าก๊ าซชนิดอื่น ๆ ด้ วย ซึ่ง
หมายถึ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ อุณ หภู มิ ข องผิ วโลกและชัน้ บรรยากาศจะยิ่ งทวีค วามรุ น แรงมากขึ น้ (ศูน ย์
ภูมิอากาศ กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2564) ดังนันการรั
้
กษาพื ้นที่ป่าให้ คงอยู่ การฟื น้ ฟูป่า ตลอดจนการเพิ่มพื ้นที่ป่าจึง
เป็ นการช่วยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ โดยต้ นไม้ นนช่
ั ้ วยดูดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จาก
บรรยากาศมาสังเคราะห์เป็ นคาร์ โบไฮเดรต และคายออกซิเจนออกมา ซึ่งคาร์ โบไฮเดรตก็จะถูกสร้ างเป็ นเนื ้อไม้
ในที่สดุ ในเนื ้อไม้ นนจะมี
ั้
ธาตุคาร์ บอน (C) อยู่ ประมาณ 50% ต้ นไม้ จึงช่วยดึงคาร์ บอนมาเก็บไว้ คาร์ บอน ธาตุ
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คาร์ บอนที่ถกู ดึงมาจากบรรยากาศนัน้ จะมากักเก็บไว้ ชวั่ คราวในตัวต้ นไม้ ที่ลาต้ น กิ่ง และใบ ป่ าจึงเป็ นที่กักเก็บ
ธาตุคาร์ บอนได้ ดีอย่างหนึ่งที่เรี ยกกันว่าเป็ น carbon sink (ปรัชญา ยังพัธนาและระวี ถาวร,2556)
ป่ าชุมชน เป็ นพื น้ ที่ สวนร่ วมที่ คนในชุม ชนร่ วมกัน ดูแล รั กษา และร่ ว มใช้ ผลประโยชน์ ด้ว ยกัน ซึ่ง
ผลตอบแทนที่ชุมชนได้ รับสามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเท่าเทียมกัน บนพื ้นฐานของกฎกติกาหรื อข้ อตกลง
ร่วมกัน โดยป่ าชุมชนได้ ให้ ประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ประโยชน์ทางตรง ได้ แก่ เป็ นแหล่งอาหาร สมุนไพร
และไม้ ใช้ สอย ประโยชน์ทางอ้ อม ได้ แก่ เป็ นแหล่งต้ นน ้า สร้ างความชุ่มชื ้น เก็บกักคาร์ บอนและผลิตออกซิเจน
ป่ าชุมชนจึงมีส่วนสาคัญในการรักษาพื ้นที่ป่าให้ คงอยู่และเพิ่มพื ้นที่ป่าให้ มากขึ ้นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้ ทังยั
้ งรักษาไว้ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถดูดซับก๊ าซคาร์ บอนได้ ออกไซด์
ได้
ป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ 14 มีพื ้นที่ป่าทังหมด
้
990 ไร่ ได้ เข้ าร่วมโครงการป่ าชุมชนกับกรมป่ าไม้ มี
การจัดตั ้งคณะกรรมการป่ าชุมชน มีกฎระเบียบข้ อบังคับที่ชดั เจนขึ ้น ในปี 2548 สภาพป่ าเบญจพรรณที่ค่อนข้ าง
สมบูรณ์ เนื่องจากมีไม้ ต้นขนาดใหญ่ ไม้ หนุ่มและลูกไม้ ขึ ้นอยู่เป็ นจานวนมาก ชาวบ้ านสามารถเข้ าเก็บหาของป่ า
เพื่อนามาเป็ นอาหารและหากเก็บได้ มากสามารถนามาขายเป็ นรายได้ เสริม เช่น เห็ด หน่อไม้ มดแดง ต่อ หนอน
ไม้ ไผ่ ผักกูด ผักหนาม และตีน ฮุ้งดอย นอกจากนันยั
้ งมีพืชสมุนไพรเช่น มะเขือแจ้ เครื อ ดีงวู ่า ก้ องแกบ โด่ไม่ร้ ูล้ม
รางจืด และฮ้ อสะพายควาย เป็ นต้ น
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดและความสามารถในการเก็บกักคาร์ บอนเหนือ
พื ้นดินของไม้ ต้นในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึง่ จะ
เป็ นฐานข้ อมูลในการติ ดตามการเปลี่ย นแปลงของระบบนิ เวศ และการส่งเสริ ม ให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
ความสาคัญ ของป่ าชุม ชนกับ การลดภาวะโลกร้ อนเพื่ อนาไปสู่การเรี ยนรู้ ปรั บตัวและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ ้นได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
พืน้ ที่ศึกษา
ป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ขนาดพื ้นที่ 990
ไร่
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทาการเก็บข้ อมูลไม้ ต้นในแปลงตัวอย่างขนาด 20x50 เมตร จานวน 3 แปลง และในแปลงตัวอย่าง
แบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จานวน 30 แปลง จากนันท
้ าการสารวจไม้ ต้นที่มีขนาดความโตที่เส้ นผ่าน
ศูนย์กลางลาต้ นที่ระดับความสูงจากพื ้นดิน 130 เซนติเมตร (Diameter at breast height :DBH) ของต้ นไม้ ที่มี
เส้ นผ่านศูนย์ กลางตั ้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึน้ ไป โดยเก็บข้ อมูลชนิดของไม้ ต้น วัดขนาดความโตของเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางของไม้ ต้นทุกต้ น นามาจัดทาบัญชีรายชื่อของไม้ ต้นที่สารวจพบ จากนันน
้ ามาคานวณหาปริมาณมวล
ชีวภาพ โดยใช้ สมการแอลโลเมตรี สาหรับพื ้นที่ป่าเบญจพรรณและป่ าเต็งรังของ Ogawa et al.1965 (อ้ างถึงใน
ปรัชญา ยังพัธนา และ ระวี ถาวร,2556:28) และหาปริ มาณคาร์ บอนเหนือพื น้ ดินของไม้ ต้น โดยนาค่ามวล
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ชีวภาพเหนือพื ้นดินรายต้ นของไม้ ต้น คูณด้ วยค่าคงที่ 0.47 (IPCC, 2006 อ้ างถึงใน ปรัชญา ยังพัธนา และ ระวี
ถาวร,2556:62) ดังสมการต่อไปนี ้
มวลชีวภาพของลาต้ น (WS)
= 0.0396 (dbh2h) 0.933
มวลชีวภาพของกิ่ง ( WB)
= 0.00349 (dbh2h) 1.03
มวลชีวภาพของใบ (WL)
= WS / (22.5 + 0.025 WS)
ความสูงของต้ นไม้ (h)
= (121.8 dbh0.638) / (38.8 + 3.14 dbh0.638)
มวลชีวภาพรวม
= WS+ WB+ WL
ปริมาณการกักเก็บคาร์ บอน = มวลชีวภาพรวม (กิโลกรัม) x 0.47
โดย
dbh คือ เส้ นผ่านศูนย์กลางตรงระดับสูงเพียงอก (1.30 เมตร เหนือพื ้นดิน) หน่วยเป็ น เซนติเมตร
W คือ มวลชีวภาพ หน่วยเป็ น กิโลกรัม
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ความหลากชนิดของไม้ ต้น
ผลการศึกษาความหลากชนิดของไม้ ต้น ในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ พบ 26 วงศ์ 41 สกุล 49
ชนิ ด วงศ์ ที่ พ บมากที่ สุ ด ได้ แก่ FABACEAE พบจ านวน 5 ชนิ ด คื อ ก าพี (้ Dalbergia ovata Graham ex
Benth.var. ovata) กางหลวง (Albizia chinensis (Osbeck) Merr.) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
กระพี น้ างนวล (Dalbergia cana Graham ex Kurz) และกระพี เ้ ขาควาย(Dalbergia cultrata Graham.)
รองลงมาคือ วงศ์ DIPTEROCARPACEAE และวงศ์ PHYLLANTHACEAE พบจานวน 4 ชนิด ไม้ ต้นที่พบใน
ว ง ศ์ DIPTEROCARPACEAE คื อ เ ต็ ง ( Shorea obtusa Wall. ex Blume) พ ล ว ง (Dipterocarpus
tuberculatus Roxb.) รัง (Shorea siamensis Miq.) และเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) และไม้
ต้ น ที่ พ บในวงศ์ PHYLLANTHACEAE ได้ แ ก่ มะขามป้ อ ม (Phyllanthus emblica L.) โลด (Aporosavillosa
(Wall. ex Lindl.) Baill.) มันปลา (Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz) และข้ าวสาร (phyllanthus
columnaris Müll.Arg.) และวงศ์ MALVACEAE พบไม้ ต้นจานวน 3 ชนิด คือ ยาบใบยาว (Colona flagrocarpa
(C. B. Clarke) Craib) ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) ลาย (Microcos paniculata L.) ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่ป่าอื่นๆ ที่ลกั ษณะป่ าชุมชนที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน พบว่า ป่ าชุมชนบ้ านสบ
เปาใหม่ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ไม้ ใกล้ เคียงกับ ป่ าชุมชนบ้ านร่ องบอน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พบว่ามีความหลากชนิด ของไม้ ต้น 25 วงศ์ 48 ชนิด (รณิดา ปิ งเมืองและคณะ, 2559) และป่ าชุมชนบ้ านแสง
ตะวัน จังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีความหลากชนิดของไม้ ต้นทังสิ
้ ้น 25 วงศ์ 31 สกุล 35 ชนิด (ยุพเยาว์ โตคีรี และ
คณะ ,2020) และป่ าชุมชนห้ วยข้ าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา พบว่ามีความหลากหลายของไม้ ต้ น 23 วงศ์
48 สกุล 58 ชนิด (ชัญษา กันฉิ่ง และคณะ, 2016)
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อของไม้ ต้นในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่
วงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อพื ้นเมือง

ชื่อไทย

ANACARDIACEAE

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.

กุ๊ก

กุ๊ก

Spondias pinnata (L .f.) Kurz

มะกอก

มะกอก

Buchana nialanzan Spreng.

ฮัก

มะม่วงหัวแมงวัน

Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku

ตะเคียนดง

กะเจียน

Goniothalamus griffithii Hook.f.&Thomson

หนังดา

สะบันงาป่ า

APOCYNACEAE

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ไม้ มกู

โมกมัน

AQUIFOLIACEAE

Ilex umbellulata (Wall.) Loes.

เน่าใน

เน่าใน

ARALIACEAE

Heteropanax fragrans (Roxb. ex. DC.) Seem.

อ้ อยช้ าง

พระเจ้ าร้ อยท่า

BIGNONIACEAE

Markhamia stipulata (Wall.)Seem. var.stipulata

แกทราย

แคหัวหมู

Fernandoa adenophylla( Wall. Ex G. Don) Steenis

แกหางค่าง

แคหางค่าง

Canarium subulatum Guillaumin

มะเกิ ้ม

มะกอกเกลื ้อน

Garuga pinnata Roxb.

ไม้ ค ้า

ตะครา้

Terminalia chebula Retz. var. Chebula

มะนะ

สมอไทย

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

มะแหน

สมอพิเภก

Crypteronia paniculata Blume.

เหมือดสร้ อย กระทงลอย

ANNONACEAE

BURSERACEAE
COMBRETACEAE
CRYPTERONIACEAE

DIPTEROCARPACEAE Shorea obtusa Wall. ex Blume

แงะ

เต็ง

Dipterocarpus tuberculatusRoxb.

ตึง

พลวง

Shorea siamensis Miq.

เปา

รัง

Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm. exMiq.

เหียง

เหียง

EBENACEAE

Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don

ตับเต่า

ตับเต่าต้ น

EUPHORBIACEAE

Croton persimilisMuell. Arg.

เป้า

เปล้ าใหญ่

FABACEAE

Dalbergia ovata Graham ex Benth.var. ovata

ดู่กิเลน

กาพี ้

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

สารเงิน

กางหลวง

Pterocarpus macrocarpus Kurz

ประดู่

ประดู่

Dalbergia cana Graham ex Kurz

ปี ้

กระพี ้นางนวล

Dalbergia cultrata Graham. exBenth.

เก็ด

กระพี ้เขาควาย

FAGACEAE

Lithocarpus ceriferus (Hickel& A. Camus) A. Camus ก่อหลัว
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วงศ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อพื ้นเมือง

ชื่อไทย

Lithocarpus polystachyus (Wall. Ex S. DC.)

ก่อนก

ก่อนก

Quercus kerrii Craib

ก่อแอ๊ บ

ก่อแพะ

Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex
Dyer subsp. Pruniflorum (Kurz) Gogelein
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

ติ ้ว

ติ ้วขน

แต้ ว

ติ ้วเกลี ้ยง

JUGLANDACEAE

Engelhardtia serrate Blume

จ้ าค่าหด

ฮ้ อยจัน่

LECYTHIDACEAE

Careya arborea Roxb.

ปุย

กระโดน

LOGANIACEAE

Strychnos nux-blanda A. W. Hill

มะตึง่

ตูมกาขาว

LYTHRACEAE

Lagerstroemia cochinchinensisPierre

ป๋ วย

ตะแบกเกรี ยบ

MALVACEAE

Colona flagrocarpa (C. B. Clarke) Craib

ยาบใบยาว

ยาบใบยาว

Sterculia pexa Pierre

ปอ

ปอขาว

Microcos paniculata L.

มะกอม

ลาย

Tristaniopsis burmanica

ไม้ เคาะ

ก้ าว

PENTAPHYLACACEAE Anneslea fragrans Wall.

สารภีป่า

สารภีป่า

PHYLLANTHACEAE

Phyllanthus emblica L.

มะขามป้อม มะขามป้อม

Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.

เหมือดเมี่ยง โลด

Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz

มันปลา

มันปลา

Phyllanthus columnaris Müll.Arg.

สารตุ้ย

ข้ าวสาร

Gardenia sootepensis Hutch.

คามอก

คามอกหลวง

Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze

ตุ้ม

กระทุ่มเนิน

Hymeno dictyonorixense (Roxb.) Mabb.

ส้ มกบ

ส้ มกบ

THEACEAE

Schima wallichii (DC.) Korth.

ทะโล้

ทะโล้

VERBENACEAE

Vitex peduncularis Wall. ex Schauer

ตีนนก

ตีนนก

HYPERICACEAE

MYRTACEAE

RUBIACEAE

ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์ บอนเหนือพืน้ ดิน
ผลการศึกษาปริ มาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์ บอนของไม้ ต้นพืน้ ที่ป่าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่
พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพของไม้ ต้นเฉลี่ย 22,919.54 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อคิดเป็ นพื ้นที่ทงหมดของป่
ั้
าชุมชนซึ่งมี
990 ไร่ มีปริมาณมวลชีวภาพของไม้ ต้นทังหมด
้
เท่ากับ 22,690,341.66 กิโลกรัม และนามาคานวณปริมาณการ
กักเก็บคาร์ บอน พบว่า มีปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนเฉลี่ย 10,772.18 กิโลกรัม /ไร่ และมีปริ มาณการกักเก็บ
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คาร์ บอนของพืน้ ที่ป่าทังหมด
้
990 ไร่ เท่ากับ 10,664,460.58 กิโลกรัม โดยมวลชีวภาพและปริ มาณการกักเก็บ
คาร์ บอนสะสมอยู่ในส่วนของลาต้ นมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 79.89 รองลงมาคือ กิ่ง และใบ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 17.41 และ 2.71 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลการศึกษามวลชีวภาพและปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนของไม้ ต้นรายชนิดในพื ้นที่ป่าชุมชนบ้ านสบ
เปาใหม่ พบว่า เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) มีมวลชีวภาพสูงสุด เท่ากับ 5,119.83 กิโลกรัม/ไร่
คิ ด เป็ น ป ริ ม า ณ ก า รกั ก เก็ บ ค า ร์ บ อ น ได้ เท่ า กั บ 2,406.32 กิ โล ก รั ม /ไร่ รอ งล ง ม า คื อ ติ ้ว ข น
( Cratoxylumformosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) Gogelein) มี ม ว ล
ชี ว ภาพ 2,035.59 กิ โลกรั ม /ไร่ คิ ด เป็ น ปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนได้ เท่ า กั บ 956.73 กิ โลกรั ม /ไร่ ประดู่
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) มีมวลชีวภาพ 1,708.25 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็ นปริมาณการกักเก็บคาร์ บอนได้
เท่ากับ 802.88 กิโลกรัม/ไร่ และ ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) มีมวลชีวภาพ 1,346.66 กิโลกรัม/ไร่
คิดเป็ นปริมาณการกักเก็บคาร์ บอนได้ เท่ากับ 800.04 กิโลกรัม/ไร่ ดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่ป่าชุมชนในเขตภาคเหนือ ที่มีศึกษาปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนเหนือพื ้นดิน
ของไม้ ต้น พบว่า มีป ริ ม าณการกักเก็ บคาร์ บอนในป่ าแห่ งนี ม้ ี น้ อยกว่าพืน้ ที่ป่าชุม ชนห้ วยข้ า วก่ า อ าเภอจุน
จังหวัด พะเยา ซึ่ง เป็ น ป่ าเบญจพรรณและป่ าเต็ งรั ง มี ป ริ ม าณการกัก เก็ บ คาร์ บ อนเหนื อ พื น้ ดิ น ประมาณ
15,418.89 กิโลกรัม/ไร่ (ชัญษา กันฉิ่งและคณะ, 2016) แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับป่ าชุมชนบ้ านหนองใหญ่ จังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีปริมาณการกักเก็บคาร์ บอนเท่ากับ 6,300.35 กิโลกรัม/ไร่ (กุลธิดา คาใจ และคณะ , 2017) พบว่า
ป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่มีปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนสูงกว่า 4,471 กิโลกรัม/ไร่ ป่ าชุมชนแต่ละแห่งมีสถาน
ที่ตัง้ สภาพพื น้ ที่ ลัก ษณะของคุณ ภาพดิ น ตลอดจนชนิ ดพัน ธุ์ไม้ ที่ แ ตกต่างกัน มี ผลต่ อปริ มาณการกักเก็ บ
คาร์ บอนเหนือพืน้ ดินสะสมของป่ าแต่ละแห่ง ซึ่งสอดคล้ องกับดอกรัก มารอด และอุ ทิศ กุฏอินทร์ . (2552) ได้
กล่าวว่า มวลชีวภาพเหนือพื ้นดินและปริมาณคาร์ บอนสะสมของป่ าแต่ละประเภทขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ
เช่น ความหนาแน่นและอัตราการเจริ ญเติบโตของพืช รวมถึงปริ มาณน ้าฝน สมบัติ ของดิน และการรบกวน เป็ น
ต้ น
ตารางที่ 2 ปริ มาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์ บอนเหนือพืน้ ดินของไม้ ต้นในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ส่วนของพืช
ลาต้ น
กิ่ง
ใบ
รวม

ปริมาณมวลชีวภาพ (กก.)

ปริมาณการกักเก็บคาร์ บอน (กก.)

เฉลี่ยต่อไร

990 ไร่

เฉลีย่ ต่อไร

990 ไร่

สัดส่วน
ร้ อยละ

18,309.71
3,989.37
620.46
22,919.53

18,126,609.37
3,949,467.48
614,264.81
22,690,341.66

8,605.56
1,875.00
291.62
10,772.18

8,519,506.41
1,856,249.71
288,704.46
10,664,460.58

79.89
17.41
2.71
100.00
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ตารางที่ 3 มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์ บอนเหนือพืน้ ดิน ของไม้ ต้นรายชนิดในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่
(เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย)
มวลชีวภาพ (กิโลกรัมต่อไร่)
ปริมาณการกักเก็บคาร์ บอน (กิโลกรัมต่อไร่)
ลาดับ ชื่อพรรณไม้
ลาต้ น
กิ่ง
ใบ
รวม
ลาต้ น
กิ่ง
ใบ
รวม
1 เหียง
4,066.95 925.87 127.01 5,119.83 1,911.47 435.16 59.69 2,406.32
2 ติ ้วขน
1,630.10 345.74 59.75 2,035.59 766.15 162.50 28.08 956.73
3 ประดู่
1,367.00 291.95 49.30 1,708.25 642.49 137.21 23.17 802.88
4 ทะโล้
1,346.66 318.26 37.31 1,702.22 632.93 149.58 17.53 800.04
5 มะก่อ
990.08 205.20 37.55 1,232.83 465.34 96.44 17.65 579.43
6 ลาย
982.47
212.71 33.98 1,229.17 461.76 99.98 15.97 577.71
7 กระทงลอย
929.75
218.51 25.97 1,174.23 436.98 102.70 12.21 551.89
8 ก่อนก
876.34
174.65 34.73 1,085.72 411.88 82.09 16.32 510.29
9 สมอพิเภก
602.62 151.87 12.70 767.19 283.23 71.38
5.97
360.58
10 ก่อแพะ
577.10
115.47 22.67 715.24 271.24 54.27 10.66 336.16
11 เปล้ าใหญ่
421.00
86.62 15.88 523.50 197.87 40.71
7.46
246.05
12 เต็ง
392.06
77.98 15.24 485.28 184.27 36.65
7.16
228.08
13 ตีนนก
360.69
87.56
9.15
457.40 169.52 41.15
4.30
214.98
14 ฮ้ อยจัน่
355.02
84.82
9.40
449.24 166.86 39.86
4.42
211.14
15 มะกอกป่ า
335.75
76.83 10.31 422.90 157.80 36.11
4.85
198.76
16 ตับเต่าต้ น
274.40
57.10 10.33 341.83 128.97 26.84
4.86
160.66
17 ข้ าวสาร
233.77
45.36
9.54
288.67 109.87 21.32
4.48
135.67
18 แคหางค่าง
216.68
43.43
8.41
268.52 101.84 20.41
3.95
126.20
19 ยาบใบขาว
209.11
44.65
7.40
261.15
98.28
20.98
3.48
122.74
20 ตูมกาขาว
176.86
39.87
5.74
222.47
83.13
18.74
2.70
104.56
21 มะกอกเกลื ้อน 158.01
33.31
5.82
197.14
74.27
15.65
2.74
92.66
22 กระพี ้นางนวล 157.43
28.10
6.70
192.23
73.99
13.21
3.15
90.35
23 โมกมัน
153.43
30.77
6.06
190.26
72.11
14.46
2.85
89.42
24 พลวง
150.74
30.91
5.77
187.42
70.85
14.53
2.71
88.09
25 รัง
121.52
26.35
4.31
152.18
57.11
12.38
2.03
71.52
26 ตะครา้
119.90
25.96
4.26
150.12
56.35
12.20
2.00
70.56
27 กระพี ้เขาควาย 112.93
21.23
4.67
138.84
53.08
9.98
2.20
65.25
28 สมอไทย
95.49
20.19
3.54
119.23
44.88
9.49
1.66
56.04
29 ก้ าว
80.94
16.10
3.21
100.25
38.04
7.57
1.51
47.12
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มวลชีวภาพ (กิโลกรัมต่อไร่)
กิ่ง
ใบ
14.27
3.35
14.65
3.27
15.63
3.06
14.21
3.19
13.59
2.60
12.81
2.49
11.26
2.32
9.83
2.17
8.06
1.98
6.58
1.43
6.10
1.46
4.26
1.07
4.12
1.05
3.76
1.01
3.56
0.84
3.20
0.84
2.46
0.61
1.61
0.45

ปริมาณการกักเก็บคาร์ บอน (กิโลกรัมต่อไร่)
ลาต้ น
กิ่ง
ใบ
รวม
37.06
6.71
1.57
45.35
36.86
6.89
1.54
45.29
36.60
7.35
1.44
45.39
36.16
6.68
1.50
44.34
31.37
6.39
1.22
38.98
29.72
6.02
1.17
36.91
27.04
5.29
1.09
33.42
24.53
4.62
1.02
30.17
21.68
3.79
0.93
26.40
16.27
3.09
0.67
20.03
16.05
2.87
0.68
19.60
11.64
2.00
0.50
14.15
11.35
1.94
0.49
13.78
10.84
1.77
0.47
13.08
9.31
1.67
0.40
11.38
9.03
1.50
0.39
10.93
6.68
1.16
0.29
8.12
4.79
0.75
0.21
5.76

ลาดับ

ชื่อพรรณไม้

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

กุ๊ก
สารภีป่า
ตะแบกเกรี ยบ
แคหัวหมู
กระโดน
กางหลวง
มะขามป้อม
พระเจ้ าร้ อยท่า
โลด
ส้ มกบ
กาพี ้
คามอกหลวง
ปอขาว
กระเจียน
มันปลา
เน่าใน
กระทุ่มเนิน
สะบันงาป่ า

48
49

มะม่วงหัวแมงวัน 6.92
1.11
0.30
8.34
3.25
0.52
0.14
3.92
ติ ้วเกลี ้ยง
5.88
0.93
0.26
7.06
2.76
0.44
0.12
3.32
รวม
18,309.71 3,989.37 620.46 22,919.53 8,605.56 1,875.00 291.62 10,772.18

ลาต้ น
78.86
78.43
77.88
76.93
66.74
63.24
57.53
52.19
46.12
34.61
34.14
24.77
24.15
23.07
19.80
19.21
14.21
10.19

รวม
96.48
96.36
96.57
94.34
82.93
78.54
71.11
64.19
56.17
42.62
41.70
30.10
29.32
27.83
24.20
23.25
17.29
12.25

สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนเหนือพื ้นดินของไม้ ต้นในพื ้นที่
ป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
990 ไร่ มี
ลักษณะเป็ นป่ าเบญจพรรณผสมเต็งรั ง พบว่า มีความหลากชนิด ของไม้ ต้น 26 วงศ์ 41 สกุล 49 ชนิด วงศ์ที่พบ
มากที่ สุด ได้ แ ก่ FABACEAE พบจานวน 5 ชนิ ด คื อ ก าพี (้ Dalbergia ovata Graham ex Benth.var. ovata)
กางหลวง (Albizia chinensis (Osbeck) Merr.) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) กระพี น้ างนวล
(Dalbergia cana Graham ex Kurz) และกระพี เ้ ขาควาย(Dalbergia cultrata Graham.) รองลงมาคื อ วงศ์
DIPTEROCARPACEAE แ ล ะ ว ง ศ์ PHYLLANTHACEAE พ บ จ า น ว น 4 ช นิ ด ไม้ ต้ น ที่ พ บ ใ น ว ง ศ์
DIPTEROCARPACEAE คื อ เต็ ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus
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Roxb.) รัง (Shorea siamensis Miq.) และเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) และไม้ ต้นที่พบในวงศ์
PHYLLANTHACEAE ได้ แ ก่ มะขามป้ อ ม (Phyllanthus emblica L.) โลด (Aporosavillosa (Wall. ex Lindl.)
Baill.) มั น ปลา (Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz) และข้ าวสาร (phyllanthus columnaris
Müll.Arg.) และวงศ์ MALVACEAE พบไม้ ต้ น จ านวน 3 ชนิ ด คื อ ยาบใบยาว (Colona flagrocarpa (C. B.
Clarke) Craib) ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) ลาย (Microcos paniculata L.) มีปริ มาณมวลชีวภาพเฉลี่ย
22,919.53 กิโลกรัม/ไร่ มีปริ มาณมวลชีวภาพของพื ้นที่ป่าทังหมดเท่
้
ากับ 22,690,341.66 กิโลกรัม จึงมีปริมาณ
การกักเก็บคาร์ บอนเฉลี่ย 10,772.18 กิโลกรัม/ไร่ และมีปริมาณการกักเก็บคาร์ บอนของพื ้นที่ ป่าทังหมดเท่
้
ากับ
10,664,460.58 กิโลกรัม โดยมวลชีวภาพและปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนสะสมอยู่ในส่วนของลาต้ นมากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 79.89 รองลงมาคือ กิ่ง และใบ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.41 และ 2.71 ตามลาดับ ชนิดของไม้
ต้ นที่มีการกักเก็บคาร์ บอนมากที่สุด คือ พบว่า เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) มีปริ มาณการกัก
เก็ บ ค าร์ บอนได้ เท่ า กั บ 2,406.32 กิ โ ลกรั ม /ไร่ รองลงม า คื อ ติ ว้ ขน(Cratoxylumformosum (Jacq.)
Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) Gogelein) (956.73 กิ โลกรั ม /ไร่ ) ประดู่ (Pterocarpus
macrocarpus Kurz) (802.88 กิโลกรัม/ไร่) และทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) ( 800.04กิโลกรัม/ไร่ )
จากผลการศึกษาครัง้ นีม้ ีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการเก็บข้ อมูลในแปลงตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย นีไ้ ด้ รับการสนับสนุน จากงบประมาณกองทุน สนับสนุนงานวิจัยเพื่ อการพัฒ นา ประจาปี
งบประมาณ 2562 ประเภท การวิจยั และการสร้ างสรรค์ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น และเป็ นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัย เรื่ อง การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชในป่ าชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และได้ รับความร่ วมมืออย่างดียิ่งในการดาเนินการวิจยั จากผู้นา แกนนา
และชุมชนบ้ านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จึงขอขอบคุณไว้ ณ
โอกาสนี ้
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ประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟิ ลเตรชันของสารละลายเหล็ก
Nanofiltration Performance of Iron Solution
วุฒิกร สายแก้ ว 1* ภิรมย์ สุวรรณสม 2 วรรณา สายแก้ ว 3
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*Corresponding author: E-mail: ajkornrmu@hotmail.com

บทคัดย่ อ
การศึกษาประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟิ ลเตรชัน (เช่น การกาจัดและการลดลงของฟลักซ์)
ของสารละลายเหล็กในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารละลายเหล็กต่อ กระบวนการนาโนฟิ ลเตรชัน
โดยใช้ ชุดการทดลองแบบตายตัวที่อุณหภูมิห้อง เยื่อกรองอะโรมาติก โพลีเอมายด์แบบ NF-90 ถูกนามาใช้
ทดสอบเพื่อหาผลของคุณลักษณะทางเคมี ต่อการอุดตันของกระบวนการนาโนฟิ ลเตรชันของสารละลายเหล็ก
(ได้ แก่ FeSO4, FeCl2 และ Fe(NO3)2) ควบคุมความเข้ มข้ นของสารละลายที่ 20 mg/L ทดสอบกับพีเอช 4-5
ความแรงประจุ 0.01 M ในรู ป NaCl ผลการศึก ษาพบว่าการลดลงของฟลักซ์ขึ น้ อยู่กับ ค่า พีเ อช ฟลัก ซ์ ของ
สารละลายที่ค่าพีเอชสูงให้ ค่าการลดลงของฟลักซ์มากกว่าสารละลายที่มีค่าพีเอชต่ากว่า ขณะที่ค่าการกาจัด
ของสารละลายเหล็กให้ ค่าสูง ขึ ้น ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากค่าพีเอชที่ต่าทาให้ เพิ่มโปรตอนบนผิวของเยื่อกรองส่งผลต่อ
การลดชัน้ ความหนาภายในผิวของเยื่อกรอง ทาให้ ความเข้ มข้ นของเหล็กผ่านผิวของเยื่อกรองมากขึน้ ผลการ
ทดลองแสดงถึงการกาจัดและการลดลงของฟลักซ์ของกระบวนการนาโนฟิ ลเตรชันสารละลายเหล็ก ขึน้ อยู่กับ
คุณสมบัติสารละลายพีเอช รวมทังความเกี
้
่ยวข้ องกับคุณลักษณะทังทางกายภาพและเคมี
้
ในกระบวนการกรอง
คาสาคัญ: การลดลงของฟลักซ์; การอุดตัน; เหล็ก; นาโนฟิ ลเตรชัน; การกาจัด
Abstract
Nanofiltration performance and capacity (i.e. rejection and flux decline) of iron solution were
investigated using a dead-end test cell at room temperature. The objective of this study was to
investigate the effects of solution chemistry during nanofiltration of iron solution. An aromatic polyamide
NF-90 membrane was chosen to determine the impacts of solution chemistry on nanofiltration fouling
of iron solution (i.e. FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2). The experiments were carried out with solution in fixed
concentration about 20 mg/L, while varying solution pH from 4 to 5 and ionic strengths 0.01 M as NaCl.
The experimental results revealed that solution flux decline was dependent on solution pH. At high pH,
flux solutions showed higher flux decline than those of low solution pH, while the iron ions rejection
presented higher rejection. Such results were related to low solution pH, suggesting an increased in
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fixed charge of proton (H+), decreasing electrical double layer thickness within the membrane, thus
allowing increased iron concentration passing through the membrane surface. In conclusion, the
rejection and flux decline from aqueous solution by nanofiltration for iron ions was strongly influenced
by solution pH. The results were also attributed to both chemical and physical aspects of solution
filtration.
Keywords: Flux decline; Fouling; Iron; Nanofiltration; Rejection
Introduction
Membrane technologies have been used for water treatment, water reuse, brackish water and
seawater. [Erkanli et al.,2017] They are efficient technologies to remove contaminated water in terms
of inorganic scalants, salt solution and metals [Hakizimana et al., 2015; Weinrich et al., 2016; Xu et al.,
2010]. As conventional treatment methods cannot be always sufficient to meet discharge limits and
considering water recovery (Agtas et al. 2020), membrane processes and nanofiltration membranes
become prominent. Nanofiltration (NF), one of membrane technologies, is a membrane process, which
is considered to be an intermediate between ultrafiltration (UF) and reverse osmosis (RO) in terms of
operating conditions. NF membrane processes operate at pressures between 50 and 150 psi which
much lower than that of RO (200 to 1000 psi), but higher than that of UF (10 to 70 psi). At the present
time, NF is increasingly applied in the field of water treatment. NF can provide high water quality and
large amount of water production in the short period of operation. This can give water quality within
drinking water standards. However, membrane fouling caused by organic and inorganic substances
can be a major factor for limiting more widespread use of membrane technologies, reducing long-term
filtration, and increasing costs for membrane operation including higher labor, cleaning and
replacement. Types of membrane fouling described by many researches included pore blocking,
combined osmotic pressure and cake formation [Kiduff et al., 2004; Jarusutthirak et al., 2007 and
Mattaraj et al., 2010]
Inorganic fouling (i.e. negative and positive ions) can be a significant factor that enhances
permeate flux decline during filtration. This factor may cause an increased concentration polarization
that exceeds solubility limit, resulting in precipitation of ions (i.e. Ca2+, Mg2+, CO32−, SO42−, and PO43−).
This has been investigated by Jarusutthirak et al. [2007]. Molinari et al. [2001] investigated the
interactions between membranes (RO and NF) and inorganic pollutants (i.e.SiO 2 , NO3 − , Mn++, and
humic acid). They showed that membrane fouling was caused by the interactions between the
219

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

membranes and other ions. Other factors which can cause membrane fouling are solution pH, ionic
strength, concentration, solution composition, and operating conditions. Metal ion removal and/or
recovery using membrane filtration was depend on the chemistry of organic ligands according to
solution pH, particularly being related to the distribution of metal-ligand complexes at different levels
[Li et al., 2008, Saikaew et al., 2010 and Hongthong et al., 2012]. However, membrane filtration is
significant for removing metal ion from aqueous solution Heavy metals are one of the most important
contaminants in water and soil. The removal of heavy metals, especially iron, from wastewaters is of
critical importance. Furthermore, they cannot be degraded or destroyed easily. Iron was generally
found in ground water. Fe (II), which was soluble forms, can be oxidized to Fe (III), which can form
colloidal precipitates. This can become turbid and causes fouling effect on membrane surface. This
occurrence can become turbid and causes fouling effect on membrane surface. Saikaew et al. [2010]
indicated that nanofiltration performance (i.e. rejection and flux decline) of lead solutions solution flux
decline was dependent on solution pH, ionic strength, and type of lead solutions. Solution flux
conducted with different types of lead solutions (i.e. PbCl2 and Pb(NO3)2) decreased with increased
solution pH. Solution flux and rejection decreased further at higher ionic strengths.
Many studies showed that membrane fouling was caused by the interactions between the
membrane and other ion such as calcium and magnesium However, there was a limited research in
order to determine the effects of solution chemistry during nanofiltration of metal solution, especially
iron solution, thus, the objective of this study was to investigate the effects of solution chemistry during
nanofiltration of iron solution. The effects of solution pH were determined on nanofiltration fouling. The
discussion of this study will be adapted to improve membrane filtration for long-term operation.
Materials and Methods
Nanofiltration Membrane Characteristics
An aromatic polyamide thin-film composite NF-90 membrane, produced by Dow-FilmTec., was
chosen to determine the effect of solution chemistry on nanofiltration performance. According to the
manufacturer, the maximum operating pressure is 600 psi (or 4,137.6 kPa), maximum feed flow rate is
16 gpm (3.6 m3/hr), maximum operating temperature 113°F (45°C) and the operating pH is ranged
from 1 to 12. Free chlorine tolerance is less than 0.1 ppm. NF-90 is generally a tight NF membrane with
a very high surface roughness [Bellona, 2005]. In operation, membrane flat sheets were stored in 1%
sodium meta-bisulfite (Na2S2O5) and kept in refrigerator at 4 0C to prevent microbial activity. The water
flux characteristic was determined for 30-min operation with DI water for membrane compaction. The
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membrane permeability was determined as a slope between cleaned water flux and operating
pressures.
Analytical Method
Iron ions concentration was measured by using atomic absorption (AA) spectrometry (AAnalyst
200 Version 2, Perkin Elmer Corp.). Measurements of solution pH, conductivity and temperature were
carried out by using pH meter (Inolab pH level 1,Weilheim,Germany), and conductivity meter (Inolab
cond level 2, Weilheim,Germany), respectively. Ionic strength of samples were calculated by using a
correlation between conductivity and ionic strength of NaCl standards, I.S.[M]=0.5∑CiZi2 (Ci is the ion
concentration and Zi is the number of ions).
Flux Decline Experiments
The experiments were carried out with three liters of solution containing iron solution (i.e. FeSO 4,
FeCl2 and Fe(NO3)2) in fixed concentration about 20 mg/L, while varying solution pH from 4 to 5 and
ionic strengths 0.01 M as NaCl. As shown in Figure 1, flux decline experiments were tested by using
an 400 ml dead-end membrane filtration apparatus (Amicon 8400, USA) with magnetic stirrer
(LABINCO, LD-12) and the magnetic bar fitted into the cell provided the agitation. The velocity speed
was about 300 rpm. A membrane sheet can be fitted to the cell. The membrane active area is 41.38
cm2. The operating pressure was employed via high-pressure regulator of nitrogen cylinder. The
permeate volume was determined during filtration by using the electrical balances (Mettler Toledo
Monobloc PB-3002-S, USA). After filtration was terminated, two steps of cleaning, i.e. hydrodynamic
cleaning followed by chemical cleaning, were performed. For hydrodynamic cleaning, the membrane
sheet was cleaned with DI water, then followed with chemical cleaning, acidic solution (using citric
acid) with pH of 4 for 30-min each. After each cleaning, water fluxes at different operating pressures
were measured to determine water flux recovery.

Figure 1: Schematic of dead end filtration test cell
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Analysis of Results
The parameters taken into account were:
- The volumetric flux Jv (L/m2/h or LMH) was determined by measuring the volume of permeate
collected in a given time interval divided with membrane area by the relation:
J v = L p (P −  ) =

Qp

(1)
Where Lp is the membrane permeability; P is the transmembrane pressure;  is the osmotic
reflection coefficient;  is the osmotic pressure; Qp and A represent flow rate of permeate and the
membrane area, respectively.
- The observed rejection was calculated by the following relation:
C
(2)
% R = (1 −
)  100
A

p

Ci

Where Cp and Ci are the solution concentrations in the permeate and in the initial feed solution,
respectively.
Results and Discussions
Effects of Solution pH on Flux
The effects of the solution pH on flux decline of FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2 were carried out at pH
4 and 5 with keeping constant ionic strength 0.01 M as NaCl at 60-psi operating pressure. Iron
concentration was about 20 mg/L. These solution pH and concentration were selected due to avoid
metal precipitation at high pH [Dean, 1985] and high hydrogen ion concentration at low pH, which
could affect membrane performance. Figure 2 showed relative flux with function of operating period.
It can be seen that the rate and extent of flux decline increased with increasing solution pH. For the
solution of FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2 at the lower pH, flux solutions showed slightly higher flux decline
than those of low solution pH. Normalized permeate flux (t = 240 min) for FeSO 4, FeCl2 and Fe(NO3)2
decreased from 0.99-0.77, 0.99-0.91 and 0.99-0.85 as solution pH increased from 4 to 5 respectively.
Similar results were observed by Saikaew et al., [2010], solution flux conducted with different types of
lead solutions (i.e. PbCl2 and Pb(NO3)2) decreased with increased solution pH. Solutions having high
pH exhibited greater flux decline than those having low solution pH. This was possibly due to at low
pH, it suggested an increased fixed charge of H+, decreasing electrical double layer thickness within
membrane or both, thus decreased the concentration at the membrane surface, and enhance more
iron irons pass through membrane layer. At high pH, the membrane surface and pores become both
more negatively charged due to the presence of anion (inorganic). As a result, the pore size of the
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membrane is reduced because of the repulsion between neighbors negatively charged groups and
adopts an extended conformation. In addition, the osmotic pressure near the membrane surface
increase at high due to the high salt rejections, which decreased the driving pressure. Together, these
mechanisms lead to a decrease in permeate flux and an increase in salt rejection with pH.
Effects of Solution pH on Rejection
The effect of the solution pH on rejection of FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2 was carried out with
different solution pH from 4 to 6. Ionic strength of 0.01 M NaCl, 60 psi operating pressure and solution
concentration of 20 mg/L were maintained constant during filtration. The obtained results were
presented in Figure 3. Iron ion rejection was found to be decreased with decreasing solution pH level.
It was possibly due to at higher solution pH, membrane surface take more negative charges, thus
attracting greater iron ion. This makes iron ions easier to flow pass through the membrane layer.
Consequently, solution pH of 5 for FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2 had greater ion rejection, about 98.9799.74 %, 99.76-99.91 % and 99.93-99.98 % while low solution pH exhibited lower rejection about 98.2398.87 %, 99.47-99.78 % and 99.78-99.93 % respectively. Solution pH is very important because it
affects not only the different forms (species) in which a solute is present in a solution (changing
properties such as size, charge and hydration), but membrane characteristics (such as charge and
pore size) as well [Childress, 2007]. Thus, pH can impact water flux and solute rejection mechanisms
(namely charge and size interactions), making pH an important parameter for ion retention in NF/RO
[Richards et al., 2009; Seidal et al., 2001]. These observations can be explained by Donnan exclusion
phenomena [Donnan, 1995], and can be described by thermodynamic equilibia. Consequently, as the
membrane is negatively charged, co-ions were excluded and cations were also rejected in order to
ensure electroneutrality at both sides of the membrane.
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Figure 2 Effect of solution pH on flux decline; (a) FeSO4 (b) FeCl2 and (c) Fe(NO3)2
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Figure 3 Effect of solution pH of iron ions rejection; (a) FeSO4 (b) FeCl2 and (c) Fe(NO3)2
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Conclusions
Rejection and flux decline from aqueous solution by nanofiltration for iron ions was strongly
influenced by solution pH. Flux decline for experiment conducted in every solution decreased when
solution pH decreased. At higher solution pH, flux solutions showed higher flux decline than those of
low solution pH, normalized permeate flux for FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2 decreased from 0.99-0.77,
0.99-0.91 and 0.99-0.85 as solution pH increased respectively, while metallic ions rejection exhibited
higher rejection. Iron ions rejection was found to be decreased with decreasing solution pH. Solution
pH of 5 for FeSO4, FeCl2 and Fe(NO3)2 had ion rejection, about 98.97-99.74 %, 99.76-99.91 % and
99.93-99.98 %, while solution pH of 4 exhibited lower rejection about 98.23-98.87 %, 99.47-99.78 %
and 99.78-99.93 % respectively. The results were attributed to both chemical and physical aspects of
solution filtration. The experimental results of the study could be determined to improve system
performance by adjusting system feed solution (i.e. avoiding low solution pH and high ionic strength)
in order to control high removal efficiency and low fouling potential for long-term operation.
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยเรื่ องนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติในอาคารจัดเก็บวัตถุ
ของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ และเพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภยั ที่เหมาะสมกับ
อาคารจัดเก็บวัตถุของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ โดยมีวิธีวิจยั คือ รวบรวมข้ อมูลและศึกษาวิธีการออกแบบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยและดาเนินการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและสรุ ปผลวิจารณ์ ผลจากการออกแบบ
ให้ กบั บริษัทในการทาการตรวจสอบการติดตั ้งและปรับปรุงของอาคารเก็บแอลกอฮอล์และมีขอบเขตงานวิจยั คือ
งานวิจยั นี ้ศึกษาเฉพาะอาคารเก็บสารไวไฟที่เป็ นแอลกอฮอล์เท่านัน้ การออกแบบระบบดับเพลิงจะออกแบบยึด
หลักตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีการแบ่ง Design Area เป็ น 2 กรณี โดยแต่ละกรณี มีการ
ออกแบบ 3 ส่วนคือสปริ งเกอร์ Dike protection Surface application กรณี ที่ 1 คิดจากพืน้ ที่ที่ไกลที่สุด และ
กรณีที่ 2 คิดจากการคานึงถึงพื ้นที่ที่อนั ตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สดุ โดยทัง้ 2 กรณี ใช้ ระบบหัวกระจายน ้าผสม
โฟมดับ เพลิ ง ติ ด ตั ง้ ที่ ฝ้ า เพดานโดยเลื อ กใช้ ส ปริ ง เกอร์ แ บบหั ว คว่ า (Pendent) ประเภท Standard Spray
Sprinkler มีค่า K-11.2 จากการคานวณออกแบบ มีจานวนท่อย่อย 6 เส้ น แต่ละเส้ นมีสปริงเกอร์ จานวน 10 หัว
น า้ ยาโฟมที่ ใช้ คื อ AR-AFFF (Alcohol Resistance Aqueous Film-Forming Foam) ชนิ ด 3% โดยกรณี ที่ 1
อัตราการไหลต้ องการ ณ ท่อส่งท่อเมน คือ 1,562.99 gpm ใช้ นา้ ยาโฟมปริ มาณ 2,790 แกลลอน และใช้ นา้
466 ลบ.ม. และกรณี ที่ 2 ระบบมีอัตราการจ่ายโฟม 1,562.99 gpm ใช้ นา้ ยาโฟมปริ มาณ 2,874.78 แกลลอน
และใช้ น ้า 486 ลบ.ม.
คาสาคัญ: ของเหลวไวไฟ; ระบบป้องกันอัคคีภยั ; ระบบดับเพลิงโฟม; พื ้นทีอ่ อกแบบ
Abstract
If a fire occurs in an alcohol storage facility, it will have a wide impact on other areas. This
study aims to study the design of automatic fire extinguishing systems in flammable liquids storage
buildings and to propose guidelines for the design of fire protection systems suitable for flammable
liquids storage buildings. The scope of this research is that this research studies only flammable
alcohol storage buildings and has principles, concepts and theories to apply the design of fire
extinguishing system using foam as a fire extinguishing agent. This study will find comparisons
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between Design Area points, divided into 2 cases; each case has 3 design parts: 1) Sprinkler 2) Dike
protection and 3) Surface application, Case 1 is based on the furthest area and Case 2 is calculated
from the hazardous areas with the most alcohol, in both cases using a foam-fire sprinkler system
installed on the ceiling and using a standard type of pendent sprinkler with a K-11.2 value. Design
calculation there are 6 branch-lines, each line has 10 sprinklers. The foam solution used is AR-AFFF
(Alcohol Resistance Aqueous Film-Forming Foam) type 3%. Both cases were compared at the
required flow rate at the main pipeline, the amount of foam solution and water consumption. To learn
which cases will be more comprehensive, in which case 2 that is thought from considering the areas
that are the most dangerous with alcohol. The resulting value will cover more than just thinking in the
case of 1 furthest point.
Keywords: flammable liquids; fire protection systems; foam fire suppression system; Design Area
บทนา
การจัดเก็บวัตถุของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการเก็บภายในอาคาร
ซึง่ ทาให้ พื ้นที่ในอาคารเป็ นพื ้นที่เสี่ยงสูงในการเกิดเพลิงไหม้ หากมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ เกิดขึ ้นอาคารและบริเวณ
รอบของอาการที่จดั เก็บจะทาให้ เกิดความเสียหายกระจายเป็ นวงกว้ าง อาคารที่จดั เก็บของเหลวไวไฟประเภท
แอลกอฮอล์จึงจาเป็ นต้ องมีระบบการดับเพลิงอัตโนมัติที่ออกแบบและติดตั ้งให้ เหมาะสม ซึ่งการออกแบบระบบ
และติดตั ้งที่เหมาะสมกับอาคารที่จัดเก็บของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ โดยในปั จจุ บันอาคารที่จัดเก็บของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์จะมีการ
ออกแบบตามมาตรฐานที่ ถู ก ใช้ ในการออกแบบระบบดั บ เพลิ ง คื อ NFPA (National Fire Protection
Association)
งานศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้ จึงนาทฤษฎีของวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัยมาศึกษาและออกแบบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี เหมาะสมและให้ มีความสอดคล้ องกับกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้ งาน คือ
ระบบหัวกระจายโฟมผสมน า้ ดับ เพลิ งอัต โนมัติ ระบบSurface application และระบบ Dike protection ใน
อาคารจัดเก็บวัตถุของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ โดยที่ระบบดับเพลิงสามารถจ่ายสารดับเพลิงได้ ตาม
ต้ องการและมีปริมาณการสารองสารดับเพลิงที่ถูกต้ องในกรณีที่เลวร้ ายที่สดุ และระบบการทางานยังทางานได้
โดยปกติ โดยข้ อมูลจากการศึกษาในครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางานด้ านวิศวกรรมความปลอดภัย
และในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการออกแบบระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ ใ นอาคารจั ด เก็ บ วัต ถุ ข องเหลวไวไฟ ประเภท
แอลกอฮอล์ และเสนอแนวทางในการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภยั ที่เหมาะสมกับอาคาร จัดเก็บวัตถุของเหลว
ไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ในกรณีเลวร้ ายที่สดุ
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การตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นวรรณกรรมใช้ ในการศึกษาโดยมี
ประเด็นการค้ นคว้ าเป็ นดังต่อไปนี ้ หลักการและวิธีการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภยั
ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Extinguishing System)
ประเภทของโฟมดับ เพลิง (Fire Fighting Foam) โฟมดับเพลิ งจะมี คุณ สมบัติในการสร้ างฟองโฟม
(Finished Foam) และมี บ ทบาทของการเคลือบผิวจะแยกเชือ้ เพลิงออกจากเปลวไฟกัน้ การรั บอากาศเข้ าสู่
กระบวนการเผาไหม้ ทาให้ เกิดเพลิงไหม้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้ พื ้นผิวของเชื ้อเพลิงเย็นลง
อัตราส่วนการขยายตัวของโฟมคานวณโดยการวัดปริ มาตรของโฟมที่เกิดขึน้ หลั งจากที่เติมนา้ และ
อากาศแล้ วเปรี ยบเทียบกับปริ มาตรของโฟมที่ใช้ น ้ายาโฟมเข้ มข้ น (Foam Concentrate) ที่ยงั ไม่ได้ มีการผสมกับ
น ้าและอากาศเพื่อการใช้ งานโดยน ้ายาโฟมเข้ มข้ นสามารถแบ่งได้ เป็ นประเภทดังต่อไปนี ้
1. โฟมโปรตีน (Protein Foam) มีสารเติมแต่งโปรตีนสัตว์ การใช้ โฟมโปรตีนอาจมีประสิทธิภาพสาหรับ
การดับเพลิงของไฮโดรคาร์ บอน แต่ไม่ก่อตัวเป็ นฟิ ล์มบนพื ้นผิวของเชื ้อเพลิงและสามารถดูดซับเชื ้อเพลิงบางส่วน
ลงในโฟมซึง่ อาจทาให้ โฟมเกิดความล้ มเหลวในการรักษาการลอยตัวคลุมเหนือเชื ้อเพลิง
2. ฟลูออโรโพรพินโฟม (Fluoroprotein Foam) เป็ นโฟมโปรตีนที่มีสารเติมแต่งฟลูออโรเคมีทาให้ การ
ไหลของโฟมมีความสะดวกมากขึ ้นด้ วยความต้ านทานต่อการดูดซับของเชื ้อเพลิง โฟมฟลูออโรโพรพินฟิ ล์มขึ ้นรูป
(FFFP) นัน้ มีประสิทธิภาพมากกว่าโฟมฟลูออโรโปรตีนในการใช้ งานที่มีสิ่งกี ดขวางระหว่างฟิ ล์มกับโฟมและ
เชื ้อเพลิง
3. Aqueous Film-Forming Foam (AFFF) เป็ นโฟมสังเคราะห์ที่ทาการเคลือบของเหลวที่ติดไฟได้ มาก
ที่สดุ เนื่องจากความสามารถในการสร้ างฟิ ล์มที่มนี ้าบางๆที่แยกโฟมออกจากเชื ้อเพลิงช่วยเพิ่มความสามารถของ
โฟมในการเคลือบ เป็ นโฟมทางเลือกสาหรับการป้องกันอัคคีภยั ของเครื่ องบินส่วนใหญ่พร้ อมใช้ งานและเป็ นที่
นิยมใช้ สาหรับการใช้ งานของของเหลวไวไฟและติดไฟได้
4. โฟมที่ทนแอลกอฮอล์ (Alcohol-Resistant Foam) ใช้ สาหรับป้องกันการจุดไฟติดไฟจากแอลกอฮอล์
โฟมประเภท ARC มีเมื่อโฟมชนิดนีถ้ ูกฉีดเข้ าไปที่เชือ้ เพลิงก่อให้ เกิดเมมเบรนระหว่างโฟมกับเชื ้อเพลิงเพื่ อกัน
ไม่ให้ เชื ้อเพลิงสัมผัสกับอากาศได้ 5. โฟมเคมีขึ ้นอยู่กับการเริ่ มต้ นของปฏิกิริยาเคมีภายในสารละลายโฟมเพื่อ
สร้ างฟองอากาศในโฟม โฟมเหล่านีล้ ้ าสมัยเมื่อมีการแนะนา AFFF และฟลูออโรโปรตีน (สหโชค สกุลเผือก,
2560, น.19-20)
ปฏิกิริยาของโฟมดับเพลิงคือการลดอุณหภูมิ ที่ผิวของเชือ้ เพลิงเหลวให้ ต่ากว่าอุณหภูมิของจุดติดไฟ
(ignition point) จึงสามารถลดอุณหภูมิของไอเชื ้อเพลิงที่เกิดขึน้ ทาให้ เกิดแนวขวางกั ้นเชิงกายภาพระหว่างผิว
เชื ้อเพลิงเหลวและอากาศ กาจัดก๊ าซออกซิเจน หรื อทาให้ ก๊าซออกซิเจนเจือจางจากอากาศบริ เวณรอบ ๆ เปลว
ไฟ เจือจางปริ มาณเชื ้อเพลิงเหลวด้ วยสารเฉื่อย ลดปริ มาณของอนุมลู อิสระที่ทาให้ เกิดการเผาไหม้ (Gagnon,
1998, p.36)
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ภาพที่ 1 ปฏิกิริยาของโฟมดับเพลิงกับเชื ้อเพลิง
ที่มา: Design of special hazard & fire alarm systems Robert M.Gagnon
ขอบเขตงานวิจัย
1. งานวิจยั นี ้ศึกษาเฉพาะอาคารเก็บสารไวไฟที่เป็ นแอลกอฮอล์เท่านัน้
2. ศึกษาเฉพาะระบบดับเพลิงทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ ระบบน ้าผสมโฟม
3. ศึกษาเฉพาะมาตรฐานป้องกัน อัคคีภยั ของ NFPA (National Fire Protection Association)
ทังหมด
้
4 ฉบับคือ
1. NFPA 11: Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam
2. NFPA 13 :Standard for the Installation of Sprinkler Systems
3. NFPA 16 :Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray
Systems
4. NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้
เพือ่ ให้ ทราบถึงการออกแบบอาคารที่ถกู ต้ องตามหลักวิศวกรรมและถูกต้ องตามมาตรฐาน National
Fire Protection Association และสามารถเสนอข้ อดี – ข้ อเสียของระบบป้องกันอัคคีภยั แต่ละระบบในพื ้นที่
เดียวกันได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กระบวนการและวิธีการศึกษา
ในการศึกษานี ้เป็ นการศึกษาการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัตอิ าคารเก็บแอลกอฮอล์ โดยมีวธิ ี
การศึกษาดังนี ้
1. รวบรวมข้ อมูลของอาคารเก็บแอลกอฮอล์
2. ศึกษา NFPA และ มาตรฐาน วสท.
3. กาหนดค่าปั จจัยค่าต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์และออกแบบ
4. นาปั จจัยที่ได้ มาวิเคราะห์และออกแบบ
5. สรุปผลและวิจารณ์ โดยจะทาการสรุปผลจากการออกแบบให้ กบั บริษัทในการทาการตรวจสอบการ
ติดตั ้งและปรับปรุง
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หลักวิเคราะห์ และออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติโดยใช้ โฟม
ระบบดับเพลิงในอาคารเก็บแอลกอฮอล์จะมีกรณีที่ศกึ ษาอยู่ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 คิดจากพื ้นที่ที่ไกล
ที่สดุ และกรณีที่ 2 คิดจากการคานึงถึงพื ้นที่ที่อนั ตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สดุ โดยแต่ละกรณีจะมีการคานวณ 3
ส่วน ดังนี ้
ระบบดับเพลิงโดยใช้ สปริงเกอร์
จะต้ องมีการฉี ดนา้ ผสมโฟมที่ปริ มาณ ไม่น้อยกว่า 0.4 gpm/ft2 โดยพืน้ ที่ที่ใช้ ออกแบบการคานวณ
3,000 ft2 และพื ้นที่ป้องกันของหัวกระจายน ้าผสมโฟมดับเพลิง ต้ องไม่เกิน 100 ft2 จากนันค
้ านวณหา
1. อัตราการการไหลที่หวั กระจายน ้าดับเพลิงทีม่ ีความต้ องการน ้ามากที่สดุ หรื อหัวที่ไกลที่สดุ ดังแสดงในสมการ
ที่ 1
Q = As x d ...................... (1)
Q = อัตราการไหลน ้าผสมโฟม (gpm), As = พื ้นที่ครอบคลุมของหัวกระจายน ้าผสมโฟมดับเพลิง 1 หัว
(ft2), d = ค่าความหนาแน่น (gpm/ ft2)
2. ความดันต่าสุดที่หวั กระจายน ้าดับเพลิงที่ไกลที่สดุ ดังแสดงในสมการที่ 2
...................... (2)
P = แรงดันน ้าผสมโฟม (psi), Q = อัตราการไหลน ้าผสมโฟม (gpm), K = discharge coefficient
(gpm/sqrt(psi))
3. ค่าความเสียดทานในระบบท่อเพื่อหาค่าความดันและอัตราการไหลที่ต้องการใช้ งานสามารถวิเคราะห์ ได้ จาก
สมการ โดยใช้ สตู ร Hazen-William ดังแสดงในสมการที่ 3

...................... (3)
Pf = ความดันสูญเสียในท่อ friction loss (psi/ft), Q = อัตราการไหล (gpm) C = friction
coefficient, d = inside diameter (in), L = equivalent pipe length ความยาวของท่อ (ft)
แรงดันสูญเสียจากความสูงดังแสดงในสมการที่ 4
Pe = 0.433 x h ...................... (4)
Pe = ความดันสูญเสียเนือ่ งจากความสูง (psi), h = ความสูง (ft)
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การออกแบบระบบ Surface application
1. คานวณพื ้นที่ผวิ ของเชื ้อเพลิงในถัง
A= π r 2
A = พื ้นที่ผิวของถัง , r = รัศมีของถัง
2. กาหนดอัตราการใช้ งาน 0.15 gpm/ft2 และเวลาทีใ่ ช้ ในการพ่นพื ้นผิวเชื ้อเพลิงในถัง 55 นาที
3. คานวณอัตราการจ่ายโฟมและปริมาณโฟม (Discharge rate and foam concentrate quantity)
D = (A) x R)
Q = (A) x (R) x (T) x (%)
Q = ปริมาณโฟมเข้ มข้ น (gallon), D = อัตราการไหลของโฟม (gpm), A = พื ้นที่ผิวของเชื ้อเพลิงในถัง
R = อัตราการใช้ งาน, T = เวลาที่จ่ายโฟม, % = เปอร์ เซ็นต์สาหรับโฟมที่เลือกทัง้ 1%, 3% หรื อ 6%
4. กาหนดจานวนอุปกรณ์กระจายฟองแบบคงที่โดยที่ถงั เส้ นผ่านศูนย์กลาง 2.8 ให้ มีจดุ จ่าย 1 จุด
5. กาหนดปริมาณโฟเส้ นท่อเสริมท่อ hose
6. คานวณปริมาณโฟม
Ds = (N) x (50 gpm)
Qs = (N) x (50 gpm) x (Ts) x (%)
Ds = อัตราการจ่ายโฟมเพิ่มเติม (gpm), Qs = ปริมาณโฟมเข้ มข้ นเสริ ม (แกลลอน), N = จานวนสาย
ท่อ, Ts = เวลาที่ท่อระบาย, % = เปอร์ เซ็นต์ความเข้ มข้ นแสดงเป็ นทศนิยม, 50 gpm = ความต้ องการขันต
้ ่า (ต่อ
hose line)
การออกแบบระบบ Dike protection
1. คานวณหาพื ้นที่เขื่อนกั ้น A = (dike length) x (dike width)
2. กาหนดอัตราการใช้ งานและเวลาการจ่าย
อัตราการใช้ งาน (D) = 0.10 gpm / ตารางฟุตสาหรับจุดจ่ายคงที่
เวลาปล่อย (T) = 30 นาที สาหรับของเหลวไวไฟ(จุดวาบไฟต่ากว่า 100 ° F)
3. คานวณอัตราการจ่ายโฟมและปริมาณโฟม (Discharge rate and foam concentrate
quantity)
D = (A) x (R)
Q = (A) x (R) x (T) x (%)
Q = ปริมาณโฟมเข้ มข้ น (gallon), D = อัตราการไหลของโฟม (gpm), A = พื ้นที่ผิวของถัง, R = อัตรา
การใช้ งาน, T = เวลาที่จ่ายโฟม, %= เปอร์ เซ็นต์สาหรับโฟมที่เลือกทัง้ 1%, 3% หรื อ 6%
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4. กาหนดจานวนอุปกรณ์การจ่ายโฟม
N = (2L+2W)/30
N = จานวนอุปกรณ์, L = ความยาวของเขื่อน, W = ความกว้ างของเขื่อน
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากผลวิเคราะห์งานวิจยั นี ้ต้ องศึกษาพื ้นที่การวิเคราะห์ออกแบบ (design area) เป็ น 2 กรณี เพื่อ
หากรณี ที่เลวร้ ายที่สุด (worst case) ว่าหากเกิดเพลิงไหม้ กรณี ใดจะต้ องการนา้ มากที่สุด โดย กรณี ที่ 1 จะให้
พื น้ ที่ design area เลือ กจากหัว สปริ งเกอร์ จุดที่ อยู่ไกลจากปั๊ ม ดับ เพลิ งมากที่ สุด และกรณี ที่ 2 จะให้ พื น้ ที่
design area เลือกจากจุดที่มีพื ้นที่ทอี่ นั ตรายมากที่สดุ
กรณีท่ี 1 คิดจากพืน้ ที่ท่ไี กลที่สุด
กรณีท่ี 2 คิดจากพืน้ ที่อนั ตรายที่สุด(ครอบคลุม
ถังใบใหญ่ สุด)

ภาพที่ 2 ภาพแสดงพื ้นที่การออกแบบทัง้ 2 กรณี
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จากการวิเคราะห์ทงกรณี
ั้
ที่1 พื ้นที่ design area เลือกจากหัวสปิ งเกอร์ จดุ ที่อยูไ่ กลจากปั๊ มดับเพลิงมาก
ที่สดุ และกรณีที่2 จะให้ พื ้นที่ design area เลือกจากจุดที่มีพื ้นที่ที่อนั ตรายมากที่สดุ ผู้ศกึ ษาทาการเปรี ยบเทียบ
ระบบดั บ เพลิ ง ทั ง้ 3 ระบบคื อ ระบบ สปริ ง เกอร์ ระบบ Surface application และระบบ Dike protection
เนื่องจากว่าเป็ นระบบที่เหมาะสมกับการออกแบบสาหรั บอาคารเก็บสารไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ และสามารถ
แสดงการวิเคราะห์ได้ ดงั แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางตัวอย่างการวิเคราะห์การออกแบบทัง้ 3 ระบบ
กรณีท่1ี คิดจากพืน้ ที่ท่ไี กลที่สุด
1. ระบบหัว 1. เริ่มจากจุดที่ 1(หัวสปริงเกอร์ ที่ 1)
กระจายนา้
อัตราการไหล Q = As x d
ผสมโฟม
Q = 36.73 gpm
ดับเพลิง (สปิ ง
ความดันที่ต้องการ
เกอร์ )
P = 10.75 psi
2. เริ่มจากหัวสปริงเกอร์ ที่ 1 ไปจุดที่ 2 ใช้
ท่อขนาด 1-1/2 นิ ้ว
เส้ นผ่าศูนย์กลางในท่อ 1.610 นิ ้ว
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ 120
มีความยาวตามแนวเส้ นท่อ 10.3 ฟุต
มีความยาวจากหัวสปริงเกอร์ ไปท่อย่อย
0.5 ฟุตข้ องอ 90 - 1 ตัว มีความยาว
เทียบเท่า 4 ฟุต
ดังนัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟุต
Pf = 0.74 psi
Pe = 0.433 x h = -0.22 psi
ความดันสูญเสียโดยรวม
10.75 + 0.74 - 0.22 = 11.27
3. กระบวนการนีจ้ ะถูกวิ เคราะห์ ต่อเนื่อง
ไปยังจุดต่างๆ ของพื ้นที่ที่ออกแบบ
4. การวิเคราะห์มาถึงจุดที่ 7 ไปจุด A ใช้
ท่อขนาด 4 นิ ้ว
เส้ นผ่าศูนย์กลางในท่อ 4.026 นิ ้ว
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กรณีท่ี 2 คิดจากพืน้ ที่อนั ตรายที่สุด
(ครอบคลุมถังใบใหญ่ สุด)
1. เริ่มจากจุดที่ 4 (หัวสปริงเกอร์ ที่ 4)
อัตราการไหล Q = As x d
Q = 36.73 gpm
ความดันที่ต้องการ
P =10.75 psi
2. เริ่มจากหัวสปริงเกอร์ ที่ 4 ไปจุดที่ 5
ใช้ ท่อขนาด 1-1/2 นิ ้ว
เส้ นผ่าศูนย์กลางในท่อ 1.610 นิ ้ว
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ 120
มีความยาวตามแนวเส้ นท่อ 10.3 ฟุต
มีความยาวจากหัวสปริงเกอร์ ไปท่อย่อย 0.5
ฟุต ข้ องอ 90 - 1 ตัว มีความยาวเทียบเท่า
4 ฟุต
ดังนัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟุต
Pf = 0.74 psi
Pe = 0.433 x h = -0.22 psi
ความดันสูญเสียโดยรวม
10.75 + 0.74 - 0.22 = 11.27
3. กระบวนการนี ้จะถูกวิเคราะห์ต่อเนื่องไป
ยังจุดต่างๆ ของพื ้นที่ที่ออกแบบ
4. การวิเคราะห์มาถึงจุดที่ 10 ไปจุด A ใช้
ท่อขนาด 4 นิ ้ว
เส้ นผ่าศูนย์กลางในท่อ 4.026 นิว้
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กรณีท่1ี คิดจากพืน้ ที่ท่ไี กลที่สุด

กรณีท่ี 2 คิดจากพืน้ ที่อนั ตรายที่สุด
(ครอบคลุมถังใบใหญ่ สุด)
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ 120
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ 120
มีความยาวตามแนวเส้ นท่อ36.05ฟุต
มีความยาวตามแนวเส้ นท่อ 5.15 ฟุต
ข้ อต่อตัว Tee 1 ตัว มีความยาวเที ยบเท่า ข้ อต่อตัว Tee 1 ตัว มีค วามยาวเทีย บเท่ า
20 ฟุต
20 ฟุต
ดังนัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟุต ดังนัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟุต

2.ระบบ
Surface
application

Pf = 1.04 psi
Pe = 0.433 x h = 0
ความดันสูญเสียโดยรวม
P6-7 + 1.04 + 0 = 16.53 psi
Q 7-A = Q6-7 + Q7 = 241.26 gpm
5. กระบวนการนีจ้ ะถูกวิเคราะห์ ต่อเนื่อง
ไปยังจุดต่างๆของพื ้นที่ที่ออกแบบไปจนถึง
จุดท่ อเมนนา้ ดับ เพลิงอัต ราการไหลและ
แรงดันที่ต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน
คือ 1,219.58 gpm ที่ 27.47 psi
ปริ มาณน ้ายาโฟม AR-AFFF 3% ในเวลา
90 นาที ใช้ น ้ายาโฟม
0.03x1,219.58x 90 = 2392.87 แกลลอน
ปริมาณน ้าที่ใช้ = 415 ลบ.ม.
1.พื ้นที่ครอบคลุมถัง 8 ใบ
A = 449.4 ft2
2. อัตราการไหลของโฟม (gpm)
D = (A) x (R)
= 449.4 x 0.15
= 67.41 gpm
3. ปริมาณโฟมเข้ มข้ น (gallon)
Q = (A) x (R) x (T) x (%)
= 111.26 x 0.15 x 55 x0.03
= 111.23 gallon
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Pf = 0.47 psi
Pe = 0.433 x h = 0
ความดันสูญเสียโดยรวม
P6-7 + 0.47 - 0.22 = 15.95 psi
Q 7-A = Q6-7 + Q7 = 241.26 gpm
5. กระบวนการนี ้จะถูกวิเคราะห์ต่อเนื่องไป
ยังจุดต่างๆของพื ้นที่ที่ออกแบบไปจนถึงจุด
ท่อเมนน ้าดับเพลิงอัตราการไหลและแรงดัน
ที่ต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน
คือ 1,220.04 gpm ที่ 26.89 psi
ปริ ม าณน า้ ยาโฟม AR-AFFF 3% ในเวลา
90 นาที ใช้ น ้ายาโฟม
0.03x1,220.04 x 90 = 2394.10 แกลลอน
ปริมาณน ้าที่ใช้ = 425 ลบ.ม.
1.พื ้นที่ครอบคลุมถัง 13 ถัง
A = 787 ft2
2. อัตราการไหลของโฟม (gpm)
D = (A) x (R)
= 787 x 0.15
= 118.05 gpm
3. ปริมาณโฟมเข้ มข้ น (gallon)
Q = (A) x (R) x (T) x (%)
= 178.78 x 0.15 x 55 x0.03
= 194.78 gallon

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

กรณีท่1ี คิดจากพืน้ ที่ท่ไี กลที่สุด

กรณีท่ี 2 คิดจากพืน้ ที่อนั ตรายที่สุด
(ครอบคลุมถังใบใหญ่ สุด)

4.เส้ นท่อเสริม (hose line) กาหนด 50 gpm
อัตราการจ่ายโฟมเพิม่ เติม (gpm)
Ds = (N) x (50 gpm) = 1 x 50 = 50 gpm
5.เส้ นท่อเสริม (hose line) กาหนด 50 gpm
ปริมาณโฟมเข้ มข้ นเสริม 55 นาที
Qs = (N) x (50 gpm) x (Ts) x (%) = 1 x50 x 55 x 0.03 = 82.5 gallon
3.ระบบ Dike 1. พื ้นที่เขื่อนกั ้นA = (dike length) x (dike width) A=2260 ตารางเมตร
protection 2. อัตราการไหลของโฟม (gpm)
D = (A) x (R) = 2,260 x 0.10 = 226 gpm
3. ปริมาณโฟมเข้ มข้ น (gallon)
Q = (A) x (R) x (T) x (%) = 2,260 x 0.1 x 30 x 0.03 =203.4 gallon
จากการวิเคราะห์ ระบบดับเพลิงข้ างต้ น ซึง่ มีการศึกษาทัง้ 2 กรณีซึ่งจะต่างกันตรงที่ Design Area ซึ่ง
จะส่งผลกับปริ มาณนา้ ที่ใช้ ปริ มาณโฟมที่ใช้ โดยกรณีที่ 1 เป็ นพืน้ ที่ ที่ไกลที่สุด มีอัตราการจ่ายโฟม 1,562.99
gpm ใช้ นา้ ยาโฟมปริ มาณ 2,790 แกลลอน และใช้ นา้ 466 ลบ.ม. และกรณี ที่ 2 คิดจากการคานึงถึงพื น้ ที่ที่
อัน ตรายมี แอลกอฮอล์ม ากที่สุด ต้ อง มี อัตราการจ่ายโฟม 1,562.99 gpm ใช้ น า้ ยาโฟมปริ ม าณ 2,874.78
แกลลอน และใช้ นา้ 486 ลบ.ม. ดังนัน้ การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดจึงต้ องใช้ ปริ มาณโฟมดับเพลิงและนา้ ที่
นามาผสมโฟมในการคิดที่กรณีที่ 2 คือ คิดจากพื ้นที่อนั ตรายที่สดุ (ครอบคลุมถังใบที่ใหญ่ที่สดุ )
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึกษาค้ นคว้ าการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภยั ผู้วิจยั ได้ ตดั สินใจเลือกการออกแบบระบบดับเพลิง
แบบน ้าผสมโฟมเนื่องจากสภาพการทางานที่สถานที่จริ งเป็ นอาคารที่มีระบบอากาศเชื่อมต่อกันทังอาคารและมี
้
ช่องเปิ ด อีกมากมายและประตูเป็ นแบบบานเปิ ด ปิ ดธรรมดาไม่ไ ด้ เป็ นระบบอัตโนมัติทาให้ ไม่เหมาะกับการ
ออกแบบโดยใช้ ก๊าซดับเพลิงอีกทังอาคารที
้
่เก็บแอลกอฮอล์เป็ นอาคารที่ มีขนาดสูง 6 เมตร หากใช้ ก๊าซต้ องใช้
จานวนมากทาให้ ไม่ค้ มุ กับทุนที่จะเสียไปจึงเลือกวิธีอื่นผู้วจิ ยั จึงได้ เลือกใช้ การดับเพลิงด้ วยน ้าผสมโฟมที่สามารถ
ดับเพลิงที่สารตั ้งต้ นเป็ นแอลกอฮอล์ได้ ดี ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สรุปผลการออกแบบไว้ ดงั นี ้
ผู้วิจัยได้ ออกแบบระบบดับเพลิงน า้ และโฟมไว้ ด้วยกันทัง้ หมด 3 ส่วน โดยพืน้ ที่ Design Area จะ
แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
กรณี ท่ี 1. คิดจากพืน้ ที่ท่ีไกลที่สุด ใช้ ระบบหัวกระจายนา้ ผสมโฟมดับเพลิงติ ดตั ้งที่ฝ้าเพดาน
โดยเลื อ กใช้ สปริ งเกอร์ แ บบหัว คว่ า (Pendent) ประเภท Standard Spray Sprinkler มี ค่ า K-11.2 จากการ
คานวณออกแบบ มีจานวนท่อย่อย 6 เส้ น แต่ละเส้ นมีสปริ งเกอร์ จานวน 10 หัว ทาให้ ต้องใช้ สปริงเกอร์ จานวน
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60 หัว โดยอัตราการไหลและแรงดันที่ต้องการ ณ ท่อส่งท่ อเมน คือ 1,219.58 gpm ที่ 27.47 psi โดยใช้ น ้ายา
โฟมที่ จานวน 841.5 แกลลอน ที่ ระยะเวลาการฉี ดนา้ ยาโฟม 90 นาที ระบบ Dike protection การดับ เพลิง
ภายในทานบกั ้น จาการคานวณออกแบบต้ องมี หัวจ่ายแบบติดตั ้งอยู่กับที่ (fixed discharge outlets) ทังหมด
้
13 หัวจ่าย โดยมีอตั ราการจ่ายโฟมที่ 226 gpm ที่ปริมาณโฟมเข้ มข้ น 203.4 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดน ้ายา
โฟม 30 นาที ระบบ Surface application เป็ นการฉีดลงไปในถังเก็บแอลกอฮอล์ให้ เป็ นฟิ ล์มไม่ให้ แอลกอฮอล์
ผสมกั บ อากาศ จากการออกแบบก าหนดจ านวนอุ ป กรณ์ ก ระจายฟองแบบคงที่ (minimum number of
discharge outlet) ใช้ อปุ กรณ์ Foam chamber จานวน 1 ชุด โดยมีอตั ราการจ่ายโฟมที่ 117.41 gpm ที่ปริมาณ
โฟมเข้ มข้ น 193.73 แกลลอน ที่ ระยะเวลาการฉี ดนา้ ยาโฟม 55 นาที นา้ ยาโฟมที่ใช้ คื อ AR-AFFF (Alcohol
Resistance Aqueous Film-Forming Foam) ชนิ ด 3% ในกรณี ที่ 1 รวมทั ง้ 3 ระบบมี อั ต ราการจ่ า ยโฟม
1,562.99 gpm ใช้ น ้ายาโฟมปริมาณ 2,790 แกลลอน และใช้ น ้า 466 ลบ.ม.
กรณีท่ี 2. คิดจากการคานึงถึงพืน้ ที่ท่อี ันตรายมีแอลกอฮอล์ มากที่สุด ใช้ ระบบหัวกระจายน ้า
ผสมโฟมดับเพลิงติดตั ้งที่ฝ้าเพดานโดยเลือกใช้ สปริ งเกอร์ แบบหัวคว่า (Pendent) ประเภท Standard Spray
Sprinkler มีค่า K-11.2 จากการคานวณออกแบบ มีจานวนท่อย่อย 6 เส้ น แต่ละเส้ นมีสปริ งเกอร์ จานวน 10 หัว
ทาให้ ต้องใช้ สปริ งเกอร์ จานวน 60 หัว โดยอัตราการไหลและแรงดันที่ต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน คือ 1,614.09
gpm ที่ 27.47 psi โดยใช้ นา้ ยาโฟมที่ จานวน 2874.78 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดนา้ ยาโฟม 90 นาที
ระบบ Dike protection การดับเพลิงภายในทานบกั ้น จาการคานวณออกแบบต้ องมี หัวจ่ายแบบติดตั ้งอยู่กับที่
(fixed discharge outlets) ทัง้ หมด 13 หัว จ่ าย โดยมี อัต ราการจ่ า ยโฟมที่ 226 gpm ที่ ป ริ ม าณโฟมเข้ ม ข้ น
203.4 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดนา้ ยาโฟม 30 นาที ระบบ Surface application จากการออกแบบกาหนด
จานวนอุปกรณ์ กระจายฟองแบบคงที่ (minimum number of discharge outlet) ใช้ อุปกรณ์ Foam chamber
จานวน 1 ชุดต่อถัง โดยมีอตั ราการจ่ายโฟมที่ 168.05 gpm ที่ปริ มาณโฟมเข้ มข้ น 277.78 แกลลอน ที่ระยะเวลา
การฉีดน ้ายาโฟม 55 นาที น ้ายาโฟมที่ใช้ คือ AR-AFFF (Alcohol Resistance Aqueous Film-Forming Foam)
ชนิด 3% ในกรณี ที่ 1 รวมทัง้ 3 ระบบมีอัตราการจ่ายโฟม 1,562.99 gpm ใช้ นา้ ยาโฟมปริ มาณ 2,874.78
แกลลอน และใช้ น ้า 486 ลบ.ม.
โดยสรุ ปแล้ วในการออกแบบระบบดับเพลิงครัง้ นีผ้ ้ ูวิจยั เห็นว่าการออกแบบระบบดับเพลิงการคิดใน
กรณีที่ 2 คิดจากการคานึงถึงพื ้นที่ที่อนั ตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สดุ ค่าที่ได้ มาจะครอบคลุมมากกว่าการคิดใน
กรณีที่ 1. จุดไกลที่สดุ
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงพื ้นที่การออกแบบทัง้ 2 กรณี
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้ อมูล เพื่อลดระยะเวลาการประมาณราคา
สาหรับการเสนอราคาในงานระบบระบายอากาศ จากการศึกษากระบวนการดาเนินงานพบว่าบริษัท ตัวอย่างให้
ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ด้านประมาณราคาเป็ น คนดาเนิน การในการประมาณราคา พบว่ า ใช้ ร ะยะเวลาในการ
ประมาณราคาเป็ นระยะเวลานาน จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวจึง ได้ ทาการศึกษาและออกแบบ กระบวนการ
สร้ างระบบจัดการฐานข้ อมูลสาหรับการประมาณราคาในงานระบบระบายอากาศ โดยการพัฒนาซอฟท์แวร์ โดย
ใช้ ภาษา PHP CodeIgniter framework และพัฒนาฐานข้ อมูลสาหรับการประเมินราคาต้ นทุนด้ วย MariaDB
(My SQL) โดยโปรแกรมนี ้จะเป็ นในรูปแบบ Web Base Application ในการจัดเก็บข้ อมูลเพื่อช่วยลดระยะเวลา
ในการประมาณราคาของ งานออกแบบระบบระบายอากาศ ผลจากการทาวิทยานิพนธ์นี ้ช่วยให้ ผ้ ปู ระมาณราคา
ทางานได้ สะดวกยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ สามารถเก็บประวัติการเสนอราคา ราคาวัสดุและบริ การ ประเมินต้ นทุนในการ
ดาเนินโครงการ รวมถึงลดระยะเวลาการประมาณราคาโดยเฉลี่ย 73% ของระยะเวลาในการดาเนินงานเดิม
คาสาคัญ: การประมาณราคา ,การจัดการฐานข้ อมูล ,ระบบระบายอากาศ ,การออกแบบแอปพลิเคชัน
Abstract
An objective of this research is to develop database program for reducing time for estimating
quotation of ventilation system work. From operational study found company estimate cost run
operation by experience as a result a long time to do estimate from the aforementioned issues, a study
and design was conducted. The process of creating a database management system for cost
estimation in ventilation systems. System Developing the software using the PHP CodeIgniter
framework and developing a database for cost estimation by MariaDB (My SQL). This program will be
in the form of web base application to store the data to help reduce the estimated time of the cost of
ventilation system work result of this thesis has made it more convenient for the estimator to work. As
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a result, bidding history can be kept. Price of materials and services Estimate the cost of running the
project. Including a reduction of the estimated time an average of 73% of the original operating time.
Keywords: Estimate, Data Management, Ventilation, Application Design
บทนา
การประมาณราคาสาหรับงานวิศวกรรมนับว่าเป็ นเรื่ องยุ่งยากซับซ้ อน และใช้ เวลามาก โดยทั่วไปงาน
ออกแบบทางด้ านวิศวกรรมซึ่งจะต้ อ งมีการประมาณราคาของอุปกรณ์ และวัสดุต่ าง ๆ ที่ อยู่ใ นแบบ โดย
จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลจานวนมากนามาใช้ ในการประเมิน โดยข้ อมูลนันมากจากแหล่
้
งต่าง ๆ เช่น จากข้ อมูลซื ้อขาย
ในอดีต จากการติดต่อสอบถามราคากับซัพพลายเออร์ การค้ นหาข้ อ มูลจากอินเตอร์ เน็ต การประเมินราคาโดย
ผู้รับเหมาช่วง เป็ นต้ น ซึง่ การประเมินราคาเหล่าถ้ าไม่มีข้อมูลที่จดั เก็บไว้ อย่างเป็ นระบบจะทาให้ เสียเวลาที่ใช้ ใน
ประเมินเป็ นอย่างมาก อีกทังยั
้ งมีโอกาสที่ข้อมูลของต้ นทุนจะผิดพลาดอีกด้ วย ดังนันจากปั
้
ญหาเหล่านี ้จึงได้ มี
การพยายามใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ มาช่วยในการจัดเก็บข้ อมูล และประมาณราคาในแบบของงานด้ าน
วิศวกรรม
โดยที่ระบบระบายอากาศเป็ นระบบที่ต้องมีการนาเอาอากาศบริ สทุ ธิ์จากภายนอก เข้ ามาเติม ในบริเวณ
ที่ มีผ้ ูอยู่อาศัยในปริ มาณที่พอเพียง และมีการระบายอากาศเสีย (Exhaust) ออกไปทิง้ เพื่อรักษาคุณภาพของ
อากาศภายในอาคาร ซึ่งในการประมาณราคานัน้ จาเป็ นต้ องอาศัยความเข้ าในด้ านการออกแบบระบบ และ
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการทางาน เพราะไม่อย่างนันอาจท
้
าให้ การประมาณราคาผิดพลาดเป็ นอย่างมาก เช่น การ
ออกแบบมากเกินความจาเป็ น จ้ างงานคนที่มากเกินไป โดยที่สาเหตุเ หล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการสูญเสียด้ าน
เงินทุน ความเชื่อมัน่ จากลูกค้ า และโอกาสในการเสนอราคา
การเสนอราคาของบริ ษัทตัวอย่างนัน้ โดยส่วนใหญ่ เป็ นการเสนอราคาแบบโครงการ (Project) โดยที่
ประเภทของมูลค่างานนันค่
้ อนข้ างที่จะหลากหลาย ตั ้งแต่มลู ค่าหลักพันจนถึงหลักล้ าน บริ ษัทกรณีที่ศึกษานัน้
จัดอยู่ในกลุ่มบริ ษัทผู้รับเหมารายย่อย ประสบปั ญหาในเรื่ องของการเสนอราคาแบบโครงการ จากขัน้ ตอน
กิจกรรม การดาเนินงานทังหมด
้
ปั ญหานันจั
้ ดอยู่ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์ และประเมินราคา ด้ วยข้ อจากัดของ
บุคลากร ระยะเวลาในการเสนอราคาที่จากัด และข้ อมูลประกอบการเสนอราคา จึงทาให้ บางโครงการไม่ได้ รับ
การพิจารณาในการรับเลือก
จากการศึกษา และเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น ในขันตอนการประมาณราคาเพื
้
่อเสนอราคาของบริษัทกรณีศกึ ษา
ในช่วงมกราคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 จานวน 60 ตัวอย่าง โดยที่จะแสดงสัดส่วนของระยะเวลาในแต่
ละขันตอนเป็
้
นสัดส่วนเปอร์ เซ็นต์ แต่เนื่องจากแต่ละโครงการมีขนาด และมูลค่างานที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถ
บอกเป็ นเวลาเฉลี่ยแต่ละขัน้ ตอนได้ โดยที่ขนั ้ ตอนที่ใช้ เวลามากที่สุด คือ ขัน้ ตอนของการสอบถามราคาวัสดุ /
อุปกรณ์ รวมถึงราคาค่าแรง/เหมา ซึ่งเป็ นกิจกรรมขันตอนที
้
่ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอก อีกทังยั
้ งรวมถึงความ
ไม่ชดั เจนของข้ อมูลกล่าว คือ มักจะรวมราคาทังของค่
้
าวัสดุ และค่าแรงรวมกันทังหมด
้
โดยไม่ได้ แยกรายละเอียด
ของข้ อมูลอย่างชัดเจนทาให้ มีความอยากลาบากในการประมาณราคา เป็ นเหตุผลหนึ่งทาให้ ต้นทุนสูง และราคา
ของใบเสนอราคานันสู
้ งเกินไปจนไม่ได้ รับการเลือกในการว่าจ้ างงานของลูกค้ า
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จากปั ญหาดังกล่าว และข้ อมูลเบื ้องต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาทางแก้ ปัญหานีโ้ ดยมุ่งเน้ นในลด
ระยะเวลาการสืบค้ นข้ อมูล และลดเวลาการประมาณราคาเพื่อเสนอราคาให้ กับลูกค้ าลง และยังส่งผลทาให้ การ
เสนอราคางานมีประสิทธิภาพมากกว่ าปั จจุบนั ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยศึกษา และหาแนวทางที่จะลด
ปั ญหาทัง้ ในเรื่ องของเวลา การได้ มาซึ่งข้ อมูล ตัวเลขต่าง ๆ การจัดเก็บข้ อมูลการสืบค้ นข้ อมูลเฉพาะบริ ษัท
กรณีศกึ ษาเท่านัน้
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
โดยทางผู้วิจยั ได้ กาหนดไว้ 3 ประการคือ
1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้ อมูลสาหรับการประเมินราคา
2) เพื่อช่วยลดเวลาในการประมาณราคาของโครงการ
3) เพื่อช่วยในการประมาณราคาของต้ นทุนที่ใช้ ในโครงการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด และทฤษฎีการประมาณราคางานโครงการ
การประมาณราคา (Cost Estimate) ความหมายของการประมาณราคา หมายถึ ง การค านวณหา
ปริ มาณวัสดุ ค่า แรง และค่าดาเนินการที่ราคาใกล้ เคียงกับค่าใช้ จ่ายจริ งมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ
ค่าแรง ค่าใช้ จ่ายเครื่ องมือเครื่ องจักร และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้ าน
ระยะเวลาของการทางาน ดังนันการประมาณราคาจึ
้
งไม่ใช่ราคาที่แท้ จริง แต่ประมาณราคาให้ ใกล้ เคียงกับความ
เป็ นจริงมากที่สดุ
ความรู้พนื ้ ฐานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศ คือ การทาให้ อากาศเกิดการไหลเวียน และถ่ายเทภายในอาคารโดยการออกแบบตัว
อาคารให้ มีช่องระบายอากาศเข้ า-ออกหรื อ การเติมอากาศบริ สทุ ธิ์เข้ าไปภายในอาคาร ระบบระบายอากาศนัน้
แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 1) ระบบจ่ายอากาศมักถูกนาไปใช้ ในการควบคุมอุณหภูมิ และความชืน้ ภายในอาคารหรื อ
บริ เวณทางาน นอกจากนีย้ ังถูกนามาใช้ งานร่ วมกับระบบดูดอากาศเพื่อทาหน้ าที่จ่ายอากาศเข้ ามาทดแทน
อากาศส่วนที่ถูกดูดหรื อ ระบายออกไป 2) ระบบดูดอากาศเป็ นระบบที่นิยมใช้ เพื่อลดความเข้ มข้ นหรื อ ควบคุม
การแพร่กระจายของสารปนเปื อ้ นไม่ให้ เข้ าไปปะปนกับอากาศในบริ เวณทางานหรื อ สิ่งแวดล้ อม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบสารสนเทศที่ได้ รับการออกแบบให้ มีความสัมพันธ์กัน เพื่อการ
จัดการในด้ านการประมวลผล เก็บรักษา วิเคราะห์ และกระจายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และ
ประสานงานเพื่อการควบคุมการทางานในองค์กร(อรรถกร,2548)
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ขัน้ ตอนในการดาเนินงานวิจัย
การออกแบบฐานข้ อมูลสาหรับบริ ษัทกรณีศึกษาเป็ นการจัดทาการประมาณราคาสาหรับบริ ษัทรับเหมา
การจัดทาราคานันมี
้ ความสาคัญมาก เพราะนันหมายถึ
้
งโอกาสในการได้ รับงาน ดังนันการจั
้
ดทาราคาเพื่อเข้ า
ร่ วมประมูลงานควรมีความรวดเร็ ว ถูกต้ องแม่นยา เพื่อเป็ นการลดระยะเวลาในการจัดทาราคา และเอกสาร
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ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดที่จะใช้ วธิ ีการจัดการโดยใช้ ฐานข้ อมูล MariaDB (MySQL) และใช้ โปรแกรม PHP CodeIgniter
Framework น ามาแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ใ ช้ ง านมี ค วามสะดวกมากขึ น้ และลดระยะเวลาในการ
ดาเนินการ โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีการดาเนินงานวิจยั มีขัน้ ตอนการดาเนินงานดังแสดงภาพที่ 1

ศึกษาระบบการทางานในปั จจุบัน

ศึกษาท ษ ีและงานวิจยั ที ่
เกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา

ออกแบบระบบประมาณราคา

ไม่ผ่า น

ตรวจสอบระบบและ
แก้ไข

ผ่าน
ประเมิณผลการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
สรุ ปผลวิจ ยั และข้อเสนอแนะ

จัดทารู ปเล่ม สารนิพนธ์

ภาพที่ 1 ขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทในกรณีศึกษา
กรณีศกึ ษานี ้ บริษัท กรเอ็นจิเนียริ่งการช่าง จากัด เป็ นบริษัทรับเหมาก่อสร้ าง และซ่อมบารุง โดยลูกค้ าส่วน
ใหญ่เป็ นภาคอุตสาหกรรม ได้ แก่โรงงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล ลักษณะงานที่โดดเด่นได้ แก่
งานบริ การด้ านการออกแบบ การผลิต และติดตัง้ งานระบายอากาศภายในโรงงาน และสถานศึกษา โดยมี
ลักษณะงานเป็ นการออกแบบพร้ อมติดตั ้งท่อระบายอากาศ สาหรับระบายอากาศภายในอาคาร(Exhaust) ทาง
บริ ษัทได้ มีโครงสร้ างรู ปแบบบริ ษัทขนาดเล็ก ประกอบไปด้ วยฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ ายการเงิน และ
บัญชี และฝ่ ายผลิต และติดตั ้ง โดยการดาเนินการด้ านการผลิตจะเน้ นหาผู้รับเหมาช่วงเป็ นผู้ผลิตติดตั ้ง
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
1) การออกแบบระบบงานใหม่ พบปั ญหาในเรื่ องการประมาณราคาและการสืบค้ นข้ อมูล เนื่องจากไม่มี
ระบบการจัดการฐานข้ อมูลที่ ขาดการเชื่อมโยงของข้ อมูล ส่งผลให้ เกิดการล่าช้ าในการทาใบเสนอราคา และการ
สืบค้ นเอกสาร ทาออกแบบกระบวนการทางานใหม่ โดยใช้ โปรแกรมออกแบบช่วยในการทาใบรายการวัสดุ
(BOQ) เพื่อช่วยในการประมาณราคา
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2) ขัน้ ตอนในการออกแบบโปรแกรม การสร้ าง E-R diagram เพื่อจาลองความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลที่
เกี่ยวกัน การออกแบบฐานข้ อมูลจะช่วยให้ มองเห็นโครงสร้ างงานที่ชดั เจนขึ ้น เป็ นแผนภาพที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือ
สาหรับจาลองข้ อมูลซึง่ ประกอบไปด้ วย เอนทิตี ้ (Entity) และความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลที่เกิดขึ ้น

ภาพที่ 2 แผนผัง ER-Diagram

ภาพที่ 3 แสดง Data Flow Diagram
การออกแบบโครงสร้ างระบบฐานข้ อมูล จึงได้ ทาการออกแบบเพือ่ ให้ เกิดระบบงานแบบใหม่ โดยได้ ทาการ
ออกแบบผังกระแสข้ อมูล (Data Flow Diagram; DFD) ของข้ อมูลระบบงานใหม่
3) การออกแบบโครงสร้ างของฐานข้ อมูล การออกแบบโครงสร้ างของฐานข้ อมูลนันช่
้ วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถ
มองภาพรวมของโปรแกรมได้ ดียิ่งขึ ้น และยังช่วยทาให้ จดั ความสัมพันธ์ของข้ อมูล และเอกสารได้ อย่างเป็ นระบบ
การออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการฐานข้ อมูล
ในส่วนของการสร้ างฐานข้ อมูลนันได้
้ ยึดแนวทางในการพัฒนาระบบขันตอนในการประมาณราคาแบบใหม่
้
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณราคาของฝ่ ายวิศวกรรม โดยนาการใช้ โปรแกรม PHP CodeIgniter
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Framework มาประยุกต์ใช้ ในการเข้ ามาช่วยลดเวลาในการสืบค้ นข้ อมูล ช่วยทาการตัดสินใจการการเลือกสินค้ า
หรื อ การบริการ จากซัพพลายเออร์ ส่งผลให้ ลดต้ นทุนของวัตถุดิบ และยังช่วยในการจัดการด้ านการข้ อมูลซึ่งทา
ให้ ผ้ ปู ระมาณราคาทางานได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว และง่ายมากยิ่งขึ ้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่างสามารถสืบค้ นข้ อมูล
วัสดุ/อุปกรณ์ การบริการ ตัวแทนจาหน่าย ราคา และการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
สรุ ปผลการ และประเมินผลการดาเนินงานวิจัย
จากการศึกษาปั ญหาที่พบ และทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในกระบวนการประมาณราคา
เพื่อเสนอราคาให้ กบั ลูกค้ า พบว่าสาเหตุเกิดจากความล่าช้ าในการประมาณราคา
การขอราคาจากซัพพลายเออร์ หรื อ ผู้รับเหมาช่วง และไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้ อมูล ทาให้ เกิดการรอคอย และ
ล่ า ช้ า ในการประมาณราคา ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ น าโปรแกรมประมาณราคาเข้ ามาช่ ว ยในการ
แก้ ปัญหาการจัดทาระบบการจัดการฐานข้ อมูลเพื่อลดเวลาในการนาเสนองานให้ กับลู กค้ าได้ สะดวก รวดเร็ ว
ง่ายต่อการเข้ าถึงข้ อมูล และนาเสนอราคาได้ อย่างมีประสิทธิภาพของระบบ
ผลการทดลองและอภิปรายผล
การดาเนินของผลการวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการลดเวลาในการสืบค้ นหาข้ อมูล ลดเวลาในการประมาณ
ราคา และใช้ ฐานข้ อมูลในการช่วยคานวนต้ นทุนให้ ใกล้ เคียงกับกั บต้ นทุนที่ใช้ จริ งมากที่สุด เพื่อช่วยในการ
ทางานในด้ านวิศวกรรม ด้ านการตลาด และการเสนอราคา
ผลการศึกษาพัฒนาโปรแกรม
ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณราคาในการจัดการฐานข้ อมูลสาหรับ
การประมาณราคาในงานระบบระบายอากาศโดยใช้ โปรแกรม PHP CodeIgniter Framework ซึ่งเป็ นโปรแกรม
ที่ใช้ ในการออกแบบฐานข้ อมูล และเก็บเอกสารรายงานต่าง ๆ โดยทางผู้วิจยั ได้ ทาการออกแบบโครงสร้ างของ
โปรแกรมไว้ ดงั นี ้
Home&Login

ฐานข้อมูล

ตัง้ ค่าระบบ

ฐานข้อมูล

สิทธิผใู้ ช้งาน

ลูกค้า

ประมาณราคา

ผูใ้ ช้งาน

ซัพพลายเออร์

ใบเสนอราคา

วัสดุ/บริการ

ภาพที่ 4 แผนผังโครงสร้ างของโปรแกรม
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1. หน้ าต่างสาหรับการเข้ าใช้ งานโปรแกรม
ผู้ใช้ ทาการเข้ าสู่โปรแกรมโดยเข้ าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรมเพื่อให้ หน้ าต่างเมนูนัน้ ได้ เปิ ดขึน้ มาซึ่ง
จาเป็ นต้ องเข้ าสู่ระบบ (Log-In) โดยทาการกรอกชื่อ และรหัสในการเข้ าใช้ งาน หลังจากผู้ใช้ งานทาการกรอกชื่อ
รหัส และทาการยืนยันเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรแกรมจะทาตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อทาการเข้ าโปรแกรม ดังแสดงภาพ
ด้ านล่าง

ภาพที่ 5 แสดงหน้ าเมนูเข้ าระบบของโปรแกรม
2. หน้ าต่างหลักของโปรแกรม
หลังจากได้ ทาการเข้ าสู่ระบบแล้ วจากนันโปรแกรมจะเปลี
้
่ยนหน้ าต่างไปยังหน้ าหลักของโปรแกรมซึง่ มี
เมนูหลักซึง่ ประกอบไปด้ วยเมนู
3. ตั ้งค่าระบบ
เป็ นเมนูสาหรับจัดการสิทธิของผู้ใช้ งานในระบบว่าผู้ใช้ งานแต่ละคนมีหน้ ที่ในการเข้ าใช้ งานโปรแกรมมาก
น้ อยเพียงใด โดยสิทธิเหล่านันจะขึ
้
้นอยู่กบั ผู้ดแู ลระบบ (Admin) ของโปรแกรมเป็ นผู้จดั การโดยที่จะแบ่งออกเป็ น
อีก 2 หัวข้ อ คือสิทธิของผู้ใช้ งาน และผู้ใช้ งาน

สิทธิของผู ้ใช ้งาน

ผู ้ใช ้งาน

ภาพที่ 6 แสดงหน้ าเมนูตั ้งค่าระบบ
4. ฐานข้ อมูล
เป็ นเมนูสาหรับการจัดเก็บข้ อมูลต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งเป็ นหัวข้ อหลัก ๆ ได้ 3 หัวข้ อ คือ ลูกค้ า ผู้ขาย/
ผลิตและ วัสดุ/บริการ
1) ลูกค้ า (Customer) เป็ นฐานข้ อมูลในการจัดการเกี่ยวกับลูกค้ า โดยสามารถเพิ่ม แก้ ไข และลบ
ข้ อมูลได้ โดยที่ฐานข้ อมูลของลูกค้ านันประกอบไปด้
้
วย ชื่อลูกค้ า รหัสลูกค้ า ประเภทของลูกค้ า เลขผู้เสียภาษี ที่
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อยู่ เบอร์ โทร และสามารถปริ น้ หรื อ ส่งข้ อมูลออกเป็ นไฟล์ Excel PDF และข้ อมูลแบบ CSV (การเก็บข้ อมูลแบบ
ตัวเลข) ดังแสดงในภาพด้ านล่าง
2) ซัพพลายเออร์ เป็ นฐานข้ อมูลในการจัดการเกี่ยวกับข้ อมูลของซัพพลายเออร์ ของบริษัทโดยเก็บ
รายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้ า โดยสามารถทาการสร้ างข้ อมูลของลูกค้ าใหม่ โดยประกอบไปด้ วยข้ อมูลของ ชื่อ
ของซัพพลายเออร์ ที่อยู่ เลขนิติบคุ คล เป็ นต้ น
3) วัสดุ และบริ การ เป็ นฐานข้ อมูลในการจัดการเกี่ยวกับข้ อมูลของวัสดุ และบริ การของบริ ษัท ที่
สามารถทาการเก็บ ลบ และแก้ ไขข้ อมูลของวัสดุ และบริ การ เช่น ราคา ผู้จดั จาหน่าย อีกทังยั
้ งสามารถทาการ
ค้ นหารายการสินค้ าได้ อีกด้ วย
5.บันทึกรายการ
เป็ นหัวข้ อสาหรับไว้ ในการประมาณราคาของโครงการโดนเป็ นการนาข้ อมูลจากแบบที่ได้ ทาการเขียน
ไว้ และจากผู้ประมาณการที่มีความชานาญในการงานระบบระบายอากาศโดยที่ในการประมาณราคาหรื อ เสนอ
ราคานันจะท
้ าการดึงข้ อมูลที่ได้ จดั เก็บไว้ ในฐานข้ อมูลที่ได้ สร้ างไว้ จากฐานข้ อมูลลูกค้ า ฐานข้ อมูลซัพพลายเออร์
และฐานข้ อมูลวัสดุ และบริการ ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้ อดังนี ้

ภาพที่ 7 หน้ าต่างแสดงฐานข้ อมูลของลูกค้ า

ภาพที่ 8 หน้ าต่างแสดงฐานข้ อมูลของซัพพลายเออร์
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1) ประมาณราคา โดยหัวข้ อนี ้จะเป็ นการสร้ างใบประมาณราคาจากรายการวัสดุ และบริ การ จาก
รายการที่ ไ ด้ บัน ทึ ก ไว้ จะแสดงราคาขาย และราคาซื อ้ จากผู้ จัด หาสิ น ค้ า (Supplier) หรื อ ผู้ รั บ เหมาช่ ว ง
(Subcontractor)
2) ใบเสนอราคา เป็ นหัวที่เกี่ยวกับการสร้ างใบเสนอราคา ซึง่ ประกอบไปด้ วยฐานข้ อมูลที่ใช้ จดั เก็บ
สร้ าง แก้ ไข สร้ างใบเสนอราคาในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ทางบริษัทได้ สร้ างใบเสนอราคาให้ กบั ลูกค้ า

ภาพที่ 9 ตัวอย่างใบเสนอราคา (Quotation)
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ งานก่ อน และหลังการใช้ งานโปรแกรมประมาณราคา
จากปรับปรุ งการดาเนินงานโดยการประมาณราคาตามกระบวนการที่ได้ วางการปรับปรุ งการประมาณ
ราคาไว้ โดยสามารถลดระยะเวลาโดยรวมของการประมาณราคาลงได้ จากการทดสอบการใช้ งานของโปรแกรม
การประมาณราคาเมื่อเทียบกับการประมาณราคาระบบเดิมกับระบบใหม่ โดยการจับเวลาการทางานแบบใหม่
โดยให้ พ นัก งาน ซึ่ง ไม่ ได้ มี ห น้ า ที่ ป ระมาณราคามาท าการประมาณราคาในโครงการตัวอย่ าง โดยทาการ
เปรี ยบเทียบโครงการในการประมาณราคาทังสิ
้ ้น 10 โครงการซึ่งเป็ นโครงการที่ได้ ทาการดาเนิวานไปเรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยได้ แสดงการเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ ในการประมาณราคาด้ วยวิธีการเดิม กับวิธี การที่ได้ ปรับปรุง รวมถึง
การเปรี ยบเทียบต้ นทุนที่ได้ ทาการดาเนินการก่อสร้ าง กับการประมาณราคาของต้ นทุนด้ วยโปรแกรมซึ่งได้
แสดงผลการเปรี ยบเทียบดังตารางที่ 1
สรุ ปผลการดาเนินงาน
จากผลการทดสอบใช้ งานโปรแกรมการประมาณราคาที่ใช้ ฐานข้ อมูลนัน้ ได้ พบว่าโปรแกรมสามารถช่วยใน
การบริหารจัดการข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดี โดยสามารถลดเวลาในการประมาณราคาคิดเป็ นร้ อยละ 73 อีกทังยั
้ งช่วย
ในการประมาณต้ นทุนทาให้ สามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นโดย
เทียบกับต้ นทุนจริ งที่เกิดขึน้ มีความแตกต่างกัน 16และช่วยในการจัดส่งข้ อมูลให้ สามารถเข้ าถึงกันได้ อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ ้น

250

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบการประมาณราคาของโปรเจคตัวอย่าง
เวลาในการประมาณราคา
ต้ นทุนของโครงการ
(ชัว่ โมง)
บาท
โครงการที่
ใช้ โปรแกรม
ระบบบเดิม
ระบบใหม่
ต้ นทุนที่ใช้ จริง
ประมาณราคา
1
44.0
8.0
24,000
27,900
2
33.0
8.0
38,000
45,150
3
33.0
8.0
33,000
40,000
4
25.0
8.0
25,000
30,000
5
38.0
8.5
110,000
130,000
6
33.0
8.0
50,000
60,000
7
46.0
16.5
200,000
240,000
8
25.0
8.0
35,000
42,000
9
25.0
8.0
39,000
45,700
10
25.0
8.0
28,000
32,700
รวม
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษางานวิจยั เรื่ องการออกแบบ และการสร้ างระบบการจัดการฐานข้ อมูลสาหรับการประมาณราคา
ในงานระบบระบายอากาศ กรณีศึกษา บริ ษัทผู้ผลิต และติดตั ้งระบบระบายอากาศ ได้ มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาโปรแกรมฐานข้ อมูลสาหรับการประเมินราคา เพื่อช่วยในการประมาณราคาได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
กล่าว คือ ช่วยในการลดเวลาที่ใช้ ในการประมาณราคา มีฐานข้ อมูลในการจัดเก็บราคาวัสดุ และงานบริการ ช่วย
ในการคาดการณ์ต้นทุนที่ใช้ ในแต่ละโปรเจคได้ ซึ่ งทาให้ สามารถวางแผนในการทางานได้ ดียิ่งขึ ้น โดยงานวิจยั
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ดงั นี ้
1. โปรแกรมสามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลลูกค้ า ข้ อมูลราคาวัสดุ และบริ การ
ประวัติของข้ อมูลใบเสนอราคาที่ได้ เคยเสนอราคาไป ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในกรณีศึ กษานี ้ ทาให้ ลดข้ อผิดพลาด
ในการเสนอราคา พร้ อมทังมี
้ ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบราคาที่เคยนาเสนอในอดีตได้ อีกด้ วย
2. สามารถลดเวลาในการประมาณราคาเมื่อเทียบ ระยะเวลาในการทางานกับระบบงานเก่า เนื่องจาก
สามารถลดเวลาในการสืบค้ นข้ อมูลใบเสนอราคาเก่า ราคาวัสดุ และราคางานรับเหมาช่วง ลดลงได้ เป็ นอย่าง
มาก ซึง่ สามารถลดระยะเวลาที่โดยรวมได้ ถึงร้ อยละ 73 กล่าว คือ ถ้ าไม่นบั รวมกับเวลาที่ใช้ ในการเขียนแบบแล้ ว
ระยะเวลาที่ใช้ ในการประมาณราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1 วันเพียงเท่านัน้
251

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

3. ตัวโปรแกรมนันยั
้ งสามารถประมาณราคาต้ นทุนที่ต้องใช้ ในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการนาข้ อมูลนี ้มาใช้ ในการบริหารงานในด้ านการจัดการเพราะ ทาให้ วางแผนในการทางานได้ ดียิ่งขึ ้นในกรณี
ที่ต้องจัดสรรต้ นทุนที่มีอย่างจากัดของบริ ษัทที่เป็ นรู ปแบบ SME (Small and Medium Enterprises) ซึ่งเงินสด
เป็ นสิ่งที่สาคัญมากในการดาเนินธุรกิจของบริษัท SME
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Utilization of Konjac for Supplementation in Northern Thai Sausage
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาการใช้ ประโยชน์ จ ากบุ ก เพื่ อ เสริ ม ในไส้ อั่ ว โดยมี ก ารน าบุ ก ไข่ (Amorphophallus
oncophyllus) มาแปรรูปให้ เป็ นผงบุกด้ วยกระบวนการอบแห้ ง แล้ วนามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของบุกสดและผงบุก พบว่า ผงบุกมีค่าพลังงาน ใยอาหารที่ไม่ละลายนา้ ใยอาหารที่ละลายนา้ โปรตีน ไขมัน
คาร์ โบไฮเดรต ใยอาหารทัง้ หมด ค่าสี L*, a* และ b* และค่าความหนืด มีค่าเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุกสด จากนันน
้ าผงบุกไปใส่เสริมในไส้ อวั่ ที่ปริ มาณร้ อยละ 5 และ 10 แล้ วนามา
วิเคราะห์ ห าปริ ม าณของสารประกอบหลักในอาหาร จากนัน้ ท าการทดสอบความชอบของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้ อั่วผสมผงบุก ในด้ าน สี กลิ่น รสเผ็ด รสเค็ม เนือ้ สัมผัส และความชอบ
โดยรวม พบว่า ไส้ อวั่ ที่เสริมผงบุกทัง้ 2 ระดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับไส้ อวั่ ที่ไม่เสริมผงบุก มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ในด้ านกลิ่น เนื ้อสัมผัส รสเผ็ด รสเค็ม และความชอบโดยรวม โดยผู้บริ โภคให้
คะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ระดับชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง ซึง่ การเสริม ผงบุกด้ วยปริ มาณร้ อยละ 5 ใน
ผลิตภัณฑ์ไส้ อวั่ ได้ คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สดุ
คาสาคัญ: บุกไข่; ไส้ อวั่ ; ผงบุก
Abstract
The study of utilization of konjac for supplementation in northern Thai sausage by using
Amorphophallusoncophyllus to powder from drying process and analyze the chemical and physical
properties of both fresh and konjac powder found that the konjac powder contains energy, insoluble
dietary fiber, soluble dietary fiber, protein, fat, carbohydrate, total fiber, color value L*, a*, b*, and
viscosity have been significantly increased (P≤0.05) when compared to the fresh konjac. The
proximate analysis of quantity of main ingredients after mixed the konjac powder in the northern Thai
sausage at 5 and 10% were analyzed. The northern Thai sausages were evaluated with sensory
attributes such as color, odor, texture, spicy, salty and overall acceptability scores for all samples. It
was found that the sausage mixed with 5 and 10% of konjac powder compared to the control (0%)
had significant (P≤0.05) in odor, texture, spicy, salty and overall acceptability attributes. The
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panelists have a preference for slightly and like moderately. The highest rating from the panelists is
the mixing of 5% konjac powder in the northern Thai sausage.
Keywords: Amorphophallusoncophyllus; northern Thai sausage; konjac powder
บทนา
บุกไข่ (Amorphophallusoncophyllus) หรื อบุกเนือ้ ทราย เป็ นพืชหัวอยู่ในวงศ์ Araceae ซึ่งถือเป็ น
บุกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี พบได้ หลายจังหวัดในประเทศไทย ได้ แก่ นครราชสีมาปราจีนบุรี พิษณุโลก น่าน
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน ในปั จจุบันจะเห็นได้ ว่ ามี การแปรรู ป และการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
อาหารจากบุกให้ มีความหลากหลาย เพื่อให้ เป็ นทางเลือกสาหรับกลุ่มผู้บริโภค
เนื่องจากในหัวบุกมีสารสาคัญ คือ กลูโคแมนแนน (glucomannan) ซึ่งเป็ นเส้ นใยอาหาร (dietary
fiber) ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ระดับไขมั นในเส้ นเลือด บาบัดอาการท้ องผูก ใช้
เป็ นอาหารควบคุมนา้ หนัก โดยไม่มีผลข้ างเคียงต่ออวัยวะอื่นๆ ในร่ างกาย และในอุตสาหกรรมอาหารนาผงบุ
กกลูโคแมนแนนมาใช้ เป็ นสารให้ ความข้ นหนืดและทาให้ เกิดเจลในผลิตภัณฑ์แยมและเจลลี่ ใช้ เป็ นสารให้ ความ
ข้ นหนืดและความคงตัวในผลิตภัณฑ์ประเภทอิมัลชัน่ ใช้ เพื่อทดแทนไขมันและเพิ่มเส้ นใยอาหารในผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเนือ้ สัตว์ รวมทัง้ ใช้ เป็ น สารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ เนื ้อสัตว์สตู รลดไขมันและไขมันต่า เช่น แฮม
ไส้ กรอก กุนเชียง ลูกชิ ้นเนื ้อมีทโลฟ (meat loaves) เนื ้อปลาบดแปรรูป (surimi) เป็ นต้ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพิ่ม
ความแข็งแรงของเจล ปรับปรุงเนือ้ สัมผัสของอาหาร และช่วยเพิ่มสมบัติในการอุ้มนา้ และเก็บรักษาความชืน้
ให้ กับอาหารให้ ดีขึ ้น รวมทังยั
้ งเป็ นการเสริมใยอาหารให้ กบั ผลิตภัณฑ์ด้วย (ชาลีดา บรมพิชยั ชาติกลุ และคณะ,
2563)
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์แปรรู ปจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่นิยมรับประทานทัว่ ไปในกลุ่มผู้บริ โภค แต่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจะให้ ค่าพลังงานสูง มีปริ มาณไขมันมากแต่มีปริ มาณเส้ นใยน้ อย การบริ โภคอาหารที่มีไขมันสูง และใย
อาหารต่ามีความสัมพันธ์กับภาวะของโรคเรื อ้ รัง (chronic diseases) เช่น โรคมะเร็งลาไส้ โรคอ้ วน และโรคเส้ น
เลื อดอุด ตัน (วัน เพ็ ญ แสงทองพิ นิ จ , 2553) ผงบุก จึงมี การน ามาใช้ เสริ มในกระบวนการแปรรู ป อาหารจาก
เนื ้อสัตว์มากขึ ้น เพื่อลดปริ มาณไขมันและเป็ นตัวช่วยเพิ่มเส้ นใยอาหารในผลิตภัณฑ์ และยังคงมีคุณสมบัติทาง
ประสาทสัมผัสเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค (ฉวีวรรณ พันธ์ใชยศรี และคณะ, 2557)
เนื่องจากคุณสมบัติของหัวบุกเมื่อนามาทาการผลิตแบบแห้ งแล้ วทาให้ เป็ นผง สามารถนามาใช้ เสริ ม
ในผลิตภัณ ฑ์ ไส้ อั่ว ซึ่งเป็ นอาหารพืน้ บ้ านภาคเหนือ และเป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่นิ ยมบริ โภคในภาคเหนือ แต่ไส้ อั่ว
จัดเป็ นอาหารที่มีไขมันปริ มาณสูงแต่มีใยอาหารต่า ดังนัน้ การเสริ มผงบุกจะทาให้ ไส้ อั่วมีพลังงานลดลง มีใย
อาหารเพิ่มขึ ้นได้ รวมทังช่
้ วยเพิ่มสมบัติในการอุ้มน ้าของผลิตภัณฑ์ให้ มีน ้าหนักที่ไม่ลดลงไปมากเมื่อผ่านการทา
ให้ สกุ งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของบุกสดและผงบุก จากนัน้ นาผงบุก
มาใช้ เสริ มลงในไส้ อวั่ ด้ วยปริมาณที่แตกต่างกัน และทาการศึกษาปริ มาณของสารประกอบหลักในอาหาร อีกทัง้
ทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้ อวั่ ผสมผงบุก
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การแปรรูปบุกเพื่อทาให้ เป็ นผงบุก
ในงานวิจยั นี ้ใช้ บุกไข่ (Amorphophallusoncophyllus) จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาทาการแปรรูปให้
เป็ นผงด้ วยการนามาปอกเปลือก แล้ ว ฝานให้ เป็ นแผ่ นบางๆ จากนัน้ แช่ในสารละลาย โพแทสเซียมเมตาไบ
ซัลไฟต์ (KMS) 0.1% แล้ วล้ างด้ วยน ้าเปล่าและขี ้เถ้ าในอัตราส่วน 2:1 นามาทาให้ แห้ งด้ วยตู้อบลมร้ อน (Hot air
oven: FD115, Binder, Germany) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง บดให้ ละเอียดด้ วยเครื่ อง
บดสมุนไพร แล้ วนามาร่ อนผ่านรูตะแกรงขนาด 40 mesh ได้ เป็ นผงบุก แล้ วนาไปวิเคราะห์ สมบัติทางเคมีและ
กายภาพเพื่อเปรี ยบเทียบกับบุกสด
การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของบุกสดและผงบุก
การวิเคราะห์ สมบัติทางเคมี
1) ปริมาณใยอาหารที่ไม่ละลายน ้า และใยอาหารที่ละลายน ้า (AOAC, 2010)
2) ปริมาณโปรตีน (AOAC, 2016)
3) ปริมาณไขมัน (AOAC, 2016)
4) ปริมาณคาร์ โบไฮเดรต (คานวณจากผลต่างของ 100 และผลรวมทังหมด)
้
5) ความชื ้น (AOAC, 2016)
6) เถ้ า (AOAC, 2016)
7) ใยอาหารทังหมด
้
(crude fiber) (AOAC, 2016)
8) ค่าพลังงาน (energy) (AOAC, 2016)
9) ค่า water activity (aw) ด้ วยเครื่ อง Water activity meter (Aqua Lab model series 3, Decagon
Device Inc., USA)
10) ค่า pH ด้ วยการนาบุกสดและผงบุกประมาณ 10 กรัม เติมน ้ากลัน่ ประมาณ 50 มิลลิลิ ตร หากเป็ นบุก
สดนามาปั่ นให้ เข้ ากัน ส่วนผงบุกนามาผสมกับน ้ากลัน่ แล้ ว ใช้ แท่งแก้ วคนให้ เข้ ากัน แล้ ววัดค่า pH ด้ วยเครื่ องมือ
pH meter (pH meter: 510, Eutech Instruments, Singapore)
11) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable Acidity; TA) (AOAC, 2016)
12) ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ (Total Soluble Solid, TSS) ด้ วยเครื่ อง hand refractometer (PAL-α,
Atago, Japan)
การวิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพของผงบุก
1) ค่าสี L*, a* และ b* ด้ วยเครื่ องมือ Color-meter (Color-meter: CR-300, Minolta, Japan)
2) การเกิดเจล (สมบัติด้านความหนืด) ด้ วยเครื่ อง Rapid visco amylograph; RVA (RVA 4500, Perten
Instruments, Spain)
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาค่าที่ได้ จากการทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพมาทาการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of variance) โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ CRD ทาการทดลอง 3 ซ ้า และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่ าเฉลี่ ย ในแต่ ละการทดลองด้ ว ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น
95%
การศึกษาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหารของไส้ อ่ วั ผสมผงบุก
ทาการเติมผงบุกลงในไส้ อวั่ ที่ปริมาณร้ อยละ 5 และ 10 โดยใช้ ส่วนผสมในการทาไส้ อวั่ ดังนี ้
ร้ อยละ
1) หมูเนื ้อแดง
34.9
2) มันหมูแข็ง
23.3
3) หอมแดง
16.3
4) กระเทียม
8.7
5) ลูกผักชี
0.2
6) รากผักชี
2.3
7) ตะไคร้
4.7
8) พริกแห้ ง
0.6
9) ขมิ ้น
1.4
10) ผักชี
1.6
11) ต้ นหอม
1.5
12) ใบมะกรูด
0.8
13) กะปิ
3.0
14) เกลือ
0.7
จากนันน
้ าไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมี (ปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร; proximate analysis) ได้ แก่
1) ปริมาณโปรตีน (AOAC, 2016)
2) ปริมาณไขมัน (AOAC, 2016)
3) ปริมาณคาร์ โบไฮเดรต (คานวณจากผลต่างของ 100 และผลรวมทังหมด)
้
4) ความชื ้น (AOAC, 2016)
5) เถ้ า (AOAC, 2016)
6) ใยอาหารทังหมด
้
(crude fiber) (AOAC, 2010)
7) ค่าพลังงาน (energy) (AOAC, 2016)
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การศึกษาความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ไส้ อ่ วั เสริมผงบุก
นาไส้ อวั่ ผสมผงบุกที่ปริมาณร้ อยละ 5 และ 10 และไส้ อวั่ ที่ไม่ได้ ผสมผงบุก (ไส้ อวั่ สูตรควบคุม) มาทา
การทดสอบความชอบของผู้ บ ริ โภคโดยใช้ วิ ธี ก ารให้ คะแนนความชอบ 1 ถึ ง 9 (9-point hedonic scale)
(คะแนน 1 = ไม่ ชอบมากที่สุด และ คะแนน 9 = ชอบมากที่ สุด ) โดยให้ คะแนนความชอบคุณ ลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสด้ านสี กลิ่น เนื ้อสัมผัส รสเผ็ด รสเค็ม และความชอบโดยรวม ทาการทดสอบกับผู้ทดสอบที่ไม่ผ่าน
การฝึ ก ฝนจานวน 50 คน นาคะแนนความชอบจากผู้ท ดสอบชิม มาวิเคราะห์ ข้อ มูลทางสถิติ โดยมีก ารวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้ านของ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของแต่ละการทดลองด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของบุกสดและผงบุก
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของบุกไข่ (บุกสด) และผงบุกที่ได้ จากการกระบวนการ
ผลิตด้ วยตู้อบลมร้ อน ได้ ผลดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของบุกสดและผงบุก
สมบัติทางเคมี
บุกสด
ผงบุก
พลังงาน (kcal/100g)
56.64b±0.47
342.81a±0.53
ใยอาหารที่ไม่ละลายน ้า (g/100g)
3.35b±0.17
9.01a±0.21
ใยอาหารที่ละลายน ้า (g/100g)
4.14b±0.22
25.80a±0.11
โปรตีน (g/100g)
1.21b±0.06
7.28a±0.04
ไขมัน (g/100g)
0.08b±0.02
0.73a±0.01
คาร์ โบไฮเดรต (g/100g)
12.77b±0.02
76.78a±0.03
เถ้ า (g/100g)
1.13b±0.04
6.20a±0.03
ความชื ้น (%)
84.81a±0.31
9.01b±0.48
ใยอาหารทังหมด
้
(total fiber) (g/100g)
7.49b±0.02
34.81a±0.03
aw
0.87a±0.00
0.41b±0.00
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)ns
6.06 ±0.10
5.96 ±0.13
ปริมาณกรดทังหมด
้
(%)
0.12b±0.01
0.77a±0.01
หมายเหตุ : ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษที่กากับค่าของข้ อมูลในแนวนอนที่ต่างกัน แสดงว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P˃0.05)
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ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของบุกสดและผงบุก
สมบัติทางกายภาพ
บุกสด
ผงบุก
b
L*
64.86 ±3.08
88.10a±0.27
ค่าสี
a*
-0.52b±0.05
1.69a±0.53
b*ns
20.80±0.49
24.65±1.43
Pasting temperature
50.27b±0.15
68.30a±5.16
การเกิดเจล
(ºC)
(สมบัติด้าน
Peak viscosity (RVU)
3,503.33b±81.35
4,158.67a±384.36
ความหนืด;
Breakdown (RVU)
273.33b±137.20
1,099.33a±116.90
RVA)
Final viscosity (RVU)
3,745.33b±170.99
6,631.33a±942.88
Setback (RVU)
470.33b±76.61
2,807.00a±568.22
หมายเหตุ : ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษที่กากับค่าของข้ อมูลในแนวนอนที่ต่างกัน แสดงว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P˃0.05)
จากตารางที่ 1 ทาการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของบุกสดและผงบุก พบว่า เมื่อนาบุกมาทาเป็ นผงทา
ให้ มีค่าพลังงาน ใยอาหารที่ไม่ละลายน ้า ใยอาหารที่ละลายน ้า โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต เถ้ า และใยอาหาร
ทังหมดเพิ
้
่มขึ ้น และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับบุกสด ซึ่งบุกจัดเป็ นพืชอาหาร
และสมุ น ไพรที่ มี ส ารส าคั ญ คื อ กลู โคแมนแนน (glucomannan) ซึ่ ง เป็ น เส้ น ใยอาหาร (dietary fiber) ที่ มี
ประโยชน์ จัดเป็ นคาร์ โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคคาไรด์ซึ่งมีคุณสมบัติหลายประการคือ กลูโคแมนแนนเป็ นใย
อาหารมีนา้ หนักโมเลกุลสูง มีความสามารถในการดูด ซับนา้ ได้ ดีมาก ละลายนา้ ได้ ดี ไมให้ พลังงาน มีปริ มาณ
ไขมันและโปรตีนต่า (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2553, [Online])
จากตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของบุกสดและผงบุก พบว่า ผงบุกมีค่า L*, a* และ b* ที่เพิ่มขึน้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ส่วนการเกิดเจลของบุกสดเกิดขึน้ ตั ้งแต่ อุณหภูมิยังไม่ถึง 50ºC ทาให้ ค่า
ของอุณหภูมิการเกิดเจลเริ่มเกิดตั ้งแต่ 50ºC อีกทังการเตรี
้
ยมตัวอย่างบุกสดให้ มีความเป็ นเนื ้อเดียวกันกับน ้านัน้
ทาได้ ยาก เพราะตัวอย่างละลายน ้ายาก และจับกันเป็ นก้ อน จึงส่งผลอย่างมากต่อการวิเคราะห์สมบัติด้านความ
หนืด (RVA) จากผลการวิเคราะห์สมบัติด้านความหนืดของบุกสดและผงบุกมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) โดยค่าความหนืดสูงสุด (Peak viscosity) เป็ นค่าความหนืดมีสูงสุดก่อนที่เม็ดสตาร์ ชจะ
แตกตัวค่า Pasting temperature คือ จุดของอุณหภูมิเมื่อเริ่มเกิดเจลหรื อความหนืดแรกเริ่ ม ค่า Breakdown คือ
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าความหนืดสูงสุดและค่าความหนืดต่าสุด ส่วนความหนืดสุดท้ าย (Final viscosity)
โดยเครื่ อง RVA จะทาให้ อุณหภูมิในระบบลดต่าลง ทาให้ สตาร์ ชเกิดอันตรกิริยา (interaction) กันอย่างต่อเนื่อง
และเกิดการจัดเรี ยงตัวเป็ นโครงร่ างผลึ ก ความหนืดจึงเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ และสุดท้ ายค่า setback คือ ผลต่างของ
ความหนืดสุดท้ ายและความหนืดต่าสุด โดยการคืนตัวเกิดขึ ้นหลังจากที่เม็ดสตาร์ ชเกิดเจลาติไนเซชัน แล้ วเรี ยง
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ตัวกันใหม่หลังจากที่อุณหภูมิของสารละลายสตาร์ ชลดลง โดยโมเลกุลอิสระที่กระจัดกระจายออกมาโดยเฉพาะ
ส่วนของอะไมโลส ซึ่งถ้ ามีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมคือ ไม่สั ้นและยาวเกินไปก็จะสามารถเคลื่อนที่เข้ ามาจับกัน
และกักน ้าไว้ ได้ ทาให้ ความหนืดสูงขึ ้นอีก ความหนืดที่กลับสูงขึ ้นมา และปรากฏการณ์ นีเ้ รี ยกว่า การคืนตัวของ
แป้ง (retrogradation) (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, 2554, [Online]) ซึ่งการเกิดเจลของกลู
โคแมนแนนที่ได้ จากโพลีแซคคาไรด์สามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อนามาให้ ความร้ อน
ผลการศึกษาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหารของไส้ อ่ ัวผสมผงบุก
จากการนาผงบุกใส่ลงในไส้ อั่วที่ปริ มาณร้ อยละ 5 และ 10 แล้ วนาไปวิเคราะห์ ค่าพลังงานปริ มาณ
ของสารประกอบหลักในอาหาร (proximate analysis) โดยเปรี ยบเทียบกับไส้ อวั่ สูตรควบคุมที่ไม่ได้ มีการเติมผง
บุกลงไป ได้ ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีของไส้ อวั่ ผสมผงบุก
ไส้ อวั่ ผสมผงบุก
ไส้ อวั่ ผสมผงบุก
5%
10%
พลังงาน (kcal/100g)
292.28a± 1.70
285.84b± 1.91
277.91c± 2.07
ใยอาหารทังหมด
้
(g/100g)
3.91c± 0.17
6.51b± 0.23
7.43a± 0.11
โปรตีน (g/100g)
18.85a± 0.57
14.62b± 0.45
14.13b± 0.16
ไขมัน (g/100g)
20.16a± 1.11
19.24a± 1.74
15.43b± 1.63
คาร์ โบไฮเดรต (g/100g)
7.25b± 0.23
11.91a± 0.36
11.63a± 0.32
เถ้ า (g/100g)
2.50c± 0.20
3.40b± 0.17
3.80a± 0.21
ความชื ้น (%)
48.01b± 1.93
48.83b± 2.12
51.24a± 1.09
หมายเหตุ : ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษที่กากับค่าของข้ อมูลในแนวตั ้งที่ต่างกัน แสดงว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
สมบัติทางเคมี

ไส้ อวั่ สูตรควบคุม

จากการวิเคราะห์ค่าพลังงานและปริมาณของสารประกอบหลักในอาหารของไส้ อวั่ สูตรควบคุมและไส้
อัว่ ที่มีการเติมผงบุกในปริมาณร้ อยละ 5 และ 10 (ตารางที่ 2) พบว่า ไส้ อวั่ ที่มีการเติมผงบุกทัง้ 2 การทดลองมี
ความแตกต่างกันกับไส้ อั่วสูตรควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ทัง้ ค่าพลังงาน ใยอาหารทัง้ หมด
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต เถ้ า และความชืน้ ส่ วนไขมัน พบว่า ไส้ อั่วที่เติมผงบุกในปริ มาณร้ อยละ 10 มี ความ
แตกต่ า งกั บ ไส้ อั่ว สูต รควบคุ ม และไส้ อั่ว ที่ มี ก ารเติ ม ผงบุ ก ในปริ ม าณร้ อยละ 5 อย่ า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ
(P≤0.05) โดยค่าพลังงานและไขมันมีแนวโน้ มที่ ลดลงเมื่อเติมผงบุกในปริ มาณที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกันกับ
งานวิจยั ของฉวีวรรณ พันธ์ใชยศรี และคณะ (2557) ที่มีการผลิตกุนเชียงไขมันต่าจากบุก โดยได้ มีการศึกษาการ
เติมปริมาณเจลบุกที่ทดแทนไขมันลงในผลิตภัณฑ์ที่ร้อยละ 25 และ 50 จากงานวิจยั พบว่าทุกการทดลองที่มีการ
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เพิ่มปริ มาณของเจลบุกเข้ าไปจะมีผลต่อการลดลงของไขมัน จึงทาให้ ปริมาณไขมันในแต่ละการทดลองมีความ
แตกต่างกัน
สาหรับใยอาหารทังหมด
้
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และเถ้ า ในไส้ อวั่ ที่เสริ มผงบุกที่ร้อยละ 5 และ 10 มี
ปริ มาณเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั นัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไส้ อวั่ สูตรควบคุม พบว่าการเพิ่มผง
บุกในไส้ อวั่ จะส่งผลให้ ค่าดังกล่าวมีแนวโน้ มสูงขึ ้น เนื่องจากผงบุกมีองค์ประกอบของใยอาหารทัง้ หมดร้ อยละ
34.81 คาร์ โบไฮเดรตร้ อยละ 76.78 โปรตีนร้ อยละ 7.28 และเถ้ าร้ อยละ 9.01 (ตารางที่ 1) ดังนันเมื
้ ่อเสริมผงบุก
ในไส้ อั่วจึงเป็ นการลดไขมันแต่เพิ่ม ใยอาหารทังหมด
้
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และเถ้ ามากยิ่งขึ ้น ซึ่งในการศึกษา
ปริมาณเจลบุกที่ใช้ ทดแทนไขมันต่อคุณภาพของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันจากซูริมิ ได้ มีความสอดคล้ องกันโดยพบว่า
เมื่อเพิ่มปริมาณการใช้ เจลบุกทดแทนไขมันแข็งของหมู ส่งผลให้ ปริ มาณไขมันในไส้ กรอกปลาอิมลั ชันจากซูริมิมี
แนวโน้ มลดลงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) เนื่องจากองค์ประกอบที่พบในเจลบุก คือ กลูโค
แมนแนน ซึ่งเป็ นสารประเภทคาร์ โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ จะไปทดแทนในส่วนของไขมันที่ลดลง ส่วนปริ มาณ
ความชืน้ โปรตีน และเถ้ า ส่งผลให้ การเพิ่มปริ มาณการใช้ เจลบุกทดแทนไขมันแข็งของหมู นนั ้ ทาให้ มีค่า
ดังกล่าวเพิ่มขึ ้น เนื่องจากแป้งบุกมีองค์ประกอบของ คาร์ โบไฮเดรตร้ อยละ 77.8 ความชืน้ ร้ อยละ 12.7 โปรตีน
ร้ อยละ 4.6 ไขมันร้ อยละ 0.1 และปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ร้ อยละ 4.9 กรัม (นิสานารถ กระแสร์ ชล และคณะ, 2558)
ผลการศึกษาความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ไส้ อ่ วั เสริมผงบุก
จากนันท
้ าการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้ อวั่ ผสมผงบุกในด้ าน สี กลิ่น รสเผ็ด รส
เค็ม เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ได้ ผลการทดลองดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การทดสอบความชอบที่มีต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้ อวั่ ผสมผงบุก
ปริมาณผง
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
บุก
สีns
กลิ่น
เนื ้อสัมผัส
รสเผ็ด
รสเค็ม
0%

7.16 ± 1.70

ความชอบ
โดยรวม
5.51b ± 2.02 6.25b ± 1.89 6.00b ± 1.77 6.01b ± 1.53 6.57b ± 1.71

5%

6.69 ± 1.49

6.94a ± 1.53 6.43a ± 0.60 6.29a ± 0.63 6.47a ± 0.83 7.24a ± 1.16

10%

6.59 ± 1.42

6.49a ± 1.50 6.33a ± 0.73 6.43a ± 0.55 6.42a ± 0.38

7.20a ±1.37

หมายเหตุ : ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษที่กากับค่าของข้ อมูลในแนวตั ้งที่ต่า งกัน แสดงว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P˃0.05)
เมื่อทดสอบความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไส้ อวั่ เสริ มผงบุกทัง้ 3 สูตร จากผลคะแนนของ
การทดสอบความชอบของผู้บริ โภค พบว่า ด้ านสี กลิ่น เนื ้อสัมผัส รสเผ็ด รสเค็ม และความชอบโดยรวม อยู่ใน
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เกณฑ์ ระดับ ชอบเล็กน้ อยถึง ชอบปานกลาง โดยในด้ านสีมีคะแนนอยู่ ในช่วง 6.59 – 7.16 กลิ่นมีคะแนนอยู่
ในช่วง 5.51 – 6.94 เนื ้อสัมผัสมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.25 – 6.43 รสเผ็ดมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.00 – 6.43 รสเค็มมี
คะแนนอยู่ในช่วง 6.01 – 6.42 และความชอบโดยรวมมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.57 – 7.20 ซึ่งในคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสด้ านกลิ่น เนื ้อสัมผัส รสเผ็ด และรสเค็ม และความชอบโดยรวมของไส้ อวั่ ที่เสริมผงบุกทัง้ 2 ระดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไส้ อั่วที่ ไม่ เสริ ม ผงบุก (ไส้ อั่วสูตรควบคุม ) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
(P≤0.05) จากการเพิ่มปริ มาณผงบุกร้ อยละ 5 และ 10 ในไส้ อั่วทาให้ ได้ คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิม
เพิ่ ม ขึน้ ในทุกคุณ ลักษณะทางประสาทสัม ผัส ยกเว้ น ด้ านกลิ่น ซึ่งการเสริ ม ผงบุก ด้ ว ยปริ ม าณร้ อ ยละ 5 ใน
ผลิตภัณฑ์ไส้ อวั่ ได้ คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สดุ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
บุกเป็ นพื ชที่ มี ประโยชน์ เป็ นอย่างมาก สามารถนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมได้ หลากหลาย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ จากงานวิจยั นี ้ได้ มีการแปรรูบุกไข่ให้ เป็ นผงบุก โดยเมื่อนาบุกสดมาแปรรูปเป็ นผงบุกทา
ให้ มีค่าพลังงาน ใยอาหารที่ไม่ละลายน ้า ใยอาหารที่ละลายนา้ โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต ใยอาหารทัง้ หมด
ค่าสี L*, a* และ b* และค่าความหนืด มีค่าเพิ่ม ขึน้ เมื่ อเปรี ยบเทียบกับบุกสด เมื่อน าผงบุก มาใช้ เสริ ม ลงใน
ผลิต ภัณ ฑ์ ไส้ อั่ว ที่ร้อยละ 5 และ 10 ส่งผลให้ ไส้ อั่วมี ค่าพลังงานและไขมัน มีแนวโน้ ม ที่ลดลง และเมื่อน ามา
ทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้ อวั่ ผสมผงบุกนัน้ การเสริมผงบุกด้ วย
ปริมาณร้ อยละ 5 ในผลิตภัณฑ์ไส้ อวั่ ได้ คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สดุ ซึ่งผงบุกช่วยเพิ่มปริมาณ
เนือ้ ต่อนา้ หนักได้ เมื่อนาไส้ อวั่ ผ่านกระบวนการทาให้ สกุ ด้ วยการนึ่งแล้ วนามาปิ ง้ หรื อย่างไฟ ทาให้ สามารถลด
ปริ มาณเนื ้อที่ใช้ โดยไม่เปลี่ยนรสชาติ ช่วยเพิ่มสมบัติในการอุ้มนา้ และเก็บรักษาความชื ้นให้ กับอาหารให้ ดีขึน้
รวมทังใช้
้ เป็ นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ อีกทังยั
้ งเป็ นการเสริมใยอาหารให้ กบั ผลิตภัณฑ์ด้วย
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั ครัง้ นี ้ ควรมีการศึกษาการเสริมผงบุกในไส้ อวั่ ในปริมาณที่มากกว่าร้ อยละ 10
และยังคงคุณภาพในทางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ผ้ บู ริ โภคยอมรับได้ เพื่อลดพลังงานและไขมันลงให้
มากกว่านี ้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการสนับ สนุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการบริ หารจัดการการเงิน ของครัวเรื อน
เกษตรกรในเขตพื ้นที่บ้านแวงน่าง ตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี การเพาะปลูก 2562/63
โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จานวน 65 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่าครัวเรื อนมี
รายได้ ทงหมดเฉลี
ั้
่ยต่อครัวเรื อนเท่ากับ 234,250.98 บาทต่อปี โดยรายได้ ส่วนใหญ่มาจากนอกภาคการเกษตร
ต่ อ ครั ว เรื อ นโดยคิ ดเป็ น 164,498.90 บาทต่ อ ปี และรายได้ จ ากภาคการเกษตรเฉลี่ ย ต่อ ครั วเรื อ นมีเพียง
69,752.08 บาทต่ อ ปี ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นเท่ า กับ 125,045.49 บาทต่ อ ปี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ค่าใช้ จ่ายในครัวเรื อนจานวน 99,470.69 บาท มีค่าใช้ จ่ายในภาคการเกษตรเพียง 25,574.80 บาทต่อปี เมื่อ
หักค่าใช้ จ่ายพบว่าครั วเรื อนสามารถออมได้ ถึง 92,320.69 บาทต่อปี แต่เมื่อพิจารณาจานวนหนีส้ ิน เฉลี่ย
พบว่ า ครั ว เรื อ นมี ห นี ส้ ิ น เฉลี่ ย เท่ า กั บ 64,317.70 บาทต่ อ ปี ดัง นัน้ ครั ว เรื อ นจึ ง เหลื อ เงิ น ออมสุท ธิ เ พี ย ง
28,002.99 บาทต่อปี ในด้ านการบริ หารจัดการการเงินของครัวเรื อนพบว่า มีครัวเรื อนร้ อยละ 75.25 ที่ไม่มี
การวางแผนการใช้ เงินและหากเงินไม่พอก็จะทาการกู้มีครัวเรื อนบางส่วนแก้ ไขปั ญหาโดยการประกอบอาชีพ
เสริ มและปลูกพืชผักสวนครัวไว้ บริ โภคในครัวเรื อนและเมื่อศึกษาถึงการทาบัญชีครัวเรื อนพบว่ามีเพียงร้ อยละ
8.75 ที่จดบันทึกโดยครัวเรื อนที่ไม่จดบันทึกให้ เหตุผลว่าไม่เข้ าใจการจดบันทึก ดังนันหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมี
การติดตามประเมินผลหลังจากจัดอบรมการทาบัญชีครัวเรื อนเพื่อที่จะช่วยครัวเรื อนให้ เข้ าใจระบบการจดบันทึก
บัญชีมากขึ ้น
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ; ครัวเรื อน; เกษตรกร
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Abstract
The objective of this study was to investigate financial management of farm household in Maha
sarakham province in crop year 2019/20. Simple random sampling was used for data collection. The
survey of 65 households was carried out. Results showed that the average income per household was
234,250.98 baht per year. The major source of income came from agricultural sector and it was
164,498.90 baht per year. Income received from non-agriculture was only 69,752.08 baht per year.
The average expenditure was 125,045.49 baht per year. More than 75 percent was spent for household
consumption and the rest was for agricultural production. Average debt per household was about
64,317.70 bath per year per year, which borrowed from Bank of Agriculture and Cooperative. Net
saving of household per year can be derived from difference between total income,total expenditure
and total debt. It was about 28,002.99 bath per year. Considering financial management of household,
75.25 percent of total household had no plan to allocate their income for each item, e.g. for
consumption and investment. If their expenditure were greater than income, they solved the problem
by borrowing. Some households grown vegetable and raised livestock in order to reduce household
expenditure. Only 8.75 percent recorded household accounting, which help households to have
knowledge about their financial status. Households who did not record accounting, because they did
not indeed understanding how to do recording. Therefore, the agencies who have a responsibility
should evaluate the household accounting program.
Keywords: Financial management; Farm household
บทนา
ประเทศไทยได้ ชื่อว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศทรัพยากร
สิ่งแวดล้ อม และภูมิอากาศที่เอื ้ออานวยต่อการทาการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร จนในระยะหลังที่ประเทศไทยเริ่ มมีนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมพัฒนา
ไปสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรมมากขึน้ ส่งผลให้ สดั ส่วนของครัวเรื อนที่ทาการเกษตรในประเทศไทยปี พ.ศ.
2558 อยู่ที่ร้อยละ 16.3 ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนที่ลดลงมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2550 ที่มีถึงร้ อยละ 23.1
ของครัวเรื อนทังหมดซึ
้
ง่ ส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลจากการลงทุนของรัฐในภาคเศรษฐกิจอื่นเพิ่มสูงขึ ้นกาลังแรงงานใน
ภาคการเกษตรออกไปแสวงหางานในอาชีพอื่นมากขึ ้น อีกทังการน
้
าเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการดาเนินการด้ าน
การเกษตรเพิ่มขึ ้นทาให้ มีการใช้ แรงงานน้ อยลงและมีความเป็ นอุตสาหกรรมมากขึ ้นจึงส่งผลให้ ครัวเรื อนที่ทา
การเกษตรมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560 ; สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,
2557)
สถานการณ์ วิกฤตการเงินของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ ดาเนินการนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทังในระดั
้
บ
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ต่างๆ โดยเฉพาะระดับรากหญ้ า โดยการก่อตั ้งกองทุนหรื อโครงการต่างๆ อาทิ โครงการกองทุนหมู่บ้านละ 1
ล้ านบาท โครงการธนาคารของประชาชน เป็ นต้ น จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี ้ทาให้ ประชาชนใน
ระดับรากหญ้ ามีรายได้ ต่อหัวเพิ่มสูงขึ ้น แต่ขณะเดียวกันรายจ่ายและภาวะหนี ้สินก็ได้ เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นเงาตามตัว
เช่นกันโดยเฉพาะครัวเรื อนเกษตรกร จากสถานการณ์ ดังกล่าว หากเกษตรกรขาดการบริ หารจัดการเงินของ
ครัวเรื อนไม่ดีพอก็จะทาให้ สดั ส่วนของรายจ่ายเกินกว่ารายได้ และมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทุนในการเกษตร
ส่งผลให้ ต้องมีการกู้ยืมและมีภาระหนี ้สินเพิ่มขึ ้นและอาจนามาซึง่ ปั ญหาความยากจนตามมา ดังนันงานวิ
้
จยั ชิ ้น
นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาการจัดการด้ านปั ญหาและอุปสรรคการเงินของครัวเรื อนในเขตพื ้นที่บ้านแวงน่าง
ตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพราะหากครัวเรื อนเกษตรมีการตัดการเงินเป็ นอย่างดีโดยทา
ได้ พอเพียงกับรายจ่ายและหนี ้สินแล้ วครัวเรื อนก็จะมีภมู ิค้ มุ กันกันที่ดีต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการเงินของครัวเรื อนเกษตรกรในเขตพืน้ ที่ บ้านแวงน่าง ตาบลแวงน่าง อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการเงินของครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ บ้านแวงน่าง ตาบลแวง
น่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
สุกานดา กลิ่นขจร และคณะ (2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องงานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณ
หนี ้สินความสามารถในการชาระหนี ้สิน และปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อภาระหนี ้สินของเกษตรกรในเขตอาเภอด่านขุน
ทด อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยปั จจัยที่นามาทาการศึกษาคือ ปั จจัยด้ า นโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยด้ านโครงสร้ างทางสังคมและวัฒนธรรม ปั จจัยด้ านนโยบายทางการเมือง ปั จจัยด้ านความรู้ และทักษะใน
การประกอบอาชีพ ปั จจัยด้ านความสามารถในการปรับตัว และปั จจัยด้ าน ความสามารถในการบริ หารจัดการ
ส าหรั บ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ เกษตรกรในเขต อ าเภอด่ า นขุ น ทดและอ าเภอโนนสูง จัง หวัด
นครราชสีมา จานวน 436 ราย เครื่ องมือในการเก็บ แบบสอบถาม และรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ผลโดยค่าความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้ ว ยวิธี ANOVA จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มี ภาระหนีส้ ินรวม 120,001 บาทขึน้ ไป รองลงมาคือ30,001 – 60,000 บาท ต่ากว่า 30,000
บาท และ 60,001 – 90,000 บาท ตามลาดับ และส่วนใหญ่มีภาระหนีส้ ินที่ต้องชาระคืนโดยเฉลี่ยต่อเดือน ต่า
กว่ า 5,000 บาท รองลงมา 5,001 – 10,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท ตามล าดับ และปั จ จัย ด้ า น
ความสามารถในการบริ หารจัดการ มีความสาคัญต่อภาระหนี ส้ ินของเกษตรกรมากที่ สุด ในขณะที่ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อรายไดข้ องเกษตรกรคือ ปั จจัยด้ านนโยบายการเมือง และ ปั จจัยด้ า น ความสามารถในการบริ หาร
จัดการ ส่วนปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายของเกษตรกรคือ ปั จจัยด้ าน โครงสร้ างทางสังคมและวัฒนธรรม ปั จจัย
ด้ านความสามารถในการปรับตัว และปั จจัยด้ าน ความสามารถในการบริ หารจัดการซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญกับการให้ ความรู้และข้ อมูลข่าวสารที่ถูกตัองในการบริ หารจัดการด้ านการเงินของ
เกษตรกรที่ทันสมัยและที่มีต่อความต้ องการสอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปั จจุบันเช่น การจัด การอบรม และ
พัฒนาความรู้ อีกทังควรเน้
้
นการบูรณาการความรู้ที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริง เป็ นต้ น
265

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สุริยะ หาญพิ ชัย และคณะ (2563) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อหนีส้ ินครั วเรื อนเกษตรกรใน
จังหวัดลพบุรี โดยการวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะหนี ้สินครัวเรื อนเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีและ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อหนี ้สินครัวเรื อนเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณกลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรใน
จังหวัดลพบุรีจานวนรวม 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ แก่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์สมการถดถอย ใช้ วิธีกาลังสองน้ อยที่สุดสามัญผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพ
หนี ้สิน ครัวเรื อนเกษตรกรเป็ นหนี ้เฉลี่ย 83,992.50 บาท ส่วนใหญ่เป็ นหนี ้ในระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเป็ นแหล่งกู้ยืมหลักของครัวเรื อนเกษตร และกู้ยืมเพื่อใช้ ในการผลิ ต กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก มัน
สาปะหลังจะมีหนี ้สินโดยเฉลี่ยน้ อยกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยมีหนี ส้ ินไม่แตกต่างไปจาก
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว 2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อหนีส้ ินครัวเรื อนเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีพบว่า การออม รายได้
นอกภาคการเกษตร และรายจ่ายในภาคการเกษตร เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อปริมาณหนี ้สิน ในขณะ
ที่ รายจ่ายนอกภาคการเกษตร เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปริ มาณหนี ส้ ินครัวเรื อนเกษตรกร โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มประชากรเขตพื ้นทีบ่ ้ านแวงน่าง ตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. ระยะการเก็บข้ อมูล เวลาประมาณ 12 เดือน ตั ้งแต่ กันยายน 2562 – กรกฎาคม 2563
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ครั วเรื อน หมายถึง คนเดียวหรื อหลายคนซึ่งอาศัยเป็ นประจาในบ้ าน หรื อสถานที่อยู่เดียวกันและ
ร่ วมกันในการจัดหา หรื อประกอบ หรื อบริ โภคอาหารหรื อจัดหาและใช้ สิ่งอุปโภคอันจาเป็ นแก่การครองชีพของ
บุคคลเหล่านัน้ บุคคลที่อยู่รวมกันในครัวเรื อน
เกษตรกร หมายถึง ผู้ที่ทาเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช เพาะเลี ้ยงปศุสัตว์และการประมงเพื่อผลิต
อาหาร วัตถุดิบ เส้ นใยธรรมชาติ และผลิตผลอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้ ได้ ทงั ้ การอุปโภคและบริ โภค เป็ นอาชีพ
อิสระที่ไม่จาเป็ นต้ องขึ ้นตรงกับหน่วยงานใด สามารถบริหารจัดการเวลาและวางแผนการทางานได้ เ อง
การบริ ห ารจัดการ หมายถึ ง การประสานงานและการบริ ห ารหน้ าที่ ต่างๆเพื่ อให้ บ รรลุเป้าหมาย
บางอย่าง ประกอบไปด้ วยการวางแผน การบริ หารทรัพยากรบุคคล และการควบคุมองค์กร โดยที่การบริ หาร
จัดการครอบครัวขยายตัวของธุรกิจตั ้งแต่การบริหารจัดการการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ การผลิต
การปฏิบตั ิการ และการบริการ
การเงิน หมายถึงกิ จกรรมเกี่ ย วกับการบริ ห ารเงิ น และระบบขัน้ ตอนการระดมทุน ซึ่ง รวมถึง การ
ธนาคาร หนี ้ เครดิต ตลาดหุ้น เงิน และการลงทุน การเงินครอบคลุมถึงขันตอนการดู
้
แล สร้ าง และศึกษาเกี่ยวกับ
เงิน เช่นกันเงินธุรกิจ และการเงินส่วนบุคคล
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงการบริ หารจัดการการเงินของครัวเรื อนเกษตรกรในเขตพืน้ ที่ บ้านแวงน่าง ตาบลแวงน่าง
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคการบริ หารจัดการการเงินของครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ บ้านแวงน่าง ตาบล
แวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อนในเขตพืน้ ที่ บ้านแวงน่าง ตาบลแวง
น่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยเน้ นเรื่ องรายได้ รายจ่าย และภาวะหนี ้สินของครัวเรื อน ตลอดจน
การบริ หารจัดการการเงินของครัวเรื อน ในรอบปี 2562/2563 ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบ่งออกเป็ นสองส่วน
โดยส่วนแรกทาการสารวจเรื่ องรายได้ รายจ่ายและภาวะหนี ส้ ินของครั วเรื อนเกษตรกร โดยศึกษาถึงการ
วางแผนจัดสรรเงินรายได้ การจดบันทึกบัญชีครั วเรื อน และการแก้ ไขปั ญหาของครั วเรื อนในกรณี ที่รายได้
มากกว่ารายจ่าย โดยการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ วิธีการเลือกพื ้นที่ศกึ ษาแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้ เกณฑ์ในการเลือกคือ
พืน้ ที่ที่อยู่ใกล้ เมื องและมีความหลากหลายของกิจกรรมและแหล่งรายได้ ทัง้ ในภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตรซึง่ ที่บ้านแวงน่าง ตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะตามเกณฑ์
ดังกล่าว และในการเลือกตัวอย่างใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) จากจานวนครัวเรื อน
ทังหมด
้
365 ครัวเรื อน โดยสุ่มมาจานวน 65 ครัวเรื อน โดยการเก็บข้ อมูลเป็ นระยะเวลาประมาณ 12 เดือน
ตั ้งแต่ กันยายน 2562 – กรกฎาคม 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์จากนันน
้ าผล
การวิเคราะห์ที่ได้ มาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาที่ได้ รับจากการประชุมกลุ่ม
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการเงินของเกษตรกรครัวเรื อนในเขตพื ้นที่บ้านแวง
น่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี เพาะปลูก 2562/2563 ดังนันกลุ
้ ่มประชากรคือ เกษตรกรเขตพื ้นที่
บ้ านแวงน่าง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ดังกล่าว สามารถ
ประยุกต์เป็ นกรอบแนวคิด ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของครัวเรื อน
- รายรับ
- รายจ่าย
- หนี ้สิน
- เงินออม
ข้ อมูลสภาพการบริการจัดการเงินของ
ครัวเรื อน
- การวางแผนจัดการเงิน
- การประกอบอาชีพเสริม
ผลการทดลองและอภิ
- การจัดทาบัญปชีรายผล

การบริหารจัดการเงินของครัวเรื อน
เกษตรกรในเขตพื ้นที่บ้านแวงน่าง
ตาบลแวงน่าง อาเภอเมือง
จังหวัด มหาสารคาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของวิจยั
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
สภาพทั่วไปของครัวเรือน รายได้ รายจ่ ายหนีส้ ินและ การออม
สมาชิกครัวเรื อนส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา อยู่ในชัน้ ประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 48.40 และชัน้
มัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 15.90 อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับบัณฑิตศึกษาขึ ้นไป ครัวเรื อน
มีที่ดินทากินเป็ นของตัวเอง คิดเป็ นร้ อยละ 95.21 โดยมีพื ้นที่เฉลี่ย 14.85 ไร่ เฉลี่ยต่อครัวเรื อน โดยส่วนใหญ่ 3
ใน 4 จะเห็นได้ ว่าใช้ ที่ดินเพื่อเพาะปลูกข้ าวไว้ เพื่อการบริ โภคในครั วเรื อนเป็ นส่ วนมากมีเพียงบางครั วเรื อน
เพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้ อย ดังนัน้ รายได้ ของครัวเรื อนส่วนมากจึงมาจากนอกภาคการเกษตร ซึง่ จากผลการศึกษา
ดังตารางที่ 1 พบว่าครัวเรื อนมีรายได้ จากภาคการเกษตรน้ อยกว่ารายได้ นอกการเกษตรเสมอ โดยมีรายได้ จาก
การเกษตรเฉลี่ย 69,752.08 บาท และนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 164,498.90 บาท รวมเป็ นรายได้ ทงหมดของ
ั้
ครัวเรื อนเท่ากับ 234,250.98 บาท (ตารางที่ 1) จะเห็นว่าแหล่งรายได้ นอกภาคนับเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญของ
ครัวเรื อนในชนบทอันจะมีบทบาทช่วยให้ ลดความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้ ของครัวเรื อนในชนบทสาหรับ
ผลการศึกษาในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการครองชีพ พบว่ามีสดั ส่วนสูงประมาณร้ อยละ 78.98 ในขณะที่ค่าใช้ จ่าย
ในการเกษตรมีประมาณร้ อยละ 21.02 จานวนครัวเรื อนที่มีหนี ้สิน ณ วันสารวจมีจานวนร้ อยละ 66.20 ส่วน
ครัวเรื อนที่ไม่มีหนี ้สินเลย คิดเป็ นร้ อยละ 33.80 โดยแหล่งเงินกู้ที่สาคัญ คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) และสหกรณ์ ต่ า งๆ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 26.15 ในสัด ส่ ว นที่ เ ท่ า กัน โดยมี จ านวนหนี เ้ ฉลี่ ย
63,207.69 บาทต่อครัวเรื อน เมื่อนาเงินที่เหลือจากค่าใช้ จ่าย (รายได้ ลบ รายจ่าย) จานวน 92,320.69 บาทต่อ
ครัวเรื อน ไปชาระหนี ้จานวน 64,317.70 บาทต่อครัวเรื อน ครัวเรื อนจะเหลือเงินออมเพียง 28,002.99 บาท
เท่านัน้ โดยครัวเรื อนทาการออมเฉลี่ย 13 ครัง้ ต่อปี และส่วนมากจะทาการออมในรู ปของการส่งฌาปณกิจใน
หมู่บ้าน รองลงมาออมกับสหกรณ์ การเกษตร และธนาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) นอกจาก
การออมแล้ วครัวเรื อนร้ อยละ 12 ยังมีการปล่อยเงินกู้ซึ่งลูกหนี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นญาติพี่น้อง ซึ่งลักษณะนี ้แสดง
ให้ เห็นถึงสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยของครัวเรื อนเอง
การบริหารจัดการการเงินของครัวเรือน
ผลการศึกษาพบว่าครัวเรื อนส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 75.25 ไม่มีการวางแผนการจัดการการเงินของ
ตนเอง มีเพียงร้ อยละ 24.72 เท่านัน้ ที่มีการวางแผนการใช้ จ่ ายเงินของครัวเรื อนโดยการแบ่งรายได้ ที่ได้ รั บ
ออกเป็ นส่วนๆ ได้ แก่ เพื่อการอุปโภคและบริ โภคเพื่อการลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตรและเพื่อการออม การที่
ครั วเรื อนไม่มีการวางแผนการใช้ เงินทาให้ ครั วเรื อนส่วนใหญ่มีปั ญหาเรื่ องการจัดการการเงินของ ครั วเรื อน
เนื่องจากเมื่อพิจารณารายได้ และรายจ่ายแล้ ว พบว่า ครัวเรื อนน่าจะมีเงินเพียงพอใช้ จ่า ยตลอดปี แต่จากข้ อมูล
ข้ างต้ นจะเห็นว่าครัวเรื อนยังคงมีภาวะหนี ้สินจากปั ญหาดังกล่าวครัวเรื อนพยายามแก้ ไขโดยการประกอบอาชีพ
เสริ มซึ่งทาให้ ครัวเรื อนมีรายได้ เพิ่มขึ ้นมาประมาณปี ละ 6,500 บาท นอกจากนี ้บาง ครัวเรื อนยังพยายามที่จะ
ตัดค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่ไม่จาเป็ นออกหรื อการพยายามประหยัดค่าใช้ จ่ายส่วนที่ สามารถประหยัดได้ ซงึ่ จะส่งผล
ให้ ครัวเรื อนประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ โดยเฉลี่ย 4,996.8 บาทต่อปี และวิธีสดุ ท้ ายที่ครัวเรื อนใช้ แก้ ไขปั ญหาคือ การ
ปลูกผักและเลี ้ยงสัตว์ไว้ เพื่อการบริโภคในครัวเรื อน ซึง่ วิธีนี ้ครัวเรื อนสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายด้ านอาหารได้ ถึง
5,597.79 บาทต่อปี เมื่อศึกษาถึงการจดบันทึกรายได้ ค่าใช้ จ่ ายและหนีส้ ินหรื ออีกนัยหนึ่งคือการจัดทาบัญชี
ครั วเรื อน ซึ่งมีประโยชน์ ในการบริ หารจัดการการเงินของครั วเรื อน พบว่าครั วเรื อนส่วนใหญ่ร้ อยละ 91.58
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ไม่ได้ จัดทาบัญชีเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะจด และบางครั วเรื อนคิดว่ ารายจ่ายของตนเองนัน้ ค่อนข้ างมากกว่ า
รายได้ จึงไม่ต้องการทราบรายละเอียดเนื่องจากจะเสียกาลังใจสาหรับเหตุผลอีกประการที่สาคัญคือบางครัวเรือน
ไม่ทราบหลักการของการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายของครัวเรื อน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย รายรับ,รายจ่าย และ หนี ้สินของเกษตรกรครัวเรื อน ปี การเพาะปลูก
2562/2563
รายการ
บาท/ครัวเรือน
รายรับ
234,250.98
- รายได้ จากภาคการเกษตร
69,752.08
- รายได้ นอกภาคการเกษตร
164,498.90
รายจ่ าย
125,045.49
- ครัวเรื อน
99,470.69
- ภาคการเกษตร
25,574.80
รายรับ-รายจ่ าย ((1)-(2))
92,320.69
หนีส้ ิน
64,317.70
เงินออม
28,002.99
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบว่าแม้ ครัวเรื อนจะมีรายจ่ายน้ อยกว่ารายได้ แต่ครัวเรื อนยังคงมีการกู้ ยืม ทัง้ นี ้
อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ครัวเรื อนได้ รับรายได้ นนไม่
ั ้ ตรงกับช่วงของความต้ องการใช้ ดังนันหาก
้
ครัวเรื อนทา
การจดบันทึกบัญชีรายได้ รายจ่ายของครัวเรื อนอย่างชัดเจนก็จะช่วยให้ ครัวเรื อนทราบ สถานการณ์ทางการเงิน
ของครัวเรื อนและช่วยให้ ครัวเรื อนสามารถวางแผนการใช้ จ่ายเงินของตนเองได้ อย่ างไรก็ตามในการจดบันทึก
บัญชีครัวเรื อนควรมีการแยกบันทึกระหว่างรายรับและรายจ่ ายของครัวเรื อน และรายรับและรายจ่ายในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อ ให้ ค รั วเรื อนทราบถึงสถานการณ์ การเงิน ของครั วเรื อ น ตลอดจนทราบผลกาไรจากการ
ประกอบอาชีพได้ อย่างชัดเจน และสามารถนามาใช้ ในการวางแผนการใช้ จ่ ายเงินของครัวเรื อนและการลงทุน
ต่อไป นอกจากนี ้ในการศึกษายังพบว่าครัวเรื อนยังขาดความเข้ าใจในหลักการจดบันทึกบัญชีถึงแม้ จะเคยได้ รับ
การอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนจากหน่ วยงานต่างๆ ดังนัน้ หน่วยงานที่ทาการส่งเสริ มควรมีการติดตามผล
การส่งเสริมและควรมีการให้ ความรู้เพิ่มเติมหลังจากการส่งเสริมแล้ วตลอดจนควรนาบุคคลที่ประสบความสาเร็จ
ในหมู่บ้านหรื อในพื ้นที่มาทาการถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการจดบันทึกบัญชีครัวเรื อน
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราปุ๋ ยและระยะเวลาการใส่ปยที
ุ๋ ่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ลักษณะทาง
การเกษตรและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 ทาการทดลอง ณ แปลงทดลอง
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จานวน 4 ซ ้า ประกอบด้ วย 5 กรรมวิธี ได้ แก่ 1) ไม่ใส่ปยุ๋ (ชุด
ควบคุม) 2) ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 พร้ อมปลูก อัตรา 30 ก.ก./ไร่ 3) ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 พร้ อมปลูก อัตรา 30
ก.ก./ไร่ และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 ก.ก./ไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก 4) ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 ก.ก./
ไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และอัตรา 12.5 ก.ก./ไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก และ 5) ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา
30 ก.ก./ต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และอัตรา 8.3 ก.ก./ไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลูก ผลการศึกษา
พบว่า ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 5 ส่งผลให้ น ้าหนักฝักแห้ งรวมเปลือก น ้าหนัก
ฝักแห้ ง จานวนเมล็ดต่อแถว น ้าหนักเมล็ดต่อฝั ก และมวลชีวภาพสูงที่สดุ ดังนัน้ หากแนะนาให้ เกษตรกรใช้ ปยุ๋
เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 ควรแนะนาให้ ใช้ อตั ราปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลูก
นอกจากนี ้ ควรมีการศึกษาต้ นทุนและกาไรที่ได้ จากผลิตข้ าวโพด เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกใช้ ปยให้
ุ๋ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คาสาคัญ: ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์; ค่า SCMR; ปริมาณคลอโรฟิ ลล์; มวลชีวภาพ
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Abstract
The purpose of this research was to study on fertilizer rates and application timing effecting
on growth, agronomic traits and yield components of maize cv. Nakhon Sawan 1. The experiment
was conducted at Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology, Mahararakham
University between August 2019 to May 2020. The RCBD with 4 replications were used and 5
treatments consisting of 1) no fertilizer (control) 2) basal fertilizer formula 15-15-15, 30 kg rai-1 3)
basal fertilizer formula 15-15-15, 30 kg rai-1 and 46-0-0 30 kg rai-1 at 15 DAP 4) 46-0-0 30 kg rai-1 at 15
DAP and 12.5 kg rai-1 at 30 DAP and 5) 46-0-0 30 kg rai-1 at 15 DAP and 8.3 kg rai-1 at 30 and 45
DAP. The results revealed that a treatment 5 showed the highest husked ear dry weight, unhusked
ear dry weight, no. of seed/row, grain weight/ear and total dry matter. We should recommend using
46-0-0, 30 kg/rai at 15 DAP and 8.3 kg/rai at 30 and 45 DAP for improving yield and yield
components of maize. However, a study cost production and profitable return should be concerned
for alternative ways for farmer to using efficiency fertilizer.
Keywords; maize; SCMR; chlorophyll content; biomass yield
บทนา
ข้ าวโพด (Zea mays L.) เป็ นธัญพืชที่มีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากข้ าวเจ้ า และข้ าว
สาลี จากรายงานพบว่ า การผลิ ต ข้ า วโพดทั่ว โลกมี ป ระมาณ 580 ล้ า นตัน ต่ อ ปี โดยเฉพาะในประเทศจี น
สหรัฐอเมริ กา บราซิล และเม็กซิโก เป็ นต้ น สาหรับประเทศไทยนัน้ พืน้ ที่ปลูกข้ าวโพดมีประมาณ 7-8 ล้ านไร่
แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้ แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ สุโขทัย และกาแพงเพชร
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ ต่ออุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยเช่นกัน และในปั จจุบนั ประเทศไทยมีความต้ องการใช้ ข้าวโพด
เลี ้ยงสัตว์เพิ่มขึ ้นทุก ๆปี อย่างไรก็ตาม นัทธมน ธีรกุล (2564) รายงานว่า ประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลน
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์มาโดยตลอด ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา (ปี 2543-2563) พื ้นที่ เพาะปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
ของไทยลดลงในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 0.80 ต่อปี และผลผลิตรวมเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 0.22 ต่อปี อีกทังผลผลิ
้
ตต่อไร่
ที่ต่าเป็ นอุปสรรคสาคัญในการเพิ่มผลผลิตข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ ที่ไม่เหมาะสมและพื ้นที่ป่า
ในขณะที่ความต้ องการใช้ ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ภายในประเทศเพิ่มขึน้ มาก เฉลี่ยแล้ วร้ อยละ 3.18 ต่อปี (ปี 25432563) และร้ อยละ 5.29 /ปี (ในช่วงปี 2553-2563)
ดังนัน้ ประเทศไทยจึงนาเข้ าข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์จากต่างประเทศ ซึ่งมีมลู ค่าหลายล้ านบาทต่อปี สาหรับ
ปั ญหาด้ านผลผลิตค่อนข้ างต่า อาจเป็ นผลอันเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ การจัดการน ้าและปุ๋ ย ตลอดจน
การเลือกใช้ พนั ธุ์ โดยแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของข้ าวโพดให้ สงู ขึ ้น คือ การเพิ่มผลผลิตข้ าวโพดต่อหน่วย
พื ้นที่ ซึง่ อาจทาได้ หลายวิธี เช่น การปรับปรุงพันธุ์ให้ เหมาะสมกับแหล่งปลูก การศึกษาอัตราปุ๋ ยที่เหมาะสม (ธีระ
พงษ์ พรมสวัสดิ์ และคณะ, 2553) หากต้ องการให้ ข้าวโพดได้ ผลผลิตสูง จาเป็ นต้ องมีการจัดการธาตุอาหารอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะธาตุ อ าหารหลัก ได้ แ ก่ ไนโตรเจน (Nitrogen, N) ฟอสฟอรั ส (Phosphorus, P) และ
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โพแทสเซียม (Potassium, K) ซึง่ พืชต้ องการใช้ เพื่อการเจริญเติบโต และสร้ างผลผลิตในปริมาณมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง P เป็ นธาตุอาหารที่สาคัญต่อการเจริญเติบโตของข้ าวโพด ซึง่ เกี่ยวกับการเจริญเติบโต และแพร่กระจาย
ตัวของราก (สันติภาพ ปั ญจพรรค์, 2545)
พื ้นที่ปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ในปั จจุบนั ของไทย ประมาณ 7.02 ล้ านไร่ ภาคเหนือมีพื ้นที่ปลูกมากที่สดุ
คือ 4.72 ล้ านไร่ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคกลาง (1.45 และ 0.86 ล้ านไร่ ตามลาดับ )
พื น้ ที่ ป ลูก ในภาคตะวัน อออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แก่ นครราชสี ม า เลย ชัย ภู มิ อุบ ลราชธานี เป็ น ต้ น (สานัก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ างต่า ส่งผลต่อการให้ ผลผลิต
ของข้ าวโพด ดังนัน้ การจัดการดิน น ้าและปุ๋ ย จึงมีส่วนสาคัญในการช่วยเพิ่มผลผลิตพืชอีกทางหนึ่ง ซึ่งหากจะ
นาข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์มาปลูกในพืน้ ที่ดินทรายเพื่อให้ ได้ ผลผลิ ตที่น่าพึงพอใจ จึงมีความจาเป็ นจะต้ องศึกษา
อิทธิพลของปุ๋ ยสูตรต่างๆและอัตราการให้ ปยที
ุ๋ ่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ซึ่งนาไปสู่การให้ ผลผลิตสูง เพื่อเป็ น
แนวทางในการแนะน าหรื อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาต่ อ ไปในอนาคต ดัง นัน้ การศึ ก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ลักษณะทางการเกษตร และ
องค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 ที่ปลูกในสภาพดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่า
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1. วัสดุและอุปกรณ์
1.1 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 1
1.2 อุปกรณ์ ในการปลูกและดูแลรักษาข้ าวโพด ได้ แก่ กระถางขนาด 10 นิ ้ว (กว้ าง 30 เซนติเมตร สูง
23 เซนติเมตร) บัวรดน ้า ปุ๋ ยเคมี (สูตร 15-15-15 และ สูตร 46-0-0) ป้ายชื่อพันธุ์ ไม้ ปักแปลง และถุงตาข่าย
1.3 อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวข้ าวโพด ได้ แก่ มีด ถุงตาข่าย และป้ายชื่อพันธุ์
1.4 เครื่ อง SPAD Chlorophyll Meter Reading ยี่ห้อ Konica minolta รุ่น SPAD-502
Plus (วัดค่าความเขียวของใบ)
1.5 เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Shimudzu รุ่น UV-1800 (วัดปริมาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ)
1.6 อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล ได้ แก่ สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา กล้ องถ่ายรูป
1.7 เครื่ องมือวิเคราะห์ดิน ได้ แก่ EC meter pH meter เครื่ องกลัน่ ไนโตรเจน เฟลมโฟโต
มิเตอร์ (flame photometer) และเครื่ องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)
2. วิธีการศึกษา
2.1 แผนการทดลอง
การวางแผนแบบ Randomized complete block design (RCBD) ประกอบด้ วย 5 กรรมวิธี จานวน 4
ซ ้าๆ ละ 3 กระถาง โดยดัดแปลงวิธีการให้ ปยจากรายงานของ
ุ๋
ชูเกียรติ พระดาเวช ณัฐพล คงดี และวันวิสาข์ ปั น้
ศักดิ์ (2560) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กรรมวิธีการใส่ปยุ๋
กรรมวิธี

พร้ อมปลูก

15 วันหลังปลูก

30 วันหลังปลูก

45 วันหลังปลูก

1 (T1)
2 (T2)
3 (T3)
4 (T4)
5 (T5)

30
30
-

30
30
30

12.5
8.3

8.3

สูตรปุ๋ ยที่ใช้

15-15-15

46-0-0

46-0-0

46-0-0

2.2 วิธีการเตรี ยมดิน โดยเก็บดินจากแปลงทดลอง ความลึก 0-20 ซม. ตากดินในที่ร่ม ประมาณ 7 วัน
หรื อจนกว่าดินจะแห้ ง จากนันร่
้ อนดินโดยใช้ ตะแกรงขนาด 2 มม. เพื่อกาจัดเศษวัชพืช
2.2.1) นาดินที่ร่อนไว้ บรรจุลงกระถาง จานวน 60 กระถางๆ ละ 10 กิโลกรัม วางบนถาดรองกระถาง
พลาสติก
2.2.2) เก็บตัวอย่างดินเพื่อนามาวิเคราะห์เบือ้ งต้ น ได้ แก่ ปริ มาณ total N โดยวิธี Kjeldahl method
(Bremner, 1965 pp.1149-1278) available P ด้ ว ย วิ ธี Murphy and Railey ( Jones, 2001, pp.62-79)
exchangeable K (Doll E.C. and R.E. Lucas, 1973) ค่ า EC (Electrical conductivity: ค่ าการน าไฟฟ้ า ) ค่ า
OM (Organic matter: อิ น ทรี ย วัต ถุ ) โดยวิ ธี ข อง Walkley A. and C.A. Black (1934) และ ค่ า pH (วัด ด้ ว ย
เครื่ อง pH meter)
2.3 การปลูกและการดูแลรักษา
2.3.1) ปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 ลงในกระถาง จานวน 60 กระถางๆ ละ 3-5 เมล็ด โดย
การหยอดเมล็ดลงไปในกระถางให้ มีความลึก 2-3 เซนติเมตร แล้ วกลบหน้ าดิน หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน จึง
ถอนแยกให้ เหลือข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์กระถางละ 1 ต้ น
2.3.2) ให้ น ้าตามความเหมาะสม
2.3.3) ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 15-15-15 และปุ๋ ยสูตร 46-0-0 ตามสิ่งทดลอง คือ อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (1.325 กรัม/
กระถาง) อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ (0.530 กรัม/กระถาง) อัตรา 8.3 กิโลกรัม/ไร่ (0.366 กรัม/กระถาง)
2.4 การบันทึกข้ อมูล
2.4.1) ความสูงต้ น โดยวัดจากพื ้นถึงข้ อใบบนสุดที่แผ่ขยายเต็มที่ เก็บข้ อมูลทุกๆ 15 วัน ตั ้งแต่ข้าวโพด
อายุ 15 วันหลังปลูก จนถึงอายุเก็บเกี่ยว (ในกรณีที่ใบธงปรากฏแล้ วให้ วดั จากพื ้นดินถึงข้ อของใบธง)
2.4.2) อายุวนั ออกไหม นับจากวันที่ปลูกถึงวันที่ต้นข้ าวโพดออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์
ของจานวนต้ นทังหมด
้
2.4.3) อายุดอกตัวผู้บาน นับจากวันที่ปลูกถึงวันที่ช่อดอกตัวผู้บาน 50
เปอร์ เซ็นต์ของจานวนต้ นทังหมด
้
2.4.4) วัดความเขียวของใบ (ค่า SCMR) โดยใช้ เครื่ อง SPAD chlorophyll meter
reading (สุ่ม 3 ใบ ในแต่ละหน่วยการทดลอง) สุ่มวัดใบที่แผ่ขยายเต็มที่ นับจากใบบนสุด
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2.4.5) วัดปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ (ตาแหน่งเดียวกับที่บันทึกข้ อมูล SCMR) โดยเจาะแผ่นใบขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร จานวน 3 ใบ แช่ใน Dimethyl formamide เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ วนามาวัด
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์โดยเครื่ อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 647 และ 664 นาโนเมตร โดยใช้ สตู ร ตามวิธีการ
ของ Moran (1982) pp. 1376-1381
Chl a = (-2.99*A647+12.64*A664)
Chl b = (23.26*A647-5.6*A664)
Chl total = Chl a + Chl b
เมื่อ
Chl a คือ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ a (µg cm-2)
Chl b คือ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ b (µg cm-2)
Chl total คือ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั้
(µg cm-2)
A647 คือ ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 647 nm (ค่าสัดส่วน)
A664 คือ ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 664 nm (ค่าสัดส่วน)
2.4.6) ความสูงฝัก วัดจากพื ้นดินถึงข้ อที่ติดฝักบนสุด
2.4.7) น ้าหนักฝักแห้ งรวมเปลือกและไม่รวมเปลือกต่อต้ น (กรัม)
2.4.8) น ้าหนัก 100 เมล็ด (กรัม)
2.4.9) จานวนแถวต่อฝัก
2.4.10) น ้าหนักเมล็ดต่อฝัก (กรัม)
2.4.11) จานวนเมล็ดต่อแถว
2.4.12) มวลชีวภาพ (Total dry matter) (ส่วนเหนือดิน) ที่ระยะเก็บเกี่ยว
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้ อมูลที่ได้ ทงหมดมาวิ
ั้
เคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม Statistic 9 วิเคราะห์แผนการ
ทดลองแบบ RCBD ประเมินผลการทดลองโดยการวิเคราะห์ตาราง ANOVA และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้ วิธี
Least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3. สถานที่ศึกษา (Study Sites)
ทาการศึกษาที่แปลงทดลอง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรี ยง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลอง
1. คุณสมบัตดิ นิ ก่ อนปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ พนั ธุ์นครสวรรค์ 1
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินบางประการก่อนปลูก พบว่า ค่า pH เท่ากับ 7.68 (เป็ นกลาง) ค่า
การนาไฟฟ้า เท่ากับ 0.70 dS/m2 (ดินไม่เค็ม) ค่าอินทรี ยวัตถุในดิน เท่ากับ 1.49 % (ต่า) total N เท่ากับ 1.55
ค่า available P เท่ากับ 1.42 และ ค่า exchangeable K เท่ากับ 3.80 มก./กก. ซึง่ อยู่ในระดับต่า (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติดินก่อนปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1
รายการวิเคราะห์
pH
ค่าการนาไฟฟ้า (EC)
อินทรี ยวัตถุ (OM)
ไนโตรเจน (total N)
ฟอสฟอรัส (available P)
โพแทสเซียม (exchangeable K)

ค่าที่ได้
7.68
0.70 dS/m2
1.49 %
1.55 มก./กก.
1.42 มก./กก.
3.80 มก./กก.

2. การเจริญเติบโตของข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 1
2.1 ความสูง
จากการศึกษา พบว่า ความสูงของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
ในแต่ละช่วงอายุ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ภาพที่ 1) แต่พบว่า การให้ ปยกรรมวิ
ุ๋
ธีที่ 3 และ 5 ส่งผลให้ ความ
สูงของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์มีแนวโน้ มสูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ

ภาพที่ 1 ความสูงของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 ที่อายุ 15 30 45 60 75 และ 90 วันหลังปลูก เมื่อได้ รับ
อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
2.2 อายุวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์
อายุวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ ของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่ต่างกัน ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยอายุวนั ออกไหมอยู่ระหว่าง 59.8-63.8 วัน (ภาพที่ 2) แต่พบว่า อายุวนั ออกไหม
มีแนวโน้ มเร็วขึ ้นเมื่อใส่ปยกรรมวิ
ุ๋
ธีที่ 4 และ 5
2.3 อายุดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์ เซ็นต์
อายุดอกตัวผู้บานนับจากวันที่ปลูกถึงวันที่อายุดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์ เซ็นต์ ของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์
นครสวรรค์ 1 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึง่ อยู่ในช่วงอายุ 54.5-57.4 วัน (ภาพที่ 2) แต่พบว่า อายุดอกตัวผู้
บาน มีแนวโน้ มเร็วขึ ้นเมื่อใส่ปยกรรมวิ
ุ๋
ธีที่ 4 และ 5
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วันหลังปลูก

ภาพที่ 2 อายุวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ อายุดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์ เซ็นต์ ของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์
นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
3. ลักษณะทางการเกษตรของข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 1
3.1 ค่ า Spad Chlorophyll Meter Reading: SCMR
จากการศึ ก ษาพบว่ า อัต ราปุ๋ ยที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ ง ผลให้ ค่ า SCMR ของข้ า วโพดเลี ย้ งสัต ว์ พั น ธุ์
นครสวรรค์ 1 ในละช่วงอายุแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ นค่า SCMR ช่วงอายุ 60 วันหลังปลูก ที่ได้ รับปุ๋ ยสูตร 1515-15 พร้ อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ ออายุ 15 วันหลัง
ปลูก จะมีค่าสูงที่สดุ คือ 52.03 รองลงมาคือ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก
และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก ในค่า SCMR คือ 49.79 และ46.73
เมื่อใส่ปยกรรมวิ
ุ๋
ธีที่ 5 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่า SCMR ของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 ที่อายุ 30 45 60 และ 75 วันหลังปลูก เมื่อได้ รับ
อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
ค่า SCMR
กรรมวิธี
30 วัน
45 วัน
60 วัน
75 วัน
c
T1
34.65
48.35
42.61
34.12
bc
T2
37.28
48.23
46.62
37.75
a
T3
38.57
52.97
52.03
38.34
ab
T4
38.09
46.53
49.79
40.63
abc
T5
34.88
52.77
47.63
32.72
F-test
ns
ns
*
ns
LSD
5.14
C.V. (%)
16.92
9.44
7.00
13.27
ns: ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
* มีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าเฉลี่ยภายในคอลัมน์เดียวกันกากับด้ วย
อักษรเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี LSD (P≤0.05)
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3.2 ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ ในใบ
จากการศึกษาพบว่า อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ในใบของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
พันธุ์นครสวรรค์ 1 แต่ละช่วงอายุแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ นปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบช่วงอายุ 75 วัน หลังปลูก
ที่ได้ รับ ปุ๋ ยสูต ร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม ต่อไร่ เมื่ ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปุ๋ยสูต ร 46-0-0 อัตรา 12.5
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก มีค่าสูงที่สดุ อยู่คือ 7.20 µg/cm2 รองลงมาคือ เมื่อใส่ปยสู
ุ๋ ตร 15-15-15
พร้ อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก มี
2
ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ในใบคือ 6.43 µg/cm (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 ที่อายุ 30 45 60 และ 75 วันหลัง
ปลูก เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
3.3 ความสูงฝั ก
จากการศึกษาพบว่า ความสูงฝักข้ าวโพด เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่ต่างกัน ไม่ส่งผลให้ ความสูงฝั กแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยความสูงฝั กเฉลี่ยอยู่ในช่วง 61.95-74.31 เซนติเมตร แต่พบว่า การให้ ปยกรรมวิ
ุ๋
ธีที่ 5 ส่งผลให้
ความสูงฝักมีแนวโน้ มสูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ (ตารางที่ 4 )
ตารางที่ 4 ความสูงฝักข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
กรรมวิธี
ความสูงฝัก (เซนติเมตร)
T1
61.95
T2
62.75
T3
68.95
T4
63.71
T5
74.31
F-test
ns
LSD
C.V.%
17.83
ns: ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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4. ข้ อมูลองค์ ประกอบผลผลิตและผลผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 1
4.1 นา้ หนักฝั กแห้ งรวมเปลือก
จากการศึกษาพบว่า อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ น ้าหนักฝั กแห้ งรวมเปลือกของข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์
พันธุ์นครสวรรค์ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยน ้าหนักฝักแห้ งรวมเปลือกของข้ าวโพดที่
ได้ รับ ปุ๋ ยสูต ร 46-0-0 อัต รา 30 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ เมื่ อ อายุ 15 วัน หลัง ปลูก และ ใส่ ปุ๋ ยสูต ร 46-0-0 อัต รา 8.3
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลูก มีค่าสูงที่สดุ คือ 71.62 กรัม/ต้ น รองลงมาคือ เมื่อได้ รับปุ๋ ยสูตร
46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อ
อายุ 30 วันหลังปลูก ให้ น ้าหนักฝักแห้ งรวมเปลือก เท่ากับ 54.59 กรัม/ต้ น (ภาพที่ 4)
4.2 นา้ หนักฝั กแห้ ง
จากการศึกษาพบว่า อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ น ้าหนักฝักแห้ งข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์
1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยน ้าหนักแห้ งที่ได้ รับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลูก มี
ค่าสูงสุดคือ 62.08 กรัม/ต้ น รองลงมาคือ ได้ รับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก
และใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก มีน ้าหนักฝั กแห้ ง คือ 45.10 กรัม/ต้ น
(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 น ้าหนักฝั กแห้ งรวมเปลือกและน ้าหนักฝักแห้ งของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตรา
ปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
4.3 นา้ หนัก 100 เมล็ด
จากการศึกษาพบว่า น ้าหนัก 100 เมล็ดของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่
แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึง่ น ้าหนัก 100 เมล็ด อยู่ในช่วง 18.37-20.78 กรัม (ตารางที่ 5)
4.4 จานวนแถวต่ อฝั ก
จากการศึกษาพบว่าจานวนแถวต่อฝั กของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่
แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (6.5-12.0 แถว/ฝัก) (ตารางที่ 5)
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4.5 จานวนเมล็ดต่ อแถว
จากการศึกษาพบว่า การให้ อตั ราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ จานวนเมล็ดต่อแถวของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
พันธุ์นครสวรรค์ 1 แตกต่างกันทางสถิติ โดยจานวนเมล็ดต่อแถว เมื่อได้ รับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 8.3กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลูก มี
ค่าสูงสุดคือ 22.4 เมล็ด/แถว รองลงมาคือ ที่ได้ รับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลัง
ปลูก และอัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก โดยมีจานวนเมล็ดต่อแถว คือ 16.9 เมล็ด/แถว
(ตารางที่ 5)
4.6 นา้ หนักเมล็ดต่ อฝั ก
จากการศึกษาพบว่า การให้ อตั ราปุ๋ ยที่ แตกต่างกัน ส่งผลให้ น ้าหนักเมล็ดต่อฝั กของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
พันธุ์นครสวรรค์ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยน ้าหนักเมล็ดต่อฝั กของข้ าวโพดที่ได้ รับปุ๋ ยสูตร 460-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ
30 และ 45 วันหลังปลูก มีค่าสูงที่สดุ คือ 41.01 กรัม รองลงมาคือ เมื่อใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก ที่กรรมวิธี
ได้ รับปุ๋ ยสูตร 15-15-15 พร้ อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และที่กรรมวิธีไม่มีการใส่ปยุ๋ (ชุดควบคุม) คือ 23.23
21.76 และ 19.00 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 นา้ หนัก 100 เมล็ด จานวนแถวต่อฝั ก จานวนเมล็ดต่อแถว นา้ หนักเมล็ดต่อฝั ก และมวลชีวภาพ
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้ รับอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
น ้าหนัก
น ้าหนัก
จานวนแถว
จานวน
มวลชีวภาพ
กรรมวิธี
100 เมล็ด
เมล็ดต่อฝัก
ต่อฝัก
เมล็ดต่อแถว
(กรัม/ต้ น)
(กรัม)
(กรัม)
T1
19.52
6.5
8.5c
19.00b
55.60b
T2
18.37
9.4
14.4b
21.76b
60.61b
T3
19.67
10.0
6.5c
11.93c
81.98a
T4
18.56
11.3
16.9b
23.23b
57.76b
T5
20.78
12.0
22.4a
41.01a
81.14a
F-test
ns
ns
*
*
*
LSD
5.44
7.06
18.32
C.V.%
9.71
24.23
25.69
19.60
17.64
ns: ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
* มีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าเฉลี่ยภายในคอลัมน์เดียวกันกากับด้ วย
อักษรเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี LSD (P≤0.05)
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4.7 มวลชีวภาพ (Total dry matter) ในระยะเก็บเกี่ยว
จากการศึกษาพบว่า การให้ อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ นา้ หนักมวลชีวภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ โดยน า้ หนัก มวลชี ว ภาพจะมี ค่ าสูง สุด เมื่ อ ได้ รับ ปุ๋ ยสูต ร 15-15-15 พร้ อมปลูก อัต รา 30
กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก (81.98 กรัม) และได้ รับ
ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และอัตรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ
45 วันหลังปลูก (81.14 กรัม) รองลงมาคือได้ รับปุ๋ ยสูตร 15-15-15 พร้ อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีม วล
ชีวภาพเท่ากับ 60.61 กรัม (ตารางที่ 5)
อภิปรายผลการทดลอง
การเจริญเติบโต
จากการศึกษา พบว่า ความสูงของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่ออายุ 90 วัน หลังปลูกอยู่
ระหว่าง 142.25-172.10 เซนติเมตร ความสูงฝั กของข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 อยู่ระหว่าง 61.9574.31 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้ องกับการรายงานของ สดใส ช่างสลัก และคณะ (2555) รายงานการผลการศึกษา
การใส่ปยเคมี
ุ๋
ต่อผลผลิตข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และข้ าวโพดหวาน โดยช่วงเวลาการใส่ปยุ๋ 15-15-15 และ 46-0-0 ที่มี
ผลต่อผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพด โดยข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ที่ป ลูกในช่วงดังกล่าวมีความสูงอยู่
ระหว่าง 171-207 เซนติเมตร ความสูงฝั กของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ อยู่ระหว่าง 94-121 เซนติเมตร นอกจากนี ้ พร
นภา ขาวมาก และคณะ (2561) พบว่า ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เมื่อได้ รับปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ ความสูงแตกต่าง
กันทางสถิติ ซึง่ แตกต่างจาก รายงานของ ทิวา พาโคกทม และคณะ (2564) รายงานว่า ความสูงจะเพิ่มขึ ้นตาม
อายุของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ แต่อตั ราปุ๋ ยไม่ส่งผลต่อความสูงเมือ่ ข้ าวโพดอายุ 14 63 70 77 84 91 และ 98 วันหลัง
ปลูก แต่ความสูงจะแตกต่ากันทางสถิต เมื่ออายุ 21 35 42 และ 56 วันหลังปลูก โดยปุ๋ ย 16-20-0 อัตรา 25 50
และ 75 กก./ไร่ ให้ ความสูงข้ าวโพดมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ ย นอกจากนี ้ ชูเกี ยรติ พระดาเวช และคณะ (2560)
รายงานว่า อัตราปุ๋ ยและช่วงเวลาการใส่ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสูงของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เช่นกัน
ค่าความเขียวของใบ หรื อ SCMR ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ น ข้ าวโพดที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก ซึ่งไม่สอดคล้ องกับรายงานของ ทิวา พาโคกทม และคณะ (2564) ที่รายงานว่า เมื่อได้ รับปุ๋ ยอัตรา
ต่างกันจะส่งผลให้ ค่าความเขียวของใบแตกต่างกันทางสถิติ โดยการได้ รับปุ๋ ยทุกอัตราจะให้ ค่าความเขียวของใบ
สูงกว่า การไม่ ใส่ปุ๋ ย นอกจากนี ้ ชูเกี ยรติ พระดาเวช และคณะ (2560) รายงานว่า ค่ าความเขี ยวของใบจะ
แตกต่างกันทางสถิติระหว่างการใส่ปยทุ
ุ๋ กอัตรา เมื่อเปรี ยบเทียบกับไม่ใส่ปยุ๋
อายุดอกตัวผู้บานนับจากวันที่ปลูกถึงวันที่อายุดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์ เซ็นต์ของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์
นครสวรรค์ 1 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยอยู่ระหว่างอายุ 54.5-57.4 วัน และอายุวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ ของ
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 ไม่แตกต่างทางสถิติเช่นกัน โดยอยู่ระหว่าง 59.8-63.8 วัน ซึ่งแตกต่างจาก
การรายงานของ อุไรวรรณ ทองแกมแก้ ว และคณะ (2561) รายงานว่ า การใส่ ปุ๋ ยที่ ต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดข้ าวเหนียว 4 สายพันธุ์ โดยพบว่า ถ้ าไม่ให้ ปยใด
ุ๋ ๆ จะส่งผล
ต่อการออกดอกช้ า โดยเฉลี่ยที่ 47 วัน แต่หากให้ ปยเคมี
ุ๋
ส่งผลให้ ออกดอกเร็วขึ ้นคือเฉลี่ยอยู่ที่ 39 วัน ส่วนอายุวนั
ออกไหม พบเช่นเดียวกันคือ การไม่ให้ ปยใด
ุ๋ ๆ ส่งผลต่ออายุวนั ออกไหมช้ าโดยเฉลี่ย 57 วัน ขณะที่การให้ ปยเคมี
ุ๋
ส่งผลให้ อายุวนั ออกไหมเร็วคือเฉลี่ยอยู่ที่ 49 วัน อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่า การไม่ใส่ปยุ๋
ส่งผลให้ อายุดอกตัวผู้บานและอายุออกไหมมีแนวโน้ มล่าช้ ามากกว่าการใส่ปยทุ
ุ๋ กๆ ตารับ
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องค์ ประกอบผลผลิตและผลผลิต
จากการศึกษา พบว่า จานวนแถวต่อฝั กของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 ไม่แตกต่างทางสถิติ
โดยอยู่ระหว่าง 6.5-12.0 แถว/ฝัก ซึ่งสอดคล้ องกับการรายงานของ Li-xia et al. (2017) ได้ ศกึ ษาลักษณะพิเศษ
ของเมล็ดพันธุ์ในการปลูกระยะแรกของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ที่มีประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจนที่แตกต่างกัน โดย
ข้ าวโพดจะมีจีโนไทป์ ที่แตกต่างกันในประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจน (NUEs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ าวโพดที่มี
NUE ต่างกัน เพื่อตรวจสอบความแตกต่างในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่มี NUE ต่างกัน ข้ าวโพดพันธุ์ผสมสามสาย
พันธุ์ที่มี NUE ต่างกัน ปลูกในแปลงที่มีระดับปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกันในช่ วงฤดูปลูก พบว่า การทดลองปลูกข้ าวโพด
พันธุ์ผสมสามพันธุ์ ภายใต้ การให้ ปยไนโตรเจนที
ุ๋
่แตกต่างกัน (N140 และ N210 ในปี 2013 ; N120 และ N240
ในปี 2014) ไม่ส่งผลให้ จานวนแถวต่อฝักแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 16.0-19.3 แถว/ฝัก
จากการศึกษานี ้ น ้าหนักฝักแห้ งรวมเปลือก และน ้าหนักฝักแห้ งของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1
อยู่ระหว่าง 28.18-71.62 และ 20.12-62.08 กรัม ตามลาดับ และน ้าหนักเมล็ดต่อฝั ก อยู่ระหว่าง 19.00-41.01
กรัม ซึง่ สอดคล้ องกับการรายงานของ พฤหัส ศรี ขวัญ และคณะ (2560) ได้ ศกึ ษาผลของปุ๋ ยไนโตรเจนปลดปล่อย
ช้ าที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ พบว่า การใส่ปยยู
ุ๋ เรี ยและปุ๋ ย
ไนโตรเจนปลดปล่อยช้ าในอัตราต่าง ๆ มีผลให้ น ้าหนักฝั กทัง้ เปลือก และน ้าหนักฝั กปอกเปลือกของข้ าวโพดที่
ระยะเก็บ เกี่ ยว แตกต่างกัน ทางสถิ ติ โดยการใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้ าอัตรา 60 กิโลกรัมต่ อไร่ มีผลให้
นา้ หนักฝั กทัง้ เปลือก นา้ หนักฝั กปอกเปลือกของข้ าวโพดมากที่สุด และนา้ หนักเมล็ด คือ 2,465.57 2,021.49
และ 1,443.54 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ และน ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อก น ้าหนักฝั กปอกเปลือก และน ้าหนักเมล็ดต่อ
ฝักของตารับควบคุม (control) มีค่าต่าที่สดุ
จากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า น ้าหนักมวลชีวภาพ (total dry matter) ของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์
1 แตกต่างกันทางสถิติ โดยน ้าหนักมวลชีวภาพที่ ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 15-15-15 พร้ อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 15 วันหลังปลูก จะให้ น ้าหนักมวลชีวภาพสูงที่สดุ คือ 81.98 กรัม/ต้ น
ซึ่งสอดคล้ องกับการรายงานของ Mohamed and Hassan (2011) ได้ ศึกษาผลของรู ปแบบไนโตรเจนต่อการ
เจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต และคุณ ภาพของข้ าวโพดเลี ย้ งสัตว์ โดยทาการทดลองในแปลงทดลองสองช่ วงเวลา
ติ ด ต่ อ กัน ในปี 2004-2005 และ ปี 2005-2006 ได้ แ ก่ ยู เรี ย nitrophoka (NPK) แอมโมเนี ย มซัล เฟตไนเตรต
(ASN) และแอมโมเนียมซัลเฟต (AS) พบว่า รูปแบบของไนโตรเจนมีผลต่อค่าพารามิเตอร์ การเจริ ญเติบโตทุก
ช่วงเวลา การใช้ ไนโตรเจนรูปแบบ NPK และ ASN มีผลทาให้ น ้าหนักแห้ งของข้ าวโพดเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับไนโตรเจนรูปแบบอื่น ๆ มีค่าอยู่ระหว่าง 13.30-15.70 ตันต่อเฮกตาร์ และผลการศึกษาที่น่าสังเกต คือ
ไนโตรเจนในรูปแบบ ASN NPK และ AS มีประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจนมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับยูเรี ย
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การใส่ปยในอั
ุ๋
ตราที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ ค่า SCMR ที่อายุ 60 วันหลังปลูก ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบที่
อายุ 75 วันหลังปลูก น ้าหนักฝั กแห้ งรวมเปลือก น ้าหนักฝั กแห้ ง จานวนเมล็ดต่อแถว นา้ หนักเมล็ดต่อฝั ก และ
มวลชีวภาพแตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่าข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อให้ ปยกรรมวิ
ุ๋
ธีที่ 5) คือให้ ปยุ๋
สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และอัตรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45
วันหลังปลูก ส่งผลให้ น ้าหนักฝั กแห้ งรวมเปลือก น ้าหนักฝั กแห้ ง จานวนเมล็ดต่อแถว น ้าหนักเมล็ดต่อฝั ก และ
มวลชี วภาพสูงที่สุด อย่างไรก็ตามการได้ รับอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความสูง อายุวันออกไหม ค่า
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SCMR ที่อายุ 30 45 และ75 วันหลังปลูก ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ ที่อายุ 30 45 และ60 วันหลังปลูก ความสูง
ฝั ก นา้ หนัก 100 เมล็ด และจานวนแถวต่อฝั ก ควรมีการทดสอบข้ าวโพดเลี ย้ งสัตว์ในสภาพไร่ เพื่อยืนยันผล
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการทดแทนแป้งกล้ วยนา้ ว้ าในผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ และ
ศึกษาการยอมรั บ ของผู้บ ริ โภค โดยน าแป้งกล้ วยน า้ ว้ าไปทดแทนแป้ งสาลีในสูต รพื น้ ฐาน แปรปริ มาณการ
ทดแทนเป็ น 6 ระดับ คือ ร้ อยละ 10 20 30 40 50 และ 60 ของนา้ หนักแป้ง เมื่อนาคุกกี ้สิงคโปร์ ไปประเมินทาง
ประสาทสัมผัสด้ วยวิธี 9-Point Hedonic Scale เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range
Test (DMRT) พบว่า สูตรที่ ใช้ แป้ งกล้ วยนา้ ว้ าร้ อยละ 30 ได้ รับคะแนนประเมิ นด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น
รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบรวมสูงสุด นอกจากนีย้ ังได้ ศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคจานวน 100 คน
พบว่า ผู้บริ โภคให้ การยอมรับอยู่ในระดับชอบมาก มีคะแนนด้ านลักษณะที่ปรากฏ 7.63±0.90 สี 7.64±0.80
กลิ่น 7.62±0.84 รสชาติ 7.90±0.79 เนื ้อสัมผัส 7.82±0.95 และความชอบรวม 7.95±0.85 เมื่อวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูป INMUCAL Nutrient V.3 พบว่า สูตรทดแทนด้ วยแป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ
30 มีพลังงาน 221.95 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้ วยคาร์ โบไฮเดรต 27.95 กรัม ไขมัน 11.66 กรัม โปรตีน 2.30 กรัม
แคลเซียม 6.81 มิลลิกรัม วิตามินเอ 90.79 ไมโครกรัม อาร์ อี และวิตามินซี 3.36 มิลลิกรัม สูงกว่าสูตรพื ้นฐาน
ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้ อยละ 97 และ ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ ร้ อยละ 88
คาสาคัญ: แป้งกล้ วยน ้าว้ า; คุกกี ้สิงคโปร์
Abstract
This research had performed to study the substitution of wheat flour by banana flour in the
base formulation for Singapore cookies (51.28 % cake flour, 25.64 % shortening, 20.51 % icing sugar,
0.51% salt). The substitution of wheat flour by banana flour has been studied by varying into 6 levels
at 10, 2 0 , 30, 40, 50, and 60% by weight of whole flour, respectively. The produced Singapore
cookies had tested for consumer acceptance using the sensory quality assessment test, 9-point
Hedonic scale by Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT). The sensory results showed that
wheat flour substituted by banana flour at 30% w/w had the highest overall consumer acceptability
score. Furthermore, the test score gotten from 100 consumers showed 7.63±0.90 for appearance,
7.64±0.80 for color, 7.62±0.84 for flavor, 7.90±0.79 for taste, 7.82±0.95 for texture and 7.95±0.85 for
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overall satisfaction. When analyzing the nutritional value by INMUCAL Nutrient V.3, 30% banana flour
formulation contains a total of 221.95 Kcal including 27.95 g carbohydrate, 11.66 g fat, 2.30 g
protein, 6.81 mg calcium. Using banana flour to replace some versatile flour in Singapore cookies
provides 90.79 mcg. RAE Vitamin A and 3.36 mg Vitamin C which is higher than the control recipe.
The consumer’s acceptability test revealed that 97% of consumers accept, and 88 % decided to buy
the product.
Keywords: Banana flour; Singapore Cookies
บทนา
คุกกี ้สิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยน ้าว้ า เป็ นขนมอบชิ ้นเล็กๆ มีรสชาติหอม มัน เค็ม มีส่วนผสมของแป้งสาลี
อเนกประสงค์ เนยถั่ว เนยขาว เกลือ นา้ ตาลไอซึ่งและแป้งกล้ วยนา้ ว้ า ผ่านกระบวนการที่อุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 10–15 นาที โดยนากล้ วยน ้าว้ าดิบมาแปรรูปเป็ นแป้ง เพื่อเป็ นการถนอมอาหารและสามารถ
นาไปเป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ แป้งกล้ วยที่ผลิตโดยกรรมวิธีอบแห้ ง ที่อณ
ุ หภูมิ 55–60 องศา
เซลเซียส สีของแป้งที่ได้ จะไม่ขาว เนื่องจากไม่ได้ ผ่านกระบวนการฟอกสี เมื่อนาไปเป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
อาหารที่ได้ จะมีสีค่อนข้ างคลา้ คุกกีส้ ิงคโปร์ เป็ นคุกกีท้ ี่รสชาติไม่หวานมาก มีรสชาติเค็มเล็กน้ อย ตัวคุกกีจ้ ะ
กรอบร่ วน เนื อ้ เบา กล้ ว ยน า้ ว้ า ดิ บ ยังมี ฤ ทธิ์ ป้ อ งกัน เชื อ้ รา และแบคที เรี ย อี ก ด้ วยแป้ งกล้ ว ยน า้ ว้ า จะมี ก ลิ่ น
เฉพาะตัว มีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพที่ดีรวมตัวกับน ้าได้ ดีคือ เมื่อได้ รับความร้ อนจะพองตัวใส เมื่อปล่อยให้ เย็นจะ
เกิดลักษณะคล้ ายวุ้น เนื่องจากเป็ นแป้งที่มีอะไมโลสสูงจึงทาให้ มีคณ
ุ สมบัติพิเศษเหมาะที่จะนามาทดแทนแป้ง
สาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ ดีบางชนิดของผลิตภัณฑ์สามารถทดแทนได้ สงู ถึงร้ อยละ 50 (วสันต์ ศิริวงศ์, 2543)
กล้ วยน ้าว้ าดิบมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้ วย นา้ แป้ง โปรตีน ไขมัน เส้ นใย วิตามิน เกลือ แร่ ต่าง ๆ
โดยมีปริ มาณแป้ง แคลเซียม เหล็ก และโปแตสเซียม สูงกว่าแป้งหลายชนิด กล้ วยดิบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะนามาผลิตแป้งจะต้ องมีเปอร์ เซ็นต์ความสุกอยู่ในช่วงร้ อยละ 70-80 ถ้ า ใช้ กล้ วยดิบมากเกินไปจะมีปริ มาณ
แทนนินสูง ซึง่ ทาให้ มีรสฝาด ในกรณีที่ กล้ วยสุกมากเกินไป ปริมาณน ้าตาลสูง จะมีผลต่อกระบวนการผลิตแป้ง
และมีผลต่อกลิ่น รสชาติของผลิตภัณฑ์ แป้งกล้ วยที่ผลิตจากกล้ วยที่มีความ แก่มากขึ ้น จะมีปริ มาณโปรตีน เถ้ า
และนา้ ตาลทังหมดสู
้
งขึ ้น ในขณะที่ปริ มาณเยื่อใยและคาร์ โบไฮเดรตมีปริ มาณลดลง และพบว่าสตาร์ ชและอะ
ไมโลสมีปริ มาณสูงที่สดุ โดยแป้งกล้ วยประกอบด้ วยสตาร์ ชและอะไมโลส ประมาณ ร้ อยละ 60-66 และ 21-23
ตามลาดับ จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ของแป้งกล้ วย พบว่าเมื่อระยะความแก่ของกล้ วยมากขึ ้น
เม็ดแป้งมีขนาดใหญ่มากขึ ้น ความคงทนต่อแรงเฉือน และความสามารถในการดูดซับน ้า (Water Absorption
Index) มีแนวโน้ มลดลง (สุดาทิพย์ ชื่นอินทร์ , 2545) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการทาคุกกี ้สิงคโปร์
จากแป้งกล้ วยน ้าว้ า และทาการศึกษาขันตอนการผลิ
้
ต และปริ มาณการทดแทนที่เหมาะสม ซึง่ เป็ นการนากล้ วย
มาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร เป็ นการนาเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปให้ เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ ง
เป็ นการสร้ างทางเลือกใหม่ ให้ กับผู้บริ โภค จะได้ คุกกีส้ ิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยที่มากด้ วยคุณค่าทางโภชนาการ
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(สุดาทิพย์ ชื่นอินทร์ , 2545) มีเส้ นใยและกากอาหารสูง อุดมด้ วยวิตามิน บี 6 ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน มี
แมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยป้องกันโรคความดัน โปรตีนที่อยู่ในกล้ วยมีกรดอะมิโนอาร์ จินิน และฮีสติดิน
แป้งกล้ วยมีอะไมโลสสูง ทาให้ มีคุณสมบัติเฉพาะเหมาะที่จะนามาประกอบอาหารปั จจุบัน รสชาติอร่ อยและ
รับประทานเป็ นอาหารว่างได้ มีลกั ษณะที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของแป้งกล้ วยนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อจาหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยได้ โดยเฉพาะในฤดูกาลที่ผลผลิตล้ นตลาด
เกษตรต้ องประสบปั ญหาราคากล้ วยตกต่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุกกี ้สิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยน ้าว้ า เพื่อ
ศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ คุกกีส้ ิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยนา้ ว้ า และเพื่อประเมินคุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยน ้าว้ า
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
วิธีการวิจัย
1. การคัดเลือกสูตรคุกกี ้สิงคโปร์ เพือ่ เป็ นสูตรพื ้นฐาน
นาสูตรคุกกี ้สิงคโปร์ 3 สูตร ดังตารางที่ 1 มาผลิตเป็ นคุกกี ้สิงคโปร์ ให้ ผ้ ทู ดสอบชิม คือ ผู้เชี่ยวชาญและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา จานวน 50 คน โดยประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม ด้ วยวิธี 9-Point Hedonic Scale (1
คะแนน คือ ไม่ชอบมากที่สดุ และ9 คะแนน คือ ชอบมากที่สดุ ) โดยสูตรที่มีคะแนนการประเมินความชอบสูงสุด
จะใช้ เป็ นสูตรพื ้นฐานสาหรับการศึกษาการทดแทนสาลีด้วยแป้งกล้ วยน ้าว้ าต่อไป
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบปริมาณส่วนผสมในการผลิตคุกกี ้สิงคโปร์ เพื่อคัดเลือกสูตรพื ้นฐาน
ส่วนประกอบ (กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
แป้งอเนกประสงค์
500
190
เนยสดชนิดเค็ม
130
4
เนยขาว
130
75
ผงฟู
10
10
น ้าตาลไอซิง่
150
1.3
เม็ดมะม่วงหิมพาน์อบ
50
ไข่ไก่
50
25
เกลือป่ น
5
0.5
เนยถัว่
น ้ามันพืช
15
งาขาวคัว่
30
งาดาคัว่
30
ที่มา : เสมอพร สังวาสี (2558) , วิสินี คณาวิวฒ
ั น์ (2550) , อภิสิทธิ์ ประสงค์สขุ (2554)
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สูตร 3
500
250
200
5
15
-
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2. การพัฒนาคุกกี ้สิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยน ้าว้ า
2.1 การผลิต แป้ งกล้ วยนา้ ว้ า ผู้วิจัย ได้ มีก ารเตรี ยมแป้ งกล้ วยนา้ ว้ าตามวิธีก ารของ วสัน ต์ ศิ ริวงศ์
(2543) โดยนากล้ วยน ้าว้ าดิบมาปอกเปลือกสไลด์แว่นหนา 1 มิลลิเมตร แล้ วจึงนากล้ วยที่สไลด์แล้ วนาไปทาให้
แห้ งด้ วยตู้อบลมร้ อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง จากนันจึ
้ งนาไปปั่ นให้ ละเอียดแล้ วร่ อน
ผ่านตะแกรงขนาด 150 µm และบรรจุในถุงพลาสติกสุญญากาศเก็บในที่แห้ งเพื่อใช้ ในการผลิตคุกกี ้สิงคโปร์
2.2 การผลิ ต คุ ก กี ส้ ิ ง คโปร์ จ ากแป้ งกล้ ว ยน า้ ว้ าคุ ก กี ส้ ิ ง คโปร์ ที่ ผ้ ูท ดสอบให้ ก ารยอมรั บ มากที่ สุด
คัดเลือกเป็ นสูตรพืน้ ฐานแล้ วนัน้ นามาพัฒ นาเป็ นคุกกีส้ ิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยนา้ ว้ า ซึ่งนาแป้งกล้ วยนา้ ว้ ามา
ทดแทนแป้งสาลีในสูตรพื ้นฐานในปริ มาณ ร้ อยละ 10 20 30 40 และ 50 ของน ้าหนักแป้ง เมื่อนาคุกกี ้สิงคโปร์ ไป
ประเมินทางประสาทสัมผัสด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวมด้ วยวิธี 9-Point
Hedonic Scale โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบชิมที่ผ่านการฝึ กฝน จานวน 50 คน
2.3 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยน ้าว้ า ผู้วิจยั ได้ นา
คุกกี ้สิงคโปร์ จากแป้งกล้ วยน ้าว้ าสูตรที่ผ้ ทู ดสอบให้ การยอมรับสูงสุด ไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริ โภคได้ ทา
การประเมินการยอมรับของผู้บริโภคและข้ อมูลทัว่ ไป จานวน 100 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
2.4 การศึกษาการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ สตู รพื ้นฐานเปรี ยบเทียบกับสูตร
ทดแทนด้ วยแป้งกล้ วยนา้ ว้ าที่ผ้ ูทดสอบให้ การยอมรับสูงสุด โดยวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้ วยโปรแกรม
สาเร็จรูป INMUCAL Nutrient V.3
3. สถิติที่ใช้ ในการวิจยั
การทดสอบทางประสาทสัม ผั ส วางแผนการทดลองแบบสุ่ม บล็ อ กสมบู ร ณ์ (Randomized
Complete Block Design ; RCBD) วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดี ย ว (one-Way ANOVA)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนับสาคัญ
ทางสถิติ p≤0.05 โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป แสดงผลในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ผลการคัดเลือกสูตรคุกกี ้สิงคโปร์ สตู รพื ้นฐาน
ผลการคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานมา 3 สูตร และทาการผลิตในแต่ละตารับจากนันน
้ ามาประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสด้ านลักษณะที่ปรากฏด้ านสี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม จากผู้เชี่ยวชาญ
และนักศึกษามหาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาจานวน 50 คน ด้ วยวิธี 9 Point Hedonic Scale ดังนี ้
จากผลการทดลอง พบว่า ผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ทงั ้ 3 สูตรมีผลทาให้ คะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P≤ 0.05) โดยสูตรพืน้ ฐานที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยทุกคุณ ลักษณะทางด้ านประสาท
สั ม ผั ส และความชอบโดยรวมสู ง ที่ สุ ด มี ค ะแนนเท่ า กั บ 8.05±0.75, 7.95±0.90, 7.80±0.97, 7.92±0.94,
7.95±0.93 และ 8.13±0.82 ตามลาดับ อยู่ในระดับความชอบมากถึงชอบมากที่สดุ ผู้วิจยั จึงพิจารณาเลือกสูตร
ที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทุกด้ านคุณลักษณะทางด้ านประสาทสัมผัส และนามาพัฒนาคุกกีส้ ิงคโปร์ แป้งกล้ วย
น ้าว้ า
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2. ผลการประเมินคุณภาพประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วยน ้าว้ า
ผลการประเมินคุณ ภาพทางด้ านประสาทสัมผัสของผลิตภั ณ ฑ์ คุกกี ส้ ิงคโปร์ ทดแทนด้ วยแป้งกล้ วย
น ้าว้ า (ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความชอบคุณลักษณะด้ านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ เพื่อคัด เลือก
สูตรพื ้นฐาน
ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้ านประสาทสัมผัส
สูตร
ความชอบ
พื ้นฐาน
ลักษณะที่
สี
กลิ่นns
รสชาติns
เนื ้อสัมผัส
โดยรวม
ปรากฏ
1
7.98±1.02a 7.75±1.03b 7.62±1.01 7.55±1.06 7.67±0.94ab 7.87±1.00ab
2
7.40±0.84b 7.38±0.81b 7.68±0.83 7.58±0.98 7.30±0.97b 7.53±0.88b
3
8.05±0.75a 7.95±0.90a 7.80±0.97 7.92±0.94 7.95±0.93a 8.13±0.82a
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อักษร a, b ที่แตกต่างกันในแนวตั ้งเดียวกัน แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ความสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P > 0.05)
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยลักษณะด้ านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์
ปริมาณแป้ง
ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้ านประสาทสัมผัส
กล้ วยน ้าว้ า
ลักษณะที่
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื ้อสัมผัส
ความชอบ
(ร้ อยละ)
ปรากฏ
โดยรวม
c
c
bc
c
c
0
7.12±0.88
7.05±0.85 7.20±0.76 7.07±0.76 7.23±0.88 7.18±0.78c
10
7.47±0.88bc 7.60±0.84b 7.40±0.81b 7.35±0.66bc 7.30±0.76c 7.40±0.74bc
20
7.63±0.71b 7.58±1.11b 7.50±0.79b 7.63±0.84b 7.63±0.84b 7.65±0.78b
30
8.15±0.92a 8.08±0.86a 8.08±0.80a 8.30±0.94a 8.25±0.78a 8.50±0.88a
40
7.18±0.87c 6.93±0.80c 6.08±0.80c 7.17±0.79c 7.20±0.88c 7.15±0.77c
50
7.13±0.79c 7.25±0.84c 7.130.82bc 7.18±0.90c 7.10±0.87c 7.27±0.88c
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
: อักษร a , b และ c ที่แตกต่างกันในแนวตั ้งเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
การยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัสด้ านลักษณะที่ปรากฏ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่า งมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยผู้ทดสอบให้ คะแนนเฉลี่ยด้ านลักษณะที่ปรากฏมากที่สดุ คือ สูตรที่มีแป้งกล้ วยร้ อยละ
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30 อยู่ในระดับชอบมากที่สดุ เนื่องจากลักษณะที่ปรากฏของคุกกี ้สิงคโปร์ ที่ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ30 นัน้
มีลกั ษณะร่วนกรอบพอเหมาะสม มีกากใยจากแป้งกล้ วยน ้าว้ าแปรผันตามระดับการทดแทนที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ คกุ กี ้
สิงคโปร์ สีน ้าตาลอ่อนๆ อีกทังลั
้ กษณะปรากฏของคุกกี ้สิงคโปร์ จะสังเกตได้ ง่ายขึ ้นเมื่อเพิ่มระดับการทดแทนแป้ง
กล้ วยน ้าว้ า พบว่า ลักษณะที่ปรากฏของคุกกี ้สิงคโปร์ สตู รพื ้นฐาน สังเกตเห็นสีน ้าตาลที่ชดั เจน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสด้ านสี พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
โดยผู้ท ดสอบให้ ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นสี ม ากที่ สุด คื อ สูต รที่ มี แ ป้ งกล้ ว ยร้ อยละ 30 อยู่ในระดับ ชอบมากที่ สุด
เนื่องจากสีของคุกกี ้สิงคโปร์ นนมี
ั ้ สีน ้าตาลอ่อนๆ มีกากใยแป้งกล้ วยน ้าว้ า จากการสังเกตเห็ นคุกกี ้สิงคโปร์ ของแต่
ละสีเห็นได้ อย่างชัดเจนของแต่ละสูตรแปรผันตามระดับการทดแทนที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ คุกกี ้สิงคโปร์ มีสีนา้ ตาลเข้ ม
อ่อนได้ สวยมากกว่าสูตรอื่น เมื่อเปรี ยบเทียบกับสู ตรพืน้ ฐาน พบว่า สีของคุกกีส้ ิงคโปร์ สงั เกตเห็นที่ชัดเจนได้ สี
จากการทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ า
การยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัสด้ านกลิ่น พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
(p≤0.05) โดยผู้ทดสอบให้ คะแนนเฉลี่ยด้ านกลิ่นมากที่สดุ คือสูตรที่มีแป้งกล้ วยร้ อยละ 30 อยู่ในระดับชอบมาก
ที่สดุ เนื่องจากกลิ่นของคุกกี ้สิงคโปร์ ที่ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ30 นัน้ ไม่มีกลิ่นแป้งกล้ วยน ้าว้ า
การยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัสด้ านรสชาติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≤0.05) โดยผู้ทดสอบให้ คะแนนเฉลี่ยด้ านรสชาติมากที่สดุ คือสูตรที่มีแป้งกล้ วยร้ อยละ 30 อยู่ในระดับชอบ
มากที่สดุ เนื่องจากรสชาติของคุกกี ้สิงคโปร์ ที่ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ 30 นันมี
้ รสชาติหวานน้ อยกว่าสูตร
มาตรฐานพอประมาณจากแป้งกล้ วยน ้าว้ า มีกากใยจากแป้งกล้ วยน ้าว้ าแปรผันตามระดับการทดแทนที่เพิ่มขึ ้น
ทาให้ คุกกีส้ ิงคโปร์ มีรสชาติลงตัว เมื่ อเปรี ยบเทียบกับสูตรพืน้ ฐาน พบว่า รสชาติหวานจากนา้ ตาลเพียงอย่าง
เดียว
การยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัสด้ านเนื ้อสัมผัส พบว่า ผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ที่แตกต่างกัน มีผลทา
ให้ ค่าคะแนนเฉลี่ยทางด้ านเนื ้อสัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยการทดแทนปริ มาณ
แป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ 30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด การทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าที่เพิ่มขึ ้นนันมี
้ ผลต่อการยอมรับ
ของผู้ทดสอบชิมเนื่องจากทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าปริมาณขึ ้นในผู้ทดสอบรู้สกึ ว่าในตัวผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ เนื ้อ
สัมผัสมากเกินไป
การยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัสด้ านความชอบโดยรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ที่แตกต่างกัน
มีผลทาให้ ค่าคะแนนเฉลี่ยทางด้ านความชอบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) (ตารางที่
3) โดยการทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าที่ร้อยละ 30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด การทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าในปริ มาณที่
เพิ่มขึ ้น ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ทดสอบชิมเนื่องจากมีความหอมและกรอบร่วน ความหวานพอเหมาะมากกว่า
ระดับการทดแทนอื่นๆ
จากผลการประเมินทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสข้ างต้ น ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น
ลักษณะของแป้งคุกกีส้ ิงคโปร์ ในขัน้ ตอนการผลิต ก่อนอบ ไม่เหนียวติดมือจนเกินไป ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงพิจารณา
เลือกผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าที่มีส่วนผสมปริ มาณแป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ 30 เนื่องจากมี
คะแนนค่าเฉลี่ยทางด้ านประสาทสัมผัสทุกคุณลักษณะมากที่สดุ
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3. ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วยน ้าว้ า
ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณ ฑ์ คุกกีส้ ิงคโปร์ ทดแทนด้ วยแป้งกล้ วยนา้ ว้ าร้ อยละ 30 จาก
ผู้บริ โภค จานวน 100 คน ด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส (ร่ วนกรอบ) และความชอบโดยรวม
(ตารางที่ 4) และการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วยน ้าว้ า (ตารางที่
5)
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้ านการยอมรับผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วยน ้าว้ า
คุณลักษณะทางด้ านประสาทสัมผัส
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความชอบ
ลักษณะทีป่ รากฏ
7.63±0.90
ชอบมาก
สี
7.64±0.80
ชอบมาก
กลิ่น
7.62±0.84
ชอบมาก
รสชาติ
7.90±0.79
ชอบมาก
เนื ้อสัมผัส (ร่วนกรอบ)
7.82±0.95
ชอบมาก
ความชอบโดยรวม
7.95±0.85
ชอบมาก
การประเมินความชอบทางด้ านประสาทสัมผัสของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ คุกกี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วย
น ้าว้ าของผู้บริโภคอยู่ในระดับความชอบมาก โดยค่าคะแนเฉลี่ยในด้ านลักษณะที่ปรากฏผู้บริโภคให้ การยอมรับ
อยู่ในระดับความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.63±0.90 ด้ านสีอยู่ในระดับความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ
7.64±0.80 ด้ านกลิ่ น อยู่ในระดับ ความชอบมาก มี ค่ า คะแนนเท่ ากับ 7.62±0.84 ด้ านรสชาติ อ ยู่ในระดับ
ความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.90±0.79 ด้ านเนือ้ สัมผัสอยู่ในระดับความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ
7.82±0.95 และด้ านความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.95±0.85 ตามลาดับ
ข้ อมูลเกี่ ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ คุกกีส้ ิงคโปร์ ทดแทนด้ วยแป้งกล้ วยนา้ ว้ า พบว่า ผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ไม่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยนา้ ว้ า คิดเป็ นร้ อยละ 91 ผู้บริ โภคส่วนใหญไม่เคย
บริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ อื่ นที่ท าจากแป้งกล้ วยน า้ ว้ า คิ ดเป็ น ร้ อยละ 86 และมีผ้ ูบ ริ โภคเพีย งบางส่วนเท่านัน้ ที่ เคย
รับประทานแป้งกล้ วย คิดเป็ นร้ อยละ 14
สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับคุณค่าโภชนาการหรื อประโยชน์จากแป้งกล้ วยนันมี
้ ความใกล้ เคียงกัน กล่าวคือมี
ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของแป้งกล้ วยน ้าว้ า คิดเป็ นร้ อยละ 46 มีผ้ บู ริโภคที่ไม่
เคยทราบเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของแป้งกล้ วยน ้าว้ า คิดเป็ นร้ อยละ 54
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ตารางที่ 5 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วยน ้าว้ า
n = 100
ข้ อมูลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วยน ้าว้ า
จานวน (คน)
1. การบริโภคภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ า
เคย
9
ไม่เคย
91
2. การบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่เป็ นส่วนแป้งกล้ วยน ้าว้ า
เคย
14
ไม่เคย
86
ข้ อมูลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ แป้งกล้ วยน ้าว้ า
3. การรับรู้ว่าแป้งกล้ วยน ้าว้ ามีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ
เคย
ไม่เคย
4. การยอมรับผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ า
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
5. การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ า
ซื ้อ
ไม่ซื ้อ

ร้ อยละ
9.0
91.0
14.0
86.0

จานวน (คน)

ร้ อยละ

46
54

46.0
54.0

97
3

97.0
3.0

88
22

88.0
22.0

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งสาลีด้วย
แป้งกล้ วยนา้ ว้ านัน้ พบว่า มี ผ้ ูบริ โภคส่วนใหญ่ ยอมรั บผลิตภัณ ฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 97 และมีเพียงที่ไม่ยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้า คิดเป็ นร้ อยละ 3 เหตุผลเพราะไม่ชอบรับประทานกล้ วย และไม่ชอบ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หากมีผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าวางจาหน่ายจะเลือกซื ้อ คิดเป็ นร้ อยละ
88 และไม่ซื ้อ คิดเป็ นร้ อยละ 22
4. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ คุกกีส้ ิงคโปร์ ทดแทนด้ วยแป้งกล้ วยนา้ ว้ า (ต่อ
น ้าหนัก 100 กรัม)
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์คุกกี ้สิงคโปร์ ตารับพื ้นฐานเปรี ยบเทียบกับสูตรทดแทนด้ วย
แป้งกล้ วยน ้าว้ า ร้ อยละ 30 โดยวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้ วยโปรแกรม สาเร็จรูป INMUCAL Nutrient V.3
(ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 การประเมินคุณค่าโภชนาการของผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ สตู รพื ้นฐานเปรี ยบเทียบกับ
สูตรทดแทนด้ วยแป้งกล้ วยน ้าว้ า ร้ อยละ 30 (ต่อน ้าหนัก 100 กรัม)
คุณค่าทางโภชนาการ
คุกกี ้สิงคโปร์ สตู รพื ้นฐาน
คุกกี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ า
พลังงาน (กิโลแคลอรี่ )
238.53
221.95
คาร์ โบไฮเดรต (กรัม)
30.17
27.28
ไขมัน (กรัม)
11.71
11.66
โปรตีน (กรัม)
2.95
2.30
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
7.12
6.30
วิตามินเอ (ไมโครกรัม อาร์ อี)
88.27
90.79
วิตามินซี (มิลลิกรัม)
0
3.36
ที่มา : INMUCAL Nutrient V.3
สูตรพื ้นฐานมีพลังงาน 238.53 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้ วยคาร์ โบไฮเดรต 30.17 กรัม ไขมัน 11.71 กรัม
โปรตีน 2.95 กรัม แคลเซียม 7.12 มิลลิกรัม วิตามินเอ 88.27 ไมโครกรัม อาร์ อี และวิตามินซี 0 มิลลิกรัม สูตร
ทดแทนร้ อยละ 30 ที่ผ้ บู ริโภคให้ การยอมรับมากที่สดุ มีพลังงาน 221.95 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้ วยคาร์ โบไฮเดรต
27.95 กรัม ไขมัน 11.66 กรัม โปรตีน 2.30 กรัม แคลเซียม 6.81 มิลลิกรัม วิตามินเอ 90.79 ไมโครกรัม อาร์ อี
และวิตามินซี 3.36 มิลลิกรัม สูงกว่าสูตรมาตรฐาน เนื่องจากในแป้งกล้ วยน ้าว้ ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
แป้งหลายชนิด มีเส้ นใยและกากอาหารสูง อุดมด้ วยวิตามิน บี 6 ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน มีแมกนีเซียม
และโพแทสเซียมที่ช่วยป้องกันโรคความดัน โปรตีนที่อยู่ในกล้ วยมีกรดอะมิโนอาร์ จินิน และฮีสติดิน แป้งกล้ วย
มีอะไมโลสสูงทาให้ มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะเหมาะที่จะนามาประกอบอาหารปั จจุบนั
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ป
1. คัดเลือกตารับพื ้นฐานคุกกี ้สิงคโปร์ พบว่าการพัฒนาตารับพื ้นฐานของคุกกี ้สิงคโปร์ พบว่าผู้บริโภค
ให้ การยอมรับผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ สตู รที่ 3 ของ อภิสิทธิ์ ประสงค์สขุ (2554) สูงที่สดุ มีส่วนประกอบ คือ แป้ง
สาลีอเนกประสงค์ 250 กรัม เนยขาว 125 กรัม น ้าตาลไอซึ่ง 100 กรัม เนยถั่ว 10 กรัม เกลือป่ น 3 กรัม โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยทางด้ านทางด้ านประสาทสัมผัส ด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับความชอบมากถึงมากที่สุด เนื่องจากลักษณะที่ป รากฏมีความกรอบร่ วน รสชาติหวาน
เล็กน้ อย และมีเนื ้อสัมผัสที่กรอบร่ วน ซึ่งเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นตารับพืน้ ฐานการพัฒนาการใช้ แป้งกล้ วยน ้าว้ า
ทดแทนสาลีอเนกประสงค์บางส่วนในผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์
2. การศึกษาปริ มาณแป้งกล้ วยนา้ ว้ าที่เหมาะสมต่อการทดแทนในผลิตภัณฑ์ คุกกีส้ ิงคโปร์ พบว่าผู้
ทดสอบชิมให้ การยอมรับผลิตภัณฑ์คกุ กี ้สิงคโปร์ ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ 30 สูงที่สดุ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ทางด้ านประสาทสัมผัส ด้ านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับ
ชอบมากที่สุด เนื่องจากเนือ้ สัมผัสของคุกกีส้ ิงคโปร์ ที่ทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ า นัน้ มีเนือ้ สัมผัสกรอบร่ วน ความ
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หวานเล็กน้ อย เพราะได้ มีการทดแทนแป้งกล้ วยน ้าว้ าจึงทาให้ มีกลิ่นของกล้ วยน ้าว้ า ซึ่งระดับการทดแทนแป้ง
สาลีเพียง ร้ อยละ 30 นัน้ ไม่ทาให้ ลกั ษณะของคุกกี ้สิงคโปร์ เสียไป อีกทังยั
้ งมีลักษณะของเนื ้อสัมผัสที่ดี คือ เนื ้อ
เกาะตัวและร่วน เมื่อรับประทาน ไม่แข็งจนเกินไป
3.การศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภค จานวน 100 คน พบว่า ผู้บริ โภคให้ การยอมรับผลิตภัณ ฑ์คุกกี ้
สิงคโปร์ ท ดแทนแป้ งกล้ วยน า้ ว้ าระดับ ความชอบปานกลาง ผู้บ ริ โภคร้ อยละ 97 ยอมรับ ในผลิ ต ภัณ ฑ์ และ
ผู้บริโภค ร้ อยละ 88 ระบุจะซื ้อผลิตภัณฑ์หากมีวางจาหน่วย
4. คุณค่าทางโภชนาการของ เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้ วย INMUCAL Nutrient V.3 พบว่า
สูตรตารับพืน้ ฐานมีพลังงาน 238.53 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้ วยคาร์ โบไฮเดรต 30.17 กรัม ไขมัน 11.71 กรัม
โปรตีน 2.95 กรัม แคลเซียม 7.12 มิลลิกรัม วิตามินเอ 88.27 ไมโครกรัม อาร์ อี และวิตามินซี 0 มิลลิกรัม สูตร
ทดแทนร้ อยละ 30 ที่ผ้ บู ริโภคให้ การยอมรับมากที่สดุ มีพลังงาน 221.95 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้ วยคาร์ โบไฮเดรต
27.95 กรัม ไขมัน 11.66 กรัม โปรตีน 2.30 กรัม แคลเซียม 6.81 มิลลิกรัม วิตามินเอ 90.79 ไมโครกรัม อาร์ อี
และวิตามินซี 3.36 มิลลิกรัม สูงกว่าสูตรพื ้นฐาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการทาวิจยั ควรศึกษากล้ วยน ้าว้ าที่ดิบ ที่สามารถนามาแปรรูปเป็ นแป้งกล้ วยน ้าว้ าได้ ควรเลือกใช้
กล้ วยดิบที่มีความดิบ ปริ มาณร้ อยละ 70-80 หรื อแก่ไม่งอมไม่สุขจนเกินไป แต่ต้องเป็ นกล้ วยนา้ ว้ าที่ไม่มีเมล็ด
ควรใช้ กล้ วยน ้าว้ าหรื อกล้ วยต่างๆ ส่วนมากจะหาซื ้อได้ ตามท้ องตลาดทัว่ ไป
2. แป้งกล้ วยน ้าว้ าสามารถนามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ในขนมไทยหรื อขนมอบชนิดต่างๆ ได้ เพื่อเป็ นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายเพิ่มขึ ้น เช่น ขนมเค้ กต่างๆ ข้ าวเกรี ยบแป้งกล้ วย ขนมดอกจอก บัวลอย
และคุกกี ้เนยสด เป็ นต้ น
3. ในการทาวิจยั ครัง้ หน้ าควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ เพื่อใช้ บ่ง
บอกระยะเวลาการเก็บรักษาและการกาหนดวันหมดอายุของตัวผลิตภัณฑ์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาคหกรรมศาสต์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ให้ การสนับสนุนงานวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
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การศึกษาอิทธิพลของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่ อการงอกของเมล็ดถั่วพู
Effect of salicylic acid and gibberellin on germination of winged bean
ศุภสุตา การูจี1* พิทักษ์ พงศ์ ป้ อมปราณี2 จารุ พงศ์ บัวศรี3
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1,2,3
*Corresponding author: E-mail : Supasuta@npru.ac.th

บทคัดย่ อ
ถั่วพูเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ได้ รับความนิยมในการบริ โภคเนื่องจากถั่วพูเป็ นผักที่มีประโยชน์มากสามารถ
ช่วยป้องกันและลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ ในการปลูกถัว่ พูนิยมใช้ เมล็ด เนื่องจากเป็ นวิธีการที่ง่าย แต่มกั
ประสบปั ญหาเมล็ดถัว่ พูมีการงอกที่ไม่สม่าเสมอและเปอร์ เซ็นต์การงอกต่า เนื่องจากเมล็ดถัว่ พูมีเปลือกหุ้มเมล็ด
ที่แข็งและหนา จึงทาให้ ความสามารถในการดูดนา้ ลดน้ อยลง ดังนัน้ การทดลองในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความเข้ มข้ นของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดถัว่ พู โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยใช้ สาร 2 ชนิด ได้ แก่ กรดซาลิ
ไซลิกและสารจิบเบอเรลลินที่ระดับความเข้ มข้ น 5 ระดับ คือ ควบคุม (ไม่เติมสาร) 250 500 750 และ 1,000
ppm พบว่าเมล็ดถั่วพูที่แช่ในกรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 750 ppm ส่งผลให้ มีเปอร์ เซ็นต์การงอก และ
ดัชนีการงอกดีที่สุดคือ 60 เปอร์ เซ็นต์ และ 1.49 ต้ นต่อวัน ตามลาดับ และพบว่าเมล็ดถั่วพูที่แช่ในสารจิบเบอ
เรลลิ น ที่ ร ะดับ ความเข้ ม ข้ น 250 ppm ส่ ง ผลให้ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอกที่ สูง คื อ 46.67 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และมี ก าร
เจริญเติบโตของรากและอัตราการเจริญเติบโตของรากสูงสุด คือ 3.02 เซนติเมตร และ 0.1683 กรัม ตามลาดับ
คาสาคัญ : ถัว่ พู; กรดซาลิไซลิก; จิบเบอเรลลิน; กระตุ้นการงอก
Abstract
Winged bean is economical plant that well-known for consuming because of its properties
can prevent and decrease division of the cancer cell. Propagating winged bean commonly use the
seeds but their hard seed coat can’t allow water imbibing to the seed cause ununiform and late
germination. This study aims to know the appropriate concentration of salicylic acid and gibberellin on
the germination of winged bean. The experiment was designed by Completely Randomized Design
(CRD) and divided into 5 treatments of salicylic acid and gibberellin concentration at control, 250, 500,
750, 1,000 ppm, respectively. The results showed that salicylic acid at 750 ppm provided best
germination and germination index at 60% and 1.49 seedlings/day, respectively. For gibberellin at 250
ppm showed 46.67% of germination and promoted root development 3.02 cm and showed 0.1683 g
of root absolute growth rate.
Keywords: Winged bean; salicylic acid; gibberellin; germination
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บทนา
ถั่วพู (winged bean) จัดเป็ นพืชตระกูลถัว่ ที่มีคณ
ุ ประโยชน์มากมายหลากหลายชนิด เช่น ใช้ ปรับปรุง
คุณ ภาพของดิน เนื่ อ งจากมี ไรโซเบี ย มอาศัย อยู่บ ริ เวณรากซึ่งเป็ น ข้ อดี ข องพืช ตระกูลถั่ว ท าให้ สามารถตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศแล้ วเก็บสะสมไว้ ในดินเพื่อใช้ เป็ นธาตุอาหารสาหรับพื ชในรู ปของไนโตรเจน อีกทัง้ ยังใช้
บริโภคเป็ นอาหารของมนุษย์ ซึง่ ถัว่ พูสามารถบริโภคได้ เกือบทุกส่วน ยกเว้ นลาต้ น และที่สาคัญคือส่วนของเมล็ด
แก่ พบว่ามีโปรตีนสูงใกล้ เคียงกับถัว่ เหลือง ทังยั
้ งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่าง ๆ สาหรับการปลูกถัว่ พูด้วยเมล็ด
นัน้ มักประสบปั ญหาเมล็ดงอกไม่สม่าเสมอและมี การงอกของเมล็ดที่ช้ามาก เนื่องจากเมล็ดถั่วพูมีเปลือกหุ้ม
เมล็ดที่แข็งและหนาจึงทาให้ เมล็ดถัว่ พูมีเปอร์ เซ็นต์การงอกที่ต่า (ภัทรพร ภักดีฉนวน และฉลอง เกิดศร, 2556)
การที่เมล็ดพืชมีเปอร์ เซ็นต์การงอกที่ต่าหรื อเมล็ดที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งและหนานันสามารถที
้
่จ ะใช้
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชบางชนิดเพื่อช่วยในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ เช่น กรดซาลิไซลิก และ
จิบเบลเรลลิน เป็ นต้ น กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) เป็ นฮอร์ โมนพืชที่สงั เคราะห์มาจากกรดอะมิโนฟี นิลอะลา
นิน ซึ่งมีบทบาทสาคัญในกระบวนการเจริ ญเติบโตและตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้ ยังมีผลในการ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ (ชนิกาญจน์ จันทร์ มาทอง, 2560) ทัง้ นีก้ รดซาลิไซลิกมีผลต่อการงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของต้ นอ่อนที่แตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของพืช ระดับความเข้ มข้ น และระยะเวลาที่ใช้ ในการ
แช่กรดซาลิไซลิก สาหรั บการใช้ ในเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เช่น การแช่เมล็ดพริ กขี ้หนูในกรดซาลิไซลิกที่ความ
เข้ มข้ น 800 ไมโครโมลาร์ นาน 48 ชัว่ โมง ก่อนนาไปเพาะ สามารถเพิ่มเปอร์ เซ็นต์ความงอก และลดระยะเวลา
เฉลี่ยในการงอกของเมล็ดพริกขี ้หนูได้ ดีที่สดุ (ชนิกาญจน์ จันทร์ มาทอง, 2560) สาหรับสารจิบเบอเรลลินนันมี
้ ผล
ในการช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ โดยจิบเบอเรลลินจะไปกระตุ้นการทางานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส
และเอนไซม์ไฮโดรไลซิส ซึ่งเอนไซม์ทงั ้ 2 ชนิดนีม้ ีความจาเป็ นในกระบวนการสลายอาหารสะสมภายในเมล็ด
และช่วยกระตุ้นการงอกได้ ทัง้ นีไ้ ด้ มีการนาสารจิบเบอเรลลินไปใช้ ประโยชน์ในการกระตุ้นการงอกของเมล็ด
ผักหวานป่ า โดยนาเมล็ดระยะสุกแก่มาแช่ในสารละลายจิบเบอเรลลินที่ความเข้ มข้ น 250 500 และ 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม คือ การไม่แช่และการแช่เมล็ดในน ้า ระยะเวลาในการแช่เมล็ด 12
ชัว่ โมง ผลการทดลอง พบว่าการแช่เมล็ดในสารละลายจิบเบอเรลลินที่ความเข้ มข้ น 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ช่วยส่งเสริ มให้ เมล็ดผักหวานป่ ามีการงอกรากที่ดีที่สดุ ที่ คือ 87.5 และ 90 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (พรแก้ ว
อานุศกั ดิ์ และ ประนอม ยังคามัน่ , 2560)
สาหรับการใช้ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดถัว่ พูนนยั
ั ้ งไม่มีข้อมูล
ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลิ นต่อการ
งอกของเมล็ดถั่วพู และศึกษาระดับความเข้ มข้ นของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบลเรอลินที่มีผลต่อการกระตุ้น
การงอกของเมล็ดถัว่ พู
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
อุปกรณ์
1. เมล็ดถัว่ พูตราสามเอ เป็ นชื่อการค้ าของบริษัท ฉัว่ ย่งเซ้ งพันธุ์พืช จากัด
2. กล่องพลาสติกเพาะเมล็ด
3. กะละมัง
4. ทราย
5. สารจิบเบอเรลลินความเข้ มข้ น 2 เปอร์ เซ็นต์ (เกรดการค้ า)
6. กรดซาลิไซลิก ความเข้ มข้ น 1 เปอร์ เซ็นต์ (เกรดวิเคราะห์)
7. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ชื่อการค้ าไฮเตอร์ )
8. กระบอกตวงขนาด 1,000 มิลลิลิตร
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาผลของสารละลาย 2 ชนิดได้ แก่ กรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่ อ
การงอกของเมล็ดพันธุ์ถ่ วั พู
1. ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ถวั่ พู
1.1 เตรี ยมสารละลายกรดซาลิไซลิกให้ มีความเข้ มข้ น 1 เปอร์ เซ็นต์ โดยการชั่งกรดซาลิไซลิก 1 กรัม
ละลายในน ้าและปรับปริ มาตรให้ ได้ 100 มิลลิลิตร จากนันน
้ ามาเตรี ยมสารให้ ได้ ในระดับความเข้ มข้ น 250 500
750 และ 1,000 ppm
1.2 คัดเลือกเมล็ดถัว่ พูที่มีความสมบูรณ์ และขนาดเท่า ๆ กัน จากนันน
้ าเมล็ดถั่วพูไปแช่ในกรดซาลิไซ
ลิก ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ ที่เตรี ยมไว้ และเปรี ยบเทียบกับการแช่ด้วยน ้าเปล่า (ควบคุม)เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
1.3 จากนันเพาะเมล็
้
ดถัว่ พูจากการแช่ด้วยน ้าและสารละลายซาลิไซลิก ด้ วยวิธี Sand Culture จานวน
3 ซ ้าต่อกรรมวิธี แต่ละซ ้าทาการเพาะเมล็ดจานวน 25 เมล็ด ที่อณ
ุ หภูมิห้อง จากนันท
้ าการพ่นน ้า และเขียนป้าย
ชื่อพร้ อมวันที่เพาะ
2. ผลของสารจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดพันธ์ถวั่ พู
2.1 เตรี ยมสารละลายจิบเบอเรลลินจากสารละลายที่มีความเข้ มข้ น 2 เปอร์ เซ็นต์ จากนันน
้ ามาเตรี ยม
สารให้ ได้ ในระดับความเข้ มข้ น 250 500 750 และ 1,000 ppm
2.2 คัดเลือกเมล็ดถั่วพูที่มีความสมบูรณ์ และขนาดที่เท่ากัน จากนันน
้ าเมล็ดถั่วพูไปแช่ในสารจิบเบอ
เรลลินในระดับความเข้ มข้ นต่างๆ ที่เตรี ยมไว้ เปรี ยบเทียบกับการแช่ด้วยน ้าเปล่า (ควบคุม) เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
2.3 จากนัน้ เพาะเมล็ดถั่วพูจากการแช่ด้วยนา้ และสารละลายจิบเบอเรลลิน ด้ วยวิธี Sand Culture
จานวน 3 ซ ้าต่อกรรมวิธี แต่ละซ ้าทาการเพาะเมล็ดจานวน 25 เมล็ด ที่อุณหภูมิห้อง จากนันท
้ าการพ่นน ้า และ
เขียนป้ายชื่อพร้ อมวันที่เพาะ
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การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้ วย 5 ทรี ท
เมนต์ คือ การศึกษาผลของกรดซาลิไซลิกต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วพู ทาการแช่เมล็ด พันธุ์ถั่วพูใน นา้ เปล่า
(ควบคุม) และกรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 250 500 750 และ 1,000 ppm นาน 3 ชัว่ โมง และศึกษาผล
ของสารละลายจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ถวั่ พูทาการแช่เมล็ดถัว่ พูในน ้าเปล่า (ควบคุม) และสารจิบ
เบอเรลลินที่ระดับความเข้ มข้ น 250 500 750 และ 1,000 ppm นาน 3 ชัว่ โมง ในแต่ละทรี ทเมนต์ทาการทดลอง
กับเมล็ดถัว่ พูจานวน 3 ซ ้า ซ ้าละ 25 เมล็ด ในทังสองการทดลอง
้
การบันทึกข้ อมูล
เปอร์ เซ็นต์การงอก ทาการประเมินตามหลักการประเมินความงอกของ ISTA (International Seed
Testing Association) โดยนับครัง้ แรก (first count) ที่ 7 วัน หลังเพาะเมล็ด และตรวจนับต้ นกล้ าครัง้ สุดท้ าย
(final count) ที่ 14 วัน หลังเพาะเมล็ด จากนันน
้ าข้ อมูลมาคานวณการงอกของเมล็ดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ คานวณตาม
สูตรดังนี ้
เปอร์ เซ็นต์การงอก (%) =

จานวนเมล็ดที่งอก
จานวนเมล็ดที่เพาะ

x 100

การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า (seedling growth test, SG ) เมื่อต้ นกล้ างอกจะทาการวัดความยาวต้ น
และความยาวรากจนครบกาหนดการทดลองคานวณตามสูตรดังนี ้
การเจริญเติบโตของต้ นหรื อราก (เซนติเมตรต่อต้ น) = ผลรวมของ

ความยาวต้ นหรือราก
จานวนเมล็ดทังหมด
้

ดัชนีความงอก (germination index) ทาการตรวจนับต้ นกล้ าปกติทุกวันหลังจากระยะ first count จน
สิ ้นสุดระยะเวลาทดลอง คานวณตามสูตรดังนี ้
ดัชนีความงอกของเมล็ดพันธุ์ (จานวนต้ นต่อวัน) = ผลของรวม

จานวนต้ นกล้ าทีป่ กติ
จานวนวันหลังเพาะ

อัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า (seedlings growth rate, SGR) ทาการวัดโดยการจดบันทึกจานวน
ต้ นกล้ าปกติ หลังจากนันจะน
้
าต้ นกล้ าปกติมาตัดใบเลี ้ยงออก แยกส่วนต้ น และรากเพื่อนาไปอบหาน ้าหนักแห้ ง
ของต้ นกล้ าและราก ที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และคานวณหาอัตราการเจริ ญเติบโต
ตามสูตรดังนี ้
อัตราการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าหรื อราก (กรัมต่อต้ น) =

น ้าหนักแห้ งของต้ นกล้ าหรือราก
จานวนต้ นกล้ าปกติ

การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล วิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลของกรดซาลิไซลิกต่ อความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของถั่วพู
จากการศึกษาพบว่ากรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นที่ 750 ppm มีเปอร์ เซ็นต์การงอกสูงที่สดุ เท่ากับ
60 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่การใช้ กรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นที่ 1,000 และ 250 ppm มีเปอร์ เซ็นต์การงอกที่
น้ อยที่สดุ เท่ากับ 37.33 และ 33.33 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชนิกาญจน์
จันทร์ มาทอง (2560) ที่รายงานว่าเมล็ดถัว่ ลันเตาที่แช่ในกรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ นที่ 500 ไมโครโมลาร์
ส่งผลให้ มีเปอร์ เซ็นต์การงอกสูงที่สดุ เท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่การแช่เมล็ดในกรดซาลิไซลิกความเข้ มข้ น
250 และ 1,000 ไมโครโมลาร์ ส่ ง ผลให้ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอกต่ า ที่ สุด ที่ 79 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ 69 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลาดับ สาหรับค่าดัชนีการงอก ผลของค่า Coefficient of Variation (C.V.) ที่ได้ นนมี
ั ้ ค่าค่อนข้ างสูงที่ 80.50
ซึ่งอาจหมายถึงความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่ได้ อาจเกิดจากข้ อมูลมีความแปรปรวนหรื อมีการกระจายของข้ อมูล
สูง ทังนี
้ ้พบว่าการใช้ กรดซาลิไซลิกในระดับความเข้ มข้ นที่ 750 ppm มีผลทาให้ เมล็ดพันธุ์ถั่วพูมีดชั นีการงอกได้
เร็วที่สดุ คือ 1.49 ต้ นต่อวัน และในระดับความเข้ มข้ นกรดซาลิไซลิกที่มีดชั นีการงอกได้ ช้าที่สดุ คือ 250 ppm มีค่า
เท่ากับ 0.86 ต้ นต่อวัน (ตารางที่ 1) จากการศึกษาของ กุสมุ า อินทร์ เขียว และพรไพริ นทร์ รุ่งเจริ ญทอง (2561)
พบว่าการให้ กรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25-2.00 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ มีดชั นีการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ทับทิมชุมแพต่าที่สุด โดยมีค่าอยู่ในช่วง 7.22-8.62 ต้ นต่อวัน ในขณะที่ชุดควบคุมส่งผลให้ มีดชั นีการงอก
สูงสุดที่ 9.71 ต้ นต่อวัน การใช้ กรดซาลิไซลิกทุกระดับความเข้ มข้ น มีผลทาให้ การเจริ ญเติบโตและอัตราการ
เจริ ญเติบโตของต้ นและรากถั่วพูไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (ตารางที่ 2) ซึ่งขัดแย้ งกับการทดลองของ
กุ สุม า อิ น ทร์ เ ขี ย ว และพรไพริ น ทร์ รุ่ ง เจริ ญ ทอง (2561) ที่ ร ายงานว่ า เมล็ ด พัน ธุ์ ข้ า วทับ ทิ ม ชุม แพที่ แ ช่ ใ น
สารละลายกรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25 มิลลิโมลาร์ ส่งผลให้ ความยาวยอดและความยาวรากต่า
ที่สดุ ที่ 5.15 และ 2.73 เซนติเมตร ตามลาดับ ในขณะที่ชุดควบคุมมีความยาวยอดและความยาวรากสูงที่สดุ ที่
6.81 และ 5.11 เซนติเมตร ตามลาดับ ทังนี
้ อ้ าจเนื่องมาจากเมล็ดของถัว่ พูมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งซึง่ แตกต่างไป
จากเมล็ดข้ าว ดังนันระดั
้ บความเข้ มข้ นของกรดซาลิไซลิกที่ใช้ จึงมีผลต่อการงอกของเมล็ดที่แตกต่างกัน และการ
วัดการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า ดัชนีความงอก และอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ านันเป็
้ นค่าที่สามารถวัดได้
เมื่อถูกแช่ด้วยกรดซาลิไซลิกจะเป็ นการทาลายเปลือกหุ้มเมล็ดให้ มีความอ่อนนุ่ม ลง น ้า และออกซิเจนสามารถ
ซึมเข้ าเมล็ดได้ ทาให้ เกิดปฏิกิริยาต่อการงอกของเมล็ดส่งผลต่อความแข็งแรงของต้ นกล้ าอีกด้ ว ย
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ตารางที่ 1 ผลของกรดซาลิไซลิกที่มีต่อความงอกและดัชนีความงอกของเมล็ดถัว่ พู
กรรมวิธี
ความงอก (%)
ดัชนีความงอก (จานวนต้ น/วัน)
น ้าเปล่า (control)
44.00 ab
1.11 ab
กรดซาลิไซลิก 250 ppm
33.33 b
0.86 b
กรดซาลิไซลิก 500 ppm
45.33 ab
1.23 ab
กรดซาลิไซลิก 750 ppm
60.00 a
1.49 a
กรดซาลิไซลิก 1,000 ppm
37.33 b
0.97 b
F-test
*
*
C.V. (%)
25.70
80.50
* ค่าเฉลี่ยทีว่ ิเคราะห์มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ย
ในคอลัมน์เดียวกันตามด้ วยตัวอักษรที่เหมือนกัน คือ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range test (DMRT)
ตารางที่ 2 ผลของกรดซาลิไซลิกที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่ พู
การเจริญเติบโต การเจริญเติบโต
อัตราการ
อัตราการ
ของต้ น
ของราก
เจริญเติบโตของ
กรรมวิธี
เจริญเติบโตของต้ น
(เซนติเมตรต่อ
(เซนติเมตรต่อ
ราก
(กรัมต่อต้ น)
ต้ น)
ราก)
(กรัมต่อราก)
น ้าเปล่า (control)
4.62
2.8
0.0234
0.0133
กรดซาลิไซลิก 250
3.16
1.99
0.0203
0.0136
ppm
กรดซาลิไซลิก 500
4.00
3.64
0.0186
0.0108
ppm
กรดซาลิไซลิก 750
5.41
3.42
0.0186
0.0126
ppm
กรดซาลิไซลิก 1,000
3.79
2.33
0.0234
0.0669
ppm
F-test
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
27.38
38.33
0
35.14
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
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ผลของจิบเบอเรลลินต่ อความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของถั่วพู
จากการศึกษาพบว่าสารจิบเบอเรลลินสามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ถวั่ พูได้ การใช้ สารจิบเบอ
เรลลินที่ระดับความเข้ มข้ นที่ 250 ppm ส่งเสริ มให้ เมล็ดถั่วพูมีเปอร์ เซ็นต์การงอกที่สงู ที่สดุ คือ 46.67 เปอร์ เซ็นต์
ส่วนการใช้ สารจิบเบอเรลลินที่ระดับความเข้ มข้ น 750 และ 1,000 ppm มีค่าเปอร์ เซ็นต์การงอกต่า ที่สุด คือ
26.67 และ 30.67 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งขัดแย้ งกับการทดลองของ พรแก้ ว อานุศักดิ์ และ
ประนอม ยังคามั่น (2560) ที่รายงานว่าการใช้ สารจิบเบอเรลลิ นที่ ระดับความเข้ มข้ น 250 500 และ 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีผลต่อค่าเปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักหวานป่ า สาหรับค่าดัชนีการงอกจากการทดลอง
พบว่ า การใช้ สารจิบ เบอเรลลิ น ในทุกระดับ ความเข้ ม ข้ น ไม่ มี ผลท าให้ เ มล็ ด พัน ธุ์ ถั่วพูง อกได้ เร็ วขึ น้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) ซึ่งผลที่ได้ ขดั แย้ งกับงานวิจยั ของ ขนิษฐา สมศรี (2562) ที่รายงานว่าการใช้ สาร
จิบเบอเรลลินที่ระดับความเข้ มข้ นที่ 500 ppm ส่งผลให้ ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดมะละกอสูงกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ
คือ 0.51 ต้ นต่อวัน ซึ่งกรรมวิธีอื่น คือ การใช้ สารจิบเบอเรลลินที่ความเข้ มข้ น 250 750 และ 1,000 ppm มีค่า
ดัชนีการงอกเท่ากับ 0.04 0.21 และ 0.22 ต้ นต่อวัน ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีลกั ษณะของเมล็ด
แตกต่างกันระดับความเข้ มข้ นของสารจิบเบอเรลลินที่ใช้ ในการกระตุ้น การงอกจึงมีความแตกต่างกัน ทาให้ การ
ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้ วยสารจิบเบอเรลลินของเมล็ดพืชแต่ละชนิดจึงมีความแตกต่าง ผลของสารจิบเบอ
เรลลินต่อการเจริ ญเติบโตและอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าถั่วพู การใช้ สารจิบเบอเรลลินทุกระดับความ
เข้ มข้ นไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบของต้ นถั่วพูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) แต่พบว่าการใช้ สารจิบเบอ
เรลลิ น ที่ ร ะดับ ความเข้ ม ข้ น ที่ 250 ppm ส่ ง เสริ ม ให้ ต้ น กล้ า ถั่ว พูมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตของรากดี ที่ สุด คื อ 3.02
เซนติเมตรต่อราก และระดับความเข้ มข้ นของสารที่ส่งผลให้ มีการเจริ ญเติบโตของรากต่าที่สุดคือ 750 และ
1,000 ppm มีค่าการเจริ ญเติบโตของรากเท่ากับ 1.46 และ 1.61 เซนติเมตรต่อราก ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของกล้ าณรงค์ ลี ้ปั ญญาพร (2562) ที่รายงานว่าการใช้ สารจิบเบอเรลลินไม่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของต้ นหน่อไม้ ฝรั่ง แต่สาหรับการเจริ ญเติบโตของรากพบว่า การใช้ สารจิบเบอเรลลินที่ระดับความ
เข้ มข้ น 750 และ 1,000 ppm ช่วยกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของรากหน่อ ไม้ ฝรั่ ง ได้ ดีที่ สุด คือ 2.10 และ 2.43
เซนติเมตรต่อราก เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่มีค่าเท่ากับ 0.45 เซนติเมตรต่อราก และการใช้ สารจิบเบอ
เรลลินที่ระดับความเข้ มข้ นที่ 500 ppm มีผลทาให้ อตั ราการเจริญเติบโตของรากสูงที่สดุ คือ 0.1683 กรัมต่อราก
และในระดับความเข้ มข้ นที่มีอตั ราการเจริญเติบโตของรากต่าที่สดุ คือ 750 ppm มีค่าเท่ากับ 0.073 กรัมต่อราก
(ตารางที่ 4) ซึ่งขัดแย้ งกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และกมลชัย เกลี ้ยงเกลา (2558) ที่
รายงานว่าในเมล็ดเมล่อนที่แช่ในสารละลายจิบเบอเรลลิน ที่ความเข้ มข้ น 200 และ 100 ppm ส่งผลให้ น ้าหนัก
แห้ งของต้ นกล้ ามากกว่ากรรมวิธีในชุดควบคุมคือ 0.679 และ 0.546 กรัม ตามลาดับ ในขณะที่ชุดควบคุมมีค่า
เท่ากับ 0.033 กรัม
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ตารางที่ 3 ผลของสารจิบเบอเรลลิที่มีต่อความงอกและดัชนีความงอกของเมล็ดถัว่ พู
กรรมวิธี
ความงอก (%)
ดัชนีความงอก (จานวนต้ น/วัน)
น ้าเปล่า (control)
30.00 ab
0.89
จิบเบอเรลลิน 250 ppm
46.67 a
1.28
จิบเบอเรลลิน 500 ppm
36.00 ab
0.96
จิบเบอเรลลิน 750 ppm
26.67 b
0.81
จิบเบอเรลลิน 1,000 ppm
30.67 b
0.75
F-test
*
ns
C.V. (%)
22.66
29.24
* ค่าเฉลี่ยทีว่ ิเคราะห์มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ย
ในคอลัมน์เดียวกันตามด้ วยตัวอักษรที่เหมือนกัน คือ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range test (DMRT)
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
ตารางที่ 4 ผลของสารจิบเบอเรลลิที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่ พู
กรรมวิธี
การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโต
อัตราการ
อัตราการ
ของต้ น
ของราก
เจริญเติบโต เจริญเติบโตของ
(เซนติเมตรต่อต้ น) (เซนติเมตรต่อราก)
ของต้ น
ราก
(กรัมต่อต้ น)
(กรัมต่อราก)
น ้าเปล่า (control)
4.26
1.97 ab
0.2493
0.1313 ab
จิบเบอเรลลิน 250 ppm
6.80
3.02 a
0.3313
0.1683 a
จิบเบอเรลลิน 500 ppm
5.40
2.11 ab
0.2797
0.1010 bc
จิบเบอเรลลิน 750 ppm
4.74
1.46 b
0.1977
0.0730 c
จิบเบอเรลลิน 1,000
4.33
1.61 b
0.2037
0.0857 bc
ppm
F-test
ns
*
ns
*
C.V. (%)
36.10
28.92
39.63
28.25
* ค่าเฉลี่ยทีว่ ิเคราะห์มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉลี่ย
ในคอลัมน์เดียวกันตามด้ วยตัวอักษรที่เหมือนกัน คือ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range test (DMRT)
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
กรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้ มข้ น 750 ppm เป็ นระดับความเข้ มข้ นที่ส่งผลทาให้ เปอร์ เซ็นต์การงอก
ของเมล็ดถัว่ พูสงู ที่สดุ คือ 60 เปอร์ เซ็นต์ และค่าดัชนีการงอกดีที่สดุ คือ 1.49 ต้ นต่อวัน สาหรับใช้ สารจิบเบอเรลลิ
นพบว่าการใช้ สารจิบเบอเรลลินที่ระดับความเข้ มข้ น 250 ppm เป็ นระดับความเข้ มข้ นที่ส่งผลทาให้ เปอร์ เซ็นต์
การงอกของเมล็ดถัว่ พูสงู ที่สดุ คือ 46.67 เปอร์ เซ็นต์ และมีการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของรากสูง ที่สดุ คือ 3.02
เซนติเมตร อีกทังยั
้ งส่งเสริมอัตราการเจริญเติบโตของรากดีที่สดุ คือ 0.1683 กรัม เมื่อเปรี ยบเทียบกับทรี ทเมนต์
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บทคัดย่ อ
แมวเป็ นสัตว์เลี ้ยงยอดนิยมเนื่องจากแมวเป็ นสัตว์ที่มีความคุ้นเคยกับคนและเลี ้ยงได้ งา่ ย ปั จจุปันแมวมี
มากว่า 30 สายพันธุ์ โดยแมวพันธุ์เปอร์ เชียเป็ นอีกหนึ่งพันธุ์ที่นิยมซื ้อไปเลี ้ยงตามบ้ าน ( การซื ้อขายแมวยังไม่มี
ตลาดที่ประจา การขายแมวในรูปแบบออนไลน์ยงั ให้ บริการน้ อยและขาดความน่าเชื่อถือ จึงทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการซื ้อ
แมวค้ นหาร้ านได้ ยาก ดังนัน้ วิจัยนีจ้ ึง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซียเพื่อ
สนับสนุนทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย อีกทังยั
้ งช่วยลดเวลาและค่าใช้ จ่ายไปยังร้ าน โดยให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถค้ นหาลักษณะแมว
ที่สนใจก่อนตัดสินใจในการซื ้อ ซึ่งงานวิจยั นี ้ได้ รวบรวมข้ อมูลแมวและความต้ องการของผู้ซื ้อเพื่อนามาวิเคราะห์
และออกแบบเว็บในรูปแบบ Responsive web โดยเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้ วยส่วนของการสมัครสมาชิก การ
ค้ นหาและรายละเอียดของแมว การซื ้อขายและการชาระเงิน ซึง่ เว็บแอปพลิเคชันได้ ถกู นาไปทดลองและประเมิน
ความพึงพอใจระบบกับผู้ใช้ จานวน 30 คน ผลการประเมินความพึ งพอใจระบบพบว่าผู้ใช้ มีความพึงใจในระดับ
มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.51 ซึ่งผลการประเมินแสดงว่าเว็บแอปพลิเคชันนี ้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการซื ้อขาย
แมวเปอร์ เซีย ซึ่งสามารถช่วยให้ ง่ายต่อการค้ นหาแมวและสามารถอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ ระบบ ผู้ดูแล
ระบบ และเจ้ าของกิจการ
คาสาคัญ: แมวพันธุ์เปอร์ เซีย; เว็บแอปพลิเคชัน; พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์; ชาระเงินออนไลน์
Abstract
Cats are popular pets because cats are familiar and friendly with human easily. Currently, there are
more than 30 species of cats which Persian cats is a popular cat for buying. Cat trading doesn't even
have a regular market. Selling cats online also has little service and lacks credibility. For this reason, it
makes difficult for people who want to buy cats to find a store. Therefore, this research aims to develop
a Persian cat selling web application to support both buyers and sellers. It also reduces the time and
cost of going to the store. Buyers can find cats that look exactly as they want before making the
purchase. This research collects cat data and buyer's needs for analysis and web design with a
responsive web. This web application consists of member registration, searching, cats’ detail, sales
and payment. Web applications was tested and assessed system satisfaction with 30 users. The
results of the system satisfaction assessment showed that users had the highest level of satisfaction
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with an average of 4.51. The evaluation results show that this web application is an alternative to trading
Persian cats. It can help make it easier to find cats and can facilitate the users, administrators and
owners.
Keywords: Persian cat; web applications; e-commerce; online payment
บทนา
ในปั จจุบนั นี ้ มนุษย์หนั มาเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยงเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะแมวซึง่ เป็ นสัตว์เลี ้ยงมีความคุ้นเคยกับ
มนุษย์และเลี ้ยงได้ ง่าย ปั จจุปันแมวมีมากว่า 30 สายพันธุ์ โดยแมวพันธุ์เปอร์ เชียเป็ นอีกหนึ่งพันธุ์ที่นิยมซื ้อไป
เลี ้ยงตามบ้ านแต่ความสะดวกในการซื ้อสัตว์เลี ้ยงก็ยงั ไม่ตรงตามความต้ องการของผู้ที่จะหาซื ้อแมวพันธุ์เปอร์
เชีย เนื่องจากในปั จจุบันไม่มีตลาดซื ้อขายแมวพันธุ์เปอร์ เชียที่เป็ นหลักแหล่ง และการขายแมวพันธุ์เปอร์ เชีย
ออนไลน์ยังมีน้อยและไม่มีความน่าเชื่อถือ ทาให้ ผ้ ูที่จะหาซื ้อแมวพันธุ์เปอร์ เชียเกิดความลาบากในการค้ นหา
ร้ านขายแมวพัน ธุ์เ ปอร์ เ ชีย บางกรณี ผ้ ูซื อ้ แมวพัน ธุ์เ ปอร์ เ ชีย หาซือ้ ตามแหล่ งขายออนไลน์ ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์
ที่ เ ป็ น สื่ อ ก ล า ง ใ น ร ะ ห ว่ า ว ผู้ ซื ้ อ แ ล ะ ผู้ ข า ย ไ ด้ แ ก่ https://www.catdeva.com/forum/ ห รื อ
http://www.catthailand.com/ แสดงรายการแมวที่ต้องการขายแบบลิสซึ่งทาให้ ยากต่อการค้ นหา หรื อการขาย
ออนไลน์จากบัญชี Facebook ที่อ้างตนว่าเป็ นผู้ขายสัตว์เลี ้ยง และได้ ทาการตกลงซื ้อขายกันโดยไม่มหี ลักประกัน
ความน่าเชื่อถือ ทาให้ เกิดการฉ่อโกงเกิดขึ ้น ในปั จจุบนั สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลให้ การ
ขายจากหน้ าร้ านมีรายได้ ที่น้อยลง ผู้คนไม่นิยมซื ้อของจากหน้ าร้ าน ทาให้ ผ้ ขู ายมีรายได้ ที่น้อยลง
ปั จจุบันอุปกรณ์ ไอทีได้ มีบทบาทกับชีวิตความเป็ นอยู่ของเราเป็ นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ น สมาร์ ทโฟน
แท็บแล็ต หรื อ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี ้มีหน้ าจอการแสดงผลที่แตกต่างกันออกไป และในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ สามารถเปิ ดได้ ทั ง้ สามแพลตฟอร์ มจึงมีความสาคัญอย่างมาก เพราะสร้ างความ
สะดวกสบายให้ แก่ผ้ พู ฒ
ั นา และผู้ใช้ เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่ง Responsive Web สามารถออกแบบเว็บไซต์ให้ แสดง
ผลได้ อย่างเหมาะสม และสวยงาม เป็ นการออกแบบที่ผ้ ูพัฒนาออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน แค่ครัง้ เดียว ทาให้
สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ได้ ซึ่งจะทาให้ ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ด้ วยวิถีชีวิตของคนใน
ปั จจุบนั ที่หนั มาใช้ มือถือกันมากจึงทาให้ มือถือเป็ นอุปกรณ์นึงที่เหมาะจะทาการตลาดเพราะสามารถเข้ าถึงโลก
อินเทอร์ เน็ตได้ ตลอดเวลา การมีเว็บแอปพลิเคชันในองค์ประกอบของธุรกิ จเป็ นการเข้ าถึงการตลาดอีกด้ านหนึ่ง
สามารถเข้ าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ อย่างตรงจุดขึ ้น โดยมี E-Commerce หรื อเรี ยกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ใน
การดาเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริ มการซื ้อขาย การโฆษณาและการบริ การต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีโอกาส
สร้ างรายได้ มากภายในระยะเวลาอันสั ้นและเข้ าถึงได้ ง่ายส่งผลดีทงผู
ั ้ ้ ขายกับผู้ซื ้อ
จากการศึกษาข้ อมูลงานวิจยั การตัดสินใจซื ้อสัตว์เลี ้ยงออนไลน์ (วรางคณา ศิริวฒ
ั น์, 2559) พบว่าผู้ซื ้อ
นิยมหาข้ อมูลและสัง่ จองสัตว์เลี ้ยงทางออนไลน์ เพราะมีความสะดวก แต่หากจะตัดสินใจซื ้อผ่านออนไลน์ต้องมี
ข้ อมูลที่สร้ างความมั่นใจเพียงพอ ภายใต้ เกณฑ์การได้ รับข้ อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสัตว์เลี ้ยงเป็ นหลัก ต้ องมี
ใบรับรองคุณภาพของสัตว์เลี ้ยง
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ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย รู ปแบบ Responsive Web เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการค้ นหาและสร้ างความมัน่ ใจในการซื ้อประกอบการตัดสินใจซื ้อ โดยระบบในส่วนของผู้ซื ้อ
ประกอบด้ วยการค้ นหาแมวสายพันธุ์เปอร์ เซียที่ต้องการได้ และมีการแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลแมวเปอร์ เซีย ราคา
แมวเปอร์ เซีย อย่างชัดเจน ส่วนในด้ านผู้ขายทาให้ ผ้ ขู ายมีช่องทางในการขายเพิ่มขึ ้นสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้
ง่าย อีกทังยั
้ งสามารถออกรายงานยอดขาย รายงานการสัง่ ซื ้อ รายงานคลังสินค้ า เพื่อช่วยให้ ผ้ ขู ายดาเนินธุรกิจ
ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้ องการรูปแบบระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย
2. เพื่อค้ นหาแมวสายพันธุ์เปอร์ เซียตามที่ต้องการได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
วิจัยนีเ้ ป็ นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย จากนัน้ นามาออกแบบเป็ นวงจรการ
พัฒ นาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางตามความต้ อ งการของ
ผู้ใช้ งาน โดยมีรายละเอียดขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ประกอบด้ วย 7 ขันตอนต่
้
อไปนี ้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย แบ่งออกเป็ น
ขอบเขตด้ านข้ อมูล
ข้ อ มูลที่ ใ ช้ และรายละเอี ยดเบื อ้ งต้ น เช่น แมวพัน ธุ์ เปอร์ เ ซีย เรทราคาขายแมวพันธุ์ เปอร์ เซีย และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่นามาใช้
ขอบเขตด้ านเครื่องมือ
- โปรแกรม Sublime Text ใช้ ในการเขียนโค้ ดเพื่อสร้ างเว็บแอปพลิเคชัน
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator ใช้ ในการออกแบบรูปภาพ
- โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใช้ ในการจาลองทาเว็บเซิร์ฟเวอร์
- โปรแกรม MySQL ใช้ ในการสร้ าง Database เพื่อเก็บข้ อมูลต่างๆ
- ภาษา HTML5, PHP, CSS, JavaScript ใช้ ในการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน
การศึกษาปั ญหา
ผู้วิจยั ได้ มองเห็นถึงปั ญหาในการเลือกซื ้อสายพันธุ์แมวเปอร์ เซียของผู้ซื ้อ จากตามท้ องตลาดที่ไม่มีการ
รับรองจึงเกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากระบบงานเดิม เพื่อพัฒนาเป็ นระบบ
ขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย พร้ อมจัดรายละเอียดข้ อมูลของสายพันธุ์แมวเปอร์ เซีย และฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
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ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้ อมูลขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย
การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยได้ พัฒนาระบบด้ วย Responsive web ให้ แสดงผลได้ อย่างเหมาะสม และสวยงาม เป็ นการ
ออกแบบที่ผ้ พู ฒ
ั นาออกแบบเว็บแอปพลิเคชันแค่ครัง้ เดียว ก็สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ได้ ใช้ โปรแกรม Sublime
Text Editor เขี ย นด้ วยภาษา HTML5, PHP, CSS, JavaScript ที่ เ หมาะส าหรั บ การเปิ ดใช้ บนอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ เพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ผู้ที่ใช้
1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ พัฒนาระบบที่เหมาะสาหรั บการเปิ ดใช้ บนอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ ระบบแบ่งระดับสมาชิกในส่วนของ แอดมิน และ สมาชิก เพื่อกาหนดสิทธ์ ทั่วไปและ
ขอบเขตของผู้ใช้ โดยระบบนี ้ได้ แบ่งผู้ใช้ ออกเป็ น ดังนี ้
1) ผู้ใช้ งาน สามารถเข้ ามาดูรายละเอียดข้ อมูลแมวพันธุ์เปอร์ เซียหน้ าระบบ และทาการสมัคร
สมาชิกได้
2) สมาชิก ทาการเข้ าสู่ระบบก่อนเพื่อยืนยันการมีตวั ตน เมื่อเข้ าสู่ระบบแล้ วสมาชิกสามารถที่จะ
เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลส่วนตัว ทาการสัง่ ซื ้อแมวพันธุ์เปอร์ เซีย และเช็ครายการที่สงั่ ซื ้อ
3) แอดมิน ทาการเข้ าสู่ระบบ คอยจัดการระบบหลั งร้ าน สามารถดูรายข้ อมูลสมาชิก เพิ่ม ลบ
แก้ ไข ข้ อมูลแมวพันธุ์เปอร์ เซีย ดูรายการสัง่ ซื ้อของสมาชิกทังหมด
้
เช็คการชาระเงิน ทาการออกรายงานการขาย
ได้
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ภาพที่ 2 หน้ าหลักของระบบขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย
จากภาพที่ 2 แสดงถึงหน้ าหลักของระบบขายแมวพันธุ์เปอร์ เซียที่ได้ ออกแบบการจัดวางโครงสร้ างต่างๆ และ
แถบเมนูให้ เห็นได้ ง่าย ใช้ งานง่ายไม่ซบั ซ้ อน

ภาพที่ 3 หน้ าสัง่ จองแมวสายพันธุ์เปอร์ เซีย
จากภาพที่ 3 สมาชิกสามารถเลือกซื ้อแมวพันธุ์เปอร์ เซียและทาการสัง่ ซื ้อ ตัวระบบจะให้ สมาชิกกรอก
ข้ อมูล ที่อยู่ และหลักฐานการโอนเพื่อยืนยันการสัง่ ซื ้อ จากนันก็
้ รอคายืนยันสัง่ ซื ้อจากผู้ดแู ลระบบ
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ภาพที่ 4 หน้ าหลักของผู้ดแู ลระบบ
จากภาพที่ 4 เมื่อผู้ดแู ลระบบทาการล็อคอินเข้ ามาจะแสดงหน้ าหลักของระบบหลังร้ านทังหมด
้

ภาพที่ 5 หน้ าแสดงรายการสัง่ ซื ้อ
จากภาพที่ 5 ผู้ดแู ลระบบสามารถดูรายการสัง่ ซื ้อทังหมดได้
้
การทดสอบระบบ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย หลักๆคือ ระบบแสดงขายแมว
พันธุ์เปอร์ เซีย ระบบสัง่ ซื ้อแมวพันธุ์เปอร์ เซีย ระบบเพิ่มข้ อมูลแมวพันธุ์เปอร์ เซีย การออกรายงานการเงิน โดยให้
ผู้ใช้ งานได้ ทดลองใช้ ระบบ จานวน 30 คน โดยตัวระบบสามารถทางานได้ สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
การประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
ผู้วิจยั ประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย หลังจากทดลอง
ระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ซื ้อแมวหรื อสัตว์เลี ้ยงต่างๆ ให้ มาทดลองใช้ ระบบเว็บแอปพลิเคชัน ขายแมวพันธุ์
เปอร์ เซีย จานวน 30 คน จากนันให้
้ ผ้ ทู ดลองใช้ ทาแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ
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สถิติที่ใช้ วัดความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ งานระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้ อยที่สดุ
ผลการทดลองใช้ ระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย
เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ์ นาระบบไปให้ ผ้ ใู ช้ ทดลองใช้ และทาการประเมินผล ผลที่ได้ จากการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ จานวน 30 คน แบ่งเป็ นประเด็นความพึงพอใจ พบว่าผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.55 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่1 ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ ีต่อระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย
รายการ
1. ด้ านฟั งก์ชนั ของระบบ
1) แสดงรายละเอียดข้ อมูล ราคา แมวพันธุ์เปอร์ เซีย อย่างชัดเจน
2) ระบบมีกาหนดสิทธ์เมื่อมีการสัง่ ซื ้อสินค้ า
3) ระบบหน้ าร้ าน / หลังร้ านใช้ งานง่ายไม่ซบั ซ้ อน
4) ระบบสามารถชาระเงินได้ หลายช่องทาง
5) ความเหมาะสมของเมนูการใช้ งานระบบหลังร้ าน
6) ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไข สินค้ าได้
7) ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลสมาชิกได้
2. ด้ านการออกแบบของระบบ
1) ความสวยงามทันสมัย
2) ความเหมาะสมของโทนสีที่ใช้
3) ขนาดตัวอักษร สี อ่านง่าย สวยงาม
4) ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผลของหน้ าร้ าน / หลังร้ าน
5) ความเหมาะสมการจัดวางโครงสร้ างระบบของหน้ าร้ าน / หลังร้ าน
6) ความถูกต้ องในการเชื่อมโยงเว็บเพจของหน้ าร้ าน / หลังร้ าน
ผลรวมค่าเฉลี่ย
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ระดับความพึง
พอใจ

4.6
4.7
4.75
2.95
4.55
4.7
4.7

0.49
0.46
0.43
0.34
0.50
0.46
0.46

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
ปานกลาง
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.5
4.7
4.7
4.6
4.55
4.75
4.51

0.50
0.46
0.46
0.49
0.50
0.43
0.47

มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผลการทดลองและอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย ผู้วิจยั ได้ ตั ้งสมมุติฐานว่า ผู้ใช้ งานระบบการวิจยั
เรื่ องเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก จาก
ผลการวิจยั พบว่าการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.51 และมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซึง่ แสดงว่าระบบนี ้สามารถช่วยขายแมวพันธุ์
เปอร์ เซียที่ตอบโจทย์ ต่อผู้ใช้ ระบบทัง้ สมาชิกและผู้จัดการร้ าน ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ที่ช่วยอานวยความ
สะดวกสบายง่ายต่อการใช้ งานเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย ระบบมีรายละเอียดข้ อมูล ราคา อย่าง
ชัดเจน มีการจัดแยกเป็ นหมวดหมู่สายพันธุ์แมวเปอร์ เซียเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ระบบ หรื อ ผู้ซื ้อ ง่ายต่อการเลือกหา ในด้ าน
ของผู้ขาย ระบบมีการออกรายงาน การเงิน การจัดการรายการสินค้ า แสดงยอดการสัง่ ซื ้อ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากวิจยั เรื่ องเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์ เซีย ผู้ใช้ ระบบมีความพึงพอใจในการใช้ ระบบเท่ากับ
4.51 อยู่ในระดับดีมากที่สุด ซึ่งแสดงว่าระบบสามารถเข้ ามาตอบโจทย์ได้ ดีทงั ้ ผู้ใช้ ระบบไม่ว่าจะเป็ นผู้ซื ้อหรื อ
ผู้ขายในด้ านความสะดวกสบายใช้ งานง่าย และระบบก็เป็ นตัวเลือกที่ดีในการซื ้อขายออนไลน์ที่เหมาะกับในยุค
ปั จจุบนั นีไ้ ด้ ดี ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปผู้วิจยั จะทาการเพิ่มช่องทางการชาระเงินเพื่อให้ สามารถขยายกลุ่มลูกค้ า
ได้ มากขึ ้น และ เพิ่มช่องทางการขนส่งแมวพันธุ์เปอร์ เซียเพื่อเจาะตลาดสัตว์เลี ้ยงมากยิ่งขึ ้น
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การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยใช้ กฏความสัมพันธ์
Analysing Factors Influencing Student Dropout at Phuket Rajabhat University
Using Association Rules
สุพาณี สลีสองสม1* แสงธรรม ตันติธาคร2 วิภาวรรณ บัวทอง3 ณสิทธิ์ เหล่ าเส็น4 พิทา จารุ พูนผล5
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีว้ ิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษาจากข้ อมู ลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ทัง้ หมด 7,904 คน ระหว่างปี 2559 – 2563 ข้ อ มูลนัก ศึก ษาถูก นามาวิเคราะห์ ห ากฎความสัม พัน ธ์ (Association Rules) ด้ วย
อัลกอริ ทึม Apriori โดยกาหนด minimum confidence เท่ากับ 0.9 เพื่อให้ ได้ กฎที่มีค่าความมัน่ ใจสูง ซึ่งค่า minimum support จะ
ถูกปรับลดลงครัง้ ละ 0.1 ตั ้งแต่ 0.5 ถึง 0.3 เพื่อให้ ได้ เห็นถึงปั จจัยที่มีความสาคัญลดหลัน่ กันลงมา เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์จาก
การกาหนดค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้ องกับปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคัน ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า
ค่าที่เหมาะสมทีส่ ดุ อยู่บนพื ้นฐานของกฎความสัมพันธ์ที่มีค่าสนับสนุนต่าสุด (Minimum Support) เท่ากับ 0.3 และค่าความเชื่อมัน่
ต่าสุด (Minimum Confidence) เท่ากับ 0.9 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่าปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษาเรี ยง
ตามลาดับความสาคัญได้ แก่ รายได้ ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา และ เกรดเฉลี่ย
คาสาคัญ: กฎความสัมพันธ์; การจาแนกประเภท; ค่าความเชื่อมัน่ ; เหมืองข้ อมูล
Abstract
This research analysed factors affecting student dropout from a total of 7,904 Phuket Rajabhat University
(PKRU) students between 2016 and 2020. Student data were analyzed for Association Rules using the Apriori
algorithm with a minimum confidence of 0.9 to obtain high-confidence rules. The minimum support was reduced by 0.1
from 0.5 to 0.3 to observe the descending importance of factors to analyze the correlation based on the optimal
confidence determination and following the factors affecting the halfway dropout. The results indicated that the optimal
value was based on the correlation rule with minimum support of 0.3 and minimum confidence of 0.9. The analysis
concluded that the factors affecting the student's halfway dropout in order of importance were: parents' income,
parent's occupation, and GPA.
Keywords: Association Rules; Classification; Confidence; Data Mining
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บทนา
ปั จจุบันการทาเหมืองข้ อมูล (Data Mining) เป็ นการวิเคราะห์และสืบค้ นองค์ความรู้ หรื อสิ่งที่สาคัญ ออกมาจากข้ อมูล
จานวนมาก โดยได้ มีการนาเทคนิคการทาเหมืองข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ ในงานด้ านต่าง ๆ มากขึ ้น เช่น การพัฒนากฎการทานายผลการ
เรี ยนของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 โดยใช้ เทคนิคการทาเหมืองข้ อมูล (พรพมิล ชยัวฒ
ุ ิศกั ดิ์ แและ ยุวดี กล่อมวิเศษ, 2562) การวิเคราะห์การ
ทานายการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยใช้ เทคนิควิธีการทาเหมืองข้ อมูล (ชณิดาภา บุญประสม และ จรัญ
แสนราช, 2561) การวิเคราะห์การซื ้อสินค้ ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่ องสาอางและอุปโภคบริโภค สาหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธี
กฏความสัมพันธ์ (สิทธิ ชัย วรโชติกาจร และ จรัญ แสนราช, 2557) การใช้ เทคนิค Association Rule Discovery เพื่อการจัดสรร
กฎหมายในการพิจารณาคดีความ (กฤษณะ ไวยมัย และ ธีระวัฒน พงษ์ ศิริปรี ดา, 2544)
จากข้ อ มูล สถาบัน การศึก ษามี บ ทบาทต่ อ การพัฒ นาประเทศและเป็ น รากฐานที่ สาคัญ ในการสร้ างบุ ค คลให้ มี ค วามรู้ ความ
ความสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นสิ่งที่สาคัญ
ยิ่ง ตัวบ่งชี ้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งคือจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ในหลักสูตรในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ กาหนดเป้าหมายให้ มีผ้ ูสาเร็ จ
การศึกษาภายใน 4 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 70 (ณัฐธิดา สุวรรณโณ และ อันธิกา สิงห์เอี่ยม, 2554) จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา มีสาเหตุการลาออกกลางคันที่เป็ นสาเหตุหลัก คือ
สาเหตุด้านเศรษฐกิจของครอบครัวของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.31) และสาเหตุรองลงมาคือสาเหตุด้านสิ่งเสพ
ติด การทะเลาะวิวาทก้ าวร้ าวหนีเรี ยน ชู้สาว อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.23) สาเหตุด้านครอบครัว ของนักเรี ยนนักศึกษา อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) สาเหตุด้านการเรี ยนของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย = 4.03) และสาเหตุด้านสุขภาพ อยู่ใน
ระดับมาก (เฉลี่ย = 3.93) (สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, 2558)
การทาเหมืองกฏความสัมพันธ์ (Association Rule Mining) เป็ นเทคนิคสาหรับค้ นหาความสัมพันธ์ ของข้ อมูลจากข้ อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อนาไปหารูปแบบที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ (Frequent Pattern) และใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรื อทานายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ โดยที่กฏความสัมพันธ์ จะถูกเขียนในรูปเซตของรายการที่เป็ นเหตุ (Premise) ไปสู่เซตของรายการที่เป็ นผล (Conclusion)
ฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการทาเหมืองกฎความสัมพันธ์ส่วนมากจะเป็ นฐานข้ อมูลธุรกรรม (Transaction Database) และข้ อมูลที่นามาใช้
จะอยู่ในรู ปแบบ Nominal หรื อ Ordinal เท่านัน้ อัลกอริ ทึมการทาเหมืองกฏความสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่งคืออัลกอริ ทึม
Apriori ซึ่งนาค่าสนับสนุนขัน้ ต่า (Minimum Support) และค่าความเชื่อมั่นขัน้ ต่า (Minimum Confidence) มาใช้ ในการค้ นหากฎ
ความสัมพันธ์ โดยกฎความสัมพันธ์ที่ได้ นนจะต้
ั ้ องมีค่าสนับสนุน (Support) และค่าความเชื่อมัน่ (Confidence) ไม่น้อยกว่าค่าขันต
้ ่า
ที่ได้ กาหนดเอาไว้ ข้างต้ น ในขณะที่ค่าสนับสนุน คือ เปอร์ เซ็นต์ของจานวน Item sets ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในฐานข้ อมูล ค่าความเชื่อมัน่
คือ เปอร์ เซ็นต์ของจานวน Item sets ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในฐานข้ อมูลต่อจานวน Item sets ที่เกิดขึ ้นทางด้ านซ้ ายมือของกฎ (ปรัชญา
นวนแก้ ว, 2562)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยที่ส่งผลต่อสาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษา
ด้ วยการทาเหมืองข้ อมูล ซึ่งเป็ นวิธีการในการค้ นหารู ป แบบและแนวโน้ ม ที่ มีประโยชน์ จากแหล่งข้ อมูลขนาดใหญ่ (บุษราภรณ์
มหัทธนชัยและคณะ, 2559) โดยจะใช้ เทคนิคการทาเหมืองความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม Apriori เพื่อหากฏความสัมพันธ์ของสาเหตุ
การลาออกกลางคันของนักศึกษา
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
อุปกรณ์ และวิธีการวิจัยเพื่อศึกษาหาลักษณะสาคัญ ของปั จจัยในการลาออกกลางคันของนักศึกษาตามหลัก CrossIndustry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ที่ เป็ น กระบวนการมาตรฐานสาหรั บ การท าเหมื อ งข้ อ มูล ซึ่ ง เป็ น
แบบจาลองกระบวนการมาตรฐานแบบเปิ ด (Open Standard) ที่อธิบายวิธีการทั่วไปสาหรับการทาเหมืองข้ อมูลโดยผู้ เชี่ยวชาญ
และเป็ นรูปแบบการวิเคราะห์ที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายมากที่สดุ (Shearer, 2000) ประกอบด้ วย 6 ขันตอนหลั
้
กที่มีการทางานตามภาพ
ที่ 1 ดังนี ้

ภาพที่ 1 วิธีการวิจยั เพื่อศึกษาหาลักษณะสาคัญของปั จจัยในการลาออกกลางคันของนักศึกษาตามหลัก CRISP-DM
(Shearer, 2000)
ขัน้ ตอนที่ 1 การทาความเข้ าใจธุรกิจ (Business Understanding)
การท าความเข้ าใจคือขัน้ ตอนแรกที่ มุ่งเน้ นการทาความเข้ าใจวัตถุป ระสงค์และข้ อกาหนดของโครงการ เมื่อทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อสาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษา ผู้วิจยั จึงทาการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ใน
การได้ มาซึ่งข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง และความพร้ อมของทรัพ ยากรเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ซึ่งโปรแกรม Weka ที่ถูกพัฒ นาโดย
มหาวิทยาลัยไวกาโต้ (University of Waikato) ประเทศนิวซีแลนด์ คือเครื่ องมือหลักที่ใช้ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรองรั บ
เทคนิคการทาเหมืองข้ อมูลหลายรูปแบบ เช่น การประมวลผลข้ อมูลล่วงหน้ า (Data Preprocessing) การจัดกลุ่ม (Clustering) การ
จัดประเภท (Classification) และการเลือกคุณสมบัติ (Feature Selection) เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 2 การทาความเข้ าใจข้ อมูล (Data Understanding)
หลังจากการทาความเข้ าใจธุรกิ จ ขัน้ ตอนต่ อไปคื อการทาความเข้ าใจข้ อมูล โดยเริ่ ม ต้ น จากการรวบรวมข้ อมูลจาก
ฐานข้ อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2559 - 2563 ซึง่ ทางผู้วิจยั ได้ ดาเนินการประสานงานผ่าน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขอความอนุเคราะห์ข้อ มูลจากผู้อานวยการสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้ อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลังจากนัน้ ผู้วิจยั จึงทาการคัดเลือกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมาเพื่อ
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ศึกษาความสอดคล้ องของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการลาออกกลางคันของนักศึกษา โดยเริ่ มต้ นจากการศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของ
นักศึกษาเพื่อหาลักษณะสาคัญของปั จจัยในการลาออก หลังจากนันจึ
้ งทาการคัดกรองข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อการลาออก ได้ แก่
GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม) อาชีพบิดา รายได้ บิดา/เดือน อาชีพมารดา รายได้ มารดา/เดือน จานวนพี่น้องและสถานะนักศึ กษา ซึ่ง
ข้ อมูลทัง้ หมดเป็ นข้ อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) ที่ไม่สามารถนามาคานวณหรื อจัดลาดับแต่สามารถนามาใช้ ในการ
สร้ างกฏความสัมพันธ์ของข้ อมูลได้
ขัน้ ตอนที่ 3 การจัดเตรียมข้ อมูล (Data Preparation)
เนื่องจากข้ อมูลที่ได้ รวบรวมมานันยั
้ งไม่สามารถใช้ งานผ่ านกระบวนการทาเหมืองข้ อมูลได้ การจัดเตรี ยมข้ อมูลคือขันตอน
้
สาคัญในการกรองหรื อทาความสะอาดข้ อมูล (Data Cleaning) (วิภาวรรณ บัวทอง, 2557) ซึง่ ประกอบด้ วยกระบวนการตรวจสอบ
และแก้ ไขเพื่อให้ รายการข้ อมูลที่ไม่มีความสอดคล้ องของข้ อมูล หรื อไม่ถูกต้ องออกไปจากชุดข้ อมูล เนื่ องจากข้ อผิดพลาดที่อาจเกิด
จากการบันทึกข้ อมูล การส่งข้ อมูล หรื อการให้ ความหมายของข้ อมูลที่จดั เก็บแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงต้ องมีการจัดการข้ อมูลดังนี ้
1. คัดเลือกเฉพาะคอลัมน์สาคัญที่คาดว่าจะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ และเป็ นคอลัมน์ที่มีข้อมูลค่อนข้ างครบถ้ วน
2. คัดออกคอลัมน์ที่มีค่าทุกแถวเป็ นค่าเดียวกัน เพราะเป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละแถวได้
3. คัดออกคอลัมน์ที่มีข้อมูลไม่ซ ้ากัน เพราะข้ อมูลเหล่านี ้ไม่สามารถหาแถวที่มีข้อมูลสัมพันธ์กนั ได้
4. แก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ เช่น การแก้ ไขค่าว่างของข้ อมูลโดยจากัดข้ อมูลที่อยู่ในแถวเป็ นค่าว่าง (NULL)
5. ปรับเปลี่ยนข้ อมูลให้ มีค่าเหมาะสมในการตัดสินใจ
6. แบ่งช่วงข้ อมูลหรื อจัดกลุ่มข้ อมูลเพื่อลดการกระจาย (Data Binning)
ขัน้ ตอนที่ 4 การสร้ างโมเดล (Modelling)
ข้ อมูลที่ถูกคัดกรองจะถูกนามาวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึ ม Apriori ซึ่งเป็ นอัลกอริ ทึมพื ้นฐานที่ใช้ ในการหาความสัมพันธ์ของ
ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม Weka อัลกอริทึม Apriori ใช้ หลักการค้ นหาแบบวงกว้ างก่อนนับธุรกรรม ซึ่งจะทาการสร้ างและตรวจสอบเซต
ไอเท็มที่เกิดขึ ้นบ่อยทีละชัน้ โดยเริ่มจากเซ็ตไอเท็มที่มีจานวนสมาชิกเท่ากับหนึ่ง ถ้ าเซ็ตไอเท็มใดมีค่าสนับสนุนน้ อยกว่าค่าสนับสนุน
ขันต
้ ่าที่กาหนดก็จะตัดเซตไอเท็มนัน้ ออกและไม่นาไปสร้ างเซ็ตไอเท็มในชัน้ ต่อไป (พนิดา ทรงรัมย์, 2555) และในทานองเดียวกัน
เมื่อสร้ างเซ็ตไอเท็มในชันใหม่
้ แล้ วก็พิจารณาตัดเซ็ตไอเท็มที่มคี ่าสนับสนุนน้ อยกว่าค่าสนับสนุนขัน้ ต่าทีก่ าหนดออกโดยไม่นาไปสร้ าง
เซ็ตไอเท็มในชันต่
้ อไป อัลกอริทึมจะทาซ ้าขันตอนดั
้
งกล่าวไปจนกระทัง่ ไม่มีเซ็ตไอเท็มใหม่ถกู สร้ างขึ ้นมา จากนันจะน
้ าเซ็ตไอเท็มที่ได้
ไปสกัดกฎความสัมพันธ์ต่อไป เพื่อความรวดเร็วจะเก็บเซตไอเท็มในแต่ละระดับชันทั
้ งหมดไว้
้
ในโครงสร้ างต้ นไม้ แฮช (Hash Tree) ซึง่
จุดเด่นของอัลกอริทึมนี ้อยู่ที่ความสามารถในความเร็วของการค้ นหาไอเท็มเซตที่ปรากฏบ่อยด้ วยการละเว้ นการพิจารณาไอเท็มเซตที่
ปรากฏซ ้าด้ วยความถี่ที่ต่ากว่าเกณฑ์ (วิภาวรรณ บัวทอง, 2557)
ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
หลังจากผ่านสี่ขนตอนแรกของรู
ั้
ปแบบกระบวนการมาตรฐานสาหรับการทาเหมืองข้ อมูล (CRISP-DM) จะได้ รูปแบบโมเดล
แล้ ว ขันตอนต่
้
อไปคือการประเมินผลเพื่อประเมินผลลัพธ์ว่าได้ ผลตามวัตถุประสงค์ทากาหนดไว้ หรื อไม่ ทบทวนกระบวนการเพื่อหา
ข้ อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการว่ามีขนตอนใดที
ั้
่ถกู มองข้ ามและควรทบทวนหรื อไม่ และกาหนดขันตอนต่
้
อไป ซึง่ ขันตอนนี
้
้เริ่ ม
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มีการทดสอบแบบจาลองในแอปพลิเคชันเพื่อพิจารณาว่าแบบจาลองนันท
้ างานได้ ดีในสถานที่ทางานเหมือนกับที่ทาการทดสอบ
หรื อไม่
ขัน้ ตอนที่ 6 การปรับใช้ งาน (Deployment)
การปรับใช้ งานคือขันตอนหลั
้
งจากการประเมินผลและเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายของกระบวนการ CRISP-DM ซึ่งประกอบด้ วย
การปรับใช้ การวางแผน การวางแผนตรวจสอบและบารุงรักษา การรายงานผล และการทบทวนผลลัพธ์ ซึง่ ข้ อมูลที่ถกู ประเมินจะถูก
นามาปรับใช้ งานบนเว็บแอปพลิเคชันที่ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการลาออกของนักศึกษาได้ ง่ ายโดยผ่านหน้ าเว็บที่ทา
ขึ ้น ภาษาที่ใช้ เขียนคือ พีเอชพี (PHP)
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการเตรียมข้ อมูล
ชุดข้ อมูลนักศึกษาที่ลาออกที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์มี 7,904 แถวและมี 12 คอลัมน์ คือ ปี การศึกษา คณะ สาขา สถานะ
ชันปี
้ GPA อาชีพบิดา อาชีพมารดา จานวนพี่น้อง รายได้ บิดา รายได้ มารดา ตัวอย่างข้ อมูลดิบแสดงได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้ อมูลดิบที่ยงั ไม่ได้ ผ่านการ Cleaning
ปี การ
ศึกษา
2559
2559

2559

…
2563

2563
2563

คณะ

สาขา

สถานะ

ชันป๊
้

เพศ

GPA

อาชีพบิดา

อาชีพมารดา

ครุศาสตร์

สาขาวิชา
ภาษาไทย
สาขาวิชา
รัฐประศา
สนศาสตร์

10

5

F

3.84

ธุรกิจส่วนตัว

40

4

M

2.8

สาขาวิชา
คอมพิวเต
อร์ ธุรกิจ
…
…
วิทยาการ สาขาวิชา
จัดการ
บริหารธุร
กิจ
วิทยาการ บัญชีบณ
ั
จัดการ
ฑิต
มนุษยศา สาขาวิชา
สตร์ และสั ภาษาอังก
งคมศาสต ฤษเพื่ออุต
ร์
สาหกรรม
บริการ

40

4

M

…
10

…
1

10
10

มนุษยศา
สตร์ และสั
งคมศาสต
ร์
วิทยาการ
จัดการ

รับราชการ

จานวน
พี่น้อง
3

รายได้
บิดา
20000

รายได้
มารดา
18000

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

3

15000

15000

2.55

รับจ้ าง

รับจ้ าง

2

9000

9000

…
F

…
2.34

…
รับจ้ าง

…
แม่บ้าน

…
3

…
9000

…
0

1

F

3

รัฐวิสาหกิจ

แม่บ้าน

2

15000

0

1

F

2.5

ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้ าง

3

18000

9000
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ผู้วิจยั ตัดแถวข้ อมูลให้ เหลือเฉพาะแถวข้ อมูลที่มีสถานะเป็ น 60 (ลาออก) และเปลี่ยนเป็ น “F” ทาให้ จานวนข้ อมูลเหลือ 512
แถว ส่วนคอลัมน์ GPA อาชีพบิดา อาชีพมารดา จานวนพี่น้อง รายได้ บิดา และ รายได้ มารดา ถูกปรั บเปลี่ยนโดยใช้ เงื่อนไขที่ถูก
แสดงในตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการคัดกรองแสดงได้ ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การแทนค่าตัวแปรข้ อมูลเพื่อการเตรี ยมข้ อมูล
GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม)
FW (อาชีพบิดา)
FI (รายได้ บดิ า/เดือน)
0-0.99
F
ธุรกิจส่วนตัว
P
น้ อยกว่า 9,000 M1
1-1.99
D
รับจ้ าง
H
9,000 – 15,000 M2
2-2.99
C
เกษตรกร
F
มากกว่า 15,000 M3
3-3.99
B
พ่อบ้ านแม่บ้าน M
4
A
ข้ าราชการ
O
รัฐวิสาหกิจ
S
Sibling (พี่น้อง)
MW (อาชีพมารดา)
MI (รายได้ มารดา/เดือน)
มีพี่น้อง
yes
ธุรกิจส่วนตัว
P
น้ อยกว่า 9,000 M1
ไม่มีพี่น้อง
no
รับจ้ าง
H
9,000 – 15,000 M2
เกษตรกร
F
มากกว่า 15,000 M3
พ่อบ้ านแม่บ้าน M
ข้ าราชการ
O
รัฐวิสาหกิจ
S
ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้ อมูลนักศึกษาที่ผ่านการเตรี ยมข้ อมูลแล้ ว
GPA
D
F
C
F
C
D
F
D
…
F
F
F

FW
H
H
H
P
F
F
P
H
…
O
H
F

FI
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M1
…
M2
M1
M1

MW
M
M
F
M
F
F
M
M
…
M
P
P

MI
M1
M1
M2
M1
M2
M2
M1
M1
…
M1
M2
M1
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Sibling
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
…
yes
yes
yes

Status
F
F
F
F
F
F
F
F
…
F
F
F
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ โปรแกรม Weka รันอัลกอริทึม Apriori โดยกาหนด Minimum Confidence = 0.9 เพื่อให้ ได้ กฎที่มีค่าความมัน่ ใจ
สูง และเปลี่ยนค่า Minimum Support ลดลงครัง้ ละ 0.1 ตั ้งแต่ 0.5 ถึง 0.3 เพื่อให้ ได้ เห็นถึงปัจจัยที่มีความสาคัญลดหลัน่ กันลงมา
กฎที่ได้ จากอัลกอริ ทึม Apriori มีหลายกฎ ผู้วิจยั เลือกพิจารณาเฉพาะกฎที่มีส่วน Conclusion เป็ น ลาออก (Status = F)
เท่านัน้ เนื่องจากต้ องการหาปั จจัยที่เกิดควบคู่กบั การลาออก กฎที่เป็ นผลลัพธ์แสดงได้ ดงั ตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 6
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์กฎความสัมพันธ์เมื่อกาหนด Minimum Support = 0.5 และ Minimum Confidence = 0.9
Rule No. Rule
1
Sibling=yes ==> Status=F
2
MI=M1 ==> Status=F
3
MI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
4
FI=M1 ==> Status=F
5
FI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์กฎความสัมพันธ์เมื่อกาหนด Minimum support = 0.4 และ Minimum Confidence = 0.9
Rule No. Rule
1
Sibling=yes ==> Status=F
2
MI=M1 ==> Status=F
3
MI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
4
FI=M1 ==> Status=F
5
FI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
FW=H ==> Status=F
6
FW=H FI=M1 ==> Status=F
7
FW=H Sibling=yes ==> Status=F
8
FW=H FI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
9
จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อกาหนด Minimum Support เป็ น 0.5 จะเห็นว่าปั จจัยที่เกิดขึ ้นบ่อยควบคู่กับการลาออก
คือ รายได้ ของบิดามารดาน้ อย (MI = M1 และ FI = M1) เมื่อลดค่า Minimum Support เป็ น 0.4 จะเห็นว่า นอกจากรายได้ ของบิดา
มารดาแล้ ว ปั จจัยที่เกิดขึ ้นบ่อยควบคู่กับการลาออก คือ อาชีพของบิดาเป็ นรับจ้ าง (FW = H) ดังแสดงในตารางที่ 5 และ เมื่อลดค่า
Minimum Support เป็ น 0.3 จะเห็นว่า นอกจากรายได้ และอาชีพของบิดาแล้ ว ปั จจัยที่เกิดขึ ้นบ่อยควบคู่กับการลาออก คือ เกรด
เฉลี่ยน้ อย (GPA = F) ดังแสดงในตารางที่ 6
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่ าปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของนักศึกษาเรี ยงตามลาดับความสาคัญได้ แก่ รายได้ ของบิดา
มารดา อาชีพของบิดา และ เกรดเฉลี่ย
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ตารางที่ 6 ผลลัพธ์กฎความสัมพันธ์เมื่อกาหนด Minimum Support = 0.3 และ Minimum Confidence = 0.9
Rule No. Rule
1
Sibling=yes ==> Status=F
2
MI=M1 ==> Status=F
3
MI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
4
FI=M1 ==> Status=F
5
FI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
6
FW=H ==> Status=F
7
FW=H FI=M1 ==> Status=F
8
FW=H Sibling=yes ==> Status=F
9
FW=H FI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
10
FI=M2 ==> Status=F
11
MI=M2 ==> Status=F
12
MI=M2 Sibling=yes ==> Status=F
13
FI=M2 Sibling=yes ==> Status=F
14
GPA=F ==> Status=F
15
GPA=F Sibling=yes ==> Status=F
16
FI=M1 MI=M1 ==> Status=F
17
FI=M1 MI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
18
FW=H MI=M1 ==> Status=F
19
FW=H FI=M1 MI=M1 ==> Status=F
20
FW=H MI=M1 Sibling=yes ==> Status=F
21
FW=H FI=M1 MI=M1 Sibling=yes ==> Status=F

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษา เพื่อ
เผยแพร่แก่ผ้ ทู ี่สนใจนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ ตัวอย่างหน้ าเว็บเพจแสดงได้ ดงั ภาพที่ 2
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(a)

(b)

(c)
(d)
ภาพที่ 2 เว็บแอปพลิเคชันสาหรับแสดงข้ อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจยั เริ่ มต้ นศึกษาความเกี่ ยวข้ องของปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อ
ต้ องการทราบปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและค่าของผลการคานวณที่ถกู ต้ องแม่นยาที่สดุ โดยจากการรวมรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ศกึ ษา ทาให้
ได้ กรอบแนวคิดที่ได้ จากการวิจยั ซึ่งเริ่มต้ นจากการหารูปแบบข้ อมูลที่เกิดขึ ้นร่วมกันบ่อยครัง้ จากการสร้ างรูปแบบของ Itemset และ
การนั บ ค่ า Support หลัง จากนั น้ จึ ง สร้ างกฏความสัม พั น ธ์ เพื่ อ หาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การลาออกของนัก ศึ ก ษา เมื่ อ หาค่ า กฏ
ความสัมพันธ์ได้ แล้ ว จึงทาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรายงานผลจากกฏความสัมพันธ์ในรูปแบบการนาเสนอที่เป็ นมิตรกับผู้ใช้
ภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดที่ได้ จากการวิจยั
จากการศึก ษาข้ อ มูล นัก ศึ ก ษาที่ ลาออกและน าเทคนิ ค การท าเหมื อ งข้ อ มูลรู ป แบบ Association Rules มาวิ เคราะห์
ความสัม พัน ธ์ เพื่ อหาปั จจัยที่ เป็ น สาเหตุของการลาออก เพื่ อ นาผลลัพ ธ์ ที่ ได้ จากกฎความสัมพัน ธ์ ที่ ดี ที่สุดมาสรุ ป ผล ผู้วิจัยใช้
โปรแกรม Weka รัน อัลกอริ ทึม Apriori 3 ครัง้ โดยก าหนด minimum confidence = 0.9 เพื่ อให้ ได้ กฎที่ มีค่าความมั่นใจสูง และ
เปลี่ยนค่า minimum support ลดลงครัง้ ละ 0.1 ตั ้งแต่ 0.5 ถึง 0.3 เพื่อให้ ได้ เห็นถึงปั จจัยที่มีความสาคัญลดหลัน่ กันลงมา สรุปได้ ว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของนักศึกษาโดยมีการเรี ยงลาดับความสาคัญ ได้ แก่ รายได้ ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดาและ
เกรดเฉลี่ย ผลการวิจยั ที่มีกฎความสัมพันธ์ที่มีค่าต่าสุดจะถูกจัดให้ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกมากที่สดุ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
กฎความสัมพันธ์ที่มีค่าความเชื่อมัน่ (minimum support) และค่าความเชื่อมัน่ ในกฎความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สดุ ในชุด
ข้ อมูลของงานวิจยั นี ้คือ minimum support = 0.3 หมายถึง ค่าความเชื่อมัน่ ในชุดข้ อมูลในงานวิจยั นี ้เท่ากับ 30% ของจานวนข้ อมูล
ทังหมด
้
และ confidence = 0.9 หมายความว่า ค่าความเชื่ อมัน่ ในกฎความสัมพันธ์ที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการบทความสัมพันธ์มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 90% ของกฎความสัมพันธ์ทงหมด
ั้
ผลการวิจยั ที่ใช้ เทคนิคการทาเหมืองข้ อมูลในการหากฎความสัมพันธ์ของชุดข้ อมูล โดยการนารูปแบบของข้ อมูลที่เกิดขึ ้น
ร่วมกันบ่อย ๆ มาสร้ างกฎความสัมพันธ์ สังเกตได้ ว่ า รายได้ ของบิดามารดาน้ อย (MI = M1 และ FI = M1) ถูกนับเป็ น ItemSet ใน
หลายกฎความสัมพันธ์ สามารถอธิบายได้ ว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกคือรายได้ ของบิดามารดา ควบคู่ไปกับ อาชีพของบิดาที่
เป็ นอาชีพรับจ้ าง (FW = H) และเกรดเฉลี่ยน้ อย (GPA=F) พบว่า จากกฎที่ได้ ทาให้ ทราบว่าปั จจัยหลักของการลาออกของนักศึกษา
คือ รายได้ ของบิดามารดา อาชีพของบิดาที่เป็ นอาชีพรับจ้ างและและเกรดเฉลี่ยน้ อย ซึง่ สามารถนามาเป็ นแนวทางในการป้องกันการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษา
จากการทาเหมืองข้ อมูลจากชุดข้ อมูลที่ได้ นามาใช้ ศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ นาข้ อมูลลงไปแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชัน
เบือ้ งต้ นให้ ผ้ ูที่ใช้ งานสามารถดูผลการวิเคราะห์ของข้ อมูลที่ได้ ่่ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันนีม้ ีข้อจากัดที่ขึน้ อยู่กั บ
ผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวที่สามารถทาการอัพเดตข้ อมูลได้ ดังนัน้ การรายงานผลที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยของการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาในแอปพลิเคชันนีอ้ าจยังขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากผู้วิจยั ยังไม่ได้ ศึกษาลงในรายละเอียดถึงความต้ องการของผู้ใช้ ใน
องค์ประกอบทางด้ านการรายงานผลที่อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจยั เชื่อมัน่ ว่างานวิจยั นี ้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้
อีกมากในอนาคต
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือคือ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาความต้ องการของวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกก
ตาบลแชแล เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล เพื่อประเมินผลการออกแบบของระบบ
โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ใช้ สาหรับพัฒนาโปรแกรมและยังอานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทต่าง ๆ โปรแกรม Microsoft Access 2013
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ กลุ่มประชากรที่เป็ นเป้าหมายการวิจยั ได้ แก่ สมาชิกในกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล 30
คน และนักศึกษาจานวน 26 คน มีการใช้ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ ของการทางานระบบระบบริ หารจัดการกลุ่ มทอ
เสื่อกกตาบลแชแล ผลการศึกษาพบว่า มีความต้ องการรู ปแบบการใช้ งานใน จัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน : ข้ อมูล
สมาชิก ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลรับเข้ าวัสดุอปุ กรณ์ จัดการข้ อมูลสินค้ า จัดการข้ อมูลสัง่ ซื ้อ จัดการรับเข้ าวัสดุอปุ กรณ์
จัดการขายสินค้ า และจัดการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบที่ม่งุ เน้ น และเกิดการทางานได้ จริ งในเรื่ อง 1)
จัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน : ข้ อมูลสมาชิก ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลรับเข้ าวัสดุอุปกรณ์ 2) จัดการข้ อมูลสินค้ า 3) จัดการ
ข้ อมูลสั่งซื ้อ 4) จัดการรับเข้ าวัสดุอุปกรณ์ 5) จัดการขายสินค้ า ยังได้ ทาการศึกษาประสิทธิภาพระบบ พบว่า
ระบบมีประสิทธิระดับมากทุกด้ าน ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้ ว่า ระบบสามารถใช้ สาหรับจัดเก็บและจัดการข้ อมูลได้ อย่าง
เป็ นระบบ จัดการระบบฐานข้ อมูล ที่สามารถจัดเก็บข้ อมูลนันจะช่
้ วยเก็บข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน รวดเร็ว
เป็ นระบบ และยังสามารถสืบค้ นได้ ง่าย อีกทัง้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ระบบและการทางานด้ วย
ระบบ คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพกว่าการที่เก็บเอกสารไว้ เพราะลดความ สลับซับซ้ อนและความผิดพลาดใน
การทางานของกลุ่มเสื่อกกตาบลแชแล ในปั จจุบันการทางานส่วนใหญ่มักใช้ คอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้ อมูล
เพื่อจัดการในการบันทึกข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพและลดข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลมากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ : ระบบบริหารจัดการ; พัฒนาระบบ; วิเคราะห์ออกแบบระบบ
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Abstract
This article aims to study the problems and needs of the reed mat community enterprise, Jae
Lae Subdistrict, to develop a management system for the Reed Mat Weaving Group, Chae Lae
Subdistrict, to evaluate the system design, by using Microsoft Visual Studio 2010 to develop programs
and facilitate Computer programmers develop different types of software Microsoft Access 2013.
This research the research target population was 30 members of the reed mats in Chalae
Sub-District and 26 students. The mean efficiency was used. of the work of the management system
for the reed mat weaving group in Chae Lae The results showed that There is a need for usage patterns
in Basic Information Management : Member Information, Product Information, Equipment Material
Receipt Product Information Management Order Information Management Equipment Material Receipt
Management Product Sales Management and manage the analysis, design and development of
focused systems and actually working in the matter 1) Basic Information Management : Member
Information, Product Information, Equipment Material Receipt 2) Product Information Management 3)
Order Information Management 4) Equipment Material Receipt Management 5) Product Sales
Management also studied the efficiency of the system It was found that the system was effective in all
aspects. It can be seen that The system can be used for systematic storage and management of data.
database management that can store information that will help to collect information accurately,
completely, quickly and can also be searched easily as well as to meet the needs of system users and
system work Computers are more efficient than document storage because they reduce complexity
and errors in the work of the Chae Lae reed group. In today's work, most of the computers are used to
store data. To manage data recording more efficiently and reduce data recording errors.
Keywords: Management system; System development; System design analysis

บทนา
กลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ตั ้งอยู่ที่ 288 หมู่ 7 บ้ านเหล่าหมากบ้ า ตาบลแชแล อาเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุ ด รธานี ปั จ จุ บัน ก าลัง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การทอเสื่ อ จัด จ าหน่ า ย โดยการใช้ รู ป แบบการสั่ง ผลิ ต มี เ สื่ อ
หลากหลายลวดลาย เช่น ลายเต่างอย ลายหมากฮอส ลายเส้ นหมี่ ลายจินตหรา เป็ นต้ น หากมีลกู ค้ าสนใจเข้ า
มาสัง่ ลายเสื่อที่ต้องการ หัวหน้ ากลุ่มจะประสานสมาชิกในกลุ่มเบื ้องต้ นว่าเสื่อลายนันพอมี
้
สินค้ าคงเหลือหรื อไม่
จากนันสมาชิ
้
กในกลุ่มถามถึงความต้ องการของลูกค้ า ถ้ าหากลูกค้ าต้ องการสัง่ เพิ่มมากกว่า 1 ลาย สมาชิกใน
กลุ่มจะตรวจเช็คว่ามีสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าหรื อไม่ แต่จะรับออเดอร์ ที่สงั่ ไว้ หากสินค้ าหมด สมาชิกในกลุ่มจดรายการ
สัง่ สินค้ าใส่กระดาษเพื่อที่จะผลิตเสื่อ หากวัตถุดิบไม่เพียงพอสมาชิกในกลุ่มสามารถแจ้ งหัวหน้ ากลุ่มเพื่อทาการ
สั่งซือ้ วัตถุดิบไว้ สาหรั บผลิตเสื่อ กลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ยังใช้ วิธีการเก็บเอกสารแบบเดิมไม่ได้ มีการนา
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สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยจัดการระบบการบริ หารงาน โดยยังคงมีการทางานด้ วยระบบมือ ทาให้
เกิดปั ญหาภายหลังได้ เช่น การจดบันทึกการขาย การออกแบบใบเสร็จผิด เนื่องจากต้ องมาเช็คการจดบันทึกการ
ขายเพื่อเขียนรายการที่จะผลิตวัตถุดิบ อีกครัง้ การออกใบเสร็ จ สมาชิกในกลุ่มสาเนาหน้ าใบเสร็ จที่เขียนแล้ วทา
ให้ ทางกลุ่มไม่มีใบสาเนาเพื่อดูการสัง่ ซื ้อย้ อนหลังได้ คือการที่หวั หน้ ากลุ่มหรื อสมาชิกในกลุ่มอาจจะหาเอกสาร
ต่าง ๆ ไม่พบ หรื อสูญหาย มีความสลับซับซ้ อนในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็ นระบบ ค้ นหาได้ ยาก การทางานมี
ความล่าช้ า เอกสารกระจัดกระจายไม่เป็ นหมวดหมู่เปลืองพื ้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร เพราะเอกสารแบบเดิมต้ อง
จัดเก็บในตู้เอกสารและการจ่ายค่าแรงสมาชิกจะจ่ายตามเสื่อที่ขายได้ เกิดปั ญหาคานวณเงินผิดพลาด อีกทัง้
ทางกลุ่มไม่มีบนั ทึกรายรับ-รายจ่าย ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นคือไม่สามารถรู้ว่าทางกลุ่มมีกาไรหรื อขาดทุนมากน้ อยแค่
ไหน
จากการศึกษาปั ญหาข้ างต้ นที่ผ้ จู ดั ทาจึงมองเห็นความสาคัญในการนาระบบสารสนเทศเข้ ามาใช้ ใน
การบริ หารงานเพื่อแก้ ไข้ ปัญหาที่เกิดขึน้ โดยจะนาเอาหลักการวิเคราะห์ ระบบและการจัดการฐานข้ อมูลมา
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบบริการจัดการชองกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึง่ การ
นาเอา โปรแกรม Database Application กับ โปรแกรม Web Application และโปรแกรม Microsoft Access
2013 เข้ าใช้ ในการดาเนินงานนันจะช่
้ วยเก็บข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน รวดเร็ วเป็ นระบบ และยังสามารถ
สื บ ค้ น ได้ ง่ า ย อี ก ทัง้ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ใ ช้ ร ะบบและการท างานด้ ว ยระบบ คอมพิ ว เตอร์ มี
ประสิทธิภาพกว่าการที่เราเก็บเอกสารไว้ เพราะจะลดความสลับซับซ้ อนและความผิดพลาดในการทางานของ
กลุ่มเสื่อกกตาบลแชแล และปั จจุบันนีก้ ารทางานส่วนใหญ่ มักใช้ คอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้ อมูลด้ วย เพื่อ
จัดการในการบันทึกข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพและลดข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูลมากยิ่งขึ ้น
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1. การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ผู้วิจยั
ได้ ออกแบบและพัฒ นาในประเภทโปแกรมประยุกต์ ด้า นฐานข้ อ มูล ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Visual
Studio 2010, Microsoft Access
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล 30 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจปี ที่ 4 (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
จานวน 26 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ เครื่ องมือสาหรับดาเนินงานดังนี ้คือ
1) แบบสัมภาษณ์ ความต้ องการรู ปแบบการใช้ งานของระบบบริ หารจัดการกลุ่มทอเสื่อกก
ตาบลแชแล จากผู้ประกอบการ และสมาชิกในกลุ่มในเขตพื ้นที่ตาบลแชแล
2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อดาเนินงาน ออกแบบและ
พัฒนาระบบ บริ หารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล โดยผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ให้ คาแนะนาและ ตรวจสอบ
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ความถูกต้ องในการออกแบบ
3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล โดยผู้ประกอบการ
และ สมาชิกในกลุ่มในเขตพื ้นที่ตาบลแชแล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ นส่วนศึกษาความต้ องการรูปแบบการใช้ งานของระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ
และ พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธี วิเคราะห์เนื ้อหา
สาหรั บ การศึกษาประสิทธิ ภาพต่อระบบโปรแกรมบริ หารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ได้ ดาเนินการ
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิจัยได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรม
บริหารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ประสิทธิภาพมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้ อยที่สดุ
5. ขันตอนวิ
้
จยั
กระบวนการออกแบบวงจรพัฒนาระบบ SDLC โยธิน ศิริเอ้ ย (2558) ได้ นาเสนอขันตอนวงจรการ
้
พัฒนาระบบ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 : เข้ าใจปั ญหา (Problem Definition) เราต้ องทราบถึงปั ญหาก่อนที่จะพัฒนาระบบ ระบบ
บริ หารจัดการข้ อมูลเสื่อกกแชแล จะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อเจ้ าของกิจการหรื อผู้ใช้ ระบบตระหนักว่า ต้ องการระบบ
หรื อระบบจัดการเดิม ได้ มีการจดบันทึกการซื ้อต้ นกกใส่สมุด ทาให้ ยากต่อดู ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความต้ องการในปั จจุบนั ปั จจุบนั ผู้ใช้ ระบบตื่นตัวกันมากที่จะให้ มีการพัฒนา
ระบบมาใช้ ในกิจการของตน ในงานธุรกิจ
ขัน้ ตอนที่ 2 : ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) การรวบรวมข้ อมูลและนาข้ อมูลและนาข้ อมูล
เหล่านันมาวิ
้ เคราะห์ เพื่อตัดสินใจในการใช้ ระบบบริหารจัดการ
ขัน้ ตอนที่ 3 : การวิเคราะห์ (Analysis) ระบบบริ หารจัดการกลุ่มทอเสือกกแชแลศึกษาระบบการทางาน
ของกลุ่มกาหนดความต้ องการของระบบงานใหม่ ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะต้ องเก็บข้ อมูล แก้ ปัญหา ตรวจสอบวิธีการ
ทางานในปั จจุบนั สอบถามสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับปั ญหาของระบบ
ขัน้ ตอนที่ 4 การออกแบบ (Design) การออกแบบของกลุ่มสมาชิกได้ เสนอความคิดเห็นว่าระบบควร
ออกมาเป็ นหน้ าตาแบบไหน ออกแบบให้ สอดคล้ องกับการทางานและที่สาคัญง่ายต่อการใช้ งาน เพื่อให้ มองเห็น
ภาพลักษณ์ของระบบว่ามีความสอดคล้ องกันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้ างที่จะต้ องเขียนในระบบ การเชื่อม
ระหว่างโปรแกรม การผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น เช่น "ข้ อมูลเสื่อกก" มีความถูกต้ องหรื อไม่
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ขันตอนที
้
่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) ในขันตอนนี
้
้จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ทางาน
ถูกต้ องหรื อไม่ ต้ องมีการทดสอบกับข้ อมูลจริ งที่เลือกแล้ ว ถ้ าทุกอย่างเรี ยบร้ อย จะได้ โปรแกรมที่พร้ อมที่จะ
นาไปใช้ งานจริง
ขันตอนที
้
่ 6 : การปรับเปลี่ยน (Construction) นาระบบใหม่มาใช้ ปรับใช้ กับระบบการทางานก่อนหน้ า
นี ้ ต้ องป้อนข้ อมูลให้ ครบถ้ วน และในที่สดุ กลุ่มสมาชิกระบบใช้ งานระบบบริหารจัดการแชแล การนาระบบเข้ ามา
ควรจะทาการศึกษาระบบก่อน เพื่อให้ เข้ าใจในระบบเพื่อง่ายต่อการใช้ งาน
ขันตอนที
้
่ 7 : บารุงรักษา (Maintenance) การบารุงรักษาได้ แก่ การแก้ ไขโปรแกรมหลังจากการใช้ งาน
แล้ วพบว่ามีปัญหาและข้ อผิดพลาดอะไรบ้ างและนามาปรับปรุงแก้ ไขระบบให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ งาน
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ ของการทางานระบบระบบริหารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล
ประสิทธิภาพการทางานระบบ
S.D.
ระดับประสิทธิภาพ
x̅
ด้ านการระบบการทางาน
จัดการข้ อมูลสมาชิก
จัดการการสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์
จัดการรับเข้ าวัสดุอปุ กรณ์
จัดการการรับเข้ าสินค้ าในการผลิต
จัดการการขายสินค้ า
จัดการรับคาสัง่ ซื ้อสินค้ า
จัดการข้ อมูลการผลิต
โดยรวม
ด้ านจัดการรายงาน
จัดการรายงานข้ อมูลการรับเข้ า
จัดการข้ อมูลการปั นผล
จัดการข้ อมูลรายจ่าย
จัดการการออกรายงาน
โดยรวม

4.72
4.50
4.56
4.44
4.61
4.39
4.50
4.53

.461
.514
.616
.616
.502
.608
.618
.37893

มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.61
4.56
4.44
4.17
4.44

.502
.511
.705
1.098
.56592

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้ ระบบประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแลด้ านการ
ระบบการทางานโดยรวมในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.53) สาหรับด้ านรายงานระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
การวิจยั พัฒนาระบบริหารจัดการกลุ่มทอเสื่อกกตาบลแชแล ครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาความต้ องการรูปแบบระบบ
ริ หารจัดการข้ อมูลจากกลุ่มสมาชิก ได้ ดาเนินงานตามกระบวนการ SDLC 7 ขันตอน
้
โดยได้ ใช้ โปรแกรมภาษา
Visual Basic และโปรแกรม Access ในการพัฒ นาระบบ และระบบที่ พัฒ นาขึ น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถ
สนับสนุนการทางานให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและสมาชิกทังในด้
้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน เรื่ องการจัดการข้ อมูล
สินค้ า การจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน จัดการข้ อมูลสมาชิก ด้ านจัดการงานขายในเรื่ องจัดการการออกรายงาน หน้ า
การขายสินค้ า การสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ การรับเข้ าสินค้ า ด้ านรายจ่าย ด้ านข้ อมูลผู้ใช้ ระบบ เรื่ องรายงานสรุปสถิติ
ข้ อมูล เรื่ องรายงานแยกประเภท โดยการดาเนินงานในแต่ละด้ านสามารถ เพิ่ม แก้ ไข ลบ ค้ นหา และออกรายงาน
ที่เกี่ยวข้ องได้ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยระบบมีการกาหนดสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ระบบ มีปมเมนู
ุ่
ที่ชดั เจน สะดวกต่อการใช้ งาน
ซึง่ ทาให้ เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพ และสร้ างความสะดวกในการดาเนินงานขององค์กรยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้ านการสัง่ ซื ้อ ด้ านการออกรายงาน เพื่อเกิด ความรวดเร็ว
ในการดาเนินงานยิ่งขึ ้น
2. ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้ างฐานลูกค้ าให้ มากขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ 1)ศึกษาระบบบริ หารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง 2)วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบบริหารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง และ 3)ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1)
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ าน พัฒนาระบบ คัดเลือกโดยวิธี เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั และทีมนักศึกษา
2)กลุ่มผู้ประกอบการ เป็ นผู้ที่ประกอบการด้ าน การบริ หารและใช้ ระบบ จานวน 13 คน คัดเลือกโดยวิธี เป็ น
สมาชิกที่มีห้ ุนส่วนในกิจการเชื ้อเห็ดฟาง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 1)ระบบบริ หารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง2)
แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 2)แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ สถิติที่ใช้ ใน
การวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) การศึกษาระบบบริหารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง พบว่า เกิดปั ญหาในการบริหารจัดการ
กิจการเชื ้อเห็ดฟาง 2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง พบว่า ระบบสามารถทางานได้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า ผู้ใช้ ระบบพึงพอใจในระบบบริ หาร
จัดการเชื ้อเห็ดฟางที่พฒ
ั นาขึ ้น
คาสาคัญ: ระบบบริ หารจัดการ; การพัฒนาระบบ; ข้ อมูล
ABSTRACT
This research aims to 1) Study the management system of straw mushroom 2) Analyze and design
the mushroom fungi management system and 3) Evaluate the efficiency of the system. The sample groups
used in the research were 1) a group of experts. is an expert in system development, selected by method
as a research advisor and student team 2) Entrepreneurs is an entrepreneur Management and use of the
system, 13 people were selected by method. is a member who has a partner in the straw mushroom
business The research tools were 1) Straw Mushroom Management System 2) System Efficiency
Assessment Form by Experts. 2) System user satisfaction assessment form The statistics used in the
research were mean and standard deviation.
The results of the research were as follows: 1) The study of the straw mushroom management
system found that there was a problem in the management of the straw mushroom business; 2) the analysis
and design of the straw mushroom management system, it was found that the system could work according
330

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

to the specified objectives. 3) Assessing the efficiency of the system, it was found that the users of the
system were satisfied with the developed straw mushroom management system.
Keywords: management system; system development; information
บทนา
กลุ่มเชื ้อเห็ดฟางบ้ านปากดง ตั ้งอยู่ที่ บ้ านปากดง ตาบลโพนสูง จังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องมาจากกลุ่ม
เกษตรกรบ้ านปากดงมีการปลูกเห็ดฟางเป็ นจานวนมาก และต้ องซื ้อเชื ้อเห็ดจากผู้ประกอบการในราคาที่แพง
ทางเกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงได้ รวมตัว กัน จัดตั ้งกลุ่มเชื ้อเห็ดขึ ้นมาเพื่อรับเชื ้อเห็ดมาขายเพื่อได้ ในราคาที่ถกู ลง ซึ่ง
ได้ ยืมเงินจากองค์การบริ หารส่วนตาบลมาเป็ นทุนในการเริ่ มลงทุน จานวน 45,000 บาท โดยมีการชาระคืนปี ละ
10,000 บาท และจะมีการปั นผลกาไรให้ สมาชิกที่มีห้ นุ ในการซื ้อ ช่วงแรกจะมีคนรู้จกั แค่ในกลุ่มชุมชน แต่ปัจจุบนั
มีการเปิ ดกิจการมากขึ ้น และคนรู้จกั มากขึ ้น จึงทาให้ การจัดการระบบยากขึ ้น แต่กลุ่มเชื ้อเห็ดฟางนี ้ไม่มีระบบ
การบริหารจัดการมีเพียงการคานวณด้ วยเครื่ องคิดเลข บันทึกข้ อมูลลงสมุด กลุ่มเชื ้อเห็ดฟางยังไม่มีโปรแกรมใน
การบริหารจัดการข้ อมูล ซึง่ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในยุคเกษตรกรปั จจุบนั เกษตรกรได้ เข้ ามามีบทบาทมากขึน้ ใน
ชีวิตประจาวัน การแข่งขันทางด้ านการค้ ามากขึน้ โปรแกรมนีจ้ ึงเป็ นจุดช่วยในการบริ หารจัดการกิจการให้ มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มเชื ้อเห็ดฟางบ้ านปากดง ยังมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลสมาชิกใน
จากปั ญหาที่กล่าวมาขัน้ ต้ นผู้จดั ทาจึงสนใจที่จะศึกษาระบบงานเดิมและพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟาง จึงนาเอาเทคโนโลยีระบบงานสมัยใหม่เพิ่มเข้ ามาจะช่วยในการสร้ างระบบและใช้ โปรแกรม
Microsoft Access และโปรแกรม Microsoft Visual Basic ในการพัฒนาส่วนผู้ติดต่อผู้ใช้ แ ละการประมวลผล
การจัดเก็บเอกสารข้ อมูล บันทึก รายรับ-รายจ่าย ในการดาเนินงานของแต่ละเดือน ช่วยในการเก็บรักษาข้ อมูลที่
ได้ มาในแต่ละวัน เดือน และปี ทาให้ ข้อมูลมีความถูกต้ องมากขึน้ และเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้
โปรแกรม จะช่วยในการจัดเก็บข้ อมูล การคานวณรายรั บ-รายจ่าย และรายการซื ้อขายสินค้ าในกิจการ ช่วยลด
ระยะเวลาในการท างาน ลดต้ น ทุน ด้ านเอกสารและยังมีค วามถูกต้ อ งแม่น ยาสะดวกสบายมากยิ่งขึ น้ ของ
ระบบงานเดิม เพราะระบบที่จะพัฒนาได้ แบ่งส่วนผู้ใช้ ออกเป็ นสัดส่วน และแต่ละส่วนทาหน้ าที่แตกต่างกัน
ออกไป จะมีประโยชน์ต่อการใช้ งานทางด้ านต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเป็ นระบบที่มีความสมบูรณ์ และเพื่อการ
เจริญเติบโตของเจ้ าของธุรกิจ
1.วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง
1.2 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง
1.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเชื ้อเห็ดฟาง
2.กรอบแนวคิดการวิจัย
2.2 การเข้ าใจปั ญหา
2.3 ศึกษาความเป็ นไปได้
2.4 การวิเคราะห์
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2.5 การออกแบบ
2.6 การพัฒนาระบบ
2.7 การปรับเปลี่ยน
2.8 การบารุงรักษา
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1.เครื่องมือการวิจัย
1.1 Visual Studio
1.2 Access
1.3 Microsoft Office Project
2. กลุ่มตัวอย่ าง
2.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 4 คน จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ประกอบการระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟาง กรณีศึกษา บ้ านปาก
ดง จานวน 13 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
3. ขัน้ ตอนการวิจัย
3.1 ขันตอนกระบวนการ
้
SDLC ดาเนินการตาม โยธิน ศิริเอ้ ย (2558) ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 : เข้ าใจปั ญหา (Problem Recognition) เราต้ องทราบถึงปั ญหาก่อนที่จะพัฒนาระบบ ระบบ
บริ หารจัดการข้ อมูลเชือ้ เห็ดฟาง กรณีศึกษา บ้ านปากดง จะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อเจ้ าของกิจการหรื อผู้ใช้ ระบบ
ตระหนักว่า ต้ องการระบบหรื อระบบจัดการเดิม ได้ มีการจดบันทึกการซื ้อเชื ้อเห็ดฟางใส่สมุด ทาให้ ยากต่อการ
ค้ นหา ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความต้ องการในปั จจุบนั ปั จจุบนั ผู้ใช้
ระบบตื่นตัวกันมากที่จะให้ มีการพัฒนาระบบมาใช้ ในกิจการของตน ในงานธุรกิจ
ขันตอนที
้
่ 2 : ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้ ก็คือ
การกาหนดว่าปั ญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้ างระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟาง หรื อการ
แก้ ไขระบบงานเดิมมีความเป็ นไปได้ หรื อ ไม่ โดยเสียค่าใช้ จ่ายและเวลาน้ อยที่ สุด และได้ ผลเป็ นที่น่า พอใจ
กาหนดให้ ได้ ว่าการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ ทางธุรกิจและสมาชิก ปั ญหาทางธุรกิจก็จะเกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือเก่าๆถ้ ามี
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ (Analysis) เริ่ ม เข้ า สู่ก ารวิ เ คราะห์ ร ะบบ การวิ เ คราะห์ ร ะบบเริ่ ม ตัง้ แต่
การศึกษาระบบการทางานของระบบระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเชือ้ เห็ดฟางอยู่แล้ ว เพราะเป็ นการยากที่จะ
ออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมทางานอย่างไร หรื อธุรกิจดาเนินการอย่างไร หลังจากนันก
้ าหนด
ความต้ องการของระบบใหม่ ซึง่ สมาชิกกลุ่มและเจ้ าของกิจการระบบจะต้ องการเก็บข้ อมูล
ขันตอนที
้
่4 : การออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบ เจ้ าของกิจการและ
สมาชิกได้ เสนอความคิดเห็นว่าระบบควรออกมาเป็ นหน้ าตาแบบไหน ออกแบบให้ สอดคล้ องกับการทางานและที่
สาคัญง่ายต่อการใช้ งาน หลังจากเจ้ าของธุรกิจและสมาชิกจะนาแผนภาพต่าง ๆ ที่เขียนขึน้ ในขัน้ ตอนการ
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วิเคราะห์มาแปลงเป็ นแผนภาพลาดับขัน้ (แบบต้ นไม้ ) เพื่อให้ มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามี
ความสอดคล้ องกันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้ างที่จะต้ องเขียนในระบบ การเชื่อมระหว่างโปรแกรม การ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้น เช่น "รหัส" มีความถูกต้ องหรื อไม่
ขันตอนที
้
่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction) ในขันที
้ ่จะเริ่มเขียนและทดสอบ
โปรแกรมว่า ทางานตามที่เราต้ องการหรื อไม่ ต้ องมีการทดสอบกับข้ อมูลที่ถูกต้ อง ถ้ าทุกอย่างสมบูรณ์ ตามที่
ต้ องการ เราก็พร้ อมนาระบบไปทดลองการใช้ งานจริง การใช้ และการอธิบายให้ เจ้ าของกิจการและผู้ใช้ งานระบบ
ได้ เข้ าใจในระบบ
ขันตอนที
้
่ 6 : การปรับเปลี่ยน (Construction) ขันตอนนี
้
้เจ้ าของกิจและผู้ใช้ ระบบ
ปรับเปลี่ยนระบบใหม่การดูแลของเจ้ าของกิจการและผู้ใช้ ระบบการป้อนข้ อมูลให้ ครบถ้ วน และในที่สดุ เจ้ าของ
กิจการและผู้ใช้ ระบบใช้ งานระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟาง การนาระบบเข้ ามาควรจะทาการศึกษาระบบ
ก่อน เพื่อให้ เข้ าใจในระบบเพื่อง่ายต่อการใช้ งาน
ขันตอนที
้
่ 7 : บารุงรักษา (Maintenance) การบารุงรักษาได้ แก่ การแก้ ไข
โปรแกรมหลังจากการใช้ งานแล้ วพบว่ามีปัญหาและข้ อผิดพลาดอะไรบ้ างและนามาปรับปรุงแก้ ไขระบบให้ ดีขึ ้น
เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการใช้ งาน
3.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
ทาการทดสอบระบบว่าสามารถใช้ งานได้ จริง
ทดลองใช้ ระบบสามารถทาตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้ ระบบ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ในส่วนศึกษาความต้ องการรูปแบบการใช้ งานของระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ
และพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟาง กรณีศึกษาบ้ านปากดง ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
วิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการทดลองและอภิปรายผล
การวิจัยพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเชือ้ เห็ดฟาง กรณีศึกษาบ้ านปากดงครัง้ นี ้ ดาเนินงานตาม
กระบวนการ SDLC 7 ขัน้ ตอน โยธิ น ศิ ริ เ อ้ ย (2558) โดยได้ ใช้ โปรแกรมภาษา Visual Basic และโปรแกรม
Access ในการพัฒนาระบบ โดยหลังการพัฒนาระบบพบว่า ผู้ใช้ ระบบประเมินประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบ อยู่ในระดับมาก ทังในด้
้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ด้ านข้ อมูลผู้ใช้ ระบบ ด้ านจัดการงานขาย ด้ านการ
สัง่ ซื ้อเห็ด ด้ านการรับเข้ าเชื ้อเห็ด ด้ านรายจ่าย และด้ านออกรายงาน โดยทาให้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สร้ างความสะดวกในการดาเนินงานขององค์กรยิ่งขึ ้น ซึ่ งการดาเนินงานและผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ
ในครัง้ นี ้มีความสอดคล้ องกับการทางานของ ประยูร ช้ างจัน่ และจันดาพร อ่อนเกตุ (2561) และเกี่ยวข้ องกับ
สุชาดา เกิดโพธิ์ชา (2562) ได้ พฒ
ั นาระบบบริหารงานร้ านซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็ นระบเกี่ยวกับการจัดการข้ อมูลใน
ร้ านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีการทางานคล้ ายกับระบบบริ หารจัดการข้ อมูลเชือ้ เห็ดฟางในเรื่ อง การจัดเก็บข้ อมูล
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สินค้ า การรับเข้ าสินค้ า การขายสินค้ า การเปลี่ยนคืนสินค้ า การออกรายยงาน รายจ่าย ซึ่งได้ นาเทคโนโลยีเข้ า
มาช่วยในการจัดเก็บข้ อมูล เพื่อลดการสูญหายของข้ อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของระบบที่สามารถ
เก็บข้ อมูลต่างๆได้ สามารถตรวจสอบผู้เข้ าระบบก่อนทุกครัง้ และสามารถออกรายงานต่างๆ ได้ ซึ่งเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้ องในการทางานยิ่งขึ ้น และยังสอดคล้ องกันในเรื่ องซึง่ สอดคล้ องกับระบบบริ หารจัดการ
ข้ อมูลเชือ้ เห็ดฟาง ในเรื่ องการจัดการข้ อ มูลพืน้ ฐาน ข้ อมูลการขาย ข้ อมูลการสั่งซื ้อ ข้ อมูลการปั นผล ข้ อมูล
รายจ่าย ด้ านระบบเปลี่ยนคืนสินค้ า ซึง่ ระบบบริหารจัดการข้ อมูลเชื ้อเห็ดฟางจะช่วยให้ การเก็บข้ อมูล สินค้ าและ
การขายสินค้ า เป็ นระบบมากยิ่งขึน้ มีการตัดสต็อกสินค้ า และสามารถสรุ ปจานวนสินค้ า คงเหลือ อีกทั ง้ ยัง
สามารถสรุ ปยอดการซื ้อสินค้ าของสมาชิกเพื่อนาไปใช้ ในการคานวณเงินปั นผล และ สามารถสรุ ปรายงาน
ยอดขายรายวัน รายเดือน และรายปี เพื่อนาไปใช้ ในการวางแผนการดาเนินการของระบบบริ หารจัดการข้ อมูล
เชื ้อเห็ดฟางอีกต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิน ใจ ด้ านการสัง่ ซื ้อ ด้ านการออกรายงาน เพื่อเกิดความรวดเร็ว
ในการดาเนินงานยิ่งขึ ้น
2. ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้ างฐานลูกค้ าให้ มากขึ ้น
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการรับฝากขายสินค้ าของระบบร้ านค้ าปลีกบ้ าน
โคกโฮงพัฒนา 2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบรับฝากขายสินค้ าและ 3) เพื่อประเมินผลระบบ
ฝากขายสินค้ า วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบใช้ กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop
Life Cycle: SDLC) และออกแบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์โดยตามวิธีการทาให้ เป็ นบรรทัดฐาน โดยใช้ โปรแกรม
Microsoft Access 2010 ในการจัดการฐานข้ อมูลและโปรแกรม Microsoft Visual Basic ในการพัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้ วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 9 คน 2) ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก ในเขต
พื ้นที่บ้านโคกโฮงพัฒนา จานวน 3 คน และ 3) นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 25 คน
ซึ่งคัดเลือกด้ วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ 1) แบบสอบถามปั ญหาและความต้ องการ
รู ปแบบระบบ 2) คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบและ 3) แบบประเมินประสิทธิ ภาพระบบ โดยใช้ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูลแบบเนื อ้ หา และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิเ คราะห์ ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่าผู้ใช้ ระบบต้ องการรูปแบบระบบ ที่สามารถสนับสนุนการทางานในด้ านจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ที่
สามารถจัดการข้ อมูลสินค้ า จัดการข้ อมูลผู้ฝากขายสินค้ า ด้ านรับฝากสินค้ า ด้ านการขาย ด้ านค่าใช้ จ่าย ด้ าน
ออกรายงาน ได้ ประเมินประสิทธิภาพการทางานจากผู้ใช้ ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทางานระดับ
มากทุกด้ าน
คาสาคัญ: ระบบบริหารการจัดการ; ระบบร้ านค้ าปลีก; การพัฒนาระบบ
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the consignment process of the Ban Khok
Hong Pattana retail store system, 2 ) to analyze and design the development of the consignment
system, and 3) to evaluate the consignment system. Methods for studying and developing systems
use the System Develop Life Cycle (SDLC) process and design relational databases according to the
normalization method. using Microsoft Access 2010 to manage databases and Microsoft Visual Basic
for development. The sample group consisted of 1) 9 information technology professionals 2) retail
shop entrepreneurs in Ban Khok Hong Pattana area. 3 people and 3) 25 system developers from the
field of business computing, selected by a specific method. The research tools were 1) a system model
335

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

problem and requirements questionnaire, 2) a system analysis and design manual, and 3) a system
performance assessment form. using content analysis and the statistics used in the analysis were
mean and standard deviation. The results of the study revealed that system users prefer the system
style. that can support the work in basic information management that can manage product information
Manage consignor information Product Deposit, Sales, Expense side of the report Has evaluated the
performance of the system users. It was found that the system had a high level of efficiency in all
aspects.
Keywords: Management system; Retail system; System development
บทนา
ระบบร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา กรณีศกึ ษาบ้ านโคกโฮงพัฒนาตาบลโคกกลางอาเภอเพ็ญจังหวัด
อุดรธานีเป็ น กิจการร้ านค้ าขนาดเล็กประเภทร้ านซื ้อมาขายไปและรับฝากขายสินค้ าในชุมชนที่ขายสินค้ าของใช้
ต่างๆสินค้ าเบ็ดเตล็ดรวมถึงอาหารไปจนถึงสินค้ าทางการเกษตรและพืน้ ที่ใกล้ เคียงยังพบว่ามีร้านค้ า ที่ขาย
สินค้ าประเภทเดียวกันจานวนหลายร้ านมีทงร้
ั ้ านที่เปิ ดใหม่และร้ านที่เปิ ดเป็ นระยะเวลานานซึง่ ทาให้ ร้านค้ าปลีก
บ้ านโคกโฮงพัฒนา มีคู่แข่งขันทางการตลาดโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้ าหรื อผู้บริ โภคโดยผู้บ ริ โภค
มักจะใช้ บริ การใน ร้ านค้ าที่สามารถตอบสนองความต้ องการขอตนเองได้ มากที่ สุดจึงส่งผลให้ กิจการจะต้ อง
ปรั บตัวให้ เข้ ากับ พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าของกลุ่มเป้าหมายโดยผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮง
พัฒนาต้ องสร้ างเสริ มกลยุทธ์ ทางด้ านต่างๆ เพื่อแสดงให้ ลูกค้ าเห็นถึงความแตกต่างทัง้ ในรู ปแบบสินค้ าและ
บริ การที่ดี ซึ่งปั จจุบันทางร้ านยังคงประสบปั ญหากับระบบบริ หารจัดการร้ านที่ไม่ทันสมัย สถานที่ไม่ เพียงพอ
สาหรับสต๊ อกสินค้ า สินค้ าที่แยกประเภทไม่ชดั เจน ทาให้ เสียเวลาต่อการค้ นหาและการฝากขาย เกิดความล่าช้ า
และส่งผลไปถึง ปั ญหาด้ านความพึงพอใจของลูกค้ าอีกด้ วย จากสาเหตุดงั กล่าวร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา
จึงต้ องบริ หารจัดการร้ านด้ านการวางแผนระบบการบริ หารจัดการ รูปแบบของร้ านให้ ทนั สมัยขึ ้นและระบบการ
ฝากขายสินค้ าในชุมชนสร้ างกลยุทธ์ ให้ เทียบเท่าหรื อเหนือกว่าคู่แข่งขัน สาหรั บแนวทางที่จะทาให้ ประสบ
ความสาเร็ จคือการจัดการร้ า นค้ าให้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยนา เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยอานวยความ
สะดวกให้ ทางร้ านในเรื่ องของการจัดการข้ อมูลในระบบฝากขายสินค้ า ในชุมชนเพื่อที่จะทาให้ สามารถวาง
แผนการบริ หารจัดการร้ านให้ เป็ นระบบที่ทนั สมัยมากยิ่งขึ ้นกว่าที่ผ่านมา จากปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นผู้ วิจยั จึง
ได้ เล็งเห็นว่าควรใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยจัดการข้ อมูลของกิจการให้ ดีขึ ้นเพื่อช่วยให้ กิจการดาเนิน ต่อไปได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ ้นเพื่อส่งผลดีต่อกิจการ ดังนันงานวิ
้
จยั ในครัง้ นี ้จึงต้ องมีการช่วยแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์ม่งุ เน้ นในเรื่ อง (1) เพื่อศึกษากระบวนการรับฝากขายสินค้ า (2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการ
พัฒนาระบบรั บฝากขายสินค้ า และ (3)เพื่อประเมินผลระบบฝากขายสินค้ า โดยได้ มีการตรวจเอกสารงานที่
เกี่ยวข้ องจาก โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) ระบบการรวบรวมฐานข้ อมูลหลายๆฐานข้ อมูล ที่มีความสัมพันธ์กนั
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความซ ้าซ้ อนของข้ อมูล ภายในระบบฐานข้ อมูลต้ องมีส่วนของซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้ าที่ใน
การเชื่อมโยงและจัดการฐานข้ อมูล ด้ วยรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถเก็บข้ อมูล ดูแลรักษา ความ
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ปลอดภัย และง่ายต่อการนามาใช้ งาน และได้ ศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมา อุษา อันทะชัย (2557) ได้ ศึกษาพัฒนา
ระบบสารสนเทศการจาหน่ายพริ กแกง กรณีศึกษา ร้ านต้ อยพริ กแกง โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Studio
2008 และภาษา Visual Basic.Net รวมถึงใช้ โปรแกรม Microsoft Office Access 2010 เป็ นระบบฐานข้ อมูล
การศึกษาพบว่า ระบบสามารถจัดการชาระเงินและออกใบเสร็ จรับเงินได้ ผู้ใช้ สามารถดูรายงานต่างๆจากระบบ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ และยังได้ ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบที่ผ่านมา ชนิตา อุบลธรรม (2556)
ระบบร้ านขายเฟอร์ นิเจอร์ ทาการศึกษาออกแบบและสร้ างระบบฐานข้ อมูลร้ านเฟอร์ นิเจอร์ แบบศูนย์รวมร้ าน
ขายเฟอร์ นิเจอร์ และยังคงจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบเอกสารให้ สามารถนาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้ อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้ อมูลลงระบบฐานข้ อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มค้ นหาและแก้ ไขข้ อมูล
และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้ อมูลเพื่อให้ สะดวกในการออกรายงานการซื ้อ-ขาย เพื่อก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องและได้ ศึกษาแนวคิดกระบวนการพัฒนาระบบจาก เกียรติพงษ์ อุดมธ
นะธี ร ะ (2562) ที่ ไ ด้ แ นะน ากระบวนการด าเนิ น งานของวงจรพัฒ นาระบบไว้ 7 ขัน้ SDLC ก าหนดปั ญ หา
(Problem Definition) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ
(Design) การพั ฒ นาและทดสอบ (Development & Test) การติ ด ตั ง้ และการใช้ งาน (Implement) และ
บารุ งรั กษา (Maintenance) ซึ่งจากแนวคิดการดาเนินงานข้ างต้ นผู้วิจัยเชื่อมั่นว่างานวิจิยจัยครั ง้ นีจ้ ะสร้ าง
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ ให้ ร ะบบร้ านค้ า ปลี ก บ้ า นโคกโฮงพัฒ นา สามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง และมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบให้ ใช้ งานง่ายเหมาะสมกับกิจการ สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ภายในร้ าน ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การวิ จัย และพัฒนา โดยการพัฒ นาระบบร้ านค้ าปลี ก บ้ า นโคกโฮงพัฒ นาเป็ น
งานวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อเป็ นการวิจยั เชิงพัฒนาซึง่ ทาการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อใช้ สาหรับ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นภายในร้ านและพัฒนาระบบให้ ใช้ งานง่ายเหมาะสมกับกิจการสามารถใช้ งานได้ จริ งและมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มตัวอย่ าง
1) ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 9 คน จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2) ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนาในเขตพื ้นที่บ้านโคกโฮงพัฒนาตาบลโคกกลางอาเภอ
เพ็ญจังหวัดอุดรธานี จานวน 3 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
3) นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 25 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ เครื่ องมือสาหรับดาเนินงานดังนี ้คือ
1) แบบสอบถามปั ญหาและความต้ องการรูปแบบระบบร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา
2) คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือการทางานสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ, 2563)
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3) แบบประสิทธิภาพเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยกาหนด
เกณฑ์การประเมินผลตามค่าเฉลี่ยดังนี ้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2551)
ระดับคะแนน 5 ระดับประสิทธิภาพมากที่สดุ
ระดับคะแนน 4 ระดับประสิทธิภาพมาก
ระดับคะแนน 3 ระดับประสิทธิภาพปานกลาง
ระดับคะแนน 2 ระดับประสิทธิภาพน้ อย
ระดับคะแนน 1 ระดับประสิทธิภาพน้ อยที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) รวบรวมข้ อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถามโดยลงพื ้นที่สอบถามข้ อมูลจากผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก
บ้ านโคกโฮงพัฒนาตาบลบ้ านโคกกลางอาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
2) รวบรวมข้ อมูลจากประเด็นปัญหาและความต้ องการนาสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบร้ านค้ า
ปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา
3) รวบรวมข้ อมูลจากแบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 9 คน นาสู่การพัฒนาระบบ
4) เก็บรวบรวมข้ อมูลแบบประเมินประสิทธิภาพจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนามาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ในส่วนวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยในการวิเคราะห์จะใช้ คา่ เฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 4.51 - 5.00 ค่าประสิทธิภาพระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 3.51 - 4.50 ค่าประสิทธิภาพระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 2.51 - 3.50 ค่าประสิทธิภาพระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 1.51 - 2.50 ค่าประสิทธิภาพระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 1.00 - 1.50 ค่าประสิทธิภาพระดับน้ อยที่สดุ
ขัน้ ตอนวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี ้ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562)
1) กาหนดปั ญหา (Problem Definition) : ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดประเด็นปั ญหาที่ต้องดาเนินงาน จากการศึกษาความต้ องการรูปแบบการใช้ งานของระบบร้ านค้ าปลีก
บ้ านโคกโฮงพัฒนา จากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาระบบจากสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในด้ านเครื่ องมือที่ต้อง
นามาใช้ ในการพัฒนาระบบ ความพร้ อมด้ านบุคลากรผู้พฒ
ั นาระบบ และผู้ใช้ งาน และความคุ้มค่าในการพัฒนา
ระบบใหม่กบั ระยะเวลาดาเนินงาน
3) การวิเคราะห์ (Analysis) นาข้ อมูลที่ได้ จากขันก
้ าหนดปั ญหา มาใช้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ออกแบบระบบงานใหม่ของระบบร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา ด้ วยแผนผัง (Flow Chart) และแผนภาพข้ อมูล
338

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

(Data flow Diagram) กระบวนการขัน้ ตอนในระบบ โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการจัดการ
ฐานข้ อมูลและโปรแกรม Microsoft Visual Basic
4) การออกแบบ (Design) : นาข้ อมูลในขันการวิ
้
เคราะห์ มาดาเนินการออกแบบลักษณะการทางาน
ของระบบ ออกแบบส่วนดาเนินงานของผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้ อมูล และออกแบบรูปแบบการใช้
งานระบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะ
5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) : ดาเนินการพัฒนาระบบ จากการออกแบบที่ได้
ดาเนินงานไว้ และดาเนินงานทดสอบ ทดลองข้ อผิดพลาดของระบบจนเสร็ จสมบูรณ์ ก่อนนาสู่การติดตั ้งใช้ งาน
จริง
6) การติดตั ้งและการใช้ งาน (Implement) : ดาเนินการติดตั ้งระบบ และประเมินประสิทธิภาพของระบ
ฯจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาระบบจากสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
7) บารุงรักษา (Maintenance) : นาผลการประเมินและข้ อเสนอแนะ มาดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขระบบ
ในส่วนต่างๆ เพื่อให้ ได้ ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผลการทดลองและอภิปราย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้สามารถนาเสนอในประเด็นสาคัญดังต่อไปนี ้
1. ผลการศึกษากระบวนการรับฝากขายสินค้ า พบว่าผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา
ตาบลโคกกลางอาเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีมีความต้ องการรู ปแบบการใช้ งานระบบในด้ านการจัดการข้ อมูล
พื ้นฐาน ที่สามารถจัดการข้ อมูลผู้ฝากขายสินค้ า จัดการข้ อมูลสินค้ ารับฝาก จัดการข้ อมูลรับฝากสินค้ า จัดการ
ข้ อมูลการขาย จัดการข้ อมูลค่าใช้ จ่าย และจัดการออกรายงานได้ จากขอบเขตความต้ องการ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์
ดาเนินการออกแบบระบบงานใหม่ โดยวางแผนดังนี ้ 1. โปรแกรมฐานข้ อมูล ที่เหมาะสาหรับการพัฒนาระบบ คือ
โปรแกรมภาษา Visual Basic และระบบจัดการฐานข้ อมูลด้ วยโปรแกรม Access มี ค วามเหมาะสมในการ
พัฒนาระบบ 2. ความสามารถของระบบควรมีในการเพิ่ม/ลบ/แก้ ไข/บึนทึก /ค้ นหา และออกรายงานข้ อมูลใน
รูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ
2. ผลการวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาระบบรั บฝากขายสิ นค้ า การศึกษาวิจัยครั ง้ นีจ้ ากการ
กาหนดความต้ องการของระบบ นอกจากผู้วิจยั จะต้ องทาการศึกษาจากเอกสาร บทความและแหล่งงานวิจยั ที่
เกี่ยวของข้ องกับระบบบริ การจัดการ ยังได้ สอบถามข้ อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบระบบต่างๆ ซึ่งทาให้
ผู้วิจัยสามารถระบุความสามารถของระบบตามที่ผ้ ูใช้ งานต้ องการใช้ งานซึ่งมีคุณลักษณะโดยเก็บข้ อมูลใน
กระบวนของระบบการสามารถแสดงหน้ าจอ ดังนี ้
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ภาพที่ 1 หน้ าหลักของโปรแกรมระบบงาน
จากภาพที่ 1 ฟอร์ มหน้ าเมนูเป็ นส่วนแสดงเมนูการทางานทัง้ หมดของระบบร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮง
พัฒนาแสดงวันเวลาปั จจุบนั ได้ และแสดงปุ่ มปิ ดโปรแกรมได้

ภาพที่ 2 หน้ าโปรแกรมข้ อมูลผู้ฝากขายสินค้ า
จากภาพที่ 2 ฟอร์ มจัดการข้ อมูลผู้ฝากขายสามารถทางาน เป็ นหน้ ากรอกหรื อเลือกข้ อมูลผู้ฝากขาย
โดยให้ กรอก ชื่อ-สกุลผู้ฝากขาย ที่อยู่ เบอร์ โทร สามารถบันทึกข้ อมูลหรื อล้ างฟอร์ มเมื่อกรอกข้ อมูลผิดพลาด เมื่อ
บันทึกแล้ วสามารถเลือกรายการมาทาการแก้ ไข ลบข้ อมูล และค้ นหาข้ อมูลได้ จากรหัสลูกค้ าที่ต้องการได้

ภาพที่ 3 หน้ าโปรแกรมข้ อมูลสินค้ า
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จากภาพที่ 3 ฟอร์ มจัดการข้ อมูลสินค้ า โดยมี รหัสสินค้ า ชื่อสินค้ า รหัสผู้ฝากขาย ชื่อผู้ฝากขาย จานวน
จานวนขายได้ หน่วย ประเภทสินค้ า ราคาทุน ราคาขาย สามารถบันทึกข้ อมูลหรื อล้ างฟอร์ มเมื่อกรอกข้ อมูล
ผิดพลาดเมื่อบันทึกแล้ วสามารถเลือกรายการมาทาการแก้ ไข ลบข้ อมูล และค้ นหาข้ อมูลได้ จากรหัสสินค้ าที่
ต้ องการได้

ภาพที่ 4 หน้ าโปรแกรมรับฝากขายสินค้ า
จากภาพที่ 4 ข้ อมูลรับฝากขายสินค้ า ของโปรแกรมระบบบริ หารจัดการร้ านสมยศ ขันตอนการท
้
างาน
หน้ ารั บฝากขายสินค้ า โดยระบบจะรั นวันที่ รหัสผู้ฝากขายและรหัสสินค้ าโดยอัตโนมัติ ระบบจะมี Textbox
เพื่อที่จะกรอก ชื่อ-สกุลผู้ฝากขาย ที่อยู่ เบอร์ โทร ของผู้ฝากขาย และกดปุ่ มเพิ่มข้ อมูลผู้ฝ ากขาย ข้ อมูลจะบันทึก
ข้ อมูลผู้ฝากขายไปยังฐานข้ อมูลระบบ แล้ วกรอกชื่อสินค้ า ชื่อผู้ฝาก จานวน หน่วย ประเภทสินค้ า ราคาทุน ราคา
ขาย และกดปุ่ มเพิ่ม ข้ อมูลจะโชว์ที่ ListView2 เพื่อจะสามารถเพิ่มสินค้ าได้ หลายรายการแล้ วกดปุ่ มบันทึก ข้ อมูล
จะรับฝากขายสินค้ าไปยังฐานข้ อมูลระบบ และสามารถค้ นหารายชื่อผู้ฝากขายจากรหัสผู้ฝากขาย สมารถคลิกที่
ชื่อผู้ฝากขายตรง ListView1 ที่รายละเอียดข้ อมูลผู้ฝากขาย ถ้ ามีข้อมูลสินค้ าสินค้ าจะแสดงในตารางรายละเอียด
ข้ อมูลฝากขายสินค้ าที่ ListView2 ปุ่ มล้ างฟอร์ มเมื่อกรอกข้ อมูลผิดพลาดสามารถล้ างข้ อมูลที่กรอกผิดได้

ภาพที่ 5 หน้ าหลักของโปรแกรมระบบงานใหม่
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จากภาพที่ 5 ฟอร์ มจัดการข้ อมูลการขาย สามารถทางานโดยคลิกที่ปมุ่ ค้ นหารายการและสามารถคลิก
เลือกรายการแล้ วตารางจะแสดงข้ อมูลจาก ชื่อสินค้ า ชื่อผู้ฝากขาย จานวนขาย ราคาขาย และแสดงบนตาราง
การขายและโปรแกรมจะคิดยอดชาระให้ โดยอัตโนมัติ แล้ วเมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มข้ อมูลจะแสดงรายระเอียดการขาย
และคลิกปุ่ มชาระเงินเพื่อบันทึกการขาย

ภาพที่ 6 หน้ าหลักของโปรแกรมระบบงานใหม่
จากภาพที่ 6 ฟอร์ ม จัดการข้ อมูลส่งเงินสินค้ ารั บฝาก/คืนสินค้ าขาย สามารถทางานโดย คลิกที่ปุ่ม
ค้ นหารายการ ข้ อมูลจะแสดงรายละเอียดด้ านล่างทางซ้ ายมือและคลิกเลือกสินค้ าที่ต้องการคืน ปุ่ มเพิ่มสามารถ
เพิ่มข้ อมูลแสดงรายละเอียดคืนสินค้ าแล้ วและแสดงข้ อมูลด้ านล่างขวามือ เพื่อคานวนเงินส่งและสินค้ าคืน
สามารถล้ างข้ อมูลทังหมดและบั
้
นทึกเพื่อส่งเงินคืนและสินค้ าคืน

ภาพที่ 7 หน้ าหลักของโปรแกรมระบบงานใหม่
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จากภาพที่ 7 ฟอร์ มจัดการข้ อมูลค่าใช้ จ่าย สามารถทางานโดยกรอก รหัสค่าใช้ จ่าย ชื่อรายการของ
ค่าใช้ จ่ายและจานวนเงิน แล้ วกดปุ่ มเพิ่มเพื่อบันทึกและข้ อมูลจะแสดงที่ตารางรายระเอียดข้ อมูลค่าใช้ จ่ายและ
สามารถ ลบ แก้ ไข และล้ างข้ อมูลทังหมดได้
้

ภาพที่ 8 หน้ าหลักของโปรแกรมระบบงานใหม่
จากภาพที่ 8 ฟอร์ มจัดการข้ อมูลออกรายงาน สามารถทางานโดย คลิกเลื อกรายการของรายงานที่จะ
ออกรายงาน และพิมพ์ใบเสร็จออกรายงานได้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบ ของการทางานระบบบริหารการจัดการร้ านค้ าปลีกบ้ านโคก
โฮงพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
̅)
(S.D.)
ประสิทธิภาพระบบ
(X
ด้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน
จัดการข้ อมูลผู้ฝากขายสินค้ า
จัดการข้ อมูลสินค้ าฝากขาย
โดยรวม
ด้ านจัดการขาย
ระบบรับฝากสินค้ าขาย
ระบบการขาย
ระบบค่าใช้ จา่ ย
จัดการออกรายงาน

4.16
4.11

0.646
0.658

มาก
มาก

4.13

0.652

มาก

0.683
0.548
0.660
0.618
0.627

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.660

มาก

4.24
4.35
4.19
4.30
โดยรวม
4.27
ด้ านจัดการส่งเงินสินค้ ารับฝากและคืนสินค้ าผู้ฝากขาย
4.19
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ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ระบบส่งเงินสินค้ ารับฝากและคืนสินค้ า
ผู้ฝากขาย
จัดการออกรายงาน
โดยรวม
ด้ านการออกแบบหน้ าจอ
หน้ าจัดการฐานข้ อมูล
หน้ าจอรับฝากสินค้ าขาย
หน้ าจอขายสินค้ าฝากขาย
หน้ าจอคืนเงินผู้ฝากขายและคืนสินค้ า
ผู้ฝากขาย
หน้ าจอค่าใช้ จา่ ย
หน้ าจอการแสดงรายงาน
โดยรวม
ด้ านจัดการรายงาน
รายงานข้ อมูลผู้ฝากขายสินค้ า
รายงานข้ อมูลสินค้ าฝากขาย
รายงานรับฝากสินค้ าขาย
รายงานค่าใช้ จ่าย
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
̅)
(X
4.16

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ประสิทธิภาพระบบ

0.727

มาก

4.17

0.693

มาก

4.19
4.32
4.19
4.27
4.24
4.30

0.616
0.702
0.701
0.641
0.641
0.661

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.25

0.660

มาก

4.03
4.35
4.27
4.24
4.21

0.499
0.633
0.608
0.641
0.595

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ผลการประเมินประสิทธิ ภาพของระบบร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา ผู้วิจัยได้ ทดลองใช้ และ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา จากผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศจานวน 9 คน กลุ่มผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกในเขตพื ้นที่บ้านโคกโฮงพัฒนา จานวน 3 คน และกลุ่ม
นัก พัฒ นาระบบจากสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ จ านวน 25 คน รวมจ านวน 37 คน ได้ ผ ลการประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบ แสดงดังตารางที่1
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้ ระบบประเมินประสิทธิ ภาพด้ านการจัด การข้ อมูลพืน้ ฐานในระดับมาก มี
ค่ า เฉลี่ ยสูงที่ สุดคือ จัดการข้ อ มูลผู้ฝากขายสิ น ค้ า(ค่าเฉลี่ ย 4.16) รองลงมาคือ จัดการข้ อ มูลสิ นค้ าฝากขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.11) สาหรับด้ านจัดการขายระบบมีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่ องคือระบบการขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือจัดการออกรายงาน(ค่าเฉลี่ย 4.30) สาหรับด้ านจัดการส่งเงินสินค้ ารับฝากและคืน
สินค้ าผู้ฝากขาย ระบบมีประสิทธิภาพระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ ในเรื่ องระบบจัดการส่งเงินสินค้ ารับฝากและคืน
สินค้ าผู้ฝากขาย(ค่าเฉลี่ย 4.19) รองลงมาคือเรื่ องจัดการออกรายงาน(ค่าเฉลี่ย 4.16)สาหรับด้ านการออกแบบ
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หน้ าจอระบบมีประสิทธิภาพระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือหน้ าจอรับฝากสินค้ าขาย(ค่าเฉลี่ย 4.32) รองลงมา
คือหน้ าจอการแสดงรายงาน(ค่าเฉลี่ย 4.30) สาหรับด้ านจัดการรายงานมีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
สูงสุดในเรื่ องรายงานข้ อมูลสินค้ าฝากขาย(ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือรายงานค่าใช้ จ่าย(ค่าเฉลี่ย 4.24)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จัย พัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การร้ านค้ าปลี กโคกโฮงพัฒนาครั ง้ นี ไ้ ด้ พัฒนาระบบที่มุ่งเน้ นการ
ดาเนินงานในด้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ด้ านจัดการขาย ด้ านจัดการส่งเงินสินค้ ารับฝากและคืนสินค้ าผู้ฝาก
ขาย ด้ านการออกแบบหน้ าจอ ด้ านจัดการรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยดาเนินการพัฒนา
ระบบตามแนวทางวงจรการพัฒ นาระบบ SDLC 7 ขัน้ กิ จ กรรม เกี ย รติ พ งษ์ อุด มธนะธี ร ะ (2562) ทัง้ นี ไ้ ด้
ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพระบบ ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้ วย ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนัก พัฒ นาระบบจากสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ซึ่ง การด าเนิ น งานและผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบในครัง้ นี ้มีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับการทางานของ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) ระบบการ
รวบรวมฐานข้ อมูลหลายๆฐานข้ อมูล ที่มีความสัมพันธ์ กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ ้าซ้ อนของข้ อมูล
ภายในระบบฐานข้ อมูลต้ องมีส่วนของซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้ าที่ในการเชื่อมโยงและจัดการฐานข้ อมูล ด้ วยรูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถเก็บข้ อมูลดูแลรั กษาความปลอดภัยและง่ายต่อการนามาใช้ งาน และยัง
สอดคล้ องกับอุษา อันทะชัย (2557) ได้ ศกึ ษาพัฒนาระบบสารสนเทศการจาหน่ายพริกแกง กรณีศกึ ษา ร้ านต้ อย
พริ ก แกง โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 และภาษา Visual Basic.Net รวมถึ ง ใช้ โปรแกรม
Microsoft Office Access 2010 เป็ นระบบฐานข้ อมูล การศึกษาพบว่า ระบบสามารถจัดการชาระเงินและออก
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ได้ ผู้ใ ช้ สามารถดูร ายงานต่ า งๆจากระบบเพื่ อ สนับ สนุน การตัด สิ น ใจได้ ครั ง้ นี ย้ ัง มี ผลการ
ดาเนินงานที่สอดคล้ องกับชนิตา อุบลธรรม (2556) ระบบร้ านขายเฟอร์ นิเจอร์ ทาการศึกษาออกแบบและสร้ าง
ระบบฐานข้ อมูลร้ านเฟอร์ นิเจอร์ แบบศูนย์รวมร้ านขายเฟอร์ นิเจอร์ และยังคงจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบเอกสารให้
สามารถนาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้ อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้ อมูลลงระบบฐานข้ อมูล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มค้ นหาและแก้ ไขข้ อมูลและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้ อมูลเพื่อให้ สะดวก
ในการออกรายงานการซื ้อ-ขายได้ โดยหลังการพัฒนาระบบพบว่า ผู้ใช้ ระบบประเมินประสิทธิภาพการทางาน
ของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้ าน ทังในด้
้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ด้ านจัดการขาย ด้ านจัดการส่งเงินสินค้ า
รับฝากและคืนสินค้ าผู้ฝากขาย ด้ านการออกแบบหน้ าจอและด้ านจัดการออกรายงาน
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผล
การวิจยั พัฒนาระบบจัดการร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮงพัฒนา ครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาความต้ องการรู ปแบบระบบ
จัดการร้ านค้ าปลีกบ้ านโคกโฮง ได้ ดาเนินงาน โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการจัดการฐานข้ อมูล
และโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 ในการพัฒนาระบบและระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ สามารถ
สนับสนุนการทางานให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้ใช้ ทงในด้
ั ้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐานด้ านจัดการขาย ด้ านจัดการ
ส่งเงินสินค้ ารับฝากและคืนสินค้ าผู้ฝากขาย ด้ านการออกแบบหน้ าจอและด้ านจัดการออกรายงาน ซึ่งทาให้
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ผู้วิจยั สามารถระบุความสามารถของระบบตามที่ผ้ ใู ช้ งานต้ องการได้ และผลการประเมินประสิทธิภาพการทางาน
จากผู้ใช้ ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทางานระดับมากทุกด้ าน
ข้ อเสนอแนะ
1. สามารถนาไปพัฒนาระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกโคกโฮงพัฒนาได้ ในรู ปแบบของเว็บไซต์เพื่อ
เพิ่มช่องทางการฝากขายในรูปแบบอื่นได้
2. การวิจัยในครัง้ ต่อไปควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ มากขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ จากผู้ใช้ เพื่อ
ได้ ผลการประเมินที่ครอบคุมการใช้ งานยิ่งขึ ้น
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกในปั จจุบัน เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบใช้ วงจรการพัฒนาระบบ
(SDLC) 7 ชันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 1) แบบสัมภาษณ์ความต้ องการรูปแบบการใช้
งานของระบบ 2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ ซึ่ง ใช้ การวิเคราะห์ ข้อ มูลแบบเนื อ้ หา และใช้ สถิ ติในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ ระบบต้ องการรู ปแบบระบบ ที่สามารถสนับสนุนการทํางานในด้ านจัดการ
ข้ อมูลพนักงาน ข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย ข้ อมูลลูกค้ า ข้ อมูลด้ านสินค้ า ด้ านจัดการงานขาย ข้ อมูลเจ้ าหนีห้ รื อ
ลูกหนี ้ ด้ านรายจ่าย ด้ านออกรายงาน และหลังจากพัฒนาระบบที่สอดคล้ องกับความต้ องการ ได้ ประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานจากผู้ใช้ ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับมากทุกด้ าน
คาสาคัญ : วิเคราะห์และออกแบบระบบ; ระบบบริหารจัดการร้ านค้ าปลีก; วงจรพัฒนาระบบ
Abstract
This research aims to study the current retail store management system. to design and
develop the system and to assess system performance Methods for studying and developing systems
using a seven-stage System Development Cycle (SDLC) were used in research. This time consisted
of 1) an interview form for the system usage requirements, 2) a document for the study, analysis, design
and development of the system, and 3) a form for assessing the efficiency of the system. which uses
content analytics and use statistics for analysis such as mean and standard deviation. The results of
the study showed that system users wanted the system style. that can support the work in managing
employee information dealer information, customer information, product information Sales
Management Creditor or receivable information, expenditure side, report issue and after developing a
system that meets the needs Has evaluated the performance of the system users. It was found that the
system had a high level of efficiency in all aspects.
Keywords: System Analysis and Design; Retail Store Management System; System Development Cycle
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บทนา
ร้ านค้ าปลีกในปั จจุบนั ในกลุ่มขนาดเล็ก และขนาดกลาง ส่วนใหญ่ยงั มีการบริหารงานโดยใช้ ระบบการ
จดบันทึกลงกระดาษ ทังนี
้ ้ระบบบริหารจัดการของทางร้ านยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการจัดเก็บข้ อมูลสินค้ า
อย่างเป็ นระบบในการแยกประเภทสินค้ า จึงทําให้ การค้ นหาสินค้ าเกิดความล่าช้ า ซึง่ เป็ นกระบวนการดําเนินงาน
ที่ยังไม่มีประสิทธิ ภาพ ส่งผลไปถึงความพึงพอใจของลูกค้ าลดลง จากสาเหตุดังกล่า ว จึงควรนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยในการควบคุมการทํางานของระบบของร้ านค้ าปลีกในขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อช่วย
ในการทํางานด้ านบันทึกจัดการข้ อมูล จัดการด้ านการบริ การให้ มีความสะดวกยิ่งขึ ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน สร้ างระบบงานให้ มีระเบียบ ถูกต้ อง แม่นยํ า รวดเร็ วยิ่งขึ ้น ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์คือ 1)
เพื่อศึกษาระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีก 2) ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริ หารจัดการร้ านค้ า
ปลีก และ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบร้ านค้ าปลีก โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีก กรณีศึกษาร้ านค้ าปลีกขนาดกลาง พืน้ ที่โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้
ออกแบบและพัฒนาในประเภทโปแกรมประยุกต์ด้านฐานข้ อมูล ด้ วยโปรแกรม Microsoft Access และ Visual
basic โดยได้ มีการนําแนวทางการพัฒนาและออกแบบระบบในรู ปแบบ SDLC จาก เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีร
(2562) ที่ได้ ให้ แนวทางวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) วงจรการพัฒนาระบบ
หรื อมักเรี ยกสั ้นๆว่า SDLC เป็ นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นลําดับขันตอนในการพั
้
ฒนาระบบ ซึ่ง SDLC
ประกอบด้ วย กิจกรรม 7 ระยะด้ วยกัน ดังนี ้ ระยะที่ 1 กําหนดปั ญหา (Problem Definition) ระยะที่ 2 การศึกษา
ความเหมาะสม (Feasibility Study) ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) ระยะที่ 4 การออกแบบ (Design) ระยะ
ที่ 5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) ระยะที่ 6 การติดตั ้งและการใช้ งาน (Implement) ระยะที่ 7
บํารุงรักษา (Maintenance) อีกทังยั
้ งได้ ศกึ ษา ระบบการขายจากระบบบริหารงานร้ านขายอุปกรณ์การช่าง จาก
สุธาทิพย์ ทองสุข และคณะ(2562) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการร้ านขายอุปกรณ์
การช่างอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่ม ความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ ูใช้ ระบบโดยสามารถออกรายงานสินค้ า
คงเหลือ รายงานการสั่งซือ้ รายงานการขาย และรายงานสินค้ าชํารุ ดการพัฒนาระบบบริ หารงานร้ านขาย
อุปกรณ์การช่าง คณะผู้จดั ทําใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนคําสัง่ และใช้ Microsoft
SQL Server 2012 ในการจัดการ ฐานข้ อมูลและจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ เช่น ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลการขาย ข้ อมูลการ
สั่งซื ้อ เป็ นต้ น ซึ่งสามารถลด ปั ญหาการสูญหายของข้ อมูลได้ เป็ นอยางดี ระบบ (System Development Life
Cycle) พบว่า ผลประเมิน ความพึงพอใจของระบบโดยรวมทุกด้ านอยู่ในระดับมากด้ วยมีการแสดงผลรายงานที่
สอดคล้ องต่อความ ต้ องการ และผู้ใช้ ระบบมีความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารสนเทศ และยังได้ ศึกษา
งานวิจัยที่ผ่านมาของ กฤตกร ใคร่ ครวญ (2562) ได้ ดําเนินงานวิจัยพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้ อมูลร้ านค้ า
ชุมชน กรณี ศึกษาศูนย์สาธิ ตการเกษตรร้ านค้ าชุมชน ตําบลท่าเสา มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ ปัญหาการทํางาน
ภายในร้ าน โดยมี ระบบการจําหน่ายสินค้ า ระบบการจัดการข้ อมูลต่าง ๆ เช่น ข้ อมูลสินค้ าข้ อมูลสมาชิก ข้ อมูล
การซื ้อ ขายสินค้ า ระบบเรี ยกดู สมาชิก รายงานสถิติการซื ้อสินค้ าของสมาชิก และรายงานการปั นผลหุ้นให้ กับ
สมาชิกเมื่อสิ ้นปี ซงึ่ ผู้ทําการวิจยั ได้ ทําการเลือกใช้ ระบบฐานข้ อมูล Microsoft SQL Server ในการจัดเก็บข้ อมูล
ใช้ เทคโนโลยีการเขียน โปรแกรมด้ วยภาษา C# และพัฒนาระบบในรูปแบบ Windows Form Application โดย
คํานึงถึงรูปแบบการ ใช้ งานที่ง่าย สามารถลดความซํ ้าซ้ อนในการทํางานลง และคํานึงถึงเรื่ องความปลอดภัยของ
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ระบบการรั ก ษาความปลอดภัย ระบบที่ พัฒ นาขัน้ รองรั บการใช้ ง าน ของคน 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ 1) พนัก งาน 2)
เจ้ าหน้ าที่ โดยที่ผ้ ใู ช้ แต่ละกลุ่มมีระดับการเข้ าถึงข้ อมูลที่แตกต่างกัน ผลของการพัฒนาระบบประกอบไปด้ วย 1)
ระบบขายสินค้ า 2) ระบบจัดการข้ อมูล 3) ระบบรายงาน ซึ่งจากแนวคิดการดําเนินงานข้ างต้ นผู้วิจยั เชื่อมัน่ ว่า
งานวิจัยครัง้ นีจ้ ะสร้ างประโยชน์ในการดําเนินจการธุรกิจที่สามารถช่วยให้ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกมีระบบ
สนับสนุนการทํางานที่รวดเร็ วขึ ้น ซึ่งทําให้ ร้านค้ าปลีกมีระบบสนับสนุนการขายมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และยัง
สามารถช่วยปั ญหาการจัดเก็บข้ อมูลซํ ้าซ้ อนได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ขัน้ ตอนวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาํ เนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี ้
1) กําหนดปั ญหา (Problem Definition) : ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล กําหนด
ประเด็น ปั ญหาที่ต้องดําเนินงาน จากการศึกษาความต้ องการรู ปแบบการใช้ งานของระบบบริ หารจัดการร้ าน
ปลีกจากผู้ประกอบการ ตลอดจนวางแผนขอบเขตงานที่ต้องดําเนินงาน การพัฒนาระบบฯ ตลอดโครงการวิจยั
2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ในด้ านเครื่ องมือที่ต้อง
นํามาใช้ ในการพัฒนาระบบ และเครื่ องมือสําหรับใช้ งานในหน่วยงาน ความพร้ อมด้ านบุคลากรผู้พฒ
ั นาระบบ
และ ผู้ใ ช้ ง าน และความคุ้ม ค่ า ความเหมาะสมในด้ า นงบประมาณสํ า หรั บ ใช้ ใ นการพัฒ นาระบบใหม่ กั บ
ระยะเวลาดําเนินงาน
3) การวิเคราะห์ (Analysis) นําข้ อมูลที่ได้ จากขันกํ
้ าหนดปั ญหา มาใช้ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ออกแบบ ระบบงานใหม่ของระบบบริหารจัดการรร้ านค้ าปลีกพื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคายด้ วยแผนผัง (Flow
Chart) และแผนภาพข้ อมูล (Data flow Diagram) กระบวนการขันตอนในระบบ
้
การใช้ ซอฟต์แวร์ ภาษา Visual
Basic และฐานข้ อมูลใช้ โปรแกรม Access
4) การออกแบบ (Design) : นําข้ อมูลในขันการวิ
้
เคราะห์ มาดําเนินการออกแบบสถาปั ตยกรรมของ
ระบบ ออกแบบส่วนดําเนินงานของผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้ อมูล และออกแบบรูปแบบการใช้ งาน
ระบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะ
5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) : ดําเนินการพัฒนาระบบ จากการออกแบบที่ได้
ดําเนินงานไว้ และดําเนินงานทดสอบ ทดลองข้ อผิดพลาดของระบบจนเสร็ จสมบูรณ์ ก่อนนําสู่การติดตั ้งใช้ งาน
จริง
6) การติดตัง้ และการใช้ งาน (Implement) : ดําเนินการติดตั ้งระบบ และประเมินประสิทธิ ภาพของ
ระบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีก
7) บํารุงรักษา (Maintenance) : นําผลการประเมินและข้ อเสนอแนะ มาดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขระบบ
ใน ส่วนต่างๆ เพื่อให้ ได้ ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ประชากร
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ประชากรในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกขนาดกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
กลุ่มตัวอย่ าง
1) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกขนาดกลาง จํานวน 5 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทศโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 9 คน จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
3) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จํานวน 30 คน คัดเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ เครื่ องมือสําหรับดําเนินงานดังนี ้ คือ
1) แบบสัมภาษณ์ ความต้ องการรู ปแบบการใช้ งานของระบบบริ หารจัดการรร้ านค้ าปลีก ขนาดกลาง
พื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อดําเนินงาน ออกแบบและ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการร้ านค้ าปลีกพื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
3) แบบประเมิ นประสิท ธิ ภาพระบบบริ ห ารจัดการรร้ านค้ าปลี ก ขนาดกลางพืน้ ที่โพนพิ สัย จังหวัด
หนองคาย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แบบสัมภาษณ์ ความต้ องการรู ปแบบการใช้ งานของระบบบริ หารจัดการรร้ านค้ าปลีกขนาดกลาง
พื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย จากผู้ประกอบการ
2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อดําเนินงาน ออกแบบและ พัฒนา
ระบบบริ ห ารจัดการร้ านค้ าปลี กพื น้ ที่ โพนพิ สัย จัง หวัด หนองคาย โดยผู้เ ชี่ ย วชาญเป็ น ผู้ให้ คํา แนะนํ า และ
ตรวจสอบความถูกต้ องในการออกแบบ
3) แบบประเมิ นประสิท ธิ ภาพระบบบริ ห ารจัดการรร้ านค้ าปลี กขนาดกลางพืน้ ที่โพนพิ สัย จังหวัด
หนองคาย โดยผู้ประกอบการ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ในส่วนของการศึกษาความต้ อ งการรู ปแบบการใช้ งานของ
ระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริ หารจัดการรร้ านค้ าปลีก ขนาดกลางพืน้ ที่โพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ได้ ดํ า เนิ น การวิเคราะห์ ข้อ มูลโดยวิธี วิ เ คราะห์ เนื อ้ หา สํ า หรั บ การศึกษาประสิ ทธิ ภาพต่อ ระบบ
โปรแกรมบริ หารจัดการร้ านปลีกขนาดกลาง ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิจัยได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบ โปรแกรมบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00
ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้ อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้ อยที่สดุ
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้สามารถนําเสนอในประเด็นสําคัญดังต่อไปนี ้
1) ผลการศึกษาความต้ องการรู ปแบบการใช้ งานของระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกพืน้ ที่โพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย พบว่าผู้ประกอบการและพนักงาน มีความต้ องการรูปแบบการใช้ งานระบบในด้ านการจัดการ
ข้ อมูลพื ้นฐาน ที่สามารถจัดการข้ อมูพนักงาน ข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย ข้ อมูลลูกค้ าได้ ต้ องการรูปแบบการใช้ งาน
ด้ านการจัดการงานขาย ที่สามารถจัดการข้ อมูลรับเข้ าสินค้ า จัดการข้ อมูลสั่งซื ้อ จัดการข้ อมูลการรายจ่ายได้
และ จัดการออกรายงานได้ จากขอบเขตความต้ องการ
2) การออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกพื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ผู้วิจยั ได้
วิเคราะห์ ดําเนินการออกแบบระบบงานใหม่ ที่สอดคล้ องต่อความต้ องการระบบร้ านค้ าปลีก โดยใช้ โปรแกรมทํา
ระบบงาน และโปรแกรมฐานข้ อมูลที่ เหมาะสําหรั บการพัฒนาระบบ คือโปรแกรม Visual Basic และระบบ
จัดการฐานข้ อมูลด้ วยโปรแกรม Access มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ ทังนี
้ ้ได้ ดําเนินการพัฒนาระบบให้
มีความสามารถของระบบในเรื่ อง เพิ่ม/ แก้ ไข/ ลบ/ ค้ นหา และออกรายงานข้ อมูลในรูปแบบตามเงื่อนไขต่างๆ ใน
ส่วนหน้ าจอได้ ดําเนินการออกแบบให้ ใช้ งานง่าย มีปมเมนู
ุ่
ที่ชดั เจน สะดวกต่อการใช้ งาน ที่สอดคล้ องต่อความ
ต้ องการของผู้ใช้ ระบบ ประกอบด้ วย 1) ระบบจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน : ข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย ข้ อมูลลูกค้ า ข้ อมูล
สินค้ า ข้ อมูลพนักงาน 2)จัดการข้ อมูลการขาย 3) จัดการข้ อมูลสัง่ ซื ้อ 4) จัดการรับสินค้ า 5) จัดการรายจ่าย 6)
จัดการรายงาน โดยมีรูปแบบการดําเนินงานดังนี ้
1) การนําข้ อมูลในส่วนการจัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน ประกอบด้ วยการนําเข้ าข้ อมูลในเรื่ องข้ อมู ลลูกค้ า
ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลพนักงาน ข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย โดยเมื่อมีครบถ้ วนแล้ วระบบจะบันทึกข้ อมูลทัง้ หมดไว้ ใน
ฐานข้ อมูล และสามารถแสดงผลข้ อมูลออกมาทางหน้ าจอ
2) การค้ นหาข้ อมูลจะสามารถสืบค้ นทุกระบบการทํางาน โดยมีวิธีการค้ นหาจากรหัส และจากชื่อ
รายการ
3) การสรุปผลข้ อมูล จะสามารถสรุปผลข้ อมูลได้ ทกุ ระบบการทํางาน โดยดึงข้ อมูลมาใช้ และ แสดงผล
ข้ อมูลด้ วยการระบุข้อมูลตามเงื่อนไขของแต่ละระบบงาน
4) การออกรายงาน สามารถสืบค้ นได้ จากเงื่อนไขที่กําหนดเช่น ประเภทรายงานทีต่ ้ องการออกรายงาน
ซึง่ สามารถนําเสนอผลการพัฒนาระบบได้ ดงั นี ้
หน้ าเมนูหลักจะแสดงเมนูการทํางานซึง่ ประกอบไปด้ วยเมนูย่อยต่างๆ ของระบบบริ หารจัดการร้ านค้ า
ปลีก ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ภาพเมนูหลักของระบบบริหารจัดการร้ านค้ าปลีก
จากภาพที่ 1 สําหรับหน้ าจอหน้ าแรกจะแสดงเมนูการทํางานของระบบ ซึง่ จะสามารถอธิบายการ
ทํางาน ได้ ดงั ต่อไปนี ้ หน้ าแรกจะแสดงหลักและเมนูย่อย ในส่วนของเมนูหลัก ได้ แก่ 1.จัดการข้ อมูลพื ้นฐาน
ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลลูกค้ า,ข้ อมูลพนักงาน,ข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย,ข้ อมูลสินค้ า เป็ นต้ น 2.จัดการข้ อมูลการ
ขาย จะประกอบไปด้ วย ระบบขายสินค้ า,ระบบสัง่ ซื ้อสินค้ า,ระบบรับเข้ าสินค้ า และระบบโปรโมชัน่ 3.ระบบ
จัดการข้ อมูลลูกหนี ้ ประกอบไปด้ วย ระบบลูกหนี ้และระบบเจ้ าหนี ้ 4.ระบบระจ่าย และสุดท้ ายคือ ระบบออก
รายงาน
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลพนักงาน เป็ นหน้ าจอใช้ สาํ หรับจัดเก็บข้ อมูลพนักงาน สามารถแบ่งการ
ทํางานเป็ นส่วนต่างๆ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลพนักงาน
จากภาพที่ 2 แสดงหน้ าระบบจัดการข้ อมูลพนักงาน ซึง่ สามารถกรอก ชื่อ ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ของ
พนักงาน และยังสามารถบันทึก ลบ และแก้ ไขข้ อมูลพนักงานได้ ส่วนตารารงด้ านขวามือจะแสดงข้ อมูลของ
ลูกค้ าที่ได้ ทําการบันทึกเอาไว้ แล้ ว และยังสามารถค้ นหาข้ อมูลของลูกค้ าได้ อกี ด้ วย
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย เป็ นหน้ าจอใช้ สําหรับจัดเก็บข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย
สามารถแบ่งการทํางานเป็ นส่วนต่างๆ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย
จากภาพที่ 3 แสดงหน้ าระบบจัดการข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย ซึ่งสามารถกรอก ชื่อ ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ของตัวแทนจําหน่าย และยังสามารถบันทึก ลบ และแก้ ไขข้ อมูลตัวแทนจําหน่ายได้ ส่วนตารารงด้ าน
ขวามือจะแสดงข้ อมูลของตัวแทนจําหน่ายที่ได้ ทําการบันทึกเอาไว้ แล้ ว และยังสามารถค้ นหาข้ อมูลของตั วแทน
จําหน่ายได้ อีกด้ วย
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลลูกค้ า เป็ นหน้ าจอใช้ สําหรับจัดเก็บข้ อมูลลูกค้ า สามารถแบ่งการทํางานเป็ น
ส่วนต่างๆ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลลูกค้ า
จากภาพที่ 4 แสดงหน้ าระบบจัดการข้ อมูลลูกค้ า ซึ่งสามารถกรอก ชื่อ ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพ ท์ ของ
ลูกค้ า และยังสามารถบันทึก ลบ และแก้ ไขข้ อมูลลูกค้ าได้ ส่วนตารางด้ านขวามือจะแสดงข้ อมูลลูกค้ าที่ได้ ทํา
การบันทึกเอาไว้ แล้ ว และยังสามารถค้ นหาข้ อมูลของลูกค้ าได้ อีกด้ วยหน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลสินค้ า เป็ น
หน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลสินค้ าดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลสินค้ า
จากภาพที่ 5 แสดงหน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลสินค้ า ซึง่ สามารถทําการเก็บข้ อมูลสินค้ าได้ โดยการกรอก
รายละเอียดสินค้ า เช่น ชื่อสินค้ า ราคาสินค้ า ประเภทสินค้ า หน่วยนับ เป็ นต้ น หากกดเพิ่มจะเป็ นการเพิ่มข้ อมูล
รายละเอียดที่เรากรอกมาลงตารางและบันทึกได้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลได้ ลบข้ อมูลได้ และปิ ดหน้ าต่างโปรกรมได้
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลการขายสินค้ า เป็ นหน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลการขายสินค้ า ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลขายสินค้ า
จากภาพที่ 6 แสดงหน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลขายสินค้ า ซึ่งสามารถใช้ งานได้ ดังนี ้ สามารถค้ นหา
รายการขายย้ อนหลังได้ สามารถค้ นหาข้ อมูลมูลลูกค้ าได้ โดยค้ นหาจากรหัสลูกค้ า สามารถค้ นหาข้ อมูลสินค้ ามา
แสดงได้ โดยการค้ นหาด้ วยรหัสสินค้ า สามารถเลือกกการชําระเงินได้ ว่าเป็ นการขายเชื่อ การขายด้ วยเงินสด
หลังจากกดค้ นหาข้ อมูลลูกค้ า และค้ นหาข้ อมูลสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็กด + เพื่อนําข้ อมูลมาลงตาราง หลังจาก
ข้ อมมูลลงตารางเรี ยบร้ อยแล้ วระบบจะทําการคํานวณราคาสินค้ าให้ ทนั ที ช่องรับเงินจะต้ องกรอกเองว่า ได้ รับ
เงินมาเท่าไหร่ และสุดท้ ายกดที่คิดเงิน ระบบจะคิดให้ อตั โนมัติเลยว่าต้ องทอนเงินเท่าไหร่ ในชื่อทอนเงิน ส่วนช่อง
สุดท้ ายส่วนลดหากการขายครัง้ นี ้มีส่วนลด ก็จะแสดงราคาที่หกั ส่วนลดมาแล้ วในช่องส่วนลด และยังสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ ไขข้ อมูลหรื อ ปิ ดหน้ าต่างโปรแกรมได้
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลการสัง่ ซื ้อสินค้ า เป็ นหน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลการสัง่ ซื ้อสินค้ า ดังภาพ
ที่ 7
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ภาพที่ 7 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลการสัง่ ซื ้อสินค้ า
จากภาพที่ 7 แสดงหน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลการสัง่ ซื ้อสินค้ า ซึ่ง สามารถอธิบายการใช้ งานต่างๆ ได้
ดังนี ้ สามารถค้ นหาข้ อมูลตัวแทนจําหน่ายมาแสดงได้ โดยการกดที่ปมค้
ุ่ นหาตัวแทนจําหน่าย และ สามารถ
ค้ นหาข้ อมูลสินค้ าเพื่อนํามาแสดงได้ เช่นกัน โดยการกดที่ปมค้
ุ่ นหาข้ อมูลสินค้ า จากนันสามารถเลื
้
อกจํานวนได้
ว่าต้ องการสัง่ ซื ้อกี่ชิ ้น หลังจากใส่ข้อมูลครบแล้ วให้ กดปุ่ ม + เพื่อเพิ่มข้ อมูลลงตาราง หลังจากเพิ่มข้ อมูลลงตาราง
เรี บยร้ อยแล้ ว ระบบจะทําการคํานวณราคารวมสินค้ าที่ช่องด้ านล่างของตาราง นอกจากเพิ่มข้ อมูลสินค้ าได้ แล้ ว
ยังสามารถลบข้ อมมูลสินค้ าได้ อีกด้ วยในกรณีที่ ใส่ข้อมูลผิดพราด โดยการกดที่ปมุ่ - ข้ างๆปุ่ ม + เพื่อเป็ นการลบ
ข้ อมูลในตารางนันเอง
้ และยังสามารถบันทึกข้ อมูลคําสัง่ ซื ้อได้ อีกด้ วย และปุ่ มสุดท้ ายคือปุ่ มปิ ดโปรแกรม
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลการรับเข้ าสินค้ า เป็ นหน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลการรับเข้ าสินค้ า ดังภาพ
ที่ 8

ภาพที่ 8 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลรับเข้ าสินค้ า
จากภาพที่ 8 แสดงหน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลรับเข้ าสินค้ า ซึ่งสามารถอธิบายการทํางาน ได้ ดงั นี ้ หน้ า
รับเข้ าสินสามารถค้ นหาข้ อมูลสัง่ ซื ้อมาแสดงและคลิกเลือกราบการเพื่อนํามารับเข้ า โดยการกรอกข้ อมูลรับเข้ า
สินค้ า และกดเพิ่ม ข้ อมูลรับเข้ าก็จะมาแสดงในตารางด้ านล่างสุด สามารถบันทึก แก้ ไ ข ลบ หรื อปิ ดหน้ าต่างการ
ทํางานได้
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หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลโปรโมชัน่ เป็ นหน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลโปรโมชัน่ ส่วน ๆ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้ าจอระบบโปรโมชัน่
จากภาพที่ 9 แสดงหน้ าจอระบบโปรโมชั่น ซึ่ง สามารถอธิ บายการทํางาน ได้ ดังนี ้ สามารถกรอก
รายละเอียดโปรชั่นได้ เช่น ชื่อโปรโมชั่น รายละเอียด จํานวนสินค้ าที่จะลด และส่วนลด หลังจากกรอกข้ อมูล
เรี ยบร้ อยแล้ วให้ กดปุ่ มบันทึกเพื่อเป็ นการนําข้ อมูลลงตาราง สามารถแก้ และลบข้ อมูลได้ สามมารถค้ นหาข้ อมูล
โปรโมชัน่ ย้ อนหลังได้
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลลูกหนี ้ เป็ นหน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลลูกหนี ้ ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลลูกหนี ้
จากภาพที่ 10 แสดงหน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลลูกหนี ้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน สามารถอธิบายการ
ทํางาน ได้ ดงั นี ้ สามารถค้ นหารายชื่อลูกค้ าที่เป็ นหนี ้ได้ เพื่อแสดงข้ อมูลที่ทําการขาย ชื่อลูกหนี ้ ที่อยู่ ชื่อพนักงาน
ขาย ขอบเขตในการชําระหนีค้ ือข้ อมูลที่แสดงว่าลูกหนีต้ ิดหนีไ้ ปเท่าไหร่ สามารถปรับสถานการณ์ ชําระหนี ไ้ ด้
สามารถกดบันทึกข้ อมูลเพื่อนําข้ อมูลลงตาราง สามารถแก้ ไขข้ อมูลได้ สามารถลบข้ อมูลได้ สามารถพิมพ์ใบแจ้ ง
หนี ้ได้
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หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลเจ้ าหนี ้ เป็ นหน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลเจ้ าหนี ้ ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลเจ้ าหนี ้
จากภาพที่ 11 แสดงหน้ า จอระบบจัดการข้ อมูลเจ้ าหนี ้ ซึ่ง สามารถอธิ บ ายการทํ างานใน ได้ ดังนี ้
สามารถค้ นหารายการสัง่ ซื ้อที่ค้างชําระได้ เพื่อแสดงข้ อมูลที่ทําการสัง่ ซื ้อ เช่น ชื่อเจ้ าหนี ้ เบอร์ ติดต่อ ที่อยู่ ส่วน
ขอบเขตในการชําระหนีค้ ือข้ อมูลที่แสดงว่าติดหนีไ้ ปเท่าไหร่ สามารถปรับสถานะการชําระหนีไ้ ด้ สามารถกด
บันทึกข้ อมูลเพื่อนําข้ อมูลลงตาราง สามารถแก้ ไขข้ อมูลได้ สามารถลบข้ อมูลได้
หน้ าจอระบบจัดการข้ อมูลรายจ่าย เป็ นหน้ าจอสําหรับใช้ จดั การข้ อมูลรายจ่าย ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 หน้ าจอระบบรายจ่าย
จากภาพที่ 12 แสดงหน้ าจอระบบรายจ่าย ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน สามารถอธิบายการทํางาน ได้ ดงั นี ้
สามารถค้ นหาข้ อมูลรายจ่ายย้ อนหลังได้ และสามารถกรอกข้ อมูลรายจ่ายเพื่อเพิ่มข้ อมูลรายจ่ายเข้ าตารางโดย
การกรอกรายละเอียดรายจ่าย เช่น ประเภทรายจ่าย รายละเอียดรายจ่ายและจํานวนเงิน หากกรอกเสร็ จแล้ วก็
กดปุ่ มบันทึกเพื่อเพิ่มข้ อมูลลงระบบ สามารถแก้ ไขข้ อมูล และลบข้ อมูลได้ สามารถออกรายงานรายจ่ายได้
เช่นกัน

357

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

3) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกพื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคายผู้วิจยั
ได้ ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการร้ านค้ า ปลีกพืน้ ที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ได้ ผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ แสดงดังตารางที่1
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้ ระบบประเมินประสิทธิภาพด้ านผลการออกแบบในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย สูงที่สดุ ในเรื่ องจัดดการข้ อมูลสัง่ ซื ้อและรับเข้ าสินค้ า (ค่าเฉลี่ย4.46) รองลงมาเรื่ องจัดการข้ อมูลเจ้ าหนี ้
(ค่ า เฉลี่ ย 4.40) สํ า หรั บ ด้ า นผลการออกแบบระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระดับ มาก ค่ า เฉลี่ ย สูง ที่ สุด ในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของข้ อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมาคือ เรื่ องพจนานุกรมข้ อมูล(ค่าเฉลี่ย 4.26) สําหรับด้ านส่วน
นําเข้ าข้ อมูล ระบบมีประสิทธิ ภาพระดับมาก ค่า เฉลี่ยสูงที่สุดใน เรื่ องหน้ าจอจัดการเจ้ าหนี(้ ค่าเฉลี่ย 4.44)
รองลงมาคือเรื่ องหน้ าจอจัดการขายสินค้ า(ค่าเฉลี่ย 4.30) สําหรับด้ านส่วนนําเสนอข้ อมูลระบบมีประสิทธิภาพ
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ ในเรื่ องรายงานข้ อมูลการขายสินค้ า (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมารายงานข้ อมูลสิ นค้ า
(ค่าเฉลี่ย 4.26) ทังหมดนี
้
้ใช้ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยโปรแกรม SPSS วราพร กรี เทพ. (2557)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ ของการทํางานระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกพื ้นที่โพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ด้ านแผนภาพ
จัดการข้ อมูลพื ้นฐาน
จัดการสัง่ ซื ้อสินค้ าและรับเข้ าสินค้ า
จัดการขายสินค้ า
จัดการข้ อมูลเจ้ าหนี ้
จัดดการข้ อมูลลูกหนี ้
จัดการรายจ่าย
จัดดการรายงาน
โดยรวม
ด้ านผลการออกแบบ
ความสัมพันธ์ของข้ อมูล
พจนานุกรมข้ อมูล
โดยรวม
ด้ านส่วนนําเข้ าข้ อมูล
หน้ าจอเมนูหลัก
หน้ าจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน
หน้ าจัดการสัง่ ซื ้อสินค้ า
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x̅

S.D.

ระดับประสิทธิภาพ

4.39
4.46
4.11
4.40
4.16
4.00
4.30
4.40

0.550
0.558
0.869
0.551
0.874
0.600
0.610
0.574

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.30
4.26
4.15

0.536
0.607
0.572

มาก
มาก
มาก

4.26
4.18
4.24

0.607
0.575
0.603

มาก
มาก
มาก
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ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
หน้ าจอรับเข้ าสินค้ า
หน้ าจอจัดการขายสินค้ า
หน้ าจอจัดการลูกหนี ้
หน้ าจอจัดการเจ้ าหนี ้
หน้ าจอจัดการรายจ่าย
หน้ าจอออกรายงาน
โดยรวม
ส่วนนําเสนอข้ อมูล
รายงานข้ อมูลสินค้ า
รายงานข้ อมูลสัง่ ซื ้อและรับเข้ าสินค้ า
รายงานข้ อมูลการขายสินค้ า
รายงานข้ อมูลลูกหนี ้
รายงานข้ อมูลรายจ่าย
โดยรวม

x̅
4.27
4.30
4.00
4.44
4.04
4.25
4.21

S.D.
0.608
0.610
0.600
0.556
0.604
0.606
0.601

ระดับประสิทธิภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.26
4.18
4.40
4.11
4.24
4.26

0.607
0.912
0.558
0.875
0.603
0.607

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั พัฒนาระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกพื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ครัง้ นี ้ดําเนินงานตาม
กระบวนการ SDLC 7 ขันตอน
้
ของเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีร (2562) และการพัฒนาระบบได้ ใช้ โปรแกรมภาษา
Visual Basic และโปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการฐานข้ อมูล โดยหลังการพัฒนาระบบพบว่า ผู้ใช้
ระบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้ าน ทัง้ ในด้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน
อาทิ เช่น ข้ อมูลพนักงาน ข้ อมูลลูกค้ า ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย ด้ านจัดการงานขาย และด้ านการ
นําเสนอข้ อมูล(ออกรายงาน)เป็ นต้ น โดยใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการดําเนินการใน SDLC เช่น DFD โอภาส เอี่ยมสิริ
วงศ์ (2560). เป็ นต้ น และในส่วนการนําเสนอผลการวิจยั ในส่วนหน้ าของ แสดงรายงานผล(Report) ที่ได้ จาก
ระบบ เช่น รายงานข้ อมูลรายจ่าย ข้ อมูลการสัง่ ซื ้อและรับเข้ าสินค้ า เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีประสิทธิภาพ สร้ างความ
สะดวกในการดําเนินงานขององค์กรยิ่งขึ ้น ซึ่งการดําเนินงานและผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในครัง้ นีม้ ี
ความสอดคล้ องกับการทํางานของกฤตกร ใคร่ ครวญ (2562) ที่พฒ
ั นาระบบบริ หารจัดการข้ อมูลร้ านค้ าชุมชน
การดําเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC ออกรายงานต่างๆ ได้ ซึ่งเกิดความสะดวก รวดเร็ ว และ
ถูกต้ องในการทํางานยิ่งขึ ้น และยังสอดคล้ องกับกระบวนการพัฒนาระบบและผลการดําเนินงานของสุธาทิพย์
ทองสุข (2562) ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หารงานร้ านขายอุปกรณ์การช่างตามกระบวนการ SDLC โดยพบผลประเมิน
ความพึงพอใจของระบบโดยรวมทุกด้ านในระดับ มาก เนื่องจากสร้ างความสะดวกในการดําเนินงาน มีผล
รายงานที่แสดงผลสรุปได้ สอดคล้ องต่อความต้ องการ
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
การวิจยั พัฒนาระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกพื ้นที่โพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ครัง้ นี ้ได้ ศึกษาความ
ต้ องการรู ปแบบระบบร้ านค้ าปลีก ได้ ดําเนินงานตามกระบวนการ SDLC 7 ขัน้ ตอน โดยได้ ใช้ โปรแกรมภาษา
Visual Basic และโปรแกรม Access ในการพัฒ นาระบบ และระบบที่ พัฒ นาขึ น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถ
สนับสนุนการทํางานให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและพนักงานทังในด้
้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน เรื่ องการจัดการข้ อมูล
พนักงาน ข้ อมูลตัวแทนจําหน่าย ข้ อมูลลูกค้ า เรื่ องการจัดการข้ อมูลสินค้ า ด้ านจัดการงานขายเรื่ องจัดการข้ อมูล
ลูกหนี ้เจ้ าหนี ้ จัดการข้ อมูลรับเข้ าสัง่ ซื ้อ ข้ อมูลรายจ่าย เรื่ องจัดการออกรายงาน โดยการดําเนินงานในแต่ละด้ าน
สามารถ เพิ่ม แก้ ไข ลบ ค้ นหา และออกรายงานที่เกี่ยวข้ องได้ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยระบบ มีปมเมนู
ุ่
ที่ชดั เจน
สะดวกต่อการใช้ งาน และได้ จดั ทําคู่มือประกอบการใช้ งานระบบซึง่ ทําให้ เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ และสร้ าง
ความสะดวกในการดําเนินงานขององค์กรยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1) กิจการควรวางระบบการรับงานจากลูกค้ าที่หน้ าร้ านให้ มีระบบมากกว่านี ้ เนื่องจากมีผ้ ใู ช้ งานระบบ
ในแรกเริ่ มอาจยังไม่มีความชํานาญ ควรมีการจัดอบรมการใช้ งานระบบควบคู่กับการทําคู่มือการใช้ งาน เพื่อให้
ผู้ใช้ งานสามารถใช้ งานโปรแกรมได้ อย่างถูกวิธี
2) สามารถนําระบบไปต่อยอดในรูปแบบออนไลน์ได้ ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ 1 วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารจัดการซื ้อ
ขายรถยนต์มือสอง วัตถุประสงค์ 2 ประเมินผลการออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือ
สอง งานวิจัยครัง้ นีม้ ีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการและพนักงาน 13 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบสารสนเทศ
จ านวน 9 คน นั ก ศึ ก ษาสาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ 78 คน รวม 100 คน การวิ จั ย ครั ง้ นี ด้ าเนิ น งานภายใต้
กระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบในส่วนระบบ
ข้ อ มูลพื น้ ฐาน ระบบการรั บ ซื อ้ รถยนต์ ระบบการซ่ อ มบ ารุ ง ระบบการขายรถยนต์ ระบบการสั่งซื อ้ อะไหล่
ระบบการรับเข้ าอะไหล่ ระบบการออกรายงาน ได้ ม่งุ เน้ นพัฒนาระบบให้ มีความสามารถในด้ านการขายรถยนต์
ด้ านการจองรถยนต์ ด้ านการสัง่ ซื ้ออะไหล่ และจากการประเมินผลการออกแบบระบบ ผู้ใช้ ระบบมีความพึงพอใจ
ต่อการออกแบบระบบ ด้ านคุณภาพการออกแบบฐานข้ อมูล ด้ านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ
คาสาคัญ : ระบบบริหารจัดการ; การพัฒนาระบบ
Abstract
The objectives of this research are: Objective 1, analyze, design and develop a used car
trading management system. Objective 2 evaluate the design and development of a used car trading
management system. This research's target group are: 13 entrepreneurs and employees, 9
information system specialists, 78 business computer students, 100 students in total. This research
was conducted under the System Development Cycle (SDLC) process. System analysis and design
of basic information systems car purchase system maintenance system car sales system parts
ordering system spare parts admission system report issuing system has focused on developing the
system to have the ability to sell cars. Car booking parts ordering and from the evaluation of the
system design System users are satisfied with the system design. Database design quality System
design and styling.
Keywords: Management system; system development
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บทนา
ธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสองมีรูปแบบดาเนินกิจการซื ้อขายรถยนต์เป็ นจานวนมาก มีทงซื
ั ้ ้อสด ผ่อน
ชาระเป็ นงวดโดยการคิดดอกเบี ้ย และได้ มีการซ่อมบารุงสภาพรถยนต์ก่อนนาไปจาหน่ายเสมอ มีการซื ้ออะไหล่
เพื่อนามาซ่อมบารุงรถ มีการจัดเก็บข้ อมูลทัง้ ในส่วนของ ข้ อมูลรถยนต์ ข้ อมูลผู้ซื ้อรถยนต์ ข้ อมูลผู้ขายรถยนต์
ข้ อมูลการชาระเงิน ข้ อมูลการซื ้อขายรถยนต์ เพื่อใช้ ออกรายงานสรุปการซื ้อการขาย ด้ วยการเขียนลงในเอกสาร
ส่งผลให้ การทางานซื ้อขายรถยนต์มือสองเกิดความล่าช้ าข้ อมูลผิดพลาด และทาให้ ข้อมูลสูญหายได้ ทาให้ ส่วน
การจัดเก็บข้ อมูลไม่มีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานใหม่ โดยประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยในการดาเนินงาน จากปั ญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการดาเนินงานวิจยั โดยมี
วิธีการแก้ ปัญหาจากศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาของ กนกกาญจน์ อินทนะ (2556) ทีไ่ ด้ พฒ
ั นาระบบช่วยตัดสินใจใน
การเลือกไฟแนนซ์และค้ นหารถยนต์มือสองเพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ค้ นหาข้ อมูลรถยนต์ ข้ อมูล อัตรา คอกเบี ้ย และข้ อมูลไฟแนนซ์ ให้ ถูกต้ องและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
การพัฒนาระบบผู้วิจัย ได้ ศึกษาค้ นคว้ าเพื่อสร้ างระบบนีโ้ ดยเริ่ มจากการรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้ องถูกของระบบงาน และได้ ศึกษางานวิจยั ของ วิลาสินี จันทร์ แจ่มใย (2555) ที่ได้ ทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือ้ รถยนต์ผ่านเต็นท์ รถมือสอง อีกทัง้ ยังได้ ศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาของ ธนวัฒ น์ กุลวิหค
(2560) ได้ พฒ
ั นาระบบการขายอะไหล่รถมอเตอร์ ไซค์ ร้ านปาร์ ตี ้มอเตอร์ ไซค์ซึ่งสามารถแยกออกได้ เป็ น 3 ส่วน
หลักๆ คือ ส่วนของการจัดเก็บข้ อมูล ส่วนของ การขายสินค้ า และส่วนของการออกรายงานยอดการขาย โดย
ส่วนของการจัดเก็บข้ อมูลจะมีหน้ าที่ จัดเก็บข้ อมูลที่สาคัญของร้ านขายอะไหล่รถมอเตอร์ ไซค์ให้ เป็ นระบบลงใน
ฐานข้ อมูล เช่น ข้ อมูล พนักงาน ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลประเภทสินค้ า ข้ อมูลการขายสินค้ า เป็ นต้ น
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ

ระยะที่ 2 ประเมินผล
การออกแบบระบบ

ระยะที่ 3 นาไปพัฒนา

นาหน้ าจอการออกแบบให้ กลุ่มเป้ าหมายประเมิ น
รู้ข้อบกพร่ องของการออกแบบ
นาข้ อบกพร่ องมาแก้ ไขปรับปรุ งให้ ตรงตามความ
ต้ องการของผู้ใช้
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในระบบจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ ผู้ ประกอบการ บริ ษั ท ห้ างหุ้ นส่ ว นจ ากั ด อุ ด รเจริ ญ บริ ก าร 1999 จ านวน 13 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิ วเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จานวน 9 คน
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 78 คน
กล่มตัวอย่าง ได้ ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี ้
1) กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้ าของบริ ษัท บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วนจากัดอุดรเจริ ญบริ การ 1999 ได้ จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 13 คน คัดเลือกแบบเฉพราะเจาะจง
2) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จานวน 9 คน คัดเลือกแบบเฉพราะเจาะจง
3) นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 78 คน คัดเลือกแบบเฉพราะเจาะจง
จากนักศึกษาปี่ ที่ 4
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การศึกษาวิจยั ครัง้ ได้ ใช้ เครื่ องมือสาหรับดาเนินงานตามลาดับ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ 1 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง เครื่ องมือที่ใช้
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการออกแบบระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง จะเป็ นการสอบถามลักษณะ
แบบการประเมินผลการออกแบบระบบ ในด้ านต่างๆ และนาการวิเคราะห์มาออกแบบระบบ
วัต ถุ ป ระสงค์ 2 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการออกแบบระบบบริ ห ารจัด การซื อ้ ขายรถยนต์ มื อ สอง
เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง จะเป็ นการ
เก็บข้ อมูลความพึงพอใจต่อการออกแบบระบบในด้ านต่าง ๆ และนาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูล มาวิเคราะห์
สรุปผลว่ามีความพึ่งพอใจในระดับที่เท่าใด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
วัตถุประสงค์ 1 วิเคราะห์และออกแบบระบบบริ หารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสองได้ ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดย แบบสอบถาม กับเจ้ าของบริ ษัท นักศึกษาและครูอาจารย์ที่มีความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบ
ระบบ แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
วัตถุป ระสงค์ 2 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการออกแบบระบบบริ ห ารจัด การซื อ้ ขายรถยนต์ มื อสองได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการออกแบบระบบ จากเจ้ าของบริษัท
ครูอาจารย์และนักศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
ศึก ษาแบบสอบถามได้ ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยวิธี การหาค่ า สถิ ติ ในค่ า จานวน ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
363

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบครัง้ นี ้ ได้ พัฒนาระบบที่มีจุดเด่นในเรื่ องเพิ่มข้ อมูลรถยนต์ ระบบการขาย ระบบ
จองรถยนต์ ระบบการรับซื ้อรถยนต์ ระบบการรับซื ้ออะไหล่ จัดการรับเข้ าอะไหล่ ออกรายงานแบบมีเงื่อนไข
สามารถแสดงข้ อมูลจากฐานข้ อมูลในรูบแบบตารางได้ ซึ่งลักษณะการดาเนินงานดังกล่าว มีความสอดคล้ องกับ
ผลงานวิจยั ที่ผ่านมาของ ธนวัฒน์ เชื ้อสายมธุรส,ภาณุวฒ
ั น์ กุลวิหค (2560) ที่ได้ พฒ
ั นาระบบการขายอะไหล่รถ
มอเตอร์ ไซค์กรณีศกึ ษา ร้ านปาร์ ตี ้มอเตอร์ ไซค์ ที่สามารถรับเข้ าอะไหล่ จองรถ รับซื ้อรถ คานวนราคาต้ นทุน และ
ดึงข้ อมูลจากฐานข้ อมูลขึ น้ มาแสดงในตารางได้ อีกทัง้ ยังมีความสอดคล้ องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ กนก
กาญจน์ อิ น ทนะ (2556) ที่ ได้ พัฒ นาระบบช่วยตัด สิ น ใจในการเลื อ กไฟแนนซ์ และค้ น หารถยนต์ มื อสอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยแก้ ไขปั ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการค้ นหาข้ อมูลรถยนต์ ข้ อมูลอัตรา
คอกเบี ้ย และข้ อมูลไฟแนนซ์ ให้ ถกู ต้ องและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ
วิลาสินี จันทร์ แจ่มใย (2555) ที่ได้ ทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อรถยนต์ผ่านเต็ นท์รถมือสอง
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อรถยนต์มือสอง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่วนบุคคล ด้ านเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซื ้อรถยนต์ของลูกค้ า เช่น การระบุสีรถยนต์ ความจุเลขตัวถัง
รถยนต์ รุ่นยี่ห้อของรถยนต์เป็ นต้ น
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง นาเสนอผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
จากการศึกษาการดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง เป็ นการ
ออกแบบจอภาพ โดยมีแนวทางการออกแบบที่เน้ นความสะดวกในการใช้ งาน ไม่ซับซ้ อนและสามารถสื่อให้
เข้ าใจได้ ง่าย รวมทังรายละเอี
้
ยดต่าง ๆ ที่แสดงออกมามีความถูกต้ องสมบูรณ์ โดยออกแบบหน้ าจอการทางาน
ออกเป็ นส่วนๆเช่น ส่วนของหน้ าแรก ภายในหน้ าแรกจะมีหน้ า จัดการข้ อมูลพื ้นฐาน หน้ ารับซื ้อรถยนต์ หน้ าจอง
รถยนต์ หน้ าขายรถยนต์ หน้ าสัง่ ซื ้ออะไหล่ หน้ ารับเข้ าอะไหล่ หน้ าซ่อมบารุ่ง และหน้ าการออกรายงาน หน้ า
แรก

ภาพที่ 2 หน้ าแรกของระบบงานใหม่
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จากภาพ หน้ าแรกของระบบงานใหม่ เป็ นส่ วนแสดงเมนูก ารท างานทัง้ หมดของระบบ เช่ น ข้ อมูล
พืน้ ฐาน การรับซื ้อรถยนต์ การจองรถยนต์ การขายรถยนต์ การสั่งซื ้ออะไหล่ การรับเข้ าอะไหล่ การซ่อมบารุ ง
ออกรายงาน
การประเมินผลการออกแบบระบบบริหารจัดการซือ้ ขายรถยนต์ มอื สอง
จากการพัฒนาระบบบริ หารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง ได้ พฒ
ั นาในส่วนหน้ าจอข้ อมูลรถยนต์ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มข้ อมูลรายละเอียดรถยนต์ ดังภาพ

ภาพที่ 3 แสดงข้ อมูลรถยนต์
จากภาพแสดงถึงหน้ าข้ อมูลรถยนต์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นมานัน้ มีจดุ เด่นในเรื่ องเพิ่มข้ อมูลรถยนต์ โดยการกรอก
เลขทะเบียนรถยนต์ จังหวัด ปี ที่จดทะเบียน เลขตัวถัง ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น ปี ผลิต เกียร์ ความจุเครื่ องยนต์ เลข
ไมล์ สี สถานะรถยนต์ ประเภทการรับซื ้อ ราคารับซื ้อ ค่าซ่อม ค่าขนว่ง รวมต้ นทุน ราคาขาย ระบบจะทาการเก็บ
ข้ อมูลรถยนต์ ซึ่งลักษณะการดาเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับระบบการขายอะไหล่รถมอเตอร์ ไซค์
กรณีศกึ ษา ร้ านปาร์ ตี ้มอเตอร์ ไซค์ของ นายธนวัฒน์ เชื ้อสายมธุรส, นายภาณุวฒ
ั น์ กุลวิหค (2560)

ภาพที่ 4 แสดงข้ อมูลอะไหล่
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จากภาพ แสดงถึ ง ฟอร์ ม บัน ทึ ก ข้ อ มูล อะไหล่ ข องโปรแกรมระบบการขายอะไหล่ ร ถมอเตอร์ ไซค์
กรณีศึกษา ร้ านปาร์ ตี ้มอเตอร์ ไซค์ของ นายธนวัฒน์ เชื ้อสายมธุรส,นายภาณุวัฒน์ กุลวิหค (2560) โดยบันทึก
ข้ อมูลอะไหล่ โดยมีรายละเอียดรหัสสินค้ า ชื่อสินค้ า ชนิด/ขนาด ราคาและจานวน พบว่ามีความสอดคล้ องกับ
โปรแกรมที่พฒ
ั นาที่สามารถเพิ่มข้ อมูลรถยนต์และดึงข้ อมูลจากฐานข้ อมูลขึ ้นมาแสดงในตารางได้ และแตกต่าง
จากโปรแกรมที่พฒ
ั นาในส่วนที่โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นมา สามารถคานวณราคารวมต้ นทุนของรถยนต์ และราคา
ขายได้ ที่แต่โปรแกรมระบบการขายอะไหล่รถมอเตอร์ ไซค์กรณีศึกษาร้ านปาร์ ตี ้มอเตอร์ ไซค์ไม่สามารถคานวณ
ราคาได้
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง ได้ พฒ
ั นาในส่วนหน้ าจอข้ อมูลออกรายงาน
การขายรถยนต์ เพื่อเป็ นการสรุปการขายรถยนต์ตามช่วงเวลาทีต่ ้ องการ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงข้ อมูลออกรายงานการขายรถยนต์
จากภาพ แสดงถึงหน้ าหน้ าการออกรายงานการขายรถยนต์ มีจดุ เด่นในเรื่ องสรุปการขายรถยนต์ตาม
ช่วงเวลาที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงผลการขายรถยนต์จากฐานข้ อมูล ซึง่ มีรายละเอียดคือ เลขที่การขาย วันที่
ขาย เลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น ปี ผลิต สี ประเภทการชาระ และราคาขาย และยังสามารถแสดงข้ อมูลรถยนต์ที่ขายได้
แบบเลือกช่วงเวลา โดยคานวณจากวันที่เริ่มต้ น จนถึงวันที่สิ ้นสุด
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ศึกษาความต้ องการ การออกแบบระบบบริหารจัดการซื ้อขายรถยนต์มือสอง เป็ นการ
ออกแบบจอภาพ โดยมีแนวทางการออกแบบที่เน้ นความสะดวกในการใช้ งาน ไม่ซบั ซ้ อนและสามารถสื่อเข้ าใจ
ได้ ง่าย รวมทังรายละเอี
้
ยดต่าง ๆ ที่แสดงออกมามีความถูกต้ องสมบูรณ์ โดยออกแบบหน้ าจอการทางานออกเป็ น
ส่วนๆ ได้ แก่ ส่วนจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ส่วนรับซื ้อรถยนต์ ส่วนจองรถยนต์ ส่วนขายรถยนต์ ส่วนขายรถยนต์ ส่วน
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สั่งซื อ้ อะไหล่ ส่วนรั บ เข้ าอะไหล่ และส่ วนออกรายงาน ระบบบริ ห ารจัดการซือ้ ขายรถยนต์ มือ สอง สามารถ
นามาใช้ งานได้ จริง เช่น ส่วนรับเข้ าอะไหล่ สามารถรับเข้ าอะไหล่ไม่ว่าจะเป็ น เลขที่รับเข้ า ค้ นหาใบสัง่ ซื ้ออะไหล่
จากเลขที่ใบสัง่ ซื ้อ ปรับเปลี่ยนสถานะรับเข้ าอะไหล่และบันทึกข้ อมูลการรับเข้ าอะไหล่ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะ
1. พัฒนาโปรแกรมให้ สามารถเพิ่มยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปี ผลิต สี ในโปรแกรมได้ เลย เพื่อความรวดเร็ วใน
การทางาน
2. พัฒนาโปรแกรมให้ สามารถออกรายงานได้ ครัง้ ละหลายรายการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดทา
สรุปผลการดาเนินงาน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ ม
ด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนท่า
บ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จานวน 19 คน ได้ จากการสุ่มแบบกลุ่ม การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบแผนการวิจยั แบบ
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริมด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย รายวิชาเคมี เรื่ อง สารละลาย จานวน 5 แผน และ 2)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้ อย
ละ ทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยการ
ทดสอบ t-test for dependent sample ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย
หลังเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน;
้ เทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย;
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี
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ABSTRACT
The purposes of this study were to study and compare chemistry achievement of solution before
and after learning by using 7E learning cycle supplemented with predict, observe, explain (POE) technique
of grade 10 students in Thabo school in the second semester of academic year 2020. The sample
consisted of 19 students that selected by cluster random sampling. This study design was one-group
pretest-posttest design. The instrument of this study was 1) 5 lesson plans on solution by 7E learning cycle
supplemented with predict, observe, explain (POE) technique, and 2) chemistry achievement of solution
test. The data were analyzed for mean, standard deviation and percentage for compare chemistry
achievement of solution after learning higher than before learning by t-test for dependent sample. The
results of this study showed that students’ chemistry achievement of solution after learning was higher than
before learning in significance at the .05 level, which was no less than the set criterion of 75%.
Keywords: 7E learning cycle; Predict; Observe; Explain technique (POE); Chemistry achievement
คานา
กระแสการปรั บเปลี่ ยนทางสังคมที่ เกิ ดขึ น้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุ คแห่ งความเป็ นโลกาภิ วัตน์ (The
Globalization) ที่ได้ เกิดวิวฒ
ั นาการความก้ าวหน้ าในทุก ๆ มิติเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการดารง
ชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง ดังนันการด
้
ารงชีพและการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั จึงต้ องอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อช่วยในการเรี ยนรู้
ได้ แก่ ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา และทักษะการสื่อสาร (สุรศักดิ์ ปาเฮ,
2556) รวมถึงอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ถือเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม นวัตกรรม โครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ ด้ วยเหตุนี ้การปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมตามศัก ยภาพและความถนัด สาหรั บ เยาวชนไทยจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญยิ่งที่จะเสริมสร้ างให้ เยาวชนไทยมีความรู้และทักษะด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ชูกิจ ลิมปิ จานงค์ ,
2562) ซึ่งสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนตามตัวชีว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ม่งุ เน้ นให้
ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาความคิดทังความคิ
้
ดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกั ษะที่สาคัญทังทั
้ กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้ นคว้ าและสร้ างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู้ สามารถแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์ พยานที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถสื่อสารและทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่นกั เรี ยนจะประสบ
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ความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายได้ นนั ้ อยู่บนความรับผิดชอบของครูวิทยาศาสตร์ ที่จะต้ องพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ มีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เป็ นการจัดการศึกษา
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ สงู ขึ ้น (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2550) โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 7ขัน้ ที่เน้ นขันตอนการทบทวนความรู
้
้ เดิม จากนันครู
้ เร้ าความสนใจ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะสารวจ ค้ นหาคาตอบ เมื่อผู้เรี ยนได้ คาตอบแล้ วจะช่วยกันระดมสมอง อธิบาย
ความรู้ที่ได้ จากนันครู
้ จะตั ้งคาถามหรื อสร้ างสถานการณ์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ขยายความรู้ (ชนิดา ทาทอง, 2549) ซึง่ การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้รูปแบบนี ้จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่ อีกทังน
้ าความรู้ที่ได้ ไป
เชื่อมโยงและแก้ ปัญหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องในชีวิตประจาวัน ทาให้ การเรี ยนรู้ของผู้ เรี ยนมีความคงทนและ
ยาวนาน เนื่องจากผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง นอกจากนี ้การจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
7ขัน้ จะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนสูงขึ ้นได้ (Eisencraft,
2003) เทคนิคการสอนแบบทานาย สังเกต อธิบาย คือ วิธีการ กลอุบาย ศิลปะวิธีการสอนที่เริ่มต้ นด้ วยการให้ นกั เรียน
ได้ ทานาย (Predict: P) ก่อนการเรี ยนรู้ เนือ้ หา แล้ วได้ ทดสอบสิ่งที่ทานายไว้ ด้วยการสังเกต (Observe: O) และใน
ขัน้ ตอนสุดท้ ายนักเรี ยนนาสิ่งที่สังเกตได้ มาอธิบาย (Explain: E) ซึ่งเป็ นวิธีการที่มีความสาคัญต่อทัง้ ครู ผ้ ูสอนและ
ผู้เรี ยน คือ ทาให้ ครูได้ ทราบประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยนจากขันตอนการท
้
านาย และทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างองค์ความรู้
ด้ วยตัวเองหรื อคิดเป็ น ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปราย (White & Gunstone, 1992: 59 อ้ าง
ถึงใน ดารารัตน์ วังโน) อีกทังยั
้ งส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ อีกด้ วย
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริม
ด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ สงู ขึ ้นหรื อไม่อย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนเคมี เรื่ อ ง สารละลาย ก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ย นของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต
อธิบาย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต
อธิบาย
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต
อธิบาย เรื่ อง สารละลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมีหลังเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
2. นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต
อธิบาย เรื่ อง สารละลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมีหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่กาลังศึกษาในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 6 ห้ อง นักเรี ยนจานวน 92 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 19 คน ได้ มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้มีแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
One Group Pretest –Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรี ยน
Pretest
Experimental
Posttest
E
T1
X
T2
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแบบแผนการวิจยั
E หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experimental group)
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
X หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริมด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. การจัด การเรี ย นรู้ แบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ 7ขัน้ เสริ ม ด้ ว ยเทคนิ ค การท านาย สัง เกต อธิ บ าย เรื่ อ ง
สารละลาย สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
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1. ก่อนการทดลอง ให้ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เพื่อนาคะแนนมา
วิเคราะห์เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
2. ผู้วิจยั ดาเนินการสอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ ม
ด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย เรื่ อง สารละลาย จานวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง รวมทังหมด
้
5 สัปดาห์
3. เมื่อสิน้ สุดการทดลอง ทาการทดลองหลังเรี ยน โดยให้ นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเคมีชดุ เดิมกับทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อนาคะแนนมาวิเคราะห์เป็ นคะแนนหลังเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต
อธิบาย
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย
ผู้วิจยั ได้ ตรวจให้ คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเป็ นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้ อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี หลังเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ด้ วยการ
ทดสอบ t-test for Independent sample ปรากฏผลดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการ
ทานาย สังเกต อธิบาย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 11.58 คิดเป็ นร้ อยละ 30.60 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 23.37 คิดเป็ นร้ อยละ 77.89 ซึง่ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต
อธิบาย
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย
ผู้วิจยั ได้ ตรวจให้ คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเป็ นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้ อย
ละ ทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยการทดสอบ t-test for
dependent sample ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริมด้ วยเทคนิคการทานาย
สังเกต อธิบาย
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
เลขที่
คะแนน
ร้ อยละ
คะแนน
ร้ อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
12
12
11
10
12
12
12
11
11

40.00
43.33
40.00
40.00
36.67
33.33
40.00
40.00
40.00
36.67
36.67

23
26
27
26
25
23
24
23
24
23
24

76.67
86.67
90.00
86.67
83.33
76.67
80.00
76.67
80.00
76.67
80.00

12

11

36.67

23

76.67

13

11

36.67

24

80.00

14

10

33.33

20

66.67

15

12

40.00

20

66.67

16

12

40.00

23

76.67

17

13

43.33

23

76.67

18

10

33.33

20

66.67

19

13

คะแนนเฉลี่ย

11.58

43.33
30.60

23
23.37

76.67
77.89

S.D.

0.96

1.92
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ อง สารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริมด้ วยเทคนิคการทานาย
สังเกต อธิบาย
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
ร้ อยละ
t-test
ก่อนเรี ยน
30
11.58
0.96
30.60
27.40**
หลังเรี ยน
30
23.37
1.92
77.89
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการ
ทานาย สังเกต อธิบาย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 11.58 คิดเป็ นร้ อยละ 30.60 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 23.37 คิดเป็ นร้ อยละ 77.89 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลัง พบว่าคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ องสารละลาย ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย
สังเกต อธิบาย พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏ จักรการเรี ยนรู้ 7E เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย
สังเกต อธิบายมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 11.58 คิดเป็ นร้ อยละ 30.60 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 23.37
คิดเป็ นร้ อยละ 77.89 ซึ่งเมื่อทดสอบสมมติฐานคะแนนหลังเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 และเมื่อ
เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเคมี เรื่ องสารละลาย ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริมด้ วยเทคนิคการ
ทานาย สังเกต อธิบาย พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 11.58 คิดเป็ นร้ อยละ 30.60 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยน เท่ากับ 23.37 คิดเป็ นร้ อยละ 77.89 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
และเมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริมด้ วยเทคนิคการทานาย สังเกต อธิบาย เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความ
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คิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการนาเสนอสถานการณ์ และให้ นกั เรี ยนทานายว่าจะเกิด
อะไรขึ ้น ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นกั เรี ยนทานาย แล้ วให้ นกั เรี ยนสังเกตสถานการณ์ดงั กล่าว โดยให้ นกั เรี ยน
ลงมือทดลอง สังเกตหรื อหาวิธีพิสูจน์เพื่อหาคาตอบจากสถานการณ์ ที่ครูสร้ างขึ ้น หลังจากนันให้
้ นักเรี ยนบอกสิ่งที่
นักเรี ยนสังเกตได้ จากการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวนัก เรี ยนเอง ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) อีกทัง้ ผู้เรี ยนยังได้ ฝึกทักษะการคิดที่
หลากหลาย ครบทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม และได้ ร้ ูจกั การทางานร่วมกับผู้อื่น
ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคทานาย สังเกต อธิบาย มีขนตอนที
ั้
่สาคัญทังหมด
้
7
ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ เดิม เป็ นขันที
้ ่ครูรับรู้ว่านักเรี ยนรู้อะไรบ้ างในเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน โดย
ตั ้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงความรู้ เดิมออกมา ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เร้ าความสนใจ เป็ นขัน้ ที่ครู ให้ นักเรี ยนสังเกต
ปรากฏการณ์จากการสาธิตหรื อสื่อที่เกี่ยวข้ องน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความตืน่ เต้ นและสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะเรี ยน หรื อเรื่ องที่เกิดจากความสงสัย ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สารวจและค้ นหา เมื่อนักเรี ยนทาความเข้ าใจในประเด็นหรื อ
คาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้ แล้ วก็มีการวางแผนกาหนดแนวทางควรสารวจตรวจสอบ ตั ้งสมมติฐาน กาหนด
ทางเลือกที่เป็ นไปได้ สงั เกต ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล บันทึกข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลวิ ธีการตรวจสอบอาจทา
ได้ หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรม ขันที
้ ่ 4 ขันอธิ
้ บาย เมื่อนักเรี ยนได้ ข้อมูลมาอย่างเพียงพอจากการสารวจ
ตรวจสอบแล้ วจึงนาข้ อมูลข้ อสนเทศที่ได้ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล แล้ วเปรี ยบเทียบกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ และ
นาเสนอผลที่ได้ ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้ างตาราง ฯลฯ ขันที
้ ่ 5 ขันขยายความคิ
้
ด เป็ นโอกาสของนักเรี ยนที่จะ
ได้ การนาความรู้ที่สร้ างขึ ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรื อแนวคิดที่ได้ ค้นคว้ าเพิ่มเติม หรื อนาข้ อสรุปที่ได้ ไปใช้ อธิบาย
สถานการณ์หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ ทาให้ เกิดความรู้สึกกว้ างขวางขึ ้น ขั น้ ที่ 6 ขันประเมิ
้
นผล เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้
ด้ วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรี ยนมีความรู้อะไรบ้ างอย่างไร และมากน้ อยเพียงใดจากขันนี
้ ้ จะนาไปสู่การนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ ในด้ านอื่น ๆ โดยครูอาจให้ ทาแบบฝึ กหัด และขันที
้ ่ 7 ขันน
้ าความรู้ไปใช้ เป็ นขันที
้ ่ครูจดั เตรี ยมโอกาสให้
นักเรี ยนได้ นาสิ่งที่ได้ เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
สอดคล้ องกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ แบบการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry based learning) เป็ น
กระบวนการที่นกั เรี ยนจะต้ องสืบค้ น เสาะหา สารวจตรวจสอบ และ ค้ นคว้ าด้ วยวิธีการต่างๆ จนทาให้ นกั เรี ยนเกิด
ความเข้ าใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้นนอย่
ั ้ างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้ างเป็ นองค์ความรู้ของนักเรี ยนเอง และ
เก็บเป็ นข้ อมูลไว้ ในสมองได้ อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ ได้ เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้ า (กุศลิน มุสิกุล.
2561) และสอดคล้ องกับทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructionism) 4 หลักสาคัญ (สุชิน เพ็ชรักษ์ .
2548) คือ 1) หลักการที่ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลักการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี Constructionism คือ การให้
ผู้เรี ยนลงมือสร้ างสิ่งของหรื อ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ได้ ปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมภายนอกที่ มี
ความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ ในตัวของผู้เรี ยนเองกับประสบการณ์ และสิ่งแวดล้ อมภายนอก
สามารถเชื่อมโยงและสร้ างเป็ นองค์ความรู้ ใหม่ 2) หลักการที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ หลักการตาม
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ทฤษฎีConstructionism ครูต้องจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยน
ด้ วยตนเอง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายและเรี ยนรู้อย่างมีความสุข สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบั
ความรู้ เก่าได้ ส่วนครู ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ช่วยและคอยอานวยความสะดวก 3) หลักการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้ อม หลักการนี ้เน้ นให้ เห็นความสาคัญของการเรี ยนรู้ร่วมกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่าคนเป็ นแหล่งความรู้อีกแหล่ง
หนึ่งที่สาคัญ การสอนตามทฤษฎี Constructionism เป็ นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรี ยมคนออกไปเผชิญโลก ถ้ า
ผู้เรี ยนเห็นว่าคนเป็ นแหล่งความรู้สาคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัว
และทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) หลักการใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ หลักการนีเ้ น้ นการใช้
เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้ วยตนเอง เป็ นผลให้ เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรี ยน เรี ยนรู้ว่าจะ
เรี ยนรู้ได้ อย่างไร (Learning how to Learn) หลักการของทฤษฎี Constructionism เป็ นการเรี ยนรู้ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนลง
มือปฏิบตั ิหรื อสร้ างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ดังนันเครื
้ ่ องมือที่ใช้ ต้องมีลกั ษณะเอื ้อต่อการให้ ผ้ เู รี ยนนามาสร้ างเป็ น
ชิ ้นงานได้ สาเร็ จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผู้เรี ยน กล่าวโดยสรุปก็คือเครื่ องมือทุกชนิดที่สามารถทาให้
ผู้เรี ยนสร้ างงานหรื อลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ เป็ นเครื่ องมือที่สอดคล้ องตามหลักการทฤษฎี Constructionism ดังนัน้
จากเหตุผลข้ างต้ นจึงสนับสนุนให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7ขัน้ เสริ มด้ วยเทคนิคการทานาย
สังเกต อธิบาย ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้รูปแบบหนึ่งที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อประสบการณ์เรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกคิดแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง อีกทังยั
้ งช่วยให้
ผู้เรี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู้ ทงเนื
ั ้ อ้ หา หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการได้ ลงมือปฏิบตั ิ สามารถสร้ างสรรค์องค์ความรู้ได้
ด้ วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็ นการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืน และส่งผลให้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิสร ต้ นสีนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ จิรา
จูม พลหล้ า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ วม และนายธรรมนูญ ผ่ า นสาแดง คุณ ครู พี่ เ ลี ย้ ง ซึ่ง ได้ ก รุ ณ าให้ ค าแนะน าและ
ตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องต่าง ๆ จนงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนฉบับนี ้มีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรี ยนท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทุกท่าน
ที่อานวยความสะดวก ให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือ และเป็ นกาลังใจ และขอขอบน ้าใจนักเรี ยนทุกคนที่ให้ ความร่วมมือ
ในการดาเนินงานวิจยั ในครัง้ นี ้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ น
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์ พิทยา อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธานี จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยนทัง้ หมด 26 คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ แบบ
แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย 1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล จานวน 15 แผน มีค่าความเที่ยงตรงทังฉบั
้ บเท่ากับ 1.00 2)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.91 3) แบบวัดความพึงพอใจ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบที แบบไม่ อิสระ และการทดสอบแบบ One Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1). การ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ
8.35 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 23.96 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน พบว่า คะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2). การศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล วิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ทัง้ 3
ด้ าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยตามลาดับได้ ดงั นี ้ 1) ด้ านบรรยากาศในการ
จัดการเรี ยนรู้ 2) ด้ านกิจกรรมการเรี ยน และ 3) ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ
คาสาคัญ: รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี
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Abstract
The purpose of this research was to study and comparative of chemistry achievement of grade
11 students by using CIPPA model on electrochemistry. The research sample group consisted of 26
students of grade 11 in the second semester of academic year 2020 at Phibunrakpittaya School, Phibunrak
district, Udon-Thani that selected by cluster random sampling. This study design was one-group pretestposttest design. The instrument of this study were 1) 15 lesson plans on electrochemistry by using the
CIPPA model that confidence value was 1.00, 2) the chemistry achievement test that confidence value
was 0.91, and 3) the questionnaire of attitude toward learning with the CIPPA model that confidence value
was 0.82. The data were analyzed for mean, standard deviation, percentage and hypothesis test for
compare chemistry achievement of electrochemistry after learning higher than before learning by t-test for
dependent sample and One sample t-test for test of attitude toward learning by using the CIPPA model.
The results of this research were as follows: 1 ). the result of compare chemistry achievement of
electrochemistry of grade 11 students by using the CIPPA model were the pre-test score 8.35 and the
post-test score 23.96 when compare between before and after the result was after learning higher than
before learning in significance at the 0.05 level. 2). The results of the attitude toward learning by using the
CIPPA model of grade 11 students was the attitude toward learning overall rating at high level that sort
from most to least were 1) phase of learning management atmosphere, 2) phase of learning activities, and
3) phase of learning benefit.
Keywords: CIPPA model; Chemistry achievement
บทนา
การศึกษาจัดเป็ นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ อาจกล่าว
ได้ ว่ า การพัฒ นาประเทศขึ น้ อยู่กับ ความสาเร็ จของการพัฒ นาหรื อ คุณ ภาพของคน จะเห็ น ได้ จ ากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยั่งยืน ให้ เกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ จะต้ องให้ ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้ เข้ มแข็งและมีพลัง
เพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทังในระยะกลางและระยะยาว
้
โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้ มีการ
เตรี ยมความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สาคัญที่สุดคือทักษะการเรี ยนรู้ และการ
เสริมสร้ างปั จจัยแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ ทงในเชิ
ั้
งระบบและโครงสร้ างของสังคมไทยให้ มี
ภูมิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2560 - 2564)
นอกจากนี ้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติแ ละเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัด กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (1) จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา (3) จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริงฝึ กการปฏิบตั ิให้ ทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ ร้ ูอย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝั งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา (5) ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้
้
การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ ผู้สอนและผู้เรี ยนอาจเรี ยนรู้
ไปพร้ อมกันจากสื่อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลาทุกสถานที่
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั มุ่งเน้ นความสาคัญที่ตวั ผู้เรี ยนโดยเปิ ดโอกาสให้ เลือกเรี ยนตามความ
ถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรี ยนรู้ พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ และ
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่ างเต็มที่ รวมทังปลู
้ กฝั งความมีคณ
ุ ธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน เกิดการเรี ยนรู้ และเกิดทักษะต่าง ๆ จากการเรี ยน
มีหลายวิธี เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบตั ิ ,การสอนอภิปราย,การสอนสัมมนา และการสอนโดยให้
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544)
การจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบซิปปาโมเดล เป็ นการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้
ความคิด และการตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ สามารถสร้ างความรู้ ค้ นพบความรู้ ได้ ด้วยตนเอง นักเรี ยนมีบทบาทมากใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และผู้เรี ยนสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งคิดค้ นขึ ้นโดย ทิศนา แขมมณี (2543) และ
คณะซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นทฤษฎีที่ใช้ สอนทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด การเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางต้ องให้ เขาเกิดกระบวนการคิดด้ วย ถ้ าหาก ทากิจกรรมอะไรก็ตามแล้ วไม่เกิดการคิดก็ไม่น่าจะเป็ น
การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ 7 ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 1) การทบทวนความรู้เดิม ขันที
้ ่
2) การแสวงหาความรู้ใหม่ ขันที
้ ่ 3) การศึกษาทาความเข้ าใจข้ อมูล / ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ขันที
้ ่ 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้ าใจกับกลุ่ม ชันที
้ ่ 5) การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขันที
้ ่ 6) การแสดงผลงาน
ขันที
้ ่ 7) การประยุกต์ใช้ ความรู้ การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิปปา สามารถส่งเสริ ม ให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
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การเรี ยนรู้ทงทางด้
ั้
านกาย สติปัญญา และสังคม การมีส่วนร่วมทางด้ านอารมณ์นนั ้ ความจริงแล้ วมีเกิดขึ ้นควบคู่ไปกับ
ทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ น ทางด้ านกาย สติปัญญา และสังคม ซึ่งหากครูสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตาม
หลักดังกล่าวแล้ ว การจัดการเรี ยนการสอนของครู ก็ จะมีลักษณะที่ผ้ ูเรี ยนเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้ จริ ง และสามารถ
ส่งเสริมผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้น (สุรีภรณ์ บุญแท้ . 2550, วรางคณา ผิวหูม. 2552)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาเคมีสูงขึน้ หรื อไม่
อย่างไร และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเมลอยู่ในระดับใด ทังนี
้ ้ผล
การศึกษาเพื่อส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนโดยเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ส่งเสริ มการส่งองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ องเคมีไฟฟ้า ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ
ซิปปาโมเดล วิชาเคมี เรื่ องเคมีไฟฟ้า
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนที่เรี ยนรู้ โดยใช้ รู ปแบบการสอนแบบซิป ปาโมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนที่เรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้า หลังเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู้อยู่ในระดับมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพิบลู ย์รักษ์ พิทยา อาเภอพิบลู ย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี ปี การศึกษา 2563 จานวน 2 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
42 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั เป็ นนักเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้ องเรี ย น จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
26 คน ซึ่งได้ มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้มีแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
One Group Pretest – Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
X
T2
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
X หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้า
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ก่อนการทดลองให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
เคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ตรวจให้ คะแนนเป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
2. ผู้วิจยั ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบ
การสอนแบบซิปปาโมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้าที่สร้ างขึ ้นจานวน 15 แผน โดยให้ นกั เรี ยนเรี ยนและปฏิบตั ิตามกิจกรรมต่าง
ๆ ตามขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล
3. เมื่อสิ ้นสุดการทดลองจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แล้ ว นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี
เรื่ อง เคมีไฟฟ้าชุดเดิมที่ทดสอบก่อนเรี ยนไปทดสอบนักเรี ยนอีกครัง้ และให้ นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบซิปปา ตรวจให้ คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีและตรวจให้ คะแนน
ความพึงพอใจเป็ นคะแนนหลังเรี ยน จากนัน้ นาผลคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ต่อไป
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา ผู้วิจยั ได้ ตรวจให้ คะแนนก่อนเรี ยนและหลัง
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เป็ นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้ อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยการทดสอบ t-test for dependent sample ปรากฏผล
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา
̅
การทดสอบ
N
S.D.
S.D.d
t
Sig
X
d̅
ก่อนเรี ยน
26
8.35
2.45
15.62
3.50
22.75*
0.0000
หลังเรี ยน
26
23.96
2.65
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีก่อนเรี ยนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.35 หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.96 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล วิชาเคมี เรื่ องเคมีไฟฟ้า
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ
ซิปปาโมเดล วิชาเคมี เรื่ องเคมีไฟฟ้า โดยผู้วิจยั ตรวจให้ คะแนนตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบบ Liket Scale คือ
5 มีความพึงพอใจมากที่สดุ , 4 มีความพึงพอใจมาก, 3 มีความพึ งพอใจปานกลาง, 2 มีความพึงพอใจน้ อย และ 1 มี
ความพึงพอใจน้ อยที่สดุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที
แบบไม่อิสระ และการทดสอบแบบ One Sample t-test และแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ ได้ แก่ 4.50 5.00 หมายถึงระดับความพึง พอใจมากที่สุด 3.50 - 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก 2.50 - 3.49 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.50 - 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้ อย 1.00 - 1.49 หมายถึงระดับความพึง
พอใจน้ อยที่สดุ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล วิชาเคมี เรื่ องเคมีไฟฟ้า
ระดับความพึงพอใจ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ข้ อที่
รายการ
มาตรฐาน
แปลผล
(𝑥̅ )
(S.D.)
1. ด้ านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้
1.1 บรรยากาศของการเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4.31
0.61
มาก
1.2 บรรยากาศของการเรี ยนทาให้ นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 4.00
0.56
มาก
1.3 บรรยากาศของการเรี ยนทาให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน
3.92
0.68
มาก
1.4 บรรยากาศของการเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมได้ อย่างอิสระ
4.12
0.51
มาก
1.5 บรรยากาศของการเรี ยนทาให้ นกั เรี ยนเกิดความคิดที่หลากหลาย
4.31
0.54
มาก
รวมด้ านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้
4.13
0.60
มาก
2. ด้ านกิจกรรมการเรี ยน
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื ้อหา
4.04
0.65
มาก
2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
3.89
0.64
มาก
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
4.15
0.60
มาก
2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
4.27
0.76
มาก
2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจในเนื ้อหามากขึ ้น
4.12
0.80
มาก
รวมด้ านกิจกรรมการเรี ยน
4.09
0.71
มาก
3. ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับจากการจัดการเรี ยนรู้
3.1 การจัดการเรี ยนรู้ทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาได้ นาน
3.73
0.71
มาก
3.2 การจัดการเรี ยนรู้ชว่ ยให้ นกั เรี ยนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ วยตนเองได้
4.08
0.62
มาก
3.3 การจัดการเรี ยนรู้ทาให้ นกั เรียนนาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ ในวิชาอื่น ๆ
4.08
0.55
มาก
3.4 การจัดการเรี ยนรู้ทาให้ นกั เรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สงู ขึ ้น
4.15
0.66
มาก
3.5 กิจกรรมการเรียนรู้นี ้ทาให้ นกั เรี ยนได้ ทางานร่วมกับผู้อื่น
4.19
0.74
มาก
รวมด้ านประโยชน์ที่ได้ รับ
4.05
0.68
มาก
โดยรวมทัง้ 3 ด้ าน
4.09
0.66
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล เรื่ อ ง เคมี ไฟฟ้ า นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ ด้ าน
บรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ เท่ากับ 4.13 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้ านกิจกรรมการเรี ย น เท่ากับ 4.09 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เท่ากับ 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
และความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 4.09 มีความพึงพอใจในระดับมาก
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ องเคมีไฟฟ้า และความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.35 หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.96 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาเคมี เรื่ อง เคมีไฟฟ้า หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล วิชาเคมี เรื่ องเคมีไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล เรื่ อ ง เคมี ไฟฟ้ า นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ ด้ าน
บรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ เท่ากับ 4.13 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้ านกิจกรรมการเรี ยน เท่ากับ 4.09 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เท่ากับ 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
และความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 4.09 มีความพึงพอใจในระดับมาก
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล เรื่ อง เคมีไฟฟ้า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ 3 ด้ าน คือ ด้ านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ , ด้ านกิจกรรมการเรี ยน, ด้ านประโยชน์ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล ผู้วิจัยได้ จัดการเรี ยนรู้ ตามขัน้ ตอนการจัดการ
เรี ยนรู้ 7 ขันตอน
้
ตามรูปแบบของซิปปา คือ ขันที
้ ่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ เดิม เป็ นขันที
้ ่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงประสบการณ์
เดิม หรื อความรู้เดิมโดยวิธีสนทนาซักถาม ให้ เล่าประสบการณ์หรื อแสดงความรู้เดิมออกเป็ นแผนภูมิโครงสร้ างความรู้
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(Graphic Organizer) ซึ่งในขัน้ นีท้ าให้ ผ้ ูวิจยั ได้ ร้ ู ถึงความรู้ ความเข้ าใจพืน้ ฐานของนักเรี ยนว่ามีพื ้นฐานความรู้มาก
น้ อยเพียงใดในเรื่ องที่กาลังจะเรี ยน ขันที
้ ่ 2 ขันแสวงหาความรู
้
้ ใหม่ ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยนได้ จดั กิจกรรมโดยเน้ นกิจกรรมการ
ทดลองเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นคว้ าหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผู้วิจยั จะค่อยให้ คาแนะในการทากิจกรรมการทดลอง
จนสรุ ปผลการทดลองเพื่อให้ นักเรี ยนสรุปความรู้ ที่ได้ จากการทดลอง ในขัน้ นีน้ ักเรี ยนมีความตื่นเต้ นในการทาการ
ทดลองและลุ้นตลอดเวลาว่าการทดลองจะเป็ นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ หรื อไม่อย่างไร ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ทาความเข้ าใจ
ข้ อมูล / ความรู้ใหม่ ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั พยายามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสืบค้ นข้ อมูลเพื่อนามาอภิปราผลการทดลอง/กิจกรรมที่
นักเรี ยนได้ ทา เพื่อให้ นักเรี ยนทาความเข้ าใจความรู้ ใหม่แล้ วเชื่อมโยงกับความรู้ เดิม จะสังเกตได้ ว่าในขัน้ ตอนนี ้
นักเรี ยนจะสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้ จากการทดลอง/กิจกรรมเชื่อมโยงกับหลักการ ทฤษฎี ที่นกั เรี ยนได้ สืบค้ นมา
และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้ ของตนเอง ขัน้ ที่ 4 ขัน้ แลกเปลี่ยนความรู้ เป็ นขัน้ ที่ให้ นักเรี ยนได้ แลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้ าใจซึ่งกันและกัน และให้ กลุ่มช่วยกันตรวจสอบความรู้ ความเข้ าใจระหว่างกัน ขัน้ ที่ 5 ขัน้ สรุ ปและจัดระเบียบ
ความรู้ ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนได้ สรุปประเด็นสาคัญ ทังความรู
้
้ เดิมและความรู้ใหม่ โดยจัดระเบียบความรู้ ให้ ง่ายการ
จดจา ขันที
้ ่ 6 ขันปฏิ
้ บตั ิ/แสดงผลงาน ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนสร้ างผลงานของตนขึ ้นแล้ วนาเสนอผลการเรี ยนรู้ของ
ตนเอง ซึ่งในขันนี
้ ้นักเรี ยนได้ เกิดกระบวนการคิดสร้ างสรรค์เพื่อสร้ างชิ ้นงานในการนาเสนอให้ ดีที่สดุ และเพื่อนเข้ าใจ
ได้ ง่ายและขันที
้ ่ 7 ขันประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ เป็ นขันที
้ ่ให้ นักเรี ยนได้ ฝึกฝนการนาความรู้ ไปใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
เพิ่มความชานาญ ความเข้ าใจ ความสามารถในการแก้ ปัญหาและความจาในเรื่ องนันๆ
้ ซึ่งในขันนี
้ ้ทาให้ ผ้ วู ิจยั ทราบ
ถึงองค์ความรู้ของนักเรี ยนและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบ
ของซิปปาเป็ นการจัดการเรี ยนที่เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่โดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นให้ นักเรี ยนศึกษาค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง การมีส่วนร่ วมในการสร้ างความรู้ การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การได้ เคลื่อนไหวทางกาย เป็ นต้ น และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ ดัง กล่ า ว เป็ น วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ แ ปลกใหม่ ท าให้ บ รรยากาศใน การเรี ย นรู้ เต็ ม ไปด้ ว ยความ
กระตือรื อร้ น ตื่นเต้ น ไม่เบื่อหน่าย นักเรี ยนได้ ใช้ ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
มีอิสระในการตัดสินใจในการตอบคาถาม และการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง ทาให้ นักเรี ยนเกิดความภาคภู มิ ใ จ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบซิปปาเป็ นรูปแบบของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของการเรี ยนรู้
รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมทางด้ านร่ างกาย ด้ านสติปัญญา ด้ านสังคม และทางด้ านอารมณ์ (ทิศนา แขม
มณี. 2545) ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดรูปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางคือการสอนโดย
ให้ นกั เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ กับปรัชญาเบื ้องต้ นของการจัดการศึกษาที่ว่าต้ องจัดให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาครบ
ทัง้ 4 ด้ าน คือ ด้ านร่างกาย ด้ านอารมณ์ด้านสังคม และด้ านสติปัญญา ดังนันจึ
้ งทาให้ นกั เรี ยนที่เรี ยนด้ วยการจัดการ
เรี ยนรู้ในรูปแบบซิปปาโมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนและมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
386

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิสร ต้ นสีนนท์ อาจารย์ ที่ปรึ กษา คุณครู รุ่ ง
นภาลัย ราชภักดี และคุณครูอภิญญา เที่ยงธรรม คุณครูพี่เลี ้ยง ที่กรุณาให้ คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือ ทาให้
งานวิจยั ฉบับนี ้มีความสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์
พิทยา อาเภอพิบูลย์ รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ที่ให้ ความร่ วมมือในการดาเนินการวิจัยเป็ นอย่างดี ขอบพระคุณบิดา
มารดา รวมทัง้ ญาติพี่น้องทุกท่าน ที่คอยให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการศึกษาเล่าเรี ยน และท้ ายที่สดุ นี ้ขอ
กราบขอบพระคุณคุณครูและอาจารย์ที่ได้ อบรมสัง่ สอนศิษย์ วางรากฐานความรู้ให้ แก่ศิษย์
เอกสารอ้ างอิง
กาญจนา กาฬภักดี. (2550). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและค่านิ ยมทางวิ ทยาศาสตร์ ดา้ นการมีเหตุผลของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 2 ด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบซิ ปปา [สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ทิศนา แขมมณี. (2534). ชุดกิ จกรรมการสอนและฝึ กทักษะกระบวนการกลุ่ม ชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 6.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
_______. (2542). การจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง: ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL).
วารสารวิ ชาการ, 27, 1-17.
_______. (2543). เอกสารประกอบการสอนการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง. คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_______. (2553). ศาสตร์ การสอน: องค์ความรู้เพือ่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ทีม่ ีประสิ ทธิ ภาพ.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
_______. (2557). ศาสตร์ การสอน:องค์ความรู้เพือ่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ทีม่ ี ประสิ ทธิ ภาพ (พิมพ์ ครัง้ ที่ 17).
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา ฤทธิ. (2558). การเปรี ยบเทียบมโนมติ เรื ่อง การสืบพันธุ์และการเจริ ญเติ บโตของสัตว์ และความสามารถใน
การคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 5 ทีเ่ รี ยนด้วยการเรี ยนแบบซิ ปปาเสริ มด้วยเทคนิคการ
อุปมาและการเรี ยนแบบปกติ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). จิ ตวิ ทยาบริ หารงานบุคคล. ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก. หน้ า 1-23.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิ ธีการวิ จยั ทางพฤติ กรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 7). สานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริทรวิโรฒ.
387

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

วรางคณา ผิวหูม. (2552). การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรี ยนรู้เรื ่อง การจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้
รูปแบบซิ ปปา (CIPPA model) ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 5. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต].
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579.
http://www.reo2.moe.go.th/home/images/pdf/EducationPlan2560-2579.pdf
สุรีภรณ์ บุญแท้ . (2550). การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ เรื ่อง น้าและอากาศ ทักษะ
กระบวนการ ทางวิ ทยาศาสตร์ ขนั้ พืน้ ฐาน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 3 ทีไ่ ด้รับ
การสอนแบบซิ ปปากับ การสอนแบบปกติ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

388

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
Development of a set of learning activity lessons to promote analytical thinking
according to the 5-steps learning process on Human Body for 8th grade students
กิตติยา ทวีผล1* ยุวดี อินสาราญ2 เนตรชนก จันทร์ สว่ าง3
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1
อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2
*Corresponding author: E-mail: taweepolkittiyabew@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5
ขันตอน
้
เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ ของชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
การเรี ยน เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคเรี ยนที่ 1/2564 โรงเรี ยนพญารามวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม ได้
จานวน 1 ห้ อง คือห้ องชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/1 มีนักเรี ยน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ ชุด
กิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ จานวน 2 หน่วย ได้ แก่
เรื่ องระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหายใจ แบบทดสอบจานวน 2 ชุด ได้ แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ ซาโน่ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่าทีแบบกลุ่มเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1)
ชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ เหมาะสมมากที่ สุด ค่ าเฉลี่ ย 4.52 และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และมี ประสิ ทธิ ภาพ 79.81/76.81 2)
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรม; กระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน;
้
การคิดวิเคราะห์
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Abstract
The objectives of this research study were to develop a set of learning activity lessons on
Human body in science subject of 8th grade student that promote analytical thinking based on the 5steps learning process to meet efficiency 75/75, and to compare academic achievement on Human
body and analytical thinking of the students that use a set of learning activity lessons on Human body
based on the 5-step learning process between the after using and the criteria at 70 percentage. The
sample group consisted of 23 students of 8th grade students in Phayaram Witthaya School. The
research instruments consisted of 2 sets of Learning Activities based on the 5-step learning process on
Human body in 8th grade science subject with the quality of the lesson activity at the highest quality
(4.52), Achievement Test and analytical thinking based on Marzano were employed. The research
data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation and one sample t-test. The
results of this research study; firstly efficiency of the set of learning activity based on the 5-step learning
process was found that the efficiency of the process (E1) was 79.81 and the result efficiency (E2) was 76.8.
Secondly results of comparison between academic achievement and analytical thinking with criteria of 70
percentage threshold was statistically higher than those criteria significant at the .05 level.
Keywords: Set of learning activities; 5-step learning process; Analytical thinking
บทนา
วิทยาศาสตร์ มีความสาคัญ ต่อสังคมในปั จจุบันและอนาคตอย่างมากเนื่องจากวิทยาศาสตร์ มีความ
เชื่อมโยงในการดารงชีวิตในปั จจุบนั ของมนุษย์ จะเห็นได้ ชดั ว่าวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความสาคัญมากโดย
เน้ นความสามารถทางการดารงชีวิต การวิเคราะห์ กระบวนการคิดเพื่อค้ นหาความรู้และแก้ ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้
เน้ นในเรื่ องกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ใหม่มีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงและเน้ น ทักษะกระบวนการต่าง ๆ โดยการ
ค้ นพบด้ วยตนเองทุกขันตอนและทุ
้
กกิจกรรม เมื่อผู้เรี ยนได้ ทากิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนนันเกิ
้ ดองค์ความรู้
ด้ วยตนเองและที่สาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนจะต้ องเหมาะสมกับช่วงอายุและระดับชัน้ เพื่อให้ จัดการ
เรี ยนการสอนได้ อย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจกับผู้เรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดการเรี ยนการสอนที่มีแบบบรรยายทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึน้ ครูยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง ถ่ายทอดความรู้ที่เน้ นการฝึ กท้ องจา
การให้ ข้อมูลเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยฝึ กให้ มีการสอนให้ นกั เรี ยนคิดและวิเคราะห์ตาม ขาดการฝึ กปฏิบตั ิ ขาดการ
ฝึ ก กระบวนการคิ ด กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ ซึ่งเป็ น การคิ ด พื น้ ฐานที่ น าไปสู่ ก ารคิ ด ขัน้ สูง แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยเฉพาะเรื่ อง ร่ างกายของ
มนุษย์ที่มีคะแนนค่อนข้ างต่า จากการวัดประเมินของผู้สอน โดยปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นจากการสัมภาษณ์
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2563 และการสัมภาษณ์ครูประจารายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนพญา
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รามวิท ยา ปี ก ารศึก ษา 2563 (วิย ะดา ขอนดู่ , สัม ภาษณ์ ) การจัด การเรี ย นรู้ ข องครู ผ้ ูสอนที่ ผ่านมานักเรี ย น
ส่วนมากจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่ดีเท่าที่ควร และพบว่าครูผ้ สู อนส่วนใหญ่ยงั จัดการเรี ยนการสอนโดยไม่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่กลับยึดตัวครู หลักสูตร เนื ้อหาวิชา สื่อ และการวัดผลเป็ นหลัก การมุ่งเน้ นเนื ้อหาทาให้
ผู้เรี ยนไม่ได้ พฒ
ั นาสมอง ไม่ได้ ใช้ ความคิด และไม่ได้ สร้ างความรู้ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี , 2547) จากปั ญหา
ต่างๆ ที่กล่าวมาทาให้ เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ยงั ไม่ประสบ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายเท่าที่ ควร โดยจัดการเรี ยนรู้ ในรู ป แบบใหม่ๆการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามี
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่าง ๆ มากมายที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการและความคิดสร้ างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบหนึ่งที่เหมาะสมต่อผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถส่งเสริ มและ
พัฒนา ทักษะดังกล่าวคือ การจัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
โดยมีลาดับขันตอนในการจั
้
ดการ
เรี ยนรู้ 5 ขันตอนคื
้
อ 1) ขันการเรี
้
ยนรู้ระบุคาถาม 2) ขันการเรี
้
ยนรู้แสวงหาสารสนเทศ) 3) ขันการเรี
้
ยนรู้เพื่อ สร้ าง
ความรู้ 4) ขันเรี
้ ยนรู้เพื่อสื่อสาร และ 5) ขัน้ เรี ยนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ ,
2557) ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างแท้ จริ ง
และส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมองสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปและมีประกายความคิดให้ เร่ งพัฒนาโดยกล้ าที่จะคิด กล้ าที่จะทา
มากขึ ้น และควรเร่ งให้ มีการคิดแบบระดมสมอง เพื่อช่วยแก้ ปัญหาและทาให้ ส่งเสริมการทางานร่ วมกันได้ มาก
ขึ ้น ผู้เรี ยนมีความสนุกในการคิดมากกว่าการคิดคนเดียว และมีแรงจูงใจที่จะพยายามคิดในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ (2560) การพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อ
แก้ ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า การจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การ
คิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และทาให้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน โดยในการวิจัยครัง้ นี ้
ผู้วิจยั มุ่งเน้ นที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง Marzano ของนักเรี ยนทาให้ นกั เรี ยนได้ ทางานเป็ นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน โดยนักเรี ยนในกลุ่มต้ องช่วยเหลือสมาชิกทุกคนให้ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้ เอง
ทา ให้ ผ้ ูเรี ยนมีความเข้ าใจในเนื อ้ หาและการทา กิจกรรมมากขึ ้น นอกจากนี่นักเรี ยนยังเกิดความภาคภูมิใจที่
ตนเองมีส่วนร่ วมในความสาเร็ จของกลุ่ม ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ ้น (สุปราณี วังกานนท์, 2559)
การนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มาเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เข้ ามามีบทบาทต่อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ การนาชุดกิจกรรมมาช่วย
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้
มากขึ ้น ชุดกิจกรรมยังมีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ, 2551)
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจทาการวิจัยเรื่ องการพัฒ นาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้น และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยนากระบวนการ
เรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
มาเป็ นยุทธศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง ทาให้
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เกิดการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ งและสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์เข้ าไปด้ วย ซึ่งผลการวิจยั นีจ้ ะเป็ นแนวทางของ
ครูผ้ สู อนให้ ไปใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาในวิชาเรี ยนวิทยาศาสตร์ ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่างกายของ
มนุษย์ ของชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75
2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยน เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนที่
เรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
สมมติฐานการวิจัย
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ และการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
1) ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนพญาราม
วิทยา จังหวัดสุรินทร์ จานวน 2 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยนรวม 43 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนพญา
รามวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม ได้
จานวน 1 ห้ อง คือห้ องชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/1 มีนกั เรี ยน 23 คน
การดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนวิทยาศาสตร์ แบบกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง
ร่างกายของมนุษย์ ของชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จานวน 2 หน่วย ได้ แก่ ระบบหมุนเวียนเลือด และ
ระบบหายใจ หน่วยละ 3 แผนการเรี ยนรู้ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 6 แผนการเรี ยนรู้ ใช้ เวลาจานวน 10 ชัว่ โมง
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึน้ เป็ นข้ อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตามแนวคิดของ Marzano เป็ นข้ อสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง มาวิเคราะห์ การสอน
กระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5 STEPs) จัดทาชุดกิจกรรม นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ องของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ศึกษานิยาม และวิธีการสร้ างแบบทดสอบ นา
แบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาลงความเห็นแต่ละข้ อแล้ วหาค่าดัชนี
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ความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นมาปรับแก้ ไขตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนาแบบทดสอบไปใช้ ต่อไป
3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ศึกษานิยามและวิธีการสร้ างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สร้ าง
แบบทดสอบวัด การคิ ด วิ เคราะห์ ใ ห้ ค รอบคลุม ตามแนวคิ ด ของ Marzano แบบทดสอบที่ สร้ างขึ น้ เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาลงความเห็นแต่ละข้ อแล้ วหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์
(IOC) นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นมาปรับแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนาแบบทดสอบไปใช้ ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองตามแบบ One Group Post-test Design (ไพศาล
วรคา, 2555) ดังตาราง
กลุ่ม
สิ่งทดลอง
ทดสอบหลัง
กลุ่มตัวอย่าง
X
O

X

O

หมายถึง การจัดกิจกรรมจากชุดการเรี ยนรู้
หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)

1) ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองให้ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างเรี ยนโดยใช้ ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 โดยเมือ่ ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้เสร็จในแต่ละเรื่ องของหนังสือเรียนผู้วิจยั ได้
ดาเนินการทดสอบย่อยท้ ายบทเรียนทัง้ 2 หน่วย และตรวจให้ คะแนนใบงาน รายงาน และสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรี ยน
2) เมื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้จนครบตามกาหนด ผู้วจิ ยั ให้ นกั เรี ยนทาข้ อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยน และสอบวัดการคิดวิเคราะห์ (Post-test)
3) นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดสอบไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) หาประสิทธิภาพของชุดการจัดการเรี ยนรู้ โดยหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนที่ได้ จากคะแนน
เก็บระหว่างเรี ยนกับคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบทดสอบการวัดการ
คิดวิเคราะห์ โดยคิดเป็ นร้ อยละ จากนันน
้ าผลที่ได้ มาเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (E1/E2)
2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยน
โดยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาแล้ ว เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนกับ
เกณฑ์ ร้อยละ 70 โดยวิเคราะห์หาค่า คะแนนเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t-test for one sample
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นาชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน เรื่ อง
ร่างกายของมนุษย์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75
การหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5
STEPs) เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ทาโดยไปทดลองกับกลุ่มทดลองที่เป็ น
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนพญารามวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จานวน 23 คน ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 และนาผลคะแนนจากการตรวจใบงาน หาประสิทธิภาพของกระบวนการ และคะแนนการ
ทดสอบด้ วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เป็ นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5 STEPs) เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์
ตารางที่ 1 ประสิท ธิ ภาพของชุด กิจ กรรมส่งเสริ ม การคิด วิเคราะห์ ตามกระบวนการเรี ยนรู้
ขันตอน
้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
คะแนนเต็ม คะแนนได้ คะแนน ค่าร้ อยละ
การทดสอบ
n
เฉลี่ย
(E1)
ระหว่างเรี ยน*
หลังเรี ยน

23
23
E1/E2
* คะแนนจากการทาชุดกิจกรรม

70
30

1285
530

55.87
23.04

5
ค่าร้ อยละ
(E2)

79.81
76.81
79.81/76.81

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนระหว่างเรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ
เรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยร้ อย
ละ 79.81 จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ
76.81 ดังนัน้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพ 79.81/76.81
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ ของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
หลังเรี ยนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70
หลังจากนักเรี ยนเรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5
STEPs) เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ แล้ วนาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ร้ อยละ 70 โดยใช้ t-test for One Sample ปรากฏผลในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ก ารเรี ย น เรื่ อ ง ร่ างกายของมนุษ ย์ ของนักเรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ ชุด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D
df
ร้ อยละ
t
sig
หลังเรี ยน
30
23.04
2.12
22
76.81
4.62*
0.0001
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ หลังเรี ยน เท่ากับ 23.04 คิดเป็ นร้ อยละ
76.81 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
ชุด กิ จกรรมการเรี ย นด้ วยการจัด การเรี ย นรู้ แบบกระบวนการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน เรื่ อง ร่ างกายของมนุษ ย์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุด
กิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอน หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
หลังจากนักเรี ยนเรี ยนโดยใช้ ชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(5 STEPs) เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ แล้ วนาคะแนนการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
70 โดยใช้ t-test for One Sample ปรากฏผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
ระหว่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D
df
ร้ อยละ
t
sig
หลังเรี ยน
30
22.87
2.12
22
76.23
5.00*
0.0000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ หลังเรี ยน เท่ากับ 23.04 คิดเป็ นร้ อยละ
76.23 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
ชุด กิจ กรรมส่ งเสริ ม การคิ ดวิเ คราะห์ ตามกระบวนการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน เรื่ อ ง ร่ างกายของมนุษ ย์ มีก ารคิ ด
วิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปและอภิปรายผล
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้การส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่ างกาย
ของมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า คุณภาพอยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สดุ
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และชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน เรื่ อง ร่ างกายของมนุษย์ สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพ 79.81/76.81
สาหรับการวิจยั มีขนตอนการจั
ั้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้การส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้
5 ขันตอน
้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1 การตั ้งประเด็นคาถาม/
สมมติฐาน 2.การสืบค้ นความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้และสารสนเทศ 3.การสร้ าง/สรุปองค์ความรู้ 4. การสื่อสารและ
การนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ 5.การบริการสังคมและจิตสาธารณะ ในการใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
กระบวนการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน ได้ เน้ น ย า้ วิ ธี ก ารทัง้ 5 ขัน้ ตอน เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ทังในด้
้ านเนื ้อหา การทางานร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น ที่จะต้ องใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนแต่ละขันให้
้ นกั เรี ยนทราบก่อนดาเนินการเรี ยนการสอน ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจขันตอนในการเรี
้
ยนได้ และ
สามารถคิดเพื่อสร้ างองค์ความรู้ได้ สามารถสื่อสารได้ และสามารถสร้ างชิ น้ งานเพื่อบริ การสังคม ซึ่งจะทาให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้และความสนใจปฏิบตั ิกิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์กบั ครูและเพื่อนๆ ในห้ อง ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง ในขันที
้ ่1 การเรี ยนรู้ระบุคาถาม ขันที
้ ่ 2 การเรี ยนรู้แสวงหาสารสนเทศขันที
้ ่ 3 การเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความรู้
ขันที
้ ่ 4 การสื่อสาร และขันที
้ ่ 5 การตอบแทนสังคม จากกระบวนการดังกล่าวพบว่าขันที
้ ่ 1-3 จะเน้ นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ในขันที
้ ่ 4 เป็ นการช่วยให้ นกั เรี ยนฝึ กพูดอ่าน เขียน แล้ วนาความรู้ที่ได้ ไปนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
และนาไปใช้ ในขันสุ
้ ดท้ าย แนวการสอนตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
จะทาให้ นักเรี ยนมีคุณลักษณะเพิ่ม
มากขึ ้น สามารถคิดเพื่อสร้ างองค์ความรู้ได้ สามารถสื่อสารได้ และสามารถสร้ างชิ ้นงานเพื่อบริ การสังคมได้ จึง
เห็นได้ ชดั เจนว่ากระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบนี ้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการและความคิดสร้ างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นต้ น
ชุดกิจกรรมส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ ของ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ได้ ผ่านกระบวนการสร้ างและพัฒ นาถูกต้ องตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง มีการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุ ง และแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ มีความ
เหมาะสมกับผู้เรี ยน สอดคล้ องกับ สุวิทย์ มูลคา และสุนันทา สุนทรประเสริ ฐ (2550) ที่กล่าวว่าว่า การผลิต
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนต้ องส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ นาไปทดลองใช้ ในห้ องเรี ยน นาผลที่ได้ มาใช้
พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ ไขส่วนที่บกพร่ อง ดังนันบทปฏิ
้
บัติการวิทยาศาสตร์ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น จึงมีลักษณะเป็ น
นวัต กรรมที่ ดี ส อดคล้ อ งกั บ สุพัก ตร์ พิ บู ลย์ (2549) ที่ ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะนวัต กรรมที่ ดี ว่ า ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย ตรงกับธรรมชาติของผู้เรี ยน ถูกต้ องตามหลักวิชา และมีประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมจึงมีคณ
ุ ภาพอยู่
ในระดับ เหมาะสมมากที่ สุด โดยผู้วิ จัย สร้ างขึ น้ ได้ อ อกแบบเรี ย นรู้ ตามกระบวนการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน ซึ่ ง
สอดคล้ อ ง พิ ม พัน ธ์ เดชะคุป ต์ และ พเยาว์ ยิ นดี สุข , 2557 ที่ ออกแบบการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการเรี ย นรู้ 5
ขันตอน
้
และได้ ผ่านการประเมิ นและปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาชุดกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ มาใช้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด การเรี ยนรู้ และมี ความสนใจในการท ากิ จกรรม เกิ ดปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่างครู และ
นักเรี ยน ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ตามความสามารถและและความสนใจที่แตกต่างกัน โดยมีจะครูที่คอยแนะนาช่ วยเหลือ
ตามความเหมาะสมทาให้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับ ดวงพร หมวกสกุล
และคณะ (2558) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมด้ วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้
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ร่ วมกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปี ที่ 5ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/83.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั ้งไว้ 80/80
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เรื่ อง ร่างกายของมนุษย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ การคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทังนี
้ ้อาจเนื่องจาก ชุดกิจกรรมแต่ละหน่วยย่อยใช้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นไปตามหลักการแนวคิด
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมีทงั ้ 5 ขันตอน
้
คือ 1 การตั ้งประเด็นคาถาม/สมมติฐาน 2.การสืบค้ นความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้และสารสนเทศ 3.การสร้ าง/สรุ ป
องค์ความรู้ 4. การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ 5.การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ โดย
เน้ นกิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนได้ ศกึ ษาและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเองทังเป็
้ นกลุ่มและส่วนบุคคล ทาให้ นกั เรี ยน
อยากรู้ อยากเห็น กระตือรื อร้ นในการเรี ยน ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุ่ม ร่ วมกิจกรรมและทางานอย่างมี
ความสุข ซึง่ กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชันของนั
้
กเรี ยน จึงทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ สามารถ
สร้ างความเข้ า ใจด้ ว ยตนเองได้ ตอบสนองต่ อ เรื่ อ งความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การ
พัฒนาการเรี ยนรู้ตรงศักยภาพสูงสุด ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับ ธัญญารัตน์ สุขเกษม และคณะ (2562) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้แบบ 5 ขัน้ ตอนร่ วมกับการใช้ คาถามเชิงวิเคราะห์ เรื่ อง วิวฒ
ั นาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าสูงกว่าก่อนเรี ยนมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ และคล้ ายคลึงกับสอดคล้ องกับ พิ ชญะ กันธิ ยะ และคณะ (2559) ที่ พ บว่า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านการเรี ยนโดยใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบันได 5 ขัน้ มี ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในการกาหนดเนื ้อหาหรื อกิจกรรมการเรี ยนให้ กบั นักเรี ยนในระดับชันต่
้ าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม ด้ วยเหตุ
นี ้จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนมีการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้
นักเรี ยนทุกกลุ่มยังได้ รับการพัฒนาความสามารถในการคิดขันสู
้ งจากชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในขัน้ การ
สร้ าง/สรุปองค์ความรู้ และการสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้ ด้วย สอดคล้ องกับ ธัญญารัตน์ สุขเกษม และคณะ (2562) ที่ศึกษาการคิด
วิเคราะห์ ท างวิท ยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการเรี ย นรู้ แบบ 5 ขัน้ ตอนร่ วมกับ การใช้ ค าถามเชิ งวิเคราะห์ เรื่ อ ง
วิวฒ
ั นาการ พบว่า การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนมีค่าสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และสอดคล้ องกับ พิชญะ กันธิยะ และคณะ (2559) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการคิดวิเคราะห์
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการเรี ยนโดยใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบันได 5 ขัน้ มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนีผ้ ลการวิจัยที่พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ต่ากว่ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อ ง ร่ า งกายของมนุษ ย์ อาจเนื่ อ งมาจากปั ญ หาที่ ผ้ ู วิจัย พบ คื อ นัก เรี ย นยังขาดทัก ษะคิ ด วิ เคราะห์ และ
สังเคราะห์ ซึ่งเป็ น ความสามารถทางปั ญ ญาชัน้ สูง จึงต้ องควรมี กระบวนการเรี ยนการสอนในแบบต่ างๆให้
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เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพบริ บทความพร้ อมของนักเรี ยนชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5
ขันตอน
้
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยนากระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
มาเป็ นยุทธศาสตร์ ในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้ น ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จ ริ งและสอดแทรก
กระบวนการคิดวิเคราะห์เข้ าไปด้ วย ทาให้ ถึงแม้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ยงั เป็ นทักษะที่ยาก แต่เมื่อมีการ
นามาสอดแทรกรวมกับการสอนโดยนากระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอนมาสอน
้
ทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและการทดสอบโดยการคิดวิเคราะห์ที่สงู ขึ ้น
จากการศึกษากับเด็กในชัน้ เรี ยนทาให้ ทราบว่า เมื่อทางานกับนักเรี ยน ผู้สอนได้ คานึงถึงการพัฒนา
ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนได้ ร่วมลงมือทากิจกรรมร่ วมกันช่วยเหลือกันตามขันตอนของชุ
้
ดกิจกรรมทัง้ 5
ขันตอนของกระบวนการเรี
้
ยนรู้ 5 ขันตอน
้
โดยกระบวนการนี ้ได้ ฝึกทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในขันที
้ ่ 1-3 ใน
ขันที
้ ่ 4 เป็ นการช่วยให้ นกั เรี ยนฝึ กพูดอ่าน เขียน แล้ วนาความรู้ที่ได้ ไปนาเสนอในรูปแบบต่างๆ และขันที
้ ่ 5 สร้ าง
องค์ความรู้ได้ สามารถสื่อสารได้ และสามารถสร้ างชิน้ งานเพื่อบริ การสังคมได้ ทาให้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้มากขึ ้นและสนใจในการทากิ จกรรมมากขึ ้น ส่งผลให้ ชุดกิจกรรมที่นามาใช้ ได้ ทาให้ เกิดการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์มากขึ ้นอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามกระบวนการเรี ยนรู้
5 ขัน้ ตอน ผู้สอนต้ องปฐมนิเทศนักเรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจขัน้ ตอนการใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ก่อนเสมอ
เพื่อนักเรี ยนจะได้ ปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ไม่ทาให้ เกิดปั ญหา
2. ครูควรร่ วมทากิจกรรมและกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน ช่วยกันวางแผน
วิเคราะห์และตั ้งประเด็นปั ญหาในเนื ้อหาที่เรี ยนตามขันตอนของแต่
้
ละขันตอน
้
โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างครูและเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน
3. การประเมินทักษะใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน ควรใช้ เครื่ องมือที่
หลากหลาย เช่น แบบสังเกต แบบประเมินจากผลงาน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อความเหมาะสมและความแม่นยาในการ
ประเมินนัน้ ๆ
2) ข้ อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ครูผ้ ูสอนจะต้ องใส่ใจและดูให้ ทั่วถึง ดังนัน้ จึงควรทากิจกรรมด้ วยการเป็ นทัง้ ผู้สอน ผู้แนะนาและหา
ทักษะอื่นๆ เพราะให้ นกั เรี ยนมีความสนใจมากขึ ้น เช่น ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา เป็ นต้ น
2. ครูผ้ สู อนควรมีการศึกษาการใช้ กิจกรรมการเสริ มต่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่ออื่นๆ ร่ วมด้ วยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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3. ครู ผ้ ู สอนควรมี ก ารวิ จัย เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง และนาผลการวิจัยมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครูผ้ สู อนให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
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บทคัดย่ อ
ภาวะผมบางจากฮอร์ โมนเพศฮอร์ โมนแอนโดรเจนเป็ นสาเหตุที่พบได้ มากที่สุดของภาวะผมบาง มี
การศึกษาผลของการใช้ เลเซอร์ ชนิด แฟรกชัน่ นอลเออร์ เบียมกลาส 1550 นาโนเมตรรายงานว่าได้ ผลดีต่อการ
รักษาภาวะผมบางจากฮอร์ โมนเพศฮอร์ โมนแอนโดรเจน งานวิจยั ก่อนหน้ านีพ้ บว่า โบทูลินัมท็อกซินเอได้ ผลดี
และมี ค วามปลอดภัย สูง ในการรั ก ษาภาวะผมบางจากฮอร์ โมนแอนโดรเจนได้ การศึก ษานี ท้ าเพื่ อ ศึก ษา
ประสิทธิผลของการใช้ โบทูลินมั ท็อกซิน เอ ร่ วมกับเครื่ องแฟรกชัน่ นอลเออร์ เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการ
รักษาภาวะผมบางจากฮอร์ โมนแอนโดรเจน ผู้เข้ าร่วมวิจยั จานวน 20 คน โดยเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการวิจยั
ทาการรักษา 3 ครัง้ และติดตามหลังการศึกษาต่ออีก 4 สัปดาห์ ที่สปั ดาห์ที่ 12 โดยประเมินเส้ นผมจากภาพถ่าย
โดยรวม, เส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผม ค่าเฉลี่ยจานวนเส้ นผมที่เพิ่มขึน้ ความพึงพอใจและผลข้ างเคียง ผล
การศึกษาพบว่า ผู้เข้ าร่ วมวิจัย ทุกคนเข้ าร่ วมวิจัยจนจบการศึกษา ผลคะแนนประเมิน เส้ นผมจากภาพถ่าย
โดยรวม เริ่ มมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นตั ้งแต่ 4 สัปดาห์แรกของการวิจยั นอกจากนี ้ ค่าเฉลี่ยจานวนเส้ นผมมีค่าเพิ่มขึน้
ตัง้ แต่ เ ริ่ ม เข้ า ร่ วมการวิ จัย และเส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางของเส้ น ผมมีค่ าเฉลี่ ย เพิ่ มขึ น้ อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
(p <0.001) ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงพอใจมาก โดยไม่พบผลข้ างเคียงใดๆตลอดเวลาที่เข้ า
ร่ วมการวิจยั สรุปว่า การใช้ โบทูลินมั ท็อกซิน เอ ร่ วมกับเครื่ องแฟรกชัน่ นอลเออร์ เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร
ได้ ผลดีในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์ โมนแอนโดรเจน มีความพึงพอใจสูง และไม่มีผลข้ างเคียง
คาสาคัญ: เส้ นผม โบทูลินมั ท็อกซินเอ; แฟรกชัน่ นอลเออร์ เบียม; กลาส 1550 นาโนเมตร
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Abstract
Androgenetic alopecia (AGA) is the most common causes of thinning hair or alopecia. The
study of 1,550-nm fractional erbium-glass laser reported that the laser is effective for the treatment of
AGA. Previous research showed the use of Botulinum toxin A in AGA, was also effective and no
adverse effect. In this study, we combined 1,550-nm fractional erbium-glass laser with Botulinum toxin
A for the treatment of AGA. The aim of study is to determine the clinical efficacy of Botulinum Toxin A
with Fractional Erbium: Glass 1550 nm device for the treatment of Androgenic Alopecia. Twenty male
subjects were enrolled. This study was an intra-individual comparison with 3 follow-up visits. Study
evaluations were performed every 4-week interval, determining Global Photographic Score, hair
diameters and hair counts measured by Folliscope, photographs from VISIA®, and side effects.
Volunteers’ satisfaction was assessed by study questionnaires at 12th week. From the result, twenty
volunteers completed the study. This study found that there were significantly increase at 12th week
visit in term of global photographic score, hair counts, and hair diameters by comparing with the
baseline visit. Most of study volunteer satisfied to treatment in moderate level. This was on adverse
effect reported in Botulinum Toxin A combined with 1,550-nm fractional erbium-glass laser treatment.
In conclusion, a combination of Botulinum Toxin with Fractional Erbium: Glass 1550 nm laser can be
as an alternative treatment of Androgenic Alopecia with good safety report.
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บทนา
ภาวะผมบางจากฮอร์ โมนเพศชาย (Androgenic Alopecia) เป็ นสาเหตุที่พบได้ มากที่สดุ ของภาวะผม
บางทัง้ ในเพศชายและหญิ ง พบได้ ใน 50% ของเพศชายในอายุ 50 ปี และ 50% ของเพศหญิ งในอายุ 80 ปี
สาเหตุเกิดจากพันธุกรรม แสดงออกทางระดับฮอร์ โมนเพศชาย ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณรากผม โดย
ลดการแบ่งตัวของเซลล์รากผม และผมชนิด Terminal Hair มีขนาดเล็กลงทังขนาด
้
เส้ นผ่านศูนย์กลาง และวงจร
การเจริ ญของเส้ นผมยังสั ้นลงด้ วย จึงทาให้ การเจริ ญเติบโตของผมในช่วง Anagen Hair มีเวลาสั ้นลง ส่งผลให้
ความหนาแน่นของเส้ นผมลดลง ขนาดเส้ นผมเล็กลง พบได้ มากบริ เวณด้ านข้ างของหน้ าผาก (Fronto-parietal)
และด้ า นหลัง (Vertex) ในเพศชาย และบริ เ วณด้ า นข้ า งของหน้ า ผากและกระจายทั่ว ศี ร ษะในเพศหญิ ง
(Rutowitsch et al, 1999, 561-72)
ยาที่ใช้ ในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์ โมนเพศชายที่ได้ รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริ กา (US-FDA) และของประเทศไทย ซึ่งใช้ เพื่อกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของเส้ นขน ได้ แก่ ไมนอกซิดิล
ซึ่งถูกรับรองในการใช้ กับเส้ นผมเพื่อรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) (Rogers &
Avram, 2008, 547-566) โดยผลข้ างเคียงของไมนอกซิดิลนัน้ อันได้ แก่ ภาวะขนขึน้ มากผิดปกติในบริ เวณที่ไม่
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ต้ องการ ผลข้ างเคียงต่อผิวหนังบริ เวณที่ทายา (ภาวะระคายเคืองผิวหนังชั่วคราว ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบจากการ
สัมผัส ผื่นแพ้ สมั ผัสเป็ นแผลถลอกเป็ นหนอง) พบได้ บ่อย (Guarneri & Cannavò, 2013, 507-509)
ในปั จจุบนั จึงเริ่ มมีการศึกษาการนา เลเซอร์ มาช่วยในการป้องกันการหลุดร่ วงของเส้ นผมและกระตุ้น
การงอกของผมในภาวะผมบางจากฮอร์ โมนเพศชายทัง้ ในผู้ป่วยชายและหญิ ง เช่นการศึกษาผลของการใช้
1,550-nm fractional erbium-glass laser ในการกระตุ้น Male Pattern Hair Loss ซึ่งพบผลการเพิ่มอัตราการ
งอกของเส้ นผมและเพิ่มความหนาแน่นของเส้ นผมได้ (Kim et al., 2011, 41–51)
นอกจากเลเซอร์ แล้ ว อีกทางเลือกของการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์ โมนเพศชายคือ โบทูลินมั ท็อกซิน
เอ เช่นการศึกษาผลของ โบทูลินมั ท็อกซิน เอในการรักษา Androgenic Alopecia ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นการ
งอกของเส้ นผมได้ โดยมีประสิทธิภาพที่ดีและปลอดภัยในการทดลอง (Sehdev et al.,2018, 163-167)
จุดประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ โบทูลินมั ท็อกซิน เอ ร่วมกับเครื่ องแฟรกชัน่
นอลเออร์ เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์ โมนเพศชาย ในอาสาสมัครชาวไทย
โดยประเมินผ่านคะแนนประเมินเส้ นผมจากภาพถ่ายโดยรวม, เส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผม, จานวนเส้ นผม
รวมถึงความพึงพอใจและผลข้ างเคียงต่อการรักษา
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ประชากรตัวอย่ าง
เพศชายหรื อหญิ ง อายุระหว่าง 20-60 ปี , สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ,ได้ รับการประเมินจากแพทย์ว่าเป็ น
ภาวะผมบาง เพศชายตาม Norwood-Hamilton scale ชนิด II – III, เพศหญิง ตาม Ludwig's pattern ชนิด I-II
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เลเซอร์ แฟรกชันนอลเออร์ เบียม 1550 นาโนเมตร
2. โบทูลินมั ท็อกซิน เอ
3. เครื่ องถ่ายภาพวิเซีย (Visia®)
4. เครื่ องโฟลิสโคป (Folliscope®)
5. โปรแกรมโฟลิสโคป
6. แบบประเมินให้ คะแนนความพึงพอใจผลการรักษาที่ได้ รับ
ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย
1. คัดเลือกผู้เข้ าร่วมงานวิจยั โดยใช้ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้ าและออก
2. แพทย์ผ้ ทู าวิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้เข้ าร่วมวิจยั ก่อนการรักษา โดยทาดังนี ้
3. ใช้ เครื่ องถ่ายภาพวิเซีย ถ่ายภาพใบหน้ ามุมตรงและมุมหันข้ าง 37 องศา ด้ านซ้ ายและขวา ของอาสาสมัคร
หรื อกล้ องถ่ายภาพ Nikon D5200 ถ่ายภาพบริเวณที่จะได้ รับการรักษาของอาสาสมัคร
4. ใช้ กล้ องถ่ายภาพโฟลิสโคป ถ่ายภาพเส้ นผมของอาสาสมัครทังสองข้
้
าง บริ เวณ temporal recession 5 จุด
แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย, ใช้ โปรแกรมโฟลิสโคปวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้ องโฟลิสโคป โดยนับจานวนเส้ นผมและวัด
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผม
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5. ผู้วิจยั ทาการศึกษาโดยการ เลเซอร์ ในบริเวณที่ได้ เตรี ยมไว้ ก่อนการฉีด โบทูลินมั ท็อกซิน เอ100 ยูนิต โดย
ทาซ ้าทุกเดือน เป็ นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน
6. ผู้วิจยั ประเมินอาการข้ างเคียงที่เกิดขึ ้นระหว่างการรักษา และหลังการรักษาเสร็จสิ ้นทันที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
1. คะแนนประเมิ นเส้ นผมจากภาพถ่ ายโดยรวม การเปรี ยบเที ยบข้ อมูลคะแนนประเมิ นเส้ นผมจาก
ภาพถ่ายโดยรวมของอาสาสมัครโดยเทียบกับก่อนเข้ าร่วมการวิจยั ที่สปั ดาห์ที่ 4, 8 และ 12 เทียบกับการเข้ าร่วมวิจยั
อย่างต่อเนื่องที่ระยะเวลาติดตามผล 12 สัปดาห์ พิจารณาใช้ สถิติ McNemar test โดย เทียบค่าร้ อยละ กรณีที่ดีขึ ้น
ตั ้งแต่คะแนนเท่ากับ 1-4
2. ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผมและจานวนของเส้ นผมที่เพิ่มขึ ้น การเปรี ยบเทียบจานวนของเส้ นผม
และค่าเฉลี่ยเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผมหลังเข้ าร่ วมการวิจยั ที่ระยะเวลาติดตามผล 4, 8 และ 12 สัปดาห์ เทียบ
กับก่อนได้ รับการรั กษา พิจารณาใช้ สถิติ repeat measure, analysis of variance กรณี ที่ค่า p < 0.05 จะทาให้
post hoc test ด้ วย least square different (LSD) test ในการทดลองที่ 4, 8 และ 12 สัปดาห์
3. ความพึงพอใจต่อผลการรักษา ข้ อมูลความพึงพอใจต่อผลการรักษาของผู้เข้ าร่วมวิจยั อย่างต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เป็ นค่าร้ อยละ
4. ข้ อมูลผลข้ างเคียง การเปรี ยบเทียบข้ อมูลผลข้ างเคียงหลังเข้ าร่วมการวิจยั เป็ นค่าร้ อยละ
5. ใช้ ระดับความมีนยั สาคัญที่ 0.05
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผู้เข้ าร่วมวิจยั ทังหมดนี
้
้เป็ นเพศชาย จานวน 20 คน อายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.31 ปี ไม่พบว่ามีโรคประจาตัว
ติดตามระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยนัดติดตามทังหมด
้
4 ครัง้ คือ ก่อนการรักษา และหลังรับการรักษา ในสัปดาห์
ที่ 4, 8 และ 12
1. ผลการรักษาโดยใช้ ภาพถ่ายโดยรวม (Global photographic score)
ผลคะแนนประเมินเส้ นผมจากภาพถ่ายโดยรวม (Global photographic score) โดยใช้ ภาพถ่ายจาก
กล้ องวิเซีย (VISIA® Complexion Analysis System) ซึ่งคะแนนมีค่าตั ้งแต่ 0 ถึง +4 โดยที่ คะแนน 0 = แย่ลง
หรื อไม่ได้ ผล คะแนน +1 = ดีขึ ้นน้ อยมาก (1-25%) คะแนน +2 = ดีขึ ้นน้ อย (26-50%) คะแนน +3 = ดีขึ ้นปาน
กลาง (51-75%) และ คะแนน +4 = คือดีขึ ้นมาก (76-100%) ทาการประเมิน โดยนาภาพถ่ายหลังการใช้ ยาใน
สัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 เปรี ยบเทียบกับก่อนการรักษา ได้ สรุปตามระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่า สัปดาห์ที่ 4 หลังการรักษา แพทย์ได้ ให้ คะแนนผู้เข้ าร่วมวิจยั 5 คนว่าผมขึ ้น
เล็กน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 25 ให้ คะแนนผู้เข้ าร่วมวิจยั จานวน 15 คน ว่าไม่ดีขึ ้นหรื อแย่ลง คิดเป็ นร้ อยละ 75 และ ที่
8 สัปดาห์ แพทย์ได้ ให้ ให้ คะแนนผู้ร่วมวิจยั 8 คนว่าผมขึ ้นปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 40 คะแนนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั 8
คนว่าผมขึ ้นเล็กน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 40 และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั จานวน 4 คน ว่าไม่ดขี ึ ้นหรื อแย่ลง คิดเป็ นร้ อยละ 20
และที่ 12 สัปดาห์ แพทย์ได้ ให้ คะแนนผู้ร่วมวิจยั 6 คน ว่าผมขึ ้นมาก คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 ให้ คะแนนผู้เข้ าร่วม
วิจยั จานวน 8 คนว่าผมขึ ้นปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 40.00
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เปรี ยบเทียบค่าร้ อยละข้ อมูลคะแนนประเมินเส้ นผมจากภาพถ่ายโดยรวมของอาสาสมัครโดยเทียบกับ
ก่อนเข้ าร่ วมการวิจัย ที่สัปดาห์ที่ 4, 8, และ 12 โดยเปรี ยบเทียบค่าร้ อยละ ของผู้ที่ได้ คะแนน 1-4 รวมกัน และ
เปรี ยบเทียบระหว่างช่วงเวลา พบว่า ในสัปดาห์ที่ 8 มีค่าร้ อยละ 80 ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 4 ที่ ร้ อย
ละ 25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.001) และ ในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าร้ อยละ 100 ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ที่ 8 ที่ ร้ อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <0.001) (ภาพที่ 1-3)
ตารางที่ 1 จานวนผู้เข้ าร่วมวิจยั แจกแจงตามแต่ละระดับคะแนนการเปลี่ยนแปลงของเส้ นผมจากภาพถ่าย
โดยรวมในแต่ละครัง้ ที่มาติดตามผลการรักษา
จานวนผู้เข้ าร่วมวิจยั แจกแจงตามระดับคะแนนการเปลี่ยนแปลงของเส้ นผมจาก
คะแนนการ
ภาพถ่ายโดยรวม (คน, ร้ อยละ)
เปลี่ยนแปลงเส้ นผม
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 12
จากภาพถ่ายโดยรวม
p value*
p value**
(n=20)
(n=20)
(n=20)
+4 ดีขึ ้นมากที่สดุ
0
0
0
<0.001
<0.001
(ผมขึ ้น 76-100 %)
0
0
0
+3 ดีขึ ้นมาก
0
0
6
(ผมขึ ้น 51-75 %)
0
0
+2 ดีขึ ้นปานกลาง
0
8
8
(ผมขึ ้น 26-50 %)
0
+1 ดีขึ ้นเล็กน้ อย
5
8
6
(ผมขึ ้น 1-25 %)
0
15
4
0
(ผมไม่ขึ ้น หรื อ แย่ลง)
P value* เปรี ยบเทียบร้ อยละ ระหว่างสัปดาห์ที่ 4 และ สัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ สถิติ McNemar test
P value** เปรี ยบเทียบร้ อยละ ระหว่างสัปดาห์ที่ 8 และ สัปดาห์ที่ 12 โดยใช้ สถิติ McNemar test โดยการ
เปรี ยบเทียบค่าร้ อยละ ของผู้ที่ได้ คะแนน 1-4 รวมกัน
2. ค่าเฉลี่ยขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผม
แพทย์ผ้ ูทาวิจัยจะวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางของเส้ นผมของผู้เข้ าร่ วมวิจัยแต่ละเส้ นด้ วยเครื่ องโฟ
ลิสโคป แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย โดยเริ่ มวัดก่อนการรั กษาและวัดในแต่ละครั ง้ ที่นัดติดตามผลการรั กษาทุก 4
สัปดาห์ จนกระทัง่ ครบ 12 สัปดาห์ ดังแสดงผลไว้ ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผมในแต่ละครัง้ ที่มา
ติดตามผลการรักษา
ค่าเฉลี่ยขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผม ±
เวลาที่นดั ติดตามผล
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไมโครเมตร)
ก่อนรับการรักษา
18.50 ± 3.23
สัปดาห์ที่ 4
22.63 ± 2.53
สัปดาห์ที่ 8
28.69 ± 3.74
สัปดาห์ที่ 12
37.56 ± 3.56
เมื่อแพทย์ผ้ วู ิจยั พิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผมจากตารางที่ 2
และทาการเปรี ยบเทียบขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผมในแต่ละกลุ่มที่ระยะเวลาต่าง ๆ เทียบกับก่อนเข้ ารับ
การวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นตั ้งแต่เข้ ารับการวิจยั ในสัปดาห์ที่
4 (p<0.001)
3. ค่าเฉลี่ยจานวนเส้ นผมที่เพิ่มขึ ้น (hair count increments)
แพทย์ผ้ ทู าวิจยั จะนับจานวนเส้ นผมทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นด้ วยเครื่ องโฟลิสโคป แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ยจานวน
เส้ นผมต่อพื ้นที่ 0.5 ตร.ซม. โดยเริ่ มนับก่อนการรักษาและนับในแต่ละครัง้ ที่นดั ติดตาม ดังแสดงผลไว้ ในตาราง
ที่ 3
ทาการเปรี ยบเทียบจานวนเส้ นผมที่เพิ่มขึ ้น ที่ระยะเวลาต่าง ๆ เทียบกับก่อนการรักษา พบว่า หลังเข้ า
ร่ วมการวิจัย มีค่าเฉลี่ยจานวนเส้ นผมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติตัง้ แต่เข้ ารับการวิจัยใน
สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และ สัปดาห์ที่ 12 (p < 0.001)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยจานวนเส้ นผมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผมในแต่ละครัง้ ที่มาติดตามผลการรักษา
(เส้ น)
ระยะเวลาที่ทาการเปรี ยบเทียบ

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
จานวนเส้ นผมที่เพิ่มขึ ้น ±
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก่อนการรักษา – สัปดาห์ที่ 4
ก่อนการรักษา – สัปดาห์ที่ 8
ก่อนการรักษา – สัปดาห์ที่ 12

4.13 ± 1.78
10.19 ± 3.35
19.06 ± 2.38

ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
คิดเป็ นร้ อยละ 0 คือไม่มีเกิดผลข้ างเคียงจากการวิจยั กับผู้เข้ าร่วมวิจยั
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p-value
< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
จากงานวิจยั การรักษาด้ วยเครื่ องแฟรกชัน่ นอลเออร์ เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร และโบทูลินมั ท็อกซิน
เอ มีประสิทธิผลในการกระตุ้นการงอกของเส้ นผมหลังการรักษานาน 12 สัปดาห์ สามารถทาให้ มีคะแนนประเมิน
เส้ นผมจากภาพถ่ายโดยรวมเพิ่มขึ ้น, เพิ่มขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเส้ นผม และจานวนของเส้ นผม และยัง
ได้ รับความพึงพอใจอย่างมากและปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
โบทูลินัมท็อกซิน เอ ถื อว่าเป็ นสารใหม่ในการกระตุ้นการงอกของเส้ นผม ดังนัน้ งานวิจัยควรเพิ่ ม
ระยะเวลาในการศึกษาประสิทธิผลในการกระตุ้นการงอกของเส้ นผมให้ ยาวนานมากขึ ้น เพื่อให้ ได้ รับทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาทามากขึ ้น รวมไปถึงผลข้ างเคียงในระยะยาวอีกด้ วยควรกาหนดจานวนผู้เข้ าร่วมวิจยั
ให้ เพิ่มมากขึน้ เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ ที่ประเมินได้ ยังไม่มีการศึกษาประสิทธิผลของโบทู
ลินมั ท็อกซิน เอ ในการกระตุ้นการงอกของเส้ นผม หลังหยุดใช้ มาก่อน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลในการคงอยู่ และความหนาแน่นของเส้ นผมหลังการหยุดใช้ กระตุ้นเส้ นผมด้ วยวิธีนี ้
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจากหลายฝ่ าย ผู้วิจยั รู้สกึ
ซาบซึ ้งและกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ธั ม ฑิ วัฒ น์ นรารั ต น์ วัน ชัย ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ และ ดร. วงเดือน ปั น้ ดี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. เทพ เฉลิมชัย สาหรับความช่วยเหลือและ
แนะนาตลอดในทุกขันตอนการวิ
้
จยั รวมถึงช่วยแก้ ไขตรวจทานเนื ้อหาโดยละเอียดด้ วยความเอาใจใส่ และให้
คาแนะนาในการปรับปรุงขันตอนการวิ
้
จยั ให้ รัดกุมมากยิ่งขึ ้น จวบจนถึงการนาเสนอผลงาน เพื่อความสมบูรณ์
สูงสุดของงานวิจยั
ขอขอบคุณอาสาสมัครที่เข้ าร่ วมงานวิจยั เพื่อนนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชะลอวัย
และฟื น้ ฟูสขุ ภาพสานักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื น้ ฟูสขุ ภาพ และเจ้ าหน้ าที่ประจาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงทุกท่าน ที่ให้ ความช่วยเหลือผู้วิจยั เป็ นอย่างดีเสมอมา
ผู้วิจยั มีความซาบซึ ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากคณาจารย์ทกุ ท่านที่ได้ กล่าวนามมาและขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี ้ คุณค่าและประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบความดีที่เกิดขึ ้นแด่ ครูอาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนทางการศึกษาและให้ กาลังใจแก่ผ้ ูวิจัยอย่างดีมาโดยตลอด หากมี
ข้ อผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่องประการใด ผู้วิจยั ขอน้ อมรับและขออภัยไว้ ณ ที่นี ้ด้ วย
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เครื่องกลั่นนา้ ทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ จากจานรับแสงพาราโบลา
Seawater solar distillation from parabolic dish
วริศรา หมื่นอาด1 สุภาภรณ์ ประทีปแก้ ว2 สาวิตรี ชามทอง3* ศุภวุฒิ เบ็ญจกุล4
สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1,2,3,4
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดทาเครื่ องกลัน่ น ้าทะเลพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับ
แสงพาราโบลา พร้ อมทัง้ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ องกลั่นนา้ และคุณภาพน ้าที่กลั่นได้ เครื่ องกลั่นนา้ ทะเล
พลังงานแสงอาทิตย์จากจานรั บแสงพาราโบลาใช้ จานพาราโบลาที่มี เส้ นผ่านศูนย์กลาง 150 เซนติเมตร ใช้
กระจกเงาทาหน้ าที่สะท้ อนแสงไปยังจุดโฟกัสที่ติดตั ้งหม้ อต้ มน ้าทะเลความจุ 3 ลิตร ทาให้ นา้ ทะเลในหม้ อต้ ม
ระเหยกลายเป็ นไอ เมื่อไอน ้ากระทบเครื่ องควบแน่นจะเกิดการควบแน่นเป็ นหยดน ้าและไหลลงภาชนะเก็บน ้าที่
กลั่น ได้ ทดสอบประสิ ท ธิ ภาพเครื่ อ งกลั่น น า้ โดยใช้ น า้ ทะเลปริ ม าณ 30% , 50% และ70% ของหม้ อ ต้ ม รั บ
แสงอาทิตย์เวลา 10:00 – 14:00 น. วัดอุณหภูมิของหม้ อต้ มน ้า ปริ มาณน ้ากลัน่ ที่ได้ และตรวจสอบคุณภาพของ
น ้ากลัน่ จากค่าความเค็ม ค่า pH และค่าสารละลายเจือปน ผลการวิจยั พบว่าอุณหภูมิของหม้ อต้ มที่จดุ โฟกัสสูง
กว่าอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 50.15 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าทะเลที่ 30% , 50% และ 70% ของหม้ อต้ ม กลัน่
น ้าได้ เฉลี่ย 206 มิลลิลิตร 167 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร ตามลาดับ คิดเป็ นประสิทธิภาพเครื่ องกลัน่ 22.19%
, 11.13% และ 5.71% ตามลาดับ น ้าที่กลัน่ ได้ มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริ โภคในประเทศ
ไทยและมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองค์การอนามัยโลก
คาสาคัญ : การกลัน่ น ้าพลังงานแสงอาทิตย์; จานพาราโบลา; คุณภาพน ้า
Abstract
This research aims to study the construction of a solar water distiller from a parabolic dish as
well as to test the efficiency of the water distiller and the quality of the distilled water. A parabolic dish
with 150 cm diameter used a mirror to reflect the light to the focus point equipped with a 3-litre seawater
boiler, evaporating the seawater in the boiler. When the steam hits the condenser, it condenses into
droplets and flows into the distilled water tank. The efficiency of the water desalination machine was
tested using seawater at 30%, 50% and 70% of the boiler, which receives sunlight from 10:00 a.m. to
2:00 p.m. The temperature of the boiler and the volume of distilled water were measured. The quality
of distilled water was checked from salinity, pH, impurity. The results showed that the boiler's
temperature at the focus point was 50.15°C higher than the average outdoor temperature. The
seawater volume at 30%, 50%, and 70% of the boiler can distil water on average 206 ml, 167 ml, and
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120 ml that presented the efficiency of the distiller is 22.19%, 11.13% and 5.71%, respectively. The
quality of distilled water is within the water quality standard for domestic consumption and consumption
defined by the World Health Organization.
Keywords: solar desalination; parabolic dish; water quality
บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีชายฝั่ งทะเลเป็ นแนวยาวทังด้
้ านตะวันตกและด้ านตะวันออกของประเทศ
น ้าทะเลในประเทศไทยมีปริมาตรมากแต่ไม่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ โดยตรงเนื่องจากน ้าทะเลที่มีอยู่มีระดับ
ความเค็มอยู่ประมาน 3.5 เปอร์ เซ็นต์ ปั จจุบนั มีวิธีเปลี่ยนน ้าเค็มเป็ นน ้าจืดโดยการกลัน่ หลายวิธี ทังการกลั
้
น่ น ้า
โดยใช้ พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้ อนเพื่อต้ มน ้าให้ เดือดและระเหยกลายเป็ นไอ การกลัน่ ประเภทนี ้
จะสามารถกลัน่ น ้าได้ ปริมาณมาก ใช้ เวลาในการกลัน่ น้ อย ค่าใช้ จ่ายสูงในการผลิตเครื่ อง การกลัน่ กระบวนรี เวอร์
สออสโมซิส (Reverse osmosis – RO) เป็ นวิธีที่ใช้ หลักการออสโมซิสจากน ้าเค็มที่มีความเข้ มข้ นสูงซึมผ่านเยื่อ
(Membrane) เกลื อ แกงหรื อ สารต่างๆที่ผสมอยู่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ไม่สามารถซึมผ่ านไปได้ ท าให้ นา้ ทะเล
กลายเป็ นน ้าจืด ปริมาณมากใช้ ต้นทุนน้ อย แต่มีข้อจากัดเกี่ยวกับอุณหภูมิของน ้าก่อนเข้ าสู่ระบบเนื ้อเยื่อ ถ้ าน ้าที่
มีอุณหภูมิสูงผ่านเนือ้ เยื่อเมมเบรนจะอัดตัวแน่นเป็ นเหตุให้ สารที่ปนอยู่ในนา้ ทะเลหลุดออกมาปะปนกับนา้
บริ สุทธิ์ ส่งผลต่อคุณภาพนา้ ที่ กลั่นได้ การกลั่นนา้ โดยใช้ ความร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นพลังงาน
หมุนเวียนและเป็ นพลังงานจากธรรมชาติ ช่วยลดต้ นทุนลงได้ และถ้ าสามารถเพิ่มอุณหภูมิของเครื่ องกลัน่ น ้า ก็
สามารถกลั่นนา้ ได้ ปริ มาณมากขึน้ การใช้ แผ่นสะท้ อนรั งสีช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิของเครื่ องกลั่นให้ สูงขึน้
ยกตัวอย่าง เช่น บัญญัติ(บัญญัติ นิยมวาส,2556,น.384-388) ได้ ใช้ รางพาราโบลาที่มีการติดตั ้งวัตถุสะท้ อนแสง
ซึ่งเป็ นการกลัน่ น ้าที่ใช้ หลักการสะท้ อนแสงไปยังจุดโฟกัสเมื่อแสงตกกระทบวัสดุสะท้ อนแสงผิวโค้ งของรางจะ
เกิดการสะท้ อนแสงไปรวมกันอยู่บริ เวณจุดโฟกัส หลักการการสะท้ อนของแสงมุมตกกระทบมีค่าเท่ากับมุม
สะท้ อน ทาให้ บริ เวณจุดโฟกัสมีความเข้ มแสงมากส่งผลต่ออุณหภูมิบริ เวณจุดโฟกัสสูงขึ ้น ขณะที่ สรวิศ(สรวิศ
สอนวารี ,2557,น.106-107) ได้ ใช้ ภาชนะบรรจุน ้าทะเลที่ติดตั ้งบริเวณจุดโฟกัสที่นาความร้ อนจากจุดโฟกัสมายัง
นา้ ทะเลส่ งผลให้ นา้ ทะเลมี อุณหภูมิสูงขึน้ จนถึงจุดเดือด และนา้ ที่ปะปนอยู่กับเกลือก็จะเกิดการระเหยและ
ควบแน่นกลับมาเป็ นหยดน ้าสะอาด ซึง่ การกลัน่ รูปแบบนี ้ใช้ ต้นทุนในการผลิตน้ อยแต่มีข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณ
น ้าที่ได้ มีปริมานน้ อยเนื่องจากลักษณะพาราโบลาแบบรางสามารถสะท้ อนแสงได้ เพียง 2 ทิศทางทาให้ อณ
ุ หภูมิที่
จุดโฟกัสไม่เพียงพอต่อการกลัน่ น ้าจานวนมาก
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่ องกลั่นนา้ พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ จานพาราโบลาที่ติด
กระจกเงาเป็ นวัตถุรับแสง เนื่องจากกระจกเงามีการการสะท้ อนแสงได้ ดี และมีการหักเหแสงและกระจายแสง
น้ อย ส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิบริ เวณจุดโฟกัส และลักษณะของจานพาราโบลาสามารถสะท้ อนรังสีไปที่จุด
โฟกัสได้ ทุกทิศทาง(Abdelkader Dendane . 2007) ทาให้ อุณหภูมิของหม้ อต้ มสูงขึ ้น สามารถกลัน่ น ้าที่ได้ มาก
ขึ ้นและเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาเครื่ องกลัน่ น ้าทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป
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การวิจัยครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างเครื่ องกลั่นนา้ ทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ จานรับแสงแบบ
พาราโบลา ใช้ กระจกเงาเป็ นวัตถุสะท้ อนแสง หาตาแหน่งจุดโฟกัสได้ จาก
𝐹

=

𝐷2
16𝑦

โดยที่ F คือ ระยะความยาวโฟกัส D คือ ระยะเส้ นผ่านศูนย์กลางของจาน และ y คือ ระยะความลึก
ของก้ นจานถึงขอบปากจาน ทดสอบประสิทธิภาพการกลัน่ น ้าจากการหาค่าร้ อยละของปริมาณน ้ากลัน่ ที่ได้ และ
วัดอุณหภูมิที่หม้ อต้ มบริ เวณจุดโฟกัส อุณหภูมินา้ ทะเลภายในหม้ อต้ ม อุณหภูมิบริ เวณจานรับแสง อุณหภูมิ
สภาพแวดล้ อม ปริ มาณน ้าที่กลัน่ ได้ ทุก 1 ชัว่ โมง ระหว่างเวลา 10.00 น. - 14:00 น. และวัดปริ มาณน ้าทะเลที่
เหลือในหม้ อต้ ม ตรวจสอบคุณภาพของน ้ากลัน่ ที่ได้ จากการวัดค่าความเค็ม ค่า pH และค่าสารเจือปน (Total
Dissolved Solids : TDS) ของน ้าทะเลที่นามากลัน่ มีปริ มาณ 30% , 50% และ 70% ของหม้ อต้ มหรื อ 900 ml
1,500 ml และ 2,100ml โดยใช้ เครื่ องมือวัดคือ PH meter ที่มีช่วงการวัด : 0.0 – 14.0 pH ความละเอียด :
0.01 pH และความแม่ น ย า ± 0.1 pH เครื่ อ งมื อ วัด ค่ า น า้ EC&TDS METER ที่ วัด ค่ า TDS : 0 – 9999 ppm
ความถูกต้ อง ± 2% และ Thermometer Infrared รุ่น : GM320 ช่วงการวัด -50 – 400 OC ความแม่นยาในการ
วัด ± 1.5 % ความละเอียด 0.1 OC
อุปกรณ์ วธิ ีการวิจัย
การวิจยั เครื่ องกลัน่ น ้าทะเลด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา เป็ นวิธีการกลัน่ แบบ
ขันตอนเดี
้
ยว โดยมีรายละเอียดขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั ดังนี ้
1. ออกแบบและสร้ างเครื่ องกลัน่ น ้าทะเลพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา โดยมีลกั ษณะ
โครงสร้ างและอุปกรณ์ที่ใ ช้ ในการสร้ างดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ประกอบด้ วยฐานและโครงสร้ างส่วนบนซึง่ เป็ น
เหล็กกล่องขนาด 3.8 เซนติเมตร รองรับจานพาราโบลาที่มีขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 1.5 เมตร ติดตั ้งกระจกเงา
ขนาด 3 x 3 เซนติเมตร ทาหน้ าที่สะท้ อนแสงไปยังจุดโฟกัส สูงจากก้ นจาน 59 เซนติเมตรที่ติดตั ้งหม้ อต้ มน ้าส
เเตนเลส ความจุ 3 ลิตร ยึดโครงสร้ างเหล็กท่อขนาด 1.5 นิ ้ว ด้ านบนของหม้ อต้ มน ้าติดตั ้งท่อPVC สาหรับให้ ไอ
น า้ ผ่ า นสู่เ ครื่ อ งควบแน่ น ซึ่ง ใช้ ก ระบอกน า้ พลาสติ ก ขนาดเส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลาง 8 เซนติ เ มตร ความสูง 26
เซนติเมตร เมื่อไอน ้าเกิดการควบแน่นและกลัน่ ตัวเป็ นหยดน ้าไหลลงสู่ภาชนะเก็บน ้ากลัน่ ด้ านล่าง

ภาพที่ 1 แผนภาพเครื่ องกลัน่ น ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา
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ภาพที่ 2 เครื่ องกลัน่ น ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา
2. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ มีวิธีการทดลองตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ติ ด ตั ง้ เครื่ องกลั่ น น า้ ทะเล ณ ต าแหน่ ง ละติ จู ด ที่ 8° 27'31.644"N ลองจิ จู ด
ที9่ 9°51'49.41612"E
2.2 ตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลโดยการวัดค่าความเค็ม ค่า pH และค่า TDS
2.3 บรรจุนา้ ทะเลลงในหม้ อต้ มที่ปริ มาณ 30% ของหม้ อต้ ม หรื อเท่ากับนา้ ทะเลปริ มาณ
900 ml. วางรับแสงอาทิตย์ เวลา 10.00 – 14.00 น.
2.4 จดบันทึกค่าของอุณหภูมิที่หม้ อต้ มบริ เวณจุดโฟกัส อุณหภูมินา้ ทะเลภายในหม้ อต้ ม
อุณหภูมิบริเวณจานรับแสง อุณหภูมิสภาพแวดล้ อม ปริมาณน ้าที่กลัน่ ได้ ทุก 1 ชัว่ โมง และวัดปริมาณน ้าทะเลที่
เหลือในหม้ อต้ ม
2.5 นาน ้าที่ได้ จากการกลัน่ ไปทดสอบค่าความเค็ม ค่า pH และค่า TDS
2.6 ทาการทดลองซ ้าครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ตามขันตอนที
้
่ 2.2 – 2.5
2.7 เปลี่ยนปริมาณน ้าทะเลเป็ น 50% และ 70% ของหม้ อต้ ม และทดลองตามข้ อที่ 2.2 – 2.5
3. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองเครื่ อ งกลั่น น า้ พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ จ ากจานรั บ แสงพาราโบลา เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ และคุณภาพของน ้ากลัน่ ที่ได้ ได้ ผลการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการทดลองเครื่ องกลัน่ น ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลาโดยใช้ ปริ มาณน ้าทะเล 30 %
ของหม้ อต้ ม หรื อ 900 มิลลิลิตร ในวันที่ 7มกราคม 2564 – 9 มกราคม 2564
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ เวลา และปริมาณน ้าทีก่ ลัน่ ได้ โดยเฉลี่ย เมื่อใช้ น ้าทะเล
ปริมาณ 30% ของหม้ อต้ มหรื อ ปริมาณ 900 ml
ผลการทดลองกลัน่ น ้าทะเลปริมาณ 30 % ของหม้ อต้ ม หรื อ 900 ml โดยทาการทดลอง 3 ครัง้ พบว่า
ค่ า อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของน า้ ทะเลในหม้ อต้ ม สู ง สุ ด 98.5 o C และปริ ม าณน า้ ทะเลที่ ก ลั่ น ได้ รวม 206 ml
ประสิทธิภาพการกลัน่ น ้าสะสมเฉลี่ย เท่ากับ 22.19 %
2. ผลการทดลองเครื่ องกลัน่ น ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรั บแสงพาราโบลาโดยใช้ ปริ มาณน ้าทะเล
50 % ของหม้ อต้ ม หรื อ 1,500 มิลลิลิตร ในวันที่ 10 มกราคม 2564 – 12 มกราคม 2564

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ เวลา และปริมาณน ้าทีก่ ลัน่ ได้ โดยเฉลี่ย เมื่อใช้ น ้าทะเล
ปริมาณ 50% ของหม้ อต้ มหรื อ ปริมาณ 1500 ml
ผลการทดลองกลัน่ น ้าทะเลปริมาณ 50 % ของหม้ อต้ ม หรื อ 1500 ml พบว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน ้า
ทะเลในหม้ อต้ มสูงสุด 94.77 o C และปริ มาณนา้ ทะเลที่กลัน่ ได้ รวม 167 ml ประสิทธิภาพการกลั่นนา้ สะสม
เฉลี่ย เท่ากับ 11.13 %
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3. ผลการทดลองเครื่ องกลัน่ น ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลาโดยใช้ ปริมาณน ้าทะเล 70 % ของ
หม้ อต้ ม หรื อ 2,100 มิลลิลิตร ในวันที่ 13 มกราคม 2564 – 15 มกราคม 2564

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ เวลา และปริมาณน ้าทีก่ ลัน่ ได้ โดยเฉลี่ย เมื่อใช้ น ้าทะเล
ปริมาณ 70 % ของหม้ อต้ มหรื อ ปริมาณ 2,100 ml
ผลการทดลองกลัน่ น ้าทะเลปริมาณ 70 % ของหม้ อต้ ม หรื อ 2100 ml พบว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน ้า
ทะเลในหม้ อต้ มสูงสุด 98.43 o C และปริ มาณนา้ ทะเลที่กลัน่ ได้ รวม 120 ml ประสิทธิภาพการกลั่นนา้ สะสม
เฉลี่ย เท่ากับ 5.71 %
จากภาพที่ 3 , 4 และ 5 เป็ นการทดลองโดยใช้ ปริ มาณนา้ ทะเล 30 % , 50% และ 70% ตามลาดับ
พบว่า เมื่ออุณหภูมิบริ เวณจุดโฟกัสสูงกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้ อม เฉลี่ย 50.15 o C เมื่ออุณหภูมิบริ เวณจุด
โฟกัสสูงขึ ้นอุณหภูมิน ้าทะเลจะสูงขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิส่งผลต่อปริ มาณน ้าที่กลั่ นได้ ทา
ให้ น ้าที่กลัน่ ได้ มีปริ มาณเพิ่มขึ ้น ปริ มาณน ้าที่กลัน่ ได้ มากที่สดุ อยู่ในช่วง 12.00 - 13.00 น ซึ่งเป็ นช่วงที่พลังงาน
ความร้ อนสะสมในหม้ อต้ มมีค่ามากทาให้ อณ
ุ หภูมิหม้ อต้ มเพิ่มสูงขึ ้น ปริมาณน ้าที่กลัน่ ได้ สงู ขึ ้นตามไปด้ วย

ภาพที่ 6 กราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และปริมาณน ้าทะเลที่ใช้ กลัน่ และปริมาณน ้าที่กลัน่ ได้
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ผลการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ปริมาณน ้าที่ใช้ กลัน่ ปริมาณน ้าที่กลัน่ ได้
จากภาพที่ 6 ปริ มาณน ้าทะเลในหม้ อต้ มเพิ่มขึ ้นประสิทธิภาพการกลัน่ น ้า สะสมจะลดลง ปริ มาณน ้า
ทะเลที่ 30% กลัน่ น ้าได้ เฉลี่ยที่ 206 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการกลัน่ น ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 22.19% ปริ มาณน ้าทะเลที่
50% กลัน่ น ้าได้ เฉลี่ยที่ 167 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการกลัน่ น ้าอยู่ที่ 11.13% ปริ มาณน ้าทะเลที่ 70% กลัน่ น ้า
ได้ เฉลี่ยที่ 120 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการกลัน่ น ้าอยู่ที่ 5.71% ซึง่ สรุปได้ ว่าปริมาณน ้าทะเลในหม้ อต้ มที่เพิ่มขึ ้น
มีผลทาให้ ต้องใช้ พลังงานความร้ อนในการทาให้ น ้าทะเลในหม้ อต้ มระเหยสูงขึ ้นจึงมีประสิทธิภาพในการกลัน่ น ้า
ทะเลลดลง
ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลที่นามากลัน่ และคุณภาพน ้ากลั่นที่ได้ โดยวัดค่า pH ค่าความเค็ม
และค่าสารเจือปน(TDS) แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลที่ปริมาณน ้าทะเล 900 ml 1,500ml และ2,100ml
ปริมาณน ้าทีใ่ ช้
กลัน่

ค่าคุณภาพน ้าเฉลี่ย

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
น ้า

900 ml

ค่า pH น ้า
ทะเล
7.72

ค่าความเค็มน ้าทะเล
(ppm)
35,800

ค่าTDS น ้าทะเล
(ppm)
4,073

1,500 ml

7.75

35,766

4,073

ไม่ผ่านเกณฑ์

2,100 ml

7.75

35,800

4,073

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าที่กลัน่ ได้ ทใี่ ช้ ปริมาณน ้าทะเล 900 ml 1,500 ml และ2,100 ml
ค่าคุณภาพน ้าเฉลี่ย

ปริมาณน ้าทีใ่ ช้
กลัน่

ค่า PH น ้าทะเล

900ml

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
น ้า

6.68

ค่าความเค็มน ้า
ทะเล (ppm)
35.33

ค่าTDS น ้าทะเล
(ppm)
59.67

1,500ml

6.94

38.33

65.33

ผ่านเกณฑ์

2,100ml

6.80

88.67

76.68

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 2 นา้ ที่กลั่นได้ ที่ปริ มาณนา้ ทะเล 900 ml 1,500ml และ2,100ml มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในประเทศไทยและมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองค์การอนามัย
โลก ซึง่ กาหนดเกณฑ์มาตรฐานค่า pH เท่ากับ 6.5 – 9 ค่า TDS ไม่เกิน 1000 ppm โดยน ้าที่กลัน่ ได้ มีค่าความ
เป็ น กรด-เบสเฉลี่ยอยู่ที่ pH 6.68, 6.94 และ 6.80 มีค่าความเค็มเฉลี่ยอยู่ที่ 35.33 ppm , 38.33 ppm และ
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88.67 ppm มีค่าสารละลายทัง้ หมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) เฉลี่ยอยู่ที่ 59.67 ppm , 65.33 ppm และ
76.68 ppm ตามลาดับ ดังนันน
้ ้าที่กลัน่ ได้ อยู่ในช่วงของน ้าที่สามารถอุปโภคบริโภคได้
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการทดลอง
1. เครื่ องกลั่นนา้ ทะเลพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรั บแสงพาราโบลาขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.5
เมตร ความลึก 24 เซนติเมตร ผิวด้ านบนของจานรับแสงใช้ กระจกเงาขนาด 3 x 3 เซนติเมตร ทาให้ กระจกเรี ยง
ต่อกัน จุดโฟกัสอยู่ที่ตาแหน่ง 59 เซนติเมตร จากก้ นจาน และติดตั ้งที่มีภาชนะใส่น ้าทะเลขนาด 3000 มิลลิลิตร
เมื่อน ้าทะเลได้ รับพลังงานความร้ อนจะเกิดการระเหยกลายเป็ นไอ ทาให้ ไอน ้าเกิดกระบวนการควบแน่น และ
เปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวไหลลงภาชนะเก็บน ้าที่กลัน่ ได้
2. ผลทดสอบประสิทธิ์ ภาพของเครื่ องกลั่นนา้ ทะเลพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรั บแสงพาราโบลา
พบว่า เครื่ องกลัน่ มีอุณหภูมิที่จดุ โฟกัสสูงกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้ อม 40 QC - 62 QC หรื ออุณหภูมิสงู กว่าเฉลี่ย
50.15 QC ทาให้ อุณหภูมิของนา้ ทะเลในหม้ อต้ มซึ่งติดตั ้งบริ เวณจุดโฟกัสสูงขึน้ ส่งผลต่อปริ มาณนา้ ที่กลัน่ ได้
ปริ มาณนา้ ที่กลั่นได้ มากที่สุดจะอยู่ที่ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. ประสิทธิ ภาพการกลั่นนา้ สะสมเฉลี่ยของ
ปริมาณน ้าทะเล 30% 50% และ 70% มีค่าเท่ากับ 22.19 % 11.13 % และ 5.71% จะเห็นได้ ว่าเมื่อปริมาณน ้า
ทะเลในหม้ อต้ มเพิ่มขึ ้นประสิทธิภาพการกลัน่ จะลดลงเนื่องจากปริ มาณน ้าทะเลเพิ่มจะทาให้ การดูดกลืนความ
ร้ อนในรู ปแบบของความร้ อนแฝงที่ใช้ ในการเปลี่ยนสถานะมากขึน้ ส่งผลให้ อุณหภูมิของนา้ ลดลง ทาให้ การ
ระเหยลดลง ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีการระเหยที่ว่าอุณหภูมิของน ้าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการระเหย หากอุณหภูมิสงู
ของเหลวจะระเหยได้ มาก หากอุณหภูมิต่าของเหลวจะระเหยได้ น้อย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของประดิษฐ์ ลิม
สัมพันธ์เจริญ(ประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์เจริญ, 2562, น.59)และงานวิจยั ของจารุวฒ
ั น์ เจริญจิตและคณะ(จารุวฒ
ั น์
เจริญจิตและคณะ,2011, น.265)
3. การทดสอบคุณภาพน ้ากลั่นที่ได้ จากการกลั่นด้ วยเครื่ องกลั่นนา้ พลังงานแสงอาทิตย์จากจานรวม
แสงพาราโบลา คุณภาพน ้าที่ได้ จากการกลัน่ โดยมีปริมาณน ้าที่ใช้ กลัน่ 30% , 50% และ 70% ของหม้ อต้ ม มีค่า
ความเป็ น pH เฉลี่ยอยู่ที่ 6.68 , 6.94 และ 6.80 ตามลาดับ มีค่าความเค็มเฉลี่ยอยู่ที่ 35.33 ppm , 38.33 ppm
และ 88.67ppm ตามลาดับ มีค่า TDS อยู่ที่ 59.67 ppm , 65.33 ppm และ76.67 ppm ตามลาดับ ซึ่งน ้าที่กลัน่
ได้ มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในประเทศไทยและมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภค
โดยองค์การอนามัยโลก (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2552.)
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการทดสอบพบว่าปริ มาณน ้าทะเลในหม้ อต้ ม เพิ่มขึ ้น ประสิทธิภาพการกลัน่ น ้าจะลดลงจึงควร
ปรับขนาดภาชนะหม้ อต้ มให้ มีพื ้นที่ผิวในการระเหยมากขึ ้นก็อาจทาให้ ได้ ผลผลิตน ้ากลัน่ ที่สงู ขึ ้น
2. สามารถนางานวิจัยนีไ้ ปศึกษาการกลั่นนา้ จากแหล่งนา้ ปนเปื อ้ นอื่นๆ และศึกษาพัฒนาปรับปรุง
อุปกรณ์ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลัน่ น ้าให้ ได้ มากขึ ้นต่อไป
3. ศึกษาขนาดของจานรั บแสงเพื่อให้ ได้ อุณภูมิที่สูงขึน้ และติดตัง้ ระบบติดตามดวงอาทิตย์ เพื่อให้
สามารถกลัน่ น ้าได้ ปริมาณที่มากขึ ้น
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟิ นอลิกทัง้ หมดในมะหวด
Antioxidant activity and total phenolic compounds of Ma-huad
(Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh)
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระและปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมดของสาร
้
สกัดมะหวด โดยเลือกผลมะหวดที่มีสีม่วงแดงเฉือนเอาส่วนที่เป็ นเนือ้ นามาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
จนกระทัง่ ได้ น ้าหนักคงที่ จากนันน
้ ามาสกัดด้ วยเอทานอลความเข้ มข้ น 80 เปอร์ เซ็นต์ ใช้ เวลาในการสกัดที่ 3 6
และ 12 ชัว่ โมง นาสารสกัดหยาบที่ได้ ไปหา ร้ อยละผลผลิต ผลการศึกษาพบว่า ร้ อยละผลผลิตของการสกัด
เท่ า กับ 4.752, 5.652 และ 5.654 ตามล าดับ ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มูล อิ ส ระของมะหวดด้ ว ยวิ ธี DPPH มี ค่ า เท่ า กั บ
896.40±3.57, 975.08±4.86 และ 988.33 ±2.34 mg TEAC/g extract วิเคราะห์ปริ มาณฟี นอลิกทัง้ หมดด้ วย
วิ ธี Folin-Ciocalteu มี ค่ า เท่ า กั บ 688.4±0.15, 743.3±0.15 และ560.0±0.17 mg GAE/L ตามล าดั บ จาก
การศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า มะหวดมีศกั ยภาพในการนามาใช้ ประโยชน์ทางอาหารและยาต่อไปในอนาคตได้
คาสาคัญ: มะหวด; อนุมลู อิสระ; สารประกอบฟี นอลิก
Abstract
The present study was performed to evaluate the antioxidant activity and total phenolic content of
Ma-huad extracts. The reddish Ma-huad was cut off the pulp and baked at 60 °C until the weight
stable. Then, it was extracted with 80 percent ethanol with extraction time of 3, 6 and 12 hours. The
yield percentage of the crude extract are 4.752, 5.652 and 5.654 respectively. Free radical inhibition
of Ma-huad by DPPH method are 896.40±3.57, 975.08±4.86 and 988.33 ±2.34 mg TEAC/g extract,
respectively. Total phenolic content was analyzed by method Folin-Ciocalteu method showed the
value of 688.4±0.15, 743.3±0.15 and 560.0±0.17 mg GAE/L, respectively. The results demonstrated
the potential of Ma-huad in using as food or supplementary or medicine in the future.
Keywords: Ma-huad; Free radical; Phenolic compounds
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บทนา
อนุมลู อิสระ (Free radical) เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในร่างกายเป็ นปกติ และร่างกายจะมีการกาจัดอนุมลู อิสระ
เหล่านี ้ออกไปทางเอนไซม์และสารต้ านอนุมลู อิสระต่าง ๆ การไม่สมดุลกันระหว่างการเกิดและการต้ านอนุมูล
อิสระจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ (อธิป สกุลเผือก, 2559) โมเลกุล ที่ไม่เสถียรและมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
เคมีในลักษณะที่เป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ และสามารถเข้ าทาปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้ างได้ ในทันที
ที่ถกู สร้ างขึ ้น ทาให้ เกิดความเสียหายกับเซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น การเปลี่ยนสภาพโปรตีนและไขมันของ
เยื่อหุ้มเซลล์ จนทาให้ การทางานของเอนไซม์หรื อโปรตีนเหล่านัน้ เกิดความผิดปกติ (ณพัฐอร บัวฉุน และสุรีพร
คู่คิด , 2562) เป็ นปั จจัยเสี่ยง ที่นาไปสู่การเกิดโรคร้ ายแรงในมนุษ ย์ ได้ แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว และ
โรคมะเร็ง (Cancer) โดย โรคเหล่านี ้เป็ นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต (กิตติพฒ
ั น์ โสภิตธรรมคุณ และปานทิพย์
รัตนศิลป์ กัลชาญ, 2560) สารต้ านอนุมูลอิสระจะพบได้ ทั่วไปในผักและผลไม้ ที่เป็ นส่วนสาคัญของอาหารของ
มนุษย์ ซึง่ ในปั จจุบนั มนุษย์ได้ ร้ ูจกั พืชผักและผลไม้ และนามาใช้ ประโยชน์ในการนาใช้ เป็ นแหล่งสาคัญของสาร
ต้ านอนุมลู อิสระจานวนมาก เช่น ฟลาโว-นอยด์ และสารประกอบฟี นอลิกหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการรักษา
สมดุลรี ดอกซ์ทางสรี รวิทยาที่ร่า งกายเกิดความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาในร่ างกาย (Álvarez et al., 2016)
สารประกอบ ฟี นอลิกประกอบด้ วยวงแหวนอะโรมาติกที่มีหมู่ไฮดรอกซิล กรดอินทรี ย์ และน ้าตาลอะซิเลต
ฟี นอลิกเหล่านี ้มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระสูงซึง่ ป้องกันการก่อตัวของอนุมลู อิสระ (Suleria, et al., 2020)
มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh) อยู่ในวงศ์ Sapindaceae เป็ นไม้ ยืนต้ นขนาด
เล็กสามารถพบได้ ทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน พบได้ ในป่ าโปร่ง บริเวณทุ่งนาหรื อสวน
ส่วนของใบอ่อนและผลชาวบ้ านจะนาไปบริโภค ในตารายาโบราณ รากสามารถขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน
ผลช่วยสมานแผล แก้ ท้องร่ วง แก้ ไข้ รากสาด เป็ นต้ น ผลสุกของมะหวดที่มีสีม่วงแดงมีสารสาคัญกลุ่มแอนโทไซ
ยานิน (Anthocyanin) และนอกจากนีย้ ังอาจพบสารกลุ่ม โพลีฟี นอลอื่น ๆ ร่ วมด้ วย (วิชนี มัธยม และคณะ,
2563)
จากข้ อมูลการวิจยั พบว่า สารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกนันมี
้ ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระที่ดี ในปั จจุบนั จึงมี
การนาสารประกอบกลุ่มนี ้มาประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่ องสาอางอย่างแพร่หลาย โดยผู้เขียน
มีความคาดหวังว่าเนื ้อหาส่วนนี ้จะเป็ นประโยชน์กบั นักวิจยั นักศึกษา ผู้สนใจที่จะเริ่ มศึกษาถึงคุณสมบัติทางเคมี
ที่ได้ จากสารสกัดมะหวด เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ในการพัฒนาต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ ในการทดลอง การทดลองในครัง้ นี ใ้ ช้ เครื่ องมื อในการวิเคราะห์ ดังนี ้ เครื่ อง ยูวี-วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-visible spectrophotometer) บริ ษัท Perkin elmer รุ่น Lamda 12 เครื่ องระเหย
สุญ ญากาศ (Rotary evaporator) ยี่ ห้ อ Buchi รุ่ น R-124 ส่ ว นสารเคมี ที่ ใช้ ใ นการทดลองคื อ สารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) โทลอกซ์ (Trolox) จากบริ ษัท Sigma-aldrich, โฟลิน (Folin-Ciocalteau)
จากบริ ษัท Merck DPPH จากบริ ษัท Sigma Chemical สารเคมีอื่น ๆ และตัวทาละลายที่ใช้ เป็ นเกรดสาหรับ
วิเคราะห์
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การเตรียมวัตถุดิบในการสกัดสารสกัดหยาบมะหวด
เลือกผลมะหวดที่มีสีม่วงแดงมาล้ างน ้าให้ สะอาดผึ่งให้ แห้ ง นามาแยกเนื ้อและเมล็ด จากนันน
้ าเฉพาะ
ส่วนเนื ้อมาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนได้ น ้าหนักคงที่ ชัง่ มะหวดที่ผ่านการอบแล้ ว 10 กรัม แล้ วเติม เอ
ทานอลความเข้ มข้ น 80 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร นาไปสกัดด้ วยเครื่ องเขย่าที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 3
6 และ 12 ชั่วโมง จากนัน้ กรองสารละลายแล้ วนาไปสกัดอีกครัง้ (ทาการสกัด 3 ซา้ ) สารละลายที่กรองได้ ไป
ระเหยด้ วยเครื่ องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) จะได้ สารสกัดหยาบชันเอทานอล
้
(Ethanol extract)
แล้ วชัง่ น ้าหนักสารสกัดหยาบที่ได้ นาไปคานวณหาร้ อยละของสารสกัดโดยใช้ สตู รดังนี ้
ร้ อยละผลผลิตของการสกัด =

น ้าหนักสารทีส่ กัดได้ (กรัม)
x 100
ปริมาณเนื ้อมะหวดที่ใช้ ในการสกัด (กรัม)

การวิเคราะห์ ฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระ
อนุมลู อิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) DPPH คืออนุมลู อิสระ ที่มีความเสถียร (Stable
free radical) เป็ นสารที่นิยมนาไปใช้ เป็ นตัวชีว้ ัดความสามารถในการต้ าน อนุมูลอิสระของสารที่สนใจใช้
หลักการของ DPPH• ในรูปของอนุมลู อิสระที่อยู่ในสารละลายจะมี
สีม่วงเข้ มและดูดกลืนคลื่นแสงที่ความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร การสูญเสียอิเล็กตรอนอิสระให้ กับโมเลกุ ลอื่น โดยมีตัวรับอิเล็กตรอน คือ สารต้ าน
อนุมูลอิสระหรื อสารสกัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปออกซิไดซ์ (DPPH) ซึ่งการลดลงของอนุมูลอิสระ
ดังกล่าวจะสังเกตได้ จากการจางลงของสีม่วงในสารละลายสามารถวัดการค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ลดลงที่
ความยาวคลื่นที่ 517 นาโนเมตร การลดลงของ DPPH ที่มีผลมาจากสารต้ านอนุมลู อิสระ หรื อเป็ นตัวชี ้วัดของ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น ( กิตติพฒ
ั น์ โสภิตธรรมคุณ และปานทิพย์ รัตนศิลป์ กัลชาญ, 2560 )
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH (ดัดแปลงจาก Xiaowei et al., 2011) ชัง่ ตัวอย่างทัง้
3 ช่วง 0.005 กรัม ละลายด้ วยเอทานอลแล้ วปรับปริมาตรเป็ น 5 มิลลิลิตร ปิ เปตสารสกัดมะหวดแต่ละช่วงเวลา
ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลายมาตรฐาน DPPH ความเข้ มข้ น 0.1 มิลลิโมลาร์ ปริ มาตร 1.8 มิลลิลิตร
เขย่าเพื่อให้ สารทาปฏิกิริยากัน เก็บในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง UV-vis spectrophotometer แล้ ว นาค่ าการดูด กลืนแสงที่ได้ ไปคานวณหา
เปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุ
้ มลู อิสระ และคานวณหาค่าความเข้ มข้ นของสารสกัดมะหวดทีส่ ามารถยับยัง้ DPPH ได้
50 เปอร์ เซ็นต์ (IC50)
% inhibition = Acontrol - Asample × 100
Acontrol
Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม (เอทานอล+DPPH)
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง (สารสกัดที่ละลายด้ วยเอทานอล +DPPH)
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การวิเคราะห์ ปริมาณฟี นอลิกทัง้ หมด
การทดสอบหาปริ ม าณของสารประกอบฟี นอลิ ก ทัง้ หมดที่ มี ใ นตั ว อย่ า งทดสอบด้ ว ยการใช้
สารละลาย Folin-ciocalteu ทาปฏิกิริยากับสารมาตรฐานของฟิ นอลิก (นิยมใช้ Garlic acid เป็ นสารมาตรฐาน
ของสารฟี นอลิ ก) หรื อ สารทดสอบที่ต้ องการหาปริ ม าณรวมของฟิ นอลิก จากนัน้ จึงเติม โซเดี ย มคาร์ บ อเนต
(Na2CO3) บ่มปฏิกิริยาในที่มืด สารประกอบเชิงซ้ อนที่เกิดขึ ้นจากผลของฟี นอลิกที่มีต่อ F-C reagent จะมีสีนา้
เงินเข้ ม และดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึน้ จะใช้ เป็ นตัวชี ว้ ัด
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น (Kalaycıoğlu & Erim, 2016)
การวิเคราะห์ ปริ มาณฟี นอลิก ทัง้ หมดของสารสกัด โดยใช้ วิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method
(ดัดแปลงจากวิธีของ Fang et al. 2009) โดยนาตัวอย่างทัง้ 3 ช่วงเวลา ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย
Folin ciocalteu reagent ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนันเติ
้ มสารละลายโซเดียมคาร์ บอเนตเข้ มข้ น 7.5 เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาตร 0.8 มิลลิลิตร แล้ วปรับปริ มาตรด้ วยนา้ กลั่นให้ มีปริ มาตรรวม 5 มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ ากัน ตั ้งทิง้ ไว้ 60
นาที ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อง น าไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 760 นาโนเมตร ด้ ว ยเครื่ อ ง UV-vis
spectrophotometer ทดลอง 3 ซ ้า สร้ างกราฟระหว่างความเข้ มข้ นของสารละลายมาตรฐาน Gallic acid กับค่า
การดูดกลืนแสง เปรี ยบเทียบค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ กับกราฟมาตรฐานของสารละลาย Gallic acid (เตรี ยม
สารมาตรฐาน Gallic acid ที่ความเข้ มข้ น 10, 20, 40, 80 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตรในเอทานอล)
ผลการทดลองและอภิปรายผล
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและปริ มารสารฟิ นอลิกทังหมดในมะหวด
้
โดยใช้ เอทานอลเข้ มข้ น 80
เปอร์ เซ็นต์ เวลาที่ใช้ ในการสกัด คือ 3, 6 และ 12 ชั่วโมง เริ่ มจากศึกษาเปอร์ เซ็นต์ ผลผลิตที่ได้มีค่าเท่ากับ
4.752 5.652 และ 5.654 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) พบว่าที่เวลา 6 และ 12 ชัว่ โมง ให้ ผลผลิตร้ อยละที่ใกล้ เคียง
กัน
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณผลผลิตที่ได้ การยับยังอนุ
้ มลู อิสระ และปริมาณฟี นอลิกทังหมดของสารสกั
้
ดมะหวด
เวลาทีใ่ ช้ ในการสกัด ปริมาณผลผลิตที่ได้
(ชัว่ โมง)
(%)
3
4.752±0.028
6
5.652±0.034
12

5.654±0.031

ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
(mg TEAC/g extract )
896.40±3.57

ปริมาณฟี นอลิกทังหมด
้
(mgGAE /L)
688.4±0.15

975.08±4.86

743.3±0.15

988.33±2.34

560.0±0.17

เมื่อนาสารสกัดมะหวดความเข้ มข้ น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี
DPPH พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดมะหวดที่ใช้ เวลาในการสกัด 12 ชัว่ โมง มีค่ามากที่สดุ รองลงมา
คือที่เวลา 6 และ 3 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 988.33±2.34, 975.08±4.86 และ 896.40±3.57 มิลลิกรัมสมมูลโทลอกซ์
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เปอร์ เซ็นต์การยับยัง้

ต่อสารสกัด 1 กรัม (mg TEAC/g extract) ตามลาดับ (ตารางที่ 1) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของ
สารละลายมาตรฐานโทลอกซ์กบั เปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ (ภาพที่ 1)

ความเข้ มข้ นของสารมาตรฐานโทลอก (ppm)
ภาพที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของสารมาตรฐานโทลอกกับเปอร์เซ็นต์การยับยัง้
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟี นอลิกทังหมดจากสารสกั
้
ดมะหวดด้ วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ใช้
กรดแกลลิ ก (Gallic acid) เป็ น สารมาตรฐาน ได้ ก ราฟมาตรฐานของกรดแกลลิ ก (ภาพที่ 3) ผลการศึก ษา
ปริมาณฟี นอลิกทังหมดในสารสกั
้
ดมะหวด ดังแสดงตารางที่ 1 พบว่าตัวอย่างสารสกัดมะหวดที่ เวลา 3, 6 และ

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 760 nm

12 ชัว่ โมง มีปริมาณฟี นอลิกทังหมดเท่
้
ากับ 688.4±0.15, 743.3±0.15 และ 560±0.17 มิลลิกรัมแกลลิกต่อลิตร
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ว่าสารสาคัญที่พบในผลของมะหวดที่มีสีม่วงแดงชื่อว่า แอนโทไซยานิน
(Anthocyanins) ซึ่งเป็ นเม็ดสีตามธรรมชาติที่มีโครงสร้ างของโมเลกุลอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์นอกจากนี ้ยังอาจ
พบสารประกอบฟี นอลิกอีกด้ วย(วิชนี มัธยม และคณะ, 2563)

ความเข้ มข้ นของกรดแกลลิก (ppm)
ภาพที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของสารมาตรฐานกรดแกลลิกกับค่าการดูดกลืนแสง
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เมื่อเปรี ยบทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหวดกับปริ มาณฟิ นอลิกทัง้ หมด ที่เวลาในการ
สกัด 6 และ 12 ชั่วโมง ค่าที่ได้ ไม่สอดคล้ องกับปริ มาณฟิ นอลิกทัง้ หมด ที่เวลาดังกล่าวฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เพิ่มขึ ้น ส่วนปริ มาณฟิ นอลิกทังหมดลดลง
้
อาจเป็ นผลเนื่องจากกลไกการต้ านอนุมูลอิสระสามารถเกิดได้ หลาย
รูปแบบ เช่น แบบฟรี แรดิคลั แบบแรดิคลั -แคตไอออน จึงควรทาการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระเพิ่มเติม (วิชนี
มัธยม และคณะ, 2563) ระยะเวลาในการสกัดที่นานอาจทาให้ เกิดความร้ อนในขันตอนการสกั
้
ด ซึ่ งสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ที่ว่าอุณหภูมิและระยะเวลามีผลต่อปริ มาณและประสิทธิภาพของสารต้ านอนุมู ลอิสระ (ขวัญจิตต์
อนุกลู วัฒนา และขนิษฐา ศรี นวล, 2561)
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระและปริมาณฟี นอลิกทังหมดในมะหวด
้
โดยใช้ เวลา ในการสกัดที่
เวลา 3, 6 และ 12 ชัว่ โมง ให้ ร้อยละผลผลิตอยู่ในช่วง 4.752 – 5.654 และมีฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระอยู่ในช่วง
896 – 988 mg TEAC/g extract ในขณะที่ปริมาณฟิ นอลิกทังหมด
้
อยู่ในช่วง 560 -743.3 mg GAE/L จากการ
วิจยั นี ้เวลาในการสกัด 6 ชัว่ โมงเป็ นเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ ในการสกัด จากการนาผลของมะหวดที่มีในท้ องถิ่น และ
มีการใช้ ประโยชน์น้อยมาศึกษาเพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับสารต้ านอนุมลู อิสระที่มีในธรรมชาติ เพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการ ใช้ ประโยชน์ทางอาหารและยาตลอดจนสามารถส่งเสริ มให้ เกิดการปลูกเพื่อขยายพันธุ์พืชและ
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ผลของอนุภาคนาโนต่ อค่ ากาลังรั บแรงอัดของอิฐดินลูกรั ง
Effect of Nanoparticles on Compressive Strength of Laterite Brick
ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ1* สมยศ ศรี คงรักษ์ 2
ภาควิชาฟิ สิกส์และวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 1,2
*Corresponding author: E-mail: e-mail physics@rbru.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อนุภาคนา
โนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็คต่อค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐดิ นลูกรังขนาด 4.0×16.0× 4.0
เซนติเมตร ซึง่ อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนมีความหนาแน่นใกล้ เคียงกันโดยมีค่า 1.68, 1.70 และ 1.72 กิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อิฐ
ดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ และอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็คมีค่ากาลังรับแรงอัด
เท่ากับ 36.11 44.08 และ 54.7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้ ว่าอิฐดินลูกรังผสม
อนุภาคนาโนมีค่ากาลังรับแรงอัดสูงกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช. 602/2547)
คาสาคัญ: อิฐดินลูกรัง; อนุภาคนาโน; กาลังรับแรงอัด
Abstract
In this research, we focus on comparative study the effect of a titanium dioxide, a zinc oxide
and carbon black nanoparticles on the compressive strength of a laterite brick size 4.0×16.0×4.0 cm.
All laterite bricks mixed with nanoparticles had a closely density value, which it had a 1.68, 1.70 and
1.72 kg/cm3, respectively. The experimental results reveal that the laterite brick mixed with titanium
dioxide nanoparticles, the laterite bricks mixed with zinc oxide nanoparticles and the laterite bricks
mixed with carbon black nanoparticles had a compressive strength of 36.110.92, 44.080.92 and
54.70.91 kg/cm2, respectively. So, It can be seen that the lightweight brick mixed with
nanoparticles has a higher compressive strength than Thai community product standard (602/2547).
Keywords: Laterite Brick; Nanoparticles; Compressive Strength
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บทนา
อิฐเป็ นวัสดุก่อสร้ างพื น้ ฐานสาหรั บการก่ อสร้ างทั่วไป ซึ่งอิฐธรรมดาทั่วไปผลิ ตจากส่วนผสมของดิ น
เหนียว ทราย แกลบ และนา้ นวดให้ เข้ ากันเป็ นเนือ้ เดียวแล้ วน าไปอัดใส่ลงในแบบพิมพ์ หลังจากนัน้ นาเข้ า
เตาเผา ในขณะที่อิฐพิเศษอื่นๆ เช่น อิฐประดับจะผสมหินเกร็ ดจะผสมสารหรื อวัสดุพิเศษเพิ่ม เพื่อการใช้ งาน
เฉพาะด้ า น นอกจากนี อ้ ิ ฐ พิ เศษบางประเภทอาจใช้ ก รรมวิ ธี ก ารอัด เข้ า แบบพิ ม พ์ ด้ ว ยแรงกดสูง เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในด้ านการป้องกันความร้ อนและทนความชื ้นได้ สงู ปั จจุบันมีผ้ ูวิจัยคิดค้ นการผลิตอิฐจากวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้ กับ ทรัพย์กรธรรมชาติ เช่น การนาวัสดุเหลือทิ ้งมาผสมกับอิฐ
บล็อกประสานเพื่อพัฒนาเป็ นผนังรับแรง (เพ็ญชาย เวียงใต้ , 2561) การนาเส้ นใยฟางข้ าวเหลือทิ ้งไปปรับปรุง
คุณภาพอิฐมอญ (ณัฐพงศ์ จันทร์ เพ็ชร์ , 2561) การนาเศษแก้ วและเถ้ าลอยต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
เชิงกลของอิฐก่อสร้ าง (ทศพล ช่าชอง 2561, น. 13 - 15) การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินเหนียวมวลเบาผสมเถ้ า
ลอยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (พุฒิพทั ธ์ ราชคา และ ธีรวัฒน์ สินศิริ, 2559) การนาโฟมอีพีเอสมาใช้ ในการเพิ่ม
ศักยภาพของแผ่นคอนกรี ตมวลเบา (สุกัญญา ห่อช่วย, 2559, น. 2-24) และ การนาเถ้ าปาล์มน ้ามันมาแทนที่
ปูนซีเมนต์บางส่วน และนากะลาปาล์มน ้ามันมาแทนที่ดินลูกรัง (จรูญ เจริญเนตรกุล, 2557, น. 103-112) เป็ น
ต้ น
ปั จจุบันยัง พบว่า มีการนาอนุภาคนาคนาโนมาช่วยยืดอายุการใช้ งาน เพิ่ มประสิทธิ ภาพ และลด
ต้ นทุนในการผลิตกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากอนุภาคนาโนมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ต่างจากวัสดุทวั่ ไป เช่น อนุภาคนาโนไท
ทาเนียมไดออกไซด์ในธรรมชาติ มีลกั ษณะของแข็งสีขาว ไม่ละลายน ้า และสามารถดูดกลืนแสงความยาวคลื่น
ช่วงอัลตราไวโอเลตได้ ดี และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ มีลกั ษณะเป็ นผงสีขาวและไม่ละลายน ้านันมี
้ ค่าความจุ
ความร้ อนสูงและการนาความร้ อนสูง แต่การขยายตัวทางความร้ อนต่า ในขณะที่อนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็ค
เป็ นผงอนุภาคสีดา ขนาดเล็ก เบาและแขวนลอยได้ ในอากาศ ไม่มีกลิ่น ไม่ละลายน ้า และมีความคงตัวสูง แต่
อาจจะลุกติดไฟได้ ง่ายซึง่ ในภาคอุตสาหกรรมมีการศึกษาผลของอนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็คต่อสมบัติการคงรูป
และสมบัติเชิงกลของยาง
ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะนาอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
และอนุภาคนาโนอคาร์ บอนแบล็ค มาผสมกับอิฐดินลูกรังเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ ความเป็ นไปได้ ในการเพิ่ม
คุณสมบัติด้านการทนต่อการรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
วัสดุอุปกรณ์
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ การศึกษาวิจยั ประกอบด้ วย
1. ดินลูกรัง
2. โฟมปั่ นละเอียด
3. แกลบบดละเอียด
4. อนุภาคนาโนไทเทเนียมไออกไซด์
5. อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
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6. อนุภาคนาโนคารื บอนแบล็ค
7. แบบพิมพ์เหล็ก ขนาด 4.0x16.0x4.0 เซนติเมตร
ขัน้ ตอนการดาเนินการทดลอง
1. การเตรี ยมส่วนผสมและการขึ ้นรูปอิฐ
1.1 น าดิ น ลูก รั งไปตากแดดให้ แ ห้ ง เป็ น เวลา 1 วัน แล้ วน าดิ น ลูก รั งที่ แห้ งแล้ วไปร่ อ นให้
ละเอียด
1.2 นาโฟมและแกลบไปปั่ นในเครื่ องปั่ นให้ ละเอียด
1.3 เตรี ยมน ้าสะอาดและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
1.4 นาส่วนผสมที่ได้ ไปบรรจุลงในแม่พิมพ์เหล็กขนาด 4.0×16.0×4.0 เซนติเมตร
2. การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้ อนและสมบัติเชิงกล
2.1 นาอิฐดินลูกรังที่ขึ ้นรูปเรี ยบร้ อยแล้ วไปตากแดดเป็ นเวลา 1 วัน แล้ ว นาไปอบในเตาอบ ที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง
2.2 นาอิฐดินลูกรังไปชัง่ น ้าหนัก บันทึกน ้าหนักอิฐดินลูกรังก่อนอบ
2.3 นาอิฐดินลูกรังไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ วนาไปชั่ง
น ้าหนัก บันทึกน ้าหนักอิฐหลังอบ
2.4 คานวณหาความหนาแน่นและร้ อยละปริมาณความชื ้นของอิฐ
2.5 การทดสอบกาลังรับแรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 602/2547
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐดินลูก และอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนขนาด
4.0×16.0 ×4.0 เซนติเมตร ซึง่ อิฐดินลูกรังหนึ่งก้ อนประกอบด้ วยดินลูกรังละเอียดปริมาณ 500 กรัม โฟมปั่ นละ
เอียด 1.70 กรัม แกลบบดละเอียด 0.85 กรัม และน ้าสะอาด 50 มิลลิลิตร ในขณะที่อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนา
โนจะเจื อ อนุภาคนาโนผสมอนุภ าคนาโนไทเนี ย มไดออกไซด์ อนุภาคนาโนซิ งค์ ออกไซด์ และอนุภาคนาโน
คาร์ บอนแบล็ค 700 มิลลิกรัม ทัง้ นีอ้ ิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนมี ความหนาแน่นใกล้ เคียงกันโดยมีค่า 1.70 ±
0.20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร และก่อนทาการทดสอบกาลังรับแรงอัดจะนาอิฐ ไปอบที่อุณหภูมิ 105
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง ผลการทดสอบค่ากาลังรับแรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.
602/2547) พบว่า อิฐดินลูกรัง อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อิฐดินลูกรังผสมอนุภาค นา
โนซิงค์ออกไซด์และอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็คมีค่ากาลังรับแรงอัดเฉลี่ย เท่ากับ 32.40±0.91
40.63±0.92 41.43±0.92 และ 44.08±0.92 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความหนาแน่นและกาลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรังและอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโน
ชนิดของอิฐ
ความหนาแน่น
กาลังรับแรงอัด
(กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
อิฐดินลูกรัง
1.64
32.40±0.91
อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโน
1.68
36.11±0.92
ไทเทเนียมไดออกไซด์
อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโน
1.70
44.08±0.92
ซิงค์ออกไซด์
อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโน
1.72
54.70±0.91
คาร์ บอนแบล็ค
ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนาแน่นและค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรังและอิฐดินลูกรังผสมอนุภาค
นาโน ซึ่งเราจะเห็นได้ ว่าอิฐดินลูกรังมีความหนาแน่ นและค่ากาลังรับแรงอัดต่ากว่า
อิฐดินลูกรังผสม
อนุภาคนาโน ในขณะที่อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนทังสามชนิ
้
ดมีความหนาแน่นใกล้ เคียงกันและอิฐดินลูกรัง
ผสมอนุภาคนาโนมีค่ากาลังรับแรงอัดสูงกว่าอิฐดินลูกรัง
ทังนี
้ ้เราน่าจะสามารถสรุปได้ ว่าอนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็ค อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนา
โนไทเทเนียมมีผลต่อค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง โดยอนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็คมีผลทาให้ อิฐดินลูกรังมี
ค่ากาลังรับแรงอัดมากที่สุด ในขณะที่อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และอนุภภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีค่า
กาลังรับแรงอัดใกล้ เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ ว่าอิฐดินลูกรังและอิฐลูกรังผสมผสมอนุภาคนาโนมีค่า
กาลังรับแรงอัดสูงกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน (มผช. 602/2547) ที่กาหนดค่ ามาตรฐานของกาลังรั บ
แรงอัด ไว้ ที่ 25 กิ โลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตร ดังนัน้ สรุ ป ได้ ว่า อิ ฐ ดิ น ลูก รั งผสมอนุ ภาคนาโนจากงานวิ จัย มี
คุณสมบัติเทียบเคียงกับวัสดุก่อสร้ างชนิดอื่นและสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
สรุ ปผลและเสนอแนะ
แม้ ว่าผลการวิจยั จะแสดงให้ เห็นว่าอนุภาคนาโนมีผลต่อค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง แต่อย่างไร
ก็ตามในงานวิจัยนีเ้ ป็ นเพียงการศึกษาขัน้ ต้ นถึงความเป็ นไปได้ ในการนาอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนคาร์ บอนแบล็คมาปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐ และงานวิจยั นี ้เป็ นการ
เปรี ยบเทียบผลของอนุภาคนาโนทังสามชนิ
้
ดต่อค่ากาลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรังเท่านัน้ ทังนี
้ ้ในงานวิจยั ต่อๆ
ไป คณะผู้วิจยั จะทาการปรับอัตราส่วนของส่วนผสมของอิฐ ชนิดของส่วนผสม และทาวิเคราะห์สมบัติทางความ
ร้ อน เช่น การนาความร้ อนหรื อการต้ านทานความร้ อนของอิฐ เป็ นต้ น รวมถึงนาผลการวิจยั ไปเปรี ยบเทียบกับ
งานวิจยั อื่นๆ
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บทคัดย่ อ
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารใน
ครัวเรื อน โดยการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากครัวเรื อนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 216 ครัวเรื อน
และวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Independent Samples
t-test) โดยการเปรี ยบเทียบทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมระหว่างกลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหาร ผล
การศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ครัวเรื อนมีอาหารเหลือจากการรับประทานอาหาร 10% ของอาหารทังหมด
้
คิด
เป็ นร้ อยละ 38.9 โดยมีวิธีหลักในการจัดการกับอาหารเหลือ ได้ แก่ การเก็บไว้ ทานในมื ้ออื่น ร้ อยละ 46.3 และทิ ้ง
ลงถังขยะร้ อยละ 30.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศั นคติต่อสิ่งแวดล้ อมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก เมื่อ
ทาการเปรี ยบเทียบทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมตามพฤติกรรมการแยกขยะออกเป็ น 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มแยกขยะ
อาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหารมีทศั นคติต่อสิ่งแวดล้ อมที่คล้ ายคลึงกัน กลุ่มแยกขยะอาหารจะมีทศั นคติต่อ
สิ่งแวดล้ อมอยู่ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร โดยมี 3 ปั จจัยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้ แก่ การสนับสนุนโครงการหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะชุมชน การเลือกใช้
พลาสติกย่อยสลายได้ สาหรับผลิตภัณฑ์ใช้ แล้ วทิง้ และการสนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ดังนันหน่
้ วยงานภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้ เกิดการตระหนักรับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม จะช่วยส่งเสริ มให้
เกิดพฤติกรรมการแยกขยะในครัวเรื อนมากขึ ้น
คาสาคัญ: ขยะอาหาร; ทัศนคติ สิ่งแวดล้ อม
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Abstract
The objective of this study is to investigate attitudes toward the environment and food waste
separation behavior at household level. Data of 216 households located in Bangkok were conducted
by questionnaire survey. Descriptive statistical method and comparative statistic of the mean
difference (Independent Samples t-test) were used to compare environmental attitude between
separating food waste group and not separating food waste group. Findings showed that most
households create food surplus from eating 10% of total food meal, accounted for 38.9%. Main ways
on food surplus management are keeping food surplus for next meals (46.3%) and throwing food
surplus out in the garbage (30.8%). Most respondents agree with environmental attitude at moderate
to high level. When comparing environmental attitudes by waste separation behavior that are divided
into two groups. Results revealed that separating food waste group and not separating food waste
group had similar environmental attitudes. The group with food waste separation had a higher level of
environmental attitude than the group without food waste separation. Three factors are significant
difference between means at significance level of 0.05 including supporting projects or activities
related to community waste separation, choosing biodegradable plastics for disposable products, and
supporting business with environmentally friendly policies. Thus, the government should build
awareness of environmental impacts which will encourage food waste separation behavior at
household level.
Keywords: Food waste; Attitude; Environment
บทนา
ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations: FAO) ได้ ระบุว่า ในแต่ละปี ปริ มาณอาหารของโลกถึง 1.3 พันล้ านตันต่อ
ปี หรื อคิดเป็ น 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตเพื่อบริ โภคถูกปล่อยทิ ้งให้ สญ
ู เสียหรื อกลายเป็ น ขยะอาหาร ซึ่งอาหารที่
ถูกทิ ้งเหล่านันสามารถน
้
าไปแจกจ่ายให้ คนที่หิวโหยในโลกได้ ถึง 1 พันล้ านคน ดังนันการลดปริ
้
มาณขยะอาหาร
จึงกลายมาเป็ นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโลก (Sustainable development goals: SDGs)
โดยองค์การสหประชาชาติได้ ตั ้งเป้าให้ ในปี 2030 ขยะ อาหารที่เกิดจากการจาหน่ายและการบริ โภคทังโลกต้
้
อง
ลดลง 50 % โดยจากเป้าหมายเหล่านีจ้ ึงนาไปสู่ กรอบแนวความคิดในการลดขยะอาหาร 5 ขัน้ ตอน ได้ แก่
ป้องกัน (Prevention) จัดสรรเพื่อประโยชน์สูงสุด (Optimization) นามาผลิตเพื่อใช้ ใหม่ (Recycle) กาจัดเพื่อ
เป็ นพลังงาน (Recovery) และกาจัด (Disposal) (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ , 2562)
จากแนวความคิดที่ได้ กล่าวมานันประเทศไทยจึ
้
งได้ ตระหนักถึงการลดขยะอาหารและมีการรณรงค์ลด
การสูญเสียอาหารก่อนที่จะเป็ นขยะอย่างแท้ จริ ง ในประเทศไทย โดยข้ อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าใน ปี
2560 หรื อ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีค่านิยมที่ว่า “เหลือดีกว่าขาด” ผู้บริโภคยัง
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ขาดการตระหนักรับรู้ ต่อผลกระทบของการสร้ างขยะอาหารและการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธีจึงทาให้ เกิดอาหาร
ส่วนเกินเป็ นจานวนมากจนกลายมาเป็ นขยะอาหาร แต่มีการนาขยะอาหารเหล่านีไ้ ปใช้ ประโยชน์หรื อสร้ างให้
เกิดมูลค่าน้ อยมาก เนื่องจากเทศบาลส่วนมากไม่มีการแยกขยะ และในส่วนของกรุงเทพมหานคร สามารถแยก
และรี ไซเคิลขยะอาหารได้ เพียง 2% เท่านัน้ (ประลอง ดารงค์ไทย, 2562) รวมถึงในส่วนของภาคครัวเรื อนยังขาด
ความเข้ าใจในการแยกขยะให้ ถูกวิธีและการตระหนักถึงการแยกขยะและการลดขยะอาหาร จึงได้ เริ่ มมีการ
ด าเนิ น การจัดการขยะอาหารและรณรงค์ก ารแยกขยะและลดการใช้ พ ลาสติกทัง้ ความร่ ว มมือจากภาครั ฐ
ภาคเอกชนและประชาชน แต่การดาเนินการการจัดการขยะอาหารและรณรงค์การแยกขยะเหล่านีเ้ ป็ นเพียง
จุดเริ่ มต้ นเท่านัน้ และมาตรการต่างๆยังไม่สามารถเข้ าถึงในระดับครัวเรื อนได้ ในการศึกษานีจ้ ึงมุ่งเน้ นศึกษา
ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารในครัวเรื อนในภาคครัวเรื อน และเปรี ยบเทียบทัศนคติ
ต่อสิ่งแวดล้ อมระหว่างกลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหารต่อทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมของภาค
ครัวเรื อน เพื่อให้ มีความเข้ าใจถึงพฤติกรรมและตระหนักรับรู้ต่อผลกระทบของการสร้ างขยะอาหารและการคัด
แยกขยะของภาคครัวเรื อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะอาหารหลังการบริโภคและการแยกขยะในภาคครัวเรื อน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมและพฤติกรรมการแยกขยะในภาคครัวเรื อน
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาภาคครัวเรื อนในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับพฤติกรรมด้ านการแยก
ขยะ และการจัดการขยะอาหารหลังการบริโภคในภาคครัวเรื อน และทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้ อมูลประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ ครัวเรื อน (บาท/
เดือน)

การแยกขยะอาหาร
ออกจากขยะทัว่ ไป
- แยก
- ไม่แยก

สมมติฐานการวิจัย
H0 : ผู้แยกขยะอาหารและไม่แยกขยะอาหารมีทศั นคติต่อสิ่งแวดล้ อมไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้แยกขยะอาหารและไม่แยกขยะอาหารมีทศั นคติต่อสิ่งแวดล้ อมแตกต่างกัน
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาเชิงปริ มาณ โดยใช้ กลุ่มประชากรแบบสุ่ม ได้ แก่ ครัวเรื อนที่พกั อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร จานวน 216 ครัวเรื อน รวมระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามใช้ เวลาทังหมด
้
2 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
แบบสอบถามที่ใช้ ในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลประชากรศาสตร์ เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของแต่ละครั วเรื อน ประกอบด้ วย เพศ อายุ
จานวนผู้อาศัย รายได้ โดยใช้ รูปแบบคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการหลังการบริ โภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรื อน โดยใช้ รูปแบบ
คาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อม โดยจะใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยใช้ รูปแบบคาถาม
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จานวน 12 ข้ อ โดยการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค
มีเกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับ ซึง่ เป็ นข้ อความเชิงบวกทังหมด
้
ดังนี ้ (รัตตินนั ท์ ฏิระวณิชย์กลุ และคณะ, 2560)
ระดับ 5
หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นด้ วยมากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นด้ วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นด้ วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นด้ วยน้ อย
ระดับ 1
หมายถึง ผู้ตอบมีความเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเป็ นดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
4.21 - 5.00
มากที่สดุ
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
น้ อย
1.00 - 1.80
น้ อยที่สดุ
ทดสอบความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถาม
นาแบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลมาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่ าของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) เพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม ซึ่ ง ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า กาหนดให้ ค่าความน่าเชื่อถือได้ ของสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 โดย
นาข้ อมูลมาวิเคราะห์และคานวนค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า โดยใช้ โปรแกรมโปรแกรม IBM SPSS statistics version
26.0 (ภัสส์ศา นวนขนาย, 2558)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้ อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic)
ได้ แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการเปรี ยบเทียบทัศนคติ
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ต่อสิ่งแวดล้ อมของผู้บริโภคระหว่างครัวเรื อนที่มีการแยกขยะและไม่มีการแยกขยะ โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่
สถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Independent Samples t-test)
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ ครัวเรื อน (บาท/
เดือน) จะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณาและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นตารางแจกแจง
ความถี่ แสดงจานวนและร้ อยละ ดัง แสดงในตารางที่ 1 โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 216
ครัวเรื อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 143 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 66.2 และเป็ น
เพศชาย จานวน 73 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 ด้ านช่วงอายุ พบว่าโดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 21-30 ปี จานวน 84 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 38.9 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ ้นไป จานวน 37 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.1 อายุ 51-60 จานวน 35 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16.2 อายุ 41-50 ปี จานวน 28 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 13.0
และ 31-40 ปี จานวน 25 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 11.6 และ ช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
3.2 ด้ านระดับการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จานวน
112 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 51.6 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 71 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 33.0 ระดับ
อนุปริญญา จานวน 16 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 7.4 ระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 13 ราย คิดเป็ นร้ อย
ละ 6.0 และระดับอื่นๆ จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 1.0
จากตารางที่ 1 ด้ านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน
ซึง่ มีจานวน 70 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 32.4 รองลงมาคือ ข้ าราชการ ซึง่ มีจานวน 37 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 17.1 ถัดมา
คือ นักศึกษา จานวน 31 ราย ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 27 ราย อื่นๆ จานวน 24 ราย แม่บ้าน 20 ราย และ
รับจ้ างทัว่ ไป จานวน 7 ราย ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 14.4, 12.5, 11.1, 9.3 และ3.2 ตามลาดับ
ด้ านรายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยของครัวเรื อนต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,00055,000 บาทต่อเดือน จานวน 70 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 32.4 รองลองมาคือ มีรายได้ ต่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน
จานวน 54 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 มีรายได้ 55,001-90,000 บาทต่อเดือน จานวน 38 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 17.6
มีรายได้ 90,001-125,000 บาทต่อเดือน จานวน 18 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 8.3 และมีรายได้ มากกว่า125,000 บาท
ต่อเดือน จานวน คิดเป็ นร้ อยละ 5.6
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์

จานวน (n=216)

ร้ อยละ

เพศ

ชาย
หญิง

73
143

33.8
66.2

อายุ (ปี )

น้ อยกว่า 20
21-30
31-40
41-50
51-60
60 ปี ขึ ้นไป

7
84
25
28
35
37

3.2
38.9
11.6
13.0
16.2
17.1

ระดับการศึกษา

ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ

13
16
112
71
4

6.0
7.4
51.6
33.0
2.0

อาชีพ

ข้ าราชการ
พนักงานเอกชน
รับจ้ างทัว่ ไป
ธุรกิจส่วนตัว
นักศึกษา
แม่บ้าน
อื่นๆ

37
70
7
27
31
20
24

17.1
32.4
3.2
12.5
14.4
9.3
11.1

รายได้ ครัวเรื อน (บาท/เดือน)

ต่ากว่า 20,000
20,000-55,000
55,001-90,000
90,001-125,000
มากกว่า 125,000

54
70
38
18
36

25.0
32.4
17.6
8.3
16.7

พฤติกรรมการจัดการหลังการบริโภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรือน
จากผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มกั จะมีอาหารเหลือจากการรับประทานอาหารในบ้ านแต่ละมื ้อ
คิดเป็ น 10% ของอาหารเหลือทังหมด
้
ร้ อยละ 38.9 มากที่สดุ รองลงมาคือ 20% ของอาหารทังหมด
้
ร้ อยละ 25.0
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มีความนิยมในการจัดการอาหารเหลือเหล่านันด้
้ วยวิธีเก็บไว้ รับประทานในมื ้ออื่น ร้ อยละ 46.3 รองลงมาคือ ทิ ้ง
ลงถังขยะ ร้ อยละ 30.8 โดยเลือกการกาจัดเศษอาหารเหล่านัน้ ด้ วยการบรรจุและทิง้ ในถุงขยะ (ถุงดา) ร้ อยละ
44.0 รองลงมาคือ ใช้ ถงุ พลาสติกที่ได้ จากร้ านค้ าร้ อยละ 33.6 ในขณะที่มีการเลือกใช้ ถงุ พลาสติกย่อยสลายได้ ร้ อย
ละ 8.9 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการจัดการหลังการบริโภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรื อน
ปั จจัย

จานวน (n=216)

ร้ อยละ

50% ของอาหารทังหมด
้

13

6.0

40% ของอาหารทังหมด
้

11

5.1

30% ของอาหารทังหมด
้
20% ของอาหารทังหมด
้
10% ของอาหารทังหมด
้
ไม่มีอาหารเหลือ

27
54
84
27

12.5
25.0
38.9
12.5

146
18
47
97
7

46.3
5.7
14.9
30.8
2.2

ซื ้อถุงขยะ (หรื อถุงดา)

153

44.0

ซื ้อถุงขยะสี สาหรับแยกขยะ
ซื ้อถุงขยะที่มกี ลิ่นหอม
ใช้ ถงุ พลาสติกที่ได้ จากร้ านค้ า
ซื ้อถุงพลาสติกย่อยสลายได้
อื่นๆ

22
23
117
31
2

6.3
6.6
33.6
8.9
0.6

ท่านมีวิธีการอย่างไรกับอาหารเหลือเหล่านัน้

ท่านมักจะมีอาหารเหลือจากการรับประทานอาหารในบ้ านแต่
ละมื ้อหรื อไม่
เก็บไว้ ทานในมื ้ออื่น
นาไปหมัก / ทาปุ๋ ย
ให้ เป็ นอาหารสัตว์
ทิ ้งลงถังขยะ
แยกประเภทบางอย่างใช้ ใส่ต้นไม้
ท่านมีรูปแบบในการทิ ้งขยะใส่ในถุงแบบใด
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ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อม
ผลการรวบรวมแบบสอบถาม จานวน 216 ครัวเรื อน ได้ ทาการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
(reliability test) ในทัศ นคติ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวน 12 ข้ อ พบว่ า จากการค านวนค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่า Cronbach’s alpha = 0.804 จัดอยู่ในระดับความเชื่อมัน่
สูง
ผลการวิเคราะห์ ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อม ดังตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก แสดงให้ เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
ในการสร้ างขยะอาหารอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูง 5 อันดับแรก ได้ แก่ เลือกใช้ กระเป๋ าผ้ า
หรื อตะกร้ าเมื่อไปซื ้อของหรื อจ่ายตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 การลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมต้ องเริ่มจากตัวเองก่อน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 การแยกขยะเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 สนับสนุนธุรกิจที่มี
นโยบายเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การแยกขยะ การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ย่อยสลายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.87 และ
สนับสนุนโครงการหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามลาดับ ซึ่งจากทัง้ 5
ปั จจัยนี ้สามารถแปลผลอยู่ได้ ในระดับมาก ซึ่งผู้บริ โภคเห็นว่า การช่วยลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมได้ นนต้
ั ้ องเริ่ มจาก
ตนเอง หากทุก คนลดการใช้ สิน ค้ า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ขยะและมี ก ารคัด แยกขยะจะช่ ว ยลดปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อมได้
จากตารางที่ 3 โดยปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 4 ปั จจัย ได้ แก่ ขยะอาหารก่อให้ เกิดปั ญหาทางสิ่งแวดล้ อม
ในระยะยาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมผ่านทางสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.
33 ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มในการชักชวนผู้อื่นให้ แยกขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และการแก้ ปัญหาเรื่ องการจัดการ
ขยะเป็ นหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐ/เทศบาลเท่านัน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ทัง้ 4 ปั จจัยนี ้สามารถแปลผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผู้บริ โภคยังไม่ให้ ความสาคัญกับการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมผ่านทางสื่อออนไลน์และ
ชักชวนผู้อื่นให้ แยกขยะและยังไม่เห็นว่าขยะอาหารเป็ นหนึ่งในปั ญหาทางสิ่งแวดล้ อมในระยะยาว
พฤติกรรมการแยกขยะอาหารต่ อทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อม
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการแยกขยะอาหารต่อทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อม โดยทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย (Independent Samples T-Test) ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะ
อาหาร โดยมีผ้ แู ยกขยะอาหาร จานวน 87 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 40.28 ผู้ไม่แยกขยะอาหาร จานวน 129 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 59.72 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ทัศนคติต่อผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.40

ปั จจัย

1. ขยะอาหาร ก่อให้ เกิดปั ญหาทางสิ่งแวดล้ อมในระยะ
ยาว
2. การลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมต้ องเริ่มจากตัวเองก่อน
4.05
3. การแยกขยะเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน
3.97
4. การแก้ ปัญหาเรื่ องการจัดการขยะเป็ นหน้ าที่ของ
3.06
หน่วยงานรัฐ/เทศบาลเท่านัน้
5. สนับสนุนโครงการหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
3.83
ชุมชน
6. หลีกเลี่ยงการใช้ ถงุ พลาสติก กล่องโฟมจากร้ านค้ าหาก
3.73
ไม่จาเป็ น
7. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมผ่านทางสื่อ
3.33
ออนไลน์
8. แนวโน้ มในการชักชวนผู้อื่นให้ แยกขยะ
3.16
9. ใช้ กระเป๋ าผ้ า/ตะกร้ าเมื่อไปซื ้อของหรื อจ่ายตลาด
4.15
10. เลือกใช้ พลาสติกย่อยสลายได้ สาหรับผลิตภัณฑ์ใช้
3.72
แล้ วทิ ้ง เช่น ถุงขยะ กล่องพลาสติก
11. สนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
3.87
เช่น การแยกขยะ
12. น าขยะที่ ยัง ใช้ ไ ด้ ม าดัด แปลงใช้ ใ หม่ เช่ น น าขวด
3.46
พลาสติกมาทาเป็ นกระถางต้ นไม้
* คะแนน 1-5, 1 = ความพึงพอใจน้ อยที่สดุ , 5 = ความพึงพอใจมากที่สดุ

ตารางที่ 4 การแยกขยะอาหาร ออกจากขยะทัว่ ไป
ภายในบ้ านของท่านมีการแยกขยะอาหาร ออกจากขยะทัว่ ไปหรื อไม่
แยกขยะอาหาร
ไม่แยกขยะอาหาร

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D)
1.13

ปานกลาง

1.06
1.09
1.20

มาก
มาก
ปานกลาง

1.0.4

มาก

1.05

มาก

1.17

ปานกลาง

1.16
0.93
1.01

ปานกลาง
มาก
มาก

0.95

มาก

1.08

มาก

แปลผล

จานวน (n=216) ร้ อยละ
87
40.28
129
59.72

จากผลการวิเคราะห์ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Independent Samples T-Test) โดยการ
เปรี ยบเทียบทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมระหว่าง 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหาร จาก
ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมทังหมด
้
12 ปั จจัย โดยใช้ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 5
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พบว่า กลุ่มที่มีการแยกขยะอาหารจะมีทศั นคติต่อสิ่งแวดล้ อมอยู่ในระดับที่สงู กว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร โดยมี
3 ปั จจัยที่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้ แก่ การสนับสนุนโครงการหรื อกิจกรรม
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะชุมชน การเลือกใช้ พลาสติกย่อยสลายได้ สาหรับผลิตภัณฑ์ใช้ แล้ วทิ ้ง เช่น ถุงขยะ กล่อง
พลาสติก และการสนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การแยกขยะ การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ย่อย
สลายได้ โดยกลุ่มแยกขยะอาหารมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการแยกขยะอาหารต่อทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อม
ปั จจัย
1. ขยะอาหารก่อให้ เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้ อมใน
ระยะยาว
2. การลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมต้ องเริ่มจากตัวเอง
ก่อน
3. การแยกขยะเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน
4. การแก้ ปัญหาเรื่ องการจัดการขยะเป็ นหน้ าที่ของ
หน่วยงานรัฐ/เทศบาล
5. สนับสนุนโครงการหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะชุมชน
6. หลีกเลี่ยงการใช้ ถงุ พลาสติกกล่องโฟมจาก
ร้ านค้ าหากไม่จาเป็ น
7. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมผ่านสื่อ
ออนไลน์
8. แนวโน้ มในการชักชวนผู้อื่นให้ แยกขยะ
9. ใช้ กระเป๋ าผ้ า/ตะกร้ าเมื่อไปซื ้อของ หรื อจ่าย
ตลาด
10. เลือกใช้ พลาสติกย่อยสลายได้ สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ใช้ แล้ วทิ ้ง เช่น ถุงขยะ กล่องพลาสติก
11. สนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม เช่น การแยกขยะ
12. นาขยะที่ยงั ใช้ ได้ มาดัดแปลงใช้ ใหม่ เช่น นา
ขวดพลาสติกมาทาเป็ นกระถางต้ นไม้

mean  SD
การแยกขยะ
ไม่มีการแยกขยะ
อาหาร (n=87) อาหาร (n=129)

Mean
difference

3.34 ± 1.15

3.43 ± 1.11

0.62ns

4.02 ± 1.11

4.07 ± 1.02

0.49ns

3.94 ± 1.18

4.00 ± 1.02

0.17ns

2.98 ± 1.24

3.11 ± 1.18

0.67ns

3.98 ± 0.99

3.73 ± 1.06

0.03**

3.80 ± 1.11

3.69 ± 1.00

0.55ns

3.57 ± 1.15

3.17 ± 1.16

0.56ns

3.38 ± 1.11

3.01 ± 1.16

0.71ns

4.20 ± 0.83

4.13 ± 1.00

0.06*

3.85 ± 0.90

3.64 ± 1.07

0.03**

3.93 ± 0.89

3.83 ± 0.99

0.05**

3.46 ± 1.12

3.45 ± 1.06

0.60ns

*หมายเหตุ ns = not significant, * = P0.1, ** = P0.05, *** = P0.01
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจัดการหลังการบริ โภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรื อนมี
สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเหลือทิ ้งที่ 10% ของอาหารทังหมด
้
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 38.9 โดย
การจัดการอาหารหลังการบริโภคที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความเห็นตรงกันมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 46.3 คือ การ
เก็บไว้ ทานในมื ้ออื่น และทิ ้งลงถังขยะร้ อยละ 30.8 และเลือกใช้ ถุงดาในการจัดการทิ ้งขยะ คิดเป็ นร้ อยละ 44.0
และและถุงพลาสติกที่ได้ จากร้ านค้ าในการทิ ้งขยะ ร้ อยละ 33.6
จากผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมสารวจทัศนคติต่อผลกระทบสิ่งแวดล้ อม พบว่า 5 อันดับ
แรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริ โภคเห็นว่า การที่ช่วยลดปั ญหาสิ่งแวดรอบได้ นนต้
ั ้ องเริ่ มจากต้ นเองเป็ นหลัก หากทุก
คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการลดใช้ สิน ค้ า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ขยะ และมี แ ยกขยะ จะช่ ว ยลดปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อมได้ ในขณะที่อนั ดับที่มีค่าเฉลี่ยต่า บ่งบอกว่า ผู้บริ โภคมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมผ่าน
สื่อออนไลน์และมีการชักชวนผู้อื่นให้ แยกขยะที่น้อย รวมถึงยังเห็นว่าขยะอาหารส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมใน
ระยะยาวน้ อย เมื่อทาการเปรี ยบเทียบทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจานวน ผู้แยกขยะ
อาหารและผู้ไม่แยกขยะอาหารพฤติกรรมการแยกขยะ โดยมีการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็ น 2 กลุ่มได้ แก่
กลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหาร พบว่า จากทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมทัง้ หมด 12 ปั จจัย โดยใช้
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ทังสองกลุ
้
่มมีทศั นคติต่อสิ่งแวดล้ อมที่คลายคลึงกัน กลุ่มที่มีการแยก
ขยะอาหารจะมีทัศนคติต่อสิ่งแวดล้ อมอยู่ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร โดยมี 3 ปั จจัยที่มีความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้ แก่ การสนับสนุนโครงการหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะชุมชน การเลือกใช้ พลาสติกย่อยสลายได้ สาหรับผลิตภัณฑ์ใช้ แล้ วทิ ้ง เช่น ถุงขยะ กล่องพลาสติก และ
การสนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การแยกขยะ การใช้ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โดย
กลุ่มที่มีการแยกขยะอาหารมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่แยกขยะอาหาร ดังนันควรมี
้
การส่งเสริมให้ เกิดการตระหนัก
รับรู้ต่อผลกระทบของการสร้ างขยะอาหารและการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธีในระดับครัวเรื อน จะช่วยให้ การจัดการ
ขยะของหน่วยงานรัฐและเทศบาลสามารถแยกประเภทขยะ อย่างเช่น ขยะอาหาร ขยะรี ไซเคิล นากลับเข้ าสู่
กระบวนการนากลับมาใช้ ใหม่หรื อทาให้ เกิดมูลค่าเพิ่มได้
ข้ อเสนอแนะ
1. การวิ จัย เพิ่ ม เชิ ง คุณ ภาพจากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ใ ห้ บ ริ ก ารการเก็ บ ขยะและการจัด การขยะของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกในการจัดการขยะในระดับครัวเรื อน
2. การวิจยั ต่อยอดในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะอาหารในครัวเรื อนจากกลุ่มอย่างที่ได้ จากการ
ตอบแบบสอบถามที่มีการปฏิบตั ิจริง
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลางต่างชนิดในการบาบัด
น ้าเสียชุมชนด้ วยระบบถังกรองไร้ อากาศ โดยระบบถังกรองไร้ อากาศที่ใช้ ทดลองเป็ นถังพลาสติกสีดา ความจุ 50
ลิตร เส้ นผ่านศูนย์ กลาง 46 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร จานวน 2 ถัง ภายในถังที่ 1 บรรจุตัวกลางเปลือก
หอยแครงและถังที่ 2 บรรจุตวั กลางฝาพลาสติก ทาการเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์โดยใช้ มลู สุกรแห้ ง เป็ นระยะเวลา 19 วัน
เดินระบบต่อเนื่อง 31 วัน น ้าเสียเข้ าระบบ 30 ลิตร/วัน ปรับอัตราการไหล 21 มิลลิลิตร/นาที ใช้ ระยะเวลากักเก็บ
นา้ 24 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างน ้าเข้ าและออกมาวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพการบาบัดด้ วยสถิติ t-test ที่
ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่าตัวกลางเปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และ
บีโอดี เฉลี่ยร้ อยละ 47.35, 25.21 และ 28.79 ตามลาดับ ส่วนตัวกลางฝาพลาสติกมีประสิทธิ ภาพการบาบัด
ของแข็ ง แขวนลอย ซี โ อดี และบี โ อดี เฉลี่ ย ร้ อยละ 41.48, 13.29 และ 19.77 ตามล าดับ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของตัวกลาง พบว่าตัวกลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบาบัด ซีโอดีและบี
โอดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอย ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพของตัวกลาง; น ้าเสียชุมชน; ระบบถังกรองไร้ อากาศ
Abstract
The objective of this study was to study and compare the efficiency of different types of two
media in the treatment of domestic wastewater using Anaerobic filter system. Airless filter system used
in the experiment was a circular water tank with a black lid made of HDPE plastic, capacity 50 liters,
diameter 46 cm, height 50 cm, for 2 tanks. Inside the tank, the first tank contained cockle shell media
and the second tank contained plastic lid media. Researchers conducted microbial culture using dry
pig feces for 19 days and continued for 31 days with 30 liters of water intake/day. The flow rate was
adjusted to 21 ml/min and the water was retained for 24-hour. There was a collection of water samples
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in and out of the system. Then the researchers analyzed the suspended solids, COD and BOD. The
Anaerobic filter system with cockle shell media has the efficiency in the treatment of suspended solids,
COD and BOD averaging 47.35, 25.21 and 28.79, respectively. The airless filter system with plastic lid
media has the efficiency of the treatment of suspended solids, COD, and BOD averaging at 41.48,
13.29 and 19.77 percent, respectively. Comparing the treatment efficiency of the two media showed
that the cockle shell media had the efficiency of the treatment of suspended solids, COD, and BOD
higher than the plastic lid media.
Keywords: Efficiency of Intermediary; Domestic Wastewater; Anaerobic Filter System
บทนา
น ้าเสียจากชุมชนเป็ นปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชากรจานวนมาก
ทาให้ มีการใช้ น ้าและเพิ่มปริ มาณน ้าเสียจากการทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ ้น เมื่อน ้าเสียถู ก
ปล่อยทิง้ ลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะจะทาให้ คุณภาพนา้ เสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน ้าได้
(กรมควบคุมมลพิษ, 2557) แหล่งกาเนิดนา้ เสียจากชุมชนโนนศรี สวัสด์ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ส่วน
ใหญ่มาจากบ้ านพักอาศัย หอพัก ตลาด ร้ านค้ า และร้ านอาหาร เป็ นต้ น ลักษณะนา้ เสียจะมีการปนเปื อ้ นของ
สารอินทรี ย์โดยมีค่าบีโอดีเท่ากับ 159.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซีโอดีเท่ากับ 172.80 มิลลิกรัมต่อลิตร (นิภา
บัวใหญ่รักษา และชัยชนะ ลาดแท่น, 2556) ถ้ าน ้าเสียเหล่านี ้ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะจะทาให้ คณ
ุ ภาพ
น ้าเกิดการเน่าเสียได้ ดังนันจะต้
้ องทาการบาบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ
การบาบัดน ้าเสียในปั จจุบนั มีทงเทคโนโลยี
ั้
การบาบัดน ้าเสียทางด้ านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งการ
บาบัดน ้าเสียทางชีวภาพจะเหมาะสาหรับน ้าเสียที่มีการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์สงู (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
2545) โดยแบ่งเป็ น 2 กระบวนการ คือแบบใช้ ออกซิเจนและแบบไม่ใช้ ออกซิเจน โดยเฉพาะระบบถังกรองไร้
อากาศ (Anaerobic Filter) ซึง่ เป็ นระบบที่เหมาะสาหรับน ้าเสียชุมชน โดยอาศัยจุลินทรี ย์ชนิดไม่ใช้ ออกซิเจนย่อย
สลายสารอินทรี ย์ในน ้าเสีย ให้ เป็ นก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ น ้า ก๊ าซมีเทน และก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ภายในถัง
กรองไร้ อากาศจะมีตวั กลางบรรจุอยู่เพื่อให้ จลุ ินทรี ย์ยึดเกาะได้ เจริญเติบโตและทาหน้ าที่ย่อยสลายสารอินทรี ย์ใน
น ้าเสีย ข้ อดีคือสามารถลดปริ มาณสารอินทรี ย์ได้ ดี แต่ข้อเสียคือตัวกลางมีราคาแพง (เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์,
2543) ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาได้ มีการศึกษาการตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศหลากหลายชนิด เช่น
เม็ดพลาสติก (ธเรศพงษ์ สาระนันทกุล, 2540) เส้ นใยไนล่อน (ซินวานี จีใจ, 2549) เปลือกหอยนางรม (เพ็ญศรี
ศรี กิตติชยั กุล, 2552) พลาสติกพอลริง ขวดน ้ายาล้ างแผล ขวดนมเปรี ย้ วและฝาขวดน ้าชนิดต่างๆ (มงคล แผ้ วพล
สง, 2553) เชือกไนล่อนและตอกไม้ ไผ่ (ทรงยศ มงคลพิศ และเพชร เพ็งชัย , 2559) ใยกรอง ไบโอบอลและหิน
กรวด (ปริ ญญา ไกรวุฒินนั ท์ และพีรพร คาใจดี , 2560) เปลือกหอยแครง แท่งไม้ ไผ่ และลูกบอลพลาสติก (สุดา
อิทธิสุภรณ์ รัตน์ และคณะ, 2551) เป็ นต้ น ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาตัวกลางจากธรรมชาติและ
ตัวกลางจากวัสดุสังเคราะห์ที่ได้ จากเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติกเป็ นตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศ
เนื่องจากเป็ นการนาวัสดุเหลือทิง้ และหาได้ ง่ายในชุมชนมาประยุกต์ใช้ ร่ วมกับระบบบาบัดถังกรองไร้ อากาศ
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ตลอดจนเป็ นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในสิ่งแวดล้ อม โดยการหมุนเวียนนากลับมาใช้ ประโยชน์และเป็ นการ
ประยุกต์ใช้ แทนตัวกลางที่มีจาหน่ายในท้ องตลาดที่มีราคาแพงได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
งานวิจยั เชิงทดลองนี ้ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของตัวกลางในการบาบัดน ้าเสียชุมชนด้ วยระบบถังกรองไร้
อากาศมีวิธีการศึกษาดังนี ้
การเตรียมการทดลอง
ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ลือกใช้ ระบบถังกรองไร้ อากาศแบบไหลลง (Down flow Anaerobic Filter) โดยมี
แบบจาลองของระบบถังกรองไร้ อากาศและระบบถังกรองไร้ อากาศที่ใช้ ในการทดลอง ดังภาพที่ 1 ซึ่งแบ่ง
ส่วนประกอบออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1) ถังพักน ้าเสีย เป็ นถังที่ใช้ พกั น ้าเสียก่อนที่น ้าเสียจะเข้ าสู่ระบบถังกรองไร้ อากาศ โดยใช้ ถงั พลาสติกสี
ขาวขุ่น ขนาดปริมาตร 50 ลิตร จานวน 2 ถัง
2) ถังกรองไร้ อากาศ เป็ นระบบบาบัดน ้าเสียแบบไม่ใช้ อากาศภายในบรรจุตวั กลางเพื่อให้ จุลินทรี ย์ยึด
เกาะ เป็ นถังนา้ ทรงกลมพร้ อมฝาปิ ดสีดา ทาจากพลาสติก HDPE ปริ มาตร 50 ลิตร เส้ นผ่านศูนย์ กลาง 46
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร จานวน 2 ถัง ภายในถังที่ 1 บรรจุตัวกลางเปลือกหอยแครง และถังที่ 2 บรรจุ
ตัวกลางฝาพลาสติก
3) ถังรองรับน ้าทิ ้ง เป็ นภาชนะที่มีรูปร่างคล้ ายอ่างรูปวงกลมขนาดปริมาตร 15 ลิตร
ทาหน้ าที่รองรับน ้าทิ ้งที่ผ่านการบาบัด
จุดเก็บตัวอย่างนา้ เข้า

ถังพักนา้ เสีย

ถังพักนา้ เสีย

วาล์วปรับอัตราการไหล

ฝาพลาสติก
เปลือกหอยแครง

จุดเก็บตัวอย่างนา้ ออก

ถังรองรับนา้ ทิง้

ถังรองรับนา้ ทิง้

(ก) แบบจาลองถังกรองไร้ อากาศ

(ข) ถังกรองไร้ อากาศที่ใช้ ในการทดลอง

ภาพที่ 1 แบบจาลองระบบถังกรองไร้ อากาศและถังกรองไร้ อากาศที่ใช้ ในการทดลอง
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ตัวกลางที่ใช้ ในการทดลอง
ประกอบด้ วยเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก ทาหน้ าที่ให้ จลุ ินทรี ย์ยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโต โดยเปลือก
หอยแครงและฝาพลาสติกมีลกั ษณะ ดังภาพที่ 2

(ก) เปลือกหอยแครง

(ข) ฝาพลาสติก

ภาพที่ 2 ตัวกลางที่ใช้ ในการทดลอง
นา้ เสียที่ใช้ ในการทดลอง
เป็ นน ้าเสียจากชุมชนโนนศรี สวัสดิ์ที่ไหลลงท่อระบายน ้าทิ ้ง ทาการเก็บตัวอย่างน ้าเสียที่ปลายท่อทุกวัน
ด้ วยวิธีการเก็บตัวอย่างน ้าแบบจ้ วง (Grab Sampling) โดยน ้าเสียที่ใช้ ในการทดลองและจุดเก็บตัวอย่างน ้าเสีย
ดังภาพที่ 3

จุดเก็บตัวอย่างน ้าเสีย

ภาพที่ 3 น ้าเสียที่ใช้ ในการทดลองและจุดเก็บตัวอย่างน ้าเสีย
ขัน้ ตอนการทดลอง
1. การเริ่ มต้ นเดินระบบ (Start up) ทาการเริ่ มต้ นเดินระบบโดยการเพาะเลี ้ยงเชื ้อจุลินทรี ย์ในถังกรองไร้
อากาศ ปริมาตร 50 ลิตร จานวน 2 ถัง ใช้ มลู สุกรแห้ ง ประมาณ 10 – 20 กิโลกรัมต่อปริมาตรน ้าที่เติม 1 ลูกบาศก์
เมตร โดยคิดจากปริ มาตร ประมาณ 1 ใน 3 ของถัง (เชิดศักดิ์ อ่อนระยับ, 2548) ในการทดลองนีเ้ ลือกใช้ มลู สัตว์
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แห้ ง 20 กิโลกรัม โดยจะเติมมูลสุกรแห้ ง 334 กรัมต่อน ้า 16.7 ลิตร จากนันเติ
้ มน ้าเปล่าให้ ได้ ครึ่งถัง ทาการกวน
ให้ มลู สัตว์ผสมกับน ้าเปล่าให้ ทวั่ ถัง บรรจุตวั กลางเปลือกหอยแครงลงในถังโดยใส่ตวั กลางทังหมดปริ
้
มาตร 70 %
ของปริมาตรถัง บรรจุตวั กลางเปลือกหอยแครง 18.6 กิโลกรัม และบรรจุฝาพลาสติก 5.6 กิโลกรัม เติมน ้าเปล่าให้
เต็มถัง ปิ ดฝาให้ สนิท และปล่อยทิ ้งไว้ เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จากนันท
้ าการปรับอาหารให้ จลุ ินทรี ย์โดยการเติม
นา้ เสียจากชุมชนเข้ าถังกรองไร้ อากาศ 20 % ทุกวัน จนครบ 100 % เพื่อให้ ระบบได้ ทางานจนเกิดตะกอนของ
จุลินทรี ย์สะสม
2. การเดินระบบอย่างต่อเนื่อง ทาการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการเติมน ้าเสียจากชุมชนเข้ าระบบถัง
กรองไร้ อากาศ ควบคุมปริมาณน ้าเสียที่เข้ าระบบ 30 ลิตร/วัน ปรับอัตราการไหล 21 มิลลิลิตร/นาที ใช้ ระยะเวลา
ในการกักเก็บน ้า 24 ชัว่ โมง เมื่อเดินระบบได้ หนึ่งวัน จะทาการเก็บตัวอย่างน ้าเสียเข้ าและออกจากระบบ มาทา
การตรวจวิเคราะห์ ค่าของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี ในห้ องปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากนันท
้ าการเดินระบบอย่างต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลา 1 เดือน โดยพารามิเตอร์ และวิธีการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ ที่ใช้ ศกึ ษาและวิธีการวิเคราะห์
พารามิเตอร์
หน่วย
วิธีการวิเคราะห์
1. ของแข็งแขวนลอย
มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีทาให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส กรอง
ผ่านกระดาษกรองใยแก้ ว (Glass Fiber Disc)
2. ซีโอดี
มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีวิเคราะห์โดยใช้ เครื่ องรี ฟลักซ์ (Close Reflux Method)
3. บีโอดี
มิลลิกรัมต่อลิตร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ Dilution Method ใ ช้ วิ ธี ก า ร Azide
Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5
วันติดต่อกัน
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการศึกษาประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศเพื่อการบาบัดน ้าเสียจากชุมชน ทา
การเลี ้ยงเชือ้ จุลินทรี ย์ 19 วัน เดินระบบอย่างต่อเนื่อง 31 วัน เก็บตัวอย่างนา้ เข้ าและออกจากระบบถังกรองไร้
อากาศมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้า ได้ ผลการศึกษาดังนี ้
ประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศ
จากการศึกษาคุณภาพของน ้าเสียเข้ าระบบถังกรองไร้ อากาศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันขึ ้นอยู่
กับ กิ จ กรรมต่ างๆ ในการใช้ น า้ ของชุมชนโนนศรี ส วัส ดิ์ พบว่ า ค่า ของแข็ง แขวนลอยอยู่ในช่ วง 6.33-35.00
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี 105.60-149.33 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอดี 30.00-133.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อน ้า
เสียเข้ าระบบถังกรองไร้ อากาศที่มีตวั กลางเปลือกหอยแครง พบว่าค่าของแข็งแขวนลอยลดลงอยู่ในช่วง 2.0013.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี 76.80-114.67 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอดี 16.00-124.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
ส่วนตัวกลางฝาพลาสติก มีค่าของแข็งแขวนลอยของน ้าลดลงอยู่ในช่วง 2.67-31.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี
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81.60-127.20 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และค่ า บี โ อดี 22.00-129.00 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ตามล าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณา
ประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศ พบว่า เปลือกหอยแครง มีประสิทธิภาพการบาบัดของแข็ง
แขวนลอยอยู่ในช่วงร้ อยละ 13.16-84.62 ซีโอดีร้อยละ 13.64-35.19 และบีโอดีร้อยละ 39-53.13 ตามลาดับ ส่วน
ตัวกลางฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วงร้ อยละ 6.67-75.76 ซีโอดีร้อยละ
3.64-22.73 และบีโอดีร้อยละ 1.69-42.11 ตามลาดับ ดังภาพที่ 4-6
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31 วันที่

น ้ำออก (เปลือกหอยแครง)
ประสิทธิ ภำพกำรบำบัด (เปลือกหอยแครง)

ภาพที่ 6 ค่าบีโอดีและประสิทธิภาพการบาบัด
จากการทดลองภาพที่ 4-6 จะเห็นได้ ว่าตัวกลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติกในระบบถังกรองไร้
อากาศ สามารถลดค่าของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดีได้ แต่ประสิทธิภาพการบาบัดซีโอดี และบีโอดียงั ต่า
โดยตัวกลางเปลือกหอยแครงสามารถบาบัดซีโอดีและบีโอดี เฉลี่ยร้ อยละ 25.21 และ 28.79 ตามลาดับ ส่วน
ตัวกลางฝาพลาสติกสามารถบาบัดซีโอดีและบีโอดี เฉลี่ยร้ อยละ 13.29 และ 19.77 ตามลาดับ เนื่องจากในการ
ทดลองได้ ท าการเลี ย้ งเชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ ด้ ว ยมูล สุก รแห้ ง 19 วัน และเดิ น ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 31 วัน ปริ ม าณ
สารอินทรี ย์ที่เข้ าระบบในรูปของบีโอดี มีปริ มาณต่า เฉลี่ย 94.50 mg/l หรื อ 0.0029 kg BOD/day ทาให้ ปริมาณ
สารอินทรี ย์ในระบบต่าไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์และอาจจะทาให้ จุลินทรี ย์ยงั เจริ ญเติบโตไม่
เติมที่และยังไม่ได้ ยึดเกาะกับตัวกลาง ซึ่งในการเริ่ มต้ นเดินระบบให้ ค่าซีโอดีที่ผ่านการบาบัดและเริ่ มคงที่ในช่วง
เริ่มต้ นเดินระบบอาจจะต้ องใช้ ระยะเวลานาน และต้ องใช้ ระยะเวลาเดินระบบอย่างต่อเนื่องจนเข้ าสู่สภาวะสมดุล
(Song และ Young, 1986)
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศ
ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศเพื่อ การบาบัดนา้ เสียชุมชน
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา 31 วัน พบว่า ตัวกลาง
เปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบาบัด ซีโอดีและบีโอดี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ดัง
ข้ อมูลตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้ อากาศในการบาบัดน ้าเสีย
จากชุมชน
ชนิดของตัวกลาง
ประสิทธิภาพการบาบัด (ร้ อยละ)
ในระบบถังกรองไร้ อากาศ
ของแข็งแขวนลอย
ซีโอดี
บีโอดี
เปลือกหอยแครง
47.35
25.21
28.79
ฝาพลาสติก
41.48
13.29
19.77
p-value
0.6318ns
0.0000***
0.0137*
หมายเหตุ:
ns (Not Statistically Significant) หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p≤0.005
*** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p≤0.001
จากตารางที่ 2 เมื่ อ เปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพตัวกลางต่างชนิด ในระบบถังกรองไร้ อากาศ พบว่า
ตัวกลางเปลือกหอยแครง มีประสิทธิ ภาพการบาบัดนา้ เสียได้ สูงกว่าตัวกลางฝาพลาสติก เนื่องจากเปลือก
หอยแครงพืน้ ที่ผิวขรุ ขระเหมาะแก่การยึดเกาะของจุลินทรี ย์ทาให้ เกิดการย่อยสลายสารอินทรี ย์ได้ ดีกว่าฝา
พลาสติก (เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2543) โดยเปลือกหอยแครงมีพืน้ ที่ผิวทังหมด
้
117.1220 ตารางเซนติเมตร
ส่วนฝาพลาสติกมีความราบลื่นอาจทาให้ จุลินทรี ย์เกาะตัวกลางได้ ไม่ดี (สิทธิโชค บัวดี , 2547) โดยฝาพลาสติก
พื ้นที่ผิวทังหมด
้
46.103 ตารางเซนติเมตร ซึง่ เมื่อเสร็จสิ ้นการทดลองเดินระบบเป็ นระยะเวลา 31 วัน จะเห็นได้ ชดั
ว่าจุลินทรี ย์เกาะที่ตวั กลางเปลือกหอยแครงสูงกว่าเกาะตัวกลางฝาพลาสติก ดังภาพที่ 8
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาพืน้ ผิวจาเพาะของตัวกลาง พบว่า ตัวกลางเปลือกหอยแครงมีพืน้ ที่ผิว
จาเพาะมากกว่าตัวกลางฝาพลาสติกทาให้ มีประสิทธิภาพการบาบัดน ้าเสียได้ ดีกว่า แต่ประสิทธิภาพของระบบ
ถังกรองไร้ อากาศ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับชนิดของตัวกลางโดยตรง ยังมีปัจจัยอื่นที่ทาให้ ประสิทธิ ภาพในการบาบัด
แตกต่างกัน เช่น พื ้นผิววัสดุและลักษณะการจัดเรี ยงของตัวกลาง พื ้นผิวตัวกลางที่หยาบจะช่วยให้ แบคทีเรี ยเกาะ
ได้ เร็ วและสม่าเสมอทาให้ เริ่มต้ นระบบได้ เร็ว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) และการเพิ่มระยะเวลากักเก็บน ้า
เสียเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดน ้าเสียได้ อีกวิธีหนึ่งซึง่ จะทาให้ แบคทีเรี ยที่อยู่ในระบบบาบัดมีระยะเวลา
ที่สามารถปรั บตัวทาความคุ้นเคยกับนา้ เสีย และเจริ ญเติบได้ อย่างเต็มที่ เมื่อแบคทีเรี ยสามารถปรั บตัวและ
เจริญเติบโตได้ และหากแบคทีเรี ยที่กระจายอยู่ในระบบบาบัดทังที
้ ่เกาะผิวตัวกลางและแขวนลอยในระบบมีเวลา
ในการสัมผัสกับสารอินทรี ย์ในน ้าเสียได้ นานขึ ้น ก็จะทาให้ แบคทีเรี ยในระบบบาบัดเจริญเติบโตโดยใช้ สารอินทรี ย์
เป็ นอาหารไปเรื่ อยๆ ปริ มาณแบคทีเรี ยก็จะเพิ่มจานวนขึ ้น ขณะที่ปริ มาณสารอินทรี ย์ ในน ้าเสียก็จะลดลง (ธิดา
รัตน์ มัจจุปะ, 2559)
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ข) เปลือกหอยแครงหลังออกจากระบบบาบัดน ้าเสีย

ก) เปลือกหอยแครงก่อนเข้ าระบบบาบัดน ้าเสีย

ค) ฝาพลาสติกก่อนเข้ าระบบบาบัดน ้าเสีย

ง) ฝาพลาสติกหลังออกจากระบบบาบัดน ้าเสีย

ภาพที่ 8 ลักษณะของตัวกลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติกในระบบถังกรองไร้ อากาศ
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาประสิทธิภาพของตัวกลางในการบาบัดน ้าเสียชุมชนด้ วยระบบถังกรองไร้ อากาศ พบว่า
ระบบบาบัดถังกรองไร้ อากาศที่มีตวั กลางเปลือกหอยแครง มีประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอย ซีโอดี
และบีโอดี เฉลี่ยร้ อยละ 47.35, 25.21 และ 28.79 ตามลาดับ ส่วนตัวกลางฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบาบัด
ของแข็ ง แขวนลอย ซี โอดี และบี โอดี เฉลี่ ย ร้ อยละ 41.48, 13.29 และ 19.77 ตามลาดับ เมื่ อ เปรี ย บเทียบ
ประสิ ท ธิ ภาพการบาบัด ของตัวกลางเปลื อ กหอยแครงและฝาพลาสติก พบว่ า ตัว กลางเปลื อกหอยแครงมี
ประสิทธิภาพการบาบัด ของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี มากกว่าตัวกลางฝาพลาสติก แต่ทงั ้ นีค้ วรทาการ
ทดลองโดยใช้ เวลาในการเริ่ มต้ นระบบนานขึ ้น เพื่อเลี ้ยงให้ แบคทีเรี ยเกาะตัวกลางมีปริมาณมากขึ ้นและควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการเริ่มต้ นระบบเพื่อให้ แบคทีเรี ยยึดเกาะตัวกลางมีปริมาณมากซึง่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัด
น ้าเสียด้ วย
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการฝึ กพลัยโอเมตริ กที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ ว และ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของนักศึกษาชาย สาขามวยไทยศึกษาและ พลศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จานวน 15
คน ใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่ายเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ ก แบบทดสอบการ
กระโดดเข่าลอยมีค่าดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ทุกประเด็น แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และแบบทดสอบความเร็ วของการเคลื่อนไหวของกรมพลศึกษา สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้ สถิติที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการฝึ กพลัยโอเมตริกของกลุ่มทดลองพบว่า ด้ านความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ก่อนและหลังการ
ฝึ ก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.53, 3.04 และ 0.35, 0.28 ตามลาดับ ด้ านความเร็วของการ
เคลื่อนไหว ก่อนและหลังการฝึ ก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.59, 7.21 และ 0.57, 0.48
ตามลาดับ และด้ านความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อนการฝึ กและหลัง มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 41.53, 54.93 และ 9.53, 13.06 ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบการฝึ กพลัยโอเมตริ กทัง้ 3 ด้ าน ก่อนและหลังการฝึ ก พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การฝึ กพลัยโอเมตริก; ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย; กีฬามวยไทย
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Abstract
The purposes of this research were to: to studied the effect of plyometric training on the
strength, speed and knee strike jumping ability of muaythai study and physical education program
muban chom rajabhat university. The samples used in the research were 15 students in Muaythai
Study and Physical Education Program by using a simple random sampling method. The instruments
used were plyometric training program created, the test of the knee strike jumping created with the
consistency index at 1 .0 0 for all issues and the leg muscle strength test from Sports Authority of
Thailand and speed test from Physical Education. The statistics used for data analysis were mean,
standard deviation and t-test.
The research findings were found as follow:
1) The results of the plyometric training of the experimental group showed that leg muscle
strength before and after training the mean and standard deviation were 2.53, 3.04 and 0.35, 0.28,
respectively. before and after training the mean and standard deviation were 8.59, 7.21 and 0.57,
0.48, respectively, and the ability of knee strike jumping before training were 41.53, 54.93 and 9.53,
13.06, respectively.
2) The three rear plyometric training of the experimental group were found, before and after
the training, which differed statistically at the .05 level.
Keywords: Plyometric training; Knee strike jumping ability; Muaythai
บทนา
มวยไทยเป็ นหนึ่งในวิชาศิลปศาสตร์ 18 ประการของผู้ที่จะขึน้ เป็ นพระมหากษัตริ ย์ เรี ยกว่า มายา
หมายถึง ตาราพิชยั สงครามมวยไทยและกระบี่กระบอง (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2540, 1319) ในสมัยกรุ งศรี อยุธยามีกองทนายเลือกที่รับราชการโดยคัดเลือกจากนักมวยไว้ ป้องกันพระราชวังและราช
บัลลังก์ หรื อบางครัง้ เรี ยก ตารวจหลวง ทนายตารวจ หรื อกรมนักมวย ซึ่งในสมัยปั จจุบนั มวยไทยเป็ นศิลปะการ
ต่อสู้ของชนชาติไทยที่เป็ นทัง้ กีฬาและนันทนาการโดยการใช้ หมัด เท้ า เข่า และศอก แข่งขันกันบนเวทีและมี
กติกาการแข่งขันชัดเจนตามพระราชบัญญัติกีฬามวยไทยพ.ศ. 2542 ซึง่ ทักษะมวยไทยถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
สาหรับ การฝึ ก มวยไทยเป็ น อย่างมาก ดังนัน้ ผู้ที่ ฝึกมวยไทยหรื อนักมวยไทยอาชีพ จาเป็ น ที่จ ะต้ องมี ความ
เชี่ยวชาญในการใช้ ทกั ษะมวยไทยทังหมด
้
โดย ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2559, 15-19) ได้ สรุปทักษะพื ้นฐานมวยไทยไว้
คือ การจดมวย การใช้ หมัด การใช้ เท้ า การใช้ เข่าและการใช้ ศอก
จากการศึกษาทักษะมวยไทย กอบชัย นิธิวฒ
ั นากุล (2546, 9) กล่าวไว้ ว่า ทักษะการใช้ เข่าเป็ นทักษะ
การใช้ อาวุธที่นบั ว่ามีความรุนแรงที่สดุ เพราะทักษะการเข่าเกิดจากการใช้ อวัยวะที่มีมมุ และความแข็งแกร่ง คือ
หัวเข่าเข้ าปะทะร่างกายคู่ต่อสู้ แต่การจะใช้ เข่านัน้ มิใช่สามารถใช้ ได้ โดยง่ายเนื่องจากไม่มีค่ตู ่อสู้คนใดที่จะยอม
ให้ ตัวเองถูกตีเข่า ดังนัน้ การจะตีเข่าฝ่ ายตรงข้ ามจึงต้ องอาศัยความแข็งแกร่ งของร่ างกาย กอด รัด ปล ้า และ
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เหนี่ยวรัง้ คู่ต่อสู้มาตีเข่าให้ ได้ ซึง่ โดยธรรมชาติแล้ วเป็ นเรื่ องที่ปฏิบตั ิได้ ค่อยข้ างยาก หรื อบางครัง้ ฝ่ ายที่กาลังตีเข่า
เองกลับถูกความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าของคู่ต่อสู้พลิกผันสถานการณ์ไปตรงกันข้ าม การตีเข่าจึงเป็ นศิลปะขันสู
้ ง
อีกอย่างหนึ่งในกีฬามวยไทย การใช้ เข่าสามารถกระทาได้ ทงสองข้
ั้
างและมีหลายลักษณะ ซึง่ ทักษะการใช้ เข่านัน้
อันตรายและมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับ ครองจักร งามมีศรี (ครองจักร งามมีศรี 2530, 13 อ้ างถึงใน กษิดิ์เดช
เกตุมณี 2553, 2) กล่าวว่า เข่าเป็ นอวัยวะที่มีสาคัญชนิดหนึ่งของมวยไทยที่ใช้ ได้ ผลในระยะใกล้ หรื อประชิดตัว
เป้าหมายของการใช้ เข่า ได้ แก่ บริเวณต้ นขา ท้ อง ชายโครง ลาตัว หน้ าอก คาง การใช้ เข่า ตีหรื อกระแทกขึ ้นไปทา
ในขณะตั ้งท่าอยู่ และบางโอกาสการใช้ เข่าจะต้ องใช้ มือทังสองจั
้
บคอของคู่ต่อสู้แล้ วตีหรื อดึงลงมาแล้ วตีเข่า และ
สาราญ สุขแสวง (2560, 142) แบ่งการใช้ เข่าออกได้ 6 ลักษณะ ได้ แก่ เข่าตรง หมายถึง การเข่าพุ่งตรงไป
ข้ างหน้ าเข้ าสู่เป้าหมาย เข่าตัด หมายถึง การเข่าตีขนานกับพื ้นเข้ าสู่เป้าหมาย เข่าเฉียง หมายถึง การเข่าตีเฉียง
เข้ าสู่เป้าหมาย เข่าลอย หมายถึง การกระโดดขึ ้นสูง ทะยานเข่าเข้ าหาคู่ต่อสู้ เข่าลา เป็ นลักษณะครึ่งเตะครึ่งเข่า
และเข่าน้ อย คือ ลักษณะของการใช้ เข่าตีบริ เวณต้ นขาของคู่ต่อสู้เร็ว ๆ หลายๆ ครัง้ ในขณะที่ทาการกอดรัดกัน
การกระทาเช่นนี ้ทาให้ ค่ตู ่อสู้ร้ ูปวดต้ นขาและอาจจะทาให้ ค่ตู ่อสู้เสียเปรี ยบได้ เหมือนกัน
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการกระโดดเข่าลอย เพราะลักษณะของการกระโดดเข่าลอยนัน้
คือ การกระโดดขึ ้นให้ สงู ทะยานเข่าพุ่งเข้ าหาคู่ต่อสู้ด้ วยความเร็ วและแรง ลักษณะของการกระโดดเข่าลอย ยังมี
ระยะในการกระโดดส่งแรงที่มากกว่า ซึ่งแตกต่างจากการใช้ เข่าในลักษณะอื่น ๆ ที่เป็ นการยืนอยู่กับที่และเป็ น
การยืนส่งแรงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ นักมวยไทยจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีทกั ษะและความสามารถในการ
กระโดดเข่าลอยที่ดี เนื่องจากนักมวยไทยทีค่ วามสามารถในการกระโดดเข่าลอย ได้ เร็วกว่าและรุนแรงกว่า ย่อม
ได้ เปรี ยบกว่าคู่ต่อสู้ ซึ่ง ในการกระโดดเข่าลอยนัน้ ต้ องอาศัยพลังของกล้ ามเนื ้อเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ในการ
กระโดดเข่าลอย นัก มวยไทยจึงมีค วามจาเป็ นอย่ างมากที่ จะต้ องพัฒ นาพลังของกล้ ามเนื อ้ เพื่อที่ จะปฏิ บัติ
กิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
สนธยา สีละมาด (2551, 296 - 297) ได้ กล่าวว่า พลัง หมายถึง ความสามารถของระบบประสาท
กล้ ามเนื อ้ (Neuro-muscular) ในการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด แรง (Force) มากที่ สุด ในช่ วงเวลาที่ สัน้ ที่ สุด หรื อ เป็ น การ
เอาชนะแรงต้ านทานได้ ด้วยการหดตัวของกล้ ามเนื ้ออย่างรวดเร็ว พลังเป็ นผลของแรงกล้ ามเนื ้อ (Muscle force)
และอัตราเร็ว (Velocity) ของการเคลื่อนไหว เพราะฉะนัน้ พลังจะเท่ากับ แรงคูณด้ วยอัตราความเร็ว (P = F x V)
การเพิ่มขึ ้นของพลังจึงต้ องเป็ นผลของการปรับปรุ ง ในความแข็งแรงหรื อความเร็วอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อเป็ นการ
ปรับปรุ งทังสองอย่
้
าง สอดคล้ องกับ ถนอม โพธิ์มี (2552, 21) กล่าวว่าพลังกล้ ามเนือ้ หมายถึง ความสามารถ
ของกล้ ามเนื ้อที่แสดงออกมาในรูปของความแข็งแรง และความเร็ วหรื อทางหลักวิทยาศาสตร์ ว่า พลัง = แรง x
ความเร็ ว แต่กีฬาก็มีองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ที่สาคัญคือ ทักษะเกิดจากการทางานร่ วมกันระหว่าง
ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย ซึ่งก็ คือความสามารถในการใช้ พ ลังงานได้ อ ย่าง มี ประสิท ธิ ภาพ ผลที่ ออกมาคื อ
ความเร็วในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ในปั จจุบนั การฝึ กพลังของกล้ ามเนื ้อมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งการฝึ กแบบพลัยโอเมตริ กเป็ นการฝึ ก
พลังของกล้ ามเนือ้ รูปแบบหนึ่งที่ได้ รับความนิยมในการนาไปประยุกต์ใช้ ฝึกให้ กับนักกีฬา เจริ ญ กระบวนรัตน์
(2561, 336-337) ที่กล่าวว่าพลัยโอเมตริ ก (Plyometrics) เป็ นหนึ่งในวิธีการที่ได้ รับการยอมรับว่าดีที่สดุ ในการ
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พัฒนากาลังระเบิด (Explosive Power) ให้ กับกีฬาหลายประเภท อาทิเช่น วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล
แฮนด์บอล เซปั กตะกร้ อ ฮอกกี ้ เทนนิส แบบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กระโดดน ้า ว่ายนา้ ยูโด โบว์ลิ่ง กอล์ฟ ยก
น ้าหนัก ดาบสากล มวย มวยปล ้า เทควันโด วิ่งระยะสั ้นและยิมนาสติก เป็ นต้ น และชู (Chu 1992, 1) กล่าวถึง
การฝึ กพลังกล้ ามเนื ้อด้ วยการฝึ ก พลัยโอเมตริ ก (Plyometrics) ว่าเป็ นการฝึ กกล้ ามเนื ้อเพื่อทาการผนวกความ
แข็งแรง (Strenght) และความเร็ ว (Speed) ในเวลาสั ้นๆและเป็ นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาให้ เกิดพลัง
ระเบิด (Explosive power) ในการนาไปประยุกต์ใช้ ในการกีฬาต่อไป
จากความสาคัญข้ างต้ นชี ้ให้ ผ้ วู ิจยั เล็งเห็นถึงความสาคัญถึงหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาและทักษะการ
ใช้ เข่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการกระโดดเข่าลอย แต่ปัญหาที่พบในปั จจุบนั คือ ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้ น
การฝึ กซ้ อมในเรื่ องของทักษะและเทคนิคเป็ นส่วนใหญ่ จึงทาให้ ขาดโปรแกรมการฝึ กซ้ อมที่ถูกต้ องตามหลัก
ทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่างมีหลักการและเหตุผล จากปั ญหาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญ
ในการศึกษาผลการพลัยโอเมตริ กที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
กีฬามวยไทย และโปรแกรมการฝึ กซ้ อมที่ถูกต้ องตามหลักทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่างมีหลักการ
และเหตุผล มาใช้ ควบคู่กับการฝึ กซ้ อมทักษะและเทคนิคในกีฬามวยไทย เพื่อนามาพัฒนาการกล้ ามเนือ้ ให้ กับ
นัก กี ฬ ามวยไทย ซึ่งผลที่ ได้ จ ากการวิจัย ครั ง้ นี จ้ ะเป็ น แนวทางในการพัฒ นาการฝึ กซ้ อ มกี ฬ ามวยไทยให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น สามารถทดสอบได้ และสามารถนาข้ อมูลไปต่อยอดในการพัฒนากีฬามวยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการฝึ กพลัยโอเมตริ กที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ ว และความสามารถในการกระโดด
เข่าลอยของนักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
ได้ โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ ว และความสามารถในการกระโดดเข่า
ลอยของกีฬามวยไทย และเป็ นแนวทางในการพัฒนาการฝึ กซ้ อมกีฬามวยไทยให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการฝึ กพลั ย โอเมตริ ก แบบ 6
สถานี 8 สัปดาห์ ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
1. ช่วงอบอุ่นร่างกาย (warm up)
2. ช่วงการฝึ ก (work out)

ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ความเร็วของการเคลื่อนไหว
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย

3. ผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อ (Cool down)
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สมมติฐานการวิจัย
ผลการฝึ กพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อนและหลังการฝึ กพลัย
โอเมตริกเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ มีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ความเร็ วในการเคลื่อนไหว และความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอยที่แตกต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและ พลศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1-5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน 54 คน ที่ผ่านการ
เรี ยนการสอน วิชาทักษะและเทคนิคมวยไทย
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและ พล
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จานวน 15 คน ซึ่งได้ ก ลุ่ม ตัวอย่างมาจากการสุ่ม อย่างง่าย
(Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรต้ น คือ โปรแกรมการการฝึ กพลัยโอเมตริก แบบ 6 สถานี 8 สัปดาห์
2. ตัวแปรตาม คือ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ความเร็ วของการเคลื่อนไหว และความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริก แบบสถานี 6 สถานี ประกอบด้ วย
สัปดาห์ที่ 1 – 2 ฝึ กสถานีละ 3 เซต เซตละ 12 ครัง้ พักระหว่างเซต 2 นาที
สถานีที่ 1 คาล์ฟ เรส (Calf Raise)
สถานีที่ 2 สควอท (Squat)
สถานีที่ 3 กู๊ด มอร์ นงิ่ (Good morning)
สถานีที่ 4 ลัช (Lunge)
สถานีที่ 5 วอล์คกิ ้ง ลัชส์ (Walking lunges)
สถานีที่ 6 รี เวิร์ส ลัช นี อัพ (Reverse Lunge knee up)
สัปดาห์ที่ 2 – 4 ฝึ กสถานีละ 3 เซต เซตละ 10 ครัง้ พักระหว่างเซต 2 นาที
สถานีที่ 1 โปโก จัมพ์ (Pogo Jump)
สถานีที่ 2 จัมพ์ปิง้ แจ็ค (Jumping Jack)
สถานีที่ 3 สปลิท จัมพ์ (Split Jump)
สถานีที่ 4 ซิสเซอร์ ส จัมพ์ (Scissors Jump)
สถานีที่ 5 สควอท จัมพ์ (Squat Jump)
สถานีที่ 6 ทัค จัมพ์ (Tuck Jump )
สัปดาห์ที่ 5 – 6 ฝึ กสถานีละ 3 เซต เซตละ 10 ครัง้ พักระหว่างเซต 3 นาที
สถานีที่ 1 โปโก จัมพ์ ฟอร์ เวิร์ด(Pogo Jump forward )
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สถานีที่ 2 ฟรอนท์ เฮอร์ เดิ ้ล ฮอบ (Front Hurdle Hops)
สถานีที่ 3 เลทเทอรอล จัมพ์ โอเวอร์ แบร์ ริเออร์ (Lateral Jump Over Barrier)
สถานีที่ 4 ไดแอกโกนอล โคน ฮอบ ( Diagonal Cone Hops )
สถานี ที่ 5 ฟอร์ เวิ ร์ด แอนด์ เลทเทอรั ล เฮอร์ เดิ ล้ จั๊ม พ์ ซี เควนซ์ (Forward and
Lateral Hurdle Jump Sequence)
สถานีที่ 6 สแตนด์ดิ ้ง บรอด จัม๊ พ์ แอนด์ สควอท จัม๊ พ์ ซีเควนซ์ (Standing Broad
Jump and Squat Jump Sequence)
สัปดาห์ที่ 7 – 8 ฝึ กสถานีละ 3 เซต เซตละ 8 ครัง้ พักระหว่างเซต 3 นาที
สถานีที่ 1 ซิงเกิล เลก เวอร์ ติคอล จัมพ์ ( Single Leg Vertical Jump )
สถานีที่ 2 ซิงเกิล เลก ทัค จัมพ์ ( Single Leg Tuck Jump )
สถานีที่ 3 ซิงเกิล เลก ไดแอกโกนอล โคน ฮอบ
(Single Leg Diagonal Cone Hops)
สถานีที่ 4 รี เวิร์ส ฮอป (Reverse Hop)
สถานีที่ 5 ซิสเซอร์ ส ฮอป (Scissors Hop)
สถานีที่ 6 ออเทอร์ เนท-เลก บาวด์ดิ ้ง (Alternate-Leg Bouding)
2. แบบทดสอบการกระโดดเข่าลอยของนักศึกษามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
3. แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา การกีฬาแห่งประเทศไทย 2545
4. แบบทดสอบความเร็วของการเคลื่อนไหว กรมพลศึกษา 2541
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริก
1.1 ศึ ก ษาหลัก การทางทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการสร้ าง
โปรแกรม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1.1.1 ระยะเวลาในการฝึ ก
1.1.2 จานวนครัง้ ในการฝึ ก
1.1.3 จานวนชุดในการฝึ ก
1.2 โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริก แบบสถานี 6 สถานี
1.2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านโปแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริก
1.2.2 นาโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริก เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ ไข และ
ปรับปรุง
1.2.3 น าโปรแกรมการฝึ ก พลัย โอเมตริ ก ไปให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่ า นเพื่ อ
พิจารณาความสอดคล้ องในการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (index of item objective congruence: IOC) ได้ ค่า
IOC = 1.00 ทุกประเด็น
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1.2.4 นาโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ ก ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ ไข และปรับปรุง
1.2.5 นาโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ ก ที่ได้ จากการ Tryout เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ แก้ ไข ปรับปรุงและนาไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา เพื่อเก็ บรวบรวมข้ อมูลนามาวิเคราะห์
ในการวิจยั ต่อไป
2. แบบทดสอบการกระโดดเข่าลอยที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 ชื่อแบบทดสอบ
2.1.2 วิธีการทดสอบ
2.1.3 อุปกรณ์ทดสอบ
2.1.4 เกณฑ์การให้ คะแนน
2.2 เสนอแบบทดสอบการกระโดดเข่ าลอยที่ ผ้ ูวิจัย สร้ า งขึน้ ต่อ ประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์นิพนธ์ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ ไข และปรับปรุง
2.3 นาแบบทดสอบ ไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องใน
การหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (index of item objective congruence: IOC) ได้ ค่า IOC = 1.00 ทุกประเด็น
2.4 น าแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ (Tryout) กั บ กลุ่ม ที่ ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 30 คน เพื่ อ
พิจารณา ตรวจสอบ แก้ ไข และปรับปรุง
2.5 นาแบบทดสอบ ที่ได้ จากการ Tryout เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ ไข ปรับปรุง
และนาไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลนามาวิเคราะห์ในการวิจยั ต่อไป
3. แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ทดสอบความแข็ งแรงของกล้ า มเนื อ้ ขา วัด แรงเหยี ย ดขา leg dynamometer โดยใช้ แ บบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายประชาชนไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2545
4. แบบทดสอบความเร็วของการเคลื่อนไหว
ทดสอบวิ่งเร็ว Speed 50 เมตร โดยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐาน กรมพลศึกษา 2541
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ถึงค่ายมวย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ ในการทดลอง
2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึ ก ได้ แก่
2.1.1 นาฬิกาจับเวลา
2.1.2 กรวย
2.1.2 กระสอบทราย
2.1.2 รัว้
2.2 สถานที่ที่ใช้ ในการฝึ ก ได้ แก่
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โรงยิมสาหรับฝึ กมวยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. ทดลองใช้ เครื่ องมือ (Tryout) เพื่อทดสอบโปรแกรมการฝึ กรวมไปถึงเตรี ยมการป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึ ้นในขณะการเก็บข้ อมูลจริง กับนักศึกษามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
4. ขันตอนการท
้
าการทดลอง
4.1 จัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ แบบบันทึกผลการทดลอง และเอกสารอธิบายรายละเอียดให้ ชดั เจน
4.2 ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการทดลองรวมถึงความเสี่ยงและประโยชน์ต่ างๆ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างอาจได้ รับจากการเข้ าร่วมการทดลอง
4.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างรับทราบรายละเอียดและยินดีเข้ าร่ วมการวิจัย จึงให้ กลุ่มตัวอย่างลงนาม
ยินยอม
4.4 ทาการทดสอบก่อนการฝึ ก (Pre-test) โดยให้ ผ้ ูเข้ ารับการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้
ขา ทดสอบความเร็ ว ของการเคลื่อนไหว และทาการทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่าลอย โดยทาการ
ทดสอบ 2 ครัง้ แล้ วเอาค่าที่ดีที่สดุ
4.5 ท าการฝึ ก กลุ่ม ทดลองตามโปรแกรมเป็ น ระยะเวลา 8 สัป ดาห์ โดยกลุ่ม ทดลองท าการฝึ ก
สัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.30 -17.30 น.
4.7 ทาการทดสอบหลังการฝึ ก (Post-test) โดยให้ ผ้ เู ข้ ารับการทดสอบทาการทดสอบความแข็งแรง
ของกล้ ามเนือ้ ขา ทดสอบความเร็ ว ของการเคลื่อนไหว และทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ใน
สัปดาห์ ที่ 8 ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในวันอาทิตย์ จากนัน้ นาผลมาวิเคราะห์ทางสถิติและนาเสนอใน
รูปแบบตารางและความเรี ยง
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติและใช้ สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าต่าง ๆ ดังนี ้
1. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนที่ได้ จากการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
ขา ความเร็วของการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอย
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของของคะแนนที่ได้ จากทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
ขา ความเร็ วของการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ภายในกลุ่ม ก่อนและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์โดยใช้ สถิติที (dependent t-test)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจยั ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการฝึ กพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อนและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ ที่ 8 โดยเสนอข้ อมูลในรู ปแบบตารางข้ อมูล และความเรี ยงตามขัน้ ตอนการวิจัยดังนี ้ 1. วิเคราะห์ หา
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานจากผลการฝึ กพลั ย โอเมตริ ก ที่ มี ต่ อ ความแข็ ง แรง ความเร็ ว และ
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ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของนักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 2. วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขา ความเร็ วของการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอยภายในกลุ่ม ก่อนและหลัง
การฝึ ก สัปดาห์ที่ 8
1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการฝึ กพลัยโอเมตริ กที่มีต่อความแข็งแรง
ความเร็ ว และความสามารถในการกระโดดเข่า ลอยของนัก ศึก ษาชายสาขามวยไทยศึ ก ษาและพลศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ก่อนการฝึ ก
S.D.
x

ช่วงเวลาฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา

หลังการฝึ ก
S.D.
x

ความเร็วของการเคลื่อนไหว

2.53
8.59

0.35
0.57

3.04
7.21

0.28
0.48

ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย

41.53

9.53

54.93

13.06

จากตารางแสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความแข็ งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขา ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความเร็วของการเคลื่อนไหว ก่อนการฝึ กมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อน
การฝึ กมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.53 หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 54.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.06
2. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ความเร็วของการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอยภายในกลุม่ ก่อนและหลังการฝึ ก สัปดาห์
ที่ 8
ช่วงเวลาฝึ กความแข็งแรง

หลังการฝึ ก
S.D.
x
3.04
0.28

t

Sig

ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา

ก่อนการฝึ ก
S.D.
x
2.53
0.35

10.06*

.000

ความเร็วของการเคลื่อนไหว

8.59

0.57

7.21

0.48

10.58*

.000

ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย

41.53

9.53

54.93

13.06

10.18*

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางแสดงว่า ผลการเปรี ย บเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความ
แข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา ภายในกลุ่ม ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.35 หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 10.06)
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความเร็ วของการเคลื่อนไหว
ภายใน ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ( t =10.58)
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่า
ลอย ภายในกลุ่ม ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.53 หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.06 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =10.18)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องผลการฝึ กพลัยโอเมตริ กที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ ว และความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอยของนักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และทาการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา ความเร็ วในการเคลื่อนไหว และ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อนและหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 ในภาพรวมพบว่าความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขา ความเร็ วของการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอยมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึน้
แสดงว่าโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริกแบบ 6 สถานี ในระยะเวลาการฝึ ก 8 สัปดาห์ มีความเหมาะสม และนาน
พอที่จะทาให้ เกิดความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ความเร็ วของการเคลื่อนไหว ความสามารถในการกระโดดเข่า
ลอยและยังเป็ นการการพัฒนาพลังของกล้ ามเนื ้ออีกด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับ ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
2539, 153 อ้ างถึงใน เอกพจน์ คงสมนึก , 2559, 32) ได้ กล่าวไว้ ว่า ระยะเวลาของการฝึ ก ทัง้ โปรแกรม ต้ อง
คานึงถึงความสามารถของบุคคลซึ่งขึ ้นกับธรรมชาติของคน ๆ นัน้ ผู้ฝึกสอนไม่ควรจะเร่งเร้ า ให้ นกั กีฬาทาสถิติให้
ดีขึ ้นเร็ วเกินไป และจะต้ องคานึงเสมอว่าความสามารถของการฝึ กแต่ละด้ านแต่ละคนใช้ ระยะเวลาไม่เท่ากัน
โดยทัว่ ไปแล้ วการฝึ กอย่างน้ อยในช่วงระยะเวลา 4 - 6 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ก็ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ในเรื่ องของความแข็งแรงและกาลังเพิ่มขึ ้น และสอดคล้ องกับหลักการฝึ กซ้ อมแบบพลัยโอเมตริ ก ดังที่ ชู และ
พลัมเมอร์ (Chu; & Plummer 1984, 30-31 อ้ างถึ งใน กษิ ดิ์เดช เกตุม ณี 2553, 12 - 13) ได้ กล่าวว่า พลัย โอ
เมตริ ก เป็ น การออกก าลังกายที่ มี จุด มุ่งหมายในการน าเอาความแข็ง แรง (Strength) กับ ความเร็ วของการ
เคลื่อนไหว (Speed) เพื่อทาให้ เกิดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วให้ มากที่สดุ นอกจากนี ้แล้ วการฝึ กแบบพลัยโอเมตริ ก
ยังเป็ นการฝึ กที่สามารถช่วยให้ กล้ ามเนื ้อเข้ าสู่จุดสูงสุดของความแข็งแรงในระยะเวลาอันสั ้นเท่าที่จะกระทาได้
และยังเป็ นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สดุ ต่อการที่จะพัฒนาให้ เกิดพลังระเบิด (Explosive Power)

461

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บภายในกลุ่ม ก่ อ นการฝึ ก และหลัง การฝึ ก 8 สัป ดาห์ พบว่ า ความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนือ้ ขา ความเร็ วในการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอย มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการฝึ กแบบพลัยโอเมตริกเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีการปรับ
ความหนักของโปรแกรมพลัยโอเมตริ กทุก 2 สัปดาห์ ตามหลักการใช้ ความหนักมากกว่าปกติ (Principle of
Overload) เพื่อให้ กล้ ามเนือ้ ให้ ทางานมากกว่าระดับปกติที่กล้ ามเนื ้อเคยทางานได้ และเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ทางานของกล้ ามเนื ้อ งานวิจยั นี ้มุ่งเน้ นการฝึ กลาตัวส่วนล่าง ซึง่ เป็ นกลุ่มกล้ ามเนื ้อที่เกี่ยวข้ องกับการกระโดดเข่า
ลอย เพื่ อที่ จ ะพัฒ นาความสามารถในการกระโดดเข่ าลอยให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพจากการฝึ ก พลัย โอเมตริ ก ซึ่ง
สอดคล้ องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (เจริญ กระบวนรัตน์ 2538, 120 อ้ างถึงใน กษิด์เิ ดช เกตุมณี 2553, 14) กล่าว
ว่า การฝึ กแบบพลัยโอเมตริ กในการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายให้ กับนักกี ฬา จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมุ่ง
พัฒ นาเสริ มสร้ างในส่วนที่เกี่ ยวข้ อง และมีความจาเป็ นต่อชนิดกี ฬานัน้ เพื่อประโยชน์ ในการนาไปใช้ ในการ
แข่งขัน ซึง่ เป็ นการฝึ กที่ม่งุ พัฒนาเฉพาะมัดกล้ ามเนื ้อที่มีความจาเป็ นต่อการเคลื่อนไหวจึงควรมีการฝึ กกล้ ามเนื ้อ
เฉพาะส่วน ทังนี
้ ้โปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริกได้ มีการกาหนดองค์ประกอบ ที่ประกอบไปด้ วย กิจกรรมการฝึ ก
ความหนัก ระยะเวลาในการฝึ ก ความถี่ การพัก ฟื ้ น จึ งท าให้ นัก ศึ ก ษามวยไทยศึ ก ษาและพลศึ ก ษาที่ ฝึ ก
โปรแกรมพลัย โอเมตริ ก แบบ 6 สถานี มี ค วามแข็ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขา ความเร็ ว ของการเคลื่ อ นไหว และ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยดีขึ ้น
จากผลการวิ จัย ครั ง้ นี ้ สรุ ป ได้ ว่ า ผลการฝึ ก พลั ย โอเมตริ ก ที่ มี ต่ อ ความแข็ ง แรง ความเร็ ว แ ละ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของนักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ความเร็ วของการเคลื่อนไหว
และความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อนและหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ แตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั ้งไว้ ว่า ผลการฝึ กพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อนและหลังการฝึ กพลัย
โอเมตริ กเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ มีความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา ความเร็วของการเคลื่อนไหวและความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอยที่แตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะว่า การฝึ กพลัยโอเมตริก แบบ 6 สถานีที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นนัน้
เป็ นการฝึ กที่ม่งุ เน้ นในการพัฒนาพลังของกล้ ามเนื ้อส่วนล่าง ซึ่งการฝึ กรูปแบบของพลัยโอเมตริกนัน้ เป็ นการฝึ ก
เพื่อเพิ่มพลังของกล้ ามเนือ้ และเมื่อพลังเพิ่มขึ ้นย่อมหมายถึงความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา ความเร็ วของการ
เคลื่อนไหว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยเพิ่มขึน้ ด้ วย ซึ่งพลังของกล้ ามเนือ้ ประกอบด้ วยความ
แข็งแรงและความเร็ ว โดยโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริ กมีส่วนทาให้ การกระโดดเข่าลอยของกี ฬามวยไทยมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น แข็งแรงขึ ้น เร็ วขึ ้น สูงขึ ้น เพราะพลังของกล้ ามเนือ้ เป็ นส่วนสาคัญในการกระโดดเข่าลอย
ซึ่งสอดคล้ องกับ เจริ ญ กระบวนรัตน์ (2561, 336) การฝึ กพลัยโอเมตริ ก คือการฝึ กที่ ซึ่งรวมไว้ ซึ่งกาลังความ
แข็งแรง และความรวดเร็ วในการหดตัวของกล้ ามเนือ้ เพื่ อก่ อให้ เกิดปฏิกิริยาการเคลื่อ นไหวที่รวดเร็ วฉับ ไว
(Dintimin & Ward 1998 ; Jacoby & Fraley 1995 อ้ างอิงใน เจริ ญ กระบวนรัตน์ 2561, 336 ) ซึ่งการปฏิบัติ
ทักษะและการเคลื่อนไหวของนักกี ฬาหลายประเภท จะสามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติเทคนิคทักษะกีฬาได้
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ ้น (More Skill fully) ต่อเมื่อนักกีฬาเหล่านันต้
้ องได้ รับการฝึ กกาลัง (Power) ซึ่งมีองค์ประกอบ
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คือความแข็งแรง (Strength) และความรวดเร็ ว (Speed) ด้ วยเหตุนี ้พลัยโอเมตริก (Plyometrics) จึงเป็ นหนึ่งใน
วิธีการที่ได้ รับการยอมรับว่าดีที่สดุ ในการพัฒนากาลังระเบิด (Explosive Power) ให้ กับกีฬาหลายประเภท อาทิ
เช่น วอลเลย์ บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล แฮนด์บอล เซปั กตะกร้ อ ฮอกกี ้ เทนนิ ส แบดมิน ตัน เทเบิ ลเทนนิ ส
กระโดดน า้ ว่ า ยน า้ ยู โด โบว์ ลิ่ ง กอล์ ฟ ยกน า้ หนัก ดาบสากล มวย มวยปล า้ เทควัน โด วิ่ ง ระยะสัน้ และ
ยิมนาสติก เป็ นต้ น และธนาคาร เสถียรพูนสุข (2560, 49) ได้ ศกึ ษาผลการฝึ กพลัยโอเมตริกแบบวงจรด้ วยยางรถ
ที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วในนักกีฬาฟุตบอลโรงเรี ยน พบว่ากลุ่มทดลองมีเวลาเฉลี่ย ลดลงมากกว่า
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการฝึ กพลัยโอเมตริ กแบบวงจรด้ วยยางรถ 3 วันต่อสัปดาห์ เป็ น ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เข้ า
รับโปรแกรมการฝึ ก 6 สถานี ซึ่งการฝึ กจะประกอบไปด้ วยการกระโดด ท่าทางต่าง ๆ จึงอาจจะช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ ามเนือ้ และพลังของขาได้ ซึ่งการที่ กล้ ามเนือ้ ขา มีค วามแข็งแรงเพิ่ มขึน้ ก็จะส่งผลให้ มี ความ
คล่องแคล่วเพิ่มขึ ้นไปด้ วย
นอกจากนี ้ วรเชษฐ์ จันติยะ (2561, 1) ได้ กล่าวไว้ ว่าพลัยโอเมตริ ก (Plyometric) เป็ นวิธีการฝึ กเพื่อ
พัฒนาพลังระเบิด (Explosive power) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของการฝึ กซ้ อมของนักกีฬาการนา เอาโปรแกรมฝึ กพ
ลัยโอเมตริ ก มาเป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กซ้ อมกีฬา สามารถพัฒนาสมรรถนะด้ านความเร็ว ความแข็งแรง การเร่ ง
ความเร็ วและพลังระเบิดอย่างมีนัยสาคัญ และจัดให้ การฝึ กรู ปแบบนี ้ควบคู่ในแผนการพัฒนาการฝึ กซ้ อมของ
นักกีฬา ซึ่งพลังระเบิดเป็ นส่วนสาคัญกับทักษะการกระโดดเข่าลอยของกีฬามวยไทยเป็ นอย่างมาก ดังนันจึ
้ งมี
ความจาเป็ นที่จะต้ องมีการฝึ กพลังของ กล้ ามเนื ้อขาในรู ปแบบของโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การฝึ กพลัยโอเมตริกให้ เกิดประสิทธิภาพ ควรฝึ กให้ ตรงกับมัดกล้ ามเนื ้อที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในกิจกรรม
นัน้ ๆ และจาเป็ นต้ องมีทกั ษะในท่าฝึ กที่ถกู ต้ องเพื่อไม่ให้ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
2. สาหรับผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬาหรื อผู้ที่สนใจที่จะนาโปรแกรมการฝึ กพลัยโอเมตริก แบบ 6 สถานีนี ้
ไปใช้ ควรฝึ กกับนักกีฬาที่มีร่างกายพร้ อมสาหรับการฝึ กหนักและต่อเนื่องได้ เพราะ
โปรแกรมการฝึ กนี ้จะมีการเพิ่มความหนักและใช้ เวลาอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ จึงจะส่งผลให้ นกั กีฬามีความแข็งแรง
ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอย
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัย ในลักษณะการติดตามผลของโปรแกรม โดยมีการทดสอบความแข็งแรง
ความเร็ ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยทังก่
้ อนการฝึ ก หลังการฝึ ก และทุก ๆ 2 สัปดาห์ ระหว่าง
การฝึ กคือ สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างการฝึ ก
2. ควรมีการฝึ กพลังของกล้ ามเนื ้อด้ วยวิธีพลัยโอเมตริกในทักษะอื่นของกีฬาประเภทอื่น
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บทคัดย่ อ
การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางถนนเป็ นเรื่ องที่ควรให้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพราะหากเกิดอุบตั ิเหตุ
แล้ วเกิดการรั่วไหลของวัต ถุอันตราย อาจส่งผลร้ ายแรงทัง้ ต่อชีวิต ทรั พย์ สิน และสิ่งแวดล้ อม การศึกษานี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทางานและความพร้ อมด้ านความปลอดภัยของผู้ขบั ขี่รถขนส่งวัตถุ
อันตราย โดยเป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้ อมูล กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา ได้ แก่ คนขับรถขนส่งวัตถุอนั ตราย ณ คลังปิ โตรเลียมแห่งหนึ่ง ภาคเหนือของประเทศไทย จานวน 30
คน ผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมพบว่า พฤติกรรมก่อนรถออกจากจุดรับและการตรวจสภาพรถ ได้ คะแนนระดับดี
ในขณะที่พฤติกรรมการดูแลรถระหว่างขนส่งในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะที่ยงั มีวตั ถุอนั ตรายอยู่ในรถ ได้ ระดับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง และพฤติกรรมการทาความสะอาดรถหลังจากการขนถ่ายวัตถุอนั ตราย ได้
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทางด้ านความรู้ด้านการขับรถขนส่งวัตถุอนั ตรายพบว่ามีระดับความรู้ดี ระดับ
ความพร้ อมของเครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับรถขนส่งวัสดุอนั ตรายพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้ นเครื่ องมือซ่อมรถ
กรณีฉกุ เฉินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังนันจากผลการศึ
้
กษาสรุปได้ ว่าควรมีการส่งเสริ มความสามารถ
ของผู้ขบั ขี่รถขนส่งวัตถุอนั ตรายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการดูแลรถระหว่างขนส่งในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะที่
ยังมีวตั ถุอนั ตรายอยู่ รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมความพร้ อมของเครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรั บรถขนส่งวัสดุอนั ตรายใน
กรณีฉกุ เฉินให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
คาสาคัญ: ความสามารถในการทางาน; ความพร้ อมด้ านความปลอดภัย; ขนส่งสินค้ าอันตราย
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Abstract
Road-based dangerous goods transportation requires special caution. In the case of an
accident, the leakage of hazardous material can have serious consequences for life, property, and
the environment. The purposes of this study were to study the working ability and safety readiness of
drivers of dangerous goods transport vehicles. This study was a cross-sectional descriptive study
conducted at a petroleum terminal in northern Thailand. A questionnaire was used to collect data.
The sample consisted of 3 0 dangerous goods transport drivers who were selected for specific
reasons. The results found that the behavior before leaving the pickup point and checking the
condition of the vehicle got a good score while vehicle care behavior during transportation especially
in the event that it is necessary to park the vehicle while there are dangerous goods still in the vehicle
achieved a score that should be improved. Meanwhile, the vehicle cleaning behavior after loading
and unloading dangerous goods achieved a sufficient score. In term of knowledge aspect, it was
found that there was a good level of knowledge of driving for transporting dangerous goods among
the drivers. The level of readiness of the equipment and equipment for the hazardous material
transport vehicles was found to be good, with the exception of emergency vehicles repair tools. In
conclusion, to develop ability of drivers of dangerous goods transport vehicles should be improved
their behaviors during transportation especially in the event that it is necessary to park the vehicle
while there are dangerous goods still in the vehicle. The preparedness of tools and safety equipment
for emergency case also be prepared with ready-to-use.
Keywords: working ability; readiness for safety; dangerous goods transport
บทนา
การขนส่งวัตถุอนั ตรายเป็ นการขนส่งสินค้ าที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือที่มีเส้ นทางเชื่อมต่อสู่ประเทศเพื่อนบ้ านในหลายช่องทาง อาทิเช่น แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้
(North-South Economic Corridor) ซึง่ สามารถเชื่อมต่อไปยัง ประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) โดยผ่านทาง
สปป.ลาวและประเทศเมียนมาร์ เป็ นต้ น จากแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตด้ านเศรษฐกิจทังในภาคเหนื
้
อของประเทศ
ไทย และในประเทศเพื่อนบ้ าน ทาให้ เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีอตั ราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ในการลงทุน ในภาคอุต สาหกรรมดังกล่ าว ย่ อ มต้ อ งใช้ เคมี วัต ถุ จึ ง นับ ได้ ว่า การขนส่ งวัต ถุ อัน ตรายย่ อ มมี
ความสาคัญไปพร้ อมกับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวตามไปด้ วย ซึง่ ทังภาครั
้
ฐ และภาคเอกชนที่อยู่
ในอุตสาหกรรมวัตถุอนั ตราย จึงต้ องให้ ความสาคัญ ในการจัดระเบียบ การออกกฎหมาย รวมไปถึงกฎระเบียบ
ว่าด้ วยการควบคุมวัตถุอนั ตราย ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดตามมาตรฐานหลักสากล ในเรื่ องความปลอดภัยใน
วัตถุอันตรายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เริ่ มตั ้งแต่ การผลิต การเคลื่อนย้ าย การจัดเก็บ การขนส่ง
สินค้ า และการมีไว้ ครอบครอง เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ทาให้ เกิดความมัน่ ใจว่าสินค้ าวัตถุ
466

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

อันตรายจะได้ รับการจัดการ ดูแลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดจนกว่าวัตถุอันตรายจะถึง
ปลายทางอย่างปลอดภัย (Erkut & Ingolfsson, 2005) โดยเฉพาะความเสียหายหรื ออันตรายที่จะเกิดจากการ
ขนส่งซึ่งหมายถึงการเคลื่อนย้ ายสินค้ าวัตถุอนั ตรายทังการขนส่
้
งทางบกที่ใช้ รถยนต์ทกุ ประเภทซึง่ ได้ แก่ รถยนต์
4ล้ อ รถยนต์ 6 ล้ อ รถยนต์ 10 ล้ อ และ รถพ่วงแท็งก์ ยึดตรึ ง เป็ นพาหนะในการขนส่งสินค้ าวัตถุอันตรายการ
ขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรื อ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางท่อ (Ale, 2005) ย่อมสามารถส่งผล
กระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้ อมโดยรอบ ยกตัวอย่างกรณีอบุ ตั ิเหตุ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข 11 (ฝั่งมุ่งหน้ าเข้ าเชียงใหม่ ช่วงก่อนถึงตลาดขุนตาล อ.แม่ทา จ.ลาพูน) ได้ เกิด
เหตุการณ์รถพ่วงบรรทุกน ้ามันพลิกคว่าและเกิดเพลิงไหม้ โดยรอบ และรายงานว่า พบผู้เสียชีวิตเสียชีวิต 1 ราย
(ไทยรัฐออนไลน์, 2020)
การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนเป็ นเรื่ องที่ สาคัญควรได้ รับความสนใจ และให้ ความระมัดระวังเป็ น
พิเศษ เพราะหากเกิดอุบตั ิเหตุแล้ วเกิดการรั่วไหลของวัตถุอนั ตราย อาจส่งผลร้ ายแรงทัง้ ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
สิ่งแวดล้ อม การเกิดอุบตั ิเหตุจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายที่ผ่านมาสามารถจาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1
วัตถุอันตรายกลุ่มเคมีภัณ ฑ์ และ 2 วัตถุอันตรายกลุ่มเชือ้ เพลิง โดยการขนส่ง นา้ มันและก๊ าซธรรมชาตินัน้ มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากการลาเลียงขนส่งวัตถุอนั ตรายประเภทอื่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปของทังน
้ ้ามัน
และก๊ าซธรรมชาตินนั ้ มีอยู่หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่ แตกต่างกัน รวมทัง้ คุณสมบัติของนา้ มัน
และก๊ าซธรรมชาติ เอง ซึ่งบางชนิ ดระเหยเร็ วและไวไฟ ดังนัน้ การขนส่ ง จึงมีค วามจาเป็ น ที่ จะต้ องได้ รับ การ
ออกแบบและเพิ่มมาตรการเป็ นพิเศษ
จากการสารวจสภาพปั ญหาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านโลจิสติกส์ของ
บุคลากรในระบบโลจิสติกส์มีข้อค้ นพบที่น่าสนใจหลายประเด็นคือบุคลากรกลุ่มงานการจัดการขนส่งมีคณ
ุ ภาพ
ทังด้
้ านความรู้และด้ านทักษะยังต่ากว่าความคาดหวังมากเช่นขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดตารางเวลาและรูปแบบ
การขนส่งที่เหมาะสมขาดความรู้เกี่ยวกับถนนและเส้ นทางการขนส่งละเลยการขับรถอย่างปลอดภัยขาดความใส่
ใจกับสินค้ าและบริ การขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยและกฎหมายการขนส่งสินค้ าและ
ขนส่งโดยสารด้ านทักษะพบว่ามีคุณภาพต่ากว่าความคาดหวังมากเช่นกันซึง่ ส่งผลให้ บุคลากรใช้ วสั ดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ (นิเวศ ธรรมชัยชูศกั ดิ์ และ และการุณนั ทน์ รัตนแสนวงษ์ , 2559)
จากการศึกษาของนิเวศ ธรรมชัยชูศกั ดิ์ และ และการุณนั ทน์ รัตนแสนวงษ์ (2559) ในกลุ่มพนักงานขับ
รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย 193 คน พบว่า “ความรู้ด้านขีดความสามารถ” ของพนักงานขับรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายใน
ภาพรวมมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูงโดยตัวชีว้ ดั ที่ได้ รับคะแนนมากที่สดุ คือ “ความรู้ด้านขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้ านความรู้ ” ในขณะที่ปั ญ หาและอุปสรรคทางด้ านระบบความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ า
อันตรายส่วนใหญ่มาจากพนักงานขับรถเอง เช่น ปั ญหาทางด้ านทัศนคติด้านพฤติกรรม และวัฒนธรรมที่ ดีของ
พนักงานขับรถ เช่นเดียวกับเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความสามารถในการทางานของ
พนักงานขับรถบรรทุกสารเคมี กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสารเคมีทงหมดในสถานประกอบการ
ั้
เอกชนแห่งหนึ่ง จานวนทังสิ
้ ้น 98 คน พบว่า พนักงานขับรถบรรทุกสารเคมีส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการ
ทางานในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 54.1 รองลงมาคือ ความสามารถในการทางานดีเยี่ยมคิดเป็ นร้ อยละ 32.2 จาก
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลได้ แก่ อายุ รายได้ และการออกกาลังกาย มีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการทางานของพนักงานขับรถบรรทุกสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับ
ชัว่ โมงการทางานต่อวันมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทางานของพนักงานขับรถบรรทุกสารเคมีอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (กุณฑลีย์ บังคะดานรา และคณะ, 2555)
ทังนี
้ ้จากแผนแม่บทด้ านความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน พ.ศ. 2559-2568 ได้ ระบุถึงแผนงานการ
ด าเนิ น แผนงานตามยุท ธศาสตร์ กรมการขนส่ งทางบก เพื่ อ สร้ างวัฒ นธรรมการขนส่ ง ที่ ป ลอดภัย (Safety
Culture) มุ่งเน้ นการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน ผ่านการให้ ความรู้ ในการใช้ รถใช้ ถนน
และการส่งเสริ มทักษะในการขับขี่ ตลอดจนการสร้ างทัศนคติในการใช้ รถใช้ ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ านพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้ รถใช้ ถนนที่ปลอดภัย (Human Behavior to Road
Use) โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกและรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย ที่เข้ ารับการอบรมได้ รับ
ความรู้ เพิ่ ม ในระดับ มากถึ งมากที่ สุด และมี พ ฤติ ก รรมการใช้ รถใช้ ถ นนที่ ป ลอดภัย ไม่ มี ก ารร้ องเรี ย นจาก
ผู้ใช้ บริการและไม่มีอบุ ตั ิเหตุ (Zero Accident)
จากการศึกษาที่ผ่านมา และการกาหนดเป้าหมายเพื่อให้ บรรลุผลตามแผนแม่บททาให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการทางานของผู้ขบั ขี่รถขนส่งวัตถุอนั ตราย
2. เพื่อศึกษาความพร้ อมด้ านความปลอดภัยของผู้ขบั ขี่รถขนส่งวัตถุอนั ตราย
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
ผลจากการศึกษาสามารถกาหนดแนวทางและมาตรการในการพัฒนาความสามารถในการทางานและ
ส่งเสริมความพร้ อมในการทางานด้ านความปลอดภัยของผู้ขบั ขี่รถขนส่งวัตถุอนั ตราย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เพื่อ
อธิบายความพร้ อมและความสามารถในการขับขี่รถขนส่งวัตถุอนั ตรายของผู้ขบั ขี่ โดยผู้วิจยั มีขัน้ ตอนดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการตอบแบบสอบถาม
ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษานี ้ คื อ พนั ก งานขั บ รถขนส่ ง น า้ มั น ทั ง้ หมดของบริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง
จานวน 40 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
เกณฑ์การคัดเข้ า ได้ แก่
1. เป็ นพนักงานขับรถขับรถขนส่งน ้ามันภายในบริษัทมีอายุงานมากกว่า 1 ปี
2. มีอายุตั ้งแต่ 20 ขึ ้นไป
3. เต็มใจเข้ าร่วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออก ได้ แก่
1. ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่กาหนด
2. ไม่สามารถตอบคาถามได้ ครบถ้ วน
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เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ในการคัดเข้ า-คัดออก ทาให้ มีผ้ ทู ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว จานวน 10 คน ดังนัน้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเนื ้อหาข้ อมูลเป็ น 5 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลสวนบุคคลทั่วไป ได้ แก่ อายุ การศึกษา โรคประจาตัว จานวนชั่วโมงการนอนหลับ
ประวัติการดื่มสุรา ประวัติการสูบบุหรี่ และสมรรถภาพการมองเห็น ลักษณะแบบสอบถามเป็ นลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลลักษณะการทางาน ได้ แก่ ประสบการณ์ ก ารทางาน ประเภทใบขับขี่ จานวนผู้ร่วม
โดยสาร ความเร็ วเฉลี่ยในการขับขี่ ประวัติการประสบอุ บตั ิเหตุ ประเภทวัตถุอนั ตรายที่ขนส่ง และประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ 3 ข้ อปฏิบตั ิในการขนส่งวัตถุอนั ตราย จานวน 15 ข้ อ โดยข้ อคาถามลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับข้ อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ดังนี ้
ข้ อคาถามทางบวก
ข้ อคาถามทางลบ
มากที่สดุ
5
1
มาก
4
2
ปานกลาง
3
3
น้ อย
2
4
น้ อยที่สดุ
1
5
การแปลความหมายของปฏิบตั ใิ นการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตรายแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์ของ
วิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538:10) ดังนี ้
ระดับคะแนนน้ อยกว่า 19 คะแนน คือ ระดับพฤติกรรมควรปรับปรุง
ระดับคะแนน ระหว่าง 19 – 40 คะแนน คือ ระดับพฤติกรรมปานกลาง
ระดับคะแนนมากกว่า 40 คะแนน คือ ระดับพฤติกรรมดี
ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย โดยอ้ างอิงตาม ระเบียบการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย
อ้ างในประกาศกรมขนส่งทางบก (2562) จานวน 14 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ข้ อคาถามทางบวก
ข้ อคาถามทางลบ
ใช่
1
0
ไม่ใช่
0
1
การแปลความหมายของ4 ความรู้ด้านการขนส่งวัตถุอนั ตราย ออกเป็ น 3 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์ของBloom's
Taxonomy,1987 ดังนี ้
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ระดับคะแนนน้ อยกว่า 5 คะแนน
คือ ระดับความรู้ปรับปรุง
ระดับคะแนน ระหว่าง 5 – 9 คะแนน คือ ระดับความรู้ปานกลาง
ระดับคะแนนมากกว่า 9 คะแนน
คือ ระดับความรู้ดี
ส่วนที่ 5 เครื่ องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย จานวน 8 ข้ อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้ มี เท่ากับ 1
และไม่มี 0
การแปลความหมายของการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์ของวิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538:10) ดังนี ้
ระดับคะแนนน้ อยกว่า 5 คะแนน
คือ ระดับความรู้ปรับปรุง
ระดับคะแนน ระหว่าง 5 – 9 คะแนน คือ ระดับความรู้ปานกลาง
ระดับคะแนนมากกว่า 9 คะแนน
คือ ระดับความรู้ดี
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจยั ได้ จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการศึก ษาและทบทวนวรรณกรรมท าการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content validity) ของเครื่ องมือ ด้ วยการทดสอบความสอดคล้ อ งระหว่างข้ อคาถามกับ วัตถประสงค์ (IOC
:Item-Objectives Congruence) จากการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ตามข้ อเสนอแนะของผู้ เชี ย วชาญด้ าน
สาธารณสุขศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน จานวน 3 ท่าน โดยผลการทดสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหาในแต่ละส่วนซึ่งได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป ค่า :IOC เท่ากับ 0.75 ส่วนที่ 2 ข้ อมูล
ลักษณะการทางาน ค่า :IOC เท่ากับ 0.86 ส่วนที่ 3 ข้ อปฏิบัติในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอันตราย ค่า :IOC เท่ากับ
0.89 ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านการขับขี่รถขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย ค่า :IOC เท่ากับ 1.00 และส่วนที่ 5 เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอตั รายค่า :IOC เท่ากับ 1.00 โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยทัง้ หมด
ของเครื่ องมือมีค่า IOC เท่ากับ 0.9 จากนันน
้ าเครื่ องมือไปทดสอบ (Try Out) เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability)
กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น จ านวน 30 คน และได้ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค
Cronbach’s Alpha ของข้ อปฏิบตั ิในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย ความรู้ด้านการขับขี่รถขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย
และข้ อคาถามเครื่ องมือและอุปกรณ์ ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอัตรายเท่ากับ 0.756 , 0.813 และ
0.741 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) บรรยายข้ อมูลโดยใช้ สถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่
เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรทุกตัวที่ศกึ ษา
จริยธรรมการวิจัย
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ ทาการขออนุมัติจ ริ ย ธรรมในงานวิจัย ผู้ศึก ษาได้ ดาเนิ น การขออนุญ าต
ท าการศึ ก ษาวิ จัย ในมนุ ษ ย์ โดยผ่ า นคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เลขที่ CRPPH0 57/2563 โครงการเลขที่
49/2563
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ผลการศึกษาวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานขับรถขนส่งน ้ามันส่วนมากเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 96.7 อายุ
เฉลี่ย 50 ปี การศึกษาส่วนมากจบชันประถมศึ
้
กษาร้ อยละ 40.0 ส่วนมากไม่พบการมีโรคประจาตัว ร้ อยละ 66.7
ในขณะที่โรคที่พบมากที่สดุ คือ โรคเบาหวานร้ อยละ 20.0 ทางด้ านพฤติกรรมสุขภาพพบว่าส่วนมากนอนเฉลี่ย
วันละ 6-8 ชัว่ โมงต่อวัน ร้ อยละ 63.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้ อยละ 83.3
และพฤติกรรมการดื่มสุราพบว่าร้ อยละ 60.0 ดื่มวันละ 1-5 ขวด
ตารางที่ 1 ข้ อมูลบุคคลทัว่ ไป
ข้ อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
อายุ 21 ปี – 29 ปี
อายุ 30 ปี – 39 ปี
อายุ 40 ปี – 49 ปี
อายุ 50 ปี – 59 ปี
อายุตั ้งแต่ 60 ปี
อายุเฉลี่ย
อายุ ตา่ สุด - สูงสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรคประจาตัว
ไม่มี
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิต
อื่น ๆ
จานวนเวลานอนต่อ น้ อยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน
วัน
6-8 ชัว่ โมงต่อวัน
มากกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน
ประวัติการสูบบุหรี่ เฉลี่ยต่อวัน 1 – 10 มวน
เฉลี่ยต่อวัน 11 – 20 มวน

จานวน
29
1
1
5
6
13
5

ร้ อยละ
96.7
3.3
3.3
16.7
20.0
43.3
16.7
50 ปี
28 ปี ถึง 73 ปี
± 11.1061

3
12
11
4
20
6
3
1
6
19
5
3
2
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71.0
40.0
36.7
13.3
66.7
20.0
10.0
3.3
20.0
63.3
16.7
10.0
6.7
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ประวัติการดื่มสุรา

ข้ อมูล
มากกว่า 20 มวน
ไม่สบู บุหรี่
เฉลี่ยต่อวัน 1 – 5 ขวด
เฉลี่ยต่อวัน 6 – 10 ขวด
มากกว่า 10 ขวด
ไม่ดื่มสุรา

ตารางที่ 2 สมรรถภาพด้ านการมองเห็น
ข้ อมูล
สมรรถภาพด้ านการ
สายตาปกติ
มองเห็น
สายตาสั ้น
สายตายาว
การแก้ ไขกรณีพบความ
สวมใส่แว่นตา
ผิดปกติด้านการมองเห็น ไม่สวมใส่แว่นตาหรื อ
(n=14)
คอนแทคเลนส์

จานวน
0
25
18
0
0
12

ร้ อยละ
0.0
83.3
60.0
0.0
0.0
40.0

จานวน
16
1
13
9

ร้ อยละ
53.3
3.3
43.3
64.3

5

35.7

จากตารางที่ 2 พบว่าสมรรถภาพด้ านการมองเห็นของกลุ่มตัวอย่างนันร้
้ อยละ 53.3 มีสายตาปกติ และ
สายตายาว ร้ อยละ 43.3 ซึง่ ในกลุ่มผู้ปัญหาทางสายตาโดยมากจะสวมใส่แว่นตาร้ อยละ 64.3
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลลักษณะการทางาน
จากตารางที่ 3 พบว่า ประสบการณ์ ท างานเฉลี่ย 22 ปี ประเภทใบอนุญ าตการขับ ขี่ที่ ได้ รับ ได้ แ ก่
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางร้ อยละ 13.3 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง ร้ อยละ 73.3
และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลร้ อยละ 13.3 ผู้ร่วมโดยสารขณะเดินหรื อปฏิบัติงานโดยมากไม่มี
ผู้โดยสารร่วม ความเร็วเฉลี่ยที่ขบั ขี่รถขนส่ง 51 – 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และโดยมากไม่มีเวลาทางานที่แน่ขึ ้นอยู่
คาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า ระยะเวลาในการทางานขับขี่ต่อวัน 6-8 ชัว่ โมงต่อวัน จานวนวันต่อสัปดาห์คือ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 6 วันต่อสัปดาห์ ร้ อยละ 76.7 ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน ร้ อยละ 83.3 ไม่เคยประสบอุติ
เหตุ
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ตารางที่ 3 ข้ อมูลลักษณะการทางานของกลุม่ เป้าหมาย
ข้ อมูล
ประสบการณ์การทางาน น้ อยกว่า 10 ปี
ด้ านการขับขี่ยานพาหนะ 10 ปี – 19 ปี
เพื่อการขนส่ง
20 ปี – 29 ปี
มากกว่า 29 ปี
จานวนปี เฉลี่ย
อายุงาน ต่าสุด - สูงสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ประเภทใบอนุญาตการขับ ใบอนุญาตประกอบการ
ขี่
ขนส่งประจาทาง
ใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทาง
ใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งโดยสารขนาดเล็ก
ใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคล
ผู้ร่วมโดยสารขณะเดิน
1 – 2 คน
หรื อปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 2 คน
ไม่มี
ผู้ร่วมโดยสารมีหน้ าที่
ผู้ร่วมโดยสาร
(n=7)
ผู้ขบั ขี่ร่วม
ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ น้ อยกว่า 50 กม./ชม.
ยานพาหนะในการขนส่ง 51– 60 กม./ชม.
มากกว่า 60 กม./ชม.
เวลาการทางาน
มีกาหนดเวลาเริ่มงานและ
เลิกงานที่ชดั เจน
ไม่มีกาหนดเวลาเริ่มงาน
และเลิกงานที่ชดั เจน
จานวนชัว่ โมงในการขับขี่ น้ อยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน
ยานพาหนะ
6-8 ชัว่ โมงต่อวัน
มากกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน
ความถี่ในการขับรถขนส่ง น้ อยกว่า 3 วัน
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จานวน
6
3
9
12

ร้ อยละ
20.0
10.0
30.0
40.0
22 ปี
1 ปี – 50 ปี
12.8064

4

13.3

22

73.3

0

0.0

4

13.3

4
3
23
0
7
3
21
6
9

13.3
10.0
76.7
0.0
100.0
10.0
70.0
20.0
30.0

21

70.0

9
15
6
4

30.0
50.0
20.0
13.3
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ข้ อมูล
ใน 1 สัปดาห์
3 – 5 วัน
มากกว่า 5 วัน
ประสบการณ์การเกิด
ไม่เคย
อุบตั ิเหตุทางท้ องถนน
เคย
สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
ฝนตกถนนลื่นเบรกไม่อยู่
(n=5)
มีรถชนท้ าย
มีรถตัดหน้ า
รถชนท้ าย และเบรกไม่อยู่
ประเภทของวัตถุ/วัสดุ
ก๊ าซ (Gases)
อันตราย
ของเหลวไวไฟ
(Flammable liquid)
เลขที่ UN Number
1075
30-1202,33-1203
30-1202,33-1203,1088
หนังสือรับรองการขนส่ง หลักสูตรพื ้นฐาน
วัตถุ/วัสดุอนั ตราย
หลักสูตรพิเศษสาหรับการ
(n=30)
ขนส่งวัตถุอนั ตราย ใน
รูปแบบแทงค์
หลักสูตรพิเศษสาหรับการ
ขนส่งวัตถุอนั ตราย
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
หลักสูตรพิเศษสาหรับการ
ขนส่งวัตถุอนั ตราย
ประเภทที่ 7 วัสดุ
กัมมันตรังสี
ไม่ได้ ผ่านการอบรม และ
รับรองการขนส่งวัตถุ/วัสดุ
อันตราย
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จานวน
3
23
25
5
1
2
1
1
7
23

ร้ อยละ
10.0
76.7
83.3
16.7
20.0
40.0
20.0
20.0
23.3
76.7

7
22
1
28
28

23.3
73.3
3.3
93.3
93.3

23

76.7

8

26.7

3

10.0
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ส่ วนที่ 3 ข้ อปฏิบตั ิในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย
ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย รายข้ อ
(ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดรับวัตถุ/วัสดุอนั ตราย)
ข้ อปฏิบตั ิ
1.ตรวจสอบเอกสารรายชื่อสินค้ าว่าตรงกับสินค้ าที่จะขนส่ง
2.ตรวจสอบเครื่ องหมาย และฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์ และป้ายบน
ยานพาหนะว่าถูกต้ องตรงกับประเภทของวัตถุที่บรรจุ และบรรทุกหรื อไม่
3.ตรวจสอบเอกสารกากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้ อย่างครบถ้ วน
4.ตรวจสอบว่ามีเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยของวัตถุทจี่ ะขนส่ง
5.ตรวจดูบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จะขนส่งว่าอยู่ในสภาพดีเรี ยบร้ อยไม่แตกหรื อชา
รุดเสียหาย
6.ตรวจสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจารถว่ามีครบถ้ วน
และอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
7.การกาหนดเส้ นทางการเดินรถก่อนออกเดินทาง
คะแนนเฉลี่ย
คะแนน ต่าสุด - สูงสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

คะแนน
4.00
3.93

ระดับพฤติกรรม
ดี
ดี

3.93
3.90
3.97

ดี
ดี
ดี

3.87

ดี

3.83
ดี
3.24
ดี
3.83 – 4.00 คะแนน
0.0531

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอันตราย รายข้ อ ด้ านการเตรี ยมพร้ อม
ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดรับวัตถุ/วัสดุอนั ตราย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.24 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับดี
ตารางที่ 5 ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย รายข้ อ (การตรวจสภาพรถ)
ข้ อปฏิบตั ิ
คะแนน
ระดับพฤติกรรม
1.ตรวจสอบความพร้ อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุม
3.97
ดี
2.ตรวจสภาพรถ เช่น ความดันของลมยาง รอยรั่ว หรื อข้ อบกพร่องก่อน
3.93
ดี
ออกรถ หากพบว่าบกพร่องระหว่างการขนส่งควรจอดรถและแก้ ไขทันที
3.ตรวจสภาพยาง ทุก ๆ 2 ชั่วโมง หรื อประมาณ 150 กม. หากพบว่ามี
2.96
พอใช้
ข้ อบกพร่ อง เช่น พบว่ายางเส้ นใดเส้ นหนึ่งร้ อนกว่าปกติให้ จอดรถในที่
ปลอดภัย และเปลี่ยนยางเส้ นที่ร้อนออก
คะแนนเฉลี่ย
3.62
ดี
คะแนน ต่าสุด - สูงสุด
2.96 - 3.97 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
0.4637
475

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย รายข้ อ ด้ านการตรวจสภาพรถ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับดี
ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย รายข้ อ
(การเก็บดูแลรถระหว่างการขนส่ง : หากมีเหตุฉกุ เฉินจาเป็ นต้ องจอดรถที่ยงั มีวตั ถุอนั ตรายอยูใ่ นรถเป็ นเวลานาน
ควรดาเนินการ)
ข้ อปฏิบตั ิ
คะแนน
ระดับพฤติกรรม
1.จอดรถในสถานที่ทมี่ ีผ้ คู วบคุมดูแล หรื อในคลังสินค้ า หรื อในโรงงานที่
3.57
ดี
มีหน่วยรักษาความปลอดภัยโดยแจ้ งผู้ควบคุมให้ ทราบว่าสินค้ าทีบ่ รรทุก
มีอนั ตรายอย่างไร ถ้ าผู้ขบั รถไม่อยู่ที่รถต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมทราบที่อยู่
เพื่อให้ สามารถติดต่อได้ สะดวก รวดเร็ว
2.ถ้ าไม่สามารถหาที่จอดตามข้ อ 1) ได้ ให้ จอดรถในที่สาหรับจอดรถ
1.27
ควรปรับปรุง
โดยทัว่ ไปได้ แต่ต้องเป็ นสถานทีป่ ลอดภัย และต้ องมีผ้ ดู แู ลรถตลอดเวลา
3.ถ้ าไม่สามารถหาที่จอดรถตามข้ อ 1) หรื อ 2) ได้ ให้ จอดรถห่างจากทาง
0.90
ควรปรับปรุง
หลวงและชุมชน โดยต้ องมีผ้ ดู แู ลรถตลอดเวลา
คะแนนเฉลี่ย
1.91
ควรปรับปรุง
คะแนน ต่าสุด - สูงสุด
0.9 – 3.57 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
1.1802
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอันตราย รายข้ อ ด้ านการเก็บดูแลรถ
ระหว่างการขนส่ง : หากมีเหตุฉกุ เฉินจาเป็ นต้ องจอดรถที่ยงั มีวตั ถุอนั ตรายอยู่ในรถเป็ นเวลานานควรดาเนินการ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.91 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับควรปรับปรุง
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย รายข้ อ ด้ านการทาความสะอาด
รถหลังจากการขนถ่ายวัตถุอนั ตรายมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.25 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับพอใช้
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ตารางที่ 7 ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย รายข้ อ
(การทาความสะอาดรถหลังจากการขนถ่ายวัตถุอนั ตราย)
ข้ อปฏิบตั ิ
1.กรณีใช้ รถบรรทุกหีบห่อ ภาชนะ หรื อถังที่ยกขึ ้นลงได้ เมื่อมีวตั ถุ
อันตรายตกหล่นหลังทา การขนถ่ายเสร็จแล้ วต้ องทา ความสะอาดอย่าง
ถูกต้ อง และระมัดระวังไม่ให้ วสั ดุดดู ซับหรื อน ้าทีช่ ะล้ างรถนันไหลลงสู
้
่ลา
น ้าสาธารณะ
2.กรณีใช้ รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายชนิดหนึ่งและจะเปลี่ยนไปบรรทุกอีก
ชนิดหนึ่ง ต้ องทาความสะอาดถังที่บรรทุกนัน้ และระมัดระวังไม่ให้ วตั ถุ
อันตรายปนเปื อ้ นออกสู่สภาพแวดล้ อมข้ างนอกได้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนน ต่าสุด - สูงสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ตารางที่ 8 ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย
ระดับพฤติกรรม
ระดับคะแนนน้ อยกว่า 19 คะแนน คือ ระดับพฤติกรรมควรปรับปรุง
ระดับคะแนน ระหว่าง 19 – 40 คะแนน คือ ระดับพฤติกรรมปานกลาง
ระดับคะแนนมากกว่า 40 คะแนน คือ ระดับพฤติกรรมดี
คะแนนเฉลี่ย
คะแนน ต่าสุด - สูงสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

คะแนน
3.5

ระดับพฤติกรรม
ดี

1.0

ควรปรับปรุง

2.25
พอใช้
1.0 – 3.5 คะแนน
1.2512

จานวน
ร้ อยละ
0
0.0
0
0.0
30
100.0
48.5
ดี
43 – 58 คะแนน
± 4.041

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตรายในภาพรวนัน้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
48.5 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับพฤติกรรมที่ดี
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ส่ วนที่ 3 ความรู้ด้านการขับรถขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย
ตารางที่ 9 ระดับความรู้ด้านการขับรถขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย แยกรายข้ อ
ความรู้ด้านการขับรถขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย
1.ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการขนส่ง
2.ประเภทของวัตถุอนั ตรายทัง้ 9 ประเภท
3.วิธีการใช้ MSDS ใบกากับการขนส่ง และเอกสารเกี่ยวกับการตอบโต้ เหตุ
ฉุกเฉิน
4.ความหมายของสัญลักษณ์ ฉลาก ป้าย และเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับวัตถุอนั ตราย
5.ข้ อปฏิบตั ิระหว่างการขนส่ง
6.การคัดแยกประเภทสินค้ าอันตราย
7.การตอบโต้ เหตุฉกุ เฉินเบื ้องต้ น
8.การใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
9.อุปกรณ์และขันตอนการใช้
้
งาน (Loading/Unloading)
10.การตรวจตราอุปกรณ์
11.การตรวจสอบความปลอดภัย เมื่อพบกองไฟอยูข่ ้ างทางเดินรถข้ างหน้ า
ต้ องตรวจสอบให้ แน่ชดั ว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปได้ ไม่ควรจอดรถใกล้ กอง
ไฟในระยะน้ อยกว่า 50 เมตร
12.จอดบนไหล่ทางให้ หา่ งจากเส้ นขอบถนนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
13.หากจาเป็ นต้ องจอดรถเนื่องจากเครื่ องยนต์ขดั ข้ องให้ แสดงเครื่องหมายรถ
ขัดข้ อง
14.หลังเกิดเหตุแจ้ ง 199 และบุคคลที่เกี่ยวข้ องให้ เร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้

คะแนน
0.97
0.43
0.76

ระดับความรู้
ดี
ควรปรับปรุง
ดี

0.87

ดี

0.97
0.80
0.97
0.93
0.93
0.97
0.90

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

0.87
1

ดี
ดี

0.8

ดี

จากตารางที่ 9 พบว่าระดับความรู้ด้านการขับรถขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย แยกรายข้ อนันอยู
้ ่ในระดับที่ดี

478

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 10 ระดับความรู้ในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตราย
ระดับความรู้
ระดับคะแนนน้ อยกว่า 5 คะแนน
คือ ระดับความรู้ปรับปรุง
ระดับคะแนน ระหว่าง 5 – 9 คะแนน คือ ระดับความรู้ปานกลาง
ระดับคะแนนมากกว่า 9 คะแนน
คือ ระดับความรู้ดี
คะแนนเฉลี่ย
คะแนน ต่าสุด - สูงสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

จานวน
0
1
29
12.1

ร้ อยละ
0.0
3.3
96.7
ดี
8 – 14
± 1.592

จากตารางที่ 10 พบว่ า ระดั บ ความในการขนส่ ง วั ต ถุ /วั ส ดุ อั น ตรายนั น้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ที่
12.1 ซึง่ อยู่ในระดับที่ดี
ส่ วนที่ 5 เครื่ องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย
ตารางที่ 11 ระดับความพร้ อมของเครื่ องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย แยกราย
ข้ อ
ระดับความ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย
คะแนน
พร้ อม
1.ถังดับเพลิง
1.00
ดี
2.เครื่ องมือสาหรับซ่อมรถกรณีฉกุ เฉิน
0.67
พอใช้
3.หมอนสาหรับหนุนล้ อรถ
0.93
ดี
4.อุปกรณ์ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบเคลื่อนย้ ายได้
0.80
ดี
5.เครื่ องหมายสะท้ อนแสงที่สามารถตั ้งกับพื ้นได้ เพื่อใช้ ในกรณีรถขัดข้ อง
0.87
ดี
6.เสื ้อสะท้ อนแสง
0.63
พอใช้
7.กล่องประถมพยาบาลเบื ้องต้ น
0.17
ควรปรับปรุง
8.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)
ดี
− อุปกรณ์ป้องกันตา
0.77
− เครื่ องช่วยหายใจ

0.17

ควรปรับปรุง

− รองเท้ าหุ้มข้ อหรื อร้ องเท้ านริภยั

0.80

ดี

− ถุงมือ

1.00

ดี

− ผ้ ากันเปื อ้ น เอี ้ยมหรื อ ชุดป้องกันสารเคมี

0.33

ควรปรับปรุง

− ค้ อนทุบกระจกนิรภัย

0.37

ควรปรับปรุง
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จากตารางที่ 11 พบว่ามีบางรายการที่ต้องได้ รับการปรับปรุ งตามความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยมากขึน้ กรณี ฉุกเฉินซึ่งได้ แก่ การเพิ่มกล่องประถมพยาบาล เครื่ องช่วยหายใจ ผ้ ากันเปื อ้ น เอี ้ยมหรื อ
ชุดป้องกันสารเคมี และค้ อนทุบกระจกนิรภัย
ตารางที่ 12 ระดับความพร้ อมของเครื่ องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย
ระดับความพร้ อม
จานวน
ร้ อยละ
ระดับคะแนนน้ อยกว่า 4 คะแนน คือ ระดับความพร้ อมควรปรับปรุง
2
6.7
ระดับคะแนน ระหว่าง4 – 8 คะแนน คือ ระดับความพร้ อมปานกลาง
11
36.7
ระดับคะแนนมากกว่า 8 คะแนน คือ ระดับความพร้ อมดี
17
56.7
คะแนนเฉลี่ย
8.5
ดี
คะแนน ต่าสุด - สูงสุด
4 – 12
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
± 1.776
จากตารางที่ 12 พบว่าระดับความพร้ อมของเครื่ องมือและอุปกรณ์ ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุก
วัตถุอนั ตรายนัน้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5 ซึง่ อยู่ในระดับที่ดี
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เพื่อ
ประเมิน ความสามารถ และศึกษาความพร้ อมด้ านความปลอดภัยของผู้ขับ ขี่รถขนส่งวัตถุอัน ตราย ซึ่งจาก
การศึกษานีพ้ บว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานขับรถขนส่งน ้ามันส่วนมากเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 96.7 อายุเฉลี่ย 50 ปี
การศึกษาส่วนมากจบชันประถมศึ
้
กษาร้ อยละ 40.0 ส่วนมากไม่พบการมีโรคประจาตัว ร้ อยละ 66.7 ในขณะที่
โรคที่พบมากที่สดุ คือ โรคเบาหวานร้ อยละ 20.0 ทางด้ านพฤติกรรมสุขภาพพบว่าส่วนมากนอนเฉลี่ยวันละ 6-8
ชั่วโมงต่อวัน ร้ อยละ 63.3 พฤติกรรมการสูบบุห รี่ พ บส่วนใหญ่ ไม่ มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้ อยละ 83.3 และ
พฤติกรรมการดื่มสุราพบว่าร้ อยละ 60.0 ดื่มวันละ 1-5 ขวด สอดคล้ องกับการศึกษา นิพาวรรณ์ แสงพรม และ
คณะ (2564) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันอุบตั ิเหตุจากการทางานของพนักงาน ขับรถบรรทุก
น ้ามัน กรณีศึกษา: บริ ษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา” พบว่าลักษณะของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้ อยละ 100 พบมากในช่วงอายุ 50 – 60 ปี และมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกขนส่งน ้ามัน ส่วน
ใหญ่ 10 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 17.80 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว ร้ อยละ 75.70 และไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถบรรทุกในปี ที่ผ่านมา ร้ อยละ 79.9
ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอนั ตรายในภาพรวมนัน้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 48.5 คะแนน ซึง่ อยู่
ในระดับพฤติกรรมที่ดี เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาก่อนหน้ า โดยนิพาวรรณ์ แสงพรม และคณะ (2564)
ได้ แสดงความรู้เรื่ องกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการในการควบคุมการทางานของพนักงานขับรถบรรทุก
น ้ามัน อยู่ในระดับดี ร้ อยละ 89.40 และ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกน ้ามัน อยู่ใน
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ระดับดีมาก ร้ อยละ 98.20 โดยผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมพบว่า พฤติกรรมก่อนรถออกจากจุดรับและการตรวจ
สภาพรถ ได้ คะแนนระดับดี ในขณะที่พฤติกรรมการดูแลรถระหว่างขนส่งในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะที่ยงั มี
วัตถุอนั ตรายอยู่ในรถ ได้ ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง และพฤติกรรมการทาความสะอาดรถหลังจาก
การขนถ่ายวัตถุอันตราย ได้ ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พ อใช้ ทางด้ านความรู้ด้านการขับรถขนส่งวัตถุอันตราย
พบว่ามีระดับความรู้ดี ระดับความพร้ อมของเครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับรถขนส่งวัสดุอันตรายพบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี ยกเว้ นเครื่ องมือซ่อมรถกรณีฉกุ เฉินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการส่งเสริมความสามารถของผู้ขบั ขีร่ ถขนส่งวัตถุอนั ตรายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการดูแลรถระหว่างขนส่ง
ในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะทีย่ งั มีวตั ถุอนั ตรายอยู่ รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมความพร้ อมของเครื่ องมือและ
อุปกรณ์สาหรับรถขนส่งวัสดุอนั ตรายในกรณีฉกุ เฉินให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเชิง วิเคราะห์ ครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดจากการทางาน บรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้ างแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 76 คน เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้ วย 5
ส่วน ดังนี ้ 1) ข้ อมูลส่วนบุคคล 2) ข้ อมูลการทางาน 3) ความเครี ยดจากการทางาน 4) บรรยากาศความปลอดภัย
และ
5) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน เก็บข้ อมูลระหว่างกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติทดสอบไควสแควร์ (Chi-square Test) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ศกึ ษากับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักร
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ม ตัวอย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย ร้ อยละ 76.32 มี อ ายุ เฉลี่ ย 37.80 ปี จบ
การศึกษาในระดับ ประถมศึกษา ร้ อยละ 34.22 มีสถานภาพสมรส ร้ อยละ 60.53 และมีชั่วโมงการนอนหลับ
เฉลี่ย 7.93 ชั่วโมง ด้ านปั จจัยการทางาน กลุ่มตัวอย่างมีอายุการทางาน เฉลี่ย 11.28 ปี โดยส่วนใหญ่ มีการ
ทางานล่วงเวลา ร้ อยละ 67.11 ด้ านความเครี ยดจากการทางานของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้ อยละ 38.15 บรรยากาศความปลอดภัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้ างต่า ร้ อยละ 44.74 พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานส่วนใหญ่ อยู่ในระดับไม่ดี ร้ อยละ 77.63 และพบว่าความเครี ยดจากการทางาน (pvalue = 0.020) และบรรยากาศความปลอดภัย (p-value = 0.005) มีความสัมพันธ์พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนันสถานประกอบการส่
้
งเสริมการสื่อสารในด้ านการทางาน
อย่างปลอดภัยมากขึ ้นและมีการจัดกิจกรรมเพื่อความเครี ยดในพนักงานที่ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักร
คาสาคัญ: ความเครี ยดจากการทางาน; บรรยากาศความปลอดภัย; พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
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Abstract
This analytic study aimed to study safety behavior and the association between job stress,
safety climate and safety behavior among machinery workers in a Construction Industry, Saraburi
Province. The sample were 76 Machinery Workers, selected by simple random sampling. The
research instruments were questionnaires including of 5 parts 1) personal information 2) work
information 3) job stress 4) safety climate and 5) safety behavior. Data collection was conducted
during September to November 2020. Descriptive statistics, consisting of frequency, percentage,
mean, standard deviation and Chi-square test were used to analyze the relationship between study
factors and safety behavior among machinery workers.
The results showed that most of samples were male (76.32%) with average
age was
37.80 years old. Most of them graduated from primary school (34.22 %). More than half of them were
married (60.53 %). For work information, the samples had average work experience was 11.28 years
and most of them (67.11%) worked overtime. According to job stress, most of them (38.15%) had job
stress at moderate level. With regards to safety climate, more than half of them (44.74 %) indicated
that it was in slightly low level. For safety behavior, it revealed that most of them (77.63%) were at low
level. In addition, it was found that job stress (p-value = 0.020) and safety behavior (p-value =
0.005) were significantly associated with safety behavior at α = 0.05. Regarding to the result, the
industry should support to the safety communication among machinery workers and provide
activities to reduce the level of job stress of machinery workers
Keywords: Work Stress; Safety Climate; Safety Behavior
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บทนา
อุต สาหกรรมก่ อสร้ างถื อ เป็ น อุต สาหกรรมที่ มี ความเสี่ ย งสูงเมื่ อเที ยบกับ อุต สาหกรรมประเภทอื่ น
เนื่องจากเป็ นภายใต้ การดาเนินงานของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ประกอบด้ วย หลายหน่วยงานย่อย และส่วนใหญ่
มักมีลกั ษณะงานที่มีความจาเป็ นที่ต้องทางานกับเครื่ องจักร อุปกรณ์ รวมทังยานพาหนะต่
้
างๆที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน จึงทาให้ ภาครัฐมีการกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้ างของประเทศไทยขึ ้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้ าง (วัชรพงศ์ ดีวงษ์ ,2564) รวมถึง
การให้ ความสาคัญของความปลอดภัยของพนักงานในภาคอุตสาหกรรม นายจ้ างจึงมีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ทางกฎหมาย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมทัง้ มีการควบคุมพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงานเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในขณะทางาน แต่อย่างไรก็ตามจากสถิติการประสบอันตราย
หรื อ เจ็บ ป่ วยเนื่ อ งจากการท างาน ในปี 2562 ของอุต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง มี จ านวนการประสบอัน ตรายหรื อ
เจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน รวมทังสิ
้ ้น 11,599 กรณี และมีสดั ส่วนการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจากการก่อสร้ าง
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 (วุฒินนั ทน์ ปั ทมวิสทุ ธิ์, 2564)
การเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานในอุต สาหกรรมก่อสร้ าง มักมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุหลักจากทฤษฎี
การเกิดอุบัติเหตุของ Heinrich H.W. (1978) คือ 1) สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ลักษณะ
งาน สภาพอากาศ เป็ นต้ น และ 2) มีพฤติกรรมการทางานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น การไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดความปลอดภัย การขาดความระมัดระวังในขณะที่มีการทางาน การขาดความรู้ ในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้ อง เป็ นต้ น ด้ วยสาเหตุดังกล่าวจะนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจากการทางานและส่งผลให้ เกิดความ
สูญเสียขึ ้นได้ ทงทางตรง
ั้
เช่น ค่ารักษาพยาบาล และการสูญเสียทางอ้ อม เช่น ค่าใช้ จ่ายในการหยุดงาน เป็ นต้ น
ดังนัน้ การส่งเสริ มพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ซึ่งเป็ นแสดงออกของการกระทาของ
พนักงานที่เป็ นไปตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัย เพื่อทาให้ เกิดความปลอดภัยและลดโอกาสของ
การเกิดอุบตั ิเหตุให้ น้อยที่สดุ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่ง (นาถ สุขศีลและ วชรภูมิ เบญจโอฬาร,2558)
จากเหตุผลในข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน และพนักงานเป็ นบุคคลากรที่สาคัญ ที่มีผลต่อกระบวนทางานของ
สถานประกอบการ ดังนั น้ ผู้วิ จัย จึ งมี ความสนใจในการศึก ษาพฤติ ก รรมความปลอดภัยในการท างานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดจากการทางาน บรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่ องจักรเพื่อใช้ ผลการศึกษาเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงาน และในไปสู่การทางานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาพฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการท างานของพนัก งานที่ ป ฏิ บัติ งานกับ เครื่ อ งจัก รใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ างแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อความสัมพันธ์ ระหว่างความเครี ยดจากการทางาน บรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้ างแห่งหนึ่ง จังหวัด
สระบุรี
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถาพการสมรส
5. ชัว่ โมงการพักผ่อน
ปั จจัยการทางาน
1. อายุการทางาน
2. การทางานล่วงเวลา
3. ชนิดของเครื่ องจักร/เครื่ องมือ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานที่ปฏิบตั งิ านกับเครื่ องจักรในอุตสาหกรรม
ก่อสร้ างแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี

ความเครี ยดจากการทางาน
บรรยากาศความปลอดภัยในการทางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานกับ
เครื่ อ งจัก ร จ านวน 76 คน มี ก ารก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่ างจากสูต รการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ที่
ความคลาดเคลื่อน ร้ อยละ 5 ระดับความเชื่อมัน่ 95% เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้ อมูล จึงเพิ่มขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 10 และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยเก็บข้ อมูลระหว่างเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คื อ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5
ส่วน ดังนี ้ 1) แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล จานวน 5 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ชั่วโมงการพักผ่อน 2) แบบสอบถามข้ อมูล ด้ านการท างาน จานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ อายุการท างาน การท างาน
ล่วงเวลา (OT) ชนิดของเครื่ องจักร/เครื่ องมือที่พนักงานปฏิบตั ิงานหลัก 3) ความเครี ยดจากการทางาน จานวน
25 ข้ อ ประกอบด้ วยด้ านลักษณะงาน ด้ านนโยบายองค์กร ด้ านผลตอบแทน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน
และด้ านสัมพันธภาพในการทางาน 4) บรรยากาศความปลอดภัย ของ Nordic (NOSACQ-50) ฉบับภาษาไทย
จานวน 50 ข้ อ ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ ความสามารถและความรับผิดชอบด้ านความปลอดภัยของฝ่ าย
บริ หารการจัดการด้ านเสริ มพลัง การมีส่วนร่ วมด้ านความปลอดภัยของลูกจ้ าง การจัดการด้ านความยุติธรรม
ด้ านความปลอดภัย ความรับผิดชอบด้ านความปลอดภัยชองลูกจ้ าง การจั ดอันดับความสาคัญและการยอมรับ
การปลอดความเสี่ยงของลูกจ้ าง การเรี ยนรู้ การสื่อสาร และความไว้ วางใจของเพื่อนร่วมงานและความเชื่อมัน่ ใน
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ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบความปลอดภัย 5) พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการท างาน จ านวน 20 ข้ อ มี ก าร
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of
item objective congruence : IOC) เท่ากับ 0.78 และได้ นาคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้ ไข ก่อนนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักร จานวน 30 คนและเก็บข้ อมูลเพื่อหา
ความเชื่อมั่นของเครื่ องมือ (Reliability) โดยได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบถาม เท่ากับ 0.86 หลักจากเก็บข้ อมูล
แล้ ว ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้ อมูล และนาข้ อมูลไปวิ เคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยผลการศึกษาข้ อมูลส่วนบุคล ข้ อมูลการทางาน ความเครี ยดจากการ
ทางาน บรรยากาศความปลอดภัย พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่
ศึกษากับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลการทางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 76.32 โดยมี
อายุเฉลี่ย 37.80 ปี ส่วนใหญ่ จบการศึก ษาในระดับ ประถมศึก ษา ร้ อยละ 34.22 มี สถานภาพสมรส ร้ อยละ
60.53 ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 51.32 มีชั่วโมงการพักผ่อนมากกว่า 7 ชั่วโมง เฉลี่ย 7.93 ชั่วโมง ในด้ านการทางาน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 64.47 มีอายุการทางานน้ อยกว่า 12 ปี เฉลี่ย 11.28 ปี ส่วนใหญ่ทางานล่วงเวลา
ร้ อยละ 67.11 และทางานกับเครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือ ประเภทเครน ร้ อยละ 34.21
ข้ อมูลความเครี ยดจากการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเครี ยดอยู่ในระดับปานกลาง
ร้ อยละ 38.15 รองลงมาอยู่ในระดับมากและน้ อย ร้ อยละ 32.90 และร้ อยละ 28.95 ตามลาดับ
ข้ อมูลบรรยากาศความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นถึงบรรยากาศความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้ างต่า ร้ อยละ 44.74 รองลงมาอยู่ในระดับต่าและระดับค่อนข้ าง
ดี ร้ อยละ 34.21 และร้ อยละ 21.05 ตามลาดับ
ข้ อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางาน อยู่ในระดับไม่ดี ร้ อยละ 77.63 รองลงมาอยู่ในระดับดี ร้ อยละ 23.68
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ศกึ ษากับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน พบว่า
ความเครี ย ดจากการท างาน (p-value = 0.020) และบรรยากาศความปลอดภัย (p-value = 0.005) มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value <
0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเครี ยดในการทางานในระดับปาน
กลางและระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างต้ องทางานกับเครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือที่สามารถทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุจาก
การทางาน และอาจทาให้ พนักงานมีความรู้สกึ กดดัน ไม่สบายใจ หรื อวิตกกังวลกับลักษณะงานที่รวมถึงปริมาณ
งานที่ได้ รับมอบหมาย นอกจากนีห้ ากงานมีความเร่ งด่วน อาจส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทางาน
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ทาให้ พนักงานต้ องทางานอย่างเร่งรี บ และขาดความระมัดระวังในขณะปฏิบตั ิงานได้ ซึง่ ผลการศึกษาสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Morrow, Stephanie L. McGonagle, Alyssa K. Dove-Steinkamp, Megan L. Walker,
Curtis T. Marmet, Matthew Barnes-Farrell, Janet L. (2010) ที่ ร ะบุ ว่ า ความตึ ง เครี ย ดในการท างานมี
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน งานวิจัยของ Wu et al. (2018) ซึ่งได้ ศึกษาการพัฒนา
มาตรวัดความเครี ยดของคนงานก่อสร้ างเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความเครี ยดจากการ
ท างานและพฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการท างาน โดยผลการศึก ษาระบุ ว่าความเครี ย ดในการท างานมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน หากความเครี ยดในการทางานเพิ่มขึ ้นจะส่งผล
ให้ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานลดลง
นอกจากนี ้จากผลการศึกษา พบว่าบรรยากาศการทางานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้อาจอธิบายได้ ว่าบรรยากาศความปลอดภัยเป็ นความรู้สกึ ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อความปลอดภัยของสภาพแวดล้ อมในการทางาน จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้ อยละ 35.53 มีความเห็นว่าบรรยากาศความปลอดภัย อยู่ในระดับค่อนข้ างต่า และมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานในระดับไม่ดี ซึ่งจากการวิเคราะห์รายข้ อพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงลบกับการ
รับรู้ของฝ่ ายบริหารในการพิจารณาข้ อเสนอแนะด้ านความปลอดภัยที่มาจากลูกจ้ าง ไม่มีการวางแผนด้ านความ
ปลอดภัยไว้ ล่วงหน้ า เนื่องจากไม่มีประโยชน์ และการมองว่าการความเสี่ยงต่างๆ เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ ส่งผลทาให้ ลกู จ้ างไม่มีการให้ ความสาคัญกับการมีพฤติกรรมการทางานอย่างปลอดภัย และทาให้ บรรยากาศ
ความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมา
ของ สุคลทิพย์ สุขขาจรูญและจุมพฎ บริ ราช (2559) และการศึกษาของดาริ น วัฒนสิธรและอัควรรณ์ แสงวิภาค
(2564) ที่พ บว่าบรรยากาศความปลอดภัยมีค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน และ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในต่ า งประเทศของ Sainan Lyu et al. (2018) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศความปลอดภัย พฤติกรรมความปลอดภัยและผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยในพนักงานก่อสร้ าง และ
ระบุว่าบรรยากาศความปลอดภัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้ าง และ
อย่างไรก็ตามไม่สอดคล้ องกับ การศึกษาของทรงศักดิ์ มณฑา (2560) ซึ่งได้ ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงานสายการผลิต และพบว่า บรรยากาศความปลอดภัยในการทางาน ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานสายการผลิต อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ (p-value
= 0.71) อายุ (p-value = 0.55)ระดั บ การศึ ก ษา (p-value = 0.07) สถานภาพการสมรส (p-value = 0.84)
ชัว่ โมงการพักผ่อน (p-value = 0.06) อายุการทางาน (p-value = 0.58) การทางานล่วงเวลา (p-value = 0.19)
ชนิดของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ (p-value = 0.68) กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ศกึ ษากับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน (n=76)
ปั จจัยที่ศกึ ษา
พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
รวม
p-value
ทางานจานวน (ร้ อยละ)
ดี
ไม่ดี
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
0.71
ชาย
13 (17.11%) 45 (59.21%) 58 (76.32%)
หญิง
4 (5.26%)
14 (18.42%) 18 (23.68%)
อายุ (ปี )
0.55
น้ อยกว่า 30
12 (15.79%) 23 (30.26%) 35 (46.05%)
ระหว่าง 30 ถึง 40
3 (3.95%)
3 (3.95%)
6 (7.90%)
มากกว่า 40
2 (2.63%)
33 (43.42%) 35 (46.05%)
(X ̅ = 37.80, s.d. = 10.89)
ระดับการศึกษา
0.07
ประถมศึกษา
1 (1.33%)
25 (32.89%) 26 (34.22%)
มัธยมศึกษาตอนต้ น
4 (5.26%)
21 (27.63%) 25 (32.89%)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
12 (15.79%) 13 (17.11%) 25 (32.89%)
สถานภาพสมรส
0.84
โสด
5 (6.58%)
12 (15.79%) 17 (22.37%)
สมรส
4 (5.26%)
42 (55.26%) 46 (60.53%)
หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
8 (10.5/%)
5 (6.58%)
13 (17.10%)
ชัว่ โมงการพักผ่อน (ชัว่ โมง/วัน)
0.06
น้ อยกว่า 7
4 (5.26%)
33 (43.42%) 37 (48.68%)
มากกว่าหรื อเท่ากับ 7
13 (17.11%) 26 ( 34.21%) 39 (51.32%)
(X ̅ = 7.93 ; s.d. = 1.51)
ปั จจัยด้ านการทางาน
อายุการทางาน (ปี )
0.58
น้ อยกว่า 12
10 (13.16%) 39 (51.32%) 49 (64.47%)
มากกว่าหรื อเท่ากับ 12
7 (9.21%)
20 (26.31%) 27 (35.53%)
(X ̅ = 11.28 ; s.d. = 8.72)
การทางานล่วงเวลา
0.19
ทา
12 (15.79%) 39 (51.32%) 51 (67.11%)
ไม่ทา
5 (6.58%)
20 (26.31%) 25 (32.89%)
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ปั จจัยที่ศกึ ษา

*p-value < 0.05
ชนิดของเครื่ องจักร/เครื่ องมือ
เครื่ องเจียร
เครื่ องเชื่อม
เครน
โฟล์คลิฟท์
ความเครี ยดจากการทางาน
ระดับน้ อย
(น้ อยกว่า 62 คะแนน)
ระดับปานกลาง
(ระหว่าง 62 ถึง 100 คะแนน)
ระดับมาก
(มากกว่า 100 คะแนน)
บรรยากาศความปลอดภัย
ระดับค่อนข้ างดี
(น้ อยกว่า 3.30 คะแนน)
ระดับค่อนข้ างต่า
(ระหว่าง 2.70 – 2.99 คะแนน)
ระดับต่า
(น้ อยกว่า 2.70 คะแนน)

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานจานวน (ร้ อยละ)
ดี
ไม่ดี

รวม

p-value

0.68
6 (7.90%)
3 (3.95%)
2 (2.63%)
6 (7.90%)

10 (13.16%)
22 (28.85%)
24 (31.58%)
3 (3.94%)

16 (21.06%)
25 (32.89%)
26 (34.21%)
9 (11.84%)
0.020*

15 (19.74%)

7 (9.21%)

22 (28.95%)

2 (2.63%)

27 (35.52%)

29 (38.15%)

0 (0.00%)

25 (32.90%)

25 (32.90%)
0.005*

3 (3.95%)

13 (17.10%)

16 (21.05%)

7 (9.21%)

27 (35.53 %)

34 (44.74%)

7 (9.21%)

19 (25.00%)

26 (34.21%)

*p-value < 0.05
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้ อยละ 76.32 มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
อยู่ระดับไม่ดี ส่วนใหญ่มีความเครี ยดจากการทางานในระดับปานกลาง ร้ อยละ 38.15 และในด้ านบรรยากาศ
การความปลอดภัย ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยู่ระดับค่อนข้ างต่า ร้ อยละ 44.74 นอกจากนี ้ยังพบว่าความเครี ยด
จากการท างาน (p-value = 0.020) และบรรยากาศความปลอดภัย (p-value = 0.005) มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ จากผลการศึกษาเพื่ อ
ส่งเสริ มพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่ องจักร หน่วยงานควรมีการให้
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ความสาคัญ กับ การส่ง เสริ มพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานก่ อสร้ าง ดังนี ้ 1) ปรั บปรุ ง
บรรยากาศความปลอดภัยให้ มีความเหมาะสม โดยมีการส่งเสริมให้ บุคลากรทุกระดับให้ ความสาคัญกับความ
ปลอดภัย การสื่อสารในด้ านการทางานอย่างปลอดภัยมากขึน้ 2) กาหนดมาตรการในการทางานที่เหมาะสม
โดยมีการจัดกิจกรรมหรื อพืน้ ที่สาหรั บพนักงานมาทากิจกรรมต่างๆ เพื่อ ช่วยผ่อนคลายความเครี ยดจากการ
ทางาน ซึ่งจะส่งเสริ มพฤติกรรมในการทางานของพนักงานให้ ดีขึ ้น และนาไปสู่การลดความเสี่ยงของการเกิด
อุบตั ิเหตุในการทางาน รวมทังการท
้
างานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้บริ ห าร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานที่ ปฏิบัติ งานกับ เครื่ องจักรในอุตสาหกรรม
ก่อสร้ าง ทีอ่ านวยความสะดวกและร่วมมือตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) และ ฝุ่นละอองรวม
(TSP) ในบรรยากาศในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จานวน 13 สถานี โดยทาการเก็บตัวอย่างปริมาณ
ฝุ่นละอองแบบต่อเนื่อง 24 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 2 วัน ด้ วยเครื่ อง High Volume Air Sampler รวมทังศึ
้ กษาผลกระทบ
จากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชน โดยใช้ แบบสอบถามจานวน 384 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ฝุ่น PM10 มีปริ มาณ
เฉลี่ย 20.83-91.54 มคก./ลบ.ม. และฝุ่น TSP มีปริมาณเฉลี่ย 34.91-156.19 มคก./ลบ.ม. ซึง่ ปริมาณฝุ่น PM10
และ TSP ทัง้ 13 สถานี มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปของประเทศไทย และ ผล
การวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้ รับผลกระทบจากฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.11)
คาสาคัญ: ฝุ่นละออง; ผลกระทบ
Abstract
The objectives of this study were to measure the amount of suspended particulate matter<10
µm (PM10), and the total suspended particulate matter (TSP) in the atmosphere in community of Maha
Sarakham Municipality. There were 13 stations for collecting dust samples continuously for 24 hours;
2 days with High Volume Air Sampler. Including studying the dust impact on people, total of 384
questionnaires were used. The results showed that PM10 quantity had an average 20.83 - 91.54
µg/m3, and TSP quantity had an average 34.91-156.19 µg/m3; of which the particulate matter content
of PM10 and TSP in all 13 stations did not exceed the general atmospheric air quality standard of
Thailand. Overall, people affected by dust were at a moderate level ( = 3.11).
Keywords: Particulate Matter; Impact
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บทนา
ฝุ่นละอองนับเป็ นสารมลพิษทางอากาศที่เป็ นปั ญหาหลัก ในปั จจุบันของชุมชนขนาดใหญ่ โดยฝุ่น
ละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัว มนุษย์จะมีขนาดตั ้งแต่ ที่มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า(ขนาดใหญ่กว่า 500
ไมครอน) ไปจนถึงที่มองด้ วยตาเปล่าไม่เห็นต้ องใช้ กล้ องจุลทรรศน์ (ขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน) ซึ่งฝุ่นละออง
รวม (Total Suspended Particulate Matter; TSP) เป็ นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ กว่า 10 ไมครอนแต่ไม่เกิน 100
ไมครอนนี ้ จะส่งผลทาให้ เกิดการระคายเคือง ต่อระบบทางเดินหายใจส่วนต้ น ส่งผลต่อทัศนวิสยั ในการมองเห็น
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้ าง เช่นเกิดการกัดกร่อนของโลหะ การทาลายผิวหน้ าของสิ่งก่อสร้ าง
การเสื่อมของผลงานทางด้ านศิลปะ เป็ นต้ น สาหรับฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Suspended Particulate
Matter <10-micron; PM10) เป็ นสารมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยให้ ความสาคัญ เนื่องด้ วยมีขนาดเล็กมาก
(กรมควบคุมมลพิษ , 2560) จากผลการวิจัยองค์ประกอบของฝุ่นละอองพบสารเคมีประเภทซัลเฟต ไนเตรท
สารประกอบคาร์ บอน เชือ้ โรค โลหะหนักและฝุ่นหินแร่ ที่สามารถปลิวฟุ้งในบรรยากาศได้ ง่าย จึงอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วยว่าสามารถผ่านเข้ าไปในระบบทาง เดินหายใจส่วนกลางและถุงลมปอด
ทาให้ เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคปอด หากเนื ้อเยื่อปอดเกิดพังผืดหรื อแผลเป็ น จะทาให้ การทางานของปอด
เสื่อมสมรรถภาพลง หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ถุงลมโป่ งพองและมีโอกาสเกิด โรคทางเดิ นหายใจ
เนื่องจากติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคทางเดินหายใจและโรคมะเร็ง (วิ
ลาวรรณ์ คาหาญ, 2560)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็ นพืน้ ที่เขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ในปั จจุบัน ที่มี
ประชากรหนาแน่นและมีการพัฒนาในทุกๆ ด้ าน โดยส่งผลให้ ปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองเพิ่มมากขึ ้นตามไป
ด้ วย ปั ญหาที่ตามมาและพบเห็นได้ บ่อยคือ ฝุ่นละอองที่กระจายตัวในอากาศตามแหล่งกาเนิดต่าง ๆ ซึ่งข้ อมูล
ปริ มาณฝุ่นละอองในเขตชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู่นนั ้ พบว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องของเทศบาลเมือง
มหาสารคามและกรมควบคุมมลพิษนันยั
้ งไม่พบมีผลการตรวจวัดฝุ่นละออง ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจทาการศึกษา
ปริ มาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Suspended Particulate Matter< 10-micron; PM10) และ
ปริ ม าณฝุ่ นละอองรวม ซึ่ ง เป็ น ฝุ่ นละอองที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า 10 ไมครอนแต่ ไ ม่ เ กิ น 100 ไมครอน (Total
Suspended Particulate Matter; TSP) รวมถึงศึกษาผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชนเพื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ นาไปใช้ ประโยชน์ในการวางมาตรการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพอากาศที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและคุณภาพของสิ่งแวดล้ อมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1.การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
1.1 การตั ้งสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ผู้วิจยั ได้ ร่วมกับนักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ในการพิจารณาเลือกสถานีตั ้งเครื่ องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยเลือกสถานที่ที่สาคัญใน
ชุมชนได้ แก่ วัด โรงเรี ยน สถานที่ออกกาลังกาย สถานที่ราชการ ชุม ชนที่มีสถานที่พักอาศัยหนาแน่น โดยให้
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ครอบคลุมพื ้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จานวน 13 สถานี ดังภาพที่ 1 โดยทาการตรวจวัดระหว่างวันที่ 5
พฤษภาคม – 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ภาพที่ 1 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และฝุ่นละอองรวม (TSP)
1.2 การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
การตรวจวัดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองรวม (TSP) จะทาการเก็บ
ตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองแบบต่อเนื่อง 24 ชัง่ โมง เป็ นเวลา 2 วันในแต่ละพารามิเตอร์ ด้วยเครื่ อง High Volume
Air Sampler (รุ่น3000 ยี่ห้อ Ecotech) โดยในการติดตั ้งเครื่ องตรวจวัดฝุ่นละออง High Volume Air Sampler ได้
ใช้ วิธีการตามคาแนะนาของกรมควบคุมมลพิษ (2546)
1.3 การคานวณการปริมาณฝุ่นละออง
การคานวณหาปริมาณฝุ่นละออง สามารถคานวณได้ จากสมการ ดังนี ้
W = (Wf – Wi) x106

Vstd

โดย

W = ปริมาณของฝุ่น มีหน่วยเป็ นไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Wf = น ้าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็ นกรัม
Wi = น ้าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็ นกรัม
Vstd = ปริมาตรอากาศมาตรฐานจากสมการที่ (1) มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตร
(106 เป็ นการแปลงหน่วยจากกรัมเป็ นไมโครกรัม (µg) )
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลจากการคานวณปริ มาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
และฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศที่ได้ จาก 13 สถานี จะนาไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
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2. การศึกษาผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มตี ่ อประชาชน
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ ครัวเรื อนประชาชนในพื ้นที่ 30 ชุมชน ของเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามตามทะเบียน
ราษฏร์ ซึง่ มีจานวน 9,639 ครัวเรื อน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ตั ว แทนของครั ว เรื อ นประชาชนในพื น้ ที่ 30 ชุ ม ชน ของเขตเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคามตามทะเบียนราษฏร์ โดยขนาดของกลุ่ มตัวอย่างได้ ใช้ สตู รของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่ง
คานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้ จานวน 384 ครัวเรื อน
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มูล ผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่ มี ต่ อ ประชาชน โดยเนื อ้ หาของ
แบบสอบถามได้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชน
ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะอื่นๆ
ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) พบว่ามีปริมาณเฉลี่ย 20.83 – 91.54 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองรวม (TSP) พบว่า มีปริมาณเฉลี่ย 34.91-156.19 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ซึง่ ปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละสถานีตรวจวัดในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม แสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ปริมาณฝุ่นละออง PM10 และ TSP ของแต่ละสถานีตรวจวัด
สถานีที่
ตาแหน่งสถานีตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย (µg/m3)
PM10
TSP
1
หน้ าที่ทาการเทศบาลเมืองมหาสารคาม
74.33
114.58
2
วัดศรี สวัสดิ์
91.54
123.75
3
ลานสนามในชุมชนศรี มหาสารคาม
64.93
95.65
4
โรงเรี ยนเทศบาลศรี สวัสดิว์ ิทยา
75.47
107.44
5
หน้ าสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
86.07
156.19
6
วัดมหาชัยพระอารามหลวง
25.44
51.61
7
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
30.11
43.87
8
วัดอภิสิทธิ์
35.34
65.33
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สถานีที่

ตาแหน่งสถานีตรวจวัด

9
10
11
12
13

หน้ าที่ว่าการอาเภอเมืองมหาสารคาม
วัดอุทยั ทิศ
วัดส่องใต้
ลานสนามบ้ านพักอาศัยในชุมชนเครื อวัลย์1
ลานกีฬาชุมชนธัญญา 2
มาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง

ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย (µg/m3)
PM10
TSP
60.87
83.51
27.41
38.15
31.68
34.91
20.83
39.05
25.04
51.69
<120

<330

ปริมาณฝุ่นละออง PM10 และ TSP

ภาพที่ 2 ปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดได้ เกิน 10 ไมครอน (PM10) และปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)ในเขตชุมชน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. ผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเนื ้อหาแต่ละตอนเป็ นดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นหญิง (คิดเป็ น
ร้ อยละ 61.46) มี อ ายุ 46-55 ปี (คิ ด เป็ น ร้ อยละ 27.34) เป็ น สมาชิ ก ในชุ ม ชน (คิ ด เป็ น ร้ อยละ 93.75) วุ ฒิ
การศึก ษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา (คิ ด เป็ น ร้ อยละ 41.67) ประกอบอาชี พรั บ จ้ าง (คิ ด เป็ น ร้ อยละ 47.65)
ทังหมดนั
้
บถือศาสนาพุทธ มีภูมิลาเนาเกิดในเทศบาลเมืองมหาสารคาม (คิดเป็ นร้ อยละ 77.60) ส่วนใหญ่เคย
ได้ รับผลกระทบจากฝุ่นละออง/เขม่าควัน(คิดเป็ นร้ อยละ 84.37) โดยมีแหล่งกาเนิดมาจากการจราจร (คิดเป็ น
ร้ อยละ 40.27) และได้ รับผลกระทบตลอดปี (คิดเป็ น ร้ อยละ 29.17)
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ตอนที่ 2 ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้ รับผลกระทบจาก
ฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.11) ซึง่ ผลกระทบแต่ละประเด็นย่อยแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชน
ประเด็นผลกระทบจากฝุ่นละออง
1. ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
1.1 ฝุ่น/เขม่าควันก่อให้ เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะ
- ตา
- ปอด
- หลอดลม
- ผิวหนัง
1.2 การฟุง้ กระจายของฝุ่น/เขม่าควันมีผลต่อระบบทาง เดิน
หายใจ เช่น เป็ นหวัด
1.3 ฝุ่น/เขม่าควันมีผลต่อสภาพอารมณ์เช่น หงุดหงิดราคาญ
2. ผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมทัว่ ไป
2.1 ฝุ่น/เขม่าควันมีผลกระทบ ต่อสภาพการมองเห็นในขณะที่
ท่านกาลังทางาน
2.2 การฟุง้ กระจายของฝุ่น/เขม่าควันมีผลต่อทัศนวิสยั การ
มองเห็นขณะขับขี่ยานพาหนะ
2.3 ฝุ่น/เขม่าควันมีผลต่อความสกปรก/การสึกกร่อนของ
ยานพาหนะ/อุปกรณ์/สิ่งของ / เครื่ องใช้ ของท่าน
2.4 การฟุง้ กระจายของฝุ่น/เขม่าควันมีผลต่อระบบการทา งาน
ของยานพาหนะ/อุปกรณ์/สิ่งของ/เครื่ องใช้ ของท่าน
2.5 การฟุง้ กระจายของฝุ่น/เขม่าควันมีผลต่อการปนเปื อ้ นใน
อาหาร/เครื่ องดืม่
2.6 การฟุง้ กระจายของฝุ่น/เขม่าควันมีผลต่อสภาพความ
สวยงามของภูมิทศั น์ในชุมชน
3. ผลกระทบต่อสิ่งมีชวี ิตอื่นๆ
3.1 ฝุ่น/เขม่าควันมีผลกระทบต่อสัตว์เลี ้ยงของท่าน
3.2 ฝุ่น/เขม่าควันมีผลกระทบต่อพืชที่ท่านปลูก
โดยภาพรวม
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ค่าเฉลี่ย
(X )

ระดับผลกระทบที่
ได้ รับดยรวม

3.51
3.02
3.05
2.90

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.17
3.38

ปานกลาง
ปานกลาง

2.99

ปานกลาง

3.24

ปานกลาง

3.42
2.99

ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

ปานกลาง

3.46

ปานกลาง

2.51
2.61
3.11

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะ พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้ มีเทศบาลเมืองช่วยควบคุม/ลดฝุ่นละอองใน
ช่วงเวลาการก่อสร้ างถนนจานวน 10 คน อยากให้ มีการรดนา้ ฝุ่นละอองบริ เวณถนน/ข้ างถนน จานวน 6 คน
อยากให้ มีการควบคุมลดฝุ่นละอองในขณะเวลามีการจราจรติดขัด จานวน 5 คน และอยากให้ มีรถดูดฝุ่นละออง
จานวน 1 คน
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ทัง้ 13
สถานี ภายในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปของประเทศไทย และผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยภาพรวมประชาชนได้ รับผลกระทบจากฝุ่น
ละอองยังอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสถานีตรวจวัดที่มีปริมาณฝุ่นละออง PM10และ TSP
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้ แก่สถานีที่ 1 หน้ าที่ทาการเทศบาลเมืองมหาสารคาม สถานีที่ 2 วัดศรี
สวัสดิ์ สถานีที่ 3 ลานสนามบ้ านพักอาศัยในชุมชนศรี มหาสารคาม สถานีที่ 4 โรงเรี ยนเทศบาลศรี สวัสดิ์วิทยา
และสถานีที่ 5 หน้ าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม จะเห็นว่าเป็ นพืน้ ที่ที่มี ปริ มาณการสัญจรของ
ยวดยานพาหนะค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะในสถานีที่ 5 หน้ าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม ดังนัน้ จาก
ผลการศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้
ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่ วมกันหารื อแนวทางการดาเนินงานร่ วมกับและผู้มีส่วนได้ ส่ว นเสีย ควบคู่ไป
กับการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม กองบังคับการตารวจจราจร
กรมการขนส่งทางบก กรุ งเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อบังคับใช้ กฎหมาย เช่น ในการตรวจจับ
รถยนต์ควันดา การตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนต่อทะเบียนประจาปี อย่างจริงจัง
2) ควรเข้ มงวดในการคลุมผ้ าใบให้ มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุกหิน
ดิน ทราย วัสดุก่อสร้ าง
3) ควรเข้ มงวดให้ เจ้ าของโครงการก่อสร้ างอาคารประเภทต่างๆ ต้ องป้องกันไม่ให้ ฝ่ นุ ปลิวออกมาจาก
ตัวอาคารโดยใช้ ผ้าใบคลุม และล้ างทาความสะอาดล้ อรถที่วิ่งเข้ าออกบริเวณก่อสร้ างทุกครัง้
4) หากมีการก่อสร้ างถนน ควรลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นด้ วยการพ่นละอองนา้ ให้ พื น้ เปี ยกชุ่ม อยู่
ตลอดเวลา
5) ควรมีการประชาสัมพันธ์หรื อให้ ความรู้เพื่อทราบและตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่นละอองที่มาจาก
กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น ให้ ความรู้การจัดการเศษใบไม้ ขยะ แทนการเผา
6) ควรมีการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว หากเพิ่มพื ้นที่ไม่ได้ ควรเพิ่มปริมาณความหนาแน่นของต้ นไม้ เพื่อให้ ต้นไม้
ได้ ช่วยในการเป็ นกาแพงดูดซับฝุ่นละออง
ข้ อเสนอแนะต่ อชุมชน
1) ช่วยกันปลูกต้ นไม้ และบารุงรักษาต้ นไม้ เพื่อเพิม่ อากาศบริสทุ ธิ์
2) ช่วยกันเก็บกวาดรักษาหน้ าบ้ านให้ สะอาด ปราศจากฝุ่น และไม่กวาดฝุ่นลงบนถนน
3) ไม่เผาขยะ เศษใบไม้ หรื อสิ่งต่างๆ ในที่โล่งแจ้ ง
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4) สอนและปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างให้ เด็กๆ และเยาวชน รวมถึงการให้ เด็กๆ และเยาวชน
ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการช่วยให้ มคี ณ
ุ ภาพอากาศที่สะอาด ตลอดจนยังช่วยสร้ างให้ มี
สิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณณภาภัช โลมเมือง นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ให้ ความอนุเคราะห์ข้อมูลชุมชนและร่ วมกาหนดสถานีตรวจวัดฝุ่น
ละออง ตลอดจนการประสานการเก็บข้ อมูลกับชุมชน
ขอขอบคุณ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ให้ การสนับสนุนงบประมาณ
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การใช้ ประโยชน์ ตะกอนจากระบบผลิตนา้ ประปาในการเป็ นวัสดุปลูกต้ นดาวเรื อง
Sludge Utilization from Water Treatment Plant for Planting Marigold
(Tagetes erecta L.)
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตน ้าประปา ได้ แก่ ค่าพี
เอช (pH) การนาไฟฟ้า (EC) ไนโตรเจนทังหมด
้
(TN) ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (available P) และโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable K) และศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์จากตะกอนประปาร่วมกับวัสดุ
ธรรมชาติสาหรับเป็ นวัสดุปลูกต้ นดาวเรื อง สายพันธุ์วีนสั (Tagetes erecta L.) โดยทาการวัดการเจริ ญเติบโต
(ความสูง และจานวนก้ า นใบที่เพิ่มขึ ้น) ทุก 5 วัน ตลอดระยะเวลา 20 วัน หลังลงต้ นกล้ าในวัสดุปลูก จานวน 4
สูตร ได้ แก่ ตะกอนอย่างเดียว ตะกอนร่ วมกับแกลบเผา ตะกอนร่ วมกับมูลวัว และตะกอนร่ วมกับปอเทือง ใน
อัตราส่วน 1:1 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
การเจริญเติบโตของต้ นดาวเรื องด้ วย One-way ANOVA และ LSD ที่ระดับ P0.05
ผลการศึก ษาพบว่าตะกอนประปามี ค่าเฉลี่ย pH 6.56 ค่ า EC 2.17 uscm-1 ปริ ม าณ TN 0.18 %
ปริมาณ available P 1.25 mgkg-1 และปริ มาณ exchangeable K 134 mgkg-1 และผลการศึกษาความเป็ นไป
ได้ ในการใช้ ประโยชน์ตะกอนประปาร่ วมกับวัสดุธรรมชาติในการปลูกต้ นดาวเรื อง พบว่า วัสดุปลูกแต่ละสูตร
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้ นดาวเรื องที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P0.05) โดยตลอดระยะเวลา
ที่ทาการศึกษา ต้ นดาวเรื องเจริญเติบโตได้ ดีที่สดุ ในวัสดุปลูกจากตะกอนร่วมกับแกลบเผา โดยทาให้ ต้นดาวเรื อง
มีความสูง และจานวนก้ านใบเพิ่มขึน้ เท่ากับ16.0 cm. และ9.0 ก้ าน ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการปลูกด้ วยตะกอนอย่างเดียว (มีความสูงเพิ่มขึ ้น 14.6 cm. และมีจานวนก้ านใบเพิ่มขึน้ 7.3
ก้ าน) แสดงให้ เห็นว่าตะกอนอย่างเดียวก็สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้ นดาวเรื องได้
คาสาคัญ: ตะกอนประปา; คุณสมบัติตะกอนประปา; วัสดุปลูก; วัสดุการเกษตร; ต้ นดาวเรื อง
Abstract
This research aimed to study chemical properties of sludge from water treatment plant
consisting of pH, EC, TN, available P, and exchangeable K, and to investigate feasibility of sludge
utilization from a water treatment plant as planting material for planting Venus marigold (Tagetes
erectaL.). There were four treatments of planting materials at 1:1 ratio including only sludge, sludge
mixed with rice husk charcoal, sludge with cow dung, and sludge with sunhemp. The increases of
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height and number of leaf stalks were indicators of marigold growth influenced by the different
treatments measuring every 5 days for 20 days after the sprout of marigold was planted. Data were
analyzed by using mean, standard deviation, and mean comparisons of the marigold growth by Oneway ANOVA and Least Significant Difference (LSD) at p0.05.
The results showed that the values of sludge properties of pH, EC, TN, available P, and
exchangeable K were 6.65, 2.17 uscm-1, 0.18 %, 1.25 mgkg-1 P, and 134 mgkg-1 K, respectively. As
for the feasibility study of sludge utilization from a water treatment plant for planting Venus marigold,
there was a statistically significant difference of the marigold growth during 0-20 days in all
treatments ( p0.05). The best planting material exhibiting increasing of height and stalk number
after sprout was showed in sludge with rice husk charcoal treatment with 1 6.0 cm. height and 9.0
stalks which was not significantly different (p0.05) when compared to only sludge treatment (14.6
cm. height and 7.3 stalks). This result indicated that sludge only from a water treatment plant could
be used as plant material for planting Marigold.
Keywords: Water Treatment Plant Sludge; Sludge Property; Planting materials;
Agricultural Materials; Marigold
บทนา
การผลิตนา้ ประปาเป็ นกระบวนการปรับปรุ งคุณ ภาพนา้ ดิบ เพื่อให้ ได้ นา้ ที่มี คุณ ภาพและสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ (มัน่ สิน ตัณฑุลเวศม์ , 2542) แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากน ้าประปาที่ผลิตให้ ประชาชน
ได้ ใช้ ประโยชน์แล้ ว ยังมีส่วนเหลือทิ ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะตะกอนจากขัน้ ตอนต่างๆ ของการ
ผลิต เช่น ขันตอนของการเติ
้
มสารส้ ม การล้ างบ่อ ตะกอนเหล่านี ้จะถูกระบายออกสู่บ่อตกตะกอน และลานตาก
ตะกอนในที่สุด (การประปานครหลวง, 2555) ตะกอนเหล่านีจ้ ะมีปริ มาณมากหรื อน้ อย ขึน้ อยู่กับคุณภาพหรื
อปริมาณความขุ่นของน ้าดิบที่เข้ าสู่กระบวนการผลิต ซึง่ น ้าดิบมักเป็ นน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ความขุ่นของน ้า
ดิบเกิดจากการชะล้ างหน้ าดินจากพื ้นที่ ต้นนา้ และพืน้ ที่ล่มุ น ้าของแม่น ้าซึ่งเม็ดดินละเอียดเหล่านี ้จะแขวนลอย
ปะปนมากับ น า้ ดิ บในคลองส่งน า้ ดิ บก่ อนเข้ าสู่กระบวนการผลิ ตน า้ ประปา (จิต รกร วงศ์ กรเชาวลิต , 2543)
นอกจากนันปริ
้ มาณการผลิตน ้าประปา เพื่อให้ ทนั ต่อความต้ องการของผู้ใช้ น ้า จึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งของการเพิ่ม
ปริ มาณตะกอน ในอดีตตะกอนที่เกิดขึน้ จากการผลิตนา้ ประปาจะถูกนาไปกาจัดโดยการจ้ างตักและนาไปทิง้
หรื อถมที่ ซึ่งการจัดการด้ วยวิธีเหล่านีต้ ้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้ จ่ายหรื องบประมาณในการ
ผลิตน ้าประปา แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนมาใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ จากตะกอนประปามากขึ ้นทังทางด้
้
าน
อุตสาหกรรม เช่น เป็ นวัสดุประสานร่วมกับปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ ในการก่อสร้ าง (สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ, 2549) การ
ผลิตอิฐมอญ (สมเกียรติ สอดยิ่ง, 2541) และเป็ นตัวประสานที่ดีใช้ เป็ นวัสดุดินเผา เครื่ องปั น้ ดินเผา (รัฐพล สม
นา และเกียรติสดุ า สมนา, 2557) และได้ มีการนาตะกอนประปาไปใช้ ประโยชน์ในด้ านเกษตรกรรม เช่น การนา
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ตะกอนดินจากระบบประปามาใช้ เป็ นวัสดุปรับปรุงดินร่ วมกับวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ เช่น การนาตะกอนมาใช้
ร่ วมกับปอเทือง หรื อร่ วมกับพืชชนิดต่างๆ (ภาสันต์ ศารทูลทัต , 2559) สาหรับปลูกผักคะน้ า (สุทิน ทวยหาญ
และคณะ, 2556) ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (สุรศักดิ์ มาต๊ ะ, 2545) เป็ นต้ น ซึ่งการใช้ ประโยชน์เหล่านี ้นอกเหนือจาก
เป็ นการนาตะกอนซึง่ เป็ นสิ่งเหลือทิ ้งจากระบบผลิตน ้าประปามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์แล้ ว ยังเป็ นการลดต้ นทุนการ
ขนทิ ้ง และเป็ นการเพิ่มมูลค่าตะกอนสร้ างรายได้ และสร้ างอาชีพได้ อีกทางหนึ่งด้ วย
ดังนัน้ หากได้ มีการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ของการใช้ ประโยชน์ จากตะกอนประปา ในด้ านอื่น เช่น
นามาใช้ เป็ นวัสดุปลูกสาหรับปลูกพืช จะทาให้ ทราบว่าตะกอนที่เกิดขึ ้นจะเป็ นประโยชน์ดงั กล่าวได้ หรื อไม่ ด้ วย
เหตุผลเหล่านี ้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปา และการใช้ ประโยชน์
จากตะกอนระบบผลิตนา้ ประปา ในการเป็ นวัสดุปลูกร่ วมกับวัสดุธรรมชาติต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิ่ม
มูลค่าและการใช้ ประโยชน์จากตะกอนให้ มากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งเป็ นการลดต้ นทุนของการประปาฯ ในการจ้ างขนไป
กาจัดได้ อีกด้ วย ในการศึกษานีค้ ณะผู้วิจัยได้ เลือกต้ นดาวเรื องสายพันธุ์วีนัส ซึ่งเป็ นไม้ ประดับที่นิยมปลูกใน
ปั จจุบนั มาปลูกในตะกอนประปาและปลูกในตะกอนประปาร่วมกับวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ เพือ่ เปรี ยบเทียบการ
เจริญเติบโตของต้ นดาวเรื อง และเป็ นแนวทางในการใช้ ประโยชน์จากตะกอนประปาที่เป็ นของเสียให้ มีคณ
ุ ค่าใน
ด้ านทางเกษตรกรรมต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ตะกอนที่ใช้ ในการวิจัย
ตะกอนที่ใช้ ในการวิจยั ได้ จากสระพักตะกอนของระบบการผลิตน ้าประปาที่อยู่ภายในการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขามหาสารคาม ตั ้งอยู่เลขที่ 654 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดัง
แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พื ้นที่บ่อพักตะกอนของระบบการผลิตน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
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การเก็บตัวอย่ างและการเตรียมตัวอย่ างตะกอนประปา
การเก็ บตัวอย่ างตะกอน โดยทาการก าหนดจุดเก็ บตั วอย่ างตะกอนจากสระพักตะกอน ซึ่งบ่ อพัก
ตะกอนประกอบด้ วย 2 บ่อ ซึง่ มีขนาดดังแสดงในภาพที่ 2 โดยทัง้ 2 บ่อมีความลึกประมาณ 3 เมตร ผู้วิจยั ได้ ทา
การกาหนดจุดเก็บตัวอย่างตะกอนทุกระยะ 15 เมตร และเก็บห่างจากขอบบ่อ 1 เมตร ในทัง้ 2 บ่อ รวมมีจานวน
ของจุดเก็บตัวอย่างทังหมด
้
27 จุด

ภาพที่ 2 พื ้นที่บ่อพักตะกอนและจุดเก็บตัวอย่างตะกอน
การเก็บตัวอย่างตะกอนประปา การเก็บตัวอย่างตะกอนจะทาการเก็บจากบ่อพักตะกอนในพืน้ ที่การ
ผลิตน ้าประปาสาขามหาสารคาม ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง โดยทาการเก็ บตัวอย่างตะกอน จานวน 1 ครัง้ แต่ละ
จุดทาการเก็บแบบผสม (Integrated Sampling) จุดละ 2 จ้ วง หรื อให้ มากพอที่จะใช้ ในการศึกษาคุณสมบัติและ
การใช้ ประโยชน์เป็ นวัสดุปลูก ซึง่ จะนาตัวอย่างตะกอนแต่ละจุดมารวมให้ เป็ นตัวอย่างเดียวกัน
การเตรี ยมตัวอย่างตะกอน นาตะกอนไปตากให้ แห้ ง ทาการบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร
และเก็บไว้ ในภาชนะแห้ งปิ ดให้ สนิท เพื่อที่จะเตรี ยมไปวิเคราะห์ คุณ สมบัติทางเคมี และใช้ เป็ นวัสดุปลูกต้ น
ดาวเรื องต่อไป
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปา
ตะกอนประปาที่เตรี ยมได้ นามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้ แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนา
ไฟฟ้ า (Electrical Conductivity, EC) ไนโตรเจนทั ง้ หมด (Total Nitrogen, TN) ฟอสฟอรั ส ที่ เป็ น ประโยชน์
(Available Phosphorus, Available P) และโพแทสเซี ย ม ที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ (Exchangeable Potassium,
Exchangeable K) โดยมีวิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เครื่ องมือและวิธีการในการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางเคมีของตะกอนประปา
พารามิเตอร์
เครื่ องมือ/วิธีการ
ความเป็ นกรด-ด่าง
pH meter
ค่าการนาไฟฟ้า
EC meter
ไนโตรเจนทังหมด
้
Kjeldahl Method
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์
Bray II Method
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
NH4OAc extraction & Atomic Absorption
Spectrophotometry
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์ ตะกอนจากระบบผลิตนา้ ประปาในการเป็ นวัสดุ
ในการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตนา้ ประปาในการเป็ นวัสดุปลูก
สาหรั บ ปลูก ต้ น ดาวเรื อ งสายพัน ธุ์วี นัส (Tagetes erecta L.) ร่ ว มกั บ วัสดุธ รรมชาติ อื่ น ๆ โดยน าเมล็ ด ดอก
ดาวเรื องมาเพาะจนได้ ต้นกล้ าอายุ 15 วัน หลังจากนัน้ ทาการทคัดเลือกต้ นกล้ าที่มีความสูงและขนาดลาต้ น
ใกล้ เคียงกันมาปลูกในวัสดุปลูกจากตะกอนประปามี ซึง่ มีทงหมด
ั้
4 สูตร ดังนี ้
1) ตะกอนอย่างเดียว
2) ตะกอน + แกลบเผา
3) ตะกอน + มูลวัว
4) ตะกอน + ปอเทือง
วัสดุธรรมชาติ ที่ น ามาผสมร่ ว มกับ ตะกอนประปาได้ ท าการเตรี ย มโดย แกลบเผา แกลบเผาที่ ใช้ มี
ลักษณะร่ วนแห้ งจึงไม่ได้ ทาการตากและบด มูลวัว โดยนามูลวัวมาตากแดดให้ แห้ ง จากนันบดให้
้
ร่วน และปอ
เทือง โดยนาต้ นปอเทืองที่โตเต็มที่มาตัดส่วนรากทิ ้ง นาลาต้ นมาสับให้ มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร แล้ วนาไป
ตากแดดให้ แห้ ง โดยที่วสั ดุที่เตรี ยมไว้ แต่ละชนิดถูกเก็บในถุงซิบเพื่อรอการผสมร่วมกับตะกอนประปา
การเตรียมกระถางและการปลูกต้ นดาวเรือง
กระถางที่ใช้ ในการปลูกต้ นดาวเรื องมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางของปากกระถาง 13.4 เซนติเมตร ก้ น
กระถาง 10 เซนติเมตร ความสูงกระถาง 10.5 เซนติเมตร โดยสัดส่วนของตะกอนประปาที่ผสมร่ วมกับวัสดุ
ธรรมชาติอื่นๆ ในอัตราส่วน 1:1 รายละเอียด ดังนี ้
ชัง่ ตะกอนประปามา 400 กรัม สาหรับสูตรตะกอนประปาอย่างเดียว เมื่อชัง่ เสร็จแล้ วนาใส่กระถางและ
รดน ้าให้ ช่มุ และนาต้ นกล้ าดาวเรื องลงปลูกในกระถาง
ชัง่ ตะกอนประปามา 200 กรัม ผสมร่วมกับวัสดุจากธรรมชาติแต่ละชนิด ชนิดละ 200 กรัม (อัตราส่วน
1:1) ดังนันในกระถางที
้
่ผสมระหว่างตะกอนประปากับวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิดจะมีน ้าหนักของวัสดุปลูก 400
กรัม รดน ้าให้ ช่มุ ปริมาณ 300 มิลลิลิตร และนาต้ นกล้ าดาวเรื องลงปลูกในกระถาง
โดยแต่ละสูตรทาการศึกษา 3 ซ ้า หรื อ 3 กระถาง รวมการทดลองทัง้ หมด 12 กระถาง ทุกกระถางทา
การรดน ้าด้ วยน ้ากลัน่ ใน 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้ าเวลาประมาณ 08.00 น. และช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00 น.
โดยแต่ละช่วงรดน ้าในปริมาตร 100 มิลลิลิตรเท่ากันทุกกระถาง และทาการวัดการเจริญเติบโตของต้ นดาวเรื อง
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ที่ได้ รับอิทธิพลจากวัสดุปลูกทังหมด
้
โดยจะทาการวัด ความสูงและจานวนก้ านใบของต้ นดาวเรื องที่เพิ่มขึ ้นทุก 5 วัน
ตลอดระยะเวลา 20 วัน หลังลงต้ นกล้ า
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลของผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปาและผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ใน
การใช้ ประโยชน์ ตะกอนประปาในการเป็ นวัสดุปลูก ได้ นามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พิชยั พิมพ์ทองงาม, 2542) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความสูง และจานวน
ก้ านใบของต้ นดาวเรื องที่เพิ่มขึ ้นเมื่อได้ รับอิทธิพลจากวัสดุปลูกต่างชนิดที่ระยะเวลาต่างๆ ด้ วยสถิติ One-way
ANOVA และ Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับ p0.05 ด้ วยโปรแกรม Statistic 8
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตนา้ ประปา
คุณ สมบัติทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตนา้ ประปาพบว่า มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง
6.55-6.58 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.56 ค่าการนาไฟฟ้า มีค่าอยู่ระหว่าง 2.15-2.19 ไมโครซีเมนส์เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.17 ไมโครซีเมนส์เซนติเมตร ปริ มาณไนโตรเจนทัง้ หมด มีค่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 0.18-0.20 มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ ร้ อยละ 0.18 ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เป็ น ประโยชน์ มี ค่ า อยู่ระหว่ า ง 1.19-1.32 มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.25
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริ มาณโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ มีค่าอยู่ระหว่าง 130-137 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 134 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตน ้าประปา
ความเป็ นกรด-ด่าง ค่าการนาไฟฟ้า ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโพแทสเซียม
(ไมโครซีเมนส์
ทังหมด
้
ที่เป็ นประโยชน์
ที่แลกเปลี่ยนได้
เซนติเมตร)
(ร้ อยละ)
(มิลลิกรัมต่อ
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
กิโลกรัม)
6.560.011/
2.170.02
1/
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.180.004

1.250.05

1340.03

ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์ ตะกอนจากระบบผลิ ตนา้ ประปาในการเป็ นวัสดุปลูก
ต้ นดาวเรือง
1. ความสูงของต้ นดาวเรื องที่เพิ่มขึ ้นในระยะเวลาต่าง ๆ หลังลงต้ นกล้ า
ความสูงของต้ นดาวเรื องที่ปลูกในวัสดุปลูกต่างสูตร ที่ระยะเวลา 0-5, 5-10, 10-15 และ 15-20 วัน พบว่า
ต้ นดาวเรื องที่ปลูกในตะกอนอย่างเดียว มีความสูงเพิ่มขึ น้ เฉลี่ย 1.7, 3.7, 5.2 และ 0.4 เซนติเมตร ตามลาดับ
ปลูกในตะกอนร่วมกับแกลบเผา มีความสูงเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 1.6, 4.1 , 6.7 และ 3.6 เซนติเมตร ตามลาดับ ปลูกใน
ตะกอนร่ วมกับมูลวัวมีความสูงเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 1.9, 1.0, 1.6 และ 1.1 เซนติเมตร ตามลาดับ และปลูกในตะกอน
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ร่ วมกับ ปอเทื อง มีค วามสูงเพิ่ ม ขึน้ เฉลี่ย 1.0, 0.8, 1.1 และ 1.0 เซนติเมตร ตามลาดับ โดยความสูงของต้ น
ดาวเรื องที่เพิ่มขึ ้นในระยะเวลาต่างๆ หลังลงต้ นกล้ า แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความสูงของต้ นดาวเรืองที่เพิ่มขึ ้นในระยะเวลาต่างๆ หลังลงต้ นกล้ า
2. จานวนก้ านใบของต้ นดาวเรื องทีเ่ พิม่ ขึ ้นในระยะเวลาต่างๆ หลังลงต้ นกล้ า
จานวนก้ านใบของต้ นดาวเรื องที่ปลูกในวัสดุปลูกต่างสูตร ที่ระยะเวลา 0-5, 5-10, 10-15 และ 15-2.0
วัน พบว่า ต้ นดาวเรื องที่ปลูกในตะกอนอย่างเดียว มีจานวนก้ านใบเพิ่มขึน้ เฉลี่ย 2.7, 1.0, 2.0 และ 1.7 ก้ าน
ตามลาดับ ปลูกในตะกอนร่ วมกับแกลบเผา มีจานวนก้ านใบเพิ่มขึน้ เฉลี่ย 2.0, 3.3 และ 4.3 ก้ าน ตามลาดับ
ปลูกในตะกอนร่ วมกับมูลวัว มีจานวนก้ านใบเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 2.3, 0.7, 1.7 และ 1.0 ก้ าน ตามลาดับ และปลูกใน
ตะกอนร่วมกับปอเทือง มีจานวนก้ านใบเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 1.0, 1.0, 2.7 และ 0.7 ก้ าน ตามลาดับ โดยจานวนก้ านใบ
ของต้ นดาวเรื องที่เพิ่มขึ ้นในระยะเวลาต่างๆ หลังลงต้ นกล้ า แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 จานวนก้ านใบของต้ นดาวเรื องทีเ่ พิ่มขึ ้นในระยะเวลาต่างๆ หลังลงต้ นกล้ า
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ผลการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของต้ นดาวเรื องเมื่อปลูกในวัสดุปลูกจากตะกอนประปาร่ วมกับ
วัสดุธรรมชาติ
ผลการศึกษาพบว่า วัสดุปลูกต่างสูตรส่งผลต่อความสูงที่เพิ่มขึ ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P0.05) ในแต่ละช่วงระยะเวลาหลังลงต้ นกล้ า วัสดุปลูกจากตะกอนร่วมกับแกลบเผาทาให้ ต้นดาวเรื องมีความ
สูงเพิ่มขึน้ มากที่สดุ เท่ากับ 16 เซนติเมตร และพบว่าการใช้ ตะกอนอย่างเดียวทาให้ ดาวเรื องมีความสูงเพิ่มขึน้
เท่ากับ 14.6 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( P0.05) กับการปลูกโดยใช้ ตะกอนร่ วมกับ
แกลบเผา ในขณะที่วสั ดุปลูกระหว่างตะกอนร่วมกับมูลวัว และตะกอนร่ วมกับปอเทืองมีผลต่อความสูงที่เพิ่มขึ ้น
ของต้ นดาวเรื องน้ อยที่สดุ โดยวัสดุปลูกร่ วมกับมูลวัวส่งผลทาให้ ต้นดาวเรื องมีความสูงเพิ่มขึน้ 5.5 เซนติเมตร
และตะกอนร่วมกับปอเทืองส่งผลต่อความสูงเพิ่มขึ ้น 3.8 เซนติเมตร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความสูงที่เพิ่มขึ ้นของต้ นดาวเรื องที่ปลูกในวัสดุปลูกต่างสูตรที่ระยะ
การเจริญเติบโตต่างๆ
ระยะการ
ความสูงที่เพิม่ ขึ ้น (เซนติเมตร)
เจริญเติบโต (วัน
ตะกอนอย่าง
ตะกอน+
ตะกอน+
ตะกอน+
P-value
หลังลงต้ นกล้ า)
เดียว
แกลบเผา
มูลวัว
ปอเทือง
0-5
1.7 A
1.6 A
1.9 A
1.0 B
0.0379*
5-10
3.7 A
4.1 A
1.0 B
0.8 B
0.0006***
10-15
5.2 B
6.7 A
1.6 C
1.1 C
0.0000***
15-20
4.0 A
3.6 A
1.1 B
1.0 B
0.0012**
หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวพิ มพ์ ใหญ่ ที่ เหมื อนกันในแนวนอน แสดงถึงความไม่แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
*,**,***ในแนวนอน แสดงถึงระดับความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ P0.05, P0.01 และ P0.001 ตามลาดับ
และการเจริ ญเติบโตของต้ นดาวเรื องทีพ่ ิจารณาจากจานวนก้ านใบของต้ นดาวเรื องที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละช่วง
ระยะเวลาหลังลงต้ นกล้ า พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P0.05) โดยที่ระยะ 0-5 วัน ต้ น
ดาวเรื องมีจานวนก้ านใบเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ เมื่อปลูกในวัสดุปลูกจากตะกอนอย่างเดียว (2.7 ก้ าน) ตะกอนร่วมกับ
แกลบเผา (2 ก้ าน) และตะกอนร่ วมกับมูลวัว (2.3 ก้ าน) ที่ระยะเวลา 5-10 วัน ต้ นดาวเรื องมีจานวนก้ านใบ
เพิ่ มขึน้ มากที่สุดเมื่อปลูกในตะกอนร่ วมกับแกลบเผา (3.3 ก้ าน) ที่ 10-15 วัน ต้ น ดาวเรื องมี จานวนก้ านใบ
เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ในทุกสูตร ยกเว้ นแกลบเผา และที่ 15-20 วัน ต้ นดาวเรื องมีจานวนก้ านใบเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ใน
เมื่อปลูกในตะกอนร่วมกับแกลบเผา (4.3 ก้ าน) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบจานวนก้ านใบที่เพิ่มขึ ้นของต้ นดาวเรื องที่ปลูกในวัสดุปลูกต่างสูตรที่ระยะ
การเจริญเติบโตต่างๆ
ระยะการ
จานวนก้ านใบที่เพิ่มขึ ้น (ก้ าน)
เจริญเติบโต
ตะกอนอย่าง ตะกอน+แกลบ ตะกอน+
ตะกอน+
P-value
(วัน หลังลงต้ นกล้ า)
เดียว
เผา
มูลวัว
ปอเทือง
0-5
2.7 A
2.0 A
2.3 A
1.0 B
0.0192*
5-10
1.0 B
3.3 A
0.7 B
1.0 B
0.0052**
10-15
2.0 A
1.0 B
1.7 A
2.7 A
0.0076**
15-20
1.7 B
4.3 A
1.0 C
0.7 BC
0.0003***
หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวพิ มพ์ ใหญ่ ที่ เหมื อนกันในแนวนอน แสดงถึงความไม่แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
*,**,***ในแนวนอน แสดงถึงระดับความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ P0.05, P0.01 และ P0.001 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาความสูง และจานวนก้ านใบที่เพิ่มขึน้ ในระยะเวลา 20 วัน หลังลงต้ นกล้ า
พบว่า ต้ นดาวเรื องมีความสูงและจานวนก้ านใบทีเ่ พิ่มขึ ้นมากที่สดุ ในตะกอนร่วมกับแกลบเผา โดยพบว่ามีความ
สูงจานวนก้ าวใบเพิ่มขึ ้น 16.0 เซนติเมตร และ9.0 ก้ าน ตามลาดับ ขณะที่ความสูงและจานวนก้ านใบที่เพิ่มขึ ้น
ของต้ นดาวเรื องที่ปลูกในตะกอนอย่างเดียว ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กับความสูงและจานวนก้ าน
ใบที่เพิ่มขึ ้นของต้ นดาวเรื องที่ปลูกในตะกอนร่วมกับแกลบเผา โดยความสูงและจานวนก้ านใบที่เพิ่มขึ ้น เมื่อปลูก
ในตะกอนอย่างเดียวเท่ากับ 14.6 เซนติเมตร และ 7.3 ก้ าน ตามลาดับ และวัสดุปลูกจากตะกอนร่ วมกับมูลวัว
และตะกอนร่วมกับปอเทืองส่งผลต่อความสูงและจานวนก้ านใบที่น้อยกว่า ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบความสูงและจานวนก้ านใบที่เพิ่มขึ ้นของต้ นดาวเรื องที่ปลูกในวัสดุปลูก ต่างสูตรที่
ระยะเวลา 20 วัน หลังลงต้ นกล้ า
สูตรของวัสดุปลูก
ความสูงที่เพิม่ ขึ ้น
จานวนก้ านใบที่เพิ่มขึ ้น
(เซนติเมตร)
(ก้ าน)
ตะกอนอย่างเดียว
14.6 a
7.3 a
ตะกอน+แกลบเผา
16.0 a
9.0 a
ตะกอน+มูลวัว
5.5 b
4.0 b
ตะกอน+ปอเทือง
3.8 b
4.0 b
P-value
0.0000***
0.0015**
หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กที่เหมือนกันในแนวตั ้ง แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
**, *** ในแนวตั ้ง แสดงถึงระดับความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ P0.01 และ P 0.001 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปาก่อนที่จะนาตะกอนประปาไปศึกษาการใช้
ประโยชน์สาหรับการเป็ นวัสดุปลูก ซึง่ ตะกอนประปามี ค่า pH เท่ากับ 6.56 ซึง่ ประเมินได้ ว่าตะกอนมีความเป็ น
กรดอ่อน สภาวะนี ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูดใช้ ธาตุอาหารของพืช เนื่องจาก pH มีผลต่อการของแร่ธาตุใน
ตะกอนดิน ทาให้ พืชสามารถดูดใช้ ธาตุอาหารได้ มากขึน้ (Jones, 2003)) สาหรับค่า EC ของตะกอนซึ่งมีค่า
เท่ากับ 2.17 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร ซึ่งประเมินได้ ว่ามีค่าปานกลางและมีความเค็มเล็กน้ อย (Wolf, 1999)
ส่วนปริ มาณ T N ของตะกอนประปามีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 0.18 ซึ่งประเมินได้ ว่ามีปริ มาณที่ต่า (Landon,
1991) และสาหรับปริ มาณavailable P ซึ่งเป็ นธาตุอาหารที่เป็ นปั จจัยจากัดการเจริญเติบโตของพืช (มงคล ต๊ ะ
อุ่น, 2547) ซึง่ จากผลการวิเคราะห์พบว่า P ในตะกอนประปามีค่าเพียง 1.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ ประเมินได้
ว่ามีปริ มาณที่น้อยมาก (ปิ ยะ ดวงพัตรา, 2538) ในขณะที่ปริ มาณ exchangeable K ในปริ มาณตะกอนประปา
มีค่า 134 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งประเมินได้ ว่ามีปริ มาณที่สงู มาก (อภิรดี อิ่มเอิบ, 2542)) ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า
ตะกอนประปาจากการประปาส่ วนภู มิ ภาค สาขามหาสารคาม มี ป ริ ม าณของธาตุอ าหารพื ช ที่ โดดเด่ น คื อ
exchangeable K แต่มีปริ มาณของ N และ P น้ อยมาก จากปริมาณธาตุอาหารหลักที่วิเคราะห์ได้ จากตะกอน
ประปานีม้ ีความสัมพันธ์กับข้ อมูลของปริ มาณธาตุอาหารหลักในดิน กล่าวคือดินทั่วไปมี K เป็ นองค์ประกอบ
มากกว่า N และ P ทังนี
้ ้เนื่องจากหินและแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็ นวัตถุต้นกาเนิดดินจะมีธาตุ K เป็ นองค์ประกอบ
อยู่ด้วย (ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, 2546) ดังนัน้ K ที่มีอยู่ในน ้าตะกอนประปาอาจมีที่มาจากการชะล้ างของฝนผ่าน
ที่ดินและไหลลงสู่แหล่งน ้าดิบที่นามาผลิตน ้าประปา
ในส่วนของการใช้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน ้าประปาในการเป็ น
วัสดุปลูกต้ นดาวเรื อง ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วต้ นดาวเรื องสามารถเจริญเติบโตได้ ดีที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (โดย
พิ จ ารณาจากความสูง และจ านวนก้ า นใบ) เมื่ อ ปลูก ในวัสดุ ป ลูก จากตะกอนร่ ว มกับ แกลบเผา รองลงมา
เจริ ญเติบโตได้ ดีในวัสดุปลูกจากตะกอนอย่างเดียว ซึ่งจากการวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้ แก่ N P และ K และพบว่าตะกอนประปามี ปริ ม าณ K ที่สูงมาก ดังนัน้ การเจริ ญ เติบโตที่ ดีของต้ น
ดาวเรื องในวัสดุปลูกจากตะกอนประปาเป็ นผลมาจากธาตุอาหารของ K ในตะกอน ซึ่ง K มีความสาคัญต่อการ
เคลื่อนย้ ายสารอาหารพวกแป้งและน ้าตาล ไปเลี ้ยงส่วนที่กาลังเจริ ญเติบโต เช่น ลาต้ น ใบ อีกทังวั
้ สดุปลูกจาก
ตะกอนร่วมกับแกลบเผา ซึง่ แกลบเผามีประสิทธิภาพที่จะให้ ซิลิก้าที่อยู่ในรูปที่ละลายน ้าและเป็ นประโยชน์ต่อพืช
นอกจากนันแกลบเผายั
้
งมี K และฟอสเฟต (ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, 2551) ดังนันจึ
้ งทาให้ ตะกอนที่ผสมแกลบเผามี
ปริมาณธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อพืชมากขึ ้น นอกจากนันแกลบเผายั
้
งทาให้ ดินหรื อตะกอนประปามีความพรุนมาก
ขึ ้น เมื่อรดน ้าทาให้ รากพืชสามารถซอนไซไปหาธาตุอาหารได้ มากขึ ้น (สุทิน ทวยหาญ และคณะ, 2556) ขณะที่
มูลวัวมีธาตุอาหารต่ากว่ามูลสัตว์ชนิดอื่น เพราะเป็ นสัตว์กินหญ้ า ซึง่ จะมีปริมาณ N P แล Kค่อนข้ างต่า โดยจะมี
N ประมาณร้ อยละ 0.5 P ร้ อยละ 0.25 และ K ร้ อยละ 0.5 (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2551) ในกรณีของปอเทือง
โดยธรรมชาติแล้ วต้ นปอเทืองสามารถที่จะตรึงไนโตรเจนได้ โดยข้ อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีข้อมูลธาตุอาหาร
ของปอเทือง พบว่ามีปริ มาณ N ร้ อยละ 3.2 ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าปอเทืองสามารถที่จะเพิ่ม N ให้ กับดินได้ (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2539) แต่จากการศึกษานี ้พบว่า ตะกอนร่วมกับปอเทือง ส่งผลให้ ต้นดาวเรื องมีการเจริ ญเติบโตที่
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ช้ า ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการย่อยสลายของต้ นปอเทืองเกิดขึน้ น้ อยในช่วงระยะเวลาเพียง 20 วัน ทาให้ มีการ
ปลดปล่อยธาตุ N ระหว่างการย่อยสลายต้ นปอเทืองลงสู่ตะกอนประปาได้ ไม่มาก ซึง่ ปั จจัยดังที่กล่าวมานี ้จึงทา
ให้ ตะกอนที่ผสมร่ วมกับแกลบเผาเป็ นวัสดุปลูกที่ส่งเสริ มให้ ต้นดาวเรื องเจริ ญเติบโตได้ ดีที่สดุ แต่อย่างไรก็ตาม
ตะกอนประปาเพียงอย่างเดียวยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้ นดาวเรื องได้ อย่างไม่แตกต่างวทางสถิติ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการผสมร่ วมกับแกลบเผา
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผล
คุณสมบัตทิ างเคมีของตะกอนประปา
ผลการศึกษาคุณ สมบัติทางเคมีของตะกอนประปา สรุ ป ได้ ว่า ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.56 ค่าการนาไฟฟ้า (EC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
(TN) มีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 0.18 ปริ ม าณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (available P) มีค่าเฉลี่ย 1.25 มิลลิกรัมต่ อ
กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (K) มีค่าเฉลี่ย 135 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์ ตะกอนจากระบบผลิตนา้ ประปาในการเป็ นวัสดุปลูกต้ นดาวเรือง
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ ประโยชน์ตะกอนประปาในการเป็ นวัสดุปลูกต้ นดาวเรื อง สรุปได้ ว่า
วัสดุปลูกต่างชนิดส่งผลต่อการเจริญเติบโต (ความสูง และจานวนก้ านใบที่เพิ่มขึ ้น) ของต้ นดาวเรื องที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P0.05) โดยตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษาต้ นดาวเรื องสามารถเจริญเติบโตได้ ดี
ที่สดุ ในวัสดุปลูกจากตะกอนร่วมกับแกลบเผา ทาให้ ต้นดาวเรื องมีความสูงเพิ่มขึ ้น 16.0 เซนติเมตร มีจานวนก้ าน
ใบเพิ่มขึน้ 9.0 ก้ าน ขณะที่ต้นดาวเรื องเจริ ญเติบโตได้ ดีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อปลูกใน
ตะกอนอย่า งเดียว ซึ่งทาให้ ต้นดาวเรื องมีความสูงเพิ่มขึน้ 14.6 เซนติเมตร มีจานวนก้ านใบเพิ่มขึน้ 7.3 ก้ าน
ขณะที่วสั ดุปลูกจากตะกอนร่ วมกับมูลวัว และตะกอนร่ วมกับปอเทือง มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้ นดาวเรื อง
น้ อ ยที่ สุด และไม่ แ ตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ซึ่งวัสดุ ป ลูก จากตะกอนร่ วมกับ มูลวัว ส่งผลให้ ต้ น
ดาวเรื องมีความสูงเพิ่มขึ ้น 5.5 เซนติเมตร มีจานวนก้ านใบเพิ่มขึ ้น 4.0 ก้ าน และตะกอนร่วมกับปอเทือง ส่งผลให้
ต้ นดาวเรื องมีความสูงเพิ่มขึ ้น 3.8 เซนติเมตร มีจานวนก้ านใบเพิ่มขึ ้น 4.0 ก้ าน
จากผลการศึกษาสรุปได้ ว่าตะกอนจากระบบผลิตน ้าประปามีความเป็ นไปได้ ในการนามาใช้ ประโยชน์
สาหรับเป็ นวัสดุปลูกต้ นดาวเรื อง และต้ นดาวเรื องจะเจริญเติบโตได้ ดีเมื่อผสมร่วมกับแกลบเผา
ข้ อเสนอแนะ
เนื่องด้ วยตะกอนประปามีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณที่น้อย ดังนันหากมี
้
การนาตะกอนประปาไปใช้ เป็ นวัสดุปลูก ควรมีการผสมกับวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ร่ วมมากขึ ้น เพื่อที่จะเป็ นการเพิ่ม
ปริมาณธาตุอาหารที่ขาดแคลนให้ เพิ่มมากขึ ้น และหากมีการนาตะกอนประปาหรื อตะกอนประปาร่วมกับแกลบ
เผาไปใช้ ในการปลูกพื ชชนิ ดอื่ น การเจริ ญ เติ บโตของพื ชชนิด นัน้ อาจจะมี ความแตกต่ างกันกับ การปลูกต้ น
ดาวเรื อง เนื่องจากความต้ องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน 2) เพื่อหาคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา
เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) เพื่อทดสอบทักษะการ
พิมพ์ภาษาไทดาของผู้เรี ยนจากการเล่นเกมที่พฒ
ั นาขึ ้น 4) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนของผู้เรี ยนจากการเล่นเกมที่พฒ
ั นาขึ ้น 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการใช้ เกมที่
พัฒนาขึ ้น เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย บทเรี ยนออนไลน์ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา แบบ
ประเมินคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา กลุ่มตัวอย่างได้ แก่
คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
ที่เรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน คัดเลือกแบบเจาะจง 1 ห้ องเรี ยน จานวน 12 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา
รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่พฒ
ั นาขึ ้นมีค่าคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.56, S.D. = 0.47) สูงกว่า
เกณฑ์มากที่กาหนดไว้ 2) ผลการทดสอบทักษะการพิมพ์ของผู้เรี ยนมีระดับทักษะระดับปานกลางขึ ้นไป มีจานวน
ร้ อยละ 100 ของนักเรี ยนทังหมด
้
3) ผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะ ของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะ
การพิมพ์ภาษาไทดาที่พฒ
ั นาขึ ้น สูงขึ ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 4) ผู้เรี ยนมีความพึง
พอใจต่อการเรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดาที่พัฒนาขึน้ อยู่ที่ระดับ มากที่สุด ( =4.70 , S.D. =
0.43)
คาสาคัญ: เกมฝึ กทักษะการพิมพ์; ภาษาไทดา
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Abstract
This research aims to: 1) develop Tai Dam typing skills games to promote memorization of Tai
Dam characters in local culture courses. 2) To evaluate the quality of Tai Dam typing skill game
developed to encourage the recognition of Tai Dam characters in local culture course 3) To evaluate
the quality of the Tai Dam typing skill game. 4) To compare the achievement of learners' consonant
memorization before and after learning from the developed games. 5) To study the learners'
satisfaction with the use of the developed game. The tools employed in this study included websites
and applications for teaching, Tai Dam typing skill game, Tai Dam typing skill game evaluation form,
learning result testing form, and learners’ satisfaction evaluation form toward applying the developed
game in local culture course. The sample is the specific group of 1 classroom consisted of 12 grade
8th students, who took a local culture course, in the second semester of the academic year 2020,
Watnongprong School.
The results of the study were as follows: 1) games for Tai Dam typing skill promote learners'
consonant memorization in local culture courses with overall at excellent level ( = 4.56, S.D. = 0.47),
higher than the standard criteria. 2) 100% of all learners’ typing skill test result was in the medium level
or above 3) The achievement of learners' consonant memorization after studying with Thai Dum Typing
games has increased with statistical significance at the 0.05 level. 4) The learners' satisfaction with Tai
Dam typing skill game was at the highest level ( = 4.70, S.D. =0.43).
Keywords: Typing skill game; Tai Dam characters
บทนา
ชนเผ่าไทยดาหรื อไทยทรงดา(ลาวโซ่ง) มีภาษาพูด ภาษาเขียนเป็ นของตนเอง โดยภาษาเขียนของไทย
ทรงดาประกอบด้ วยอักษรไทดา 39 ตัว สระไทดา 22 ตัว ปั จจุบนั กาลังได้ รับการสนับสนุนในการเรี ยนการสอน
ภาษาไทดาในอาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสั งคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนภาษาไทดา ได้ แก่ โรงเรี ยนเขาย้ อยวิทยาและโรงเรี ยนวัดหนองปรง(บุญมา
นุสรณ์) (มูลนิธิชนเผ่าพื ้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้ อม, 2563)
โรงเรี ยนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์ ) ตั ้งอยู่ในตาบลหนองปรง อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี เป็ น
โรงเรี ยนขนาดกลาง สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ จัดการ
เรี ยนการสอนตั ้งแต่ระดับชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ถึง ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นโรงเรี ยนที่ตั ้งอยู่ในชุมชนวัฒนธรรม
ไทยทรงดา นักเรี ยนร้ อยละ 98 เป็ นชาวไทยทรงดา โรงเรี ยนได้ มีการบูรณาการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทดา
ในรายวิ ชาวัฒนธรรมพื น้ บ้ าน (ไทยด าศึกษา) เพื่ อ เป็ น การปลูก ฝั งให้ นัก เรี ยนได้ มีจิ ตสานึ ก ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมด้ านภาษาไทดา จะได้ คงอยู่ส่ทู ้ องถิ่นต่อไป ทังการอ่
้
าน การพูด การเขียน ทังนี
้ ้รวมไปถึงการฝึ ก
พิมพ์ภาษาไทดาด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งรูปแบบตัวอักษรไทดาชื่อ Tai Heritage Pro สามารถดาวน์โหลดมา
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ติดตั ้งได้ เพื่อเป็ นการบูรณาการสอนภาษาไทดาในคอมพิวเตอร์ การฝึ กพิมพ์สมั ผัสภาษาไทดาจึงเป็ นกิจกรรม
หนึ่งที่ได้ กาหนดขึ ้น
จากประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาวัฒนธรรมพื น้ บ้ านที่เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พบว่า
ปั ญหาสาคัญซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างชิ ้นงานของผู้เรี ยน คือการขาดทักษะในการใช้ แป้นพิมพ์โดยเฉพาะการ
พิมพ์สมั ผัสภาษาไทดา ซึง่ เป็ นภาษาที่ไม่ปรากฎบนแป้นพิมพ์ด้วย จึงส่งผลให้ การฝึ กปฏิบตั ิชิ ้นงานต่าง ๆ ที่ได้ รับ
มอบหมายเกิดการล่าช้ า และส่งชิน้ งานไม่ทันเวลาในคาบเรี ยน เพราะผู้เรี ยนที่ขาดทักษะการพิมพ์สมั ผัส ขาด
สมาธิในการเรี ยนรู้ เนื่องจากต้ องกังวลอยู่กับการมองหาแป้นอักษร การใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ปราศจากทักษะการ
พิมพ์ที่ถูกต้ อง จะส่งผลให้ เคยชินกับการพิมพ์ที่ผิดวิธีไ ปด้ วย โดยทัว่ ไปนักเรี ยนจะใช้ วิธีพิมพ์แบบจิ ้มดีด โดยจะ
มองหาตัวอักษรที่จะพิมพ์ และพิมพ์ ทีละตัว ซึ่งจะเกิดความล้ าช้ า ซึ่งปราศจากทักษะการพิมพ์ ที่ถูกต้ อง จึง
กลายเป็ นอุปสรรคในการเรี ยนรู้และการใช้ คอมพิวเตอร์ ป้อนข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ ว่าทักษะการ
พิมพ์ ที่ถูกต้ องและรวดเร็ วก็จะทาให้ ได้ ผลงานออกมาทันตามเวลาที่กาหนด จึงจาเป็ นต่อการพัฒนาทักษะ
พื ้นฐานที่ควรได้ รับการเรี ยนรู้
ทักษะ เป็ นการปฏิบัติที่เกิดจากการเรี ยนรู้ สามารถกระทา ได้ โดยแทบจะไม่ต้องใช้ ความคิด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาความหมายและลักษณะของทักษะข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ า การปฏิบตั ิการอย่างมีทกั ษะจาเป็ นต้ องอาศัย
พัฒนาการของกระบวนการเรี ยนรู้และกลไกการทางานของกล้ ามเนื ้อในการปฏิบตั ิการ ซึง่ สามารถสังเกตได้ จาก
เกณฑ์ 4 ประการ คือ ความเร็ ว(Speed) ความแม่นยา (Accuracy) ลักษณะท่าทาง (Form) และความคล่องตัว
(Adaptability) กล่าวคือคนที่มีทกั ษะย่อม สามารถปฏิบตั ิการอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันจากัด มีความแม่นยา
ในการเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อไม่ขดั เขินผิดพลาดใช้ พลังงานหรื อความพยายามน้ อยที่สดุ และสามารถปฏิบตั ิการได้
ในสถานการณ์ ที่ แตกต่างออกไป ทัก ษะจึงมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คื อ เป็ น การตอบสนองทางกลไกที่
ต่อเนื่องกัน เป็ นลูกโซ่ (Response Chain) เป็ นการเกี่ ยวข้ องและประสานกัน ในการเคลื่อนไหวของอวัยวะ
(Movement Coordination) และเป็ นการจัดระเบียบต่อเนื่องในการตอบสนองเข้ าเป็ นรู ปแบบการตอบสนองที่
ซับซ้ อน (Cronbach, 1977)
ทักษะการพิมพ์สมั ผัสบนคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นทักษะที่ทกุ คนในยุคปั จจุบนั นี ้ ยากจะปฏิเสธได้ เพื่อให้ เกิด
การพัฒนาที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการพิมพ์สมั ผัส (Typing Training) ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองด้ านการพิมพ์ได้ จน
เกิดความชานาญ ก็จะถือได้ ว่าเป็ นอีกความสาเร็จขันหนึ
้ ่ง (สมบูรณ์ แซ่เจ็ง, 2553)
การที่นกั เรี ยนจะจดจาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้หรื อมีประสบการณ์ได้ มากน้ อยเพียงใดนันขึ
้ ้นอยู่กับ ทัศนคติและ
ความในใจ ถ้ าผู้เรี ยนมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดและมีความสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใด ก็จะทาให้ จดจาสิ่งนัน้ ได้ อย่าง
แม่นยาและเป็ นเวลานาน ๆ การฝึ กฝนถ้ าผู้เรี ยนฝึ กฝนทบทวนในสิ่ งที่เรี ยนอยู่เสมอทาให้ สามารถจดจาสิ่งนันได้
้
เป็ นเวลานาน และระยะเวลา หากทิง้ ระยะหลังจากการเรี ยนรู้ ไปเป็ นระยะเวลานาน ๆ ก็จะทาให้ จาในสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ไปได้ น้อยหรื อบางครัง้ อาจลืมไปเลยก็ได้ (กมลรัตน์ หล้ าสุวงษ์ , 2541)
เกมประกอบการเรี ยนการสอน จัดเป็ นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่เร้ าให้ ผ้ เู รี ยนได้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน
ใช้ ฝึกทักษะ เกมแต่ละเกมมีจุดมุ่งหมายแน่นอนว่าจะต้ องฝึ กเนื ้อหาอะไร ฝึ กความสามารถด้ านใด เกมช่วยให้
บรรยากาศในการเรี ยนมีชีวิตชีวา ก่อให้ เกิดการเรี ยนที่คงทน (เกริก ท่วมกลางและคณะ, 2555)
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งานวิจยั นี ้จัดทาขึ ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้ างเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อเป็ นสื่อการสอน
ในการฝึ กฝนการใช้ งานแป้นพิมพ์ ในการพิมพ์ภาษาไทดา ในการเรี ยนวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน เพื่อทาให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความรู้ความจาในคาศัพท์ภาษาไทดาบนแป้นพิมพ์มากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชา
วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
2. เพื่อหาคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของ
ภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. เพื่อทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาไทดาของผู้เรี ยนจากการเล่นเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา
เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่พฒ
ั นาขึ ้น
4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนจากการเล่น
เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพืน้ บ้ านที่
พัฒนาขึ ้น
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เรี ยนที่ มี ต่ อ การใช้ เกมฝึ กทั ก ษะการพิ ม พ์ ภ าษาไทด า
เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่พฒ
ั นาขึ ้น
สมมุติฐานการวิจัย
1. คุ ณ ภาพของเกมฝึ กทั ก ษะการพิ ม พ์ ภ าษาไทด า เพื่ อ ส่ ง เสริ มการจ าพยั ญ ชนะของภาษา
ไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. ทักษะความสามารถของผู้เรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะ
ของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน มีระดับทักษะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางขึ ้นไป
3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อ
ส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ที่พฒ
ั นาขึ ้นหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนผู้เรียน
มีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึ ง พอใจของผู้เ รี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ เกมฝึ ก ทักษะการพิ ม พ์ ภาษาไทด า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร / ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ที่เรี ยนวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน (ไทยดาศึกษา)
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์ ) สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 ห้ อง นักเรี ยนทังหมด
้
31 คน
1.2 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ แ ก่ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 2 ใ น ภ า ค เ รี ย น ที่ 2
ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์) ที่เรี ยนรายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน คัดเลือกแบบเจาะจง
1 ห้ องเรี ยน จานวน 12 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research ) โดยผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดลอง
ตามรู ป แบบการทดลองแบบกลุ่ม เดี ย วมี ก ารวัด ก่ อ นและหลัง ให้ สิ่ง ทดลอง (One Group Pretest-Posttest
Design) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย (1) บทเรี ยนออนไลน์ (2) เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา (3)
แบบประเมินคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและด้ านเทคนิค (4)
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นการจดจ าพยั ญ ชนะ เรื่ อ ง ลั ก ษณะของอั ก ษรและสระภาษาไทด า (5)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา ที่ถูกพัฒนาตาม
รูปแบบ ADDIE Model มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) ขันการวิ
้
เคราะห์ (Analysis) ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาและวิเคราะห์หลักสูตร โดยผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
เนือ้ หาของรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท้ องถิ่น “ไทยดาศึกษา” แผนการจัด
ประสบการณ์ เรี ยนรู้ เรื่ องภาษาไทดา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์ )
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึง่ เป็ นการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา
2) ขันการออกแบบ
้
(Design)
2.1 สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะ โดยผู้วิจยั ได้ สร้ าง
แบบทดสอบชนิ ด ปรนัย แบบเลื อ กตอบ (Multiple Choice) 4 ตัว เลื อ ก ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ ส ร้ างแบบทดสอบตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ ทาการวิเคราะห์แต่ละข้ อ โดยได้ สร้ างแบบทดสอบทังหมดรวม
้
60 ข้ อ
2.2 เสนอแบบประเมินวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาทัง้ 3 ท่าน
โดยการหาดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับจุดประสงค์ (index of item-objective congruence: IOC)
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ตารางที่ 1 จานวนแบบทดสอบของแต่ละหัวข้ อเรื่ อง
ลาดับ หัวข้ อเรื่ อง
รายการวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1
อักษรไทดา
บอกลักษณะของอักษรไทดาได้
2
สระไทดา
บอกลักษณะของสระไทดาได้
รวม
2

จานวนข้ อสอบ
1-38
39-60
60

2.3 สรุ ป ผลจากผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านเนือ้ หา โดยรวบรวมผลการประเมิ น ความสอดคล้ องของ
วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบทังหมดที
้
่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หาทัง้ 3 ท่าน มาสรุ ปรวมว่า แบบทดสอบที่
สร้ างขึ ้นมีความเหมาะสมสาหรับเป็ นแบบทดสอบ
2.4 น าแบบทดสอบทัง้ หมดไปหาความยากง่ า ยของข้ อ สอบกับ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์) จานวน 8 คน
2.5 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ รายข้ อ หาความยากง่าย (Difficulty) คัดเลือกข้ อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก (Discrimination) อยู่ในระดับ 0.20 ขึ ้นไป
2.6 วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมัน่ ตามสูตร คู
เดอร์ -ริชาร์ ดสัน (KR-20) ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบที่ดีควรมีคา่ มากกว่า 0.6 ขึ ้นไป ซึง่ ค่าความเชือ่ มัน่ ของ
ทดสอบ มีค่าเท่ากับ 0.95 สามารถที่จะนาไปใช้ ได้
2.7 ท าการจ าแนกแบบทดสอบเป็ น 1 ชุด โดยแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นให้ เ ป็ นชุด
เดียวกัน ครบตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตั ้งไว้
2.8 ออกแบบบทเรี ยนออนไลน์และการดาเนินเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนผังขันตอนการท
้
างานบทเรียนออนไลน์และเกมฝึ กทักษะการพิมพ์
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จากภาพที่ 2 แผนผังขันตอนการท
้
างานบทเรี ยนออนไลน์และเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดานี ้แสดง
รูปแบบการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์และเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา การใช้ งานเริ่ มจากเข้ าหน้ าแรก หรื อ
Main menu ในหน้ านี ้จะแสดงเมนูดงั ต่อไปนี ้ 1) ประวัติความเป็ นมาของภาษาไทดา 2) บทเรี ยนภาษาไทดา มี
บทเรี ยนทังหมด
้
3 เรื่ อง คือ อักษรไทดา สระไทดา และหลักการออกเสียงและสาเนียง เป็ นการออกแบบบทเรี ยน
ภาษาไทดา เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั จดจาตัวอักษรไทดา สระไทดา และฝึ กการออกเสียงและสาเนียงของภาษาไท
ดาได้ 3) แผนผังการวางนิ ้วบนแป้นพิมพ์ เป็ นการออกแบบแผนผังการวางนิ ้วเป็ นบนแป้น เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั
และจดจาการวางนิว้ ตรงตาแหน่งบนแป้นพิมพ์ ได้ 4) เกมฝึ กพิมพ์ ภาษาไทดา ประกอบด้ วย คู่มือการใช้ งาน
โปรแกรม Tai Dam(SIL) Keyboard คู่มือการเล่นเกมฝึ กพิมพ์ภาษาไทดา และโปรแกรมเกม เป็ นการออกแบบ
เกมฝึ กพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทักษะการพิมพ์และจดจาตาแหน่งของตัวอักษรไทดา สระไทดา บน
แป้นพิมพ์ได้ 5) แบบทดสอบ มีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน 6) ผู้จดั ทา
2.9 สร้ างเกณฑ์ในการประเมินผลทักษะความสามารถของผู้เรี ยนเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา
โดยผู้วิจยั ได้ ประเมินผลทักษะเป็ นเกณฑ์ 3 ระดับ
2.10 ออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ ในงานวิจัยประกอบด้ วย แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
แบ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา ซึ่งเป็ นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ
2.11 สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนซึ่งเป็ นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ
3) ขันการพั
้
ฒนา (Development)
3.1 คัดเลือกซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ ในการสร้ างเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ ภาษาไทดา ดังนี ้ 1) Wix.com
สาหรับสร้ างบทเรี ยนออนไลน์ 2) โปรแกรม Construct 2 สาหรับสร้ างระบบเกม 3) Google Form สาหรับสร้ าง
แบบทดสอบ 4) โปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Adobe Photoshop CS6 ส าหรั บ ตกแต่ ง ภาพ 5)
โปรแกรม Format Factory ในการแปลงเสียงจาก MP3 เป็ น Wav เพื่อที่จะได้ นาเข้ าไปใช้ ในเกมได้
3.2 สร้ างบทเรี ยนออนไลน์ ด้ วย Wix.com, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop CS6 และ
Google Form
3.3 สร้ างเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา ด้ วยโปรแกรม Construct 2 , Microsoft PowerPoint ,
Adobe Photoshop CS6 และ Format Factory
3.4 นาบทเรี ยนออนไลน์ และเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา ที่สร้ างขึน้ อย่างเสร็ จสมบูรณ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ตรวจความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ ไข
3.5 นาเกมและแบบสอบถามเก็บข้ อมูลคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและด้ านเทคนิค ด้ านละ
3 ท่าน
3.6 ปรับปรุงแก้ ไขตามเสนอข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและด้ านเทคนิค
3.7 สรุปผลการประเมินการพัฒนาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา ของผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา
และผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิคทัง้ 3 ท่าน
4) ขันการน
้
าไปใช้ (Implementation)
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4.1 นาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชา
วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นให้ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาการเรี ยน 1 คนต่อ 1 เครื่ อง ซึง่ ก่อนการเรี ยนผู้วิจยั
ได้ อธิบายวิธีการเรี ยน
4.2 ก่อนเข้ าสู่การเรี ยนให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบบอกลักษณะของอักษรและสระภาษาไทดา
ก่อนเรี ยน และเล่นเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดาก่อนเรี ยน
4.3 นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรี ยนออนไลน์และเล่นเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา
4.4 หลังจากศึกษาบทเรี ยนออนไลน์ และเล่นเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านครบแล้ วทาแบบทดสอบบอกลักษณะของอักษรและสระ
ภาษาไทดาหลังเรี ยน และเล่นเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดาหลังเรี ยน
4.5 ผู้วิจยั วัดความพึงพอใจต่อเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของ
ภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน โดยการแจกแบบสารวจความพึงพอใจต่อเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไท
ดา เพื่อส่งเสริมการจา พยัญชนะของภาษาไทดารายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
5) ขันการประเมิ
้
นผล (Evaluation)
5.1 สรุปผลคะแนนแบบทดสอบบอกลักษณะของอักษรและสระภาษาไทดาก่อนเรี ยนของนักเรี ยน
5.2 สรุปผลคะแนนทักษะก่อนการเล่นเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดาของนักเรี ยน
5.3 สรุปผลคะแนนแบบทดสอบบอกลักษณะของอักษรและสระภาษาไทดาหลังเรี ยนของนักเรี ยน
5.4 สรุปผลคะแนนทักษะหลังการเล่นเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดาของนักเรี ยน
5.5 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดหนองปรง
(บุญมานุสรณ์) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินเก็บข้ อมูลในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่ 8 - 29 มีนาคม 2564
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลอง
1. ผลการพัฒนาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา
รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน

ภาพที่ 6 หน้ าแรกบทเรี ยนออนไลน์ ภาพที่ 7 หน้ าประวัตคิ วามเป็ นมา
ภาษาไทดา
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ภาพที่ 9 หน้ าอักษรไทดา

ภาพที่ 12 หน้ าแผนผังการวางนิ ้ว
เป็ นบนแป้น

ภาพที่ 15 หน้ าบทนาเกม

ภาพที่ 10 หน้ าสระไทดา

ภาพที่ 13 หน้ า Download ตัว
โปรแกรมเกม

ภาพที่ 14 หน้ าการเลือก
ระบบปฏิบตั ิการ

ภาพที่ 16 หน้ าลงทะเบียนเล่นเกม

ภาพที่ 17 หน้ าแสดงผลการลงชื่อ
เข้ าสู่ระบบ

ภาพที่ 18 หน้ าผลการเลือกโหมดใน ภาพที่ 19 หน้ าการเลือกระดับความ
การเล่น
ยากง่าย

ภาพที่ 21 หน้ าสรุปผลคะแนน

ภาพที่ 11 หน้ าหลักการออกเสียง
และสาเนียง

ภาพที่ 22 หน้ าแบบทดสอบ

ภาพที่ 20 หน้ าเกมฝึ กพิมพ์

ภาพที่ 23 หน้ าผู้จดั ทา

จากภาพที่ 6-23 บทเรี ยนออนไลน์และการดาเนินเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา การใช้ งานเริ่มจาก
เข้ าหน้ าแรก ในหน้ านี ้จะแสดงเมนูดงั ต่อไปนี ้ 1) ประวัติความเป็ นมาของภาษาไทดา 2) บทเรี ยนภาษาไทดา มี
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บทเรี ยนทังหมด
้
3 เรื่ อง คือ อักษรไทดา สระไทดา และหลักการออกเสียงและสาเนียง 3) แผนผังการวางนิ ้วบน
แป้นพิมพ์ 4) เกมฝึ กพิมพ์ภาษาไทดา 5) แบบทดสอบ มีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน และ
6) ผู้จดั ทา
2. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของ
ภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของ
ภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
หัวเรื่ อง
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. ส่วนนาของเกม
4.00
1.00
ดี
2. ส่วนเนื ้อหาของเกม
4.67
0.38
ดีมาก
3. การออกแบบระบบ
4.63
0.39
ดีมาก
รวม
4.56
0.47
ดีมาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน พบว่า คุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อ
ส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ( = 4.56, S.D.
= 0.47)
3. ผลการทดสอบทักษะก่อนเล่นเกมและหลังเล่นเกม โดยใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อ
ส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนสอบของผู้เรี ยนทังหมด
้
12 คน คือนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 จากการเก็บรวบรวมผลคะแนนจากภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก
ผลทดสอบหลังเรี ยน พบว่าผู้เรี ยนมีคะแนนร้ อยละสูงสุดคือ 73.89 และคะแนนร้ อยละต่าสุดคือ 60.00 จากผล
การพัฒนา พบว่าผู้เรี ยนมีคะแนนพัฒนาร้ อยละสูงสุดคือ 42.78 และคะแนนพัฒนาร้ อยละต่าสุดคือ 19.44
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ตารางที่ 3 คะแนนทักษะก่อนเล่นเกมและหลังเล่นเกม
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
อักษรไทดา
สระไทดา
อักษรไทดา
สระไทดา
(38 คะแนน)
(22 คะแนน)
(38 คะแนน)
(22 คะแนน)
คนที่
ร้ อย
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ ระดับ
ระดับ ละ ระดับ
ระดับ ระดับ
ระดับ
ปาน
ปาน
ปาน
ปาน
ง่าย
ยาก ง่าย
ยาก
ง่าย
ยาก ง่าย
ยาก
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
1 16 11 7 9 7 4 30.00 29 26 20 19 15 12
2 19 14 9 12 8 6 37.78 30 25 23 20 18 15
3 15 10 6 8 6 3 26.67 29 24 20 17 14 12
4 12 11 8 9 6 4 27.78 33 27 21 18 15 13
5 23 20 10 13 9 6 45.00 28 25 20 17 14 12
6 20 12 7 10 6 4 32.78 31 25 21 18 15 12
7 15 9 6 8 5 3 25.56 28 22 19 15 13 11
8 17 11 6 9 4 3 27.78 31 27 22 17 15 13
9 19 14 9 10 7 5 35.56 31 28 25 18 14 13
10 21 13 10 15 11 7 42.78 32 26 22 19 18 16
11 22 16 11 12 9 6 42.22 30 27 21 16 15 12
12 15 10 6 8 6 3 26.67 27 24 20 16 14 11

ผล
ร้ อย
พัฒนา
ละ
67.22
72.78
64.44
70.56
64.44
67.78
60.00
69.44
71.67
73.89
67.22
62.22

37.22
35.00
37.78
42.78
19.44
35.00
34.44
41.67
36.11
31.11
25.00
35.56

ตารางที่ 4 ร้ อยละระดับทักษะความสามารถของผู้เรี ยนเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
ระดับทักษะ
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ต่า
0
0
ปานกลาง
4
33.33
สูง
8
66.67
ระดับปานกลางขึ ้นไป
12
100
จากตารางที่ 4 ร้ อยละระดับทักษะความสามารถของผู้เรี ยนเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ ภาษาไทดา เพื่อ
ส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ผลการทดสอบทักษะการพิมพ์ของผู้เรี ยนมี
ระดับทักษะระดับปานกลางขึ ้นไป มีจานวนร้ อยละ 100 ของนักเรี ยนทังหมด
้
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ เกมฝึ กทักษะ
การพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
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ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จานวน
คะแนน
t
t
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
คานวน
ตาราง
ผู้เรี ยน
เต็ม
ก่อนเรี ยน
12
60
22.67
4.54
27.12
1.80
หลังเรี ยน
12
60
47.83
4.84
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , df = 11
จากตารางที่ 5 แสดงให้ เห็นว่าค่า tคานวน มีค่ามากกว่า tตาราง จึงยอมรับ คือผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจา
พยัญชนะของผู้เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยโดยเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพืน้ บ้ าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาผล
คะแนนเฉลี่ ยของผู้เ รี ย นทัง้ หมดที่ ได้ จ ากท าแบบทดสอบก่อ นเรี ยนมีค่าเท่ากับ 22.67 (จากคะแนนเต็ ม 60
คะแนน) และค่าเฉลี่ยของผู้เรี ยนทังหมดที
้
่ได้ จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 47.83 (จากคะแนน
เต็ม 60 คะแนน) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไท
ดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะสูงขึ ้น
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มตี ่อการใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริม
การจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
จากตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษา
ไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
( = 4.70 , S.D. =0.43) โดยประเด็นที่ผ้ ูเรี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผู้เล่นเกิดความรู้ สึกในการแข่งขัน
จากระบบการประเมินผลโดยใช้ คะแนน ( = 4.92 , S.D. =0.29) และประเด็นที่ผ้ เู รี ยนมีความพึงพอใจน้ อยทีส่ ดุ
คือความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ ในการเล่นเกม ( = 4.33 , S.D. =0.49)
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริม
การจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
ระดับความ
รายการประเมิน
S.D
คิดเห็น
1. การแบ่งหัวข้ อของเนื ้อหามีความชัดเจนไม่สบั สน
4.75 0.45
มากที่สดุ
2. ตัวอักษรที่ใช้ มีความเหมาะสมและชัดเจน
4.83 0.39
มากที่สดุ
3. การจัดวางปุ่ มของเมนูตา่ ง ๆ มีความเหมาะสมและใช้ งานง่าย
4.58 0.51
มากที่สดุ
4. ภาพ เสียง มัลติมเี ดีย ของเกมทาให้ เกิดแรงขับเคลื่อนทีจ่ ะเล่นเกม
4.83 0.39
มากที่สดุ
5. ความเร็วในการประมวลผลภายในเกม
4.42 0.51
มาก
6. ผู้เล่นเกิดความรู้สกึ ในการแข่งขัน จากระบบการประเมินผลโดยใช้
4.92 0.29
มากที่สดุ
คะแนน
7. ตัวเกมมีการแสดงผลหรื อบทสรุปการกระทาของผู้เล่นอย่างชัดเจน
4.75 0.45
มากที่สดุ
8.ได้ รับความรู้เรื่ องภาษาไทดาอย่างสมเหตุสมผล
4.75 0.45
มากที่สดุ
9.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ ในการเล่นเกม
4.33 0.49
มาก
10.ความพึงพอใจโดยรวมต่อเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อ
4.83 0.39
มากที่สดุ
ส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
เฉลี่ยรวม
4.70 0.43
มากที่สดุ
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชา
วัฒนธรรมพืน้ บ้ าน ซึ่งมีองค์ประกอบ คือบทเรี ยนภาษาไทดา จานวน 3 เรื่ อง คือ อักษรไทดา สระไทดา และ
หลักการออกเสียงและสาเนียง แผนผังการวางนิว้ เป็ นบนแป้น (การสืบนิว้ แป้นพิมพ์ภาษาไทดา) เกมฝึ กพิมพ์
ภาษาไทดา
2. ด้ านการวิเคราะห์หาคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะ
ของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน พบว่าคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ ม
การจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.56, S.D. = 0.47)
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ดี ที่กาหนดไว้ ทัง้ นีเ้ พราะว่าในการเรี ยนการสอนที่ใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อ
ส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน มีส่วนกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ น
ตื่นเต้ น ตั ้งใจ และสนใจในการเรี ยน ในการจัดทาเกมจะเน้ นเสนอเนื ้อหาในแบบข้ อความ รูปภาพ เสียง เพื่อช่วย
เร้ าความสนใจจนเกิดการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่นกั เรี ยนมากขึ ้น เหตุที่เป็ นเช่นนี ้อาจเพราะว่า เกมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ ได้ ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็ นระบบ กล่าวคือ ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากอาจารย์ ที่
ปรึกษา การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้ องกับธนสาร รุจิรา (2559) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง เกมส่งเสริม
การเรี ยนรู้แบบผสมผสาน เรื่ อง การประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินคุณภาพเกม
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ส่งเสริมการเรี ยนรู้แบบผสมผสานโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.44 และนภารัตน์ บุตรแดงน้ อย, สวียา สุรมณี (2560) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาเกมเพื่อ
การเรี ยนรู้ เรื่ องตัวกลางการสื่อสารข้ อมูล สาหรับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของเกมเพื่อการ
เรี ยนรู้ เรื่ องตัวกลางการสื่อสารข้ อมูล สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เช่นกัน
3. ทักษะหลังเล่นเกม โดยใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของภาษา
ไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ผู้วิจยั จึงได้ นาผลคะแนนมาจัดจาแนกระดับทักษะของผู้เรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ ระดับทักษะความสามารถต่า ปานกลางและสูง ผลการจัดจาแนกพบว่า ผู้เรี ยนกลุ่มต่ามีคะแนนอยู่ในช่วง 033 คะแนน จานวน 0 คน กลุ่มปานกลาง 34-67 คะแนน จานวน 4 คน และกลุ่มสูง 68-100 คะแนน จานวน 8
คน โดยรวมอยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับ ปานกลางขึ น้ ไป มี จ านวนร้ อยละ 100 ของนัก เรี ย นทัง้ หมด ซึ่ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ผ้ วู ิจยั ตั ้งไว้ ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ที่ต้องแข่งกับเวลาจะสร้ างสมาธิและการ
ตื่นตัวซึ่งมีส่วนช่วยให้ นักเรี ยนจดจาพยัญชนะได้ มาก รวมทัง้ ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาการพิมพ์ให้ รวดเร็ วและ
แม่นยายิ่งขึน้ จากการฝึ กปฏิบัติหลังจากได้ รับการฝึ กปฏิบัติที่ถูกต้ องและบ่อยครั ง้ ขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากความ
สนใจ ตั ้งใจปฏิบตั ิจริงจัง
4. ด้ านการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะการ
พิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน สูงกว่าก่อนเรี ยน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 22.67 และหลังเรี ยนเท่ากับ 47.83 กล่าวคือ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจาพยัญชนะของนักเรี ยนที่ได้ จากคะแนนสอบหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยน เป็ น
เช่นนีอ้ าจเป็ นเพราะผลการใช้ วิธีสอนโดยใช้ เกมประกอบที่ผ้ ูวิจยั ได้ สร้ างขึน้ นัน้ สามารถส่ง เสริ มผลการเรี ยนรู้
ด้ านการจดจาพยัญชนะให้ สงู ขึ ้นได้ ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้ องกลับงานวิจยั ของปิ ยนุช แตงแสงจันทร์ (2561) ได้
ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ตร่ วมกับกิจกรรมเกม เรื่ อง เทคโนโลยี
อวกาศ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยน
ด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เรื่ อง เทคโนโลยีอวกาศ สาหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สูงกว่าก่อนเรี ยน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และศรี สดุ า ด้ วงโต้ ดและคณะ (2557) ได้ ทา
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ บูรณาการคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
บูรณาการคณิตศาสตร์ กับนักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เพิ่มขึ ้นมาจากการใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการสอดแทรกลักษณะ
ของการเกมให้ ผ้ ูเรี ยนเปลี่ยนทัศนคติในการเรี ยนปกติเป็ นการเล่นเกมที่ได้ ความสนุก และการแข่งขัน ทัง้ ยังได้
ความรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาเหมือนกับการเรี ยนปกติอีกด้ วย ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้น
5. ด้ านความพึงพอใจของนักเรี ยนด้ วยเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะ
ของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน จานวน 12 คน ส่วนมากพบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สดุ ( = 4.70 , S.D. =0.43) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (นภารัตน์ บุตรแดงน้ อย, สวียา สุรมณี, 2560)
ได้ ศึก ษาวิจัยเรื่ อ งการพัฒนาเกมเพื่ อการเรี ย นรู้ เรื่ อ งตัว กลางการสื่ อ สารข้ อ มูล สาหรั บ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อเกมเพื่อการเรี ยนรู้ เรื่ องตัวกลางการสื่อสาร
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ข้ อมูล สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และ (ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, 2559) ได้ ทาการวิจยั
เรื่ อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์ เพื่ อส่งเสริ มความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของนิสิต
ระดับอุดมศึกษา พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่ อการเรี ย นด้ วยเกมคอมพิวเตอร์ จ าลอง
สถานการณ์ เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ของนิสิตระดับอุดมศึกษา พบว่า นิสิตมีความพึง
พอใจต่อการเรี ยน ด้ วยเกมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.07, S.D. = 0.55) ซึ่งอภิปรายผลได้ ว่า ผู้เรี ยนมีการตอบรับที่ดีในการที่ผ้ ูสอนนาสื่อเกมเพื่อ
การศึกษามาใช้ ในการเรี ยนการสอน ด้ วยเหตุนี ้การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยกิจกรรมเกมที่เหมาะสมจึงทาให้ เกิด
ความพึงพอใจในการเรี ยนในระดับมาก
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1. การพัฒนาเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชา
วัฒนธรรมพืน้ บ้ าน ซึ่งมีองค์ประกอบ คือบทเรี ยนภาษาไทดา จานวน 3 เรื่ อง คือ อักษรไทดา สระไทดา และ
หลักการออกเสียงและสาเนียง แผนผังการวางนิว้ เป็ นบนแป้น (การสืบนิว้ แป้นพิมพ์ภาษาไทดา) เกมฝึ กพิมพ์
ภาษาไทดา
2. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจาพยัญชนะของ
ภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน พบว่า คุณภาพของเกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.56, S.D. = 0.47)
3. ผลการทดสอบทักษะหลังเล่นเกม โดยใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริ มการจา
พยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพืน้ บ้ าน ผู้วิจัยจึงได้ นาผลคะแนนมาจัดจาแนกระดับทักษะของ
ผู้เรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ระดับทักษะความสามารถต่า ปานกลางและสูง ผลการจัดจาแนกพบว่า ผู้เรี ยนกลุ่ม
ต่ามีคะแนนอยู่ในช่วง 0-33 คะแนน จานวน 0 คน กลุ่มปานกลาง 34-67 คะแนน จานวน 4 คน และกลุ่มสูง 68100 คะแนน จานวน 8 คน ผู้เรี ยนมีระดับทักษะระดับปานกลางขึ ้นไป มีจานวนร้ อยละ 100 ของนักเรี ยนทังหมด
้
4. ผลสัมฤทธิ์ ด้านการจดจาพยัญชนะของนักเรี ยน หลังใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ ภาษาไทดา เพื่อ
ส่งเสริ มการจาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพืน้ บ้ าน ที่พัฒนาขึน้ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ากับ 22.67 และหลังเรี ยนเท่ากับ 47.83
5. ผลการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่ใช้ เกมฝึ กทักษะการพิมพ์ภาษาไทดา เพื่อส่งเสริมการ
จาพยัญชนะของภาษาไทดา รายวิชาวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ที่พัฒนาขึน้ พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี ้
1.1 ผู้วิจยั ควรตรวจสอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ ด หูฟังและ เม้ าส์ให้ พร้ อม เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหา
และอุปสรรค อันอาจส่งผลต่อกิจกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1.2 ควรมีการแจ้ งข้ อมูลขันตอนการเข้
้
าเกมให้ ชดั เจน หรื อมีการจัดลาดับการแข่งขัน มอบรางวัล
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2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป
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การพัฒนาบทเรี ยนบนคลาวด์ คอมพิวติงร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค LT
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรี ยน
บนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกับการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานร่วมกัน เรื่ อง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่
เรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒ
ั นาขึน้ 3) ประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒ
ั นาขึ ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 44 คน โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ซึง่ ได้ มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจบั
สลาก เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบไปด้ วยบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงที่ประกอบด้ วยสื่อวิดีโอ
แบบสาธิ ต แผนการจัด การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค LT แบบประเมิ น คุณ ภาพบทเรี ย น แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินทักษะการทางานร่ วมกัน ดาเนินการตามขันตอนการวิ
้
จยั ตามรูปแบบของ
ADDIE Model ผลการวิ จัย พบว่ า 1) บทเรี ย นบนคลาวด์ ค อมพิ ว ติ ง ที่ พัฒ นาขึ น้ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพเท่ า กับ
81.33/81.70 2) ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test เท่ากับ 21.86) 3) ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่
พัฒนาขึ ้น มีทกั ษะการทางานร่วมกันโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (ทักษะรวมทัง้ 4 องค์ประกอบ คิดเป็ นร้ อยละ 90.54)
คาสาคัญ: การพัฒนาบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติง; การจัดการเรี ยนรู้ร่วมกัน เทคนิค LT;
ทักษะการทางานร่วมกัน; กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to find the efficiency of the Lessons on
Cloud Computing, 2) to compare the students learning achievement before and after learning with
Lessons on Cloud Computing, and 3) to evaluate the cooperative skills of students after learning
Lessons on Cloud Computing with Cooperative model Learning Together Technics (LT model). The
participants of this study were 44 students in grade 8 from Rajavinit Mathayom school selected using
Simple Random Sampling methods, studying engineering design in the 2nd semester of academic
year 2020. The research instruments consisted of the Lessons on Cloud Computing, Cooperative
learning Teacher plan LT technique, lesson quality evaluation form, pre-test/post-test, and cooperative
skills evaluation form. The research methodology using the ADDIE model. The results were as follows:
1) The finding indicated that the efficiency of the Lessons on Cloud Computing was 81.33/81.70 2)
The study also revealed that after studying with the LT model, the students had more learning
achievement than before. The finding was statistical significant at the level of .05 (t-test = 21.86) 3)
The students cooperative skills appeared after studying with the LT model were found that at Very
good level. (90.54%)
Keywords: Lessons on Cloud Computing; Cooperative model; Learning Together Technics;
Cooperative skills; Engineering design process
บทนา
ปั จจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว และในปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา
เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ซึง่ ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็ นอย่างมาก ใน
การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มี
เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี คือ มุ่งพัฒนาผู้เรี ยน ให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ใช้ ความรู้และ
ทักษะเพื่อแก้ ปัญหา หรื อ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ด้ วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณา
การกับศาสตร์ อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรื อคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้ เทคโนโลยีโดยคานึงถึง
ผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้ อม (สสวท. ,2561) ในสถานการณ์เช่นนี ้ ทาให้ ครู ต้อง มีการจัดการเรี ยน
เปลี่ยนการสอน โดยนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน (สานักงานเลขาธิการสภา
,2563) เพื่อเน้ นสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ส่งเสริ มทักษะ
การแก้ ปัญหาและดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานอย่างเป็ นขันตอน
้
เริ่ ม
จากการการระบุปัญหาหรื อความต้ องการ นาไปสู่การศึกษารวบรวมข้ อมูล ออกแบบวิธีการและดาเนินแก้ ปัญหา
จนกระทัง่ นามาทดสอบ ประเมินผล และสรุปจนนาเสนอผลการแก้ ปัญหา โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้ องอาศัย
การทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อให้ พฒ
ั นางานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ เน้ นกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
หลายเทคนิค เทคนิคการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิค LT (Learning Together) เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยมีการจัดกลุ่มผู้เรี ยน เข้ ากลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4-6 คน ศึกษาเนือ้ หาสาระร่ วมกันโดยกาหนด
บทบาทให้ แต่ละคนมีหน้ าที่ช่วยเหลือกลุ่มในการเรี ยนรู้ แต่ละกลุ่มสรุปคาตอบร่ วมกันส่ งคาตอบเป็ นผลงานของ
กลุ่ม ผลงานกลุ่มได้ คะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนัน้ จะได้ คะแนนเท่ากันทุกคนในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ ซึง่
วิธีนี ้เหมาะสมกับเนื ้อหาวิชาที่มีกระบวนการลาดับขันตอนที
้
่แน่นอน (ทิศนา แขมณี ,2548)
ในปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในหน่วยการ
เรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผู้เรี ยน
จานวน 6 ห้ องเรี ยน 216 คน ทัง้ 4 ด้ าน ด้ านละ 5 คะแนน เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย คือ 1) ด้ านความถูกต้ อง
และสอดคล้ องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ค่าเฉลี่ย 3.61 2) ด้ านการส่งงานตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย
3.24 3) ด้ านขันตอนการท
้
างาน ค่าเฉลี่ย 3.12 และ 4) ด้ านความร่วมมือ ค่าเฉลี่ย 2.97 พบว่า ผู้เรี ยนมีคะแนน
เฉลี่ยในด้ านความร่ วมมือทางานกลุ่มอยู่ในระดับที่ต่า ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการ
ทางานร่ วมกันและส่งผลต่อผลสาเร็ จของผลงานของกลุ่มร่ วมกัน ผู้วิจัยจึงนาปั ญหาดังกล่าวเข้ าประชุมชุมชน
การเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ ในที่ประชุมวิชาการกลุ่มสาระ และร่ วมกันปรึ กษาถึงปั ญหาเพื่อหาสาเหตุและแนวทาง
แก้ ปัญหารวมถึงผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร และวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ
ผ่านการนาเทคโนโลยีบนคลาวด์คอมพิวติงมาช่วยในการสนับสนุนทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีและได้ ฝึกทางาน
ร่ วมกันเพื่อให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ สอดคล้ องกับ (ศิริพล แสนบุญส่ง ,2560) ศึกษาวิจัย เรื่ อง การพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานผ่านสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้บนคลาวด์คอมพิวติง เพื่อส่งเสริม
ผลงานสร้ างสรรค์และทักษะการทางานร่ วมกันเป็ นทีมของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลวิจัยพบว่า ผู้เรี ยนที่
เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒ
ั นาขึ ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนบนคลาวด์คอมพิ
วติงที่พฒ
ั นาขึ ้นมีทกั ษะการทางานร่วมกันเป็ นทีม โดยรวมอยู่ในระดับดี
จากการศึกษาสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงพัฒนาการพัฒนาบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติง ร่ วมกับ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริ มทักษะการทางานร่ วมกัน เรื่ องกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม รายวิชาเทคโนโลยี 2 สาหรับนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการนาเครื่ องมือของบริ การบน
คลาวด์คอมพิวติงมาออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าถึงการให้ บริ การของข้ อมูลได้
ตลอดเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนและช่วยส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการ
ทางานร่วมกัน และการแก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงร่ วมกั บการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริ มทักษะการทางานร่ วมกัน เรื่ องกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม สาหรั บ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วย บทเรี ยนบน
คลาวด์คอมพิวติงร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริ มทักษะการทางานร่ วมกัน เรื่ อง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
3. เพื่อประเมินทักษะการทางานร่วมกันของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกับการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริ มทักษะการทางานร่ วมกัน เรื่ องกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
สมมุติฐานงานวิจัย
1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น มีค่าตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะการทางานร่วมกันของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น อยู่ในระดับดี
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 สพม.กท 1 กระทรวงศึกษาธิการ
2. กลุ่ม ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น จ านวน 44 คน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนราชวินิตมัธยม ได้ มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั รายวิชาที่นามาใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ วิชาเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว 22105
จานวน 1.0 หน่วยกิต ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จานวน 6 หน่วยการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้ วย ประกอบด้ วย 1) การระบุปัญหาและความต้ องการ 2) รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
ปั ญหา 3) การออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา 4) การวางแผนขัน้ ตอนการแก้ ปัญหา 5) ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ ไขวิธีการแก้ ปัญหา 6) นาเสนอวิธีการแก้ ปัญหาหรื อชิ ้นงาน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
- มีนาคม พ.ศ. 2564
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั โดยใช้ ขนตอนตามวิ
ั้
ธีการเชิงระบบ (System Approach) หรื อ ADDIE Model
ซึ่งประกอบด้ วยขันตอนทั
้
งหมด
้
5 ขันตอน
้
1) การศึกษาข้ อมูลและวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4)
การทดลองใช้ และ 5) การประเมินผล (มนต์ชยั เทียนทอง, 2554)
1) การศึกษาข้ อมูลและวิเคราะห์ เริ่มต้ นจากการศึกษาข้ อมูลต่างๆ จากตารา เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง วิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมรายวิชา ตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมรายวิชา
ลาดับ สมรรถนะที่ต้องการ
งาน
1
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระบุปัญหาและสรุปกรอบปั ญหา
รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา
ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา
วางแผนขันตอนการแก้
้
ปัญหา
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ ไข
นาเสนอผลการแก้ ปัญหา
สามารถกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทฤษฎี ได้ จานวน 14 ข้ อ และปฏิบัติ 6 ข้ อ การวิเคราะห์
ผู้เรี ยนรวมถึง การวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่สนับสนุนเทคโนโลยีช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
ประกอบด้ วย 6 กลุ่ม ได้ แก่ 1) เครื่ องมือในจัดการเนื ้อหาการเรี ยนรู้ เช่น Google Classroom ใช้ ในการจัดการ
ชัน้ เรี ยน และ Wix ใช้ สาหรับการจัดการเนือ้ หา แหล่งเรี ยนรู้ 2) เครื่ องมือในการทางานร่ วมกัน เช่น Google
Docs ใช้ สาหรั บ เป็ น การสร้ างเอกสารแบบออนไลน์ ร่ ว มกัน 3) เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร เช่ น Padlet, Line,
Facebook Messenger ใช้ สาหรับติดต่อสื่อสารพูดคุยกันภายในกลุ่ม 4) เครื่ องมือในการสร้ างสรรค์ผลงาน เช่น
Flaticon ใช้ เป็ นแหล่งหาทรัพยากรด้ านการออกแบบกราฟิ ก 5) เครื่ องมือในการนาเสนอ เช่น Google Slides,
Canva ใช้ สาหรับสร้ างสไลด์นาเสนอแบบออนไลน์ร่วมกัน 6) เครื่ องมือในการประเมินผล เช่น Google Form ใช้
สาหรับสร้ าง แบบทดสอบออนไลน์ Google Sheets ใช้ สาหรับแปลผลข้ อมูล
2) ขันการออกแบบ
้
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู้วิจยั สามารถกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทฤษฎี
อย่างน้ อย จุดประสงค์ละ 3 ข้ อ ได้ แบบทดสอบจานวน 62 ข้ อ เป็ นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ประเมินความ
สอดคล้ องด้ านเนื ้อหา (IOC) จานวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 แล้ วนาแบบทดสอบ
ข้ างต้ นไปทดลอง (Try Out) กับนักเรี ยนที่เคยเรี ยน จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) ได้ ค่าตั ้งแต่ 0.2 –
0.8 และค่าอานาจจาแนก (r) ได้ ค่าตั ้งแต่ 0.2 ขึ ้นไป และนามาหาค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บตามสูตร KR-20 พบว่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ คือ 0.93 ได้ แบบทดสอบไปใช้ งานได้ 54 ข้ อ ซึ่งครบทุกจุดประสงค์ ถือว่าคุณภาพ
ของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดี จึงสามารถที่จะนาไปใช้ ได้
2.2 แผนการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ร่วมกัน เทคนิค LT ประกอบด้ วย 6 แผน
ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ได้ ทาการศึกษามาตรฐานหลักสูตรการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู้ แบบเรี ยนวิชา
เทคโนโลยี 2 การออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขัน้ ตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
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ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒ
ั นาขึ ้น
ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมการ (สัปดาห์ที่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เป็ นการปฐมนิเทศ โดยครู แนะนารายละเอียดให้ กับผู้เรี ยนเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันในการเรี ยน และทาการ
ทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อทาการแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยยึดจากคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการเลือกกลุ่ม โดยอาจจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมของผู้สอน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สอน (สัปดาห์ ที่ 2-3) แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง การระบุปัญหาและสรุ ปกรอบของ
ปั ญหา ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยนจะร่วมกันระบุปัญหาและตั ้งเป้าหมายร่วมกันในการแก้ ปัญหา ครูจะทบทวนความรู้พื ้นฐาน
ที่ จ าเป็ น แก่ นัก เรี ย น โดยการน าเข้ า สู่บ ทเรี ย นผ่ า นการท ากิ จ กรรม และ สอนเนื อ้ หาใหม่ แนะน าเนื อ้ หา
แหล่งข้ อมูล และมอบหมายภาระงาน และผู้เรี ยนร่วมกันสรุปเนื ้อหาที่เรี ยนมา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง การรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา เป็ นการเรี ยนรู้เกี่ยวกับหลักการ
กาหนดประเด็นในการสืบค้ น และลงมือรวบรวมข้ อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ขันที
้ ่ 3 ขันท
้ ากิจกรรมกลุ่ม (สัปดาห์ที่ 4) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง การออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา
ซึง่ ผู้เรี ยนจะได้ ศกึ ษาเรื่ องการวิเคราะห์แนวทางแก้ ปัญหาและได้ การออกแบบแนวทางแก้ ปัญหา เช่นการร่างภาพ
ชิ ้นงาน รวมถึงการวางแผนการลงมือปฏิบตั ิการสร้ างชิ ้นงาน
ขันที
้ ่ 4 ขันตรวจสอบและทดสอบ
้
(สัปดาห์ที่ 5) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ อง การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ ไขชิน้ งาน ผู้เรี ยนจะได้ กาหนดประเด็นในการทดสอบ และทาทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ ไขชิ ้นงาน และได้ เตรี ยมตัวในการนาเสนอผลการแก้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 5 ขันสรุ
้ ปบทเรี ยนและประเมินการทางานกลุ่ม(สัปดาห์ที่ 6) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 เรื่ อง การ
นาเสนอผลการแก้ ปัญหา ผู้เรี ยนทุกกลุ่ม ร่ วมกันนาเสนอผลงาน ผ่านการใช้ เครื่ องมือนาเสนอเช่น Canva,
Google Slide เป็ นต้ น และทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผลการประเมินเท่ากับ
(𝑥̅ =4.56) อยู่ในระดับที่เห็นด้ วยมากที่สดุ แสดงว่าบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีเนื ้อหาเหมาะสม และสามารถนาไปใช้
ได้
2.3 ใบกิจกรรม และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ได้ ทาการศึกษาการสร้ างใบ
กิจกรรม และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จากหนังสือเรี ยน จากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้ อง โดยใบกิจกรรม
ประกอบด้ ว ย 6 ใบกิ จ กรรม ตามขัน้ ตอนกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม และมี เ กณฑ์ ป ระเมิ น ตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็ นเกณฑ์ Rubric 4 ระดับ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผลการประเมินเท่ากับ (𝑥̅ =4.47) อยู่ในระดับที่
เห็นด้ วยมาก แสดงว่าใบกิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ ได้
2.4 แบบวัดทักษะการทางานร่วมกัน ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แบบวัด ทัก ษะการท างานร่ ว มกั น จากการศึ ก ษา ผู้ วิ จัย น ามาสรุ ป เป็ น องค์ ป ระกอบได้ 4
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
ด้ านที่ 1 ด้ านความร่วมมือ คือ การทางานร่วมกันเป็ นทีมร่วมกันสมาชิกในกลุ่มจะต้ องมีความสมัครใจ
และเต็มใจในการทางาน ควรมีการประสานงานที่ดีเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อให้ ผลของการ
ทางานเกิดประสิทธิภาพ
ด้ า นที่ 2 ด้ า นขั น้ ตอนการท างาน คื อ การท างานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ประสบความส าเร็ จ ควรมี ก าร
ตั ้งเป้าหมายร่ วมกัน วางแผนอย่างเป็ นระบบ และมอบหมายงานให้ ตรงลักษณะงานของคนคนนัน้ จะทาให้ การ
ทางานออกมาได้ ดี
ด้ านที่ 3 ด้ านการแสดงความคิดเห็น คือ การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ควรมีการสื่อสาร
เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทาความเข้ าใจความคิดของผู้อื่นอั นจะนามาซึ่งการทางานของกลุ่มทีมี
ประสิทธิภาพ
ด้ านที่ 4 ด้ านความรับผิดชอบ คือ การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมร่ วมกันภายในกลุ่ม และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของกลุ่ม
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผลการประเมินเท่ากับ (𝑥̅ =4.40) อยู่ในระดับที่
เห็นด้ วยมาก แสดงว่าแบบวัดทักษะที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ ได้
2.5 สื่อบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติง ได้ ทาการพัฒนาตามการออกแบบ ADDIE Model ประกอบด้ วย
1) สื่ อ วิ ดี โอ มี จ านวนทัง้ สิ น้ 7 ตอน เป็ น วิ ดี โอซี รี ย์ โดยเริ่ ม จากการศึก ษาตามเนื อ้ หาบทเรี ย นกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เข้ าถึงได้ จาก https://bit.ly/2NJkU98 เป็ นวิดีโอสาธิ ต โดยออกแบบบทดาเนินเรื่ อ ง
เ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ส ร้ า ง บ ท เ รี ย น 2) บ ท เ รี ย น บ น เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
https://s6202042846063.wixsite.com/tech2 มีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังนี ้ การออกแบบโครงสร้ างของบทเรี ยนบน
คลาวด์คอมพิวติง ออกแบบ Storyboard ในหน้ าต่างๆ เช่น หน้ าเว็บ คาแนะนาการเรี ยน วิธีการเรี ยนแบบร่วมมือ
แบบทดสอบ หน่วยการเรี ยนรู้ เอกสารประกอบการเรี ยน แหล่งการเรี ยนรู้เพิ่มเติม เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2 สื่อบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒ
ั นาขึ ้น
3) ขัน้ การพัฒ นา ผู้วิ จัย ได้ พัฒ นาบทเรี ยนตามการออกแบบไว้ โดยสื่ อ บทเรี ยนดังกล่ าว ผ่ า นการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ทังด้
้ านเนื ้อหา และเทคนิค ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ อง เหมาะสม และปรับปรุงก่อนนาไปใช้ จริง ผลการประเมินด้ านเนื ้อหาเท่ากับ (𝑥̅ =4.51) อยู่ในระดับที่เห็น
ด้ วยมากที่สดุ ผลการประเมินด้ านเทคนิค เท่ากับ (𝑥̅ =4.55) อยู่ในระดับที่เห็นด้ วยมากที่สดุ แสดงว่าบทเรี ยนที่
พัฒนาขึ ้นในภาพรวมมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ ได้
4) ขันการน
้
าไปใช้ เป็ นการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึง่ ทาการทดลอง กับ 1 กลุ่ม
วัดก่อนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design) ประด้ วยขันตอนดั
้
งนี ้
1. ปฐมนิเทศผู้เรี ยน ทาการจัดเตรี ยมบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒ
ั นาขึ ้น
2. ทาการทดสอบก่อนเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. แบ่งกลุ่มผู้เรี ยน และบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินการทดลองด้ วยแผนการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยใช้ เวลาเรี ยนทังหมด
้
12 ชัว่ โมง
5. ระหว่างการดาเนินการสอน (ในสัปดาห์ที่ 1-5) มีการทาใบกิจกรรมร่ วมกัน เพื่อเก็บคะแนนความ
ร่วมมือประเมินทักษะการทางานร่วมกัน
6. ทาแบบทดสอบท้ ายหน่วยการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนจบแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้
7. ทาการทดสอบหลังเรี ยน เมื่อสิ ้นสุดการดาเนินการสอนโดยใช้ แบบทดสอบหลังเรี ยน
5) ขันการประเมิ
้
นผล
5.1 การหาประสิ ท ธิ ภาพของบทเรี ย น โดยการหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ E1 และ E2
ดังต่อไปนี ้
E1 ได้ จากคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนทุกคนที่ได้ จากคะแนนรวมของการทาแบบทดสอบท้ าย
หน่วยการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น ได้ ถกู ต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของคะแนนทังหมด
้
E2 ได้ จ ากคะแนนเฉลี่ ยของนักเรี ย นทุกคนที่ ได้ จ ากการคะแนนรวมของผลลัพ ธ์ ของการ
ประเมินหลังเรี ยน โดยทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น
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5.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่พฒ
ั นาขึน้ โดยรวบรวมคะแนนการทดสอบวัดผลก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนมาสรุปผลเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน โดยใช้ การวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติการทดสอบค่าที กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
5.3 การประเมินทักษะการทางานร่วมกัน เป็ นการประเมินโดยใช้ คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนทุกกลุ่มที่ได้
จากแบบวัดทักษะการทางานร่วมกันแต่ละองค์ประกอบแล้ วนาไปเทียบกับเกณฑ์
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถในการทางานร่วมกัน สามารถแปลความหมาย ดังต่อไปนี ้
75 - 100
คะแนน
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับ ดีมาก
50 - 74
คะแนน
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับ ดี
25 - 49
คะแนน
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับ พอใช้
0 - 24
คะแนน
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรี ยนที่พัฒนาขึ ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 81.33/81.70
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติง
คะแนน
จานวนผู้เรี ยน
คะแนนเต็ม
คะแนนรวมระหว่าง
44
คะแนนเต็ม (60)
เรี ยน (E1)
คะแนนแบบทดสอบ
44
คะแนนเต็ม (20)
หลังเรี ยน (E2)

คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

48.80

81.33

16.34

81.70

2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลัง
เรี ยนมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ตามสมติฐานที่ตั ้งไว้ ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนและก่อนเรี ยน
แบบทดสอบ จานวนผู้เรี ยน
รวมคะแนน
S.D.
t คะแนน
𝑥̅
ก่อนเรี ยน
44
342
7.77
2.23
(20 คะแนน)
21.86
หลังเรี ยน
44
719
16.34
1.10
(20 คะแนน)
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3. ผลการประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า ผู้เรี ยนมี
ทักษะการทางานร่ วมกันเฉลี่ย ทัง้ 4 องค์ประกอบ คิดเป็ นร้ อยละ 90.54 หมายถึง ผู้เรี ยนมีระดับความสามารถ
ทักษะการทางานร่วมกัน อยู่ในระดับดีมาก ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินทักษะการทางานร่วมกัน
องค์ประกอบการทางานร่วมกัน
ด้ านความ ด้ านขันตอน
้
ด้ านการแสดง ด้ านความ
กลุ่มที่
ร่วมมือ
การทางาน
ความคิดเห็น
รับผิดชอบ
20
20
20
20
1
17
16
17
18

ผลรวม
คะแนน
(80 คะแนน)
68

2

19

19

19

20

77

3

19

18

19

20

76

4

19

17

18

20

74

5

17

16

18

18

69

6

18

17

18

18

71

7

17

18

18

19

72

รวม

126

121

127

133
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ค่าเฉลี่ย

18.00

17.29

18.14

19.00

72.43

คิดเป็ นร้ อยละ
แปลผล

90.00
ดีมาก

86.43
ดีมาก

90.71
ดีมาก

95.00
ดีมาก

90.54
ดีมาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของการพั ฒ นาบทเรี ย นบนคลาวด์ ค อมพิ ว ติ ง ที่ พั ฒ นาขึ น้ พบว่ า มี
ประสิทธิ ภาพ (E1/E2) 81.33/81.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ 80/80 เกิดจาก ผู้วิจัยมีการออกแบบและ
พัฒ นาบทเรี ยนที่ พัฒนาขึ น้ มี ก ารจัดท าอย่ างเป็ น ระบบตามวิธี การอย่ างเหมาะสมตาม ADDIE Model ซึ่ง
เครื่ องมือผ่านขัน้ ตอนการตรวจสอบประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ ด้ านเนือ้ หา และด้ านเทคนิค
ภาพรวมของบทเรี ยนมีคุณภาพอยู่ในระดับที่เห็นด้ วยมากที่สุด สามารถนาไปใช้ ได้ ในส่วนของกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน ผู้วิจยั ได้ นาเทคโนโลยีเครื่ องมือบนคลาวด์คอมพิ วติงมาเชื่อมโยงผ่านกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ โดยใช้ เทคนิค LT โดยในแต่ละขัน้ ตอนผู้สอนพยายามส่งเสริ มการพัฒนาการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือ และการนาเทคโนโลยีบนคลาวด์คอมพิวติงมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งในระหว่างเรี ยนแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนเพื่อจะได้ ตรวจสอบความก้ าวหน้ าอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้
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ปรับปรุง พัฒนาตนเองได้ ทาให้ บทเรี ยนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพและสามารถนามาใช้
ในการจัดการเรี ย นการสอนได้ อย่างเหมาะสมกับผู้เรี ยน ซึ่งสอดคล้ องกับ (อภินั นท์ เพชรแสนค่า , 2562) ได้
ศึกษา ผลการใช้ ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน โดยการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิค LT
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่ 3 ที่ได้ ทากิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นขันตอน
้
จนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
พบว่า ชุดกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลการเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้เรี ย นก่ อนเรี ย นและหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่
พัฒนาขึ ้น พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยน มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ตามสมติฐานที่ตั ้งไว้ และสามารถมีค่าเฉลี่ยสูงได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นมีการวางแบบแผนในการเรี ยนที่ชดั เจน เป็ นขันตอน
้
และเน้ นกระบวนการกลุ่ม โดย
ผู้สอนทาหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู รี ยน ใช้ เทคนิคเสริ มแรงต่างๆ กระตุ้นการเรี ยน ฝึ กฝนและเน้ น
แก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการกลุ่ม ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถสร้ างองค์ความรู้
ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ (ชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร, 2561) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนาชุดกิจกรรม วิชาหน้ าที่พลเมือง โดย
ใช้ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิค LT สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนหลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้น สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะเป็ น
การจัดกิจกรรมหลายรูปแบบที่เหมาะแก่การทางานแบบร่วมมือ เน้ นให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมจริง ทาให้ นกั เรี ยน
เกิดความสนใจ กระตือรื อร้ นในการค้ นหาคาตอบร่วมกัน และทุกคนมีส่วนร่วมในการทางานอย่างทัว่ ถึง นักเรี ยน
มีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน
เห็นความสาคัญของการช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็ นเหตุผลที่ทาให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงขึ ้น
3. ผลการประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของผู้เ รี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า ผู้เรี ยนมี
ทักษะการทางานร่ วมกันเฉลี่ย ทัง้ 4 องค์ประกอบ คิดเป็ นร้ อยละ 90.54 หมายถึง ผู้เรี ยนมีระดับความสามารถ
ทักษะการทางานร่วมกัน อยู่ในระดับดีมาก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะ ผู้เรี ยนได้ รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือในระหว่างกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ ผ่านการใช้ เครื่ องมือบนคลาวด์คอมพิวติง และผู้เรี ยนได้
มีโอกาสทางานร่ วมกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและเพื่อแก้ ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สอดคล้ องกับ
(ชนกกานต์ เนตรรัศมี, 2560) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่เน้ นกระบวน
การออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ส่งเสริ มสมรรถนะการแก้ ปั ญหาแบบร่ วมมือในเรื่ องเคมีสิ่งแวดล้ อม ของผู้เรี ยน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่าการส่งเสริ มการแก้ ปั ญหาแบบร่ วมมือ ได้ เ ป็ น อย่างดี เนื่องจากในการท า
กิจกรรม ผู้เรี ยนได้ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มในการแก้ ปัญหา วางแผนและออกแบบชิ ้นงาน ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือขึ ้นและมีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการประดิษฐ์ ชิ ้นงานได้ อย่างสาเร็จ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรี ยนการสอน ในขันเตรี
้ ยม ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาแบบเสนอโครงร่ างชิ ้นงาน รวมถึง
แนวคิดในการออกแบบ เพื่อจะได้ ประเมินความเป็ นไปได้ ของการสร้ างชิ ้นงาน
2. ครูผ้ สู อนควรมีการจัดทาเล่มคู่มือประกอบการทาใบกิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางตัวอย่างให้ ผ้ เู รี ยนใน
การทางานชิ ้นนี ้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจและปฏิบตั ิออกมาได้ อย่างถูกต้ องและเป็ นในแนวทางเดียวกัน
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3. ในการปฏิ บัติ กิ จ กรรม ผู้ เ รี ย นพบปั ญ หาอุป สรรค ในการวางแผนลงมือ ปฏิ บัติ กิจ กรรมร่ วมกัน
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาด โควิด -19 ทางโรงเรี ยนจัดให้ มีการเรี ยนรู ปแบบผสมผสาน (Blended
Learning) แบ่งนักเรี ยนในห้ องเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม แล้ วสลับวันมาเรี ยน ที่โรงเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละกลุ่ม
ไม่ สามารถวางแผนในการมาปฏิ บัติกิ จกรรมสร้ างชิน้ งานพร้ อมกัน ได้ ครู ผ้ ูสอนต้ อ งคอยช่ วยเหลื อ และให้
คาแนะนา ในการเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติสร้ างชิน้ งาน และนัด หมายวันเวลาเพื่อจะได้ ร่วมกันสร้ าง
ชิ ้นงานกันได้ อย่างรวดเร็ว
4. ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม อาจมีการคลาดเคลื่อนบ้ าง ดังนันผู
้ ้ สอนควรมีการยืดหยุ่นให้ ผ้ เู รียน
ตามสภาพ และสิ่งแวดล้ อม
5. เครื่ องมือบนคลาวด์คอมพิวติงบางอย่าง อาจไม่เหมาะสมในกับการใช้ ในสถานการณ์ดงั กล่าว เช่น
Padlet โดยผู้ สอนอาจยื ด หยุ่ น ในการใช้ เครื่ อ งมื อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารอื่ น ตามความเหมาะสม เช่ น Facebook
Messenger, Line เป็ นต้ น แล้ วให้ อดั ภาพหน้ าจอเป็ นหลักฐานส่ง
6. การทางานแบบร่ วมกันนัน้ สมาชิกทุกคนในทีมจะต้ องสมัครใจร่ วมกันทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้
เป้าหมายของทีมนันบรรลุ
้
ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจยั จึงควรสร้ างบรรยากาศ อานวยความสะดวกในการทากิจกรรม
ของผู้เรี ยน นอกจากนันยั
้ งต้ องกระตุ้นให้ สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ การดาเนินงาน
เป็ นไปตามที่กลุ่มตั ้งเป้าหมายไว้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการนาบทเรี ยนไปจัดกับการเรี ยนรู้ ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือที่
หลายหลายในการเรี ยนรู้ จะช่วยเพิ่มความสนุกและกระตือรื อร้ นในการเรี ยนออนไลน์
2. ควรมีการนาคลาวด์คอมพิวติงไปใช้ ร่วมกับรู ปแบบการสอน หรื อเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ เช่น
โครงงานเป็ นฐาน เพื่อให้ ส่งเสริมในทักษะต่าง ๆ
3. ควรนาไปประยุกต์ในเนื ้อหาอื่น ๆ หรื อรายวิชาอื่น ๆ ได้
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บนปฏิสลับที่ AG*–กรุปพอยด์
On Anti-Commutative AG*–groupoids
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บทคัดย่ อ
AG-กรุ ปพอยด์เป็ นโครงสร้ างทางพีชคณิ ตที่น่าสนใจและไม่มีสมบัติเปลี่ยนกลุ่ม เป็ นโครงสร้ างที่อยู่
กึ่งกลางระหว่างกรุปพอยด์และกึ่งกรุปสลับที่ ในบทความนี ้เราจะศึกษาความสัมพันธ์ของปฏิสลับที่ AG*–กรุป
พอยด์(Anti-commutative AG*-groupoid) กับ คลาสย่อยอื่น ๆของAG-กรุปพอยด์
คาสาคัญ: AG–กรุปพอยด์; AG*–กรุปพอยด์; ปฏิสลับ; เสมือนการตัดออก; AG**–กรุปพอยด์.
Abstract
An AG-groupoid is the most interesting non-associative algebraic structure lying midway
between a groupoid and a commutative semigroup. In this paper,we investigate relationship of an
anti-commutative AG*-groupoid with any subclass of AG-groupoids.
Keywords: AG – groupoid; AG*–groupoid; Anti-commutative; Quasi cancellative AG**–groupoid
บทนา
แนวคิ ด กึ่ ง กรุ ป เกื อ บทางซ้ าย (Left almost semigroup) กึ่ ง กรุ ป เกื อ บทางขวา (Right almost
semigroup) และเกื อ บกึ่ ง กรุ ป (Almost semigroup) ถู ก แนะน าครั ง้ แรกในปี 1977 โดย Kazim และ
Naseeruddin ต่อมาในปี 2012 Ahmad และ Rashad ได้ ศกึ ษาโครงสร้ างของ AG–กรุปพอยด์ (AG-groupoid)
และได้ รับสมบัติและความสัมพันธ์ บางประการของ AG–กรุปพอยด์ ต่อมาในปี 2016 Ahmad และ Rashad ยัง
ได้ ศึกษาสมบัติบางประการของโครงสร้ างทางพีชคณิตที่เรี ยกว่า ปฏิสลับที่ AG–กรุปพอยด์ (Anti-commutative
AG-groupoid) และในปี 2013 Ahmad, Rashad และ Shah ได้ ศกึ ษาสมบัติต่างๆของ AG*–กรุปพอยด์
ในงานวิจยั นี ้เราจะศึกษาสมบัติเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากงานวิจยั ของ Ahmad, Rashad และ Shah ที่
ได้ ศึกษามาแล้ ว ซึ่งทาให้ เราได้ รับสมบัติและความสัมพันธ์ บางประการของปฏิสลับที่ AG*–กรุ ปพอยด์ (Anticommutative AG*-groupoid) กับ คลาสย่อยอื่นๆของ AG-กรุปพอยด์
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ความรู้พนื ้ ฐาน
บทนิ ย าม 1 ให้ ( S , • ) เป็ น กรุ ป พอยด์ จะเรี ย ก ( S , ) ว่ า AG-กรุ ป พอยด์ (AG-groupoid) ถ้ า
( ab ) c = ( cb ) a สาหรับทุกๆ a, b, c  S
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกเราจะเขียน S แทนกรุ ปพอยด์ ( S , ) และเขียน ( ab ) แทน  ( ab )
สาหรับทุก ๆ a, b  S
บทนิ ย าม 2 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุ ป พอยด์ จะเรี ย ก S ว่ า เป็ น AG*-กรุ ป
พอยด์ (AG*-groupoid) ถ้ า ( ab ) c = b ( ac ) สาหรับทุก ๆ a, b, c  S
บทนิย าม 3 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุ ป พอยด์ จะเรี ยก S ว่าเป็ น AG**-กรุ ป
พอยด์ (AG*-groupoid) ถ้ า a ( bc ) = b ( ac ) สาหรับทุกๆ a, b, c  S
บทนิ ย าม 4 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุ ป พอยด์ จะเรี ย ก S ว่ า เป็ น มั ธ ยะ
(Medial) ถ้ า ( ab )( cd ) = ( ac )( bd ) สาหรับทุก ๆ a, b, c, d  S
บทนิ ย าม 5 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุ ป พอยด์ จะเรี ย ก S ว่าเป็ น พารา
มีเดียล (Paramedial) ถ้ า ( ab )( cd ) = ( db )( ca ) สาหรับทุก ๆ a, b, c, d  S
บทนิยาม 6 (Ahmad & Rashad, 2016) ให้ S เป็ น AG-กรุ ปพอยด์ จะเรี ยก S ว่าเป็ น ปฏิสลับ ที่
(Anti-commutative) ถ้ า ab = ba แล้ ว a = b สาหรับทุก ๆ a, b  S
บทนิยาม 7 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุปพอยด์ จะเรี ยก S ว่าเป็ น เสมือนการตัด
ออกขวา (Right quasi cancellative) ถ้ า a 2 = ab และ b 2 = ba แล้ ว a = b สาหรับทุก ๆ a, b  S
บทนิยาม 8 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุปพอยด์ จะเรี ยก S ว่าเป็ น เสมือนการตัด
ออกซ้ าย (Left quasi cancellative) ถ้ า a 2 = ba และ b 2 = ab แล้ ว a = b สาหรับทุก ๆ a, b  S
บทนิยาม 9 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุปพอยด์ จะเรี ยก S ว่าเป็ น เสมือนการตัด
ออก (Quasi cancellative) ถ้ า S เป็ นทัง้ เสมือนการตัดออกขวา และ เสมือนการตัดออกซ้ าย
บทนิยาม 10 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็ น AG-กรุปพอยด์ จะเรี ยก S ว่าเป็ น AG-3-แบนด์
(AG-3-band) ถ้ า ( aa ) a = a ( aa ) = a สาหรับทุก ๆ a  S
บทนิ ย าม 11 (Ahmad & Rashad, 2012)ให้ S เป็ น AG-กรุ ป พอยด์ จะเรี ย ก S ว่ าเป็ น จอร์ แ ดน
(Jordan) ถ้ า a(bb  c) = (bb  ac) สาหรับทุก ๆ a, b  S
บทนิยาม 12 (Ahmad & Rashad, 2012)ให้ S เป็ น AG-กรุปพอยด์ จะเรี ยก S ว่าเป็ น โบลขวา (Right
bol) ถ้ า a ( ( bc ) b ) = ( ( ab ) c ) b สาหรับทุก ๆ a, b, c  S
บทตั ้ง 2.1 (Kazim & Naseeruddin, 1977) ให้ S เป็ น AG–กรุปพอยด์จะได้ ว่า S เป็ นมัธยะ
ทฤษฎีบท 2.1 (Ahmad & Rashad & Iqbal & Amanulah, 2020) ให้ S เป็ น AG*–กรุ ปพอยด์จะได้
ว่า S เป็ นพารามีเดียล

544

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผลการทดลองและอภิปรายผล
ในหัวข้ อนี ้เราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคลาสย่อยต่างๆของ AG–กรุปพอยด์ ซึ่งได้ ผลการศึกษา
ดังนี ้
ตัวอย่าง 3.1 ให้ S = 1, 2,3, 4 นิยามการดาเนินการทวิภาค  ดังตารางต่อไปนี ้


1
2
3
4

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

3
1
1
2
2

4
1
1
1
2

จะได้ วา่ S เป็ น AG*– กรุปพอยด์ แต่ S ไม่เป็ น AG-3-แบนด์ เนื่องจาก ( 4* 4 ) * 4 = 2* 4 = 1  4
ทฤษฎีบท 3.1 ให้ S เป็ น ปฏิสลับที่ AG*– กรุปพอยด์ จะได้ ว่าข้ อความต่อไปนี ้เป็ นจริง
1) S เป็ น AG-3-แบนด์
2) S เป็ น AG**-กรุปพอยด์
3) S เป็ น เสมือนการตัดออก
การพิสจู น์ 1) จะแสดงว่า S เป็ น เป็ น AG-3-แบนด์ ให้ a  S พิจารณา
; AG– กรุปพอยด์
( ( aa ) a ) a = ( aa )( aa )
= a ( a ( aa ) )
; AG*– กรุปพอยด์
= a ( ( aa ) a )
; AG*– กรุปพอยด์
เนื่องจาก ( ( aa ) a ) a = a ( ( aa ) a ) และ S เป็ นปฏิสลับที่ จะได้ วา่ ( aa ) a = a
ในทานองเดียวกันสามารถแสดงได้ ว่า a ( aa ) = a ทาให้ ( aa ) a = a ( aa ) = a ดังนัน้ S เป็ น
AG-3-แบนด์
2) ให้ a, b, c  S พิจารณา
; AG*– กรุปพอยด์
 a ( bc )  b ( ac )  = ( ba ) c  ( ab ) c 
= ( ba )( ab )  ( cc )

; มัธยะ

= ( cc )( ab )  ( ba )

; AG– กรุปพอยด์

= ( bc )( ac )  ( ba )

; พารามีเดียล

= ( a ( bc ) ) c  ( ba )
= ( ( ba ) c ) c  ( ba )
= ( ( ca ) b ) c  ( ba )
= ( cb )( ca )  ( ba )
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= ( cc )( ba )  ( ba )

; มัธยะ

= ( ba ) ( cc )( ba ) 

; AG*– กรุปพอยด์

= ( ba ) ( ac )( bc ) 

; พารามีเดียล

= b ( ac )   a ( bc ) 

; มัธยะ

เนื่ อ งจาก  a ( bc )  b ( ac ) = b ( ac )  a ( bc ) และ S เป็ นปฏิ ส ลั บ ที่ จ ะได้ ว่ า a ( bc ) = b ( ac )
ดังนัน้ S เป็ น AG**-กรุปพอยด์
3) ให้ a, b  S
3.1) จะแสดงว่า S เป็ น เสมือนการตัดออกขวา
สมมติวา่ a 2 = ab และ b 2 = ba จะแสดงว่า a = b พิจารณา
(ab)(ba) = (b(ab))a
; AG*– กรุปพอยด์
= ((ab)b)a
; AG*– กรุปพอยด์
= ((bb)a )a
; AG– กรุปพอยด์
= (aa)(bb)
; AG– กรุปพอยด์
= (ab)(bb)
; a 2 = ab
= (b(ab))b
; AG*– กรุปพอยด์
= ((ab)b)b
; AG*– กรุปพอยด์
= (bb)(ab)
; AG– กรุปพอยด์
= (ba)(ab)
; b 2 = ba
เนื่องจาก (ab)(ba) = (ba)(ab) และ S เป็ น เป็ นปฏิสลับที่ จะได้ ว่า ab = ba และจาก ab = ba และ S
เป็ น เป็ นปฏิสลับที่ จะได้ ว่า a = b ดังนัน้ S เป็ น เสมือนการตัดออกขวา
3.1) จะแสดงว่า S เป็ น เสมือนการตัดออกซ้ าย
สมมติวา่ a 2 = ba และ b 2 = ab จะแสดงว่า a = b พิจารณา
(ab)(ba) = (b(ab))a
; AG*– กรุปพอยด์
= ((ab)b)a
; AG*– กรุปพอยด์
= ((bb)a )a
; AG– กรุปพอยด์
= (aa)(bb)
; AG– กรุปพอยด์
= (ba)(bb)
; a 2 = ba
= ( ba )( ab )
; b 2 = ab
เนื่องจาก (ab)(ba) = (ba)(ab) และ S เป็ นปฏิสลับที่
จะได้ ว่า ab = ba และเนื่องจาก ab = ba และ S เป็ นปฏิสลับที่จะได้ ว่า a = b
ดังนัน้ S เป็ นเสมือนการตัดออกซ้ าย จาก 3.1) และ 3.2) สรุปได้ ว่า S เป็ นเสมือนการตัดออก
ทฤษฎีบท 3.2 ให้ S เป็ น ปฏิสลับที่ AG-กรุปพอยด์ ถ้ า S เป็ นพารามีเดียล แล้ ว S เป็ น จอร์ แดน
การพิสจู น์ ให้ a, b, c  S พิจารณา
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[a(bb  c)](bb  ac) = [(bb  ac)(bb  c)]a
= [(bb  bb)(ac  c)]a

= [a(ac  c)](bb  bb)
= [bb(ac  c)](bb  a )

= [(b  ac)bc)](bb  a )
= [(bc  ac)b](bb  a )
= [(bc  ac)bb]ba

= (ba  bb)(bc  ac)
= (ac  bb)(bc  ba)
= (ab  cb)(bc  ba)

= (ab  cb )(ac  bb)
= [(cb  b)a ](ac  bb)
= [(bb  c)a ](ac  bb)

= (bb  a )[ac(bb  c)]
= (bb  ac)[a (bb  c)]

; AG– กรุปพอยด์
; มัธยะ
; AG– กรุปพอยด์
; พารามีเดียล
; มัธยะ
; AG– กรุปพอยด์
; มัธยะ
; AG– กรุปพอยด์
; พารามีเดียล
; มัธยะ
; พารามีเดียล
; AG– กรุปพอยด์
; AG– กรุปพอยด์
; พารามีเดียล
; มัธยะ
S เป็ นปฏิสลับที่

เนื่องจาก [a(bb  c)](bb  ac) = (bb  ac)[a(bb  c)] และ
จะได้ วา่ a(bb  c) = (bb  ac) ดังนัน้ S เป็ น จอร์ แดน
ทฤษฎีบท 3.3 ถ้ า S เป็ น AG*-กรุปพอยด์ แล้ ว S เป็ น โบลขวา AG-กรุปพอยด์
การพิสจู น์ ให้ a, b, c  S สมมติว่า S เป็ น AG*– กรุปพอยด์ พิจารณา
a ((bc)b) = ((bc)a )b
; AG*– กรุปพอยด์
= (c(ba))b
; AG*– กรุปพอยด์
= (ba)(cb)
; AG*– กรุปพอยด์
= (bc)(ab)
; มัธยะ
= ((ab)c)b
; AG– กรุปพอยด์
ดังนัน้ S เป็ นโบลขวา
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากงานวิจยั นีท้ าให้ เราได้ รับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง ปฏิสลับที่ AG*–กรุปพอยด์ กับคลาสย่อย
อื่นๆของ AG–กรุ ปพอยด์ นอกจากนี ย้ ังสามารถศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ปฏิสลับที่ AG*–กรุ ปพอยด์กับ
คลาสย่อยอื่นๆของ AG–กรุปพอยด์ ได้ อีก นอกเหนือจากทฤษฎีความสัมพันธ์ทเี่ ราได้ รับในงานวิจยั ในครัง้ นี ้
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การแปลง f q บนพีชคณิต G เทียม
f q -Derivation on pseudo G -algebra
บรรชา นันจรัส1* สุภาวดี ประโรม2 วีรพงษ์ วงศ์ พนิ ิจ3
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1,2,3
*Corresponding author: E-mail: bancha464@gmail.com

บทคัดย่ อ
ในบทความนี ้ เราแนะนาแนวคิดของพีชคณิต G เทียมซึง่ เป็ นส่วนขยายของพีชคณิต G และแนะนา
แนวคิดของการแปลง f q บนพีชคณิต G เทียม นอกจากนี ้เราตรวจสอบคุณสมบัติบางประการของการแปลง
f q บนพีชคณิต G เทียม
คาสาคัญ: พีชคณิต G เทียม; การแปลง f q
Abstract
In this paper, we introduce the notion of pseudo G -algebras as an extension of G -algebras,
and the notion of f q -derivation on pseudo G -algebras. Moreover, we investigate some properties of
f q -derivation on pseudo G -algebra.
Keywords: Pseudo G -algebra;

f q -derivation

บทนา
ในปี 1966 Imai และ Iseki (White, 1966, p. 19-22) ได้ แนะนาพีชคณิต BCI และพีชคณิต BCK
ต่อมาได้ มี นักคณิ ตศาสตร์ ให้ ค วามสนใจศึกษาพี ชคณิ ตที่ มี ความสัม พันธ์ กันและการวางนัยทั่วไปของสอง
พีชคณิ ตที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นจานวนมาก ในปี 1999 Ahn และ Kim (Ahn and Kim, 1999, p. 33-41) ได้
แนะนาพีชคณิ ต QS ที่มีความสัมพันธ์ กับพีชคณิต BCI และพีชคณิต BCK ในปี 2012 Bandaru และ
Rafi (Bandaru and Rafi, 2012, p. 1-7) ได้ แนะนาแนวคิดของพีชคณิต G ซึ่งวางนัยทัว่ ไปของพีชคณิต QS
และได้ ศึกษาสมบัติบางประการของการแปลง f q บนพีชคณิ ต G ในปี 2001 Geordscu และ Iorgulescu
(Geordscu and Iorgulescu, 2001, p. 97-114) ได้ แนะนาพี ชคณิ ต BCK เทีย มซึ่งเป็ นการวางนัย ทั่วไป
พีชคณิตพีชคณิต BCK ต่อมาในปี 2008 Dudek และ Jun (Dudek and Jun, 2008, p. 97-114) ได้ แนะนา
พีชคณิต BCI เทียมซึ่งวางนัยทั่วไปพีชคณิตพีชคณิต BCI จากแนวคิดดังกล่าว เราจะขยายแนวคิดของ
พีชคณิต G เป็ น พีชคณิต G เทียม และศึกษาสมบัติบางประการของการแปลง f q บนพีชคณิต G เทียม
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ความรู้พนื ้ ฐาน
บทนิ ย าม 1 (Bandaru and Rafi, 2012, p.1-7) ให้ X เป็ นเซตใด ๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ นเซตว่ า ง  เป็ นการ
ดาเนินการทวิภาคบน X และ 0 เป็ นค่าคงตัว จะเรี ยก ( X , ,0 ) ว่าเป็ น พีชคณิต G ( G -algebra) ถ้ า
สอดคล้ องกับเงื่อนไขต่อไปนี ้ สาหรับทุก ๆ x, y  X
(1) x  x = 0
( 2 ) x  ( x  y) = y
บทนิยาม 2 ให้ X เป็ นเซตใด ๆ ที่ไม่เป็ นเซตว่าง  และ เป็ นการดาเดินการทวิภาคบน X และ 0 เป็ น
ค่าคงตัว จะเรี ยก ( X , , , 0 ) ว่าเป็ น พีชคณิต G เทียม (pseudo G -algebra) ถ้ าสอดคล้ องกับเงื่อนไข
ต่อไปนี ้ สาหรับทุก ๆ x, y  X
(1) x  x = 0 = x x
( 2 ) x ( x  y) = y = x  ( x y )
ข้ อสังเกต 1 ถ้ า x  y = x y แล้ ว ( X , , 0 ) และ ( X , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G
ตัวอย่ าง 1 ให้ X = 0, 1, 2 และ , เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน X ซึง่ กาหนดดังตารางต่อไปนี ้
จะได้ ว่า ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม

บทนิ ย าม 3 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ น พี ช คณิ ต G เที ย ม จะเรี ย ก X มี สมบัติ ตั วกลางเที ย ม (pseudomedial) ถ้ าสอดคล้ องกับเงื่อนไขต่อไปนี ้ สาหรับทุก ๆ x, y, z, u  X
( x  y) ( z  u) = ( x  z) ( y  u)
บทนิยาม 4 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม จะเรี ยกฟั งก์ชนั f : X → X ว่าเป็ น อันตรสัณฐาน
เทียม (Pseudo-endomorphism) ถ้ า
f ( x  y) = f ( x) f ( y)
สาหรับทุก ๆ x, y  X
หมายเหตุ 1 จากบทนิยาม 4 เห็นได้ ชดั ว่า f ( 0 ) = 0
ต่อไปจะกาหนดให้ d qf : X → X โดยที่ d qf ( x ) = f ( x ) q สาหรับทุก ๆ x, q  X
บทนิยาม 5 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม และ f เป็ นอันตรสัณฐานเทียมของ X
1) จะเรี ยก d qf : X → X ว่าเป็ น การแปลงภายนอก f q (outside f q -derivation) ของ X ถ้ า
สอดคล้ องกับเงื่อนไขต่อไปนี ้
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d qf ( x  y ) = f ( x ) d qf ( y )

สาหรับทุก ๆ x, y  X

2) จะเรี ยก d qf : X → X ว่าเป็ น การแปลงภายใน f q (inside f q -derivation) ของ X ถ้ า
สอดคล้ องกับเงื่อนไขต่อไปนี ้
d qf ( x  y ) = d qf ( x )

f ( y)

สาหรับทุก ๆ x, y  X

3) จะเรี ยก d qf : X → X ว่าเป็ น การแปลง f q ( f q -derivation ) ของ X ถ้ า d qf เป็ นทังการ
้
แปลงภายนอก f q และ การแปลงภายใน f q ของ X
ตัวอย่ าง 2 ให้ X = 0, 1, 2 และ , เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน X ซึง่ กาหนดดังตารางต่อไปนี ้
จะได้ วา่ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม กาหนดฟั งก์ชนั d qf : X → X โดยที่ q = 0

และนิยามฟังก์ชนั f : X → X โดยที่
0 ; x = 0

f ( x) = 1 ; x = 2
2 ; x = 1


จะได้ วา่ d qf เป็ นการแปลง f q ของ X

ข้ อ สั ง เกต 2 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ น พี ชคณิ ต G เที ย ม จะเห็ น ว่า ถ้ า d qf เป็ น การแปลง f q แล้ ว
d qf ( x  y ) = f ( x )

d qf ( y ) = d qf ( x )

f ( y ) สาหรับทุก ๆ x, y  X

บทนิยาม 6 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม และ f เป็ นอันตรสัณฐานของ X
จะเรี ยก d qf ว่าเป็ นการแปลงปรกติเทียม (pseudo regular derivation) ถ้ า d qf ( 0 ) = 0
บทนิ ยาม 7 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิ ต G เทียม จะเรี ยก X ว่ามี สมบัติการจัดหมู่ (associative)
ภายใต้
ถ้ า ( x y ) z = x ( y z ) สาหรับทุก ๆ x, y, z  X
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ในหัวข้ อนี ้เราจะศึกษาสมบัติบางประการของพีชคณิต G เทียม และการแปลง f q บนพีชคณิต G
เทียม
ทฤษฎีบท 1 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม จะได้ ว่าข้ อความต่อไปนี ้เป็ นจริง สาหรับทุก ๆ x  X
1) x 0 = x  0 = x
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2) 0 ( 0  x ) = x = 0  ( 0 x )
พิสูจน์ 1) ให้ x  X จากบทนิยาม 2 จะได้ วา่ x 0 = x ( x  x ) = x และ
x  0 = x  ( x x ) = x ดังนัน้ x 0 = x  0 = x
2) แทน x = 0 และ y = x ในบทนิยาม 2 ข้ อ 2 จะได้ 0 ( 0  x ) = x = 0  ( 0 x )
ทฤษฎี บ ท 2 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ น พี ช คณิ ต G เที ย ม จะได้ ว่ า ข้ อ ความต่ อ ไปนี เ้ ป็ น จริ ง ส าหรั บ ทุ ก ๆ
x, y  X
1) ( x ( x  y ) )  y = 0
2) ถ้ า x  y = 0 แล้ ว x = y
3) ถ้ า 0  x = 0  y แล้ ว x = y
พิสูจน์ ให้ X เป็ นพีชคณิต G เทียม และ x, y  X
1) จากบทนิยาม 2 จะได้ วา่ ( x ( x  y ) )  y = y  y = 0
2) สมมติวา่ x  y = 0 จะแสดงว่า x = y
เนื่องจาก y = x ( x  y )
= x 0
= x

: บทนิยาม 2 ข้ อ 2
: ทฤษฎีบท 1 ข้ อ 1

ดังนัน้ x = y
3) สมมติวา่ 0  x = 0  y จะแสดงว่า x = y
เนื่องจาก x = 0 ( 0  x )
= 0 (0  y )

: ทฤษฎีบท 1 ข้ อ 2
: ทฤษฎีบท 1 ข้ อ 2

= y

ดังนัน้ x = y
บทตัง้ 1 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม ถ้ า X มีสมบัติตวั กลางเทียม จะได้ ว่าข้ อความต่อไปนี ้
เป็ นจริง สาหรับทุก ๆ x, y, z  X
( x  y) z = ( x  z) y
พิสูจน์ ให้ x, y, z  X สมมติว่า X มีสมบัติตวั กลางเทียม จะได้ ว่า
: ทฤษฏีบท 1 ข้ อ 1
( x  y ) z = ( x  y ) ( z  0)
= ( x  z ) ( y  0)
: บทนิยาม 3
= ( x  z) y
: ทฤษฏีบท 1 ข้ อ 1
ดังนัน้ ( x  y ) z = ( x  z ) y สาหรับทุก ๆ x, y, z  X
ทฤษฏีบท 3 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม ที่มีสมบัติการจัดหมู่ภายใต้
d qf เป็ นการแปลงภายนอกของ X สาหรับทุก ๆ q  X
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พิสูจน์ ให้ X เป็ นพีชคณิต G เทียม ที่มีสมบัติการจัดหมู่แล้ ว และ x, y, q  X
เนื่องจาก d qf ( x  y ) = f ( x  y ) q
=

( f ( x)

= f ( x)

f ( y )) q

( f ( y)

q)

: บทนิยาม 4
: บทนิยาม 7

= f ( x ) d qf ( y )

: บทนิยาม 5

จะได้ วา่ d qf ( x  y ) = f ( x ) d qf ( y ) สาหรับทุก ๆ x, y, q  X
ดังนัน้ d qf เป็ นการแปลงภายนอกของ X
ทฤษฎีบท 4 ให้ X เป็ นพีชคณิต G เทียม จะได้ ว่า
1) ถ้ า d qf เป็ นการแปลงภายนอก f q ของ X แล้ ว d qf ( 0 ) = f ( x ) d qf ( x )
สาหรับทุก ๆ x  X
2) ถ้ า d qf เป็ นการแปลงภายใน f q ของ X แล้ ว d qf ( 0 ) = d qf ( x ) f ( x )
สาหรับทุก ๆ x  X
พิสูจน์ 1) ให้ x  X สมมติว่า d qf เป็ นการแปลงภายนอก f q ของ X
เนื่องจาก d qf ( 0 )  ( f ( x ) d qf ( x ) ) = d qf ( 0 )  ( d qf ( x  x ) )
= d qf ( 0 )  d qf ( 0 )
=0

: บทนิยาม 5
: บทนิยาม 2 ข้ อ 1
: บทนิยาม 2 ข้ อ 1

โดยทฤษฏีบท 2 ข้ อ 2 จะได้ ว่า d qf ( 0 ) = f ( x ) d qf ( x ) สาหรับทุก ๆ x  X
ดังนัน้ d qf ( 0 ) = f ( x ) d qf ( x )
2) ให้ x  X สมมติว่า d qf เป็ นการแปลงภายใน f q ของ X

เนื่องจาก d qf ( 0 )  ( d qf ( x ) f ( x ) ) = d qf ( 0 )  ( d qf ( x  x ) ) : บทนิยาม 5
= d qf ( 0 )  d qf ( 0 )
=0

: บทนิยาม 2 ข้ อ 1
: บทนิยาม 2 ข้ อ 1

โดยทฤษฏีบท 2 ข้ อ 2 จะได้ ว่า d qf ( 0 ) = d qf ( x ) f ( x ) สาหรับทุก ๆ x  X
ดังนัน้ d qf ( 0 ) = d qf ( x )  f ( x )

ทฤษฎีบท 5 ให้ ( X , , , 0 ) เป็ นพีชคณิต G เทียม และ d qf การแปลง f q ของ X
ถ้ า f ( x )

d qf ( y ) = 0 หรื อ d qf ( x ) f ( y ) = 0 สาหรับทุก ๆ x, y  X

แล้ ว d qf เป็ นการแปลงปรกติเทียม

พิสูจน์ ให้ x, y  X สมมติว่า f ( x )

d qf ( y ) = 0 หรื อ d qf ( x ) f ( y ) = 0

เนื่องจาก d qf เป็ นการแปลง f q ของ X จะได้ วา่

d qf ( x  y ) = f ( x ) d qf ( y ) = d qf ( x )
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ถ้ า f ( x )

d qf ( y ) = 0 จะได้ วา่

d qf ( 0 ) = d qf ( x  x )
= f ( x)
= 0

: บทนิยาม 2 ข้ อ 1

d qf ( x )

: บทนิยาม 5

และถ้ า d qf ( x ) f ( y ) = 0 จะได้ วา่
d qf ( 0 ) = d qf ( x  x )

: บทนิยาม 2 ข้ อ 1

= d qf ( x ) f ( x )
= 0

: บทนิยาม 5

นัน่ คือ d qf เป็ นการแปลงภายปรกติเทียม
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากงานวิจัยนีท้ าให้ เราได้ สมบัติบางประการของพีชคณิ ต G เทียม และยังได้ ทฤษฎีของการแปลง
f q บนพี ช คณิ ต G เที ย ม แต่ ยั ง มี พี ช คณิ ต อื่ น ๆ ที่ น่ า สนใจอี ก มากมาย เช่ น พี ช คณิ ต Q ที่ ยั ง ไม่ มี นั ก
คณิตศาสตร์ ได้ ศกึ ษาการแปลงในแบบต่าง ๆ บนพีชคณิต G เทียม
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สมบัติบางประการของกึ่งกลุ่ม - KS
Some Properties of KS-Semigroup
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บทคัดย่ อ
ในบทความวิจยั นี ้จะศึกษาสมบัติบางประการของกึ่งกลุ่ม – KS
คาสาคัญ: กึ่งกลุ่ม; พีชคณิต - BCK
Abstract
In this project, we study some properties of KS-semigroup.
Keywords: Semigroup; BCK – algebra
บทนา
ในปี 1966 Y. Imai และ K. Iséki แนะนาพีชคณิต - BCK และพีชคณิต-BCI [3,4] เป็ นที่ทราบกันว่าพีชคณิต BCK เป็ นคลาสย่อยของพีชคณิต - BCI ใน [1,2] ในปี 2006 Kim ได้ แนะนากึง่ กลุ่ม - KS ในบทความนี ้จะ
พิจารณาสมบัติตา่ ง ๆ ของกึ่งกลุ่ม - KS เพิ่มเติม
ความรู้พนื ้ ฐาน
บทนิยาม 1 ให้ เป็ นเซตใด ๆ ที่ไม่เป็ นเซตว่าง และ เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน จะเรี ยก
ว่า
กึ่งกรุ ป (Semigroup) ก็ต่อเมือ่
(1)
มีสมบัติปิด นัน่ คือ
สาหรับทุกๆ
(2)
มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ นัน่ คือ
สาหรับทุกๆ

ตัวอย่ าง 1 ให้

และ เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน กาหนดโดย
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จะเห็นว่า
เป็ นกึ่งกลุ่ม
บทนิยาม 2 [3] ให้ เป็ นเซตใดๆที่ไม่เป็ นเซตว่าง และ เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน และ เป็ นค่าคงที่
จะเรี ยก
ว่า พีชคณิต - BCK (BCK - algebra) ถ้ าสอดคล้ องกับเงื่อนไขต่อไปนี ้ สาหรับทุกๆ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) ถ้ า
และ
แล้ ว
กาหนดความสัมพันธ์ บน โดยที่
ก็ต่อเมื่อ
สาหรับทุก ๆ
หมายเหตุ 1 ต่อไปจะเขียน
แทน
สาหรับทุก ๆ
ตัวอย่ าง 2 ให้
และ เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน กาหนดโดย

จะเห็นว่า
เป็ นพีชคณิต - BCK
บทนิยาม 3 ให้ เป็ นเซตใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นเซตว่าง และ กับ เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน และ เป็ น
ค่าคงที่ จะเรียก
ว่า กึ่งกลุ่ม - KS (KS - semigroup) ถ้ าสอดคล้ องกับเงื่อนไขต่อไปนี ้ สาหรับทุกๆ
(1)
(2)
(3)
ตัวอย่ าง 3 ให้

เป็ นกึ่งกลุ่ม
เป็ นพีชคณิต - BCK
และ
และ กับ เป็ นการดาเนินการทวิภาคบน กาหนดโดย
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จะเห็นว่า
เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS
บทนิยาม 4 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS และ เป็ นเซตย่อยที่ไม่เป็ นเซตว่างของ จะเรี ยก ว่า มีเสถียรภาพ
ทางซ้ าย (มีเสถียรภาพทางขวา) บน ถ้ า
(
) เมื่อ
,
และจะกล่าวว่า
มีเสถียรภาพ บน ถ้ า มีเสถียรภาพทางซ้ าย และ ทางขวาบน
บทนิยาม 5 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS และ เป็ นเซตย่อยที่ไม่เป็ นเซตว่างของ จะเรี ยก ว่า
ไอดีลทางซ้ าย (ไอดีลทางขวา) ถ้ าสอดคล้ องกับเงื่อนไขต่อไปนี ้ สาหรับทุกๆ
(1) มีเสถียรภาพทางซ้ าย (มีเสถียรภาพทางขวา)
(2) ถ้ า
และ
แล้ ว
กาหนดเซต
โดย
บทนิยาม 6 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS และ เป็ นเซตย่อยที่ไม่เป็ นเซตว่างของ จะเรี ยก ว่าเป็ น พีชคณิตย่อย
(Subalgebra) ของ ถ้ า
และ
สาหรับทุกๆ
กาหนดให้ ศนู ย์กลางของกึง่ กลุ่ม - KS ซึง่ แทนด้ วย
โดยที่
บทนิยาม 7 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS จะกล่าวว่า เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS แบบเข้ ม ถ้ า
สาหรับทุกๆ
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ในหัวข้ อนี ้จะพิจารณาสมบัติบางประการของกึ่งกลุ่ม - KS
ทฤษฎีบท 1 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS แล้ วข้ อความต่อไปนี ้เป็ นจริง สาหรับทุกๆ
(1)
และ
(2) ถ้ า
แล้ ว
และ
(3)
พิสูจน์ (1) ให้
พิจารณา
; บทนิยาม 2 ข้ อ (3)
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
; บทนิยาม 2 ข้ อ (3)
และ พิจารณา
; บทนิยาม 2 ข้ อ (3)
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; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
; บทนิยาม 2 ข้ อ (3)
ดังนัน้
(2) ให้
สมมติวา่
เนื่องจาก
พิจารณา

และ
จะแสดงว่า
จะได้ ว่า

และ
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
;
; ทฤษฎีบท 1 ข้ อ (1)
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
;
; ทฤษฎีบท 1 ข้ อ (1)

และ พิจารณา

ดังนัน้
นัน่ คือ
(3) ให้
จะแสดงว่า
พิจารณา

และ
และ

; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
ดังนัน้
ทฤษฎีบท 2 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS แล้ ว
พิสูจน์ ให้
และ
จะได้ วา่

มีเสถียรภาพบน
; ทฤษฎีบท 1 ข้ อ (1)
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
;
; ทฤษฎีบท 1 ข้ อ (1)
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
;

และ

ดังนัน้
มีเสถียรภาพบน
ทฤษฎีบท 3 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS แล้ ว
พิสูจน์ ให้
และ

เป็ นพีชคณิตย่อยของ
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แล้ ว
พิจารณา

และ

จะแสดงว่า

และ
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
;
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)

นัน่ คือ
พิจารณา

;
;
;
;
;

เป็ นกึ่งกรุป
เป็ นกึ่งกรุป
เป็ นกึ่งกรุป

นัน่ คือ
ดังนัน้
เป็ นพีชคณิตย่อยของ
ทฤษฎีบท 4 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม - KS แบบเข้ ม แล้ วข้ อความต่อไปนี ้เป็ นจริง
(1)
;
(2)
ก็ต่อเมือ่
;
พิสูจน์ (1) ให้
จะแสดงว่า
นัน่ คือต้ องแสดงว่า
พิจารณา
; บทนิยาม 7
;
เป็ นกึ่งกลุ่ม
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
; บทนิยาม 7
; บทนิยาม 2 ข้ อ (3)
; ทฤษฎีบท 1 ข้ อ (1)
ดังนัน้
;
(2) ให้
( ) สมมติวา่
พิจารณา

นัน่ คือ

นัน่ คือ
; บทนิยาม 7
; สมมติฐาน

( ) สมมติวา่
พิจารณา
ดังนัน้

จะแสดงว่า

นัน่ คือ

ก็ต่อเมื่อ

จะแสดงว่า

;

ทฤษฎีบท 5 ให้ เป็ นกึ่งกลุ่ม – KS แบบเข้ ม แล้ วข้ อความต่อไปนี ้เป็ นจริง
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(1) ถ้ า
(2) ถ้ า
พิสูจน์ (1) สมมติว่า
จะแสดงว่า
พิจารณา

ดังนัน้
(2) สมมติว่า
พิจารณา

แล้ ว
;
แล้ ว
;
จะได้ ว่า
นัน่ คือต้ องแสดงว่า
; บทนิยาม 7
;
เป็ นกึ่งกลุ่ม
; บทนิยาม 3 ข้ อ (3)
; บทนิยาม 7
; บทนิยาม 7
; สมมติฐาน
; ทฤษฎีบท 1 ข้ อ (1)
จะแสดงว่า
; บทนิยาม 7
; สมมติฐาน
; บทนิยาม 2 ข้ อ (3)

ดังนัน้

สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากงานวิจยั นี ้ทาให้ เราได้ สมบัตบิ างประการของกึ่งกลุม่ - KS แต่ยงั มีสมบัติอนื่ ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น
การแปลงของกึง่ กลุ่ม - KS
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การพัฒนาระบบจองห้ องพักออนไลน์ กรณีศึกษาหอพักกุลศรี
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้ องพักออนไลน์ กรณีศึกษาหอพักกุลศรี
โดยใช้ โปรแกรม WordPress เพื่ อออกแบบ พัฒ นา และจัด การการจองออนไลน์ หอพัก กุลศรี ให้ บ ริ ก ารแก่
นักศึกษาใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช และบุลคลทั่วไป โดยระบบนีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ส่วน 1) ผู้ดูแล
ระบบ สามารถจัดการข้ อมูลในการจองห้ องพักออนไลน์ ข้ อมูลผู้เช่า รวมไปถึงการอนุมัติ แก้ ไขและยกเลิกการ
จองห้ องพักออนไลน์ ซึ่งทาให้ เกิดความสะดวกในการทางานของเว็บไซต์การจองห้ องพักออนไลน์ การจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ท าให้ ระบบเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) ผู้ ใช้ บ ริ ก าร สามารถจองห้ องพั ก ออนไลน์ ตรวจสอบ
รายละเอียดข้ อมูลห้ องพัก สถิติที่ใช้ ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ ้นโดยผู้เข้ าใช้ งานเว็บไซต์ จานวน 50 คน การประเมินคุณภาพระบบ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.65, S.D. = 0.61)
คาสาคัญ: โปรแกรมเวิร์ดเพลส; เว็บไซต์; จองห้ องพักออนไลน์; หอพักกุลศรี
Abstract
The study's objective was to design and develop an online booking system in the Kulsri
dormitory using the WordPress program to design, develop, and manage online booking. The Kulsri
dormitory, which is near Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, service to students and people.
This system to divide into two parts: 1) admin; management to online booking, management to
renter, submit, edit and cancel to booking, which increases work efficiency by data storage,
convenience, and information are correct 2) user; online booking and check to room detail. The
statistics used in the research were percent, mean and standard deviation. The result of the research
found that the online booking quality by data user 50 people was a high level
( = 4.65, S.D. = 0.61)
Keywords: WordPress program; Website; Online booking; Kulsri dormitory
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บทนา
ปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันและมีบทบาทสาคัญ ในการซื ้อขายสินค้ า
ธุรกิจหอพักเป็ นหนึ่งในธุรกิจบริ การที่นาอินเตอร์ เน็ตมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจองห้ องพักผ่านอินเตอร์ เน็ต
การจองห้ องพั ก ออนไลน์ เป็ น การขยายกลุ่ ม เป้ า หมายของธุ ร กิ จ หอ พั ก เพิ่ ม มากขึ น้ ทั ง้ ยั ง สามารถช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์หอพักพักและบริการได้ อย่างรวดเร็ว
หอพักกุลศรี สร้ างเมื่อประมาณ 20 ปี ตั ้งอยู่ซอยนายฉ่า ต.ท่างิ ้ว อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช เป็ นหอพัก
ห้ องแถวที่อยู่ถัดกันมี 3 แถว 16ห้ อง โดยมีนายสมรักษ์ กุลศรี เป็ น เจ้ าของหอพัก ซึ่ง ได้ สร้ างหอพักไว้ สาหรั บ
นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป หอพักนี ้มีเจ้ าของหอเป็ นผู้ดแู ลอยู่แค่คนเดียวและไม่มีป้ายชื่อหอและไม่มีป้ายโฆษณา
ทาให้ ไม่สามารถเจาะกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการหอพักได้ การประชาสัมพันธ์หอพักยังเป็ นเรื่ องที่ย่งุ ยากที่จะทาให้
เป็ นที่ร้ ูจกั แก่นกั ศึกษาหรื อบุคคลทัว่ ไป และเจ้ าของหอพักก็ต้องการให้ มีการจัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่เพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการใช้ บริการหอพักผ่านทางเว็บไซต์ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ างมากขึ ้น
ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบจองห้ องพักขึ ้นมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ จัดทาระบบห้ องพักให้
ง่ายในการใช้ งาน และความสะดวกรวดเร็ วในการเข้ ามาติดต่อห้ องพัก สามารถใช้ งานได้ ตามความต้ องการแก่
ผู้ใช้ งาน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองที่พกั
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ ระบบการจองหอพัก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ณัฐชนก เอี่ ยมครองและคณะ(2561) ระบบการจัดการห้ องพักรายเดือน หอพักราชพฤกษ์ ระบบนี ้
จัดทาขึ ้นเพื่อลดปั ญหาความซ ้าซ้ อนในการจัดเก็บข้ อมูล และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการทางาน โดยระบบ
จะมีการทางานในส่วนของการเพิ่มข้ อมูล ลบข้ อมูล แก้ ไขข้ อมูล และค้ นหา ข้ อมูล และให้ ลูกค้ าได้ รับบริ การที่
สะดวกรวดเร็ ว โดยการใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 ระบบจัด การฐานข้ อ มูล Microsoft SQL
Server 2008 ในการพัฒ นาระบบ ผลที่ ได้ รับ ระบบการ จัดการห้ องพักรายเดื อน หอพักราชพฤกษ์ สามารถ
ทางานได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ช่วยลดปั ญ หาความ ซา้ ซ้ อนในการจัด เก็บ ข้ อมูลต่ างๆ บอกถึ งสถานะและ
รายละเอียดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของห้ องพักแก่ลกู ค้ า และลูกค้ าได้ รับบริการที่ดีสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น
ธีรพล ด่านวิริยะกุล(2549) ได้ พฒ
ั นาระบบการจองห้ องพักผ่านเว็บเซอร์ วิส กรณีศกึ ษาโลลิต้าบังกะโล
เกาะสมุย โดยการประยุกต์ใช้ เว็บเซอร์ วิส ซึ่งพัฒนาโดยภาษา PHP และภาษา HTML ร่วมกับระบบฐานข้ อมูล
MySQL และออกแบบระบบโดยใช้ ภาษา UML เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับนักท่องเที่ยวและเอเยนซี่ที่มา
ติดต่อกับทาง บังกะโล ระบบดังกล่าวสามารถให้ บริการกับนักท่องเที่ยวและเอเยนซี่ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต โดย
ระบบสามารถนามา ช่วยบริ หารจัดการ การจองห้ องพักได้ ดียิ่งขึ ้น และระบบที่พฒ
ั นานี ้มีประสิทธิภาพโดยรวม
อยู่ในระดับดี สามารถนาไป ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สุธีรา พึ่งสวัสดิ์และคณะ(2552) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ระบบจองห้ องพัก กรณีศกึ ษา
สมุยเมอร์ เมด รี สอร์ ท”งานวิจัยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบจองห้ องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์ เมด รี
สอร์ ท โดยอาศัยหลักการของ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้ บริ การตลาดกลางสาหรับการจองห้ องพักเพื่อ
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อานวยความสะดวกให้ กับลูกค้ าได้ สามารถ เลือกใช้ บริการจองห้ องพักได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยังเป็ นการเพิ่ม
ช่อ งทางการจองห้ องพักให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึน้ ผลการประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.86 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) แสดงให้ เห็นว่าระบบที่ พัฒนาขึ ้นมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับ ดี และผลการประเมิ น จากผู้ใช้ ระบบจ านวน 20 คน ได้ ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.90(ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75) แสดงให้ เห็นว่าระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี
วิธีการวิจัย
1. ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
1.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ และกาหนดปั ญหาของระบบจัดการหอพักกุลศรี
1.2 จากการศึกษา โดยวิเคราะห์ โดยแผนภาพกระแสข้ อมูลระดับภาพ (Context Diagram) แผนภาพ
การไหลของ ข้ อมูล (Data flow Diagram)
1.3 การออกแบบระบบ การออกหน้ าเว็บไซต์ เพื่อนาไปเป็ นตาอย่างในการทาเว็บไซต์ ซึง่ หน้ าเว็บไซต์
จะประกอบไปด้ วย เมนูต่าง ๆ ได้ แก่ หน้ าแรก ขันตอนการสั
้
ง่ จองห้ องพัก ห้ องพัก จองห้ องพัก แจ้ งการชาระเงิน
และ ติดต่อเรา
1.4 การพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้ ใช้ โปรแกรม WordPress เป็ นโปรแกรมที่ใช้ สร้ างหรื อจัดการเนือ้ หา
บนอิ น เตอร์ เน็ ต โดย ไม่ ต้ อ งเขี ย นภาษา PHP หรื อ HTML ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารท าเว็ บ ไซต์ นัน้ ง่ า ย รวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
1.5 การทดสอบระบบจองห้ องพักออนไลน์ เช่น ทดสอบการเพิ่ม ลบ และแก้ ไขข้ อมูล เพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจให้ กบั ผู้ใช้ งาน หากระบบผิดพลาด ก็จะมีการแก้ ไขระบบโดยดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ที่ตรวจพบเพื่อให้
ระบบสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ติดตั ้งระบบ หลังจากได้ ทาการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในระบบแล้ ว ก็จะทาการติดตั ้งระบบ โดยผ่านการขึ ้นโฮสต์
เพื่อให้ เจ้ าของหอพักหรื อผู้ที่ต้องการใช้ งานเข้ าไปใช้ งานหรื อเยี่ยมชมเว็บไซต์
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 การพัฒนาเว็บไซต์จองห้ องพักออนไลน์ กรณีศกึ ษาหอพักกุลศรี
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจระบบระบบจองห้ องพักออนไลน์
3. สถิติท่ใี ช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบค่า โดยนาผลที่ได้ เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน (Likert, 1932) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้ อยที่สดุ
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการข้ อมูลห้ องพัก
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้ อมูล ห้ องพัก ด้ วยแผนภาพ Context Diagram สามารถ
แสดงการ ออกแบบระบบตามภาพที่ 1 ได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 1 แผนภาพ Context Diagram
จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบทของระบบงานใหม่ ซึง่ ผู้ดแู ลระบบมีสิทธิในการเข้ าใช้ งานระบบ โดย
สามารถจัดการข้ อมูลห้ องพัก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัง่ จองห้ องพัก การชาระเงิน
2. ผลการการพัฒนาระบบจองห้ องพักออนไลน์ หอพักกุลศรี
จากการศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์จองห้ องพักออนไลน์ กรณีศกึ ษาหอพักกุลศรี ผู้วิจยั ได้ ทาการ
วิเคราะห์ โดยได้ จัดทาเป็ น Context Diagram, E-R Diagram การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการหอพัก
แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยในระบบจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนได้ แก่
1. ผู้ดแู ลระบบ (เจ้ าของหอพัก) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ ไขข้ อมูลรายละเอียดห้ องพัก และสามารถแก้ ไขเม
นุต่างๆภายในเว็บเว็บไซต์ โดยในการเข้ าไปในเว็บไซต์ ผู้ดูแลต้ องทาการ Login ก่อน เพื่อเข้ าสู่การแก้ ไข และ
ผู้ดแู ลระบบ

565

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ภาพที่ 2 แสดงหน้ าแรกของผู้ดแุ ลระบบ
จากภาพที่ 2 แสดงหน้ าผู้ดแู ลระบบสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ ไข ข้ อมูลรายละเอียดในแต่ละหน้ าได้

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดห้ องพัก
จากภาพที่ 3 แสดงหน้ าผู้ดแู ลระบบสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ ไข ข้ อมูลรายละเอียดห้ องพักได้
2. ผู้ใช้ ระบบ สามารถดูเมนูในเว็บไซต์ ประกอบด้ วย หน้ าแรก ขันตอนการสั
้
ง่ จองห้ องพัก ห้ องพัก จอง
ห้ องพัก แจ้ งการชาระเงิน ติดต่อเรา

ภาพที่ 4 แสดงหน้ าแรกของผู้ใช้ งาน
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จากภาพที่ 4 แสดงหน้ าแรกของผู้ใช้ งาน สามารถใช้ งานเมนูในเว็บไซต์ รวมถึงการเลือกจองห้ องพัก
3. ประสิทธิภาพด้ านความพึงพอใจผู้ใช้ ระบบ
ผู้วิจยั ดาเนินการสอบถามการพัฒนาระบบจองห้ องพักออนไลน์หอพักกุลศรี ของผู้ใช้ บริการ จากนันน
้ า
ผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย ค่าสถิติพืน้ ฐานเทียบกับเกณฑ์ และสรุปผล แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของผู้ใช้ งานระบบที่มีความพึงพอใจใน การใช้ งานระบบ ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านคุณภาพของเนื ้อหา
ด้ านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ของผู้ใช้ งานระบบจานวน 50 คน
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ
รายการ
1.ด้ านความรวดเร็ว
2.ด้ านคุณภาพของเนื ้อหา
3.ด้ านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ตารางที่ 1

4.43
4.50
4.55

S.D.
0.58
0.60
0.59

ระดับ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ

โดยรวม
4.65
0.61
มากที่สดุ
จากตารางที่1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาระบบจองห้ องพักออนไลน์หอพักกุลศรี
พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวเว็บไซต์มีความ
สวยงาม การทางานมีความรวดเร็ ว ไม่ยุ่งยาก ระบบมีความถูกต้ อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุก ๆ
รายการ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผล
จากทางผู้วิจัยได้ จัดทาการพัฒ นาระบบจองห้ องพักออนไลน์ หอพักกุลศรี ขึน้ มานัน้ ทางผู้วิจัยได้ มี
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับหอพัก เพื่อทาการเก็บข้ อมูล ในการนามาใช้ เพื่อพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลห้ องพัก
ข้ อมูลการจอง จึงได้ นามาทาการวิเคราะห์ถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ และโปรแกรม
ที่ทางผู้วิจยั จัดทาได้ นามาพัฒนาระบบในครั่งนี ้ ได้ แก่ โปรแกรม WordPress ใช้ สาหรับทาให้ ออกแบบเว็บไซต์
ได้ ง่าย และมีประสิทธิภาพ
เมื่อทาการศึกษาข้ อมูลของการพัฒนาระบบจองห้ องพักออนไลน์หอพั กกุลศรี อย่างละเอียดแล้ ว ทาง
ผู้วิจยั จัดทาได้ ทาการออกแบบหน้ าจอของแต่ละเมนูขึ ้น โดยการออกแบบหน้ าจอจะคานึงถึงการใช้ งานของผู้ใช้
ระบบเป็ นหลัก
ข้ อเสนอแนะ
1.ควรมีระบบประเมินระบบออนไลน์เพื่อจะได้ ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้ บริการ
2.การออกแบบหน้ าตาโปรแกรม ควรออกแบบหน้ าตาโปรแกรมให้ ใช้ งานง่ายไม่ซบั ซ้ อน
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3.สาหรับในการพัฒนาระบบนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่นกั วิเคราะห์และออกแบบระบบควรมี
การจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ เพื่อให้ ได้ ระบบที่ใช้ งานได้ สอดคล้ องกับการทางานจริง
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี ้ สาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดีเพราะได้ รับความอนุ เคราะห์จากนายสมรักษ์ กุลศรี เจ้ าของหอพักกุล
ศรี ที่ได้ ให้ ความร่วมมือในการทาวิจยั ครัง้ นี ้
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การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ร่วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริมผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
The development of online computer lessons with Project-based model to the creative
product with technology three courses in Application development
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยน
ด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ อ อนไลน์ 4) เพื่ อ ประเมิ น ผลงานสร้ างสรรค์ ข องผู้ เ รี ย นหลัง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ร่วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 39 คน โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ซึ่งได้ มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากเป็ นห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครั ง้ นี ้ ประกอบไปด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพบทเรี ยน
แบบทดสอบ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบประเมินผลงานสร้ างสรรค์ ดาเนินการตามขันตอนการวิ
้
จยั ตามรูปแบบ
ของ ADDIE Model ผลการวิ จัยพบว่ าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ อ อนไลน์ ที่ พัฒ นาขึน้ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพเท่ากับ
84.25/88.07 ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และคุ ณ ภาพของผลงานสร้ างสรรค์ โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ดี (𝑥̅ = 3.95, S.D. = 0.69) สรุ ป ได้ ว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ ้น สามารนไปใช้ ในวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชันได้
คาสาคัญ: การพัฒนาบทเรี ยนบนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์; โครงงานเป็ นฐาน; ผลงานสร้ างสรรค์
Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to development of online computer lesson
with Project-based model to creative product, 2) to find the efficiency of the Online Computer lesson,
3) to compare the students learning achievement before and after learning with Online Computer
lesson, and 4) to evaluate the creative products of students after learning with Project-based model.
The Sample group, selected using Simple Random Sampling by drawing out one classroom, was 39
students of Rajavinit Mathayom school, studying Technology three in the second semester of
academic year 2020. The research instruments consisted of Online Computer lesson, lesson quality
569

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

evaluation form, pre-test/post-test, creative products of students evaluation form, The research
methodology using the ADDIE model. The results were as follows: the finding indicated that the
efficiency of the online computer lesson was 84.25/88.07, the study also revealed that the students
had more learning achievement after studying with the PjBL model than before. The finding was
statistically significant at the level of .05, and the quality of students’ creative products produced after
studying with the PjBL model was at the good level (𝑥̅ = 3.95, S.D. = 0.69). In conclusion, the Online
computer lesson can used in Technology 3 course in Application development.
Keywords: Online Computer lesson; Project-Based Learning; Creative product
บทนา
ประเทศไทยเข้ าสู่ยุค 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้ อม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว ทาให้ คนในชาติต้องได้ รับ
การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ ด้ วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนให้ ทดั เทียมมาตรฐานสากล
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญถึงการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ได้ ทบทวนมาตรฐานการ
เรี ย นรู้ และตัว ชี ว้ ัด ให้ สอดคล้ อ งกับ สภาพปั จ จุบัน และทางสถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) จึงเข้ ามามีบทบาทให้ แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในสาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ)ให้ การเรี ยนการสอนส่งเสริ มทักษะขัน้ พื ้นฐานในการนาเทคโนโลยีไปสร้ างนวัตกรรมอย่างมีความคิด
สร้ างสรรค์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาแอปพลิเคชันหรื อโครงงานด้ านคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของประเทศ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2560) โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างผลงาน ไม่ว่าจะเป็ นชิ ้นงาน ผลงานหรื อโครงงานเป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มให้ บรรลุ
เป้าหมายของการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้ านทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้ องกับทักษะความคิด
สร้ างสรรค์ ซึง่ ความคิดสร้ างสรรค์จะนาไปสู่การสร้ างผลงานสร้ างสรรค์เป็ นประโยชน์ต่อประเทศ
การจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนราชวินิต มัธยม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 1
หลัก สูต รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ก าหนดให้ นักเรี ยนระดับ
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ให้ ไ ด้ เ รี ย นวิ ช าเทคโนโลยี 3 ในปี ก ารศึก ษา 2563 ตามมาตรฐานกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาตรฐานการเรี ยนรู้ ว 4.2 วิทยาการคานวณจากการจัดการเรี ยนการสอนในหน่วย
การเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน เป็ นหน่วยการเรี ยนรู้ที่สาคัญที่ผ้ เู รี ยนต้ องใช้ สื่อการเรี ยนการสอนทีม่ ี
คุณภาพ ต้ องมุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนสร้ างชิ ้นงานและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาแอปพลิเคชันบูรณาการร่ วมกับ
วิ ช าอื่ น ๆ ที่ จ ะน าไปสู่ก ารต่ อ ยอดสร้ างสรรค์ ผลงานในอนาคตได้ (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ผู้วิจยั จัดการเรี ยนการสอนวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน พบว่า
ผู้เรี ยนจานวน 156 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินผลงานทัง้ 5 ด้ าน ๆ ละ 4 คะแนน คือ 1) การเรี ยกใช้ เครื่ องมือ
มีค่าเฉลี่ย 3.91 2) การสร้ าง Block คาสั่ง มีค่าเฉลี่ย 3.56 3) มีความเรี ยบร้ อย มีค่าเฉลี่ย 2.73 4) ความคิด
สร้ างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 1.50 และ 5) ความตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.20 จากคะแนนค่าเฉลี่ยดังกล่าวพบว่า
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ความคิดสร้ างสรรค์มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ อันเนื่องมาจากสภาพการเรี ยนเป็ นปฏิบตั ิตามงานที่ได้ รับมอบหมาย
จบเป็ นเรื่ องๆ ผู้เรี ยนจึงสามารถปฏิบตั ิได้ เพียงตามที่ผ้ ูสอนสาธิตเท่านัน้ รูปแบบงานจึงเป็ นการลอกเลียนแบบ
ผู้สอน ผลงานจึงไม่มีความแตกต่างหรื อแปลกใหม่
ผู้วิ จัย ปั ญ หาดัง กล่ า วที่ พ บในชัน้ เรี ย นประชุม ชุม ชนการเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community : PLC) ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และร่ วมกันปรึ กษาปั ญหาเพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ ปัญหาร่วมกัน โดยเน้ นการเรี ยนการสอนกระบวนการเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้ นในผู้เรี ยนสร้ าง
ชิน้ งานหรื อผลงานผ่านรู ป แบบเรี ยนรู้ คือ การจัดการเรี ยนรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน (ProjectBased Learning) ซึง่ เป็ นการเรี ยนการสอน โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมกันเลือกทาโครงการที่ตนเองสนใจ โดยร่วมกัน
สารวจ สังเกต และกาหนดเรื่ องที่ตนสนใจ วางแผนในการทาโครงการร่ วมกัน ศึกษาหาข้ อมูลความรู้ ที่จาเป็ น
และลงมือปฏิบตั ิตามแผน (ทิศนา, 2561)
การที่ครูผ้ สู อนจะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ ครูควรมีสื่อการเรี ยนรู้หรื อ สิ่งสนับสนุน
เข้ า มาช่ วยจัดการเรี ย นการสอนอย่ างการน าเทคโนโลยี เข้ ามาช่ว ยในการจัดกิ จกรรม การเรี ย นการสอนที่
หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู้ผ่านวิดีโอ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการจัดการเรี ยนรู้บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เพราะปั จจุบนั ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว และการที่ครูนาสื่อเทคโนโลยีมาช่วย
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ จัดเป็ นห้ องเรี ยนให้ กับผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึง บทเรี ยนได้ ทุกที่ ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ ได้ และการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนผ่านเครื อ ข่าย
อินเทอร์ เน็ต (Web base Instruction) เป็ นกระบวนการการออกแบบการเรี ยนการสอนโดยการจัดห้ องเรี ยน
เสมือนจริงที่จาลองสภาพชันเรี
้ ยนปกติ เป็ นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้เรี ยน ผู้สอนจะออกแบบการเรี ยนรู้ให้
ผู้เ รี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มูลความรู้ จากเครื อ ข่ ายต่ าง ๆ ในคอมพิ ว เตอร์ ที่สาคัญ ได้ แก่ World Wild Web โดยอาศัย
โปรแกรมไฮเปอร์ มีเดีย โดยการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผู้สอนจะต้ องมีการออกแบบการ
เรี ยนโดยมีการวิเคราะห์ และกาหนดเนือ้ หาสาระ แนวคิด วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมทัง้
จัดระบบระเบียบการใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนให้ ได้ ประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น (ทิศนา, 2561)
จากเหตุผลดังกล่ าว ผู้วิ จัย จึ งจัด ทาพัฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ อ อนไลน์ ร่ วมกับรู ป แบบการเรี ยนรู้
โครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่งเสริมการ
ทางานเป็ นกลุ่ม เปิ ดโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันช่วยให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ระหว่างการลงมือปฏิบตั ิ
จาก สถานการณ์ จริ ง นักเรี ยนสามารถร่ วมกันสร้ างสรรค์ผลงานและนาเสนอผลงานที่ร่วมกันจัดทาขึน้ ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ เกิดผลงานสร้ างสรรค์
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ร่วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ น
ฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
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3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์
4. เพื่อประเมินผลงานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับรู ปแบบ
การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเค
ชัน
สมมติฐานงานวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีค่าตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึน้
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลงานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นอยู่ในระดับดี
กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้เรี ยนมีคะแนนด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์
ต่ากว่าเกณฑ์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับ
รูปแบบการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
เพื่อส่งเสริมผลงานสร้ างสรรค์
รายวิชาเทคโนโลยี 3
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ประสิทธิภาพ
ของบทเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
ผลงานสร้ างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้ อง 7 ถึง 12 จานวน 6 ห้ องเรี ยน จานวน 240
คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้ อง 7 จานวน 1 ห้ อง 39 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชาเทคโนโลยี 3 ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2563 ซึ่งได้ มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับ สลากเป็ น
ห้ องเรี ยน จานวน 1 ห้ องเรี ยน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้ น คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
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2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ที่พัฒนาขึน้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ ้น 3) ผลงานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วย
รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น
ด้ านเนือ้ หา
เนือ้ หาที่ผ้ ูวิจัยนามาใช้ สาหรับการทาวิจัยในครัง้ นี ้ คือ เนือ้ หาในรายวิชาเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ว
23105 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน มีดงั ต่อไปนี ้
1) ขันตอนการพั
้
ฒนาแอปพลิเคชัน
2) สร้ างโปรเจ็คแอปพลิเคชันด้ วยโปรแกรม Kodular
3) สร้ างแอปพลิเคชัน “Hello Kodular”
4) สร้ างแอปพลิเคชัน “Learning App”
5) สร้ างแอปพลิเคชัน “BMI Calculator”
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั โดยใช้ ขนตอนตามวิ
ั้
ธีการเชิงระบบ (System Approach) หรื อ ADDIE Model
ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดลองใช้ และ 5) การ
ประเมินผล (มนต์ชยั เทียนทอง, 2554)
1. ขันวิ
้ เคราะห์ (Analysis)
1.1 เริ่มต้ นจากการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ จากตารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
วิเคราะห์เนื ้อหา แล้ วนามาประกอบการกาหนดสมรรถนะที่ต้องการเพื่อนาไปวิเคราะห์งาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะห์งาน รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ลาดับ
สมรรถนะที่ต้องการ
งาน
1
การพัฒนาแอปพลิเคชัน
อธิบายขันตอนการพั
้
ฒนาแอปพลิเคชัน
สร้ างโปรเจ็คแอปพลิเคชันด้ วยโปรแกรม Kodular
สร้ างแอปพลิเคชัน “Hello Kodular”
สร้ างแอปพลิเคชัน “Learning App”
สร้ างแอปพลิเคชัน “BMI Calculator”
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หลังจากวิเคราะห์ งานแล้ วนาไปวิเคราะห์ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้ แก่ ภาคทฤษฎี จานวน 23
วัตถุประสงค์ และภาคปฏิบตั ิจานวน 4 งาน จากนันวิ
้ เคราะห์ผ้ เู รี ยน และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่นามาสนับสนุน
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน และวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
1.2 วิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยนาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ภาคทฤษฎี จ านวน 23 ข้ อ ที่ วิ เ คราะห์ ม าสร้ างแบบทดสอบปรนัย ชนิ ด 4 ตัว เลื อ ก โดยสร้ างแบบทดสอบ
วัตถุประสงค์ละ 3 ข้ อ รวมทังหมด
้
69 ข้ อ แล้ วนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้ องด้ านเนื ้อหา
(IOC) มีค่าความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้ วนาไปแบบทดสอบทดลอง (Try Out) กับผู้เรี ยนที่เคย
เรี ยนเรื่ องนีม้ าแล้ ว จานวน 30 คน เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ประกอบด้ วย ค่าความ
ยากง่าย (Difficulty) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และอานาจจาแนก (Discrimination) พบว่ามีค่าตั ้งแต่
0.20 ขึน้ ไป แล้ วนาแบบทดสอบไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตรของ KR-20 พบว่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ คือ 0.95 ซึง่ มีความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับสูงมาก จึงสามารถที่จะนาแบบทดสอบไปใช้ งานได้
2. ขันออกแบบ
้
เป็ นขันตอนในการออกแบบเครื
้
่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ ออกแบบหน้ าจอของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ ออกแบบบทดาเนินเรื่ อง (Story Board) และออกแบบใบประเมินผลต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาเครื่ องมือ
3. ขันพั
้ ฒนา เป็ นขันตอนในการพั
้
ฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
3.1 พัฒนาเอกสารที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยการจัดทาเอกสารประกอบการเรี ยน
โดยให้ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ วิเคราะห์และออกแบบ ซึง่ รายละเอียดดังนี ้
3.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ กับผู้สอนได้ ดาเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการจัดกาเรี ยนการสอนประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนการสอนเนื ้อหาการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทัง้ 5 หน่วยการเรี ยนรู้ และส่วนที่ 2 การ
พัฒนาโครงงาน มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน 6 ขันตอน
้
คือ 1) ขันคั
้ ดเลือกหัวข้ อโครงงาน 2) ขันศึ
้ กษาค้ น
เอกสาร 3) ขันเสนอเค้
้
าโครงของโครงงาน 4) การพัฒนาโครงาน 5) การเขียนรายงาน และ 6) การนาเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูล
3.1.2 ใบเนื อ้ หา สร้ างให้ มี เ นื อ้ หาสาระแต่ ล ะเรื่ อ งสอดคล้ อ งกับ บทเรี ย น และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สาหรับให้ ผ้ เู รี ยนทบทวนหรื อศึกษาเพิ่มเติม
3.1.3 ใบสั่ง งาน ใช้ สาหรั บ วัด ทัก ษะทางด้ า นปฏิ บัติ ห ลัง จากที่ ผ้ ูเ รี ย นได้ ศึ ก ษา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ทงทฤษฎี
ั้
และปฏิบตั ิ เพื่อใช้ สาหรับฝึ กผู้เรี ยนทักษะตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้
3.1.4 ใบแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ใช้ สาหรับวัดผลการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนด
คุณลักษณะบ่งชีค้ ุณภาพของผลงานด้ วยการประเมินผลแบบรู บิค 4 ระดับ (ดีมาก ดี พอใช้ ปรั บปรุ ง ) โดย
ประเด็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้
3.1.5 ใบประเมินผลงานสร้ างสรรค์ ใช้ สาหรับประเมินหลังจากเรี ยนด้ วยรู ปแบบ
โครงงานเป็ นฐาน ประกอบด้ วย 3 ด้ าน อ้ างอิงมาจากแบบประเมิน ผลงานสร้ างสรรค์ของ ศิริพล แสนบุญส่ง
(2560) มาปรับประยุกต์เหมาะสมกับเนื ้อหา
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ด้ านที่ 1 นวภาพ เป็ นการพิจารณากระบวนการใหม่ วิธีการใหม่
ด้ านที่ 2 การแก้ ปัญหา เป็ นการพิจารณาความสามารถในการแก้ ปัญหา ตามสถานการณ์
ด้ านที่ 3 การต่อเติมเสริ มแต่งและการสังเคราะห์ เป็ นการพิจารณาจากความสมบูรณ์ ความประณีต
สวยงามของผลงาน
3.2 พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ด้ วยโปรแกรมออกแบบหน้ าเว็บเพจ ซึง่ ในบทเรี ยน
ประกอบไปด้ วย 1) คู่มือการใช้ บทเรี ยน 2) วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน 3) แบบทดสอบก่อนเรี ยน 3) เนื ้อหาบทเรี ยน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน 5 หน่วย ซึ่งมีสื่อวิดีโอโมชันกราฟิ ก และ วิดีโอสาธิตประกอบบทเรี ยน ใบเนื ้อหา ใบสัง่
งาน แบบทดสอบท้ ายหน่วยเเรี ยน 4) การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน 6 ขันตอน
้
5) แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
โดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทังด้
้ านเนื ้อหา
และด้ านเทคนิค ตามวิธีการของ Likert 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง เหมาะสม และทาการปรับปรุงก่อน
นาไปใช้
4. ขัน้ ทดลองใช้ เป็ นการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการวิจัยนีเ้ ป็ นวิจัยเชิง
ทดลอง ตามรู ป แบบการทดลองแบบกลุ่ม เดี ย ว วัด ก่ อ นหลัง (One Group Pretest Posttest Design) โดยมี
วิธีการดังนี ้
4.1 ปฐมนิ เ ทศผู้เ รี ย น และแนะน าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อมและ
รับทราบวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
4.2 ผู้เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อนาคะแนนไปแบ่งกลุ่มผู้เรี ยนและกาหนดบทบาท
หน้ าที่รับชอบภายในกลุ่ม
4.3 ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน จานวน 18 ชัว่ โมง ผ่านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่
เว็ บ ไซต์ https://s6202042846039.wixsite.com/mysite โดยผู้เ รี ย นศึกษาเนื อ้ หาจ านวน 5 หน่ ว ย แล้ ว ทา
แบบทดสอบท้ ายบทเรี ย น และ ใบสั่ง งาน ส าหรั บ ฝึ ก ปฏิ บัติ และศึ ก ษาการพัฒ นาโครงงาน โดยครู จั ด
สภาพแวดล้ อมให้ ส่งเสริมต่อการผลงานสร้ างสรรค์
4.4 ประเมินผลงานสร้ างสรรค์ และ ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
5. ขัน้ ประเมินผล เป็ นการรวบรวมคะแนนและผลการประเมินจากการดาเนินการ ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างตามบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึน้ และนาผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้
ผลการของการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ร่วมกับรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ผลงานสร้ างสรรค์ รายวิ ช าเทคโนโลยี 3 เรื่ อ ง การพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ซึ่ง ผลการพัฒ นาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ ประเมิน 2 ด้ าน คือ 1) ด้ านเนือ้ หามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 แสดงว่าบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ที่พัฒนาขึน้ ด้ านเนือ้ หามีคุณภาพระดับ มาก และ 2) ด้ านเทคนิค ผลการประเมินด้ าน
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เทคนิคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ ด้ านเทคนิคมีคุณภาพระดับ
มากที่สดุ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ด้ านเนื ้อหาและด้ านเทคนิค
รายการประเมิน
S.D
𝑥̅
1. ด้ านเนื ้อหา
1.1 ด้ านเนื ้อหา
4.57
0.25
1.2 ด้ านใบงานและการปฏิบตั ิ
4.53
0.35
1.3 ด้ านของการประเมินผล
4.33
0.23
1.4 การจัดการบทเรี ยน (การเรียนรู้แบบ
4.33
0.29
โครงงานเป็ นฐาน)
ภาพรวมด้ านเนื ้อหา
4.44
0.28
2. ด้ านเทคนิค
2.1 ด้ านการออกแบบ
4.52
0.16
2.2 ด้ านการเข้ าใช้ งานบทเรี ยน
4.60
0.35
ภาพรวมด้ านเทคนิค
4.56
0.26

ระดับ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

2. ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงานเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลงานสร้ างสรรค์ รายวิ ช าเทคโนโลยี 3 เรื่ อ ง การพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.25/88.07 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
รายการคะแนน
จานวนผู้เรี ยน
คะแนนเต็ม
คะแนนระหว่างเรียน (E1)
39
63
คะแนนหลังเรี ยน (E2)
39
23

คะแนนเฉลี่ย
54.08
20.26

ประสิทธิภาพ
84.25
88.07

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับ
รูปแบบการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนา
แอปพลิเคชัน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรี ยน เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง
คะแนนสอบทังสองครั
้
ง้ ด้ วยการทดสอบสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนสอบทังสองครั
้
ง้ ด้ วยการทดสอบ
สถิติค่าที (t-dependent) สถิติทดสอบ t-test เท่ากับ 32.46 และจากการเปิ ดตารางค่า t ที่ df = 38 มีค่า 1.68
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนและก่อนเรี ยน
จานวน
แบบทดสอบ
รวมคะแนน
S.D
t คะแนน
x̅
ผู้เรี ยน
ก่อนเรี ยน (23 คะแนน)
39
334
8.56
2.02
32.46
หลังเรี ยน (23 คะแนน)
39
23
20.26
1.14

t ตาราง
1.68

4. ผลการประเมินผลงานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ร่วมกับ
รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนา
แอปพลิเคชัน ด้ วยการประเมินผลงานสร้ างสรรค์ 3 ด้ าน พบว่าผลงานมีคณ
ุ ภาพการสร้ างสรรค์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ ไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ 0.69 และเมื่อ
พิจารณาคุณภาพเป็ นรายด้ านโดยพิจารณาจากลาดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย พบว่า ด้ านการต่อเติมเสริม
แต่งและการสังเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ด้ านการแก้ ปัญหา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และด้ านนวภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ตามลาดับ ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 :ผลการประเมินผลงานสร้ างสรรค์
รายการประเมิน
1. ด้ านนวภาพ
2. ด้ านการแก้ ปัญหา
3. ด้ านการต่อเติมเสริมแต่งและการสังเคราะห์
คุณภาพผลงานสร้ างสรรค์ในภาพรวม

x̅

S.D

3.88
3.92
4.03
3.95

0.68
0.72
0.69
0.69

ระดับความคิด
สร้ างสรรค์
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นา มีผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.50 มีคุณภาพอยู่
ในระดับ มาก
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ (E1/E2) 84.25/88.07 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั ้งไว้
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4. ผลการประเมินผลงานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า ผลงานสร้ างสรรค์
ทัง้ 3 ด้ าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 แสดงว่ามีคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั ้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ที่พฒ
ั นา มีผลการประเมินบทเรี ยน 2 ด้ าน คือ 1) ด้ าน
เนือ้ หา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก เนื่องจากผู้วิจัยได้ สร้ างเนือ้ หาให้ มีความถูกต้ อง
สอดคล้ องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เนื ้อหา กิจกรรมและแบบฝึ กปฏิบตั ิ แบบทดสอบและการประเมินผล
และ การจัดการบทเรี ยน ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ นาไปปรับปรุ งแก้ ไข และ 2)
ด้ านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 มีคณ
ุ ภาพอยูในระดับ มากที่สดุ ทีใ่ ช้ กระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอน
ADDIE Model ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ โดย
บทเรี ยนมีคาแนะนาในการใช้ บทเรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน การนาเสนอเนื ้อหาเรี ยงลาดับชัดเจน
และการจัดวางออกแบบหน้ าจอบทเรี ยนที่มีปริ มาณเหมาะสม ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและคาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แล้ วนาไปปรับปรุ งแก้ ไข สอดคล้ องกับวิจยั สุธิดา (2562) เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ในเขตอาเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ (ด้ านเนือ้ หามีคณ
ุ ภาพ
อยู่ในระดับ ดีมาก และ ด้ านเทคนิคมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับ ดีมาก)
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.25/88.07 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ 80/80 โดยผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ยการพั ฒ นาบทเรี ย นตาม
กระบวนการ ADDIE Model 5 ขันตอน
้
โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ คาแนะและปรับปรุง แล้ วจึงนาไปใช้ กบั
กลุ่ม ตัว อย่ า งในการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ พัฒ นาขึ น้ ส่ ง ผลให้ ผ ลการหา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ สงู กว่าเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับวิจยั ของชุติมา
ลัดนอก (2562) เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน เรื่ อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า บทเรี ยนออนไลน์ที่
พัฒนาขึ ้นตามกระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอนด้ วย ADDIE Model มีประสิทธิภาพของบทเรี ยนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั ้งไว้
2. ด้ านการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญที่ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ เนื่องจากผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนที่ผ่านการประเมินคุ ณภาพและความเหมาะสมของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดรูปแบบการศึกษาเนื ้อหาทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต สนับสนุนการสอนด้ วยวิดีโอโมชันกราฟิ กสาหรับนาเสนอเนือ้ หาภาคทฤษฎี และวิดีโอ
สาธิตสาหรับนาเสนอเนื ้อหาภาคปฏิบตั ิ ผู้ เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจากใบสัง่ งานที่กาหนด แล้ วประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามจริ ง และจัดรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน โดยหน้ าที่ของผู้สอนจัดสภาพแวดล้ อม
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ทางการเรี ยนที่สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ช่วยเหลือ ให้ คาแนะนา และเสริ มแรง ผู้เรี ยนสามารถกลับมา
ทบทวนความรู้ ได้ ทุก ที่ ทุก เวลา ตามความพร้ อมของผู้เรี ยน ท าให้ เ กิด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนที่ สูงขึ น้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับนิยามของถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) กล่าวว่าการจัดบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นการ
ผสมผสานกั น ระหว่ า งเทคโนโลยี ปั จ จุ บัน กั บ กระบวนการออกแบบการเรี ย น การจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางการเรี ยนรู้และแก้ ปัญหาในเรื่ องข้ อจากัดทางด้ านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะใช้
คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ไวด์เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรี ยนการสอน
3. ด้ านการประเมินผลงานสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนที่พัฒนาขึน้ พบว่า ผลงานของ
ผู้เ รี ย นโดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ที่ 3.95 ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยผู้วิ จัย เริ่ ม ต้ น
การศึกษากิจกรรมที่ส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์จนนาไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้ น จนเกิดผลงานสร้ างสรรค์ นัน่ คือ
การให้ ความสาคัญกับการสร้ างผลงานที่เกิดจากการสนใจของผู้เรี ยนที่เลือกอย่างอิสระ และส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
สร้ างผลงานสร้ างสรรค์ให้ สาเร็ จได้ ด้วยตนเอง สอดคล้ องกับ Torrance (1963 อ้ างถึงใน อารี , 2547) ที่กล่าว
เกี่ยวกับการส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ว่า กระตุ้นและส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ควรให้ โอกาสและ
เตรี ยมการให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และยกย่องผู้เรี ยนที่มีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ครู อาจเปลี่ยนบทบาทเป็ น
ผู้ชี ้แนะ กระตุ้นความคิด ลดการอธิบายและการบรรยายลงบ้ าง แต่เพิ่มการให้ นกั เรี ยนมีส่วนริ เริ่ มกิจกรรมด้ วย
ตนเองมากขึ ้น และสอคล้ องกับวิจยั ศิริพล แสนบุญส่ง (2560) ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนการสอบแบบโครงงาน
เป็ นฐานผ่านสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ บนคลาวด์คอมพิวติง เพื่อส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ และทักษะการ
ทางานร่ วมกันเป็ นทีม ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
แบบโครงงานเป็ นฐานผ่านสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ บนคลาวด์คอมพิวติง มีคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์อยู่ใน
ระดับดีมาก และสอดคล้ องกับวิจยั คาสิง (2562) ได้ พฒ
ั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนแบบสาธิตร่ วมกับการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เพื่อส่งเสริ มการสร้ างผลงานสร้ างสรรค์ สาหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สปป.ลาว พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานมี
คุณภาพผลงานสร้ างสรรค์อยู่ในระดับดี
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยในครัง้ นี ้
1. สื่อประกอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ร่ วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน มีเนื ้อหาในภาคปฏิบตั ิ ควรเพิ่ม
วิธีการวัดผลของแบบทดสอบให้ มีความหลากหลาย น่าสนใจและกระตุ้นผู้เรี ยนมากขึ ้น
2. สื่อประกอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ร่ วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อ
ส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน มีเนื ้อหาในภาคปฏิ บตั ิ ควรจัดทา
สื่อวิดีโอสาธิตแสดงลาดับขันตอนให้
้
ชดั เจน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปฏิบตั ิตามได้ ง่าย
3. ควรเพิ่มเนื ้อหาในภาคทฤษฎี เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจในบทเรี ยนมากขึ ้น
4. ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ให้ เข้ าใจในบทเรี ยนอย่ างเต็มที่
เนื่องการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการวัดระดับความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนก่อนเรี ยน เพื่อนาผลที่ได้ ไปประกอบการจัดกลุ่ม
ผู้เรี ยน เพื่อให้ คละระดับความคิดสร้ างสรรค์ เพราะแม้ ว่ามีความสามารถในการใช้ โปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชัน
หากมีระดับความคิดสร้ างสรรค์ก็ส่งผลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานสร้ างสรรค์
2. ควรนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มผลงานสร้ างสรรค์ ไปใช้ กับ
เนื ้อหาและผู้เรี ยนกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องมีการสร้ างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรื อ
สร้ างนวัตกรรม
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โดยการผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ ว
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นฉนวนกันความร้ อนของอิฐบล็อกและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอ
สโฟมที่ใช้ แล้ วโดยเป็ นความสามารถการกันความร้ อนของอิฐบล็อกและปูนฉาบผนังที่ถ่ายเทเข้ าสู่ภายอาคาร ความ
นิยมการใช้ อีพีเอสโฟมสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ในปั จจุบนั ส่งผลต่อขยะที่มาจากโฟมและโฟมยังมีอายุในการย่อยสลายทีใ่ ช้
เวลานาน ดังนันการวิ
้
จยั นี ้จึงได้ นาอีพีเอสโฟมมาทดลองผสมในอิฐบล็อกและปูนฉาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกัน
ความร้ อนที่ถ่ายเทเข้ าสู่อาคาร การทดลองในงานวิจยั นี ้ได้ แบ่งตัวอย่างการทดสอบออกเป็ น 3 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่าง
อิฐบล็อกธรรมดา ตัวอย่างอิฐบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมในช่องว่างของอิฐบล็อกและตัวอย่างปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟม
การเก็บข้ อมูลอุณหภูมิที่เกิดขึ ้นในห้ องตัวอย่างจาลองทัง้ 3 ตัวอย่างโดยใช้ เครื่ องเก็บข้ อมูลอัตโนมัติ ผลการทดลอง
พบว่า ปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมสามารถลดอุณหภูมิภายในห้ องทดสอบจาลองได้ สงู สุดประมาณ 9.6 องศาเซลเซียส
อิฐบล็อกที่ผสมอีพีเอสโฟมในช่องว่างตรงกลางสามารถลดอุณหภูมิภายในห้ องทดสอบจาลองได้ สงู สุดประมาณ 8.3
องศาเซลเซียส และอิฐบล็อกแบบปกติทั่วไปสามารถลดอุณหภูมิภายในห้ องทดสอบจาลองได้ สูงสุดประมาณ 6.7
องศาเซลเซียส การนาอีพีเอสโฟมผสมในปูนฉาบมีประสิทธิภาพในการเป็ นฉนวนกันความร้ อนที่ดีที่สดุ และอิฐบล็อก
ที่ใส่อีพีเอสโฟมในช่องว่างตรงกลางยังมีประสิทธิภาพกันความร้ อนที่ดีกว่าอิฐบล็อกแบบปกติทวั่ ไป การผสมอีพีเอ
สโฟมในอิฐบล็อกและปูนฉาบสาหรับก่อสร้ างอาคารทัว่ ไปจะช่วยลดความร้ อนที่ถ่ายเทเข้ าสู่ภายในอาคารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ น การช่วยกาจัดขยะอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ วโดยช่วยลดปั ญหาโลกร้ อนจากขันตอนการก
้
าจัดขยะอี
พีเอสโฟม
คาสาคัญ : อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ ว; ปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ ว; อีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ ว
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Abstract
This research is to study the insulation of block concrete and plaster by mixed with used EPS foam
which has the ability of heat transfer protection to indoor of building. The famous of EPS foam for packaging
affect to foam waste and its degradation which has a long time. This research is the ESP foam mixed with
block concrete and cement plaster which increase performance of heat transfer protection. The
experiments in this research were divided into 3 samples as follows: A sample of a typical block concrete,
samples of block concrete with EPS foam added to the gaps of block concrete and samples of cement
plaster mixed with EPS foam. Temperature data was collected in the simulated chamber for all three
samples using an automated data collector or data logger. The results showed that the cement plaster
mixed with EPS foam can reduce the temperature inside the simulated test chamber by a maximum of
about 9.6 degrees Celsius. EPS foam block concrete in the middle gap can reduce the temperature inside
the simulated test chamber by a maximum of about 8.3 degrees Celsius. and typical block concrete can
reduce the temperature inside the simulated test chamber by a maximum of about 6.7 degrees Celsius.
The use of EPS foam mixed in mortar has the best thermal insulation performance, and the EPS foam block
concrete in the middle gap also has better thermal insulation performance than typical block concrete.
The mixing EPS foam in block concrete and mortar for general building construction effectively reduces
heat transfer into the building and helps to eliminate used EPS foam waste while reducing problems for
global warming from EPS foam waste disposal process.
Keywords: block concrete by mixing of recycled EPS foam; cement plaster by mixing of recycled EPS
foam; mixing of recycled EPS foam
บทนา
การก่อสร้ างอาคารที่พกั อาศัยแนวประหยัดพลังงานเป็ นที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั กลุ่มที่พกั อาศัยถือ
ว่าเป็ นกลุ่มบริโภคพลังงานอันดับต้ น ของประเทศ การเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่ช่วยประหยัดการพลังงานภายในอาคาร
โดยเฉพาะวัสดุก่อผนังจะสามารถลดต้ นทุนการใช้ ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศได้ อิฐบล็อกและปูนฉาบผนังเป็ นวัสดุ
สาคัญสาหรับก่อสร้ างผนังอาคารที่ช่วยป้องกันความร้ อนเข้ าสู่ภายในอาคาร ความสามารถในการกันความร้ อนหรื อ
ความเป็ นฉนวนกันความร้ อนของอิฐบล็อกและปูนฉาบจะช่วยลดความร้ อนภายในอาคารและส่งผลต่อการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า อีพีเอสโฟม หรื อ EXPANDABLE POLYSTYRENE เป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่งที่เกิดจากผล
พลอยได้ จากกระบวนการผลิตปิ โตรเลีย มและความนิยมใช้ อีพีเอสโฟมสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ต่ างๆ ส่งผลให้ เกิดปั ญหา
การกาจัดอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ วสร้ างมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้ อมและการย่อยสลายของอีพีเอสโฟมมีระยะเวลายาวนาน
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ดังนันการเลื
้
อกวิธีกาจัดอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ วที่เหมาะสมโดยไม่ส่งผลต่อการทาลายสิ่ งแวดล้ อมจะช่วยแก้ ปัญหาโลก
ร้ อน งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวัสดุก่อสร้ างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและการนาวัสดุเหลือใช้ มาพัฒนาเพื่อการ
ประหยัด พลัง งานในงานก่ อ สร้ าง การศึ ก ษาอิ ฐ มวลเบาที่ มี รู ก ลวงเพื่ อ การลดความร้ อนถ่ า ยเทเข้ า สู่อ าคาร
(Ratanachotinun & Pairojn, 2020) เป็ นการวิจยั อิฐมวลเบาที่มีการเจาะรูกลมกลวงบริ เวณกึ่งกลางอิฐเพื่อช่วยเพิ่ม
ความเป็ นฉนวนกันความร้ อนส่งผลให้ เกิดการประหยัดพลังงานภายในอาคารที่พกั อาศัย การศึกษาคอมโพสิตซีเมนต์
และคอนกรี ต ผลของพารามิเตอร์ การบ่มต่อการบ่ม CO2 ของบล็อกคอนกรี ตที่มีมวลรวมรี ไซเคิลรวดเร็ว (Zhan et al.,
2016) ทาการศึกษาบล็อกคอนกรี ตที่มีมวลรวมรี ไซเคิลสาหรับงานก่อสร้ าง การศึกษาวิศวกรรมความร้ อนประยุกต์
การประเมินทางความร้ อนและเศรษฐกิจของวัสดุที่นามาใช้ ใหม่สาหรับการสร้ างขอบอาคารบนพื ้นฐานของขยะสิง่ ทอ
(Kheir et al., 2019) ทาการพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้ อนใหม่ที่ทาจากเศษสิ่งทอที่ทาจากอะคริ ลิกและขนสัตว์
วิธีการเจาะเข็ม การศึกษาสมบัติเชิงกลความทนทานและการประเมินวัฏจักรชีวิตของบล็อคอาคารคอนกรี ตที่รวม
มวลรวมคอนกรี ตรี ไซเคิล (Tu et al., 2018) ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ คอนกรี ตมวลรวมรี ไซเคิล (RCAs) เพื่อ
ผลิตคอนกรี ตสาหรับงานการก่อสร้ างอาคาร การวิเคราะห์วัสดุก่อสร้ างและอาคารการวิจัยเชิงทดลองของบล็อก
คอนกรี ตปูพื ้นด้ วยอิฐบดและกระเบื ้องรวม (Bjegovic et al., 2015) ศึกษาความเป็ นไปได้ ที่จะสร้ างแผ่นพื ้นคอนกรี ต
สาเร็ จ รู ป ด้ ว ยวัสดุท ดแทนธรรมชาติ ม ากกว่ า 50% ด้ ว ยวัสดุรี ไซเคิ ลที่ ท าจากดิ น เหนี ย วและกระเบื อ้ งหลัง คา
การศึกษาพลังงานทดแทนการใช้ ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรใหม่เป็ น ฉนวนกันความร้ อนสาหรั บตัวเก็บพลัง งาน
แสงอาทิตย์สาหรับใช้ ก่อสร้ างอาคาร (Bechki et al., 2019) การศึกษาประสิทธิภาพความร้ อนในระยะยาวของแผง
ฉนวนกันความร้ อนสุญญากาศที่ติดตั ้งในการสร้ างฉนวนกันความร้ อน (Batard et al., 2018) การศึกษาการรี ไซเคิล
ของเสียสาหรั บการใช้ งานที่มีมูลค่าเพิ่มในบล็อกคอนกรี ต (Ling et al., 2018) การใช้ ของเสียประเภทต่างๆ เช่น
คอนกรี ตรี ไซเคิล อิฐบด อิฐโซดาไลม์ แก้ วหลอด แก้ วคาโทเดอเรย์ ยางครัม เศษเซรามิกและกระเบื ้องเป็ นต้ น มาเพิ่ม
ความเป็ นฉนวนกันความร้ อนของบล็อกคอนกรี ต จากงานวิจยั ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาอิฐบล็อกและปูนฉาบที่ผสม
อีพีเอสโฟมที่แล้ วเพื่อความสามารถป้องกันความร้ อนถ่ายเข้ าสู่ภายในอาคารที่พกั อาศัยและเป็ นการกาจัดขยะอีพีเอ
สโฟมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจึงเป็ นที่มาของงานวิจัยนี ้ งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
ความเป็ นฉนวนกันความร้ อนของอิฐบล็อคโดยผสมอีพีเอสโฟมใช้ แล้ วและปูนฉาบโดยผสมอีพีเอสโฟมใช้ แล้ ว
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การสร้ างตัวอย่างอิฐบล็อกและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ วเพื่อทดสอบความสามารถป้องกันความ
ร้ อนถ่ายเทเข้ าสู่ภายในอาคารโดยมีห้องจาลองตัวอย่างทังหมด
้
3 ห้ องตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบการป้องกันความร้ อน
ระหว่างอิฐบล็อกแบบปกติ อิฐบล็อกที่ผสมอีพีเอสโฟมและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟม การออกแบบและทดสอบ
ส่วนผสมปูนฉาบกับอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ วให้ มีความเหมาะสมสาหรับการใช้ งานจริง ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 1-3
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ภาพที่ 1 อีพเี อสโฟมที่ใช้ แล้ วและการย่อยให้ ละเอียด

ภาพที่ 2 อิฐบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมในช่องว่างตรงกลาง

ภาพที่ 3 ปูนฉาบที่ผสมอีพเี อสโฟม
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การสร้ างห้ องตัวอย่างจาลองโดยที่มีการก่ออิฐบล็อกและปูนฉาบตัวอย่างสาหรับการทดสอบได้ อ้างอิง
งานวิจยั ของ จรัล รัตนโชตินนั ท์ และ พิธาน ไพโรจน์ (Ratanachotinun & Pairojn, 2020) ห้ องตัวอย่างจาลองมีขนาด
1x1x1 เมตร ผนังทัง้ 5 ด้ านโดยรอบใช้ วสั ดุแผ่นซีเมนต์กรุด้วยฉนวนกันความร้ อนเพื่อป้องกันความร้ อนที่จะเข้ ามา
ด้ านข้ างและไม่ให้ มีผลกับข้ อมูลที่สารวจ และผนังด้ านบนห้ องตัวอย่างจาลองจะเป็ นผนังตัวอย่างอิฐบล็อกและปูน
ฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมซึง่ จะรับแสงอาทิตย์โดยตรงตลอดระยะเวลาที่สารวจข้ อมูล ห้ องตัวอย่างจาลองทัง้ 3 ห้ องจะมี
ผนังด้ านบนที่ก่อสร้ างโดย ห้ องตัวอย่างที่ 1 เป็ นอิฐบล็อกและฉาบปูนแบบปกติ ห้ องตัวอย่างที่ 2 เป็ นอิฐบล็อกที่ใส่อี
พีเอสโฟมในช่องว่างพร้ อมฉาบปูนแบบปกติ และห้ องตัวอย่างที่ 3 เป็ นอิฐบล็อกแบบปกติและฉาบปูนที่ผสมอีพีเอ
สโฟม ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การสร้ างห้ องตัวอย่างจาลองสาหรับทดสอบอิฐบล็อกและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ ว
การสารวจข้ อมูลอุณหภูมิที่เกิดขึน้ กับห้ องจาลองตัวอย่างทัง้ 3 ห้ องตัวอย่างจะสารวจในสภาพอากาศ
เดียวกัน เวลาเดียวกันและสถานที่ บริ เวณเดียวกัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โดยใช้ เครื่ องเก็บข้ อมูล
อัตโนมัติ (Data Logger) พร้ อมติดตั ้งสายวัดอุณหภูมิที่บริ เวณผิวผนังภายใน ผิวผนังภายนอก อุณหภูมิภายในห้ อง
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และความเข้ มของแสงอาทิตย์ การสารวจข้ อมูลใช้ ระยะเวลา 7 วันแบบต่อเนื่องเพื่อความน่าเชื่อถือของค่าเฉลี่ยที่
วิเคราะห์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การติดตั ้งเครื่ องเก็บข้ อมูลอัตโนมัติ สายวัดอุณหภูมิและความเข้ มของแสงอาทิตย์
การวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิที่สารวจได้ จากห้ องตัวอย่างจาลองทัง้ 3 ห้ องตัวอย่าง เป็ นข้ อมูลที่สารวจใน
ระยะเวลา 7 วันแบบต่อเนื่องซึ่งมีค่าเท่ากับ 10,080 ชั่วโมง การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิภายในห้ องตัวอย่างจาลอง
ระหว่าง อิฐบล็อกแบบปกติ อิฐบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ป้องกันความร้ อนของอิฐบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟม และสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองและอภิปราย
การทดสอบหาสัดส่วนผสมปูนฉาบกับอีพีเอสโฟมที่เหมาะสมสามารถใช้ งานได้ จริ ง โดยกาหนดสัดส่วน
ทังหมด
้
4 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบสัดส่วนการผสมปูนฉาบกับอีพีเอสโฟมสาหรับทดสอบการใช้ งานจริง
ปูนซีเมนต์
น ้า
ทราย
อีพีเอสโฟม(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
ตัวอย่างที่ 1
400
200
600
5
ตัวอย่างที่ 2

600

300

200

9.7

ตัวอย่างที่ 3

600

310

0

11

ตัวอย่างที่ 4

200

195

450

8
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จากการทดลองพบว่า สัดส่วนตัวอย่างที่ 4 ที่มีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อนา้ ต่อทรายต่ออีพีเอสโฟม คือ 1ต่อ
0.975 ต่อ 2.25 ต่อ 0.04 โดยน ้าหนักมีความเหมาะสมและประหยัดต้ นทุนที่สดุ และสะดวกต่อการทางานมากกว่า
ตัวอย่างที่ 1 2 และ 3 เนื่องจากตัวอย่างที่ 1 พบว่าปริ มาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ ผสมจะมากกว่าสัดส่วนผสมการฉาบแบบ
ปกติ จากสัดส่วนปูนซีเมนต์จาก 1 ส่วนเป็ น 2 ส่วน ซึ่งจึงเห็นได้ ชดั เจนว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ ้นมาเท่าตัว และตัวอย่างที่ 2
นัน้ สัดส่วนก็จะเห็นได้ ว่า ปูนซีเมนต์มีการเพิ่มขึ ้นมาอีก 1 ส่วน แต่ข้อดีนนสามารถลดปริ
ั้
มาณทรายลงได้ จากนันใช้
้ อี
พีเอสโฟมแทนที่ปริ มาณทรายที่ลดลง และตัวอย่างที่ 3 ได้ ลดปริ มาณทรายเป็ นศูนย์และเพิ่มอีพีเอสโฟมมากขึ ้น แต่
สิ่งที่พบคือสัดส่วนปูนซีเมนต์ที่ใส่ลงไป 1 ส่วนนัน้ จะไม่สามารถจับตัว เนือ้ ปูนฉาบได้ จึงต้ องใส่ปริ มาณปูนซีเมนต์
เพิ่มขึน้ ดังนัน้ สัด ส่วนของปูนนัน้ เพิ่มมากขึน้ นี ้ เนือ้ ปูนฉาบจึง สามารถฉาบติด ใช้ งานได้ จริ ง แต่มีข้อเสียที่ยังไม่
สามารถขัดให้ ผิดเรี ยบได้ เนื่องจากอีพีเอสโฟมหลุดออกจากผิวได้ เพราะโฟมมีขนาดใหญ่ไม่ละเอียดดังนันจึ
้ งนาอีพีเอ
สโฟมมาร่อนผ่านตระแกรงมาตรฐานเบอร์ 16 เพื่อให้ ได้ อีพีเอสโฟมที่มีมวลละเอียดขึ ้นเพื่อสามารถนาไปฉาบได้ และ
ตัวอย่างที่ 4 จึงนาอีพีเอสโฟมที่ร่อนแล้ วมาผสมและลดปริ มาณอีพีเอสโฟมลงและกาหนดสัดส่วน คือ ปูน 1 ส่วน
ทราย 2.25 ส่วน น ้า 0.975 ส่วน เมื่อผสมเนื ้อปูนฉาบก็
สามารถที่จะใช้ งานได้ จริ ง ข้ อควรระวังขณะใส่อีพีเอสโฟมในการผสมปูนฉาบควรค่อย ๆ ไล่อตั ราส่วนอีพีเอสโฟมจาก
น้ อยไปมากเพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะของปูนฉาบที่ดีมากขึ ้น

ภาพที่ 6 ตัวอย่างลักษณะปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟมที่สร้ างขึ ้นในงานวิจยั
การเปรี ยบเทียบความสามารถกันความร้ อนของอิฐบล็อกและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ ว จากผล
การทดลอง สามารถแสดงข้ อ มูล การเปรี ย บเที ย บอุณ หภู มิ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ห้ อ งตัว อย่ า งจ าลองและค่ า ความเข้ ม
แสงอาทิตย์ ดังแสดงในภาพที่ 7-11 และตารางที่ 2
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ภาพที่ 7 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิห้องตัวอย่าง โดยอิฐบล็อกแบบปกติกบั ปูนฉาบแบบปกติ

ภาพที่ 8 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิห้องตัวอย่าง โดยอิฐบล็อกผสมอีพเี อสโฟมกับปูนฉาบแบบปกติ

ภาพที่ 9 เปรี ยบเทียบอุณหภูมิห้องตัวอย่าง โดยอิฐบล็อกแบบปกติกบั ปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟม
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ภาพที่ 10 ค่าความเข้ มแสงอาทิตย์ตลอดระยะเวลาที่สารวจข้ อมูล

ภาพที่ 11 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้ องตัวอย่างทัง้ 3 ห้ องตัวอย่าง
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้ องตัวอย่างสูงสุดและเฉลี่ย ของ 3 ห้ อง
ตัวอย่าง
อิฐบล็อก
อิฐบล็อกผสม
ปูนฉาบผสม
แบบปกติ
อีพีเอสโฟม
อีพีเอสโฟม
ค่าเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)
1.77
1.93
2.28
ค่าสูงสุด(องศาเซลเซียส)
6.70
8.30
9.60
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิที่เกิดภายในห้ องตัวอย่าง พบว่า ห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐบล็อกแบบปกติและ
ปูนฉาบแบบปกติ มีอณ
ุ หภูมิภายในห้ องตัวอย่างตลอดระยะเวลาการสารวจข้ อมูลสูงที่สดุ รองลงมา คือ ห้ องตัวอย่าง
ที่ใช้ อิฐบล็อกที่ผสมอีพีเอสโฟมกับปูนฉาบแบบปกติ และห้ องตัวอย่ างที่ใช้ อิฐบล็อกแบบปกติกบั ปูนฉาบที่ผสมอีพีเอ
สโฟมมีอณ
ุ หภูมิภายในห้ องตัวอย่างต่าที่สดุ และเมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้ อง
ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ห้ องตัวอย่างที่ใช้ ปนู ฉาบผสมอีพีเอสโฟมมีค่าความแตกต่างสูงสุดเท่ากับ 9.6
องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยของค่าความแตกต่างเท่ากับ 2.28 องศาเซลเซียส นัน้ แสดงให้ เห็นว่าการผสมอีพีเอ
สโฟมในปูนฉาบสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในห้ องตัวอย่างได้ อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สดุ และห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐ
บล็อกผสมอีพีเอสโฟมมีค่าความแตกต่างสูงสุดเท่ากับ 8.30 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
เท่ากับ 1.93 องศาเซลเซียส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิภายในห้ องตัวอย่างได้ ดีเช่นกัน เมื่อเปรี ยบเทียบทัง้
2 ตัวอย่างกับห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐบล็อกแบบปกติก็แสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันความ
ร้ อนถ่ายเทเข้ าสู่ภายในห้ องตัวอย่างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุปผลการทดลองในงานวิจยั นีแ้ สดงให้ เห็นว่าอีพีเอสโฟมมีประสิทธิ์ภาพที่สามารถนาไปใช้ ในการทาเป็ น
ฉนวนกันความร้ อนโดยผสมกับอิฐบล็อกและปูนฉาบเพื่องานก่อสร้ างอาคาร โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่มี
แสงอาทิตย์ การเลือกใช้ ปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟมจะต้ องมีสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อการใช้ งานได้ จริ งและมีต้นทุนที่
เหมาะสม โดยสัดส่วนที่เหมาะกับปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟม คือ 1 ต่อ 0.975 ต่อ 2.25 ต่อ 0.04 โดยนา้ หนัก ห้ อง
ตัวอย่างจาลองที่ใช้ อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมและปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟม มีอุณหภูมิภายในห้ องตัวอย่างที่ต่ากว่า
อุณหภูมิภายนอกห้ องตัวอย่างและเมื่อเทียบกับห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐบล็อกแบบปกติก็มีอุณหภูมิภายในห้ องก็ยงั มี
ประสิทธิภาพที่ลดความร้ อนภายในห้ อ งที่ดีกว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิที่สารวจได้ ตลอดระยะเวลา 7 วัน
แบบต่อเนื่องให้ ผลที่เป็ นในทิศทางเดียวกัน ค่าความแตกต่างสูงสุดของอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้ องตัวอย่าง
สูงสุด คือ 9.6 องศาเซลเซียส 8.3 องศาเซลเซียส และ 6.70 องศาเซลเซียส โดยห้ องตัวอย่างที่ใช้ ปูนฉาบผสมอีพีเอ
สโฟม ห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมและห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐบล็อกแบบปกติ ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยของ
ความแตกต่างของอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้ องตัวอย่างซึง่ เป็ นการประเมินภาพโดยรวมตลอด 24 ชัว่ โมง มีค่าที่
วิเคราะห์เท่ากับ 2.28 องศาเซลเซียส 1.93 องศาเซลเซียสและ 1.77 องศาเซลเซียส โดยห้ องตัวอย่างที่ใช้ ปนู ฉาบผสม
อีพีเอสโฟม ห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมและห้ องตัวอย่างที่ใช้ อิฐบล็อกแบบปกติ ตามลาดับ การ
เลือกใช้ อีพีเอสโฟมผสมในอิฐบล็อกและปูนฉาบเพื่อก่อสร้ างอาคารจะสามารถช่วยลดความร้ อนที่ถ่ายเทเข้ าสู่ภายใน
อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็ นการช่วยกาจัดขยะอีพีเอสโฟมที่ใช้ แล้ วที่เป็ น
วิธีการกาจัดที่ต้นทุนต่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาอิฐบล็อกและปูนฉาบในอนาคตสามารถต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อการผลิตวัส ดุก่อสร้ างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม รวมทัง้ ยัง
สามารถนาไปใช้ ในชุมชนโดยคนในพื ้นที่ชมุ ชนสามารถที่จะผลิตได้ ด้วยตัวเอง
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ทาการศึกษาการผลิตก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยน ้าว้ าเหลือทิ ้ง โดยกระบวนการหมักแบบ
ไร้ อากาศ ในถังหมัก ขนาด 100 ลิตร จานวน 2 ถัง และศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเปลือกกล้ วยน ้าว้ าและมูล
วัวที่ 1:1 2:1 และ 3:1 จะใช้ เวลาในการหมักระยะเวลา 15 วัน โดยทาการกวนหลัง จากเก็บผลการทดลองทุกวัน
ใช้ เวลา 2 นาที จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผสมระหว่างเปลือกกล้ วยนา้ ว้ าและมูลวัวเหมาะสมในการหมัก
ก๊ าซชีวภาพ และได้ ปริ มาณก๊ าซชีวภาพสูงสุด คือ อัตราส่วนที่ 3:1 ได้ ปริมาณก๊ าซชีวภาพ เท่ากับ 89.78 ลิตร มี
ปริ มาณก๊ าซ มีเทน เท่ากับ 15 (Lower Explosive limit, LEL) รองลงมาอัตราส่วนที่ 2:1 ได้ ปริ มาณก๊ าซชีวภาพ
เท่ากับ 62.80 ลิตร มีปริ มาณก๊ าซมีเทน เท่ากับ 12 LEL และอัตราส่วนที่ได้ ก๊าซชีวภาพน้ อยสุดคืออัตราส่วนที่
1:1 ได้ ปริ มาณก๊ าซชีวภาพ เท่ากับ 49.55 ลิตร มีปริ มาณก๊ าซมีเทน เท่ากับ 8 LEL ตามลาดับ ปริ มาตรก๊ าซ
ชีวภาพสามารถเกิดขึน้ ได้ สูงสุดในช่วง 5 วันแรกของการหมัก หลังจากนัน้ จะลดลงตามระยะเวลา เมื่อทาการ
ทดสอบจุดไฟ จะเห็นเปลวไฟสีฟ้า ทาให้ สามารถพัฒนาต่อยอดโดยนาก๊ าซชีวภาพไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการปิ ง้
กล้ วย ทาให้ ลดต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงได้
คาสาคัญ: ก๊ าซชีวภาพ; เปลือกกล้ วยน ้าว้ าเหลือทิ ้ง
Abstract
This research studied the biogas production from cultivated banana by anaerobic digestion
process with 2 tanks of 100 litres size, and mass ratio 1:1, 2:1 and 3:1 of cultivated banana: cattle
dung. Fermentation condition time of this process are 15 days and 2 mins stirring every day. The
experimental results found that maximum volume of biogas and methane were 89.78 liter and 15
(Lower Explosive limit, LEL), respectively at ratio of 3:1. Secondly, 62.80 litres of biogas and 12 LEL
of methane were obtained at mass ratio 2:1. Finally, 49.55 litres of biogas and 8 LEL of methane were
obtained at mass ratio 1:1. The maximum volume of biogas was obtained on the 5 day and it was
decreased on the 6 day. In addition, the color of biogas flame was blue, therefore it can apply to use
as gas fuel for grilling banana which can reduce cost of gas fuel.
Keywords: Biogas; Cultivated Banana Waste
593

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิต ประชากรมีจานวนมากขึ ้นความต้ องการพลังงานก็เพิ่มขึ ้น
ภาครัฐได้ มีนโยบายในการลดการใช้ พลังงานในทุกภาคส่วน เพื่อลดการพึ่งพาด้ านพลังงานจากต่างประเทศ และ
สนับสนุนการผลิต พลังงานทดแทนในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะพลังงาน หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม ไบโอดีเซล ก๊ าซโซฮอล์ และก๊ าซชีวภาพ เป็ นต้ น สาหรับก๊ าซชีวภาพามารถผลิตได้ จากของเสียที่เป็ น
อินทรี ย์สารต่างๆ ซึ่งเป็ นวิธีการที่นอกจากได้ พลังงานมาใช้ แล้ วยังเป็ นการจัดการของเสีย เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ดังกล่าว
ธุรกิจการจาหน่ายกล้ วยปิ ง้ กาลังเป็ นที่นิยมในฤดูหนาวของจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทา
ให้ เกิดเปลือกกล้ วยนา้ ว้ า เหลือทิง้ จานวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น และสร้ างปั ญ หาให้ กับ ผู้ประกอบการเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว ควรมีการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และลดปั ญหาของเสียที่เกิดขึ ้น โดยนาเปลือกกล้ วยน ้าว้ ามา
ใช้ ผ ลิ ต เป็ น ก๊ า ซชี ว ภาพ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในการการผลิ ต ซึ่งปั จ จุบัน มี ก ารจัด การเศษผลไม้ เศษผัก (Rene &
Gunnar, 2007) และเปลือกสับปะรด (ชลิตา แก้ วบุตรดี, 2548) ร่ วมกับมูลวัวมาใช้ ในการผลิตก๊ าซชีวภาพในถัง
ปฏิกรณ์แบบไม่ใช้ อากาศ (ชินพงศ์ วงศ์ใน และ ภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2549)
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ ทาการศึกษาการผลิตก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยนา้ ว้ า เหลือทิง้ โดย
กระบวนการหมักแบบไร้ อากาศในถังหมักขนาด 100 ลิตร จานวน 2 ถัง จากนันท
้ าการหมัก เปลือกกล้ วยน ้าว้ า
และมูลวัว ในอัตราส่วนผสม 1:1 2:1 และ 3:1 โดยใช้ เวลาในการหมักระยะเวลา 15 วัน เพื่อหาความเป็ นไปได้ ใน
การนาก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยน ้าว้ าเหลือทิ ้งเพื่อนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง (อัญชณา อุประกูล และจรัญ คนแรง
, 2559) ในการปิ ง้ กล้ วย สามารถจัดการปั ญหาการจัดการของเสีย และลดทุนต้ นในการจาหน่ายกล้ วยปิ ง้ ได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
อุปกรณ์
1. เครื่ อ งวัด ปริ ม าณก๊ า ซมี เทน Triple Plus + ส าหรั บ การวัด ก๊ าซชี ว ภาพที่ เกิ ด ขึ น้ ในหน่ ว ย Lower Lower
Explosive Limit (LEL) ซึง่ LEL คือ ปริ มาณเปอร์ เซ็นต์ของสารไวไฟ (Flammable Gas or Material) หรื อส่วนที่
เป็ น ไอระเหยขัน้ ต่ า ผสมอยู่ ใ นอากาศ จนมี ส่ ว นผสมที่ เหมาะสมท าให้ เกิ ด สภาพจุ ด ติ ด ไฟหรื อ ระเบิ ด ได้
(Explosive mixture) หากมีปริมาณเปอร์ เซ็นต์ของสารไวไฟหรื อส่วนที่เป็ นไอระเหยเจือปนในอากาศเข้ มข้ นหรือ
ปริมาณต่ากว่าค่านี ้ ก็จะไม่ก่อให้ เกิดการจุดติดไฟหรื อระเบิดสาหรับมีเทนในภาวะอุณหภูมิห้องปกติก๊าซมีเทนที
มี ส่วนผสมในอากาศ 5% โดยปริ มาตร (Lower Explosive limit, LEL) ถึง 15% (Upper Explosive Limit, UEL)
จะสามารถติดไฟและระเบิดได้ ถ้ามีประกายไฟ
2. ตลับ เมตร สาหรั บวัด ความสูงของถังเก็บ ก๊ าซชีวภาพ เพื่ อนาค่าความสูงของก๊ าซที่ เกิ ดขึน้ มาคานวณหา
ปริมาณก๊ าซชีวภาพ จากสมการ
(1)
3
เมื่อ
V
คือ
ปริมาณการเกิดก๊ าซชีวภาพ (m )
R
คือ
รัศมีของถังครอบลอย (m)
H
คือ
ความสูงของถังเก็บก๊ าซชีวภาพที่อยู่เหนือน ้า
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3. เครื่ องชัง่ น ้าหนัก สาหรับการชัง่ น ้าหนักของเปลือกกล้ วย และมูลวัว
4. ชุดถังหมักก๊ าซชีวภาพ
1

3
6

7 4

5

2

4

6

2

8

ภาพที่ 1 แสดงชุดถังหมักก๊ าซชีวภาพ
จากภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของถังหมักก๊ าซชีวภาพ ซึง่ ประกอบด้ วยดังนี ้
1) ถังเก็บก๊ าซชีวภาพ ขนาด 150 ลิตร จานวน 1 ถัง
2) ถังหมักก๊ าซชีวภาพขนาด 100 ลิตร จานวน 2 ถัง
3) ตู้ควบคุมชุดมอเตอร์ ไฟฟ้าสาหรับการกวนถังหมัก
4) มอเตอร์
5) ถังเก็บน ้า จานวน 1 ถัง
6) ท่อเติมวัตถุดิบแบบวาล์วเปิ ด/ปิ ด
7) เกจวัดแรงดันก๊ าซชีวภาพ
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยน ้าว้ าเหลือทิ ้ง
2. การสร้ างชุดผลิตก๊ าซชีวภาพจากสิ่งของเหลือทิง้ จากการผลิตก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยนา้ ว้ า โดยใช้ ถัง
หมักขนาด 100 ลิตร จานวน 2 ถัง และถังเก็บแก๊ สชีวภาพ ขนาด 150 ลิตร จานวน 1 ถัง พร้ อมติดตั ้งมอเตอร์
สาหรับการกวนในถังหมัก
3. ทาการทดลองการผลิตก๊ าซชีวภาพจะเปลือกกล้ วยน ้าว้ า โดยชัง่ น ้าหนักเปลือกกล้ วยและมูลวัว ตามอัตราส่วน
ที่หมัก 1:1, 2:1 และ3:1 จะใช้ เวลาในการหมักระยะเวลา 15 วัน ทาการกวนหลังจากเก็บผลการทดลองทุกวันใช้
เวลา 2 นาที งานวิจยั ได้ ทาการทดลองทังหมด
้
3 ซ ้า จานวน 9 การทดลอง
4. ทาการวัดความสูงของถังเก็บก๊ าซชีวภาพเพื่อคานวณปริมาณก๊ าซชีวภาพ และวัดปริมาณก๊ าซมีเทน
5. ทาการทดสอบการจุดติดไฟของก๊ าซชีวภาพ
6. ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาวิจยั
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากศึกษาการผลิตก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยนา้ ว้ า และการเปรี ยบเทียบผลการทดลองอัตราส่วน
การหมักระหว่างเปลือกกล้ วย และมูลวัว ซึง่ ผลการศึกษาสามารถแสดงดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบปริมาณก๊ าซชีวภาพ และปริมาณก๊ าซมีเทนจากการหมักเปลือกกล้ วยน ้าว้ า
และมูลวัวที่อตั ราส่วนต่าง ๆ
ปริมาณก๊ าซชีวภาพ (ลิตร)
ปริมาตรก๊ าซมีเทน (LEL)
วัน
1:1
2:1
3:1
1:1
2:1
3:1
1
6.87
7.85
8.83
0
0
2
2
7.85
8.34
9.81
1
1
2
3
8.83
9.32
10.30
1
1
4
4
7.36
10.30
11.28
2
3
4
5
3.93
11.78
11.78
4
4
4
6
6.87
2.45
8.34
4
6
6
7
4.42
3.43
7.85
6
8
7
8
2.45
4.42
5.40
8
8
9
9
0.98
2.94
2.94
8
10
9
10
0.00
1.47
4.91
0
12
11
11
0.00
0.49
4.42
0
12
12
12
0.00
0.00
2.45
0
0
14
13
0.00
0.00
0.98
0
0
14
14
0.00
0.00
0.49
0
0
15
15
0.00
0.00
0.00
0
0
0
รวมทังหมด
้
49.55
62.80
89.78
จากตารางที่ 1 พบว่า การเกิ ด ปริ ม าณก๊ าซชีวภาพในอัตราส่วน 3:1 มากที่สุด เท่ ากับ 89.78 ลิต ร
รองลงมาอัตราส่วน 2:1 เท่ากับ 62.80 ลิตร และอัตราส่วน 1:1 เท่ากับ 49.55 ลิตร ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 แสดงปริมาณก๊ าซชีวภาพที่เกิดขึ ้นในแต่ละอัตราส่วน
จากภาพที่ 2 พบว่า แนวโน้ มของปริ มาณก๊ าซชีวภาพที่ได้ จะเกิดขึ ้นมาก เมื่อใช้ เปลือกกล้ วยนา้ ว้ าใน
อัตราส่วนที่มากกว่ามูลวัว ดังนัน้ การหมักก๊ าซชีวภาพในระยะเวลา 15 วัน โดยการผสมเปลือกกล้ วยนา้ ว้ าใน
อัตราส่วนที่มากกว่ามูลวัว จะส่งผลให้ เกิดปริมาตรก๊ าซชีวภาพมากกว่าการหมักเฉพาะมูลวัว ทาให้ สามารถแก้ ไข
ปั ญหาเปลือกกล้ วยเหลือทิ ้ง มาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงก๊ าซชีวภาพได้
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาการผลิตก๊ าซชีวภาพจากสิ่งของเหลือทิ ้งจากการผลิตก๊ าซชีวภาพจากเปลือกกล้ วยน ้าว้ า
โดยใช้ ถังหมักขนาด 100 ลิตร จานวน 2 ถัง และถังเก็บแก๊ สชีวภาพขนาด 150 ลิตร จานวน 1 ถัง และทาการ
กวนวันละ 1 ครัง้ ประมาณ 2 นาที โดยศึกษาอัตราการหมักของเปลือกกล้ วยน ้าว้ าร่ วมกับมูลวัวที่อตั ราส่วน 1:1
2:1 และ 3:1 พบว่ า อัต ราส่ ว นที่ เหมาะสมในการหมั ก ก๊ า ซชี ว ภาพ และได้ ป ริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพสูง สุด คื อ
อัตราส่วนเปลือกกล้ วยนา้ ว้ าต่อมูลวัวที่ 3:1 ได้ ปริ มาณก๊ าซชีวภาพ เท่ากับ 89.78 ลิตร มีปริ มาณก๊ าซมีเทน
เท่ากับ 15 LEL รองลงมาอัตราส่วนเปลือกกล้ วยน ้าว้ าต่อมูลวัวที่ 2:1 ได้ ปริมาณก๊ าซชีวภาพ เท่ากับ 62.80 ลิตร
มีปริมาณก๊ าซ มีเทน เท่ากับ 12 LEL และอัตราส่วนที่ได้ ก๊าซชีวภาพน้ อยสุดคืออัตราส่วนเปลือกกล้ วยน ้าว้ าต่อ
มูลวัวที่ 1:1 ได้ ปริ มาณก๊ าซชีวภาพ เท่ากับ 49.55 ลิตร มีปริ มาณก๊ าซ มีเทน เท่ากับ 8 LEL ตามลาดับ ปริ มาณ
ก๊ าซชีวภาพจะเกิด มากที่สุดในช่วง 5 วันแรกของการหมัก หลังจากนัน้ จะลดลงตามระยะเวลาจนหมด ก๊ าซ
ชีวภาพที่ได้ สามารถจุดไฟได้ มีเปลวไฟสีฟ้า
จากการนาเปลือกกล้ วยน ้าว้ าเหลือทิ ้งจากการแปรรูปกล้ วยน ้าว้ าของผู้ประกอบการกล้ วยปิ ง้ ในจังหวัด
เชียงราย มาหมักร่ วมกับมูลวัว สามารถทาให้ เกิดก๊ าซชีวภาพได้ เนื่องจากมูลวัวเป็ น สารตั ้งต้ นในการเกิดก๊ าซ
ชีวภาพ ก๊ าซมีเทนจะมีปริ มาตรมากขึ ้นหลังจากเกิดก๊ าซประมาณ 5-10 วัน และหลังจากนันจะค่
้ อยๆลดลง ควร
ทาการเปลี่ยนถ่ายวัตถุดิบทุก 10 วัน สามารถนาก๊ าซชีวภาพที่ได้ ไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในปิ ง้ กล้ วยได้ ทาให้ ลดต้ ม
ทุนการจาหน่ายกล้ วยปิ ง้ ได้
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การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบถังให้ มีการเติมวัตถุดิบให้ ต่อเนื่อง และเพิ่มขนาดถังให้ เพียงพอกับการใช้
งานก๊ าซชีวภาพในแต่ละวัน
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการจาลองการอพยพหนีไฟในอาคารผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ด้ วยโปรแกรม Pathfinder มี
จานวนผู้ใช้ อาคารทังหมดจ
้
านวน 1,304 คน แบ่งเป็ นเพศชายคิดเป็ นค่าร้ อยละ 84.74 เปอร์ เซ็นต์ และเพศหญิง
คิ ด เป็ น ค่ า ร้ อยละ 15.26 เปอร์ เซ็ น ต์ มี ป ระตู ท างออกหลั ก ทั ง้ หมดจ านวน 12 ประตู การตั ง้ ค่ า โปรแกรม
Pathfinder จะใช้ พารามิเตอร์ ของพฤติกรรมเป็ นแบบโหมด Steering ในทุกกรณีศึกษา จากนันได้
้ กาหนดให้ ผ้ ใู ช้
อาคารอพยพไปยังจุด รวมพลของบริ ษั ท ซึ่ง มี อ ยู่ 1 จุด โดยการจ าลองสถานการณ์ มี ทัง้ หมด 3 กรณี ดัง นี ้
กรณี ศึกษาที่ 1 จาลองให้ เกิดเพลิงไหม้ เครื่ องจักรบริ เวณ Line Spot yaris/camry ผู้ใช้ อาคารอพยพออกจาก
อาคารพร้ อมกัน และประตูทางออกภายในอาคารสามารถใช้ งานได้ ปกติ กรณีศกึ ษาที่ 2 จาลองให้ เกิดเพลิงไหม้
สารเคมีในห้ อง Chemical room ผู้ใช้ อาคารอพยพออกจากอาคารพร้ อมกัน และประตูทางออกภายในอาคาร
ประตูที่ 12 ไม่สามารถใช้ งานได้ และกรณีศึกษาที่ 3 จาลองให้ เกิดเพลิงไหม้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้ อง MDB
2 และประตูทางออกภายในอาคารประตูที่ 10 ไม่สามารถใช้ งานได้ ผลการจาลองพบว่า กรณีที่ 1 ใช้ เวลา 289.7
วินาที กรณีที่ 2 ใช้ เวลา 327.7 วินาที และกรณีที่ 3 ใช้ เวลา 301.3 วินาที ในกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ใช้ ระยะเวลา
เกิน 300 วินาที ไม่สอดคล้ องตามที่กฎหมายกาหนด จึงได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาที่พบ กาหนดจุดรวมพล
เพิ่มอีก 1 จุด บริ เวณลานถนนพื ้นที่ด้านข้ างอาคารกระบวนการผลิต ผลการจาลองพบว่าการปรับปรุงดังกล่าว
สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ ในการอพยพได้ ผู้ใช้ อาคารอพยพออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยังจุดรวมพลอยู่
ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด (น้ อยกว่า 300 วินาที) ทัง้ 3 กรณี
คาสาคัญ : การจาลองอพยพหนีไฟ; จุดรวมพล; โปรแกรม Pathfinder
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Abstract
This research was established to simulate the fire evacuation in the building of automotive
manufacturing by using Pathfinder program. There are 1,304 occupants in the building, 84.74
percent male and 15.26 percent female. All 12 main exit doors. Pathfinder program settings use
steering-mode behavior parameters in all case studies. Then, the occupants of the building were
evacuated to the company's assembly point, which has 1 point by simulating a total of 3 cases as
follows: Case 1 simulates a machine fire in the Line Spot yaris/camry area where the building
occupants are evacuated from the building at the same time. and exit doors inside the building can
be used normally. Case 2 simulates a chemical fire in the chemical room. Building occupants
evacuated from the building at the same time. and the exit door inside No.12 building cannot be
used. And Case Study 3 simulates a fire that caused a short circuit in MDB 2 room that resulted in a
fire in MDB 2 room near Line RG01. There are many employees working in the building and the exit
door inside No. 10 building cannot be used. The simulation results showed that in Case 1 by making
time 289.7 seconds, Case 2 by making time 327.7 seconds, and Case 3 by making time 301.3
seconds. In Case 2 and Case 3 takes more than 300 seconds, over specified by law. Therefore,
improvements have been made to fix the problems found. An additional assembly point 1 point at the
road yard, the area beside the production process building. The simulation results showed that such
improvements could reduce the time it takes to evacuate, the evacuation times were within the law’s
regulation time (less than 300 seconds). In all 3 cases.
Keywords: Fire Evacuation; Assembly point; Pathfinder program
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บทนา
อาคารผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ทังการท
้
างานของระบบเครื่ องจักรขัดข้ อง
ระบบไฟฟ้าขัดข้ อง การจัดเก็บ ของสารเคมี ความประมาทของพนักงานและเหตุการณ์ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
เป็ นต้ น ซึง่ นาไปสู่การเกิดความสูญเสียทังชี
้ วิตและทรัพย์สิน โดยในกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ นนั ้ ขันตอนการ
้
อพยพหนีไฟเป็ นสิ่งสาคัญ และมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะนาพาผู้อพยพออกจากตัวอาคารไปสู่ พื ้นที่รวม
พลหรื อพื ้นที่ปลอดภัยจาเป็ นต้ องมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิที่ชดั เจนและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (พันตรี วสุกานต์
พิธรัตน์, 2558, น. 1) และการอพยพคนออกจากอาคารได้อย่างถูกต้องปลอดภัย จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญใน
การที่จะนาพาผู้อพยพออกจากตัวอาคารไปสู่พืน้ ที่ รวมพลหรื อพืน้ ที่ปลอดภัยให้ เร็ วที่สุด และใช้ เวลาไม่เกิน 5
นาทีตามที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (กฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั , 2555, น. 26)
อาคารกรณี ศึกษาเป็ นอาคาร 2 ชัน้ ชัน้ ที่ 1 เป็ นอาคารสาหรับฝ่ ายผลิต และชัน้ ที่ 2 ลักษณะเป็ นชัน้
ลอยสาหรับเป็ นสานักงานฝ่ ายผลิต มีลักษณะการใช้ สอยพืน้ ที่ภายในอาคารเป็ นสถานที่ผลิตสินค้ า และงาน
สานักงานโดยอาคารมีพื ้นที่ใช้ สอยรวมกันทังหมด
้
18,317 ตารางเมตร ซึง่ จัดเป็ นอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฏ
กระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กระทรวงฉบับที่
33, 2535, น. 1) โดยพืน้ ที่บริ เวณภายในอาคารมีการเพิ่มจานวนเครื่ องจักร โยกย้ ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไลน์
การผลิตและพื ้นที่ใช้ สอยต่างๆ บางพื ้นที่ทาให้ แบบแปลนของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงอาจส่งผล
ให้ การอพยพในบางเส้ นทางเกิดการแออัด และอาจเป็ นสาเหตุทาให้ มีผลต่อเส้ นทางการอพยพและเวลาในการ
อพยพออกจากอาคารเกินเวลาที่กาหนด
ดังนันเพื
้ ่อให้ การอพยพหนีไฟของอาคารโรงงานผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น จึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมการอพยพไปยังทางออกของผู้ใช้ อาคาร และการตัดสินใจเลือก
ทางออกของผู้ใช้ อาคารด้ ว ย ผู้วิจัยจึงมีค วามสนใจในการจาลองการอพยพคนออกจากอาคารโรงงานผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้ โปรแกรม Pathfinder ทาให้ เห็นภาพรวมการอพยพไปยังทางออก
ของผู้ใช้ อาคาร การตัดสินใจเลือกทางออกของผู้ใช้ อาคาร และสามารถวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ ในการอพยพหนี
ไฟเทียบกับกฎหมาย ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการเตรี ยมความพร้ อม และเพื่อเสนอแนวทางสาหรับการออกแบบ
เส้ นทางการอพยพหนีไฟ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ อาคารในการอพยพมากยิง่ ขึ ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อจาลองการอพยพคนออกจากอาคาร รวมถึงศึกษาผลที่เกิดขึ ้นจากการจาลองการอพยพกรณีเกิด
เพลิงไหม้ ไปยังจุดรวมพลในหลายกรณี ของอาคารโรงงานผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยใช้ โปรแกรมจาลองการ
อพยพหนีไฟ และให้ ข้อเสนอแนะแนวทางสาหรับการออกแบบเส้ นทางการอพยพหนีไฟให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการอพยพหนีไฟ
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ทฤษฎี
โปรแกรม Pathfinder เป็ นโปรแกรมพื ้นฐานของการอพยพหนีไฟ จาลองการเคลื่อนที่ในการหาทางออก
ของมนุษย์ โปรแกรมมีส่วนของกราฟิ กเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สาหรับการออกแบบและจาลองการสร้ างภาพแบบสองมิติและ
สามมิติเพื่อใช้ วิเคราะห์ผล โดยแบบจาลองของโปรแกรม Pathfinder สามารถจาแนกพฤติกรรมในแบบจาลอง
การเคลื่อนที่อพยพหนีไฟของผู้อาศัย 2โหมด คือ แบบ SFPE Mode และ แบบ Steering โดย SFPE Mode เป็ น
รูปแบบของการไหลซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยจะไม่พยายามหลีกเลี่ยงกับบุคคลอื่นๆ และจะยอมให้ มีการแทรกผ่านเข้ าไป
ได้ ความเร็วในการเคลื่อนที่พิจารณาจากความหนาแน่นของผู้ที่อยู่อาศัยภายในแต่ละห้ อง และความเร็วของการ
เคลื่อนที่ผ่านประตูจะถูกควบคุมโดยความกว้ างประตู ดังแสดงในภาพที่ 1 และ Steering Mode ใช้ กลไกการ
บังคับเลี ้ยวทาให้ เกิดการเคลื่อนไหวที่ซบั ซ้ อนมากยิ่งขึ ้นคือการเคลื่อนที่ที่มีความโค้ ง ซึ่งมาจากสมการการเว้ น
ระยะห่างของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งของกีดขวาง (สุรพงษ์ สุประดิษฐ์ อาภรณ์ , 2556, น. 7) ดังแสดง
ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ซ้ าย: แสดงการเคลื่อนที่ในโหมด SFPE ขวา: แสดงการเคลื่อนที่ในโหมด Steering
ที่มา: Pathfinder Technical Reference Manual (2020)
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
อุปกรณ์
1. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แบบพกพา (Notebook) DELL Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz
2.40 GHz หน่วยความจา (RAM) 4 GB. ความจุ Hard Disk 1 TB.
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window 10, Type 64-bit Operating system
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับจาลองการอพยพ Pathfinder 2020
4. กล้ องถ่ายรูป
วิธีการวิจัย
1. การสร้ างแบบจ าลองการอพยพคนออกอาคารโรงงานผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นยานยนต์ โดยโปรแกรม
Pathfinder สร้ างแบบจาลองภาพเสมือนจริ งของอาคารโรงงานผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์เริ่ มต้ นด้ วยการนาไฟล์
JPG. Lay Out อาคารโรงงานผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นยานยนต์ ลงในโปรแกรม Pathfinder เพื่ อ น ามาใช้ ในการสร้ าง
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แบบจาลองห้ อง ประตู พืน้ ที่ทางเดิน เครื่ องจักร โดยลักษณะรูปแบบของอาคารโรงงานผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ประกอบไปด้ วยอาคาร 2 ชัน้ ชันที
้ ่ 1 เป็ นอาคารสาหรับฝ่ ายผลิต มีประตูทางออกหลักจานวน 12 ประตู และชันที
้ ่
2 (ลักษณะเป็ นชันลอยอาคารส
้
านักงานของกระบวนการผลิต) มีประตูประตูทางออกจานวน 1 ประตู ซึง่ อาคาร
โรงงานผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์มีลกั ษณะการใช้ สอยพื ้นที่ภายในอาคารเป็ นสถานที่ผลิตสินค้ า และงานสานักงานมี
พื น้ ที่ อ าคารมี พื น้ ที่ ใ ช้ ส อยรวมกัน ทัง้ หมด 18,317 ตารางเมตร จุด รวมพลมี ทัง้ หมด 1 จุด โดยพนัก งานที่
ปฏิบตั ิงานอาคารโรงงานผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์จะอพยพไปยังจุดรวมพล ซึง่ มีลกั ษณะ ดังแสดงในภาพที่ 2

จุดรวมพลบริษทั มี 1 จุด
บริเวณสนามหญ้ าด้ านหน้ าบริษัท
ภาพที่ 2 แสดงโมเดลอาคารโรงงานผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ที่สร้ างด้ วยโปรแกรม Pathfinder
2. การวิเคราะห์คานวณจานวนผู้ใช้ อาคาร ตามมาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code Handbook,
14th Edition. 2018. โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์หาจานวนผู้ใช้ อาคารขึ ้นอยู่กบั ขนาดของพื ้นที่อาคาร (Area)
มีหน่วยเป็ นตารางเมตร และปั จจัยความจุของผู้ใช้ อาคาร (Occupancy Load Factor) เป็ นค่าที่กาหนดขนาด
พื ้นที่ต่อจานวนผู้ใช้ อาคารตามกิจกรรมของพื ้นที่ในแต่ละส่วนเป็ นตัวแปรในการหาความจุของอาคารที่สามารถ
รองรั บผู้ใจอาคาร (ตารางเมตรต่อ คน) ซึ่งจะดูจ ากกิจ กรรมการใช้ อาคารโดยในตารางที่ 1 จะแสดงให้ เห็ น
กิจกรรมการใช้ อาคารและลักษณะห้ องของอาคาร (National Fire Protection Association, 2018, p. 80-81)
(1)
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ตารางที่ 1 แสดงค่าปัจจัยความจุของผู้ใช้ อาคาร ตามกิจกรรมของพื ้นที่ในแต่ละส่วนภายในอาคาร
ค่าปั จจัยความจุของผู้ใช้ อาคาร
กิจกรรมการใช้
(ตารางเมตรต่อคน)
การใช้ ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทัว่ ไปและอันตรายสูง
9.3
อุตสาหกรรมวัตถุประสงค์พิเศษ
ใช้ จานวนผู้ใช้ อาคารที่สงู สุดที่เป็ นไปได้
การใช้ ประเภทอุตสาหกรรมจัดเก็บ
ในกิจกรรมการใช้ ประเภทจัดเก็บ
ใช้ จานวนผู้ใช้ อาคารที่สงู สุดที่เป็ นไปได้
ในกิจกรรมการใช้ อื่นที่ไม่ใช่ประเภทจัดเก็บและประเภท
46.5
ค้ าขาย
การใช้ งานประเภทธุรกิจ
สานักงาน
14
2.8
พื ้นที่ห้องทางานชัว่ คราว พื ้นที่ ≤ 41.8 ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องทางานชัว่ คราว พื ้นที่ >41.8 ตารางเมตร
1.4
นาสมการที่ 1 มาคานวณหาจานวนผู้ใช้ อาคารทังหมด
้
เท่ากับ 1,034 คน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนผู้ใช้ อาคารในแต่ละชัน้
จานวนผู้ใช้ อาคาร ชัน้ 1 อาคารกระบวนการผลิต
1,235

ชัน้ 2 พื ้นที่ชนลอย
ั้
(อาคารสานักงาน
ของฝ่ ายผลิต)
69

ทังหมด
้
(คน)
1,304

3. กาหนดค่าพารามิเตอร์ ในโปรแกรม Pathfinder โดยค่าพารามิเตอร์ ประกอบด้ วย พฤติกรรมการ
อพยพ,ความสูง, ความกว้ างของไหล่ และความเร็วในการเคลื่อนที่ ซึง่ ค่าพารามิเตอร์ ค่าความสูง และความกว้ าง
ของไหล่ เป็ นข้ อมูลของพนักงานที่บริษัทที่ใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการอพยพ ขนาดร่างกาย และความเร็วในการเคลื่อนที่ จาแนกตามเพศ
ค่าพารามิเตอร์
เพศชาย
เพศหญิง
พฤติกรรมการอพยพ
Steering
Steering
ความสูง (เซนติเมตร)
167.43
160.75
ความกว้ างของไหล่ (เซนติเมตร)
48.83
47.81
ความเร็วในการเคลื่อนที่ (เมตรต่อวินาที)
1.359
1.294
ที่มา: พฤติกรรมการอพยพแบบ Steering (นรินทร์ บุญประเสริฐ, 2559)
ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Waters et al.,1988)
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4. การจาลองสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ที่ใช้ ในการจาลองการอพยพหนีไฟ ด้ วยโปรแกรม Pathfinder
การจ าลองสถานการณ์ ในกรณี ต่ า งๆ ที่ ใช้ ในการจ าลองการอพยพ อ้ างอิ งการพิ จ ารณาห้ อ งต้ น เพลิ งตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ NFPA 101, Life Safety Code Handbook, 14th Edition. 2018. (National Fire Protection
Association, 2018, p. 46-47) ซึ่งแยกเป็ น 3 กรณีศกึ ษา การตั ้งค่าโปรแกรม Pathfinder จะใช้ พารามิเตอร์ ของ
พฤติกรรมเป็ นแบบโหมด Steering ในทุกกรณีศกึ ษา โดยการจาลองสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ที่ใช้ ในการจาลอง
การอพยพมีรายละเอียดดังนี ้
กรณีศกึ ษาที่ 1 จาลองให้ เกิดเพลิงไหม้ เครื่ องจักร บริเวณ Line Spot yaris/camry ทาให้ เกิดเพลิงไหม้
ลุกลามไปที่กล่องพลาสติกบรรจุชิ ้นงานสาหรับเตรี ยมประกอบการผลิตที่วางอยู่ด้านข้ างเครื่ องจักร ผู้ใช้ อาคาร
อพยพออกจากอาคารพร้ อมกัน (Full Evacuation) และประตูทางออกภายในอาคารสามารถใช้ งานได้ ปกติ
กรณี ศึกษาที่ 2 จาลองให้ เกิดเพลิงไหม้ สารเคมีในห้ อง Chemical room เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ ว
ผู้ใช้ อาคารอพยพออกจากอาคารพร้ อมกัน (Full Evacuation) และประตูทางออกภายในอาคารประตูที่ 12 ซึ่ง
เป็ นประตูที่อยู่ใกล้ ที่สดุ ไม่สามารถใช้ งานได้ เนื่องจากประตูห้องต้ นเพลิงเปิ ดค้ างไว้ ไฟลุกลามออกมา ทาให้ กีด
ขวางเส้ นทางหนีไฟ ทาให้ มีควันไฟแพร่ กระจายปิ ดเส้ นทางหนีไฟประตูที่ 12 จนไม่สามารถอพยพออกทางประตู
12 ได้
กรณีศกึ ษาที่ 3 จาลองให้ เกิดเพลิงไหม้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้ อง MDB 2 ที่ ส่งผลให้ เกิดเพลิงไหม้
ห้ อง MDB 2 ซึ่งอยู่ใกล้ กับ Line RG01 ที่ มีพ นักงานทางานอยู่เป็ นจานวนมากในอาคารและประตูทางออก
ภายในอาคารประตูที่ 10 ซึง่ เป็ นประตูที่อยู่ใกล้ ที่สดุ ไม่สามารถใช้ งานได้ ผู้ใช้ อาคารอพยพออกจากอาคารพร้ อม
กัน (Full Evacuation) เนื่องจากประตูห้องต้ นเพลิงเปิ ดค้ างไว้ ไฟลุกลามออกมา ทาให้ กีดขวางเส้ นทางหนี ไฟ ทา
ให้ มีควันไฟแพร่กระจายปิ ดเส้ นทางหนีไฟประตูที่ 10 จนไม่สามารถอพยพออกทางประตู 10 ได้
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการทดลองประมวลผลโดยใช้ โปรแกรม Pathfinder ในการจาลองการอพยพผู้ใช้ อาคารออกจาก
อาคารกระบวนการผลิตไปยังจุดรวมพล มีจานวนผู้ใช้ อาคารทังหมดจ
้
านวน 1,304 คน โดยบริเวณชัน้ 1 อาคาร
กระบวนการผลิตมีผ้ ูใช้ อาคารจานวน 1,235 คน มีพืน้ ที่ใช้ สอย 17,749 ตารางเมตร และชัน้ 2 พืน้ ที่ชนั ้ ลอย
(อาคารสานักงานของกระบวนการผลิต)มีผ้ ูใช้ อาคารจานวน 69 คน มีพืน้ ที่ใช้ สอย 568 ตารางเมตร อาคารมี
พื ้นที่ใช้ สอยรวมทังหมด
้
18,317 ตารางเมตร และมีจานวนผู้ใช้ อาคารอยู่ในอาคารรวม 1,304 คน แบ่งเป็ นเพศ
ชายคิ ด เป็ น ค่ าร้ อยละ 84.74 เปอร์ เซ็ น ต์ และเพศหญิ งคิ ด เป็ น ค่ าร้ อยละ 15.26 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่งใช้ โปรแกรม
Pathfinder สร้ างแบบจ าลองพื น้ ที่ ต่ า งๆตามสัด ส่ ว นจริ ง และก าหนดจ านวนคนในพื น้ ที่ ต่ า งๆ จากนัน้ ได้
กาหนดให้ ผ้ ูใช้ อาคารอพยพไปยังจุดรวมพลของบริ ษัท ซึ่งมีอยู่ 1 จุด และจากการศึกษาทัง้ 3 กรณี ศึกษานัน้
พบว่า กรณี ที่ 1 ใช้ เวลา 289.7 วิน าที กรณี ที่ 2 ใช้ เวลา 327.7 วิน าที และกรณี ที่ 3 ใช้ เวลา 301.3 วินาที ซึ่ง
ระยะเวลาที่ใช้ ในการอพยพผู้ใช้ อาคารออกจากอาคารกระบวนการผลิต ไปยังจุดรวมพล ในกรณีที่ 2 และกรณีที่
3 ใช้ ระยะเวลาเกิน 300 วินาที ไม่สอดคล้ องตามที่กฎหมายดังแสดงในตารางที่ 2
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จากการใช้ โปรแกรม Pathfinder ในการจาลองการอพยพผู้ใช้ อาคารออกจากอาคารกระบวนการผลิต
ไปยังจุดรวมพล พบประเด็นปั ญหาคือ ในบางพื ้นที่ที่มีผ้ ใู ช้ อาคารจานวนมากทาให้ เกิดความหนาแน่นของผู้
อพยพและพื ้นที่จดุ รวมพลมีเพียง 1 จุด ทาให้ ขีดความสามารถในการอพยพออกจากตัวอาคารกระบวนการผลิต
ไปไปยังจุดรวมพลได้ ล่าช้ า จากการใช้ โปรแกรม Pathfinder ในการจาลองการอพยพผู้ใช้ อาคารออกจากอาคาร
กระบวนการผลิตไปยังจุดรวมพล กรณีที่ 1 ใช้ เวลา 289.7 วินาที กรณีที่ 2 ใช้ เวลา 327.7 วินาที และกรณีที่ 3 ใช้
เวลา 301.3 วินาที ซึง่ ระยะเวลาที่ใช้ ในการอพยพผู้ใช้ อาคารออกจากอาคารกระบวนการผลิต ไปยังจุดรวมพลใน
กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ใช้ ระยะเวลาเกิน 300 วินาที ไม่สอดคล้ องตามทีก่ ฎหมายกาหนดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลเวลาทีใ่ ช้ ในการจาลองอพยพหนีไฟจากโปรแกรม Pathfinder ทัง้ 3 กรณี
กรณีที่
จุดรวมพล 1 จุด

1

ผู้ใช้ อาคารคนแรกที่ ผู้ใช้ อาคารคนสุดท้ าย
อพยพมาถึงจุดรวมพล ทีอ่ พยพมาถึงจุดรวม
(วินาที)
พล (วินาที)
8.5
289.7

2

12.6

327.7

3

8.5

301.3
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ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ โปรแกรม Pathfinder ในการปรับปรุงการอพยพโดยได้ มีการกาหนดจุดรวมพลเพิ่มอีก
1 จุด บริ เวณลานถนนพื ้นที่ด้านข้ างอาคารกระบวนการผลิต ทาให้ มีจุดรวมพลทังหมด
้
2 จุด เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ อาคาร
อพยพไปยังจุดรวมพลที่ใกล้ ที่สดุ ผลปรากฏว่า กรณี ที่ 1 ใช้ เวลา 222.9 วินาที กรณี ที่ 2 ใช้ เวลา 254.5 วินาที
และกรณีที่ 3 ใช้ เวลา 230.5 วินาที จากผลการจาลองพบว่าการปรับปรุงดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ ใน
การอพยพได้ ผู้ใช้ อาคารอพยพออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยังจุดรวมพลอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
(น้ อยกว่า 300 วินาที) ทัง้ 3 กรณี

จุดรวมพลที่ 2

เพิ่มจุดรวมพล 1 จุด
บริเวณลานถนนพืน้ ที่ด้านข้ างอาคารกระบวนการผลิต

จุดรวมพลที่ 1

ภาพที่ 3: แสดงการปรับปรุงการแก้ ไขปั ญหาที่พบด้ วยโปรแกรม Pathfinder

สรุ ปผลและเสนอแนะ
การทดลองจาลองสถานการณ์ การอพยพผู้ใช้ อาคารออกจากอาคารผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยใช้
โปรแกรม Pathfinder นาผลที่ได้ จากการจาลองการอพยพมาพิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขในการ
ออกแบบเส้ น ทางหนี ไฟ และมาตรการต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอพยพให้ เป็ น ไปอย่ า งปลอดภัย ได้ แ ละให้
สอดคล้ องกับกฎหมายกาหนด ซึ่งได้ จาลองอาคารผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยใช้ โปรแกรม Pathfinder ในการ
สร้ างแบบจาลองกาหนดให้ มีผ้ ใู ช้ อาคารทังหมดจ
้
านวน 1,304 คน มีประตูทางออกหลักทังหมดจ
้
านวน 12 ประตู
จากการใช้ โปรแกรม Pathfinder พบประเด็นปั ญหาคือ ในบางพืน้ ที่ที่มีผ้ ใู ช้ อาคารจานวนมากทาให้ เกิดความ
หนาแน่นของผู้อพยพและพืน้ ที่จุดรวมพลมีเพียง 1 จุด ทาให้ ขีดความสามารถในการอพยพออกจากตัวอาคาร
กระบวนการผลิตไปไปยังจุดรวมพลได้ ล่าช้ า จึงได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาที่พบ โดยใช้ โปรแกรม Pathfinder
ในการจาลองการอพยพ โดยได้ มีการกาหนดจุดรวมพลเพิ่มอีก 1 จุด บริ เวณลานถนนพืน้ ที่ด้านข้ างอาคาร
กระบวนการผลิตทาให้ มีจุดรวมพลทังหมด
้
2 จุด เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ อาคารอพยพไปยังจุดรวมพลที่ใกล้ ที่สดุ ผลปรากฏ
ว่าผู้ใช้ อาคารสามารถอพยพออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยังจุดรวมพลภายในเวลาไม่เกิน 300 วินาที
ตามที่กฏหมายกาหนด ทัง้ 3 กรณี ทัง้ นีเ้ พื่อให้ การอพยพหนีไฟมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ ควรมีการกาหนด
มาตรการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ ไขจัดการในด้ านความปลอดภัย ดังนี ้
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1. ในกรณีที่มีการปรับปรุงแบบแปลนในอาคารกระบวนการผลิต หรื อเพิ่มเครื่ องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ควร
มีการพิจารณามาตรการในเรื่ องของการอพยพผู้ใช้ อาคารออกจากอาคารให้ สอดคล้ องตามที่กฏหมายกาหนด
ด้ วย
2. มีการแนะนาอบรม ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน และเส้ นทางในการอพยพไปยังจุดรวมพล
ให้ กบั ผู้ใช้ อาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ รับทราบ
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บทคัดย่ อ
กระบวนการฉีดขึน้ รูปด้ วยพลาสติก เป็ นกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนโดยการฉีดพลาสติกเหลวลงไปใน
แม่พิมพ์ ในการผลิตชิน้ งานใหม่จาเป็ นต้ องมีขนตอนการทดสอบแม่
ั้
พิมพ์ ดังนันผู
้ ้ ผลิตจาเป็ นต้ องตั ้งค่าเครื่ องฉีด
แม่พิมพ์ให้ เหมาะสม เพื่อให้ ได้ ชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถผลิตชิ ้นงานได้ จานวนมาก ตรงตามความต้ องการ
ของผู้ผลิต งานวิจยั ฉบับนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการทดสอบแม่พิมพ์ฉี ดพลาสติก ที่ใช้ เวลาในการ
ทดสอบลดลงและลดความสูญเปล่าในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ โดยการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยใน
การจาลองการฉีดพลาสติก (Moldex3D) เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์การจาลองรูปแบบการฉีดพลาสติก
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ผ้ ผู ลิต สามารถตั ้งค่าการฉีดที่เหมาะสมในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ และลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ ้นในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ ผลของการวิจัยพบว่า ก่อนการปรับปรุงเวลาที่ใช้ ในการทดสอบ
แม่พิมพ์เท่ากับ 7 ชัว่ โมง หลังการปรับปรุง ใช้ เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ 2 ชัว่ โมง 15 นาที กล่าวคือสามารถลด
เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ลง 4 ชัว่ โมง 45 นาที หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67.86 และก่อนการดาเนินการปรับปรุงมี
จานวนของเสียที่เกิดจากกระบวนการฉีดขึ ้นรูปพลาสติก 190 ชิ ้น และหลังการปรับปรุงเกิดของเสียทังสิ
้ ้น 40 ชิ ้น
ซึง่ แสดงให้ ทราบว่าหลังการดาเนินการปรับปรุงสามารถลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการฉีดขึ ้นรูปพลาสติกได้
ทังสิ
้ ้น 150 ชิ ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 78.95
คาสาคัญ : กระบวนการฉีดพลาสติก; โปรแกรมจาลองการทางานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก; ทดสอบแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก
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Abstract
Plastic Injection molding is the manufacturing process by inject molten plastic into a mold.
Before a new production process be necessary to have a mold testing process, a manufacturer must
set the molding for a workpiece quality and the accuracy of the workpiece. The objective of this
thesis are decreased a mold testing process time and reducing any waste of a mold testing process.
By applied a computer program was named Moldex3D for analyze the plastic injection model for
support a manufacturer to set the molding appropriately for mold testing process and reducing any
waste of a mold testing process. The result of a mold testing process time before the improvement
was 7 hours and after the improvement was 2 hours 15 minutes, therefore a mold testing process
time was decrease 4 hours 45 minutes or decrease 67.86 %. The amount of waste after the
improvement was reduced from 190 pieces to 40 pieces that decrease 150 pieces or 78.95 %
Keywords: Plastic Injection Process; Simulation Software; Mold Testing
บทนา
แม่พิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีรูปร่างเหมือนกัน ได้ ครัง้ ละจานวนมาก ๆ ทา
ให้ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน ดังนันหากแม่
้
พิมพ์มีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตทัง้
กระบวนการ ในขัน้ ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ การปรับค่าการฉีดให้ เหมาะสมมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ ได้
ชิ ้นงานที่มีความสมบูรณ์ ได้ รูปร่างที่ถกู ต้ องและพร้ อมที่จะผลิตชิ ้นงานจานวนมาก
บริ ษัท บีบีบี จากัด ประกอบกิจการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการฉีดขึ ้นรูป โดยผลิตชิ ้นส่วนส่ง
ให้ กับผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งดาเนินกิจการตามมาตรฐานของระบบการบริ หารจัดการคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ บริ ษัท ฯ ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์มากกว่า 50 ประเภท ใช้ แม่พิมพ์ จานวนมาก โดยมีการสั่งผลิตและ
นาเข้ าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ หากมีการ
ทดสอบแม่พิมพ์ไม่ผ่านต้ องมีการทดสอบหลายครัง้ รวมทังการที
้
่แม่พิมพ์ที่ส่งมาถึงบริ ษัท ฯ แล้ วใช้ การไม่ได้ ทา
ให้ บริ ษัทปรับแก้ ไขแม่พิมพ์ด้วยตนเองหรื อทาการส่งกลับไปแก้ ไข อีกทังในขั
้ นตอนการทดสอบแม่
้
พิมพ์สาหรับ
ผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ใช้ เวลานานเนื่องจากเป็ นผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ ซึ่งไม่มีค่าการฉี ดที่เหมาะสม ดังนัน้ พนักงานจึงต้ อง
ปรับตัง้ ค่าการฉี ดขึน้ รู ปหลายครั ง้ จนกว่าจะได้ ค่าที่เหมาะสม ส่งผลให้ ใช้ เวลาในการทดสอบที่ม ากกว่าการ
ทดสอบแม่พิมพ์ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการผลิตแล้ ว โดยสาเหตุมาจากการใช้ วิธีที่ใช้ ในการปรับตั ้งค่าการฉีด
หรื อหาค่าการฉีด ขึ ้นรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ถูกต้ อง วิธีการไม่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานไม่มีมาตรฐานใน
การทางาน ใช้ การคาดเดาหรื อประมาณจากประสบการณ์การทางานมาใช้ ในการปรับตั ้งค่าการฉีดขึ ้นรูป ปั ญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้ นทุนในการผลิตที่สูงขึน้ มีการทดสอบแม่พิมพ์หลายครัง้ เกิดการสูญเสียทรัพยากร
จานวนมากและยังสูญ เสี ย โอกาสในการผลิต ท าให้ ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้ า ลดลง จาก
การศึกษาพบว่ามีการนาเทคโนโลยี เข้ ามาช่วยในการจาลองการฉีด โดย จิตติวฒ
ั น์ นิธิกาญจนธาร (2561) ได้ ใช้
Solid work plastic ในการจาลองค่าการหดตัวคลาดเคลื่อน ทาการวิเคราะห์การหดตัวของผลิตภัณฑ์ชิ น้ งานฉีด
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ขึ ้นรูปพลาสติกโดยหาพารามิเตอร์ ที่ทาให้ ได้ ค่าการหดตัวที่น้อยที่สดุ โดยมีพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ แรงดัน
ในการฉีดน ้า เวลาในการฉีดน ้า เวลาในการหล่อเย็น อุณหภูมิในการฉีด และอุณหภูมิแม่พิมพ์ วัชระ ลานลักษณ์
และคณะ (2557) ได้ ทาบทความวิจยั การศึกษาการใช้ CAE เพื่อลดน ้าหนังชิ ้นงานในการฉีดพลาสติกรูปทรง 3
มิติ โดยใช้ ก๊าซช่วยฉีด ทาการศึกษาขันตอนและวิ
้
ธีการออกแบบและสร้ างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิ ้นงานรูปทรง 3
มิติ ด้ วยการใช้ ระบบ CAD/CAM/CAE ชาลี ตระการกูล และคณะ (2557) นาเอาเทคโนโลยีด้านการจาลองทาง
วิศวกรรม CAE เข้ ามาช่วยในการวิเคราะห์การไหลตัวของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม
สาหรับการฉี ดแบบใช้ ก๊าซช่วยฉี ด ต่อมาได้ การศึกษาการปรับปรุ งการทางานและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยจากการศึกษา จิรวัฒน์ วรวิชัย และคณะ (2563) ได้ ทาการปรับปรุ ง
วิธีการทางานการบรรจุชิ ้นงานขึ ้นรูปพลาสติกของชิ ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยการใช้ ผงั
ก้ างปลา และได้ ทาการปรับปรุงวิธีการใหม่โดยการใช้ แผนภูมิกระบวนการไหล ใช้ หลักการปรับปรุงงานด้ วยการ
ทาให้ ง่ายขึ ้น
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมี วัต ถุประสงค์ที่ จะท าการลดเวลาในการทดสอบแม่ พิ มพ์ และลดความสูญ เปล่าใน
กระบวนการผลิต โดยการพัฒนาวิธีการการทดสอบแม่พิมพ์ ที่มีการนาเทคโนโลยีจาลองการไหลด้ วยโปรแกรม
Moldex3D โดยจุดเด่นของซอฟต์แวร์ นี ้ คือ การจาลองของชิน้ ส่วนพลาสติก สามารถตรวจสอบการออกแบบ
ชิ ้นส่วน สมดุลการไหล การฉี ดที่ถูกต้ อง ตรวจสอบรูปแบบในการหล่อเย็นและคาดการณ์ การบิดตัวของชิ ้นงาน
ซึง่ ซอฟต์แวร์ นี ้จะมาช่วยเสริมการทางานในขันตอนการทดสอบแม่
้
พิมพ์ ในส่วนของการหาค่าการฉีดที่เหมาะสม
จาลองการไหล เพื่อที่จะช่วยให้ พนักงานสามารถปรับตั ้งค่าการฉีดขึน้ รู ปได้ เหมาะสม ลดเวลาในการทดสอบ
แม่พิมพ์ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ ้น
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1. การศึกษาข้ อมูลและวิเคราะห์ ปัญหาในปั จจุบนั
จากการศึกษารวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในปั จจุบนั พบว่า ข้ อมูลการออกแบบและสร้ างแม่พิมพ์
ตลอดจนการทดสอบแม่พิมพ์ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นผู้ออกแบบและสร้ างแม่พิมพ์ แต่ ทางบริ ษัทได้ สงั่ ทา
แม่พิมพ์จากประเทศไต้ หวัน ซึ่งเมื่อทาการสร้ างแม่พิมพ์เสร็จ ผู้ผลิตแม่พิมพ์จะทาการทดสอบแม่พิมพ์ที่ประเทศ
ไต้ หวันและส่งชิ ้นงานมาที่บริ ษัทฯ เพื่อตรวจเช็คคุณภาพผิว รูปร่างและขนาดของชิ ้นงาน จากนันผู
้ ้ ผลิตแม่พิ มพ์
จะส่งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมาที่บริ ษัทฯ ต่อมาบริษัทได้ ทาการตรวจรับแม่พิมพ์และจัดเตรี ยมแม่พิมพ์ เพื่อทาการ
ทดสอบแม่พิ มพ์ ก่อนดาเนินการผลิตผลิตภัณ ฑ์ (Mass Production) โดยแผนผังการดาเนิน การ(Flowchart)
กระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ในปั จจุบนั จะแสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนผังการดาเนินการกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ในปัจจุบนั
หลังจากได้ ทาการตรวจรับและทาการติดตั ้งแม่พิมพ์บนเครื่ องฉีดเพื่อ เข้ าสู่ขนตอนการทดสอบแม่
ั้
พิมพ์
ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บข้ อมูลการทดสอบแม่พิมพ์ ในปั จจุบัน โดยชิน้ งานที่จะเก็บข้ อมูลการทดสอบแม่พิมพ์ คือ
ชิ ้นงานบังโคลนหลังของรถจักรยานยนต์ (Rear Fender) และมีชื่อเรี ยกชิ ้นงานภายในบริษัทว่า PHD452 ดังภาพ
ที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะตัวอย่างของชิ ้นงานบังโคลนหลังของรถจักรยานยนต์ PHD452
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จากการเก็บข้ อมูลพบว่า PHD452 ใช้ เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ทงหมด
ั้
2 รอบ โดยรอบที่ 1 ใช้ เวลา
ในการทดสอบ 3 ชัว่ โมง เกิดของเสียในระหว่างการทดสอบ 80 ชิ ้น รอบที่ 2 ใช้ เวลาในการทดสอบ 7 ชัว่ โมง เกิด
ของเสียในระหว่างการทดสอบ 110 ชิน้ รวมผลการทดสอบ 7 ชั่วโมง และเกิดของเสียในระหว่างการทดสอบ
แม่พิมพ์ทงหมด
ั้
190 ชิ ้น โดยรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ระยะเวลาที่ใช้ และของเสียที่เกิดขึ ้นในระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์
เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาได้ ดาเนินการประชุมระดมความคิด (Brainstorm) ร่วมกันกับทางบริษัท และ
ได้ ทาการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ซึง่ พบว่าสาเหตุสาคัญที่ส่งผลทาให้ เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์มากนัน้ มีอยู่ 2
สาเหตุดงั นี ้
1. การออกแบบแม่พิมพ์ที่ไม่ได้ ประสิทธิภาพ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ ทาการวิเคราะห์ในขันตอนการ
้
ออกแบบแม่พิมพ์ ทาให้ ไม่สามารถคาดการณ์หรื อหลีกเลี่ยงปั ญหาด้ านคุณภาพของชิ ้นงานที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
ซึง่ ปั ญหานี ้นอกจากจะส่งผลต่อเวลาในการทดสอบแม่พิมพ์แล้ ว ยังส่งผลทาให้ เกิดของเสียในกระบวนการผลิต
อีกด้ วย
2. การทดสอบแม่ พิม พ์ โดยใช้ ประสบการณ์ ของช่างเทคนิ ค ซึ่งอาจจะต้ องใช้ เวลาในการทดสอบ
แม่พิมพ์ที่นานมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากไม่มีการเตรี ยมค่าการฉีดที่เหมาะสมสาหรับการทดสอบแม่พิมพ์นี ้ แต่อาศัย
ประสบการณ์ในการทางานหรื อนาเอาค่าการฉีดของชิ ้นงานที่มีลกั ษณะคล้ ายกันมาใช้ เป็ น ต้ น ผู้วิจยั ได้ ทาการ
สรุ ป ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ โดยได้ ท าการสรุ ป ด้ วยแผนผัง ก้ างปลา(Fishbone Diagram) และจัด แยกประเภทของ
ปั ญหาออกโดยใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต 4 ด้ าน (4M in Production Process) ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 สาเหตุที่ทาให้ เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์
2. การหาแนวทางในการแก้ ไขและปรับปรุ งกระบวนการ
จากการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่ทาให้ เกิดความสูญเสียในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์
สามารถหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการนาทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้ วยหลัก ECRS โดย
การทาให้ ง่ายขึ ้นด้ วยการนาโปรแกรมจาลองการไหล Moldex3D เข้ ามาช่วยในการทางาน ทัง้ ในส่วนของการ
ร่วมกันช่วยออกแบบแม่พิมพ์ร่วมกับทางผู้ผลิตเพื่อลดปั ญหาที่ ไม่สามารถคาดการณ์ หรื อปั ญหาของชิ ้นงานใน
ด้ านคุณภาพ และลดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ ้นในขันตอนการทดสอบแม่
้
พิมพ์ รวมถึงการนาหลัก ECRS โดย
การใช้ โปรแกรม Moldex3D เพื่อวิเคราะห์ค่าการฉีดที่เหมาะสมร่ วมกับขันตอนการตั
้
้งค่าการฉีดของเครื่ องจักร
เพื่อช่วยให้ พนักงานสามารถกาหนดค่าการฉีดที่เหมาะสม ลดเวลาที่ใช้ ในการปรับตั ้งค่าเครื่ องฉีด
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลองหลังจากทาการปรับปรุงกระบวนการทางานโดยมีการนาโปรแกรม Moldex3D เข้ ามา
ช่วยในการทางานโดยมีการนาโปรแกรมจาลองการไหล Moldex3D เข้ ามาช่วยในการทางานทังในส่
้ วนของการ
ร่ ว มกัน ช่ วยออกแบบแม่ พิ ม พ์ ร่ว มกับ ทางผู้ผลิ ต และการใช้ โปรแกรม Moldex3D เพื่ อ วิ เคราะห์ ค่ าการฉี ด ที่
เหมาะสมร่ วมกับขันตอนการตั
้
้งค่าการฉีดของเครื่ องจักร โดยแผนผังการดาเนินการ (Flowchart) กระบวนการ
ทดสอบแม่พิมพ์หลังการปรับปรุงจะแสดงดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แผนผังการดาเนินการกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์หลังการปรับปรุง
จากการทดลองเนื่องจากการทดลองเป็ นชิ ้นงานผลิตภัณฑ์ใหม่จึงทาการเก็บข้ อมูลผลการทดลองด้ วย
ผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นเดียวกัน โดนทาการทดลองกับผลิตภัณฑ์ชิ ้นงานบังโคลนหลังของรถจักรยานยนต์ PHD453 ที่
มีลกั ษณะคล้ ายกัน ดังภาพที่ 6 ซึ่งผลหลังจากการปรับปรุงโดยการนาโปรแกรมจาลองการไหล Moldex3D เข้ า
มาช่วยในการดาเนิ นการออกแบบและสร้ างแม่พิ มพ์ ตลอดจนถึงการทดสอบแม่ พิมพ์ พบว่าใช้ เวลาในการ
ทดสอบของแม่พิมพ์ PHD453 ทังหมด
้
2 ชัว่ โมง 15 นาที และมีของเสียที่เกิดขึ ้นในระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์
ทังสิ
้ ้น 40 ชิ ้น ซึง่ สามารถแสดงผลการทดสอบได้ ดงั ตารางที่ 1
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ภาพที่ 6 ชิ ้นงานบังโคลนหลังของรถจักรยานยนต์ PHD453
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแม่พิมพ์ PHD453 หลังการปรับปรุงกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์
เวลาทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
จานวนของเสีย (ชิ ้น)
รอบที่ 1
1 ชม. 30 นาที
30
รอบที่ 2
45 นาที
10
รวม
2 ชม. 15 นาที
40
เมื่อนาผลการทดสอบในตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบกับผลการทดสอบแม่พิมพ์ PHD452 (รู ปแบบการ
ทดสอบแม่พิมพ์ เดิม ซึ่งข้ อมูลการทดสอบแสดงดัง ภาพที่ 3 พบว่าสามารถลดเวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ลง
67.86% และลดจานวนของเสียที่เกิดขึ ้นในระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์ลงได้ 78.95% โดยแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์รูปแบบเดิม (PHD452) และการทดสอบแม่พิมพ์
รูปแบบใหม่ (PHD453)
รูปแบบเดิม
รูปแบบใหม่
ค่าความแตกต่าง ร้ อยละของการ
(PHD452)
(PHD453)
ปรับปรุง (%)
เวลาทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
7 ชม.
2 ชม. 15 นาที
4 ชม. 45 นาที
67.86
จานวนของเสีย (ชิ ้น)
190
40
150
78.95
จากผลการทดลองสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชาลี ตระการกูล, สถาพร ชาตาคม และ ไพบูลย์ สินพระ
ยากุล ซึ่งได้ มีการนาเทคโนโลยีด้านการจาลองทางวิ ศวกรรม (CAE) เข้ ามาช่วยในการวิเคราะห์การไหลของ
พลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ ซึง่ แตกต่างจากผู้วิจยั ที่ใช้ โปรแกรม Moldex3D แต่งานวิจยั มีการนาเทคโนโลยีเข้ ามา
แก้ ไขปั ญหาเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับชิ ้นงาน โดยผลการทดลองสามารถแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในชิ ้นงานได้ และยังสามารถลดปริ มาณพลาสติกลงได้ ร้อยละ 20-30 ของน ้าหนักชิ ้นงานทังหมด
้
(ชาลี ตระการกูล, 2557, น. 33) จากวิธีในการวิเคราะห์ปัญหาได้ มีความสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ จิรวัฒน์ วร
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วิชัย และคณะ ที่ได้ ทาการปรับปรุงวิธีการทางานการบรรจุชิน้ งานขึน้ รูป พลาสติกของชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์
โดยวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยการใช้ ผงั ก้ างปลา และได้ ทาการปรับปรุงวิธีการใหม่โดยการใช้ แผนภูมิกระบวนการ
ไหล ใช้ หลักการปรับปรุงงานด้ วยการทาให้ ง่ายขึ ้น (จิรวัฒน์ วรวิชยั , 2563, น. 148)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผล
จากการเก็บข้ อมูลกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ พบความสูญเปล่าในกระบวนการซึ่งมีการใช้ เวลาใน
การทดสอบแม่พิมพ์ของชิ ้นงานใหม่ บังโคลนหลังของรถจักรยานยนต์ PHD452 ใช้ เวลา 7 ชัว่ โมง ในการทดสอบ
และเกิดของเสียในขณะทดสอบ 190 ชิ ้น จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นจึงได้ ทาการหาสาเหตุของปั ญหาด้ วยวิธีการ ระดม
สมอง (Brainstorm) ร่ วมกันกับทางบริ ษัท และได้ ทาการวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน จากนัน้ สรุปปั ญหาออกเป็ น 4
ด้ านตามปั จจัยที่มีผลต่อการผลิต 4 ด้ าน (4M in Production Process) โดยสาเหตุของปั ญหาเกิดจาก แม่พิมพ์
ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปั ญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ขณะผลิต อีกทัง้ กระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ใช้ เวลานาน
เนื่องจากไม่มีการบันทึกค่าการฉีดที่เหมาะสม พนักงานอาศัยประสบการณ์ ในการทางานหรื อนาเอาค่าการฉีด
ของชิ ้นงานที่มีลกั ษณะคล้ ายกันมาใช้ ผู้วิจยั ได้ ทาการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ หลัก ECRS มีการนาโปรแกรมจาลอง
การไหล Moldex3D เข้ ามาช่วยในการทางาน ทังในส่
้ วนของการช่วยออกแบบแม่พิมพ์ร่วมกับทางผู้ผลิตแม่พิมพ์
และการใช้ โปรแกรมจาลองในการหาค่าการฉีดที่เหมาะสมก่อนการทดสอบแม่พิมพ์ ผลจากการทดสอบ ได้ ทา
การเก็บข้ อมูลกระบวนการด้ วยชิ ้นงานใหม่บงั โคลนหลังของรถจักรยานยนต์ PHD453 ที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน ผล
การทดสอบแม่พิมพ์ ใช้ เวลาในการทดสอบ 2 ชัว่ โมง 15 นาที ลดลงไป 4 ชั่วโมง 45 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 67.86
และมีเสียที่เกิดขึ ้น 40 ชิ ้น ลดลง 150 ชิ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 78.95
ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั นีท้ าการจับเวลาในส่วนของขันตอนการทดสอบแม่
้
พิมพ์ที่เครื่ องฉีด ผู้ศกึ ษาควรทาการจับ
เวลาตั ้งแต่ได้ รับแม่พิมพ์จากผู้ผลิตไปจนทดสอบแม่พิมพ์ เสร็ จสิ ้น เพื่อจับเวลาในส่วนของการคิดหาค่าการฉีดที่
เหมาะสมและขันตอนการติ
้
ดตั ้งแม่พิมพ์ เพื่อให้ ได้ เวลาทังหมดของกระบวนการทดสอบแม่
้
พิมพ์
2. งานวิจัยนี ้ใช้ กับชิน้ งานที่เป็ นชิ ้นงานใหม่ที่ไม่มีการบันทึกค่าการฉีดที่เหมาะสม ผู้ศึก ษาสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ กับชิ ้นงานที่มีการบันทึกข้ อมูลการฉีดแล้ ว เพื่อตรวจสอบว่าค่าการฉีดของชิ ้นงานที่มีการบันทึก
ไว้ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับชิ ้นงานหรื อไม่
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีฉ้ บับนีส้ ามารถสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ ได้ เนื่องจากได้ รับความช่วยเหลือและ
ข้ อเสนอและต่าง ๆ จาก รศ.ดร. สิทธิ ชัย แก้ วเกื อ้ กูล อาจารย์ ที่ปรึ กษาในการจัดทางานวิจัยที่ช่วยกรุ ณ าให้
ค าปรึ ก ษา ตรวจสอบ แก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ในการด าเนิ น การจัด ท างานวิ จัย ตั ง้ แต่ เริ่ ม จนส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
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งานวิจยั ฉบับนี ้ได้ รับการสนับสนุนในด้ านต่าง ๆ จากฝ่ ายต่าง ๆ ของ บริษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ และ
นางสาวพิ ม พร เทศแก้ ว ที่ ช่ ว ยเหลื อ ในการประสานงาน รวบรวมข้ อมู ล วิ เคราะห์ แ ละหาทางแก้ ไข จึ ง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี ้
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
การศึกษางานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรของโรงงานผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพร
โดยปรับปรุงการบวนการผลิตและการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับภาระงานและลดรายจ่าย
ของโรงงาน รวมถึงการเพิ่มผลกาไรด้ วยการสร้ างช่องทางการทาธุรกิจออนไลน์ผ่าน Application เพื่อเพิ่มรายได้ ของ
โรงงานอีกทางหนึ่งด้ วย
ผลการศึกษาการจัดระบบการขนส่งของโรงงานใหม่ เนื่องจากปั จจุบนั ทางโรงงานมีรถกระบะ สาหรับใช้ งาน
ทัว่ ไปอยู่แล้ ว ซึ่งรถกระบะดังกล่าวหากมีการติดตั ้งตู้ทึบเพิ่มเติมสามารถนามาวิ่งส่งของและรับวัตถุดิบกลับโรงงาน
ด้ วย หากเราวิ่งรถเองเราจะสามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ 36,222 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้ จ่ายต่อรอบในกรณีวิ่งรถเองคิด
เป็ นเงิน 3,623.95 บาท การจัดระบบการทางานใหม่และการเข้ าทางานแบบเหลื่อมช่วงเวลาช่วยลดชัว่ โมงทางานลง
ได้ 180 นาที (3 ชั่วโมง) ทาให้ ไม่เกิดการ รอคอย การปรับจานวนคนให้ สอดคล้ องกับเนือ้ งาน การลดกระบวนการ
ซ ้าซ้ อนรวมถึงการปรับวิธีการทางานให้ ทางานไปพร้ อมกันได้ จัดหาอุปกรณ์ช่วยทางาน จึงทาให้ สามารถปรับจานวน
พนักงานจากทัง้ หมด 10 คน ลดจานวนพนักงานได้ 2 คน เหลือ 8 คน คิดเป็ นค่าจ้ างวันละ 400 บาท/คน/วัน จะ
ประหยัดได้ 800 บาท ต่อวัน และการทาตลาดออนไลน์ผ่าน Application Shopee ทาให้ มีรายได้ จากการขาย 1 ลัง
(12 ขวด) = 7,410 บาท จากเดิมขายส่งปกติลงั ละ 3,600 บาท เราสามารถทากาไรเพิ่มมากกว่าการขายส่ง 3,810
บาทต่อลัง
คาสาคัญ : การเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ; เครื่ องดืม่ สมุนไพร; แนวคิดแบบลีน
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Abstract
The purpose of this research study is to increase the profitability of the herbal beverage factory
by improving production and distribution processes and human resource management in order to adjust
the workload and reduce the expenditure of the factory. In addition, this research also explore the
opportunity to increase profits by creating an online business channel to increase the factory's income.
The results of this study show that the factory can reduce the cost by improving their transportation
system. By adding the additional solid cabinets, the factory’s pickup truck can be utilized to deliver goods
and receive raw materials back to the factory instead of renting the trucks from outsourcing company.
Based on this improvement, the factory will be able to reduce the cost of 36,222 baht per month. In addition,
by applying the ECRS techniques, the current production processes are rearranged and the redundant
processes are eliminated so that the factory can reduce the number of employee from 10 to 8 persons,
which result in 800 baht savings per day. Also, to increase the revenue, the feasibility of selling the product
direct to customers through online platform also provided in this study. By selling the product online directly
to customer, this factory can make more profit than selling product to wholesale customer approximately
3,810 baht per box.
Keywords: Business Process Improvement; Herbal Beverage; Lean Thinking
บทนา
เครื่ องดื่มสมุนไพรเป็ นทางเลือกของผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ ที่ผ่านมากระแสความนิยมของเครื่ องดื่มสมุนไพร
เพื่อสุขภาพนันได้
้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีมายาวนาน ผู้คนในยุคปั จจุบนั สนใจการบริโภคผักผลไม้ ปลอดสารพิษ มี
การทาการเกษตรกรรมแบบออแกนิคเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีอนั ก่อให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ เช่น โรคมะเร็ งชนิดต่างๆ โรค
ภูมิแพ้ อนั เกิดจากสารเคมีที่เป็ นอันตราย เป็ นต้ น รวมถึงการใช้ ยารักษาโรคแผนปั จจุบนั สาหรับการรักษาโรคเรื อ้ รัง ซึง่
อาจมีการสะสมในร่ างกายหากใช้ เป็ นเวลานาน ดังนันแนวโน้
้
มการใช้ สมุนไพรทังแบบสดและแปรรู
้
ป จึงเป็ นที่นิยม
มากขึน้ การทาการตลาดของเครื่ องดื่มสมุนไพรมีการแข่งขันที่สูงขึน้ ในทุกปี แต่หลังจากกลางปี 2563 เป็ นต้ นมา
ด้ วยสภาพทางเศรษฐกิจที่ถดถอยจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาให้ ปริมาณการสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายที่
เป็ นคู่ค้านันลดลงอย่
้
างต่อเนื่อง ในปั จจุบนั เมื่อยอดการสัง่ ซื ้อลดลง ระบบงานเดิมก่อให้ เกิดปั ญหาการใช้ เวลาการ
ผลิตนานและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เกิดต้ นทุนที่มากขึ ้น ได้ แก่ ค่าล่วงเวลาของพนักงาน ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า เป็ น
ต้ น และส่งผลให้ ลูกค้ าต้ องรอการส่งมอบนานขึน้ และปริ มาณการสั่งซื ้อที่ลดลง ทาให้ พนักงานมีเวลาว่างมากขึ ้น
การจัด กลุ่ม งานในปั จ จุบัน ไม่ สอดคล้ อ งกับ ภาระงานที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ดัง นัน้ ผู้ศึก ษาสนใจศึก ษาถึ ง เรื่ อ งการเพิ่ ม
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ประสิทธิ ภาพการดาเนิน ธุรกิจของโรงงานผลิตเครื่ องดื่มสมุ น ไพร เพื่อให้ ทราบถึงการจัดการระบบงานภายใน
โรงงานผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพร การสร้ างแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการภายใน
โรงงาน รวมถึงวิธีการทาการตลาดในแนวทางใหม่ เช่น การตลาดออนไลน์ซึ่งในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมอย่างมาก ผู้วิจยั
จึงเสนอแนวทางการจัดจาหน่ายในช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรของโรงงานผลิตเครื่ องดื่ม
สมุนไพร
การศึกษางานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรของโรงงานผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพร
โดยปรั บปรุ งการบวนการผลิตและการจัดการทรั พยากรบุคคล เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับภาระงานและลด
รายจ่ายของโรงงาน รวมถึงการเพิ่มผลกาไรด้ วยการสร้ างช่องทางการทาธุรกิจออนไลน์ผ่าน Application เพื่อเพิ่ม
รายได้ ของโรงงานอีกทางหนึ่งด้ วย โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะภายในโรงงานผลิตเครื่ องดืม่ สมุนไพรดังกล่าว และ
มุ่งเน้ นที่การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และลดต้ นทุนการบริหารงาน
แนวคิด และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพร ได้ นาแนวคิด
เกี่ยวกับการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นภายในกระบวนการด้ วยหลักการ ECRS และแนวคิดระบบลีน โดยผู้วิจยั ได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. หลักการ ECRS
กระบวนการดาเนินงานในส่วนของโรงงานนันจะท
้ าหน้ าที่ในส่วนของการผลิตสินค้ า การลดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ ้นภายในส่วนของโรงงานนันจึ
้ งมีความจาเป็ นและสาคัญอย่างมาก เนื่องจากความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นภายใน
ส่วนงานนี ้ส่งผลถึงต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น หากสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นภายในกระบวนการหรื อขันตอนต่
้
างๆ ได้
จะทาให้ ต้นทุนในการผลิตลดลงด้ วย การลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นภายในโรงงานสามารถใช้ หลักการ ECRS ได้ แก่
1.1 การกาจัด (Eliminate)
เริ่มต้ นจากการพิจารณางานหรื อกระบวนการที่เกิดขึ ้นทังหมดของกระบวนการท
้
างาน เพื่อพิจารณา
กาจัดความสูญเปล่าออกไป เช่น การผลิตที่มากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่หรื อการเคลื่อนย้ ายที่ไม่จาเป็ น การ
ทางานที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้ ามากเกินไปเนื่องจากการผลิตที่มากเกินความต้ องการ เป็ นต้ น
1.2 การรวมกัน (Combine)
กระบวนการทางานบางขันตอนมี
้
การทางานทับซ้ อนกัน สามารถนามารวมกันได้ โดยพิจารณางานที่
ไม่จาเป็ นออกเพื่อลดขันตอนการท
้
างานให้ น้อยลง ทาให้ การผลิตรวดเร็วมากขึ ้น ขันตอนการท
้
างานลดลง เป็ นต้ น
1.3 การจัดใหม่ (Rearrange)
กระบวนการหรื อขันตอนการท
้
างานในบางขันตอนอาจสลั
้
บกันไปมาได้ โดยพิจารณาจัดรูปแบบใหม่
ก็เพื่อให้ ง่ายต่อการทางานและลดขันตอนการท
้
างานให้ น้อยลง
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1.4 การทาให้ ง่าย (Simplify)
การปรับปรุงการทางานให้ ง่ายและสะดวกขึ ้น อาจทาได้ โดยการสร้ างอุปกรณ์ช่วยในการทางาน (Jig Tool) เพื่อให้
การทางานสะดวกรวดเร็ วและแม่นยา และยังช่วยลดความผิดพลาด ลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการทางาน
2. แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking)
แนวคิ ด แบบลี น ถื อ แนวคิ ด หนึ่ งที่ ถูกน ามาใช้ เ ป็ น เครื่ องมือ เพื่อ ใช้ พัฒนากระบวนการต่ างๆ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึ น้ ลีน (Lean) แปลตามศัพท์ หมายถึง ผอม เพรี ยว บาง การนามาใช้ ในกระบวนการผลิ ต มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดการกระบวนต่างๆ โดยมุ่งเน้ นการขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในกระบวนการเพื่อให้ กระบวนการ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการที่ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าในธุรกิจ กระบวนการผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing) เป็ นกระบวนการที่ให้ ความสาคัญในเรื่ องการผลิตผลิตภัณฑ์หรื อบริ การตามความต้ องการ
ของลูกค้ า โดยการทาความเข้ าใจในกระบวนการทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง เพื่อบ่งชี ้ความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ
และกาจัดกระบวนการที่สญ
ู เปล่าเหล่านันออกไป
้
โดยสามารถแบ่งความสูญเปล่าออกเป็ น 7 ชนิด คือ
2.1 การผลิตที่มากเกินความต้ องการของลูกค้ า (Overproduction) วัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากการผลิตมากเกินไป การทางานระหว่างกระบวนการที่มากเกินความจาเป็ น หรื อสินค้ าคงคลังมากเกินไป สิ่งที่
เกิดขึ ้นเหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรทางด้ านแรงงานหรื อวัตถุดิบที่ถกู ใช้ ออกไปไม่ได้ ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ า เช่น เสียเวลา ทรัพยากร และแรงงานโดยไม่จาเป็ น เสียพื ้นที่ในการจัดเก็บและสินค้ าคงคลังมีมากเกินไป เป็ น
ต้ น
2.2 การรอคอย (Waiting) การรอคอยที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต เช่น การรอคอยวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิตที่ไม่สมดุล หรื ออาจเกิดจากเครื่ องจักรขัดข้ อง โดยหากเกิดการรอคอยมากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อ
การผลิต เช่น เกิดต้ นทุนที่สูญเปล่าจากเครื่ องจักร แรงงาน และค่าดาเนินการต่างๆ เกิดต้ นทุนค่าเสียเวลารอคอย
หรื อผลเสียจากการผลิตที่ล่าช้ าและส่งมอบไม่ทนั กาหนด เป็ นต้ น
2.3 การขนส่ง (Transportation) การขนส่งหรื อการเคลื่อนที่ที่มากเกินไปโดยไม่ก่อให้ เกิดมูลค่า
ย่อมส่งผลเสียต่อการผลิต เช่น สูญเสียเวลาในการผลิต ต้ นทุนในการขนย้ ายมากขึ ้นจากค่าเชื ้อเพลิง ค่าแรงงานค่า
อุ ป กรณ์ ข นย้ า ย รวมทัง้ ค่ า บ ารุ ง รั ก ษา โดยกระบวนการขนย้ า ยที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มูล ค่ า เห ล่ า นี ย้ ่ อ มส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
ประสิทธิภาพของการผลิต
2.4 กระบวนการทางานซา้ ซ้ อน (Over Processing)กระบวนการทางานที่มีความซา้ ซ้ อนมาก
เกินไป เช่น การทางานเดิมซ ้าๆ หลายครัง้ กระบวนการที่เกิดขึน้ นัน้ ย่อมส่งผลเสียต่อการผลิต เช่น ในขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบหากมีการแยกย่อยการทางานมากเกินความจาเป็ น จนเกิดเป็ นการรอคอยมากเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อ
การผลิต โดยที่งานบางประเภทสามารถรวมเป็ นงานเดียวกันได้ เป็ นต้ น
2.5 สินค้ าคงคลังที่มากเกินไป (Over Inventory)การเก็บสินค้ าที่มากเกินไป อาจเกิดมาจากการ
ผลิตมากเกินความต้ องการของลูกค้ า การสั่งซื ้อวัตดุ ดิบจานวนมากเนื่องจากต้ องการส่วนลด กระบวนการจัดเก็บ
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วัตถุดิบระหว่างรอการผลิต เหล่านี ้ล้ วนทาให้ เกิดปริ มาณสินค้ าคงคลังมากเกินไปและจะส่งผลเสีย คือ ต้ นทุนในการ
ผลิตเพิ่มมากขึ ้น ต้ นทุนในการจัดเก็บสินค้ า เสียพื ้นที่ในการจัดเก็บ เป็ นต้ น
2.6 ของเสี ย (Defects) ของเสี ย เกิ ด ขึ น้ จากการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผิ ด พลาด อาจเกิ ด จาก
กระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ วัตถุดิบไม่ได้ มาตรฐาน หรื อกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ มาตรฐานตามที่กาหนด
ของเสียที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้ ส่งผลเสียต่อการผลิต เช่น การส่งมอบล่าช้ ากว่ากาหนดเสียเวลาและแรงงานในการแก้ ไข
ปั ญหา อีกทังยั
้ งเพิ่มต้ นทุนที่ไม่จาเป็ นต่อกระบวนการอีกด้ วย
2.7 การเคลื่ อ นไหวที่ ม ากเกิ น ไป (Over Motion) การเคลื่ อ นไหวที่ ม ากเกิ น ความจ าเป็ น ใน
กระบวนการทางานต่างๆ ย่อมส่งผลให้ เกิดความเมื่อยล้ าจากการทางาน เกิดความล่าช้ าในการทางาน โดยผลเสียต่อ
การทางาน เช่น เกิดปั ญหาการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นจากการจัดวางอุปกรณ์และการวางผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม
หรื อขาดมาตรฐานการทางานที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น
วิธีดาเนินการวิจัย
วิเคราะห์ SWOT เพื่อเข้ าใจในระบบงาน
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนในธุรกิจ ซึ่งเป็ นปั จจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้ เรา
สามารถแก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นี ไ้ ด้ ส่ ว นปั จ จั ย ภายนอกได้ แ ก่ โอกาส และอุ ป สรรคนั น้ เราต้ อ งปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้ อมเพราะเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม และคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันก็ต้องประสบกับปั ญหาเดียวกันกับเรา
ผลการวิเคราะห์มีดงั นี ้
จุด แข็ ง - น า้ ผลไม้ ผสมโปรไบโอติ ก เป็ น นวัต กรรมใหม่ มี ผ้ ูแ ข่ ง ขัน น้ อ ยราย มี สูต รการผลิ ต ที่
ลอกเลียนแบบได้ ยาก กระบวนการผลิตหลายขัน้ ตอน มีผ้ ูวิจัยที่เชี่ยวชาญด้ านโปรไบโอติก (Specialist) เป็ นของ
ตนเอง มีพื ้นที่โรงงานเป็ นของตนเอง ไม่ต้องเสียค่าเช่า ที่ตั ้งโรงงานอยู่ใกล้ ถนนสายหลักของภาค สามารถเดินทางได้
สะดวก
จุดอ่อน - โรงงานมีขนาดเล็ก มีพื ้นที่จากัด มีแรงงานไม่มาก กาลังการผลิตน้ อย อยู่ต่างจังหวัด
ไกลจากแหล่งทรัพยากร (บรรจุภณ
ั ฑ์/สมุนไพรจากต่างถิ่น) ใช้ เวลาผลิตค่อนข้ างนาน
โอกาส - ตลาดคนรักสุขภาพมีการเติบโตอย่ างต่อเนื่อง การค้ าเสรี อาเซียนทาให้ เปิ ดตลาดกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านได้ สะดวก การเกิดโรคระบาดทาให้ คนต้ องการสมุนไพรเพื่อบารุงร่างกาย
อุปสรรค - สภาพเศรษฐกิจถดถอยค้ าขายลาบาก ราคาน ้ามันสูงขึ ้น ทาให้ ค่าขนส่งแพงขึ ้น ราคา
ค่าวัตถุดิบสูงขึ ้น
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ศึกษากระบวนการทางานในแต่ ละกิจกรรมของโรงงาน และวาดแผนผังการไหลของประบวนการปั จจุบัน
กิจกรรมของโรงงานประกอบด้ วยงานต้ มสกัดสมุนไพร ลงเชื ้อและหมักทิ ้งไว้ 7 วัน ต้ มปรุงรส สี กลิ่น และ
บรรจุลงขวด กล่อง และลังตามลาดับ โดยกระบวนการในปั จจุบนั เราใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 9 วัน ซึง่ เป็ นส่วนของกระบวนการ
ผลิต 3 วัน และเป็ นการหมักบ่มผลิตภัณฑ์เป็ นเวลาประมาณ 7 วัน ซึง่ ทาให้ เกิดการรอคอยในช่วงวันที่ 8-9
วิเคราะห์ แผนผังสาเหตุและผล (แผนผังก้ างปลา)
การค้ นหาต้ นเหตุของปั ญหาโดยใช้ แผนภูมิก้างปลา โดยวิเคราะห์จาก 4 ปั จจัยได้ แก่
Process - กระบวนการทางานไม่เหมาะสม มีการทางานบางอย่างซ ้าซ้ อน เช่น การต้ มน ้าอีกครัง้ ในวันรุ่งขึ ้นเพื่อปรุงสี
และกลิ่น ซึง่ สามารถปรับกระบวนการแล้ วทาให้ สามารถจบได้ ในวันเดียว
Man – ใช้ คนไม่เหมาะสมกับภาระงาน จัดสรรคนได้ ไม่เหมาะสมกับงาน ทาให้ ทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการรอ
คอยงาน
Material - ต้ นทุนวัตถุดิบบางประเภทเพิ่มขึ ้น ทาให้ มีต้นทุนสูงขึ ้น
Machine - อุปกรณ์การทางานไม่เหมาะกับงาน ทาให้ ใช้ เวลาการทางานนาน ควรมีการสร้ างอุปกรณ์ที่ช่วยอานวย
ความสะดวก (Jig Tool)
พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้ เทคนิค ECRS
1. การขจัดออก (Eliminate) ลดได้ 1 ขันตอน
้
คือ ใช้ อปุ กรณ์ช่วยให้ ขวดเย็นเร็วขึ ้น จะลดเวลาการรอคอยได้
1-2 ชัว่ โมง
2. การรวมกัน (Combine) ลดได้ 1 ขันตอน
้
คือ การจัดทีมงานสาหรับเตรี ยมบรรจุภณ
ั ฑ์ (ล้ างขวด นึ่งขวด
พับกล่อง) ให้ ทาไปพร้ อมๆ กับการต้ มปรุง ทาให้ ประหยัดเวลาได้ อย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง
3. (การจัดใหม่) Rearrange ลดได้ 1 ขัน้ ตอน คือ เปลี่ยนระบบทีมงานใหม่ เดิมให้ เข้ างานเวลา 8.30น.
พร้ อมกันหมด ทาให้ เกิด OT ดังนันจึ
้ งให้ พนักงานต้ มปรุงจานวน 2 คน ให้ มาเข้ างานเร็วขึ ้น เป็ น 5.00น. เพื่อป้อนงาน
ให้ กบั ฝ่ ายบรรจุได้ ในเวลา 9.00 น. ทาให้ ลดการเปิ ด OT หากเกินเวลา และ สามารถทางานได้ จบภายในวันเดียว
วาดแผนผังการไหลของประบวนการที่ปรับปรุ งใหม่
เมื่อเราได้ ปรั บปรุ งแผนการปฏิบัติงานแล้ ว เราสามารถประหยัดวันทางานลงได้ 1 วัน คือ สามารถทา
Finished Goods ได้ ภายในวันที่ 8 ของการผลิ ต โดยให้ แม่ครัวมาทางานต้ มปรุ งและใส่สีกลิ่นในช่วงเช้ ามืดก่อนที่
พนักงานบรรจุจะมาเข้ างานในเวลาทางานปกติ จะช่วยให้ การบรรจุเริ่มได้ เร็วขึ ้น ลดเวลาการรอคอยลงได้ 1 วัน
นากระบวนการที่ออกแบบใหม่ ไปปฏิบัติ
ผู้วิจยั ได้ แนะนากระบวนการปรับปรุงการดาเนินงานไว้ ดงั นี ้
1. รวมขันตอนการต้
้
มปรุงในวันที่ 8 และการเติมสี/กลิ่น ในวันที่ 9 ทาให้ สามารถประหยัดเวลาและเชื ้อเพลิง
ในการตั ้งไฟให้ น ้าเดือด จัดสรรกาลังคนใหม่ให้ สอดคล้ องกับเวลาในการทางานให้ เหมาะสม
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2. งานจัดเตรี ยมบรรจุภณ
ั ฑ์ (ล้ างขวด นึ่งขวด พับกล่อง) ให้ มีพนักงานอีกทีมรับผิดชอบ เพื่ อไม่ให้ เวลางาน
เพิ่ม สามารถทาพร้ อมกับการต้ มปรุง และสามารถใช้ ได้ ทนั ทีเมื่อต้ มปรุงเสร็จ
3. การรอให้ ขวดเย็นตัวลง ใช้ เวลา 3 ชม. อาจหาวิธีทาให้ ขวดเย็นเร็วขึ ้น เช่น ลดอุณหภูมิในพื ้นที่เก็บสินค้ า
จะช่วยลดเวลารอคอยเหลือ 1 ชม. เป็ นต้ น เนื่องจากขวดที่บรรจุแล้ ว มีอุ ณหภูมิสงู เกินกว่าที่จะติดสลากได้ จึงต้ อง
ลดอุณหภูมิก่อน โดยใช้ ถังนา้ แข็งขนาด 200 ลิตร แล้ วนาขวดที่บรรจุแล้ ว ลงแช่ในถัง เพื่อลดอุณหภูมิ โดยมีราคา
จัดซื ้อ ประมาณ 3,000 บาท ต่อถัง อายุการใช้ งาน 5-10 ปี และมีค่าใช้ จ่ายสาหรับน ้าแข็ง ประมาณ 50 บาทต่อครัง้
สรุ ปผลการศึกษา
งานวิจยั เรื่ องการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพรนี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
แก้ ไขและปรับปรุงใน 3 หัวข้ อคือ การลดต้ นทุนดาเนินการขนส่งโดยการ พัฒนาระบบการขนส่งของโรงงาน การปรับ
ระบบการทางานและการจัดการบุคลากร และการพัฒนาระบบการตลาดโดยใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปั จจุบนั
ผ่านช่องทางการทาธุรกิจออนไลน์ด้วย Application
การลดต้ นทุนดาเนินการขนส่ งโดยการพัฒนาระบบการขนส่ งของโรงงาน
ปั จจุบันทางโรงงานมีรถกระบะ สาหรั บวิ่งใช้ งานทั่วไปอยู่ ซึ่งรถกระบะดังกล่าว หากมีการติดตัง้ ตู้ทึบ
เพิ่มเติมสามารถนามาวิ่งส่งของและรั บวัตถุดิบกลับด้ วย หากเราใช้ รถขนส่งเอง (กรณี มีรถอยู่แล้ ว) มีการลงทุน
เบื อ้ งต้ น คื อ ติ ด ตู้ทึ บ สาหรั บ ใส่ สิน ค้ า 15,000 บาท ท าช่ ว งล่ างรถกระบะสาหรั บ บรรทุก 9,000 บาท และอาจมี
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่ อง ค่าซ่อมบารุง ค่าเปลี่ยนยาง ค่าจ้ างคนขับและคนประจารถ ค่าน ้ามัน
ไปกลับ ค่าเสื่อมราคารถ ค่าประกันรถ เป็ นต้ น หากเราวิ่งรถเอง ตามข้ อมูลเดือนสิงหาคม - ธันวาคมปี 2563 เราจะ
สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ 108,688 บาทจากการส่งสินค้ าสาเร็ จรู ป บวกค่าขนส่งขวดเปล่า 36,200 บาท รวมเป็ น
ค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
144,888 บาท ต่อ 4 เดือนโดยค่าใช้ จ่ายต่อรอบในกรณีวิ่งรถเอง คือ 3,623.95 บาท
การลดต้ นทุนการผลิตจากการปรับระบบการทางานและบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบงานเดิม ใช้ แรงงานทังหมด
้
10 คน จากการสารวจแล้ วพบว่า เมื่อภาระงานน้ อยลง สามารถจัดการคน
ให้ น้อยลงได้ 2 คน คือ งานจัดเตรี ยมวัดถุดิบจาก 3 คน เหลือ 2 คน และงานพับกล่องติดสลาก จาก 3 คน เหลือ 2 คน
และเมื่อแก้ ไขแล้ ว ทาให้ ลดวันทางานลงไปได้ 1 วัน และแรงงานได้ 2 คน โดยวันที่ 1 เวลาทางานทังหมด
้
340 นาที (
5 ชม. 40 นาที) วันที่ 8 เวลาทางานทังหมด
้
670 นาที ( 11 ชม. 10 นาที) รวมเวลางานทังหมด
้
1,010 นาที ( 16 ชม.
50 นาที) จากเดิม 1,190 นาที ( 19 ชม. 50 นาที) ลดลงได้ 180 นาที ( 3 ชม) จานวนพนักงาน 10 คน ค่าจ้ างวันละ
400 บาท หากลดจานวนพนักงาน 2 คนสามารถประหยัดได้ 400*2 = 800 บาท/วัน ระบบการทางานใหม่ และการ
เข้ าทางานแบบเหลื่อมช่วงเวลา ทาให้ ลดวันทางาน และลดชัว่ โมงทางานลงได้ ทาให้ ไม่เกิดการรอคอย และประหยัด
ต้ นทุนการดาเนินงานได้ มาก มีพนักงานทังหมด
้
10 คน ลดเหลือ 8 คน คิดเป็ นค่าจ้ างวันละ 400 บาท/คน/วัน x 2 วัน
= 8,000 บาท ต่อ การผลิต 1 Batch = 120 ขวด หรื อ คิดเป็ นต้ นทุนค่าแรง ต่อขวด ขวดละ 300 บาท x 120 ขวด =
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36,000 บาท การปรับวิธีการทางาน ให้ ทางานไปพร้ อมกัน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์มาช่วยทางาน การลดจานวนคนให้
สอดคล้ องกับเนื ้องาน จะประหยัดได้ อีก 400 บาท*2 คน = 800 บาทต่อวัน
พัฒนาระบบการตลาดโดยใช้ ประโยชน์ จาก เทคโนโลยีในปั จจุบัน ด้ วยการสร้ างช่ องทางการทาธุรกิจ
ออนไลน์ ผ่าน Application
ผู้วิจยั ได้ เลือกเว็บไซต์ Shopee ในการทาการตลาดออนไลน์ และอาจขยายไปยัง Application อื่นในอนาคต
โดยหลักการในการทาตลาดออนไลน์ผ่าน Application คือ มีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ สวยงาม และห่อกันกระแทก
อย่างแน่นหนามิดชิด ตัง้ ราคาอยู่ในกลุ่มสินค้ าเดียวกัน และมีกาไรไม่น้อ ยกว่า ร้ อยละ 50 จากต้ นทุน มีการจัด
โปรโมชัน่ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ลงจาหน่ายผ่านแอพพลิเคชัน Shopee และค่าจัดส่งลูกค้ าเป็ นผู้รับผิดชอบ
การคานวณต้ นทุน และการทาโปรโมชัน่ มีต้นทุนต่อขวด 300 บาท ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ตั ้งราคาไว้ ที่
990 บาท มีการจัดโปรโมชัน่ สองขวด 1,900 บาท เพื่อส่งเสริ มการขาย ถ้ าขายปลีกจะได้ กาไรต่อขวด เท่ากับ 990300 = 690 บาท (หัก ลบ 5 เปอร์ เ ซ็นจากค่าธรรมเนียมออนไลน์ รั บ สุท ธิ 690-34.50 = 655.50 บาทต่ อขวด) จัด
โปรโมชั่นสองขวด 1,900 บาทจะได้ กาไร 1,900-600 = 1,300 บาท (650บาทต่อขวด โดยหักลบ 5 เปอร์ เซ็นจาก
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ รับสุทธิ 650-32.50 = 617.50 บาทต่อขวด = 7,410 ต่อลัง (12 ขวด) ถ้ าขายส่งปกติลังละ
3,600 บาท เราสามารถทากาไรเพิ่มเทียบกับการขายส่ง = 7,410-3,600 = 3,810 บาทต่อลัง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ องการเพิ่ มประสิท ธิ ภาพการดาเนิ นธุ รกิ จของโรงงานผลิ ตเครื่ องดื่ มสมุนไพร สามารถ
อภิปรายได้ ดงั นี ้
การลดต้ นทุนดาเนินการขนส่ งโดยการพัฒนาระบบการขนส่ งของโรงงาน
เดิมการขนส่งสินค้ าสาเร็ จรู ป จะใช้ บริ การรถขนส่งเอกชน (นิ่มซี่เส็ง) ซึ่งจะคิดตามนา้ หนัก ขนาด และ
จานวนสินค้ า มีค่าจัดส่งอยู่ที่ 200 บาทต่อลัง และการสัง่ ซื ้อสินค้ าเข้ าโรงงานใช้ การส่งโดยรถของ Supplier และเก็บ
ค่าจัดส่งปลายทาง มีค่าจัดส่ง 20 บาทต่อลัง รวมเป็ นค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 102,350 บาทต่อเดือน แต่เนื่องจากปั จจุบนั ทาง
โรงงานมีรถกระบะ สาหรับวิ่งใช้ งานทัว่ ไปอยู่ ซึ่งรถกระบะดังกล่าว หากมีการติดตั ้งตู้ทึบเพิ่มเติมสามารถนามาวิ่งส่ง
ของและรั บ วัต ถุดิ บ กลับ ด้ ว ย จะช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่า ยได้ เ ฉลี่ ย 36,222 บาทต่ อ เดื อ น โดยคิ ด เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อรอบ
3,623.95 บาท
การลดต้ นทุนการผลิตจากการปรับระบบการทางานและบริหารทรัพยากรบุคคล
ปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจทาให้ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อลดลง และพนักงานมีเวลาว่างมากขึ ้น ทาให้ เกิดชัว่ โมงสูญ
เปล่า กระบวนการผลิตและการจัดระบบงานในปั จจุบันไม่สอดคล้ องกับภาระงาน ดังนัน้ จึ งต้ องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตและรู ปแบบการทางานให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง โดยปรับระบบการทางานใหม่ เข้ า
ทางานแบบเหลื่อมช่วงเวลา ทาให้ ลดชัว่ โมงทางานลงได้ ลดการรอคอย และประหยัดต้ นทุนการดาเนินงานได้ มาก
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ลดพนักงานจาก 10 เหลือ 8 คน ช่วยประหยัดค่าจ้ างได้ 8,000 บาท ต่อการผลิต 1 Batch หรื อ 120 ขวด คิดเป็ น
ต้ นทุนค่าแรงขวดละ 300 บาท x 120 ขวด = 36,000 บาท การปรับวิธีการทางาน ให้ ทางานไปพร้ อมกัน และจัดหา
อุปกรณ์ช่วยทางาน การลดจานวนคนให้ สอดคล้ องกับเนื ้องาน จะประหยัดได้ อีก 800 บาทต่อวัน
พัฒนาระบบการตลาดโดยใช้ ประโยชน์ จาก เทคโนโลยีในปั จจุบัน ด้ วยการสร้ างช่ องทางการทาธุรกิจ
ออนไลน์ ผ่าน Application
การตลาดออนไลน์ในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมแพร่หลายอย่างมาก เพราะสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการ
เดินทางออกไปซื ้อของเนื่องจากสัง่ แล้ วมีบริ การจัดส่งถึงบ้ าน และช่องทางตลาดออนไลน์ยงั สามารถเติบโตได้ อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ สินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสในการทากาไรมากขึ ้น เพราะมีต้นทุนการประชาสัมพันธ์ที่
ต่า ลูกค้ าสามารถค้ นหาและศึกษาข้ อมูลได้ ก่อนซื ้อ การทาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ คานวณต้ นทุน และการทา
โปรโมชั่น มีต้นทุนต่อขวด 300 บาท ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ตั ้งราคาไว้ ที่ 990 บาท มีการจัดโปรโมชั่น สองขวด
1,900 บาท เพื่อส่งเสริ มการขาย ซึ่งโดยปกติลกู ค้ าจะซื ้อยกลัง ทาให้ เราสามารถทากาไรได้ มากขึ ้นกว่าการจาหน่าย
ผ่านตัวแทน ถ้ าขายส่งปกติได้ ลงั ละ 3,600 บาท เราสามารถทากาไรเพิ่มเทียบกับการขายส่ง คือ 3,810 บาทต่อลัง
ข้ อเสนอแนะ
1. ในอนาคตอาจมีการปรั บปรุ งระบบการจัดการภายในโรงงาน จัดการกระบวนการผลิต หรื ออาจลด
จานวนพนักงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาระงานในปั จจุบนั เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบ
ให้ โรงงานยังมีจานวนการสัง่ ซื ้อที่น้อยลง
2. ลูกค้ าเดิมยังมีข้อจากัดในการทาตลาดค้ าปลีก และการทาตลาดต่างประเทศเป็ นไปอย่างยากลาบาก
ด้ วยกฎระเบียบข้ อบังคับทางการค้ าในปั จจุบนั
3. ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจเสนอการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการผลิต จะทาให้ ประหยัดต้ นทุนต่อ
หน่วยและลดค่าจ้ างพนักงานลงได้ อีก
กิตติกรรมประกาศ
งานค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.มณิสรา บารมีชัย อาจารย์ที่
ปรึกษา ที่กรุณาสละเวลาและให้ คาแนะนาแก่ผ้ วู ิจยั ตลอดจนตรวจสอบข้ อบกพร่ องในการทาวิจยั อันเป็ นประโยชน์
ต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้ และขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาการค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้ ประกอบด้ วย รองศาสตราจารย์
ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วฒ
ั นา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทร
ประกายกุล ซึง่ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้
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ขอขอบคุณผู้จดั การโรงงานผลิตเครื่ องดื่มสมุนไพร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ ให้ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์เพื่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อนาไปปรับปรุงระบบการทางานภายในโรงงานให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้ างผล
กาไรอย่างยัง่ ยืน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีเป็ นการพัฒนารี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ เพื่อทดแทนแบตเตอรี่ ชนิดอื่นๆ ซึง่ มีการทางานเป็ น
แบบระบบปิ ด สารท างานสามารถท างานได้ ต ลอดอายุก ารใช้ งานและสารท างานวนอยู่ภายในเซลล์ ด้ ว ย
ความสามารถในการเพิ่มกาลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพของความต่างศักย์ โดยรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ที่ เลือกใน
การดาเนินงานวิจยั เป็ นชนิดที่มสี ารทางานเป็ นกรดไฮโดรคลอริก (HCL) เนื่องจาก กรดไฮโดรคลอริก มีสถานะอยู่
ในรูปของสารละลายของเหลว ซึง่ สามารถขนย้ ายได้ งา่ ย หาได้ ง่าย และมีราคาถูก วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
อุณหภูมิทเี่ หมาะสมของถังให้ ความชื ้นด้ านแคโทดต่อสมรรถนะของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ โดยใช้ กรดไฮโดรคลอ
ริ ก เป็ น สารตั ง้ ต้ น ส าหรั บ ท าการทดสอบอุ ณ หภู มิ ถั ง ให้ ความชื น้ ที่ มี อุ ณ หภู มิ 55,65 องศาเซลเซี ย ส และ
อุณ หภูมิห้อง ทาการสร้ างกราฟโพลาไรเซชันและหาค่าสมรรถนะรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ภายใต้ อุณหภูมิการ
ทางานที่เหมาะสมของถังให้ ความชื ้น ผลการทดสอบแสดงให้ เห็นว่าที่อณ
ุ หภูมิของอุณหภูมิถงั ให้ ความชื ้นเท่ากับ
65 องศาเซลเซียสจะมีสมรรถนะการทางานของเซลล์รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ดีที่สุด มีกาลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.86
วัตต์ และกระแสไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1.35 แอมแปร์ ที่ประสิทธิ ภาพของศักย์ ไฟฟ้าเท่ากับ 47.06 % และที่ค่า
ความต่างศักย์มาตรฐานใช้ งานที่ 0.6 โวลต์พบว่า ที่อุณหภูมิของถังให้ ความชื ้นเท่ากับ 65 องศาเซลเซียส ให้ ค่า
กาลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามากกว่า ที่อณ
ุ หภูมิของถังให้ ความชื ้นเท่ากับ 55 และ อุณหภูมิห้องดังนี ้ 0.48, 0.46
วัตต์ และ 0.75, 0.7 แอมแปร์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : รี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ; กรดไฮโดรคลอริก; ประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้า; สรรถนะ
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Abstract
This research is the development of redox flow batteries to replace other types of batteries
which works as a close system, The active substance is able to work for a lifetime and the active
substance is circulated inside the cell. Due to our ability to increase the power and performance of
the potential difference, liquid substance, removable, easy to find, and low price, hydrochloric acid
(HCL) was selected to use as a reactant for the redox floe batteries in this study. The objective of this
study was to study the effect of the optimum temperature of the cathode humidification tank on the
performance of the redox flow battery. Hydrochloric acid was used as a substrate for testing the
temperature of the humidification tank at 55,65 °C and room temperature. The polarization curve was
created and the battery redox flow capacity was determined under optimum operating temperature
of the humidification tank. The results showed that temperature of the humidified tank temperature
was at 65°C, the performance of the redox flow battery cells was highest when It has an electric
power of 0.86 watts and a maximum current of 1.35 amperes at voltage efficiency of 47.06%. When
standard voltage was at 0.6 volts, it was found that at the temperature of the humidification tank to 65
°C, provided more power and current at the humidification of the tank was 55 and the room
temperature were as follows: 0.48, 0.46 watts and 0.75, 0.7 amperes, respectively.
Keywords: redox flow batteries; hydrochloric acid; efficiency; performance

บทนา
แบตเตอรี่ แบบกรดตะกั่ว เป็ นที่นิยมในการกักเก็บพลังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แต่มีข้อเสียใน
เรื่ องของอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ ที่ประมาณ 5 ปี และเป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อมเมื่อหมดอายุการใช้ งานจาก
กรดตะกัว่ ทาให้ มีการศึกษา วิจยั หาแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อทดแทนแบตเตอรี่ แบบกรดตะกั่ว
ซึง่ จากการศึกษามีหลากหลายเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน งานวิจยั จะทาการการศึกษาและพัฒนา
ต้ นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานรี ดอกซ์แบตเตอรี่ ที่ใช้ กรดไฮโดรคลอริกเป็ นสารทางานจากพลังงานไฟฟ้า
โดยมุ่งเน้ นศึกษาการใช้ กรดไฮโดรคลอริ กเป็ นสารทางานในระบบกักเก็บพลังงานรี ดอกซ์แบตเตอรี่ ซึง่ เป็ นการลด
การนาเข้ าและลดต้ นทุนของระบบรี ดอกซ์แบตเตอรี่ โดยจะนาเสนอในส่วนผลของอุณหภูมิในถังให้ ความชื ้นด้ าน
แคโทดสาหรั บ รี ด อกซ์ โฟลว์ แบตเตอรี่ โดยใช้ ก รดไฮโดรคลอริ ก เป็ น สารตัง้ ต้ น ที่ ส่งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพของ
ศักย์ไฟฟ้า กาลังไฟฟ้าสูงสุด และ กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Carvela et al., 2020)
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ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องรีดอกซ์ โฟลว์ แบตเตอรี่
รี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ที่มีสารทางานเป็ นกรดไฮโดรคลอริก
การทางานของ Redox Flow battery ที่ใช้ สารทางานเป็ น ไฮโดรเจนที่มีสถานะเป็ นแก๊ สที่อุณหภูมิห้อง
และ คลอลีนที่มีสถานะเป็ นแก๊ สที่อณ
ุ หภูมิห้อง ทางานโดยการใช้ ปัม้ สารทางานผ่านช่อง Flow field ในขณะที่ทา
การเก็บประจุ (Charged) และทาการถ่ายประจุ (Discharged) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังการทางานของรี ดอกซ์แบตเตอรี่ ทใี่ ช้ กรดไฮโดรคลอริกเป็ นสารทางาน(Thomya & Khunatorn,
2020)

ภาพที่ 2 แสดงส่วนประกอบในเซลล์เดียว (Thomya & Khunatorn, 2020)
ในขณะที่มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้า จะมีการถ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังโหลด โดยที่ขวแอโนด
ั้
(Anode) จะ
มีแก๊ สไฮโดรเจนไหลผ่านช่อง Flow field สัมผัสกับสารเร่งปฏิกิริยาทาให้ เกิด ไฮโดรเจนไอออน และ อิเลคตรอน
ตามสมการที่ 1 (Huskinson et al., 2012)
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V

(1)

ไฮโดนเจนไอออนจะเคลื่อนที่ผ่าน Membrane ไปรวมกับคลอรี นไอออน ส่วนอิเล็กตรอนจะไหลไปยัง
Current collector ไปยังวงจรภายนอก ท าให้ เกิ ดก าลังทางไฟฟ้ า แล้ วกลับ มายัง Current collector ทางฝั่ ง
คลอรี น โดยฝั่งคลอรี นมีกระบวนการดังสมการที่ 2
(2)
การรวมกัน ของคลอรี น และอิ เล็ ก ตรอนท าให้ เกิ ด คลอรี น ไอออน เมื่ อ ไฮโดนเจนไอออนไหลผ่ า น
Membrane ไปรวมกับคลอรี นไอออน ทาให้ เกิด ไฮโดรเจนคลอไรด์หรื อ กรดไฮโดรคลอริก และพลังงานไฟฟ้าดัง
สมการที่ 3
(3)
ในระหว่างการคายพลังงานไฟฟ้า แรงดันที่ต่อเข้ ากับขัวแบตเตอรี
้
่ จะน้ อยกว่าศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่
เมื่อเปิ ดวงจร (Open Circuit potential : E0) ไฮโดนเจนและคลอรี นจะทาให้ เกิดกรดไฮโดรคลอริ กและพลังงาน
ไฟฟ้า ส่วนในระหว่าการเก็บประจุ แรงดันที่ต่อเข้ ากับขัว้ แบตเตอรี่ จะมากกว่าศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อเปิ ด
วงจร ทาให้ พลังงานไฟฟ้าไหลเข้ าสู่แบตเตอรี่ ทาให้ กรดไฮโดรคลอริกแตกตัวเป็ นไฮโดนเจนและคลอรี น แสดงดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รี ดอกซ์แบตเตอรี่ ที่มีสารทางานเป็ นกรดไฮโดรคลอริก (Huskinson et al., 2012)
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ส่วนประกอบที่สาคัญของรี ดอกซ์แบตเตอรี่ ที่มีสารทางานเป็ นกรดไฮโดรคลอริก
การหาประสิทธิภาพการทางานของเซลล์เชื ้อเพลิง
โดยทั่วไปการวัดประสิทธิ ภาพของรี ดอกซ์โฟลว์ แบตเตอรี่ นิยมวัดจากประสิทธิ ภาพของศักย์ ไฟฟ้า
(Voltage Efficiency, η ν) แสดงถึงการลดลงของพลังงานศักย์ เมื่ อเทียบกับพลังงานศักย์ ทางทฤษฎี ดังนัน้
ประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้า ดังสมาการที่ 4
V =
V

V
E

(4)

คือประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้า
คือความค่าศักย์ไฟฟ้าทีว่ ดั ได้ จริง
คือความค่าศักย์ไฟฟ้าตามทฤษฏี (𝐸 = 1.36 โวลล์)

การวิเคราะห์สมรรถนะของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่
การทางานของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ จะมีการวัดค่าออกมาอยู่ในรูปของความหนาแน่นกระแสคือ
ปริ มาณกระแสที่ได้ ต่อหน่วยพืน้ ที่ที่เกิดปฏิกิริยาภายในรี ดอกซ์โฟลว์ แบตเตอรี่ ในหน่วย milli amperes per
square centimeter (mA/cm2) จากการทางานของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ทางานได้ จากความสัมพันธ์ ระหว่างค่ าความต่ างศักย์ ไฟฟ้ าและความหนาแน่น กระแส (I-V Characteristic
Curve) ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า
(Linden & Reddy, 2002)

ภาพที่ 4 แสดงกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กบั ความหนาแน่นกระแส
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จากกราฟความต่ า งศั ก ย์ ที่ เซลล์ ใ ห้ ออกมาจะลดลงเมื่ อ มี ก ระแสไหลมากขึ น้ ซึ่ ง ตามทฤษฎี แ ล้ ว
ความสัมพันธ์ ของความต่างศักย์และความหนาแน่นกระแสควรจะเป็ นเส้ นตรงขนานกับแกนนอน แต่เนื่องจาก
ข้ อจากัดในการทางานของ รี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ทาให้ ความสามารถในการทางานลดลง ทัง้ นีเ้ นื่องมาจาก
สาเหตุสาคัญ ดังนี ้ คือ
ความสามารถของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ให้ ออกมาขณะอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง ๆ ไม่เพียงพอ เรี ยกว่า
reaction rate loss
ความต้ านทานของ proton exchange membrane ทาให้ ความสามารถในนาโปรตอนต่าลง เรี ยกว่า
resistance loss
ความต้ านทานของชัน้ การแพร่ และตัวสะสมกระแส ทาให้ ความสามารถในการนาอิเล็กตรอนต่าลง
เรี ยกว่า resistance loss
ผลเนื่องจากอัตราการแพร่ ในกรณี ที่ก๊าซออกซิเจนไหลผ่านชัน้ การแพร่ ไปสู่ชัน้ ของตัวเร่ งปฏิ กิริยา
ขณะเดียวกันกับน ้ากาลังไหลสวนทางออกมาทาให้ พื ้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาน้ อยลง เรี ยกว่า gas transport loss
รี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนได้ ถูกพัฒนาขึน้ ภายใต้ สมการกฎอนุรักษ์
พลังงาน สมการอนุรักษ์ มวล และสมาการทางเทอร์ โมไดนามิกส์ พลังงานไฟฟ้าที่ได้ จากเซลล์เชื ้อเพลิงนัน้ เกิด
จากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีดังแสดงไว้ ในภาพที่1 และจากความสัมพันธ์ ระหว่างความต่างศักย์ ไฟฟ้าและความ
หนาแน่นกระแสไฟฟ้าสามารถนามาแสดงดังสมาการที่ 5 - 8
V = Ethermo- Eact - E ohmic - E conc
V
Ethermo
E act
E ohmic
E conc

(5)

คือ แรงดันไฟฟ้าที่แท้ จริงของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่
คือ แรงดันไฟฟ้าทางเทอร์ โมไดนามิกส์ของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่
คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดการสูญเสียเนื่องจากการทาปฏิกิริยาเคมี
คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดการสูญเสียเนื่องจากค่าการนาไฟฟ้าของวัสดุ
คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดการสูญเสียเนื่องจากการไหลของสารทางาน

ซึง่ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดการสูญเสียสามารถหาได้ จากสมการที่ดงั นี ้
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(8)

คือ แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์มีค่าเท่ากับ 1.36 V
คือ ค่าคงที่ของก๊ าซ (8.3144 J/mol K)
คือ อุณหภูมิมีหน่วยเป็ นเควิน K
คือ จานวนของอิเล็กตรอนต่อการทาปฏิกิริยาไอออนหรื อโมเลกุล
คือ ค่าคงที่ของ Faraday (96,500 C/mol)
คือ ความดันย่อยของกรดไฮโดครอลิก
คือ ความดันย่อยของไฮโดรเจน
คือ ความดันย่อยของคลอรี น

วิธีการทดลอง
ต้ นแบบรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ โดยใช้ กรดไฮโดรคลอริกเป็ นสารตั ้งต้ น ในบทความนี ้แสดงในรูปที่ 1-3
endplates ทาจากแผ่น อะลูมิเนียม ตัวเก็บกระแสทาจากทองเหลือง ช่องการไหลทาจากกราไฟต์ที่มีพืน้ ที่ทา
ปฏิกิริยา 50 cm2 และใช้ Nafion® 117 ที่มีเงื่อนไขการโหลดตัวเร่ งปฏิกิริยาต่ากว่า 0.03 mg/cm2 ของ Ru ที่
ด้ านแอโนดที่ด้านแอโนดเคลือบบน GDL (gas diffusion electrode ) ด้ วยเทคนิคอัลตราโซนิกสเปรย์ ส่วนของ
Pt /C 20% โหลดตัวเร่ งปฏิกิริยา 0.3 mg/cm2 ของ Pt ผสม Nafion 210 ไมโครลิตร ที่ด้านแคโทดเคลือบบนเมม
เบรนด้ วยเทคนิ ค อั ล ตราโซนิ ก สเปรย์ endplates มี ข นาด 11 cm x 11 cm พร้ อมช่ อ งไหลแบบ singleserpentine (ความกว้ า งของช่ อ ง x ความลึ ก = 2 cm. X 2cm. ระยะห่ า งระหว่ า งช่ อ ง = 0.4 ใช้ เมมเบรน
Nafion® 117 (หนา 0.178 mm.) และใช้ ปะเก็ น แบบ poly-tetrafluoroethylene (PTFE) เพื่ อ ปิ ดผนึ ก การ
ประกอบเซลล์ ขนาดเกลียวแปดตัว (3/8 นิ ้ว) แรงบิดในการขันน๊ อต 60 lbf∙in เมื่อการประกอบเซลล์เสร็จสมบูรณ์
ทาการต่อท่อ PTFE ถูกใช้ เพื่อขนส่งสารตั ้งต้ นเข้ าและออกจากเซลล์ (Thomassen et al., n.d., p. 2)
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพการคายประจุพลังงานสูงสุดของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่
โดยใช้ กรดไฮโดรคลอริ กเป็ นสารตัง้ ต้ น เพื่ อตอบสนองความต้ องการ การวิจัย มุ่งเน้ น ไปที่ป ระสิทธิ ภาพของ
อุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ ความชื ้นด้ านแคโทดสาหรับรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ โดยใช้ กรดไฮโดรคลอริ กเป็ น
สารตั ้งต้ น
การทดสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ ความชืน้ ด้ านแคโทดสาหรับรี ดอกซ์โฟลว์
แบตเตอรี่ ที่อุณหภูมิแตกต่างกันจะควบคุมอุณหภูมิความชื ้นคือ ปิ ดการให้ ความชื ้น ตั ้งอุณหภูมิที่ 55 และ 65
องศาเซลเซียสทาการทดสอบหากราฟโพลาไลเซชัน่ โดยการเปลี่ยนค่าภาระไฟฟ้าที่อิเล็กทอร์ นิกโหลดทุก 5 นาที
แล้ วบันทึกค่าความต่างศักย์ และกระแสไฟฟ้าในการทดสอบในตามกรณีที่ศกึ ษา แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สภาวะการทดสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ ความชื ้นด้ านแคโทด
Number of stack
Temperature
Humidifier H2: Cl2
Cell (oC)
Temp (oC)
1 cell
อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิห้อง
1 cell
55
55 : อุณหภูมิห้อง
1 cell
65
65 : อุณหภูมิห้อง
ระบบทดสอบประสิท ธิ ภาพของอุณ หภูมิที่ เหมาะสมของถังให้ ความชืน้ ด้ านแคโทด ประกอบด้ วย
อุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อการทางานของเซลล์เชื ้อเพลิง เช่น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
ความชื ้น ความดัน อัตราการไหลและกระแสไฟฟ้า แสดงดังภาพที่ 3 และ 4 ซึ่งผลการทดลองและข้ อมูลที่ได้ จะ
นามาวิเคราะห์สมรรถภาพเซลล์เชื ้อเพลิง

ภาพที่4: ชุดทดสอบสมรรถนะการทางานของเซลล์เชื ้อเพลิง
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ ความชื ้นด้ านแคโทดสาหรับรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ โดยใช้ กรด
ไฮโดรคลอริ กเป็ นสารตั ้งต้ น ต่อสมรรถนะเซลล์เชื ้อเพลิงแบบ PEM จากการทดสอบรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ที่มี
อุณหภูมิถงั ให้ ความชื ้นด้ านแคโทดอยู่ในช่วง 55และ 65 องศาเซลเซียส โดยใช้ กราฟโพลาไรเซชันและสมาการสร
รถนะเซลล์เชื ้อเพลิงเพื่อศึกษา และหาอุณหภูมิการทางานของเซลล์ ผลการทดสอบดังนี ้
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ผลการทดสอบการทางานของเซลล์เชื ้อเพลิง

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และ กระแสไฟฟ้าที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ
จากภาพที่ 5 - 6 แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ กาลังไฟฟ้า จะเห็น
ได้ ว่าที่อุณหภูมิของถังให้ ความชืน้ ด้ านแคโทดเท่ากับ 65 องศาเซลเซียสจะมีสมรรถนะของเซลล์ รีดอกซ์โฟลว์
แบตเตอรี่ ดีที่สดุ เพราะว่ามีค่ากาลังไฟฟ้าได้ สงู ที่สดุ ดังแสดงไว้ ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าสูงสุดในการทางานของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่
องศาเซลเซียส
อูณหภูมหิ ้ อง
กาลังไฟฟ้าสูงสุด (W)
0.4
ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V)
0.61
กระแส (A)
0.65
ประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้า
44.85 %
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55
0.64
0.49
1.3
36.03%

65
0.86
0.64
1.35
47.06%
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสูงสุดในการทางานของรี ดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ค่าความต่างศักย์มาตรฐานใช้ งานที่
0.6 โวลต์
องศาเซลเซียส
อูณหภูมหิ ้ อง
55
65
กาลังไฟฟ้าสูงสุด (W)
0.4
0.38
0.86
ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V)
0.61
0.64
0.64
กระแส (A)
0.65
0.6
1.35
ประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้า
44.85 %
47.06%
47.06%
สรุ ปผลและเสนอแนะ
ผลของการทดสอบพบว่ า ที่ อุ ณ หภู มิ ข องอุ ณ หภู มิ ถั ง ให้ ค วามชื น้ เท่ า กั บ 65 องศาเซลเซี ย สจะมี
สมรรถนะการทางานของเซลล์รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอรี่ ดีที่สุด มีกาลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.86 วัตต์ และกระแสไฟฟ้า
สูงสุดเท่ากับ 1.35 แอมแปร์ ที่ประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 47.06 % และที่ค่าความต่างศักย์มาตรฐานใช้
งานที่ 0.6 โวลต์ พ บว่ า ที่ อุ ณ หภู มิ ข องถั ง ให้ ความชื น้ เท่ า กั บ 65 องศาเซลเซี ย ส ให้ ค่ า ก าลั ง ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้ ามากกว่า ที่อุณ หภูมิของถังให้ ความชืน้ เท่ากับ 55 และ อุณ หภูมิห้อ งดังนี ้ 0.48, 0.46 วัตต์ และ
0.75, 0.7 แอมแปร์ ตามลาดับ
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สมการค่ าความร้ อนสูงจากการวิเคราะห์ ขนั ้ ต้ น
High heating value equation by proximate analysis
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บทคัดย่ อ
งานวิจัย นีม้ ีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ หลักการ Multiple Linear Regression ร่ วมกับการใช้ โปรแกรมช่วย
วิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์ มาช่วยในการสร้ างสมการคานวณค่าความร้ อนสูงของเชื ้อเพลิงชีวมวล ซึง่ หากทราบ
ผลการวิเคราะห์เบื ้องต้ น (Proximate analysis) ของเชื ้อเพลิงก็สามารถนามาแทนค่าในสมการเพื่อหาค่าความ
ร้ อนได้ ทนั ที สาหรับการสร้ างสมการเริ่ มจากการนาเชื ้อเพลิงชีวมวลประกอบด้ วย แกลบ ขี ้เลื่อย เปลือกถั่ว ชาน
อ้ อย ฯลฯ มาหาองค์ประกอบพื ้นฐาน ประกอบด้ วย ความชื ้น สารระเหย เถ้ าและคาร์ บอนคงตัว รวมถึงใช้ Bomb
Calorimeter หาค่าความร้ อนของชีวมวล จากนัน้ ใช้ หลักการ Multiple Linear Regression มาวิเคราะห์จนได้
สมการค่าความร้ อน พบว่า ค่าคงตัว, สัมประสิทธิ์การถดถอยของร้ อยละความชื ้น, สารระเหย, เถ้ าและคาร์ บอน
คงตัวเท่ากับ 20.650, -0.24, -0.059, - 0.123 และ 0.156 ตามลาดับ สมการที่ได้ จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
โดยนามาหาค่าความร้ อนสูงของกะลามะพร้ าว ฟางข้ าว ไม้ ยูคาฯ และซังข้ าวโพด โดยเปรี ยบเทียบกับผลของ
Bomb Calorimeter พร้ อมทัง้ เปรี ยบเทียบผลการคานวณค่าความร้ อนของสมการที่ได้ กับสมการของงานวิจัย
อื่ น ๆ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า สมการที่ ไ ด้ มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจเป็ น 0.925 และร้ อยละของความ
คลาดเคลื่อนเมื่อคานวณค่าความร้ อนของกะลามะพร้ าว, ฟางข้ าว, ไม้ ยูคาฯ และซังข้ าวโพด มีค่า 4.15, 10.19,
2.78 และ 4.47 ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังพบว่าสมการที่ได้ ให้ ค่าความคลาดเคลื่อนน้ อยกว่า สมการของงานวิจยั
ก่อนหน้ า
คาสาคัญ : ชีวมวล; การวิเคราะห์เบื ้องต้ น; ค่าความร้ อนของชีวมวล
Abstract
The research wishes to apply the principle of Multiple Linear Regression and statistics
analysis program for creating a biomass high heating value equation. Above equation will result the
heating value when Proximate analysis data have substituting. Creating an equation starting from
collect the Proximate analysis data of rice husk, sawdust, bean husks, bagasse, etc. including
Moisture (M), Volatile Matter (VM), Ash (A) and Fixed Carbon (Fc). In addition, Bomb Calorimeter will
be used to collect the heating value of such fuels. Both data lead to analyze biomass high heating
value equation based on Multiple Linear Regression theory, it was found that the constant, regression
coefficient of Moisture, Volatile Matter, Ash and Fixed Carbon were 20.650, -0.24, -0.059, - 0.123 and
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0.156, respectively. An equation credibility will be tested to determining the heating value of coconut
shells, rice straw, eucalyptus wood and corncobs compared with Bomb Calorimeter result. In
addition, the comparison between obtained equation and other research equations found that the
coefficient of determination of obtained equation is 0.925 and error percentage of heating value for
coconut shell, rice straw, eucalyptus wood and corncob were 4.15, 10.19, 2.78 and 4.47,
respectively. Moreover, it was found that obtained equation yielded less error than previous research
equation.
Keywords: biomass; high heating value; proximate analysis

บทนา
ความสาคัญและที่มาของปั ญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้ มีเชื ้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เหลือทิ ้งเช่น แกลบ ฟาง
ข้ าว ชานอ้ อย เศษไม้ ต่างๆ ซึ่ง พลังงานชีวมวลในแต่ละปี นนเที
ั ้ ยบเท่าถ่านหินลิกไนต์ 54 ล้ านตัน (ศูนย์ส่งเสริ ม
พลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม, 2550) งานวิจยั นี ้จึงเล็งเห็นความสาคัญของเชื ้อเพลิงชีวมวลจึง
ได้ เกิดแนวคิดที่จะสร้ างสมการสาเร็ จรูปเพื่อใช้ ในการคานวณค่าความร้ อนสูงของชีวมวล ทัง้ นีก้ ารหาค่าความ
ร้ อนสูงของชีวมวลสามารถหาได้ จาก Bomb Calorimeter หรื อทาการวิเคราะห์ขนสู
ั ้ ง (Ultimate analysis) แล้ ว
นาผลที่ได้ มาแทนค่าลงใน Dulong formula (Dutta, 2006) ซึง่ ทังสองวิ
้
ธีจะมีค่าใช้ จ่ายประมาณ 500-1500 บาท
ต่อตัวอย่าง (ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม, 2550) ดังนันจึ
้ งเกิดแนวคิดที่จะหาค่า
ความร้ อนสู ง ของชี ว มวลด้ ว ยวิ ธี ที่ ป ระหยั ด มากยิ่ ง ขึ น้ โดยได้ ท าการศึ ก ษาพบว่ า การวิ เคราะห์ เบื อ้ งต้ น
(Proximate analysis) ที่ จ ะศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของเชื อ้ ชี ว มวลได้ แ ก่ ความชื น้ (Moisture, M) สารระเหย
(Volatile Matter, VM) เถ้ า (Ash, A) และคาร์ บอนคงตัว (Fixed Carbon, Fc) จะสามารถนาไปสู่ค่าความร้ อน
ของชี วมวลได้ ห ากมี สมการสาเร็ จรู ป ทางผู้วิจัย จึ งจะท าการศึก ษาความสัมพันธ์ ดังกล่าวเพื่ อสร้ างสมการ
สาเร็จรูปเพื่อใช้ สาหรับหาค่าความร้ อนสูงของชีวมวลต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
สร้ างสมการหาค่าความร้ อนสูงของชีวมวลโดยใช้ ข้อมูลที่ได้ จาก Proximate Analysis
ขอบเขตงานวิจัย
1. วิเคราะห์องค์ประกอบเบื ้องต้ นของชีวมวล (Proximate analysis) และวิเคราะห์ค่าความร้ อนของชีว
มวลด้ วย Bomb Calorimeter จากนันน
้ ามาหาความสัมพันธ์สร้ างสมการสาเร็จรูป
2. ทดสอบความถูกต้ องของสมการที่ได้ โดยใช้ หาค่าความร้ อนของกะลามะพร้ าว ฟางข้ าว ไม้ ยคู าฯ และ
ซังข้ าวโพด เปรี ยบเทียบกับ Bomb Calorimeter
3. เปรี ยบเทียบค่าความร้ อนสูงจากสมการที่ได้ กบั สมการงานวิจยั ก่อนหน้ า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยนี ้ได้ ทาการศึกงานวิจยั ที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนหน้ าจานวนหลายงานวิจยั โดยพบงานวิจยั ที่น่าสนใจ
จานวน 4 งานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดงานวิจยั การสร้ างสมการค่าความร้ อนสูงที่น่าสนใจ
ลาดับ งานวิจยั ของ
รายละเอียด
สมการที่ได้
1
Demirbas,
หาค่าความร้ อน
HHV = 0.196(FC) +
1997
จากชีวมวล 16
14.119
ชนิดจากแหล่งทีม่ า
ในตุรกี
2 Thipkhunthod นาชีวมวลแข็ง
HHV =
et al., 2006
จาพวก ถ่านชีว
255.75VM+283.88FCมวล ขยะเหลือทิ ้ง 2386.38
มาสร้ างสมการ
3 Erol et al.,
นาตัวอย่างชีวมวล NHV = -116 2010
จานวน 20 ชนิด
1.33(A) - 0.005(VM)
มาสร้ างสมการ
+1.92(VM+A) 0.0227(VM)(A)0.0122(VM)2 +
0.0299(A)2 +
6133(OM)-1 - 0.82(A)-1
4 Cordero et
สร้ างสมการค่า
HHV = 354.3FC +
al., 2001
ความร้ อนของวัสดุ 170.8VM
จาพวกลิกโน
เซลลูโลสและ
คาร์ บอน โดย
วิธีการวิเคราะห์
แบบประมาณ

% error
Absolute
error = 2.2

Absolute
error = 9.08
Bias error =
2.07
Absolute
error = 1.709

Absolute
error น้ อยกว่า
2

ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
ได้ สมการที่นาไปใช้ ในการคานวณค่าความร้ อนสูงของเชื ้อเพลิงชีวมวล
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หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
(R2) เป็ น
0.9997
ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
(R2) เป็ น
0.8993
ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
(R2) เป็ น
0.8980
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วิธีการและอุปกรณ์ วิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสร้ างสมการค่า ความร้ อนต้ อ งทราบข้ อมูล 2 ส่ วนคื อ ข้ อ มูลพื น้ ฐานของชีว มวลประกอบด้ ว ย
ความชืน้ สารระเหย เถ้ าและคาร์ บอนคงตัวที่ได้ จากการศึกษาที่เรี ยกว่า Proximate Analysis และข้ อมูลค่ า
ความร้ อนสูงที่ ได้ จ ากเครื่ อ ง Bomb Calorimeter โดยท าการทดลองหาข้ อ มูลทัง้ 2 ส่ ว นของ แกลบ ขี เ้ ลื่ อ ย
เปลือกถั่ว ชานอ้ อย ต้ นไผ่ กาบมะพร้ าว กระถิน เปลือกเมล็ดทานตะวัน ผักตบชวา และใบตะไคร้ นามาเขียน
กราฟความสัมพันธ์แล้ วนามาวิเคราะห์ด้วยหลักการถดถอยเส้ นตรงเชิงซ้ อน (Multiple linear regression) (ธีร
ศักดิ์ ฤกษ์ สมบูรณ์ , 2533) เพื่อสร้ างสมการที่ใช้ ในการหาค่าความร้ อนสูงของชีวมวลที่ผ่านการศึกษาข้ อมูล
พื ้นฐาน
อุปกรณ์ และวิธกี าร
อุปกรณ์ และวิธีการจะเริ่ มจากการนาตัวอย่างของชีวมวลดังแสดงในภาพที่ 1 ชนิดละ 3 ตัวอย่างมา
ทาการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานด้ วยกระบวนการ Proximate Analysis ตามขัน้ ตอนมาตรฐาน (Pimchuai, 2007)
โดยใช้ อุปกรณ์ ที่แสดงดังภาพที่ 2 และนอกจากนีย้ ังต้ องนาเชือ้ เพลิงไปหาค่าความร้ อนสูงตามขัน้ ตอนที่เป็ น
มาตรฐาน (Pimchuai, 2007) ด้ วยเครื่ อง Bomb Calorimeter ที่มีลกั ษณะแสดงดังภาพที่ 3 โดยทาการทดสอบ
ชนิดละ 3 ครัง้ แล้ วหาค่าเฉลี่ย หลังจากที่ได้ ข้อมูลครบแล้ วจึงนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ขี ้เลื่อย

แกลบ

เปลือกถัว่ ลิสง

ชานอ้ อย

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบางส่วนของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ ทาการศึกษา

เตาอบเชื ้อเพลิงชีวมวล

เตาเผาเชื ้อเพลิงชีวมวล

Crucible

ภาพที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพื ้นฐานของเชื ้อเพลิง Proximate Analysis
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ภาพที่ 3 เครื่ อง Bomb Calorimeter ที่ใช้ หาค่าความร้ อนสูงของชีวมวล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภายหลังจากที่ทาการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานด้ วยกระบวนการ Proximate Analysis และหาค่าความร้ อน
สูงด้ วยเครื่ อง Bomb Calorimeter ของแกลบ ขีเ้ ลื่อย เปลือกถั่ว ชานอ้ อย ต้ นไผ่ กาบมะพร้ าว กระถิน เปลือก
เมล็ดทานตะวัน ผักตบชวา และใบตะไคร้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว พบว่ามีข้อมูลจานวนมากที่จะต้ องนามาวิเคาะห์
ซึ่งในที่นี ้ไม่สามารถนาเสนอข้ อมูลได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะนาเสนอเพียงตัวอย่างของข้ อมูลบางส่วนเท่านันดั
้ งแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัว อย่ า งผลการทดสอบ Proximate Analysis และการหาค่ า ความร้ อนสูง ด้ ว ยเครื่ อ ง Bomb
Calorimeter
ชีวมวล
เวลาอบ
ค่าเฉลี่ย
(ชัว่ โมง) %Moisture %Volatile %Ash %Fixed carbon HHV. (MJ/kg)
แกลบอบที่ 250 ˚C
1
3.95
54.76
23.99
17.45
15.89
1.5
3.18
49.99
24.57
19.58
16.07
2
3.10
30.04
31.32
20.16
16.55
แกลบอบที่ 270 ˚C
1
3.69
52.91
24.43
21.88
16.07
1.5
2.82
50.11
24.49
22.66
16.30
2
2.78
30.03
34.29
23.26
17.13
แกลบอบที่ 300 ˚C
1
2.67
53.81
23.03
36.03
17.59
1.5
2.57
48.55
25.49
33.17
17.77
2
2.05
30.44
34.08
33.48
17.81
แกลบอบที่ 100 ˚C
2
7.80
52.17
24.98
15.05
13.35
ขี ้เลื่อยอบที่ 100 ˚C
2
5.77
44.23
15.75
34.25
20.82
เปลือกถัว่ อบที่ 100 ˚C
2
7.02
62.48
20.35
10.15
13.51
ชานอ้ อยอบที่ 100 ˚C
2
6.11
64.48
15.48
13.93
15.77
ไม้ ไผ่อบที่ 100 ˚C
2
6.45
58.04
17.88
17.63
15.87
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากที่ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลผลการทดสอบ Proximate Analysis และการหาค่าความร้ อนสูงด้ วย
เครื่ อง Bomb Calorimeter ตามตัวอย่างดังตารางที่ 2 แล้ ว จากนัน้ ได้ นาผลการศึกษาเชือ้ เพลิงทุกประเภทไป
สร้ างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้ อนกับความชื ้น สารระเหย ขี ้เถ้ า และคาร์ บอนคงตัว ได้ ดงั ภาพที่
4-7 ตามลาดับ จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อสร้ างสมการคานวณค่าความร้ อนสูง โดยพิจารณาพบว่าตัว
แปรต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นกัน โดยค่าความร้ อนขึ ้นอยู่กับตัวแปรทังหมด
้
4 ตัวแปรได้ แก่ ร้ อยละความชื ้น
ร้ อยละเถ้ า ร้ อยละสารระเหยและร้ อยละคาร์ บอนคงตัว โดยร้ อยละของคาร์ บอนคงตัวสูงจะส่งผลให้ ค่าความร้ อน
มีค่ามากขึ ้น ในทางกลับกันค่า ความร้ อนจะมีค่าลดลงหากร้ อยละของความชื ้นและร้ อยละของเถ้ า มีค่าสูง เมื่อ
พิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ต ามปั จ จัย ต่ างๆ ที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น จะพบว่ า หากใช้ ห ลัก การของ Multiple Linear
Regression รูปแบบความสัมพันธ์ทวั่ ไปดังกล่าวจะเขียนได้ ดงั สมการที่ 1
HHVd = a0 + a1Md + a2VMd - a3Ad + a4FCd
เมื่อ

(1)

HHVd
Md
Ad
VMd
FCd
a0
a1 , a 2 , a3

คือ ค่าความร้ อน มีหน่วยเป็ นเมกะจูลต่อกิโลกรัม
คือ ร้ อยละของความชื ้น
คือ ร้ อยละของเถ้ า
คือ ร้ อยละของสารระเหย
คือ ร้ อยละของคาร์ บอนคงที่
คือ ค่าคงที่ของสมการ มีหน่วยเป็ นเมกะจูลต่อกิโลกรัมต่อค่าร้ อยละ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของเทอมร้ อยละความชื ้น, เถ้ า, สารระเหยและคาร์ บอน
คงตัว ตามลาดับ มีหน่วยเป็ นเมกะจูลต่อกิโลกรัมต่อค่าร้ อยละ
เมื่ อน าผลข้ อมูลค่ า ความร้ อนและองค์ ป ระกอบของชีว มวลมาวิ เคราะห์ กับ หลัก การของ Multiple
Linear Regression โดยใช้ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางสถิติ ศาสตร์ จะได้ ค่าคงตัว, สัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ร้ อยละความชื น้ , สารระเหย, เถ้ าและคาร์ บ อนคงตั ว เท่ า กั บ 20.650, -0.24, -0.059, - 0.123 และ 0.156
ตามลาดับ ซึง่ สามารถนาข้ อมูลมาสร้ างสมการคานวณค่าความร้ อนสูงจากการวิเคราะห์ขนต้
ั ้ นได้ ดงั สมการที่ 2
HHVd = 20.650 - 0.249Md - 0.059VMd- 0.123Ad + 0.156FCd

(2)

ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ทดสอบความถูกต้ องของสมการ
หลังจากได้ สมการแล้ วจะทาการทดสอบสมการโดยใช้ หาค่าความร้ อนของกะลามะพร้ าว ฟางข้ าว ไม้ ยู
คาฯ และซังข้ าวโพด เปรี ยบเทียบกับผลที่ได้ จาก Bomb Calorimeter โดยผลการทดสอบพบว่าสมการมีความ
คลาดเคลื่อนดังแสดงในตารางที่ 3 จากตารางวิเคราะห์ได้ ว่าสมการจะเหมาะกับเชื ้อเพลิงที่มีเนื ้อแข็ง โดยจะไม่
เหมาะกับฟางข้ าวและผักตบชวาที่จะให้ ค่าความคลาดเคลื่อนเกิน 10%
645

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

จากตารางที่ 3 และสมการที่ได้ พบว่าสมการที่ได้ มีความน่าเชื่อถือและเกิดค่าความคลาดเคลื่อนต่า
โดยผลการหาค่าที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อค่าความร้ อน (R2) มีค่าเท่ากับ 0.925 ซึ่ง
อยู่ในระดับที่สงู จึงกล่าวได้ ว่าสมการดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ
ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่ อนของค่า ความร้ อนที่ ค านวณด้ วยสมการเปรี ย บเที ยบกับ ผลที่ ได้ จาก Bomb
Calorimeter
กะลามะพร้ าว
ฟางข้ าว
ไม้ ยคู าฯ
ซังข้ าวโพด
%Moistureavg
7.3
9.7
9.98
8.78
%Volatileavg
60.45
60.08
63.87
67.31
%Ashavg
17.18
21.41
21.37
12.34
%Fixed carbonavg
15.07
8.81
4.78
11.57
Bomb Calorimeter: HHVavg (MJ/kg)
16.17
12.19
12.18
14.15
Equation: HHV(MJ/kg)
15.50
13.43
12.51
14.78
% Error
-4.15
10.19
2.78
4.47
2. เปรี ยบเทียบสมการค่าความร้ อนสูงกับสมการของงานวิจยั ก่อนหน้ า
จากการศึกษาพบว่า ผลการเปรี ยบเทียบการคานวณค่าความร้ อนของชีวมวลระหว่างสมการที่ได้ กับ
สมการของงานวิจยั อื่นๆ แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พบว่าสมการที่ได้ มีค่าความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการคานวณด้ วย
สมการของงานวิจยั ก่อนหน้ า ทังนี
้ ้อาจเกิดจากความแตกต่างของคุณลักษณะจาเพาะของเชื ้อเพลิงชีวมวลในแต่
ละท้ องที่ หรื อชนิดของเชือ้ เพลิงที่ศึกษา โดยสมการที่ได้ นนจะเหมาะส
ั้
าหรับเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีเนือ้ แข็งทั่วไป
ของประเทศไทย
ตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนของค่าความร้ อนที่คานวณด้ วยสมการเปรี ยบเทียบกับผลที่ได้ จาก Bomb
Calorimeter
HHV จากการแทนค่าในสมการ
Ayhan
Bomb:
Sewage Sludge Kucukbayrak
Cordero
สมการ
Demirbas
HHVavg
ชึวมวล
HHV

error

HHV

error

(MJ/kg) (MJ/kg) (%) (MJ/kg) (%)
กะลามะพร้ าว 16.17 17.07 5.56 17.35 7.28
ฟางข้ าว
12.19 15.85 30.00 15.48 27.00
ไม้ ยคู าฯ
12.18 15.06 23.66 15.30 25.71
ซังข้ าวโพด
14.15 16.39 15.83 18.11 28.03
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HHV
(MJ/kg)
31.73
41.14
41.12
28.29

error

HHV

error

HHV

error

(%) (MJ/kg) (%) (MJ/kg) (%)
96.23 15.66 -3.15 15.50 -4.15
237.49 13.38 9.76 13.43 10.19
237.60 12.60 3.45 12.51 2.78
99.93 15.60 10.25 14.78 4.47
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้ อนกับร้ อยละความชื ้น

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้ อนกับร้ อยละสารระเหย

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้ อนกับร้ อยละเถ้ า

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้ อนกับร้ อยละคาร์ บอนคงตัว
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สรุ ปผล
สิ่งที่ได้ จากการวิเคราะห์เบื ้องต้ น ประกอบด้ วย ความชื ้น, สารระเหย, เถ้ าและคาร์ บอนคงตัวต่างก็มี
บทบาทอยู่ในสมการคานวณค่าความร้ อนสูงที่ได้ ประกอบกับค่าที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
มีผลต่อค่าความร้ อน (R2) มีค่าเท่ากับ 0.925 ซึ่งมีค่าที่สูง อีกทัง้ ผลการทดสอบก็ยืนยันว่าผลการคานวณค่า
ความร้ อนด้ วยสมการที่ได้ มีความคลาดเคลื่อนต่า ทาให้ กล่าวได้ ว่าสมการที่ได้ มีความน่าเชื่อถือ โดยเน้ นได้ ว่า
สมการดังกล่าวจะเหมาะกับเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีเนื ้อแข็งทัว่ ไปของประเทศไทย แต่จะไม่เหมาะกับฟางข้ าวและ
ผักตบชวาที่จะให้ ค่าความคลาดเคลื่อนเกิน 10% และพบว่าสมการที่ได้ มีค่าความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สุดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสมการของงานวิจัยก่อนหน้ า ทัง้ นี อ้ าจเกิดจากความแตกต่างของคุณ ลักษณะจาเพาะของ
เชื ้อเพลิงชีวมวลในแต่ละท้ องที่ หรื อชนิดของเชื ้อเพลิงที่ศกึ ษา
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ระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพืน้ ที่ห้ามสูบผ่ าน LINE Notify
Smoking Alert System in Smoking Prohibited Area via LINE Notify
รัชพล แซ่ เล้ า1* เจนภพ ดาเนินผล2 ธนกฤษ จันทร์ แสง3 ณสิทธิ์ เหล่ าเส็น4 พิทา จารุ พนู ผล5
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1,2,3,4,5
*Corresponding author: E-mail: s6011423128@pkru.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพืน้ ที่ห้ามสูบของสถานศึกษา เพื่อ
อานวยความสะดวกในการดูแลและจัดระเบียบสถานศึกษาให้ ปลอดบุหรี่ ตามนโยบายของรัฐบาล องค์ประกอบ
หลักของระบบประกอบด้ วย เซ็นเซอร์ MQ2 Smoke Gas และกล้ องวงจรปิ ด (IP Camera) เพื่อใช้ ในการตรวจจับ
และส่งข้ อมูลไปยัง LINE Notify เพื่อส่งข้ อความการแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ รูปภาพ และชื่อสถานที่ โดยระบบจะ
ทาการบันทึกข้ อมูลภาพและค่าควันบุหรี่ ที่กาหนดไว้ ซึ่งข้ อมูลที่ถูกบันทึกสามารถนามาใช้ เป็ นหลักฐานเพื่อ
ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย ระบบได้ ถูกทดสอบกับควันบุหรี่ ในระยะห่าง 3 ระดับ คือ 20 เซนติเมตร 50
เซนติ เ มตร และ 100 เซนติ เ มตร ผลสรุ ป พบว่ า ระบบสามารถใช้ งานได้ ต ามวัตถุป ระสงค์ ของงานวิจัย แต่
ประสิทธิภาพในการทางานของระบบจะขึ ้นอยู่กับระยะห่างของตัวระบบและควันบุหรี่ โดยระบบไม่สามารถส่ง
ภาพและข้ อความมาที่แอปพลิเคชันไลน์ในการทดลองที่ระยะห่าง 100 เซนติเมตร
คาสาคัญ: ระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ; MQ2 Smoke Gas Sensor; IP Camera
Abstract
This research aims to develop a smoking alert system in a non-smoking area of an academic institution
to facilitate the supervision of smoke-free educational institutions in accordance with related policies
enforced by government. The main components of the system include the MQ2 Smoke Gas Sensor
and an IP Camera that can be used to detect the smoking incident and transmit the information via
LINE Notify, including smoke alert text, picture and place name. The system will record the image data
and the specified smoke values. The recorded information can be used as an evidence for the
execution of penalties in accordance with the law. The system was tested against tobacco smoke at
three distances, including 20 cm, 50 cm, and 100 cm. The results indicated that the system could be
used in accordance with the research purposes, but the performance was still dependent upon the
distance and smoke. The system was unable to send images and messages to the LINE application
in the experiment at 100 centimeters.
Keywords: MQ2 Smoke Gas Sensor; Smoking Alert System; IP Camera
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บทนา
ในปั จจุบนั การลงโทษการสูบบุหรี่ ในที่ห้ามสูบทางกฎหมายมีการบังคับใช้ โดยกฎกระทรวงสาธารณสุข
หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาไม่ดาเนินการจัด
ให้ สถานที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ (สุจิตรา เปรมจิตต์ และคณะ, 2561)
ในการนี ้ สถานศึ ก ษาทัง้ หมดรวมถึงมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏภูเ ก็ต ได้ ด าเนิ นการตามพระราชบัญ ญัติ ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่กาหนดให้ อาคารและหรื อสิ่งปลูกสร้ างทังหมดของสถานศึ
้
กษาระดับอุดมศึกษา
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ และจัดให้ มีเครื่ องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ ให้ ชดั เจน ภาพที่ 1 แสดงสติ๊กเกอร์ ห้ามสูบบุหรี่
พร้ อมบทลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายในห้ องน ้าชายชัน้ 7 สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลั อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพที่ 1 สติก๊ เกอร์ ห้ามสูบบุหรี่พร้ อมบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังไม่สามารถนามาใช้ ป้องกันการสูบบุหรี่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในหลายหน่วยงาน
เนื่องจากข้ อจากัดทางด้ านจานวนบุคลากรและทรัพยากรในการตรวจจับและจัดเก็บหลักฐานการสูบบุหรี่ รวมถึง
จิตสานึกของบุคลากรและนักศึกษาที่ยงั มีความเคยชินต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การเมินเฉยต่อกฎหมายห้ ามสูบ
บุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบ และการขาดความตระหนักต่อภัยคุกคามจากการสูบบุหรี่ และบทลงโทษ จึงทาให้ เกิดการฝ่ า
ฝื นกฎหมายเป็ นวงกว้ าง และไม่สามารถหาผู้กระทาความผิดหรื อหลักฐานที่จะมาดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ
มารับโทษได้ (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค, 2563)
อ้ างอิงบทความของจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ (จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ, 2561) ที่ทาการสารวจ
การได้ รับควันบุหรี่ มือสองและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้ รับควันบุหรี่ มือสองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย โดยทาการสารวจ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 จานวน 351 คน จากทังหมด
้
3,987 คน ห้ องน ้าบน
อาคารเรี ยน อาคารจอดรถและทางเท้ าในมหาวิทยาลัยคือบริ เวณที่พบเห็นการสูบบุหรี่ มากที่สดุ โดย 73.8% ของ
นักศึกษาที่ทาการเก็บข้ อมูลไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมยาสูบของไทย และยิ่งไปกว่านันคื
้ อ 40.7%
ไม่ทราบว่าพื ้นที่ภายในอาคารทังหมดของสถาบั
้
นอุดมศึกษาเป็ นเขตปลอดบุหรี่
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เนื่องจากสาเหตุดงั กล่าว งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้าม
สูบของสถานศึกษาที่สามารถอานวยความสะดวกในการดูแลและจัดระเบียบสถานศึกษาให้ ปลอดบุหรี่ ตาม
นโยบายของรัฐบาล คณะผู้วิจยั จึงมีการจัดทาระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify โดยมี
การสืบค้ นงานวิจยั ที่ใกล้ เคียงและหาข้ อเปรี ยบเทียบ ซึง่ งานวิจยั ที่ใกล้ เคียงคือการตรวจจับผู้สบู บุหรี่ ในพื ้นที่ห้าม
สูบบุหรี่ โดยใช้ ระบบกล้ องวงจรปิ ดที่ชาญฉลาด จากการรี วิวงานก็ พบข้ อแตกต่างหลายจุด เช่น ระบบงานจะเป็ น
การตรวจจับ การส่งข้ อมูลที่แตกต่างกัน และการใช้ งานสาหรับบุคคลทั่วไป เป็ นต้ น (กรณัฏฐ์ วรวัชรจิรภาคย์
และคณะ, 2562) (เสฏฐวุฒิ เตี ้ยเนตร และ วิมาน ใจดี , 2561) ในการทางานของระบบในงานวิจยั นี ้ ภาพจาก
กล้ องวงจรปิ ดจะส่งภาพไปยังแอปพลิเคชันไลน์ โดยผู้ที่จะได้ รับการแจ้ งเตือนจาก LINE Notify คือ ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการดูแลสถานศึกษาให้ เป็ นพืน้ ที่ปลอดบุหรี่ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ รับสามารถนามาใช้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อ
ดาเนินการกับผู้กระทาผิด งานวิจยั นี ้ยังสอดคล้ องกับ 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากสานักควบคุม
การบริ โภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้ อ 5 การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน นักศึกษาในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ อ 5.1 ว่าด้ วยการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันเพื่อควบคุมยาสูบทังบริ
้ เวณในและนอกสถานศึกษา (สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify ประกอบด้ วยขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
ดังนี ้
กาหนดขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการทดลองในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรี ยนการสอนในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 บริ เวณห้ องนา้
ชายชัน้ 7 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่มีสญ
ั ญาณ
อินเทอร์ เน็ตและระบบไฟฟ้าเข้ าถึง
กาหนดเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนาระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ประกอบด้ วยอุปกรณ์ MQ2 Smoke Gas Sensor, IP
Camera, บอร์ ด ขยายขา NodeMCU v3 และ ESP8266 WIFI development board base expansion board
และกล่องครอบเบรคเกอร์ ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ Arduino IDE ถูกนามาใช้ เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ ที่กล่าวมา
ข้ างต้ น ในขณะที่ LINE Notify ถูกนามาใช้ เพื่อเป็ นช่องทางการแจ้ งเตือนโดยส่งข้ อความและภาพแบบอัตโนมัติ
เมื่อมีการตรวจจับควันบุหรี่ เกิดขึ ้น
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ระบบถูกออกแบบให้ เริ่ มการทางานจากการตรวจจับควันโดยอุปกรณ์ MQ2 Smoke Gas Sensor ว่าควันที่เข้ า
มาในเซ็นเซอร์ ถึงค่าที่กาหนดหรื อไม่ ถ้ าหากค่าควันไม่ถึงระดับค่าที่กาหนดก็จะทาการตรวจสอบซ ้า และเมื่ อค่า
ควันถึงระดับที่กาหนด อุปกรณ์ NodeMCU ESP8266 จะทาการดึงภาพจาก IP Camera และทาการส่งข้ อความ
และรูปภาพจากกล้ องไปยัง LINE Notify ภาพที่ 2 แสดงให้ เห็นถึงโฟลว์ชาร์ ตการทางานของระบบ
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ภาพที่ 2 โฟลว์ชาร์ ตแสดงการทางานของระบบ (ซ้ าย) และการทางานของเซนเซอร์ ของตัวอุปกรณ์ (ขวา)
ในการพั ฒ นาระบบ อุ ป กรณ์ ทั ง้ หมดที่ ป ระกอบด้ ว ย MQ2 Smoke Gas Sensor บอร์ ด ขยายขา
NodeMCU v3 และ ESP8266 WIFI development board base expansion board ถูกนามาประกอบรวมกัน
ในกล่องครอบเบรคเกอร์ เพื่อความพร้ อมในการติดตั ้งใช้ งานได้ ทนั ที ซึ่งตัวกล้ องที่นามาบันทึกภาพเหตุการณ์ได้
จะต้ องเป็ น IP Camera ที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์ เน็ตไร้ สายและทางานก็ร่วมกับ ESP8266 WIFI ภาพที่ 3
แสดงอุปกรณ์ ที่ ใช้ สาหรั บแจ้ งเตือนการสูบ บุห รี่ ซึ่งประกอบด้ วย 3 ภาพ โดยภาพแรกจากทางซ้ ายคือภาพ
อุปกรณ์กล่องครอบเบรคเกอร์ จากภายนอก ภาพกลางคือภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในกล่องครอบเบรคเกอร์ และ
ภาพทางขวามือคือภาพ IP Camera ที่ใช้ ในการทดลอง

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่
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นอกจากอุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรับแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ โปรแกรม Arduino IDE ได้ ถูกนามาใช้ เพื่อเขียน
ชุดคาสัง่ ในการสื่อสารกับอุปกรณ์และส่งค่าจากการตรวจจับที่ได้ ผ่าน LINE Notify ซึง่ ภาพที่ 4 แสดงการทางาน
ของระบบแจ้ งเตือนด้ วยโปรแกรม Arduino IDE โดยคาสั่ง const char* ssid และ const char* password จะ
ถูกใช้ สาหรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ต ซึ่งคาสัง่ String IPCAM_IP จะทาหน้ าที่เชื่อมต่อสัญญาณไปยัง
ที่อยู่อินเทอร์ เน็ตของ IP Camera ทังนี
้ ้ ในการขอ Token จาก LINE Notify เพื่อใช้ ในการเชื่อมต่อการแจ้ งเตือน
ไปยัง LINE Notify จะใช้ คาสั่ง TOKENCOUNT และ String tokens[TOKENCOUNT] เมื่อมีการตรวจจับควัน
บุหรี่ เกิดขึ ้น LINE.setToken(tokens[i]) จะทาการนับเหตุการณ์จากการตั ้งค่า for (int I = 0; I < TOKENCOUNT;
i++) โดย LINE.Notify(“มี ค นสูบ บุห รี่ ” ) และ LINE.NotifyPicture(“Camera snapshot”, SPIFFS, “/shot.jpg”)
คือชุดคาสัง่ ที่จะส่งข้ อความแจ้ งเตือนและภาพการสูบบุหรี่ ผ่าน LINE Notify.

ภาพที่ 4 ตัวอย่างขันตอนการท
้
างานของระบบแจ้ งเตือนด้ วยโปรแกรม Arduino IDE
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ทดสอบระบบ
ระบบมีการทดสอบประสิทธิภาพการทางานในระยะ 20 เซนติเมตร 50 เซนติเมตร และ 1 เมตร ซึง่ ในแต่ระยะจะ
มีการทดสอบทัง้ หมด 5 ครั ง้ โดยวัดจากความสามารถในการตรวจจับควันบุหรี่ ว่าได้ หรื อไม่ หลังจากนัน้ จึง
ตรวจสอบว่าข้ อความแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ และภาพได้ ถูกส่งไปที่แอปพลิเคชัน ไลน์หรื อไม่ ซึ่งผลการทางานของ
ระบบจะอยู่ ใ นสถานะ ‘ปกติ ’ ก็ ต่ อ เมื่ อ ข้ อ ความและภาพสามารถส่ ง ไปยัง แอปพลิ เ คชัน ไลน์ ไ ด้ ทั ง้ คู่ ใน
ขณะเดียวกัน ผลการทางานของระบบ ‘ไม่ปกติ’ ก็ต่อเมื่อข้ อความหรื อภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทังคู
้ ่ไม่สามารถ
ส่งไปแสดงผลผ่าน LINE Notify ได้
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ในการทดลองงานวิจยั ชิ ้นนี ้เบื ้องต้ นสามารถใช้ งานได้ โดยมีการส่งข้ อความแจ้ งเตือนการตรวจพบการสูบบุหรี่
และภาพถ่ายจากสถานที่ผ่าน LINE Notify เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานยืนยันการกระทาผิดของผู้สบู บุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบ
ได้ ภาพที่ 5 แสดงข้ อมูลที่ถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งจะเห็นว่าข้ อความและภาพถ่ายของเหตุการณ์การสูบ
บุหรี่ จะถูกส่งแจ้ งเตือนผ่าน LINE Notify เมื่อค่าเซ็นเซอร์ ยงั คงถึงค่าที่กาหนด และข้ อมูลดังกล่าวนี ้จะถูกส่งแจ้ ง
เตือนเป็ นระยะจนกว่าค่าควันจะลดลงสู่ค่าปกติ

ภาพที่ 5: ข้ อมูลทีถ่ กู ส่งไปยังแอปพลิเคชันไลน์
โดยการแจ้ งเตือนเมื่ออุปกรณ์สามารถตรวจพบควันบุหรี่ การแจ้ งเตือนก็จะถูกส่งไปเรื่ อยๆ และเมื่อควัน
บุหรี่ มีค่าน้ อยกว่าที่กาหนด ก็จะหยุดการแจ้ งเตือน หากทาการตั ้งดีเลย์ การทางานใหม่จะทาให้ การทางานช้ าลง
เช่น หากทาการตั ้งดีเลย์ไว้ ที่ 1 นาที เมื่อระบบทาการส่งการแจ้ งเตือนครัง้ แรก การทางานครัง้ ต่อไปก็จะชะลอ 1
นาที เป็ นต้ น
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบแสดงให้ เห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่
ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านระยะห่างจากการทดสอบทัง้ 3 ระยะ คือ 20 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร และ 1 เมตร จากการทดสอบทัง้ หมด 5 ครัง้ ในแต่ละระยะพบว่า ระบบสามารถตรวจจับและส่ง
ข้ อมูลได้ ทงหมด
ั้
5 ครัง้ ในระยะ 20 เซนติเมตร และทังหมด
้
5 ครัง้ นี ้ได้ ผลการทางานปกติ ทังนี
้ ้ เมื่อมีการทดสอบ
ระบบในระยะ 50 เซนติเมตร พบว่าระบบแสดงผลการทางานปกติทงหมด
ั้
2 ครัง้ และไม่ปกติ ทงหมด
ั้
3 ครัง้ โดย
สถานะไม่ปกติทงั ้ หมด 3 ครัง้ เกิด จากการที่ระบบไม่ส่งรู ปภาพไปยัง LINE Notify อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบถูก
นาไปทดสอบในระยะ 1 เมตร ผลปรากฏว่าระบบไม่สามารถตรวจจับควันบุหรี่ ได้ แม้ แต่ครัง้ เดียว ส่งผลให้ การส่ง
ข้ อความและภาพผ่าน LINE Notify ไม่เกิดขึ ้นและทาให้ สถานะการทางานของระบบไม่ปกติทงหมด
ั้
5 ครัง้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการตรวจจับควันของอุปกรณ์ระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่านแอป
พลิเคชันไลน์
การทางานของอุปกรณ์ระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify
ระยะห่าง
การ
การตรวจจับ
ข้ อมูลที่ส่งมายังไลน์
ผลการทางานของ
จากตัว
ทดสอบ
อุปกรณ์
ข้ อความ
รูปภาพ
อุปกรณ์
ครัง้ ที่
20
1
1
1
1
ปกติ
เซนติเมตร
2
1
1
1
ปกติ
3
1
1
1
ปกติ
4
1
1
1
ปกติ
5
1
1
1
ปกติ
50
1
1
1
0
ไม่ปกติ
เซนติเมตร
2
1
1
1
ปกติ
3
1
1
0
ไม่ปกติ
4
1
1
1
ปกติ
5
1
1
0
ไม่ปกติ
1 เมตร
1
0
0
0
ไม่ปกติ
2
0
0
0
ไม่ปกติ
3
0
0
0
ไม่ปกติ
4
0
0
0
ไม่ปกติ
5
0
0
0
ไม่ปกติ
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อภิปรายผลการวิจัย
การทดลองระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify พบว่าระบบสามารถใช้ เพื่อแจ้ งเตือน
การสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบและเป็ นส่วนช่วยเฝ้าระวังผู้กระทาความผิดได้ อีกช่องทางหนึง่ โดยข้ อมูลที่ได้ สามารถ
นามาใช้ เป็ นหลักฐานยืนยันการกระทาความผิด จึงสามารถนาไปใช้ ประโยชน์กบั สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ
หรื อ พื น้ ที่ ที่ ห้ ามสู บ บุ ห รี่ ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บจากการทดลองที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ คือ ถึงแม้ ว่าอุปกรณ์จะมีการตรวจจับและส่งข้ อมูลไปยัง LINE Notify เมื่อมี
ควันในบริ เวณที่ติดตั ้งอุปกรณ์ แต่เมื่อมีการออกห่างจากตัวอุปกรณ์ ก็จะไม่สามารถตรวจจับและส่งข้ อ มูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบถูกติดตั ้งในห้ องน ้าและอยู่ห่างจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
ถ้ าอุปกรณ์อยู่ในพื ้นที่ที่สญ
ั ญาณ WIFI ไม่เสถียร การทางานอาจจะเกิดการขัดข้ องหรื อไม่เปิ ดการทางาน และ
อุปกรณ์ไม่สามารถจับควันในระยะไกลได้ ดังนันควรจะติ
้
ดตั ้งในพื ้นที่ปิดหรื อพัฒนาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่
สูงขึ ้น และอีกหนึ่งข้ อจากัดคือ เมื่อค่าเซนเซอร์ ยงั คงถึงค่าที่กาหนด ข้ อมูลก็จะถูกส่งไปจนกว่าค่าควันจะลดลงสู่
ค่าปกติ และอีกปั ญหาและอุปสรรค คือ เรื่ องอุณหภูมิและสภาพอากาศ ทาให้ ค่าของเซนเซอร์ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
นอกเหนื อ จากนี ้ การใช้ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ที่ มี ร าคาถู ก อาจเป็ น อี ก ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ ดังนัน้ ถ้ าหากนาไปใช้ จริงอาจจะต้ องติดตั ้งเซนเซอร์ จานวนหลายตัว หรื อการ
ใช้ อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ที่มีคุณภาพดีและราคาสูงอาจส่งผลให้ ระบบมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ เช่น การใช้ Sharp
GP2Y1010AU0F Dust Sensor ที่เป็ นตัวเซนเซอร์ สาหรั บตรวจจับควันและฝุ่นละออง โดยส่งแสงเลเซอร์ ไป
กระทบกับตัวรับและให้ อากาศผ่านในช่อง ซึ่งถ้ าหากการรับแสงมีน้อยแสดงว่าฝุ่นละอองมากและถ้ าหากมีการ
รับแสงได้ มากแสดงว่าฝุ่นละอองน้ อย หรื อการใช้ ระบบตรวจจั บควัน FreshAir1 ที่มีประสิทธิภาพสูงของบริ ษัท
FreshAir ที่เป็ นบริ ษัทชันน
้ าในการพัฒนาเซนเซอร์ เพื่อตรวจจับและแจ้ งเตือนสารเคมีอนั ตราย ซึ่งระบบตรวจจับ
ควัน FreshAir1 สามารถตรวจสอบ ตรวจจับ พิสูจน์การสูบบุหรี่ และการสูบกัญชาได้ ทันที ซึ่งในพืน้ ที่เปิ ดโล่ง
สามารถตรวจจับได้ ถึง 500 ตารางฟุต โดยใช้ แสงหรื อรังสีในการตรวจจับอนุภาคทัว่ ไป เช่น ฝุ่น ควัน ไอน ้า ฯลฯ
เป็ นต้ น โดยตัวอุปกรณ์จาเป็ นต้ องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ตเพื่อการส่งข้ อมูลผ่านแพลตฟอร์ มการตรวจสอบ
ของ FreshAir แบบเรี ยลไทม์ และทาการบันทึกข้ อมูลการแจ้ ง เตือนทุกครัง้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดงั กล่าวยังมี
ราคาสูงซึง่ สถานศึกษาต้ องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้ านประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนการนามาใช้
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการทดลองและเปรี ยบเทียบระบบแจ้ งเตือนการสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify ในการทดลองจะ
เห็นว่าค่าที่ถกู ส่งไป จะถูกส่งแบบเรี ยลไทม์และข้ อมูลถูกต้ องตามที่บนั ทึกไว้ ตัวระบบทางานได้ ตามวัตถุประสงค์
สามารถนาข้ อมูลเหล่านี ้ไปลงโทษผู้กระทาความผิดทางวินยั และยกระดับการเฝ้าระวังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยงานวิจยั ใกล้ เคียงจะเป็ นการตรวจจับและบันทึกภาพไปยัง Google Drive เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ชิ ้นนี ้
จะเป็ นการแจ้ งเตือนโดยใช้ LINE Notify และการได้ รับข้ อมูลจะรวดเร็ วกว่า ระบบมีการทางานไม่ซบั ซ้ อนมาก
ผู้ใช้ ทวั่ ไปสามารถทาความเข้ าใจและใช้ งานตัวอุปกรณ์นี ้ได้ อย่างง่ายดาย (จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ, 2561)
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การทางานอุปกรณ์ปกติแต่ไม่มีการส่งข้ อมูลอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ด้ าน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ส่งผลให้ ไม่สามารถตรวจจับควันบุหรี่ ในระยะที่ห่างมากได้ ดังนัน้ การพัฒนา
อุปกรณ์ตรวจจับควันบุหรี่ ในอนาคตควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นเพื่อการใช้
ประโยชน์ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพในพืน้ ที่ห้ามสูบบุหรี่ นอกเหนือจากนี ้ ประโยชน์ ทางอ้ อมของงานวิจัยนีย้ ัง
สามารถช่วยลดการเกินเหตุอัคคีภัย ที่เป็ นภัยใกล้ ตวั ที่เกิดขึน้ บ่อยครัง้ และก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (กรณัฏฐ์ วรวัชรจิรภาคย์ และคณะ, 2562)
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ราวตากผ้ าอัตโนมัติเพื่อการดารงชีวิตอัจฉริยะ
Automatic Clothes Drying Rack for Smart Living
อนุกูล ดุมลักษณ์ 1* จีรพล คุ้มสมบัติ2 วิภาวรรณ บัวทอง3 ธนกฤษ จันทร์ แสง4 พิทา จารุพูนผล5
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1,2,3,4,5
*Corresponding author: E-mail: s6011423155@pkru.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาราวตากผ้ า อัต โนมั ติ ที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ก ารใช้ ง านเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อลดปั ญหาที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การลืมเก็บผ้ าที่ตากในช่วงฝน
ตก โดยราวตากผ้ าอัตโนมัติถกู ออกแบบเพื่อช่วยให้ การตากผ้ าในช่วงฝนตกไม่เปี ยกฝนและประหยัดเวลาในการ
ดูแลผ้ าที่ตาก การพัฒนาระบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ ตรวจจับน ้าฝน เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิความชื ้น แผงโซ
ล่าเซลล์ บอร์ ด NodeMcu V2 ESP8266 และ L298N โมดูลขับมอเตอร์ ถูกนามาประยุกต์ใช้ กับราวตากผ้ า ที่มี
ม่านราวเลื่อนเปิ ด-ปิ ด ดังนัน้ เมื่อมีการตรวจจับน ้าฝน ค่าน ้าฝนที่ตรวจจับได้ จากเซ็นเซอร์ จะส่งไปที่ราวตากผ้ า
โดยม่านบนราวเลื่อนจะปิ ด โดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้าเปี ยกฝน หลังจากนันจะส่
้ งค่าจากการตรวจจับน ้าฝนไป
จัดเก็บข้ อมูลที่ Firebase ซึง่ ผลจากการทดลองพบว่าราวตากผ้ าอัตโนมัติสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้ อยละ 60 % ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในทางพัฒนา
คาสาคัญ: เซ็นเซอร์ตรวจจับน ้าฝน; ราวตากผ้ า; อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง; การดารงชีวิตอัจฉริยะ
Abstract
This research aims to develop automatic clothes drying rack with application of Internet of
Things technology to reduce issues caused by human factors such as forgetting to store clothes that
were dried during the rain. The automatic clothes drying rack is designed to help dry clothes in the
rain, not get wet in the rain and save time to look after the drying clothes. In the development phase,
various devices such as rain sensors, temperature humidity sensor, solar panel, NodeMcu V2 Board
ESP8266, and L298N Motor Driver Module were applied to the clothes drying rack with sliding
curtains. When the rain is detected by the sensor, the data is transmitted to the clothes drying rack
and the curtain on the sliding rail immediately shuts to prevent the clothes from getting wet. After
that, the rain detection values will be stored in Firebase. The experimental results showed that the
automatic clothes drying rack could reach 60% efficiency according to the intended purpose.
Keywords: Rain Sensor; Clothes Drying Rack; Internet of Things; Smart Living
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บทนา
การดารงชีวิตอัจฉริ ยะ (Smart Living) คือหนึ่งในประเภทหลักของแนวความคิดเมืองอัจฉริ ยะ (Smart
City) ที่ได้ ถูกออกแบบและพัฒ นามาให้ ตอบโจทย์ การใช้ ชีวิตของคนเมือง ที่มีความเร่ งรี บและต้ องการความ
สะดวกสบาย ด้ วยการนาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับโครงสร้ างปั จจัยพื ้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการให้
เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยการดารงชีวิตอัจฉริ ยะมุ่งเน้ นการพัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวกให้ ป ระชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและปลอดภัยในการดารงชีวิต
ในปั จจุบนั ผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทางานนอกบ้ านในช่วงเช้ าและกลับจากที่ทางานในช่วงเย็นหรื อ
ค่า ปั ญหาหนึ่งที่พบนัน้ เกี่ยวข้ องกับการลืมเก็บผ้ าที่ซักและตากไว้ ข้างนอก ในหลายกรณี ไม่สามารถคาดเดา
สภาพอากาศข้ างนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ในพื ้นที่มรสุม อาจมีฝนเกิดขึ ้นได้ ในทุกฤดูกาล ซึ่ง
ปั ญหาดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่ องใหญ่ แต่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสะดวกสบายในการดารงชีวิต เช่น
การที่ต้องซักผ้ าที่ตากและเปี ยกใหม่อีกครัง้ การไม่สามารถใส่ชดุ ที่วางแผนใช้ งานในวันที่ต้องการ
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้ างต้ น แนวความคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบราวตากผ้ าอัตโนมัติจึงเกิดขึน้
เพื่ อ ให้ ก ารท างานของราวตากผ้ าเป็ น ไปอย่างอัตโนมัติ ผ่านระบบเซ็น เซอร์ แ ละแขนกลในการเปิ ด -ปิ ด ม่า น
(ราชันย์ ภู่ระหงษ์ , 2547; ศิริพงษ์ วงษ์ คาร, 2554) ในงานวิจยั ของ ณัฐวัฒน์ ธงยี่สิบ (2562) มีการนาเซนเซอร์
ตรวจจับน ้าฝนและตรวจวัดแสง เซนเซอร์ แ สงใช้ ในการตรวจจับปริ มาณแสงแดดว่ายังมีหรื อไม่ ถ้ าไม่มีแสง แสง
น้ อยหรื อฝนตก เมื่ อเซนเซอร์ ตรวจจับน ้าฝนและแสงแดด อย่างใดอย่างหนึ่งได้ จะสั่งการให้ เก็บผ้ าหรื อตากผ้ า
โดยอัตโนมัตินี ้จึงจัดทาขึ ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ กับคนทางาน โดยผู้ใช้ งานสามารถนาออกไปใช้ งานได้
ในที่ ก ลางแจ้ งได้ จ ากนัน้ ปล่ อ ยให้ ร ะบบท างานแบบอัต โนมัติ ห รื อ ควบคุ ม ในการเก็ บ หรื อ ตากผ้ า ได้ และ
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราวตากผ้ าอัจฉริ ยะในงานวิจยั ของ ปรเมศร์ ไชยวงศ์ (2556) จึงพัฒนา
ราวตากผ้ าอัจฉริยะเข้ ามาช่วยคนวัยทางานให้ ไม่ต้องระแวงเรื่ องของสภาพอากาศ ไม่ว่าเวลาใด หรื อผู้ใช้ งานอยู่
ที่ไหน เมื่อทาการเปิ ดสวิตช์ระบบไว้ กอ่ นออกไปข้ างนอก ผู้ใช้ งานไม่ต้องกังวลเรื่ องการเปี ยกฝนของเสื ้อผ้ า ซึง่ ราว
ตากผ้ าอัจฉริ ยะจะทาหน้ าที่เกี่ยวกับการตรวจจับเวลาฝนตกจะมีเซ็นเซอร์ คอยรับอุณหภูมิความชื ้นของอากาศ
เพื่อส่งไปยังแผงวงจรการปิ ดของม่านกันฝนเพื่ อให้ เลื่อนปิ ดผ้ าไม่ให้ เปี ยกฝน ระบบจะเลื่อนม่ านเพื่อมาปิ ด
อัตโนมัติผ่านการตรวจจับของเซ็นเซอร์ การพัฒนาจะใช้ ต้นทุนในการทาราวตากผ้ าที่ไม่สงู มากและคุ้มค่าในการ
ทา เนื่องจากสามารถใช้ ได้ ในระยะยาวหากผู้ใช้ งานดูแลรักษาความสะอาด
ดัง นั น้ จากที่ ก ล่ า วแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ กลไกระบบตากผ้ าอัจ ฉริ ย ะในงานวิ จัย ของ บั ณ ฑิ ต ลี ้
ยุทธานนท์ (2558) เมื่อทาการเปิ ดเครื่ องกลไกระบบราวตากผ้ าอัจฉริ ยะเรี ยบร้ อยแล้ ว เครื่ องจะอยู่ในสถานะ
พร้ อมใช้ งาน โดยสามารถใช้ งานได้ 2 ระบบ คือ ระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมด้ วยมือ โดยสามารถใช้ ระบบ
ควบคุมด้ วยมือผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน่ และทางหน้ าจอแสดงผลที่ตวั ราวตากผ้ า ซึง่ ในระบบควบคุมด้ วยมือจะ
มีการทางานที่สามารถควบคุมให้ มอเตอร์ หมุนเพื่อที่จะนาราวตากผ้ าออกไปตาก และสามารถควบคุมการ
ทางานให้ มอเตอร์ หมุนเพื่อที่จะนาราวตากผ้ าเข้ ามาเก็บได้ ส่วนทางด้ านของระบบอัตโนมัติ ราวตากผ้ าจะมีการ
ประมวลผลเพื่ อ ดึงราวตากผ้ า เข้ าหรื อ ออกเพื่ อ ท าการตากผ้ า และเก็ บ ผ้ า เมื่ อ ท าการเปิ ด ใช้ งานในโหมดนี ้
เซนเซอร์ ตรวจวัดแสง เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณ หภูมิ และตรวจจับนา้ จะเริ่ มทางาน โดยการทางานในโหมดนี จ้ ะ
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วิเคราะห์ว่าฝนตกหรื อไม่ ถ้ าหากเซนเซอร์ ตรวจพบว่ามีนา้ ก็จะทาการเก็บราวตากผ้ าเข้ าด้ านในทันที แต่หาก
เซนเซอร์ ต รวจได้ ว่าไม่ มีนา้ ก็จะมาตรวจสอบอุณ หภูมิว่าสภาพอากาศถึง 30 องศาหรื อไม่ ถ้ าอุณ หภูมิ มีค่ า
มากกว่า 30 องศาซึง่ เพียงพอที่จะทาให้ ผ้าแห้ งได้ ระบบจะทาการดึงม่านราวตากผ้ าออกเพื่อตากผ้ า ซึง่ ราวตาก
ผ้ าอัตโนมัติเพื่อการดารงชีวิตอัจฉริยะในงานวิจยั นี ้จะผสมผสานกับการใช้ เซ็นเซอร์ ตรวจจับน ้าฝนเพื่อตรวจสอบ
ว่ า มี ฝ นตกหรื อ ไม่ ถ้ าหากมี ก ารตรวจจับ น า้ ฝนถึ ง เกณฑ์ ที่ ก าหนด ตัว เซ็ น เซอร์ จ ะท างานผ่ า นการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมการหมุนของมอเตอร์ ที่แสดงการหมุนไปและหมุนกลับเพื่อควบคุมการเปิ ด -ปิ ดของผ้ าม่าน
พลาสติก ซึ่งการหมุนของมอเตอร์ จะถูกควบคุมโดยรี เลย์และมีเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิความชื ้นของเสื ้อผ้ าว่าแห้ ง
หรื อไม่และส่งข้ อมูลไปยังแอปพลิเคชัน
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาราวตากผ้ าที่สามารถตากและเก็บผ้ าโดยอัตโนมัติ
2. สาหรับเพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ ทู ี่ต้องการใช้ งานและตอบสนองแนวความคิดการดารงชีวติ
อัจฉริยะ
ขอบเขตงานวิจัย
ระบบจะถูกทดลองในสภาพอากาศเวลาฝนตก โดยจะใช้ เวลาในการพัฒนาประมาณ 3 เดือน ระหว่าง
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จนมั่นใจว่าระบบสามารถทางานได้ จริ งในสภาพอากาศที่
กาหนด โดยระบบจะต้ องมีสัญญาณอินเทอร์ เน็ตเข้ าถึง และสามารถใช้ งานได้ โดยบุคคลทั่ วไป ระบบจะต้ อง
สามารถทางานได้ ตามวัตถุประสงค์ คือ ผ้ าม่านบนราวตากผ้ าจะต้ องทาการคลุมผ้ าไม่ให้ เปี ยกฝนเมื่อมีฝนตกใน
เงื่อนไขที่แบตเตอรี่ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ
กาหนดขอบเขตงานวิจัย
1. ออกแบบและพัฒนาระบบราวตากผ้ าอัตโนมัติ
2. ระบบราวตากผ้ าอัตโนมัติ สามารถเปิ ด-ปิ ด ราวม่านได้ เมื่อฝนตก
3. ระบบราวตากผ้ าอัตโนมัติสามารถทางานได้ จริงในสภาพอากาศฝนตกหรื อแดดออก
เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
ระบบราวตากผ้ าอัตโนมัติประกอบด้ วย 1)เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโน๊ ตบุ๊ค 2)ราวเลื่อนพร้ อมผ้ าม่าน
พลาสติก 3)โทรศัพ ท์ android 4)บอร์ ด NodeMcu V2 ESP8266 5)เซ็นเซอร์ วัด อุณ หภูมิความชืน้ 6)Module
L298N มอเตอร์ ควบคุม 7)เซ็นเซอร์ ตรวจจับน ้าฝน และแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้ ซอฟต์แวร์ (Software) 1) MIT App
Inventor 2, 2) โปรแกรม Arduino IDE, และ 3) Firebase
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วิเคราะห์ และออกแบบ
การวิเคราะห์และสร้ างอุปกรณ์ราวตากผ้ าอัจ ฉริ ยะ ตามเครื่ องมือและอุปกรณ์ตามที่ได้ เลือกไว้ นนจาก
ั้
การวิเคราะห์และออกแบบความสัมพันธ์ของระบบพบได้ ว่าระบบมีขนตอนการท
ั้
างานโดยเริ่ มต้ นจากผู้ใช้ เข้ าดู
สถานะการทางานของราวตากผ้ าอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันที่ส่งและรับข้ อมูลจาก Firebase มาแสดงผลและส่ง
การกดใช้ งานฟั งก์ชนั่ เปิ ด-ปิ ด ให้ กบั Firebase ผ่านไปยัง NodeMcu ที่รับค่าจากเซ็นเซอร์ ความชื ้นและอุณหภูมิ
เซ็นเซอร์ วัดความชืน้ และอุณ หภูมิรับค่าความชืน้ และอุณ หภูมิ จากเสือ้ ผ้ าที่ตากและส่งให้ กับ NodeMcu ถ้ า
เซ็นเซอร์ ตรวจจับความชื ้นได้ กระทบเซ็นเซอร์ จะส่งข้ อมูลให้ กบั NodeMcu ผ่านไปยัง Firebase เพื่อไปแสดงผล
บนแอปพลิเคชัน เซ็นเซอร์ ตรวจจับน ้าฝน หรื อมีการสัง่ ใช้ งานผ่านแอปพลิเคชัน จะสัง่ เลื่อนปิ ดผ้ าม่านทันที่และ
เลื่อนเปิ ดอัตโนมัติเมื่อไม่มีฝนตกและมีอุณหภูมิถึงเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ หรื อมีการสัง่ ใช้ งานผ่านแอปพลิเคชันเช่นกัน
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดแอปพลิเคชันราวตากผ้ าอัตโนมัติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแอปพลิเคชันราวตากผ้ าอัตโนมัติ
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ภาพที่ 2 การเชื่อมต่อราวตากผ้ าอัจฉริยะให้ ออนไลน์
ภาพที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อราวตากผ้ าอัตโนมัติให้ สามารถทางานออนไลน์ โดยผู้ใช้ เชื่อมต่อโดยใช้ สาย
USB เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ วทาการเชื่อมต่อกับ WiFi และ Firebase ให้ กับอุปกรณ์แล้ วจึงจะออนไลน์ หลังจาก
นัน้ จึงทาการเชื่อมต่อด้ วยชื่อ WiFi และ FirebaseHost ให้ ตรงกับ WiFi และ FirebaseHost ที่ใช้ ซึง่ ถ้ าไม่ตรงกัน
จะให้ กลับไปใส่ข้อมูลชื่อ WiFi และ FirebaseHost อีกรอบ เมื่อทาการเชื่อ มต่อ WiFi และ FirebaseHost อย่าง
ถูกต้ อง อุปกรณ์จะสู่สถานะออนไลน์และสามารถใช้ งานได้
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ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อราวตากผ้ าอัจฉริยะกับ MIT App Inventor
ภาพที่ 3 แสดงการเชื่อมต่อราวตากผ้ าอัจฉริ ยะกับ MIT App Inventor โดยเริ่ มจากการไปที่เว็บ MIT
App เพื่อตั ้งค่าแอปพลิเคชัน แล้ วใส่ Firebase Token และ URL ใน MIT App ให้ ตรงกับใน Firebase เนื่องจาก
แอปพลิ เคชัน จะไม่ ท างานถ้ า ใส่ ข้ อมูลไม่ ต รงกัน เมื่ อ ข้ อมูลตรงกับ ข้ อ มูลใน Firebase ก็ จะสามารถท าการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้ รับและส่งข้ อมูลไปยัง Firebaseได้ แล้ วจึงดูผลการทางานแบบออนไลน์
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ภาพที่ 4 การทางานราวตากผ้ าอัจฉริยะ
ภาพที่ 4 แสดงการท างานราวตากผ้ า อัจ ฉริ ย ะ โดยมี ก ารเชื่ อ มต่ อ อุป กรณ์ กับ แอปพลิ เคชัน โดยใส่
Firebase Token และ URL ใน MIT App Inventor เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แล้ วจึงสามารถดูผลการทางานได้
แบบออนไลน์ โดยผู้ใช้ งานสามารถเลือกที่จะสั่งเปิ ดหรื อปิ ดผ้ าม่านได้ เองผ่านแอปพลิเคชั นหรื อจะใช้ เซ็นเซอร์
น ้าฝนเป็ นตัววัดถ้ ามีน ้ามาโดนเซ็นเซอร์ ซึง่ เซ็นเซอร์ จะสัง่ การทางานไป NodeMcu แล้ วจะสัง่ ให้ เลื่อนผ้ าม่านปิ ด
และจะเปิ ดเองเมื่อไม่มีฝนตกและมีอุณหภูมิถึงเกณฑ์ ที่ตั ้งไว้ การเปิ ดและปิ ดแต่ละครัง้ จะหยุดเมื่อชนกับลิมิต
สวิตซ์
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ภาพที่ 5 การทางานราวตากผ้ าผ่านมือถือ
ภาพที่ 5 แสดงผังภาพการสัง่ การราวตากผ้ าด้ วยมือถือ โดยเริ่มต้ นจากการที่เซ็นเซอร์ ตรวจจับน ้าฝนส่ง
ข้ อมูลไป Arduino แล้ วส่งข้ อมูลให้ app ถ้ ามีฝนตกเซ็นเซอร์ จะสัง่ ให้ ราวตากผ้ าอัจฉริ ยะทางาน โดยผู้ใช้ กดปุ่ ม
เปิ ดผ้ าม่านสัง่ งานผ่านแอปพลิเคชันจนผ้ าม่านเลื่อนเปิ ดจนชนกับลิมิตสวิตซ์ 1 แล้ วหยุดเลื่อน หรื อผู้ใช้ กดปุ่ มปิ ด
ผ้ าม่านสัง่ งานผ่านแอปพลิเคชันจนผ้ าม่านเลื่อนปิ ดจนชนกับลิมิตสวิตซ์ 2 แล้ วหยุดเลื่อน
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ภาพที่ 6 การทางานระบบอัตโนมัติ
ภาพที่ 6 แสดงการทางานราวตากผ้ าอัตโนมัติ ดังนี ้ เมื่อมีฝนตกราวเลื่อนจะทาการปิ ดอัตโนมัติและจะ
เลื่อนเปิ ดเมือมีอุณหภูมิมากกว่าหรื อเท่ากับ 35 องศา และสัง่ งานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเปิ ดม่านบนราวเลื่อนได้
โดยมีหลักการคือ เมื่อมีฝนตกผ้ าม่านจะเลื่อนปิ ดจนชนกับลิมิตสวิต ซ์ 2 แล้ วหยุดเลื่อน และจะเลื่อนเปิ ดเมื่อมี
อุณหภูมิมากกว่าหรื อเท่ากับ 35 องศา ถ้ ายังมีฝนตกอยู่การเปิ ดผ้ าม่ านจะไม่มีการทางาน เมื่ออุณหภูมิเกินหรื อ
เท่ากับ 35 องศาและไม่มีฝนตกผ้ าม่านจะเลื่อนเปิ ดจนชนกับลิมิตสวิตซ์ 1
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ภาพที่ 7 การทางานเซ็นเซอร์ ตรวจอุณหภูมิและความชื ้นจากผ้ า
การพัฒนาและสร้ างระบบราวตากผ้ าอัจฉริ ยะ จากเครื่ องมือและอุปกรณ์ ตามที่ได้ เลือกไว้ และทาให้
อุปกรณ์ สามารถวัดความชืน้ เสือ้ ผ้ าและจับนา้ ฝนได้ และเริ่ มทางานของระบบราวตากผ้ าได้ แล้ วจะออกแบบ
เพื่อให้ ราวตากผ้ าอัจฉริ ยะใช้ กับฝู้ใช้ งานทั่วไปใช้ งานได้ ภาพที่ 7 แสดงผังภาพการทางานของเซ็นเซอร์ วดั ค่า
อุณ หภูมิและความชืน้ จากผ้ าแล้ วส่งข้ อมูลให้ แ อปพลิเคชันว่ามีระดับความแห้ งของผ้ าอยู่ระดับที่เท่าไร โดย
เซ็นเซอร์ ทาการวัดค่าอุณหภูมิและความชื ้นจากผ้ าที่ตาก ตามเงื่อนไข 1) ถ้ าค่าความชืน้ เท่ากับ 60 จะเท่ากับ
แห้ ง 2) ถ้ าค่าความชืน้ เท่ากับ 65 จะเท่ากับชื ้น 3) ถ้ าค่าความชื ้นเท่ากับ 70 จะเท่ากับค่อนข้ างชื ้นและ 4) ถ้ าค่า
ความชื ้นเท่ากับ 75 จะเท่ากับชื ้นมาก แล้ วจึงทาการส่งข้ อมูลที่อ่านได้ ให้ แอปพลิเคชันว่ามีระดับความชื ้นของผ้ า
อยู่ระดับใด
การทางานของระบบ
การทางานของระบบและแสดงการทางานของอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิและความชื ้นจะมีค่าอุณหภูมิและ
ความชืน้ ที่ทาการอ่านข้ อมูลล่าสุดจาก Arduino ESP8266 มาแสดงแบบเรี ยลไทม์ ซึ่งแอปพลิเคชันจะแสดง
ข้ อมูลสถานะอุณหภูมิและความชื ้นของผ้ าที่ตากและสถานะว่ามีฝนตกหรื อไม่ตกในจุดที่ราวตากผ้ าอัจฉริ ยะอยู่
และมีสถานะผ้ าที่ตากว่ามีความชื ้นหรื อแห้ ง โดยมีปมให้
ุ่ กด 3 ปุ่ ม คือ ปุ่ มเลื่อนเปิ ด ปุ่ มหยุด และปุ่ มเลื่อนเปิ ด
ภาพที่ 8 แสดงหน้ าจอการทางานของแอปพลิเคชันตรวจอุณหภูมิและความชื ้นจากราวตากผ้ าอัจฉริยะ
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ภาพที่ 8 การทางานของแอปพลิเคชันตรวจอุณหภูมแิ ละความชื ้นจากราวตากผ้ าอัจฉริยะ
ในการรับ ส่งข้ อมูลผ่าน Firebase เริ่ มต้ นจาก Firebase รับข้ อมูลจาก NodeMcu และแอปพลิเคชันมาดึง
ข้ อมูลที่ NodeMcu ส่งให้ กับ Firebase ไปแสดง และ แอปพลิเคชันสามารถส่งข้ อมูลการกดปุ่ มมาใน Firebase ได้ เพื่อส่ง
คาสั่งใช้ งานเลื่อนผ่ามานให้ NodeMcu โดยใช้ S1 เป็ นตัวแปรการกดปุ่ มแต่ละครัง้ ซึ่ง S1 จะแทนค่าการกดปุ่ มในแอป
พลิเคชัน ดังนี ้ 1 คือ เลื่อนเปิ ดผ้ าม่าน และ 2 คือ เลื่อนปิ ดผ้ าม่าน โดยที่ ค่า humi คือ ค่าความชื ้นของเสื ้อผ้ าที่ตาก และ
temp คือค่าความร้ อนของอากาศ val คือ ค่าที่วดั ได้ จากเซ็นเซอร์ น ้าฝน และ 1020 คือค่ามาตรฐานค่าที่ต่า 1020 คือมีน ้า
โดนเซ็นเซอร์ อยู่ ภาพที่ 8 แสดงสถานะการรับส่งข้ อมูลผ่าน Firebase

ภาพที่ 9 สถานะการรับส่งข้ อมูลผ่าน Firebase
การทดสอบระบบ
วิธีการทดสอบของระบบราวตากผ้ าอัจฉริยะจะมีวิธีการทดสอบโดย แขวนเสื ้อผ้ าวัดค่าความชื ้นจากผ้ า
พร้ อมกับบันทึกค่าความชื ้นเสื ้อผ้ าที่ได้ และทดสอบการทางานของราวเลื่อนเปิ ดปิ ด ถ้ าไม่มีฝนตกผ้ าม่านจะเปิ ด
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ตลอดหรื อมีการสัง่ ปิ ดผ้ าม่านผ่านแอปพลิเคชันหรื อถ้ ามีฝนตกโดนเซ็นเซอร์ NodeMcu จะสัง่ ให้ มอเตอร์ เลื่อนปิ ด
ผ้ าม่านและจะเปิ ดเองเมื่อฝนไม่ตกและมีอณ
ุ หภูมิถึงเกณฑ์ที่ตั ้ง ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การวัดค่าความชื ้นจากผ้ าที่ตากและแสดงสถานะที่แอปพลิเคชัน
ในภาพที่ 11 ผู้ใช้ งานสามารถสั่งเลื่อนเปิ ดหรื อปิ ดผ้ าม่านได้ เองผ่านแอปพลิเคชัน หรื อใช้ เซ็นเซอร์
ตรวจจับนา้ ฝนเป็ นตัววัดถ้ ามีนา้ มาโดนเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ จะส่งการทางานไป NodeMcu แล้ วจะสั่งให้ เลื่อน
ผ้ าม่านปิ ดและจะเปิ ดเองเมื่อฝนไม่ตกและมีอณ
ุ หภูมิถึงเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ ซึง่ ในการเปิ ดและปิ ดแต่ละครัง้ จะหยุดเมื่อ
ชนกับลิมิตสวิตซ์

ภาพที่ 11 การทดลองเปิ ด-ปิ ดราวตากผ้ าด้ วยมือถือ
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าราวตากผ้ าอัตโนมั ติสามารถทางานได้ ตามวัตถุประสงค์
จากการทดลองติดตั ้งราวตากผ้ าไว้ หน้ าบ้ าน เป็ นเวลา 1 วัน เริ่ มต้ นตั ้งแต่เวลา 8.00 น. จะเห็นได้ ว่าการทาของ
เซ็นเซอร์ ตรวจจับน ้าฝน การส่งข้ อมูลปกติ สัง่ เปิ ด - เปิ ด อยู่ในสถานะปกติจนถึงเวลา 21.00 น. อย่างไรก็ตาม
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สถานะการทางานของแบตเตอรี่ ของราวตากผ้ าเริ่มอ่อนลง เมื่อถึงเวลาเวลา 23.00 น. และ 00.00 น. การทางาน
ของเซ็นเซอร์ การส่งข้ อมูลปกติ แต่สั่งการปิ ด – เปิ ดเริ่ มมีอาการช้ าลงและสถานะการทางานของแบตเตอรี่ อ่อน
ดังนัน้ เมื่อถึงเวลา 01.00 น. การทางานของเซ็นเซอร์ การส่งข้ อมูลปกติ แต่ สั่งการปิ ด - เปิ ดไม่ มีการท างาน
สถานะการทางานของแบตเตอรี่ อ่อน จนกระทัง่ เวลา 02.00 น. ที่การทางานของเซ็นเซอร์ การส่งข้ อมูล และการ
ปิ ด - เปิ ดไม่มีการทางาน โดยแบตเตอรี่ แสดงสถานะไม่เพียงพอ ซึ่งสรุปได้ คือแบตเตอรี่ อ่อนช่วงเวลาระหว่าง
23.00 น. ถึง 02.00 น. ทาให้ แบตเตอรี่ ไม่เพี ยงพอต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพของราวตากผ้ าได้ อย่างไรก็
ตาม ผลการทดลองนี ้แสดงให้ เห็นว่าราวตากผ้ าสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพประมาณ 12 ชัว่ โมง ซึ่ง
เพียงพอต่อการตากผ้ าในแต่ละวัน ดังนัน้ สามารถสรุปได้ ว่าการวิจยั ระบบราวตากผ้ าอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ วัด
อุณหภูมิและความชื ้น และทาการแสดงผ่านแอปพลิเ คชันสามารถทางานได้ ถูกต้ อง เซนเซอร์ วัดอุณหภู มิและ
ความชื ้นสามารถรับค่าได้ หลายระดับตามที่กาหนดไว้ และทาการแสดดงผลผ่านแอปพลิเคชันได้ ตามที่ต้องการ
อีกทังยั
้ งแสดงผลได้ ตามที่ผ้ จู ดั ทาคาดหวังไว้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการใช้ งานราวตากผ้ าอัจฉริยะ

สรุ ปผลและเสนอแนะ
ผลการดาเนินงานเป็ นตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถทราบข้ อมูลสภาพอากาศที่ทดสอบผ่าน
ราวตากผ้ าอัจฉริ ยะผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อผู้ใช้ งานสามารถทดสอบและเพื่อให้ ราวตากผ้ าอัจฉริ ยะใช้ งานกับ
บุคคลทัว่ ไป ระบบสามารถใช้ งานได้ จริ ง และโดยมีการแสดงผลบนสมาร์ ทโฟน ผ่านทางแอปพลิเคชัน ในการ
พัฒนาระบบราวตากผ้ าอัจฉริ ยะด้ วยแอปพลิเคชันสามารถสรุ ปผลของการทางานและปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้
ระหว่างการทางานวิจยั รวมถึงการแก้ ไขและข้ อเสนอแนะ เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการนาไปพัฒนาสาหรับผู้ที่
สนใจในอนาคต เช่น การเปลี่ยนเซ็นเชอร์ วดั อุณหภูมิและความชื ้นทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีมากกว่านี ้เพื่อความแม่นยาของ
การวัดอุณหภูมิและความชื ้นของเสื ้อผ้ า การเพิ่มปริมาณแบตเตอรี่ ให้ มีประสิทธิภาพมากกว่านี ้เพื่อระยะเวลาใน
การใช้ งานที่ยาวนานขึ ้น การเปลียนแผงโซล่าเซลล์ให้ ใหญ่ขึ ้นเพื่อการชาร์ จแบตเตอรี่ ใ ห้ มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเพิ่มเซ็นเชอร์ วดั แสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งานกลางวันและกลางคืน
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ระบบให้ ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมัติเพื่อการดารงชีวิตอัจฉริยะ
Automatic Aquarium Oxygenation System for Smart Living
เอกชัย วิมลเมือง1* พรเทพ อนันตภูม2ิ ณสิทธิ์ เหล่ าเส็น3 ธนกฤษ จันทร์ แสง4 พิทา จารุ พูนผล5
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1,2,3,4,5
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบตรวจวัดค่าออกซิเจนและเพิ่มออกซิเจนในน ้าแบบอัตโนมัติ
ด้ ว ยเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things) ระบบนี ส้ ามารถช่ ว ยลดปั ญ หาน า้ ในตู้ ป ลา
เสื่อมสภาพและลดการใช้ ไฟฟ้าที่เครื่ องปั๊ มอากาศตู้ปลา และอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูใช้ ในการตรวจสอบค่า
ออกซิเจนในน ้า โดยตัวระบบจะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) เพื่อควบคุมการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่เชื่อมต่อเข้ ากับตัวเซนเซอร์ วัดออกซิเจนละลายนา้ แบบแอนะล็อก (Analog Dissolved Oxygen Sensor) ซึ่ง
ระบบจะทาการวัดปริ มาณออกซิเจนแบบอัตโนมัติและใช้ เครื่ องปั๊ มอากาศ เพื่อทาการปั๊ มออกซิเจนในตู้ปลา
หลังจากนันจะท
้
าการส่งข้ อมูลไปยัง Blynk Server โดยระบบจะสัง่ การและแสดงผลผ่าน Blynk Application ที่
ผู้ใช้ งานสามารถตั ้งค่า ระดับการทางานและตรวจสอบรายงานค่าปริ มาณออกซิเจนย้ อนหลัง ได้ จากผลการ
ทดลองพบว่า ระบบสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพน ้ามีปริมาณออกซิเจนมากขึ ้นอย่างเห็น
ได้ ชดั
คาสาคัญ: การให้ ออกซิเจน; การดารงชีวิตอัจฉริยะ; ออกซิเจนละลายน ้า; อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง
Abstract
This research aims to develop a system for measuring oxygen and adding oxygen in water
automatically with Internet of Things technology. This system can help reduce the problem of
deterioration of the water in the aquarium and reduce the electricity. The system also facilitates users
to check the oxygen in water. The system uses a microcontroller (NodeMCU) to control the operation
of electrical devices connected to an analog dissolved oxygen. The oxygen in the aquarium will be
automatically measured and increased using an air pump. After that, the detected data will be sent to
Blynk Server that can be requested and display the results through Blynk Application. The user can
configure and trace the history of measured oxygen values. The experimental results showed that the
system was able to operate efficiently, and the water quality was significantly more oxygenated.
Keywords: Oxygenation; Smart Living; Dissolved Oxygen; Internet of Things
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บทนา
ปั จจุบันมีคนเลี ้ยงปลาสวยงามหรื อปลาตู้มากขึ ้น การเลี ้ยงปลาจึงเป็ นงานอดิเรกของครอบครัวหรื อ
บุคคลทั่วไปก่อให้ เกิดความเพลิดเพลินและคลายเครี ยด เพราะปลาตู้สามารถดึงดูดความสนใจได้ ทงั ้ เด็กและ
ผู้ใหญ่ นอกจากนัน้ การเลี ้ยงปลาในตู้ปลาจะไม่ส่งเสียงและกลิ่นรบกวนบริ เวณใกล้ เคียง การเลี ้ยงปลาสวยงาม
สามารถใช้ เป็ นเครื่ องประดับตกแต่งสถานที่ได้ เป็ นอย่างดี อีกทังปลายั
้
งมีส่วนช่วยในการกาจัดแมลง เนื่องจาก
ปลาสวยงามส่วนใหญ่ชอบกินตัวอ่อนของแมลงเป็ นอาหาร เช่น ปลากัด ปลาเทวดา ปลาปอมปาดัวร์ ปลาสอด
และปลาหางนกยูง เป็ นต้ น ปลาตู้ที่นิยมเลี ้ยงสามารถถูกจาแนกได้ หลายประเภทคล้ ายกับการจาแนกประเภท
ปลาทัว่ ไป เช่น การจาแนกตามถิ่นกาเนิดว่าเป็ นปลาไทยหรื อปลาที่มีถิ่นกาเนิดจากต่างประเทศ การจาแนกกลุ่ม
ตามลักษณะการแพร่ พนั ธุ์ว่าออกลูกเป็ นตัวหรื อวางไข่ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี , 2563) ซึ่ง
การเลี ้ยงปลาสวยงามเหล่านีต้ ้ องคานึงถึงค่ามาตรฐานระดับออกซิเจนในน ้าซึ่งปลาสวยงามส่วนใหญ่สามารถ
อาศัยได้ ในค่าระดับที่ 6 – 9 mg/L ยกตัวอย่างเช่น ปลาแฟนซีคาร์ พ สามารถอาศัยอยู่ในระดับออกซิเจนประมาณ
ไม่เกิน 7 mg/L การเลี ้ยงปลาสวยงามก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นอาชีพเสริ ม หรื ออาชีพหลักได้ และผลที่ตามมา มี
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าที่สูง และทาให้ เสียค่าใช้ จ่ายมากขึ ้น เพราะการทางานของอุปกรณ์ ปั๊มออกซิเจนที่ทางาน
ตลอดเวลา และมีพื ้นที่จากัด เช่น หอพัก บ้ านพัก เป็ นต้ น (นิติพงษ์ สมไชยวงศ์ และคณะ, 2560)
ในปั จ จุ บัน เทคโนโลยี ไ มโครคอนโทรลเลอร์ มี ค วามก้ า วหน้ า มากขึ น้ ท าให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาประยุกต์การใช้ งานร่ วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างมากมายทังคอมพิ
้
วเตอร์ และ สมาร์ ท
โฟนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต จนกระทั่งอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs) ได้ เข้ ามามีบทบาท
สาคัญในชีวิตประจาวันและกลายเป็ นองค์ประกอบสาหรับการพัฒนาอุปกรณ์ให้ มีความสะดวกและตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ใช้ (เดชฤทธิ์ มณีธรรม, 2560)
จากสาเหตุข้างต้ นดังกล่าวจึงทาให้ เกิดความคิดในการพัฒนาระบบที่สามารถให้ ออกซิเจนในตู้ปลา
แบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตและสามารถเข้ าใช้ งานผ่านทาง Blynk Application ที่มีการ
เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ (เกวลิน คุ้มรักษ์ , 2555) งานวิจัยนีย้ ังสนับสนุนแนวความคิด การดารงชีวิต
อัจ ฉริ ย ะ (Smart Living) ที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในองค์ ป ระกอบหลัก ที่ สาคัญ ของเมื อ งอัจ ฉริ ย ะ (Smart City) ที่ เ น้ น ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่งมารวมเข้ ากับการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกโดยคานึ งถึงหลักอารยสถาปั ตย์ (Universal Design) เพื่อตอบสนองการใช้ งานกับคนในสังคม
(ภาสกร ประถมบุตร, 2564)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการให้ ออกซิเจนอัตโนมัติในน ้ามีระดับออกซิเจนในน ้าที่เหมาะสมสาหรับปลาตู้และ
ลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของเครื่ องปั๊ มออกซิเจน
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อินเทอร์ เน็ตและไฟฟ้ามีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตจึงได้ แนวคิดในการพัฒนาระบบโดยนาระบบ
อินเทอร์ เน็ตมาประยุกต์ การทางานร่ วมกับระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบช่วยในการอานวยความ
สะดวกในการใช้ งานแก่ผ้ ูใช้ โดยที่ผ้ ูใช้ สามารถกาหนดการทางานผ่าน Blynk Application ซึ่งใช้ อุปกรณ์ และ
โปรแกรมในการพัฒนา ดังนี ้
1. Laptop
2. โปรแกรม Arduino IDE 3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU)
4. LCD Blue Screen
5. Solid State Relay
6. Air pump (เครื่ องปั๊ ม)
7. Analog Dissolved Oxygen Sensor
8. Blynk Platform
9. Smartphone
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาระบบการทางานและ Blynk Application มี
การทางานและมีความสัมพันธ์กัน จากนัน้ จึงนามาวิเคราะห์ในรู ปแบบของผังงาน และโมเดลในการออกแบบ
โปรแกรมผู้ศกึ ษาได้ ใช้ draw.io ในการออกแบบ Flowchart โดยโปรแกรมมีรูปแบบการใช้ งานที่หลากหลายและ
มีฟังก์ชนั ช่วยในการออกแบบ โดยเริ่มต้ นจากการวิเคราะห์ระบบงานจากการทางานของเครื่ องปั๊ มออกซิเจนที่วดั
ได้ จากเซนเซอร์ โดยผู้ใช้ ตั ้งค่าการทางานผ่าน Blynk Application ระดับออกซิเจนที่วดั ได้ จากเซนเซอร์ อ้ างอิง
จากมาตรฐานระดับออกซิเจนในน ้า น ้าในธรรมชาติทวั่ ไปปกติจะมีค่า ออกซิเจนในน ้าหรื อออกซิเจนละลายนา้
(Dissolved Oxygen: DO) ระหว่ า ง 5 ถึ ง 7 มิ ลลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร (mg/L) ซึ่ง มาตรฐานน า้ ที่ มี คุณ ภาพดี จ ะมี ค่ า
ออกซิเจนในน ้าประมาณ 5 – 8 mg/L และน ้าเสียจะมีค่าออกซิเจนต่ากว่า 3 mg/L โดยทัว่ ไปถ้ าปริมาณออกซิเจน
ในน ้าต่ากว่า 4 mg/L จะทาให้ ปลาตาย แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 4 ถึง 6 mg/L อาจมีปลาจานวนน้ อยมากเพียงไม่กี่ชนิด
ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ในขณะที่ปลาตัวใหญ่สามารถมีชีวิตในปริ มาณออกซิเจนในน ้าระหว่าง 6.5 – 9.5 mg/L
แต่ปลาตัวเล็กไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ทังนี
้ ้ ถ้ าปริ มาณออกซิเจนในน ้าอยู่ระหว่าง 9.5 ถึง 12 mg/L จะทาให้ ปลา
ทุกขนาดสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ (ยุพิน พูนดี และคณะ, 2560)

ภาพที่ 1 ระดับออกซิเจนในน ้าทีม่ ีผลสาคัญต่อการดารงชีวิตของสัตว์น ้า
ที่มา : https://legatool.com
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หลักจากนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่นามาใช้ กบั ระบบให้ ออกซิเจนในตู้ปลาแบบ
อัตโนมัติ โดยควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Blynk Application มีการออกแบบในรูปแบบของผังงานแสดงลาดับขันตอน
้
การดาเนินงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Blynk Application ดังนี ้

ภาพที่ 2 ขันตอนการท
้
างานของ Blynk Application
จากภาพที่ 2 ขันตอนการท
้
างานของระบบ ผู้ใช้ งานต้ องเข้ าสู่ Blynk Application จากนันระบบจะท
้
า
การเชื่อ มต่อไปยัง Blynk Server แล้ ว จะน าเข้ าสู่หน้ า Main ที่ ต้ อ งท าการกาหนดค่า ออกซิเจนในน า้ ระดับที่
ต้ องการ เมื่อค่าที่วดั ได้ จากเซนเซอร์ มีระดับที่ต่ากว่าหรื อเท่ากับค่าที่ตั ้งไว้ ระบบก็จะทางาน
จากภาพที่ 3 เมื่อระบบเริ่ มทางาน อุปกรณ์จะต้ องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต เพื่อเชื่อม Blynk Server
เมื่ อ เชื่ อ มต่ อ สาเร็ จ ระบบจะมี ก ารรั บ ข้ อ มูลจาก Server และรั บ ค่ า ที่ ผ้ ู ใ ช้ ท าการตัง้ ค่ า ไว้ จ ากนัน้ ก็ จ ะมี ก าร
ตรวจสอบเงื่อนไขข้ อมูลที่รับ ถ้ าข้ อมูลมีค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับค่าที่ตั ้งไว้ ก็จะทาการสั่งเปิ ดการทางาน แต่ถ้า
หากมากกว่าค่าที่ตั ้งก็จะทาการสัง่ ปิ ดการทางาน ระบบก็จะทางานวนลูปจนกว่าจะมีการปิ ดการทางาน
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ภาพที่ 3 ขันตอนการท
้
างานรับค่าจาก Blynk Server ควบคุมผ่าน Blynk Application
พัฒนาระบบ (Development)
จากการวิเคราะห์ระบบ ขัน้ ตอนต่อไปคือการพัฒนาระบบให้ ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมัติ Blynk
Application โดยจะท าการพัฒ นาตามผัง งานที่ ได้ ออกแบบไว้ เพื่ อ ให้ อุป กรณ์ สามารถรั บ -ส่ ง ค่ า ข้ อ มูล กั บ
ฐานข้ อมูลได้ การออกแบบระบบปรับออกซิเจนตู้ปลาผ่าน Blynk Application โดยใช้ Blynk Application เป็ น
ตัวควบคุมหรื อแสดงผลค่าจากอุปกรณ์ และมี Blynk Server ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
Blynk Application กับอุปกรณ์
จากภาพที่ 4 หลักการทางานของระบบ NodeMCU จะรับค่าข้ อมูลจากตัวเซนเซอร์ แล้ วส่งข้ อมูลไปยัง
Blynk Server เพื่ อ น าไปแสดงผลผ่ า นหน้ าจอ Blynk Application และก าหนดค่ า การท างานผ่ า น Blynk
Application จากนัน้ NodeMCU จะสัง่ การไปยังเครื่ องปั๊ มออกซิเจนให้ ทางานอัตโนมัติ เมื่อถึงค่าที่กาหนดไว้
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ภาพที่ 4 หลักการทางานของระบบผ่าน Blynk Application
ที่มา : https://blynk.io
หลังจากนัน้ จึงทาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ซึ่งการทางานจะเริ่ มต้ นเมื่ออุปกรณ์ NodeMCU เชื่อมต่อกับ
Blynk Server สาเร็จโดยจะแสดงข้ อความบนหน้ าจอ LCD Blue Screen หลังจากนันเมื
้ ่อผู้ใช้ งานกาหนดค่าการ
ทางานบน Blynk Application เพื่อส่งค่าข้ อมูลมายังอุปกรณ์ NodeMCU และมี Analog Dissolved Oxygen
Sensor เป็ นเซนเซอร์ วดั ระดับค่าออกซิเจนภายในตู้ปลา เมื่อค่าที่วดั ได้ จากเซนเซอร์ มีค่าเท่ากับค่าที่ผ้ ใู ช้ งานตั ้ง
ค่าไว้ ในอุปกรณ์ NodeMCU จะสัง่ ให้ เครื่ องปั๊ มออกซิเจนทางานอัตโนมัติ โดยเครื่ องปั๊ มจะใช้ ไฟเลี ้ยงปกติที่ 220V
และมีอปุ กรณ์ Solid State Relay ที่ใช้ เป็ นสวิตช์การทางานของเครื่ องปั๊ ม ดังภาพที่ 5
ในการประกอบชุดควบคุม จะน าเครื่ องมือ และอุป กรณ์ ห ลัก ดัง นี ้ NodeMCU, Analog Dissolved
Oxygen, เครื่ องปั๊ มขนาด 3 W, Solid State Relay โดยเขียนชุดคาสัง่ การรับ-ส่งข้ อมูลระหว่าง Blynk Server กับ
ชุดควบคุมซึ่งจาเป็ นต้ องเขียนชุดคาสั่งเพื่อจะสั่งการทางานระหว่างบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Blynk Server
ประกอบชุดควบคุมการเปิ ด -ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้า ซึ่งจะให้ บอร์ ดควบคุมรับค่าเงื่อนไขจาก Blynk Server แล้ วนา
ค่าที่ได้ มาเป็ นตัวกาหนดสั่งการทางานให้ กับ Solid State Module เพื่อทาการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์
ไฟฟ้า ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 5 การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ
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ภาพที่ 6 ภาพการติดตั ้งอุปกรณ์
ทดสอบระบบ
การทดสอบระบบคือขัน้ ตอนที่ยืนยันว่าระบบสามารถทางานได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ซึ่งระบบให้
ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมัติจะมีการทดสอบทังหมด
้
10 ครัง้ โดยวัดสถานะการทางานของ NodeMCU และ
เซนเซอร์ ตรวจจับออกซิเจนในน ้า หลังจากนันจึ
้ งตรวจสอบค่าออกซิเจนก่อนและหลังการทางานเพื่อตรวจสอบ
การเพิ่มขึ ้นของค่าออกซิเจน ในกรณีที่ค่าออกซิเจนถึงเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการเลี ้ยงปลาตู้จะถือว่าผลลัพธ์การ
ทางานของระบบผ่านและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลอง
ในการแสดงผลลัพธ์จากการทดลองบน Blynk Application ประกอบด้ วยหน้ าจอหลัก 2 ส่วน คือส่วน
หน้ าหลักและหน้ ารายงานผล ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบในภาพที่ 7 และ 8 ตามลาดับ

ภาพที่ 7 หน้ าจอหลักของ Blynk Application
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ภาพที่ 8 หน้ าจอแสดงผลรายงานของ Blynk Application
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองที่แสดงให้ เห็นว่าค่าออกซิเจนในนา้ เพิ่มขึน้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สาหรับปลาตู้ทงั ้ 10 ครัง้ หลังจากที่มีการทดลองใช้ ระบบให้ ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมัติในช่วงเวลาหนึ่ง โดย
ไม่มีครัง้ ใดที่ระบบไม่มีการทางานหรื อทางานผิดพลาด อย่างไรก็ตามค่าระดับน ้าที่วดั ได้ จากการทดลองในแต่ละ
ครัง้ จะแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายๆด้ าน เช่น อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ ้นออกซิเจนจะละลายได้
น้ อยลงค่าระดับออกซิเจนก็จะต่าลงไปด้ วย ความดันอากาศ ค่าระดับออกซิเจนจะต่าลงถ้ าความดันอากาศในน ้า
สูงขึ ้น
ตารางที่ 1 ตารางผลการทดลองโปรแกรมผ่าน Blynk Application
ผลการทดลอง
NodeMCU &
ค่าออกซิเจน
ค่าออกซิเจน
Sensor
ก่อนทางาน
หลังทางาน (mg/L)
(mg/L)
ครัง้ ที่ 1
ทางาน
9
11
ครัง้ ที่ 2
ทางาน
5
9
ครัง้ ที่ 3
ทางาน
3
6
ครัง้ ที่ 4
ทางาน
5
10
ครัง้ ที่ 5
ทางาน
4
8
ครัง้ ที่ 6
ทางาน
7
12
ครัง้ ที่ 7
ทางาน
9
13
ครัง้ ที่ 8
ทางาน
5
10
ครัง้ ที่ 9
ทางาน
7
11
ครัง้ ที่ 10
ทางาน
3
7
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ผลลัพธ์
การทางาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาและทาการวิจยั การทางานของระบบ Blynk Application และการทางานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ระบบสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ งานได้
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโดยปั ญหาหลักๆ จะเกิดจากฮาร์ ดแวร์ เมื่อมีการใช้ งานไปนานๆ
จะเกิดความร้ อนสูงและทาให้ การเชื่อมต่อขัดข้ อง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้ จึงไม่สามารถดาเนินการ
ทางานของระบบต่อไปได้ และปั ญหาสาหรับผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งานต้ องรู้ ระดับค่าดีโอ Dissolved Oxygen หรื อค่า
มาตรฐานระดับออกซิเจนในน ้าในการใช้ งาน
สรุ ปผลการวิจัย
ระบบให้ ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมัติเพื่อการดารงชีวิตอัจฉริ ยะถูกพัฒนาเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ ผ้ ูใช้ สามารถกาหนดปริ มาณการทางานได้ ผ่าน Blynk Application สามารถลดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า และ
สามารถกาหนดระดับคุณภาพออกซิเจนในน ้าของตู้ปลาที่ปลาสามารถอาศัยอยู่ได้ มีการออกแบบโมเดลทดลอง
ขึ ้นมาเพื่อทดสอบการใช้ งาน และสรุปผลลัพธ์ที่ได้ ออกมาเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ งานมากขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET
บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช. 2) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 3) วัดผลการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนหลังการเรี ยนรู้ผ่านชุดกิจกรรม 4) ประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
คือ นักเรี ยนอาชีวศึกษา ระดั บ ปวช. ที่มีการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่เกี่ ยวข้ องกับ การบูรณาการหลักการ
STEM for TVET จานวน 25 คน และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ 1) ชุด กิ จกรรม 2) แบบประเมิ น
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 3)แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลังทากิจกรรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการกับ 4 รายวิชาตามหลักการ STEM for TVET ได้ แก่
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม(S),วัสดุและวิธีการก่อสร้ างงานโครงสร้ าง(T), กลศาสตร์
โครงสร้ าง 1(E), ประมาณราคาโครงสร้ าง(M) 2) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศึกษาจากกลุ่มทดลอง ตามเกณฑ์
E1/E2 เท่ากับ 42.67/51.51 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั ้งไว้ 70/70 3) กลุ่มประชากรที่ใช้ ศึกษามีผลการ
เรี ยนรู้หลังการเรี ยนผ่านชุดกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 56.4) กลุ่มประชากรที่ใช้ ศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25 , S.D. = 0.67)
คาสาคัญ : STEM for TVET; การเรี ยนรู้เชิงรุก; ผลลัพธ์การเรี ยนรู้
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Abstract
The objective research is to study of 1) developed active learning activity set on STEM for
TVET course integration for vocational construction branch 2) found out the efficiency of the activity
set 3) measurement of learning outcomes after learning from activity set 4) assessed satisfaction with
the activity set. The target group was 25 vocation students that has been taught in courses involves
the integration of STEM for TVET and instruments used in the study were 1) activity set 2) efficiency
assessment of activity set 3) assessment after learning test 4 ) satisfaction questionnaire of activity
set. Static for data analysis were frequency, percentage, E1 / E2 efficiency, mean and standard
deviation. The result were showed that 1) integration activity set with 4 courses according to STEM
for TVET principle such as science for industry (s), materials and construction(T), structural
mechanics 1 ( E) and structure cost estimate (M) 2 ) the efficiency of the activity set from the
experimental group based on E1 /E2 criteria was 4 2 .6 7 /5 1 .5 1 which is lower than the specified
efficiency of 70/70 3) the target group has a learning outcomes after learning from the activity set,
passing the criteria of 56% 4) the target group has overall satisfaction with the activity were 4.25 of x̅
and 0.67 of S.D. at a high level
Keywords: STEM for TVET; Active learning; Learning outcomes
บทนา
ปั จจุบนั การเรี ยนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนอาชีวศึกษานันยั
้ งไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ที่
ดีนกั เนื่องจากครูผ้ สู อนใช้ วธิ ีการสอนแบบบรรยายและให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมผ่านหนังสือเรี ยน โดยนักเรี ยนไม่ได้
ปฏิบตั ิจริ งด้ วยตนเอง ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ว่าข้ อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ประกอบ
กับผู้เรี ยนขาดการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมในห้ องเรี ยนทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดแรงกระตุ้น
ในการเรี ย นรู้ จากศึ ก ษาพบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning นัน้ จะมี ส่ว นช่ ว ยให้ ผ้ ู เรี ย น
อาชีวศึกษามีความสนใจในการเรี ยนมากขึน้ เมื่อได้ เรี ยนผ่านชุดกิจกรรม (อัญชญา คนสูงดี และคณะ 2560)
และการจัดการเรี ยนการสอนผ่านการลงมือปฏิบตั ิทางด้ านการทดลองร่วมกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนและ
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ทาง วิศวกรรม พบว่าผู้เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนมากขึ ้นและผู้เรี ยนมีความเข้ าใจ
เนื ้อหามากยิ่งขึ ้น (สุกัลยา ตันติวิศวรุจิและ คณะ 2559) ซึ่งสอดคล้ องกับกลุ่มประชากรที่ศึกษาครัง้ นี ้ จากการ
สัม ภาษณ์ นัก ศึก ษาฝึ ก สอนวิท ยาลัย เทคนิ ค อ่ า งทอง นายศรั ณ ย์ ศรี แ สนดี , เมื่ อ วัน ที่ 24 มกราคม 2562
เนื่องจากนักศึกษาฝึ กสอนได้ สงั เกตบรรยากาศในห้ องเรี ยนของอาชีวะและเล็งเห็นว่า ผู้เรี ยนไม่สนใจเรี ยน ไม่
ตัง้ ใจเรี ยน ไม่ อยากเข้ าเรี ยน เพราะคิ ดว่าวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ค งเต็ ม ไปด้ วยการค านวน ต้ อ งจ าสูต ร
มากมาย พวกเขาไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์ จะนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาผู้เรี ยนขาดแรงจูงใจใน
การเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งผู้เรี ยนส่วนใหญ่เลือกมาเรี ยนเพราะ ขาด
การเรี ยนทฤษฎี และการท่องจาสูตรคานวณต่าง ๆ ซึง่ เปรี ยบเสมือนยาขมสาหรับพวกเขา จากการศึ กษาแนวคิด
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STEM for TVET เป็ น การน าหลั ก สู ต รสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM) (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี , 2557) สาหรับการพัฒนาทักษะอาชีพ มาประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับบริ บทในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนา
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาภายใต้ ภายใต้ โครงการ “Chevron
Enjoy Science ได้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง สวอช., สอศ. และภาคเอกชน ในการจัดตัง้ คณะกรรมการ
คัดเลือกหลักสูตรสะเต็มระดับสากลเพื่อนามาปรับใช้ กับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของไทย เพื่อนามาช่วย
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาสั งกัดอาชีวศึกษา (บริ ษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต
จากัด,2562) โดย STEM for TVET มีการประเมินผลจะใช้ การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยน
ที่มีลกั ษณะเทียบเคียงกัน ในภาพรวม พบว่าหลักจากการประเมินผลระยะข้ อมูลพื ้นฐาน แสดงให้ เห็นว่าโรงเรี ยน
ที่เข้ าร่ วมโครงการฯ มี ผลการประเมิน ในระดับ ที่ ดีก ว่าโรงเรี ย นในกลุ่ม เปรี ย บเที ยบ สาหรับ โรงเรี ย นในกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ าร่ วมโครงการฯ ในส่วนของสะเต็มนัน้ พบว่าผู้เรี ยนมีความกระตือรื อร้ น มีความสนใจในบทเรี ยน
มากขึ ้น และสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนสู่ชีวิตประจาวันได้ มากขึน้ ซึ่งส่งผลให้ นกั เรี ยนสามารถ
การทากิจกรรมเป็ นกลุ่มและอภิปรายกับเพื่อนร่ วมชันได้
้ และจากการประเมินในส่วนของ STEM for TVET นัน้
พบว่าผู้เรี ยนจากวิทยาลัยที่เข้ าร่ วมโครงการฯ มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และอีกร้ อยละ 95 รู้สึก
สนุก ไปกับ การเรี ย นวิท ยาศาสตร์ จากสภาพปั ญ หาดังกล่าวจึงทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจพัฒ นาชุดกิ จกรรม Active
Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช. และประเมินความ
พึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับครูและผู้เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอน สามารถนาชุด
กิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.ไป
ประยุกต์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหาเรื่ องแรงลอยตัว , การเลือกใช้ วสั ดุ รู้จกั
คุณสมบัติของวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้ างวัสดุสมัยใหม่, การออกแบบโครงสร้ างให้ แข็งแรง โมเมนต์ของแรง
และการสมดุล และ การคานวณราคาค่าก่อสร้ าง เพิ่มมากขึ ้น และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน
หรื อการประกอบอาชีพได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษารายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาช่างก่อสร้ าง ระดับ ปวช. ทีน่ ามาบูรณาการ
บนหลักการ STEM for TVET (วิทยา พิชยาปรี ชาพล ,2560) โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เนื ้อหาที่เกี่ยวกับการสร้ าง
แพ บนหลักการ STEM for TVET โดยการบูรณาการรายวิชาสาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้ าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2562) จานวน 4 รายวิชาเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่
1. S “Science” บูรณาการในรายวิชา 20000-1302 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
เรื่ องแรงลอยตัว
2. T “Technology” บูรณาการในรายวิชา 20106-1004 ชื่อวิชา วัสดุและวิธีการก่อสร้ างงานโครงสร้ าง เรื่ องการ
เลือกใช้ วสั ดุ คุณสมบัติของวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้ างวัสดุสมัยใหม่
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3. E “Engineering” บูรณาการในรายวิชา 20106-1006 ชื่อวิชา กลศาสตร์ โครงสร้ าง 1 เรื่ องการออกแบบ
โครงสร้ าง โมเมนต์ของแรงและการสมดุล
4. M “Mathematics” บูรณาการในรายวิชา 20106-2004 ชื่อวิชา ประมาณราคาโครงสร้ าง เรื่ องการคานวณ
ราคาค่าก่อสร้ าง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาช่างก่อสร้ าง ระดับ ปวช. ที่นามาบูรณาการบนหลักการ STEM for
TVET
STEM
บูรณาการใน
หัวข้ อเรื่ อง
วัตถุประสงค์รายวิชา
รายวิชา
S
20000-1302
แรงและ
1.อธิบายความหมายของแรง
“Science”
วิทยาศาสตร์เพื่อ ชนิดของ
2.อธิบายความหมายลักษณะและชนิดของแรงพร้ อมยกตัวอย่าง
พัฒนาอาชีพช่าง แรง
3.ยกตัวอย่างการนาความรู้เรื่ องแรงไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
อุตสาหกรรม
T
20106-1004
วัสดุและ
1.เข้ าใจในหลักการจาแนกประเภท ชนิด คุณสมบัติของ วัสดุ
“Technology” วัสดุและวิธีการ โครงสร้ าง และวิธีการก่อสร้ าง
ก่อสร้ างงาน
อาคาร
2.สามารถเลือกวัสดุและวิธีการก่อสร้ าง นาไปใช้ ในการออกแบบ
โครงสร้ าง
สถาปั ตยกรรมอาคารและสิ่งก่อสร้ าง
3.มีเจตคติ และกิจนิสยั ที่ดใี นการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ าเพิม่ เติมเห็น
ความสาคัญต่อการเรี ยนวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้ าง
E
20106-1006
แรง
1. อธิบายความหมายของแรง ระบบของแรง 2มิติ ผลลัพธ์ของ
“Engineering” กลศาสตร์
ระบบแรง การรวมแรงตามชนิดของแรง ระบบของแรง หลักและ
โครงสร้ าง 1
วิธีในการรวมแรง
2. สามารถคานวณหาแรงลัพธ์โดยวิธีการแยกแรงได้
E
20106-1006
โมเมนต์ของ 1. อธิบายความหมายของโมเมนต์ของแรงและการสมดุลของแรง
“Engineering” กลศาสตร์
แรงและการ สัญลักษณ์โมเมนต์ของแรงที่ทาให้ วตั ถุหมุนได้
โครงสร้ าง 1
สมดุล
2. แสดงวิธีการคานวณโมเมนต์ของแรงที่กระทาต่อวัตถุและ
แสดงการคานวณหาการสมดุลของแรงได้
3. เขียนสมการผลรวมของแรงตามแนวแกน x,yได้
M
20106-2004
ความรู้
เข้ าใจหลักการ วิธีการ และขันตอนการค
้
านวณหาพื ้นที่ ปริมาตร
“Mathematics” ประมาณราคา
เบื ้องต้ นการ การสารวจหาปริมาณการแยกรายการวัสดุงานก่อสร้ าง
โครงสร้ าง
ประมาณ
ราคา
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วิธีการวิจัย
การท าการวิจัย ครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ศึกษาข้ อมูลเนื อ้ หาฟิ สิก ส์ที่ใช้ ในการสอนอาชีวะสาขาก่อสร้ างจาก
นักศึกษาฝึ กสอน และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จากนันท
้ าการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา สาขาก่อสร้ าง
ปี การศึกษา 2562 ศึกษาทฤษฎี STEM for TVET และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เมื่ อศึกษาเสร็ จแล้ ว จึงนาเนื อ้ หาที่
ศึกษาและวิเคราะห์มาสร้ างชุดกิจกรรมและเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลเพื่อจะนาชุดกิจกรรมมาทดลองใช้ กับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ได้ เป็ นชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET จากนันจึ
้ งนาชุดกิจกรรมที่ได้
ส่งให้ ที่ปรึกษาเพื่อดูความถูกต้ องและแก้ ไขเบื ้องต้ น จากนันจึ
้ งนาส่ง ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ ซึ่งมีผ้ เู ชี่ยวชาญ 3
ท่านหลังจากที่ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ วนาชุดกิจกรรมมาแก้ ไขตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแนะนา จากนันจึ
้ งทาการนา
ชุดกิจกรรมไปใช้ กบั กลุ่มทดลอง หลังจากนาชุดกิจกรรมไปใช้ แล้ วจึงทาการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแล้ ว
จึงทาการแก้ ไขชุดกิจกรรมและนาชุดกิจกรรมไปใช้ กับกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาแล้ วจึงทาการเก็บ รวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาและทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิตดังนี ้ ร้ อยละ, ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ เมื่ อได้ ผลการวิเคราะห์ นาผลที่ได้ จากการทาแบบทดสอบก่อน เรี ยนหลัง
เรี ยน และการบันทึกลงในสมุดกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาสรุปและอภิปรายผล
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรต้ น : ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรั บ
สาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
ตัวแปรตาม :
- ประสิ ทธิ ภาพของชุด กิจ กรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิช า
สาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
- ผลการเรี ยนรู้เรื่ องแรง แรงพยุงหรื อแรงลอยตัว การเลือกวัสดุ การประมาณราคา โมเมนต์และสมดุล
ของผู้เรี ย นผ่ านชุดกิ จกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิช าสาหรับ สาขา
ก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
- ความพึงพอใจต่ อชุด กิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิช า
สาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ
ปวช.
2. แบบประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชา
สาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
3. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื่ องแรง แรงพยุงหรื อแรงลอยตัว การเลือกวัสดุ การประมาณราคา โมเมนต์และ
สมดุล
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3. แบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อ ชุด กิ จ กรรม Active Learning บนหลัก การ STEM for TVET บู รณาการ
รายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมกับกลุ่มทดลอง (try-out) จานวน 11 คน
2. จัดการเรี ยนรู้กบั กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา จานวน 25 คน
2.1. ให้ กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาทาแบบวัดผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน
2.2. ให้ กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเรี ยนรู้ผ่านชุดกิจกรรม Active Learning บน หลักการ STEM
for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
2.3 ให้ กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยน
2.4 ให้ กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชา สาหรับ
สาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช. ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยการพิจารณาตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างชุดกิจกรรมโดยมีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ประกอบด้ ว ย หลักการ วัต ถุป ระสงค์ สาระการเรี ย นรู้ กระบวนการเรี ย นรู้ และการวัด ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
(สมควร โพธิ์ทอง ,2560,)

ภาพที่ 1 สมุดกิจกรรมแพช่วยน ้าท่วมและคู่มือครู
ที่มา : URL: http://online.anyflip.com/pfiw/nxsa/mobile/index.html
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมประกอบด้ วย
1. คู่มือการใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ สาหรับผู้สอน ประกอบด้ วย คาชี ้แจ้ ง ระยะเวลาในการทากิจกรรม
ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรม สาระการเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผล และสาหรับผู้เรี ยน ประกอบด้ วย คา
ชี ้แจง และ ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรม
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2. ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง
ระดับ ปวช. เรื่ อง แพช่วยน ้าท่วม มีกิจกรรมจานวน 3 กิจกรรมหลัก รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชา สาหรับสาขา
ก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
อุปกรณ์
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ ้นกับผู้เรี ยน
ระยะเวลา
ตอนที่ 1
ปฐมบท
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็น โทรศัพท์ -ผู้เรี ยนได้ เห็นว่ามีสิ่งประดิษฐ์ 20 นาที
-ให้ ผ้ เู รี ยนดูวดิ ีทศั น์เกี่ยวกับ ว่ามีสงิ่ ประดิษฐ์ ที่
หลายอย่างที่สามารถช่วยให้
สิ่งประดิษฐ์ ฝ่าวิกฤติอทุ กภัย ช่วยน ้าท่วมได้
สิ่งของลอยอยูเ่ หนือน ้าได้
และอภิปรายร่วมกัน
-ผู้เรี ยนมีกติกาในการเรียนรู้
-ให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุ่ม
ร่วมกัน
-แจ้ งโจทย์กบั ผู้เรียน
-ทีมของเรามีใครกันบ้ างนะ
-กติกาการเรี ยนรู้ร่วมกัน
กิจกรรมที่ 1 สร้ างแพ
กิจกรรมแรงผลักที่คาดไม่ถงึ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจเรื่ องแรง
30 นาที
เรื่ องแรงภายในของ
ภายในของโครงสร้ างมากขึ ้น
โครงสร้ าง
กิจกรรมแรงลอยตัว
เพื่อผู้เรี ยนมีความ
-ดิน
ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจว่าวัตถุ
20 นาที
เข้ าใจหลักการของ น ้ามัน 2 เดียวกันมวลเท่ากันแต่รูปทรง
แรงลอยตัว
ก้ อน
แตกต่างกันจะมีผลกับการ
-กล่อง
ลอยตัวของวัตถุ
พลาสติก
เลือกวัสดุ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ -ขวด
ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจเรื่ องการ
10 นาที
-ให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาว่าวัสดุแต่ การเลือกวัสดุ
พลาสติก เลือกวัสดุให้ เหมาะสมกับงาน
ละอันนันมี
้ ข้อดีข้อเสีย
-โฟม
และมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
อย่างไร
-ไม้
การก่อสร้ างวัสดุสมัยใหม่เพิ่ม
-แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนเลือกวัสดุที่จะ
ไอศกรี ม มากขึ ้น
นามาใช้ และให้ ผ้ เู รี ยนศึกษา
-กระดาษ
เทคโนโลยีการก่อสร้ างวัสดุ
ลัง
สมัยใหม่
-ตะเกียบ
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กิจกรรม
การออกแบบแพ
-ออกแบบแพจากวัสดุที่ทาง
กลุ่มได้ เลือกไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนา
ความรู้ที่เรี ยนมา
ประยุกต์ใช้ ได้

ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ ้นกับผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนสามารถนาหลักการจาก
กิจกรรมแรงผลักที่คาดไม่ถงึ
และกิจกรรมแรงลอยตัวมา
ประยุกต์ใช้ ในการออกแบบแพ
ได้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามาร -กระดาษ - ผู้เรี ยนสามารถประมาณการ
ประมาณการวัสดุ
A0
วัสดุอปุ กรณ์ที่จะต้ องใช้ ในการ
อุปกรณ์ที่จะต้ องใช้ -ปากกา ก่อสร้ างแพได้
ในการก่อสร้ างแพได้ เมจิก
-ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจการ
ประมาณราคามากขึ ้น

การออกแบบแพ
-เงื่อนไขในการสร้ างแพ
-การประมาณการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะต้ องใช้ ในการ
ก่อสร้ างแพ (BOQ)
-การประมาณราคา
ค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างแพ
-บันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
การประกอบแพ

อุปกรณ์
-กระดาษ
A0
-ปากกา
เมจิก

เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
อุปกรณ์
สามารถสร้ างชิ ้นงาน ทีผ่ ้ เู รี ยน
ตามที่ออกแบบไว้ ได้ เลือกมา
ประกอบ
แพ
กิจกรรมที่ 2 ไม้ กระดกอยู่ในสมดุล
-ให้ ผ้ เู รี ยนหาสมดุลของ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ -ไม้ กระดก
ไม้ กระดกจากการนาดิน หลักการโมเมนต์
-ดินน ้ามัน
น ้ามันมาวางไว้ ที่ระยะ
ของแรงและสมดุล -กระดาษ
ต่าง ๆ
แรง
A0
-ให้ ผ้ เู รี ยนตอบเพราะเหตุ
ใดไม้ กระดกจึงอยูใ่ น
สมดุล
-โจทย์เกี่ยวกับสมดุล
ตอนที่ 2 การทดสอบแพ
เงื่อนไขในการทดสอบ
-

ผู้เรี ยนทาการทดสอบแพ

-

10 นาที

ผู้เรี ยนสามารถประกอบชิ ้นงาน 30 นาที
ตามที่ออกแบบไว้ ได้ และ
สามารถนาหลักการต่าง ๆมา
ประยุกต์ในการประกอบชิ ้นงาน
ได้
ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจเรื่ อง
10 นาที
โมเมนต์ของแรงและสมดุลมาก
ขึ ้น และผู้เรี ยนสามารถนาเรื่ อง
โมเมนต์และสมดุลไป
ประยุกต์ใช้ กบั การทดสอบแพ
ได้ เช่น สามารถวางดินน ้ามันไว้
บนแพได้ โดยไม่ทาให้ แพพลิก
คว่า

ผู้เรี ยนสามารถนาหลักการจาก
กิจกรรมมาออกแบบและสร้ าง
ชิ ้นงานได้ ตรงตามเงื่อนไข
-แพที่ผ้ เู รี ยน ผู้เรี ยนสามารถนาหลักการจาก
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กิจกรรม
และบันทึกผลน ้าหนักที่
แพสามารถบรรทุกได้

วัตถุประสงค์

อุปกรณ์
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ ้นกับผู้เรี ยน
สร้ างขึ ้น
กิจกรรมมาออกแบบและสร้ าง
-กล่อง
ชิ ้นงานได้ ตรงตามเงื่อนไข
พลาสติก
ผู้เรี ยนเห็นความสาคัญว่าแพที่
ทางกลุ่มได้ สร้ างนันคุ
้ ้ มค่า
หรื อไม่

ให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอแนวคิด การทดสอบแพและ
ค่าใช้ จา่ ยว่าเป็ นไปตาม
การประมาณราคาใน
ขันตอนออกแบบหรื
้
อไม่
ตอนที่ 3 ระดมสมอง
ให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
แพที่สร้ างสามารถบรรทุก สามารถวิเคราะห์
สิ่งของได้ ค้ มุ ค่าก่อสร้ าง
ความคุ้มค่าในการ
หรื อไม่
ก่อสร้ างแพได้
ลักษณะของแพที่สามารถ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั
บรรทุกสิ่งของได้ มาก ๆ
แพที่บรรทุกสิ่งของได้
มาก ๆ
รวมระยะเวลาในการทากิจกรรม
แนวทางในการวัดประเมินผล
1. การจดบันทึก
2. การบันทึกการทดสอบแพ
3. การประเมินชิ ้นงาน

ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการก่อสร้ าง
แพได้

ระยะเวลา

5 นาที

ผู้เรี ยนได้ ร้ ูจกั ลักษณะของแพ 5 นาที
ที่บรรทุกสิ่งของได้ มาก ๆ
3 ชัว่ โมง

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาจากกลุ่มทดลอง จานวน 11 คน ตามเกณฑ์ E1/E2 นันเท่
้ ากับ 42.67/51.51 ซึง่
ต่ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพทีต่ ั ้งไว้ 70/70 ซึง่ สมมติฐาน กล่าวว่า ประสิทธิภาพนันจะต้
้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตั ้ง
ไว้ 70/70 หมายความว่า จานวนนักเรี ยนร้ อยละ 70 ขึ ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 70 ผู้วิจยั
จึงต้ องปรับปรุง ซึง่ ผู้วิจยั ก็ได้ นาชุดกิจกรมมาปรับปรุงก่อนที่จะนาไปใช้ จริง (วิชยั จันทร์ ส่อง, 2551)
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพ E1/E2
คะแนนระหว่างทากิจกรรม
E1.1 = 64.39
E1.2 = 45.45
E1.3 = 18.18
E1 = (E1.1 + E1.2+ E1.3 )/3 = 42.67

คะแนนหลังทากิจกรรม
E2 = 51.51

E1/E2 = 42.67/51.51
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่ านชุดกิจกรรม
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนทากิจกรรมของผู้เรี ยนมีค่าเท่ากับ 9.36 คะแนน และหลังทากิจกรรมของผู้เรียน
เท่ากับ 9.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน พบว่าจากการทดลองครัง้ นี ้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความรู้
เฉลี่ยผ่านชุดกิจกรรมลดลง 0.04 คะแนน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการทดลองครัง้ นี ้เป็ นการทดลองในสถานการณ์
จริงมีตวั แปรแทรกซ้ อนเป็ นจานวนมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคลพบว่ามีผ้ เู รี ยนที่ได้ คะแนนหลังทากิจกรรม
มากกว่าก่อนทากิจกรรมมีจานวน 12 คน มีผ้ เู รี ยนที่ได้ คะแนนเท่าเดิมมีจานวน 2 คน และมีผ้ เู รี ยนที่ได้ คะแนน
หลังทากิจกรรมน้ อยกว่าก่อนทากิจกรรมมีจานวน 12 คน

9
.
3
96
.
3
2

ภาพที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา คะแนนแบบทดสอบก่อน – หลังทากิจกรรม
รายบุคคล
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ภาพที่ 3 บรรยากาศกิจกรรมการเรี ยนรู้ของกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณา
การรายวิชา สาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ ผ่านชุดกิจกรรม Active Learning บน
หลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชา สาหรับสาขาก่อสร้ าง ระดับ ปวช.
ข้ อ
ข้ อคาถามความพึงพอใจ
กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา แปล
N=25
ผล
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน (S.D)
1. ด้ านการเรี ยนรู้เชิงรุก Active Learning
1.1 ท่านได้ เรี ยนรู้ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาอยู่ในระดับใด
4.42
0.58
มาก
1.2 ท่านได้ เรี ยนรู้ผ่านการลงมือทากิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกอยูใ่ น
4.23
0.51
มาก
ระดับใด
1.3 ท่านมีความกระตือรื อร้ นในการทากิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกอยู่ 4.19
0.69
มาก
ในระดับใด
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ข้ อ

ข้ อคาถามความพึงพอใจ

1.4

การเรี ยนรู้เชิงรุกทาให้ ท่านมีความเข้ าใจในบทเรียนเพิ่มมาก
ขึ ้นอยู่ในระดับใด
ภาพรวมด้ านการเรี ยนรู้เชิงรุก
2. ด้ านแนวคิด STEM for TVET
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแรงผลักที่คาดไม่ถึงอยู่ใน
ระดับใด
2.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแรงลอยตัวอยู่ในระดับใด
2.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเลือกวัสดุอยูใ่ นระดับใด
2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมออกแบบแพอยู่ในระดับใด
2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม้ กระดกอยู่ในสมดุลอยู่ใน
ระดับใด
ภาพรวมด้ าน STEM for TVET
3.ผลที่ท่านได้ รับจากการทากิจกรรม
3.1 ท่านมีความรู้เรื่ องแรงภายในโครงสร้ างหลังจากทากิจกรรม
เพิ่มมากขึ ้นอยูใ่ นระดับใด
3.2 ท่านมีความรู้เรื่ องแรงลอยตัวหลังจากทากิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ ้นอยู่ในระดับใด
3.3 ท่านมีความรู้เรื่ องประมาณราคาโครงสร้ างหลังจากทา
กิจกรรมเพิ่มมากขึ ้นอยู่ในระดับใด
3.4 ท่านมีความรู้เรื่ องการเลือกวัสดุหลังจากทากิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ ้นอยู่ในระดับใด
3.5 ท่านมีความรู้เรื่ องการเลือกวัสดุหลังจากทากิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ ้นอยู่ในระดับใด
3.6 ท่านมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพิม่ มากขึ ้นอยูใ่ นระดับใด
3.7 ท่านมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ ้นอยู่ในระดับใด
3.8 ท่านมีความรู้ด้านวิศวกรรมเพิ่มมากขึ ้นอยูใ่ นระดับใด
3.9 ท่านมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพิม่ มากขึ ้นอยูใ่ นระดับใด
ภาพรวมด้ านผลที่ท่านได้ รับจากการทากิจกรรม
รวมทุกด้ าน
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กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
N=25
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน (S.D)
4.35
0.75

แปล
ผล
มาก

4.30

0.63

มาก

4.27

0.67

มาก

4.15
4.15
4.23
4.23

0.61
0.78
0.82
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

4.21

0.71

มาก

4.12

0.65

มาก

4.23

0.65

มาก

4.35

0.69

มาก

4.42

0.58

มาก

4.27

0.72

มาก

4.35
4.12
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขาก่อสร้ าง
ระดับ ปวช. 4 รายวิชา คือรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้ าง
งานโครงสร้ าง วิชากลศาสตร์ โครงสร้ าง 1 และวิชาประมาณราคาโครงสร้ าง ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบไปด้ วย คู่มือ
การใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สาหรับผู้สอน ภายในเล่มคู่มือระบุเรื่ อง คาชีแ้ จง ระยะเวลาในการทากิจกรรม
ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรม สาระการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ในส่วนของสมุดกิจกรรมสาหรับผู้เรี ยน
ภายในสมุดกิจกรรมระบุเรื่ อง คาชี ้แจง ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรม และที่ว่างสาหรับจดบันทึกความรู้ในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับ STEM for TVET โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมเรื่ องแรงลอยตัว
กิจกรรมออกแบบแพ กิจกรรมประกอบแพ กิจกรรมทดสอบแพ และกิจกรรมระดมสมอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ ะ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎ และทฤษฎีต่าง ๆ และกิจกรรมยังช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมี
ทักษะการคิดที่เป็ นระบบตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลที่หลากหลาย และตรวจสอบได้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี
คือ กิจกรรมเลือกวัสดุ ซึ่งกิจกรรมนี ้จะช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถใช้ งานเทคโนโลยี
จัดการและเข้ าถึงเทคโนโลยี เพื่อสืบค้ นได้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวิศวกรรม คือ กิจกรรมแรงผลักที่คาดไม่ถึง
กิจกรรมออกแบบแพ กิจกรรมประกอบแพ กิจกรรมไม้ กระดกอยู่ในสมดุล และกิจกรรมระดมสมอง ซึ่งกิจกรรม
เหล่านีจ้ ะช่วยพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถออกแบบ สร้ างนวัตกรรม โดยการประยุกต์ใช้ ทักษะทาง คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์ คือ กิจกรรมการ
ออกแบบแพ กิจกรรมไม้ กระดกอยู่ในสมดุล กิจกรรมทดสอบแพ และกิจกรรมระดมสมองซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้จะ
ช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถให้ เหตุผลและประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องได้
การพัฒนาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาสาหรับสาขา
ก่อสร้ าง ระดับ ปวช. มีลกั ษณะการจัดการเรี ยนรู้แบบ Active Learning คือ ให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบตั ิ เช่น กิจกรรมปฐมบทและกิจกรรมระดมสมองนันเป็
้ นการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมใน
การเรี ยนรู้ การสร้ างองค์ความรู้ การสร้ างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน กิจกรรมการเลือกวัสดุ กิจกรรมสร้ างแพ กิจกรรม
ทดสอบแพและกิจกรรมไม้ กระดกอยู่ในสมดุล นันเป็
้ นการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาศักยภาพทางสมอง ได้ แก่ การ
คิด การแก้ ปัญหา การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมเลือกวัสดุนนเป็
ั ้ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนบูรณา
การข้ อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ และทุกกิจกรรมนันได้
้ ให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินยั ในการ
ทางาน และการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ ซึง่ สอดคล้ องกับมนอักษร โอบอ้ อม และคณะ (2559)
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ในการใช้ ชุดกิจกรรมกับกลุ่มผู้เรี ยนจริ งควรจะปรับรายละเอียดของกิจกรรมหรื อเวลาที่ใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ระดับและความสามารถของผู้ใช้ กิจกรรมตามความเหมาะสม
2. การใช้ ชดุ กิจกรรมผู้สอนควรศึกษาชุดกิจกรรมให้ เข้ าใจในเนื ้อหาส่วนต่าง ๆ ของกิจกรรมให้ ละเอียดก่อนนาชุด
กิจกรรมไปใช้
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ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้ อด้ วยการเรี ยนรู้ เชิงลึกบนคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบสมองกลฝั งตัว
4-Wheel Vehicle Identification System with Deep Learning on Embedded Cluster
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บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี ้นาเสนอระบบคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบสมองกลฝั งตัวประยุกต์ใช้ งานร่ วมกับการเรี ยนรู้
เชิงลึกในการระบุรถยนต์ 4 ล้ อ จากภาพถ่าย ในปั จจุบนั เทคโนโลยีในด้ านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ
ข้ อมูลมีความจาเป็ นต่อชีวติ และทรัพย์สินในชีวติ ประจาวันมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาใช้
งานร่ วมกับการเรี ยนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยาในการตรวจสอบข้ อมูลส่งผลให้ จาเป็ นต้ องใช้
ระบบที่มีประสิทธิ ภาพสูงและมีปริ มาณการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึน้ ดังนัน้ งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ ได้ แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดการใช้ พลังงานด้ วยบอร์ ดสมองกลฝังตัวที่มีตวั ประมวลผลหลายชนิด มีแกนประมวลผล จานวน
18 แกน และใช้ พลังงานต่า จานวน 5 บอร์ ด เชื่อมต่อกันเป็ นคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ รองรับการประมวลจากระยะ
ทางไกลผ่านอินเทอร์ เน็ต และในด้ านความปลอดภัยและการตรวจสอบข้ อมูล ตัวระบบได้ มีการพัฒนาอัลกอริ ธึม
จัดสรรงานและประมวลผลด้ วยเรี ยนรู้เชิงลึกที่มีความสามารถในการระบุประเภทของรถยนต์ 4 ล้ อ ยี่ห้อของรถยนต์
และสีของรถยนต์จากการตรวจสอบภาพถ่ายของรถยนต์ ผลการทดลองบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้ แก่ สามารถลดการ
ใช้ พลังงานลง 44 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และสามารถระบุประเภทของรถยนต์ได้ มีความ
แม่นยาไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็นต์ ในอนาคตระบบต้ นแบบของงานวิจยั นี ้ สามารถรองรับการเพิ่มจานวนบอร์ ดสมองกล
ฝั ง ตัว ในระบบคลัสเตอร์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้ ร องรั บ การท างานที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นมากยิ่ งขึ น้ หรื อ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ งานกับงานที่เกี่ยวข้ องได้
คาสาคัญ: ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้ อ; การเรี ยนรู้เชิงลึก; คลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบสมองกลฝังตัว; การประมวลผล
ภาพ
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Abstract
This paper presents embedded cluster computer system that applied in conjunction with deep
learning to identify 4-wheel vehicles from image, because now technology in the field of security and data
verification is becoming more and more essential to everyday life and property. By combining image
processing technology with deep learning to increase efficiency and accuracy in data validation, a highperformance system with increased power consumption is required. Therefore the objectives of this
research are to increase efficiency and reduce energy consumption by using embedded boards with
multiple processors that have 18 processor cores and low power consumption of 5 boards connected to
form a computer cluster with the system that supports processing from long distances over the internet,
and in terms of security and data verification the system has developed a deep learning allocation and
processing algorithm that is capable of identifying the type of 4-wheel vehicle type, the brand of the vehicle,
and the color of the vehicle from the vehicle photo. This experiment achieved its objectives of a 44 percent
reduction in power consumption compared to a personal computer, and this system can identify the type
of vehicle more than 75 percent accuracy. In the future, the prototype of a 4-wheel vehicle identification
system with deep learning on embedded clusters in this research is support for an increase of embedded
boards into the cluster system that will support more complex tasks or for applied other related work.
Keywords: 4-wheel vehicle identification system; deep learning; embedded computer cluster; image
processing
บทนา
เนื่องจากในปั จจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและก้ าวกระโดด วิวัฒนาการของเทคโนโลยีใน
ด้ านการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบข้ อมูล มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเทคโนโลยีที่ได้ รับความสนใจเป็ น
อย่างยิ่งในขณะนีค้ ือเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ ร่วมกั บการเรี ยนรู้ เชิงลึก เพื่อเพิ่มความ
แม่นยาและประสิทธิภาพในการประมวลผล โดยสามารถนามาใช้ งานในด้ านความปลอดภัย เช่น ตรวจสอบใบหน้ า
บุคคล ตรวจจับการเกิดอุบตั ิเหตุ และตรวจจับกิจกรรมอันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย เป็ นต้ น แต่ด้วยการประมวลผล
ข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรที่สูงตามไปด้ วย คณะผู้จัดทาได้ เล็งเห็นถึงปั ญหาสาคัญในจุดนี ้
และมีความสนใจที่จะนาเทคโนโลยีคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ มาใช้ ให้ เป็ นระบบสาหรั บประมวลผลภาพเเทนการใช้
คอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป
โดยมีวตั ถุประสงค์คือศึกษาการทางานของอัลกอริ ทึมสาหรับ การเรี ยนรู้เชิงลึกและคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ และเพื่อลดการใช้ พลังงานด้ วยบอร์ ดสมองกลฝั งตัวที่มีตัว
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ประมวลผลหลายชนิด มีแกนประมวลผล จานวน 18 แกน และใช้ พลังงานต่า จานวน 5 บอร์ ด เชื่อมต่อกันเป็ นคลัส
เตอร์ คอมพิวเตอร์ รองรับการประมวลจากระยะทางไกลผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยที่สามารถระบุสีของรถยนต์ ยี่ห้อของ
รถยนต์ และประเภทของรถยนต์ได้ ถกู ต้ องไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็น
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ทฤษฎีท่ีใช้ และเครื่องมือในการวิจัย
1. การประมวลผลภาพ คือวิธีการนาภาพมาประมวลผลหรื อคานวณผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สามารถนาผลลัพธ์มาใช้ ในการวิเคราะห์ต่อไปได้
2. การเรี ยนรู้ เชิงลึก คือการจาลองรู ปแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์ โดยใช้ โครงข่ายคล้ ายเซลล์
ประสาทในการประมวลผล เมื่อมีการรับข้ อมูลเข้ าสู่ระบบ ระบบการเรี ยนรู้เชิงลึกจะทาการแบ่งข้ อมูลและรายละเอียด
ที่ได้ รับมาทังหมด
้
จากนันน
้ ามาประมวลผลหาจุดเด่นและจุดแตกต่างของข้ อมูลในเชิงลึก คล้ ายการกรองข้ อมูลเป็ น
ชันๆ
้ แล้ วสรุปผลข้ อมูลออกมาเป็ นผลลัพธ์ โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการสร้ างการเรี ยนรู้เชิงลึกประกอบด้ วย
2.1 เทนเซอร์ โ ฟลว์ ไ ลต์ (Tensorflow lite) คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ นั ก พั ฒ นาสามารถใช้ งาน
แบบจาลองเทนเซอร์ โฟลว์ (Tensorflow) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android )หรื อไอโอ
เอส (IOS) บนบอร์ ดราสเบอร์ รี่พาย (Raspberry pi) บนบอร์ ดนาโนเจ็ทสัน (Jetson nano) หรื อบอร์ ดสมองกลฝั งตัว
ชนิดอื่น และด้ วยแบบจาลองที่มีขนาดเล็กลงทาให้ ทางานได้ เร็วขึ ้น โดยอาจจะลดความแม่นยาลงไปบ้ าง
2.2 ภาษาไพธอน (Python) คือชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งถูกพัฒนาขึ ้น
เพื่อการทางานในแพลตฟอร์ มหลายชนิด กล่าวคือสามารถใช้ งานภาษาไพธอน ได้ บนระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ (Unix)
ระบบปฏิบตั ิการลินกุ ซ์ (Linux) และระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ (Window)
3. ระบบคลัสเตอร์ คือการเชื่อมต่อระบบการทางานของกลุ่มคอมพิวเตอร์ เข้ าด้ วยกันภายใต้ ระบบเครื อข่าย
ความเร็ ว สูง อาศัย หลัก การของการประมวลผลจ านวนหลายหน่ ว ยประมวลผล โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน ลดระยะเวลาที่ใช้ ในการประมวลผลและมีประสิทธิภาพที่ดี มีลกั ษณะดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ระบบคลัสเตอร์
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4. การออกแบบระบบสมองกลฝั งตัว ระบบฝั งตัวหรื อสมองกลฝั งตัวเป็ นระบบที่ผสมการทางานระหว่าง
ซอฟต์ แ วร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ เพื่ อ ควบคุม การท างานของระบบอัต โนมัติ มี ก ารประมวลผลโดยใช้ ชิ ป (Chip) หรื อ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ที่ถกู ออกแบบมาเฉพาะ เปรี ยบเสมือนคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ใช้ งานระบบปฏิบตั ิการเป็ นแกนหลัก
ในการพัฒนา และมีชดุ คาสัง่ ควบคุมการทางานซึง่ มีหลักการทางานเป็ นลาดับขัน้
5. ฮาร์ ดแวร์ สาหรับระบบคลัสเตอร์ แบบสมองกลฝังตัว จากทฤษฎีหลักการทางานของระบบคลัสเตอร์ บนบ
อร์ ดสมองกลฝังตัว จึงได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับบอร์ ดสมองกลฝังตัว และอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ อื่นๆ ที่ จาเป็ นต่อการนามา
สร้ างเป็ นระบบคลัสเตอร์ ได้ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 บอร์ ดสมองกลฝังตัวทีม่ ีตวั ประมวลผลหลายชนิด มีแกนประมวลผลหลายแกน ใช้ พลังงานตา่
มีขนาดเล็ก ราคาต่า และมีหน่วยประมวลผลขันสู
้ ง โดยการประมวลผลของบอร์ ดจะเป็ นการประมวลแบบขนาน มี
ลักษณะดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 บอร์ ดสมองกลฝังตัว
ที่มา : https://www.parallella.org/
5.2 อุปกรณ์ กระจายเส้ นทางการสื่อสาร คืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมอุปกรณ์ เครื อข่ายเข้ า
ด้ วยกันโดยอาศัยสายเคเบิล้ เชื่อมต่อกับพอร์ ต (Port) ของแต่ละอุปกรณ์ มีความสามารถในการจัดการการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครื อข่าย โดยอุปกรณ์แต่ละชิ ้นทีเ่ ชื่อมต่อเข้ ากับอุปกรณ์กระจายเส้ นทางการสื่อสารจะได้ รับเลขที่อยู่ไอพี (IP
address) เป็ นสิ่งบ่งบอกตัวตนของแต่ละอุปกรณ์ เพื่อให้ ส่งข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง เจาะจง และเพิ่มความปลอดภัย
ภายในเครื อข่าย มีลกั ษณะดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อุปกรณ์กระจายเส้ นทางการสื่อสาร
ที่มา : https://th-test-11.slatic.net/
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5.3 อุป กรณ์ ค้ น หาเส้ น ทางแบบดี เ อชซี (Dynamic host configuration protocol) คื อ อุป กรณ์
เครื อข่ายที่ทาหน้ าที่รับส่งข้ อมูล โดยข้ อมูลปกติจะถูกส่งต่อระหว่างอุปกรณ์ ค้นหาเส้ นทางผ่านระบบเครื อข่ายเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง จนกว่า ข้ อมูลจะส่งถึงปลายทาง ซึ่งอุปกรณ์ ค้นหาเส้ นทางสามารถต่อเข้ ากับเครื อข่ายได้ หลาย
เครื อข่ายและจะมีการเก็บข้ อมูลที่เรี ยกว่าตารางเส้ นทาง (Routing table) หรื อนโยบายการกาหนดเส้ นทาง (Routing
policy) เพื่อใช้ ในการเลือกเส้ นทางที่จะส่งข้ อมูลข้ ามเครื อข่าย ในส่วนอุปกรณ์ ค้นหาเส้ นทางแบบดีเอชซีพีจะเป็ น
มาตรฐานของโพรโทคอลเครื อข่าย (Network protocol) ที่ใช้ บนอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล (Internet protocol) โดย
ควบคุมผ่านดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ (DHCP server) เพื่อกาหนดการตั ้งค่าเครื อข่ายให้ กับลูกข่ายที่อยู่ภายใต้ เครื อข่าย
เดียวกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั เรื่ องต้ นแบบอัลกอริ ทึมตรวจสอบตัวเลขกับตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถยนต์ สีรถยนต์ และยี่ห้อ
รถยนต์ (อุดมศักดิ์ พุธปั ญญา และคณะผู้จดั ทา, 2560) ทาการวิจยั ต้ นแบบอัลกอริทึม (Algorithm) ตรวจสอบตัวเลข
ตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถ สีรถยนต์ และยี่ห้อรถยนต์ ผลการวิจยั พบว่าการทางานของอัลกอริ ทึมมีความแม่นยาใน
การตรวจสอบตัวเลข ตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถ สีรถยนต์ และยี่ห้อรถยนต์ ขึ ้นอยู่กับแม่แบบ ถ้ า มีแม่แบบจานวน
มากและหลากหลาย ความสาเร็ จในการตรวจสอบจะเพิ่มมากขึ ้น ข้ อดีของงานวิจยั ดังกล่าวคือมีลาดับการทางาน
ของอัลกอริทึมที่ชดั เจน เหมาะแก่การศึกษาและนาไปพัฒนาลาดับการทางานต่อไป
งานวิจยั เรื่ องการออกแบบและสร้ างระบบคลัสเตอร์ แบบสมองกลฝั งตัวเพื่อประมวลผลข้ อมูลดาวเทียม (จิ
รายุส อ้ อมเขต และคณะผู้จดั ทา, 2560) ศึกษารูปแบบการสร้ างระบบคลัสเตอร์ ด้วยบอร์ ดสมองกลฝังตัวโดยใช้ บอร์ ด
พาราเลลลา (Parallella board) ซึง่ สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลดาวเทียมได้ ผลการวิจยั
พบว่าบอร์ ดสมองกลฝั งตัวจาเป็ นที่ต้องมีระบบระบายความร้ อนที่ดี เนื่องจากชิปประมวลผลไม่มีการถ่ายเทความ
ร้ อน ถ้ าอุณหภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียส จะทาให้ บอร์ ดหยุดทางาน ข้ อดีของงานวิจยั ดังกล่าวคือส่วนการทางานของ
บอร์ ดสมองกลฝังตัวในการแบ่งงานระบบคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์
งานวิจยั เรื่ องระบบคัดแยกเกรดปลาหมึกแห้ งสาหรับกลุ่มชาวประมงลุ่มแม่น ้าชายฝั่ งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์
ด้ วยหลักการการเรี ยนรู้ เชิงลึก (ศิริเรื อง พัฒน์ช่วย และคณะผู้จดั ทา, 2562) พัฒนาระบบต้ นแบบการคัดแยกเกรด
ปลาหมึก เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการขายปลาหมึกแห้ งให้ แก่ชาวประมงลุ่มแม่น ้าฝั่ งทะเลประจวบคีรีขันธ์ โดยลักษณะ
การทางานได้ แนวคิดจากอัลกอริธึมของการประมวลผลภาพแบบการเรี ยนรู้เชิงลึก ซึ่งระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นจะทาการคัด
แยกเกรดของปลาหมึกและประเภทของปลาหมึก ที่มีค่าความแม่นยาคิดเป็ นร้ อยละ 85 โดยข้ อดีของงานวิจัยดัง
กล่าวคือวิธีรวบรวมข้ อมูลสาหรับสร้ างแม่แบบที่มีความแม่นยาสูงในการตรวจสอบด้ วยการเรี ยนรู้เชิงลึก
งานวิจยั เรื่ องการตรวจหาต้ นไม้ เป็ นโรคโดยอัตโนมัติด้วยภาพถ่ายมุมสูงจากโดรนและวิธีการเรี ยนรู้เชิงลึก
(รัตนโชติ พันธุ์วิไล, 2562) นาเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ วิทัศน์มาช่วยตรวจจับต้ นไม้ ที่เป็ นโรคโดยอัตโนมัติ ด้วยการ
เรี ยนรู้เชิงลึกกับภาพถ่ายจากมุมสูงภายในสวนของเกษตร โดยเสนอแบบจาลองลาดับขันในการตรวจจั
้
บต้ นไม้ ที่เป็ น
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โรคใน 2 ขันตอน
้
ผลการทดลองแสดงว่า แบบจาลองมีความแม่นยาสูง ข้ อดีของงานวิจยั ดังกล่าวคือวิธีการรวบรวม
ภาพที่กาหนดรูปแบบชัดเจนสาหรับสร้ างแม่แบบที่มีความแม่นยาสูงสาหรับการเรี ยนรู้เชิงลึก
งานวิจัยเรื่ องการประมวลผลภาพสาหรับการจาแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ โดยการจาลองการ
มองเห็นของมนุษย์ด้วยวิธีการเรี ยนรู้เชิงลึก (นพรุจ พัฒนสาร และ ณัฐวุฒิ ศรี วิบลู ย์, 2563) นาการประมวลผลภาพ
ด้ วยการเรี ยนรู้เชิงลึกมาพัฒนาแบบจาลองตรวจสอบและจาแนกคุณภาพมะม่วงพันธ์ โชคอนันต์ ผลการวิจยั พบว่า
การเรี ยนรู้เชิงลึกด้ วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการในการประมวลผลภาพเพื่อสร้ างแบบจาลองแสดงค่า
ความแม่นยาสูงสุด 99.79% พัฒนาเป็ นต้ นแบบจาแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์พบอัตราความสาเร็ จ 100%
ข้ อดีของงานวิจัยดังกล่าวคือกระบวนการออกแบบลาดับการทางานที่มีความแม่นยาสูงในการตรวจสอบด้ วยการ
เรี ยนรู้เชิงลึก
ภาพรวมของระบบ
ภาพรวมของระบบจะแสดงลาดับการทางานทัง้ หมดของระบบ เริ่ มจากจัดเก็บข้ อมูลแม่แบบ ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ชนิด คือ แม่แบบประเภทรถยนต์ แม่แบบยี่ห้อรถยนต์ และแม่แบบสีรถยนต์ จากนัน้ ในส่วนระบบการ
ทางาน จะเริ่มต้ นโดยการรับอินพุตวิดีโอที่ต้องการทดสอบเข้ าสู่ระบบ จากนันท
้ าการแปลงไฟล์วิดีโอที่รับเข้ ามาให้ เป็ น
ภาพ เมื่อแปลงเสร็ จจึงจะทาการตรวจสอบประเภทของรถยนต์โดยนาไปเทียบกับแม่แบบประเภทรถยนต์ ตรวจสอบ
ยี่ห้อของรถยนต์โดยนาไปเทียบกับแม่แบบยี่ห้อรถยนต์ แล้ วตรวจสอบสีรถยนต์โดยนาไปเทียบกับแม่แบบสีรถยนต์
ตามลาดับ เมื่อตรวจสอบครบทุกแม่แบบ จึงแปลงไฟล์ภาพกลับเป็ นวิดีโอ และบันทึกวิดีโอผลลัพธ์ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ภาพรวมของระบบ
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ในการสร้ างระบบระบุรถยนต์ 4 ล้ อด้ วยการเรี ยนรู้ เชิงลึก ขัน้ ตอนแรกที่ต้องทาคือการรวบรวมรู ปภาพ
สาหรั บสร้ างแม่แบบต่างๆ โดยจะแบ่งแม่แบบออกเป็ น 3 แม่แบบ ได้ แก่ แม่แบบประเภทรถยนต์ ซึ่งแบ่งประเภท
รถยนต์ย่อยได้ 4 ประเภท แม่แบบยี่ห้อรถยนต์ ซึ่งแบ่งยี่ห้อรถยนต์ย่อยได้ 10 ยี่ห้อ และแม่แบบสีรถยนต์ ซึ่งแบ่งสี
รถยนต์ย่อยได้ 10 สี
หลังจากรวบรวมรูปภาพได้ เพียงพอ จึงนาไปสร้ างเป็ นแม่แบบชนิดจาแนกภาพสาหรับเทนเซอร์ โฟลว์ไลต์
เพื่อให้ สามารถทางานบนบอร์ ดสมองกลฝั งตัวได้ จากนัน้ เริ่ มต้ นการทางานด้ วยการส่งข้ อมูล ระบบทัง้ หมดเข้ าสู่
มาสเตอร์ บอร์ ดของบอร์ ดสมองกลฝังตัว เพื่อแจกแจงการทางานไปยังแต่ละเสลฟบอร์ ด โดยขันตอนแรกคื
้
อการแปลง
วิดีโอเป็ นรูปภาพ ขันตอนที
้
่สองทาการตรวจสอบรู ปภาพทังหมดกั
้
บแม่แบบประเภทรถยนต์ และระบุประเภทรถยนต์
ขัน้ ตอนที่ สามท าการตรวจสอบรู ป ภาพทัง้ หมดกับ แม่ แบบยี่ห้ อรถยนต์ และระบุยี่ห้ อรถยนต์ ขัน้ ตอนที่ สี่ทาการ
ตรวจสอบรูปภาพทังหมดกั
้
บแม่แบบสีรถยนต์ และระบุสีรถยนต์ จากนันในขั
้ นตอนสุ
้
ดท้ ายจึงจะทาการแปลงรูปภาพ
ทังหมดที
้
่ได้ รับการตรวจสอบกลับเป็ นวิดีโอดังเดิม มีผลการตรวจสอบดังภาพที่ 5 ภาพที่ 6 และภาพที่ 7

ภาพที่ 5 ผลการตรวจสอบประเภทรถยนต์ของรถตู้ที่ถกู ต้ อง

ภาพที่ 6 ผลการตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์ของยี่ห้อเบนซ์ (Benz) ทีถ่ กู ต้ อง
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ภาพที่ 7 ผลการตรวจสอบสีรถยนต์ของสีดาที่ถกู ต้ อง
ขัน้ ตอนการทางานของระบบ
เริ่ มต้ นจากการรับไฟล์วิดีโอเข้ า สู่ระบบ แปลงไฟล์วิดีโอเป็ นภาพ เมื่อแปลงเสร็ จระบบจะทาการ
ปรั บขนาดเฟรมภาพให้ มีขนาด 1920x1080 พิกเซล จากนัน้ บันทึกภาพทัง้ หมดลงในแฟ้มข้ อมูล ระบบจึงจะเริ่ ม
กระบวนการตรวจสอบ โดยในกระบวนการตรวจสอบนัน้ จะนาส่วนของการเรี ยนรู้เชิงลึกมาใช้ งาน ซึง่ ถูกสร้ างขึ ้นด้ วย
ภาษาไพธอน มีลาดับการทางานของระบบเริ่มที่รับไฟล์ภาพที่ถกู บันทึกไว้ เข้ ามาประมวลผล นาไฟล์ภาพไปตวรจสอบ
กับแม่แบบแต่ละชนิดที่ถกู กาหนดไว้ เพื่อตรวจสอบว่าเป็ นวัตถุชนิดเดียวกับแม่แบบหรื อไม่ เช่น ใส่ภาพรถยนต์เข้ า สู่
ระบบ ระบบจะทาการตรวจสอบว่าภาพที่รับเข้ ามานัน้ เป็ นภาพรถยนต์ประเภทใด โดยนาไปตรวจสอบกับแม่แบบ
ประเภทรถยนต์ และตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์ โดยนาไปตรวจสอบกับแม่ แบบยี่ห้อรถยนต์ ซึ่งหลังจากทาการตรวจสอบ
ยี่ห้อรถยนต์ในภาพเสร็ จ จะทาการตรวจสอบสีรถยนต์ โดยนาไปตรวจสอบกับแม่แบบสีรถยนต์ แล้ วจึงบันทึกภาพ
ทังหมดหลั
้
งตรวจสอบครบทุกแม่แบบลงในแฟ้มข้ อมูล สุดท้ ายจึงบันทึกวิดีโอผลลัพธ์ที่ได้ ออกมาดังภาพที่ 8 และภาพ
ที่ 9
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ภาพที่ 8 ขันตอนการท
้
างานของอัลกอริทึม
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ภาพที่ 9 ขันตอนการท
้
างานของอัลกอริทึม (ต่อ)
ในการเตรี ยมวิดีโอสาหรับนามาทาการทดสอบ จะใช้ วิดีโอที่ถกู บันทึกจากกล้ องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีม่ ีความ
ละเอียดของพิกเซลขันต
้ ่า 1280×720 ความสูงของกล้ องโทรศัพท์สงู จากพื ้น 35-60 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่าง
กล้ องโทรศัพท์กบั รถยนต์ห่างกันไม่เกิน 3.5 เมตร มีรายละเอียดดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 รูปแบบการบันทึกวิดีโอสาหรับทดสอบ
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบของระบบระบุรถยนต์ 4 ล้ อด้ วยการเรี ยนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบสมองกลฝัง
ตัวนัน้ จะมีการแสดงผลการตรวจจับที่ตาแหน่งล่างซ้ ายของรูปภาพ โดยจะแสดงชื่อและตามด้ วยค่าความแม่นยาของ
การตรวจสอบ ซึง่ ค่าความแม่นยานันค่
้ าที่สงู ที่สดุ นับเป็ น 1 เช่น กรณีถกู ต้ อง 0.75 จะเทียบได้ กบั 75 เปอร์ เซ็นต์ กรณี
ถูกต้ อง 0.85 จะเทียบได้ กบั 85 เปอร์ เซ็นต์ และกรณีถกู ต้ อง 1 จะเทียบได้ กบั 100 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นต้ น
ตารางที่ 1 ตรวจสอบประเภทรถยนต์แบ่งตามประเภทรถยนต์
การตรวจสอบประเภทรถยนต์
ประเภทที่ทดสอบ
จานวนทังหมด
้
(คัน)
สาเร็จ (คัน)
ไม่สาเร็จ (คัน)
รถเก๋ง
22
17
5
รถกระบะ
18
15
3
รถตู้
4
4
0
รถยนต์ 7 ที่นงั่
6
5
1
รวม
50
41
9

เปอร์ เซ็นสาเร็จ
77%
83%
100%
83%
82%

การทดสอบการตรวจสอบประเภทรถยนต์ ตรวจสอบรถยนต์ทงสิ
ั ้ ้น 50 คัน จากวิดีโอ พบว่าระบบสามารถ
ตรวจสอบประเภทของรถยนต์ได้ สาเร็ จ 41 คัน ตรวจสอบประเภทของรถยนต์ไม่สาเร็ จ 9 คัน ปั ญหาที่พบเกิดจาก
ความชัดเจนของมุมภาพประเภทของรถยนต์บางคันไม่ชัดเจนเพียงพอ ประเภทรถยนต์ ที่ผิดพลาดเป็ นรถยนต์ที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน เช่น รถยนต์ 7 ที่นงั่ และ รถเก๋ง ที่บางคันมีความคล้ ายคลึงสูงจึงส่งผลต่อการตรวจสอบของ
ระบบ ทาให้ การตรวจสอบประเภทของรถยนต์บางคันเกิดข้ อผิดพลาดขึ ้น
705

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 2 ตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์แบ่งตามยี่ห้อรถยนต์
ยี่ห้อที่ตรวจสอบ
โตโยต้ า
ฮอนด้ า
ฟอร์ ด
เมอร์ เซเดสเบนซ์
มาสด้ า
บีเอ็มดับเบิลยู
รวม

ตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์
จานวนทังหมด(คั
้
น)
สาเร็จ (คัน)
27
26
10
8
3
3
1
1
1
1
2
2
44
41

ไม่สาเร็จ (คัน)
1
2
0
0
0
0
3

เปอร์ เซ็นสาเร็จ
96%
80%
100%
100%
100%
100%
93%

จากตารางที่ 2 การตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์ทงหมด
ั้
44 คัน พบว่าปั ญหาที่ทาให้ การทดสอบยี่ห้อของรถยนต์
ไม่สาเร็ จเกิดจากภาพยี่ห้อรถยนต์นนั ้ ไม่ชดั เจนเพียงพอ มุมของภาพไม่สามารถเห็นภาพยี่ห้อของรถยนต์ได้ ชัดเจน
เพียงพอ ยี่ห้อรถยนต์บางยี่ห้อที่ใช้ ทดสอบ เช่น ซูบารุ ซูซูกิ นิสสัน และฮุนได ไม่พบเห็นบนท้ องถนนจึงไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยยี่ห้อรถยนต์ที่พบเห็นมากบนท้ องถนนและมีความแม่นยาในการตรวจสอบสูงได้ แก่ ฟอร์ ด เมอร์ เซ
เดสเบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู มาสด้ า โตโยต้ า และฮอนด้ า ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ตรวจสอบสีบริเวณด้ านข้ างรถยนต์โดยแบ่งตามสีรถยนต์
การตรวจสอบสีรถยนต์
สีที่ทดสอบ
จานวน (คัน)
สาเร็จ (คัน)
ไม่สาเร็จ (คัน)
ดา
9
4
5
น ้าเงิน
1
0
1
น ้าตาล
4
2
2
เขียว
4
4
0
เทา
14
14
0
ส้ ม
1
1
0
แดง
1
1
0
ขาว
14
13
1
รวม
48
39
9
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44%
0%
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100%
100%
93%
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จากตารางที่ 3 การตรวจสอบสีบริ เวณด้ านข้ างรถยนต์แบ่งตามสีของรถยนต์ พบว่ารถยนต์ที่มีโอกาส
ตรวจสอบสาเร็จมากที่สดุ คือสีเทา สีเขียว สีส้มและสีแดง รถยนต์ที่มีโอกาสตรวจสอบสาเร็จมากลาดับถัดมาคือสีขาว
สีนา้ ตาล และสีดา สีรถยนต์ที่ตรวจสอบไม่สาเร็ จเลยคือรถยนต์สีนา้ เงินเนื่องจากระบบเข้ าใจผิดเป็ นสีนา้ ตาล สี
รถยนต์ที่ไม่สามารถพบตามท้ องถนนได้ เลยคือสีม่วงและสีเหลือง
ปั ญหาที่พบในส่วนการทดสอบที่ทาให้ ไม่สาเร็ จเกิดจากเงาของรถยนต์ทาให้ สีของรถยนต์คลาดเคลื่อนไป
จากสีเดิม อีกทัง้ ยังมีความคลายคลึงของโทนสี เช่น รถยนต์สีเทาเข้ มเกือบดา ส่งผลต่อระบบทาให้ การตรวจสอบ
รถยนต์สีดามีข้อผิดพลาด
อภิปรายผล
พบว่าระบบสามารถทางานได้ ตรงตามวัตถุประสงค์บนบอร์ ดสมองกลฝั งตัว และระบบสามารถตรวจสอบ
ประเภทรถยนต์แม่นยาไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็น ตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์แม่นยาไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็น และสามารถ
ตรวจสอบสีรถยนต์แม่นยาไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็น โดยในการทางานบนบอร์ ดสมองกลฝั งตัวนัน้ ต้ องระมัดระวังเรื่ อง
อุณ หภูมิ ข องบอร์ ด เนื่ อ งจากหากมีอุณหภูมิ ที่ สูงเกิ น กว่า 70 องศาเซลเซี ยส จะส่ ง ผลให้ บ อร์ ด หยุด การทางาน
กระทันหัน ด้ วยเหตุนีจ้ ึงจาเป็ นต้ องมีฮีทซิงค์สาหรับระบายความร้ อนให้ กับบอร์ ดทุกบอร์ ด ซึ่งการทางานของระบุ
รถยนต์ 4 ล้ อด้ วยการเรี ยนรู้เชิงลึกบนบอร์ ดสมองกลฝั งตัวนัน้ สามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ ถึง 44 เปอร์ เซ็นต์เมื่อ
เทียบกับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และหลังทาการทดลองเสร็ จสิ ้นแล้ วจึงได้ นาผลการทดลองมาวิเคราะห์ปัญหาที่
ส่งผลต่อความแม่นยาในการตรวจสอบของตัวระบบแบ่งได้ 2 ประการคือ
1. มุมกล้ องในการถ่ายวิดีโอ หากถ่ายจากมุมสูงหรื อมุมที่ไม่สามารถมองเห็นรถยนต์ได้ ทงคั
ั ้ น เห็นได้ เฉพาะ
บางส่วน จะส่งผลให้ การระบุประเภทรถยนต์มีความคลาดเคลื่อน และหากมีแสงตกกระทบมากเกินไปหรื อแสง
สะท้ อนมากเกินไป จะส่งผลต่อการตรวจสอบสีของรถยนต์ให้ มีความคลาดเคลื่อนเช่นกัน
2. สีของรถยนต์ที่มีความคล้ ายคลึงกัน เช่น สีส้มกับสีเหลือง สีดากับสีน ้าเงินเข้ ม และสีดากับสีเทาเข้ ม จะ
ส่งผลต่อการตรวจสอบสีของรถยนต์ให้ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ ้น
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผลการดาเนินงาน
โครงงานนี ้นาเสนอระบบระบุรถยนต์ 4 ล้ อด้ วยการเรี ยนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ แบบสมองกลฝัง
ตัวที่มีความสามาถในการระบุประเภทรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ และสีรถยนต์ ซึง่ ตัวระบบมีการทางานบนระบบคลัสเตอร์
คอมพิวเตอร์ แบบสมองกลฝั งตัว โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ 2 ประการ คือ สามารถนาความรู้ที่ได้ จากการศึกษา
เรื่ องการทางานของการประมวลผลภาพร่วมกับการเรี ยนรู้เชิงลึกมาต่อยอดจนสาเร็จเป็ นระบบระบุรถยนต์ 4 ล้ อด้ วย
การเรี ยนรู้เชิงลึก และระบบสามารถตรวจสอบประเภทของรถยนต์ ได้ แม่นยาไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็น ตรวจสอบยี่ห้อ
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รถยนต์ได้ แม่นยาไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็น และตรวจสอบสีรถยนต์ได้ แม่นยาไม่ต่ากว่า 75 เปอร์ เซ็น ซึ่งมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดการใช้ พลังงานลงด้ วยบอร์ ดสมองกลฝังตัวที่มีตวั ประมวลผลหลายชนิดได้ สาเร็จ
แนวทางการพัฒนา
1. สามารถพัฒนาต่อยอดหรื อนาไปประยุกต์ใช้ ในการประมวลผลด้ านความปลอดภัย
2. สามารถพัฒนาต่อยอดหรื อนาไปประยุกต์ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลสถิติทางการตลาด
3. ระบบสามารถตรวจสอบรถยนต์ได้ จากวิดีโอโดยตรง ไม่จาเป็ นต้ องแปลงวิดีโอเป็ นรูป
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การพัฒนาหุ่นยนต์ ตัวแทนทางไกล
Development of a Telepresence Robot
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการออกแบบและสร้ างหุ่นยนต์ตวั แทนทางไกล โดยหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุม
และสื่อสารด้ วยภาพและเสียงจากระยะไกลผ่านเครื อข่ายการสื่อสารแบบ 4G โดยได้ พัฒนาโปรแกรมควบคุม
หลักซึง่ ทางานด้ วยเว็บเบราว์เซอร์ ซงึ่ โดยใช้ Flask framework ร่วมกับระบบ WebRTC เพื่อใช้ เป็ นโมดูลถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียงในการควบคุมหุ่นยนต์ ในการประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ได้ มีการทดสอบการ
เคลื่ อ นที่ แ ละสัญ ญาณเครื อ ข่ า ยแบบ 4G ในการทดสอบการเคลื่ อ นที่ โดยผลการทดสอบพบว่ า ค่ า ความ
คลาดเคลื่อ นการเคลื่ อนที่แปรผันตรงกับ ความเร็ วและระยะทางการเคลื่อ นที่ จากการทดสอบควบคุมจาก
ระยะไกล ผ่านเครื อข่ายแบบ 4G ผลการทดสอบพบว่ามีความล่าช้ าเล็กน้ อยในการตอบสนองต่อคาสัง่ ควบคุม
คาสาคัญ: หุ่นยนต์ Telepresence; ระบบ WebRTC; การควบคุมผ่านเครื อข่าย
Abstract
This research is to develop a telepresence robot. The robot was designed to control and to
communicate with video and voice from a long distance via 4G communication network. The main
control program was web browser based which was written using flask framework and WebRTC
system was used as video conference module in the control program. The robot has been tested to
evaluate the accuracy of movement and delay time for 4G network signal. In motion tests the robot
was moved in forwards, backwards, turn left and right direction. The experimental results revealed
that the error of movement was directly varied to the speed and distance of movement and when
controlled from various far distances via 4G network, there was slightly delay in response of the
robot.
Keywords: Telepresence robot; WebRTC system; Network control
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บทนา
หุ่นยนต์ตวั แทนทางไกลเป็ นการประยุกต์ใช้ ระบบการควบหุ่นยนต์ผ่านการสื่อสารทังทางภาพและเสี
้
ยง
จากระยะไกล จึงทาให้ ผ้ คู วบคุมหุ่นยนต์ไม่จาเป็ นที่จะต้ องอยู่ใกล้ กับบริเวณที่หุ่นยนต์กาลังปฎิบัติงานอยู่แต่ผ้ ู
ควบคุมยังสามารถเห็น และได้ ยิน เสียงของสภาพแวดล้ อมรอบหุ่นยนต์ได้ ดังนัน้ หุ่น ยนต์ ตัวแทนทางไกลจึง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับงานที่เกี่ยวข้ องกับสารสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมหุ่นยนต์กับผู้ที่อยู่ใกล้ หุ่นยนต์ เช่น
การใช้ หุ่น ยนต์ เพื่ อ การติด ต่ อสื่ อสารภายในสานักงาน (Rana & Benjamin, 2020) งานสารวจและเฝ้าระวัง
(Gerald, 2011) การเรี ยนการสอน (Konijin & Hoorn, 2020) และการแพทย์ (Vermeersch et al., 2015) เป็ น
ต้ น อย่างไรก็ตามเพื่ อให้ ผ้ ูควบคุมหุ่นยนต์สามารถใช้ หุ่นยนต์อย่างสะดวกและเป็ นธรรมชาติในการควบคุม
จาเป็ นต้ องมีการใช้ ซอฟต์แวร์ ควบคุมเพื่อควบคุมและประสานงานการทางานระหว่างผู้ควบคุมกับกลไกการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ซึง่ ส่งผลให้ ห่นุ ยนต์ตวั แทนทางไกลมีราคาสูง
ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ตัวแทนทางไกลที่มีราคาถูก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ทงั ้
ภายในและภายนอกอาคาร โดยหุ่นยนต์สามารถควบคุมได้ จากระยะไกลผ่านเครื อข่ายการสื่อสารแบบ 4G ทา
ให้ สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ตามคาสัง่ ได้ และยังสามารถสื่อสารทังทางภาพและเสี
้
ยงกับบุค คลที่อยู่ใกล้ เคียง
หุ่นยนต์ได้ โดยคณะผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์รวมถึงการสื่อสารทาง
ภาพและเสียง ซึ่งซอฟต์แวร์ ที่ได้ พัฒ นาขึน้ สามารถทางานได้ โดยใช้ เว็ บเบราเซอร์ ทั่วไปเพื่อทางานผ่านระบบ
เครื่ อข่ายสื่อสาร
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การออกแบบ
หุ่นยนต์ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมีขนาดความกว้ าง 400 mm ยาว 500 mm และสูง 1200 mm รับน ้าหนักได้ 50
kg ใช้ อลูมิเนียมเป็ นโครงสร้ างหลักของหุ่นยนต์ ขับเคลื่อนด้ วยมอเตอร์ กระแสตรงขนาด 50 W จานวนสองตัว
สามารถท าความเร็ ว สูง สุด ได้ 0.5 m/s ใช้ ก ล้ อ งเว็ บ แคม 1 ตัว ในการแสดงภาพด้ า นหน้ า ของหุ่ น ยนต์ ใช้
คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก (Raspberry Pi4) เป็ นอุปกรณ์ ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และทาหน้ าที่เป็ นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ รองรับการเรี ยกใช้ โปรแกรมควบคุมจากเครื อข่ายผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ลักษณะของหุ่นยนต์
แสดงได้ ดงั ภาพที่ 1
สาหรับ การควบคุมทิ ศทางการเคลื่ อนที่ ของหุ่นยนต์ จะให้ ระบบบังคับ เลีย้ วแบบการใช้ ความเร็ วที่
แตกต่างกัน (Differential Drive System) ซึ่งจะใช้ มอเตอร์ ขับเคลื่อนสองตัวโดยควบคุมมอเตอร์ ความเร็ วรอบ
ของล้ อด้ านหนึ่งให้ มีความเร็วในการหมุนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าล้ ออีกด้ านหนึ่งเพื่อทาให้ เกิดการเลี ้ยวโค้ ง แต่ถ้า
หากมอเตอร์ ของล้ อทังสองด้
้
านมีความเร็วเท่ากันหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็ นเส้ นตรง โดยผลของทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ ขบั ทังสองตั
้
วต่อทิศทางการเคลื่อนที่ห่นุ ยนต์แสดงได้ ดงั ตารางที่ 1
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กล้ องเว็บแคม

ช่องใส่อปุ กรณ์แทปเล็ท

โครงสร้ างอลูมเิ นียมโปรไฟล์
เราท์เตอร์ 4G

มอเตอร์ ขบั

แบตเตอรี และอุปกรณ์ควบคุม

ล้ อพยุง

ล้ อขับ

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ตวั แทนทางไกลที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
ตารางที่ 1 ขนาดและทิศทางของมอเตอร์ ขบั เคลื่อนต่อทิศทางการเคลื่อนที่ห่นุ ยนต์
ทิศทางการเคลื่อนที่

ทิศทางของล้ อ

ทิศทางการเคลื่อนที่

เดินหน้ า

เลี ้ยวขวา

ถอยหลัง

หมุนซ้ าย

เลี ้ยวซ้ าย

หมุนขวา

ทิศทางของล้ อ

ความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็ วรอบการหมุนของมอเตอร์ ขับแต่ละตัวกับองศาการเลีย้ วแสดงได้ ดัง
สมการ (1) ถึง (2)
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ภาพที่ 2 การเลี ้ยวของระบบขับเคลื่อนแบบแยกการควบคุม (Gregor et al., 2017)
เมื่อ

=

ดังนัน้

และ

(1)

และ

(2)

โปรแกรมสาหรั บ ควบคุม การเคลื่ อ นที่ ของหุ่น ยนต์ จะเป็ น โปรแกรมที่ ท างานร่ วมกับ โปรแกรมเว็ บ
บราวเซอร์ ดงั นันโปรแกรมจึ
้
งถูกสร้ างขึ ้นจากการใช้ HTML ในการสร้ างกราฟฟิ กติดต่อกับผู่ใช้ งาน และใช้ เฟรม
เวิร์ค Flask ซึ่งทางานร่ วมกับ HTML และภาษาไพธอน เพื่อใช้ ในการควบคุมการทางานหุ่นยนต์ ลักษณะของ
โปรแกรมควบคุมแสดงดังภาพที่ 3

ภาพจากการใช้ โปรแกรม
วีดีโอคอล (WebRTC)
ภาพจากการกล้ องเว็บแคม
หุ่นยนต์

ปุ่ มบังคับการเคลื่อนที่
หุ่นยนต์

ภาพที่ 3 หน้ าจอโปรแกรมควมคุมหุ่นยนต์
โดยปุ่ มบังคับจะสร้ างจากการใช้ HTML Form ในรูปแบบของปุ่ มกด เมื่อทาการกดปุ่ มจะมีการส่งข้ อมูล
ไปที่ตัวควบคุม ซึ่งท าหน้ าที่ เป็ น เว็บ เซิร์ฟ เวอร์ ซึ่งท างานร่ วมกับเฟรมเวิร์ค Flask ทาให้ สามารถควบคุม การ
เคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยภาษาไพธอนได้ ภาพจากเว็บแคมของหุ่นยนต์ได้ มาจากการใช้ ซอฟต์แวร์ fswebcam ที่
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ติดตั ้งที่อุปกรณ์ ควบคุมซึ่งจะสามารถนาภาพจากเว็บแคมไปแสดงร่ วมกับ HTML ได้ สาหรับในหน้ าต่างการ
สื่อสารผ่านการวิดีโอคอลนันจะใช้
้
ระบบ WebRTC ซึง่ ทางผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นซึง่ เป็ นระบบการสื่อสารข้ อมูลแบบ
เรี ยลไทม์ ซึง่ สามารถนามาแสดงการทางานร่วมกันกับหน้ าจอโปรแกรมควมคุมหุ่นยนต์
ในการควบคุมการทางานหุ่นยนต์เริ่ มจากการใช้ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ แท็บเล็ตที่ต่ออยู่กับระบบ
อินเตอร์ เนตเรี ยกหน้ าเว็บไซต์ของโปรแกรมควมคุมจากอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ซงึ่ ได้ เชื่อต่อกับ router 4G และมี
หมายเลข ip ไว้ แล้ ว ผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เมื่ออุปกรณ์ ควบคุมส่งหน้ าเว็บไปยังอุปกรณ์ ผู้ใช้ งานจึง
สามารถควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ได้
ผลการทดสอบและอภิปรายผล
การทดสอบการท างานของหุ่นยนต์จะแบ่ งการทดสอบเป็ นสองส่วน ส่วนแรกเป็ นการทดสอบการ
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้ เคลื่อนที่ไปยังเส้ น ทางที่ กาหนด และส่วนที่สองเป็ นการทดสอบความล่าช้ าของการ
ควบคุมหุ่นยนต์ในระยะไกลผ่านเครื อข่าย 4G
ในการทดสอบการเคลื่อนที่จะทดสอบโดยกาหนดให้ หุ่ นยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.2, 0.3 และ 0.4
m/s ไปที่ระยะทาง 2.0, 2.5 และ 3.0 m ในทิศทางเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าและข้ างหลังโดยจะทาการทดสอบกรณีละ
10 ครัง้ ในการทดสอบแต่ละครัง้ จะวัดระยะคลาดเคลื่อนของหุ่นยนต์ที่จุดปลายของการเคลื่อนที่ดังภาพที่ 4
ค่าเฉลี่ยของการทดสอบในแต่ละความเร็ว ระยะทาง และทิศทางการเคลื่อนที่แสดงได้ ดงั ตารางที่ 2

ภาพที่ 4 การวัดระยะคลาดเคลือ่ นในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
ตารางที่ 2 ระยะคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในแต่ละการทดสอบ
เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า
ความเร็ว 0.2 m/s
0.3 m/s
0.4 m/s

ระยะทาง

เคลื่อนที่ไปข้ างหลัง
0.2 m/s
0.3 m/s
0.4 m/s

2.0 m

7.4 cm

10.6 cm

19.4 cm

8.7cm

12.2 cm

18.4 cm

2.5 m

17.7 cm

23.2 cm

28.9 cm

14.4 cm

21.8 cm

27.3 cm

3.0 m

18.4 cm

30.1 cm

36.2 cm

21.1 cm

32.7 cm

34.1 cm
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จากผลการทดสอบพบว่าทังการเคลื
้
่อนที่ไปข้ างหน้ าและถอยหลัง เมื่อความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ ้น
จะส่งผลให้ ระยะคลาดเคลื่อนมีค่าเพิ่มขึ ้นยกตัวอย่างเช่นที่ระยะการเคลื่อนที่ 2.5m เมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็ ว
0.2 m/s ไปข้ า งหน้ า จะมี ค่ า ระยะคลาดเคลื่ อ น 17.7 cm และ14.4 cm ในการเคลื่ อ นที่ ไปข้ า งหลัง และค่ า
คลาดเคลื่อนจะเพิ่มเป็ น 28.9 cm และ 27.3 cm สาหรับการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าและข้ างหลังตามลาดับ เมื่อ
ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็ น 0.4 m/s
เมื่อระยะทางเคลื่อนที่เพิ่ม ขึน้ จะส่งผลให้ ระยะคลาดเคลื่อนเพิ่ มขึน้ ยกตัวอย่างเช่นที่ ความเร็ วการ
เคลื่อนที่ 0.3 m/s เมื่อเคลื่อนที่ไปที่ระยะทาง 2.0 m ไปข้ างหน้ าจะมีค่าระยะคลาดเคลื่อน 10.6 cm และ12.2
cm ในการเคลื่อนที่ไปข้ างหลัง และค่าคลาดเคลื่อนจะเพิ่มเป็ น 30.1 cm และ 32.7 cm สาหรับการเคลื่อนที่ไป
ข้ างหน้ าและข้ างหลังตามลาดับ เมื่อเคลื่อนที่ไปที่ระยะทาง 3m และความแตกต่างเฉลี่ยของระยะคลาดเคลื่อน
ในการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าและข้ างหลังมีค่าเท่ากับ 1.9 cm
สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นในการเคลื่ อ นที่ นัน้ ทางผู้ วิ จัย ได้ พ บว่ า เนื่ อ งการระบบการ
ขับ เคลื่ อ นและบังคับ เลี ย้ วของหุ่น ยนต์ ใช้ วิ ธี ค วามเร็ ว ที่ แ ตกต่ า งกัน (Differential Drive System) ซึ่งต้ อ งใช้
มอเตอร์ สองตัวในการเคลื่อนที่ ดังนัน้ ในการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าและข้ างหลังมอเตอร์ ทงสองตั
ั้
วต้ องมีความเร็ ว
รอบเท่ากันพอดีจึงจะทาให้ ห่นุ ยนต์เคลื่อนที่เป็ นเส้ นตรงซึง่ จะไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่ แต่ในทาง
ปฎิบัติแล้ วประสิทธิภาพของมอเตอร์ แต่ละตัวมีค่าไม่เท่ากันถึงแม้ ว่าจะถูกผลิตในเวลาใกล้ กันก็ตาม ส่งผลให้
มอเตอร์ แต่ละตัวมีความเร็วรอบที่ต่างกันเล็กน้ อยเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากัน ส่งผลให้ ห่นุ ยนต์เคลื่อนที่เฉียง
ออกจากแนวการเคลื่อนที่ที่กาหนดไว้ และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่มอเตอร์ เกิดการกระตุกเมื่อเริ่มการหมุนซึง่
เป็ นผลให้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีการเปลี่ยนแปลง
สาหรับการทดสอบความล่าช้ าของของการควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลผ่านระบบเครื อข่ายสัญญาณ
แบบ 4G จะทาการทดสอบจากผู้ใช้ งานใน 5 จังหวัดให้ ทดสอบควบคุมหุ่นยนต์และทดสอบความล่าช้ าของ
สัญ ญาณภาพและเสี ย งผ่ า นทาง WebRTC ที่ ได้ พัฒ นาขึ น้ มา โดยทัง้ 5 จัง หวัด ได้ แ ก่ ชลบุ รี ฉะเชิ งเทรา
ประจวบคี รี ขัน ธ์ ตราด และ ล าปางซึ่ ง มี ร ะยะห่ า งจากหุ่ น ยนต์ ป ระมาณ 15, 45, 185, 209 และ 576 km
ตามลาดับ โดยผลการทดสอบแสดงได้ ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลทดสอบความล่าช้ าของการควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล
ลาดับ
จังหวัดผู้ทดสอบเครื อข่าย
ค่าเฉลี่ยความล่าช้ าของสัญญาณ (วินาที)
วิดีโอคอล
เสียง
ควบคุมหุ่นยนต์
1
ชลบุรี (15 km.)
0.1
0.1
0.3
2
ฉะเชิงเทรา (45 km.)
0.2
0.2
1.5
3
ประจวบคีรีขนั ธ์ (185 km)
0.5
0.5
0.6
4
ตราด (209 km)
0.6
0.6
0.3
5
ลาปาง (576 km)
0.8
0.8
0.5
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ผลทดสอบความล่าช้ าของการควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลพบว่าความหน่วงของสัญ ญาณมีค่ า
แตกต่างกันเพี ยงเล็กน้ อย โดยพบว่าสัญ ญาณมีค่าความหน่วงสูงสุดเมื่อทดสอบจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
อาจจะเป็ นผลมาจากในช่วงเวลาการทดสอบได้ มีการใช้ งานเครื อข่ายการสือสารอยู่มากส่งผลให้ เกิ ดความล่าช้ า
ของสัญญาณการสื่อสาร
สรุ ปผลและเสนอแนะ
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการพัฒนาหุ่นยนต์ตวั แทนทางไกลโดยการใช้ อุปกรณ์ควบคุมแบบคอมพิวเตอร์ ขนาด
เล็ ก และได้ มี ก ารพัฒ นาซอฟต์ แวร์ สาหรับ ควบคุม หุ่นยนต์และสามารถสื่ อสารทัง้ ภาพและเสี ยงโดยการใช้
WebRTC ซึ่งซอฟต์แวร์ ทางานผ่านเว็บเบราเซอร์ ทาให้ สามารถเรี ยกใช้ งานผ่านทางเครื่ อข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
ซอฟต์แวร์ ควบคุมได้ พฒ
ั นาจากซอฟต์แวร์ ที่ไม่คิดค่าใช้ จ่าย ดังนันต้
้ นทุนของการทาหุ่นยนต์จึงลดลง จากการ
ทดสอบหุ่ น ยนต์ พ บว่ า หุ่ น ยนต์ สามารถถู ก ควบคุม จากระยะไกลได้ และการสื่ อ สารโดยการใช้ WebRTC
สามารถส่งข้ อมูลภาพและเสียงจากระยะไกลได้ อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ยงั มีความคลาดเลื่อนในการเคลื่อนที่โดย
ความคลาดเคลื่อนแปรผันตรงกับความเร็วและระยะการเคลื่อนที่ของหุ่นยต์
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ประเมินประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานของบริษัท
ตัว อย่ า ง โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรวัด ของแบบจ าลองอ้ า งอิ ง การด าเนิ น งานในโซ่ อุ ป ทาน เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของบริ ษัทตัวอย่าง ผลที่ได้ คือ ประสิทธิภาพด้ านความน่าเชื่อถือ 96.77 เปอร์ เซ็ นต์ ประสิทธิภาพ
ด้ านการตอบสนอง 1.95 วัน ประสิทธิภาพด้ านความยืดหยุ่น 100 เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน มาตรวัด
ต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อุปทาน 75.33 เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้ านทรัพย์สิน มาตรวัดรอบเวลาของการแปลง
เป็ นเงินสด 8.49 วัน มาตรวัดอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน 53.87 เปอร์ เซ็นต์และมาตรวัด
อัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน 100 เปอร์ เซ็นต์ ผู้วิจยั ได้ เลือกการปฏิบตั ิงานตามแบบจาลองอ้ างอิงการ
ดาเนินงานในโซ่อปุ ทาน คือ BP.183 Integrated Business Planning (IBP) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในห่วงโซ่อุปทานมีดงั นี ้ 1.วางแผนการดาเนินงานในโซ่อุปทาน 2.จัดลาดับความสาคัญของความต้ องการในโซ่
อุปทานโดยรวม 3.จัดลาดับความสาคัญของทรัพยากรในโซ่อปุ ทาน 4.จัดการความต้ องการสินค้ าและทรัพยากร
ที่มีให้ สอดคล้ องกัน 5.สร้ างระบบการสื่อสารในโซ่อปุ ทานที่ดี จากการประเมินประสิทธิภาพหลังปรับปรุง พบว่า
ประสิทธิภาพด้ านความน่าเชื่อถือ 100 เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้ านการตอบสนอง 1.41 วัน ประสิทธิภาพด้ าน
ความยื ด หยุ่น 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ประสิ ท ธิ ภาพด้ า นต้ น ทุ น มาตรวัด ต้ น ทุน รวมทัง้ หมดในโซ่ อุป ทาน 69.99
เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้ านทรัพย์สิน มาตรวัดรอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด 6.24 วัน มาตรวัดอัตรา
ผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน 86.81 เปอร์ เซ็นต์ มาตรวัดอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน
177.98 เปอร์ เซ็นต์ การปฏิบัติงานตามแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทาน ทาให้ คุณลักษณะทัง้ 5
ด้ านของบริษัทตัวอย่าง มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้น
คาสาคัญ: แบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อปุ ทาน; ประสิทธิภาพในโซ่อปุ ทาน

716

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

Abstract
This research aims to study for evaluate the performance and increase the performance of
the company supply chain. The method is applying the gauge of the Supply Chain Operations
Reference Model to the operations in the company supply chain. The result is an interpretation of
reliable result had been 96.77 percent, the responsiveness result had been 1.95 days. Therefore, the
agility performance result had been 100 percent, the performance of cost and the total supply chain
management costs result had been 75.33 percent. However, the asset cash to cash cycle time result
had been 8.49 days. The return on supply chain fixed assets had been 53.87 percent. The return on
working capital had been 100 percent. Thus, the researcher decides to the operating better
performance there is BP. 183 Integrated Business Planning (IBP) to make practical use for increasing
supply chain efficiency are as follows: 1. Plan Supply Chain. 2. Identify, Prioritize and Aggregate
Supply Chain Requirements. 3. Identify, Prioritize and Aggregate Supply Chain Resources. 4. Balance
Supply Chain Requirements with Supply Chain Resources. 5. Establish and Communicate Supply
Chains. After considering operations found the reliable performance result had been 100 percent.
The performance of responsiveness result had been 1.41 days, the agility performance result had been
100 percent. To continue, the cost and the total supply chain management costs performance result
had been 69.99 percentage. The asset cash to cash cycle time result had been 6.24 days. The return
on supply chain fixed assets was 86.81 percentage and the return on working capital had been 177.98
percent. Following the working operations of Supply Chain Operations Reference Model, the
company's supply chain of these five manners of reference company increased efficiency.
Keywords: Supply Chain Operations Reference Model; The performance of supply chain
บทนา
บริษัทตัวอย่างเป็ นบริษัทขนส่งพร้ อมจาหน่ายหิน ดิน ทรายทุกชนิด ซึง่ เป็ นวัสดุพื ้นฐานที่มีความจาเป็ น
ต่องานก่อสร้ าง เนื่องจากรูปแบบธุรกิจไม่ซบั ซ้ อน บริ ษัทจึงเติบโตโดยที่ไม่มีการวางโครงสร้ างการดาเนินงานที่
เป็ นระบบ เช่น ระบบการสื่อสารภายในโซ่อปุ ทานที่ไม่ดี ทาให้ เกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า ใน
ปั จจุบันผู้ประกอบการหน้ าใหม่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ บริ ษัทตัวอย่างเจอสภาวะการแข่งขันที่สูง ปั จจัย
สาคัญในการพัฒนาบริ ษัทต้ องมี ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพภายในบริ ษัทเพื่อให้
สามารถนาข้ อมูลไปพัฒนาต่อให้ การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวัดประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของบริ ษัทตัวอย่างเพื่อให้
สามารถนาข้ อมูลไปพัฒนาและก้ าวหน้ าไปอีกระดับ จึงได้ นาแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทาน
(Apics, 2017, p.25-137) (ธนาภรณ์ สมานทอง, 2561, น.11-14)
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มาประยุกต์ใช้ ในการวัดประสิทธิภาพของบริ ษัทตัวอย่างแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทานมีการ
กาหนดตัวชีว้ ัดสาหรับวัดประสิทธิภาพการดาเนินการในห่วงโซ่อุปทาน มุ่งความสนใจไปที่การวัดผลของการ
ดาเนินงานและเพื่อใช้ ในการกาหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริ ษัท มีวิธีการอย่างครบถ้ วนเพื่อทาความเข้ าใจให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน สามารถพัฒนามาตรฐานการทางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญและ
คณะ, 2562, น.91)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อปุ ทานของบริษัทตัวอย่างโดยการประยุกต์ใช้ มาตรวัดของแบบจาลอง
อ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อปุ ทาน
2.เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของบริ ษั ท ตัว อย่ า งโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ มาตรวัด ของ
แบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อปุ ทาน
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั นาแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทานที่มาประยุกต์ใช้ คือ SCOR Model version
12.0 และข้ อมูลของบริ ษัทตัวอย่า งในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 และช่วง
ระยะเวลาเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2564
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(พัชริ นทร์ สุภาพันธ์ และคณะ, 2560) การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักสดที่ผ่านการรั บรอง
มาตรฐาน GAP ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจาลอง SCOR Model แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงกระบวนการ
วางแผน การจัดหาปั จจัยการผลิตการผลิต การจัดส่ง และการส่งคืนตั ้งแต่ระดับต้ นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า การ
เชื่อมโยงการจัดการห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว ทาให้ เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละกระบวนการ จึงเสนอแนะให้ มี
การวิ เ คราะห์ ห าข้ อ ปฏิ บัติ ง านหรื อ ข้ อ ตกลงระหว่ า งแต่ ละกระบวนการในโซ่ อุป ทานและให้ สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน GAP สามารถดาเนินงานได้ โดยไม่เกิดความยุ่งยากในการจัดการ
(ต้ องใจ ศรั ทธาผล , 2561) ศึกษาการลดต้ นทุนในกระบวนการผลิตผ้ าดิสก์เบรก โดยแบบจาลอง
อ้ างอิงการดาเนินงานโซ่อปุ ทาน เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการหาต้ นทุนในกระบวนการผลิต ต้ นทุนในงานวิจยั นี ้คือ
ต้ นทุนแรงงานทางตรง ต้ นทุนผลิตอัตโนมัติ ต้ นทุนที่ดินอาคารอุปกรณ์ ต้ นทุนค่าโสหุ้ย ต้ นทุนการผลิตที่ทาให้ เกิด
ต้ นทุนสูงคือ ต้ นทุนอุปกรณ์ เช่น ต้ นทุนของใบเจียระไนเพชรและต้ นทุนสีฝ่ นุ อัตราการใช้ ใบเจียระไนเพชร ลดลง
จากเดิม 180 ใบต่อปี เป็ น 48 ใบต่อปี และสีฝ่ นุ ลดลงจากเดิม 12,384 กิโลกรัมต่อปี เป็ น 11,712 กิโลกรัมต่อปี
คิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนลดลง 1,539,372 บาทต่อปี
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทตัวอย่างเพื่อวัดประสิทธิภาพ ก่อนปรับปรุงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี
พ.ศ.2563 และหลังปรับปรุงช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2564
2. ประยุกต์ใช้ มาตรวัดประสิทธิภาพทัง้ 5 คุณลักษณะ (กฤติกา จินาชาญและคณะ, 2562, น.3-4) (อดิศกั ดิ์ ธีรา
นุพฒ
ั นาและคณะ, 2554, น.6) ของแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อปุ ทาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2.1 คุณลักษณะด้ านความน่าเชื่อถือ
มาตรวัดในระดับที่1 คือ RL.1.1 การเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์
มาตรวัดในระดับที่2 คือ RL.2.1 ร้ อยละของคาสัง่ ซื ้อที่จดั ส่งได้
RL.2.2 ประสิทธิภาพการจัดส่งเมื่อเทียบกับวันที่ตกลงให้ กับลูกค้ า RL.2.3 ความถูกต้ องแม่นยาของเอกสาร
RL.2.4 สภาพผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ
2.2 คุณลักษณะด้ านการตอบสนอง
มาตรวัดในระดับที่1 คือ RS.1.1 รอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ
มาตรวัดในระดับที่2 คือ RS.2.1 รอบเวลาในการจัดหา RS.2.3 รอบเวลาในการจัดส่ง
2.3 คุณลักษณะด้ านความยืดหยุ่น
มาตรวัดในระดับที่1 คือ AG.1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นของโซ่อปุ ทาน AG.1.2
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนลดลงของโซ่อปุ ทาน
2.4 คุณลักษณะด้ านต้ นทุน
มาตรวัดในระดับที่1 คือ CO.1.1 ต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อปุ ทาน
มาตรวัดในระดับที่2 คือ CO.2.1 ต้ นทุนของการวางแผน CO.2.2 ต้ นทุนของการจัดหาCO.2.4
ต้ นทุนของการจัดส่ง CO.2.6 ต้ นทุนเพื่อลดความเสี่ยงความเสี่ยงในโซ่อปุ ทาน
2.5 คุณลักษณะด้ านทรัพย์สิน
มาตรวัดในระดับที่1 คือ AM.1.1 รอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด
มาตรวัดในระดับที่2 คือ AM.2.1 จานวนวันของลูกหนีก้ ารค้ า AM.2.2 จานวนวันของสินค้ าคง
คลัง AM.2.3 จานวนวันของเจ้ าหนี ้การค้ า
มาตรวัดในระดับที่1 คือ AM.1.2 อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร
มาตรวัดในระดับที่2 คือ AM.2.4 รายได้ ในโซ่อปุ ทาน AM.2.5 ทรัพย์สินถาวร
มาตรวัดในระดับที่1 คือ AM.1.3 อัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน
มาตรวัดในระดับที่2 คือ AM.2.6 บัญชีเจ้ าหนี ้ AM.2.7 บัญชีลกู หนี ้ AM.2.8 สินค้ าคงคลัง
3. วิธีการวัดประสิทธิภาพของแต่ละมาตรวัดระดับที่ 1 มีดงั นี ้ (ธันวา แก้ วเกษ, 2554, น.27-34)
3.1 การเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์
วิธีคานวณคือ ร้ อยละความสมบูรณ์การเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ = (ผลรวมความสมบูรณ์การเติมเต็มคา
สัง่ ซื ้อ / ผลรวมจานวนคาสัง่ ซื ้อ) x 100
3.2 รอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ
วิธีคานวณคือ รอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ = ผลรวมรอบเวลาการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ / ผลรวม
จานวนคาสัง่ ซื ้อ
3.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น/ลดลงของโซ่อปุ ทาน
วิธีคานวณคือ ความสามารถในการทางาน = (จานวนสินค้ า / จานวนสัง่ ซื ้อ) x 100
3.4 ต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อปุ ทาน
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วิธีคานวณคือ ต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อปุ ทาน = ต้ นทุนการวางแผน + ต้ นทุนการจัดหา + ต้ นทุน
สินค้ า + ต้ นทุนการจัดส่ง + ตันทุนเพื่อลดความเสี่ยงในโซ่อปุ ทาน
3.5 รอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด
วิธีคานวณ รอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด = จานวนวันของลูกหนีก้ ารค้ า+จานวนวันของ
สินค้ าคงคลัง + จานวนวันของเจ้ าหนี ้การค้ า โดยจานวนวันของแต่ละมาตรวัดหาได้ จาก 1.จานวนวันของลูกหนี ้
การค้ า = จานวนเงินของลูกหนี ้การค้ า / (จาวนวนเงินยอดขายรวม / 183 วัน) 2.จานวนวันของสินค้ าคงคลัง =
จาวนวนเงินของสินค้ าคงคลัง / (ต้ นทุนรวม / 183 วัน)
3.จานวนวันของเจ้ าหนี ้การค้ า = จานวนเงินของเจ้ าหนี ้การค้ า / (จานวนเงินยอดซื ้อรวม / 183 วัน)
3.6 อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน
วิ ธี ค านวณคือ อัต ราผลตอบแทนของทรั พย์ สิน ถาวรของโซ่อุป ทาน = [(จ านวนเงินยอดขาย
ทังหมด
้
– ต้ นทุนทังหมด)
้
/ ทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน)] x 100
3.7 อัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน
วิธีคานวณคือ อัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน = [(จานวนเงินยอดขายทังหมด
้
– ต้ นทุน
ทังหมด)
้
/ (เงินสดหรื อเงินลงทุน + บัญชีลกู หนี ้ – บัญชีเจ้ าหนี ้) x 100
ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ผู้วิจยั ได้ วดั ประสิทธิภาพโดยประยุกต์ใช้ แบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทานก่อนปรับปรุง โดยผลที่
ได้ วดั ประสิทธิภาพทัง้ 7 มาตรวัดในระดับที่ 1 ในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 มี
ดังนี ้
1.1 ประสิทธิภาพการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์ พิจารณาจากจานวนคาสัง่ ซื ้อทังหมด
้
93 รายการ
โดยเป็ นเกณฑ์การให้ 1=ไม่ผิดพลาดและ 0=ผิดพลาด เป็ นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์ ก่อนปรับปรุง
ลาดับ
คาสัง่
ซื ้อ

จัดส่งเต็มจานวน
จานวน
สัง่

จานวน
ส่ง

1
...
93

2
...
85

2
...
85

ผล

จัดส่งตรงเวลา
วันที่ต้องการ
สินค้ า

ผล

วันที่ได้ รับ
สินค้ า

1
2/07/2563
2/07/2563
1
...
...
...
...
1
28/12/2563 28/12/2563 1
ร้ อยละความสมบูรณ์การเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ
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เอกสาร
จัดส่ง
ถูกต้ อง

สินค้ า
จัดส่ง
สมบูรณ์

1
...
1

1
...
1

ความ
สมบูรณ์
การเติม
เต็มคา
สัง่ ซื ้อ
1
...
1
96.77
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90

ประสิทธิภาพการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์ = 93 𝑥 100 ผลที่ได้ คือ 96.77 เปอร์ เซ็นต์
1.2 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ พิจารณาจากจานวนคาสัง่ ซื ้อทังหมด
้
93 รายการ
เป็ นการนับรอบเวลา ในแต่ละรายการคาสัง่ ซื ้อ เป็ นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อก่อนปรับปรุง
ลาดับคาสัง่ ซื ้อ

วันที่รับคาสัง่ ซื ้อ

วันที่จดั หาวัสดุได้

วันที่ลกู ค้ าได้ รับสินค้ า

1
...
93

1/07/2563
...
21/12/2563

2/07/2563
...
22/12/2563

2/07/2563
...
28/12/2563

ค่าเฉลี่ยรอบเวลาการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ (วัน)

รอบเวลาการเติมเต็ม
คาสัง่ ซื ้อ
1
...
7
1.95
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ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ = 93 𝑥 100 โดยผลที่คือ 1.95 วัน
1.3 ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพิม่ ขึ ้น/ลดลงของโซ่อปุ ทาน โดยพิจารณาจาก
จานวนสัง่ ซื ้อของแต่ละเดือนและความสามารถที่จดั ส่งได้ มีข้อมูลดังนี ้
1.เดือนกรกฎาคม 63 = 363 เที่ยว
สามารถจัดส่งได้ = 363 เที่ยว
2.เดือนสิงหาคม 63 = 416 เที่ยว
สามารถจัดส่งได้ = 416 เที่ยว
3.เดือนกันยายน 63 = 147 เที่ยว
สามารถจัดส่งได้ = 147 เที่ยว
4.เดือนตุลาคม 63 = 201 เที่ยว
สามารถจัดส่งได้ = 201 เที่ยว
5.เดือนพฤศจิกายน 63 = 233 เที่ยว
สามารถจัดส่งได้ = 233 เที่ยว
6.เดือนธันวาคม 63 = 271 เทีย่ ว
สามารถจัดส่งได้ = 271 เที่ยว
1,631

ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น/ลดลงของโซ่อปุ ทาน = 1,631 𝑥 100
ผลที่ได้ คือ 100 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นว่า เมื่อมีคาสัง่ ซื ้อในแต่ละเดือน บริษัทตัวอย่างสามารถส่งสินค้ าได้ ครบ
จานวนคาสัง่ ซื ้อ ไม่ว่าเดือนนันจะมี
้ คาสัง่ ซื ้อที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
1.4 ประสิทธิภาพต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อปุ ทาน โดยใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ต้ นทุนการวางแผน
169,194.00 บาท
2.ต้ นทุนการจัดหา
27,900.00 บาท
3.ต้ นทุนสินค้ า
4,461,640.00 บาท
4.ต้ นทุนการจัดส่ง
2,609,600.00 บาท
5.ต้ นทุนเพื่อลดความเสี่ยง 502,411.31 บาท
6.รายได้ รวม
10,469,172.50 บาท
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7,770,745.31

ประสิทธิภาพต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อปุ ทาน = 10,469,172.50 𝑥 100 ผลที่ได้ คือ 74.23เปอร์ เซ็นต์
1.5 ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด ใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ยอดขายรวม
55,993.12 บาทต่อวัน
2.ต้ นทุนรวม
42,232.31 บาทต่อวัน
3.ยอดซื ้อรวม
36,919.84 บาทต่อวัน
4.สินค้ าคงคลัง
0.00 บาทต่อวัน
5.ลูกหนี ้
385,076.74 บาท
6.เจ้ าหนี ้
686,646.70 บาท
6.88 + 0.00 +18.60

ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด =
ผลที่ได้ คือ 8.49 วัน
3
1.6 ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน โดยใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ยอดขายรวม
10,469,172.50 บาท
2.ต้ นทุนรวม
7,770,745.31 บาท
3.ทรัพย์สินถาวรรวม
10,017,890.37 บาท
10,469,172.50 − 7,770,745.31

ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน=
𝑥 100
10,017,890.37
ผลที่ได้ คือ 26.94 เปอร์เซ็นต์
1.7 ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน โดยใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ยอดขายรวม
10,469,172.50 บาท
2.ต้ นทุนรวม
7,770,745.31 บาท
3.เงินสดหรื อเงินลงทุน
2,698,427.19 บาท
4.ลูกหนี ้
385,076.74 บาท
5.เจ้ าหนี ้
686,646.70 บาท
10,469,172.50 − 7,770,745.31

ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน = (2,698,427.19 + 385,076.74) − 686,646.70 𝑥 100
ผลที่ได้ จากการคานวณคือ 112.58 เปอร์ เซ็นต์
2.แนวทางการปฏิบตั ิงานทีด่ ี
จากการศึกษาแนวทางการปฏิบตั ิงานของแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อปุ ทาน(Apics,
2017, p.485) ผู้วจิ ยั ได้ เลือกแนวทางการปฏิบตั งิ านที่มีอยู่ในคาแนะนาทัง้ 5 คุณลักษณะ คือ BP.183
Integrated Business Planning (IBP) โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานดังนี ้
1. วางแผนการดาเนินงานในโซ่อปุ ทาน
- จัดการส่งสินค้ าเร็วและสินค้ าถูกต้ อง
2. จัดลาดับความสาคัญของความต้ องการในโซ่อปุ ทานโดยรวม
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-

ลาดับที่1 ทราบถึงลักษณะสินค้ าของแต่ละบริษัทจาหน่ายสินค้ าเพื่อจัดหาสินค้ าให้ ตรงตาม
คาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า
- ลาดับที่2 หาเส้ นทางสถานที่ส่งสินค้ าและปั๊ มแก๊ ส ให้ มีระยะน้ อยที่สดุ เพื่อความเร็วในการ
จัดส่งและประหยัดค่าจัดส่ง
- ลาดับที่3 เอกสารจัดส่งและใบวางบิลถูกต้ องเพื่อความเร็ วในการรับชาระเงิน
3. จัดลาดับความสาคัญของทรัพยากรในโซ่อปุ ทาน
- ลาดับที่1 เงินทุน
- ลาดับที่2 พนักงานเอกสาร พนักงานขับรถ ช่างซ่อมรถ
- ลาดับที่3 สินค้ าแต่ละชนิด
- ลาดับที่4 ปั๊ มแก๊ ส
4. จัดการความต้ องการสินค้ าและทรัพยากรที่มใี ห้ สอดคล้ องกัน
- ตรวจสอบลักษณะสินค้ าในแต่ละบริษัทจาหน่ายสินค้ าว่ามีสินค้ าตามที่ลกู ค้ าต้ องการและ
จานวนเพียงพอต่อคาสัง่ ซื ้อ
5. สร้ างระบบการสื่อสารในโซ่อปุ ทานที่ดี
- มีเบอร์ ติดต่อและแอปพลิเคชันไลน์พนักงานขับทุกคน
- มีเบอร์ ติดต่อและแอปพลิเคชันไลน์ของแต่ละบริษัทจาหน่ายสินค้ าและปั๊ มแก๊ ส
- ติดตั ้งGPS เพื่อรับรู้การเดินทางของรถส่งสินค้ า
3. หลังจากมีการปรับปรุงการดาเนินงานในบริ ษัท ตัวอย่าง โดยผลที่ได้ วดั ประสิทธิภาพทัง้ 7 มาตรวัดในระดับที่
1 ช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2564 สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ (ธันวา แก้ วเกษ,
2554, น.75-87) มีดงั นี ้
3.1 ประสิทธิภาพการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์ พิจารณาจากจานวนคาสัง่ ซื ้อทังหมด
้
22 รายการ
โดยเป็ นเกณฑ์การให้ 1=ไม่ผิดพลาดและ 0=ผิดพลาด เป็ นดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์ หลังการปรับปรุง
ลาดับ จัดส่งเต็มจานวน ผล
คาสัง่ จานวน จานวน
ซื ้อ
สัง่
ส่ง
1
…
22

150
…
118

จัดส่งตรงเวลา
ผล เอกสาร
จัดส่ง
วันที่
วันที่ได้ รับ
ถูกต้ อง
ต้ องการ
สินค้ า
สินค้ า
150
1 2/03/2564 2/03/2564 1
1
…
…
…
…
…
…
118
1 30/04/2564 30/04/2564 1
1
ร้ อยละความสมบูรณ์การเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ
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สินค้ า
จัดส่ง
สมบูรณ์
1
…
1

ความ
สมบูรณ์การ
เติมเต็มคา
สัง่ ซื ้อ
1
…
1
100.00
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22

ประสิทธิภาพการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์ = 22 𝑥 100 ผลที่ได้ คือ 100 เปอร์ เซ็นต์
3.2 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ พิจารณาจากจานวนคาสัง่ ซื ้อทังหมด
้
22 รายการ
เป็ นการนับรอบเวลา ในแต่ละรายการคาสัง่ ซื ้อ เป็ นดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อหลังการปรับปรุง
ลาดับคาสัง่ ซื ้อ

วันที่รับคาสัง่ ซื ้อ

วันที่จดั หาวัสดุได้

วันที่ลกู ค้ าได้ รับสินค้ า

1
…

1/03/2564
…

1/03/2564
…

6/03/2564
…

รอบเวลาการเติมเต็ม
คาสัง่ ซื ้อ
5
…

22

29/04/2564

29/04/2564

30/04/2564

1

ค่าเฉลี่ยรอบเวลาการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ (วัน)

1.41

31

ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ = 22 𝑥 100 โดยผลที่คือ 1.41 วัน
3.3 ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพิม่ ขึ ้น/ลดลงของโซ่อปุ ทาน โดยพิจารณาจาก
จานวนสัง่ ซื ้อของแต่ละเดือนและความสามารถที่จดั ส่งได้ มีข้อมูลดังนี ้
1.เดือนมีนาคม 64 = 198 เที่ยว
สามารถจัดส่งได้ = 198 เที่ยว
2.เดือนเมษายน 64 = 507 เที่ยว
สามารถจัดส่งได้ = 507 เที่ยว
705

ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น/ลดลงของโซ่อปุ ทาน = 705 𝑥 100 ผลที่ได้ คือ 100
เปอร์ เซ็นต์
3.4 ประสิทธิภาพต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อปุ ทาน โดยใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ต้ นทุนการวางแผน
56,000.00 บาท
2.ต้ นทุนการจัดหา
15,900.00 บาท
3.ต้ นทุนสินค้ า
1,937,720.00 บาท
4.ต้ นทุนการจัดส่ง
1,123,100.00 บาท
5.ต้ นทุนเพื่อลดความเสี่ยง
92,309.00 บาท
6.รายได้ รวม
4,607,681.82 บาท
3,225,029

ประสิทธิภาพต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
อปุ ทาน = 4,607,681.82 𝑥 100 ผลที่ได้ คือ 69.99เปอร์ เซ็นต์
3.5 ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด ใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ยอดขายรวม
46,451.30 บาทต่อวัน
2.ต้ นทุนรวม
52,869.33 บาทต่อวัน
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3.ยอดซื ้อรวม
4.สินค้ าคงคลัง
5.ลูกหนี ้
6.เจ้ าหนี ้

75,535.77 บาทต่อวัน
0.00 บาทต่อวัน
421,566.25 บาท
610,830.00 บาท
5.58 + 0.00 +13.15

ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเงินสด =
ผลที่ได้ คือ 6.24 วัน
3
3.6 ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน โดยใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ยอดขายรวม
4,607,681.82 บาท
2.ต้ นทุนรวม
3,242,727.00 บาท
3.ทรัพย์สินถาวรรวม
1,572,296.79 บาท
4,607,681.82 − 3,242,727.00
ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน =
𝑥 100
1,572,296.79
ผลที่ได้ คือ 26.94 เปอร์เซ็นต์
3.7 ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน โดยใช้ ข้อมูลในการคานวณดังนี ้
1.ยอดขายรวม
4,607,681.82 บาท
2.ต้ นทุนรวม
3,242,727.00 บาท
3.เงินสดหรื อเงินลงทุน 1,000,000.00 บาท
4.ลูกหนี ้
421,566.25 บาท
5.เจ้ าหนี ้
654,650.00 บาท
4,607,681.82 − 3,242,727.00
ประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน= (1,000,000.00 + 421,566.25) − 654,650.00 𝑥 100
ผลที่ได้ จากการคานวณคือ 177.98 เปอร์ เซ็นต์
4.เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพก่อนปรับปรุงและประสิทธิภาพหลังปรับปรุง
150

15

100

10

50
5

0
RL.1.1

AG.1.1 CO.1.1 AM.1.2
AG.1.2
เป้าหมาย
ก่อนปรับปรุง

AM.1.3

(A)

0
RS.1.1

เป้าหมาย

ก่อนปรับปรุง
AM.1.1

(A) มาตรวัดประสิทธิภาพที่มีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์ (B) มาตรวัดประสิทธิภาพที่มีหน่วยเป็ นวัน
ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบเป้าหมายของบริษัทกับผลการประเมินประสิทธิภาพก่อนปรับปรุง
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จากภาพที่ 1 ผลจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนปรับปรุงและประสิทธิภาพหลังปรับปรุงคือ
1. ประสิทธิภาพมาตรวัดการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้ออย่างสมบูรณ์ เพิ่มขึ ้น 3.23%
2. ประสิทธิภาพมาตรวัดรอบเวลาในการเติมเต็มคาสัง่ ซื ้อ เร็วขึ ้น 0.54 วัน
3. ประสิทธิภาพมาตรวัดในการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น/ลดลงของโซ่อปุ ทาน 100%
4. ประสิทธิภาพมาตรวัดต้ นทุนรวมทังหมดในโซ่
้
น้ อยกว่า 5.34%
5. ประสิทธิภาพของบริษัทตัวอย่างด้ านทรัพย์สิน
5.1 ประสิทธิภาพมาตรวัดรอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด เร็วขึ ้น 2.21 วัน
5.2 ประสิทธิภาพมาตรวัดอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ ้น 26.13%
5.3 ประสิทธิภาพมาตรวัดอัตราผลตอบแทนเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ ้น 77.98%
สรุ ปผลและเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ ประยุกต์ใช้ แบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทาน เพื่อวัดประสิทธิ ภาพและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในโซ่ อุ ป ทานของบริ ษั ท ตั ว อย่ า ง จากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพก่ อ นปรั บ ปรุ ง ผลที่ ไ ด้ คื อ
ประสิทธิภาพด้ านความน่าเชื่อถือ 96.77 เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้ านการตอบสนอง 1.95 วัน ประสิทธิภาพ
ด้ านความยืดหยุ่น 100 เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิ ภาพด้ านต้ นทุน มาตรวัดต้ นทุนรวมทัง้ หมดในโซ่อุปทาน 75.33
เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิ ภาพด้ านทรั พย์สิน มาตรวัดรอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด 8.49 วัน มาตรวัดอัตรา
ผลตอบแทนจากทรั พย์ สินถาวรของโซ่อุปทาน 53.87 เปอร์ เซ็นต์และมาตรวัด อัตราผลตอบแทนของเงินทุน
หมุนเวียน 100 เปอร์ เซ็นต์ ผู้วิจัยได้ เลือกการปฏิบัติงานตามแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงงานในโซ่อุปทาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพได้ ทั ง้ 5 คุ ณ ลั ก ษณะ คื อ BP.183 Integrated Business Planning (IBP) โดยมี ก าร
ปฏิบตั ิงาน ดังนี ้ 1.วางแผนการดาเนินงานในโซ่อุปทาน 2.จัดลาดับความสาคัญของความต้ องการในโซ่อุปทาน
โดยรวม 3.จัดลาดับความสาคัญของทรัพยากรในโซ่อุปทาน 4.จัดการความต้ องการสินค้ าและทรัพยากรที่มีให้
สอดคล้ องกัน 5.สร้ างระบบการสื่อสารในโซ่อปุ ทานที่ดี มาประยุกต์ใช้ กบั บริ ษัทตัวอย่าง เมื่อบริ ษัทตัวอย่าง นา
การปฏิบัติงาน BP.183 Integrated Business Planning (IBP) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่
อุ ป ทาน ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม 2564 - เดื อ นเมษายน 2564 จากการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพหลัง ปรั บ ปรุ ง พบว่ า
ประสิทธิภาพด้ านความน่าเชื่อถือ 100 เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้ านการตอบสนอง 1.41 วัน ประสิทธิภาพด้ าน
ความยื ด หยุ่น 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ประสิ ท ธิ ภาพด้ า นต้ น ทุ น มาตรวัด ต้ น ทุน รวมทัง้ หมดในโซ่ อุป ทาน 69.99
เปอร์ เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้ านทรัพย์สิน มาตรวัดรอบเวลาของการแปลงเป็ นเงินสด 6.24 วัน มาตรวัดอัตรา
ผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุ ทาน 86.81 เปอร์ เซ็นต์ มาตรวัดอัตราผลตอบแทนของเงินทุนหมุนเวียน
177.98 เปอร์ เซ็นต์ การปฏิบัติงานตามแบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทาน ทาให้ คุณลักษณะทัง้ 5
ด้ านของบริษัทตัวอย่าง มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้น
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การประยุกต์ใช้ แบบจาลองอ้ างอิงการดาเนินงานในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริ ษัทนัน้ มี
แนวทางการปฏิบตั ิงานที่หลากหลาย ควรพิจารณาเลือกตามแนวทางกลยุทธ์ของบริษัท และรูปแบบของบริษัท
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้ได้ นาเสนอกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการ
เกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่แท้ จริ งของการเกิดอุบตั ิเหตุ
วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้ างความมั่นใจเรื่ องความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ โดยการใช้ ผัง
ก้ า งปลา (Fish Bone Diagram) วิ เ คราะห์ ปัญ หาและสาเหตุ (Casue & Effect Diagram) ที่ ส่ง ผลต่ อ ปั ญ หาหนึ่ง
ปั ญหา และระบุสาเหตุย่อยที่ส่งผลกระทบให้ เกิดปั ญหาหลักของสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะของเขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และใช้ ในการศึกษา คือ
ข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ของเขตการเดินรถที่ 2 ตั ้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2563 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 จานวน 10 เดือน
จากผลการวิจยั การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิดอุบตั ิเหตุ
กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนการเกิด อุบัติเหตุ ผู้วิจัย
พบว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ จากปี พ.ศ.2563 จานวนการเกิดอุบัติเหตุ 331 ครัง้ ในระยะเวลา 10 เดือน
เฉลี่ย 33 ครัง้ ต่อเดือน และปี พ.ศ.2564 (ลดลง)จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุ 41 ครัง้ ระยะเวลา 2 เดือนเท่านันหรื
้ อ เฉลี่ย
20.5 ครัง้ ต่อเดือน หรื อลดลง คิดเป็ น 37.88 % และพบว่า อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก“ความประมาท”ของ“คน”ที่อยู่
ใน“ระดับ C”ความรุนแรงเล็กน้ อยของจานวน(ครัง้ )ของการเกิดอุบตั ิเหตุ
คาสาคัญ : องค์การ; เขตการเดินรถ; พนักงานขับรถ; รถโดยสารสาธารณะ; ระบบขนส่งสาธารณะ
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Abstract
This paper presents a case study on improvement efficiency of public transport and reducing the
cost of accidents case study in the bus operation zone 2 with the objectives; to find out the real cause of
the accident, to find the way to prevent accidents to ensure safety of public transportation by using Fish
Bone Diagram, to analyze of problems and causes (Cause & Effect Diagram) that affect one problem, and
to identify the sub-causes that affect the main problem of accident causing. In the research, using the
studies of the public bus drivers in the bus operation zone 2, Bangkok Mass Transit Authority and also, the
number of the public bus drivers in the bus operation zone 2 accidents statistics for 10 months, from
January 2020 to October 2020.
As the research results, the study of Improvement efficiency of Public Transport System and
Reducing the Cost of Accidents Case Study in the bus operation zone 2, the researcher found that the
number of accidents can be reduced. In 2020, there were 331 accidents in a 10-month period, an average
was 33 accidents per month meanwhile in 2021, the number of accidents was decreased to 41 times in
only 2 months, an average was 20.5 times per month. As a percentage of decreasing was 37.88%.
Moreover, it found that most accidents were caused by the “negligence” of “people” in the “level C " minor
severity of the number (incidents) of accidents.
Keywords: organization; operation zone; driver; public bus; public transport
บทนา
กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีการเจริ ญรุ่งเรื องอย่างรวดเร็วและเจริ ญเติบโตอย่างไม่
หยุดยัง้ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจด้ านการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคมนาคม จึงทาให้ กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองที่
หนาแน่นทัง้ ด้ านประชากร เพราะคนไทยส่วนใหญ่ อพยพเข้ าเพื่อประกอบอาชีพเลีย้ งครอบครั ว ดังนัน้ ด้ านกา ร
คมนาคม การจราจรที่หนาแน่นต่อการสัญจรไปมา ระบบขนส่งสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ จึงมีบทมากในการ
ดูแลให้ บริ การประชาชนในเขตกรุ งมหานครและปริ มณฑล 5 จังหวัด องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จึงมีการขยาย
กิจการ จานวนรถโดยสารอย่างรวดเร็ วจานวนเยอะขึน้ เพื่อรองรั บให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
จานวนรถในการให้ บริ การต่อวัน ต่อเที่ยวรถ ทุกสายในกรุงเทพมหานครและเขตปริ มณฑลให้ ครอบคลุมปั จจุบนั ที่
รองรับบริ การประชาชน จานวน 2,708 คัน โดยประมาณ ที่ไว้ รองรับการให้ บริ การ แต่ถ้ามองถึงรายได้ ที่ได้ รับจาก
บริ การ แน่นอนที่สาคัญเมื่อมีจานวนรถมาก ย่อมมีค่าใช้ จ่ายตามมาเรื่ อของต้ นทุน(Cost) ตามมา เช่น ค่าเงินเดือน
พนักงาน ค่าเชื ้อเพลิง ค่าซ่อมบารุง รวมถึงค่าประกันอุบตั ิเหตุของรถแต่ละคัน ซึง่ ถือเป็ นจานวนมาก ต่อค่าใช้ จ่ายต่อ
คัน โดยเพราะค่าใช้ ในการเกิดอุบตั ิเกิดขึ ้นจานวนมาก และรายจ่ายที่เพิ่มขึ ้นตามจานวนรถก็มาขึ ้น อย่างเช่น จานวน
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รถขององค์การที่มีอยู่จานวน 2,708 คัน ค่าเบีย้ ประกันภัยที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ที่ต้องจ่ายถึงราคา
48,148,754 บาทต่อปี ในปี พ.ศ.2563 ที่ลงนามคู่สญ
ั ญากับบริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด มหาชน ซึ่งถือเป็ น
รายจ่ายที่สงู เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ ที่ได้ รับ และสิ่งที่ตามมาคือ อุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ ย่อมเกิดความเสียหายตามมา
ยกตัวอย่าง ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เกิดขึ ้น1,796 ครัง้ ต่อมา
ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 อุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นจริง 1,949 ครัง้ ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 อุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นจริง 2,020 ครัง้ ปี
งบประมาร พ.ศ.2562 อุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นจริง 1,893 ครัง้ และปี งบประมาณ พ.ศ.2563 อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้น(ทังนี
้ ้ยังไม่ รวม
อุบัติเหตุที่กาลังเกิดขึน้ และยังไม่เกิดขึ ้นในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)อุบัติเหตุที่เกิดขึ ้นแล้ ว
1,910 ครัง้ จากข้ อมูลเบื ้องทาให้ เห็นว่าการเกิดอุบตั ิเหตุในองค์กร ถือว่าค่อนข้ างสูง
จากข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ น ทาให้ ผ้ ูศึกษามี ความสนใจในการศึกษา การเพิ่ มประสิท ธิ ภาพระบบขนส่ง
สาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิดอุบตั ิเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 ที่เป็ นปั จจัยสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ที่แท้ จริงของการเกิด เพราะการเกิดอุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ ที่เกิดขึ ้นหลายๆ ลักษณะ แต่ลกั ษณะก็แตกต่างกันออกออกไป
รวมถึงเรื่ องของเวลาการเกิดเหตุ และจานวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุและค่าเสียหายประเมิน(ความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นกรณีฝ่ายผิด + รอพิจารณา ไม่รวมกรณีฝ่ายถูก) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่
1-8 ปี งบประมาณ 2561 เป็ นจานวนเงิน 23,849,920 บาท ปี งบประมาณ 2562 เป็ นจานวนเงิน 28,360,981 บาท
และปี งบประมาณ 2563 เป็ นจานวนเงิน 38,262,120 บาท ทังนี
้ ้คือความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันไม่พึงประสงค์รวมทังยั
้ ง
ไม่รวมความเสียที่เกิดขึ ้นในทางอ้ อมเช่น การขาดดุลยภาพ ขาดค่าเสียโอกาสในการหารายได้ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ไม่
ควรเกิดแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จากข้ อมูลดังกล่าวมานัน้ จึงทาให้ ผ้ ศู กึ ษาสนใจที่จะศึกษาหาสาเหตุที่แท้ จริงของการเกิดอุบตั ิเหตุแต่ละ ว่า
สาเหตุที่แต่จริ งเกิดจากสาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของ
ผู้ป ฏิ บัติ ง าน(คน)ในขณะท างาน หรื อ ซึ่ง อาจจะก่ อ ให้ เ กิ ดอุบัติเ หตุได้ สภาพการท างานที่ ไม่ ป ลอดภัย (Unsafe
Condition) คือสภาพแวดล้ อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานขณะทางาน ซึ่งอาจจะเป็ นสาเหตุของการ
เกิดอุบตั ิเหตุได้ หากไม่มีการสร้ างคู่มือเครื่ องมือแนะแนวหรื อแนวทางการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุอย่างแท้ จริ ง เพื่อ
เป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพระบบขนส่งสาธารณะ ควบคุม ให้ เกิดประโยชน์ และประสิ ทธิ ภาพสูงสุดทัง้ คน และ
เครื่ องจักร(รถโดยสารสาธารณะ)ทังเรื
้ ่ องของต้ นทุน ลดต้ นทุนของการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยการสร้ างขันตอนการท
้
างาน
ของพนักงานให้ ยึดถื อปฏิบัติและออกแบบคู่มื อเส้ นทางการเดิ นรถขัน้ ตอนการตรวจเช็ครถต่างๆให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่แท้ จริ งของการเกิดอุบตั ิเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 ว่าสาเหตุที่แต่จริ งเกิด
จากสาเหตุจากการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน(คน)ในขณะ
ทางาน หรื อซึ่งอาจจะก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) คือสภาพแวดล้ อมที่
ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของผู้ปฏิบตั ิงานขณะทางาน
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2.เพื่อศึกษาหาวิธี การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กรณี ศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 วิเคราะห์ เป็ นเครื่ องมือ
วิเคราะห์หาสาเหตุทฤษฎีก้างปลา 4M (man, machine, method, material )
3.เพื่อศึกษาให้ เกิดความมัน่ ใจเรื่ องความปลอดภัยในการบริการระบบขนส่งสาธารณะ กรณีศกึ ษา เขตการ
เดินรถที่ 2 สร้ างขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานและคู่มือต่างๆให้ สอดคล้ องครอบคลุมลดปั ญหารถเสียระหว่างทางและลด
อุบตั ิเหตุให้ ลดน้ อยลงเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กร
งานวิจัยและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุ( Multiple Causation Theory) ใน ค.ศ.1971 แดนปี เตอร์ เซนได้
เสนอแนวคิดว่าอุบัติเหตุแต่ละครัง้ ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากสาเหตุเดียวแต่ เกิดจากสาเหตุร่วมกัน เมื่อสืบค้ นลงไปจะ
พบว่าอุบัติเหตุมีผลมาจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัยและขาดประสิทธิภาพของระบบการบริ หารจัดการด้ านความ
ปลอดภัย ทฤษฎีนี ้จะเห็นว่าถ้ ามีระบบการบริ หารการจัด การที่ดีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุ ก็จะลดลงหรื อไม่เกิดขึ ้นเลย ถ้ า
เกิดขึ ้นก็จะลดความสูญเสียให้ เกิดขึ ้นน้ อยลง จึงใช้ ก้างปลา ผังก้ างปลา (Fish Bone Diagram) โดยมุ่งเน้ นวิเคราะห์
ปั ญหาและสาเหตุ (Casuse & Effect Diagram) เป็ นแสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์ อย่างเป็ นระบบระหว่ า ง
สาเหตุหลายๆสาเหตุที่ส่งผลต่อปั ญหาหนึ่งปั ญหา และระบุสาเหตุย่อยที่เป็ นไปได้ ที่ส่งผลกระทบให้ เกิดปั ญหาหลัก
ได้ อย่างเป็ นระบบและเป็ นเหตุเป็ นผล (พัชรา กาญจนารัณย์,2533:7) ได้ ให้ ความหมายของอุบตั ิเหตุว่า เหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นโดยมิได้ ตั ้งใจและเหตุการณ์นนต้
ั ้ องทาให้ บุคคลถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรื อทรัพย์สินเสียหาย (จเรย์ พูลผล
,2558) ความปลอดภัยในการให้ บริการรถตู้โดยสารระหว่างเมืองในภาคใต้ ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ งานบริการขนส่งแต่ยงั
ขาดระบบที่มีประสิทธิผลสาหรับจัดการความปลอดภัย และไม่มีการประเมินความพร้ อมของผู้ขบั ขี่และรถตู้โดยสาร
ก่อนการออกให้ บริ การและคนขับส่วนใหญ่ขบั รถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด อุปกรณ์ส่วนควบคุมไม่มีความ
แข็งแรงไม่ถกู ต้ อง การตรวจสภาพรถ พบว่า มีการเสริมเบาะที่นงั่ เพื่อบรรทุกผู้โยสารให้ มากขึ ้นกว่าที่กาหนด(14-15ที่
นัง่ ) ร้ อยละ 67.23 และไม่จดั ให้ ขดั เข็มขัดนิรภัยร้ อยละ 72.97 จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้
ขับขี่และยานพาหนะตลอดจนระบบการจัดการความปลอดภัยในการให้ บริ การรถตู้โดยสารให้ มีความปลอดภัยมาก
ขึ ้น (วันชัย บัวกิตติ,2550) ความพึงพอใจต่อการบริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศในด้ านความเป็ นรูปธรรมขอ
งกสารบริการ ด้ านความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ ควรรักษาระดับการให้ บริการไว้ และปรับปรุงสภาพรถโดยสารทังภายในและ
้
ภายนอกให้ สะอาดความปลอกภัยของรถ การรักษาสิ่งแวดล้ อม ควันดา มลพิษและการให้ ความช่วยเหลือและการให้
ความสะดวกรวดเร็วแก่ผ้ ใู ช้ บริการและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้ใช้ บริการซึง่ สาคัญต่องานบริการ (วีรยา อุทยารัตน์
, 2556) ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถตู้โดยสารประจาทางสายภาคตะวันออก พบว่าด้ านราคาและ
ด้ านสะดวกสบายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้ านสภาพรถ ด้ านบริการ ด้ านบุคลากร ด้ านการส่งเสริมการตลาด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
จากงานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นนัน้ สาเหตุหรื อปั จจัยต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปขึ ้นอยู่กับบริ บท
ของปั ญหา ผู้วิจยั จึงใช้ กาหนด 4M(Man,Machine,Method,Material) ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของการเกิด
อุบตั ิเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้ จริง
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษา
เขตการเดินรถที่ 2 เป็ นการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ โดยใช้ การเก็บสถิติข้อมูลของการเกิดอุบตั ิเหตุของเขตการเดินรถที่
2 แผนกอุบตั ิเหตุ ในการทาวิจยั อีกทังมี
้ การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
การกาหนดประชากรเป้ าหมายและหน่ วยวิเคราะห์
ประชากรตัวอย่ างเป้าหมายสาหรั บการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะ ที่อยู่ในเขตการเดินรถที่ 2 เท่านัน้
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิ จัย เลื อ กกลุ่มตัว อย่ างในเขตการเดิน รถที่ 2(สวนสยาม) ทัง้ หมด 3 กลุ่ม ปฏิ บัติ ก ารงานเดิ นรถ และ
แหล่งข้ อมูลงานอุบตั ิเหตุ2
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
จากการวิจัย ผู้ที่ทาวิจัยใช้ การเก็บข้ อมูลวิเคราะห์เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ หาสาเหตุทฤษฎีก้างปลา 4M
(man,machine,method,material ) ในการวิจยั เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมสภาพแวดล้ อมที่ ไม่ปลอดภัยและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิดอุบตั ิเหตุ กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่ 2 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
จากการศึกษาค้ นคว้ า จากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และเว็บไซด์ www.google.com นามาดัดแปลง
ผสมผสาน ปรับปรุง รวมกันเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับงานวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจัยในครั ง้ นี ้ เป็ นกลุ่มประชากรเจาะจงที่นับได้ ผู้วิจัยได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลจาก สานักงานใหญ่
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ งานเขตการเดินรถที่ 2 (สวนสยาม) และแผนกอุบตั ิเหตุ2
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการศึกษาปั ญหาของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิดอุบตั ิเหตุ
กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 เพื่อเก็บข้ อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุทงหมดของปี
ั้
พ.ศ.2563 เพื่อทาการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาที่ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ ในแต่กรณีการเกิดอุบัติเหตุแบ่งออก 2 กรณี คือ1. สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafe Action) เป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน(คน)ในขณะทางานซึ่งอาจจะก่อให้ เกิด
อุบตั ิเหตุได้ 2. สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Condition) คือสภาพแวดล้ อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของ
ผู้ปฏิบตั ิงานขณะทางาน ซึง่ อาจจะเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ ผลวิจยั พบว่า สาเหตุหลักและมีสาเหตุย่อยรอง
มาเพื่อให้ สอดคล้ องกับปั ญหาอุบตั ิเหตุดงั ภาพที่1
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ภาพที่ 1 จาแนกสาเหตุของ 4M
ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่มีสว่ นในการเกิดอุบตั เิ หตุของระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิด
อุบตั ิเหตุ กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และร้ อยละ จาแนกตามสาเหตุหลักในการเกิดอุบตั เิ หตุของ 4M
ความถี่ (ครัง้ )
สาเหตุ
ร้ อยละ
Man
241
72.81
Material
46
13.90
Machine
33
9.97
Method
11
3.32
รวม
331
100.00%
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่ า สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ เป็ นจะเป็ น Man การเกิด
อุบตั ิเหตุ มีจานวน 241 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 72.81 อันดับที่ 2Material การเกิดอุบตั ิเหตุ มีจานวน 46 ครัง้ คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.90 รองลงมา Machine การเกิดอุบตั ิเหตุ มีจานวน 33 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 9.97 และลาดับสุดท้ าย Method
การเกิดอุบตั ิเหตุ มีจานวน 11 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 3.32
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความถี่และร้ อยละจาแนกตามสาเหตุสาคัญที่เกิดแท้ จริงว่าการเกิดอุบตั เิ หตุใน 2 กรณี
สาเหตุที่เกิด
4M
ความถี่(ครัง้ )
ร้ อยละ
Unsafe Action(คน)
Man
241
72.81
Unsafe Condition
Material
(สภาพแวดล้ อม)
Machine
90
27.19
Method
รวม
331
100.00%
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ ส่วนใหญ่เป็ น Unsafe Action
(คน)มากว่า Unsafe Condition(สภาพแวดล้ อม) คือ กลุ่มสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุข้อมูลที่เป็ น Unsafe Action(
คน) มี จ านวน 241 ครั ง้ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 72.81 และกลุ่ม สาเหตุข องการเกิด อุ บัติ เหตุที่ เ ป็ น Unsafe Condition(
สภาพแวดล้ อม) มีจานวน 90 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 27.19
ตารางที่ 3 จานวนมูลค่าความเสียหายของแต่ละละดับความรุนแรงอุบตั ิเหตุ
ระดับความรุนแรง
ราคาความเสียหาย ของระดับความรุนแรง
อุบตั ิเหตุจานวนครัง้
A
1,000,000
6
B
568,000
19
C
918,184
306
รวม
2,486,184
331

ร้ อยละ
40.22
22.85
36.93
100.00%

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรุ นแรงที่สะท้ อนในรู ปแบบตัวเงินที่ต้องจ่ายออกไปกับค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งจากอุบตั ิเหตุ ราคา 2,486,184 บาท ส่วนใหญ่จะอยู่ในเป็ น ระดับ A ความรุนแรงมาก มี
ราคาจานวนเงิน 1,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.22 รองลงมา ระดับ C ความรุนแรงเล็กน้ อย มีราคาเงิน 918,184
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.93 และน้ อยที่สดุ ระดับ B มีราคาจานวน 568,000บาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.85
การแก้ ไขปั ญหา
1.Man การเกิดอุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ มีหลายองค์ประกอบในการเกิดเหตุ โดยเพราะ ด้ านสุขภาพ จึงมีขนตอน
ั้
ปฏิบัติดังนี ้ 1.1 ลงชื่อปฏิบัติงาน วัดอุณหภูมิ ตรวจวัดความดัน ตรวจวัดแอลกอฮอร์ กาหนดเวลาการทางานตาม
กฎหมายแรงงานกาหนด ประเมินเบื ้องต้ น 1.2 นอกจากมีการทดสอบวัด EQ การควบคุมทางอารมณ์เพื่อคัดเลือก
พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพก่อนเข้ าทางาน 1.3 ควบคุมความเร็วด้ วยระบบGPS แจ้ งเตือน ควบคุมกากับดูแล ดูกล้ องวงปิ ด
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ปิ ดป้ายเตือนห้ ามขณะขับขี่ 1.4 การจัดโครงการรณรงค์อุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุมาตรการเชิงบวก รวมถึง 1.5
มาตรการเชิงลบ ตามคณะกรรมสอบสวนลงโทษต่อไป เพื่อมิให้ เกิดเหตุซ ้า ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขันตอนการแก้
้
ไขของ Man
2. Material ออกแบบคู่มือการเดินรถแต่ละเส้ นทาง ประกอบด้ วย 2.1 สายการเดินรถ 2.2รายละเอียด
เส้ นทางบอกชื่อถนนต่างๆ 2.3 เส้ นแผนที่ map 2.4 บริเวณจุดเสี่ยง (Risk point) 2.5 สาเหตุของจุดเสี่ยง(งานก่อสร้ าง
เขตชุมชน วงเวียน เป็ นต้ น) 2.6 ภาพประกอบ 2.7 ภาพจุดเสี่ยง และจัดกิจกรรมฝึ กอบรมพนักงานอย่างน้ อยปี ละ 1-2
ครัง้ เพื่อลดอุบตั ิเหตุ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ขันตอนการแก้
้
ไขของ Material
3. Machine การซ่อมบารุงและการตรวจเช็คระยะ เกิดจากการซ่อมที่มาตรฐานต่ากว่ากาหนดเนื่องจากใช้
อะไหล่ทดแทนในการซ่อมบารุง และส่วนใหญ่รถโดยสารสาธารณะมีอายุการใช้ งานหลายปี จึงเป็ นสาเหตุการเกิด
อุบตั ิเหตุได้ ดังนันต้
้ องมีการ 1.วางแผน 2.ตรวจเช็คตามแผนที่กาหนด 3.ควบคุมการตรวจสอบ ดังแสดงในแผนภาพ
ที่4
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ภาพที่ 4 ขันตอนการแก้
้
ไขของ Machine
4. Method กาหนดคู่มือการเช็คข้ อมูลรถเบื ้องต้ นก่อนนารถออกให้ บริการรับ-ส่งประชาชน เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อม ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ ดังแสดงในแผนภาพที่5

ภาพที่ 5 ขันตอนการแก้
้
ไขของ Method
จากผลการศึกษาวิจยั ปรับปรุงแก้ ไข การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิด
อุบตั ิเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 การเกิดอุบตั ิเหตุ ผู้วิจยั ตั ้งเป้าหมายการการเกิดอุบตั ิเหตุต้องลดลงจากเดิม
เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนความสูญเสียขององค์กรทังทางตรงและทางอ้
้
อม การศึกษาเก็บข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุใน
ระยะ เวลา 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2563) การเกิดอุบตั ิเหตุ ที่เกิดขึ ้น 331 การเกิดอุบตั ิเหตุ 331 ครัง้ เฉลี่ย
ต่อ 1 เดือน 33.1 ครัง้ โดยประมาณ จานวนเฉลี่ยการเกิดอุบตั เิ หตุฝ่ายผิดของปี พ.ศ.2564 อัตราเฉลี่ย 17 ครัง้ ต่อเดือน
ผลลัพธ์การแก้ ไขอุบตั ิเหตุที่เกิดประสิทธิภาพขึ ้น คิดเป็ น 48.64% ดังแสดงในแผนภาพที่6
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ภาพที่ 6 ผลลัพธ์การแก้ ไขอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้นปี พ.ศ.2563 เปรี ยบเทียบ ปี พ.ศ.2564
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้ นทุนของการเกิดอุบตั ิเหตุ กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่
2 ข้ อมูลด้ าน 4 M ในการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจะเห็นได้ ว่า
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบการเกิดอุบตั ิเหตุ ปี พ.ศ.2563 กับ ปี พ.ศ.2564
จานวนอุบตั ิเหตุ
ผลต่าง
ลาดับ
สาเหตุ
เฉลี่ยต่อเดือน
เฉลี่ยต่อเดือน
2563-2564
2563
2564
1
Man
24.1
16.5
7.6
2
Material
4.6
0
4.6
3
Machine
3.3
0.5
2.8
4
Method
1.1
0
1.1
รวม
33.1
17
16.1

ประสิทธิภาพ
2563-2564 x100
2563
31.54%
100%
85.85%
100%
48.64

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ดังนี ้
1.อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 72.81% (241ครัง้ จาก331ครัง้ ) สาเหตุที่เกิดจาก Man ปี พ.ศ.2563 จานวน
24.1ครัง้ ต่อเดือน ปี พ.ศ.2564 อุบตั ิเหตุลดลง เกิดขึ ้น 16.5 ครัง้ ต่อเตือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 31.54%
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2.รองลงมาเกิดจาก Meterial 13.90% (46ครั ง้ จาก331ครั ง้ ) สาเหตุที่เกิดจาก Meterial ปี พ.ศ.2563
จานวน 4.6 ครัง้ ต่อเดือน ปี พ.ศ.2564 อุบตั ิเหตุลดลงเป็ น 0 ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 100%
3.Machine 9.97%(33ครัง้ จาก 331 ครัง้ )อุบตั ิเหตุเกิดจาก Machine ปี พ.ศ.2563 จานวน 3.3ครัง้ ต่อเดือน
ปี พ.ศ.2564 อุบตั ิเหตุลดลง เกิดขึ ้น 0.5 ครัง้ ต่อเตือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 85.85%
4.สุดท้ ายที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดคือ Method 3.32% (11ครัง้ จาก 331 ครัง้ ) อุบัติเหตุเกิด ปี พ.ศ.2563
จานวน 1.1 ครัง้ ต่อเดือน ปี พ.ศ.2564 อุบตั ิเหตุลดลงเป็ น 0 ครัง้ ต่อเตือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 100%
ตารางที่ 5 ตารางเปรี ยบเทียบสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ปี พ.ศ.2563 กับ ปี พ.ศ.2564
จานวนอุบตั ิเหตุ
สาเหตุที่เกิด
4M
ผลต่าง
เฉลี่ยต่อเดือน เฉลี่ยต่อเดือน
2563
2563
Unsafe Action(คน)
Man
24.1
16.5
7.6
Unsafe Condition
Material
9
0.5
8.5
(สภาพแวดล้ อม)
Machine
Method
รวม
33.1
17
16.1

ประสิทธิภาพ
31.54%
94.44%

48.64

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุที่แท้ จริง ดังนี ้
1.การเกิดอุบตั ิเหตุ ส่วนใหญ่เป็ น Unsafe Act(คน) มีจานวน 241 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 72.81 ปี พ.ศ.2563
เฉลี่ยต่อเดือน 24.1 ครัง้ ปี พ.ศ.2564 อุบตั ิเหตุลดลง 16.5 ครัง้ ต่อเดือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 31.54%
2.Unsafe Condition(สภาพแวดล้ อม) มีจานวน 90 ครัง้ คิดเป็ น 27.19 พ.ศ.2563 เฉลี่ยต่อเดือน 9 ครัง้ ปี
พ.ศ.2564 อุบตั ิเหตุลดลง 0.5 ครัง้ ต่อเดือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 94.44%
3.ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 3 ระดับ ของราคาค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นการ
เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเป็ น ระดับ A ความรุ นแรงมาก มีราคาจานวนเงิน 1,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
40.22 รองลงมา ระดับ C ความรุนแรงเล็กน้ อย มีราคาเงิน 918,184 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.93 และน้ อยที่สดุ คือ
ระดับ B มีราคาจานวน 568,000บาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.85
4.ข้ อมูลเกี่ยวกับราคาค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับราคาทุนประกันความเสียค่าเบี ้ยประกันภัยรถโดยสาร
สาธารณะ จานวนเงิน 6,898,713 บาท มีจานวนรถทังหมดจ
้
านวน 388 คัน ตกเฉลี่ยราคาค่าประกันต่อคัน 17,780
บาท ต้ นทุนประกันความเสียหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุขึ ้นจริ ง(2,986,184 / จานวนรถ 388 คัน) ต่อคัน 7,696.35 บาท
ค่า Operation+Profit (1.45) ที่เกิดขึ ้น 11,159 บาท ต่อคันรวม 4,329,692 บาท ผลต่างต่อคัน 6,621 บาท ผลต่าง
รวมต่อคัน จานวนทังหมด
้
388x6,621 = 2,568,948.- ความเสียหายที่เกิดขึ ้นการเกิดอุบตั ิเหตุของเขตการเดินรถที่ 2
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จานวนเงิน 4,329,692 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ(%) เท่ากับ 62.76 ของ ราคาค่าเบี ้ยประกันภัยของเขตการเดินรถที่ 2 ที่มี
จานวนเงิน 6,898,713 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ(%) เท่ากับ 100.00 จะเห็นได้ ว่าจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุของรถโดยสาร
สาธารณะ ลดลงในปี พ.ศ.2564 (จากการเก็บข้ อมูลการวิ จยั ในครัง้ นี ้ ปี พ.ศ.2563 จานวนอุบตั ิเหตุเกิดขึ ้น 33 ครัง้
ต่ อ เดื อ น และปี พ.ศ.2564 จ านวนอุบัติ เหตุลดลงเหลื อ 17 ครั ง้ ต่ อ เดือ นฝ่ ายผิ ด ) อาจมี ผลมาจากภาวะวิกฤต
โรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา โรคโควิด19 ส่งผลให้ มีการใช้ บริการของผู้โดยสารลดลงจานวนมาก
ข้ อเสนอแนะ
จากการเก็บข้ อมูลวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ ใช้ หลักการเหตุและผล ทฤษฎีก้างปลา ทาให้ เห็นชัดเจนว่า
สาเหตุสาคัญที่แท้ ว่าการเกิดอุบตั ิเหตุแบ่งออก 2 กรณี คืออะไร
1.สาเหตุจากการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) เป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน
(คน)ในขณะทางาน ซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ คือ “ความประมาท” ที่เกิดจาก Man คน พนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะจึงควรมีการจัดฝึ กอบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้ อย 1-2 ครัง้ ต่อปี ควร
จัดการทดสอบอบรมให้ เรื่ องของความรู้ ความเข้ าเกี่ ยวกับ กฎจราจรทางบก พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
ทดสอบด้ านจิตวิทยา การควบคุมอารมณ์ของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่ในสภาวะความตึงเครี ยดกรณีรถติด
นานๆบนท้ องถนน เป็ นต้ น
2.สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) คือสภาพแวดล้ อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของ
ผู้ปฏิบตั ิงานขณะทางาน(รถ) ซึ่งอาจจะเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ คือ “การขาดคู่มือเส้ นทางการเดินรถแต่ละ
สาย” ที่เกิดจาก Material จึงควรมีค่มู ือเส้ นทางการเดินรถแต่ละเส้ นทาง ทุกเส้ นทาง รายละเอียดต่างๆ บอกจุดเสี่ยงที่
อันอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ ที่ควรระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพื่อลดการเกิดป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
3.ราคาทุนประกัน(Cost ต้ นทุน) ในปี ถัดไป ควรมีการนาข้ อมูลที่ได้ จากการทางานวิจยั และผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา โรคโควิด19 ส่งผลให้ มีการใช้ บริ การของผู้โดยสารลดลงจานวนมาก จึง
ต้ องมีการปรับเปลี่ยนอัตรากาลังการเดินรถออกให้ บริ การประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลปรับลดลง
ให้ เหมาะสมจากปกติ 100% ลดกาลังเดินรถ เหลือเพียง 70% ไปพิจารณาต่อลองในการทาประกันภัยให้ มีราคาที่
ลดลงจากเดิมการวิเคราะห์ค่าเบี ้ยประกันในปี ถัดไป ราคาค่าเบี ้ยของปี พ.ศ.2563 ราคา 6.9 ล้ านบาท หัก (ความ
เสี ย หายที ่ เ กิ ด ขึ้ น 2,986,184 บาท ค่ า Operation+Profit (1.45) ที ่เ กิ ด ขึ้ น 11,159 บาท ต่ อ คัน รวม 388 คัน
4,329,692 บาท โดยประมาณ) ราคา 4.3 ล้ านบาท = 2.6 ล้ านบาท ค่าเบี ้ยประกันในปี ถัดไป(ปี พ.ศ.2564) ราคาที่
ควรจะต่ากว่า ปี พ.ศ.2563 นาข้ อมูลการวิจยั นี ้ไปเจรจาต่อลองกับบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายราคาประกันภัยราคา 4.3
ล้ านบาท ของเขตการเดินรถที่ 2 ของราคาประกันภัยในปี ถดั ไป
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้นาเสนอการพัฒนากลยุทธ์ในการบริ หารจัดการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อศึกษาปั ญหา-อุปสรรคของการใช้ ระบบและสร้ างกลยุทธ์ สาหรับการบริ หาร
จัดการ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความพึงพอใจมาใช้ บริ การเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลต่อต้ นทุนค่าบริ หารจัดการตัว๋ ม้ วนลดลง
โดยศึกษาตามกรอบแนวคิด 3 ขันตอน
้
ดังนี ้ (1)เก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมและการใช้ บริ การของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (2)วิเคราะห์ ปั ญหา-อุปสรรค และ
นามาวิเคราะห์ SWOT, Model Canvas, PESTEL,7P และTOWS Matrix เพื่อพัฒนากลยุทธ์(3)สร้ างกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการทุกระดับเพื่อให้ มีจานวนผู้ใช้ บริการเพิ่มขึ ้นและลดต้ นทุนในการบริหารจัดการตัว๋ ม้ วน
ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ปัญ หา-อุปสรรค สอดคล้ องกับผลประเมินจากข้ อมูลทุติยภูมิ
โดยกลุ่มตัวอย่างทังผู
้ ้ ใช้ บริการและพนักงานผู้ปฏิบตั ิ มีความพึงพอใจกับระบบ อยู่ในเกณฑ์ น้ อย-น้ อยที่สดุ ผู้
ศึกษาจึงได้ นาผลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ โดยได้ กลยุทธ์ 3 ระดับ (1) กลยุทธ์ระดับองค์ กร คือ
จัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบให้ มีประสิทธิภาพ (2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ จัดทา
แผนส่งเสริ มการใช้ งานและแผนประชาสัมพันธ์ (3) กลยุทธ์ ระดับหน้ าที่ คือ จัดผลประโยน์ ตอบแทนให้ กับ
พนักงานผู้เกี่ยวข้ องกับระบบ ซึง่ ประโยชน์ที่ ขสมก. จะได้ รับหลังจากการดาเนินการการพัฒนากลยุทธ์ดงั กล่าว
โดยมีผ้ ูใช้ บริ การระบบเพิ่ม 10% ต้ นทุนในการบริ หารจัดการตั๋วม้ วนลดลง 5 ล้ านบาท/ปี และลดต้ นทุนด้ าน
พนักงานเก็บค่าโดยสารลดลง 24 ล้ านบาท/ปี ทังนี
้ ้คาดว่าจะมีต้นทุนการจัดการลดลงรวม 29 ล้ านบาท/ปี
คาสาคัญ: การชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด; การบริหารจัดการตัว๋ ม้ วน
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Abstract
This paper presents the development of strategy for managing cashless payments of the
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA), which is study the problem obstacle of the system using and
then creating strategies for customer satisfied service resulting to passenger increase and cost of
ticket management decrease the according to conceptual framework consist of 3step as follows (1)
Information frame and interview behavior in depth participate and customer service equity. (2) Analysis
problem-obstacles and bring to analysis SWOT, Model Canvas, PESTEL, 7Ps and TOWS Matrix for
development of strategy. (3) Create strategy in all level
Study results found analysis problem-obstacles accord with to assessment, question by
example group including customer and performance employee The satisfaction result is in low level
This result bring to analysis and development of strategy in 3 steps (1) Strategy of organization degree
is to improve and develop to efficacy system. (2) Strategy of business degree to market promotion
planning (3) Strategy of duty degree is manage profit sharing for employee and benefit of BMTA will
receive after performance develop strategy, as a mention with customer was an increase of 10% The
cost of managing conventional tickets was reduced around 5 million baht / year and reduce labor cost
about 24 million bath / year, totally will have cost managing reduce about 29 million / year.
Keywords: Cashless payments; management ticket
บทนา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัด
กระทรวงคมนาคม มีภารกิจรับผิดชอบให้ บริ การรถโดยสารประจาทางรับ –ส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การดาเนินกิจการที่ผ่านมา 44 ปี ประสบปั ญหาการขาดทุนสะสมกว่า 120,000 ล้ านบาท และมี
แนวโน้ มว่าจะเพิ่มมากขึ ้นทุกปี ๆละประมาณ 7,000 ล้ านบาท จาเป็ นต้ องดาเนินการปรับปรุ งพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยการจัดทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ ขสมก. ที่มีประเด็นสาคัญอยู่ 3 ประเด็น คือ การลด
ค่าใช้ จ่าย การเพิ่มรายได้ และ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ขสมก. จึงร่ วมกับธนาคารกรุงไทย ทา MOU เพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโครงการนาร่ องการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ในสาย 510 (ธรรมศาสตร์ รังสิต –อนุเสาวรี ชัยฯ) ผ่าน
เครื่ อง EDC (Electronic Data Capture) ได้ แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. บัตรเดบิต
และเครดิต แบบ Contactless ของทุกธนาคาร QR Code ของทุกธนาคาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และ
ต่อมาเดือนตุลาคม 2562 ได้ มีการขยายการดาเนินการชาระค่าโดยสารด้ วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มบัตรโดยสาร
ล่วงหน้ าอิเล็กทรอนิกส์ รายเดือน /สัปดาห์ และบัตรโดยสารนัก เรี ยน นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่ อง EDC
กับรถโดยสาร ทุกสาย ทุกคัน รวมประมาณ 3,000 คัน
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ภาพที่ 1 บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการเติมเงิน สาหรับชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด
จากการดาเนินการที่ผ่านมาประมาณกว่า 1 ปี พบปั ญหาว่าผลการตอบรับการใช้ งานของประชาชน
ผู้ใช้ บริการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดผ่านบัตรต่าง ๆ ดังกล่าว มีปริมาณน้ อยมาก เฉลี่ย 10.65% เมื่อเทียบ
กับผู้ใช้ บริ การที่ยังชาระด้ วยเงินสด 89.35% ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่นาระบบชาระค่า
โดยสารแบบไร้ เงินสดมาให้ บริ การ รวมทัง้ อาจส่งผลกับการเชื่อมต่อระบบตั๋วร่ วมที่เป็ นบัตรอิเล็กทรอนิกส์
เหมือนกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยเบื ้องต้ นพบว่าผู้ใช้ บริ การและพนักงานประจารถที่เป็ นผู้ให้ บริ การที่ไม่ให้
ความสนใจระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด อาจเกิดจากขาดความรู้ ความเข้ าใจ และแรงจูงใจ ที่จะใช้
บริ การการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพนักงานประจารถ ขสมก. ไม่ให้
ความสาคัญกับระบบนี ้เท่าที่ควร จนทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการไม่เข้ าใจระบบและไม่ร้ ูว่าการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ชาระค่า
โดยสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ง่าย เพียงใด หรื ออีกกรณีอาจไม่ได้ รับความสะดวกในเรื่ องของการเติมเงินข้ าใน
บัตร เพราะขณะนี ้ยังมีช่องทางการเติมเงินไม่มาก ซึ่งถ้ าสามารถสร้ างกลยุทธ์และรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ สาหรับ
ส่งเสริ มการใช้ บัตรชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ก็อาจจะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การ ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมให้ ความ
ร่วมมือหันมาชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดมากขึ ้น และสามารถส่งผลกับการลดต้ นทุนการบริหารจัดการด้ านตัว๋
โดยสารได้
ดังนัน้ การศึกษาการพัฒนากลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดขององค์การ
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.) นัน้ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุข องปั ญ หา และก าหนดสร้ างกลยุท ธ์ ใ นการ
ดาเนินงานด้ วยเครื่ องมือ SWOT, Model Canvas, PESTEL,7Ps และTOWS Matrix เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การซึ่งจะส่งผลทาให้ มีผ้ ใู ช้ บริ การเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต นอกจากนันหากมี
้
การใช้ บริ การระบบชาระค่า
โดยสารแบบไร้ เงินสดมากขึ ้นจะส่งผลดีต่อกิจการ ขสมก. ทาให้ ต้นทุนการบริหารจัดการตัว๋ ม้ วนลดลง
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษา

INPUT

PROCESS

OUTPUT

พฤติกรรมในการมีส่วนรวมกับ
การใช้บริการระบบการชำระเงิน
แบบไร้เงินสด ผ่านระบบการ
ชำระกับเครื่อง EDC โดยจะเก็บ
ข้อมูลจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนี้
1. ประชาชนผู้ใช้บริการ
2. ผู้บริหารระดับสูง
3. พนักงานผู้ปฏิบัติ
โดยแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
วิเคราะห์ปัญหา
แบบสอบถาม
ทฤษฎีก้างปลา
/สัมภาษณ์

1 . มี ก ล ย ุ ท ธ์ ใ น ก า ร
บริหารจัดการระบบการ
ชำระค่ า โดยสารแบบไร้
เงินสด
2. จำนวนผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ชำระค่ า โดยสารแบบไร้
เงินสดคาดว่าจะ เพิ่มขึ้น
3. ต้ น ทุ น ค่ า บร ิ ห า ร
จัดการตั๋วม้วนลดลง

วิเคราะห์ SWOT
Analysis
+
Business
Model Canvas

+
กาหนดกลยุทธ์

PESTEL
Analysis

Marketing
Mix : 7Ps

TOWS Matrix

วิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis )
สมมุติฐานการศึกษา
1. ประชาชนผู้ใช้ บริการ มีความหลากหลายในด้ านอาชีพ การศึกษา ฐานะทางการเงิน
2. พนักงานประจารถ ขสมก. ไม่มีแรงจูงใจในการให้ ความร่วมมือกับระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้
เงินสด
วิธีการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดบนรถโดยสาร ขสมก.
เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหาเพื่อ
นามากาหนดและสร้ างกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้ นที่จะให้ ประชาชนผู้ใช้ บริ การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาใช้ บริ การการ
ชาระเงินแบบไร้ เงินสด มากขึ ้น โดยมีวิธีการวิจยั ดังนี ้
1) ศึกษาข้ อมูลและเก็บสถิติจากการชาระเงินกับเครื่ อง EDC กับ ชาระแบบเงินสด ของ
ผู้โดยสาร พร้ อมการเปรี ยบเทียบต้ นทุนความคุ้มค่าของการปรับมาใช้ ระบบการชาระเงินแบบไร้ เงินสด กับการ
ชาระเงินสด (ตัว๋ ม้ วน) และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการชาระเงินแบบไร้ เงินสดเพื่อสร้ างกลยุทธ์
การบริหารจัดการระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด
2) วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา โดยใช้ ทฤษฎีก้างปลา (Cause and Effect Diagram) โดย
มี 4 ปั จจัย ได้ แก่ ผู้ใช้ บริการ ระบบ/อุปกรณ์ พนักงานผู้ปฏิบตั ิ และผู้บริหารระดับสูง
3) สอบถามหรื อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้ใช้ บริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(ผู้บริ หารระดับสูง พนักงานผู้ปฏิบตั ิ) โดยใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั สาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล ครัง้ นี ้
คือ แบบสอบถาม โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ กลุ่มผู้ใช้ บริการ และพนักงานผู้ปฏิบตั ิ
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จานวนกลุ่มละ 100 คน ซึ่งได้ ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตร Yamane กาหนดความคลาดเคลื่อน (e)
เท่ากับ 10%
4) การนาข้ อมูลของจกา ข้ อ 1 – 3 มาวิเคราะห์ สถานการณ์ SWOT Analysis ,Business
Model Canvas และ PESTEL Analysis เพื่อจัดทา TOWS Matrix สาหรับการกาหนดกลยุทธ์
ผลการทดลองและอภิปรายผล
การพัฒนากลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ศึกษาได้ นาข้ อมูลการใช้ ระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดที่มีการใช้ น้อย เพื่อ
นามาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ สาหรับการพัฒนากลยุทธ์ดงั กล่าว ผู้ศึกษาขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ตาม
ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาในการที่ผ้ โู ดยสารใช้ บริการชาระเงินแบบไร้ เงินสดน้ อย
1.ทฤษฎีก้างปลา เกิดจากปั จจัยหลักๆ 4 ปั จจัย

ผู้ใช้บริการ

ผู้โดยสารใช้
บริการ
ชำระค่า
โดยสาร
แบบไร้เงิน
สดน้อย

ระบบ/อุปกรณ์

ไม่มีความรู้และเข้าใจระบบ
- ไม่มั่นใจกับระบบ
- ไม่สนใจที่จะใช้
- ไม่ทราบว่ามีระบบการใช้แบบนี้
ผลประโยชน์ตอบแทน
- ไม่ดึงดูดใจ
- ไม่ดีกว่าเดิม
ความไม่สะดวกในการใช้บัตรฯ
- ช่องทางการเติมเงินน้อย
- ไม่ได้ใช้ประจำ ใช้เป็นบางครั้ง

ความเสถียรของสัญญาน
- ขัดข้องเมื่อผ่านจุดอับสัญญาน
ปัญหาจากการใช้เครื่อง
EDC สะดวกกับผูป้ ฏิบัติ
- เป็นเครื่องพกพาไม่
- ระยะเวลาการทำงาน เพราะใช้
พลังงานแบตเตอรี่
- ผู้ปฏิบัตไิ ม่เข้าใจการใช้เครื่องทำ
ให้เครื่องเกิดปัญหา

นโยบายในการนำระบบไปปฏิบัติ
ไม่ให้ความร่วมมือกับการใช้
- ความไม่แน่นอน และความชัดเจน
- ไม่สนใจตอนอบรมการใช้ระบบ
ของนโยบายการใช้ระบบ
- ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการใช้ระบบ
- นโยบายการนำระบบมาใช้ของเขตการเดินรถ
- คิดว่าเพิ่มภาระให้กับการทำงาน
ทั้ง 8 เขตไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลตอบแทนจากการใช้ระบบ
การสื่อสารถึงผู้เกี่ยวข้อง
- ไม่มั่นใจในผลประโยชน์ตอบแทน
- ไม่ชัดเจนและทั่วถึง
ไม่ช่วยแนะนำและชักชวนการใช้
ผู้บริหารบางท่านไม่ให้ความ
ระบบกับผู้ใช้บริการ
ร่วมมือเท่าที่ควร

พนักงานผู้ปฏิบัติ

ผู้บริหารระดับสูง

ภาพที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยปั ญหาการใช้ บริการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดน้ อย โดยใช้ ทฤษฎีก้างปลา
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2.วิเคราะห์จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้ใช้ บริ การ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(ผู้บริหารระดับสูง พนักงานผู้ปฏิบตั ิ)
2.1 ประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บริ การ กับระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
1) ประเด็นปั ญหา – อุปสรรค ที่ส่งผลให้ ผ้ โู ดยสารใช้ บริการระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้
เงินสดน้ อย เนื่องจากความพึงพอใจกับการใช้ ระบบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ น้ อยที่สดุ ที่ค่าเฉลี่ย 1.78
2) ปั จจัยด้ านความพึงพอใจ ที่ส่งผลให้ ผ้ ูโดยสารใช้ บริ การระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดน้ อย
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ น้ อย ที่ค่าเฉลี่ย 1.83
2.2 ประเมินความพึงพอใจของ พนักงานผู้ปฏิบัติ กับระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
1) ประเด็นปั ญหา – อุปสรรค ที่ผ้ พู นักงานปฏิบตั ิไม่ให้ ความร่วมมือกับระบบชาระค่า
โดยสารแบบไร้ เงินสดส่งผลให้ มีผ้ ใู ช้ บริ การระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดน้ อย เนื่องจากความพึงพอใจกับ
การนาระบบมาใช้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ น้ อย ที่ค่าเฉลี่ย 2.05
2) ปั จจัยด้ านความพึงพอใจ ที่ส่งผลให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานไม่ให้ ความร่วมมือในการนาระบบชาระค่าโดยสาร
แบบไร้ เงินสดมาใช้ บริ การ จนเป็ นเหตุให้ การใช้ บริ การระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดน้ อย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ น้ อย ที่ค่าเฉลี่ย 2.08
2.3 การสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารกับการใช้ ระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ขสมก.
สรุ ปบทสัมภาษณ์ ผู้บริ หารรองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ให้ ข้อมูลว่าองค์การยังไม่ได้ ดาเนินการ
กาหนดนโยบายสาหรับการใช้ ระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ขสมก. เป็ นรูปธรรม เนื่องจากติดปั ญหา
การนาระบบการชาระเงินสดมาใช้ ไม่ชดั เจน เพราะต้ องให้ สอดคล้ องกับแผนพื ้นฟูกิจการ ขสมก.
จากการวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาในการที่ผ้ ูโดยสารใช้ บริ การชาระเงินแบบไร้ เงินสดน้ อย (ทฤษฎี
ก้ างปลา) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ ระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ทังผู
้ ้ ใช้ บริการและ
พนักงานผู้ปฏิบัติ มีความสอดคล้ องกันกับความไม่พึงพอใจในระบบ จึงจาเป็ นต้ องนาผลมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ทฤษฎีต่างๆ เพื่อสร้ างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการใช้ ระบบดังกล่าว
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ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis Business Model Canvas และ PESTEL
Analysis ของระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
1. ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
S-Strength (จุดแข็ง)
1. ธนาคารกรุ งไทยสนับสนุนเครื่ องอ่านบัตร EDC และ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
2. บัตรใบเดียวสามารถใช้ บริการรถโดยสาร ขสมก.ได้ ทุก
คัน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สะดวกในการพกพา
3. ระบบใช้ งานเป็ นแบบออนไลน์ สามารถหักชาระค่ า
โดยสารได้ ทนั ที
4. ชาระค่าบริ การได้ ปลอดภัย สะดวก โปร่ งใส ไม่ต้อง
กลัวเงินสูญหาย
5. ต้ นทุนในการบริหารจัดการเรื่ องตัว๋ มีประสิทธิภาพ

O-Opportunity (โอกาส)
1. ภาครั ฐ มี น โยบายส่ ง เสริ ม สั ง คมไร้ เงิ น สด และ
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายการใช้ ตวั๋ ร่ วมกับระบขน
ส่งทุกประเภท
2. โรคระบาดโควิค - 19 ส่งเสริ มการใช้ บัตรเพื่อลด
การสัมผัส
3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบการชาระเงินแบบไร้ เงิน
สด เป็ น โครงการที่ อ งค์ ก ารบรรจุ อ ยู ใ นแผนพื น้ ฟู
กิจการองค์การ ขสมก.

W-Weakness (จุดอ่ อน)
1. เครื่ องอ่านบัตรที่ใช้ งานเป็ นแบบพกพา ทาให้
ไม่สะดวกในการปฏิบตั ิงาน
2. พนั ก งานขาดความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์
3. การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง
4. จุดจาหน่ายบัตรไม่เพียงพอ
5. โปรโมชัน่ และผลตอบแทนไม่จูงใจในการบัตร
ทังผู
้ ้ ขายและผู้ใช้ บริการ
6. ใช้ ง บประมาณสูง กรณี ป รั บ มาใช้ ร ะบบ Eticket

T-Threat (อุปสรรค)
1. ผู้ ใช้ บริ ก ารไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
2. กฎระเบียบ ข้ อกฎหมาย
3. ความไม่ ชัด เจนของนโยบาย กรณี ตั๋ว ร่ ว มของ
ระบบขนส่งของประเทศไทย
4. จุดอับสัญญาณอินเตอร์ เน็ต ในแต่ละพืน้ ที่ อาทิ
บริเวณใกล้ สนามบิน กรมทหาร
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2. ผลการวิเคราะห์ Business Model Canvas
Key Partners
ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารอื่นๆ
กรณี เปลี่ยนคู่ค้า
- บริษัท เจ้ าของ
สัญญา
อินเตอร์ เน็ต
- บริษัท อุปกรณ์
สาหรับการชาระ
คาโดยสารแบบ
ไร้ เงินสด

Key Activities
- ผู้ใช้ บริการ ใช้ ระบบ
ชาระค่าโดยสารเพิ่มขึ ้น
- ลดต้ นทุนการใช้ ตวั๋
ม้ วน

Value
Customer
Customer
Proposition
Relationships
Segments
- ระบบชาระค่า - จัดโปรโมชัน่ การขาย - กลุ่ม
โดยสาร แบบไร้ และการใช้ บตั ร
พนักงาน
เงินสด ขสมก.
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ราชการ และ
รองรับทุกระบบ - ความสะดวกรวดเร็ว เอกชน ที่มี
ขนส่ง
ในการใช้ บริการ เช่น
รายได้ น้อยถึง
- บัตร
การสร้ าง Application ปานกลาง
อิเล็กทรอนิกส์
การเพิม่ ช่องทางการ
- กลุ่ม
ขสมก. ใช้ ได้ กบั
ขาย - เติมเงิน บัตรฯ
นักเรี ยน/
Key Resources
Channels
รถโดยสาร ขส
นักศึกษา
- นโยบายและความ
มก ทุกสาย ทุก - เว็บไซค์ และ Social
ร่วมมือทีช่ ดั เจนของ
Network ของ ขสมก.
คัน
ผู้บริหาร
- สื่อประชาสัมพันธ์
- การใช้ ระบบ
- พนักงานผู้ปฏิบตั ิให้
ชาระค่าโดยสาร ต่างๆ บนรถโดยสาร ท่า
ความร่วมมือ
แบบไร้ เงินสด ขส ปล่อยรถ และตามป้าย
- อุปกรณ์สาหรับการ
มก. สามารถลด รถโดยสาร
ชาระค่าโดยสารแบบไร้ การสัมผัส เข้ า
เงินสด ทันสมัย มี
กับสถานกาณ์
คุณภาพ
กับ โควิค - 19
Cost Structure
Revenue Streams
- ต้ นทุนการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ
- ผู้สนใจ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านตัวบัตร
- ต้ นทุนการสร้ าง Application ของ ขสมก. อิเล็กทรอนิกส์
- ต้ นทุนการพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่ องชาระ - ผู้สนใจ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application ของ
ค่า โดยสารแบบไร้ เงินสด
ขสมก.
- ต้ นทุนค่าใช้ จ่าย ที่เป็ นส่วนแบ่งจากค่า
- ผู้สนใจเข้ ามาร่วมลงทุนกับระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงิน
โดยสาร ให้ กบั พนักงานขับรถและพนักงาน สด ขสมก. เพราะต้ องการข้ อมูลผู้ใช้ บริการ ที่อยูใ่ นระบบ
เก็บค่าโดยสาร
- ผู้ใช้ บริการเพิ่มขึ ้นมีรายได้ จากค่าโดยสารเพิ่มขึ ้น
- พนักงานเก็บค่าโดยสารลดลง ขสมก มีรายได้ เพิ่ม
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3. ผลการวิเคราะห์ PESTEL Analysis
ปั จจัย
Political (P) ปั จจัยด้ าน
การเมือง
Economic (E) ปั จจัยด้ านการ
เศรษฐกิจ
Social (S) ปั จจัยด้ านสังคม
Technology (T) ปั จจัยด้ าน
เทคโนโลยี
Environment (E) ปั จจัยด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
Legal (L) ปั จจัยด้ านกฎหมาย

ผลกระทบ
ความไม่ชดั เจนของนโยบายภาครัฐในการนามาปฏิบตั ิเรื่ องตัว๋ ร่วม
ผู้ใช้ บริการส่วนมากเป็ นผู้มีรายได้ น้อย จึงไม่อยากนาเงินมาไว้ ที่บตั ร
อิเล็กทรอนิกส์
ทัศนคิติ และวัฒนธรรม ยังไม่ไว้ ใจระบบการชาระเงินค่าโดยสารแบบไร้
เงินสด
เทคโนโลยียงั ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร บางพื ้นที่เครื่ อง EDC ไม่สามารถใช้ ได้
เนื่องจากเป็ นจุดอับสัญญาน
บริเวณพื ้นที่ใกล้ สนามบิน ใต้ สะพานข้ ามแยกต่างๆ หรื อเขตก่อสร้ างตึก
สูงๆ เป็ นปั จจัยทาให้ การรับสัญญานไม่เสถียร
กฎหมายเรื่ องการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก ขสมก. ดาเนินธุรกิจด้ านการ
ขนส่ง ไม่ใช่ด้านพานิชย์ ทาให้ มีข้อจากัดในเรื่ องการเติมเงินเข้ าบัตร
อิเล็กทรอนิกส์

จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในส่วนสาคัญสาหรับการนาไปพัฒนากลยุทธ์ คือ เครื่ องอ่าน
บัตร EDC และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ รับการสนับสนุนจาก ธ.กรุ งไทย และบัตรดังกล่าวสามารถใช้ ได้ กับรถ
โดยสาร ขสมก.ทุกสายทุกคัน ซึ่ง ถือเป็ นจุดแข็ง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ ม สังคมไร้ เงินสด ถือเป็ น
โอกาสที่ ดีสาหรั บ การพัฒนากลยุทธ์ พร้ อมกับการวิเคราะห์ Business Model Canvas ที่ เ ป็ น ปั จจัยในการ
ออกแบบกลยุทธ์ ซึง่ กิจกรรมหลัก คือการเพิ่มปริมาณผู้ใช้ ให้ มากขึ ้น โดยการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ใช้ บริการให้
มีความพึงพอใจกับระบบ และวิเคราะห์ PESTEL Analysis ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับการพัฒนาระบบ ที่
หลักๆ คือ เทคโนโลยีของเครื่ อง EDC ยังไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควรและสภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่ที่ส่งผลกระทบกับ
ความไม่ เ สถี ย รของสั ญ ญาน ดั ง นั น้ จึ ง น าผลวิ เ คราะห์ SWOT , Business Model Canvas และ PESTEL
ดังกล่าว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย TOWS MATRIX เพื่อกาหนดกลยุทธ์
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย TOWS MATRIX จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis Business
Model Canvas และ PESTEL Analysis ของระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) จึงนาผลมากาหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS MATRIX ดังนี ้
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ประเภทกลยุทธ์
กลยุทธ์เชิงรุก
(SO Strategy)

กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน (ST
Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ ไข
(WO Strategy)

กลยุทธ์เชิงรับ
(WT Strategy)

กลยุทธ์ TOWS MATRIX
S1+O1 ขสมก. ร่ วมมือกับ ธนาคารกรุ งไทยร่ วมพัฒนาระบบเครื่ องอ่านบัตร EDC ให้
สามารถติดตั ้งประจาบนรถโดยสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงาน
ประจารถ พร้ อมรองรับการใช้ ตวั๋ ร่วมกับระบขนส่งทุกประเภท
S2+O2 จัดทาแผนการส่งเสริ มการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ ของ ขสมก. ที่ปัจจุบนั ใช้ ได้ กบั
รถโดยสาร ขสมก. ทุกคัน เพื่อจูงใจให้ ผ้ ใู ช้ บริการหันมาใช้ ระบบการชาระค่าโดยสารแบบ
ไร้ เงินสด ส่งผลให้ ต้นทุนบริหารจัดการด้ านเงินสดลดลง
S3+T5 พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์รับสัญญาน เพื่อเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ
โดยเฉพราะสถานที่ที่เป็ นจุดอับสัญญาณ
W2+O3 จัด ท าแผนประชาสัม พัน ธ์ ให้ ทัน สมัย น่ า สนใจ ในเรื่ อ งระบบการใช้ บัต ร
อิเล็กทรอนิกส์ กับรถโดยสาร ขสมก. พร้ อมช่องทางการเติมเงินเข้ าบัตร ให้ ทั่วถึงและ
มากขึน้ โดยอาจใช้ สถานการณ์ ปัจจุบัน กรณี การระบาดของเชือ้ โควิค – 19 ที่ควร
หลีกเลี่ยงการชาระด้ วยเงินสด ด้ วยการสัมผัส
W3+T2 ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ข้ อ กฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สอดคล้ อง เพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมให้ กับ
ผู้ใช้ บริ การ และการให้ ผลตอบแทนกับพนักงานผู้ขายบัตร สาหรับเป็ นแรงจูงใจในการ
เลือกมาใช้ บริการระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด

ขัน้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห์กลยุทธ์ ( Strategic Analysis )
ข้ อมูลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ,Business Model Canvas, PESTEL Analysis TOWS
MATRIX และใช้ หลัก Marketing Mix : 7Ps ที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้ศึกษาวิจยั จึงได้ นามาพัฒนามาและสร้ างกล
ยุทธ์ ในการบริ หารจัดการระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.)
โดยกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ได้ ดงั นี ้
ประเภท
กลยุทธ์ ท่ใี ช้
ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ 1. ขสมก.ร่ ว มกับ ธนาคารกรุ ง ไทย (หรื อ ธนาคารอื่ น ๆ) พัฒ นาอุป กรณ์ ระดับองค์กร+
เชิงรุก สาหรับชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ทดแทน เครื่ องชาระเงิน EDC แบบ หน้ าที่
พกพา เช่น
1.1 ปรั บ ขนาดเครื่ อ ง EDC แบบพกพา ให้ มี ข นาดเล็ ก ลง สาหรั บ ให้ ระดับหน้ าที่
พนักงานผู้ปฏิบตั ิได้ พกพาสะดวก ไม่สร้ างความลาบากในการใช้ งาน (กล
ยุทธ์นี ้มุ่งเน้ นไปที่พนักงานผู้ปฏิบตั ิ)
1.2 ปรั บ รู ป แบบเครื่ อ ง EDC แบบพกพา ให้ เ ป็ น แบบติ ด ตัง้ บนตัวรถ ระดับองค์กร+
(ติดตั ้งบริ เวณทางขึ ้น - และทางลงของรถโดยสาร) สอดคล้ องกับระบบ Eหน้ าที่
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ประเภท

กลยุทธ์ ท่ใี ช้
Ticket สอดคล้ องกับแผนพื ้นฟูกิจการ ขสมก. ที่กาหนดตาม TOR รถ
โดยสารใหม่ต้องติดตั ้งระบบ E-Ticket มาพร้ อมตัวรถโดยสาร เพื่อความ
สะดวกในการใช้ งาน ทังเรื
้ ่ องความเสถียรของสัญญาณ พลังงานในการใช้
งาน
1.3 สร้ าง Application ของหน่วยงาน ให้ ผ้ ูใช้ บริ การดาวโหลดติดตั ้งบน
สมารท์โฟน สาหรับชาระค่าโดยสาร และเติมเงินเข้ าระบบ โดยวิธีชาระค่า
โดยสารผ่ า น Application ในรู ป แบบ QR Code ซึ่ ง QR Code ที่ ไ ว้
สาหรับชาระค่าโดยสารดังกล่าว จะติดไว้ ภายในรถโดยสาร ขสมก. เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
2. จัดทาแผนส่งเสริ มการใช้ งานกับระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด
เพื่อนาไปใช้ ดาเนินการ
2.1 ด้ านผู้ใช้ บริการจัดโปรโมชัน่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. เช่น
กรณี ซือ้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ใหม่ (ราคาเดียว)ราคาบัตร 50
บาท จ่ายเงินเพียง 40 บาท
กรณี เติมเงินในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. รับส่วนลด
เติมเงิน 900 บาท จานวนเงินเข้ าบัตร 1,000 บาท
เติมเงิน 450 บาท จานวนเงินเข้ าบัตร 500 บาท
เติมเงิน 90 บาท จานวนเงินเข้ าบัตร 100 บาท
2.2 ด้ านพนักงานผู้ปฏิบตั ิจดั ผลประโยน์ตอบแทนให้ กับพนักงานผู้ขาย
บัตร และพนักงานที่มียอดผู้ใช้ บริ การการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงิน สด
จานวนมาก โดยให้ ผลตอบแทนเป็ นเปอร์ เซ็นต์การขายบัตรและจานวน
ผู้ใช้ บริการระบบ
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Application
BMTA

QR Code ชาระค่ าโดยสาร ติดไว้ ภายในรถ
โดยสาร ขสมก.

ผู้ใช้ บริการสแกน
จ่ ายชาระค่ าโดยสาร
ผ่าน QR Code

ผู้โดยสารเลือกประเภท รถโดยสาร ขสมก. และกดชาระค่ าโดยสารตาม

ระยะทาง
ภาพที่ 3 ขันตอนการใช้
้
งานของ Application ของหน่วยงาน สาหรับชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด
ประเภท
กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน

กลยุทธ์เชิง
แก้ ไข

กลยุทธ์ ท่ใี ช้
ให้ ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอื่นๆ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบระบบ
) จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์รับสัญญาน เพื่อเพิ่มความ
เสถี ย รของสัญ ญาณ โดยเฉพาะสถานที่ ที่ เ ป็ น จุด อับ สัญ ญาณกับผู้
ให้ บริการสัญญาณหรื อกรณีสญ
ั ญาณไม่ดีขึ ้นอาจเปลี่ยนเจ้ าผู้ให้ บริ การ
สัญญาณ โดยคัดเลือกผู้ให้ บริการที่มีสญ
ั ญาณดีที่สดุ
จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ ให้ ทนั สมัย น่าสนใจ ในเรื่ องระบบการชาระค่า
โดยสารแบบไร้ เงินสด โดยการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ กับรถโดยสาร ขส
มก. พร้ อมช่องทางการเติมเงินเข้ าบัตร ให้ ทวั่ ถึงและมากขึ ้น โดยอาจใช้
สถานการณ์ ปั จ จุ บัน กรณี การระบาดของเชื อ้ โควิ ค – 19 ที่ ค วร
หลีกเลี่ยงการชาระด้ วยเงินสด ด้ วยการสัมผัส
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ประเภท

กลยุทธ์เชิง
รับ

กลยุทธ์ ท่ใี ช้
1) การประชาสัมพันธ์ เรื่ องระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด
โดยการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ กับรถโดยสาร ขสมก. โดยการลงทุนจัดทา
โฆษณาประชาสัมพันธ์
- ภายในและภายนอกรถโดยสาร ขสมก. และบริเวณป้ายรถโดยสาร
- สื่ อ ออนไลน์ ต่ างๆ เช่ น เว็ ป ไซค์ เฟสบุค วารสารของ ขสมก.
(วารสารล้ อหมุน)
2) การเพิ่มช่องทางการเติมเงินในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.โดยการ
ติดตั ้งจุดเติมเงินในป้ายโดยสารที่สาคัญ และประสานความร่ วมมือกับ
ผู้ประกอบธุรกิจการเติมเงิน เช่น ตู้เติมเงินบุญเติม เคาเตอร์ เซเวนอีเลฟ
เว่น
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องและ
สอดคล้ องกับการนาระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด กรณี
1) การจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมให้ กบั ผู้ใช้ บริการ
2) การให้ ผลตอบแทนกับพนักงานผู้ขายบัตร
3) การทา Application ของ ขสมก.สาหรับชาระค่าโดยสารผ่านบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ระดับกลยุทธ์

ระดับองค์กร +
ธุรกิจ + หน้ าที่

ประโยชน์ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จะได้ รับหลังจากการดาเนินการการพัฒนากลยุทธ์ ในการ
บริหารจัดการระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แล้ ว
1. การบริหารจัดการด้ านตัว๋ ม้ าน จะสามารถลดต้ นทุนของหน่วยงานได้ ตามตาราง
เปรี ยบเทียบการใช้ ตวั๋ ม้ วนในปี งบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการลดต้ นทุนการใช้ ตวั๋ ม้ วนใน 1 เขตการเดินรถ
ปี งบประมาณ 2563
% การชาระเงินผ่านเครื่ อง (EDC) สามารถลดต้ นทุนตัว๋ ได้ เป็ นจานวน (บาท)
จานวนตัว๋ ทีใ่ ช้ /ปี /เขตการเดินรถ
10 %
15 %
20 %
25 %
(ใบละ 0.185)
(3,267,810.10) (4,901,715.15) (6,535,620.20) (8,169,525.25)
32,678,1016,045,448.68604,544.86.906,817.30.- 1,209,089.73.- 1,511,362.17.-
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการลดต้ นทุนการใช้ ตวั๋ ม้ วนรวม 8 เขตการเดินรถ
ปี งบประมาณ 2563
% การชาระเงินผ่านเครื่ อง (EDC) สามารถลดต้ นทุนตัว๋ ได้ เป็ นจานวน (บาท)
จานวนตัว๋ ทีใ่ ช้ /ปี
10 %
15 %
20 %
25 %
(ใบละ 0.185)
(26,142,480.80) (39,213,712.20) (52,284,961.60) (65,356,202)
261,424,808.48,363,589.48.4,836,358.95.- 7,254,536,757.- 9,672,717.90.- 12,090,897.40.หมายเหตุ ต้ นทุนตัว๋ ที่ใช้ ต่อใบๆละ 0.185 บาท
2. การบริหารจัดการด้ านบุคลากร (พนักงานเก็บค่าโดยสาร) ซึง่ ปั จจุบนั มีจานวนประมาณ
6,000 คน เฉลี่ยเงินเดือนต่อคนประมาณ 20,000 บาท จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายด้ านเงินเดือนได้ กรณี พนักงาน
เก็บค่าโดยสารเกษี ยณอายุ หน่วยงานจะไม่รับพนั กงานเก็บค่าโดยสารใหม่ทดแทน ซึ่งเป็ นการลดต้ นทุนด้ าน
พนักงาน
ตารางที่ 3 ต้ นทุนเงินเดือนพนักงานเก็บค่าโดยสารใหม่ ล่วงหน้ า 3 ปี
พนักงานเก็บค่า
โดยสารเกษียณอายุ
เฉลี่ยปี ละ

พนักงานเก็บค่าโดยสารใหม่
ทดแทน

200

200

เงินเดือน/
คน
10,150.-

เงินเดือน/
คน/ปี

รวมเงินต้ นทุนเงินเดือน

1 ปี
2 ปี
3 ปี
121,800.- 24,360,000 48,720,000 73,080,000

จากตารางพบว่ า กรณี ขสมก. ใช้ ร ะบบช าระค่ า โดยสารแบบไร้ เงิ น สดในรู ป แบบ E-Ticket หรื อ
Application จะไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสารปฏิบตั ิหน้ าที่บนรถ จึงไม่จาเป็ นต้ องรับพนักงานดังกล่าวใหม่ และใน
แต่ละปี จะมีพนักงานเก็บค่าโดยสารเกษี ยณอายุ เฉลี่ยประมาณ 200 คนต่อปี ทาให้ ขสมก. สามารถลดต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายด้ านเงินเดือนได้ ปีละประมาณ 24 ล้ านบาท ซึ่งถ้ าคานวณล่วงหน้ าไปอี กประมาณ 3 ปี ขสมก.จะ
สามารถลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายกับบุคลากร (พนักงานเก็บค่าโดยสาร) ได้ จานวนประมาณ 73 ล้ านบาท
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
เมื่อทาการวิเคราะห์ SWOT Analysis กับ PESTEL Analysis จากข้ อมูลปั ญหา - อุปสรรค และปั จจัย
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องที่ใช้ ระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด และนามากาหนดกลยุทธ์ ในรูปแบบ
TOWS Matrix กับ Marketing Mix : 7Ps จึงได้ กลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการชาระค่าโดยสาร
แบบไร้ เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็ นระดับกลยุทธ์ ดังนี ้
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1. กลยุทธ์ระดับองค์กร
1.1 จัดทาแผนพัฒนาปรั บปรุ งและเพิ่มอุปกรณ์ รับ สัญญาน เพื่อเพิ่มความเสถี ยรของสัญญาณ
โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็ นจุดอับสัญญาณ กับ ผู้ให้ บริ การสัญญาณหรื อกรณีสัญญาณไม่ดีขึน้ อาจเปลี่ยนเจ้ าผู้
ให้ บริการสัญญาณ โดยคัดเลือกผู้ให้ บริการที่มีสญ
ั ญาณดีที่สดุ
1.2 พัฒนาอุปกรณ์สาหรับชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ทดแทน เครื่ องชาระเงิน EDC แบบพกพา
ให้ มีความสะดวก เหมาะกับการใช้ งานบนรถโดยสาร ขสมก.
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
2.1 จัดทาแผนส่งเสริมการใช้ งานกับระบบชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด โดยการ
จัดโปรโมชัน่ บัตรเล็ดทรอนิกส์ ขสมก.
2.2 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ ให้ ทนั สมัย น่าสนใจ ในเรื่ องระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด
โดยการใช้ บตั รอิเล็กทรอนิกส์ กับรถโดยสาร ขสมก. พร้ อมช่องทางการเติมเงินเข้ าบัตร ให้ ทวั่ ถึง
3. กลยุทธ์ระดับหน้ าที่
3.1 จัดผลประโยน์ตอบแทนให้ กับพนักงานผู้ขายบัตร และพนั กงานที่มียอดผู้ใช้ บริ การการชาระค่า
โดยสารแบบไร้ เงินสดจานวนมาก โดยให้ ผลตอบแทนเป็ นเปอร์ เซ็นต์การขายบัตรและจานวนผู้ใช้ บริ การระบบ
แบบขันบั
้ นได เช่น ขายได้ จานวนมาก ผลตอบแทนที่ได้ รับจะได้ มากเช่นกัน เป็ นต้ น
3.2 จัดทาแผนการสื่อสารสร้ างความเข้ าใจกับพนักงานเข้ าใจ กรณีนาระบบการชาระค่าโดยสารแบบ
ไร้ เงินสดมาใช้ ทดแทนตั๋วม้ วน ว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับตาแหน่งหน้ าที่การงาน คือ พนักงานเก็บค่าโดยสาร
เพราะหน่วยงานมีตาแหน่งรองรับไว้ แล้ วสาหรับทดแทนและเปลี่ยนแปลง เช่น ปรับตาแหน่งเป็ นพนักงานขับรถ
ปรับเป็ นพนักงานขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก และเติมเงินเข้ าบัตร เป็ นต้ น
ผู้ศึกษามีเป้าหมายในการนากลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ ข้างต้ นไปพัฒนาใช้ บริ หารจัดการระบบการชาระค่า
โดยสารแบบไร้ เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อเพิ่มจานวนผู้ใช้ บริ การให้ มากขึ ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนของการใช้ ตวั๋ ม้ วนและการบริหารจัดการด้ านบุคลากร(พนักงานเก็บค่าโดยสาร)
ข้ อเสนอแนะ
1. กลยุทธ์และกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้ บตั รชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด
บางอย่าง ไม่สามารถจะดาเนินการได้ ทนั ที เนื่องจากอาจจะมีปัญหากระทบกับระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฎหมาย
ของหน่วยงาน
2. การปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงินสด ที่จะนามาใช้ กับองค์การผู้บริ หาร
หรื อผู้เกี่ยวข้ อง ต้ องคานึงถึง พนักงานผู้ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีผลกระทบโดยตรง จาเป็ น
การสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องความมัน่ คงของตาแหน่งงาน มีแผนรองรับการเปลี่ยนตาแหน่งที่ชดั เจน และเป็ น
ธรรมกับพนักงาน
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้ได้ นาเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โครงการ
ครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. ด้ วยระบบจองตัว๋ ออนไลน์ โดยวิเคราะห์ปัญหา SWOT Analysis
วิ เ คราะห์ ผัง ก้ างปลา (Fish Bone Diagram) ปั ญ หาโครงการครอบครั วสุข สัน ต์ไหว้ พระ 9 วัด ขสมก. การ
รวบรวมข้ อมูลสถิติรายได้ มาวิเคราะห์ นาข้ อมูลรายได้ ผลการดาเนินงานในช่วงปี 2562 มาเปรี ยบเทียบกับในปี
2563 เพื่อวิเคราะห์ผลต่างในการลดลงของรายได้ ค่าบริ การ การรวบรวมข้ อมูลสถิติจานวนผู้ใช้ บริ การนามา
วิเคราะห์ จานวนผู้ใช้ บริ การผลการดาเนินงานในช่วงปี 2562 มาเปรี ยบเทียบกับในปี 2563 รายได้ ปี 2562 มี
รายได้ 15,847,677.00 ล้ านบาท รายได้ ปี 2563 • 4,274,504.00 ล้ านบาท ส่วนต่างที่ลดลง 11,573,173 ล้ าน
บาท เพื่อวิเคราะห์ผลต่างในการลดลงของจานวนผู้ใช้ บริ การ พบว่า ผู้ใช้ บริ การมีจานวนลดลง โดยมีปัจจัย
ภายนอกที่ส่งกระทบและมิอาจควบคุมได้ มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส โควิด 19 จากนันได้
้
วิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจานวนผู้โดยสารที่ลดลงแล้ ว จะเห็นได้ ว่าช่องทางการจาหน่ายตัว๋
รูปแบบเดิมเสี่ยงที่ผ้ โู ดยสารจะไม่ใช้ บริการ หรื อจานวนผู้ใช้ บริการลดลง
ดังนันกลยุ
้
ทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ
ขสมก. ด้ วยระบบจองตั๋วออนไลน์ นาแพลตฟอร์ มของ Google Form มาใช้ ในการวิจัย ไม่มีค่าใช้ จ่ายทาให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพลดค่าต้ นทุนในการวางระบบจองตัว๋ ออนไลน์ ประชาชน ผู้ใช้ บริ การได้ รับความ
สะดวก เพิ่มทางเลือกในการเข้ าใช้ บริ การมากยิ่งขึ ้น ลดความเสี่ยง ลดเวลาการเดินทางมาซื ้อตัว๋ โดยสารที่ อู่
บางเขน และสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจากชาระค่าโดยสารล่วงหน้ า
Abstract
This article presents the study case about the strategy to increase efficiency of the channel
of ticket selling in the project of a happy family trip of visiting 9 temples of Bangkok Mass Transit
Authority by using online channel. The SWOT Analysis and Fish Bone Diagram of the problem of this
project are analyzed in this study case. The gathered statistic of revenue is analyzed by using revenue
report of 2019 to compare to revenue report of 2020. This is to analyze difference of difference of
757

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

reduction of service income. The gathered statistic of numbers of passengers is analyzed. The
numbers of passengers in 2019 is compared to the numbers of passengers in 2020. The revenue of
2019 was 15,847,677.00 baht and it was 4,274,504.00 in 2020. The amount of decreased revenue
was 11,573,173 baht. The analysis of difference of reduction of numbers of passenger is done. It was
found that the numbers of passengers reduced. There is external factor that has impact and is unable
to control. It is from the spread of COVID-19. From analyzing the problem of risk that affects the
decreased numbers of passengers, it shows that the old channel of ticket selling is risky that the
passenger will not use the service, or the numbers of passengers will reduce. Therefore, the project
of a happy family trip of visiting 9 temples of Bangkok Mass Transit Authority needs to bring the
strategy to increase efficiency of ticket selling channel by using online channel to reduce risk and
take the data to manage with ticket selling process in current time.
Therefore, the strategy that increases efficiency of ticket selling channel in happy family trip
of visiting 9 temples project of Bangkok Mass Transit Authority is using online channel of google form
to use in the research. It does not have cost for using this platform; therefore, it helps Bangkok Mass
Transit Authority to reduce cost of setting online ticket system. The passengers receive the
convenience, and it provides more options to access into services, reduces risks, reduces time to
travel to buy ticket at Bangkhen bus depot and increases cash flow from advance payment.
บทนา
ด้ ว ยในปั จจุบัน ขสมก.หน่ ว ยงานรั ฐวิ สาหกิจ อยู่ภายใต้ ก ารกากับ ควบคุมของกระทรวงคมนาคม
ให้ บริ การเดินรถโดยสารสาธารณะ ให้ บริ การประชาชนจัดเดินรถในเส้ นทางในกรุงเทพและปริ มณฑล นอกจาก
การให้ บริการด้ านเดินรถโดยสารในเส้ นทางปกติแล้ ว ขสมก.จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัด กับ ขส
มก. ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริ มให้ ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยได้ ท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพ ปริมณฑล
และจังหวัดใกล้ เคียง แบบไปเช้ า -เย็นกลับ ให้ บริ การในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดย
ให้ บริการจัดเดินรถโดยปรับอากาศ 35 ที่นงั่ และจัดเดินรถในเส้ นทาง สถานที่สาคัญเป็ นที่ศรัทธา เลื่อมใส และ
จุดสาคัญในจังหวัดนัน้ ซึ่งในปั จจุบนั ให้ บริ การ 13 จังหวัด เปิ ดจาหน่ายตัว๋ ตั ้งแต่เวลา 05.30 – 08.00 น. โดย
ช่องทางการจาหน่ายตั๋ว เพียงช่องทางเดียวคือ ผู้โดยสารเดินทางมาซื ้อตั๋วที่หน้ างานอู่บางเขน เลือกเส้ นทาง
จังหวัดที่ต้องการไปชาระเงินกับพนักงานจาหน่ายตัว๋ แล้ วขึ ้นรถภายในวันนัน้
ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานพบว่าจานวนผู้โดยสารลดลงเกิดจากความไม่มนั่ ใจ
ในการเดินทางเนื่องจากช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โดยสารมีเพียงช่องทางเดียว ผู้โดยสารต้ องเดินทางไปซื ้อตัว๋
โดยสารที่อู่บางเขนแล้ ว ขึน้ รถโดยสารเพื่อเดินทางในวันนัน้ ทาให้ เกิดความเสี่ยงที่ไม่ได้ เดินทางในเส้ นทางที่
เลือกหรื อตั ้งใจไว้ เนื่องจากจานวนผู้โดยสารที่เดินทางในจังหวัดนัน้ ๆ มีจานวนน้ อยไม่ สามารถออกให้ บริการได้
ไม่ค้ ุมกับค่าใช้ จ่าย ทาให้ ต้ องเปลี่ยนเส้ นทางหรื องดการเดินทาง ทาให้ ผ้ โู ดยสารเกิดความไม่มนั่ ใจในการใช้
บริ การ ส่งผลการวางแผนรถโดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ไม่สามารถจัดการได้ ปั จจัย
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สภาพอากาศที่ไม่เอือ้ อานวย และไม่มีช่องทางอื่นในการเข้ าถึงการจองตั๋วโดยสาร ส่งผลกระทบกับรายได้
โครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัด กับ ขสมก.ลดลง นอกจากนันแล้
้ วพบว่าการการจัดการบริหารการเดิน
รถประสบปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โครงการ
ครอบครั วสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. ด้ วยระบบจองตั๋วออนไลน์ ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย SWOT
Analysis และน าแพลตฟอร์ ม Google From เข้ า มาจัด การในระบบจองตั๋ว ออนไลน์ เพื่ อ น าผลวิ จัย เสนอ
ผู้บริหารเป็ นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจาหน่ายตัว๋ และเพิ่มทางเลือกให้ ประชาชนผู้ใช้ บริการเข้ าถึง
มากขึ ้น ช่วยให้ ยอดการจาหน่ายตัว๋ เพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ รายได้ เพิ่มขึ ้น
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายตัว๋ และอานวยความสะดวก โครงการไหว้ พระ 9 วัด กับ ขสมก.
2. นานวัตกรรมสร้ างมูลค่าเพิ่ม Value ให้ กบั องค์การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
3. สามารถนา Demand จานวนผู้ใช้ บริการมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ าผู้ใช้ บริการและยังนามาพัฒนาต่อยอด
ในการให้ บริการในอนาคต
4. เพื่อลดปั ญหาความเสี่ยงในการจัดการบริหารการเดินรถที่ไม่ค้ มุ ค่าใช้ จ่าย
งานวิจัยและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดระบบการจองตัว๋ เครื่ องบินออนไลน์ (Computer Reservation Systems: CRSs) ระบบสารอง
ที่นั่งของการบินไทย เดิมการบินไทยมีระบบสารองที่นั่งของตนเอง คือระบบรอยัล (Royal System) โดยใน
ระยะแรก ผู้โดยสารที่ต้องการสารองที่นั่งต้ องติดต่อโดยตรงกับการบินไทย ต่อมาได้ มีการปรั บเปลี่ยนแผน
ทางการตลาดทาให้ เกิดตัวแทนจาหน่าย (Travel Agent) ขึน้ ซึ่งตัวแทนจาหน่ายตั๋วได้ เข้ ามามีบทบาทและมี
อานาจในการตัดสินใจซื ้อที่นงั่ ของสายการบินมากขึ ้น
ทัง้ นีก้ ารสารองที่นั่งผ่านตัวแทนจาหน่าย นับวันจะมีแนวโน้ มสูงขึน้ เพราะสมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (The International Air Transport Association : IATA) และสายการบินต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยได้ พยายามผลักดันงานด้ านสารองที่นงั่ และออกบัตรโดยสารให้ ดาเนินการโดยตัวแทนจาหน่ายให้
มากขึ ้น ระบบสารองที่นงั่ ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computerize Reservation System: CRS) เกิดจากกลุ่มสายการ
บินและกลุ่มร่ วมกันพัฒนา เพื่อใช้ เป็ นกลยุทธ์ในด้ านการจัดจาหน่ายอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเป็ นการกระจายการ
ขายไปยังตัวแทนจาหน่ายทั่วโลก ด้ วยความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุ บันทาให้ CRS แต่ระบบเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการสารองที่นงั่ สายการบิน อาทิ การจองห้ องพักโรงแรม รถเช่า การจองที่นั่ง
รถไฟ ฯลฯ ซึ่ ง เป็ น ลัก ษณะที่ เ รี ย กว่ า การส ารองที่ นั่ง แบบเบ็ ด เสร็ จ ( Global Distribution System: GDS)
ปั จ จุบัน ทั่ว โลกมี ร ะบบสารองที่ นั่ง ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ (CRS) ที่ สาคัญ ดัง นี ้ Sabre เป็ น ระบบสารองที่ นั่ง ที่
สมบูรณ์ ออกแบบมาเพื่อการเดินทางขององค์กรใช้ ประโยชน์จาก AI ช่วยให้ การวางแผนการเดินทางของลูกค้ า
และกลุ่มองค์กรให้ มีความสะดวกและง่ายขึ ้น ทังบริ
้ ษัทฯตัวแทนสายการบิน ที่ให้ บริ การได้ อย่างครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วในการออกตัว๋ เครื่ องบินให้ กบั ลูกค้ า
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทางานนันต้
้ องมีองค์ประกอบ
2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ทางานกับโครงสร้ างการทางาน สาหรับในเรื่ องของคนทางานจะต้ องมีแนวคิดการปฏิบตั ิตวั
759

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ในการทางานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนัน้ คนทางานที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลกั ษณะดังนี ้ (สมพิศ สุข
แสน, 2556) 1) ความฉั บ ไว หมายถึ ง การใช้ เ วลาได้ อ ย่ า งดี ที่ สุด รวดเร็ ว ไม่ ท างานล่ า ช้ า นั่น คื อ คนที่ มี
ประสิทธิภาพ ควรทางานให้ เสร็จตามกาหนดเวลา หรื องานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้ องการความรวดเร็ว ดังนัน้
ผู้ให้ บริ การจะต้ องสร้ างวัฒนธรรมการให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จจุดเดียว (One Stop Service) 2) ความถูกต้ อง
แม่นยา หมายถึง การผิดพลาดในงานน้ อย มีความแม่นยาในกฎ ระเบียบ ข้ อมูล ตัวเลข หรื อสถิติต่าง ๆ ไม่
เลินเล่อจน ทาให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กร 3) ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ ในงานดี รู้ จักศึกษาหา
ความรู้ในเรื่ องงานที่ทาอยู่ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทังการเรี
้
ยนรู้ ด้ วย
ตนเอง องค์ ก ร ผู้ อื่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ต้ น และสามารถน าความรู้ นัน้ มาปรั บ ปรุ ง การท างานให้ ดี ขึ น้ 4)
ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรื อรู้รอบด้ าน การเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการทางานสูง จะทางานผิดพลาด
น้ อย สมควรที่องค์กรจะต้ องรักษาบุคคลเหล่านี ้ ให้ อยู่กับองค์กรให้ นานที่สดุ เพราะคนเหล่านี ้จะทาให้ องค์กร
พัฒ นาได้ เร็ ว 5) ความคิด สร้ างสรรค์ หมายถึ ง การคิ ด ริ เ ริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ๆ มาใช้ ในองค์กร เช่ น คิ ด ระบบการ
ให้ บริการที่ลดขันตอน
้
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็ นต้ น
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ผู้ศกึ ษาได้ จดั ทากระบวนการวิจยั เพื่อกาหนดวางแผนแนวทางในการวิจยั เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตลอดจนการทดสอบเครื่ องมือและสรุปผลการวิเคราะห์ ดังภาพแบบแสดงแผนภูมิวิธีการศึกษาวิจยั
• ปั ญหาผู้โดยสารลดลง
• ช่องทางการจาหน่ายตัว๋
• ตอบสนองควาต้ องการ

• แพลตฟอร์ ม Google Form
• การทดสอบเครื่ องมือAdmin
ระบบหลังบ้ าน

ศึกษา
ปั ญหา

การ
วิเคราะห์
ปั ญหา

เครื่องมื
อวิจัย

ผลการ
ศึกษาวิจัย

• SWOT Analysis
• วิเคราะห์ผงั ก้ างปลา
(FishBoneDiagram)

• ผู้โดยสารเพิ่มขึ ้นด้ วยช่อง
ทางการจาหน่ายตัว๋
ออนไลน์ 41%

ภาพที่ 3 แบบแสดงแผนภูมิ วิธีการศึกษา
เครื่องมือวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือ Google Form สร้ างออกแบบข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ โู ดยสารทาการกรอกข้ อมูลรายละเอียด
ได้ สร้ างแผนภาพกระแสข้ อมูล (Data Flow Diagram) โดยที่ในบทความนีจ้ ะนาเสนอเพียงการสร้ าง Google
Form ตามภาพประกอบ ดังนี ้
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ภาพที่ 4 การสร้ างข้ อมูล Google Form

ภาพที่ 5 แผนผังรูปภาพรถโดยสาร ระบุเลือกที่นงั่

ภาพที่ 6 เพิ่มไฟล์อบั โหลดการชาระเงิน
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การทดสอบเครื่องมือวิจัย Admin ระบบหลังบ้ าน
การดูระบบจองตัว๋ ออนไลน์จาก Admin ระบบหลังบ้ าน (Google Form) ข้ อมูลในการบันทึกการตอบ
กลับการจองที่สมบูรณ์ ของระบบจองตั๋วออนไลน์ Google Form ในแต่ละวันที่เดินทาง สามารถวิเคราะห์ใน
รู ปแบบของ Excle และรู ปแบบ กราฟ แผนภูมิ เพื่อให้ ร้ ู จานวนรถที่ให้ บริ การ , จานวนผู้โดยสารที่ใช้ บริ การ,
รายได้ ใ นการให้ บริ ก าร เก็ บ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ ไ ด้ อ ย่ า งแม่ น ย าและสามารถดู ไ ด้ แ บบ Real Time ดั ง รู ป
ภาพประกอบ

ภาพที่ 7 Admin กราฟข้ อมูลระบุเส้ นทาง จานวนผู้โดยสาร

ภาพที่ 8 รูปไฟล์การชาระเงิน
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ผลข้ อมูลทางสถิติ
1. ทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงานกลุ่มปฏิบัติการเดินรถสามารถจัดการวางแผนการเดินรถให้ สอดคล้ องการใช้ บริ การไม่
ส่งผลกระทบต่อการให้ บริการในเส้ นทาง
2. ผู้บริ หารได้ ทราบผลการดาเนินงาน สามารถปรับปรุ งและวางแผนการให้ บริ การในเส้ นทางใหม่หรื อเกิด
นโยบายในการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั องค์การ
3. หน่วยงานการเงินและการบัญชีสามารถทราบยอดรายได้ ล่วงหน้ าจากช่องทางการจาหน่ายตัว๋ ออนไลน์ และ
ไม่ต้องนาเงินสดเข้ าบัญชี
เมื่อสร้ าง Google Form เสร็ จนามาวางในแอปพิเคชั่นลิงค์ QR Code และเมื่อได้ QR Code ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านระบบจอแสดงผลบนรถโดยสาร ขสมก. ทุกคัน เพื่อสื่อสารให้ ผ้ โู ดยสารสามารถจอง
ผ่านระบบ QR Code เพียงแค่สแกนจากนันเข้
้ าระบบลิงค์ไปหน้ า Google Form ผู้โดยสารสามารถทาการจอง
ตัว๋ โดยสารโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัด กับ ขสมก. ได้ ทนั ทีที่อยู่บนรถโดยสาร ขสมก. ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษา
ได้ ทาการสร้ าง QR Code ระบบจองตั๋วออนไลน์ Google Form เข้ ามาใช้ จองในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดย
ประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ูใช้ บริ การสามารถจองตัว๋ โดยสารผ่านการแสกน QR Code ล่วงหน้ าและการจาหน่ายตัว๋
โดยสารหน้ างานอู่บางเขน ดังภาพประกอบที่ 9 เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 9 ระบบจองตัว๋ ออนไลน์ QR Code
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ระบบจองตัว๋ โดยสารออนไลน์ด้วย Google Form แสดงให้ เห็นจานวนปริมาณผู้โดยสาร จองเข้ ามาใน
ระบบ และสัดส่วนจานวนผู้โดยสารที่เดินทางมาซื ้อตัว๋ ที่อ่บู างเขน ดังภาพกราฟประกอบจานวนผู้โดยสารและ
รายได้ ค่าโดยสาร
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จานวนผู้โดยสาร
จองด้ วยระบบออนไลน์
เดินทางมาซื ้อตัว๋

41%

59%

ภาพที่ 10 กราฟแสดงจานวนผู้โดยสารในวันที่ 12 ส.ค. 63

รายได้ ค่าโดยสาร
จองด้ วยระบบออนไลน์
เดินทางมาซื ้อตัว๋

56,363
89,600

ภาพที่ 11 กราฟแสดงรายได้ ในวันที่ 12 ส.ค. 63
1. จากกราฟจานวนผู้โดยสาร และรายได้ แสดงให้ เห็นว่าผู้โดยสารที่จองตัว๋ ออนไลน์มากคิดเป็ น
41%ได้ รับความสนใจจากผู้โดยสาร เนื่องจากได้ รับความสะดวกสบาย ระบบการจอง
Google Form ทาให้ ผ้ โู ดยสารได้ เดินทางในเส้ นทางที่ต้องการ
2. รายได้ ค่าโดยสารได้ เพิ่มสภาพคล่องด้ วยกระแสเงินสดที่ผ้ โู ดยสารชาระเข้ ามาล่วงหน้ าก่อนวันเดินทาง คิด
เป็ น 39%
3. ขสมก. สามารถวางแผนการจัดการเดินรถในเส้ นทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จานวนรถโดยสารที่แน่นอน
และจัดการหมายเลขรถโดยสาร พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการ
ให้ บริการ
4. ทาให้ มีผ้ ใู ช้ บริการรายใหม่เพิ่มขึ ้นจากเข้ าถึงช่องทางจองตัว๋ ออนไลน์
สรุ ปผลและเสนอแนะ
1. เครื่ องมือเทคโนโลยีแพลตฟอร์ ม Google Form จึงเป็ นกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โดยสาร โครงการ
ครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก.
2. ระบบจองตัว๋ ออนไลน์ Google Form ลดความเสี่ยงของผู้โดยสารที่เดินทางมาซื ้อตัว๋ หน้ างานได้ มากถึง 77%
3. ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู ใ ช้ บ ริ ก ารโครงการครอบครั ว สุข สัน ต์ ไ หว้ พ ระ 9 วัด กั บ ขสมก.สร้ างพึ ง พอใจให้ กับ
ผู้ใช้ บริ การได้ เป็ นอย่างดี จึงนับได้ ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจาหน่ายตัว๋ โครงโครงการครอบครัว
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สุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. เป็ นช่องทางทางเลือกใหม่ให้ กับผู้โดยสารผู้ใช้ บริ การ ในเพจ Facebook
ไหว้ พระอู่บางเขนมีการแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้
1) กลุ่มประชาชนผู้ใช้ บริ การชื่นชอบ และชมเชย ในการทาระบบจองตัว๋ ออนไลน์โครงการครอบครัว
สุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. ได้ รับความสะดวกและได้ ที่นงั่ เส้ นทางที่ต้องการไปอย่างแน่นอน และไม่ทาให้
เสียเวลาในการตื่นเช้ าเพื่อเดินทางไปซื ้อตัว๋ โดยสารที่อ่บู างเขน โดยการ ผู้ใช้ บริการกดถูกใจเมื่อเจ้ าหน้ าที่โพสต์
การจองตัว๋ โครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. ผ่านระบบ QR Code คิดเป็ น 88 % ของจานวน
สมาชิกที่ติดตามเพจ Facebook ไหว้ พระอู่บางเขน และมีข้อเสนอแนะอยากให้ เลือกที่นั่งได้ แบบสายการบิน
เพื่อให้ ทราบว่าที่นงั่ ได้ ถกู จองไปแล้ วหรื อยัง
2) กลุ่มประชาชนผู้ใช้ บริการที่ไม่เห็นด้ วยกับระบบจองตัว๋ ออนไลน์โครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ
9 วัดกับ ขสมก. ให้ ความเห็นว่าควรใช้ ระบบเดิมคือการซือ้ ตัว๋ ที่อ่บู างเขนเหมือนเดิม ใครมาก่อนได้ ขึ ้นก่อน และ
มองว่าเป็ นรูปวัฒนธรรมดังเดิมไม่ควรให้ มีระบบการจองตัว๋ ออนไลน์เกิดขึ ้น คิดเป็ น 12 %
4. ผลการดาเนินงานในการจองตัว๋ โดยสารออนไลน์โครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก.ทาให้ ผ้ ู
อานวยเขตการเดินรถที่ 1และผู้บริ หาร หัวหน้ างาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน พึงพอใจในระบบการจองตั๋ว
โดยสารออนไลน์ ทาให้ ขสมก.มีจานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ ้น และมีกระแสเงินสดเข้ ามาระบบหมุนเวียนเพื่อให้
เกิดสภาพคล่อง อีกทังช่
้ วยลดปั ญหา และตอบสนองความต้ องการของผู้โดยสาร
ข้ อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแก้ ไข หรื อขอยื่นปรับปรุงแก้ ไข
กฤษฏีการการจัดตั ้งองค์การ พ.ศ 2519 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวเนือ่ งกับการขนส่ง
2. ในอนาคตผู้บริ หารพลักดันและสนับสนุนให้ เกิดบริ ษัทลูก เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ เป็ น
ตัวอย่างในการจัดตั ้งบริ ษัทลูกเชื่อมโยงโครงข่าย เมื่อเกิดบริ ษัทลูก องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ หรื อ
BMTA Travel ให้ บริ การโครงการไหว้ พระ 9 วัด ขสมก. หรื อผู้ให้ บริ การรถโดยสารแบบท่องเที่ยว จัดตั ้ง
บริ ษัทลูกในเครื อ ขสมก. เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งบุคคลให้ บริ การด้ านท่องเที่ยวตาม
โครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. และใช้ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจาหน่าย
ตั๋ว ด้ ว ยระบบออนไลน์ และการประชาสัมพัน ธ์ สื่อ ดิจิ ทัลขยายธุ ร กิจ น าระบบการจองตั๋วโดยสารที่ใช้
Software (ซอฟต์แวร์ ) เป็ นชุดคาสั่งหรื อโปรแกรม (Program) ที่เขียนขึ ้นสาหรับระบบการจองตั๋วโดยสาร
โดยเฉพาะ และบันทึกฐานข้ อมูลลูค้าในการใช้ บริ การ สะสมแต้ ม สมาชิก ส่วนลด ให้ ลูกค้ าติดตามสนใจ
มากขึน้ ทัง้ ลูกค้ ารายเก่า รายใหม่ ข้ อมูลในการใช้ บริ การสามารถนามาวิเคราะห์ พัฒนาเส้ นทางหรื อการ
ให้ บริการที่ดียิ่งขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึงการบริการที่ได้ รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ ้น
3. การสร้ างจุดแลนมาค์ Landmark ในเส้ นทางโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก. จัดหาจุด
แลนมาค์ Landmark สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของแต่ละจังหวัด และมีจดุ เช็คอิน Check-in ร้ านกาแฟ Cafe
ของฝากประจาจังหวัด สาหรั บถ่ายภาย ร่ วมกับร้ านค้ าอาหารอร่ อยพืน้ บ้ านในท้ องถิ่นนัน้ เที่ยว กิน ได้
ส่วนลด สร้ างรายได้ ธุรกิจหมุนเวียนให้ ชุมชน มีไกด์ซึ่ งเป็ นพนักงาน ขสมก. ที่ฝึกอบรมด้ านการพูดแนะนา
ให้ บริ การที่ดีเยี่ยมกับลูกค้ า และ Up Date เส้ นทางท่องเที่ยวจุดแลนมาค์ Landmark เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารรู้สึก
ถึงประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
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4. การต่อยอดกลยุทธ์ด้านการตลาดสร้ าง Application สาหรับการจองตัว๋ โดยสารโครงการครอบครัวสุขสันต์
ไหว้ พระ 9 วัดกับ ขสมก โดย Application จะทาให้ การเข้ าถึงข้ อมูลของประชาชนผู้ใช้ บริ การได้ ง่ายและ
สะดวก สามารถดูข้อมูลเส้ นทาง ร้ านค้ าอาหารที่อร่ อย ของฝาก ของที่ระลึก จุดสาคัญ และอ่านประวัติ
สถานที่น่าสนใจ เชื่อมโยงโคร่ งข่ายกับรถโดยสารสาธารณะที่ให้ บริ การเส้ นทางปกติ ขสมก. สามารถดูได้
จากสมาทโฟนผ่าน Application การสะสมแต้ ม
5. Rebranding หรื อ การปรับภาพลักษณ์องค์กร คือกลยุทธ์หนึ่งทางการตลาด โดยที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
ทาการปรับภาพลักษณ์หรื อรูปแบบธุรกิจใหม่ และนาไปสู่ก ารปฏิบตั ิในทุกมิติขององค์กร ด้ วยการสื่อสารที่
ชัดเจนต่อเนื่อง อาจมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์หรื อเปลี่ยนวิธีคิดของคนในองค์กร เพื่อให้ คนในองค์กรร่ วมกัน
ขับเคลื่อนแบรนด์ใหม่ให้ เข้ าถึง ตั ้งแต่พนักงานขับรถโดยสาร, พนักงานเก็บค่าโดยสาร ตลอดจนผู้บริ หาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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บทคัดย่ อ
บทความนีไ้ ด้ นาเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเติมก๊ าซ และลดค่า
ล่วงเวลาจากการเติมก๊ าซ ฝ่ ายการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพเขตการ เดินรถที่ 1 อู่รังสิต มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาค่าล่วงเวลาการเติมก๊ าซ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊ าซ โดยใช้ ผงั
ก้ า งปลา (Fish Bone Diagram) มุ่ง เน้ น การวิเ คราะห์ ปั ญ หาและสาเหตุ (causes and effect) แผนผัง แสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างปั ญหากับสาเหตุทงั ้ หมดที่ก่อให้ เกิดปั ญหา และระบุสาเหตุย่อยที่ส่งผลต่อปั ญหาหลัก
พร้ อมทัง้ ปรั บ ปรุ งและแก้ ไขปั ญหาเพื่ อเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการเติมก๊ าซและลดค่าล่ วงเวลาของ
พนักงาน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบบสอบถามและแบบสรุปการเติมก๊ าซ ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเติมก๊ าซ และลดค่าล่วงเวลาจากการเติมก๊ าซ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊ าซ
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จานวนรถโดยสารสาธารณะเข้ ามาใช้ บริการจานวน 5,983 คัน เฉลี่ย วันละ 193
คัน และ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ลดลง)จานวนรถโดยสารสาธารณะเข้ ามาใช้ บริ การจานวน 5,227 คัน
เฉลี่ย วันละ 187 คัน และสามารถลดค่าล่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ลดลง 360,609 บาท
และส่วนใหญ่พบว่า ค่าล่วงเวลาส่วนใหญ่ เกิดจาก การรอคอยการเติมก๊ าซในสถานี ที่ไม่มีการกาหนดรอบและ
เวลาในการเติม ส่งผลต่อค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถในการเติมก๊ าซหลังจากเวลาเลิกงาน
คาสาคัญ : กระบวนการเติมก๊ าซ; ค่าล่วงเวลา; เขตการเดินรถ; พนักงานขับรถ; รถโดยสารสาธารณะ
Abstract
This article presents a case study on improving the gas filling process and reducing the overtime cost spent in the process of Traffic Operation Department of Bangkok Mass Transit Authority, Area
of Traffic 1. The purpose of the research is to study about the issues on overtime cost spent on the gas
filling and improving the gas filling process by using the Fish Bone Diagram to analyze causes and
effects. The diagram showed the connection between all causes and effects and indicated minor
factors which lead to the occurrence of the main problems. At the same time, it improved and solved
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the problems to enhance the efficiency of the gas filling process and lessen the employees’ overtime
payment. The tool used to study were overall operation gas filling report and a survey from customers
in the area of traffic 1. As a result, having studied about improving the efficiency of the gas filling
process and reducing the overtime cost in the process, I succeeded in enhancing the efficiency of the
gas filling process. In January 2021, 5,983 public buses came for the service, 193 buses a day on
average. In February 2021, (the number decreased) 5,227 public buses came to receive the service,
187 buses a day. Moreover, the overtime cost between January and February was reduced at 360,609
baht. I found that the overtime cost was mostly caused by buses queuing up for the gas filling in the
station which has no scheduled round and time to receive the gas filling service. Consequently, that
leads to the overtime payment for the bus drivers who have to have the buses’ tank filled up after work
time.
Keywords: gas filling process; overtime pay; driving area; drivers; public transport bus
บทนา
องค์ ก ารขนส่ ง การขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ หรื อ ขสมก. เป็ นหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ห น้ าที่
ในการจัด บริ ก ารรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุ ง เทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุม ธานี สมุท รสาคร
สมุทรปราการ ซึง่ เส้ นทางการเดินรถโดยสารประจาทางร่วมบริการ ขสมก. มีทัง้ หมด 8 เขต สาหรับเขตการเดิน
รถที่ 1 เป็ นเขตการเดินรถชานเมือง ด้ านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยเดินรถผ่านถนนสายสาคัญ 3 สาย
คือ ถนนพหลโยธิน, ถนนวิภาวดี – รังสิต และ ถนนรามอินทรา ให้ บริการในพื ้นที่ปริมณฑลครอบคลุมพื ้นที่อาเภอ
เมืองปทุมธานี อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี และอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในปั จจุบนั มีการเดินรถ 3
ลักษณะ คือการเดินรถธรรมดาลักษณะพิเศษ (รถครี ม – แดง) รถปรับอากาศยูโรทู (EURO II) และการเดินรถ
ปรับอากาศลักษณะพิเศษโดยการใช้ ก๊าซ NGV โดยมีสมั ปทานของรถที่วิ่งจานวนมาก
สภาพโดยทัว่ ไปของเขตการเดินรถที่ 1 มีจานวน 3 อู่ ได้ แก่ อู่บางเขนและเป็ นสานักงานเขต, อู่รังสิต, อู่
ธรรมศาสตร์ มีรถโดยสารให้ บริ การจานวน 407 คัน สถานที่ทาการกลุ่มปฏิบตั ิการเดินรถ ที่ 2,3 (อู่รังสิต) คัน มี
เส้ นทางการเดินรถ 12 สาย ได้ แก่ 39, 95ก, 185, 510, 520, 555, A3, A4, 34, 59, 503 และ 522 มีรถประจาการ
ทังหมด
้
272 คัน โดยในจานวนนี ้มีรถใช้ ก๊าซจานวน 198 คัน ทาให้ จานวนรถในการเติมก๊ าซ แต่ละวันมีจานวน
มาก จากการศึกษาข้ อมูลรายงานสรุปการเติมก๊ าซของ ขสมก.อู่รังสิต สาย 522 ใน 1 วัน มีจานวนทังหมด
้
36 คัน
พบว่า มีการเติมก๊ าซ 118 รอบ แสดงให้ เห็นว่า จากรายงานสรุปการเติมก๊ าซ ไม่มีการกาหนดรอบและเวลาใน
การเติม จึงส่งผลให้ รถเข้ ามาเติมบ่อย และจานวนวิ่งของแต่ละสายไม่แน่นนอน ซึง่ ทาให้ เกิดความล่าช้ าในการรอ
การเติมก๊ าซ และส่งผลต่อค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถในการเติมก๊ าซหลังจากเวลาเลิกงาน
จากปั ญหาดังกล่าว อาจจะพิจารณาการจัดระบบการเติมก๊ าซให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ในแนวทาง
แก้ ไขปั ญหา รูปแบบจะมุ่งเน้ นในด้ านบุคคลกร ด้ านสถานที่ และด้ านกระบวนการเติมก๊ าซ โดยมีความสม่าเสมอ
ในการพัฒนา จากปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหา และการประเมิน
768

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค์ หลักของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาค่าล่วงเวลาการเติมก๊ าซ
2. เพื่อลดต้ นทุนค่าล่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊ าซ
การทบทวนวรรณกรรม
กิตติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ และ อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2559) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง “การพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารรถโดยสารประจ าทางขององค์ก ารขนส่ ง มวลชน กรุ ง เทพ (ขสมก.)” การศึก ษาในครั ง้ นี ้ จะแบ่ ง
ผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ประเด็นตามโครงสร้ างการวิจยั โดย ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนปฏิบตั ิงาน มีข้อบกพร่องใน
ส่วนของการกาหนดวัตถุประสงค์โครงการ และพบปั ญหาในการนาโครงการไปปฏิบัติแ ละการประเมิ น ผล
โครงการ 2) การสารวจทัศนคติ และประเมิน ความต้ องการของผู้ใช้ บริ การพบว่า โครงการที่ ขสมก. ดาเนินการ
นัน้ สอดคล้ อง กับความต้ องการของผู้ใช้ บริการ แต่ผ้ ใู ช้ บริการก็ยงั คงเห็นว่า การให้ บริการควรต้ องปรับปรุง โดย
เฉพาะความทันเวลา รองลงมาคือ ความถี่/ความต่อเนื่อง สภาพรถ ความครอบคลุม/ทัว่ ถึงของ เส้ นทาง ความ
ปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพรถเมล์ฟรี ตามลาดับ 3) การพัฒนาการให้ บริ การ รถโดยสารประจาทาง ต้ อง
นาเอาเทคโนโลยีการระบุตาแหน่ง (GPS) การพัฒนา Application และการใช้ ช่องทางพิเศษ (buslane) เข้ ามา
ประยุกต์ใช้ และบูรณาการอย่างเป็ นระบบ อีกทังยั
้ ง ต้ องปรับปรุงเส้ นทางการเดิ นรถให้ สามารถให้ บริการได้ อย่าง
ครอบคลุม/ทัว่ ถึง
ณรงค์ วงศ์สกุล และ กฤษฎา ตันเปาว์ (2561) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารูปแบบการแก้ ไขปั ญหา
การขาดทุนของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)”โดยมีการพัฒนารูปแบบการแก้ ไขปั ญหา การขาดทุน
ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การกู้เงินเพื่อปรับ โครงสร้ างหนี ้ 2) การปฏิรูประบบรถ
โดยสารประจาทาง และ 3) การลดจานวน พนักงาน และการประเมินตรวจสอบยืนยันรูปแบบโดยการจัดสนทนา
กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการใช้ แก้ ไขปั ญหาการ ขาดทุนขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
พนิดา ทองสุข ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง (2556) ได้ ทา“การวิเคราะห์ต้นทุนประกอบการขนส่งรถโดยสาร
ประจาทางของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปรี ยบเทียบกับรถเอกชนร่ วมบริการ” วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ครัง้ นี ้ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้ างต้ นทุนการประกอบการขนส่งรถโดยสาร ประจาทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และเปรี ยบเทียบต้ นทุนการประกอบการระหว่างรถโดยสารของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในการลด
ต้ นทุนการประกอบการขนส่งรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ 1) ใช้ ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้
นา้ มันเชือ้ เพลิงในการเดินรถ 2) ลดค่าใช้ จ่ายด้ านดอกเบีย้ ที่ เกิดจากการกู้เงินจาก สถาบันการเงิน 3) การ
ปรับปรุงเส้ นทางการเดินรถที่ซ้อนทับกัน 4) ลดจานวนบุคลากร ตามความสมัคร ใจโดยเข้ าโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกาหนด (Early Retirement)
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร และ ลักขณา คิดบรรจง (2557) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “ปั ญหาการดาเนินงานของ
ระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ ไข” โดยมุ่งเน้ นศึกษาระบบการเดิน รถโดยสารประจาทางซึง่ ดาเนินงาน
โดยองค์การขนส่ง มวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) รวมถึงทบทวนการศึกษาหรื อ งานวิจัยทัง้ ในระดับนโยบายจาก
องค์กรในต่างประเทศ ซึง่ ต่างให้ ข้อสรุปถึงสาเหตุและการแก้ ไขที่ตรงกัน ในการปรับปรุ งระบบการดาเนินงานของ
ระบบการเดินรถ โดยสารประจาทางและการเชื่อมต่อกับระบบราง การจาลอง ระบบจราจรหรื อขนส่งด้ วยระบบ
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คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยลด ต้ น ทุ น และผลกระทบต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในการศึก ษาและ วิ เ คราะห์ ถึ ง ผลที่ ได้ จ ากการ
ปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน ของระบบขนส่งมวลชน ข้ อเสนอในการเพิ่ มประสิทธิภาพ ของระบบมีพืน้ ฐานจาก
ดัชนีชี ้วัดซึ่งสะท้ อนถึงผลการ ดาเนินงานของระบบขนส่งมวลชน แนวความคิดของ การศึกษาและวิเคราะห์ผล
จากการทับซ้ อนของเส้ นทาง การเดินรถโดยสารประจาทางของ ขสมก.นับเป็ นวิธีการหนึ่ง ในการบรรเทาปั ญหา
การดาเนินงานของ ขสมก.โดยการลด ความยาวของเส้ นทาง ลดจานวนเส้ นทางการเดินรถที่ ซ ้าซ้ อนในบาง
เส้ นทาง และเพิ่มจานวนรอบของการให้ บริการ
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ศึกษาสภาพโดยทัว่ ไปขององค์การขนส่งมวลชน ระยะเวลาการเติมก๊ าซ และค่าล่วงเวลา เก็บข้ อมูลจริง
จากรายงานการเติมก๊ าซขององค์ลุ่มปฏิบัติการเดินรถอู่รังสิต ระบุปัญหาหลักที่เกิดขึน้ ในองค์การที่จะเสนอ
แนวทางในการแก้ ไข และวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาทีเกิดขึ ้น จากนันน
้ าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดระบบการเติมก๊ าซ และประเมินรูปแบบการจัดระบบการเติมก๊ าซจากการเก็บแบบสอบถามจากประชากร
กลุ่ม ตัว อย่ า ง และแนวโน้ ม ของความเป็ น ไปได้ จ ากงานวิ จัย และผลวิ เ คราะห์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สรุ ป ผลงานและ
ข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น
เครื่ องมือที่ผ้ ูศึกษาได้ นามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม และ แบบสรุ ปการเติมก๊ าซ ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ประกอบไปด้ ว ย ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้ อ มูลทั่วไป และส่ ว นที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับความคิ ดเห็น ในการใช้ รถโดยสารสาธารณะ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ ประชาชนผู้ใช้ บริการพื ้นที่เขตการเดินรถที่ 1 ซึง่ มีประชากรมากกว่า 100,000 คน ผู้ศกึ ษาจึง
ใช้ หลักการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สตู ร Taro Yamane ได้ จานวนตัวอย่างที่จะนามาวิเคราะห์
จานวน 100 คน
การศึกษาข้ อมูลจากรายงานขององค์กร จึง จัดทาแผนผังก้ างปลาเพื่อหาสาเหตุและปั จจัยที่ทาให้ เกิด
ค่าล่วงเวลาจากการเติมก๊ าซของพนักงาน ของการเกิดค่าล่วงเวลาจากระบบการเติมก๊ าซ และผลการวิเคราะห์
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดปั ญหาจากแผนผังกางปลา คือ
1. ด้ านกระบวนการเติมก๊ าซ การเติมก๊ าซในแต่ละคันใช้ เวลาประมาณ 20 - 40 นาทีต่อคัน เมื่อมีจานวนรถที่มาก
ทาให้ มีการต่อคิวเพื่อเติมก๊ าซในสถานี เนื่องจากจานวนรถโดยสารที่เข้ ามาเติมก๊ าซมีจานวนหลายสาย มีจานวน
เที่ยววิ่งรถในแต่ละสายที่ไม่แน่นอน และไม่มีการกาหนดเที่ยวในการเติมก๊ าซ ส่งผลให้ จานวนรถในแต่ละสายนา
รถเข้ ามาเติมบ่อยครัง้
2. ด้ านสถานที่และอุปกรณ์ สถานีปั๊มก๊ าซของอู่รังสิตที่จัดตัง้ โดยบริ ษัท ปตท. จากัดได้ เข้ ามาติดตั ้งสถานที่
จานวน 6 ช่อง 12 หัวจ่าย สามารถใช้ หวั จ่ายเติมได้ เพียงครัง้ ละ 6 ช่อง จากผังของสถานีที่ไม่สามารถเติมก๊ าซ
แบบสวนทางกันได้ จากผังที่สามารถเติมได้ แบบทางเดียว
3. ด้ านบุคลากร ปั ญหาพนักงานเติมก๊ าซในปั จจุบันมีไม่เพียงพอ มีพนักงาน 3 คนต่อกะ โดยมีพนักงานจด
ปริมาณก๊ าซที่ต้ ู 1 คน และ 2 คนเสียบหัวจ่าย พนักงานเกิดความเหนื่อยล้ า เนื่องจากพนักงานที่ช่วยเติมก๊ าซขาด
อัตรากาลังและไม่เพียงพอกับช่องเติมก๊ าซต้ องใช้ หมุนเวียนเดินเติมก๊ าซ จึงมีพนักงานไม่เพียงพอในการเติมก๊ าซ
แต่ละคัน
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ซึ่งชัว่ โมงเวลาทางานจะสิ ้นสุดเมื่อนาเข้ าอู่ หรื อมีการนารถเข้ ามาจอดรอเพื่อให้ เกิดค่าล่วงเวลา ทาให้ พนักงาน
ขับรถเกิดค่าล่วงเวลาจากการรอคอยการเติมก๊ าซ และปั จจัยอื่นๆ เช่น การเกิดปั ญหาจราจร, การจัดเวลารับงาน,
แผนการปล่อยรถ อัตราค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถที่เกิดจากการทางานที่ล่วงเวลาการคิดค่าล่วงเวลาจะคิด
รวมกับฐานเงินเดือนโดยนามาเฉลี่ยกับชั่วโมงการทางานที่เพิ่มขึน้ และอัตราตามตาแหน่งของพนักงานขับรถ
โดยค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถเกิดขึ ้นจากปั ญหาจราจร แผนการปล่อยรถ, และการจัดเวลารับงาน
รถประจาทางที่เข้ ามาใช้ สถานีเติมก๊ าซประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ซึง่ มีจานวน 5,983 คัน และใน
1 วันมีจานวนรถเข้ ามาเติมเฉลี่ย 193 คัน ค่าใช้ จ่ายค่าล่วงเวลาของพขร.,พกส.ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2564
ซึง่ สายที่เกิดค่าล่วงมากที่สดุ คือสาย 34 อู่รังสิต - หัวลาโพง รวม 84 สถานี เป็ นรถประจาทางที่เริ่มให้ บริการเวลา
0:00 และสิ ้นสุดที่เวลา 23:40 วันทาการของสัปดาห์ ทุกวัน และรองลงมาคือสาย 39 ตลาดไท - อนุสาวรี ย์ชัย
สมรภูมิ รวม 73 สถานี ทังสองสายที
้
่ให้ บริการมีจานวนสถานีจดุ จอดรถที่มากและมีระยะในการเดินรถที่ไกล
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากปั ญหาความล่าช้ าในการรอการเติมก๊ าซ ที่ส่งผลต่อค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ ในการเติมก๊ าซ
หลังจากเวลาเลิกงาน ผู้ศึกษาได้ ทาการเสนอแนวทางการแก้ ไขของการลดค่าล่วงเวลา จากการศึกษา และ
รวบรวมเอกสารเพื่อลดต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊ าซขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต
การเดินรถที่ 1 อู่รังสิต โดยแบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง ดังนี ้
แนวทางที่ 1 การนาระบบ Application หรือ QR CODE
การนาระบบ Application หรื อ QR CODE เข้ ามาใช้ ในการจัดคิวในการเติมก๊ าซ โดยเมื่อพนักงานขับ
รถนารถเข้ ามาในสถานีเติมก๊ าซ จะต้ องทาการแสกน QR CODE เพื่อดูหมายเลขช่องว่างในการนารถเข้ าไปเติม
ก๊ าซ นารถเข้ าไปเติมตามหมายเลขช่อง เพื่อป้องกันการนารถเข้ ามาจอดทิง้ ไว้ เพื่อให้ เกิดค่าล่วงเวลา และลด
ปริ มาณรถภายในสถานี เพื่อช่วยลดการอคอยที่เกิดขึน้ จากการรอคิวเติมก๊ าซ ที่ใช้ เวลา 20-40 นาที และลด
ปริมาณการนารถเข้ ามาจอดในสถานีเพื่อรอค่าล่วงเวลาที่เกิดขึ ้น โดยได้ มีการทดลองจัดทา QR CODE ในเดือน
กุมภาพันธ์ และผลการทดลอง ที่เกิดขึ ้นคือ สามารถลดเวลาในการเข้ าเติมก๊ าซ คันละประมาณ 20 นาที ทาให้
ระยะเวลาในการรอ-คอยลดลงทาให้ ค่าล่วงเวลาที่เกิดขึน้ ลดลง โดยการคิดค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถคิด
จากชั่วโมงการทางานของพนักงานขับรถและอัตราค่าลวงเวลาของแต่ละตาแหน่ง โดย 1 ชั่วโมง จะได้ รับค่า
ล่วงเวลาประมาน 60-80 บาท ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ รถประจาทางที่เข้ ามาใช้ บริ การในสถานีเติมก๊ าซ มีจานวน
5,127 คัน ซึง่ ลดลงจากเดือนมกราคม 856 คัน
แนวทางที่ 2 การนารถโดยสารประจาทางเติมก๊ าซที่สถานีอ่ ืนในระหว่ างการเดินรถ
โดยการให้ นารถประจาทางเติมก๊ าซในสถานีปั๊มก๊ าซเอกชนในระหว่างการเดินรถ หรื อเติมก๊ าซในพื ้นที่
บริ เวณใกล้ เคียง เพื่อลดความแออัดในสถานี ช่วยย่นระยะเวลาในการรอเข้ าใช้ บริ การในสถานีอู่รังสิต และ
สามารถนารถเข้ ามาเก็บที่ อู่รังสิตได้ ก่อนการเกิดค่าล่วงเวลา โดยได้ ประเมินผลผ่านการเก็บแบบสอบถามจาก
ประชาชนที่ใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ จานวน 100 คน ซึง่ ข้ อมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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1.การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 65 คน และเพศชาย จานวน 30
คน และไม่ระบุเพศ 5 คน มีอายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 56 คน อายุ 26-35 ปี จานวน 26 คน และอายุ 36-45
จานวน 17 ปี
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ รถโดยสารสาธารณะ
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ รถโดยสารสาธารณะ หากต้ องนารถโดยสารธารณะ
เติมก๊ าซระหว่างการเดินรถ
หากต้ องนารถโดยสารธารณะเติมก๊ าซระหว่างการเดินรถ
จานวน (คน)
ใช้ บริการ
54
ไม่ใช้ บริการ
46
รวม
100
ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 100 คน ส่วนมากจะใช้ บริ การรถ จานวน
54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54 และไม่ใช้ บริการจานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ รถโดยสารสาธารณะ กรณีที่ผ้ ตู อบถามใช้ บริ การรถ
โดยสารสาธารณะ
ถ้ าใช้ บริการ เวลามากที่สดุ ที่ยอมรับได้ หากมีการเติมก๊ าซ
จานวน (คน)
20 นาที
24
25 นาที
21
30นาที
9
รวม
54
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระยะเวลาที่คนที่ใช้ บริ การยอมรั บได้ มากที่สุดคือ 20 นาที จานวน 24 คน
รองลงมา 25 นาที จานวน 21 คน และ 30 นาที จานวน 9 คน จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริ การต่อ
จานวน 54 คน

772

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ รถโดยสารสาธารณะ กรณีที่ผ้ ตู อบถามไม่ใช้ บริการ
รถโดยสารสาธารณะ
ถ้ าไม่ใช้ บริการ วิธีการเดินทางไปยังปลายทาง
จานวน (คน)
รถร่วมสายอื่น
16
รถไฟฟ้า
11
รถแท็กซี่
9
รถยนต์ส่วนตัว
10
รวม
46
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามว่าส่วนใหญ่จะเดินทางด้ วยรถร่ วมสายอื่น จานวน 16 คน
เดินทางด้ วยรถไฟฟ้า จานวน 11 คน คิด เดินทางด้ วยรถแท็กซี่ จานวน 9 คน และเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนตัว 10
คน คิดเป็ น จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้ บริการ จานวน 46 คน
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ รถโดยสารสาธารณะ ราคาค่าโดยสารเพิ่มเติม
ราคาค่าโดยสารเพิ่มเติม
จานวน (คน)
10 บาท
40
11 - 20 บาท
33
21 – 30 บาท
16
31 บาทขึ ้นไป
11
รวม
100
ผลการวิเคราะห์พบว่า ราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมผู้ที่ตอบแบบสอบถามยอมรับส่วนใหญ่คือ 10 บาท
จานวน 40 คน รองลงมาคือ ราคา 11-20 บาท จานวน 33 คน ราคา 21-30 บาท จานวน 16 คน และราคา 31
บาทขึ ้นไป จานวน 11 คน
แนวทางที่ 3 การจัดทาตารางการเติมก๊ าซ
โดยการจัดทาตารางการเติมก๊ าซ จะจัดในช่วงเวลาเร่งด่วน คือช่วงเวลา 8.00-10.00 และ 16.00-18.00
เพื่อให้ รถประจาทางที่เข้ ามาใช้ บริการในสถานี สามารถนารถเข้ ามาเติมได้ อย่างรวดเร็ว การรอคอยการเติมก๊ าซ
1 ครัง้ ใช้ ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที และผังสามารถเติมได้ 6 คัน ดังนันใน
้ 1 ชัว่ โมงจะสามารถเติมได้ 18
คัน เพื่อช่วยลดปริมาณและความแออัดของรถประจาทางในสถานี การเติมก๊ าซในช่วงเวลาเร่งด่วน
จากแนวทางการแก้ ไขปั ญหาทัง้ 3 แนวทาง มีการทดลองใช้ แนวทางที่ 1 ในองค์กร ทาให้ ค่าล่วงเวลาใน
เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมลดลง และ จานวนรถที่เข้ ามาใช้ บริ การในสถานีลดลง ทาให้ ย่นระยะเวลารอ
คิวในสถานีลงได้
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาค่าล่วงเวลา และเพื่อเป็ นแนวทางการลดต้ นทุน ค่า
ล่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการเติมก๊ าซ ของการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการ
เดินรถที่ 1 อู่รังสิต โดยผู้ศึกษาใช้ วิธีการวิจยั เชิงแบบประยุกต์ซึ่งดาเนินการวิจยั ด้ วยวิธีแบบผสมผสาน ระหว่าง
การวิจยั เชิงคุณภาพและวิจยั เชิงปริ มาณ มีการรวบรวมเอกสารสรุ ปรายการการเติมก๊ าซรายเดือนของ อู่รังสิต
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดตารางการเดินรถ ควรจัดตารางการเติมก๊ าซในแต่ละชัว่ โมงผ่านแบบปฏิบตั ิงาน หรื อ
ช่องทาง QR CODE โดยบอกหมายเลขรถและเวลาที่ชดั เจน หรื อนารถโดยสารไปเติมที่สถานีบริการข้ างนอกใน
ระหว่างการเดินรถในกรณีที่ระยะทางวิ่งของรถโดยสารมีระยะที่ไกล และมีปริ มาณการเติมที่น้อย เพื่อลดการนา
รถเข้ าไปใช้ บริ การที่สถานีก๊าซในจานวนที่มาก และย่นระยะเวลารอคิวจาก 40 นาที เป็ น 20 นาที ซึ่งสามารถ
ลดค่าล่วงเวลา ระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ลดลง 360,609 บาท และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และ
มีนาคม ค่าใช้ จ่ายล่วงเวลาลดลง 326,248 บาท และมีการประเมินผลจากการเก็บแบบสอบถามของประชาชนที่
ใช้ บริการโดย ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ บริการต่อ และเวลาที่ผ้ ใู ช้ บริการต่อยอมรับ
ได้ หากรถมีการเติมก๊ าซ คือ 20 นาที ส่วนผู้ที่ไม่ใช้ บริการต่อส่วนใหญ่เลือกเปลี่ยนวิธีโดยสารด้ วยรถร่วมสายอื่น
และราคาโดยสารเพิ่มเติมที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามยอมรับได้ คือ 10 บาท
การแก้ ไขปั ญหาค่าล่วงเวลาจากกระบวนการเติมก๊ าซ ที่เกิดจากการรอคอยการเติมก๊ าซในสถานีปั๊ม
ของอู่รังสิต จากการวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญ หา ทาให้ เห็นถึงการลดค่าล่วงเวลาและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการเติมก๊ าซ คือ
1. สามารถลดระยะเวลาในการเติมก๊ าซ และการรอคอย จาก 40 นาที เป็ น 20 นาที
2. สามารถจัดระบบกระบวนการเติมก๊ าซของรถโดยสารประจาทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ไม่
เกิดความแออัดในสถานี และการจอดรถทิ ้งไว้
3. สามารถลดค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ ที่เกิดขึ ้นจากการรอคอยการเติมก๊ าซ ได้ ประมาณ 60 –
80 บาท ต่อคน
ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาเรื่ อง การลดค่าล่วงเวลา (OT) จากกระบวนการเติมก๊ าซของการเดินรถองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 อู่รังสิต มีข้อเสนอแนะดังนี ้ การศึกษาในครัง้ นี ้มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ คือ สภาพการจราจร สภาพอากาศและอุบตั ิเหตุที่เป็ นปั ญหาที่อาจทาให้ เกิดค่าล่วงเวลา การพัฒนา
เทคโนโลยี QR CODE ที่นาเข้ ามาใช้ ปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและทันสมัย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูลอาจไม่ครอบคลุมต่อการนามาศึกษา เนื่องจากเอกสารมีการจดบันทึก ด้ วย
ลายมือ มีจานวนมาก และการศึกษามีระยะเวลาจากัด ทาให้ เก็บข้ อมูลได้ บางส่วน โดยผลที่ได้ จากการศึกษา
เป็ นเพียงแนวทางที่ผ้ ศู กึ ษาได้ เสนอแนะและแสดงให้ เห็นถึง ค่าล่วงเวลาที่ลดลงจากเดิม
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บทคัดย่ อ
องค์ ก ารขนส่ งมวลชนกรุ งเทพเป็ น องค์กรที่ให้ บริ การรถโดยสารประจาทางวิ่งรั บ - ส่ ง ผู้โดยสารในเขต
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
จานวน 117 เส้ นทาง มีรถโดยสารให้ บริการ 3,005 คัน จานวนผู้ใช้ บริการเฉลี่ยต่อวัน 894,008 คน รายได้ ค่าโดยสาร
เฉลี่ยต่อวัน 11,043,226.47 บาท โดยใช้ พัสดุตั๋วโดยสารเฉลี่ยต่อวัน 1,105 ม้ วน หรื อประมาณ 404,108 ม้ วนต่อปี
และในปี งบประมาณ 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ ทาสัญญาจ้ างสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นผู้พิมพ์
พัสดุตวั๋ โดยสารส่งมอบ จานวน 627,800 ม้ วน มูลค่าพิมพ์ จานวน 7,315,162.00 บาท ซึง่ จะเห็นได้ ว่า 3 ปี ที่ผ่านมา
ปริมาณการสัง่ ซื ้อไม่สอดคล้ องกับปริมาณการใช้ จานวน 223,692 ม้ วน
งานวิจยั นี ้ได้ ศึกษาการบริ หารจัดการต้ นทุนพัสดุตวั๋ รถโดยสารประจาทาง เนื่องจากปริ มาณการสัง่ ซื ้อและ
ปริ ม าณการใช้ พัส ดุตั๋ว ไม่ สอดคล้ องกัน ท าให้ มี พัสดุตั๋วคงเหลื อ เป็ นจ านวนมาก คิ ดเป็ นต้ นทุนค่ าพิ มพ์ จ านวน
3,521,464.60 บาท ในการแก้ ปั ญหาดังกล่ าว งานวิ จัย นี ไ้ ด้ ใช้ ข้อ มูลการสั่ง ซือ้ ตั๋ว และปริ มาณการใช้ ตัง้ แต่เดือน
มกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ของเขตการเดินรถที่ 5 พัสดุตวั๋ จานวน 21 ประเภทราคา ในการบริหารจัดการ
พัสดุตวั๋ รถโดยสารให้ อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสมโดยวิเคราะห์ระดับความสาคัญของพัสดุตวั๋ แต่ละราคาโดยใช้ ทฤษฎี
ABC Classification จัดลาดับความสาคัญตามมูลค่าปริ มาณการใช้ พัสดุตั๋ว จากนัน้ การพยากรณ์ (Forecasting)
ด้ วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average) หาปริ มาณการใช้ เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อมากาหนดนโยบายใน
การสั่งซื ้อพัสดุตวั๋ ในแต่ละกลุ่มราคา และเมื่ อเปรี ยบเทียบการสัง่ ซื ้อแบบเดิมกับหลังการปรับปรุ งการสั่งซื ้อทาให้ มี
ต้ นทุนค่าพิมพ์ตวั๋ ลดลงเป็ นจานวนเงิน 662,700.00 บาทต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 62.04
คาสาคัญ: ตัว๋ โดยสาร; การพยากรณ์; ทฤษฎี ABC
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Abstract
Bangkok Mass Transit Authority is the service organization public bus Pick-up and drop-off
passengers in Bangkok and nearby 5 provinces is Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon,
and Nakhon Pathom amount of 117 paths. By had service public bus 3,005 cars, in the number of passengers
average 894,008 per a day, therefore revenue average 11,043,226.47 Bath, with used ticket public bus
average daily 1,105 rolls or approximately 404,108 rolls per year, and in the fiscal year 2021 the organization
Bangkok Mass Transit Authority made a contract. Hire the government lottery office to print ticket public bus
deliver buying not in line with quantity of using 223,692 rolls.
The research studied the cost management of bus tickets. Due to the inconsistency between the
order quantity and the use of tickets. The cost of printing is 3,521,464.60 baht to solve this problem, this
research used information on ticket purchase and consumption from January 2020to December 2020of the
5th bus terminal number 21price categories in management public bus ticket in an appropriate amount by
analyzing the importance of ticket. Each price using ABC Classification Theory priority, according to the value
of quantity in used ticket and then forecasting by Weighted Average method find the average monthly for
determine the policy for ordering tickets in each price group price and when comparing the original order
with after the order update as a result, the cost of ticket printing was reduced by the amount of 662,700.00
baht per year, equivalent to 62.04%.
Keywords: Bus ticket; Forecasting; ABC Classification

บทนา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดตั ้งเป็ นองค์การของรัฐตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2519 ซึ่งเป็ นรั ฐวิ สาหกิ จ ประเภทกิ จการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มี ภารกิ จ และขอบเขตความ
รับผิดชอบในการจัดบริ การรถโดยสารประจาทางวิ่ง รับ-ส่ง ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง 5
จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม นอกจากนี ้ยังมีหน้ าที่ในด้ านประกอบการอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต่ อ เนื่ อ งกั บ การประกอบการขนส่ ง บุ ค คล เนื่ อ งจากกิ จ การเดิ น รถโดยสารประจ าทาง จั ด เป็ น
สาธารณูปโภคชนิดหนึ่งของรัฐที่ให้ บริ การแก่ประชาชนผู้มีรายได้ น้ อย และปานกลางเป็ นหลักการดาเนินการจึงมุ่ง
สนองตอบนโยบายของรั ฐ บาลในด้ านการให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผ้ ู มี ร ายได้ น้ อยโดยไม่ ห วั ง ผลก าไร
มีรถยนต์โดยสารในการให้ บริการ จานวน 3,005 คัน เส้ นทางเดินรถ จานวน 117 เส้ นทาง ปี งบประมาณ 2563 ขสมก. มี
รายได้ จากการจาหน่ายตั๋วโดยสารเฉลี่ ยวันละ จานวน 11,043,226.47 บาท จ านวนผู้ใช้ บริ การเฉลี่ยวันละ จ านวน
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894,008 คน ซึ่งในงานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์การศึกษา เพื่อบริ หารจัดการพัสดุตวั๋ รถโดยสารประจาทางให้ มีปริมาณที่
เหมาะสม และลดต้ นทุนค่าพิมพ์พสั ดุตวั๋ รถโดยสารประจาทาง โดยกาหนดขอบเขตการศึกษา งานวิจยั นี ้ทาการศึกษา
ในเรื่ องพัสดุตั๋วรถโดยสารประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 5 โดยสารวจและรวบรวม
ข้ อมูลการสั่งซื ้อจากสานักบริ การและจัดซื ้อ สานักบัญชีและกองทุนกลาง และเขตการเดินที่ 1 – 8 ปั จจุบันองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ ทาสัญญาจ้ างสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ตวั๋ โดยสารปี งบประมาณ 2564 จานวน
627,800 ม้ วน มูลค่าพิมพ์ จานวน 7,315,162.00 บาท และจากการตรวจนับพัสดุตั๋วโดยสารคงเหลือ ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 มีจานวน 348,066 ม้ วน มูลค่าพิมพ์ จานวน 3,521,464.60 บาท ซึง่ ในจานวนพัสดุตวั๋ คงเหลือมีพัสดุตวั๋
ที่ไม่สามารถใช้ งานได้ อยู่ระหว่างขออนุมัติทาลาย จานวน 75,455 ม้ วน มูลค่าพิมพ์ จานวน 802,322.30 ดังนัน้ ใน
ปี งบประมาณ 2564 จะมีพสั ดุตวั๋ โดยสาร จานวน 900,411 ม้ วน มูลค่าพิมพ์ จานวน 10,034,304.30 บาท จากการรวบรวม
ข้ อมูลการใช้ พสั ดุตวั๋ โดยสารของปี 2563 มีการใช้ พสั ดุตวั๋ จานวน 404,107 ม้ วน จะเห็นได้ ว่าปริ มาณการสัง่ ซื ้อมากกว่า
ปริ มาณการใช้ สาเหตุเกิดจากไม่มีพยากรณ์ การใช้ และไม่มีการสารวจพัสดุตั๋วคงเหลือก่อนทาสัญญา จึงทาให้
องค์การต้ องรับภาระต้ นทุนค่าพิมพ์พสั ดุตั๋วโดยสารที่สงู ดังแสดงในภาพที่ 1 จึงเป็ นสาเหตุของปั ญหาสร้ างมูลเหตุจงู
ใจในการต้ องการที่จะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
จานวนม้ วน

ภาพที่ 1 แสดงพัสดุตวั๋ รถโดยสารคงเหลือปี 2562 และ 2563
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กรณี ศึกษาครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการพัสดุตั๋วโดยสารขององค์การ ขนส่งมวลชน
กรุงเทพ(ขสมก.) เพื่อลดต้ นทุนในการจัดเก็บและมีปริ มาณที่เหมาะสมกับการใช้ จริ ง พร้ อมทังเสนอแนวทางในการแก้
้
ไข
ปั ญหาและลดต้ นทุนในการดาเนินงาน โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบด้ วยทฤษฎีเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
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เครื่องมือการวิเคราะห์ ปัญหาก้ างปลา (Fishbone Diagram)
แผนผังก้ างปลา(Fishbone Diagram)หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่าแผนผังสาเหตุและผล(Cause and
Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุทงหมด
ั้
ที่เป็ นไปได้ ที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหานัน้ (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผลในชื่อของ "ผังก้ างปลา
(Fishbone Diagram) " เนื่องจากหน้ าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรื อหลายๆ คนอาจรู้จกั ในชื่อของ
แผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้ รับการพัฒนาครั ง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดยศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาว่า
แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว (ปฏิพล งานสุข, 2562), https://www.oilpurethailand.net/fishbone-diagram/
ทฤษฎี ABC Classification
การวิเคราะห์จดั กลุ่มด้ วยระบบ ABC คือเป็ นแนวคิดที่ให้ ความสาคัญกับการจัดกลุ่มสินค้ าเป็ น 3
กลุ่มเพื่อง่ายในการบริหารจัดการตามกลุ่มสินค้ า การจัดลาดับมีหลายแบบตามแนวนโยบายที่ต้องการใช้ บริหารของ
องค์กรเช่น การจัดลาดับสินค้ าตามมูลค่าสินค้ าคงคลังที่ถือครองรวมต่อปี ของแต่ละรายการ, มูลค่าขายสินค้ าแต่ละ
รายการ หรื อส่วนแบ่งกาไรของสินค้ านัน้ โดยจัดแบ่งตามเกณฑ์การพิจารณา เช่น การใช้ จานวนรายการวัสดุ (Unit) มา
คิดร่ วมกับมูลค่า (Value) มูลค่าที่พูดถึงอาจเป็ น มูลค่าการถือครอง หรื อมูลค่าการขาย หรื อมูลค่าส่วนแบ่งกาไร เพื่อ
จัดแบ่งกลุ่ม
- วั ส ดุ ก ลุ่ ม A คื อ วั ส ดุ ใ นกลุ่ ม A จะประกอบด้ วยสิ น ค้ าที่ มี เ พี ย งไม่ กี่ ร ายการหรื อ
มีจานวน SKU (Stock Keeping Unit) น้ อยอาจเพียง 5-15 % แต่เป็ นรายการสินค้ าคงคลังที่มีมูลค่าสูงเกิน 70-80
% อาจกาหนดค่าขันสู
้ ง Y หากมีเก็บขันต
้ ่าสูงกว่า Y ก็จะจัดอยู่ในวัสดุกลุ่มนี ้
- วัสดุกลุ่ม B คือ วัสดุในกลุ่ม B เป็ นส่วนสินค้ าที่มีมลู ค่ารองลงไป จะได้ รับความสาคัญน้ อยลง
จะประกอบด้ วยสินค้ ารายการระหว่าง 15-30 % แต่เป็ นรายการสินค้ าคงคลังที่มีมูลค่าต่ากว่า 30 % อาจอยู่ใน
ระหว่างค่าที่กาหนด โดยมีค่าต่ากว่า Y แต่ยงั สูงกว่าค่าขันต
้ ่า X ก็จะจัดอยู่ในวัสดุกลุ่มนี ้ ส่วนสินค้ าที่มีมลู ค่าการถือ
ครอง หรื อมีมลู ค่าการขาย หรื อส่วนแบ่งกาไรรองลงไปจะได้ รับความสาคัญน้ อยลงเป็ น B และ C ตามลาดับ
- วัสดุกลุ่ม C คือ วัสดุในกลุ่ม C เป็ นส่วนสินค้ าที่มีมูลค่าน้ อยสุด จะให้ ความสาคัญน้ อยที่สุดจะ
ประกอบด้ วยสินค้ าที่มีรายการมาก 50-60 % แต่เป็ นรายการสินค้ าคงคลังที่มีมูลค่าต่าเพียง 5-10 % ต่ากว่าค่าที่ได้
ก า ห น ด ขั ้ น ต่ า X ห า ก มี เ ก็ บ ขั ้ น ต่ า น้ อ ย ก ว่ า X ก็ จ ะ จั ด อ ยู่ ใ น วั ส ดุ ก ลุ่ ม นี ้
(พิชามญชุ์ อภิญญานันท์ และเชาวลิต หามนตรี , 2562)
ทฤษฎีการพยากรณ์ (Forecasting)
การพยากรณ์แบ่งตามพฤติกรรมอุปสงค์โดยแนวโน้ มเป็ นการบ่งชี ้ระดับการเคลื่อนไหวของอุปสงค์ในระยะ
ยาวว่ามากขึ ้น หรื อต่าลง โดยปั จจุบนั พฤติกรรมอุปสงค์เป็ นค่าที่เป็ นลักษณะการสุ่ม ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมปกติมีหลาย
รูปแบบ คือ พฤติกรรมที่เป็ นรูปแบบแนวโน้ ม วัฏจักร ฤดูกาล และเหตุการณ์ผิดปกติ (ธัญยธรณ์ อ้ นมี, 2560) โดยใน
หลักการการพยากรณ์ ได้ นาหลักการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี ้
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1 หลักการพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method)
การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็ นการหาค่าเฉลี่ยของยอดขายโดยใช้ จานวนข้ อมูล
3 ช่วงเวลาขึ ้นไปในการคานวณ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่วงก็ใช้ ข้อมูลใหม่มาเฉลี่ยแทนข้ อมูลในช่วงไกลที่สุดซึ่งจะถูก
ตัดทิ ้ง
2 วิธีพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method)
การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็ นการหาค่าเฉลี่ยของยอดขายโดยใช้ จานวนข้ อมูล
3 ช่วงเวลาขึ ้นไปในการคานวณ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่วงก็ใช้ ข้อมูลใหม่มาเฉลี่ยแทนข้ อมูลในช่วงไกลที่สุดซึ่งจะถูก
ตัดทิ ้ง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ =

∑อุปสงค์หรือยอดขายในช่วงเวลา 𝑛 ครัง้
𝑛

หลักการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
การวั ด ความคลาดเคลื่ อ นของค่ า จริ งและค่ า ที่ พ ยากรณ์ ได้ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ต่ า ง ๆ หรื อ จ านวนข้ อ มูลต่ า ง ๆ จะพิ จ ารณาจากการที่ ค่ า จริ ง ใกล้ เ คี ยงค่ าพยากรณ์ ที่ สุด หรื อ ท าให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ ย่อมเป็ นค่าที่เหมาะสมกับการใช้ พยากรณ์ให้ ได้ ผลลัพธ์ที่แม่นยา
การวัดความคลาดเคลื่อนสามารถวัดได้ จากค่ าต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี ้
∑ | ค่าจริง−ค่าพยากรณ์ |

1. Mean Absolute Deviation (MAD) =
𝑛
ค่า MAD ยิ่งน้ อย หมายถึง การพยากรณ์ยงิ่ แม่นยา

∑ (ค่าจริง−ค่าพยากรณ์)2

2. Mean Squared Error (MSE) =
𝑛
ค่า MSE ยิ่งน้ อย หมายถึง การพยากรณ์ยงิ่ แม่นยา
3. Mean Absolute Percent Error (MAPE) =

∑ | ค่าจริง−ค่าพยากรณ์ |
𝑛

x100

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินวิจยั ได้ มีการออกแบบวิธีการดาเนินการวิจยั เป็ นขันตอนเพื
้
่อให้ เกิดระบบวิเคราะห์และแก้ ไข
ปั ญหาการวิจยั ดังนี ้
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วิเคราะห์
ปั ญหา

•รวบรวมข้ อมูล
ปัจจุบนั
•วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา

ดาเนินการ
แก้ ไข

•จัดกลุม่ พัสดุตวั๋
•พยากรณ์การใช้

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

•กาหนดนโยบาย
การสัง่ ซื ้อ
•ผลเปรี ยบเทียบการ
สัง่ ซื ้อแบบดิมกับ
แบบใหม่

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการดาเนินงานวิจยั
รวบรวมข้ อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง บทความวิชาการ เอกสารประกอบการเรี ยน และตาราเรี ยนที่เกี่ยวข้ อง นามา
เป็ นแนวทางการศึกษาถึงสาเหตุการสัง่ ซื ้อพัสดุตวั๋ ไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการใช้ โดยรวบรวมข้ อมูลการสัง่ ซื ้อและ
ปริ มาณการใช้ พสั ดุตวั๋ ปี 2563 วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา จัดกลุ่มพัสดุตวั๋ ABC พยากรณ์การใช้ กาหนดนโยบาย
การสัง่ ซื ้อ และเปรี ยบเทียบการสัง่ ซื ้อแบบเดิมกับแบบใหม่
ศึกษาข้ อมูลปั จจุบัน
จากการตรวจนับพัสดุตั๋วรถโดยสาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มียอดคงเหลือ จานวน 348,066 ม้ วน
มูลค่าพิมพ์ จานวน 3,521,464.60 บาท ซึง่ ในจานวนนี ้มีพสั ดุตวั๋ รถโดยสารที่ใช้ งานไม่ได้ จานวน 75,455 ม้ วน มูลค่า
พิมพ์ จานวน 802,322.30 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และขออนุมตั ิจากผู้มีอานาจเผาทาลาย เนื่องจากมีการ
ปรับราคาค่าโดยสาร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 จึงทาให้ พสั ดุตวั๋ รถโดยสารดังกล่าวไม่สามารถนามาใช้ งานได้
จาการรวบรวมข้ อมูลการใช้ พัสดุตั๋วโดยสารปี งบประมาณ 2562 จานวน 548,252 ม้ วน และปี งบประมาณ 2563
จานวน 404,107 ม้ วน ซึง่ จะเห็นได้ ว่ามีผ้ ใู ช้ บริการลดลง จานวน 144,145 ม้ วน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโควิด
-19
จากการรวบรวมข้ อมูลการสัง่ ซื ้อพัสดุตวั๋ รถโดยสารตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จานวน 734,500 ม้ วน และ
ปี งบประมาณ 2563 จานวน 423,500 ม้ วน ลดลงจานวน 311,000 ม้ วน เนื่องจากปี งบประมาณ 2562 มีพสั ดุตวั๋ คง
เหลืออยู่ จานวน 328,673 ม้ วน
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จำนวนม้วน

ภาพที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบปริมาณการซื ้อและการใช้ พสั ดุตวั๋ รถโดยสารปี งบประมาณ 2562

ภาพที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบปริมาณการซื ้อและการใช้ พสั ดุตวั๋ รถโดยสารปี งบประมาณ 2563
จากภาพที่ 3 และ 4 จะเห็นได้ ว่าการสั่งซื ้อแต่ละครั ง้ ไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการใช้ ไม่มีการสารวจตั๋ว
คงเหลือก่อนดาเนินการทาสัญญาสัง่ ซื ้อ ซึ่งจากการตรวจนับของคณะกรรมการพัสดุตวั๋ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
พบว่ามีพสั ดุตวั๋ คงเหลือ จานวน 348,066 ม้ วน ทาให้ เกิดต้ นทุนการจัดพิมพ์ จานวน 3,521,464.60 บาท ดังนันจึ
้ งต้ อง
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
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การวิเคราะห์ ปัญหา

ภาพที่ 5 แสดงปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาจากการดาเนินงานโดยใช้ ผังแสดงเหตุและผล ( Cause and Effect
Diagrams) ทาให้ ทราบว่า ปั ญหาหลักๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สรุปได้
ดังนี ้
พัสดุตวั๋ โดยสารมีหลายประเภทชนิดราคา จานวน 27 ราคา และจัดเก็บไว้ ตามสถานที่เขตการเดินรถที่ 1-8
แยกเป็ น 24 กลุ่มปฏิบตั ิการเดินรถ โดยการสัง่ ซื ้อแต่ละเดือนนัน้ ไม่มีการจัดลาดับความสาคัญตามปริ มาณการใช้
ของพัสดุตวั๋ แต่ละประเภทชนิดราคา ไม่มีการตรวจนับพัสดุตวั๋ คงเหลือ และขาดการกากับดูแลจากหัวหน้ างาน จึงทา
ให้ ปริมาณการสัง่ ซื ้อและปริมาณการใช้ ไม่สอดคล้ องกัน
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะศึกษา
ศึกษาข้ อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 5 โดยรวบรวมข้ อมูลปริ มาณการใช้ พสั ดุตั๋ว
และปริ มาณการสัง่ ชื ้อพัสดุตวั๋ รถโดยสารประจาทาง ตั ้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ ทาการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่ามียอดพัสดุตวั๋ คงเหลือ จานวน 60,401 ม้ วน ราคา
ค่าพิมพ์ จานวน 627,965.72 บาท ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาพัสดุตวั๋ รถโดยสารโดยใช้ การแบ่งกลุม่
พัสดุตวั๋ ด้ วยเกณฑ์ปริมาณการใช้ ต่อเดือน โดยการแบ่งกลุ่มพัสดุตวั๋ รถโดยสารด้ วยเกณฑ์ปริมาณการใช้ (ABC) ดังนี ้
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ราคาหน้ าตั๋ว ราคาพิมพ์ ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 รวม

ค่าพิมพ์

%

% สะสม กลุ่ม

8.00

15.20

1,325 1,208 1,048 558

774

986 1,187 1,192 1,124 1,130 1,080 1,085 12,697 192,994.40 31.00

31.00 A

15.00

9.30

1,032 917

726

342

506

656

770

818

816

809

764

728 8,883 82,611.66 13.27

44.27 A

20.00

9.30

989

887

698

335

517

660

785

836

815

820

778

714 8,834 82,151.94 13.19

57.46 A

4.00

9.30

488

450

404

237

237

397

453

444

396

403

403

410 4,722 43,914.60

7.05

64.51 A

13.00

9.30

547

466

365

171

247

324

379

401

393

389

377

363 4,422 41,122.35

6.60

71.12 A

27.00

9.30

462

490

311

122

211

294

356

380

375

364

375

325 4,065 37,804.50

6.07

77.19 A

17.00

9.30

395

359

286

141

202

265

307

330

321

318

314

299 3,537 32,897.02

5.28

82.47 A

25.00

9.30

243

219

174

87

132

173

204

214

202

198

201

178 2,223 20,677.71

3.32

85.79 B

19.00

9.30

222

204

163

82

110

142

166

182

175

174

178

167 1,965 18,273.64

2.93

88.73 B

21.00

9.30

190

174

137

64

93

124

145

160

154

152

160

146 1,698 15,794.10

2.54

91.27 B

22.00

9.30

149

156

118

51

82

111

129

142

141

138

143

127 1,486 13,818.11

2.22

93.48 B

23.00

9.30

109

100

79

37

56

74

86

93

90

88

92

81

986

9,165.82

1.47

94.96 B

14.00

9.30

80

84

72

38

61

72

83

89

85

86

88

82

920

8,554.05

1.37

96.33 C

11.00

9.30

153

92

69

36

54

65

72

78

76

74

75

73

916

8,520.86

1.37

97.70 C

9.00

9.30

80

78

64

36

53

66

73

77

74

76

77

73

828

7,695.81

1.24

98.94 C

12.00

9.30

28

29

25

12

19

25

29

30

30

29

30

30

317

2,947.84

0.47

99.41 C

16.00

9.30

13

14

11

6

9

12

14

15

14

14

15

14

151

1,407.96

0.23

99.63 C

9.50

9.30

17

17

13

0

0

3

9

11

12

12

12

12

118

1,096.92

0.18

99.81 C

1.00

9.30

47

17

8

4

4

4

4

4

3

2

2

1

100

931.75

0.15

99.96 C

8.00

8.50

2

2

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

15

123.90

0.02

99.98 C

5.50

9.30

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

13

120.03

0.02 100.00 C

รวม

6,573 5,962 4,774 2,360 3,370 4,455 5,252 5,498 5,297 5,277 5,167 4,910 58,895 622,624.96 100.00

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการจัดกลุ่มพัสดุตวั๋ รถโดยสาร ABC
ดาเนินการพยากรณ์ ยอดการใช้ พัสดุต๋ วั รถโดยสาร
น า ข้ อ มู ล พั ส ดุ ตั๋ ว Class ABC ที่ แ บ่ ง ก ลุ่ ม ด้ ว ย วิ ธี ABC แ ล้ ว น า ม า ท า ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ย อ ด
การใช้ พสั ดุตวั๋ ด้ วยค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average) แบบ 3 เดือน และ 6 เดือน และหาค่าความคลาดเคลื่อน
เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างช่วง 3 เดือน หรื อ 6 เดือน มีความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ โดยการใช้ ข้อมูลปริมาณการใช้ พสั ดุตวั๋
โดยสารตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 เป็ นข้ อมูลในการพยากรณ์
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ผลรวม

พยากรณ์ (Forecasting) 6 เดือน

ลาดับ ราคาหน้ าตั๋ว ราคาพิมพ์ ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 เฉลี่ยการใช้

ค่ าถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average)

ต่ อเดือน รวม 6 เดือน ผลรวมค่ าถัวเฉลี่ย ใช้ ต่อเดือน ค่ าผิดพลาด ปรั บเป็ นค่ าสมบูรณ์

MAPE

1

8.00

15.20

1,187 1,192 1,124 1,130 1,080 1,085

1,133

23,373

21

1,113

20.00

20.00

0.02

2

15.00

9.30

770

818

816

809

764

728

784

16,278

21

776

8.17

8.17

0.01

3

20.00

9.30

785

836

815

820

778

714

791

16,356

21

779

12.33

12.33

0.02

4

4.00

9.30

453

444

396

403

403

410

418

8,616

21

411

7.17

7.17

0.02

5

13.00

9.30

379

401

393

389

377

363

384

7,979

21

380

3.67

3.67

0.01

6

27.00

9.30

356

380

375

364

375

325

363

7,522

21

359

3.50

3.50

0.01

7

17.00

9.30

307

330

321

318

314

299

315

6,566

21

313

1.83

1.83

0.01

8

25.00

9.30

204

214

202

198

201

178

200

4,103

21

196

3.50

3.50

0.02

9

19.00

9.30

166

182

175

174

178

167

174

3,643

21

174

-0.33

0.33

0.00

10

21.00

9.30

145

160

154

152

160

146

153

3,211

21

153

-0.17

0.17

0.00

11

22.00

9.30

129

142

141

138

143

127

137

2,865

21

137

-0.33

0.33

0.00

12

23.00

9.30

86

93

90

88

92

81

88

1,840

21

88

0.33

0.33

0.00

13

14.00

9.30

83

89

85

86

88

82

86

1,792

21

86

-0.50

0.50

0.01

14

11.00

9.30

72

78

76

74

75

73

75

1,565

21

75

-0.33

0.33

0.00

15

9.00

9.30

74

77

74

76

77

73

75

1,577

21

76

-0.83

0.83

0.01

16

12.00

9.30

29

30

30

29

31

30

30

630

21

30

-0.17

0.17

0.01

17

16.00

9.30

14

15

14

14

15

14

14

301

21

15

-0.67

0.67

0.05

18

9.50

9.30

9

11

12

12

12

12

11

247

21

12

-0.67

0.67

0.06

19

1.00

9.30

4

4

3

2

2

1

3

45

21

3

-0.33

0.33

20

8.00

8.50

1

1

1

1

1

1

1

21

21

1

-

21

5.50

9.30

1

1

1

1

1

1

1

21

21

1

-

5,234

108,551

รวม

5,254 5,498 5,298 5,278 5,167 4,910

-

5,178

64.83
X 100

0.00
0.00
0.37
36.99

N=

21

MAPE

1.76

ภาพที่ 7 แสดงการพยากรณ์การใช้ พสั ดุตวั๋ โดยสารเฉลี่ยต่อเดือน แบบ 6 เดือน
จานวนม้ วน

ภาพที่ 8 แสดงการพยากรณ์การใช้ พสั ดุตวั๋ โดยสารเฉลี่ยต่อเดือน แบบ 6 เดือน
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กาหนดนโยบายในการสั่งซือ้ พัสดุต๋ วั รถโดยสาร
หลังผลลัพธ์การพยากรณ์ที่ได้ ซงึ่ ได้ ดาเนินการวิเคราะห์สารวจความต้ องการการใช้ ตวั๋ ของแต่ละเขตการเดิน
รถ และเปรี ยบเทียบกับปริมาณการใช้ ในแต่ละเขตการเดินรถเพื่อกาหนดการสัง่ ซื ้อในแต่ละเดือน ได้ มีการดาเนินการ
บริ หารจัดการการจัดการตั๋ววิธีการใหม่โดยนากลุ่มตัวอย่างเขตการเดินรถที่ 5 ตรวจนับพัสดุตั๋วตามการแบ่งกลุ่ม
สินค้ าคงคลังแบบ ABC เพื่อทบทวนปริมาณการสัง่ ซื ้อที่เหมาะสมและมีปริมาณพัสดุตวั๋ คงเหลือที่เหมาะสม ดังนี ้
- พัสดุตวั๋ ประเภทกลุ่ม A ให้ ดาเนินการตรวจนับทุกเดือน
- พัสดุตวั๋ ประเภทกลุ่ม B ให้ ดาเนินการตรวจนับทุก 3 เดือน
- พัสดุตวั๋ ประเภทกลุ่ม C ให้ ดาเนินการตรวจนับทุก 6 เดือน
ตามที่ องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ได้ ท าสั ญ ญาจ้ างพิ มพ์ ตั๋ ว รถโดยสา ร
ประจ าทางกั บ ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล อายุ สั ญ ญา 1 ปี เริ่ มตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน 2564 โดย ขสมก. จะสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าเป็ นรายเดือน และสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดส่งให้ กับ ขสมก.
ทุกวันที่ 4 ของเดือนถัดไป ซึง่ การสัง่ แต่ละครัง้ จะต้ องสัง่ เป็ นจานวนเต็ม เช่น 100 ม้ วน 200 ม้ วน 500 ม้ วน และ 1,000 ม้ วน
เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งกาหนดการสัง่ ซื ้อพัสดุตวั๋ ตามประเภทกลุ่ม ABC
ผลการทดลองและการอภิปลายผล
1. ผลการจัดเรี ยงมูลค่าการใช้ พสั ดุตวั๋ ตั ้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 จานวน 21 ราคา นามาลาดับ
ความสาคัญตาม ทฤษฎี ABC Classification แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี ้
กลุ่ม
A
B
C

ต้ นทุนค่าพิมพ์(บาท/ปี )
สัดส่วน
จานวนชนิดราคาตัว๋
513,496.47
82.47
7
77,729.38
12.48
5
31,399.11
5.04
9
ภาพที่ 9 แสดงผลการแบ่งกลุ่มพัสดุตวั๋ ABC

2. ผลการพยากรณ์ การใช้ พสั ดุตวั๋ โดยสารในแต่ละประเภทราคาต่อเดือนของเขตการเดินรถที่ 5 จานวน 5,178 ม้ วน
ต่อเดือน โดยนาผลการพยากรณ์มากาหนดนโยบายการสัง่ ซื ้อปี 2564 และเมื่อเปรี ยบเทียบการสัง่ ซื ้อพัสดุตวั๋ โดยสาร
แบบเดิมกับแบบใหม่แล้ วสามารถลดต้ นทุนพัสดุตวั๋ โดยสาร จานวน 662,700 บาท
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ลาดับ ราคาหน้ าตั๋ว

ค่ าพิมพ์ การสั่งซือ้ แบบเดิม ปี 2564 ( A )
การสั่งซือ้ แบบใหม่ ปี 2564 ( B )
ผลต่ าง D = A - B
ต่ อม้ วน จานวนม้ วน มูลค่ าพิมพ์ พัสดุต๋ ัวคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.63 ยอดพยากรณ์ การใช้ จานวนสั่งซือ้ (ม้ วน) มูลค่ าพิมพ์ จานวนม้ วน มูลค่ าพิมพ์

1

8.00

15.20

13,200

200,640.00

3,289

13,356

10,100

153,520.00

3,100

47,120.00

2

20.00

9.30

13,200

122,760.00

2,421

9,312

6,900

64,170.00

6,300

58,590.00

3

15.00

9.30

13,200

122,760.00

2,314

9,348

7,100

66,030.00

6,100

56,730.00

4

4.00

9.30

5,500

51,150.00

1,516

4,932

3,500

32,550.00

2,000

18,600.00

5

13.00

9.30

6,800

63,240.00

1,899

4,560

2,700

25,110.00

4,100

38,130.00

6

27.00

9.30

5,800

53,940.00

1,773

4,308

2,600

24,180.00

3,200

29,760.00

7

17.00

9.30

4,400

40,920.00

665

3,756

3,100

28,830.00

1,300

12,090.00

8

25.00

9.30

2,800

26,040.00

2,218

2,352

200

1,860.00

2,600

24,180.00

9

19.00

9.30

6,300

58,590.00

2,580

2,088

6,300

58,590.00

10

21.00

9.30

3,600

33,480.00

1,364

1,836

500

4,650.00

3,100

28,830.00

11

22.00

9.30

4,000

37,200.00

1,573

1,644

100

930.00

3,900

36,270.00

12

23.00

9.30

7,400

68,820.00

3,442

1,056

-

7,400

68,820.00

13

14.00

9.30

2,400

22,320.00

904

1,032

2,200

20,460.00

14

9.00

9.30

4,200

39,060.00

2,662

900

-

4,200

39,060.00

15

11.00

9.30

6,800

63,240.00

3,802

912

-

6,800

63,240.00

16

12.00

9.30

3,600

33,480.00

2,370

360

-

3,600

33,480.00

17

16.00

9.30

2,400

22,320.00

1,391

180

-

2,400

22,320.00

18

9.50

9.30

500

4,650.00

139

144

100

930.00

400

3,720.00

19

1.00

9.30

100

930.00

5

36

100

930.00

20

8.00

8.50

100

850.00

86

12

5.50

9.30

21

รวม

200
106,500

1,860.00
1,068,250.00

170

12

36,583

62,136

-

200

1,860.00

37,200

405,550.00

100
200
69,300

850.00
1,860.00
662,700.00

ภาพที่ 10 แสดงการเปรี ยบเทียบการสัง่ ซื ้อตัว๋ รถโดยสารแบบใหม่
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการดาเนินการศึกษาวิจยั เรื่ องการบริหารจัดการต้ นทุนพัสดุตวั๋ รถโดยสารประจาทางขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 5 สรุปได้ ดงั นี ้
1. การแบ่งหมวดหมู่ตามมูลค่าปริ มาณการใช้ พสั ดุตวั๋ ABC Classification สามารถจัดกลุ่ม A ได้ 7 ราคา
โดยมีสดั ส่วน 82.47 % มีต้นทุนค่าพิมพ์รวม 513,496.47 บาท ตามด้ วยกลุ่ม B จานวน 5 ราคา โดยมีสดั ส่วน 12.48
% มีต้นทุนค่าพิมพ์รวม 77,729.38 บาท และสุดท้ ายกลุ่ม C จานวน 9 ราคา โดยมีสดั ส่วน 5.04 % มีต้นทุนค่าพิมพ์
รวม 31,399.11 บาท
2. พยากรณ์ ปริ มาณการใช้ พสั ดุตั๋วตามกลุ่ม ABC ด้ วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average)
พบว่าปริมาณการใช้ พสั ดุตวั๋ เฉลี่ยรวมได้ แก่ กลุ่ม A จานวน 4,131 ม้ วนต่อเดือน ต้ นทุนค่าพิมพ์ 44,957.99 บาทต่อเดือน
กลุ่ม B จานวน 748 ม้ วนต่อเดือน ต้ นทุนค่าพิมพ์ 6,936.03 บาทต่อเดือน และท้ ายสุดกลุ่ม C จานวน 229 ม้ วนต่อเดือน
ต้ นทุนค่าพิมพ์ 2,744.47 บาทต่อเดือน
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3. กาหนดนโยบายการสัง่ ซื ้อพัสดุตวั๋ ในแต่ละกลุ่ม โดยพัสดุกลุ่ม A จานวน 7 ราคา กาหนดให้ มีการสัง่ ซื ้อ
ทุกเดือนและทาการตรวจนับทุกเดือน กลุ่ม B จานวน 5 ราคา กาหนดให้ มีการสัง่ ซื ้อ 3 เดือนครัง้ และทาการตรวจนับ
ทุก 3 เดือน สุดท้ ายกลุ่ม C กาหนดให้ มีการสัง่ ซื ้อ 6 เดือนครัง้ และทาการตรวจนับทุก 6 เดือน
4. เปรี ยบเทียบการสัง่ ซื ้อพัสดุตวั๋ แบบเดิมและหลังการปรับปรุงปี 2564 พบว่า มีต้นทุนค่าจัดพิมพ์ลดลงเป็ น
จานวนเงิน 662,700.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 62.04
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องการบริ หารจัดการต้ นทุนพัสดุตวั๋ รถโดยสารประจาทาง กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชน
กรุ งเทพ กลุ่มตัวอย่างเขตการเดินรถที่ 5 ซึ่งยังไม่ครบทุกเขตการเดินรถที่ 1-4 และ 6-8 การใช้ เครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีการจาแนกสินค้ าเป็ นหมวดหมู่ ABC Classification และการพยากรณ์ (Forecasting) ผลลัพธ์ที่
ได้ ในการจัดกลุ่ม อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากปั จจัยของประเภทรถโดยสารที่มีอยู่ 6 ประเภท ซึ่งมีราคาค่าโดยสาร
ต่างกัน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระด้ วยตนเองเรื่ องนี ้ สาเร็ จได้ ด้วยความกรุ ณาช่วยเหลือในด้ านข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์จากบริ ษัทกรณีศกึ ษาในที่นี ้ผู้จดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง และยังรวมถึงได้ รับความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจาก ดร.วิชญุตร์ งามสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งได้ กรุณาสละเวลาให้ คาปรึกษา
ให้ ข้อเสนอแนะ หลักการและ แนวคิดอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา รวมทังขอขอบคุ
้
ณผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นันทิ สุทธิ การนฤนัย ที่ได้ ชีแ้ นะและรั บเป็ นประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.ปิ ยะเนตร นาคสีดี ที่รับเป็ น
กรรมการ ขอขอบคุณครอบครั วของข้ าพเจ้ าที่ ได้ ให้ กาลังใจเสมอมาในการศึกษาต่ อปริ ญ ญาโทในครั ง้ นี ต้ ลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ ให้ ความรู้ทงในด้
ั ้ านวิชาการและประสบการณ์ ทาให้ สามารถนาความรู้ ที่
ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการทางานและการศึกษาครัง้ นี ้ และขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลาที่ได้ ศกึ ษาอยู่ และพี่ๆเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่านที่ได้ ให้ กาลังใจและความช่วยเหลือตลอดมา
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บทคัดย่ อ
นโยบายการใช้ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยพัฒนาการให้ บริ การของระบบรถโดยสารประจาทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ให้ มีประสิทธิ ภาพ และเป็ นการส่งเสริ มให้ ประชาชนหันมาใช้ บริ การระบบรถ
โดยสารประจาทางเพิ่มขึ ้น โดยการศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อการกาหนด
จุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทางเพิ่มมากขึน้ เพื่อนาผลที่ได้ รับ
จากการศึกษาไปปรับปรุงแก้ ไขแนวทางการบริ หารจัดการจัดจาหน่ายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เพิ่มโอกาส
ใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้ บริ การรถโดยสารของเขต
การเดินรถที่ 5 สาย 138, 140, และ 141 จานวน 200 ตัวอย่าง และเจ้ าหน้ าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่
เกี่ยวข้ องกับงานด้ านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั รวมทังการเลื
้
อกทาเลที่ตั ้ง (Location Selection)
ผลการวิจยั พบว่า ผู้โดยสารให้ ความสาคัญต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
เรื่ องการมีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้ นทาง บริเวณใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน จุดให้ บริการมีความปลอดภัยต่อ
การใช้ บริ การ การเดินทางไปจุดให้ บริ การมีความสะดวก ที่ตั ้งของจุดบริ การมีความสะดวกต่อการใช้ บริ การ จุด
ให้ บริ การมีความพร้ อมในการให้ บริ การตลอดเวลา โดยจุดที่ให้ ความสาคัญเรี ยงลาดับดังนี ้ จุดวัดสน จุด กม.9
และจุดการเคหะธนบุรี
คาสาคัญ: บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์; การเลือกทาเลที่ตั ้ง; ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ บริการ
Abstract
The Transportation policy was aimed by Electronics Bus Ticket Card able improve the service
level of customer in Bangkok Mass Transit Authority to have efficiency and encourage population uses
these systems grew by the study will have been using objective for factor personal, which can affect
to determination apply from cash to electronics card of customer that using them grow. To bring results
from study to adjust and improve administration managing electronics card. By test, this case by the
example group is serviced passengers bus number 138, 140, and 141 include 200 examples and
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using Bangkok Mass Transit Authority stuff related to electronics card by method Convenience
Sampling by using the advice in research include to Location Selection.
However, the result found Passengers emphasize to point of use electronics card instead to
cash, Focus on some factor of having travel connection, Nearby location there are community resource
by there are safety service point and convenience transport, location point of service is convenient
and open all time by point of important in Location follow with Watson’s Bus-stop, Kormorkao’s Busstop, Thonburi housing’s Bus-stop.
Keywords: Electronics card; Location Selection; Service Factor
บทนา
ปั จจุบนั องค์การขนส่งมวลชนกรุเทพ (ขสมก.) มีจานวนรถให้ บริ การประชาชน 3,005 คัน จานวน 112
เส้ นทาง มีรายได้ จากการจาหน่ายตัว๋ โดยสารเฉลี่ยวันละ 11,043,226.47 บาท มีผ้ ูโดยสารเฉลี่ยวันละ จานวน
894,008 คน แต่ความต้ องการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้ มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องส่งเสริ มการพัฒนาระบบโดยสารประจาทางควบคู่ไปกับระบบขนส่งมวลชน
อื่น ๆ เพื่อให้ ประชาชนส่วนใหญ่มีทางเลือกและครอบคลุมพื ้นที่ให้ บริการมากที่สดุ
องค์การขนส่งมวลชนกรุ เทพ (ขสมก.) มีแผนการนาเทคโนโลยีระบบตัว๋ อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการใช้
บริการระบบรถโดยสารประจาทาง ซึง่ ระบบตัว๋ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นปั จจัยหลักตัวหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการให้ บริการ
ของระบบรถโดยสารประจาทางเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริมให้ ประชาชนหันมาใช้ บริการ
ระบบรถโดยสารประจาทางเพิ่มขึ ้นด้ วย เนื่องจากเป็ นการสร้ างความสะดวกให้ กบั ผู้โดยสาร ทังนี
้ ้ การใช้ ระบบตัว๋
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยัง สามารถน าไปใช้ ส าหรั บ การเดิ น ทางในระบบขนส่ ง มวลชนอื่ น ๆ ในอนาคต รวมทัง้ มี
ผลประโยชน์ อื่น ๆ อีก เช่น เพิ่มประสิทธิภ าพในการจาหน่ายตัว๋ โดยสาร การจัดเก็บรายได้ การรวบรวมข้ อมูล
การเดินทางลดเวลาการชาระค่าโดยสารด้ วยเงินสด และลดภาระของประชาชนในการซื ้อตัว๋ โดยสารของ ขสมก.
รวมทัง้ ลดค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานเก็บค่าโดยสารมีจานวนประมาณ 5,400 คน ค่าใช้ จ่าย
จานวนประมาณ 139,209,920 บาทต่อเดือน และพิมพ์ตวั๋ โดยสารปี งบประมาณ 2563 จานวน 9,613,297.30
ล้ านบาท ต่อปี ซึง่ ถ้ า ขสมก. สามารถลดค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ได้ จะทาให้ ขสมก. ลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในด้ านบุคลา
กรได้ สงู มากและสามารถเพิ่มรายได้ ให้ กบั ขสมก. เองอีกด้ วย โดยปั จจุบนั ขสมก. พบว่ารายได้ จากการให้ บริการ
รถโดยสารระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2563 เป็ นรายได้ ที่ได้ รับจากการจาหน่ายตัว๋ ม้ วน คิดเป็ นเงิน
ทั ง้ หมด 1,263,234,478 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 87.67 และรายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ โดยสารใช้ บั ต รโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นเงินทังหมด
้
177,639,000บาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.33 จะเห็นได้ ว่ารายได้ จากการใช้ บตั ร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจานวน ร้ อยละ 12.33 ของรายได้ ค่าโดยสาร เนื่องจากแผนฟื น้ ฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ กาหนดให้ มีโครงการซื ้อรถใหม่ที่มีอปุ กรณ์ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ติดตั ้งมาพร้ อมกับรถ
โดยสารโดยไม่ต้องใช้ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และลดค่าใช้ จ่ายด้ านบุคคลโดยใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
การช าระค่าโดยสาร หากจ านวนรายได้ ค่ าโดยสารที่ ได้ รั บจากผู้โดยสารมีสัด ส่ วนน้ อ ยกว่ารายได้ จากการ
จาหน่ายตัว๋ ม้ วนตามที่ปรากฎดังกล่าวข้ างต้ น จะทาให้ รถโดยสารที่จดั ซื ้อมาใหม่ที่มีระบบการชาระค่าโดยสาร
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โดยใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ และไม่สามารถลดจานวนพนั กงานเก็บค่าโดยสารได้ เป็ น
อุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนฟื ้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ของผู้โดยสารรถ
โดยสารประจาทาง เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
จะได้ นาผลที่ได้ จากการศึกษาไปปรับปรุงระบบการใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และทาให้ มีรายได้ จากการใช้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสารมีจานวนเพิ่มขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. การก าหนดจุด ใช้ บัต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนเงิ น สดของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง
กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. เพื่อนาผลที่ได้ รับจากการศึกษาไปปรั บปรุ งแก้ ไขระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ จานวน
รายได้ ค่าโดยสารที่ได้ รับจาการใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจานวนเพิ่มขึ ้น
3. เพื่อกาหนดจุด/ทาเลที่ตั ้งการจาหน่ายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ประโยชน์ ท่จี ะได้ รับจากการศึกษา
1. ทาให้ ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่าง
กัน
2. เพื่อนาผลที่ได้ รับจากการศึกษาไปปรับปรุงแก้ ไขระบบบัตรโดยสารอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ ตรงกับความ
ต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย ทาให้ จานวนรายได้ ค่าโดยสารที่ได้ รับจาการใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจานวน
เพิ่มขึ ้น
3. เพื่อนาผลที่ได้ รับจากการศึกษาให้ ขสมก. ใช้ เป็ นแนวทางการกาหนดจุด/ทาเลที่ตั ้งการจาหน่ายบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดให้ ตอบสนองได้ ตรงกับความต้ องการของประชาชนผู้ใช้ บริ การรถโดยสาร
ประจาทางของ ขสมก.
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้ นหา การซื ้อ การใช้
การประเมิ น ผล และการใช้ จ่ า ยในผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร โดยคาดว่ า จะตอบสนองความต้ อ งการของเขา
(Schiffman & Karuk, 1994 อ้ างใน กัลปั งหา ตรองพาณิชย์, 2541, หน้ า 45)
พฤติกรรมของผู้ซื ้อ หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนซื ้อสินค้ า
และบริ การด้ วยเงิน และรวมทัง้ กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดให้ มีการกระทานี ้ ส่วนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคนันจะเน้
้
นถึงการซื ้อของผู้ซงึ่ ซื ้อเอาไปใช้ บริโภคเอง (ธงชัย สันติวงษ์ , 2533)
จากความหมายพฤติกรรมของผู้ซื ้อและผู้บริ โภคที่กล่าวมาข้ างต้ นพอสรุปได้ ว่า พฤติกรรมของผู้บริ โภค
หมายถึง ลักษณะการกระทาของบุคคล ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง

792

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ลักษณะเบือ้ งต้ นที่สาคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค
ลักษณะเบื ้องต้ นที่สาคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ เรื่ องราวของความรู้ ทงหมดของพฤติ
ั้
กรรมผู้บริโภค
(อดุลย์ จาตุรงค์กลุ , 2534) ประกอบด้ วย
1. พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นพฤติกรรมจูงใจ พฤติกรรมผู้บริ โภคศึกษาเพื่อตอบสนองความต้ องการและ
ความปรารถนาต่างเป็ นพฤติกรรมจูงใจ โดยมุ่งที่จะให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่คิดเอาไว้ การจูงใจและความคิดใน
การซื ้อผู้บริโภคจะถูกซ่อนไว้ ไม่มีใครสังเกตเห็น
2. พฤติกรรมผู้บริ โภครวมไปถึงกิจกรรมมากมาย ในฐานะที่เป็ นผู้บริ โภคเราคิด รู้สึกวางแผน ตัดสินใจ
ซื ้อ และได้ ประสบการณ์ ผู้บริโภคมีกิจกรรมมากมายไม่เฉพาะแต่ ตกลงใจซื ้ออย่างเดียว จะต้ องมองว่าสินค้ าหรือ
บริ การมีกี่อย่างและกี่ตรายี่ห้อ จุดนี ้เป็ นจุดสาคัญเพราะเป็ นศูนย์รวมของการใช้ จ่าย เวลา และเงินเพื่อแลกกับ
การซื ้อสินค้ า
3. พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นกระบวนการ นักวิชาการกล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ น กระบวนการทาง
ความนึกคิดและอารมณ์ (Mental and Emotional Process) แล้ วยังรวมไปถึง การเลือก การซื ้อ และการใช้ สินค้ า
4. พฤติกรรมผู้บริ โภคแตกต่างกันในเรื่ องจังหวะเวลาและความสลับซับซ้ อน จังหวะเวลาหมายถึง เมื่อ
การตัดสินใจเริ่มต้ นและความยาวนานของกระบวนการทังหมด
้
ส่วนความสลับซับซ้ อน หมายถึง จานวนกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ จังหวะเวลา และความสลับซับซ้ อนมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน โดยปกติยิ่งการ
ตัดสินใจสลับซับซ้ อนเพียงใด เวลาที่ใช้ ก็จะยิ่งมากขึ ้นเท่านัน้
5. พฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ยวข้ องกับบทบาทมากมาย ในกระบวนการพฤติกรรมผู้บริ โภคมีหลายหน้ าที่ที่
ผู้บริ โภคกระทา เช่น เป็ นผู้ซื ้อ ผู้ใช้ ผู้ตดั สินใจ ผู้ก่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจ ฯลฯ ผู้บริ โภคอาจทาหน้ าที่ดงั กล่าว
มากกว่าหนึ่งในเวลาเดียวกันก็ได้
6. พฤติกรรมผู้บริโภคได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยทังภายในและภายนอก
้
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็ นพฤติกรรม
ปรับตัว (Adaptive) ให้ เข้ ากับสถานการณ์ ที่ห้อมล้ อมรอบตัว การตัดสินใจได้ รับอิทธิ พลจากพลังภายในและ
ภายนอกบางอย่าง
7. พฤติกรรมผู้บริ โภคแตกต่างกันไปเมื่อต่างบุคคลกัน จะต้ องเข้ าใจว่าทาไมบุคคลจึงมีพฤติกรรม
ต่างกัน เรื่ องนีเ้ ป็ นเพราะบุคคลมีบุคลิกภาพต่างกัน และยังต่างกันอีกในหลายลักษณะซึ่งเป็ นเหตุผลที่ทาให้ มี
การแบ่งส่วนตลาด เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้ วยบุคคลที่มีลกั ษณะต่างๆ เหมือนกัน
โดยสรุป ลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภคข้ างต้ น มีลกั ษณะแตกต่างกัน แต่ละลักษณะเป็ นไปตามปั จจัยที่
เข้ ามาเกี่ยวข้ องทาให้ เกิดกระบวนการกิจกรรม การกระทาของแต่ละบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แนวคิดทฤษฎีปัจจัยทาเลที่ตงั ้
กลยุทธ์ในการเลือกทาเลที่ตั ้ง (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2556)
การเลือกทาเลที่ตัง้ สามารถใช้ ได้ ทัง้ แนวทางมหาภาค (Macro Approaches)และแนวทางจุลภาค
(Micro Approaches) ซึง่ แนวทางมหภาคเป็ นการวิเคราะห์เพื่อเลือกทาเลที่ตั ้งหรื อพื ้นที่ขนาดใหญ่ระดับประเทศ
และภูมิภาค ส่วนแนวทางจุลภาคเป็ นการเลือ กทาเลที่ตั ้งแบบเฉพาะเจาะจงจากพื ้นที่หรื อประเทศที่ได้ เลือกไว้
แล้ ว
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1. การเลือกทาเลที่ตั ้งตามแนวมหภาค ส่วนมากนิยมใช้ สาหรับศูนย์กระจายสินค้ า ในอดีตได้ มีผ้ เู สนอ
แนวทางมหภาคสาหรับการเลือกทาเลที่ตั ้งไว้ หลายแนวทาง ในที่นี ้จะขอเสนอแนวทางของ Edgar M. Hoover
ซึ ้งเสนอกลยุทธ์การเลือกทาเลที่ตั ้งของศูนย์กระจายสินค้ าไว้ 3 ประเภทดังนี ้
กลยุทธ์ทาเลที่ตั ้งใกล้ ตลาด (Market-Positioned Strategy) กลยุทธ์นี ้จะกาหนดให้ ติดตั ้งคลังสินค้ าอยู่
ใกล้ กบั ลูกค้ าคนสุดท้ าย (Final Customer) ให้ มากที่สดุ ซึง่ จะทาให้ สามารถให้ บริการลูกค้ าได้ ดี ปั จจัยสาคัญใน
การเลื อ กท าเลที่ ตัง้ ใกล้ ลูกค้ ามีห ลายประการ เช่ น ค่ า ขนส่ ง รอบเวลาการสั่งซื อ้ สิ น ค้ า ความอ่ อ นไหวของ
ผลิตภัณฑ์ ปริ มาณที่สงั่ ซื ้อ และระดับการให้ บริ หารลูกค้ าต้ องการ หรื อเป็ นการกาหนดทาเลที่ตั ้งคลังสินค้ าโดย
มุ่งหวังให้ ลกู ค้ าหรื อผู้บริโภคได้ รับประโยชน์สงู สุด เสียค่าขนส่งน้ อยที่สดุ ระยะทางสั ้นที่สดุ
กลยุทธ์ทาเลที่ตั ้งใกล้ แหล่งผลิต (Production-Positioned Strategy) กลยุทธ์นี ้กาหนดให้ ตั ้งคลังสินค้ า
อยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบหรื อโรงงานให้ มากที่สดุ ซึง่ การตั ้งคลังสินค้ าแบบนี ้จะทาให้ ระดับการให้ บริการลูกค้ าต่ากว่า
กลยุทธ์ทาเลที่ตั ้งใกล้ ตลาด แต่สามารถประหยัดค่าขนส่งวัตถุดิบเข้ าสู่โรงงานซึง่ การประหยัดในกรขนส่งสามารถ
ประหยัดค่าขนส่งสามาารถเกิดขึ ้นได้ โดยรวบรวมการขนส่งจากแหล่งต่างๆ โดยรถบรรทุกหรื อตู้คอนเทรนเนอร์
(Container Load : CL) ปั จจัยสาคัญในการเลือกทาเลที่ตั ้งใกล้ แหล่งผลิตประกอบหลายประการ เช่น สภาพของ
วัตถุดิบว่าเน่าเสียง่ายหรื อไม่ จานวนวัตถุดิบที่เป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
กลยุทธ์ทาเลที่ตั ้งอยู่ระหว่างลูกค้ ากับแหล่งผลิต (Intermediately-Positioned Strategy) กลยุทธ์นีจ้ ะ
กาหนดให้ ตั ้งคลังสินค้ าอยู่ตรงกลางระหว่างผลิตและตลาด ซึ่งการตั ้งคลังสินค้ าประเภทนี ้ ทาให้ ระดับการให้ บริ
การต่ากว่าแบบแรกแต่สงู กว่าแบบที่สอง ทาเลที่ตั ้งประเภทนี ้เหมาะสาหรับธุรกิจที่ต้องการให้ บริการลูกค้ า และมี
โรงงานการผลิตหลายแห่ง หรื อเป็ นการประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริ โภคกับผู้ผลิต สินค้ าโดยกาหนดทาเลที่ตั ้ง
คลังสินค้ าโดยยึดสายกลางระหว่าง 2 กลุ่ม เช่น การมีคลังสินค้ ามากกว่าหนึ่งแห่ง หรื อการสร้ างคลังสินค้ า
กึ่งกลางระหว่างทางของการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
นอกจากนี ้การกาหนดทาเลที่ตั ้งคือยังต้ องคานึงถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการ 2 ประเภท คือ ปั จจัยเชิง
ปริมาณ และปั จจัยเชิงคุณภาพ
2. การเลือกทาเลที่ต้องสาหรับแนวทางจุลภาค ส่วนมากเหมาะสาหรับคลังสินค้ า ควรพิจารณาปั จจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ธุรกิจต้ องการใช้ คลังสินค้ าเอกชน ควรพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
-คุณภาพและความหลากหลายของยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ง
-คุณภาพและปริมาณของแรงงาน รวมถึงอัตราจ้ างแรงงาน
-คุณภาพของเขตอุตสาหกรรมซึง่ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อมชุมชน และสาธารณูปโภค
-ต้ นทุนของเงินลงทุน รวมถึงต้ นทุนค่าก่อสร้ าง ศักยภาพในการขยายพื ้นที่ และผลประโยชน์ทาง ภาษี
ธุรกิจต้ องการใช้ สินค้ าสาธารณะ ควรจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
-ลักษณะของคลังสินค้ า และการบริการของคลังสินค้ า
-ความเพียงพอของยานพาหนะในการขนส่ง ระยะทางของการไปสถานีขนส่งสินค้ า
-ความเพียงพอของบริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมและการใช้
คลังสินค้ าจากธุรกิจอื่น
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-ประเภทความถี่ของการรายงานสินค้ าคงคลัง
กระบวนการเลือกทาเลที่ตั ้งเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้ อนหลายขัน้ ตอน นอกจากนันในบางกรณี
้
จะมีปัจจัย
อื่นเข้ ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั ้งของคลงัสินค้ า เช่น สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เทคโนโลยีฯ
จึงควรพิจารณาปั จจัยเหล่านี ้เพิ่มเติม การก่อสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการคลังสินค้ าแห่ง
หนึ่ง ต้ องสิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยในการลงทุนเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ เมื่อได้ กาหนดที่ตั ้งและทาการก่อสร้ างลงไปแล้ ว
หากต้ องการมีการเปลี่ยนแปลงย้ ายที่ตั ้งใหม่ย่อมเป็ นเรื่ องยุ่งยาก และเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นอีกมากมายซึ ้งไม่ ควร
ไม่ ค วรเป็ น เช่ น นัน้ วิ ธี ที่ จ ะแก้ ได้ ก็ คื อ จะต้ อ งพิ จารณาอย่ า งรอบคอบทุก ด้ า นทุกมุม ในการเลื อ กท าเลที่ตัง้
คลังสินค้ าแต่ละแห่งย่อมมีสภาพที่แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของธุรกิจตามประเภทของสินค้ าที่ทาการเก็บ
รักษา และตามขนาดของกิจการ การเลือกทาเลที่ตั ้งก็ย่อมมีข้อพิจ ารณาที่แตกต่างกันออกไป เป็ นหน้ าที่ของผู้
บริ การที่จะตกลงใจเลือกทาเลซึ ้งสามารถ อานวยให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปได้ อย่างสมประโยชน์ และบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่ างและการสุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้ บริการรถโดยสารของเขตการเดินรถ
ที่ 5 สาย 138, 140, และ 141และเจ้ าหน้ าที่ ขสมก. ที่ เ กี่ ย วข้ องกับงานด้ านบัตรโดยสารอิ เล็ กทรอนิก ส์ ซึ่ง
การศึกษาครัง้ นี ้ มีจานวนผู้โดยสารที่ใช้ บริ การรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 5 ทังหมด
้
32,422 คน (องค์การ
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ, 2563) ผู้ วิ จั ย ได้ ค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ท ราบจ านวนที่ แ น่ น อน (Finite
Population) โดยใช้ สูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane,1973 อ้ างในล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2538 หน้ า 37) ดังนี ้
สูตร n =
N
1 + Ne2
เมื่อ
N
คือ
จานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n
คือ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e
คือ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้
(ในที่นี ้ใช้ ค่าความเชื่อมัน่ 93% ทาให้ e มีค่าเท่ากับ 1 - 0.93 = 0.07)
แทนค่า
n =
32,422
1 + 32,422 (0.07)2
= 202.81
ได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 202 คน ผู้วิจยั เก็บขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 200 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการเลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้ บริ การรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 5 สาย 138,
140, และ 141 และเจ้ าหน้ าที่ ขสมก. ที่เกี่ ยวข้ องกับงานด้ านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในเขตพืน้ ที่รถ
โดยสารประจาทางของเขตการเดินรถที่ 5 โดยมีขนตอนการสุ
ั้
่มตัวอย่างดังนี ้
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แผนการสุ่มตัวอย่ าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจานวน 200 ชุด
จากผู้โดยสารที่ใช้ บริ การรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 5 สาย 138, 140, และ 141 และเจ้ าหน้ าที่ ขสมก. ที่
เกี่ยวข้ องกับงานด้ านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในเขตพื ้นที่รถโดยสารประจาทางของเขตการเดินรถที่ 5
เครื่องมือในการวิจัย
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้ ทฤษฎี
การเลือกทาเลที่ตั ้งในการสร้ างแบบสอบถาม โดยระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสังเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่
มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้ โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณีศกึ ษา
เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดยนาแบบสอบถามที่ได้ เรี ยบเรี ยงแล้ ว
ไปดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัย ได้ นาแบบสอบถามที่ได้ สร้ างขึน้ สาหรั บการวิจัย ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องปั จจัยด้ านทาเลที่ตั ้งบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หาและความครอบคลุมของคาถาม (Content
Validity) รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อขอคาแนะนาและนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
เหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่
1. คุณชานาญ อยู่มอสด ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายการเดินรถองค์การ 1
2. คุณสมควร นาสนม ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายการเดินรถองค์การ
3. คุณพนิดา ทองสุข ตาแหน่งรองผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหาร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ทาการตรวจสอบตามแบบประเมินโดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง IOC (Item
Objective Congruence index) เป็ นรายบุคคลว่าข้ อคาถามแต่ละข้ อสามารถวัดได้ ตรงกับ จุดประสงค์ที่กาหนด
หรื อไม่ โดยให้ คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้
ถ้ าข้ อคาถามวัดได้ ตรงจุดประสงค์
ได้ +1 คะแนน
ถ้ าไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามนันวั
้ ดตรงจุดประสงค์หรื อไม่ ได้ 0 คะแนน
ถ้ าข้ อคาถามวัดได้ ไม่ตรงจุดประสงค์
ได้ -1 คะแนน
นาคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคล้ อง
ของข้ อคาถามกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้ อคาถามดังนี ้
1. ข้ อคาถามที่มีค่า IOC ตั ้งแต่ 0.50 - 1.00 คัดเลือกไว้ ใช้ ได้
2. ข้ อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรื อตัดทิ ้ง
ผลจากการคานวณหาค่า IOC โดยรวมมีค่ามากกว่า 0.5 ส่วนแบบสอบถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5
ผู้วิจยั ได้ นาค่าดังกล่าวพร้ อมแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ เป็ นแนวทางสาหรับการปรับปรุง
ข้ อ ค าถามในแบบสอบถาม หลัง จากปรั บปรุ งแบบสอบถามตามค าแนะนาของผู้ท รงคุณ วุฒิแล้ ว ผู้วิ จัยนา
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แบบสอบถามฉบับร่ างที่ได้ ผ่านการแก้ ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability Analysis)
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability Analysis) เมื่อผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว
หลังจากนันจึ
้ งนาแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) โดยการแจกแบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด
เพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยวิ ธี ห าค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ าของครอนบาร์ ค (Cronbach’s
Coefficient Alpha) ด้ วยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยมีเกณฑ์การแปลผลความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมัน่
0.80 – 1.00
0.70 – 0.79
0.50 – 0.69
0.30 – 0.49
ต่ากว่า 0.30

ระดับความเชื่อมัน่
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ที่มา : พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2553). วิ ธีการวิ จยั ทางการศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพมหานคร:
คณะคุรุศาสตร์ อตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง.
เมื่อนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มทดลองที่เป็ นผู้โดยสารที่ใช้ บริการรถโดยสารของเขตการเดินรถที่
5 สาย 138, 140, และ 141 จ านวน 30 ชุ ด มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ า กั บ 0.901
แบบสอบถามในแต่ละด้ านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.829 – 0.892 ซึ่งมีระดับค่ าความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับสูงถึงสูงมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553)
การเลือกทาเลที่ตงั ้
หลังจากการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถ
ที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แล้ วนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ นาข้ อมูลค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามที่ได้ มาหาค่า
น ้าหนักเพื่อคัดเลือกจุดทาเลที่ตั ้งในการการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้โดยสารรถ
โดยสารประจาทาง กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่ 5ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าให้ ความสาคัญกับ
ปั จจัยทาเลที่ตั ้งใด และจุดไหนมากที่สดุ หลังจากนันน
้ าข้ อมูลหลักๆ ที่ได้ รับไปดาเนินการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ อีกครัง้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อหลักการในการเลือกทาเลที่ตั ้งที่ผ้ โู ดยสารให้
ความสาคัญ รวมทังขอความคิ
้
ดเห็นรวมถึงคาแนะนาเพิม่ เติม
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ ส่วน
บุคคลโดยเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่ อการกาหนดจุดใช้ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ แทนเงินสดของผู้โดยสารรถ
โดยสารประจาทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั ร โดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จุดวัดสน กม.9 การเคหะธนบุรี
ค่ าเฉลี่ย
ปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้
การเคหะธนบุรี
วัดสน
กม.9
8.87
8.86
8.54
1. มีจดุ เชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้ นทาง
2. บริเวณใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน
3. การเดินทางไปจุดให้ บริการมีความสะดวก
4. ที่ตั ้งของจุดบริการมีความสะดวกต่อการใช้ บริการ
5. จานวนทีจ่ อดรถมีเพียงพอ
6. มีการวางผังสถานที่ทเี่ หมาะสมต่อการให้ บริการ
7. จุดให้ บริการมีความพร้ อมในการให้ บริการตลอดเวลา
8. จานวนห้ องน ้ามีเพียงพอต่อการใช้ บริการ
9. จุดให้ บริการมีความปลอดภัยต่อการใช้ บริการ
10. สภาพแวดล้ อมภายในอาคารมีความสะอาด
11. จุดให้ บริการมีป้ายบอกชัดเจน
ค่าเฉลี่ยรวม

8.62
8.85
8.71
6.93
8.00
8.34
5.57
8.47
7.73
8.12
8.02

8.50
8.73
8.74
6.89
8.10
8.46
3.78
8.14
7.41
8.25
7.80

8.36
8.44
8.40
6.62
7.78
8.25
3.16
8.37
7.41
7.44
7.52

ผลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาความส าคั ญ ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การก าหนดจุ ด ใช้ บั ต รโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จุดวัดสน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 8.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้โดยสารให้ ระดับ
ความสาคัญ ได้ แก่ มีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้ นทาง การเดินทางไปจุดให้ บริ การมีความสะดวก ที่ตั ้งของ
จุดบริการมีความสะดวกต่อการใช้ บริการ บริเวณใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน จุดให้ บริการมีความปลอดภัยต่อการใช้
บริการ จุดให้ บริการมีความพร้ อมในการให้ บริการตลอดเวลา จุดให้ บริการมีป้ายบอกชัดเจน มีการวางผังสถานที่
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ที่เหมาะสมต่อการให้ บริการ สภาพแวดล้ อมภายในอาคารมีความสะอาด จานวนที่จอดรถมีเพียงพอ และจานวน
ห้ องน ้ามีเพียงพอต่อการใช้ บริการ
จากการศึกษาความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จุด
กม.9 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 7.80 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้โดยสารให้ ระดับความสาคัญ ได้ แก่ มีจุด
เชื่ อ มต่ อ การเดิ น ทางหลายเส้ น ทาง ที่ ตัง้ ของจุด บริ การมีค วามสะดวกต่อ การใช้ บ ริ การ การเดิ น ทางไปจุด
ให้ บริ การมีความสะดวก บริ เวณใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน จุดให้ บริ การมีความพร้ อมในการให้ บริ การตลอดเวลา
จุดให้ บริการมีป้ายบอกชัดเจน จุดให้ บริการมีความปลอดภัยต่อการใช้ บริการ มีการวางผังสถานที่ที่เหมาะสมต่อ
การให้ บริ การสภาพแวดล้ อมภายในอาคารมีความสะอาด จานวนที่จอดรถมีเพียงพอ และจานวนห้ องนา้ มี
เพียงพอต่อการใช้ บริการ
จากการศึกษาความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จุดการ
เคหะธนบุรี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 7.52 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้โดยสารให้ ระดับความสาคัญ ได้ แก่
มีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้ นทาง การเดินทางไปจุดให้ บริ การมีความสะดวก ที่ตั ้งของจุดบริ การมีความ
สะดวกต่อการใช้ บริ การ จุดให้ บริ การมีความปลอดภัยต่อการใช้ บริ การ บริ เวณใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน จุด
ให้ บริการมีความพร้ อมในการให้ บริการตลอดเวลา มีการวางผังสถานที่ที่เหมาะสมต่อการให้ บริการ จุดให้ บริการ
มีป้ายบอกชัดเจน สภาพแวดล้ อมภายในอาคารมีความสะอาด จานวนที่จอดรถมีเพียงพอ และจานวนห้ องน ้ามี
เพียงพอต่อการใช้ บริการ
การสัมภาษณ์คณ
ุ พริ ม้ เพรา วงศ์สทุ ธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายการเดินรถองค์การ 2 พบว่า ในส่วน
ของการเลือกทาเลที่ตั ้งในการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้โดยสารรถโดยสารประจา
ทาง กรณีศกึ ษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นันเห็
้ นว่าการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ในจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดิ นทางหลายเส้ นทางนัน้ มีความสาคัญ เพราะเป็ นหัวใจ
หลักต่อการเดินทางอย่างยิ่ง ทาให้ ผ้ โู ดยสารมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปในเส้ นทางที่หลากหลาย ยิ่ง
หากเป็ นจุดที่อยู่บริเวณใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน การเดินทางและที่ตั ้งของจุดบริการมีความสะดวก ปลอดภัย และ
พร้ อมต่อการใช้ บริ การ ยิ่งทาให้ ผ้ โู ดยสารเห็นถึงความสะดวกของการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
มากขึ ้น
การสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ ขสมก. ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ของการเลือก
ท าเลที่ ตัง้ ในการก าหนดจุด ใช้ บัตรโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนเงิ น สดของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง
กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ นัน้ เห็นว่าการกาหนดจุดใช้ บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ในจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้ นทางนัน้ มีความสาคัญ มากที่สุดเช่นกัน
เพราะผู้โดยสารจะสามารถใช้ เป็ นจุดศูนย์ กลาง เป็ นจุ ดใหญ่ ๆ ในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้ ง่าย ปั จจุบัน
ผู้โดยสารหันมาใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเนื่องจากเพิ่มความสะดวกสบายให้ ผ้ โู ดยสารแทนการ
พกเงินสด และทาให้ การเดินทางมีความง่ายมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
799

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการสรุปค่าน ้าหนักของปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของ
ผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง กรณี ศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ พบว่า
ผู้โดยสารให้ ความสาคัญในเรื่ องของการมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้ นทาง บริ เวณใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน
จุดให้ บริ การมีความปลอดภัยต่อการใช้ บริ การ การเดินทางไปจุดให้ บริ การมีความสะดวก ที่ตั ้งของจุดบริ การมี
ความสะดวกต่อการใช้ บริ การ จุดให้ บริ การมีความพร้ อมในการให้ บริ การตลอดเวลา โดยจุดที่ให้ ความสาคัญ
เรี ยงลาดับได้ ดงั นี ้ จุดวัดสน จุด กม.9 และจุดการเคหะธนบุรี
การกาหนดจุดใช้ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิก ส์แ ทนเงิน สด ในจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางหลาย
เส้ นทางนันท
้ าให้ ผ้ โู ดยสารมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปในเส้ นทางที่หลากหลาย ทาให้ ผ้ โู ดยสารเห็นถึง
ความสะดวกของการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมากขึ ้น มีส่วนให้ ผ้ โู ดยสารหันมาใช้ บตั รโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเนื่องจากเพิ่มความสะดวกสบายให้ ผ้ โู ดยสารแทนการพกเงินสด และทาให้ การเดินทาง
มีความง่ายมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทาเลที่ตัง้ ด้ านมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้ นทาง และอยู่บริ เวณ
ใกล้ เคียงมีแหล่งชุมชน ผู้โดยสารให้ ความสาคัญมากที่สุด ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรอาศัยจุดเด่น ในการสร้ าง
สัญลักษณ์ และป้ายให้ มีความโดดเด่นทาให้ ลูกค้ าจดจาง่าย มีการโฆษณารวมถึงการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของ
ผู้ประกอบการให้ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารเกิดความมัน่ ใจในการใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงิน
สด เพื่อสร้ างการจดจา และใช้ ในการพัฒนาธุรกิจให้ ก้าวหน้ ามากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ผู้วิจยั ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มผี ลต่อการกาหนดจุดใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ของ
ผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง ในเขตการเดินรถอื่นๆ เพื่อให้ สามารถทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดจุดใช้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ของผู้โดยสารรถโดยสารประจาทาง ที่แตกต่างกัน
2. ผู้วิจยั ควรศึกษาเกี่ ยวกับความคาดหวังและความต้ องการในการใช้ บตั รโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทน
เงิ น สด ของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง การก าหนดจุด ใช้ บัต รโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดให้ ได้ ตรงความต้ องการของผู้บริ โภค แล้ วนาผลที่ได้ มาพัฒนาปรั บปรุ งให้ กับ ธุรกิจ
เพื่อให้ ประสบผลสาเร็จ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระเรื่ องนี ้สาเร็ จได้ ความกรุณาจาก ดร. วิชญุตร์ งามสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้ นคว้ าอิสระ ที่ได้ ให้ ความกรุ ณานะนา ตรวจตราและแก้ ไขเนือ้ หา ตลอดจนให้ กาลังใจในการทาการศึกษา
ค้ นคว้ าอิสระมาโดยตลอด เพื่อให้ การศึกษาครั ง้ นีส้ มบูรณ์ ที่สุด จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี ้
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ขอขอบพระคุ ณ คณาอาจารย์ ทุก ท่ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ช่ ว ยประสิ ท ธิ ป ระสาทความรู้ และถ่ า ยทอด
ประสบการณ์อนั มีค่าให้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้ การส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษามา
โดยตลอด รวมถึงเพื่อนๆ ทุกท่านที่มีส่วนให้ คาแนะนาจนทาให้ การศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาในการให้ ข้อมูล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ องทุก
ท่าน ที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือจนทาให้ การศึกษาครัง้ นี ้เสร็จสิ ้นสมบูรณ์ และลุล่วงไปได้ ด้วยดี
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปั ญหาในการจัดการงานสารบรรณที่เป็ นอุปสรรคใน
การดาเนินงานและหาแนวทางเพื่อลดความสิ ้นเปลืองในกระบวนการส่งและจัดเก็บเอกสารของ องค์กรการเดิน
รถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยใช้ แนวคิดของลีน (Lean) รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่
เพิ่มคุณภาพการให้ บริ การของแผนกธุรการ กลุ่มงานสื่อสาร สานักบริ หารการเดินรถ สานักงานใหญ่ เป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพที่วดั ผลจากความสอดคล้ องกับแนวคิดของลีน ร่ วมกับผลเปรี ยบเทียบก่อน-หลังการใช้
แนวทางดังกล่าว มีกระบวนการทางานใหม่ที่สามารถลดระยะเวลาและขันตอนการท
้
างาน
ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาที่พบในการดาเนินงานสารบรรณของฝ่ ายธุรการ คือ การผลิตและรับเข้ า
เอกสารเป็ น จ านวนมากเฉลี่ ย 52 แผ่ น ต่ อ วัน ไม่ มี ก ารจัด หมวดเอกสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ไม่ มี ก ารก าหนด
ระยะเวลาทาลายเอกสารที่แน่นอนทาให้ ใช้ พื ้นที่จดั เก็บจานวนมาก ใช้ เวลาในการสืบค้ นโดยเฉลี่ย 30 นาที/ฉบับ
การสืบค้ นเอกสารเฉลี่ย 10-15 ฉบับ/วัน จากการทดลองประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชัน LINE กับระบบ
จัดเก็บและส่งเอกสารเป็ นระยะเวลา 7 วัน สรุปได้ ว่า จานวนการรับเข้ าเอกสารที่เป็ นกระดาษคือ 19 แผ่น มีการ
ใช้ พื ้นที่จดั เก็บต่อปี 20 ลบ.ม. ลดลงจากเดิม ร้ อยละ 84.13 และระยะเวลาการสืบค้ นเอกสาร 7 นาที/ฉบับ ลดลง
จากเดิม 23 นาที
สรุ ปได้ ว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ E-mail และแอปพลิ เ คชั น LINE สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการจัดการงานสารบรรณและลดกระบวนการไหลของข้ อมูลภายในองค์กร ลดการใช้ ทรั พยากรกระดาษ
ทรัพยากรบุคคล ลดพื ้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และลดเวลาในการสืบค้ นเอกสารได้
คาสาคัญ: ลีน; E-mail; Line; การจัดการงานสารบรรณ; องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
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Abstract
The purpose of this study was to look into the fundamental causes of document management
difficulties that were impeding operations and to find ways to minimize waste in the traffic organization's
document submission and storage procedure. Bangkok Mass Transport Authority Using the Lean
concept entails improving new work procedures. Improve the service quality of the administrative
department. group interaction The Office of Transportation Management, Headquarters is a qualitative
study that evaluates the consistency as well as the comparative results produced before and after
using the E-mail and Line Application.
The findings indicated that difficulties encountered in Office management include the
generation and receiving of documents, with an average of 52 sheets each day, without efficient
document classification. There is no predetermined shredding time, therefore a large quantity of
storage space is required. The trial of utilizing tools to store and distribute documents yielded an
average search time of 30 minutes per document and an average search time of 10-15 documents per
day. It is possible to reach a conclusion. that the number of paper documents allowed was 19 sheets,
the yearly storage space consumption was 20 cubic meters, a reduction of 84.13%, and the document
retrieval time was 7 minutes per copy, that the use a tool can improve efficiency.
To manage the document and decrease information flow throughout the company. Reduce the
usage of paper and human resources. Reduce the amount of document storage space you have and
the amount of time you spend looking for papers.
Keywords: Lean; E-mail; LINE application; Document Management; Bangkok Mass Transport

บทนา
หน่วยงานต่าง ๆ ล้ วนแต่มีการติดต่อสื่อสารทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน จึงมีการผลิตและการใช้
เอกสารจานวนมากเพื่อให้ สามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเอกสารมีความสาคัญต่อ
หน่วยงาน คือ ทาให้ เกิดการควบคุมเอกสารอย่างมีระบบเพื่อสนองความต้ องการด้ านการบริ หารและการดาเนิ น
กิจกรรมของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งช่วยให้ ประหยัดงบประมาณและบุคลากร (David Strohl,
2021)
ปั จจุบันการดาเนินงานของสานักบริ หารการเดินรถ มีการผลิตและการใช้ เอกสารรับเข้ าจากทังภายใน
้
และภายนอกเป็ นจานวนมากเพื่อแจ้ งเวียนข่าวสารตามกฎระเบียบข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ในส่วนต่าง ๆ ของ
องค์กร โดยทุกหน่วยงานย่อยต้ องทราบและถือปฏิบตั ิไปในทางทิศเดียวกัน จากการสารวจการดาเนินงานพบว่า
องค์การนี ้ได้ ประสบปั ญหาต่าง ๆ ด้ านการจัดการเอกสาร เช่น การจัดส่งเอกสารไม่เ ป็ นไปตามลาดับขันตอนของ
้
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งาน การสูญหายของเอกสาร และความซับซ้ อนการจัดเก็บและค้ นหาเอกสาร เป็ นต้ น ซึ่งเกิดจากการขันตอนการ
้
ดาเนินการเจ้ าหน้ าที่ในองค์กรและที่สาคัญคือการขาดการจัดการเอกสารที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร
ปั ญหาการจัดการเอกสารของขันตอนการด
้
าเนินงาน คือ เอกสารต้ นฉบับแล้ วมีการทาสาเนาจานวนมาก
เพื่อกระจายข้ อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จัดว่าเป็ นการสิ ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษอย่างมาก ซึง่ ปั ญหาการ
จัดการเอกสารที่เกิดจากบุคลากร ได้ แก่ ความผิดพลาดในการจัดทาเอกสาร การมีทรัพยากรบุคคลมากกว่า
จานวนงาน ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ ค่าใช้ จ่ายในองค์กรเพิ่มขึ ้น จากข้ อมูลของสถิติเอกสารรับเข้ าเอกสารจาก
หน่วยงานภายนอกตั ้งแต่วนั ที่1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2563 มีการรับเอกสารเข้ าจานวน 13,350 ฉบับ จาก
การศึกษากระบวนการทางานทังระบบ
้
พบว่าบางขันตอนหรื
้
อบางกระบวนการ เกิดความล่าช้ า มีข้อมู ลสูญหาย
การไหลเวียนผิดพลาดหรื อไม่สะดวกในการสืบค้ นและสิ ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและทรัพยากรบุคคล จาก
ปั ญหาดังกล่าวจึงต้ องมีการปรับปรุงขันตอนและกระบวนการการท
้
างานให้ การจัดการเอกสารและการไหลของ
ข้ อมูลในองค์กรให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปั ญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน
2. เพื่อหาแนวทางเพื่อลดความสิ ้นเปลืองในกระบวนการขนส่งและจัดเก็บเอกสารของ องค์กรการเดินรถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยใช้ แนวคิดของลีน (Lean)
ขอบเขตของการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ ทาการศึกษากระบวนการงานสารบรรณและการไหลของข้ อมูล ในส่วนกระบวนการรวบรวม
ข้ อมูลการเดินรถจากทัง้ 8 เขต ของฝ่ ายธุรการ องค์กรการเดินรถองค์การ
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบสาเหตุของปั ญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน
2. มีขนตอนการท
ั้
างานและระยะเวลาในการจัดการลดลง
3. มีกระบวนการจัดการงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดลีน (Lean Thinking)
ลีน (Lean) คือการควบคุมการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่าใน ทุก ๆ ส่วน
งาน ตั ้งแต่กิจกรรมต้ นน ้า ได้ แก่ การจัดหาจัดซื ้อวัตถุดิบ กิจกรรมกลางน ้า ได้ แก่ กระบวนการผลิต กิจกรรมปลาย
นา้ กิจกรรมด้ านโลจิสติกส์ โดยเน้ นตอบสนองความต้ องการไปถึงลูกค้ าแบบทันที เน้ นสร้ างประสิทธิผลสูงสุด
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตที่ม่นุ เน้ นในเรื่ องการไหล (Flow) แบบคล่องตัวของงานในทุกกระบวนการเป็ น
หลัก (Womack & Jones, 2003)
ความสูญเปล่ า (Waste/Muda) 7 ประการ
การสร้ างมุมมองที่ให้ เห็นถึงกิจกรรมที่ทาทังหมดตลอดกระบวนการ
้
ให้ เห็นถึงกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดคุณค่า
และกิจกรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดคุณค่า แล้ วพยายามกาจัดออกไปให้ เหลือน้ อยที่สุด แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ได้ แก่
(Skhmot, 2017)
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1. การผลิตที่มากเกินไป คือทาการผลิตเพื่อรอจาหน่าย (Make to stock) เป็ นการผลิตโดยที่ยงั ไม่มี
ความต้ องการ หรื อทาการผลิตตามยอดพยากรณ์ ก่อให้ เกิดต้ นทุนจมในการจัดเก็บสินค้ า เกิดปั ญหา อุปทาน
ส่วนเกินตามมา
2. สินค้ าคงคลังมากเกินไป (Unnecessary Inventory) คือ การที่บริ ษัทเก็บสินค้ าประเภท วัตถุดิบ งาน
ระหว่างกระบวนการ (Work in Process: WIP) และสินค้ าสาเร็ จรู ปไว้ ใช้ งานมากเกินความจาเป็ นก่อให้ เกิด
ต้ นทุนในการเก็บรักษา
3. การขนส่ง (Transportation) คือ การเคลื่อนย้ ายสิ่งของ โดยจาเป็ นหรื อไม่จาเป็ น ไม่ก่อให้ เกิด
มูลค่าเพิม่ โดยจะพิจารณาการขนส่งในกระบวนการผลิตเป็ นสาคัญ
4. การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Excess Motion) คือ การเคลื่อนไหวโดยเปล่าประโยชน์ เป็ นสาเหตุของ
เส้ นทางการไหลของงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาสถานทีท่ างาน อุปกรณ์การทางานที่ไม่ได้ มาตรฐาน
และวิธีการทางานไม่ถกู ต้ อง
5. กระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า (Non Value Added Processing) คือ กระบวนการที่ใช้ วตั ถุดิบ แรงงาน
เวลา โดยไม่ก่อให้ เกิดคุณค่า
6. การรอคอย (Waiting) คือความสูญเปล่าจากการรอคอยทังหมด
้
เช่น วัตถุดิบ ข้ อมูลข่าวสาร อุปกรณ์
หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ
7. การมีของเสีย (Defect) คือ งานที่ผิดพลาด วัตถุดิบที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ส่งผลเสียต่องานที่ทา และนามา
แก้ ไขทาให้ สญ
ู เสียแหล่งวัตถุดิบทังหมดในกระบวนการ
้
หลักการ ECRS
คือหลักการที่ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
(วิทยา อินทร์ สอน, 2552) ในที่นี ้ผู้ศกึ ษาได้ พิจารณาเฉพาะส่วน คือ
ส่วนของงานฝ่ ายสนับสนุน มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การกาจัด (Eliminate) หมายถึง การกาจัดเอกสารที่ไม่จาเป็ นออกไปโดยการพิจารณาความสาคัญ
ของเอกสารต่าง ๆ
2. การรวมกัน (Combine) คือ การรวมเอกสารที่ซ ้ากัน มาเก็บรั กษาที่ส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
สะดวกในการค้ นหาและลดปริมาณเอกสาร
3. การจัดใหม่ (Rearrange) เอกสารที่มีความซ ้าซ้ อนสามารถดาเนินการจัดรูปแบบเอกสารใหม่ เพื่อลด
ความความยุ่งยากในงานเอกสารบางรายการลงไป
4. การทาให้ ง่าย (Simplify) คือ การจัดรู ปแบบของเอกสารให้ เข้ าใจง่ายและสะดวกเหมาะสมกับการ
จัดเก็บและใช้ งาน
แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลกระบวนการได้ อย่างละเอียด ประกอบด้ วยสัญลักษณ์ คาบรรยาย
และลากเส้ นเชื่อมต่อกัน บอกอธิ บายรายละเอียดของขัน้ ตอนการผลิต เพื่อช่วยให้ ผ้ ูสร้ างแผนภูมิสามารถ
มองเห็นภาพรวมและนามาวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องของกระบวนการผลิตได้ อย่างชัดเจน ส่งผลไปสู่การพัฒนา
กระบวนการให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งสัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ชนิด (American Society of Mechanical
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Engineers : ASME) (ม.ป.ป.) ประกอบไปด้ ว ย การปฏิ บัติ (Operation) การตรวจสอบ (Inspection) การ
เคลื่อนที่ (Transportation) การรอคอย (Delay) และ การเก็บรักษา (Storage)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ดาวัลย์ นันทจินดา (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การประยุกต์หลักการ ECRS กับบริ ษัทขนส่งระบบ
Milk run กรณีศกึ ษา: บริษัท ABC Transport จากัด” ผลจากการประยุกต์ใช้ หลักการ ECRS พบว่า การปรับปรุง
การจัดทาเอกสาร และลักษณะการวิ่งรับภาชนะเปล่า ทาให้ สามารถประหยัดเวลากระบวนการทางานในส่วนนี ้
ได้ ร้อยละ 50% และรถบรรทุกสามารถรับส่งสินค้ าได้ ตามกาหนดเวลาในแต่ละรอบเวลาของ Milk Run
นลินี จันทรประภาพร (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตแผ่นพืน้ คอนกรี ตสาเร็ จรู ป โดยการวิเคราะห์ แผนผังสายธารคุณค่า กรณี ศึกษา บริ ษัท AAA จากัด” ผล
การศึกษาพบว่า สามารถลดเวลาที่ใช้ ในกระบวนการผลิตได้ ร้ อยละ 14.67 ต่อ 1 รอบการผลิต เวลาที่ใช้ ใน
กระบวนการผลิตลดลงเหลือ 610.34 นาที สามารถขยายปริมาณการผลิตสินค้ า (Lot Size) ได้ เป็ น 17.50 ตาราง
เมตร การขยายปริ มาณการผลิตสินค้ าใช้ เวลาเท่าเดิม ทาให้ บริ ษัทมีรอบการผลิตโดยประมาณ 200 รอบต่อปี
รายได้ จากการจาหน่ายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.67 ต่อปี
ฤทธิชยั สังฆทิพย์ (2558) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การลดเวลาการผลิตกระบวนการเชื่อมชิ ้นส่วนยานยนต์
ด้ วยเทคนิค ECRS” โดยการนาแนวคิด ECRS มาปรับปรุ งวิธีการทางาน จากการศึกษาพบว่า ทาให้ รอบเวลา
การผลิตลดลงร้ อยละ 45.05
สถาพร ดารงศักดิ์ และ วริ นทร์ วงษ์ มณี (2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การประยุกต์ใช้ หลักการลีนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุนา้ ตาลทราย กรณีศึกษา บริ ษัท M.P.V. จากัด” โดยการนาแนวคิดลีนมา
ประยุกต์ใช้ และเป็ นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงขันตอนการท
้
างานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จากการศึกษา
พบว่า ลาดับขันตอนการท
้
างานใหม่สามารถป้องกันและลดปริ มาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุลง และ
ต้ นทุนแรงงานลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการทางาน ร้ อยละ 46.67
ณั ฐ วั ต ร แก้ วบุ ญ ปั น (2557) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสายการผลิ ต ชิ น้ ส่ ว น
คอมเพรสเซอร์ แอร์ ด้วยการจัดสมดุลสายการผลิต” ประยุกต์ใช้ แนวคิดการจัดสมดุลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และการจัดวางผังเครื่ องจักรตามแนวคิด ECRS จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 90.75% และเส้ นเวลาในการผลิต (Production Lead Time) ลดลงเหลือ 9.23 ชัว่ โมง และส่งผลให้ จานวน
ชิ ้นงานระหว่างการผลิตลดลงเหลือ 555 ชิ ้น ซึ่งสามารถลดต้ นทุนด้ านแรงงานทางตรงได้ 2,220,000 บาทต่อปี
หลังปรับปรุงการใช้ เครื่ องล้ างชิ ้นงาน ทาให้ ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในการผลิตลดลงได้ ถึง 281,155.7 บาทต่อปี
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานสารบรรณ
และการไหลของข้ อมูลในองค์กร ผู้ศึกษากาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้ แผนผังสาเหตุและผล เพื่อหา
สาเหตุของปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินงานและใช้ แนวคิดลีน เพื่อหาแนวทางเพื่อลดความสิ ้นเปลืองใน
กระบวนการขนส่งและจัดเก็บเอกสารของ องค์กรการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้น
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ การจัดการงานสารบรรณของแผนกธุรการขององค์การเดินรถ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ ทังหมดจ
้
านวน 9 กระบวนการ
กลุ่มตัวอย่าง คือ การจัดการงานสารบรรณของกระบวนการรวบรวมข้ อมูลการเดินรถจากทัง้ 8 เขต ของ
ฝ่ ายธุรการ องค์กรการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ศึกษาได้ กาหนดกระบวนการและแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากแหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) โดยทาการเก็บข้ อมูลจากการรับเข้ า-ส่งออกเอกสารต่าง ๆ โดยสืบค้ นและรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ จานวน
เอกสารที่รับเข้ าฝ่ ายงานสารบรรณของฝ่ ายการเดินรถองค์กร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใน ค่าใช้ จ่ายในการ
ผลิตและขนส่งเอกสาร พืน้ ที่จัดเก็บแฟ้มเอกสาร จานวนเอกสารที่ต้องสืบค้ นต่อวัน และระยะเวลาที่ใช้ ในการ
สืบค้ นเอกสาร/ฉบับ รวมทังสิ
้ ้น 10 เดือน ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษานาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาจาแนกประเภทของปั ญหา โดย
แยกเป็ นรายด้ าน และสังเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบย่อยของปั ญหา จากนันน
้ าไปสร้ างแนวทางการจัดการงาน
สารบรรณ โดยประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชัน Line
2. ข้ อมู ล เชิ ง ปริ มาณ ผู้ ศึ ก ษาได้ น าข้ อมู ล มาเปรี ยบเที ย บโดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แก่
ค่าร้ อยละ และอธิบายผลด้ วยการพรรณนา
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 สาเหตุของปั ญหาของการจัดการงานสารบรรณ
จากการศึกษาปั ญหากระบวนการดาเนินงานการจัดการเอกสารและการสารวจเอกสารที่การผลิตและ
รับเข้ าตั ้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 2563 พบว่า มีเอกสารรับเข้ า-ส่งต่อ 13,350 แผ่น
และมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลโดยเฉลี่ยของผลการสารวจข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายการ
ผลการสารวจ
จานวนเอกสารรับเข้ าคลังเอกสาร
ต้ นทุนค่าพิมพ์เอกสารแผนกอื่น ๆ

หน่วย

13,350
19,890

แผ่น/ปี
บาท/ปี

พื ้นที่จดั เก็บเอกสาร
ระยะเลาในการสืบค้ นเอกสาร

126
30

ลบ.ม./ปี
นาที/ฉบับ

จานวนเอกสารที่สืบค้ น

10-15

ฉบับ/วัน

ระยะเวลาในการดาเนินการเกี่ยวกับเชื ้อเพลิงทัง้ 8 เขต
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นาที/วัน
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วิเคราะห์สาเหตุได้ ดังนี ้
1.ปั ญหาด้ านกระบวนการ เกิดการการดาเนินงานทีม่ ีขนตอนกระบวนการในการท
ั้
างานที่ซบั ซ้ อน มีการ
ขนส่งเอกสารไปยังหลายฝ่ ายหรือหลายหลายบุคคล ทาให้ เกิดความล่าช้ าของของกระบวนการ และเพิ่มโอกาส
การตกหล่นของเอกสาร
2.การจัดเก็บเอกสาร ไม่มีการจัดเรี ยงเอกสาร และไม่มีการจัดหมวดหมู่ประสิทธิภาพมากเพียงพอ ทาให้
การสืบค้ นเอกสาร เป็ นไปอย่างยุ่งยากและใช้ เวลาค่อนข้ างนาน อีกทังยั
้ งไม่มีกาหนดเวลาระยะเวลาการจัดเก็บ
และกาหนดการทาลายเอกสารอย่างแน่นอน ทาให้ เกิดปั ญหาพื ้นที่จดั เก็บเอกสารไม่เพียงพอ
3.บุคลากรส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในขันตอนกระบวนการการท
้
างาน รวมไปถึงการสรุป
ข้ อมูลวิเคราะห์สรุปผลเชิงตัวเลข (Business Intelligence) และเชิงสถิติ
จากปั ญหาและสาเหตุทงหมด
ั้
ผู้ศกึ ษาได้ จดั ทาแผนผังก้ างปลา มีรายละเอียดดังนี ้

ภาพที่ 1 แผนผังก้ างปลาเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาในกระบวนการจัดการงานสารบรรณ
ส่ วนที่ 2 การประยุกต์ ใช้ E-mail และแอปพลิเคชัน LINE สาหรับการดาเนินงานรวบรวมข้ อมูลการเดิน
รถ 8 เขต
จากการศึกษาสาเหตุ จะได้ แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการโดยนา E-mail และแอปพลิเคชัน LINE
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานรวบรวมข้ อ มูล การเดิ น รถ 8 เขต โดยก าหนดกระบวนการมาตรฐานให้
ผู้ปฏิบตั ิงานดาเนินการ 3 กระบวนการ ดังนี ้
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ภาพที่ 2 ขันตอนการส่
้
งเอกสาร
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ผู้รับ
ตอบกลับ E-mail เพื่อยืนยันการรับ
เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารลงคอมพิวเตอร์

อัพโหลด์เก็บเอกสารไว้ ในฐานข้ อมูลกลาง
(Drive)
เรี ยกใช้ ไฟล์เอกสารจากแฟ้มที่จาแนกเป็ นรายเดือน
โดยยึดวันรับเข้ าเอกสารเป็ นหลัก*
นาเอกสารเรี ยนเสนอผู้บงั คับบัญชาใน
รูปแบบเอกสาร
หากได้ รับการลงนามหรื อรับทราบแล้ ว
ทาสาเนาแล้ วส่งกลับฝ่ ายงานสารบรรณ
ด้ วย E-mail ดังกล่าว
ทาสาเนาเก็บแยกแฟ้ม จาแนกตามราย
เดือน
ภาพที่ 3 ขันตอนการรั
้
บ/จัดเก็บเอกสาร
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ตอบกลั บ การยื น ยั น การ
ได้ รั บ เอกสารถึ ง ฝ่ ายงาน
สารบรรณ โดยตอบกลั บ
ผ่านแอปพลิเคชัน Line
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เริ่ มกระบวนการค้ นหาเอกสาร

เปิ ดแฟ้มที่จดั เก็บเอกสารไว้ จาก ฐานข้ อมูลกลาง (Drive)

เลือกวันที่รับเอกสาร

เลือกชนิดเอกสาร
เช่น เอกสารอนุมตั ิ เอกสารรับทราบการประชาสัมพันธ์
เลือกไฟล์ที่ต้องการนาไปใช้ หรื อส่งต่อ

จบกระบวนการ
ภาพที่ 4 ขันตอนการค้
้
นหาเอกสาร

ประเภทของขัน้ ตอนการทางาน

ส่ วนที่ 3 ผลของการประยุกต์ ใช้ แนวทางฯ สาหรับการดาเนินงานรวบรวมข้ อมูลการเดินรถ 8 เขต
เมื่อกาหนดกระบวนการทางานทีเ่ ป็ นมาตรฐานดังกล่าวแล้ ว นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบด้ วยแผนผังการ
ไหลของกระบวนการ เห็นได้ วา่ ระยะเวลาทีใ่ ช้ ลดลงร้ อยละ 50.98 แสดงดังภาพที่ 5 นี ้
145

ทังกระบวนการ
้
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ปฏิบตั ิงาน
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34
0
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ก่อน

55

100

200

300

ระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินการ (นาที)

ภาพที่ 5 แผนผังการไหลของกระบวนการก่อน-หลังปรับปรุง
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และจากการทดลองใช้ แนวทางฯ กระบวนการดาเนินงาน สามารถลดการดาเนินการจาก 19 ขัน้ ตอน
เหลือเพียง 7 ขันตอน
้
และพบว่า มีการรับเอกสารเข้ าที่เป็ นแฟ้มเอกสาร จานวน 26 แผ่น/วัน ทาให้ มีต้นทุนในการ
พิมพ์เอกสารจาพวก หมึกพิมพ์ กระดาษ บางส่วน ซึ่งลดลงจากการจัดเก็บเอกสารรูปแบบเดิม ถึงร้ อยละ 48.65
ส่วนพืน้ ที่เอกสารสาหรั บจัดเก็บแบบแฟ้มเอกสาร ลดลงจากเดิมเหลือ 20 ลบ.ม./ปี และยังสามารถค้ นหา
เอกสารได้ รวดเร็ วขึน้ เหลือเพียง 7 นาทีต่อฉบับ ข้ อมูลก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชัน
LINE ในการเก็บเอกสาร รับเข้ า-ส่งออก และเวลาในการดาเนินงานรวมทังกระบวนการลดลงเหลื
้
อ 145 นาทีต่อ
วัน ดังแสดงในตาราง 3
ตารางที่ 2 แสดงข้ อมูลก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชัน LINE
รายการ
การจัดเก็บเอกสาร การส่งเอกสารด้ วย
ด้ วยแฟ้มเอกสาร
E-mail และ LINE

อัตราเปรี ยบเทียบ (%)

เอกสารรับเข้ าคลังเอกสาร
(แบบกระดาษ)
ต้ นทุนค่าพิมพ์เอกสาร

52

แผ่น/วัน

26 แผ่น/วัน

ลดลง 48.65

55

บาท/วัน

20 บาท/วัน

ลดลง 63.64

พื ้นที่จดั เก็บเอกสาร

126 ลบ.ม/ปี

20 ลบ.ม./ปี

ลดลง 84.13

ระยะเวลาในการสืบค้ นเอกสาร

30

7

ลดลง 76.67

ระยะเวลาของกระบวนการรวบรวมข้ อมูล

325 นาที/วัน

นาที/ฉบับ

นาที/ฉบับ

145 นาที/วัน

ลดลง 55.38

อภิปรายผล
การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเอกสารในหน่วยงานสารบรรณมีปัจจัยหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่
1.เครื่ องมือ เนื่องจากจานวนเอกสารที่รับเข้ าคลังเอกสารนัน้ มีจานวนมาก ทาให้ สิ ้นเปลืองพืน้ ที่ที่ใช้ ใน
การจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการจัดเก็บเอกสารไม่เป็ นหมวดหมู่ ทาให้ สืบค้ นเอกสารทาได้ ยาก โดยดูได้ จากการ
วิเคราะห์ระยะเวลาในการสืบค้ นเอกสาร 1 ฉบับ ใช้ เวลาถึง 30 นาที
2.กระบวนการ จากองค์ ก รมี ก ระบวนการท างานที่ ค่ อ นข้ า งซับ ซ้ อ น ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ขึ น้ ใน
กระบวนการขนส่งเอกสารและทาให้ เกิดเอกสารสูญหายได้
3.วัตถุดิบ เนื่องจากการที่จะส่งเอกสารไปยังหน่วยงานเป้าหมายนัน้ เอกสารตัวจริ งจะถูกทาสาเนาอย่าง
น้ อยสองฉบับขึ ้นไป ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยงานเป้าหมาย ทาให้ มีการใช้ จานวนกระดาษที่มากขึ ้น อีกทังองค์
้ กร
เองไม่ได้ กาหนดระยะเวลาชัดเจนที่จะสามารถทาลายเอกสารได้ ส่งผลให้ มีการใช้ พื ้นที่ในการจัดเก็บเอกสารที่
เพิ่มมากยิ่งขึ ้น รวมถึงสิ ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการทาสาเนาเอกสารอีกด้ วย
4.บุคลากร บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์กรยังขาดความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี ทา
ให้ ไม่สามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเอกสารภายในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ
และเมื่อทาการวิเคราะห์ผลจากการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการใช้ แนวทางทางฯ พบว่า สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานสารบรรณและลดกระบวนการไหลของข้ อมูลได้ อภิปรายได้ ดังนี ้
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1.การจัดการงานสารบรรณนันมี
้ ขนตอนที
ั้
่ไม่จาเป็ นหลายส่วน ได้ แก่ การรอการขนส่งเอกสารในแต่ละ
ขันตอน
้
รวมไปถึงการใช้ งานบุคลากรในการขนส่งเอกสารที่ทางานร่ วมกันกับแผนกอื่น ซึ่งทาให้ เกิดความล่าช้ า
ในการขนส่งเอกสาร และเกิดความสูญเปล่าของทรั พยากรบุคคล จากการพัฒนาระบบใหม่ขึน้ สามารตัด
กระบวนการในการขนส่งเอกสารโดยบุคคลออกได้ ซึง่ สามารถนาบุคลากรที่ ไปทาหน้ าที่ในส่วนอื่นแทนได้ ทาให้
เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่สงู ขึ ้น
2.การทางานของการจัดการสารบรรณนันมี
้ กระบวนการที่ค่อนข้ าง ซึง่ เมื่อทาการปรับระบบเป็ นการใช้ Email และการแจ้ งเตือนบุคลากรที่เกี่ยวข้ องด้ วยแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถทางานควบคู่ไปด้ วยกันระหว่างงาน สารบรรณและการสรุ ปผลทางด้ านการเงิน
เนื่องมาจากไฟล์เอกสารนันสามารถสรุ
้
ปยอดค่าใช้ จ่ายรายวัน รายเดือน และรายปี ได้ ในทันทีที่ต้องการทราบ
ยอดค่าใช้ จ่ายย้ อนหลัง ซึง่ ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทางานมากกว่าเดิม
3.การจัดลาดับงานสาหรับงานสารบรรณ ขันตอนทั
้
งหมดถู
้
กจัดรูปแบบใหม่เป็ นการติดต่อผ่านทางอีเมล์
ในการเรี ยกเอกสารหรื อส่งเอกสารมายังงานสารบรรณ จากนันเมื
้ ่องานสารบรรณได้ รับข้ อมูล ผู้รับสารสามารถ
ดาวน์ โหลดเอกสารได้ และทาการร้ องขอรหัสผ่าน กรณี เป็ นเอกสารลับ ซึ่งถื อเป็ นการปรั บกระบวนการให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
4.ระยะเวลาการค้ นหาเอกสาร 1 ฉบับลดลงเหลือเพียง 7 นาที
สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสิ ้นเปลืองก่อนและหลังทดลองใช้ แนวคิดหรื อเครื่ องมือที่นาเสนอ
พบว่า เมื่อมีการใช้ การประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชัน LINE สามารถลดความสิ ้นเปลืองตามหลักความ
สิ ้นเปลืองทัง้ 7 ประการได้ โดยรวมลดลงร้ อยละ 55.38 ซึง่ แยกการอธิบายรายข้ อ ดังนี ้ 1) การผลิตที่มากเกินไป :
ลดลงร้ อยละ 48.65 2) สินค้ าคงคลังมากเกินไป :ลดลงร้ อยละ 84.13 3) การขนส่ง ลดลงประมาณร้ อยละ 51.28
4) การเคลื่อนไหว ลดลง ร้ อยละ 50.00 5) กระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า ลดลงร้ อยละ 55.38 6) การรอคอย ลดลง
ร้ อยละ 76.67 และ7) การมีของเสีย ลดลงร้ อยละ 63.64
เอกสารอ้ างอิง
ณัฐวัตร แก้ วบุญปั น. (2557). การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสายการผลิ ตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ แอร์ ดว้ ยการจัดสมดุล
สายการผลิ ต. http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=
b01371445
ดาวัลย์ นันทจินดา. (2559). การประยุกต์หลักการ ECRS กับบริ ษัทขนส่งระบบ Milk Run กรณีศึกษา: บริ ษัท
ABC Transport จากัด [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยบูรพา.
นลินี จันทรประภาพร. (2559). แนวทางการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตแผ่นพืน้ คอนกรี ตสาเร็จรูป
โดยการวิ เคราะห์แผนผังสายธารคุณค่า กรณีศึกษา บริ ษัท AAA จากัด [วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง. http://cris.mfu.ac.th// handle/333/4672
813

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ฤทธิชยั สังฆทิพย์. (2558). การลดเวลาการผลิ ตกระบวนการเชื่อมชิ้ นส่วนยานยนต์ดว้ ยเทคนิ ค ECRS. การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2556.
วิทยา อินทร์ สอน. (2552). เทคนิคการเพิ่มผลผลิ ต โดยการลดความสูญเสีย. http://www.
thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1421&section=4&issues=81
สถาพร ดารงศักดิ์ และวรินทร์ วงษ์ มณี. (2557). การประยุกต์ใช้หลักการลีนในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการบรรจุน้าตาลทราย กรณีศึกษาบริ ษัท M.P.V. จากัด.
สมาคมวิศวกรเครื่ องกลแห่งอเมริกา (American Society of Mechanical Engineers : ASME). (ม.ป.ป.). The
American Society of Mechanical Engineers-ASME. https://www.asme.org/
David, S. (2021). Sultan: Image Manager. https://doi.org/10.1215/ 9781478013082-025

814

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

แนวทางในการตัดสินใจเพื่อลดต้ นทุนโครงการไหว้ พระ 9 วัด อู่บางเขน
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บทคัดย่ อ
องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพฯ ได้ จัดโครงการไหว้ พระ 9 วัด อู่บางเขนได้ มีการดาเนินการจัดไหว้ พระมา
เป็ นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาได้ มีการขยายไปในเส้ นทางจังหวัดต่างๆมากขึ ้น ซึ่งการจัดเดินรถไหว้ พระ 9 วัดมีผลการ
ดาเนินงานด้ านกาไรในปี ที่ผ่านมาลดลง ทาให้ การเดินรถในช่วงเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เกิดการขาดทุนและทาง
องค์ ก ารไม่มีไม่เ คยมีก ารวิเ คราะห์ ต้นทุน การเดิน รถโครงการไหว้ พ ระ 9 วัด วัต ถุป ระสงค์ในการวิจัยครั ง้ นีจ้ ึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการเดินรถในแต่ละเดือน การพยากรณ์ยอดผู้ใช้ บริ การในแต่ละเส้ นทาง เพื่อนามา
ปรับปรุงเส้ นทางการเดินรถให้ สอดคล้ องกับผู้ใช้ บริการ
ผลการศึกษา จากปั ญหาเรื่ องต้ นทุนพนักงานประจารถที่มีฐานเงินเดือนสูง พบว่ามีการปรับเปลี่ยนเป็ นการ
ใช้ พนักงานใหม่ที่ฐานเงินเดือนต่าลง จะสามารถลดค่าล่วงเวลาลงได้ 289,188 บาท หรื อ 35 % ต่อปี ส่วนวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ทาให้ ทราบว่าแต่ละเส้ นทางควรมีผ้ ูโดยสารขัน้ ต่าจานวนเท่าไหร่ ถึงควรเปิ ดเส้ นทาง จากการคานวณ
จุดคุ้มทุนทัง้ 5 เส้ นทาง และ จากการศึกษาข้ อมูลไว้ พระ 9 วัดครัง้ นี ้ พบว่าสาเหตุที่ทาให้ มีต้นทุนการดาเนินการลดลง
นันผู
้ ้ ศกึ ษาเส้ นทางทัง้ 5 เส้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริการน้ อย และใช้ เทคนิคการพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ
ถ่วง นา้ หนัก (Weighted moving averages) และวิธีการปรับเรี ยบ (Exponential Smoothing) พบว่ามี 3 เส้ นทาง
ได้ แก่ เส้ นทางนครนายก เส้ นทางสมุทรปราการ และเส้ นทางฉะเชิงเทรา มี แนวโน้ มที่ผ้ ูโดยสารจะลดต่าลงกว่า
จุดคุ้มทุน ควรปิ ดเส้ นทางเหล่านี ้ ส่วนอีก 2 เส้ นทาง ได้ แก่ เส้ นทางอ่างทองและกรุ งเทพ ที่ยังมีผ้ ูใช้ บริ การอยู่ แต่
น้ อยลงเรื่ อยๆ ซึ่ง จะต้ องมีการทาการตลาด หรื อหาสถานที่ใหม่ๆ ที่เป็ นจุดท่องเที่ยว หรื อวัดที่เป็ นที่นิยม จะช่วย
กระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ บริการหันมาสนใจมากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ : ต้ นทุน; การพยากรณ์; จุดคุ้มทุน
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Abstract
Bangkok Mass Transit Authority arranged 1 day trip of visiting 9 temples project. Bangkhen bus
depot has been arranged 1-day trip of visiting 9 temples project for 14 years. Then there was expansion
of routes to more provinces. The Profit of 1-day trip of visiting 9 temples project had reduced the past year;
therefore, the operation on weekend and public holidays lost money. The objective of this research aimed
to analyze cost of operation and break even point of each route. The forecast of the numbers of passengers
in each route was done to improve bus routing to be relevant to passengers.
From the study,it was found that a full-time employee cost was too high. If they change the drive
and the bus taken to be new employees who have lower salary, it will help to reduce over time cost for
289,188 baht or 35% per year. For the analysis of breakeven point, it resulted in deciding of 9 temple
project route efficiently by calculating the mininun number of passenger in each route. From the analysis
of 5 routes trip of visiting 9 temples helped to find the reason that caused the reducing of cost. The 5 route
that have lowest passengers were chosen to forecast by 2 techniques which were weighted moving
averages and exponential smoothing. It found that there were 3 routes which were Nakhonnayok route,
Samutprakarn route and Chachoengchao route;the numbers of passengers tended to reduce to be lower
than breakeven point. Therefore, those routes should be closed. For another 2 routes which were Angthong
route and Bangkok route still had passengers, but it tended to reduce continuously. If they focus on new
marketing strategy or find new places which can attact the passengers, it will help to encourage more
passengers to be interested in the project.
Keywords: Cost; Forecast; Breakeven point
บทนา
ขสมก. มุ่งหมายให้ ประชาชนได้ รับความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และอีกหนึ่งบริ การ ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการส่งเสริ มให้ ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยได้ ท่องเที่ยวในจังหวัด กรุงเทพ ปริ มณฑล และจังหวัดใกล้ เคียง
แบบไปเช้ า -เย็นกลับ ให้ บริ การในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปั จจุบนั เส้ นทางไหว้ พระ 9 วัดขึ ้นอยู่
กับกรมการขนส่งโดยตรง โดยทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะต้ องทาเรื่ องยื่นหนังสือ ขออนุญาตวิ่งในเส้ นทางแต่
ละจังหวัด ปั จจุบนั ได้ เปิ ดจานวน 13 เส้ นทาง ได้ แก่จงั หวัดสมุทรปราการ จั งหวัดอยุธยา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกรุงเทพ
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ ช่วงหลังมานี ้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีรายได้ ที่
ลดลงอยู่ตลอด เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้ ปีพ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563 รายได้ ปี พ.ศ. 2562 มีรายได้ 15,847,677 ล้ าน
บาท รายได้ ปี พ.ศ. 2563 มีรายได้ 4,274,504 ล้ านบาท ส่วนต่างที่ลดลง 11,573,173 ล้ านบาท ทาให้ องค์การขนส่ง
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มวลชนกรุงเทพ ต้ องหันมาคานึงถึงการบริ หารจัดการเดินรถเส้ นทางไหว้ พระ 9 วัด ซึ่งเกิดต้ นทุนไม่ค้ มุ ค่าใช้ จ่าย คือ
ในเรื่ องของค่าใช้ จ่ายด้ านพนักงานประจารถ ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง และระยะทางในการเดินรถ ซึ่งปั จจุบนั ทางองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ไม่มีการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนที่แน่นอนและไม่มีการพยากรณ์ ล่วงหน้ าในการมาใช้ บริ การของ
ผู้โดยสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้ จ่ายและต้ นทุนการเดินรถโครงการไหว้ พระ 9 วัด
และเพื่อให้ ทราบถึงจุดคุ้มทุนในแต่ละเส้ นทางและเสนอแนวทางลดต้ นทุนของพนักงานประจารถ และประยุกต์ใช้
แนวคิดการพยากรณ์มาใช้ เป็ นแนวทางการตัดสินใจในการจัดเส้ นทางการเดินรถ ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับคือ
สามารถนาต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการเดินรถมาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการเดินรถโครงการไหว้ พระ 9 วัด แล้ วยังสามารถนา
ข้ อมูลการหาจุดค้ มทุนมาวิเคราะห์จานวนผู้ใช้ บริการให้ เหมาะสมและสามารถลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการเดินรถโครงการ
ไหว้ พระ 9 วัดซึง่ สามารถนาแนวทางการพยากรณ์มาใช้ ในการในการวางแผนเส้ นทางการเดินรถให้ มีประสิทธิภาพได้
และสามารถตัดสินใจในการปรับปรุงการจัดเส้ นทางเดินรถให้ มีความเหมาะสม โดยมีขอบเขตการศึกษา โดยศึกษา
ข้ อมูลจากโครงการสุขสันต์ไหว้ พระ 9 วัด เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน เปิ ดเดินรถในช่วง เสาร์ -อาทิตย์ และนักขัต
ฤกษ์ รวมทังศึ
้ กษาข้ อมูลสรุปรายได้ ค่าใช้ จ่ายและกาไรขาดทุน ในการเดินรถ โครงการไหว้ พระ 9 วัด โดยใช้ ข้อมูล
ย้ อนหลัง จากปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ.2563 ซึง่ ศึกษาจากการเดินรถทังหมด
้
13 เส้ นทาง
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
การพยากรณ์
การพยากรณ์ เป็ นการประมาณการหรื อคาดคะเนเหตุการณ์ ที่ยังไม่ได้ เกิดขึน้ โดยการ คาดคะเนนัน้ ต้ อง
อาศัยข้ อมูลในอดีตและปั จจุบันมาเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาคาตอบว่า ในอนาคตนัน้ จะเป็ นเช่นไร (วิชยั
แหวนเพชร, 2534) การพยากรณเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ในการทานายเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งอาจนา หลายๆวิธีมา
ใช้ แล้ วแต่สถานการณ์ เช่น อาจนาข้ อมูลในอดีตมาพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์
เข้ าช่วย อาจใช้ เฉพาะดุลยพินิจของผู้พยากรณ์เพียงอย่าง เดียวหรื ออาจใช้ หลายๆ วิธีร่วมกัน เพื่อให้ การพยากรณ์มี
ความแม่นยามากที่สุด (Jay Hezer & Barry Render : 2549) ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะทดสอบการพยากรณ์ 2 แบบ
ประกอบด้ ว ย การหาค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ แ บบถ่ ว งน า้ หนัก (Weighted moving averages)และวิ ธี ก ารปรั บ เรี ย บ
(Exponential Smoothing)
การวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
การวัดความคลาดเคลื่อนของค่าจริ งและค่าที่พยากรณ์ ได้ โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ หรื อจานวนข้ อมูล
ต่าง ๆ จะพิจารณาจากการที่ค่าจริ งใกล้ เคียงค่าพยากรณ์ที่สดุ หรื อทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ ย่อมเป็ น
ค่าที่เหมาะสมกับการใช้ พยากรณ์ให้ ได้ ผลลัพธ์ที่แม่นยา
การวัดความคลาดเคลื่อนสามารถวัดได้ จากค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. Mean Absolute Deviation (MAD) =
ค่า MAD ยิ่งน้ อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งแม่นยา
2. Mean Squared Error (MSE) =
ค่า MSE ยิ่งน้ อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งแม่นยา
3. Mean Absolute Percent Error (MAPE) =

การวิเคราะห์ จดุ คุ้มทุน
การวิเคราะห์การคุ้มทุน (Breakeven Analysis) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ผ้ บู ริหารธุรกิจ สามารถนามาใช้ ช่วยเพื่อ
การตัดสินใจในการวางแผนกาไรล่วงหน้ าได้ จดุ คุ้มทุน (Breakeven Point) คือ ระดับการดาเนินธุรกิจที่รายได้ รวม
เท่ากับต้ นทุนรวมพอดี หรื อจุดที่กาไรเป็ นศูนย์ถ้าการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับสูงกว่าจุดนี ้เพียงหน่วยเดียว จะทาให้
รายได้ รวมมากกว่าต้ นทุนรวม ทาให้ ธุรกิจมีกาไร การวิเคราะห์การคุ้มทุนนี ้นอกจากจะใช้ ช่วยเพื่อการตัดสินใจในเรื่ อง
การวางแผนกาไรของธุรกิจโดยทัว่ ไปแล้ ว ยังสามารถนาไปใช้ ชว่ ยประกอบการตัดสินใจผลิตด้ วยตนเองหรื อซื ้อ ช่วย
ในการตัดสินใจเรื่ องการตั ้งราคาสินค้ า การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนกาไรของผู้ค้าปลีก (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :
2562)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(คงกฤช ปิ่ นทอง 2554) : การพยากรณ์ การผลิตชิน้ ส่วนยางในรถยนต์ กรณีศึกษา บริ ษัท อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย) การค้ นคว้ าอิสระครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้ างสมการ การพยากรณ์ ยอดขายผลิตภัณฑ์ 5
ชนิด ประกอบด้ วย ซีลกระโปรงหน้ า ซีลกระจังหน้ า ขอบหน้ าต่างแค็บ ยางรองกระจกหลัง และ ยางซีลกระจกหลัง ด้ วย
วิธีอนุกรมเวลา โดยใช้ การพยากรณ์ 3 วิธี คือการพยากรณ์โดยหาค่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การพยากรณ์โดย
การหาค่าแนวโน้ ม และการพยากรณ์โดยวิธีการประยุกต์ใช้ ค่าผลคูณระหว่างค่าแนวโน้ มและดัชนีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล (T x S) ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์เป็ นข้ อมูลรายเดือนของยอดขายผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด 40 เดือน และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ยอดขายทัง้ 3 วิธีโดยใช้ การหาค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ และพิจารณาจากร้ อยละของค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สดุ พบว่าผลิตภัณฑ์ซีลกระ
โปรงหน้ า รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซีลกระจังหน้ า และผลิตภัณฑ์ยางรองกระจกหลังควรใช้ การพยากรณ์ โดยการหาค่า
แนวโน้ ม ผลิตภัณฑ์ขอบหน้ าต่างแค็บ ควรใช้ วิธีการพยากรณ์แบบ (T x S) และผลิตภัณฑ์ยางซีลกระจกหลังควรใช้
การพยากรณ์โดยหาค่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เรื่ องแนวทางในการตัดสินใจเพือ่ ลดต้ นทุนโครงการไหว้ พระ 9 วัดอู่บางเขน ซึง่ มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 2 ขันตอนระเบี
้
ยบวิธีการวิจยั
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วิธีการเก็บข้ อมูล
1. เก็บข้ อมูลปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นของโครงการไหว้ พระ 9 วัด อู่บางเขน พร้ อมทังเก็
้ บข้ อมูลแยกประเภทต้ นทุน
2. เก็บข้ อมูลเดิมในเรื่ องของขันตอนต่
้
าง ๆ ที่ดาเนินการ
3. เก็บข้ อมูลสถิติสรุปรายได้ ค่าใช้ จ่ายและกาไรขาดทุนการเดินรถ โครงการไหว้ พระ 9 วัด โดยใช้ ข้อมูล
ย้ อนหลัง จากปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2563
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ผู้วิจยั ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับการหาแนวทางการตัดสินใจเพื่อลดต้ นทุนโครงการไหว้ พระ
9 วัด และนาแนวทางมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาของโครงการไหว้ พระ 9 วัด ให้ เกิดความก้ าวหน้ าและสามารถ
นามาใช้ ในการตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังนี ้
การคานวณหาจุดคุ้มทุน (B.E.P.: Break Even Point)
การหาจุดคุ้มทุนจะเป็ นทางเลือกในการตัดสินใจว่าควรที่จะเปิ ดเส้ นทางนี ้หรื อไม่ จานวนผู้ใช้ บริการเท่าไหร่
จึงจะเปิ ดเส้ นทางซึง่ วิธีนี ้ช่วยให้ ตดั สินใจในการเปิ ดเส้ นทางได้ มากขึ ้น และสามารถเปรี ยบเทียบกับเส้ นทางในปั จจุบนั
ว่าควรปรับเปลี่ยนหรื อลดเส้ นทางลงหรื อไม่
การพยากรณ์
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลปริ ม าณผู้ใ ช้ บ ริ ก าร ลัก ษณะข้ อ มูลเป็ น แนวโน้ ม จึ ง เลื อ กทดสอบเทคนิ ค การ
พยากรณ์ 2 วิธีคือ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน ้าหนัก (Weighted moving averages) และการปรับเรี ยบแบบ
(Exponential Smoothing)
การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา
แผนผังก้ างปลาเป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุทงหมดที
ั้
่เป็ นไปได้
ที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหานัน้ (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ “ผังก้ างปลา (Fish
Bone Diagram)” เนื่องจากหน้ าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรื อหลายๆ คนอาจรู้ จักในชื่อของ
แผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้ รับการพัฒนาครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกา
ว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

ภาพที่ 3 แสดงแผนภูมิก้างปลาแสดงปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากการดาเนินงานโดยใช้ ผงั แสดงเหตุและผล (Cause and Effect
Diagrams) ทาให้ ทราบว่า ปั ญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนของการดาเนินงาน ประกอบด้ วย
1. ต้ นทุนค่าของพนักงานสูงเนื่องจากมีการใช้ พนักงานที่มีฐานเงินสูง พนักงานรุ่นพี่หรื อพนักงานรุ่นเก่านันมี
้ การ
ผูกขาดหน้ าที่การเดินรถโครงการนี ้ เพราะมีผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือน
2. ไม่มีการวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน ทาให้ เกิดการขาดทุนในการกาหนดจานวนผู้ใช้ บริการขันต
้ ่า
3. ไม่มีการพยาการณ์ดยู อดการใช้ บริการ ในแต่ละเส้ นทางว่าเส้ นทางเหล่านันมี
้ ผ้ ใู ช้ บริการมากน้ อยเพียงใด ทา
ให้ ไม่ทราบว่าควรปรับเปลี่ยนเส้ นทางอย่างไร
การวิเคราะห์ ต้นทุนและเสนอแนวทาง
การนาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลเดิมที่มีการดาเนินการอยู่ มาเปรี ยบเทียบดูว่า ต้ นทุนใดบ้ างที่ทาให้ เกิด
ค่าใช้ จ่าย โดยที่สามารถลดในส่วนของต้ นทุนนัน้ ได้ จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลค่าใช้ จ่ายด้ านพนักงาน
ประจารถที่มีฐานเงินสูงและฐานเงินเดือนต่า
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงถึงความจาเป็ นที่จะต้ องมีการคานวณ คาดคะเนและคิดต้ นทุนที่เกิดขึน้ ก่อน เพื่อ
ก่อให้ เกิดกาไรในแต่ละเส้ นทาง ดังนัน้ ผู้วิจยั เลือกที่จะนาเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหา ซึ่งวิเคราะห์จากข้ อมูลรายได้ ค่าใช้ จ่ายที่ได้ ศกึ ษาแล้ วสามารถที่จะลดได้ โดยมีเหตุผลที่สนับสนุนให้ สามารถเกิดแนวคิดที่จะนาเสนอแบ่งออกเป็ น
3 แนวทางได้ แก่
1. การลดค่าใช้ จา่ ยในด้ านพนักงานประจารถโดยใช้ พนักงานที่มฐี านเงินเดือนตา่
2. การพยากรณ์จานวนผู้ใช้ บริการให้ สอดคล้ องกับการใช้ รถ
3. การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุนในการเดินรถแต่ละเส้ นทาง
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากปั ญหาที่ทาให้ รายได้ การดาเนินงานลดลง ไม่ว่าจะเป็ นด้ านพนักงานที่มีฐานเงินที่สงู ปั ญหาการจัดรถ
ไม่สอดคล้ องกับจานวนผู้ใช้ บริ การ รวมถึงความซับซ้ อนในเส้ นทางที่ทาให้ เกิด กิโลเมตรเกินกาหนดและมีค่าใช้ จ่าย
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 3 แนวทางในการลดต้ นทุน ประกอบด้ วย การ
เปรี ยบเทียบต้ นทุนด้ านพนักงานประจารถ,การพยากรณ์ เพื่อจัดเส้ นทางและการหาจุดคุ้มทุนการเดินรถ จึงได้ นา
แนวคิดในบทที่ 3 มาทาการวิเคราะห์ โดยมีผลการวิจยั ดังนี ้
การลดต้ นทุนจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ พนักงานที่มีฐานเงินเดือนต่า
การนาพนักงานที่มีฐานเงินสูงและพนักงานที่มีฐานเงินเดือนต่ามาเปรี ยบเทียบและเสนอแนวทางในการ
ตัดสินใจ โดยวิธีการนาเงินเดือนของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารมาคิดเฉลี่ยต่อวัน ยกตัวอย่างการคิด
เงินเดือน = ฐานเงินเดือน / จานวนวันทางาน ( =37500 / 30 = 1250 ) ค่าล่วงเวลา = ฐานเงินเดือน / จานวนวัน
ทางาน / ชัว่ โมงการทางาน X ชัว่ โมงที่ทาล่วงเวลา
(= 37500 / 30 /8) * 4 = 2500 ดังข้ อมูลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เงินเดือนและค่าล่วงของพนักงานประจารถที่มฐี านเงินเดือนสูง

ตารางที่ 2 เงินเดือนและค่าล่วงของพนักงานประจารถที่มฐี านเงินเดือนตา่

ตารางที่ 3 แสดงค่าล่วงเวลาพนักงานประจารถ ปี พ.ศ 2561-2563
เดือ น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุ นายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุล าคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

96,360
108,240
61,380
79,200
69,960
75,240
573,180
256,740
108,240
71,280
82,500
116,820
1,699,140

110,220
66,660
66,000
71,280
70,620
64,020
72,600
166,320
69,300
73,920
82,500
88,440
1,001,880

144,540
102,300
125,840
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จากตารางที่ 3 เป็ นข้ อมูลค่าล่วงเวลาที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยคานวณจากพนักงานที่มีฐานเงินเดือนสูง ปี พ.ศ.
2561 ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ที่ 1,699,140 บาท ปี พ.ศ.2562 ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ที่ 1,001,880 และปี พ.ศ.2563 ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ที่
837,540 จะเห็นว่าค่าล่วงเวลาในแต่ละปี มีแนวโน้ มลดลงเนื่องมาจากมี การระบาดของไวรั สโควิด 19 ทาให้ ไม่
สามารถเปิ ดการเดินรถได้ เต็มที่ รวมถึงมีการล็อคดาวน์ทาให้ ต้องปิ ดการเดินรถไหว้ พระ 9 วัด ดังนันเมื
้ ่อค่าล่วงเวลา
ลดลง จานวนผู้ใช้ บริการก็ลดลงเช่น กัน จึงจาเป็ นจะต้ องลดค่าใช่จ่ายด้ านพนักงานประจารถ เพื่อลดต้ นทุนโครงการ
ในส่วนที่สามารถลดได้ ในช่วงที่ผ้ ใู ช้ บริ การลดลง เพราะการที่ผ้ ใู ช้ บริ การลดลง นัน่ หมายถึงรายได้ และกาไรก็ลดลง
ด้ วยเช่นกัน ฉะนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องลดค่าใช้ จ่ายที่สามารถลดได้ เพื่อให้ มีค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สดุ ในช่วงสถานการณ์เช่นนี ้
ตารางที่ 4 แสดงค่าล่วงเวลาในแต่ละเส้ นทาง ทังหมด
้
13 เส้ นทาง ข้ อมูลจริงของปี พ.ศ.2563

การคิดใช้ ค่าใช้ จ่ายของพนักงานที่มีฐานเงินเดือนตา่ มาคิด จากทัง้ 13 จังหวัด ที่นามาคิดต่อเดือนแล้ วอยูท่ ี่
45,696 บาท ถ้ าคิด 1 ปี เท่ากับ นา 45,696 X 12 = 548,352 บาทจากการนาค่าล่วงเวลามาคิด จะเห็นว่ามีคา่ ใช้ จา่ ย
ลดลง 837,540 – 548,352 = 289,188 บาท/ปี
จากการเปรี ยบเทียบค่าล่วงเวลาพนักงาน จะเห็นได้ ว่าการฝึ กให้ พนักงานที่มีฐานเดือนต่ามาทาหน้ าที่
โครงการไหว้ พระ 9 วัด จะทาให้ มีค่าใช้ จ่ายลดลง 35 % ของค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด และยังสามารถฝึ กอบรมพัฒนา
พนักงานเหล่านีใ้ ห้ มีความเชี่ยวชาญ ชานาญเส้ นทาง รวมถึงสามารถสานต่อพนักงานรุ่ นเก่าที่ จะเกษี ยณได้ อีกใน
อนาคต ที่เลือกวิธีการใช้ พนักงานที่มีฐานเงินเดือนต่าหรื อเลือกพนักงานที่ยังเด็ กหรื ออายุยังน้ อยมาทานัน้ เพราะ
ปั จจุบันโครงการไหว้ พระ 9 วัด พนักงานรุ่ นพี่หรื อพนักงานรุ่ นเก่านัน้ มีการผูกขาด และมีรายได้ อื่นนอกเหนือจา ก
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ซึ่งก็คือได้ รับเงินจากวัด จากร้ านค้ า ร้ านของฝาก ที่มีการนาลูกทัวร์ หรื อผู้ใช้ บริ การมาลงในวัด
หรื อในร้ านขายของฝากนัน้ ซึ่งเป็ น ช่องทางการหารายได้ ของพนักงานและทาให้ ผ้ ูอื่นหรื อ พนักงานคนใหม่ๆไม่
สามารถไปโครงการไหว้ พระ 9 วัดนี ้ได้ เพราะโดนกีดกัน จากพนักงานเดิมที่ปฎิบตั ิงานอยู่แล้ ว
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เลือกวิธกี ารพยากรณ์ ท่เี หมาะสมเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจในการจัดเส้ นทางเดินรถ

ภาพที่ 4 ข้ อมูลจานวนผู้ใช้ บริการ ปี พ.ศ. 2561- 2563
ผลการศึกษาข้ อมูลยอดผู้ใช้ บริการ ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2561 –2563 ดังภาพที่ 4 ของทังหมด
้
13 เส้ นทาง แสดงให้
เห็นยอดผู้ใช้ บริการ ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นแนวโน้ มโดยจะสังเกตเห็นได้ จากการวิเคราะห์ผลด้ วยการพล็อตกราฟ จึง
ตัดสินใจเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของแต่ละเส้ นทาง โดยใช้ เส้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริการน้ อยมาวิเคราะห์ มีทงหมด
ั้
5 เส้ นทางแล้ วจึงนา 5 เส้ นทางนีม้ าพยากรณ์ โดยใช้ 2 วิธี ประกอบด้ วย วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงนา้ หนัก
(Weighted moving averages) และวิ ธี ก ารปรั บ เรี ยบ (Exponential Smoothing) โดยมี ก ารใช้ ข้ อมู ล จ านวน
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารย้ อ นหลัง 3 เดื อ น และการใช้ ข้ อ มูล จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารย้ อ นหลัง 5 เดื อ น แล้ ว ค านวณหาค่ า ความ
คลาดเคลื่อน เพื่อเลือกรูปแบบการพยากรณ์ ที่เหมาะสม
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์การพยากรณ์ วิธี Weighted Moving Average ของทัง้ 5 เส้ นทาง
Weighted Moving Averages
ความต้ องการจริง
เส้นทาง
นครนายก
สมุทรปราการ
ฉะเชิ งเทรา
อ่างทอง
กรุ งเทพ
Average

ยอดผูใ้ ช้บริ การ
1196
1300
1509
2433
1801
8239

MSE
แบบ 3 เดื อน
1350
1569
1093
3737
3366
11115

MSE
แบบ 5 เดื อน
1188
1518
977
3478
3211
10372
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MAPE
แบบ 3 เดื อน
2597
2942
2613
4448
3610
16210

MAPE
แบบ 5 เดื อน
2439
2868
2555
4260
3459
15581
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 5 ค่าความคลาดเคลื่อนด้ วยเทคนิค MSE และ MAPE ระหว่าง 3 เดือน กับ
5 เดือน สรุปได้ วา่ การพยากรณ์ของทัง้ 5 เส้ นทาง ได้ แก่ เส้ นทางนครนายก,เส้ นทางสมุทรปราการ,เส้ นทางฉะเชิงเทรา
,เส้ นทางอ่างทอง และเส้ นทางกรุงเทพ ด้ วยเทคนิค Weighted Moving Average จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความ
คลาดเคลื่อนด้ วยเทคนิค MSE และ MAPE ระหว่าง 3 เดือน กับ 5 เดือน สรุปได้ ว่าเลือกการพยากรณ์ของทัง้ 5 เส้ นทาง
ด้ วยวิธี Weighted Moving Average นัน้ เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ 5 เดือน เนื่องจากมีคา่ ความคลาดเคลื่อนแต่ละ
ปี น้อยที่สดุ
นอกจากวิธี Weighted Moving Average แล้ วยังมีการคานวณค่าการพยากรณ์ต่อด้ วยวิธี Exponential
Smoothing พยากรณ์ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2560 - 2563 ด้ วยวิธี Exponential Smoothing โดยมีการใช้ ค่าอัลฟ่ าอยู่ที่ 0.1 0.9 แล้ วคานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อเลือกค่าอัลฟ่ าที่เหมาะสม
ตารางที่ 6 ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ด้ วยวิธี Exponential Smoothing ที่ระดับ α ที่แตกต่างกัน
Exponential Smoothing
ความต้ องการจริง
ยอด
ผูใ้ ช้บริ
การ
นครนายก 1196
สมุทรปราการ 1300
ฉะเชิ งเทรา 1509
อ่างทอง 2433
กรุ งเทพ 1801
เส้นทาง

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE
16598
16843
15228
12882
15067

12908
12803
12489
10793
12303

16648
16459
15249
12216
15056

12913
12717
12489
10766
12270

16731
16473
15300
12222
15124

12934
13006
12489
10782
12254

16852
16680
15380
12328
15283

12939
13014
12489
10755
12221

17034
16773
15488
12490
15511

13714
13638
12284
15543
12953

17187
16943
15625
12837
15852

12931
13097
12489
10906
12198

17430
182890
16093
13807
18069

17666
13163
12489
12255
13234

13112
17424
16210
14077
16820

12991
13237
12489
11256
12359

17954
17674
15986
14553
17366

13054
13392
12489
11812
12667

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 6 ค่าความคลาดเคลื่อนด้ วยเทคนิค MAPE เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ
กาหนดค่า α = 0.1 ซึง่ เป็ นเส้ นทางนครนายกและเส้ นทางสมุทรปราการ ส่วนจากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความ
คลาดเคลื่อนด้ วยเทคนิค MAPE เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ กาหนดค่า α = 0.5 ซึง่ เป็ นเส้ นทางฉะเชิงเทรา ส่วนจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าความคลาดเคลื่อนด้ วยเทคนิค MAPE เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ กาหนดค่า α = 0.4 ซึง่ เป็ น
เส้ นทางอ่างทอง และ จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความคลาดเคลื่อนด้ วยเทคนิค MAPE เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ
กาหนดค่า α = 0.6 ซึง่ เป็ นเส้ นทางกรุงเทพ ซึง่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความคลาดเคลื่อนด้ วยเทคนิค MSE และ
MAPE ด้ วยวิธี Exponential Smoothing โดยมีการใช้ ค่าอัลฟ่ าอยูที่ 0.1 – 0.9 แล้ ว สรุปได้ วา่ การพยากรณ์ของทัง้ 5
เส้ นทาง เลือกวิธีการพยากรณ์แบบกาหนดค่า α = 0.2 เนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ
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ตารางที่ 7 วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม
เส้นทาง

ความต้องการจริ ง

วิธีที่ใช้พยากรณ์

นครนายก
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
อ่างทอง
กรุ งเทพ

1196
1300
1509
2433
1801

Weighted Moving Averages
Weighted Moving Averages
Weighted Moving Averages
Weighted Moving Averages
Weighted Moving Averages

ค่าพยากรณ์
1152
1280
1487
2347
1784

จากการศึกษาเส้ นทางทัง้ 5 เส้ นทาง ที่มีผ้ ใู ช้ บริการน้ อยและใช้ เทคนิคการพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่แบบถ่วงนา้ หนัก (Weighted moving averages) และวิธีการปรับเรี ยบ (Exponential Smoothing)และนา
ผลลัพธ์ การพยากรณ์ทงั ้ 2 วิธีมาเปรี ยบเทียบกัน ด้ วยค่า MSE และ MAPE จะเห็นได้ ว่าการใช้ เทคนิคการพยากรณ์
ด้ วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงนา้ หนัก (Weighted moving averages) แบบ 5 เดือน เป็ นวิธีที่เหมาะสม
ที่สดุ สรุปผลการเลือกวิธีการพยากรณ์ดงั ตารางที่ 7 ซึง่ วิธีการคานวนดังนี ้
สูตร

ยกตัวอย่ าง วิธีการคิด จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2562 แบบ 3 เดือน
น ้ำหนัก

ช่วงระยะเวลำ

3

เดือนทีแ่ ล้ ว

2

2 เดือนทีแ่ ล้ ว

1

3 เดือนทีแ่ ล้ ว

6

ค่ำรวมของน ้ำหนักทั ้งหมด
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เดือน

ค่ำจริ ง

มกรำคม

33

กุมภำพันธ์

0

มีนำคม

47

เมษำยน

50

[(3x47)+(2x0)+(1x33)]/6 = 29

พฤษภำคม

46

[(3x50)+(2x47)+(1x0)]/6 = 41

มิถนุ ำยน

22

[(3x46)+(2x50)+(1x47)]/6 = 48

กรกฎำคม

62

[(3x22)+(2x46)+(1x50)]/6 = 35

สิงหำคม

42

[(3x62)+(2x22)+(1x46)]/6 = 46

กันยำยน

0

[(3x42)+(2x62)+(1x22)]/6 = 45

ตุลำคม

21

[(3x0)+(2x42)+(1x62)]/6 = 24

พฤศจิกำยน

10

[(3x21)+(2x0)+(1x42)]/6 = 18

ธันวำคม

52

[(3x10)+(2x21)+(1x0)]/6 = 48

ค่ำเฉลีย่ เคลือ่ นทีแ่ บบ 3 เดือน

ผลลัพธ์ การหาจุดคุ้มทุนที่เหมาะสม
จากการพยากรณ์ ย อดผู้ใ ช้ บ ริ ก ารในแต่ ละเส้ น ทาง มี บ างเส้ น ทางที่ มี ย อดผู้ใ ช้ บ ริ ก ารน้ อ ยและไม่ ค้ ุม
ค่าใช้ จ่าย จึงนาข้ อมูลของทัง้ 5 เส้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริการน้ อยมาคิดจุดคุ้มทุน เนื่องจากการที่เห็นว่าผู้ใช้ บริการลดลงนัน้
แสดงว่ามีรายได้ ลดลง ทาให้ ต้องคิดจุดคุ้มทุนว่าปั จ จุบันควรที่จะเปิ ดเส้ นทางนีอ้ ยู่หรื อไม่ ซึ่งต้ นทุนที่นามาคิดคือ
ต้ นทุนที่เกินจากการเดินรถในเส้ นทางปกติ ประกอบไปด้ วยต้ นทุนคงที่และต้ นทุนแปรผัน
ยกตัวอย่ างการคานวณ
ตารางที่ 8 แสดงข้ อมูลต้ นทุนคงที่และต้ นทุนแปรผันของเส้ นทางนครนายก
เส้ นทางนครนายก
ต้ นทุนคงที่

บาท/คัน/เดื อน

บาท/คัน/วัน

ค่าจ้างพนักงาน

228000

9120

ค่าเหมาซ่อม

18800

512

ค่าภาษีเชื้ อเพลิง

9632

52

รวม

256432

9683

ต้ นทุนแปรผัน

บาท/คัน/เดื อน

บาท/คัน/วัน

ค่าน้ า มันเชื้ อเพลิง

137605

11467

ค่า กม.ส่วนเกิน

1020

85

ค่าล่วงเวลา

1141

143

รวม

139766

11695

827

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

จากตารางที่ 8 สามารถคิดคานวณต้ นทุนได้ จากการนา ต้ นทุนแปรผันทัง้ 3 ส่วน ได้ แก่ ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
,ค่า กม.ส่วนเกิน และ ค่าล่วงเวลา มาคิดจานวนที่นงั่ ที่ค้ มุ ทุน โดยเส้ นทางนครนายก ค่าตัว๋ ที่นงั่ ละ 429 บาท วีธีการ
คานวณมีดงั นี ้
หมายเหตุ การคิ ด ค านวณต้ น ทุน นี ้ ไม่ น าต้ น ทุน คงที่ ใ นส่ ว นของเงิ น เดื อ นพนัก งานมาค านวณเพราะ
ค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ต้ องเสียอยู่แล้ วในการเดินรถรถในเส้ นทางปกติ ที่ไม่ใช่การเดินรถ 9 วัด
ต้นทุนรวม = ต้นทุนผันแปร
= 11467+ 85+143
= 11695 บาท/คัน
จานวนทีน่ งั่ = 11695÷ 429
= 27 ทีน่ งั่

ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางนครนายก เท่ากับ 27 ที่นงั่
สรุปจากการคานวณจุดคุ้มทุนทัง้ 5 เส้ นทางที่มียอดผู้ใช้ บริการน้ อย ได้ ผลลัพธ์ดงั นี ้
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางนครนายก เท่ากับ 27 ที่นงั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางสมุทรปราการ เท่ากับ 27 ที่นงั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางฉะเชิงเทรา เท่ากับ 27 ที่นงั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางอ่างทอง เท่ากับ 37 ที่นงั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางกรุงเทพ เท่ากับ 22 ที่นงั่
จากการคานวณ ทาให้ ทราบถึงต้ นทุนที่แท้ จริ ง แล้ วทาให้ เห็นจุดคุ้มทุนที่ชดั เจน ซึ่งนาจุดคุ้มทุนที่คานวณนี ้
ไปเปรี ยบเทียบกับค่าพยากรณ์เพื่อหาแนวทางในการตัดสินใจ ในการปรับปรุงเส้ นทางต่อไป จากการเปรี ยบเทียบผล
ที่ได้ เป็ นดังภาพที่ 5 - 9

ภาพที่ 5 ข้ อมูลแนวโน้ มยอดผู้ใช้ บริการของจังหวัดนครนายก
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จากภาพที่ 5 แสดงให้ เห็นถึงเส้ นแนวโน้ มของผู้มาใช้ บริการ มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง ซึง่ กราฟมีขึ ้น
มีลงตาม ฤดูกาล เนื่องในแต่ละเดือนมีฤดูการไม่เหมือนกันจึงทาให้ ยอดผู้ใช้ บริ การแตกต่างกันไป จากการคิด
จุดคุ้มทุน จุดคุ้มทุนของจังหวัดนครนายกจะอยู่ที่ 27 ที่นงั่ เนื่องมีการเดินทาง 8 วันต่อเดือน เท่ากับ 27 X 8 = 216 ที่
นัง่

ภาพที่ 6 ข้ อมูลแนวโน้ มยอดผู้ใช้ บริการของจังหวัดสมุทรปราการ
จากภาพที่ 6 แสดงให้ เห็นถึงเส้ นแนวโน้ มของผู้มาใช้ บริการ มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง ซึง่ กราฟมีขึ ้น
มีลงตาม ยอดผู้ใช้ บริการ ซึง่ จะเห็นได้ ว่ามีบางเดือน เช่น เดือนพฤศจิกายนเส้ นกราฟมีแนวโน้ มสูงเกือนถึงจุดคุ้มทุน
จากการคิดจุดคุ้มทุน จุดคุ้มทุนของจังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ที่ 27 ที่นงั่ เนื่องมีการเดินทาง 8 วันต่อเดือน เท่ากับ 27
X 8 = 216 ที่นงั่

ภาพที่ 7 ข้ อมูลแนวโน้ มยอดผู้ใช้ บริการของจังหวัดฉะเชิงเทรา
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จากภาพที่ 7 แสดงให้ เห็นถึงเส้ นแนวโน้ มของผู้มาใช้ บริ การ มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง ซึ่งกราฟมี
ขึน้ มีลงตามยอดผู้ใช้ บ ริ การ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในแต่ละเดือนไม่มีเดือนไหนถึงจุดคุ้มทุนเลย จากการคิดจุดคุ้มทุน
จุดคุ้มทุนของจังหวัดฉะเชิงเทราจะอยู่ที่ 27 ที่นงั่ เนื่องมีการเดินทาง 8 วันต่อเดือน เท่ากับ 27 X 8 = 216 ที่นงั่ จาก
ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 และภาพที่ 7 จะเห็นได้ ว่าค่าจริงและค่าพยากรณ์ไม่ถึงจุดคุ้มทุนและมีบางเดือนที่มีความใกล้ เคียง
จุดคุ้มทุน ซึ่งควรมีการทากลยุทธ์ทางการตลาดหรื อปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริ มการขายให้ ยอดถึง
จุดคุ้มทุน

ภาพที่ 8 ข้ อมูลแนวโน้ มยอดผู้ใช้ บริการของจังหวัดอ่างทอง
จากภาพที่ 8 แสดงให้ เห็นถึงเส้ นแนวโน้ มของผู้มาใช้ บริ การ มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง ซึ่งกราฟมี
ขึ ้นมีลงตามยอดผู้ใช้ บริ การ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในแต่ละเดือนมีบางเดือน เช่น เดือนกันยายน และมกราคมเส้ นกราฟมี
แนวโน้ นที่สงู จนถึงจุดคุ้มทุน จากการคิดจุดคุ้มทุน จุดคุ้มทุนของจังหวัดอ่างทองจะอยู่ที่ 37 ที่นงั่ เนื่องมีการเดินทาง
8 วันต่อเดือน เท่ากับ 37 X 8 = 296 ที่นงั่

ภาพที่ 9 ข้ อมูลแนวโน้ มยอดผู้ใช้ บริการของจังหวัดกรุงเทพฯ
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จากภาพที่ 9 แสดงให้ เห็นถึงเส้ นแนวโน้ มของผู้มาใช้ บริ การ มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง ซึ่งกราฟมี
ขึ ้นมีลงตามยอดผู้ใช้ บริ การ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในแต่ละเดือนมีบางเดือน เช่น เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เส้ นกราฟมี
แนวโน้ นที่สงู จนถึงจุดคุ้มทุน จุดคุ้มทุนของจังหวัดกรุงเทพฯจะอยู่ที่ 22 ที่นงั่ เนื่องมีการเดินทาง 8 วันต่อเดือน เท่ากับ
22 X 8 = 176 ที่นงั่
จากภาพที่ 8 และภาพที่ 9 มีบางเดือนใกล้ เคียงจุดคุ้มทุน ซึ่งจะต้ องมีการทากลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อ
ส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ ยอดถึงจุดคุ้มทุน เส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริการอยู่แล้ ว และมีการปรับรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆอยู่เรื่ อยๆ เพื่อไม่ให้ ผ้ ใู ช้ เบื่อและมีความน่าสนใจ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง “แนวทางในการตัด สิ น ใจเพื่ อ ลดต้ น ทุ น โครงการไหว้ พ ระ 9 วัด อู่ บ างเขน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดต้ นทุนการดาเนินงาน ปั ญหาและอุปสรรคที่ทาให้ รายได้ ในการดาเนินลดลงและทาให้ มีกาไร
เพิ่มขึ ้น ศึกษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาโดยการเปรี ยบเทียบระหว่างพนักงานที่มีฐานเงินเดือนต่ากับพนักงานที่มีฐาน
เงินเดือนสูง การพยากรณ์ และการใช้ หลักการคิดจุดคุ้มทุน
1. จากปั ญหาเรื่ องต้ นทุนค่าแรงพนักงานสูง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ พนักงานใหม่ที่ฐานเงินเดือนต่า จาก
การเปรี ยบเทียบจะเห็นว่า สามารถลดค่าล่วงเวลาลงได้ 289,188 บาท หรื อ 35 % ต่อปี ซึ่งเมื่อเงินเดือนพนักงานต่า
จะทาให้ ค่าล่วงเวลาลดลงตามด้ วยเช่นกัน เพราะค่าล่วงเวลาพนักงานนันแปรผั
้
นตามเงินเดือนของพนักงาน
2. จากการศึกษาข้ อมูลไว้ พระ 9 วัดครัง้ นี ้ พบว่า จากการพยากรณ์ เส้ นทางทัง้ 5 เส้ นทาง ซึ่งประกอบด้ วย
การพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วง น ้าหนัก (Weighted moving averages) และวิธีการปรับเรียบ
(Exponential Smoothing)และน าผลลั พ ธ์ ก ารพยากรณ์ ทั ง้ 2 วิ ธี ม าเปรี ย บเที ย บกั น โดยวิ เ คราะห์ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน ได้ ผลลัพธ์ คือการพยากรณ์ ด้วยวิธี (Weighted moving averages) แบบ 5 เดือน เป็ นวิธีที่เหมาะสม
ผลลัพธ์พบว่ามี 3 เส้ นทาง ได้ แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวโน้ มผู้โดยสาร
จะลดต่าลงกว่าจุดคุ้มทุน ส่วนอีก 2 เส้ นทาง ได้ แก่ จังหวัดอ่างทองและกรุ งเทพ ที่ยังมีผ้ ูใช้ บริ การอยู่ แต่น้อยลง
เรื่ อยๆ
3. จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ทาให้ ทราบถึงจานวนผู้โดยสารขันต
้ ่าเพื่อนาไปตัดสินใจในการเปิ ดเส้ นทาง
การเดินรถการคานวณจุดคุ้มทุนทัง้ 5 เส้ นทางสรุปจากการคานวณจุดคุ้มทุนทัง้ 5 เส้ นทางที่มียอดผู้ใช้ บริการน้ อย ได้
ผลลัพธ์ดงั นี ้
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางนครนายก เท่ากับ 27 ที่นงั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางสมุทรปราการ เท่ากับ 27 ที่นงั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางฉะเชิงเทรา เท่ากับ 27 ที่นงั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางอ่างทอง เท่ากับ 37 ทีน่ งั่
ผลลัพธ์จากการคานวณจุดคุ้มทุน เส้ นทางกรุงเทพ เท่ากับ 22 ที่นงั่
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เมื่อมีการคิดจุดคุ้มทุนแล้ ว ต่อไปทุกครัง้ ที่มกี ารเปิ ดเส้ นทางพนักงานที่ทาโครงการไหว้ พระ 9 วัด จะต้ องนา
จุดคุ้มนี ้ไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ โดยเทียบดูยอดการจองที่นงั่ ในทุกๆครัง้ ที่มีการเปิ ดเส้ นทาง แต่เมื่อมีการเปิ ด
เส้ นทางและจานวนผู้ใช้ บริการไม่ถึงจุดคุ้มทุน จึงควรพิจารณาถึงสาเหตุที่ทาให้ ไม่ถึงจุดคุ้มทุน แล้ วดาเนินการแก้ ไข
หรื ออาจใช้ วิธีการวิเคราะห์ SWOT analysis มาร่วมด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการนาเทคโนโลยี GPS มาใช้ ในการกาหนดเส้ นทางและกาหนดจุดที่จอดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ ในการคานวณระยะและเวลา ให้ ตามกาหนดการ นอกจากนีย้ ังทาให้ ทราบถึงการวิ่งนอกเส้ นทาง
กิโลเมตรศูนย์เปล่า ที่ทาให้ เกิน กิโลเมตรเกินได้ อีกด้ วย เพราะถ้ ามี กิโลเมตรเกิน ก็จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อกาหนด
การเหมาซ่อมที่จะต้ องไม่เกินกิโลเมตรที่กาหนด
2 .ควรสร้ างโปรแกรมสาหรับจองตัว๋ โดยที่ ผู้ใช้ บริ การไม่ต้องเดินทางมาด้ วยตนเอง สามารถที่จะซื ้อตัว๋ ผ่าน
ระบบได้ เลย ถ้ ามีการจองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตจะทาให้ ลดการใช้ กระดาษได้ เยอะ เนื่องจากเป็ นทรั พยากร
สิ ้นเปลือง
3. ควรมีการพยากรณ์ยอดผู้ใช้ บริ การทังเส้
้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริ การมากและเส้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริการน้ อยหรื อทุก
เส้ นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแนวโน้ มการมาใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ เพื่อดูความต้ องการและสามารถจัดรถให้
สอดคล้ องกับผู้ใช้ บริการได้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบตั ิงาน และลดความสูญเปล่าในกระบวนการจ่าย
สินค้ าแผนกคลังสินค้ า บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จากัด เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ 1.แผนภาพการเขียนผัง
งาน (Flow Chart) 2.เวลาเฉลี่ย (Average Time)และ เวลามาตรฐาน (Standard Time) 3.แผนภูมิกระบวนการ
ไหล (Flow Process Chart) 4.แผนผังก้ างปลา(Fishbone Diagram) 5.ประชุมระดมสมอง (Brain Storming) 6.
หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) ผลการวิจัยพบว่าทางบริ ษัทเป็ นบริ ษัทผลิตและจาหน่ายสินค้ าอุปโภค
บริ โภคทาใหมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าอยู่ตลอดเวลา ปั จจุบนั ทางแผนกคลังสินค้ าประสบปั ญหาในเรื่ องการปฏิบตั ิงาน
ล่าช้ า ทาให้ ลกู ค้ าไม่พึงพอใจ ซึ่งเกิดจากมีขนตอนในการปฏิ
ั้
บัติงานที่ซ ้าซ้ อน ผู้วิจัยได้ ทาการปรับปรุงขันตอน
้
การปฏิ บัติงานกระบวนการจ่ายสิน ค้ า ก่ อ นปรั บ ปรุ งมีขัน้ ตอนการปฏิ บัติงานทัง้ หมด 25 ขัน้ ตอน หลัง การ
ปรับปรุ งมีขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน 17 ขัน้ ตอน คิดเป็ นร้ อยละ 32 เวลาของการปฏิบัติงานก่อนปรับปรุงใช้ เวลา
94.2 นาที หลังการปรับปรุงใช้ เวลาการปฏิบตั ิงาน 91.2 นาที ลดลงร้ อยละ 3.2 และสามารถลดระยะทางในการ
ปฏิบตั ิงาน ก่อนการปรับปรุงมีระยะทาง 1,098 เมตร หลังการปรับปรุงมีระยะทาง 1,068 เมตร ลดลงร้ อยละ 2.7
จากงานวิจยั นี ้สามารถลดความสูญเปล่าในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ส่งผลให้ ทางบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขึ ้นใน
การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั
บริษัทได้
คาสาคัญ: กระบวนการจ่ายสินค้ า; หลักการลดความสูญเปล่า(ECRS); คลังสินค้ า
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Abstract
The objectives of this research were to study the operational process and to reduce wastes in
the process of dispensing products in the warehouse department of Mahasarakham Beverage
Company Limited. Research instruments were 1. Flow Chart 2. Average Time and Standard Time 3.
Flow Process Chart 4. Fishbone Diagram 5. Brain Storming 6. ECRS principles. The results of the
research showed that as the consumer product producing and distributing company, it is necessary
to place purchase orders all the time. At present, the warehouse department has faced a problem with
delayed operations, causing customers’ unsatisfaction because of redundant steps in the operation.
The researcher therefore has improved the operating procedures of the dispensing process. Before
the improvement, there were 25 operational steps. After the improvement, there were 17 operational
steps, representing 32 percent. Before the improvement, it took 94.2 minutes to work. After the
improvement, the operation took 91.2 minutes, accounted for 3.2%. Before the improvement, the
distance in the operation process was 1,098 meters. After the improvement, the distance was 1,068
meters, representing 2.7%. From this research, after the improvement, the company could reduce
wastes in the operational process. As a result, the company could be more efficient in responding to
the needs of customers quickly, increasing customer satisfaction and the company’s credibility.
Keywords: Dispensing process; ECRS; Warehouse

บทนา
ในยุคปั จจุบันสถานการณ์ การแข่งขันเพื่อชิงความได้ เปรี ยบทางการค้ ามีหลากหลายวิธีที่บริ ษัทหรื อ
องค์กรแต่ละแห่งก็จะเลือกทาตามกลยุทธ์ ของตนเองหรื อตามนโยบายที่ได้ วางแผนไว้ การดาเนินการบริ หาร
จัดการคลังสินค้ าจะช่วยให้ องค์กรสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีและช่วยลดการทางานที่
ซ ้าซ้ อนกัน ส่งผลให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จากัด เป็ นบริษัทที่ใหญ่ระดับต้ น ๆ ของประเทศไทยที่จดั จาหน่ายสินค้ า
อุปโภคบริ โภคทาให้ มีการสัง่ ซื ้ออยู่ตลอดเวลาจึงจาเป็ นต้ องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าในปั จจุบัน ในการปฏิบัติงานแผนกคลังสินค้ ามีขัน้ ตอนในการปฏิบัติงานที่ซา้ ซ้ อนแล ะมี
ขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานที่เยอะจนเกินไป จึงทาให้ พนักงานกาลังประสบปั ญหาในเรื่ องการปฏิบตั ิงานล่าช้ า ทา
ให้ ลกู ค้ าไม่พึงพอใจ จึงทาให้ ส่งผลเสียต่อบริษัททังในด้
้ านภาพลักษณ์ ด้ านเวลา และความน่าเชื่อถือ
ดัง นัน้ ผู้ วิ จัย จึ ง ศึ ก ษาปั ญ หาและกระบวนการปฏิ บัติ ง านการจ่ า ยสิ น ค้ า แผนกคลัง สิ น ค้ า บริ ษั ท
มหาสารคาม เบเวอเรช จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้ ขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานง่ายขึ ้นและลดความสูญเู ปล่าด้ าน
ระยะทางและระยะเวลา โดยการสืบค้ น สารวจ และเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหาด้ วย
แผนผังก้ างปลา (Fishbone Diagram) พร้ อมทังหาแนวทางการแก้
้
ไข และทาการบันทึกขันตอนการปฏิ
้
บัติงาน
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ด้ วยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละขันตอน
้
ระยะทาง
ระยะเวลา พร้ อมทังหาแนวทางการแก้
้
ไขเพื่อลดความสูญเปล่าด้ วยหลักการลดความสูญเปล่า (ECRS)
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การปรับปรุงกระบวนการการทางานที่ซ ้าซ้ อนและสูญเปล่าของแผนกคลังสินค้ า บริษัทมหาสารคาม เบ
เวอเรช จากัด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางและ หลังอ้ างอิงในการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อให้ การแก้ ไขปั ญหาเป็ นไปอย่าง
ถูก ต้ อ งและเป็ นแนวทางในการ ด าเนิ น งาน ผู้วิ จัย ได้ ท าการศึก ษา ทบทวนทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ อง
ดังต่อไปนี ้
1. แผนภูมิการไหล (Flow Chart) เป็ นผังงานที่แสดงให้ เห็นถึงแนวคิด และขัน้ ตอนการทางานของ
โปรแกรมอีกทังยั
้ งช่วยให้ มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมทาให้ เขียนโปรแกรมได้ ง่ายขึ ้น การเขียน Flowchart นัน้
จะใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ แทนคาอธิบายและกระบวนการทางานของโปรแกรมในแต่ละส่วนตั ้งแต่แรกจนถึงสิ ้นสุด
การทางานของโปรแกรม
2. การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) การที่ จ ะ
วิเคราะห์ อัตรากาลังคนด้ วยหน่วยการผลิตของสินค้ า เช่น ชิน้ อัน แพ็ ค โหล ไม่ใช่วิธีการที่ดีนัก เนื่องจากมี
อัตราส่วนของการคานวณที่ผิดพลาดสูงอีกทัง้ ยังมีความยืดหยุ่นในการคานวณต่า ดังนัน้ การสร้ างหน่วยของ
ข้ อมูลให้ เป็ นหน่วยเดียวกัน หรื อเป็ นหน่วยมาตรฐาน
3. แผนผังก้ างปลา (Fish Bone Diagram) การกาหนดหัวข้ อปั ญหาควรกาหนดให้ ชดั เจนและมีความ
เป็ นไปได้ กาหนดหัวข้ อปั ญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะได้ ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การ
ถาม ทาไม ทาไม ทาไม ในการเขียนแต่ละก้ างย่อย ๆ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผังก้ างปลา
ที่มา : http://www.prachasan.com
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4.การระดมสมอง (Brain Storming) คือ การแสดงความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
เป็ นแนวทางสู่การวางแผนการดาเนินการ, การค้ นหาสาเหตุของปั ญหา เพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มเสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ
5.หลั ก การลดความสูญ เปล่ า (ECRS) คือ ตัวย่อของภาษาอังกฤษ 4 คา อันได้ แก่ E: Eliminate
หมายความ ว่าการกาจัด, C: Combine หมายความว่าการรวมกัน, R: Rearrange หมายความว่าการจัดใหม่, S:
Simplify หมายความว่าการทาให้ ง่าย
ขัน้ ตอนการวิจัย / Research Process
1. ศึกษาทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของรายงานฉบับนี ้ผู้วิจยั จึงนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องมาช่วยในการดาเนินงานดังนี ้
1.แผนภาพการเขี ย นผั ง งาน (Flow Chart) 2.เวลาเฉลี่ ย เวลาเฉลี่ ย (Average Time)ละ เวลามาตรฐาน
(Standard Time) 3.แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 4.แผนผังก้ างปลา(Fishbone Diagram)
5.ประชุมระดมสมอง (Brain Storming) 6.หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS)
2. สืบค้ น สารวจ และเก็บรวบข้ อมูล
ผู้วิจยั จะทาการลงพื ้นที่จริง ณ แผนกคลังสินค้ า ของบริษัทกรณีศกึ ษา เพื่อทาการสารวจและเก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับขันตอนกระบวนการปฏิ
้
บตั ิงานการจ่ายสินค้ า ซึ่งจะใช้ ระยะเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และจะทาการบันทึกผลการสารวจไว้ ในแผนภูมิการไหล ( Flow Chart) และ
แผนภาพการไหล (Flow Diagram) ผู้วิจยั จะเก็บระยะเวลาแต่ละขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานลงในตารางเวลาเฉลี่ย
โดยที่จาทาการจับเวลาขันตอนละ10
้
ครัง้
3. การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา
ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุความสูญเปล่าในการปฏิบตั ิด้วยแผนผังก้ างปลา (Fishbone Diagram) โดย
การลงพื ้นที่จริงเพื่อสังเกต และสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยการแยกลักษณะของปัญหาต่าง ๆ ได้ ทาการวิเคราะห์
และสรุปสาเหตุของปั ญหาด้ วยแผนผังก้ างปลา ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สาเหตุของปั ญหาความสูญเปล่าในการปฏิบตั ิงาน
จากภาพที่ 3 ได้ แสดงถึงสาเหตุที่เป็ นตัวบ่งชี ้ให้ ทราบปั ญหาการสูญเปล่าของขันตอน
้
และระยะเวลาในการ
จ่ายสินค้ าล่าช้ า
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1.คน (Man) สาเหตุในเรื่ องของพนักงาน คือ พนักงานขาดงาน และพนักงานไม่มีความชานาญในการ
ขับโฟล์คลิฟท์ ทาให้ สินค้ าชารุดเสียหายระหว่างการขนส่งให้ ลกู ค้ า
2.วิธีการ (Method) สาเหตุที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานโดยที่มีกระบวนการทาให้ เกิด
ขันตอนในการท
้
างานที่มากเกินความจาเป็ น และมีขนตอนซ
ั้
้าซ้ อน
3.เครื่ องจักร (Machine) เป็ นสาเหตุที่ทาให้ การออกเอกสารล่าช้ า อันเนื่องมาจากเครื่ องพิมพ์เอกสาร
ชารุดบ่อย
4. หาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา เมื่อทราบสาเหตุที่ทาให้ เกิดความสูญเปล่าในการปฏิบตั ิงานแล้ ว ผู้วิจยั
จะนาสาเหตุทัง้ หมดมาเข้ าที่ประชุมเพื่อทาการระดมความคิด (Brain Storming) กับผู้ที่เกี่ ยวข้ อง 4-7 คนที่
สามารถลดความสูญเปล่า (ECRS) แสดงดังตารางที่ 1
5. การใช้ หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS)การระดมความคิด (Brain Storming)กับผู้ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ได้ การแก้ ไขปั ญหาเพื่อลดความสูญเปล่า
ตารางที่ 1 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาด้ วยแผนผังก้ างปลา
ลาดับ
สาเหตุ
แนวทางการแก้ ไข
1
บุคคล
1.ตักเตือนพนักงาน
(MAN)
2.อบรมพนักงานในการขับรถโฟร์ คลิฟท์ให้ ถกู วิธี
2
วิธีการ (METHOD)
1.ลดขันตอนการจั
้
ดคิวขึ ้นสินค้ าของเช็คเกอร์ ออกไป
2.ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ทาให้ ขนตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ านลดลง
3
เครื่ องจักร (MACHINE) ตรวจเช็คหมึกเครื่ องพิมพ์เอกสารโดยการรี เช็คกระดาษ1แผ่นก่อน
การทางานทุกวัน
จากการระดมสมอง ได้ ลงมติให้ ทาการแก้ ไขในเรื่ องวิธีการเป็ นอันดับแรก โดยใช้ หลักการลดความสูญ
เปล่า (ECRS) ดังนี ้
1. การรวมกัน (Combine) ผู้วิจยั ได้ ทาการรวมขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานจากการที่เช็คเกอร์ เดินมารับใบ
หยิบสินค้ าในออฟฟิ ศ แต่ผ้ ูวิจัยมองเห็นว่าสามารถให้ พนักงานรับ -จ่ายสินค้ าส่งใบหยิบสินค้ าแทนได้ เพื่อลด
เวลาในการปฏิบตั ิงาน และลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของพนักงานได้
2. การกาจัด (Eliminate) ผู้วิจยั ได้ ทาการกาจัดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานจากการที่เช็คเกอร์ ต้องจัดคิวรถ
ก่อนเข้ ารับสินค้ าเอง แต่ผ้ วู ิจยั มองว่าการที่พนักงานรับ -จ่ายสินค้ าก่อนจะได้ รับใบขอขึ ้นสินค้ า ทาง BRF จัดคิว
มาแล้ ว จะทาให้ ลดเวลาในการปฏิบตั ิงาน และลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของพนักงานได้
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการระดมสมองได้ นาหลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) มาทาการเก็บระยะเวลาในแต่ละขันตอน
้
การทางานของแผนกคลังสินค้ า บริ ษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จากัด ผู้วิจัยได้ เก็บผลตัวอย่างแต่ละขัน้ ตอน
จานวนขัน้ ตอนละ 10 ครัง้ ซึ่งเพียงพอต่อหลักการทางสถิติที่ต้องทาการเก็บข้ อมูลอย่างน้ อย 3 ครัง้ เพื่อมาหา
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ค่าเฉลี่ยและค่ามาตรฐานของข้ อมูล สามารถหาเวลามาตรฐานได้ จากสูตร เวลาเฉลี่ย + (เวลาเฉลี่ย * % เวลา
เผื่อ) บริษัทกรณีศกึ ษาให้ เวลาในการพักทาธุระส่วนตัวได้ เพียงคนละ 5 นาที โดยผู้วิจยั จะให้ ค่าเวลาเผื่อไว้ ที่ 5%
ดังนี ้ เวลาเผื่อสาหรับบุคคล = 2.5 % เวลาเผื่อสาหรับความล่าช้ า = 2.5 % เวลามาตรฐานก่อนปรับปรุง =
เวลาปกติ x (1 + % เวลาเผื่อ)
จากข้ อมูลที่ได้ มา ผู้วิจัยจึงนาขัน้ ตอนการปฏิบัติงานด้ วยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process
Chart) ผู้วิจัยสามารถทาการปรั บปรุ งขัน้ ตอนกระบวนการจ่ายสินค้ า แผนกคลังสินค้ า บริ ษัทกรณี ศึกษา ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการปฏิบตั ิงานหลังปรับปรุง
แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทางาน
วิธีการ : ก่อน หลัง
สรุปผล
ชื่อเรื่ อง : การปรับปรุงขันตอน
้
กิจกรรม
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
ผลต่าง
กระบวนการจ่ายสินค้ า
ปฏิบตั ิงาน
12
8
4
ผู้เขียน :โชตินภา
เคลื่อนย้ าย
9
6
3
แผนก :คลังสินค้ า
ตรวจสอบ
2
2
0
วันที่ :7/04/2564
รอคอย
2
1
1
เก็บรักษา
0
0
0
รวม
คาอธิบาย
1.พนักงานขับรถติดต่อ
ป้อมยามเพื่อรับบัตรผ่าน
ประตู
2.นารถเข้ าจอดที่ลาน
จอดรถ
3.BRF จัดคิวตามระบบ
DCS

ระยะ
ทาง
(เมตร)
-

25
สัญลักษณ์

เวลา
(นาที)

1.1

-

4.8

4.รอเรี ยกคิวขึ ้นสินค้ า

-

24.8

5.BRF ปริน้ ใบขอรับ
สินค้ าส่งให้ พนักงานรับจ่ายสินค้ า

3

1

8
หมายเหตุ

1.8

20

17
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ตารางที่ 2 (ต่ อ) แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการปฏิบตั งิ านหลังปรับปรุง
6 . พ นั ก ง า น รั บ - จ่ า ย 30
1.3
สิ น ค้ าออกใบสั่ ง หยิ บ
สินค้ าส่งให้ เช็คเกอร์
7. เช็คเกอร์ เรี ยกรถเข้ ารับ 0.9
สินค้ า
8.พนัก งานขับ รถ น ารถ 500
3.8
เข้ าลานจ่ายสินค้ า
9.เช็คเกอร์ ตรวจสภาพรถ 5
1.6
ก่อนเข้ ารับสินค้ า
10.พนั ก งานขั บ รถโฟล์ 20
17.1
คลิฟตักสินค้ าขึ ้นรถ
11.เช็ ค เกอร์ ยื น ยั น ใบ 2
หยิบสินค้ า
1 2 .เ ช็ ค เ กอ ร์ โทรแจ้ ง 1.1
พ นั ก ง า น รั บ - จ่ า ย
สินค้ าออกเอกสาร
13.พนักงานขับรถถอยรถ 30
20
ไปคลุมผ้ าใบ
14.พนักงานขับรถเดินมา 15
2.8
รั บ เอกสารใบส่ ง สิ น ค้ า /
ใบก ากั บ ภาษี ใบผ่ า น
ประตูที่สานักงาน
15.พนั ก งานขั บ รถเดิ น 15
0.6
กลับไปที่รถ
16.พนักงานขับรถนารถ 400
5
ออกประตู2
17.รปภ.ตรวจสอบ 1.5
เอกสาร/ใบผ่ า นประตู
และรับบัตรผ่านประตูคืน
รวม
1,068 91.2
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ผลการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ห ลัก การลดความสูญ เปล่ า (ECRS) ได้ ผ ลวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เปรี ย บเที ย บ
กระบวนการก่อนและหลังปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการก่อนและหลังปรับปรุง
รายละเอียด

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ผลต่าง

ผลต่างคิดเป็ นร้ อยละ

ขันตอนการท
้
างาน (จานวน)
เวลามาตรฐาน (นาที)
ระยะทาง (เมตร)

25
94.2
1,098

17
91.2
1,068

8
3
30

32
3.2
2.7

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิจยั พบว่าขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานก่อนปรับปรุงมี 25 ขันตอน
้
หลังปรับปรุง
เหลือ 17 ขัน้ ตอน ลดลง 8 ขัน้ ตอน ผลต่างคิดเป็ นร้ อยละ 32 เวลามาตรฐานก่อนปรั บปรุ ง 94.2 นาที หลัง
ปรับปรุ งเหลือ 91.2 นาที ผลต่างคิดเป็ นร้ อยละ 3.2 ระยะทางก่อนปรับปรุ ง 1,098 เมตร หลังปรับปรุ งเหลือ
1,068 เมตร ผลต่างคิดเป็ นร้ อยละ 2.7
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
พบว่ า ขัน้ ตอนการปฏิ บัติงานก่อ นปรั บ ปรุ งมี 25 ขัน้ ตอน หลัง ปรั บ ปรุ งเหลื อ 17 ขัน้ ตอน ลดลง 8
ขันตอน
้
ผลต่างลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 32 เวลามาตรฐานก่อนปรับปรุง 94.2 นาที หลังปรับปรุงเหลือ 91.2 นาที
ผลต่างลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3.2 ระยะทางก่อนปรับปรุ ง 1,098 เมตร หลังปรับปรุ งเหลือ 1,068 เมตร ผลต่าง
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 2.7
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การปรับปรุงขันตอนกระบวนการจ่
้
ายสินค้ า กรณีศึกษา : บริ ษัท
มหาสารคาม เบเวอเรช จากัด ผู้วิจัยได้ ดาเนินขัน้ ตอนการวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการปฏิบัติงานแผนกคลังสินค้ า โดยได้ นาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ได้ แก่ แผนภูมิการไหล (Flow
Chart) ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน แผนภาพการไหล (Floe Diagram) และ
แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ใช้ วิเคราะห์ขนตอนแต่
ั้
ละขันตอนของกิ
้
จกรรมเพื่อหาระยะทาง
และเวลาที่เกิดขึน้ ตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน แผนผังก้ างปลา (Fishbone Diagram)ใช้ แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปั ญหาที่ต้องแก้ ไขกับสาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหาความสูญเปล่าในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ จะทาให้ มองภาพรวม
ของปั ญหาได้ ง่ายขึน้ แนวคิดระดมสมอง (Brain Storming) ใช้ ทฤษฎีนีใ้ นการปรึ กษา เพื่อวางแผนแนวทางใน
การแก้ ไขความสูญเปล่าในการปฏิบตั ิงานหลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) ใช้ ในการลดขันตอนที
้
่ไม่จาเป็ น
และปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิงานใหม่
1. จากการนาหลักการลดความสูญ เปล่ า (ECRS) เข้ า มาช่วยในการหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
พนักงานเช็คเกอร์ เดินมารับใบหยิบสินค้ าในออฟฟิ ศ และพนักงานเช็คเกอร์ จดั คิวรถก่อนเข้ ารับสินค้ า ผู้วิจยั ได้ ทา
การแก้ ไขปั ญหาโดยการปรับปรุงกระบวนการทางานโดยทาการรวมขันตอนพนั
้
กงานเช็คเกอร์ เข้ ากับพนักงานรับ-
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จ่ายสินค้ าตรวจเช็คสินค้ าภายในคลังสินค้ า การรวมกัน และทาการกาจัดขันตอนพนั
้
กงานเช็คเกอร์ จดั คิวรถเข้ า
รับสินค้ า การกาจัด (Eliminate) ตามลาดับ
2. ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บข้ อมูลก่อนและหลังปรั บปรุ งกระบวนการ พบว่าขัน้ ตอนการปฏิบัติงานก่อน
ปรับปรุ งมี 25 ขัน้ ตอน หลังปรับปรุ งเหลือ 17 ขัน้ ตอน ผลต่างลดลง 8 ขัน้ ตอน ผลต่างคิดเป็ นร้ อยละ 32 เวลา
มาตรฐาน ก่อนปรับปรุ ง 94.2 นาที หลังปรับปรุ งเหลือ 91.2 นาที ผลต่างคิดเป็ นร้ อยละ 3.2 ระยะทาง ก่อน
ปรับปรุง 1,098 เมตร หลังปรับปรุงเหลือ 1,068 เมตร ผลต่างคิดเป็ นร้ อยละ 2.7
3. จากผลการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการคานวณพบว่าหลังการปรับปรุ งกระบวนการทางานของแผนก
คลังสินค้ า บริ ษัทกรณีศึกษา พบว่าสามารถลดขันตอนการท
้
างาน ลดเวลาการทางาน และลดระยะทางในการ
เคลื่อนไหวได้
การปรับปรุงขันตอนกระบวนการท
้
างานนี ้ เป็ นการปรับปรุ งกระบวนการทางานของแผนกคลังสินค้ า
เพียงแผนกเดียว บริ ษัทกรณีศึกษา ยังมีหน้ าที่และกระบวนการอื่น ๆ อีกหลายแผนกที่ควรทาการปรับปรุงแก้ ไข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทกรณีศกึ ษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาความต้ องการพื ้นฐานของสถานประกอบการ ในการรับสมัคร
พนัก งานเข้ าท างานด้ านคลังสิ น ค้ า ซึ่ง สถานประกอบการต้ อ งการพนักงานที่ มี ความรู้ ทัก ษะ ผลลัพ ธ์ ข องการ
ประยุกต์ใช้ จริยธรรม และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับใด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กลุ่มเป้าหมายของ
การวิจยั ครัง้ นี ้ คือ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย จานวน 87 สถานประกอบการ จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดย
ประกอบไปด้ วย ห้ างหุ้นส่วนจากัด จานวน 5 สถานประการ บริ ษัทจากัด จานวน 77 สถานประกอบการ และบริ ษัท
จากัดมหาชน จานวน 4 สถานประกอบการ โดยรวบรวมข้ อมูลจากสานักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย เครื่ องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้ อมูลจาก สถานประกอบการ คือ แบบสอบถามออนไลน์ จากนันประยุ
้
กต์ใช้ ค่าทางสถิติเพื่อวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ได้ จากการศึกษาความต้ องการพื ้นฐานในการรับสมัครพนักงาน
เข้ าทางานด้ านคลังสินค้ าตามมาตรฐาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงานพบว่า จากปั จจัยด้ านความรู้พื ้นฐาน ปั จจัยทางด้ าน
ทักษะและปั จจัยทางด้ านผลลัพธ์ ของการประยุกต์ใช้ และปั จจัยด้ านจริ ยธรรมและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่ 1
ซึ่งพนักงานต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ การยกสินค้ าขึน้ ลงจากระวางบรรทุก
การจัดเรี ยงสินค้ า การตรวจนับสินค้ า และการบรรจุสินค้ า มีการปรับใช้ ความรู้ให้ เข้ ากับงาน ใช้ อุปกรณ์ให้ เหมาะสม
มีความรับผิดชอบ อีกทังระเบี
้
ยบวินยั รวมถึงรักษาความสะอาดในพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน เป็ นระดับความต้ องการพื ้นฐาน
ซึง่ สถานประกอบการมีความต้ องการ ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
คาสาคัญ: กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน; คลังสินค้ า; สถานประกอบการ; ความต้ องการพื ้นฐาน
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Abstract
The purpose of this research was to study the basic needs of Entrepreneurs in Warehouse Section
Application that workers always have knowledge skills applied with ethics and responsible in any levels
based on the standard by the Department of Skill Development. The goal was 87 entrepreneurs in
Chiangrai Province by simple random sampling as follow as 5 Corporation Limited Entrepreneurs, 77
Company Limited Entrepreneurs, and 4 Public Company Limited Entrepreneurs. Collected by Chiangrai
Provincial Commercial Office. The tool was online questionnaire and applied in statistic value, analyzed in
average and standard deviation. The result were that the factor of basic knowledge, factor of skills and
factor of result applied showed in Level 1, the workers must have the knowledge and understanding about
the rules in working, cargo handling, products arrangement, products checking, and products packaging
that suitable with working knowledge, materials, responsible, discipline and working areas cleaning, to be
the entrepreneurs basic needs underneath Department of Skill Development.
Keywords: Department of Skill Development; Warehouse; Entrepreneur; Basic needs
บทนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทย จัดว่าเป็ น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ซึง่ เป็ น
ยุท ธศาสตร์ ข องประเทศไทย 4.0 (สานัก งานมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม) และเป็ น หัว ใจสาคัญ ของการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็ นช่วงที่โลจิสติกส์เข้ ามามีบทบาทขึ ้นเรื่ อย ๆ ทัง้
ในภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ ความสาคัญในการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ วยการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกาลังคน
ด้ านโลจิสติกส์ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญโดยเฉพาะ การลดต้ นทุน และการเพิ่มมูลค่าที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การพัฒนากาลังคนด้ านโลจิสติกส์ให้ มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน อาชีพจึงเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ของประเทศไทย ดังนันสถานประกอบการจะต้
้
องมีการส่งเสริ ม 13 กิจกรรมหลักในด้ านโลจิ
สติกส์ ซึ่งการบริ หาร คลังสินค้ าเป็ นหนึ่งใน 13 กิจกรรมหลักด้ านโลจิสติกส์ (Lopburi., 2554) และจะต้ องมีการ
พัฒนาศักยภาพ ของพนักงานด้ านคลังสินค้ า โดยปั จจุบนั ในประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรับรอง
มาตรฐานด้ าน คลังสินค้ าอยู่ 2 หน่วยงานหลัก คือ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีเป้าหมายในการพัฒนาฝี มือแรงงาน ซึ่งจะต้ องดาเนินการส่งเสริ มและสนับสนุน
กาลังแรงงาน ให้ เป็ นผู้มีฝีมือความรู้ ความสามารถ และ ทัศนคติในการทางานสอดคล้ องกับความต้ องการและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้ มีงานทา มีรายได้ สามารถดารงชีวิต และหาเลี ้ยงครอบครัว ตลอดจนเพื่อ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ (สมชาติเลขาลาวัณย์ , 2549) ซึ่งในปั จจุบันกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ได้ มี
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วัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นกรอบทิศทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับปั ญหาความต้ องการของกลุ่มรับบริ การ และ
มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ดาเนินการฝึ กอบรมให้ แก่แรงงานเพื่อให้ แรงงานมีศกั ยภาพในการทางานตรง
กับความต้ องการของสถานประกอบการ อันจะเป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากาลังคน
ของประเทศ ส่งผลให้ สามารถดาเนินไปสู่เป้ าหมายได้ ตามที่ประเทศชาติต้องการต่อไป (กรมพัฒนาฝี มือ แรงงาน
กระทรวงแรงงาน, 2555, น. 2-3) ซึ่งสามารถกระทาได้ โดยตรง คือ การฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบัติ ให้ เกิดทักษะความ
ชานาญ (พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงานพ.ศ. 2545) ซึ่งในจังหวัดเชียงรายนัน้ เป็ นจังหวัดที่มีพื ้นที่
ในเขตชายแดน สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจเขตอนุภมู ิภาคลุ่มน ้าโขง และเส้ นทาง การเชื่อมต่อภูมิภาคบนถนน R3A และ R3B
(Suthep Nimsai, 2013) และมีสถานประกอบการที่มีคลังสินค้ าอยู่หลายแห่งแต่ยงั ไม่มีศูนย์ให้ บริ การทดสอบด้ าน
คลังสินค้ า ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงานในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ดังนันทางผู
้
้ วิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษา ความต้ องการของสถานประกอบการในการรับสมัครพนักงาน
เข้ าทางานด้ านคลังสินค้ าว่าต้ องการพนักงานที่มีความรู้ และทักษะในระดับใด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน กรณี ศึกษาสถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย อันก่อให้ เกิดเป็ นแนวทางในการจัดตั ้งศูนย์ให้ บริ การ
ทดสอบตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงานในสายงานคลังสินค้ า สินค้ าคงคลัง และการกระจายสินค้ า เพื่อรับรอง
มาตรฐาน ให้ กบั สถาบันฯ ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และภาคการศึกษา ของจังหวัดเชียงราย และพื ้นที่ที่
ใกล้ เคียง
วัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาความต้ องการของสถานประกอบการในการรับสมัครพนักงานเข้ าทางานด้ านคลังสินค้ าว่า
ต้ องการพนักงานที่มีความรู้และทักษะในระดับใด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน และเพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การจัดตั ้งศูนย์ให้ บริการทดสอบ ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เชียงราย
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ สถานประกอบการในจัง หวัด เชี ย งรายจ านวน 87 สถาน
ประกอบการ โดยสถานประกอบการจังหวัดเชียงรายในปี 2563 มีจานวน 696 สถานประกอบการ (สานักงาน
พาณิชย์จงั หวัดเชียงราย, 2563) ซึง่ ผู้ดาเนินการวิจยั ได้ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้
1. กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ประชากรมีจานวนแน่นอน (Finite population) โดยขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างคานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 : ธานินทร์ ศิลป์ จาร, 2549) ซึ่งคานวณได้ ดงั
สมการ
𝑛=

𝑁
1+𝑁𝑒 2
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โดยกาหนดให้ ค่า e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นในรูปของสัดส่วน กาหนดให้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่
90% (e = 0.10) ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ คือ 87 สถานประกอบการ 2. จากการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
นัน้ ได้ สถานประกอบการ 87 สถานประกอบการ และได้ ท าการส่ งแบบสอบถาม ให้ กับ สถานประกอบการทาง
ออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ โควิด -19 ทาให้ ต้องส่งแบบออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ ระบาด) ซึ่งแบ่งได้ เป็ นห้ าง
หุ้นส่วนจากัด 5 สถานประการ บริษัทจากัด 77 สถานประกอบการ และบริษัทจากัดมหาชน 4 สถานประกอบการ
เครื่องมือวิจัย
ทางผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในงานวิจยั ในครัง้ นี ้
1. สร้ างแบบสอบถามโดยใช้ กรอบมาตรฐานของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ในสาขาผู้ปฏิบตั ิการคลังสินค้ า
(ระเบียบพัฒนาฝี มือแรงงาน ว่าด้ วยการยกระดับฝี มือ พ.ศ.2547)
2. นาแบบสอบถามที่ได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC)
(นิ ย ม จั น ทร์ นวล, 2562) จากผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น มี ค่ า คะแนนความเที่ ย งตรง (IOC) อยู่ ที่ 0.945
ซึ่งแบบสอบถามมีความสอดคล้ อง กับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการเป็ นแบบสอบถามในการ
เก็บข้ อมูลได้
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ ส่งไปยังสถานประกอบการ
จานวน 87 สถานประกอบการผ่านทางออนไลน์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลตั ้งแต่การร่ างแบบสอบถามตรวจสอบความ
เที่ยงตรง(IOC) โดยได้ รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อนาข้ อมูลมาสร้ างแบบสอบถามที่ใช้ ในการ
สารวจความคิดเห็นจากสถานประกอบการที่คดั เลือก โดยการนาแบบสอบถามมาสร้ างในรู ปแบบ QR code และ
Google form ซึ่ง ในแบบสอบถามประกอบไปด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ ด้ า นทัก ษะ ด้ า นผลลัพ ธ์ ข องการ
ประยุกต์ใช้ และด้ านจริ ยธรรมและความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน จากนันน
้ า QR code ส่ง
ให้ กบั สถานประกอบการผ่านทางอีเมล จานวน 87 ชุด เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแล้ ว นามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้ อมูลแล้ วนาข้ อมูลมาประมวลผลโดยใช้ สถิติพื ้นฐานในการคานวณ
2. ข้ อ มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ น ข้ อ มูลจริ งที่ ผ้ ูศึกษาได้ รวบรวมค้ น คว้ าจากเอกสาร บทความ
ข้ อมูลทางสถิติและรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รายงานค้ นคว้ าแบบอิสระ และเว็บไซต์ต่า ง ๆ เพื่อนาข้ อมูลเบื ้องต้ น และ
แนวคิดพื ้นฐานในการศึกษาวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ใี ช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) (ศิริชยั กาญจนวาสี,
ทวีวฒ
ั น์ ปิ ตยานนท์ และ ดิเรก ศรี สโุ ข, 2537, น. 39-40 ; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543, น. 213) โดยการใช้ การแจกแจง
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ความถี่ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และการหาอัตราส่วนร้ อยละระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ ค่าเฉลี่ย ร่วมกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์แบบสอบถาม
1.2 ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบ ความต้ องการของสถานประกอบการที่ มีต่อผู้ที่ผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ในสาขาผู้ปฏิบตั ิการคลังสินค้ า ระหว่างระดับ 1 และ 2
2. สถิติที่ใช้
2.1 การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) เพื่อใช้ อธิบายความถี่ของข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามส่วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์, 2556)
2.2 การจัดตาแหน่งและเปรี ยบเทียบ โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อใช้ อธิบายร้ อยละของข้ อมูลที่
ได้ จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ คานวณได้ ดงั สมการ (นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์, 2556)
𝑓

𝑃 = 𝑋100
𝑛

เมื่อ

(2)

P คือ ร้ อยละ
f คือ ความถี่ของคะแนนทีต่ ้ องการแปลงให้ เป็ นร้ อยละ
n คือ คะแนนทังหมด
้

2.3 ค่าเฉลี่ย (Sample Mean) เพื่ออธิบายค่าเฉลี่ยที่ได้
จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 3 4 และ5 ของสถานประกอบการ โดยเป็ นไปตามมาตรฐานของกรมพัฒนา
ฝี มือแรงงาน 2 ระดับ ซึง่ คานวณได้ ดงั สมการ (นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์, 2556)
x̅ =
เมื่อ

∑𝑋

(3)

𝑁

x̅ คือ ค่าจากกลุ่มตัวอย่าง
∑x คือ ผลรวมของข้ อมูลทังหมด
้
N คือ จานวนข้ อมูลทังหมด
้

2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เป็ นค่าของการวัด การกระจายที่ได้ หาได้ จากราก
ที่สองของคะแนนทุกค่าที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของข้ อมูลยกกาลังสอง เพื่ออธิบายค่าเฉลี่ยที่ได้ จากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 3 4 และ 5 ซึง่ คานวณได้ ดงั สมการ (วิสาข์ เกษประทุม, 2539)
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𝑆. 𝐷. = √
เมื่อ

∑(𝑥−𝑥̅ )2
𝑛−1

(4)

S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
x คือ ข้ อมูลแต่ละตัว
x̅ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
n คือ จานวนข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการทดลองและอภิปรายผล

ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ระดับการศึกษา

ภาพที่ 1 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากภาพที่ 1 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี 63.2% ปริ ญญาโท 32.2%
ต่ากว่าปริญญาตรี 3.4% และ ปริญญาเอก 1.1% ตามลาดับ
2. ประเภทของหน่วยงาน

ภาพที่ 2 ประเภทหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

847

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

จากภาพที่ 2 ประเภทหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นหน่วยงานเอกชนทังหมด
้
100%
3. ประสบการณ์ทางาน
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ภาพที่ 3 ประสบการณ์ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากภาพที่ 3 ประสบการณ์ทางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน 5 ปี และ6 ปี คิดเป็ น 26.44%
เท่ากัน รองลงมาเป็ น 4 ปี คิดเป็ น 18.39% 7 ปี คิดเป็ น 10.34% 3 ปี และ9 ปี คิดเป็ น 5.74% เท่ากัน 8 ปี คิดเป็ น
4.60 % และ10 ปี คิดเป็ น 2.30% ตามลาดับ
จากตารางจะเห็นได้ ว่าสถานประกอบการต้ องการ มากที่สดุ คือ ระดับ 1 โดยด้ านความรู้ (Knowledge) ได้
ค่า X̅ = 4.408 และค่า S.D = 0.591 ด้ านทักษะ (Skills) ได้ ค่า X̅ = 4.434 และค่า S.D = 0.598 ด้ านผลลัพธ์ของการ
ประยุก ต์ ใ ช้ (Application Outcome) X̅ = 4.405 และค่ า S.D = 0.610 และด้ า นจริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Ethic and Responsibility) X̅ = 4.406 และค่ า S.D = 0.594 ดัง นัน้ หากพนัก งานที่ สนใจในการเข้ าท างานด้ าน
คลังสินค้ า พนักงานต้ องผ่านการรับรองมาตรฐาน ในระดับ 1 ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เพื่อตรงต่อ
ความต้ องการของสถานประกอบการ
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แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านความรู้ (Knowledge)
1. ด้ านความรู้ (Knowledge) ระดับ 1
ด้ านความรู้ (Knowledge)
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 1
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในการปฏิบตั ิงาน
1. มีความรู้และความเข้ าใจในเอกสารการปฏิบตั งิ าน
2. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพในการทางาน
3.เข้ าใจถึงกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
4. ปฏิบตั ิงานตามระเบียบและข้ อกาหนดการปฏิบตั ิงาน
การยกสินค้ าขึ ้นลงจากระวางบรรทุก
5. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการยกสินค้ าขึ ้นลงจากระวางบรรทุก
6. มีความรู้เบื ้องต้ นในการใช้ อปุ กรณ์พื ้นฐานในการเคลื่อนย้ ายสินค้ า
7. เข้ าใจรายละเอียดของใบสัง่ งาน
8. สามารถอธิบายกระบวนการในการยกสินค้ าขึ ้นลงจากระวางรถบรรทุกได้
การจัดเรี ยงสินค้ าและการบรรจุ
9. รู้จกั การวิธีใช้ อปุ กรณ์ในการจัดเรี ยง
10. มีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับวิธีใช้
11. อธิบายวิธีการในการบรรจุวสั ดุ
12. มีความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับรายละเอียดใบสัง่ งานในการจัดเรี ยง
13. มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดเรี ยงและการบรรจุสินค้ า
14.มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยีและเทคนิคในการจัดเรี ยงสินค้ า
และการบรรจุ
รวม
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ประกอบการ
S.D.
x̅
4.563
4.402
4.345
4.413

0.637
0.611
0.572
0.583

4.333
4.448
4.425
4.448

0.5658
0.6098
0.5949
0.5936

4.333
4.379
4.402
4.425
4.391

0.566
0.604
0.573
0.589
0.594

4.402

0.573

4.408

0.591

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

2. ด้ านความรู้ (Knowledge) ระดับ 2
ด้ านความรู้ (Knowledge)
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 2
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้ช่วยพนักงานปฏิบตั ิการ
1. มีความเข้ าใจในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานคลังสินค้ า
2. มีความรู้ในการประเมินปริมาณงาน
3. มีความรู้ในการประเมินศักยภาพของบุคลากร
4. มีความรู้ ความสามารถในเทคนิคการมอบหมายงาน
5. มีความรู้ในการประเมินความผิดปกติในการปฏิบตั ิงาน
6. เข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้ อกาหนดในการปฏิบตั งิ าน
7. มีความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
8. มีความสามารถในการจัดทารายงานตามรูปแบบที่หน่วยงานกาหนด
การตรวจรับสินค้ า การจัดเก็บสินค้ า และกระจายสินค้ า
9. มีความรู้ ความเข้ าใจในรายละเอียดใบสัง่ สินค้ า ใบสัง่ งานใบสัง่ ซื ้อ และใบ
จ่ายสินค้ า
10. มีความเข้ าใจและสามารถวิเคราะห์ผงั การจัดเก็บสินค้ า
11. มีความรู้เบื ้องต้ นในการใช้ อปุ กรณ์ในการเคลื่อนย้ ายสินค้ า
12. มีความเข้ าใจเกี่ยวกับหน่วยนับของสินค้ าในแต่ละรายการ
13. มีความเข้ าใจในข้ อกาหนดการจัดเก็บของสินค้ าแต่ละรายการ
รวม
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S.D.
x̅
4.034
4.011
4.023
4.046
4.011
4.069
4.115
4.080

0.4928
0.5285
0.4971
0.5452
0.4919
0.4905
0.5227
0.5244

4.057

0.528

4.103
3.988
3.954
4.023
4.040

0.555
0.496
0.518
0.509
0.515
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แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านทักษะ (Skills)
1. ด้ านทักษะ (Skills) ระดับ 1
ด้ านทักษะ (Skills)
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 1
การยกสินค้ าขึ ้นลงระวางรถบรรทุก
1. ปฏิบตั ิงานยกสินค้ าขึ ้น-ลงระวางรถบรรทุกตามใบสัง่ งานถูกต้ องรวดเร็ว
และปลอดภัย
2. สามารถรายงานผลการปฏิบตั งิ านการยกสินค้ าขึ ้นลงระวางรถบรรทุกได้
อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
3. มีความสามารถปฏิบตั งิ าน (ยกสินค้ าขึ ้น-ลงระวางรถบรรทุก) ภายใต้
คาแนะนาของหัวหน้ า
การจัดเรี ยงสินค้ า
4. สามารถเตรี ยมอุปกรณ์ในการจัดเรี ยงสินค้ า
5. มีความสามารถในการจัดเรี ยงสินค้ าตามใบสัง่ งานได้ อย่างไม่มขี ้ อผิดพลาด
6. มีความสามารถในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานการจัดเรี ยงสินค้ าได้ อย่าง
ตรงตามวัตถุประสงค์
การบรรจุสินค้ า
7. มีความสามารถในการเตรียมการบรรจุและการบรรจุสินค้ าตามใบสัง่ งาน
8. มีความสามารถในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานการบรรจุสินค้ าได้ อย่าง
ตรงตามวัตถุประสงค์
9. มีความสามารถปฏิบตั งิ านการบรรจุสินค้ าภายใต้ คาแนะนาของหัวหน้ าได้
การตรวจนับสินค้ า
10. มีความสามารถในการตรวจนับสินค้ าตามใบสัง่ งาน
11. มีความสามารถในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานการตรวจนับสินค้ าได้
อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
12. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานการตรวจนับสินค้ าภายใต้ คาแนะนา
ของหัวหน้ าได้
รวม
851

ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
S.D.
x̅
4.402

0.575

4.333

0.582

4.494

0.615

4.379
4.425
4.552

0.574
0.595
0.632

4.448
4.425

0.590
0.619

4.460

0.600

4.460
4.356

0.594
0.597

4.471

0.600

4.434

0.598

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

2. ด้ านทักษะ (Skills) ระดับ 2
ด้ านทักษะ (Skills)
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 2
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้ช่วยพนักงานการปฏิบตั กิ ารคลังสินค้ า
1. สามารถปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
2.มีทกั ษะในการควบคุมการปฏิบตั ิงานประจาวัน
3. สามารถรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาวัน
4. มีประสบการณ์ในการทางานด้ านการปฏิบตั ิการคลังสินค้ า
การตรวจรับสินค้ า
5. มีความสามารถในการตรวจสอบเอกสาร
6. มีทกั ษะในการขนถ่ายสินค้ า
7. มีความสามารถในการบันทึกการรับสินค้ า
8. มีประสบการณ์ในการทางานตรวจรับสินค้ า
การจัดเก็บสินค้ า
9. มีความสามารถในการตรวจสอบเงื่อนไขการจัดเก็บสินค้ า
10. ทางานด้ านการเก็บรักษาสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี
11. มีความสามารถในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านการจัดเก็บ
สินค้ า
การจ่ายสินค้ า
12. มีความสามารถพื ้นฐานในการหยิบสินค้ าได้ อย่างคล่องแคล่ว
13. มีความสามารถพื ้นฐานในการจ่ายสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี
14.มีความสามารถพื ้นฐานในการบันทึกรายการจ่ายสินค้ าได้ อย่างไม่ผิดพลาด
รวม

852

ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
S.D.
x̅
4.138
4.011
4.149
4.103

0.511
0.540
0.514
0.504

4.103
4.437
4.103
4.195

0.512
0.574
0.509
0.526

3.977
4.092

0.496
0.555

4.092

0.521

4.161
4.218
4.253
4.145

0.520
0.546
0.549
0.527

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านทักษะ (Skills)
1. ด้ านผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ (Application Outcome) ระดับ 1
ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ (Application Outcome)
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 1
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ขนถ่ายสินค้ า ทางานตามกระบวนการภายใต้
การควบคุมของสถานประกอบการได้
2. จัดเรี ยงสินค้ าตามคาสัง่ ได้ อย่างชัดเจน
3. ใช้ อปุ กรณ์ต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้ ายภายใต้ การแนะนาของหัวหน้ างานได้
4. ปรับวิธีการทางานให้ เหมาะสมเพื่อแก้ ปัญหาในการทางานคลังสินค้ าได้
รวม

ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
S.D.
x̅
4.483

0.609

4.241
4.529
4.368
4.405

0.607
0.627
0.596
0.610

2. ด้ านผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ (Application Outcome) ระดับ 2
ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ (Application Outcome)
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 2
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ขนถ่ายสินค้ า ทางานตามกระบวนการภายใต้
การควบคุมของสถานประกอบการได้
2. จัดเรี ยงสินค้ าตามคาสัง่ ได้ อย่างชัดเจน
3. ใช้ อปุ กรณ์ต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้ ายภายใต้ การแนะนาของหัวหน้ างานได้
4. ปรับวิธีการทางานให้ เหมาะสมเพื่อแก้ ปัญหาในการทางานคลังสินค้ าได้
5. ปรับปรุงคุณภาพผลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างต่อเนื่อง
6.แก้ ปัญหางานคลังสินค้ าทีซ่ บั ซ้ อนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้
7. พัฒนาความรู้การจัดเรียงสินค้ าหรื อกระบวนการทางานคลังสินค้ าให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการได้
รวม
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ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
S.D.
x̅
4.483
0.609
4.241
4.529
4.368
4.402
4.310
4.391

0.607
0.627
0.596
0.575
0.575
0.594

4.389

0.597

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

แบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านด้ านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility)
1. ด้ านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) ระดับ 1
ด้ านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility)
ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 1
S.D.
x̅
1. มีระเบียบวินยั
4.483
0.603
2. มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ องและปลอดภัย
4.379
0.639
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
4.402
0.573
4. มีความใส่ใจ ละเอียด และรอบคอบ
4.414
0.594
5. มีความซือ่ สัตย์ ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
4.379
0.570
6. รักษาความสะอาดในพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
4.379
0.587
รวม
4.406
0.594
2. ด้ านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) ระดับ 2
ด้ านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility)
ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตั ิงานคลังสินค้ าระดับ 2
S.D.
x̅
1. มีระเบียบวินยั
4.483
0.603
2. มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ องและปลอดภัย
4.379
0.639
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
4.402
0.573
4. รักความก้ าวหน้ าพร้ อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
4.345
0.589
5. มีความใส่ใจ ละเอียด และรอบคอบ
4.414
0.594
6. มีความซือ่ สัตย์ ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
4.379
0.570
7. เป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้ กบั เพื่อนร่วมงาน
4.276
0.572
8. รักษาความสะอาดในพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
4.379
0.415
9. ปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.425
0.595
10. ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรมเท่าเทียมกันต่อทุกฝ่ าย
4.391
0.594
รวม
4.387
0.574
854

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาความต้ องการของสถานประกอบการในการรับสมัครพนักงานเข้ าทางานด้ านคลังสินค้ าเพื่อ
การศึกษา ความต้ องการของสถานประกอบการในการรั บ สมัครพนักงานเข้ าทางานด้ า นคลัง สินค้ าว่าต้ อ งการ
พนักงานที่มีความรู้และทักษะในระดับใด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กรณีศึกษา สถานประกอบการใน
จังหวัดเชียงราย มีความต้ องการระดับ 1 มากที่สดุ ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงานทัง้ 4 ด้ าน มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. ด้ านความรู้ (Knowledge) พบว่าความต้ องการมากที่สดุ อยู่ในระดับ 1 โดยพนักงานจะต้ องมีความรู้และ
ความเข้ าใจในเอกสารการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานตามระเบียบและข้ อกาหนดในการปฏิบตั ิงาน มีมาตรฐานคุณภาพ
ในการทางาน เข้ าใจกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม มีความรู้ เบื ้องต้ นในการยกสินค้ าขึ น้ ลงจาก
ระวางบรรทุก รู้ จักการใช้ งานอุปกรณ์ พื ้นฐานในการเคลื่อนย้ าย รวมถึ งมีความรู้ เบื ้องต้ นในการจัดเรี ยงสินค้ า การ
บรรจุสินค้ า เทคโนโลยีและเทคนิคพื ้นฐาน
2. ด้ านทักษะ (Skills) พบว่าความต้ องการมากที่สุดอยู่ในระดับ 1 โดยพนักงานจะต้ องมีทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานยกสินค้ าขึ ้นลงระวางรถบรรทุกตามใบสัง่ งานอย่างถูกต้ องรวดเร็ วและปลอดภัย สามารถรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานการยกสินค้ าขึ ้นลงระวางรถบรรทุกได้ อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการจัดเรี ยงสินค้ า
ตรวจนับสินค้ า และบรรจุสินค้ า อีกทังมี
้ ความสามารถในการจัดเรี ยงสินค้ าตามใบสัง่ งานได้ อย่างไม่มีข้อผิดพลาด
3. ด้ านผลลัพธ์ ของการประยุกต์ใช้ (Application Outcome) พบว่าความต้ องการมากที่สุดอยู่ในระดับ 1
โดยพนักงานจะต้ องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ ขนถ่า ยสินค้ า ทางานตามกระบวนการภายใต้ การ
ควบคุม ของสถานประกอบการได้ และจัด เรี ย งสิ นค้ าตามค าสั่งได้ อ ย่างชัดเจน อี ก ทัง้ ใช้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการ
เคลื่อนย้ ายภายใต้ การแนะนาของหัวหน้ างานได้ รวมถึงใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้ ายภายใต้ การแนะนาของ
หัวหน้ างานได้
4. ด้ านจริ ยธรรมและความรั บผิดชอบ (Ethic and Responsibility) พบว่าความต้ องการมากที่สุดอยู่ใน
ระดับ 1 โดยพนักงานจะต้ องมีระเบียบวินยั มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ องและปลอดภัย รวมทังมี
้ ความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีความใส่ใจ ละเอียด และรอบคอบ และต้ องมี ความซื่อสัตย์ ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง และรักษา
ความสะอาดในพื ้นที่ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ดังนัน้ ภาคอุตสาหกรรมควรจัดการอบรมเพื่อให้ ความรู้พนักงานในด้ านคลังสินค้ า และส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้ กบั พนักงานโดยสนับสนุนให้ มีการทดสอบ มาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงานในด้ านคลังสินค้ า ส่วนภาค
การศึกษาควรจัดการเรี ยนการสอน เกี่ยวกับมาตรฐานด้ านคลังสินค้ าเพื่อเพิ่มโอกาสให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมเข้ ารับ
การทดสอบด้ านคลังสินค้ า ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน และหากพนักงานที่ สนใจในการเข้ าทางานด้ าน
คลังสินค้ า อย่างน้ อยพนักงานต้ องผ่านการรับรองมาตรฐาน ในระดับ 1 ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เพื่อ
ตรงต่อ ความต้ องการของสถานประกอบการ
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บทคัดย่ อ
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ เป็ นหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มี
ภารกิ จ หลัก คื อ การพัฒ นาฝี มื อ และศักยภาพแรงงาน ในพื น้ ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ค วามรู้ ทัก ษะ และสมรรถนะที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้ างขีดความสามารถ และรองรั บการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนเป็ นหน่วยงานที่รองรับการพัฒนาฝี มือแรงงานให้ แก่กาลังแรงงานในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ตามโครงการ
พัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ซึ่งปั จจุบนั สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ มีการ
ออกใบรั บ รองฝี มื อ แรงงานตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่ ง ขอบเขตการรั บ รองมี อ านาจรั บ รองได้ เ ฉพาะ
ภายในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่ สามารถรั บรองให้ ค รอบคลุมตามโครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง (Greater Mekong SubRegion : GMS) จึงเป็ นที่มาของการพัฒนามาตรฐานให้ สามารถ
รับรองในระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในหลาย ๆ ประเทศ คณะผู้วิจยั จึงได้ ลง
พืน้ ที่ศึกษาข้ อมูลเพื่อการเตรี ยมความพร้ อม พบว่ามาตรฐานเดิมควรได้ รับการพัฒนาด้ านรู ปแบบการรับรองเป็ น
อันดับแรกเนื่องด้ วยมีความพร้ อมมากที่สุด โดยใช้ ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท เพื่อให้ คะแนนความพร้ อมก่อนการ
พัฒนา คิดเป็ น ร้ อยละ 31.16 ภายหลังการพัฒนาการเตรี ยมความพร้ อม เพิ่มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ 72.79 แต่ยงั ไม่เสร็ จ
สมบูรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ เสร็ จสมบูรณ์ ทางคณะผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีการบริ หารโครงการมาใช้ ในการ
กาหนดเส้ นทางการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายในท้ ายที่สดุ
คาสาคัญ : มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012; โลจิสติกส์; สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ
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Abstract
The International Institute for Skill Development is an office in Department of Skill Development,
Ministry of Labor. The mission is to develop skills and potential of labors in each area to have the
knowledge, skills, and capacity that suitable for labor market’s needs. To make the competence and
economics competition and to support the Labors Skills Development to foreign labors of Mekong River
Region underneath the Economics Cooperation of the Greater Mekong Sub-region Project. The
International Institute for Skill Development will give the Labor Skill Certificate based on Thailand’s Law
only in Thailand, it is unable to cover foreign labor groups underneath this project. It is the cause that GMS
will develop the international standard of ISO/IEC 17024:2012 that acceptable in many countries in the
world. The researchers studied all data, the result showed that the previous standard should be develop
in accreditation type by using the Theory of Likert for checking the scores before development of 31.16 in
100 percentage, and the scoring after development is increased 72.79 in 100 percentage. It is not finished
in doing this project. For guidance in development, the researchers used the Theory of Structure
Management to make the goal finally.
Keywords: Standard Quality of ISO/IEC 17024: 2012; Logistics; International Institute for Skill Development
บทนา
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ในฐานะเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้ าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงาน
ไทยให้ มีทกั ษะได้ มาตรฐานสากล นอกเหนือจากแผนงานปกติในการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน เพื่อให้ แรงงานได้ มีความรู้
ความเข้ าใจ เพิ่มพูน ทักษะประสบการณ์ ความสามารถ เจตคติ และสร้ างความพร้ อมในการทางาน และดารงชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ ซึง่ เป็ นหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
มีภารกิจหลักคือพัฒนาฝี มือและศักยภาพแรงงานในพื ้นที่ที่รับผิดชอบให้ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้ อง
กับความต้ องการของตลาดแรงงาน และเป็ นหน่วยงานรองรั บการพัฒนาฝี มือแรงงานให้ แก่กาลังแรงงานในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ตามโครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong
SubRegion: GMS) ที่รัฐบาลไทยได้ มีการลงนามในกรอบความร่ วมมือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจร่ วมกันของสมาชิก
อนุภมู ิภาค 6 ประเทศ ได้ แก่ สหภาพพม่า ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) (สถาบัน
พัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเชียงแสน, 2562)
ปั จจุบนั สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ มีการออกใบอนุญาตภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย ส่งผล
ให้ ขอบเขตการรั บรองมีอานาจรับรองได้ เฉพาะภายในประเทศไทย ไม่สามารถรั บรองให้ ครอบคลุมกับเขตพืน้ ที่
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รั บผิดชอบทางสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ จึง ต้ องการที่ จะนาเอามาตรฐานระดับ สากลเข้ ามารั บ รอง
มาตรฐานฝี มือแรงงาน (สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเชียงแสน, 2562) กล่าวคือมาตรฐาน ISO/IEC 17024:
2012 ในสาขาอาชีพผู้ปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนรถบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่ ดังนันเป้
้ าหมายของคณะผู้วิจยั คือการพัฒนา
องค์ ก รให้ เ ป็ น หน่ ว ยรั บ รองสมรรถนะบุ ค ลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการหรื อผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการทดสอบได้ รับโอกาสในการทางานมากขึน้ โดยเริ่ มจากการศึกษาข้ อมูล
เกี่ ย วกับ มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 และทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ เช่ น ทฤษฎี แ ผ่ น
ตรวจสอบ (Check Sheet) ทฤษฎี ม าตรวัด ของลิ เ คิ ร์ ท (Likert Scale) และทฤษฎี ก ารบริ ห ารโครงการ (Project
Management) เพื่อการรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอผลลัพธ์เพื่อแสดงให้ เห็นถึงแนวทางในการ
พัฒ นาคู่มื อ คุณ ภาพ เพื่ อ ให้ สถาบัน พัฒ นาฝี มื อ แรงงานนานาชาติ เป็ น หน่ ว ยรั บ รองสมรรถนะบุค ลากร ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์สาขาผู้ปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนรถบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่
วัตถุประสงค์
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคู่มือคุณภาพ ให้ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ เป็ นหน่วยรั บรอง
สมรรถนะบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์ สาขาผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถบรรทุก
สินค้ าขนาดใหญ่
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 เป็ น มาตรฐานที่ กาหนดขึน้ โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ ให้ องค์ กรหรื อ
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ที่มีบทบาทหน้ าที่ให้ การรับรองความสามารถของบุคลากรนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้ ผลของ
การรับรองมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ นอกจากนีม้ าตรฐานยังสามารถใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการสร้ างการ
ยอมรับในผลการรับรองทังในระดั
้
บชาติ และระดับระหว่างประเทศ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2556)
การบริหารโครงการ (Project Management) คือ การเริ่มต้ น วางแผน ดาเนินการ ตรวจสอบควบคุม และ
ปิ ดโครงการ ผ่านทางเครื่ องมือ ความรู้ ทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในองค์กร โดยเป้าหมายคือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการภายในระยะเวลาและข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้
จุดมุ่งหมายของการบริ หารโครงการ คือการ ‘บริ หารความเสี่ยง’ เพื่อให้ โอกาสที่โครงการจะประสบความสาเร็จ
มากขึ ้น โดยที่ความเสี่ยงก็รวมถึงปั จจัยหลายอย่าง ตั ้งแต่ปัจจัยภายในโครงการเช่น พนักงานหรื อทรัพยากรต่าง ๆ
รวมถึงปั จจัยนอกโครงการ อาทิ บริ ษัทคู่แข่ง เทคโนโลยี หรื อปั ญหาที่ควบคุมไม่ได้ อย่างดิน ฟ้า อากาศ ยิ่งเป็ น
โครงการที่มีมลู ค่าสูง มีหลายตัวแปร และหลายขันตอนการด
้
าเนินการ ‘ความเสี่ยง’ ที่โครงการไม่ประสบความสาเร็ จ
ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ผ้ บู ริ หารโครงการหลายคนเลือกที่จะแตกโครงการใหญ่ๆ ให้ ออกมาเป็ นกิจกรรมเล็ก ๆ เพื่อความง่าย
ในการบริหาร
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ปั จจัยของการบริ หารโครงการ คือ ค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุน เวลา ลูกค้ าและบุคคลที่เกี่ยวข้ องบุคลากรในโครงการ
เป้าหมายของโครงการ ทรัพยากรอื่น ๆ และราคา
เครื่ องมือในการวิเคราะห์จากการบริหารโครงการที่เลือกใช้ คือ ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (Critical Path Method) เป็ น
การกาหนดตารางเวลาของงาน ตลาด หน้ าที่ และกิจกรรม เพื่อที่จ ะบอกว่า แต่ละกิจกรรมใช้ เวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
เมื่ อ ไหร่ และกิ จ กรรมส่ วนไหนเป็ น ปั ญหาคอขวดของการบริ ห ารโครงการ โดยที่ เส้ น ทางวิกฤต ( Critical Path)
หมายถึงเส้ นทางใดในเครื อข่ายงานที่ใช้ เวลานานที่สดุ ในการทาโครงการนัน้ ๆ จนสาเร็ จ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
เส้ นทางที่ถ่วงให้ งานล่าช้ า (Tiger, 2563)
แผ่ น ตรวจสอบ (Check Sheet) เป็ นแผ่นงานที่ได้ ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องาน นัน้ ๆ ใช้
สาหรั บ กรอกรายละเอี ย ดของข้ อ มูล เพื่ อ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุแ ละติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน โดยมี
จุดประสงค์ที่จะเก็บข้ อมูลสาคัญ ๆ ได้ ง่ายและเป็ นระบบ ซึ่งลักษณะของใบตรวจสอบต้ องคานึงถึงการกาหนด
รายละเอียดที่ชดั เจน (ทองพันชัง่ พงษ์ วาริ นทร์ , 2559)
กราฟ (Graph) เป็ นแผนภาพที่อธิบายความแตกต่างของข้ อมูลจากการเก็บบันทึก ใช้ สาหรับนาเสนอข้ อมูล
ที่ง่ายต่อการทาความเข้ าใจโดยอาศัยการพิจารณาด้ วยตาเปล่าได้ สามารถให้ รายละเอียดของการเปรี ยบเทียบได้
ดีกว่าการนาเสนอข้ อมูลด้ วยวิธีอื่น (ทองพันชัง่ พงษ์ วาริ นทร์ , 2559)
ทฤษฎี ม าตรวั ด ของลิ เคิ ร์ท (Likert Scale) เป็ นมาตรวัดที่ใช้ สาหรั บให้ ผ้ ูแสดงระดับความคิดเห็นใน
แบบสอบถามปลายเปิ ด (Close Ended Question) ที่จะมีตวั เลือกให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบตามระดับความเห็น
ด้ วย วิธีวัดความพึงพอใจหรื อความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ วย Likert Scale คือการให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
เลือกแสดงความคิดเห็นจากระดับความถึงพอใจหรื อระดมความเห็นด้ วย 5 ระดับ ต่อแบบสอบถามในแต่ละข้ อ
ระดับความเห็นด้ วยทัง้ 5 ระดับของ Likert scale คือระดับความพึงพอใจที่จะมีตั ้งแต่พอใจหรื อเห็นด้ วยที่สุด ไป
จนถึงไม่พอใจหรื อไม่เห็นด้ วยที่สดุ ดังนี ้
5 หมายถึง เห็นด้ วยที่สดุ หรื อพึงพอใจที่สดุ
4 หมายถึง เห็นด้ วยหรื อพอใจ
3 หมายถึง เฉย ๆ หรื อปานกลาง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยหรื อไม่พึงพอใจ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งหรื อไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง (ฤทธิ ไกร ไชยงาม, 2563)
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรื อขัน้ ตอนการปฏิบตั ิที่ทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จ
หรื อนาไปสู่ความเป็ นเลิศตามเป้าหมาย เป็ น ที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนัน้ ๆ และมีหลักฐานของความสาเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุ ปวิธีปฏิบัติ หรื อขัน้ ตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้ บันทึกเป็ น
เอกสาร และเผยแพร่ให้ หน่วยงานภายใน หรื อภายนอกสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ (ชนาธิ ป ลีนิน, 2563)
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้ อมูลและเอกสาร เช่น คู่มือการขอมาตรฐานการเป็ นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร ในระดับ
สากลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์ และทฤษฎีที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ทาการศึกษาข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้เช่น คู่มือการขอมาตรฐานการเป็ นหน่วยรับรองสมรรถนะ
บุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ เพื่อนาข้ อมูลที่ศกึ ษามาวิเคราะห์ให้
เข้ ากับคู่มือคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ทฤษฎีที่ศึกษา เพื่อวางแผนที่จะพัฒนาคู่มือคุณภาพในสาขาผู้ปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนรถบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ทฤษฎีแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อที่จะวางแผนการพัฒนาคู่มือคุณภาพ ตามขันตอนการ
้
ขอเป็ นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์ ซึง่ ทางคณะผู้วิจยั ได้ ดาเนินการขอ
คาปรึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการจัดทาเอกสารในระบบ อีกทังยั
้ งทาการจัดหมวดหมู่ของเอกสารโดยใช้
เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด คือ
- แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
- ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
- กราฟ (Graph)
- ใบตรวจสอบ (Check sheet)
- ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
- ฮีสโตแกรม (Histogram)
- แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
ทางคณะผู้วิจัยเลือกใช้ แผ่นตรวจสอบ (Check sheet) เพื่อจัดหมวดหมู่เอกสาร ให้ เป็ นไปตามปั จจัยย่อยของ
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาคู่มือคุณภาพ และกราฟ (Graph) เพื่อแสดงข้ อมูลความคืบหน้ าของการพัฒนาเป็ นแบบ
รูปภาพให้ เข้ าใจง่ายมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคู่มือคุณภาพในสาขาผู้ปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนรถบรรทุก
สินค้ าขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์
ทาการเก็บและจัดเรี ยงข้ อมูลตามปั จจัยย่อยที่รวบรวมมา โดยการเก็บข้ อมูล สามารถจาแนกปั จจัยย่อยได้ ดงั นี ้
1. การรับคาขอ
2. การประเมิน
3. การสอบ
4. การตัดสินการรับรอง
5. การพักใช้ ยกเลิกหรื อลดขอบข่ายการรับรอง
6. การต่ออายุการรับรอง
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7. การใช้ ใบรับรอง
8. การอุทธรณ์การตัดสินการรับรอง
9. การร้ องเรี ยน
10. การแต่งตั ้งคณะกรรมการ
โดยทางคณะผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่สารวจข้ อมูล ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ ซึ่งได้ ข้อมูล จากบุคลากรของ
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ แต่เนื่องจากข้ อมูลส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลภายใน ขององค์กร จึงต้ องเก็บรักษาเป็ นความลับ
และไม่สามารถนามาเผยแพร่ได้ ทงหมด
ั้
ขั น้ ตอนที่ 4 วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการจัดทาคู่มือคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012
ด้ านโลจิสติกส์
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูล โดยทาการให้ คะแนนการพัฒนาคู่มือคุณภาพ ด้ านรูปแบบการรับรอง
ใช้ ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท เพื่อให้ ทราบถึงความคืบหน้ าของการพัฒนา ทังก่
้ อนและหลังการพัฒนา และใช้ ทฤษฎีการบริหาร
โครงการ (Project Management) เพื่อหาข้ อจากัดให้ เป้าหมาย ประสบผลสาเร็จตามแผนทีว่ างไว้
ขัน้ ตอนที่ 5 สรุ ปผลในสาขาผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนรถบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:
2012 ด้ านโลจิสติกส์
จากการวิ เคราะห์ ปั จจัยในการพัฒนาคู่มือคุณภาพ และแนวทางสาหรั บพัฒนาสถาบันพัฒนาฝี มื อแรงงาน
นานาชาติ ทาการสรุปผลแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ เป็ นหน่วยรับรองสมรรถนะของบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:
2012 ด้ านโลจิสติกส์ สาขาผู้ปฏิบตั ิงานขับเคลื่อนรถบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่
ผลการทดลองและอภิปรายผล
คณะผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 เป็ นมาตรฐานที่
กาหนดขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ องค์กรหรื อหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ที่ดาเนินการผ่านสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (MASCI) เพื่อดาเนินงานด้ านการให้ บริ การรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้ านการรับรองของประเทศให้ ทดั เทียมกับประเทศอื่น ๆ โดยมีองค์ประกอบสาคัญที่
ต้ องใช้ ในการพัฒนามาตารฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ดังนี ้ ด้ านบุคลากร ด้ านเครื่ องมือ ด้ านสถานที่ ด้ านงบประมาณ และ
ด้ านรูปแบบ การขอรับรอง สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบจากทางสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติใน
การพัฒนา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบในการขอเป็ นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร
และศึกษาทฤษฎีที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่นามาวิเคราะห์และ วางแผนการ
ดาเนินงานที่จะทาให้ องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ที่นามาจัดหมวดหมู่และรวบรวม
เอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่นามากาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนความคืบหน้ าของการพัฒนา
เอกสารแต่ละฉบับ กราฟ (Graph) ที่นามาแสดง ความคืบหน้ าของการพัฒนาให้ เข้ าใจง่ายมากยิ่งขึ ้น และการบริหารโครงการ
(Project Management) ที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อหาเส้ นทางในการพัฒนาต่อไป
อีกทังคณะผู
้
้ วิจยั สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบทีส่ ถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติมีอยู่ ดัง
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบทีส่ ถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ มีก่อนขอเป็ น
หน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ทฤษฎีแนวปฏิบัติที่ดี พบว่าองค์ประกอบส่วนมากที่มาตรฐานต้ องการยังไม่มี
ความพร้ อมที่จะดาเนินงานต่อไปได้ ดังนันจึ
้ งดาเนินงานด้ านรูปแบบการขอรับรอง เป็ นลาดับแรก เพราะเป็ นด้ านที่
ความพร้ อมมากที่สดุ
คณะผู้วิจัยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด คือ แผ่น
ตรวจสอบ (Check sheet) เพื่อจัดหมวดหมู่เอกสาร ให้ เป็ นไปตามปั จจัยย่อยของแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
คู่มือคุณภาพ เริ่มจากการจัดหมวดหมู่ของเอกสารที่ได้ รวบรวมมาให้ เป็ นไปตามปั จจัยหลัก คือ
1) การรับคาขอ
2) การประเมิน
3) การสอบ
4) การตัดสินการรับรอง
5) การพักใช้ ยกเลิกหรื อลดขอบข่ายการรับรอง
6) การต่ออายุการรับรอง
7) การใช้ ใบรับรอง
8) การอุทธรณ์การตัดสินการรับรอง
9) การร้ องเรี ยน
10) การแต่งตั ้งคณะกรรมการ
11) อื่น ๆ
โดยในแต่ละปั จจัยย่อยจะใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนการพัฒนาเอกสารทังก่
้ อนและหลังการพัฒนา ดังตารางที่ 1

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแผ่นตรวจสอบที่จดั หมวดหมู่ของเอกสาร
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้ คะแนนการพัฒนาเอกสาร
เกณฑ์การให้ คะแนน
1
ไม่มีข้อมูลจากสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานนานาชาติ
2
มีข้อมูลเดิมจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ แต่ยงั ขาดข้ อมูลที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012
3
มีข้อมูลเดิมจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ แต่ยงั ขาดข้ อมูลที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 50%
4
มีข้อมูลเดิมจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ แต่ยงั ขาดข้ อมูลที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 80 %
5
มีข้อมูลเดิมจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ โดยไม่ต้องปรับปรุง
ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert rating scale) ใช้ สาหรับแสดงระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม ที่จะมี
ตัวเลือกให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบตามระดับความคืบหน้ า คณะผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์คะแนนการพัฒนา เพื่อใช้
วัดความคืบหน้ าของการพัฒนาที่ได้ คะแนน ตั ้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน หากปั จจัยย่อยที่คะแนน 5 คะแนน คือ เอกสารชุด
นัน้ ๆ ไม่ต้องทาการปรับปรุงใด ๆ เลย เนื่องจากเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 อยู่แล้ ว
ภายหลังจากการประเมินในแต่ละปั จจัยย่อยคณะผู้วิจยั ได้ ทราบว่า ก่อนการพัฒนามีความพร้ อมในการขอ
เป็ นหน่วยรั บรองสมรรถนะบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้ านโลจิสติกส์ ร้ อยละ 31.16 และ
หลังจากการพัฒนา การเตรี ยมความพร้ อม เพิ่มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ 72.79 ดังแสดงในภาพที่ 4

100%
72.79%
31.16%

ภาพที่ 4 ความคืบหน้ าของการพัฒนาองค์ประกอบด้ านรูปแบบการขอรับรอง
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างแผ่นตรวจสอบที่ขาดข้ อมูลในการดาเนินงาน
จากการประเมิน เห็นได้ ว่าก่อนการพัฒนามีการเตรี ยมความพร้ อมอยู่แล้ ว ภายหลังจากการพัฒนา มีความคืบหน้ า
เพิ่มขึน้ แต่ยังขาดข้ อมูลบางส่วนจึงทาให้ เอกสารไม่สามารถนาไปใช้ งานได้ และรวมถึง การขอเป็ นหน่วยรับรองสมรรถนะ
บุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ทาให้ การพัฒนาไม่เสร็ จสมบูรณ์ ทางคณะผู้วิจยั ได้ ทาการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
การบริหารโครงการ (Project Management) หาแนวทางในการดาเนินงานให้ ประสบผลสาเร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น โดยเริ่มจากการ
รวบรวมข้ อมูลที่ยงั ดาเนินการไม่สาเร็จ และกาหนดลาดับการดาเนินการก่อนและหลังเพื่อให้ ง่ายต่อการดาเนินงานต่อไป
ตารางที่ 2 ข้ อมูลที่ยงั ดาเนินการไม่สาเร็จและกาหนดลาดับการดาเนินการก่อนและหลัง
ลาดับ
กระบวนการย่อยที่ต้องดาเนินการต่อไป
A การแปลภาษาอังกฤษ
B การกาหนดวันที่และเวลา สาหรับการตรวจประเมินภายใน
C การกาหนดวันที่และเวลา สาหรับการทบทวนสมรรถนะผู้ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานประจาปี
D การกาหนดแผนการตรวจสอบประเมินภายใน
E การสรุปผลการตรวจประเมินภายใน
F การระบุข้อบกพร่องจากผลการตรวจประเมินภายใน
G การวางแผนกาหนดการตรวจประเมินภายใน
H การกาหนดสัดส่วนน ้าหนักของข้ อสอบ
I การแต่งตั ้งคณะกรรมการความเป็ นกลาง
J การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
K การขอขึ ้นทะเบียนเพื่ออนุมตั ิเครื่ องหมายประจาสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ
866
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การบริ หารโครงการ (Project Management) คือ การเริ่ มต้ น วางแผน ดาเนินการ ตรวจสอบควบคุม และ
ปิ ดโครงการ ผ่านทางเครื่ องมือ ความรู้ ทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในองค์กร โดยเป้าหมายคือการบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ข องโครงการภายในข้ อ จ ากัด ตามกระบวนการที่ ค วรด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาดังกล่ า วบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งแต่ละกระบวนการในตารางที่ 2 สามารถนามาเขียนเป็ นโครงข่ายได้ ดังภาพที่ 6 เพื่อให้ ง่ายต่อความ
เข้ าใจสาหรับการวางแผนในการพัฒนาต่อไป

ภาพที่ 6 โครงข่ายแสดงเส้ นทางการดาเนินการ
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการหาแนวทางการพัฒนาคู่มือคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 โดยใช้ ทฤษฎี แนวปฏิบตั ิที่ดีใน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ศกึ ษา จึงทราบแนวทางในการพัฒนาด้ านรูปแบบการขอรับรองเนื่องจากมีความพร้ อมมากที่สดุ จากเดิม
คิดเป็ น ร้ อยละ 31.16 ทางคณะผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ แผ่นตรวจสอบและมาตรวัดลิเคิร์ท ในการวัดความคืบหน้ าของการเตรี ยม
ความพร้ อมหลังจากการพัฒนามีความพร้ อมเพิ่มขึน้ เป็ น ร้ อยละ 72.79 จึงใช้ การฟเพื่อแสดงความพร้ อมระหว่างก่อนการ
พัฒนาและหลังการพัฒนาเพื่อให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ และใช้ ทฤษฎี การบริ หารโครงการในการหาเส้ นทางที่ ควร
ดาเนินการต่อไป พบว่าแนวทางการพัฒนาคู่มือคู่มือคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ได้ เส้ นทางที่ควร
ดาเนินการให้ สาเร็จ ดังภาพที่ 6 คือ G-D-B-E-A-K และ G-D-B-F-A-K จะเห็นได้ ว่าเส้ นทางมีความซับซ้ อนและมีหลายขันตอน
้
ดังนัน้ ทางคณะผู้วิจยั จึงข้ อเสนอว่าควรดาเนินการตามลาดับ ที่คาดการณ์ไว้ เพื่อพัฒนาปั จจัย ด้ านรูปแบบการ
รับรองให้ แล้ วเสร็จก่อนปั จจัยด้ านอื่น ๆ หากดาเนินการล่าช้ า อาจทาให้ เป้าหมายไม่ประสบผลสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการ
เดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในด้ านต่างๆ โดยการใช้ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ที่ผ้ ูศึกษาได้ จัดทาขึน้ มีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มี
การศึกษาในระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ ต่อเดือน 5,001
-10,000 บาท โดยสาเหตุที่เลือกใช้ บริ การเพราะความประหยัด และความสะอาด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ในส่วนของเครื่ องทาความเย็ น (ปรับอากาศ) รองลงมาคือ การแต่งกายของพนักงาน การให้ บริ การของ
ผู้ตรวจตัว๋ ความสะดวกของการใช้ บริ การ ระยะห่างของป้ายรถเมล์ และ สภาพรถที่ให้ บริ การ ตามลาดับ และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ คือ ระยะเวลาในการปล่อยรถโดยสาร โดยกลุ่มตัวอย่างต้ องการให้ เพิ่มจานวนรถที่
ให้ บริการมากขึ ้นในเขตการเดินรถที่ 1 ซึง่ เป็ นเขตการเดินรถที่ กลุ่มตัวอย่างใช้ เป็ นจานวนมาก
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ; การบริการ
Abstract
The objective of this research is to study the satisfaction of Bus Route 82 Commuters, Bus
service Region 5, Bangkok Mass Transportation Authority by using the questionnaire in in various aspects
by using a 5-level rating scale questionnaire developed by the study authors. Have a confidence level of
95 percent. The research results revealed that the satisfaction of Bus Route 82 Commuters is highest for
the air condition in the bus, followed by the service of bus driver and the fare collector, the convenience of
the service, and the bus condition. On the other hand, the satisfaction of Bus Route 82 Commuters is lowest
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for the service frequency due to the inappropriateness of the bus release at the starting station. This leads
to the suggestion for the Bangkok Mass Transportation Authority to increase the frequency of the bus by
adjusting the bus release schedule as well as adding some supplementary bus to go only the busy part of
the route
Keywords: Satisfaction; Service
บทนา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัด
กระทรวงคมนาคม จั ด ตั ง้ ขึ น้ โดย พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั ง้ องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ พุ ท ธศั ก ราช
2519 (ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ บริ การด้ านการคมนาคมขนส่งใน
การเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน ในการ
เดินทาง มีความจาเป็ นอย่างมากต่อชีวิตประจาวันของประชาชนทัว่ ไป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถ
โดยสารประจาทางสาธารณะ เป็ นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง ที่รัฐจัดเป็ นบริ การแก่ประชาชนผู้มีรายได้ น้อย และปาน
กลางเป็ นหลัก การดาเนินงานจึงมุ่งสนองนโยบายรัฐบาล ในการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ มู ีรายได้ น้อย โดยไม่หวังผล
กาไร การจัดเก็บค่าโดยสาร จึงอยู่ในอัตราที่ต่ากว่าต้ นทุนจริ ง ตามที่รัฐบาลจะเป็ นผู้กาหนดนโยบาย การให้ บริ การ
ของ ขสมก. มุ่งหมายให้ ประชาชนได้ รับความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางของ
ผู้โดยสารเป็ นหลัก
เขตการเดินรถที่ 5 ภายใต้ การกากับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) มีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบหลักในการให้ บริ การขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ปริ มณฑลย่านฝั่ งธนฯ โดยการจัดการเดิน
รถให้ มีความเพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริ การในแต่ละวัน แต่ความเป็ นจริ งการจัดการเดินรถยังไม่เป็ นที่
เพียงพอต่อความต้ องการเท่าที่ควร ไม่ว่า จะเป็ นเรื่ องของรถไม่เพียงพอ การรอรถนาน รถมาแต่ไม่จอดรับ ทังนี
้ ้เขต
การเดินรถที่ 5 ยังเป็ นเขตนาร่ องที่ได้ นาเทคโนโลยีระบบ GPS (global position system) การบริ หาร และการ
ติดตามรถโดยสารแบบทันกาล (real time) มาช่วยในการบริ หารจัดการในด้ านการเดินรถในองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ปั จจุบนั เขตการเดินรถที่ 5 ได้ ติดตั ้งเทคโนโลยีระบบ GPS (global position system) การบริหาร
และการติดตามรถโดยสารแบบทันกาล (real time) ทังหมด
้
ดังนันผู
้ ้ ศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่ อง ”ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดิน
รถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ” เพื่อให้ ทราบถึงการบริ หารจัดการระบบการเดินรถของสาย 82 และปั ญหา
อุปสรรคของการบริหารจัดการ รวมไปถึงข้ อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาระบบการระบบการจัดการการ
เดินรถ ซึง่ จะสามารถนาไปใช้ ปรับปรุงและพัฒนาสายการเดินรถอื่นๆในความรับผิดชอบของเขตการเดินรถที่ 5 อู่ราช
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ประชา ที่ยงั ต้ องการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ ผ้ ใู ช้ บริการได้ รับความพึงพอใจ ที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในด้ านต่างๆ และผู้ศึกษาได้ กาหนดพื ้นที่เพื่อใช้ ในการศึกษาโดยเลือกที่จะศึกษาเฉพาะผู้ใช้ บริการ
โดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เท่านัน้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากจานวนรถที่ให้ บริ การทังหมดมี
้
จานวน 33 คัน ใน 1 วันมีผ้ ใู ช้ บริ การจานวนที่ไม่แน่นอน จึง
ทาการเก็บตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดยเก็บคันละ 50 ตัวอย่าง ได้ ขนาดตัวอย่าง จานวน 1,650 คน และนามาคานวณ
ด้ วยสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้ างอิงจากชัยสิทธิ์ เฉลิมประเสริ ฐ, 2544, น. 69) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อย
ละ 95 และระดับ ความคลาดเคลื่อ นร้ อยละ 5 จากจานวนของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารสาย 82 เขตการเดิ นรถที่ 5
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยเก็บแบบสอบถามตั ้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ วิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็ นลักษณะให้ เลือกตอบ (Check List) ประกอบด้ วย เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของค่า (Likert s Scale)
คือมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ โดยให้ ค่าน ้าหนักดังนี ้ (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2533, น.64)
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อย
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบข้ อมูลโดยการสารวจครั ง้ นีไ้ ด้ ให้ ผ้ ูช่วยวิจัย จานวน 2 คนมาเป็ นผู้ช่วยแจก
แบบสอบถามโดยผู้วิจยั ได้ อธิบายถึงขันตอน
้
และวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลอีกทังก่
้ อนการเก็บแบบสอบถามทางผู้วิจยั
ได้ อบรมรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามให้ กับผู้ช่ วยในการเก็บแบบสอบถามทัง้ 2 ท่าน พร้ อมทังให้
้
ผู้ช่ ว ยทัง้ 2 แจกแบบสอบถามให้ แก่ กลุ่ม ตัว อย่ างที่ ใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดิน รถที่ 5
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แล้ วเก็บแบบสอบถามทันทีที่กลุ่มตัวอย่างตอบคาถามเสร็จสิ ้นแล้ ว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่าสถิติพื ้นฐานประกอบด้ วย ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สรุประดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม โดยใช้ เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี ้ (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2533, น.66)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
3. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ ง เทพ ในภาพรวม จ าแนกตาม เพศ โดยใช้ ก ารทดสอบ t-test ชนิ ด กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ น อิ ส ระจากกัน
(Independent Sampies)
4. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ ในภาพรวม จาแนกตาม อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One Way ANOVA)
5. เปรี ยบเทียบปั จจัยพฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ใช้ บริการโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดิน
รถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม จาแนกตาม วัถุประสงค์ในการใช้ บริ การ ความถี่ในการใช้ บริ การ
ช่วงเวลาในการใช้ บริ การ และระยะเวลาในการใช้ บริ การ โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test
(One Way ANOVA)
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ผลการทดลองและอภิปราย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ สามารถสรุ ปได้ ดังนี ้
เพศชาย จานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.50 เพศหญิง จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50 อายุต่า
กว่า 20 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.00 มีอายุ 20-30 ปี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.25 มีอายุ 31-40
ปี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 มีอายุ 41-50 ปี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00 มีอายุมากกว่า 50 ปี
จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 การศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 มัธยมต้ น
จานวน 50 คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 มัธยมปลาย/ปวช. จานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 อนุปริญญา/ปวส. จานวน
108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 ปริ ญญาตรี จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 ปริ ญญาโท จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 1.00 สถานภาพโสด จานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.50 สมรส จานวน 209 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.25
แยกกันอยู่ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.25 อาชีพ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิจ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
5.50 พนักงานเอกชน จานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.25 นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ
47.00 ค้ าขาย จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.25 รายได้ ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.50
รายได้ 5,001-10,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 รายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 220 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 55.00 รายได้ มากกว่า 20,000 บาท จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.00
2. เปรี ย บเทีย บความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกตามเพศ ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อยู่ 3 ข้ อ ได้ แก่
ข้ อ 8 มารยาทการให้ บริ การของ พกส. (t = 1.981) ข้ อ 10 ผู้ให้ บริ การแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพดี (t = 0.209)
และข้ อ 12 มัน่ ใจในความปลอดภัยและในการเดินทาง (t = 2.694) นอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ทุกข้ อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จาแนกตามอายุ ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตาม
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตาม
สถานภาพสมรส ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตาม
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามรายได้
ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ สามารถอภิปรายได้ ดงั นี ้
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จาแนกตามเพศ ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถโดยสารประจาทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนก
ตามอายุ ผลการวิ จัย พบว่า ในภาพรวมมี ความแตกต่างกัน อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 จ าแนกตาม
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตาม
สถานภาพสมรส ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตาม
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกตามรายได้
ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะว่า
ความพึงพอใจของแต่ละคนมีไม่เท่าเทียมกัน บางคนอาจมีความต้ องการในการได้ รับบริการที่คาดหวังไว้ สงู ในขณะที่
บางคนไม่คาดหวังอะไรมากมาย ซึ่งการให้ บริ การที่จะทาให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ ูใช้ บริ การ ผู้ให้ บริ การต้ องมี
จิตสานึกและตระหนักถึงการบริ การที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนันการบริ
้
การที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้ องได้ รับการ
อบรมฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี และควรรักษามาตรฐานการบริ การที่ดีไว้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ
อรรณพ และคณะ (2548, น.27 อ้ างอิงจาก มาริ ษา ไกรงู, 2552, น. 27) ทาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
รถ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้ บริการรถ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และน ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลโดยการใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาด้ ว ยโปรแกรมสาเร็ จ รู ป
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทัว่ ไปของ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ บริการรถ ขสมก. ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 20 -25
ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ ต่อเดือน
5,001 -10,000 บาท พฤติกรรมการใช้ บริ การรถโดยสาร ขสมก. มีความสมเหตุสมผล โดยสาเหตุที่เลือกใช้ บริ การ
เพราะความประหยัด และความสะอาด ส่วนปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างคานึงถึงในการใช้ บริ การ คือ ความสะดวก ราคา
ความรวดเร็ วและ สภาพรถ กลุ่มตัวอย่างเสียค่าบริ การรถโดยสาร 30 บาท/วัน ส่วนระยะเวลาในการปล่อยรถควร
ปล่อยรถ 10 นาที/ 2 คัน และกลุ่มตัวอย่างต้ องการให้ เพิ่มจานวนรถที่ให้ บริ การมากขึ ้นในเขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งเป็ น
เขตการเดินรถที่ กลุ่มตัวอย่างใช้ เป็ นจานวนมาก การให้ บริ การของรถ ขสมก. โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง เครื่ องทาความเย็น (ปรับอากาศ) สร้ างความพึงพอใจได้ มากที่สดุ รองลงมาคือ การแต่งกายของ
พนักงาน การให้ บริ การของผู้ตรวจตัว๋ ความสะดวกของการใช้ บริ การ ระยะห่างของป้ ายรถเมล์ สภาพรถที่ให้ บริการ
ภาพพจน์ขององค์การ ขสมก. ความสะดวกบนรถ อัตราค่าโดยสาร การติดป้ายโฆษณา บนรถโดยสาร เครื่ อง อานวย
ความสะดวกแก่คนพิการ การจอดรถไม่ตรงป้าย สภาพรถเมล์ การให้ บริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร จานวนรถที่
ให้ บ ริ ก ารแต่ ละสาย และการขับ รถของพนัก งาน ตามลาดับ และกลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุด คื อ
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ระยะเวลาในการปล่อยรถโดยสาร และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลินจง และคณะ (2549, น. 32 อ้ างอิงจาก ธีรยสถ์
ปานกลาง, 2552, น.27) ทาการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจในการใช้ บริการรถขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ (ขสมก.)
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ บริ การรถ โดยสารประจาทาง
โดยใช้ แบบสอบถามจานวน 380 ชุด นามาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Ttest และ F-test ซึ่งการทดสอบ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และนามาประมวลผลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ผลการวิจยั
พบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ บริ การรถ ขสมก. ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-31 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ ต่อเดือน 6,001 – 9,000 และ 9,001-12,000
บาท ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ใช้ บริ ก ารรถโดยสารประจาทาง 5-6 วัน/สัปดาห์ เพราะอยู่ ใกล้ ที่ทางาน/โรงเรี ยน/บ้ าน
ค่ า ใช้ จ่า ยในการเดิน ทางเฉลี่ ยครั ง้ ละ 16 บาท ทัศ นคติ ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารรถ ขสมก. อยู่ ในระดับ ปานกลางและ
ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจในการเพิ่มเส้ นทางการเดินรถมากที่สดุ และสอดคล้ องกับ ปพิชญา แทนประสาน (2557)
ศึกษาการตัดสินใจใช้ บริ การรถตู้สาธารณะของผู้โดยสาร ท่ารถตู้สายอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพึงพอใจในการใช้ บริ การรถตู้สาธารณะ ด้ านวัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้ บริการเพื่อไปทางาน
ด้ านเหตุผลในการเลือกใช้ บริการ เพราะความรวดเร็ว ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการเลือกใช้ บริการไม่แน่นอน ด้ านวันที่
เลือกใช้ บริการ 32 ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ด้ านงบประมาณที่ใช้ กบั ริการระหว่าง 41-50 บาทต่อครัง้ ด้ านช่วงเวลา
ที่ เลือกใช้ บริการระหว่างเช้ าและสาย และด้ านระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รอใช้ บริการระหว่าง 6-10 นาที โดยกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การในด้ านต่างๆ และการ ตัดสินใจใช้ บริ การรถตู้สาธารณะที่ท่า
รถตู้สายอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันส่วนใหญ่และพฤติกรรมการใช้ บริ การ รถตู้สาธารณะที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารที่ ท่ารถตู้สายอนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิแตกต่างกั น โดยส่วนประสมทางการตลาด
บริการของรถตู้สาธารณะ ทุกด้ านมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้ บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สาย
อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรกาหนดนโยบายการให้ บริการให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บริการ โดยจัดรถโดยสารประจา
ทางให้ เพียงพอและเหมาะสม
2. ควรมีการปรับเปลี่ยนตารางการปล่อยรถให้ มีจานวนมากขึ ้นในช่วงเวลาเร่ งด่วน และจัดให้ มีรถเสริมเพื่อ
ทาการวิ่งในบางช่วงของเส้ นทางที่มีผ้ โู ดยสารจานวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน
3. ควรดาเนินการด้ านนโยบายในการจัดเก็บค่าโดยสารอย่างเป็ นธรรมและมีมาตรฐาน
4. ด้ านผู้ให้ บริ การ ควรมีนโยบายในด้ านการแต่งกายของพนักงานให้ มีความสุภาพเรี ยบร้ อย นโยบายการ
ฝึ กอบรมพนักงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการลดระยะทางและต้ นทุนการขนส่งนมโรงเรี ยนของสหกรณ์ โคนมกรณี
ศึก ษา ในปั จ จุ บัน การจัด การเส้ น ทางการขนส่ ง ใช้ ก ารตัด สิ น ใจและประสบการณ์ ข องหัว หน้ า งานในการ
ดาเนินการ จึงทาให้ การจัดเส้ นทางขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เกิดระยะทางและต้ นทุนการขนส่งที่สูงเกินไป
งานวิจยั นี ้จึงได้ เสนอวิธีการจัดการการขนส่งในรูปแบบใหม่เพื่อลดระยะทางและต้ นทุนในการขนส่งลง โดยการ
ลดจานวนรถบรรทุกและวางแผนเส้ นทางการขนส่งโดยใช้ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ และโปรแกรม LINGO จากนัน้
ทาการเปรี ยบเทียบระยะทางและต้ นทุนของการขนส่งรูปแบบปั จจุบนั กับรูปแบบที่นาเสนอ
ผลการวิจยั พบว่า การจัดเส้ นทางการขนส่งรูปแบบเดิมของบริษัทกรณีศึกษามีระยะทางรวม 4,802.20
กิโลเมตรต่อเดือน และต้ นทุนการขนส่งรวม 56,891.14 บาทต่อเดือน เมื่อใช้ วิธีการจัดการขนส่งรูปแบบใหม่ที่
นาเสนอมีระยะทางรวม 3,029.00 กิโลเมตรต่อเดือน และต้ นทุนรวม 30,849.20 บาทต่อเดือน จึงสามารถสรุปได้
ว่า การขนส่งรูปแบบใหม่ที่นาเสนอ สามารถลดระยะทางได้ 1,773.20 กิโลเมตรต่อเดือน (ร้ อยละ 36.92) และ
ลดต้ นทุนการขนส่งลง 26,041.94 บาทต่อเดือน (ร้ อยละ 45.57) ตามลาดับ
คาสาคัญ : ต้ นทุนการขนส่ง; การจัดเส้ นทาง; สหกรณ์โคนม; ลิงค์โก
Abstract
This research aimed to reduce the distance and transportation cost of school milk dairy
cooperative transportation. Recently, routing management managed by using decision and the
experience of a supervisor. Thus, routings are inefficient and provide over transportation cost. This
research presents a new routing model intended to reduce distance and cost of transportation.
Reducing of truck number and mathematical model and LINGO are applied to solve this problem.
Then, total distance and total cost transportation of exist and present routing model are compared.
Results shown that total distance and total transportation cost of exist model are
4,8 0 2 .2 0 km/month and 5,8 9 1 .1 baht/month. While total distance and total transportation cost of
present model are 3,029.00 km/month and 30,849.20 baht/month. It can be concluded that present
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model reduces total distance and total transportation cost of 1 ,7 7 3 .2 0 km/month (36.92 %) and
26,041.94 baht/month (45.57 %) respectively.
Keywords: Transportation cost; Routing; Dairy cooperative; LINGO
บทนา
การเลี ้ยงโคนมเพื่อนานมมาบริโภคในประเทศไทยได้ เริ่มดาเนินการมาเป็ นเวลานาน ดาเนินการภายใต้
องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์
ผู้เลี ้ยงโคนมโคกก่อ จากัด จัดตั ้งเป็ นสหกรณ์ผ้ เู ลี ้ยงโคนมโคกก่อ จากัด มี การดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร คือ การ
บริ หารจัดการด้ านเลี ้ยงโคนม การจัดการอาหาร โคนมและปั จจัยการผลิต การบริ หารจัดการด้ านนา้ นมดิบ
มาตรฐาน GMP โดยสหกรณ์มีศนู ย์รวบรวมน ้านมดิบ จานวน 2 แห่ง การบริ หารจัดการปลายน ้าของสหการณ์โค
นม คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรส์ ซึง่ มีการจาหน่ายไปยังโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรี ยนในเขต
จังหวัดมหาสารคาม จานวนวันละ 50,000 ถุงต่อวัน ซึ่งสหกรณ์ทาการจัดส่งไปตามโรงเรี ยนโดยตรงหรื อทาการ
จัดส่งไปยังตัวแทนจาหน่ายที่อยู่ตามอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม
ปั จจุบนั การจัดการขนส่งนมจากโรงงานผลิตของสหกรณ์โคนมยังไม่ได้ มีการรูปแบบและเส้ นทางขนส่ง
อย่ างเป็ น ระบบ โดยจะใช้ ป ระสบการณ์ ข องพนัก งานขับ รถในการเลือ กเส้ น ทางขนส่ง อี กทัง้ ยังไม่ ได้ มี การ
วิเคราะห์ต้นทุนในการขนส่งที่เกิดขึ ้น ทาให้ โรงงานไม่สามารถทาการปรับปรุงเพื่อลดต้ นทุนการขนส่งได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม ดังนันการวิ
้
จยั ในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างรูปแบบและเส้ นทางการขนส่งที่เหมาะสม รวมถึงหา
ต้ นทุนการขนส่งที่แท้ จริงเพื่อทาการปรับปรุงและลดต้ นทุนการขนส่งให้ ต่าลง โดยใช้ การแก้ ปัญหาการจัดเส้ นทาง
การขนส่ง (Transportation problem) และหาตาตอบด้ วยใช้ โปรแกรม LINGO
วิธีการวิจัย
การวิจยั นี ้ใช้ โปรแกรม LINGO (อกนิษฐ์ และศิรวดี, 2562) ในการคานวณหาเส้ นทางการเดินรถที่สั ้นสุด
และวิ เคราะห์ ต้ นทุนการขนส่งนมโรงเรี ยนของสหกรณ์ โคนม โดยมี ขนั ้ ตอนการวิจัย คือ การวิเคราะห์ ปั ญ หา
(Problem Analysis) การเขี ย นโปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ ไขโปรแกรม ( Program
Testing & Verification) การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโปรแกรม (Program Maintenance) และจั ด ท าเส้ น ทาง
โปรแกรมวางแผนการขนส่ง (วันพิชิตและวีรพัฒน์, 2563)
การขนส่งปั จจุบนั ของสหกรณ์ ใช้ รถบรรทุก 6 ล้ อ จานวน 2 คัน โดยรถแต่ละคัน จะขนส่งวันละ 1 รอบ
โดยรถแต่ละคันจะมีพนักงานที่ทาการขนส่ง 1 คน ทาให้ การขนส่งมีต้นทุนที่สงู จึงทาการรวมเส้ นทางการขนส่ง
ของรถบรรทุกทัง้ 2 คัน เข้ าด้ วยกัน และใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หาเส้ นทางการขนส่งที่สั ้นที่สุด ปั ญหา
การขนส่งดังกล่าวเป็ นรูปแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) (ศิว
พรและ ธาริณี, 2562) ซึง่ มีแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ดงั นี ้
i,j = ลูกค้ ารายที่ i หรื อ j i,j = 1….k
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พารามิเตอร์
Cij = ต้ นทุนในการเดินทางจากลูกค้ า i ไปลูกค้ า j
k = จานวนลูกค้ า
S = จานวนลูกค้ าที่อยูใ่ นเส้ นทาง
V = จานวนลูกค้ าทังหมด
้
ตัวแปรตัดสินใจ
Xij =
1 เมื่อมีการเดินทางจาก i ไป j
0 เมื่อไม่มีการเดินทางจาก i ไป j
สมการเป้าหมาย

C
i j

ij

(1)

X ij

สมการขอบข่าย
k

X
j =1

ij

=1

ij

=1

k

X
i =1
k

X

i , j1

ij

 S −1

∀ i = 1…k

(2)

j = 1…k

(3)

S V,2  S  k − 2

(4)

สมการที่ (1) ต้ นทุนการเดินทางจากเมือง i ไปเมือง j สมการที่ (2) การเดินทางออกจากเมือง i ใดๆ ต้ องมี
ค่าเท่ากับ 1 (เมืองใดเมืองหนึ่งเดินทางออกได้ เพียงครัง้ เดียว) ในขณะที่ (3) มีการเดินทางเข้ าเมือง i ได้ เพียงครัง้
เดียว (4) เป็ นสมการป้องกันการเกิดการเดินทางย่อย (sub-tour)
จากนันค
้ านวณหาต้ นทุนการจัดส่งนมในปั จจุบนั เพื่อใช้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับต้ นทุนการขนส่งหลัง
ปรับปรุง (นวรรณ, 2561)
ผลการทดลองและอภิปรายผล
โครงสร้ างต้ นทุน ในการขนส่งแบบเดิมประกอบด้ วยต้ นทุน ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ คือ ต้ นทุนคงที่ (Fixed
cost) เป็ นต้ นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณการขนส่ง นิยามและการคานวณต้ นทุนคงที่ของการขนส่ง
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 นิยามต้ นทุนคงที่และการคานวณ
ทรัพยากร
คาอธิบาย
การคานวณต้ นทุนคงทีต่ อ่ เดือน
ค่าแรง
พนักงานรับค่าแรงเป็ นรายวัน
วันทางาน 26 วัน ค่าแรง 300 บาท/วัน
ค่าภาษี(รถบรรทุก 6 ล้ อ) ตาม พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ค่าภาษี/12
ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา (รถมีราคาครอบครอง = ค่าเสื่อมราคาต่อเดือน = (ราคา
1,310,000 บาท)
ครอบครอง/อุปกรณ์การใช้ งาน)/12
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ตารางที่ 2 ต้ นทุนคงที่ของการขนส่งแบบเดิม
รายการต้ นทุนคงที่
จานวนทีใ่ ช้
ค่าแรง
ค่าภาษี (รถบรรทุก 6 ล้ อ)
ค่าเสื่อมราคา

2 คน
2 คัน
2 คัน
ต้ นทุนคงที่ต่อเดือน

ต้ นทุนคงทีต่ ่อหน่วย
(บาท)
300.00
537.50
10,916.67

ต้ นทุนคงที่ต่อเดือน
(บาท)
15,600.00
1,075.00
21,833.34
38,508.34

ต้ นทุนผันแปร (Variable cost) เป็ นต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณการขนส่ง
ต้ นทุนผันแปร เช่น ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน ้ามันหล่อลื่น เป็ นต้ น ซึ่งจะคานวณต้ นทุนผันแปรของรถ
ทัง้ 2 คัน
ตารางที่ 3 นิยามของทรัพยากรด้ านต้ นทุนผันแปรและการคานวณ
ทรัพยากร
คาอธิบาย
การคานวณต้ นทุนผันแปรต่อเดือน
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
คิ ด อั ต ราการสิ น้ เปลื อ ง น า้ มั น [(ระยะทาง × ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง) ÷
เชื ้อเพลิง 5 กม./ลิตร
อัตราการสิ ้นเปลือง ] × จน.วัน
ทางาน
ตารางที่ 4 ต้ นทุนผันแปรในการขนส่งของรถคันที่ 1
การขนส่ง
ระยะทางต่อวัน (กม.)
สหกรณ์ -->อนุบาลมหาสารคาม
20.40
อนุบาลมหาสารคาม-->อบต.ลาดพัฒนา
10.80
อบต.ลาดพัฒนา-->อบต. เขวา
15.40
อบต. เขวา-->อบต. ท่าตูม
9.90
อบต. ท่าตูม-->อบต.ห้ วยแอ่ง
4.10
อบต.ห้ วยแอ่ง-->อบต. ดอนหว่าน
31.00
อบต. ดอนหว่าน-->อบต. บัวค้ อ
3.40
อบต. บัวค้ อ-->สหกรณ์
9.00
รวม
104.00
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ต้ นทุนผันแปรต่อเดือน (บาท)
2,030.37
1,074.90
1,532.73
985.33
408.06
3,085.37
338.39
895.75
10,350.90
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เส้ นทางการขนส่งของรถคันที่ 1 แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เส้ นทางการขนส่งของรถคันที่ 1
ตารางที่ 5 ต้ นทุนผันแปรในการขนส่งของรถคันที่ 2
เส้ นทางการขนส่ง
ระยะทางต่อวัน(กม.) ต้ นทุนผันแปรต่อเดือน (บาท)
สหกรณ์-->อบต. หนองกุง
26.90
2,677.30
อบต. หนองกุง-->อบต. โนนภิบาล
11.10
1,104.76
อบต. โนนภิบาล-->อบต. วังแสง
16.00
1,592.45
อบต. วังแสง-->อบต. มิตรภาพ
8.40
836.03
อบต. มิตรภาพ-->สหกรณ์
18.30
1,821.36
รวม
80.70
8,031.90
เส้ นทางการขนส่งของรถคันที่ 2 แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เส้ นทางการขนส่งของรถคันที่ 2
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ตารางที่ 6 ต้ นทุนรวมของการขนส่งนมโรงเรี ยนแบบเดิม
ทรัพยากร
ค่าแรง
ค่าภาษี
รถบรรทุก 6 ล้ อ
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงรถคันที่ 1
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงรถคันที่ 2
ต้ นทุนรวม

ต้ นทุนต่อเดือน (บาท)
15,600.00
1,075.00
21,833.34
10,350.90
8,031.90
56,891.14

ในการปรับ ปรุ งเส้ นทางการขนส่งโดยนาสมการทางคณิ ตศาสตร์ สมการที่ (1) ถึง (4) ไปเขียนโปรแกรมเชิง
เส้ นตรงและจัดเส้ นทางการขนส่งใหม่ในโปรแกรม LINGO ซึง่ รายละเอียดของโปรแกรมแสดงดังต่อไปนี ้
‘ปั ญหาการวางแผนการขนส่ง Traveling Salesman Problem
MODEL:
SETS:
CITY / 1.. 12/: U;
LINK( CITY, CITY):
DIST,
X;
ENDSETS
DATA:
DIST = 0
ENDDATA
N = @SIZE( CITY);
MIN = @SUM( LINK: DIST * X);
@FOR( CITY( K):
@SUM( CITY( I)| I #NE# K: X( I, K)) = 1;
@SUM( CITY( J)| J #NE# K: X( K, J)) = 1;
@FOR( CITY( J)| J #GT# 1 #AND# J #NE# K:
U( J) >= U( K) + X ( K, J) - ( N - 2) * ( 1 - X( K, J)) + ( N - 3) * X( J, K) );
@FOR( LINK: @BIN( X));
@FOR( CITY( K)| K #GT# 1:
U( K) <= N - 1 - ( N - 2) * X( 1, K);
U( K) >= 1 + ( N - 2) * X( K, 1) );
END
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หลังปรับปรุงการวางแผนเส้ นทางขนส่ง ด้ วยโปรแกรม LINGO มีต้นทุนคงที่และต้ นทุนผันแปร แสดงดัง
ตารางที่ 7 และ 8 สาหรับต้ นทุนรวมของวิธีที่ปรับปรุงแสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 7 ต้ นทุนคงที่ของวิธีที่ปรับปรุง
ทรัพยากร
จานวนทีใ่ ช้
ราคาต่อหน่วย (บาท) ต้ นทุนคงที่ต่อเดือน (บาท)
ค่าแรง
1 คน
300.00
7,800.00
ค่าภาษี
1 คัน
537.50
537.50
รถบรรทุก 6 ล้ อ
1 คัน
10,916.67
10,916.67
ต้ นทุนคงที่ต่อเดือน
19,254.17
ตารางที่ 8 ต้ นทุนผันแปรของวิธีที่ปรับปรุง
การขนส่ง
สหกรณ์-->อบต.บัวค้ อ
อบต.บัวค้ อ-->อบต. ดอนหว่าน
อบต. ดอนหว่าน-->อบต. วังแสง
อบต. วังแสง-->อบต.มิตรภาพ
อบต.มิตรภาพ-->อบต. โนนภิบาล
อบต. โนนภิบาล-->อบต. หนองกุง
อบต. หนองกุง-->อบต. เขวา
อบต. เขวา-->อบต.ห้ วยแอ่ง
อบต.ห้ วยแอ่ง-->อบต. ท่าตูม
อบต. ท่าตูม-->อบต. ลาดพัฒนา
อบต. ลาดพัฒนา-->อนุบาลมหาสารคาม
อนุบาลมหาสารคาม-->สหกรณ์
รวม

ระยะทาง (กม.)
5.90
7.00
6.90
8.40
13.40
11.00
6.70
5.80
4.10
18.10
10.80
18.40
116.50

ตารางที่ 9 ต้ นทุนรวมในการขนส่งของวิธีที่ปรับปรุง
ทรัพยากร
ค่าแรง
ค่าภาษี
รถบรรทุก 6 ล้ อ
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
รวม

ต้ นทุนผันแปรต่อเดือน (บาท)
587.22
696.70
686.74
836.04
1,333.68
1,094.81
666.84
577.26
408.06
1,801.46
1,074.90
1.831.32
11,595.03

ต้ นทุนต่อเดือน (บาท)
7,800.00
537.50
10,916.67
11,595.03
30,849.20
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เส้ นทางการขนส่งหลังปรับปรุงแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เส้ นทางการขนส่งหลังปรับปรุง
เมื่อนาต้ นทุนรวมของวิธีเดิมและวิธีที่ปรับปรุงมาเปรี ยบเทียบกันแยกตามทรัพยากรที่ใช้ แสดงดังภาพที่
4 และเมื่อเปรี ยบเทียบการลดลงของต้ นทุนของแต่ละทรัพยากรเป็ นร้ อยละแสดงดังตารางที่ 10

ภาพที่ 4 เปรี ยบเทียบต้ นทุนการขนส่งรวมแบบเดิมกับแบบที่ปรับปรุง
ตารางที่ 10 แสดงเปรี ยบเทียบต้ นทุนที่ลดลงของแต่ละทรัพยากรเป็ นร้ อยละ
ทรัพยากร
ค่าแรง
ค่าภาษี
รถบรรทุก 6 ล้ อ
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
รวม

ต้ นทุนแบบเดิม
(บาท/เดือน)
15,600.00
1,075.00
21,833.34
18,382.80
56,891.14

ต้ นทุนที่ปรับปรุง
(บาท/เดือน)
7,800.00
537.50
10,916.67
11,595.03
30,849.20
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ลดลง
(บาท/เดือน)
7,800.00
537.50
10,916.67
6,787.77
26,041.94

คิดเป็ นร้ อยละ
50
50
50
37
46
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จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ ว่าวิธีการที่ปรับปรุงสามารถลดการใช้ ทรัพยากรค่าแรงได้ ร้อยละ 50 ลดค่า
ภาษี ได้ ร้อยละ 50 ลดค่ า เสื่ อ มราคารถบรรทุ ก 6 ล้ อ ได้ ร้ อยละ 50 และลดค่ า น า้ มัน เชื อ้ เพลิ งได้ ร้อยละ 37
ตามลาดับ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การจัดเส้ นทางรูปแบบเดิมของสหกรณ์โคนมโคกก่อ จากัด มีระยะทางรวมเท่ากับ 4,802.20 กิโลเมตร
ต่อเดือน และมีต้นทุนรวม 56,891.14 บาทต่อเดือน เมื่อใช้ วิธีการจัดเส้ นทางการขนส่งด้ วยแบบจาลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละโปรแกรม LINGO มี ระยะทางรวมเท่ า กั บ 3,029.00 กิ โลเมตรต่ อ เดื อ น และมี ต้ น ทุน รวม
30,849.20 บาทต่อเดือน ซึ่งวิธีการที่ปรับปรุงสามารถลดระยะทางได้ 1,773.20 กิโลเมตรต่อเดือน หรื อสามารถ
ลดต้ นทุนรวมได้ เท่ากับ 26,041.94 บาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 45.57 หากคิดเป็ นต้ นทุนในการขนส่ง ที่
ลดลงได้ จะเท่ากับ 312,503.28 บาทต่อปี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสหกรณ์โคนมโคกก่อ จากัด ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการทางานวิจยั ครัง้ นี ้ และขอบคุณสาขา
วิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สนับสนุนงบประมาณการวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
นวรรณ สืบสายลา. (2561). การจัดเส้นทางการขนส่งปุ๋ ยเคมี ชีวภาพโดยใช้ตัวแบบปั ญ หาการเดิ น ทางของ
พนักงานขายและปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณี ศึกษาบริ ษัท ABC. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิ ชาการระดับ ชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิ ชาการ ประจาปี 2561 "การบู รณาการภู มิ
ปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน" (หน้ า 1307-1313).
วันพิ ชิต เบ็ งจีน และวีรพัฒ น์ เศรษฐ์ สมบูรณ์ . (2563). การกาหนดทาเลที่ตัง้ จุดรับ ซื ้อมัน สาปะหลังและการ
วางแผนเส้ นทางการขนส่งใหม่ กรณีศกึ ษา: ตาบลผาสุก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี. The 7th
NEU National Conference 2020 (NEUNC 2020) (หน้ า 1112-1123). North Eastern University.
ศิวพร สุกสี และธาริ ณี มีเจริ ญ. (2562). การลดต้ นทุนการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ ปัญหาการจัดเส้ นทาง การ
เดินรถ: กรณีศกึ ษา บริษัทจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์. วิ ศวกรรมสารเกษมบัณฑิ ต, 9(1), 69-84.
อกนิษฐ์ สันธินาค และศิรวดี อรัญนารถ. (2562). การจัดเส้ นทางการขนส่งแบบแบ่งส่งสินค้ าและรถหลายขนาด
ด้ วยวิธีวิวฒ
ั นาการโดยใช้ ผลต่าง: กรณี ศึกษาบริ ษัทขนส่งเครื่ องดื่ม. วารสารวิ จัยและพัฒนา มจธ.,
42(2), 145-159.

885

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

การปรับปรุงเส้ นทางขนขยะทั่วไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Routing Improvement of General Waste Transportation of Maha Sarakham Hospital
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจัดเส้ นทางขนขยะทัว่ ไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม และ
นาเสนอการจัดเส้ น ทางรถขนขยะ 3 กรณี คื อ กรณี ก ารใช้ รถขนขยะ 2, 3, และ 4 คัน โดยแก้ ปั ญ หาการจัด
เส้ นทางการเดินรถดังกล่าวด้ วยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver จากนันท
้ าการเปรี ยบเทียบระยะทางแต่ละ
กรณีกบั การจัดเส้ นทางแบบเดิมซึง่ มีระยะทางรวม 4,160 เมตรต่อวัน และเลือกวิธีที่ได้ ระยะทางรวมที่สั ้นที่สดุ
ผลการวิจัยพบว่า กรณี ใช้ รถขนขยะ 2 คัน มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,681 เมตรต่อวัน ลดลงจากเดิม
2,479 เมตรต่อวัน หรื อร้ อยละ 59.59 กรณีใช้ รถขนขยะ 3 คัน มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,648 เมตรต่อวัน ลดลง
จากเดิม 2,512 เมตรต่อวัน หรื อร้ อยละ 60.38 กรณีใช้ รถขนขยะ 4 คัน มีระยะทางรวม เท่ากับ 2,460 เมตรต่อวัน
ลดลงจากเดิม 1,700 เมตรต่อวัน หรื อร้ อยละ 40.86 ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่ากรณีที่ 3 เป็ นวิธีการที่ให้ ระยะทางรวม
สั ้นที่สดุ
คาสาคัญ : ขยะทัว่ ไป; ปั ญหาการจัดเส้ นทางรถ
Abstract
This research was proposed to improve the general waste routing of Maha Sarakham
Hospital and presented 3 cases of routing management. Three cases were using of 2, 3, and 4
vehicles. These vehicle routing problems were solved by the VRP Spreadsheet Solver program.
Then, total distances between those cases and existed distance that provides total distance of 4,160
meter/day were compared. Then, the case that generate shortest total distance was selected.
Results showed that a case of 2 vehicles was revealed total distance of 1,681 meter/day
and reduce of 2,479 meter/day or 59.59 %. A case of 3 vehicles shown total distance of 1,648
meter/day and reduce of 2,512 meter/day or 60.38 %. While a case of 4 vehicles presented total
distance of 2,460 meter/day and reduce of 1,700 meter/day or 40.86%. Consequently, it can be said
that the case of 3 vehicles was generated shortest total distance.
Keywords: General waste; Vehicle routing problem
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บทนา
โรงพยาบาลมหาสารคามเป็ นโรงพยาบาลรั ฐ บาลประจ าจั ง หวั ด ที่ ใ ห้ บริ ก ารทางการแพทย์
ปั จจุบันโรงพยาบาลมหาสารคามมีผ้ ูมาใช้ บริ การเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้ มีขยะภายใน
โรงพยาบาลมีปริมาณเพิ่มมากขึ ้น นอกจากขยะที่มาจากผู้ใช้ บริการแล้ วยังมีขยะที่มาจากการทาการรักษาของ
ทางโรงพยาบาลอีกด้ วย ขยะที่ เกิด ขึน้ มี หลายประเภทและมี จุดทิ ง้ ขยะหลายจุด โดยแต่จุด มีป ริ ม าณขยะที่
แตกต่ า งกั น ไปขึ น้ อยู่ กั บ การเข้ ามาใช้ บ ริ ก ารของคนไข้ ขยะที่ มี ป ริ ม าณมากที่ สุ ด คื อ ขยะประเภททั่ ว ไป
โรงพยาบาลได้ จดั ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการเก็บและคัดแยกขยะ ซึ่งได้ จดั เส้ นทางการเก็บขนขยะทัว่ ไปออกเป็ น 4
เส้ น ทาง แต่ ละเส้ น ทางก าหนดเที่ ย วเดิ น รถ 3 เที่ ย วต่ อ วัน โดยเส้ น ทางเดิ น รถเก็ บ ขยะทั่ว ไปแต่ ละเที่ ย วใช้
ประสบการณ์ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลการเก็บขยะทัว่ ไป ทาให้ เกิดความสูญเปล่า ด้ านเวลาและระยะทางในการเดิน
รถเก็บขนขยะ
ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงทาการปรับปรุ งการจัดเส้ นทางการเดิน รถเก็บขยะทั่วไปซึ่งเป็ นปั ญหาการเดินรถ
หลายเส้ นทาง (Multiple Traveling Salesman Problem: MTSP) โดยใช้ โปรแกรม VRP Spreadsheet Solver
โดยทดสอบการจัดเส้ นทางการเก็บขยะ 3 กรณี คือ กรณีใช้ รถเก็บขนขยะ 4 คัน 3 คัน และ 2 คัน โดยลาดับ เพื่อ
ทาการเปรี ยบเทียบหาเส้ นทางที่มีระยะทางรวมที่สั ้นที่สดุ ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายและเวลาในการเก็บขยะได้
วิธีการวิจัย
การจัดเส้ นทางการขนส่ง (Vehicle routing) เป็ นวิธีที่ผ้ ูปฏิบัติการด้ านโลจิสติกส์ใช้ เพื่อลดค่าใช้ จ่าย
และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ า ปั ญหาการจัดเส้ นทางเดินรถ (Vehicle Routing Problem: VRP) เป็ นปั ญหาที่
มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้ VRP แก้ ปัญหาด้ านการขนส่งอาจมีการเพิ่มเงื่อนไขและข้ อจากัดต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรณีศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ งจนทาให้ ปัญหา VRP มีความหลากหลาย รูปแบบทัว่ ไปของ VRP
คือ การเดินทางของยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่งเริ่ มจากจุดเริ่ มต้ น เช่น คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า เป็ นต้ น
ไปยังลูกค้ าต่าง ๆ ที่ทราบแน่นอน เพื่อขนส่งสินค้ าจากลูกค้ าต่าง ๆ กลับมายังจุดเริ่ มต้ น โดยจุดรับสินค้ าจาก
ลูกค้ าแต่ละรายสามารถรับบริการในการขนส่งสินค้ าได้ เพียงครัง้ เดียวด้ วยรถคันเดียวและปริมาณความต้ องการ
ขนส่งของทุกจุดรับสินค้ าในแต่ละเส้ นทางเมื่อรวมกันจะต้ องไม่เกินความจุของยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผลรวมของระยะทางหรื อ ค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการเดินทางมีค่า ต่าที่สุด การหาคาตอบของ
เส้ นทางเดินรถมีหลากหลายวิธีแต่คาตอบที่ได้ รับจากแต่ละวิธีอาจมีคณ
ุ ภาพของคาตอบที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับลักษณะปั ญหาและรายละเอียดของแต่ละกรณีศกึ ษา
จากการรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ปัญหาพบว่า การเก็บขยะทัว่ ไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็ น
การจัดการเส้ นทางการเดินรถหลายเส้ นทาง โดยเริ่ มจากจุดเดินรถและกลับรถเพียงจุดเดียว โดยมีเส้ นทางการ
เก็ บ ขนขยะทั่ ว ไป 4 เส้ น ทาง ปั ญ หานี จ้ ึ ง เป็ นปั ญ หาการจั ด เส้ น ทางการขนส่ ง แบบ (Multiple Traveling
Salesman Problem: MTSP) เนื่องจากเป็ นการเดินรถหลายเส้ นทาง การจัดเส้ นทางเดินรถขนส่งสินค้ าแบบ
หลายเส้ น ทางเป็ น ปั ญ หาที่ มี ความซับ ซ้ อนกว่า VRP (ณั ต พร ไชยเสนา, 2560) ตัวอย่างผลลัพ ธ์ ของการจัด
เส้ นทางเดินรถขนส่งสินค้ าแบบ MTSP แสดงดังภาพที่ 1
887

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์การจัดเส้ นทางเดินรถขนส่งสินค้ าแบบหลายเส้ นทาง (MTSP)
รูปแบบทัว่ ไปของปั ญ หาการจัดเส้ นทางเดินรถขนส่งสินค้ าแบบหลายเส้ นทางเป็ นดังนี ้ (Tolga Bektas,
2005)
สมการเป้าหมาย:
min

n

n

i

j

 c x

(1)
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สมการป้องกันการเกิดเส้ นทางย่อย (sub-tour)

(6)

เมื่อ n คือจานวนลูกค้ า m คือ จานวนเส้ นทาง xij  0,1 เป็ นตัวแปรไบนารี มีค่าเป็ น 0 เมื่อไม่มีการ
เดินทางจากจุด i ไปยังจุด j มีค่าเป็ น 1 เมื่อมีการเดินทางจากจุด i ไปยังจุด j และ cij คือ ค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางจากจุด i ไปยังจุด j ในตัวแบบนี ้มีสมมุตฐิ านว่าค่าใช้ จา่ ยการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมีคา่
เท่ากัน
การปรับปรุงเส้ นทางการเดินรถเก็บขยะทัว่ ไปใช้ โปรแกรม VRP Spreadsheet Solver (ณัฐณิชา
รุ่งโรจน์ชชั วาล อินทุอร ศรี สว่าง วนัฐฌพงษ์ คงแก้ ว, 2559) ในรูปแบบปั ญหา MTSP เพื่อให้ มีระยะทางขนส่งที่
สั ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น งานวิจยั นี ้ใช้ โปรแกรม VRP Spreadsheet Solver มาปรับปรุงเส้ นทางรถเก็บขยะ
ทัว่ ไป 3 กรณี คือ กรณีใช้ รถเก็บขนขยะ 4 คัน 3 คัน และ 2 คัน จากนันท
้ าการเปรี ยบเทียบระยะทางของแต่ละ
กรณี
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
เส้ นทางในการขนขยะทั่วไปในโรงพยาบาลมหาสารคามในปั จจุบันมี 4 เส้ นทาง ใช้ พนักงานขนขยะ
เส้ นทางละ 1 คน ปริมาณความจุสงู สุดของรถเข็นเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อคัน พนักงานได้ รับค่าแรงวันละ 300 บาท
พนักงานจะเก็บขยะวันละ 3 เที่ยว คือ ช่วงเช้ าเวลา 06:00 น. - 07:00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13:00 น. - 14:00 น. ช่วง
เย็นเวลา 16:00 น. - 17:00 น. เริ่ มต้ นจากจุดจอดรถเก็บขยะทัว่ ไปไปยังจุดรับขยะทัง้ หมด 15 จุด แต่ละจุดใช้
เวลาในการจัดเก็บขยะโดยเฉลี่ย 5 นาทีระยะทางระหว่างจุดรับขยะแสดงดังตารางที่ 1 และข้ อมูลการจัดเส้ นทาง
รถเก็บขยะทัว่ ไปในปั จจุบนั แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ระยะทางระหว่างจุดรับขยะ (เมตร)

ตารางที่ 2 ข้ อมูลการจัดเส้ นทางรถเก็บขยะทัว่ ไปในปั จจุบนั
รถคันที่

เส้ นทาง

ระยะทาง
(เมตร)

เวลาในการจัดเก็บ
(นาที)

1

จุดจอด (0)->5->6->7->8->จุดจอด(0)

1,510

20

2

จุดจอด (0)->9->10->จุดจอด(0)

1,460

10

3

จุดจอด(0)->1->2->3->4->จุดจอด(0)

450

20

4

จุ ด จอด(0) ->11->12->13->14->15->จุ ด
จอด(0)

740

รวม

4,160

889

25
75
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ภาพที่ 1 แสดงเส้ นทางของรถขยะในปั จจุบนั
การปรับปรุงเส้ นทางรถเก็บขยะทัว่ ไปด้ วยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver แสดงในภาพที่ 2 และ
ข้ อมูลการปรับปรุงเส้ นทางรถเก็บขยะทัว่ ไปกรณี 2 คัน 3 คัน และ 4 คัน แสดงในตารางที่ 3 4 และ 5 ตามลาดับ

ภาพที่ 2 การตั ้งค่าโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver
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ตารางที่ 3 การจัดเส้ นทางด้ วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 2 คัน
รถคันที่
เส้ นทาง
ระยะทาง
(เมตร)

เวลาในการจัดเก็บ
(นาที)

1

0->3->1->2->11->12->15->14->13->0

832

40

2

0->4->5->6->7->8->9->10->0

849

35

1,648

75

รวม

ภาพที่ 5 การจัดเส้ นทางด้ วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 2 คัน
ตารางที่ 4 การจัดเส้ นทางด้ วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 3 คัน
รถคันที่

ระยะทาง
(เมตร)

เส้ นทาง

เวลาในการจัดเก็บ
(นาที)

1

0->15->14->13->12->11->0

544

25

2
3

0->1->2->4->3->0
0->5->6->7->8->9->10->0

384
720
1,648

20
30
75

รวม
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ภาพที่ 4 การจัดเส้ นทางด้ วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 3 คัน
ตารางที่ 5 การจัดเส้ นทางด้ วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 4 คัน
รถคันที่

ระยะทาง
(เมตร)

เส้ นทาง

1

0->15->14->13->12->11->0

2
3
4

0->4->6-->5->3->0
0->8->9->10->0
0->1->2->7->0

รวม

เวลาในการจัดเก็บ
(นาที)

544

25

563
685
668
2,460

20
15
15
75

ภาพที่ 5 การจัดเส้ นทางด้ วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 4 คัน
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
เมื่อเปรี ยบเทียบระยะทางและประสิทธิภาพในด้ านค่าใช้ จ่ายของการจัดเส้ นทางรถเก็บขยะ ระหว่างวิธี
เดิมกับการจัดเส้ นทางด้ วยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver ในรูปแบบ MTSP ได้ ผลดังนี ้
วิธีเดิม มีระยะทางรวมเท่ากับ 4,160 เมตรต่อวัน และมีค่าใช้ จ่ายในการจ้ างพนักงาน 4 คน คนละ 300
บาท รวมค่าใช้ จ่ายทังหมดเท่
้
ากับ 1,200 บาทต่อวัน
กรณี รถขนขยะ 2 คัน มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,681 เมตรต่อวัน ลดลงจากวิธีเดิม 2,479 เมตรต่อวัน
(ร้ อยละ 59.59) และมีค่าใช้ จ่ายในการจ้ างพนักงาน 2 คน คนละ 300 บาท รวมค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดเท่ากับ 600
บาทต่อวัน
กรณีรถขนขยะ 3 คัน มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,648 เมตรต่อวัน ลดลงจากวิธีเดิม 2,512 เมตรต่อวัน
(ร้ อยละ 60.38) และมีค่าใช้ จ่ายในการจ้ างพนักงาน 3 คน คนละ 300 บาท รวมค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดเท่ากับ 900
บาทต่อวัน
กรณี รถขนขยะ 4 คัน มีระยะทางรวมเท่ากับ 2,460 เมตรต่อวัน ลดลงจากวิธีเดิม 1,700 เมตรต่อวัน
(ร้ อยละ 40.86) และมีค่าใช้ จ่ายในการจ้ างพนักงาน 4 คน คนละ 300 บาท รวมค่าใช้ จ่ายทังหมดเท่
้
ากับ 1,200
บาทต่อวัน
จากผลการวิจยั พบว่าการจัดเส้ นทางกรณีใช้ รถขนขยะ 3 คัน เป็ นวิธีการที่มีระยะทางรวมสั ้นที่สดุ โดยมี
ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างพนักงาน 900 บาทต่อวัน แต่หากเลือกกรณี ใช้ รถขนขยะ 2 คัน ซึ่งมีระยะทางรวม 1,681
เมตรต่อวัน ซึง่ มีระยะทางมากกว่ากรณีใช้ รถขนขยะ 3 คัน เท่ากับ 33 เมตรต่อวัน แต่สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการ
จ้ างพนักงานลดลง 300 บาทต่อวัน ดังนัน้ จึงเสนอแนะผู้บริหารโรงพยาบาลให้ ใช้ กรณีใช้ รถขนขยะ 2 คัน จะช่วย
ลดค่าใช้ จ่ายได้ มากและสามารถนาพนักงานอีก 2 คน ไปทางานอื่นที่มีความจาเป็ นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงพยาบาล มหาสารคาม ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการทางานวิจยั ครัง้ นี ้ และขอบคุณสาขา
วิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สนับสนุนงบประมาณ
เอกสารอ้ างอิง
ณัฐณิชา รุ่งโรจน์ชชั วาล, อินทุอร ศรี สว่าง และวนัฐฌพงษ์ คงแก้ ว. (2559). การประยุกต์ใช้ ปัญหาการจัด
เส้ นทางการเดินรถสาหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่. วารสารไทยการวิจยั ดาเนิ นงาน, 4(2), 18-31.
ประภาพรรณ เกษราพงศ์. (2558). การจัดเส้ นทางการเดินรถขนส่งสินค้ าของบริษัทแปรรูปอาหารขนาดย่อม โดย
ใช้ ตวั แบบการจัดเส้ นทางยานพาหนะ. วิ ศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 5(2), 39-55.
เพชรายุทธ แซ่หลี. (2560). การจัดเส้ นทางการขนส่งน ้าดืม่ โดยใช้ การโปรแกรมเชิงเส้ น กรณีศกึ ษา ห้ างหุ้นส่วน
จากัด รัศมี 2015. วารสารวิ ชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏลาปาง, 10(2),
48-59.
893

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

Tolga, B. (2005). The Multiple Traveling Salesman Problem: An Overview if Formulations and Solution
Procedures. Omega, 34, 209-219.

894

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอ่ มิ สุข พืน้ ที่บ้านชาด
ตาบลบ้ านยวด อาเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี
Management System for Happy Moo Kham Community Enterprise Ban Chad Area
Ban Yuad Subdistrict, Sangcom District Udon Thani Province
รจนา ทีฆะสุข1* วราพร กรีเทพ2 อรสา บาบุญ3 ปาจารี มะณีชม4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1,2,3,4
*Corresponding author: E-mail: 62000427117@udru.ac.th

บทคัดย่ อ
วิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาและความต้ องการของเจ้ าของวิสาหกิจในการ
พัฒ นาระบบ 2) เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ อกแบบและพัฒ นาระบบที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ3) เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแคบหมู
อิ่มสุข ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และ นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 43 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปั ญหาและความต้ องการรู ปแบบ
ระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจฯ คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และแบบประเมินประสิทธิภาพของผลการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา และสถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีความต้ องการระบบที่
สามารถจัดการด้ านสินค้ า ด้ านลูกหนี ้ ด้ านบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทังนี
้ ้ได้ พฒ
ั นาระบบที่ม่งุ เน้ นความสามารถของ
ระบบตามความต้ องการในเรื่ อง การผลิตสินค้ า การขายสินค้ า การรับคืนสินค้ า จัดการรายรับ-รายจ่าย และการ
จัดการลูกหนี ้ และผู้ใช้ ระบบได้ ประเมินประสิทธิ ภาพด้ านการออกแบบระบบ ในส่วนนาเข้ าข้ อมูล และส่วน
นาเสนอข้ อมูล โดยมีประสิทธิภาพในระดับมาก (X̅= 4.43, S.D. = 0.43)
คาสาคัญ: ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข; วิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข
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Abstract
The objectives of this research paper were 1) to study the problems and needs of enterprise
owners in system development, 2) to analyze, design and develop a system that conforms to the
needs, 3) to assess the efficiency of the management system for community enterprises in happy
districts The sample group was members of the Moo Satsuk Community Enterprise. Information
technology specialists from the field of business computers and system developers from the field of
business computers A total of 43 people were used. The tool used was a questionnaire on problems
and needs of the enterprise management system. System Analysis and Design Guide and an
evaluation form for the results of system analysis and design. perform data analysis by analyzing the
content The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. The
results showed that entrepreneurs need a system that can manage products, accounts receivable,
income-expense accounts. The system has been developed that focuses on the ability of the system
according to the needs Product manufacturing, merchandising, return of goods Manage incomeexpenses and debtor management And users of the system evaluated the efficiency of the system
design. in the data import section and information presentation with a high level of efficiency (X̅= 4.43,
S.D. = 0.43).
Keywords : Management System for Happy Moo Kham Community Enterprise; Happy Moo Kham
Community Enterprise
บทนา
ปั จจุบันทางวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขมีกระบวนการจัดจาหน่าย ขายส่ง ขายปลีก กลุ่มลูกค้ าคือ
บุคคลที่มารับไปขายจากตัวเมือง ร้ านค้ า ร้ านส้ มตา ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่ม คือ น ้าพริ ก 2 สูตร คือ น ้าพริ ก
สูตรข่า น ้าพริ กสูตรซอสมะขาม Snack มี 2 รส คือ รสหม่าล่า รสบาร์ บีคิว แคบหมูมี 2 แบบ คือ หมูกระจก หมู
กรอบแก้ ว ทางกลุ่มใช้ วิธีการเก็บบันทึกข้ อมูลลงสมุดบัญชี การสืบค้ นจะใช้ วิธีการเปิ ดค้ นหาจากสมุดบัญชี
รายการการซื ้อวัตถุดิบจะถูกบันทึกลงสมุดบัญชี จากกระบวนการเก็บบันทึกข้ อมูลดังกล่าว ทาให้ ข้อมูลสูญหาย
คานวณรายการสินค้ าผิดพลาด และไม่สามารถสรุปข้ อมูลได้ ทนั ทีที่ต้องการ กระบวนการและปั ญหาดังกล่าวทาง
เจ้ าของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขจึงได้ มีความต้ องการระบบสารสนเทศมาสนับสนุนในการดาเนินงาน ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงได้ นาสารสนเทศมาสนับสนุนและออกแบบระบบทีม้ ุงเน้ นในเรื่ อง การดาเนินงานในการเก็บข้ อมูล และ
การคานวณการขาย การจัดเก็บข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ ตอบโจทย์เจ้ าของกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2012 และโปรแกรม Microsoft Access 2012 เข้ า มาช่ ว ยในการ
คานวณ ใช้ วงจรการพัฒนาระบบ SDLD ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ จากปั ญหาและความต้ องการรู ปแบบระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขดังกล่าว จึงมี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้คือ 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาและความต้ องการของเจ้ าของวิสาหกิจ
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ในการพัฒนาระบบ 2. เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบที่สอดคล้ องกับความต้ องการ 3.เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข พื ้นที่บ้านชาด ตาบลบ้ านยวด อาเภอสร้ างคอม
จังหวัดอุดรธานี โดยได้ มีการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องจาก สุภัสสรา เสาแก้ ว อรรถพล ชัยชูเชิด และ
นิรินธน์ ชุนหจันทร์ (2560) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้
พัฒนาระบบร้ านขายอะไหล่รถยนต์ เพื่ออานวยความสะดวก และช่วยลดความผิดพลาด ซ ้าซ้ อนของข้ อมูล ใน
การทางาน ผู้พัฒนาใช้ โปรแกรมMicrosoft Visual Studio 2012 ในการพัฒนา และโปรแกรม Microsoft SQL
Server 2008 R2ในการจัดการฐานข้ อมูล และได้ ศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาของมะลิสา สมรฤทธิ์ สุปัญญา ดอก
สันเทียะ และชนัมพร รัตนาภิรมย์ (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม ที่ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หารจัดการสต็อกเครื่ องเซิฟเวอร์ บริ ษัทโปรอิมเมจฯ จากัด เพื่อจัดเก็บข้ อมูลอุปกรณ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง ผู้พฒ
ั นาใช้ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ใน
การพั ฒ นาและโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจั ด การฐานข้ อมู ล รวมทั ง้ ได้ ศึ ก ษา
กระบวนการพัฒนาระบบจากแนวคิด วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ
การแบ่งขันตอนกระบวนการพั
้
ฒนาระบบงาน หรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย เพื่อช่วยแก้ ปัญหาทางธุรกิจ
หรื อตอบสนองความต้ องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานันอาจเป็
้
นการพัฒนาระบบใหม่หรื อการปรับปรุง
ระบบเดิมให้ ดีขึน้ ก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็ น 7 ขัน้ ตอน ดังนี ้ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562) 1. การ
ค้ นหาปั ญหา (Problem Recognition) เป็ นการทาความเข้ าใจกับปั ญหาที่แท้ จริ งของผู้ใช้ ระบบพร้ อมทังศึ
้ กษา
ความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาระบบ เพื่อกาหนดความต้ องการของผู้ใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป
2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เป็ นการจัดทาแบบจาลองกระบวนการของการออกแบบและ
พัฒนาระบบคานึงถึงความพร้ อมด้ านเครื่ องมือ ด้ านบุคลากร ความคุ้มค่าในด้ านเวลาและค่าใช้ จ่าย มาให้ ผ้ ใู ช้
ระบบได้ ตรวจสอบความเป็ นไปได้ เพื่อตัดสินใจดาเนินงาน 3. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการศึกษาระบบงาน
เดิม ศึกษาออกแบบระบบงานใหม่ตามความต้ องการของผู้ใช้ นาสู่วิเคราะห์มาเขียนเป็ นแผนภาพผังงานระบบ
(System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้ อมูล (Data Flow Diagram) 4. การออกแบบ (Design) เป็ นการ
ออกแบบกระบวนการทางานออกแบบรายงานเอกสารรูปแบบการรับข้ อมูลทางจอภาพและการประสานกับผู้ใช้
ตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ5. การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็ นการนาสิ่งที่ออกแบบไว้
มาพัฒนาเป็ นโปรแกรม ตลอดจนทาการทดสอบการทางานของโปรแกรม และทาการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น
ก่อนจะนาไปติดตั ้งและใช้ งานต่อไป 6. การติดตั ้ง (Implementation) เป็ นการดาเนินการติดตั ้งระบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้ ระบบ 7. การซ่อมบารุ งระบบ (System Maintenance) นาผลการประเมินและ
ข้ อเสนอแนะ มาดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขระบบในส่วนต่างๆ เพื่อให้ ได้ ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ
ขอบเขตงานวิจัย ซึ่งจากแนวคิดการดาเนินงานข้ างต้ นผู้วิจัยเชื่อมั่นว่างานวิจยั ครัง้ นี ้จะสร้ างประโยชน์ ในการ
ดาเนินกิจการธุรกิจที่สามารถช่วยจัดการ ลดระยะเวลาในการค้ นหาข้ อมูล สามารถช่วยจัดเก็บข้ อมูลต่างๆเพื่อ
ป้องกันการสูญหายได้ ซึง่ จะสามารถทาให้ วิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขมีการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
(System Development Life Cycle : SDLC)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
:

(Problem Recognition)
(Feasibility Study)
(Analysis)
(Design)
(Development & Test)
(Implementation)
(System Maintenance)
,2562

1.
2.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
อุปกรณ์ และวิธกี าร
1.โปรแกรม Microsoft Access 2012 ใช้ สาหรั บการจัด การฐานข้ อ มูล ช่ ว ยให้ ร ะบบบริ หารจัดการ
จัดการขายสินค้ าแคบหมูเป็ นระเบียบมากขึ ้น มีฐานข้ อมูลที่ชดั เจน
2.โปรแกรม Microsoft Visual basic 2012 ใช้ ในการออกแบบหน้ าจอที่สามารถเข้ าใจง่ายโดยมีปมุ่
เพิ่ม ลบ แก้ ไขข้ อมูลอย่างเห็นได้ ชดั สะดวกในการใช้ งาน ยังสามารถคานวณได้ แม่นยา สามารถดู ข้อมูลลูกค้ า
พนักงาน และออกรายงานได้ อีกทังผู
้ ้ ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูลภายหลังได้ จากข้ อมูลในระยะเวลาที่รวดเร็ว
กลุ่มตัวอย่ าง
2.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขจานวน 10 คน
2.2 ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจานวน 9 คน
2.3 นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จานวน 30 คน และได้ กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ
จานวน 24 คน จากตาราง R.V krejcie และ D.W moegan
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามปั ญหาและความต้ อ งการรู ปแบบระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข
พื ้นที่บ้านชาด ตาบลบ้ านยวด อาเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี
2. คู่มือการพัฒนาระบบ (คู่มือการทางานสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ, 2563)
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3. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข พืน้ ที่บ้ านชาด
ตาบลบ้ านยวด อาเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี ้
1. การค้ นหาปั ญหา (Problem Recognition) คือการศึกษาปั ญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่ม
สุข ในการดาเนินกิจการมีปัญหาใดบ้ าง เช่น ปั ญหาในการสั่งซื ้อและรับเข้ าวัตถุดิบ การสั่งซื ้อจะต้ องเขียนใส่
กระดาษเพื่อส่งให้ กบั บริษัทที่สงั่ ซื ้อ เป็ นต้ น
2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เป็ นการคานึงถึงด้ านการเดินทาง ด้ านเครื่ องมือ
ด้ านบุคลากร ความคุ้มค่าในด้ านเวลาและค่าใช้ จ่าย ที่จะพัฒนาระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่ม
สุข
3. การวิเคราะห์ (Analysis) ในรู ปแบบของ Flowchart ที่นาเสนอถึงกระบวนการทางานในระบบเดิม
และมีการทางานสู่การออกระบบใหม่ วิเคราะห์ออกมาเป็ นแผนภาพผังงานระบบ (System Flowchart) และทิศ
ทางการไหลของข้ อมูล (Data Flow Diagram)
4. การออกแบบ (Design) เป็ น การออกแบบหน้ า จอให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการผู้ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นคาถามปลายเปิ ด ซึง่ เปิ ดกว้ างให้ ผ้ ใู ช้ งานระบบและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับระบบประเมิน
5. การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็ นการนาผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่
ผู้ใช้ ระบบประเมินแล้ วมาใช้ ในการพัฒนาระบบ โดยการพัฒนาระบบในครัง้ นี ้ได้ ใช้ โปรแกรม Microsoft Access
2012 ในการเก็บข้ อมูล และ Microsoft Visual Basic 2012 ในการเขียนโปรแกรม และทาการทดสอบการทางาน
ของโปรแกรม แก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น ก่อนจะนาไปติดตั ้งให้ กบั วิสาหกิจฯ
6. การติดตั ้ง (Implementation) เป็ นการดาเนินการติดตั ้งระบบ พร้ อมทัง้ คู่มือการใช้ งานของระบบ
วิสาหกิจฯ ประเมินประสิทธิภาพและข้ อเสนอแนะของระบบจากผู้ใช้ งานระบบ
7. การซ่ อ มบ ารุ ง ระบบ (System Maintenance) เป็ น การน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ มา
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขระบบ เพื่อให้ ได้ ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ นส่วนศึกษาความต้ องการรูปแบบการใช้ งานของระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ
และพัฒนาระบบฯ ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี วิเคราะห์เนื ้อหา สาหรับการศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบ
ฯ ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิจยั ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบ
โปรแกรมบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข ดังนี ้
4.51 – 5.00 มีประสิทธิภาพระดับมากที่สดุ
3.51 – 4.50 มีประสิทธิภาพในระดับมาก
2.51 – 3.50 มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 มีประสิทธิภาพในระดับน้ อย
1.01 – 1.50 มีประสิทธิภาพในระดับน้ อยที่สดุ
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปั ญหาและความต้ องการของเจ้ าของวิสาหกิจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้ านค้ า
ปลีกแคบหมู พื ้นที่บ้านชาด ตาบลบ้ านยวด อาเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี
ด้ านปั ญหาและความต้ องการระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกแคบหมู พบว่ากลุ่มตัวอย่างของร้ านค้ า
ปลีกแคบหมูจานวน 10 คน ด้ านท่านมีระบบสารสนเทศในการจัดการด้ านการขายหรื อไม่ ส่วนใหญ่เลือกตอบ
ไม่มี จานวน10 คน ด้ านการขายสินค้ ามีปัญหาในเรื่ องใดบ้ าง ส่วนใหญ่ใช้ การจดบันทึก จานวน 9 คน รองลงมา
ทาบิลขายที่เป็ นลูกหนี ้หาย จานวน 1 คน) ด้ านการสัง่ ซื ้อและรับเข้ าวัตถุดิบท่านมีปัญหาอย่างไรบ้ าง ส่วนใหญ่
เขียนใส่กระดาษสัง่ ซื ้อสินค้ า จานวน 7 คน รองลงมาการผลิตแต่ละครัง้ วัตถุดิบไม่พอแต่การผลิตขาย จานวน 3
คน ด้ านการรับคืนสินค้ ามีปัญหาอย่างไรบ้ าง ส่วนใหญ่เปลี่ยนคืนสินค้ ามีกลิ่นหืน จานวน 6 คน รองลงมาเป็ น
แตกหัก เสียผลกาไรในการคืนสินค้ า จานวน 4 คน ด้ านรายรับ-รายจ่ายมีปัญหาอย่างไรบ้ าง ส่วนใหญ่จดใส่สมุด
บันทึก จานวน 10 คน
2. ผลการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
แผนผังบริ บทเป็ นการออกแบบในระดับสูงโดยแผนภาพ เพื่อแสดงให้ เห็นภาพของระบบ ขันตอนการ
้
ทางานความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในระบบกับสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องรวมถึงเหตุการณ์ หรื อกระบวนการที่
เกิดขึ ้นในระบบ ดังนี ้

-

0.0

-

ภาพที่ 2 แผนผังบริบท
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จากภาพที่ 2 แสดงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในระบบ ในส่วนเจ้ าของกิจการสามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูล
พื ้นฐาน จัดการสัง่ ซื ้อและรับเข้ า จัดการผลิตสินค้ า จัดการขายสินค้ า จัดการรับคืนสินค้ า จัดการรายรับ -รายจ่าย
ออกรายงาน ในส่วนลูกค้ า ลูกค้ าสัง่ ซื ้อจะได้ ใบเสร็จ ในส่วนบริษัท เจ้ าของกิจาการจะทาการสัง่ ซื ้อวัตถุกบั บริษัท
ในส่วนสมาชิกจะทาการผลิตสินค้ าตามที่ลกู ค้ าออเดอร์ มา

ภาพที่ 3 แสดงถึงหน้ าจอหลัก
จากภาพที่ 3 แสดงถึงหน้ าหลักในการทางาน มีการทางานในส่วน ข้ อมูลพืน้ ฐาน จัดการสั่งซื ้อและ
รับเข้ า จัดการผลิตสินค้ า จัดการขายสินค้ า จัดการรับคืนสินค้ า จัดการรายรับ -รายจ่าย การออกรายงาน และ
ออกจากระบบ

ภาพที่ 4 แสดงข้ อมูลพื ้นฐานข้ อมูลสินค้ า
จากภาพที่ 4 แสดงหน้ าจอข้ อมูลพื ้นฐานหน้ าข้ อมูลสินค้ า ที่จะสามารถค้ นหาชื่อสินค้ า แสดงราคาทุน
ราคาขาย วันที่หมดอายุ และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลได้
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ภาพที่ 5 แสดงหน้ าจอการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
จากภาพที่ 5 แสดงหน้ าจอสั่งซือ้ วัตถุดิบ ในสามารถค้ นหาบริ ษัท รหัสวัตถุดิบ โดยค้ นหาจากรหัส
หน้ าจอจะแสงดรายละเอียดของข้ อมูล สามารถเพิ่มรายการสินค้ าได้ หลายรายการ หรื อ ลบรายการที่เพิ่มไปใน
การสัง่ ซื ้อ คานวณราคารวมสินค้ า บันทึกการสัง่ ซื ้อและสัง่ พิมพ์ใบสัง่ ซื ้อได้

ภาพที่ 6 แสดงหน้ าจอการรับเข้ าวัตถุดิบ
จากภาพที่ 6 แสดงหน้ าจอการรับเข้ าวัตถุดิบ โดยมีการค้ นหากการสัง่ ซื ้อการากขายสินค้ า และตรวจรับ
วัตถุดิบที่รับเข้ าตามจานวนที่รับจริง สามารถแก้ ไข ลบ และบันทึก
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ภาพที่ 7 แสดงหน้ าจอกการขายสินค้ า
จากภาพที่ 7 แสดงหน้ าจอการขายสินค้ าในส่วนการค้ นหาลูกค้ าจากรหัสลูกค้ า สามารถเลือกสินค้ าได้
หลายรายการ มีการรับเงินเข้ าและสามารถคิดเป็ นเงินทอนได้ อตั โนมัติ

ภาพที่ 8 แสดงหน้ าจอรายงานการขายสินค้ า
.
จากภาพที่ 8 แสดงหน้ าจอรายงานการขายสินค้ า ซึง่ สามารถเลือกวันที่ ที่จะออกรายงานได้ รายงานจะ
แสดงรายงานการขายสินค้ าทังหมดในช่
้
วงวันที่ ที่เลือก และสามารถรวมเงินที่ได้ ทงหมดจากขายในช่
ั้
วงวันที่ที่เรา
เลือก
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขฯ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ระดับประสิทธิภาพด้ านการออกแบบส่วนนาเข้ าข้ อมูล และด้ านส่วนนาเสนอข้ อมูล ของ
ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขฯ
รายการประเมินประสิทธิภาพ
ระดับประสิทธิภาพ
S.D
X
ผลการออกแบบระบบ
1.ด้ านการออกแบบส่วนนาเข้ าข้ อมูล
ม
-หน้ าจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน
4.61
.556
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
-หน้ าจัดการสัง่ ซื ้อสินค้ า
4.58
.502
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
-หน้ าจอรับเข้ าวัตถุดิบ
4.58
.561
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
-หน้ าจอจัดการผลิตสินค้ า
4.45
.564
มีประสิทธิภาพมาก
-หน้ าจอจัดการขายสินค้ าหน้ าร้ าน
4.55
.564
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
-หน้ าจอค้ นหาคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
4.30
.585
มีประสิทธิภาพมาก
-หน้ าจอจัดการส่งสินค้ า
4.39
.556
มีประสิทธิภาพมาก
-หน้ าจอจัดการลูกหนี ้
4.48
.506
มีประสิทธิภาพมาก
-หน้ าจอรับคืนสินค้ าสินค้ า
4.45
.564
มีประสิทธิภาพมาก
-หน้ าจอจัดการรายรับรายจ่าย
4.45
.617
มีประสิทธิภาพมาก
-หน้ าจอออกรายงาน
4.45
.617
มีประสิทธิภาพมาก
2.ด้ านการออกแบบส่วนนาเสนอข้ อมูล
-รายงานข้ อมูลลูกค้ า
4.48
.508
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลสินค้ า
4.42
.508
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลประเภทสินค้ า
4.42
.561
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลบริษัท
4.48
.408
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลวัตถุดบิ
4.52
.566
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
-รายงานข้ อมูลสัง่ ซื ้อและรับเข้ าวัตถุดิบ
4.42
.502
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลการผลิตสินค้ า
4.36
.653
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลการขายสินค้ า
4.48
.566
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลลูกหนี ้
4.45
.564
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลรับคืนสินค้ า
4.42
.561
มีประสิทธิภาพมาก
-รายงานข้ อมูลรายรับ-รายจ่าย
4.52
.566
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
รวม
4.43
.430
มีประสิทธิภาพมาก
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ตารางที่ 1 แสดงตารางรายการประเมินความสอดคล้ องด้ านการออกแบบส่วนนาเข้ าข้ อมูล และด้ าน
ส่วนนาเสนอข้ อมูล
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข
พืน้ ที่บ้านชาด ตาบลบ้ านยวด อาเภอสร้ างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มีประสิทธิภาพมาก
(X̅= 4.43, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ด้ านการออกแบบส่วนนาเข้ าข้ อมูล หน้ าจัดการข้ อมูล
พื ้นฐาน หน้ าจัดการสัง่ ซื ้อสินค้ าหน้ าจอรับเข้ าวัตถุดิบ หน้ าจอจัดการขายสินค้ าหน้ าร้ านผู้ประเมินมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามลาดับ ด้ านการออกแบบส่วนนาเสนอข้ อมูล รายงานข้ อมูลวัตถุดิบ
และรายงานข้ อมูลรายรับ-รายจ่ายผู้ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาปั ญหาและความต้ องการของเจ้ าของวิสาหกิจในการพัฒนาระบบพบว่ามีปัญหาหลัก
คือ การสั่งซื ้อและรับเข้ าวัตถุดิบ การผลิต การขายสินค้ า ลูกหนี ้ รายรับ -รายจ่าย และมีความต้ องการระบบที่
สามารถจัดการกับงานขายสินค้ า งานรับคืนสินค้ า และงานลูกหนี ้ โดยผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ
โดยมุ่งเน้ นความสามารถของระบบใน การขายสินค้ า การรับคืนสิน ค้ าซึ่งสอดคล้ องกับงานมะลิสา สมรฤทธิ์ สุ
ปั ญ ญา ดอกสัน เที ยะ และชนัม พร รั ต นาภิ ร มย์ (2559)ในการจัดเก็ บสต๊ อ กสิ น ค้ า และการจัดการลูกหนีท้ ี่
สอดคล้ องสุภสั สรา เสาแก้ ว อรรถพล ชัยชูเชิด และนิรินธน์ ชุนหจันทร์ (2560) เพื่ออานวยความสะดวก และช่วย
ลดความผิดพลาด ซ ้าซ้ อนของข้ อมูล ลูกหนี ้ และใช้ หลักการทางาน SDLC (System Development Life Cycle)
ในการพัฒนาระบบใหม่หรื อการปรับปรุงระบบเดิมให้ ดีขึ ้น ตามแนวทางของ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562)
ซึ่งผลจากการประเมินประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข ฯพบว่ามีประสิทธิภาพใน
ระดับมาก (X̅= 4.43, S.D. = 0.43) ทังนี
้ ้เป็ นเพราะ ทางผู้วิจยั เป็ นผู้ทดสอบ และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาระบบช่วยตรวจสอบ โดยมีการปรับแก้ ไขให้ ตรงตามผู้ประเมิน และนาไปให้ ผ้ ใู ช้ งานระบบได้ ใช้ งานจริง
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การวิจยั พัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข พื ้นที่บ้านชาด ตาบลบ้ านยวด อาเภอ
สร้ างคอม จังหวัดอุดรธานีครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาความต้ องการรูปแบบระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าปลีกแคบหมูอิ่มสุข ได้
ดาเนินงานตามกระบวนการ SDLC 7 ขัน้ ตอน โดยจะใช้ โปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 2012 และ
โปรแกรม Microsoft Access 2012 ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ ระบบที่จะพัฒนาขึน้ มีประสิทธิ ภาพสามารถ
สนับสนุนการทางานให้ แก่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุชนแคบหมูอิ่มสุขทังในด้
้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน เรื่ องการ
จัดการข้ อมูลลูกค้ า เรื่ องการจัดการข้ อมูลสินค้ า การสัง่ ซื ้อและรับเข้ าวัตถุดิบ การขาย การออกรายงาน ในเรื่ อง
จัดการบันทึกข้ อมูล โดยการดาเนินงานในแต่ละด้ านสามารถ เพิ่ม แก้ ไข ลบ ค้ นหา และออกรายงานที่เกี่ยวข้ อง
ได้ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยระบบมีการกาหนดสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ระบบ มีปมเมนู
ุ่
ที่ชดั เจน สะดวกต่อการใช้ งาน ซึ่งจะทาให้
เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพและสร้ างความสะดวกในการดาเนินงานขององค์กรยิ่งขึ ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. สามารถนาหลักการจัดการฐานข้ อมูล (Database Management) มาใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูลรวบรวม
ไว้ ที่ศนู ย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ ของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ ้าซ้ อนของข้ อมูล
2. ใช้ เครื่ องมือในการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ สังเกต เพื่อให้ ได้ ซึ่งข้ อมู ลที่เป็ นความ
จริงและถูกต้ อง
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ระบบบริหารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ & ฟ้ า ออนไลน์
Ban Farm Mushroom Toahu & Fa Online Management System
เจนจิรา สีแสด1* วราพร กรีเทพ2 ปรีญาพรรณ ปั ดแสง3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี1 ,2,3
*Corresponding author: Email: 62000427114@udru.ac.th*
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้า
ออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการขายสินค้ าให้ มีหลากหลายช่องทาง และเพื่อประเมินความสอดคล้ องของระบบ
บริหารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้า 28 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 9 คน ใช้ วิธีคดั เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ครัง้ นี ้
ประกอบด้ วย 1) ลงพืน้ ที่ทาการศึกษาปั ญหาการของระบบเดิม 2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒ นาระบบ 3) แบบประเมิน ประสิ ท ธิ ภาพของระบบ ซึ่ง ใช้ การวิเ คราะห์ ข้อ มูลแบบเนื อ้ หา และใช้ สถิติในการ
วิเคราะห์ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบตามวงจรพัฒนาระบบ
SDLC โดยใช้ โปรแกรมภาษา Visual Studio Code ในการสร้ างเว็บไซต์ โปรแกรม Xampp ในการจัดการฐานข้ อมูล
และโปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบรู ปภาพ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ ระบบต้ องการรู ปแบบระบบ ที่
สามารถสนับสนุนการทางานใน ด้ านจัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.793 ด้ านจัดการงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.565 ด้ านออกรายงาน มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557 และหลังจากพัฒนาระบบที่สอดคล้ องกับความต้ องการ ได้
ประเมินประสิทธิภาพการทางานจากผู้ใช้ ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทางานระดับมากทุกด้ าน
คาสาคัญ: ระบบบริหารจัดการ; การพัฒนาระบบ; เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
The objectives of this research are to analyze and design a management system for Tofu & Fah
Mushroom Farm House online to develop a sales management system to have a variety of channels. And
to assess the consistency of the Tofu & Fah Mushroom Farm House Management System online, the
population and sample groups were: Tofu & Fa Mushroom Farming Group, 28 people, 9 information
technology experts, using a specific selection method. research tools This time consisted of 1) Field trips
to study the problems of the existing system 2) Document form for study, analysis, design and development
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of the system 3) System performance evaluation form which uses content analytics and use statistics for
analysis such as mean and standard deviation. by analyzing, designing and developing the system
according to the SDLC system development cycle Using Visual Studio Code to create websites, Xampp to
manage databases and Adobe Photoshop to design images. The results of the study revealed that system
users prefer the system style. that can support the work in basic information management The mean was
4.19 standard deviation was 0.793 in terms of sales management. The mean is 4.43 and the standard
deviation is 0.565 side of the report The mean was 4.36 standard deviation was 0.557 and after developing
a system that meets the requirements Has evaluated the performance of the system users. It was found
that the system had a high level of efficiency in all aspects.
Keywords: Management system; system development; information technology
บทนา
กลุ่มบ้ านฟาร์ มเห็ด เต้ าหู้&ฟ้า ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 บนเนื ้อที่กว่า 5 ไร่ ตั ้งอยู่ที่
บ้ านเลขที่ 238 หมู่ 16 บ้ านดงสัมพันธ์ ตาบลเพ็ญ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตก้ อนเห็ด
โดยซื ้อวัตถุดิบมามาผลิต และจาหน่ายก้ อนเห็ด และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้การเพาะเห็ด เก็บผลผลิตด้ วยตัวเอง โดยไม่มี
การจ้ างแรงงาน ได้ พบปั ญหา ดังนี ้ 1. ด้ านการเพาะปลูก คือ ไม่สามารถระบุรายละเอียดของการเพาะปลูกได้ ชดั เจน
เช่น วัน เวลาที่เพาะปลูกเห็ด 2. ด้ านบัญชีการเงิน คือ เนื่องจากเดิมระบบบัญชีมีเพียงบันทึกรายได้ ในรายวัน ราย
เดือนและรายปี แต่ไม่มีการบันทึกการคานวณหาต้ นทุนคงที่และต้ นทุนผันแปรในการผลิตแต่ละครัง้ 3. ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย คือ ยังมีการจัดจัดจาหน่ายเพียงช่องทางเดียว ทาให้ รูปแบบการจัดจาหน่ายยังไม่หลากหลาย จาก
ปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น กลุ่ม บ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้า มีความต้ องการได้ รับการสนับสนุน ด้ านการจัดจาหน่าย เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการขายในรูปแบบออนไลน์ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องการช่วยแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ม่งุ เน้ น
ในเรื่ อง วิเคราะห์และออกแบบระบบบริ หารจัดการฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ &ฟ้า ออนไลน์ พัฒนาระบบจัดการขายสินค้ าให้ มี
หลากหลายช่ อ งทาง และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบที่ พัฒ นาขึ น้ เกี ย รติ พ งษ์ อุ ด มธนะธี ร ะ (2562) โดยใช้
กระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) และใช้ โปรแกรม CSS ประกอบกับ Java
script และ HTML ในการพัฒนาระบบ ทัง้ นีไ้ ด้ ศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ธนกร สุวรรณโสภณ และคณะ (2560) ได้
พัฒนาระบบเว็บไซต์ขายสินค้ าไอทีออนไลน์ ทัง้ นีก้ ารออกแบบระบบเน้ นใช้ CSS ประกอบกับ Java script และ
HTML โดยได้ สร้ างขึ ้นเพื่อให้ ง่ายต่อการดูแล การอัพเดทข้ อมูลและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้ องการ มีการ
บันทึกช่วงเวลาที่เข้ าสู่ระบบ และทาการแก้ ไขได้ และได้ ศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมา เอกลักษณ์ รังสิกรรพุม (2560) ได้
พัฒนาระบบ ร้ านขายรองเท้ าออนไลน์ มีส่วนประกอบในการใช้ งาน 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ซื ้อ ส่วนของผู้ขาย และส่วน
ของผู้ดแู ลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบซื ้อ-ขายสินค้ ามือสองออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และ 3) ผล
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การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ งานที่มีต่อระบบซื ้อ-ขายสินค้ ามือสองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และ
ยังได้ ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบที่ผ่านมา ภัสสร จิตต์แข็ง และคณะ (2561) ได้ พัฒนาระบบซือ้ ขายสินค้ า
ออนไลน์ประเภทอุปกรณ์ทาเล็บแฟชัน่ ที่สามารถ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีระบบการซื ้อสินค้ าที่มีความ
ทันสมัย มีระบบการสมัครสมาชิกและมีการ Login เข้ าระบบเพื่อทาการสัง่ ซื ้อสินค้ า มีระบบซื ้อสินค้ าที่ใช้ งานได้ อย่าง
สะดวก จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้ องและโดยใช้ กนะบวนการพัฒนาระบบ SDLC ผู้วิจยั เชื่อมัน่ ว่า การ
พัฒนาระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นจะสามารถ สนับสนุนการทางานของบ้ านฟาร์ มเห็ ดเต้ าหู้&ฟ้า ในเรื่ องการขายออนไลน์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
ระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ & ฟ้า ออนไลน์ เป็ นงานวิจัยที่พัฒนาขึน้ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ซื ้อเป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา ซึ่งทาการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อใช้ สาหรับ
การออกแบบเว็บไซต์การซื ้อขายผลิตภัณฑ์ในช่องทางออนไลน์
กลุ่มตัวอย่ าง
1) สมาชิกฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ & ฟ้า อ.เพ็ ญ จ.อุดรธานี จานวน 28 คน
2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) แบบประเมินประสิทธิภาพ บ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้า ออนไลน์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื ้อหา และใช้ สถิติในการวิเคราะห์ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยพัฒนาแบบความสอดคล้ องเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน
แปรผลตามค่าเฉลี่ย ดังนี ้
ระดับคะแนน 5
มากที่สดุ
ระดับคะแนน 4
มาก
ระดับคะแนน 3
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
น้ อย
ระดับคะแนน 1
น้ อยททีส่ ดุ
ขัน้ ตอนวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี ้
1) กาหนดปั ญหา (Problem Definition): ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดประเด็น
ปั ญหา จากการสอบถามปั ญหาและความต้ องการรูปแบบการใช้ งานของระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&
ฟ้า ออนไลน์ จากผู้ประกอบการ และพนักงานบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้& ฟ้า
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2) การศึก ษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ท าการศึกษาความเป็ น ไปได้ ในด้ านเครื่ องมือที่ต้อง
นามาใช้ ในการพัฒนาระบบ ความพร้ อมด้ านบุคลากรผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้ งาน และความคุ้มค่า ในการพัฒนา
ระบบใหม่กบั ระยะเวลาดาเนินงาน
3) การวิ เคราะห์ (Analysis) น าข้ อ มูลที่ได้ จากขัน้ กาหนดปั ญหา มาใช้ ดาเนิ นการวิเคราะห์ ข้อ มูลและ
ออกแบบระบบงานใหม่ของระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้& ฟ้า ออนไลน์ ด้ วยแผนผัง (Flow Chart) และ
แผนภาพข้ อมูล (Data flow Diagram) กระบวนการขันตอนในระบบ
้
4) การออกแบบ (Design): นาข้ อมูลในขัน้ การวิเคราะห์ มาดาเนินการออกแบบลักษณะการทางานของ
ระบบ ออกแบบส่วนดาเนินงานของผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้ อมูล และออกแบบรูปแบบการใช้ งานระบบ
การใช้ ซอฟต์แวร์ ภาษา Visual code และฐานข้ อมูลใชโปรแกรม Xampp ในการออกแบบระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วม
ตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะ
5) การพัฒ นาและทดสอบ (Development & Test): ด าเนิ น การพัฒ นาระบบ จากการออกแบบที่ ไ ด้
ดาเนินงานไว้ และดาเนินงานทดสอบ ทดลองข้ อผิดพลาดของระบบ โดยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จนเสร็ จ
สมบูรณ์ ก่อนนาสู่การติดตั ้งใช้ งานจริง
6) การติดตั ้งและการใช้ งาน (Implement): ดาเนินการติดตั ้งระบบ และประเมินประสิทธิภาพของระบฯจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และพนักงานของบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้& ฟ้า ออนไลน์
7) บารุงรักษา (Maintenance): นาผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ มาดาเนินการปรับปรุง
แก้ ไขระบบในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผลการทดลองและอภิปราย
1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบบริ หารจัดการฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้ า ออนไลน์ พบว่าผู้ประกอบการ
และสมาชิก มีความต้ องการรูปแบบการใช้ งานระบบในด้ านการจัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ดาเนินการ
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยวางแผนดังนี ้ 1. โปรแกรมภาษา และโปรแกรมฐานข้ อมูล ที่เหมาะสาหรับการพัฒนา
ระบบ คือโปรแกรมภาษา Visual code และระบบจัดการฐานข้ อมูลด้ วยโปรแกรม Xampp มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาระบบ 2. ความสามารถของระบบ ควรมีความสามารถในการเพิ่ม/แก้ ไข/ลบ/ค้ นหา และออกรายงานข้ อมูลใน
รูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ มีการกาหนดสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ระบบโดยการ Login 3. หน้ าจอดาเนินงานของระบบควรออกแบบ
ให้ ใช้ งานง่าย มีการทางานของการซื ้อ-ขายสินค้ าที่ชดั เจน สะดวกต่อการใช้ งาน
2. พัฒนาระบบจัดการขายสินค้ าให้ มีหลากหลายช่ องทาง ได้ ดาเนินการพัฒนาระบบในรูปการขาย
สินค้ าทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้ องการเพิ่มช่องทางในการขาย ที่สามารถจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน จัดการงาน
ขาย จัดการออกรายงาน และในการทางานของแต่ละระบบให้ มีประสทธิภาพมากขึ ้น
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริ หารจัดการฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้ า ออนไลน์ ผู้วิจัยได้
ดาเนินงานออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ &ฟ้า ออนไลน์ ที่สอดคล้ องต่อความต้ องการ
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ของผู้ใช้ ระบบ ประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านจัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน 2) ด้ า นจัดการงานขาย 3) ด้ า นจัดการออก
รายงาน
ทังนี
้ ้การดาเนินงานของระบบบริหารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ที่มีรูปแบบการดาเนินงานดังนี ้
1) ด้ านจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ประกอบด้ วยการนาเข้ าข้ อมูลในเรื่ องข้ อมูลลูกค้ า ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลผู้ดูแล
ระบบ โดยเมื่อมีครบถ้ วนแล้ วระบบจะบันทึกข้ อมูลทังหมดไว้
้
ใ นฐานข้ อมูล และสามารถแสดงผลข้ อมูลออกมาทาง
หน้ าจอ
2) ด้ า นจัด การงานขาย สามารถลบ แก้ ไข ค้ น หา และแสดงรายละเอียดในส่วนต่า ง ๆ ประกอบด้ วย
ระบบการสั่งซื ้อ ระบบชาระเงิน ระบบรับคาสั่งซื ้อ ระบบส่งสินค้ า
3) ด้ านจัดการออกรายงาน สามารถสืบค้ นได้ จากเงื่อนไขที่กกาหนดเช่น ประเภทรายงาน และวัน เดือน ปี
ที่ต้องการออกรายงาน
ซึง่ สามารถนาเสนอผลการพัฒนาระบบได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 2 หน้ าจอการทางานเว็บไซต์ของหน้ าแรก
จากภาพที่ 2 แสดงถึงการทางานหน้ าจอเว็บไซต์ของหน้ าแรกของระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&
ฟ้า ออนไลน์ ประกอบไปด้ วยเมนูการทางานในส่วนจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ข้ อมูลสมาชิก ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลผู้ดูแล
ระบบ

ภาพที่ 3 หน้ าจัดการสมัครสมาชิก
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จากภาพที่ 3 แสดงถึงส่วนงานจัดการสมัครสมาชิก ที่ดาเนินงานในส่วนจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน ในส่วนงาน
จัดการข้ อมูลสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้ วยการการเพิ่มข้ อมูลลูกค้ าด้ วยการกรอหข้ อมูลให้ ครบถ้ วน การบันทึกข้ อมูล
การลบข้ อมูล และการแก้ ไขข้ อมูล โดยข้ อมูลลูกค้ าที่เพิ่มเข้ ามาในฐานข้ อมูลแล้ วนัน้ จะจัดแสดงในตารางข้ อมูลลูกค้ า
ซึง่ สามารถค้ นหาข้ อมูลลูกค้ าได้ จากรหัสลูกค้ า และชื่อลูกค้ า

ภาพที่ 4 จัดการแสดงสินค้ า
จากภาพที่ 4 แสดงถึงส่วนงานจัดการแสดงสินค้ าหน้ าร้ าน ซึ่งประกอบด้ วยปุ่ มรายละเอียดของสินค้ า หยิบ
ใส่ตะกร้ า สามารถค้ าหาชื่อสินค้ าจากชื่อสินค้ าได้

ภาพที่ 5 จัดการสัง่ ซื ้อสินค้ า
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จากภาพที่ 5 แสดงถึงส่วนงานจัดการจัดการสัง่ ซื ้อสินค้ า - หน้ าร้ าน ซึง่ ประกอบด้ วยปุ่ มสัง่ ซื ้อสินค้ า คานวณ
ยอดสินค้ า และลบการสี่งซื ้อ สามารถดูรายละเอียดการสัง่ ซื ้อได้

ภาพที่ 6 จัดการแจ้ งชาระเงิน
จากภาพที่ 6 แสดงถึงส่วนงานจัดการจัดการแจ้ งชาระเงิน - หน้ าร้ าน ซึ่งประกอบไปด้ วยการนาเข้ าข้ อมูล
โดยการอ้ างอิงข้ อมูลจากการสัง่ ซื ้อ สามารถแสดงรายละเอียดในการสัง่ ซื ้อ ปุ่ มย้ อยนกลับ บันทึกการสัง่ ซื ้อได้

ภาพที่ 7 จัดการข้ อมูลสินค้ า
จากภาพที่ 7 แสดงถึงส่วนงานจัดการข้ อมูลสินค้ า ซึง่ ประกอบไปด้ วยปุ่ มแก้ ไข ลบสินค้ า แสดงรายละเอียด
ข้ อมูลสินค้ าทังหมด
้
สามารถค้ านหาโดยค้ าหาจากชื่อสินค้ าได้
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ภาพที่ 8 จัดการข้ อมูลเพาะปลูก
จากภาพที่ 8 แสดงถึงส่วนงานจัดการจัดการจัดการข้ อมูลเพาะปลูก ซึ่งสามารถกรอกข้ อมูลการเพาะปลูก
แก้ ไข ลบ ค้ าหาข้ อมูลการเพาะปลูกได้ โดยค้ าหาจากวัน เดือน ปี การเพาะปลูก และสามารถแสดงรายละเอียดของ
การเพาะปลูกได้

ภาพที่ 9 จัดการรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
จากภาพที่ 9 แสดงถึงส่วนงานจัดการจัดการรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า ซึ่งประกอบไปด้ วยการนาเข้ าข้ อมูลโดย
การอ้ างอิงข้ อมูลจากการสัง่ ซื ้อสินค้ าของลูกค้ า ยืนยันออเดอร์ ยกเลิก และสามารค้ าหาข้ อมูลการสัง่ ซื ้อของลูกค้ าโดย
ค้ าหาจากเลขที่การสัง่ ซื ้อได้
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ภาพที่ 10 จัดการส่งสินค้ า
จากภาพที่ 10 แสดงถึงส่วนงานจัดการจัดการจัดการส่งสินค้ า ซึ่งประกอบไปด้ วยการนาเข้ าข้ อมูลโดยการ
อ้ างอิงข้ อมูลจากการสั่งซื ้อสินค้ าของลูกค้ า ปุ่ มจัดส่ง ยกเลิก และสามารถแสดงรายละเอียดทัง้ หมดเกี่ยวกับการ
จัดส่งสินค้ า

ภาพที่ 11 จัดการรายรับ
จากภาพที่ 11 แสดงถึงส่วนงานจัดการจัดการจัดการจัดการรายรับ ซึง่ ประกอบไปด้ วยการนาเข้ าข้ อมูลโดย
การอ้ างอิงข้ อมูลจากการกรอกข้ อมูลการชาระเงินจากลูกค้ า การกรอกรายรับของผู้ดูแลระบบ สามารถค้ นหารายรับ
ได้ โดยการค้ นหาจาก วัน เดือน ปี ของรายรับได้
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ภาพที่ 12 จัดการรายจ่าย
จากภาพที่ 12 แสดงถึ ง ส่ ว นงานจัดการจัด การรายจ่า ย ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยปุ้ม แก้ ไข ลบข้ อ มูล แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลรายจ่ายทังหมด
้
และสามารถค้ นหารายจ่ายได้ โดยการค้ นหาจาก วัน เดือน ปี ของรายจ่าย
ได้

ภาพที่ 13 จัดการออกรายงาน
จากภาพที่ 13 แสดงถึงส่วนงานการจัดการออกรายงาน โดยการทางานในแต่ละรายการจะมีเงื่อนไขสาหรับ
การออกรายงาน โดยใช้ เงื่อนไขจาก การเลือกประเภทรายงานที่ต้องการออกรายงาน รายละเอียดของรายงานจะ
แสดงออกมาอัตโนมัติ
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3. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้ า ออนไลน์ ผู้วิจยั ได้
ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิ ภาพของระบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ &ฟ้า ออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี สารสนเทศ จ านวน 9 คน และก ลุ ่ ม บ้ า นฟาร์ ม เห็ ด เต้ า หู้ &ฟ้ า จ า น ว น 2 8 ค น ได้ ผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบ แสดงตัวอย่างตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้ องเว็บไซต์ “บ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้&ฟ้า ออนไลน์”
ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ระดับประสิทธิภาพ
S.D.
X
ด้ านการจัดการข้ อมูลพืน้ ฐาน
จัดการสมาชิก
จัดการแสดงสินค้ า
จัดการข้ อมูลสินค้ า
จัดการเพาะปลูก
โดยรวม
ด้ านการจัดการขาย
จัดการสัง่ ซื ้อสินค้ า
จัดการรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
จัดการรับชาระเงินจากลูกค้ า
จัดการส่งสินค้ า
โดยรวม
ด้ านการรายงาน
จัดการรายรับ
จัดการรายจ่าย
การออกรายงาน
โดยรวม

4.14
4.25
4.11
4.27
4.19

0.891
0.799
0.875
0.608
0.793

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.38
4.46
4.46
4.41
4.43

0.545
0.558
0.558
0.599
0.565

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.38
4.11
4.46
4.36

0.545
0.567
0.558
0.557

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ ระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ & ฟ้า ออนไลน์
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสอดคล้ องมาก
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 ได้ แก่ ระบบรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า, ระบบรับชาระเงินจากลูกค้ า, ระบบออก
รายงาน รองลงมามีค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.38 ได้ แก่ ระบบสมาชิก, ระบบแสดงสินค้ า, ระบบข้ อมูลสินค้ า-ด้ านกระแสข้ อมูล
, ระบบสัง่ ซื ้อสินค้ า, ระบบรายรับ รองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คือ ระบบเพาะปลูก รองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
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คือระบบแสดงสินค้ า รองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.14 คือ ระบบจัดการสมาชิก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คือ ระบบ
รายจ่าย ระบบข้ อมูลสินค้ า ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยพัฒนาระบบบริ หารจัดการระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ &ฟ้า ออนไลน์ ครัง้ นีพ้ ัฒนา
ระบบ โดยได้ ใช้ โปรแกรมภาษา Visual code และโปรแกรม Xampp ในการพัฒนาระบบ โดยหลังการพัฒนาระบบ
พบว่า ผู้ใช้ ระบบประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้ าน ทัง้ ในด้ านการจัดการข้ อมูล
พื ้นฐาน ด้ านจัดการงานขาย และด้ านออกรายงาน โดยทาให้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ สร้ างความสะดวกใน
การดาเนินงานขององค์กรยิ่งขึ ้น ซึ่งการดาเนินงานและผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในครัง้ นี ้มีความสอดคล้ อง
กับการทางานของ เอกลักษณ์ รังสิกรรพุม (2560) ร้ านขายรองเท้ าออนไลน์ มีส่วนประกอบในการใช้ งาน 3 ส่วน คือ
ส่ ว นของผู้ซือ้ ส่ ว นของผู้ขาย และส่ ว นของผู้ดูแ ลระบบ 2) ผลการประเมิ นคุณภาพระบบซื อ้ -ขายสิ น ค้ ามือสอง
ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และ 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ งานที่มีต่อระบบซื ้อ-ขายสินค้ ามือ
สองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ที่สดุ
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การวิจัยครั ง้ นีไ้ ด้ ศึกษาความต้ องการรู ปแบบระบบบริ หารจัดการบ้ านฟาร์ มเห็ดเต้ าหู้ &ฟ้า ออนไลน์ ได้
ดาเนินงาน โดยได้ ใช้ โปรแกรมภาษา Visual code และโปรแกรม Xampp ในการพัฒนาระบบ และระบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการทางานให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้ใช้ ทงในด้
ั ้ านการจัดการข้ อมูลพื ้นฐาน เรื่ องการ
จัดการข้ อมูลสมาชิก เรื่ องการจัดการข้ อมูลสินค้ า ด้ านจัดการเพาะปลูกในเรื่ องจัดการลงรายละเอีย ดของการ
เพาะปลูก เรื่ องจัดการออกรายงาน โดยระบบกาหนดสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ระบบ ระบบการซื ้อ-ขายที่ชดั เจน สะดวกต่อการใช้
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้ านการสั่งซื อ้ เพื่อเกิดความเป็ นหนึ่งเดียว ในการดาเนินงาน
รวดเร็วยิ่งขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และประเมินผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ กับเกษตรกรชุมชนบ้ านบาก ตาบลบงเหนือ อาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากเกษตรกร จานวน 17 คน เครื่ องมือการวิจัย คือ แบบ
ประเมินผล แบบทดสอบ และ แบบบันทึก สาหรับกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประกอบด้ วย 1) การศึกษาดู
งานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2) จัดฝึ กอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และ 3) การให้ เกษตรกรจัดทาแปลง
ตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ นาผลการวิจยั มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้ อยละ ผลการศึกษา
พบว่าการประเมิน กระบวนการศึก ษาดูงาน เกษตรกรมีค วามพึ งพอใจโดยรวมในระดับ มากที่ สุด ส่ วนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้ วยวิธีฝึกอบรม ใช้ แบบทดสอบการพัฒนาความรู้ของเกษตรกรก่อน
และหลังการอบรม พบว่า ก่อนฝึ กอบรมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 14.5 คะแนน และหลังการอบรมมีระดับคะแนน
เฉลี่ย 21.6 คะแนน กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประเมินคุณ ภาพผลผลิตข้ าวพบว่า ก่อนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี คุณ ภาพตัวอย่างเมล็ด พัน ธุ์ข้าวของเกษตรกรผ่านมาตรฐานร้ อยละ 17.7 และหลังการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานร้ อยละ 64.7 จากที่เกษตรกรเข้ าร่ วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตามขัน้ ตอนดังกล่ าวสามารถท าให้ เกษตรกรมี ความรู้ และความเข้ าใจการผลิต เมล็ดพัน ธุ์ข้าวคุณ ภาพและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อไป
คาสาคัญ : เมล็ดพันธุ์; การถ่ายทอดเทคโนโลยีชมุ ชน
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Abstract
This research had an objective to transfer rice seed production technology and assess the
results of technology transfer for farmers at Ban Bak, Bong Nuea sub district, Sa wang Dan Din
district in Sakon Nakhon province by selecting 17 farmers purposively. Research tools consisted of
assessment forms tests and record forms. The technology transfer process consisted of 1) a study
tour of rice seed production, 2) training on the production of good quality rice seeds, and 3) having
farmers prepare rice seed production field according to the rice seed production process. The
results of the research were analyzed by finding the average and the percentage. The results
showed that farmers had the highest level of overall satisfaction on the study tour. Technology
transfer of rice seed production by training had a significant effect on knowledge of farmers. The
average pre-test score was 14.5 and the average post-test score was 21.6. Regarding the rice seed
quality, the percentage of rice seed from farmers that passed the standard before and after training
was 17.7 and 64.7, respectively. In conclusion, farmers could apply knowledge from this study for
their rice seed production with the goal of self-reliance.
Keywords: Seed; Community Technology Transfer

บทนา
เมล็ ด พัน ธุ์เป็ น ปั จ จัยที่ สาคัญ ในการผลิ ต และลดต้ น ทุน การผลิ ต ข้ าว การใช้ เมล็ ดพัน ธุ์ข้า วที่ ไม่ ได้
มาตรฐานเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ คณ
ุ ภาพและผลผลิตข้ าวของประเทศไทยลดลง ปั ญหาของการผลิตมีหลาย
ปั จจัย ได้ แก่ การจัด การแปลงผลิ ต ผลผลิ ตต่ อ พื น้ ที่ ต่ า และไม่ มี คุณ ภาพ ซึ่งเกิ ด จากการเลื อ กพัน ธุ์ป ลูก ไม่
เหมาะสมกับพืน้ ที่ เมล็ดพันธุ์ที่นามาใช้ มีการปนพันธุ์เนื่องจากมีการผลิตข้ าวที่หลากหลายในแหล่งเพาะปลูก
เดียวกัน (ปรี ยารัตน์ จอมดวง และพรชุลีย์ นิลวิเศษ, 2557) นอกจากนันปั
้ ญหาด้ านการตลาด ราคา แหล่งน ้าใน
การผลิต ต้ นทุนในการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่เพียงพอ ขาดเงินทุนและความรู้ ในการใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และเมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่เพียงพอ (นิติ นวรัตน์, 2556) ปั จจุบนั เกษตรกรในประเทศมีความต้ องการ
ใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าว 1.3 ล้ านตันต่อปี แยกเป็ นเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการทางตลาด จานวน 758,000 ตัน และส่วนที่เหลือ
จ านวน 542,000 ตัน เกษตรกรจะเก็ บ เมล็ ด พัน ธุ์ ข้ า วไว้ ใช้ เอง (กรมการข้ าว, 2559) ซึ่ง เมล็ ด พัน ธุ์ ข้ า วของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ มาตรฐาน มีพันธุ์อื่นปน เกินกว่ามาตรฐานเมล็ดพันธุ์กาหนด (พรทิพย์ ถาวงค์ และ
ประโยชน์ เจริ ญธรรม, 2541) ทาให้ เกษตรกรมีผลผลิตข้ าวเฉลี่ยต่อไร่ น้อยกว่าและต้ นทุน การผลิตสูงกว่าการ
ปลูกข้ าวจากเมล็ดพันธุ์ คุณ ภาพ (อาวีกร ปกป้อง และศานิต เก้ าเอีย้ น, 2556) จากการศึกษารวบรวมพบว่า
แนวทางหนึ่งที่ใช้ ในการแก้ ปัญ หาผลผลิตข้ าวด้ อยคุณภาพและการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีของเกษตรกร คือ
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การถ่า ยทอดเทคโนโลยีประกอบกับ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรมี การจัดทาแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ ใช้ เองและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน
บ้ านบาก หมู่ 4 ตาบลบงเหนื อ อาเภอสว่างแดนดิ น จังหวัดสกลนคร มี พืน้ ที่การเกษตร ประมาณ
1,500 ไร่ พืน้ ที่ท านา 658 ไร่ ปลูกข้ าวฤดูน าปี เพี ยงอย่ างเดี ยว ในปี 2562 บ้ านบากมีผลผลิตข้ าวเฉลี่ย 460
กิโลกรัม ต่อไร่ (สยาม มาลัยชู, 2563) เกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ ใช้ เอง แม้ ว่าจะมีการใช้ ข้าวพันธุ์ดีแต่
เมล็ดพันธุ์ที่นามาเพาะปลูกส่วนใหญ่เก็บไว้ ใช้ เองหลายรอบ มีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้ าน มีบางส่วนที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกรมการข้ าว แต่นามาปลูกในพื ้นที่ที่มีปัญหาข้ าวปน ข้ าวแดง และปลูกข้ าวหลายพันธุ์ในแหล่ง
ผลิตเดียวกัน จึงทาให้ เกิดปั ญหาผลผลิตไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อราคาผลผลิต นอกจากนัน้ ยังพบว่าเกษตรกรใน
ชุม ชนขาดความรู้ และเทคโนโลยี ที่ จ ะส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ในการผลิ ต ข้ า วให้ มี คุ ณ ภาพเนื่ อ งจากอยู่ห่ างไกล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จากปั ญหาดังกล่าวอาจทาให้ ส่งผลกระทบกับ เกษตรกร คือ เรื่ องของการบริ โภคข้ าวไม่มี
คุณภาพและจาหน่ายผลผลิตได้ ในราคาต่า ปั ญหากับพืน้ ที่ทานา คือ มีข้าวแดง ข้ าวปน เป็ นจานวนมาก และ
ปั ญหาต่อประเทศชาติซงึ่ อาจถูกกีดกันทางการค้ าจากประเทศคู่ค้า และสร้ างปั ญหาให้ กบั ผู้ส่งออกข้ าวเนื่องจาก
ข้ าวไม่มีคุณภาพ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาโครงการฯ นีโ้ ดยการดาเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ ใช้ ในครัวเรื อนให้ กบั เกษตรกรชุมชนบ้ านบาก ตาบลบงเหนือ อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและประเมินผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ เกษตรกรได้ รับองค์ความรู้และมีประสบการณ์ สามารถนาเทคโนโลยีไปปรับใช้ ในการผลิต
ข้ าวให้ ได้ คณ
ุ ภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวิ จัย นี เ้ ป็ น การท าวิ จัย แบบผสมผสานระหว่ า งการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ( Mixed
Method) โดยมีอปุ กรณ์และวิธีการวิจยั ดังนี ้
1. การเลือกพื น้ ที่ ดาเนินการในพืน้ ที่บ้ านบาก หมู่ 4 ต าบลบงเหนื อ อาเภอสว่างแดนดิ น จังหวัด
สกลนคร โดยการจัดประชุมวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis)
2. ประชากร ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ซึง่ เป็ นเกษตรกรที่อาสาสมัครรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 17 ราย จาก
การดาเนินการจัดประชุม
3. การเลือกเครื่ องมือ ในการนาเกษตรกรศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม และจัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
โดยใช้ เครื่ องมือ คือ
3.1 การประเมินความพึงพอใจและความรู้ ที่ได้ รับจากการศึกษาดูงาน ใช้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจและประเมินความรู้ที่ได้ รับจากการศึกษาดูงาน
3.2 การประเมิ น ผลการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใช้ แบบทดสอบ วัด ความรู้ ทั ก ษะและ
สมรรถภาพด้ านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนและหลังฝึ กอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
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3.3 การประเมิ น ผลการจัด ท าแปลงผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ใช้ แ บบบัน ทึ ก ข้ อ มูลผลวิ เคราะห์
คุณ ภาพเมล็ดพันธุ์ ข้าวก่อนและหลังการจัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการตรวจสอบใน
ห้ องปฏิบตั ิการ ได้ แก่ ข้ าวปน ข้ าวแดง เปอร์ เซ็นต์ความงอก ความชื ้น เมล็ดพันธุ์ บริสทุ ธิ์ และสิ่งเจือปน
4. การรวบรวมข้ อมูล จากแบบประเมิน แบบทดสอบ และแบบบันทึกข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย
5.1 วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย จากแบบประเมินความพึง
พอใจจากการศึกษาดูงาน
5.2 วิ เคราะห์ ผ ลโดยใช้ สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน และการเปรี ย บเที ย บโดยสถิ ติ T-testจาก
แบบทดสอบความรู้
5.3 วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย จากแบบบันทึกข้ อมูลผลการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพเมล็ดพันธุ์
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษานี ้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ประกอบด้ วย การศึกษาดูงาน การ
ฝึ กอบรม และการจัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
คุณภาพให้ กบั เกษตรกร โดยมีผลการศึกษาดังนี ้
ข้ อมู ลทั่ วไปของเกษตรกร จากการเก็บรวมรวม พบว่า เกษตรกรที่ เข้ าร่ วมกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีอายุเฉลี่ย 57 ปี เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 76.5 เพศชาย ร้ อยละ 23.5 มีอายุ 41-50 ปี ร้ อยละ 29.4 อายุ
51-60 ร้ อยละ 35.3 และอายุมากกว่า 60 ร้ อยละ 35.3 สาเร็ จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ป.4 ร้ อยละ 41.2
ประถมศึกษา ระดับ ป.6 ร้ อยละ 41.2 มัธยมศึกษาตอนต้ น ม.3 ร้ อยละ 5.9 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ร้ อย
ละ 11.7 เคยมีประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน ร้ อยละ 29.4 และไม่เคยศึกษาดูงาน ร้ อยละ 70.6 มีผลการประเมิน
จากกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ แก่
1. ผลการประเมินจากการศึกษาดูงาน
จากการประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดูงานซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พบว่าข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของเกษตรกร มีความพึงพอใจโดยรวมหลังจากศึกษาดูงานในระดับมากที่สุด 4.67
คะแนน องค์ความรู้ที่ได้ รับในด้ านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับมากที่สดุ 4.60 คะแนน (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นที่ได้ รับจากการศึกษาดูงาน
หัวข้ อการประเมิน
1. ความพึงพอใจโดยรวม
2. การอานวยความสะดวกในการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
3. เอกสารประกอบการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
4. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการต้ อนรับคณะศึกษาดูงาน
5. ความสุภาพเรี ยบร้ อยและความเต็มใจในการต้ อนรับ
6. ความเหมาะสมของเวลาในการศึกษาดูงานตามสถานที่ตา่ งๆ
7. องค์ความรู้ที่ได้ รับในด้ านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.1 กระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.2 วิธีการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.3 การจัดทาแปลงของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.4 รูปแบบการรับซื ้อคืนของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.5 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.6 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.7 การตลาดของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.8 การนารูปแบบการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไปปรับใช้
ค่าเฉลี่ยรวม

ความพึงพอใจ
ระดับ
4.71
มากที่สดุ
4.65
มากที่สดุ
4.53
มากที่สดุ
4.71
มากที่สดุ
4.88
มากที่สดุ
4.65
มากที่สดุ
4.60
มากที่สดุ
4.56
มากที่สดุ
4.74
มากที่สดุ
4.59
มากที่สดุ
4.59
มากที่สดุ
4.59
มากที่สดุ
4.59
มากที่สดุ
4.56
มากที่สดุ
4.62
มากที่สดุ
4.67
มากที่สดุ

2. ผลการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ อนและหลังการจัดทาแปลง
ผลการวิเคราะห์ข้าวเปลือกพันธุ์ กข6 ของเกษตรกร จานวน 17 ตัวอย่าง ก่อนเข้ าร่ วมโครงการ มีเมล็ด
พันธุ์บริ สุทธิ์ เฉลี่ย ร้ อยละ 97.46 มี สิ่งเจือปน เฉลี่ ย ร้ อยละ 2.54 มีข้าวเจ้ า/ข้ าวเหนียวปนใน 500 กรัม เฉลี่ ย
90.88 เมล็ด มีเมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม เฉลี่ย 12.94 เมล็ด มีข้าวแดงปนใน 500 กรัม เฉลี่ย 15.4 เมล็ด มี
ความงอกเฉลี่ย ร้ อยละ 97.61 มีความชืน้ เฉลี่ย ร้ อยละ11.84 เมล็ดพันธุ์ผ่านมาตรฐานร้ อยละ 17.7 (ตารางที่ 2)
ส่วนผลวิเคราะห์หลังเข้ าร่วมโครงการมีเมล็ดพันธุ์ บริ สทุ ธิ์ เฉลี่ย ร้ อยละ 98.72 มีสิ่งเจือปน เฉลี่ย ร้ อยละ 1.28 มี
ข้ าวเจ้ า/ข้ าวเหนียวปนใน 500 กรัม เฉลี่ย 11.1 เมล็ด มีเมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม เฉลี่ย 3.59 เมล็ด มีข้าวแดง
ปนใน 500 กรัม เฉลี่ย 3.71 เมล็ด มีความงอกเฉลี่ย ร้ อยละ 99.12 มีความชื ้นเฉลี่ย ร้ อยละ 12.64 เมล็ดพันธุ์ผ่าน
มาตรฐานร้ อยละ 64.7 ดังตารางที่ 3
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ภาพที่ 1 การรับฟั งบรรยาย การทาแบบทดสอบ การตรวจแบบทดสอบ การฝึ กปฏิบตั ิตดั ข้ าวปนในแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ในการฝึ กอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
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ตารางที่ 2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ปี 2562
เกษตรกร
ลาดับที่

เมล็ด
พันธุ์
บริสทุ ธิ์
(%)

สิง่ เจือปน
(ร้ อยละ)

1

92.55

7.45

2

99.04

0.96

3

99.32

0.68

3

0

0

98.75

11.0

ผ่าน

4

98.12

1.88

11

1

100

97.75

13.5

ไม่ผ่าน

5

97.29

2.71

0

0

2

97.50

11.8

ผ่าน

6

97.06

2.94

20

8

200

98.25

12.8

ไม่ผ่าน

7

96.66

3.34

6

1

36

97.75

12.2

ไม่ผ่าน

8

97.47

2.53

16

40

200

93.75

11.3

ไม่ผ่าน

9

98.56

1.44

8

0

39

98.25

11.7

ไม่ผ่าน

10

98.97

1.03

18

3

100

98.25

12.4

ไม่ผ่าน

11

99.25

0.75

9

6

90

99.50

11.8

ไม่ผ่าน

12

97.35

2.65

15

47

100

98.25

11.5

ไม่ผ่าน

13

96.22

3.78

20

19

190

92.50

12.1

ไม่ผ่าน

14

95.98

4.02

42

1

150

97.00

11.2

ไม่ผ่าน

15

98.10

1.90

0

0

7

99.00

11.1

ผ่าน

16

98.78

1.22

5

10

56

98.75

11.7

ไม่ผ่าน

17

96.14
97.46
47.06

3.86

20
12.9

58
15.4

97.75

11.4

ไม่ผ่าน

97.61

11.8

17.64

52.94

150
90.9
17.65

52.94

100.0

ค่าเฉลี่ย
ผ่าน
ม
า
ต
ร
ฐ
า
น
ร้

2.54
47.06

เมล็ด ข้ าวแดง ข้ าวเจ้ า/ ความ ความชื ้น
พันธุ์อนื่
ปนใน
ข้ าว
งอก
(%)
ปนใน
500
เหนียว (%)
100
กรัม
ปนใน
กรัม (เมล็ด)
500
(เมล็ด)
กรัม
(เมล็ด)
5
0
25
97.00
12.8
22
66
100 99.00
11.0
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ผ่าน/
ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

17.7
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ตารางที่ 3 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ปี 2563
เกษตรกร
ลาดับที่

เมล็ด
พันธุ์
บริสทุ ธิ์
(%)

สิ่งเจือปน
(ร้ อยละ)

ความ
งอก
(%)

ความชื ้น
(%)

ผ่าน/
ไม่ผ่าน

1
2

98.21
98.25

1.79
1.75

99.25

12.9

ผ่าน

99.25

14.0

ไม่ผ่าน

3

99.16

0.84

9

0

31

99.75

11.0

ไม่ผ่าน

4

99.61

0.39

0

0

5

99.00

12.1

ผ่าน

5

98.53

1.47

1

6

3

99.25

13.0

ไม่ผ่าน

6

98.53

1.47

9

0

13

98.75

11.9

ไม่ผ่าน

7

98.67

1.33

15

51

24

99.00

13.1

ไม่ผ่าน

8

98.63

1.37

9

4

38

97.75

13.0

ไม่ผ่าน

9

98.00

2.00

0

0

1

98.75

14.0

ผ่าน

10

98.42

1.58

1

0

5

99.75

12.0

ผ่าน

11

98.51

1.49

0

0

1

99.25

12.7

ผ่าน

12

99.14

0.86

0

0

14

99.75

11.9

ผ่าน

13

98.89

1.11

0

0

4

99.75

12.0

ผ่าน

14

98.88

1.12

0

0

3

99.85

13.2

ผ่าน

15

99.16

0.84

1

0

8

97.00

12.1

ผ่าน

16

98.51

1.49

0

0

1

99.50

13.2

ผ่าน

17

99.20

0.80

2

1

7

99.50

12.8

ผ่าน

ค่าเฉลี่ย

98.72

1.28

3.6

3.7

11.1

99.12

12.6

ผ่าน

100.0

100.0

70.6

88.2

76.5

100.0

100.0

ม
า
ตร
ฐ
า
น
ร้ อ
ย
ล

เมล็ด
ข้ าวแดง ข้ าวเจ้ า/
พันธุ์อื่น
ปนใน
ข้ าว
ปนใน 500 กรัม เหนียวปน
100 กรัม (เมล็ด) ใน 500
(เมล็ด)
กรัม
(เมล็ด)
3
9
0
11
1
21
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เกษตรกรมีองค์ความรู้และความพึงพอใจโดยรวมหลังจากศึกษาดูงานในระดับมากที่สดุ มีระดับคะแนน
เฉลี่ ย ก่ อ นฝึ ก อบรม 14.5 คะแนน เมื่ อ เข้ าอบรมแล้ วมี ระดับ คะแนนเฉลี่ ย 21.6 คะแนน และสามารถน าไป
ปฏิบตั ิงานในแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับรายงานของ สันติภาพ แสงออมสิน (2555) พบว่าหลังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรมีระดับความรอบรู้ เฉลี่ยรวมเพิ่มขึ น้ คือ มีความรอบรู้ดี ร้ อยละ 94.16 และมีความ
เข้ าใจดี ร้ อยละ 95.0 และนาเอาความรอบรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปปฏิบตั ิสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานได้ ร้อยละ 90 ประกอบกับรายงานของ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร และคณะ (2563)
พบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้ าวไร่และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
และสร้ างความมั่น คงทางด้ านอาหารให้ แก่ ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง โดยน าเทคโนโลยี การเพิ่ มผลผลิ ต ข้ าวไร่ และ
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ จากการจัดเก็บองค์ความรู้และการให้ ความรู้แก่ชาวชุมชน ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการปลูกข้ าวเป็ นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ที่เกษตรกรได้ รับค่อนข้ างสูงขึ ้น ระดับประสิทธิภาพ
การผลิตก็อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นเดียวกัน ซึ่งสัมพันธ์ กับ ประไพศรี จตุเทน (2551) และ วิยะดา สุทธิศักดิ์ (2560) ที่
พบว่าความรู้ความเข้ าใจ และทักษะในการจัดทาแปลงที่ได้ รับหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริ มให้ เกษตรกร
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานเพิ่มขึน้ ส่วนประสบการณ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวนครัง้ ที่เข้ า
ฝึ กอบรม ประกอบกับทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (กิตติชาติ ชาติยานนท์, 2550) เป็ นปั จจัยที่
มี อิทธิ พ ลต่ อการผลิ ตเมล็ ดพันธุ์ข้ าวให้ ได้ มาตรฐานของเกษตรกรเช่ นกัน โดยจะเห็ นได้ ว่ าก่อนการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีมีตัวอย่างข้ าวเปลือกที่เหมาะสมในการนาไปเป็ นเมล็ดพันธุ์ตั ้งต้ นเพื่อปลูกในแปลงนาผ่านมาตรฐาน
คุณภาพเมล็ดพันธุ์เพียงร้ อยละ 17.7 เนื่องจากไม่ได้ ใช้ เมล็ดพันธุ์ดีในการปลูกโดย สุรพล จตุพร และคณะ (2549)
รายงานว่าการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามด้ วยการใช้ สารกาจัดวัชพืชร่วมกับการจัดการน ้าตามด้ วยตรวจตัด
ข้ าวแดงตามระยะเวลา สามารถลดปริ มาณต้ นข้ าวแดงที่ถูกตรวจตัดทุกช่วงระยะและมีระดับ ความรุนแรงลดลง
97.48-99.54 % จากการศึ กษาก่ อนการถ่ ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรมี เมล็ ด พัน ธุ์ บ ริ สุท ธิ์ ต่ ากว่ ามาตรฐาน
สิ่งเจือปน เมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม ข้ าวแดงปนใน 500 กรัม และข้ าวเจ้ า/ข้ าวเหนียวปนใน 500 กรัม เกิน
มาตรฐาน หากนาไปเทียบกับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้ าวชันพั
้ นธุ์จาหน่ายยอมให้ มีเมล็ดพันธุ์บริสทุ ธิ์
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 98 สิ่งเจือปนไม่เกินร้ อยละ 2 เมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม ไม่เกิน 3 เมล็ด ข้ าวแดงปนใน
500 กรัม ไม่เกิน 5 เมล็ด ข้ าวเจ้ า/ข้ าวเหนียวปนใน 500 กรัม ไม่เกิน 15 เมล็ด ความงอกไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
และความชื ้นไม่เกินร้ อยละ 14 (กรมการข้ าว, 2560) เมื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ วเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผ่านมาตรฐานร้ อยละ 64.7 ส่ วนที่ ไม่ ผ่านมี สาเหตุมาจากเกษตรกรไม่ ปฏิ บัติ ตามค าแนะน าที่ ได้ รับจากการ
ฝึ กอบรม เช่น ไม่มีการตัดข้ าวปน มีการใช้ รถเกี่ยวนวดข้ าวโดยไม่ทาความสะอาด และเกษตรกรมีประสบการณ์ใน
การตัดข้ าวปนน้ อย จากผลวิเคราะห์ มีเมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม ข้ าวแดงปนใน 500 กรัม และข้ าวเจ้ า/ข้ าว
เหนียวปนใน 500 กรัม เกินมาตรฐาน สอดคล้ องกับรายงานของ พัดชา เศรษฐากา (2563) พบว่าการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวอินทรี ย์ ส่งผลให้ เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวผ่านมาตรฐานอินทรี ย์ในระยะปรับเปลี่ยน ปี ที่ 2 และผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ จานวน 14
ราย จาก 20 ราย ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องจากมีข้าวเหนียวปนเกินมาตรฐานกาหนด เกิดจากสมาชิกมีพื ้นที่แปลง
เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวติดกับแปลงข้ าวเจ้ า ไม่ได้ เกี่ยวข้ าวบริ เวณขอบแปลงออก มีการใช้ เครื่ องเกี่ยวนวดข้ าว และ
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ไม่ได้ ตดั พันธุ์ปน สัมพันธ์กับอาพล ใต้ เงาสน (2561) ที่รายงานว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่ วม เกษตรกรมีการปฏิบัติที่ถูกต้ องในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีผลการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของ
เกษตรกรผ่าน 8 ราย ไม่ผ่าน 2 ราย เนื่องจากมีความบริสทุ ธิ์น้อยและมีเมล็ดพันธุ์อื่นปน สาเหตุมาจากความถี่ของ
การตรวจตัดข้ าวปน การกาจัดวัชพืชและการเก็บเกี่ยวโดยใช้ รถเกี่ยวที่ไม่มีการควบคุม เกษตรกรที่ไม่ผ่านควร
ดาเนินการตามคาแนะนาและต้ องมีการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผล
1. การศึกษาดูงานเป็ นส่วนหนึ่ งของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทาให้ เกษตรกรได้ รับองค์ความรู้ ในการ
ปฏิบตั ิจริงจากบุคคลอื่นซึง่ จะสามารถนามาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานของตนเอง
โดยสังเกตได้ จากความพึงพอใจโดยรวมหลังจากศึกษาดูงานอยู่ในระดับมากที่สดุ
2. หลังจากเกษตรกรได้ รับ การถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ การผลิ ต เมล็ ดพัน ธุ์ข้าวด้ วยวิ ธีฝึกอบรมท าให้
เกษตรกรมี ระดับความรู้ ความเข้ าใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากยิ่ งขึน้ โดยพบว่ามี ระดับคะแนนที่เพิ่มขึน้
หลังจากได้ รับการฝึ กอบรมทีร่ ะดับคะแนนเฉลี่ย 21.6 คะแนน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถทาให้ เกษตรกรมีความรู้ ความเข้ าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ และ
สามารถปฏิบัติงานในแปลงตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ อย่างถูกต้ อง ส่งเสริ มให้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ าวมีคณ
ุ ภาพดีเพิ่มขึ ้น โดยหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 64.7
เสนอแนะ
1. จากการศึกษาเกษตรกรเริ่ มต้ นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็ นปี แรก อาจยังมีการรับรู้ ไม่ลึกซึ ้ง ยังมีความ
เข้ าใจในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ น้อย ซึ่งสามารถหาความรู้ หรื อข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในพื ้นที่
2. จากการศึกษาเกษตรกรฝึ กปฏิบตั ิการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงของตนเองเพียงคนละ 1 แปลง จึง
ทาให้ มีโอกาสดูแลและจัดการในแปลงได้ อย่างทัว่ ถึงและส่งผลให้ เมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานมากขึน้ แต่หากมี
การเพิ่มพื ้นที่การผลิตเกษตรกรต้ องจัดการแปลงนาให้ สะอาดเพื่อลดข้ าวเรื อ้ และข้ าวปนในแปลงให้ ได้ มากที่สดุ
เช่น มี การล่อ ให้ ข้ าวเรื อ้ งอกและไถกลบหลายรอบ และต้ องกาจัด ข้ าวปนออกจากแปลงนาในทุกระยะการ
เจริ ญเติบโตของข้ าว รวมทังท
้ าความสะอาดเครื่ องมืออุปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้ งาน เช่น รถไถ รถเกี่ยวนวด
อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรไม่ได้ ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้ าจึงไม่จาเป็ นต้ องทาในพื ้นที่ปริมาณมาก
3. ในขณะดาเนินการศึกษาเกิดภาวะฝนทิง้ ช่วงยาวนานส่งผลกระทบทาให้ เกษตรกรทานาได้ ล่าช้ า
และเกิดโรคระบาด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพืน้ ที่ควรแนะนาหรื อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่ องของผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาการปลูกข้ าวให้ เกษตรกร
4. การศึกษาในพื ้นที่หากจะให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกร
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5. เมื่อเกษตรกรได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หากเกษตรกรได้ รับความรู้แต่ไม่นาไปปฏิบัติจะทาให้
เกิดผลในทางตรงกันข้ ามได้ เช่นเดียวกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านช้ างมิ่ง และศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครที่ให้ ความอนุเคราะห์
สถานที่ในการศึกษาดูงาน ขอขอบคุณศูนย์วิจยั ข้ าวสกลนครที่ให้ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในการนาไปปลูก
เพื่อจัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ขอขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒ นาที่ให้ การสนับสนุนทุนการศึกษากับ
ผู้วิจัย และสุดท้ ายขอขอบคุณเกษตรกรบ้ านบาก และผู้นาชุมชน ตาบลบงเหนือ อาเภอสว่างแดนดิน จั งหวัด
สกลนคร ที่ให้ ความร่ วมมือในการดาเนินการทดลองนี ้
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ผลของความเข้ มข้ นของนา้ มันกานพลูและความหนาแน่ นของการบรรจุ
ต่ ออัตราการรอดตายของปลานิลแดง
Effects of Clove Oil Concentration and Containing Density
on Survival Ratesof Red Tilapia (Oreochromis spp.)
สาธิต คาผง1* ภวัต เจียมจิณณวัตร2 วรินธร มณีรัตน์ 3
สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1,2,3
*Corresponding author: E-mail: khamphong_13s@hotmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูและความหนาแน่นของการ
บรรจุต่ออัตราการรอดตายของปลานิลแดง ขนาด 30.03±1.05 กรัม และเปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุปลานิล
แดง เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 4x4 แฟคทอเรี ยล ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ภายในกลุ่ม (4x4
factorial in completely randomized design) ทดลอง 2 ปั จจัยร่วมกันที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง ปั จจัยที่ 1 (A) คือ
ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลู 4 ระดับ ที่ 10 (ชุดควบคุม), 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปั จจัยที่ 2 (B) คือ
ความหนาแน่นของปลานิลแดง 4 ระดับ ที่ 2, 3, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร ผลการวิจยั พบว่า การใช้ น ้ามันกานพลูที่
20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.05) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม การใช้ น ้ามันกานพลูที่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตั ราการรอดตาย
เฉลี่ยสูงที่สดุ ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2 และ 3 ตัวต่อลิตร อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับความหนาแน่นในการบรรจุที่ 6 ตัวต่อลิตร ความ
หนาแน่นในการบรรจุที่ 2 และ 3 ตัวต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตั ราการรอดตายเฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อวิเคราะห์อิทธิพล
ร่ วมของทัง้ 2 ปั จจัย พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) การใช้ นา้ มันกานพลูที่ 25
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับความหนาแน่นในการบรรจุปลานิ ลแดง 2, 3, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร ไม่พบเปอร์ เซ็นต์การ
รั่วซึมของถุงบรรจุปลานิลแดง สาหรับค่าคุณภาพนา้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ผลงานวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ความ
เข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูและความหนาแน่นของการบรรจุมีผลต่ออัตราการรอดตายของปลานิลแดง
คาสาคัญ: ปลานิลแดง; น ้ามันกานพลู; ความหนาแน่นในการบรรจุ; อัตราการรอดตาย
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Abstract
The research aimed to study the effects of clove oil concentration and containing density on
survival rates of red tilapia (Oreochromis spp.) size 30.03±1.05 g and percentage of leakage in the red
tilapia packaging bags. This experiment was the experimental research using 4x4 factorial in completely
randomized design, there were 2 factors at 12 hours. The experiment two common factor at 12 hours.
Factor 1 (A) was concentration of clove oil 4 levels at 10 (control), 15, 20 and 25 milligram/liter and factor 2
(B) was the stocked densities of red tilapia 4 levels at 2, 3, 4 and 6 individual/liter. Research findings were
using clove oil at 20 and 25 milligram/liter the average survival rate there was statistically significant
difference (P<0.05) when compared with control unit. Using clove oil at 25 milligram/liter the average
survival rate of red tilapia highest. Containing density at 2 and 3 individual/liter the average survival rate
there was statistically significant difference (P<0 . 0 5 ) when compared with containing density at 6
individual/liter. Containing density at 2 and 3 individual/liter the average survival rate of red tilapia highest.
When analyzing the combined influence of the two factors were not significantly different (P>0.05). Using
clove oil at 25 milligram/liter together with containing density at 2, 3, 4 and 6 individual/liter no percentage
of leakage was found in the red tilapia packaging bags. At the end of the experiment, water quality
parameters were set in standard level. The results showed that concentration of clove oil and containing
density there were affects the survival rate survival rates of red tilapia.
Keywords: Red Tilapia, Clove Oil; Containing Density; Survival Rates; Transportation Costs

บทนา
ปลานิลสีแดง เป็ นชื่อที่ได้ รับการพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฏ ราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2527แต่นิยมเรี ยกกันว่า “ปลานิลแดง” ซึ่งกรมประมงได้ ส่งปลานิลสีแดงไปตรวจสอบพันธุ์
ณ มหาวิทยาลัยสเตอร์ ริง ประเทศสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ด้ วยการ
วิเคราะห์อลั โลไซม์ที่ควบคุมยีนบางชนิด พบว่ามีความถี่ปลานิล 78 เปอร์ เซ็นต์ และปลาหมอเทศ 22 เปอร์ เซ็นต์
(มานพ ตั ้งตรงไพโรจน์, สุภทั รา อุไรวรรณ์ และพรรณศรี จริ โมภาส, 2530, น. 20) ปลานิลแดงที่มีการเพาะเลี ้ยง
ในประเทศไทยมีความหลากหลายของสายพันธุ์ กรมประมง โดยกองวิจยั และพัฒนาพันธุ กรรมสัตว์น ้าได้ มีการ
พัฒนาและปรั บปรุ งพันธุ์ “ปทุมธานี 1” เป็ นพันธุ์ปลานิลแดงที่ได้ รับการปรับปรุ งพันธุ์สาเร็ จในปี 2552 โดย
วิธีการคัดเลือกแบบดูลกั ษณะตัวเองที่มีการประเมินจากค่าการผสมพันธุ์ของน ้าหนัก ในความเค็ม 25-30 ส่วนใน
พัน เพื่อให้ มีการเจริ ญเติบโตเร็ ว ให้ ผลผลิตสูง และสามารถเลี ้ยงได้ ในน ้าเค็มระดับ 25-30 ส่วนในพัน (นวลมณี
พงศ์ธนา, นนท์ปวิธ ออกแดง,มัลลิกา ทองสง่า และประจักษ์ บัวเนียม, 2552, น. 412-420) ปลานิลแดง เป็ น
ปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และมีการเพาะเลี ้ยงกันอย่างแพร่หลายทัว่ ประเทศ (นวลมณี พงศ์ธนา, 2553,
น. 47) ปั จจุบนั เกษตรกรมีการเลี ้ยงปลานิลแดงโดยใช้ รูปแบบการเลี ้ยงในกระชัง สาหรับการขนส่งลูกปลานิลแดง
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นัน้ มีหลายวิธี เช่น การบรรจุลกู ปลาลงในถุงพลาสติกและมีการเติมออกซิเจนลงไปโดยการมัดปากถุงให้ แน่น
และการบรรจุในถังพลาสติกขนาดใหญ่ โดยมีการให้ ออกซิเจนระหว่างการขนส่ง ในการขนส่งลูกปลานิลแดง
ขนาด 10-30 กรัม ไม่นิยมใช้ ถุงพลาสติกในการขนส่ง เนื่องจากครี บของปลานิลแดงขณะมีการเคลื่อนไหว หรื อ
การตื่นตกใจจะทาให้ ถงุ พลาสติกเกิดการรั่วซึม ปลานิลแดงอาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึง่ การขนส่ง
ลูกปลานิลแดงขนาดดังกล่าว นิยมใช้ ถงั ไฟเบอร์ ทรงสี่เหลี่ยมโดยมีการเติมอากาศและลดอุณหภูมิ แต่เนื่องจากมี
ค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง การใช้ ถุงพลาสติกในการบรรจุลูกปลานิลแดงขนาด 30 กรัมโดยใช้ ความเข้ มข้ นนา้ มัน
กานพลูในการสลบ เพื่อการเคลื่อนไหว อาการตื่นตกใจ จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายในการ
ขนส่ง และลดความเสี่ยงจากการรั่วซึมของถุงที่บรรจุซงึ่ อาจส่งผลต่ออัตราการรอดตายของปลานิลแดงได้ การใช้
น ้ามันกานพลู (Clove oil) เป็ นยาสลบในสัตว์น ้า ในต่างประเทศได้ รับความนิยมโดยใช้ เป็ นยาสลบปลากันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็ นสารสกัดจากพืช มีราคาถูก ปลอดภัยต่อปลาและมนุษย์ (วัชริยา ภูรีวิโรจน์กลุ , 2556, น.
655) ส าหรั บ ในประเทศไทย อุ ท ร เจริ ญ เดช, นนทวิ ท ย์ อารี ย์ ช น, ประพัน ธ์ ศัก ดิ์ ศี ร ษะภู มิ และดวงดาว
ฉันทศาสตร์ (2552, น. 9-18) ได้ ทาการศึกษาประสิทธิภาพของสารยูจีนอลจากนา้ มันกานพลูในการทดสอบ
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน พบว่า ความเป็ นพิษเฉียบพลันของสารยูจีนอลในน ้ามันกานพลูที่ทาให้ ลกู ปลานิลตาย
50% ที่ 24 ชั่ ว โมง (24-hr LC50) คื อ ที่ ร ะดั บ ความเข้ มข้ น 16.95 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และในการทดสอบ
ประสิทธิ ภาพ โดยให้ ปลานิลสัมผัสกับนา้ มันกานพลูที่ระดับความเข้ มข้ น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ลูกปลานิลเข้ าสู่
ระยะ sedation ของการสลบ ที่ระดับความเข้ มข้ น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ลูกปลาจะเข้ าสู่ระยะที่ 5 ของการสลบ
(loss of reflex reactivity) ภูริภัทร วงษ์ แก้ ว และทัศนีย์ นลวชัย (2558, น. 208-214) ศึกษาระดับความเข้ มข้ น
ของน ้ามันกานพลูเพื่อใช้ ในการสลบปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ขนาด 2 นิ ้ว พบว่า ระดับความเข้ มข้ นสูงสุด
ของน ้ามัน กานพลูที่ทาให้ ปลายี่สกเทศรอดตาย 100 เปอร์ เซ็นต์ คือ 52 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้ มข้ นต่าสุดของ
น ้ามันกานพลูที่ทาให้ ปลายี่สกเทศเกิดการสลบคือ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลา 90 นาที เจนนุช ว่องธวัชชัย,
พรชัย โรจน์สิทธิศกั ดิ์, นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์ และณัฐพล จงอรุณงามแสง (2549, น. 1-80) ศึกษาการพัฒนา
สูตรตารับสารละลายน ้ามันกานพลูเป็ นยาสลบในสัตว์น ้า พบว่า ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูที่ 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เป็ นความเข้ มข้ นที่เหมาะสมสามารถเหนี่ยวนาให้ ปลานิลสลบและฟื น้ ภายใน 2 นาที ความเข้ มข้ นของ
สารละลายนา้ มันกานพลูที่ 300, 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถลดการเคลื่อนไหวของปลาเก๋าอย่าง
รวดเร็ วทาให้ จับบังคับและชั่งนา้ หนัก ความเข้ มข้ น 400-500 มิลลิกรั มต่อลิตร เป็ นความเข้ มข้ นที่เหมาะสม
สามารถเหนี่ยวนาให้ ปลาเก๋าลดความเคลื่อนไหวจนกระทัง่ สลบภายในระยะเวลา 300 วินาที และฟื น้ ในเวลาไม่
เกิน 60-250 วินาที วิจิตรา ตุ้งซี่ และณัฐพล ราชูภิมนต์ (2561, น. 1-7) ศึกษาประสิทธิภาพของน ้ามันกานพลูใน
การสลบปลานิลขนาด 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร พบว่าสารละลายน ้ามันกานพลูสามารถทาให้ ปลานิลสลบ
ได้ โดยปลานิลขนาดใหญ่จะต้ องใช้ ระดับความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูสงู กว่าปลาขนาดเล็ก แต่ขณะเดียวกั น
การใช้ น า้ มัน กานพลูในระดับ ความเข้ มข้ น สูง จะใช้ เ วลาน้ อยในการชัก น าให้ สลบและสามารถสลบได้ เป็ น
เวลานาน ระดับความเข้ มข้ นไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ส่งผลต่ออัตราการตายและสุขภาพของปลานิล ปลา
นิลขนาด 5 และ 10 เซนติเมตร ควรใช้ นา้ มันกานพลูความเข้ มข้ น 40-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลานิลขนาด 15
และ 20 เซนติเมตร ควรใช้ น ้ามันกานพลูความเข้ มข้ น 60-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเหมาะสมกับการชัง่ น ้าหนัก
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การติดเครื่ องหมาย การเก็บเลือดหรื อการตรวจโรค แต่หากใช้ เพื่อการขนส่งต้ องมีการทดสอบหาระดับความ
เข้ มข้ นที่เหมาะสมต่อไป จากการศึกษาที่ผ่านมาดังกล่าวข้ างต้ นระดับความเข้ มข้ นที่ใช้ ขึ ้นอยู่กับชนิดและขนาด
ของปลา อย่างไรก็ตาม การใช้ ยาสลบเพื่อช่วยในการขนส่งพันธุ์สตั ว์น ้าโดยเฉพาะลูกปลาที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจ และลูกปลาที่มีขนาดใหญ่นนั ้ ควรมีความระมัดระวัง และควรมีการทดสอบหาระดับความเข้ มข้ นของ
น ้ามันกานพลูที่เหมาะสมกับชนิด ขนาดของปลา และความหนาแน่นในการบรรจุที่เหมาะสม งานวิจยั ครัง้ นี ้ได้
เห็นความสาคัญของการขนส่งปลานิลแดงขนาด 30 กรัม ซึ่งเป็ นขนาดที่เหมาะสมสาหรับการเลี ้ยงปลาในกระชัง
ของเกษตรกร โดยได้ ทาการทดลองในถุงพลาสติกทังนี
้ ้เพื่ อการศึกษาความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลู และความ
หนาแน่ น ในการบรรจุที่ เ หมาะสมต่ อ อัตราการรอดตายของปลานิ ลแดง ที่ ร ะยะเวลา 12 ชั่ว โมง ตลอดจน
การศึกษาเปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุปลานิลแดงจากการใช้ ความเข้ มข้ นของนา้ มันกานพลู และความ
หนาแน่ น ในการบรรจุที่แ ตกต่างกัน ซึ่ง จะสามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการจัด การการขนส่ งปลาให้ แก่ฟาร์ ม
เกษตรกรต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงทดลอง จัดการทดลองแบบ 4x4 แฟคทอเรี ยล ในแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในกลุ่ม (CRD: Completely Randomized Design) ทาการทดลองในพื ้นที่โล่งโดยใช้ ตาข่ายสีดาสาหรับ
พลางแสง ใช้ ปัจจัยทดลอง 2 ปั จจัย คือ
ปั จจัยที่ 1 (A) คือ ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลู มี 4 ระดับ ได้ แก่
A1 คือ ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดควบคุม)
A2 คือ ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูที่ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร
A3 คือ ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูที่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
A4 คือ ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูที่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปั จจัยที่ 2 (B) คือ ความหนาแน่นของปลานิลแดง มี 4 ระดับ ได้ แก่
B1 คือ ความหนาแน่นที่ 2 ตัวต่อลิตร
B2 คือ ความหนาแน่นที่ 3 ตัวต่อลิตร
B3 คือ ความหนาแน่นที่ 4 ตัวต่อลิตร
B4 คือ ความหนาแน่นที่ 6 ตัวต่อลิตร
ทาการทดลอง 2 ปั จจัยร่วมกัน โดยมีทรี ตเมนต์ผสม (treatment combination) ทังหมด
้
16 ทรี ตเมนต์ผสม แต่
ละทรี ตเมนต์ผสม มีจานวน 2 ซ ้า (replication) ทาการทดลองที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
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1. การเตรียมการวิจัย
1.1 การเตรี ยมน ้ามันกานพลู
นาน ้ามันกานพลู (Clove Oil) บริสทุ ธิ์มาผสมกับ Ethyl Alcohol 95% เพื่อให้ ความเข้ มข้ น 100 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยผสมในอัตราส่วน น ้ามันกานพลู 1 ส่วน ต่อ Ethyl Alcohol 9 ส่วน ผสมให้ เข้ ากันแล้ วบรรจุเก็บ
ไว้ ในขวดแก้ วสีชาหรื อขวดทึบแสง จะได้ นา้ มันกานพลูสาหรับใช้ ในการสลบปลา (stock solution) ที่มีความ
เข้ มข้ น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
1.2 การเตรี ยมสัตว์ทดลอง
นาลูกปลานิลแดงขนาด 2-3 เซนติเมตร มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาดกว้ าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก
1 เมตร ให้ อาหารชนิดเม็ดสาเร็ จรูป จานวน 2 มื ้อต่อวัน อนุบาลลูกปลานิลแดงประมาณ 60 วัน (เดือนกรกฎาคมเดือนกันยายน 2563) จากนันท
้ าการคัดขนาดลูกปลานิลแดงให้ มีขนาดน ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 30 กรัมต่อตัว โดยนับ
จานวนปลานิลแดงเพื่อใช้ สาหรับการทดลอง จานวน 120 ตัว และนาไปพักในถังพลาสติกขนาดบรรจุ 500 ลิตร
1.3 การเตรี ยมถุงและการเตรี ยมน ้าก่อนการบรรจุใส่ถงุ
นาถุงพลาสติกขนาด 18 นิ ้ว x 28 นิ ้ว จานวน 2 ใบมาซ้ อนกันก่อนการบรรจุน ้าใส่ถงุ เตรี ยมน ้าใส่ถงุ ถุงละ 4 ลิตร โดยใส่
น ้ามันกานพลูตามระดับความเข้ มข้ นที่ 10, 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร
1.4 ขันตอนการบรรจุ
้
ลกู ปลานิล
นับจานวนลูกปลานิลใส่ถุงตามความหนาแน่นที่วางแผนการทดลอง โดยเติมอากาศ 2 ส่วนใน 3 ส่วน
และมัดปากถุงพลาสติกด้ วยยางให้ แน่น
2. ขัน้ ตอนการทดลอง
หลังจากบรรจุปลานิลแดงใส่ถงุ ทาการทดลองที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง โดยเริ่มต้ นทดลองทีเ่ วลา 6.00 น.
และสิ ้นสุดการทดลองที่เวลา 18.00 น. เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง นาถุงที่บรรจุปลานิลแดงไปลอยน ้าในถังพลาสติกขนาด
บรรจุ 50 ลิตรซึ่งมีการเติมนา้ 40 ลิตร ประมาณ 5 นาที เพื่อให้ อุณหภูมินา้ ในถุงและอุณหภูมินา้ ในถังใกล้ เคียงกัน
จากนันเปิ
้ ดปากถุงและเก็บตัวอย่างน ้าในถุงสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า ทาการนับจานวนปลานิลแดงที่ตายและ
บันทึกข้ อมูล ส่วนจานวนปลานิลแดงที่รอดตายของแต่ละถุงทาการนับลงในถังพลาสติกและเติมอากาศเพื่อให้ ปลาได้ มี
การพักฟื น้ และทาการจดบันทึกข้ อมูล
3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลการทดลอง ดังนี ้
3.1 บันทึกจานวนปลาที่รอดตาย เพื่อคานวณอัตราการรอดตาย (Survival rate : SR%) ตามวิธีของ (วิมล
จันทรโรทัย, 2536, น. 323-328) โดยใช้ สตู ร
อัตราการรอดตาย =

จานวนปลาเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง (ตัว)
จานวนปลาเมื่อเริ่มต้ นการทดลอง(ตัว)
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3.2 บันทึกจานวนถุงที่บรรจุลกู ปลานิลแดงที่มีการรั่วซึม เพื่อคานวณเปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุ
ลูกปลานิลแดง โดยคานวณจาก
เปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุลกู ปลานิลแดง =

จานวนถุงที่มกี ารรั่วซึม
จานวนทังหมด
้

X 100

3.3 การตรวจสอบคุณภาพน ้าและบันทึกข้ อมูลดังนี ้
1. อุณหภูมิของน ้า (temperature) โดยใช้ เทอร์ โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส (0C)
2. ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า (dissolved oxygen) โดยใช้ DO Test Kit มีหน่วยเป็ น มิลลิกรัมต่อลิตร
3. ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) โดยใช้ pH Test Kit
4. แอมโมเนีย (ammonia) โดยใช้ Ammonia Test Kit มีหน่วยเป็ น มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยใช้ Nitrite test kit มีหน่วยเป็ น มิลลิกรัมต่อลิตร
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของอัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูก
ปลานิลแดง ที่มีการใช้ ระดับความเข้ มข้ นของนา้ มันกานพลูและความหนาแน่นที่ต่างกัน และ เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของอัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกปลานิลแดง ที่มีการใช้ ระดับความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูร่วมกับความ
หนาแน่ นที่ ต่ างกันโดยใช้ วิ ธี Tukey HSD Multiple comparisons ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95% โดยวิ เคราะห์ ด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลของความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูและความหนาแน่นของการบรรจุต่ออัตราการรอดตายของปลานิล
แดง ที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง มีผลการศึกษาตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี ้

936

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1 อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดง ที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
B
ระยะเวลา
A
(ชัว่ โมง)
2
3
4
6
10
75.00±0.00 75.00±0.00 75.00±0.00 29.17±5.89

SR1
(%)
63.54±21.33b

15

100.00±0.00 100.00±0.00

93.75±8.84

54.17±64.82 86.98±32.08ab

20

100.00±0.00 100.00±0.00

93.75±8.84

95.84±5.89

97.40±4.95a

AxB

ns

25
100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00a
12
SR2 (%) 93.75±11.57x 93.75±11.57x 90.63±11.08xy 69.79±40.08y
P-value
0.03
A
P-value
0.02
B
P-value
0.37
หมายเหตุ A คืAxB
อ ระดับความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลู P-value
และ B คื(A)
อระดับความหนาแน่นลูกปลานิลแดง
(A)นกานพลู และระดับความหนาแน่นลูกปลานิลแดง
A x(AxB)
B คือ อิทธิพลร่วมของระดับความเข้P-value
มข้ นน ้ามั
P-valueม(A)
SR1 คือ อัตราการรอดตายเฉลี่ยที่ระดับความเข้
ข้ น (A)
SR2 คือ อัตราการรอดตายเฉลี่ยที่ระดับความหนาแน่น (B)
a,b
ค่าเฉลี่ยในแนวตั ้งยกกาลังด้ วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)
x,y
ค่าเฉลี่ยในแนวนอนยกกาลังด้ วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)
ns หมายถึง มีความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 2: เปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุปลานิลแดง ที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
B
A
เปอร์เซ็นต์การรั่วซึมเฉลี่ย (%)
2
3
4
6
10
100.0 100.0 100.0 100.0
100.0
15
0.0
0.0
50.0
50.0
25.0
20

0.0

0.0

50.0

50.0

25.0

25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

เปอร์เซ็นต์การรั่วซึมเฉลี่ย (%)

25.0

25.0

50.0

50.0

หมายเหตุ

A คือ ระดับความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลู
B คือ ระดับความหนาแน่นลูกปลานิลแดง
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จากตารางที่ 1 พบว่า การใช้ นา้ มันกานพลูที่ 10, 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการการรอด
ตายเฉลี่ยของปลานิลแดงเท่ากับ 63.54±21.33, 86.98±32.08, 97.40±4.95 และ 100.00±0.00 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ การใช้ น ้ามันกานพลูที่ 10, 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิล
แดงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) การใช้ น ้ามันกานพลูที่ 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร อัตราการรอดตายเฉลี่ย ของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิต (P>0.05) การใช้
น ้ามันกานพลูที่ 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับการใช้ น ้ามันกานพลูที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยการใช้ น ้ามันกานพลูที่
25 มิลลิกรัมต่อลิตรอัตราการรอดเฉลี่ยของปลานิลแดงสูงที่สดุ ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2, 3, 4 และ 6 ตัว
ต่อลิตร อัตราการการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงเท่ากับ 93.75±11.57, 93.75±11.57, 90.63±11.08 และ
69.79±40.08 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2, 3 , 4 และ 6 ตัวต่อลิตร อัตราการรอดตาย
เฉลี่ยของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2, 3
และ 4 ตัวต่อลิตร อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>
0.05) ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2 และ 3 ตัวต่อลิตร อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลานิลแดงมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับความหนาแน่นในการบรรจุที่ 6 ตัวต่อลิตร โดยความหนาแน่น
ในการบรรจุที่ 2 และ 3 ตัวต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตั ราการรอดตายเฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของทัง้
2 ปั จจัย พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) จากผลการทดลองจะเห็นได้ ว่าการใช้
ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2, 3, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร ร่ วมกับการใช้ ความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลูที่ 25 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อัตราการรอดตายของปลานิลแดงสูงที่สดุ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุง
บรรจุปลานิล ตามตารางที่ 2 พบว่าที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง การใช้ ความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลูที่ 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรร่วมกับความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2, 3, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุปลา
นิลแดง 100 เปอร์ เซ็นต์ การใช้ ความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลูที่ 15 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับความหนาแน่น
ในการบรรจุปลานิลแดง 4 และ 6 ตัวต่อลิตร พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุปลานิลแดง 50 เปอร์ เซ็นต์
การใช้ ความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลูที่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับความหนาแน่นในการบรรจุปลานิลแดง 2, 3, 4
และ 6 ตัวต่อลิตร ไม่พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การรั่วซึมของถุงบรรจุปลานิลแดง เช่นเดียวกับ การใช้ ความเข้ มข้ นน ้ามัน
กานพลูที่ 15 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับความหนาแน่นในการบรรจุปลานิลแดง 2 และ 3 ตัวต่อลิตร ดังนัน้
การใช้ น ้ามันการพลูร่วมกับความหนาแน่นในการบรรจุ มีผลต่ออัตราการรอดตายของปลานิลแดง และสามารถ
ลดความเสี่ยงจากการรั่วซึมของถุงที่มีการบรรจุปลานิลซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการรอดตายของปลานิลแดงจาก
การขาดออกซิเจนได้ สาหรับคุณภาพแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณภาพน ้าเมื่อสิ ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
คุณภาพน ้า
AxB
อุณหภูมิ
DO
pH
NH4
(องศาเซลเซียส) (มิลลิกรัมต่อลิตร)
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
A1B1
26.0
3.2
7.6
0.3
A1B2
26.0
3.2
7.8
0.3
A1B3
26.0
3.2
7.8
0.3
A1B4
26.0
3.5
7.9
0.3
A2B1
26.0
4.0
7.6
0.3
A2B2
26.5
4.1
7.8
0.3
A2B3
26.0
3.5
7.8
0.3
A2B4
26.0
3.5
7.8
0.3
A3B1
26.0
4.2
7.6
0.3
A3B2
26.5
4.2
7.8
0.3
A3B3
26.0
3.5
7.8
0.3
A3B4
26.0
3.5
7.9
0.3
A4B1
26.5
4.6
7.6
0.3
A4B2
26.0
4.5
7.8
0.3
A4B3
26.5
4.2
7.8
0.3
A4B4
27.0
4.2
7.9
0.3
หมายเหตุ
A1 คือ ระดับความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลู 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
A2 คือ ระดับความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลู 15 มิลลิกรัมต่อลิตร
A3 คือ ระดับความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลู 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
A4 คือ ระดับความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลู 25 มิลลิกรัมต่อลิตร
B1 คือระดับความหนาแน่นลูกปลานิลแดง 2 ตัวต่อลิตร
B2 คือระดับความหนาแน่นลูกปลานิลแดง 3 ตัวต่อลิตร
B3 คือระดับความหนาแน่นลูกปลานิลแดง 4 ตัวต่อลิตร
B4 คือระดับความหนาแน่นลูกปลานิลแดง 6 ตัวต่อลิตร

NO2
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

จากตารางที่ 3 เมื่อสิน้ สุดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิของนา้ อยู่ในช่วง 26.0-27.0 องศาเซลเซียส
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าอยู่ในช่วง 3.2-4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างอยู่ในช่วง 7.6-7.9
ค่าแอมโมเนียรวมอยู่ที่ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ค่าไนไตรท์อยู่ที่ 0.0-0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ ค่าคุณสมบัติของ
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น า้ อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสม (Lawson, 1995, p. 355; นิ ค ม ละอองศิ ริ ว งศ์ , คมน์ ศิ ลปาจารณ์ และลัก ขณา
ละอองศิ ริวงศ์ , 2554, น. 441-445; ชลอ ลิม้ สุวรรณ และพรเลิศ จันทร์ รัชชกูล , 2547,น. 206; Boyd and
Tucker, 1998, p. 700; ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ, 2528, น. 115)

สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการวิจยั ผลของความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูและความหนาแน่นของการบรรจุต่ออัตราการรอด
ตายของปลานิลแดง โดยสามารถสรุปผลและข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. การใช้ ความเข้ มข้ นน ้ามันกานพลูและความหนาแน่นในการบรรจุมีผลต่ออัตราการรอดตายของปลา
นิลแดง
2. การใช้ น ้ามันกานพลูความเข้ มข้ น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับความหนาแน่นในการบรรจุปลานิลแดงที่
2, 3, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตั ราการรอดตายสูง ซึง่ มีความเหมาะสม สามารถลดการเคลื่อนไหว ลดอาการ
ตื่นตกใจ และลดความเสี่ยงจากการรั่วซึมของถุงบรรจุปลานิลแดง
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาระดับ ความเข้ มข้ นของน ้ามันกานพลูที่สงู ขึ ้น ร่ วมกับ ความหนาแน่นในการบรรจุที่
สูงขึ ้น
2. ควรมีการศึกษาการขนส่งปลานิลแดงขนาดที่ใหญ่ขึ ้นสาหรับเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ โดยการใช้ ระดับความ
เข้ มข้ นน ้ามันกานพลู และความหนาแน่นการบรรจุและระยะเวลาในการขนส่ง
กิตติกรรมประกาศ
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ของมะม่ วงพันธุ์นา้ ดอกไม้ สีทอง
Effects of Chitosan on Prolonging Storage Life and Postharvest Qualities
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บทคัดย่ อ
มะม่วงน ้าดอกไม้ สีทองมีการปลูกและผลผลิตเป็ นจานวนมากในประเทศไทย แต่ยงั ประสบปั ญหาด้ าน
การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตและมีการใช้ สารเคมีซึ่งมีสารตกค้ าง โดยงานวิจยั นีม้ ่งุ ศึกษาไคโตซานซึ่งเป็ น
สารอินทรี ย์เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมะม่วงนา้ ดอกไม้ สีทองหลังการเก็บเกี่ยว โดยชุบผล
มะม่วงแก่ระยะ 105 วันหลังดอกบาน ในน า้ กลั่น กรดอะซิติก และสารละลายไคโตซาน ความเข้ มข้ นต่างๆ
(0.25, 0.50, 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์) เป็ นระยะเวลา 11 วัน บันทึกข้ อมูลการเกิดโรค การสูญเสียน ้าหนัก ค่าสี L
a b ปริ มาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้ ปริ มาณกรดที่ไทเทรตได้ และทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี hedonic
scale เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา 11 วันพบว่า ผลมะม่วงที่ชบุ ด้ วยไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75 และ
1 เปอร์ เซ็นต์ มีระดับการเกิดโรค ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ การเปลี่ยนแปลงของสี a และ b เปอร์ เซ็นต์การ
สูญเสียนา้ หนักน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่งทดลองอื่นๆ นอกจากนี ้ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้
ทดสอบให้ คะแนนความชอบคุณลักษณะด้ านสี รสชาติ และลักษณะปรากฏของผลมะม่วงที่ชุบด้ วยไคโตซาน
ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์น้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่งทดลองอื่นๆ แสดงให้ เห็นว่า การชุบไคโต
ซาน ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ สามารถชะลอการเกิดโรคและช่วยยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง
น ้าดอกไม้ สีทองได้ นานถึง 11 วัน
คาสาคัญ : มะม่วง; ไคโตซาน; การเก็บรักษา; คุณภาพ; เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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Abstract
Mango cv. Namdokmai Srithong were huge cultivated areas and high production in
Thailand. However, the shelf life extension and chemical residues still be a problem for this plant.
Therefore, the objective of this experiment was to study the effects of chitosan organic solution) on
prolonging storage life and postharvest qualities of mango cv. Namdokmai Srithong. Mature mango
fruits (105 days after flowering) were coated with water, acetic acid, 0.25%, 0.50%, 0.75% and 1%
chitosan, respectively and stored for 11 days. The data of disease incidence, weight loss, color (L, a
and b value), total soluble solids, titratable acidity and a sensory evaluation by hedonic scale was
recorded. The results showed that the disease incidence, total soluble solids, color (a and b)
change, weight loss of mango fruits coated with 0.5%, 0.75% and 1% chitosan were lower than that
of the other treatments after storage for 11 days. In addition, the results of sensory evaluation found
that the preference score of color, flavor and appearance was low compared to the other treatments.
The results indicated that the coating with 0.5%, 0.75% and 1% chitosan could delay postharvest
disease incidence and extend the shelf life of mango cv. Namdokmai Srithong for 11 days of storage.
Keywords: mango; chitosan; storage life; quality; postharvest technology
บทนา
มะม่วงเป็ นผลไม้ เศรษฐกิจที่มีพื ้นที่การผลิตและผลผลิตจานวนมากและมีแนวโน้ มการผลิตเพิ่มขึ ้นทุกปี
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) และประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงไปจาหน่ายในต่างประเทศ แต่ต้อง
ประสบปั ญหาการเน่าเสียของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวในระหว่างการเก็บรักษา ซึง่ โรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สาคัญ
ของมะม่วง คือโรคแอนแทรคโนส มีสาเหตุมาจากเชื ้อ Coletotrichum gloeosporioides (ผ่องเพ็ญ จิตอารี ย์รัตน์
และคณะ, 2548) ซึง่ การป้องกันกาจัดโรคนี ้ในปั จจุบนั ยังคงมีการใช้ สารเคมีที่อาจส่งผลทาให้ เกิดการตกค้ างของ
สารพิษในผลมะม่วง ดังนัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดโรคระหว่างการเก็บรักษาผลมะม่วง โดย
การหาวิธีการอื่นที่ช่วยลดการเกิดโรค ชะลอการสุก และรักษาคุณภาพของผลมะม่วงจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ไคโตซาน เป็ นโพลิเมอร์ ธรรมชาติที่มีโครงสร้ างเหมือนตาข่ายคล้ ายฟองน ้า รวมทังมี
้ ช่องว่างขนาดเล็ก
ทาให้ มีคุณสมบัติในการดูดซับและจับตะกอน เมื่อนาไปเคลือบติดกับชันผิ
้ วเปลือกผลไม้ สามารถยับยังการเกิ
้
ด
แบคทีเรี ยและเชื ้อรา ส่งผลให้ พืชป้องกันตนเองได้ (ดวงใจและคณะ, 2549) มีงานวิจยั หลายฉบับรายงานผลของ
การใช้ ไคโตซานเคลือบผิวพืช เพื่อรักษาคุณภาพภายหลังการเก็ บเกี่ยว เช่น พริก (Lacap และทรงศิลป์ , 2561),
มะละกอ (เพียรใจ และคณะ, 2551), สาลี่ (เสาวคนธ์ และดนัย, 2545) และส้ ม (กฤติพงษ์ และธนะชัย, 2553)
เป็ นต้ น ดังนันงานวิ
้
จยั ในครัง้ นี ้ จึงมุ่งเน้ นที่จะนาไคโตซานมาเคลือบผิวมะม่วงน ้าดอกไม้ สีทอง เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
1. การเตรียมไคโตซาน
เตรี ยมกรดอะซิติก ความเข้ มข้ น 0.5 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 4 ลิตร แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ส่วนละ 1 ลิตร
และนามาละลายไคโตซาน (มวลโมเลกุล 6,000 – 8,000 kDa ของบริ ษัท Sigma-Aldrich) ปริมาณ 2.5 5.0 7.5
และ 10 กรัม ตามลาดับ เพื่อให้ ได้ ไคโตซานตามที่ต้องการคือ 0.25 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
2. การเตรียมผลมะม่ วง
คัดเลือกมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ สีทอง ทีเ่ ก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 105 วันหลังดอกบาน จากสหกรณ์การเกษตร
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยคัดเลือ กตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ ในการ ส่งออกเพื่อจาหน่ายยังต่างประเทศ
ขนาดผลโดยเฉลี่ย ประมาณ 360-380 กรัม ต่อผล ปราศจากโรค แมลง และตาหนิ จากนัน้ ทาการตัดขัว้ ผลให้
เหลือความยาว 5 มิลลิเมตร คว่าผลให้ ส่วนขัวลงพื
้
้นของภาชนะที่รองด้ วยฟองน ้า ปล่อยให้ ยางไหลจนหมด แล้ ว
นาไปล้ างทาความสะอาด และผึ่งให้ แห้ ง
3. การเคลือบผิว
การทดลองนีว้ างแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยมี
การทดลองทัง้ สิ ้น 6 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซ ้า ได้ แก่ สิ่งทดลองที่1 ชุบด้ วยน ้ากลัน่ , สิ่งทดลองที่ 2 ชุบด้ วย
กรดอะซิติก 0.50 เปอร์ เซ็นต์ สิ่งทดลองที่ 3 ชุบด้ วยไคโตซาน 0.25 เปอร์ เซ็นต์ สิ่งทดลองที่ 4 ชุบด้ วยไคโตซาน
0.50 เปอร์ เซ็นต์ สิ่งทดลองที่ 5 ชุบด้ วยไคโตซาน 0.75 เปอร์ เซ็นต์ และสิ่งทดลองที่ 6 ชุ บด้ วยไคโตซาน 1.00
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งวิธีการชุบคือนาผลมะม่วงทัง้ ผลจุ่มในสารละลายที่ กาหนด ระยะเวลา 1 นาที และ
นามาผึ่งให้ แห้ ง จากนันน
้ าผลมะม่วงไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์ 80±2
เปอร์ เซ็นต์) เป็ นเวลา 11 วัน
4. การตรวจสอบระดับการเกิดโรค
ในวันที่ 11 หลังการเก็บรักษา นาผลมะม่วงมาตรวจสอบระดับการเกิดโรคบนพื ้นที่ผิวของมะม่วง โดย
กาหนดระดับการเกิดโรค 6 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 1 = ไม่มีพื ้นที่เกิดโรค หรื อพื ้นที่เกิดโรคเท่ากับ 0% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ระดับ 2 = มีพื ้นที่เกิดโรคเท่ากับ 0-5% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ระดับ 3 = มีพื ้นที่เกิดโรคเท่ากับ 5-25% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ระดับ 4 = มีพื ้นที่เกิดโรคเท่ากับ 25-50% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ระดับ 5 = มีพื ้นที่เกิดโรคเท่ากับ 50-75% ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ระดับ 6 = มีพื ้นที่เกิดโรคมากกว่า 75 % ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
5. การวิเคราะห์ คุณภาพและสถิติ
5.1 บันทึกผลน ้าหนักสดของวันที่เริ่ มการทดลอง และวันสิ น้ สุดการทดลอง และนามาหาค่าเปอร์ เซ็นต์
การสูญเสียน ้าหนัก
5.2 บันทึกค่าสี (L* a* และ b*) ของเปลือกมะม่วงในวันที่เริ่มการทดลอง และวันสิ ้นสุดการทดลอง โดย
เครื่ องวัดสี Spectrophotometer (Minolta) นาค่าสี(L* a* และ b*) ของเปลือกมะม่วงในวันที่เริ่มการทดลอง ลบ
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ด้ วยค่ าสี(L* a* และ b*) ของเปลือกมะม่วงในวันสิน้ สุดการทดลอง เพื่อหาค่าการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก
มะม่วง (∆L ∆a ∆b)
5.3 บันทึกปริ มาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) และปริ มาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้ (TSS) (AOAC., 2000)
ในวันสิ ้นสุดการทดลอง
5.4 บันทึกผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึ กฝน จานวน 20 คน ให้ คะแนน
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้ านลักษณะปรากฏ, สี, กลิ่น, รสชาติ, เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม
โดยวิธี Hedonic Scale (Estrada et al., 2000) ซึง่ คะแนนเท่ากับ 9 หมายถึง ชอบมากที่สดุ และคะแนนเท่ากับ
1 หมายถึงความไม่ชอบมากที่สดุ
5.5 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้ อมูลทังหมด
้
โดยวิธี Duncan’s multiple
range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 และ 99 เปอร์ เซ็นต์
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการทดลองพบว่า ผลมะม่วงที่ชุบไคโตซานความเข้ มข้ น 0.50, 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ มีระดับการ
เกิดโรคน้ อยกว่าผลมะม่วงที่ชุบน ้ากลัน่ และกรดอะซิติคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 1) อาจเนื่องมาจากไคโตซานเป็ นสารเคลือบผิว ซึ่งจะไปปกคลุมทับหรื อทดแทนไขมันที่เคยมีอยู่ ช่วยปิ ด
ช่องเปิ ดต่างๆ ตามธรรมชาติของผลมะม่วง (วรรธนมณฑน์ และคณะ, 2552) ส่งผลให้ เชื ้อจุลินทรี ย์ซงึ่ เป็ นสาเหตุ
ของโรคพืชภายหลังการเก็บเกี่ยวเข้ าทาลายผลมะม่วงที่มีสารเคลือบได้ น้อยลง ดังเช่นรายงานของดนัยและพิมพ์
ใจ (2546) และ พิมพ์ใจและคณะ (2549) พบว่า การเคลือบไคโตซานที่ผิวของสตรอเบอรี่ ช่วยลดการเข้ าทาลาย
ของโรคพืชได้
ในขณะที่เปอร์ เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักพบว่า ผลมะม่วงที่ชุบไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1
เปอร์ เซ็นต์ มีค่าเปอร์ เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนัก เท่ากับ 9.76 9.59 และ 9.51 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.01) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่งทดลองอื่นๆ นอกจากนี ้เมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์
การสูญเสียน ้าหนักของผลมะม่วงที่ชบุ ไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ไม่มีความแตก
กันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) อาจเป็ นเพราะการเคลือบผิวด้ วยไคโตซานสามารถจากัดการแพร่ ผ่า นเข้ า
ออกของก๊ าซ จึงส่งผลให้ ผลผลิตมีอตั ราการหายใจลดลงและทาให้ การสูญเสียน ้าจากกระบวนการหายใจลดลง
ด้ วย (วรรธนมณฑน์ และคณะ, 2552) สอดคล้ องกับรายงานของ ชลิตาและคณะ (2559) ที่ พบว่า การเคลือบไค
โตซานและน ้าปูนใสช่วยลดการสูญเสียน ้าหนักในผลมะละกอ
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ตารางที่ 1 ผลของไคโตซานที่มีต่อระดับการเกิดโรคและการสูญเสียน ้าหนักของผลมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ สีทอง
ภายหลังการเก็บรักษา 11 วัน
สิ่งทดลอง
ระดับการเกิดโรค
การสูญเสียน ้าหนัก (เปอร์ เซ็นต์)
Water (T1)
2.00a
15.40a
Acetic acid 0.5% (T2)
1.75ab
15.08a
Chitosan 0.25 % (T3)
1.25bc
12.48a
Chitosan 0.50 % (T4)
1.00c
9.76b
Chitosan 0.75 % (T5)
1.00c
9.59b
Chitosan 1.00 % (T6)
1.00c
9.51b
F-test
*
**
ตัวเลขที่ตามด้ วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ 99%

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 1 ผลของไคโตซานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกและระดับการเกิดโรคของผลมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ สี
ทอง ภายหลังการเก็บรักษา 11 วัน โดยรูปแถวบน: ผลที่ 1 = ชุบน ้ากลัน่ ผลที่ 2 = ชุบกรดอะซิติก 0.5
เปอร์ เซ็นต์ ผลที่ 3 = ชุบไคโตซาน 0.25 เปอร์ เซ็นต์ แถวล่าง: ผลที่ 4 = ชุบ ไคโตซาน 0.50 เปอร์ เซ็นต์
ผลที่ 5 = ชุบไคโตซาน 0.75 เปอร์ เซ็นต์ ผลที่ 6 = ชุบไคโตซาน 1 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
ภายหลังการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ สีทองครบ 11 วัน พบว่า ค่า ∆L ของผลมะม่วงในทุกสิ่ง
ทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีค่า ∆L อยู่ระหว่าง 10.60-11.95 ในขณะที่ค่า ∆a และ ∆b ของผลมะม่วง
ที่ชุบไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ น้ อยกว่าผลมะม่วงที่ชุบน ้ากลัน่ กรดอะซิติก และไคโต
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ซาน ความเข้ มข้ น 0.25 เปอร์ เซ็นต์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.01) แต่ค่า ∆a และ ∆b ของผลมะม่วงที่ชบุ
ไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) ซึ่ง
ปกติภายหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ จะมีการหายใจและเปลี่ยนสีผิวของผล โดยสีของมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว
จะค่อยๆ เปลี่ยนสีจากผลดิบสีเหลืองอ่อนกลายเป็ นผลสุกสีเหลืองเข้ ม จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า ไคโต
ซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงของสีผิวมะม่วงได้ นอกจากนี ้ผล
การเปลี่ยนแปลงสีผิวยังสอดคล้ องกับ การสูญ เสียนา้ หนัก ที่พ บว่า ไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1
เปอร์ เซ็นต์ ช่วยให้ ผลมะม่วงสูญเสียน ้าหนักน้ อยลง ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ ผลมะม่วงเปลี่ยนแปลงสีผิวน้ อยเช่นกัน
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของปรางค์ทอง และ เบญจมาส (2557) รายงานว่า การใช้ ไคโตซานมีแนวโน้ มในการช่วย
ชะลอการเปลี่ยนสีผลและรักษาความสดของผลชมพู่ดีกว่าชุดควบคุม
ไคโตซานที่ระดับความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้ ผลมะม่วงมีปริ มาณของแข็งที่ละลาย
น ้าได้ ต่ากว่าผลมะม่วงที่ชุบน ้ากลัน่ กรดอะซิติก และไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.25 เปอร์ เซ็นต์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p≤0.01) ในทางตรงกัน ข้ ามไคโตซานที่ระดั บ ความเข้ ม ข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็น ต์ ทาให้ ผล
มะม่ วงมี ปริ มาณกรดที่ ไทเทรตได้ เท่ากับ 0.93 1.06 และ 1.10 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าสิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.01) โดยที่เมื่อเปรี ยบเทียบปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ และปริ มาณกรดที่ไทเทรตได้
ของผลมะม่วงที่ชุบไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ไม่มี ความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการสูญเสียนา้ หนักและการเปลี่ยนแปลงของสีผิว
แสดงให้ เห็นว่า ไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ สามารถชะลอการสุกของผลมะม่วงได้ โดย
ช่วยลดการสูญเสียน ้าหนัก ส่งผลให้ มีการเปลี่ ยนแปลงสีผิวช้ าลง, มีปริ มาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้ น้อย และมี
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ มาก
ตารางที่ 2 ผลของไคโตซานที่มตี ่อการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก (∆L ∆a ∆b) ของผลมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ สีทอง
ภายหลังการเก็บรักษา 11 วัน
สิ่งทดลอง
การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก
∆L
∆a
∆b
Water (T1)
11.95a
7.60a
8.26a
Acetic acid 0.5% (T2)
11.23a
7.50a
8.18a
Chitosan 0.25 % (T3)
11.41a
5.79a
6.84a
Chitosan 0.50 % (T4)
11.22a
2.38b
4.88b
Chitosan 0.75 % (T5)
10.60a
2.87b
4.67b
Chitosan 1.00 % (T6)
10.84a
2.26b
4.84b
F-test
ns
**
**
ตัวเลขที่ตามด้ วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99%
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ตารางที่ 3 ผลของไคโตซานที่มตี ่อปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ ของผลมะม่วง
พันธุ์น ้าดอกไม้ สีทอง ภายหลังการเก็บรักษา 11 วัน
สิ่งทดลอง
ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ (º ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (เปอร์เซ็นต์)
Brix)
Water (T1)
17.47a
0.33b
Acetic acid 0.5% (T2)
18.00a
0.27b
Chitosan 0.25 % (T3)
17.17a
0.34b
Chitosan 0.50 % (T4)
15.27b
0.93a
Chitosan 0.75 % (T5)
15.33b
1.06a
Chitosan 1.00 % (T6)
15.20b
1.10a
F-test
**
**
ตัวเลขที่ตามด้ วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99%
ตารางที่ 4 ผลของไคโตซานที่มตี ่อคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้ านลักษณะปรากฏ, สี, กลิ่น,
รสชาติ, เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของผลมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ สีทอง ภายหลังการเก็บ
รักษา 11 วัน
สิ่งทดลอง
คะแนนความพึงพอใจ
ลักษณะ
สี
กลิ่น
รสชาติ เนื ้อสัมผัส ความชอบ
ปรากฏ
โดยรวม
Water (T1)
8.55a
8.56a
8.50
8.60a
7.46
7.50
Acetic acid 0.5% (T2)
8.45a
8.44a
8.38
8.33ab
7.38
7.57
Chitosan 0.25 % (T3)
8.27a
8.22a
8.13
8.00b
7.15
6.86
Chitosan 0.50 % (T4)
7.73b
7.83b
8.00
6.87c
6.62
6.21
Chitosan 0.75 % (T5)
7.82b
7.89b
8.03
6.80c
6.54
6.57
Chitosan 1.00 % (T6)
7.72b
7.87b
8.06
6.67c
6.69
6.28
F-test
*
*
ns
**
ns
ns
ตัวเลขที่ตามด้ วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ 99%
การทดสอบทางประสาทสัม ผัส พบว่ า ผลมะม่ ว งที่ ชุบ ไคโตซาน ความเข้ ม ข้ น 0.5 0.75 และ 1
เปอร์ เซ็นต์ ได้ รับคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้ านลักษณะปรากฏ, สี และรสชาติน้อยกว่า ผล
มะม่ ว งที่ ชุบ น า้ กลั่น กรดอะซิ ติ ก และไคโตซาน ความเข้ ม ข้ น 0.25 เปอร์ เซ็ น ต์ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
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(p≤0.05 และ p≤0.01) ในขณะที่ ค ะแนนความพึ ง พอใจทางประสาทสัม ผัสในด้ า นกลิ่ น , เนื อ้ สัม ผัส และ
ความชอบโดยรวมของผลมะม่วงที่ชบุ ด้ วยสารละลายชนิดต่างๆ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3)
เนื่องจากผลมะม่วงที่ชุบ ความเข้ มข้ น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ สุกช้ ากว่าสิ่งทดลองอื่นๆ ผลมะม่วงจึงมีสี
เหลืองอ่อน และมีปริมาณกรดสูง จึงส่งผลให้ คะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้ านลักษณะปรากฏ, สี
และรสชาติน้อย
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การชุบไคโตซาน ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ สามารถชะลอการเกิดโรคและช่วยยืดอายุ
การเก็บรักษามะม่วงนา้ ดอกไม้ สีทองได้ นานถึง 11 วัน และมีระดับการเกิดโรค ปริ มาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้
การเปลี่ยนแปลงของสี a และ b เปอร์ เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่งทดลองอื่นๆ
เอกสารอ้ างอิง
กฤติพงษ์ ไพบูลย์สมบัติ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. (2553). ผลของสารเคลือบผิดต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ของส้ มพันธุ์สายน ้าผึ ้ง. วารสารเกษตร, 26(1), 69-78.
ชลิตา หนูไข่, สมชาย กล้ าหาญ และจิราภรณ์ อรัณยะนาค. (2559). ผลของไคโตซานและน ้าปูนต่อคุณภาพและ
อายุการเก็บรักษามะละกอฮอลแลนด์. วารสารพืชศาสตร์ สงขลานคริ นทร์ , 3 (พิเศษ), 138-145.
ดวงใจ ตู้ดา. (2549). ผลของการพ่นไคโตซานและปิ โตรเลียมออยล์ ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อสรี รวิ ทยาและคุณภาพ
ของช่อดอกกล้วยไม้หวาย Walter Oumae '4N' และ Sonia 'No.17' ภายหลังการเก็บเกีย่ ว.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI :
https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.341
ดนัย บุณยเกียรติ และพิมพ์ใจ สีหะนาม. (2546). ผลของการเคลือบผิวด้ วยไคโตซานต่อคุณภาพ ของผลสตรอ
เบอรี่ . วารสารเกษตร, 19(2), 100-106.
ปรางค์ทอง กว้ านห้ อง และเบญจมาส รัตนชินกร. (2557). ผลของไคโตซานความเข้ มข้ นตา่ ต่อคุณภาพการเก็บ
รักษาชมพู่พนั ธุ์ทองสามสี. แก่นเกษตร, 42(พิเศษ), 180-185.
ผ่องเพ็ญ จิตอารี ย์รัตน์, อภิรดี อุทยั รัตนกิจ, สมสิริ แสงโชติ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และนกน้ อย ชูคงคา. (2548).
อิ ทธิ พลของรังสีแกมมาต่อความสามารถในการเข้าทาลายพืชของเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว
ของไม้ผลเศรษฐกิ จ. http://www.kmutt.ac.th/rippc/irradai3.htm.
พิมพ์ใจ สีหะนาม ดนัย บุณยเกียรติ และกอบเกียรติ แสงนิล. (2549). ผลของการเคลือบผิวด้ วยไคโตซานต่อการ
เข้ าทาลายของเชื ้อราในผลสตรอเบอรี่ พนั ธุ์พระราชทาน 72. วารสาร เกษตร, 22(2), 123-129.
เพียรใจ กาแก้ ว, ธนิตชยา พุทธมี, จุฑาทิพย์ โพธิ์อบุ ล และศิริชยั กัลป์ ยาณรัตน์. (2551). ผลของ การเคลือบผิว
ด้ วยไคโตซานต่อคุณภาพของมะละกอดิบเส้ นพร้ อมบริโภค. วารสาร วิ ทยาศาสตร์ เกษตร, 39(พิเศษ3),
217-220.

949

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

วรรธนมณฑน์ ชาญจารุจิตร์ อนุวตั ร แจ้ งชัด และกมลวรรณ แจ้ งชัด. (2552). ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพ
การเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้ . การประชุมทางวิชาการของมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที ่ 47.
กรุงเทพ.
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2560). สถิ ติการส่งออกมะม่วงปี 2553-2554.
http://www.oae.go.th/oae_report_import/export_result.php.
เสาวคนธ์ นุสติ และดนัย บุณยเกียรติ. (2545). ผลของการเคลือบผิวด้ วยสารอิมลั ชันและไคโตแซนต่อคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยวของสาลี่. วารสารเกษตร, 18(1), 24-32.
AOAC. (2000). Official method of analysis of AOAC international (17th ed). The association of official
analytical chemists. Gaithersburg, Md.
Estrada, A., Dodd, J. C., & Jeffries, P. (2000). Effect of humidity and temperature on conidial
germination and appressorium development of two Philippine isolates of the mango
anthracnose pathogen Colletotrichum gloeosporioides. Plant Pathology, 49, 608-618.
Lacap, A.T. & ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย. (2561). การเคลือบไคโตซานในพริก (Capsicum annuum L.) พันธุ์
Super Hot เพื่อรักษาคุณภาพในระหว่างเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิห้อง. วารสารวิ ทยาศาสตร์ เกษตร, 49(
พิเศษ 2), 113-116.

950

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวแซมมันสาปะหลังในระบบนา้ หยด
Growth and Yield of Mung Bean Intercrop with Cassava under Drip Irrigation System
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บทคัดย่ อ
การปลูก มัน สาปะหลังร่ ว มกับ พื ช ตระกูล ถั่ว เป็ น การเพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ เกษตรกรผู้ป ลูก มัน ปะหลัง
การศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตในการปลูกมันสาปะหลังหลังแซมด้ วยถั่ว
โดยทดสอบ 3 ทรี ทเม้ นท์คือ มันสาปะหลัง มันสาปะหลังแซมถั่วเขียว และถั่วเขียว ด้ วยแผนการทดลองแบบสุ่ม
บล็อกสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่าน ้าหนักสด น ้าหนักแห้ ง และผลผลิตของถัว่ เขียวที่ปลูกอย่างเดียวมากกว่าถั่ว
เขียวที่ปลูกแซมในมันสาปะหลัง แต่ ความสูง ความกว้ างของทรงพุ่ม น ้าหนักหนักหัวมันสด และเปอร์ เซ็นต์แป้ง
ของมันสาปะหลังไม่มีความแตกต่างกันระหว่างมันสาปะหลังแซมถั่วเขียว และปลูกมันสาปะหลังอย่างเดียว
ดังนันการปลู
้
กมันสาปะหลังแซมถัว่ เขียว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พื ้นที่
คาสาคัญ: มันสาปะหลัง; พืชแซม; ถัว่ เขียว
Abstract
Cassava-legume intercropping system were increasing an income of farmer’s cassava
production. These objective of this study was to evaluate the plant growth and yield in cassavalegume intercropping system. The experiment was tested in 3 treatments: cassava, cassava-mung
bean and mung bean with Randomized Complete Block Design (RCBD). The results showed that
the fresh weight, dry weight and yield of mung bean of monoculture had more than the legumes in
intercropping system. However, the plant height, canopy width, tuber fresh weight and starch
percentage of cassava weren’t differed among the intercropping culture in cassava-mung bean and
cassava monoculture. So, the intercrop culture of cassava with mung bean can be increase the land
equivalent.
Keywords: cassava; intercrop; peanut
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บทนา
มัน สาปะหลังเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามสาคัญ ชนิ ด หนึ่ งของประเทศไทยเป็ น ลาดับ ที่ 4 รองจาก
ยางพารา อ้ อยและข้ าว ปั จจุบันมี เกษตรกรผู้ป ลูก มัน สาปะหลังเกื อบทุกภาคของประเทศไทย การปลูกมัน
สาปะหลังอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตในภาคตะวันออก จะมีอายุประมาณ 10 – 12 เดือนจากนันจะขายมั
้
นสาปะหลัง
ให้ กบั โรงแป้งหรื อลานมัน ปั จจุบนั พบว่าราคาหัวมันสาปะหลังมีราคาประมาณ 0.90 – 3.00 บาทต่อกิโลกรัม ทา
ให้ เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังอยู่ในภาวะชาดทุนหรื อได้ กาไรไม่มาก อย่างไรก็ตามการปลูกมันสาปะหลัง ใน
แปลงเกษตรส่วนใหญ่ จะยกร่ องปลูก ซึ่งทรงพุ่มของมันสาปะหลังจะชิดหรื อคลุมพื ้นที่ในช่วงเวลาสามเดือนครึ่ง
ซึง่ ถ้ าเกษตรกรมีการจัดการวัชพืชที่ดี การเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื น้ ที่ปลูกพืชโดยการปลูกพืชแบบแซมเป็ นวิธี
หนึ่ งที่ ได้ มี การปลูก อย่างแพร่ ห ลาย ซึ่งการปลูก แบบแซมคื อ การปลูกพื ช สองชนิ ดในพื น้ ที่ เดี ย วกัน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ พืน้ ที่ดิน การปลูกพืชสลับที่มีอายุเก็บเกี่ยวใกล้ เคียงกันเช่น ข้ าวโพดหวานกับถั่วเขียว ถั่ว
เหลืองกับข้ าวโพด โดยการปลูกพืชสลับจะมีผลลผิตต่อพื ้นที่เพิ่มขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี ้ยังลดวัชพืช
ในพืชหลักและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ แก่ดิน (อภิพรรณ พุกภักดี , 2528, น. 21 – 58) ส่วนการปลูกพืชสลับที่มี
อายุเก็บเกี่ยวต่างกันเช่น การปลูกละหุ่งกับอ้ อย ละหุ่งกับมันสาปะหลัง ซึ่งการปลูกพืชร่ วมจะเก็บเกี่ยวก่อนจจะ
ช่วยคลุมพืน้ ที่วางระหว่างต้ นของพืชหลัก (อภิพรรณ พุกภักดี , 2541, น. 199 –213) นอกจากนีก้ ารปลูกแบบ
สลับยังเป็ นการเป็ นการลดการเข้ าทาลายของโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตให้ แก่เกษตรกรได้ อีกวิธีหนึ่งซึ่งกาลัง
เป็ นที่นิยม โดยในประเทศจีนใช้ วิธีการปลูกสลับระหว่างพันธุ์ข้าวที่ต้านทานและอ่อนแอต่อโรคใบไหม้ เพื่อลด
การลดการเข้ าทาลายของโรคไหม้ ในพันธุ์ที่อ่อนแอและเพิ่มผลผลิตให้ สงู ขึ ้น (Leung, 2003, p. 1156-1169) การ
ปลูกพืชสลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พืน้ ที่เช่นการปลูกถั่วลิสงแซมมันสาปะหลังโดยอาศัยนา้ ฝนที่จงั หวัด
ร้ อยเอ็ด (กิริยา สังข์ทองวิเศษ, 2554, น. 375-379) จากผลการศึกษาเบื ้องต้ นพบการปลูกแบบสลับจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตต่อพื ้นที่ ลดวัชพืช โรคและแมลงได้ พืชตระกูลถั่วที่ปลูกจะเพิ่มไนโตเจนในดินและอายุเก็บเกี่ยวสั ้นเช่น
ถั่วเขียว 65- 75 วัน ถั่วเหลือง 85 -95 วัน เป็ นต้ นอ ดังนันการทดลองนี
้
จ้ ึงจะได้ ทดสอบถั่วเขียวมาปลูกแซมใน
แถวมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื น้ ที่ในแปลงมันสาปะหลังและเพิ่มรายได้ ให้ กับเกษตรกรที่ปลูก
มันปะหลังต่อไป
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การศึก ษานี ท้ ดสอบในแปลงมันสาปะหลังของเกษตรกร บ้ า นเสาสูง ต.ห้ วยโจด อ.วัฒ นานคร จ.
สระแก้ ว ทดสอบระหว่า งเดื อ นกุม ภาพัน ธุ์ พ.ศ. 2561 – กุม ภาพัน ธุ์ พ.ศ. 2662 วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCB) ทาซ ้าจานวน 3 ซ ้า ระยะระหว่างแถว 1.25 เมตร ระยะระหว่าง
ต้ น 0.50 เมตร โดยใช้ พนั ธุ์มนั สาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ปลูก 1 ท่อนพันธุ์ต่อหลุม ความยาวของท่อนพันธุ์เท่ากับ
25 เซนติเมตร จานวน 3 ทรี ทเมนท์ โดยมีทรี ทเมนท์ คือมันสาปะหลัง มันสาปะหลังแซมถั่วเขียว และถั่วเขียว
การปลูกถั่วเขีย วแซมมันสาปะหลังที่ ระยะปลูกถั่วเขียวจะปลูกมัน บนสันร่ องมัน สาปะหลังปลูกแถวคู่ระยะ
ระหว่างแถว 20 เซนติเมตรและระยะหว่างต้ น 20 เซนติเมตร การใส่ปยจะใส่
ุ๋
ปริมาณปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ
การให้ น ้าในระบบน ้าหยด บันทึกข้ อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวและมันสาปะหลัง โดยประเมิน
ความสูง ความกว้ างของทรงพุ่ม นา้ หนักสดต้ นและใบ น ้าหนักแห้ งต้ นและใบ และผลผลิตของถั่วเขียวและมัน
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สาปะหลัง เปอร์ เซ็นต์แป้งของมันสาปะหลัง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) ตามแผนการทดลองแบบ RCB และใช้ ค่า Least Significant Difference (LSD) ในการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่าง
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ความสูงและความกว้ างของทรงพุ่มของถัว่ เขียวที่ปลูกแซมในมันสาปะหลังและถัว่ เขียวเชิงเดียวพบว่า
มีความแตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิติ โดยถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมันสาปะหลังจะมีความสูงมากว่าถั่วเขียว
เชิงเดี่ยว แต่ความกว้ างของทรงพุ่มไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) ซึง่ พืชมีการแก่งแย่งแข่งขันของแสงจะกระตุ้นให้
พืชมีความสูงและความกว้ างของทรงพุ่มมากขึ ้น สอดคล้ องกับงานทดลองของ วีณาพร จันทะสินธุ์, 2560, น. 12
ทดสอบถั่วแป๋ ป่ าที่ระยะปลูกที่แคบจะทาให้ ต้นถัว่ ความสูงมากว่าระยะปลูกที่ห่าง แต่ในส่วนความกว้ างของทรง
พุ่มที่ปลูกเชิงเดียวและปลูกแซมในมันสาปะหลังไม่แตกต่างต่างกัน เกิดจากลักษณะประจาพันธุ์ของพันธุ์ถวั่ เขียว
ที่มีศกั ยภาพมีความกว้ างของทรงพุ่ม เมื่อเปรี ยบเทียบน ้าหนักสดต้ นและใบ น ้าหนักแห้ งต้ นและใบ และผลผลิต
ฝั กสดของถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมันสาปะหลังและปลูกเชิงเดียวมีความแตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิติ โดย
น ้าหนักสดต้ นและใบของถั่วเขียวที่ปลูกเชิงเดียวมีนา้ หนัก 1,779 กิโลกรัมต่อไร่ และถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมัน
สาปะหลังมีนา้ หนัก 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนน ้าหนักแห้ งต้ นและใบของถั่วเขียวที่ปลูกเชิงเดียวมีนา้ หนัก 535
กิโลกรัมต่อไร่ และถั่วเขียวปลูกแซมในมันสาปะหลังมีนา้ หนัก 353 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตของถั่วเขียวที่ปลูก
เชิงเดียวมีน ้าหนัก 228 กิโลกรัมต่อไร่และถัว่ เขียวที่ปลูกแซมมันสาปะหลังมีน ้าหนัก 118 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่
1) ซึง่ ผลที่แตกต่างเกิดจากถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมันสาปะหลังจะมีการแก่งแย่งแข่งขันในเรื่ องการสังเคราะห์แสง
การดูดน ้า การดูดธาตุอาหารในดินเป็ นต้ น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ซี่งสอดคล้ องกับผลการทดลอง
ในตารางที่ 2 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กิริยาและคณะ (2554) ทดสอบพืชตระกูลถั่วคือใช้ พันธุ์ถั่วลิสงที่ปลูก
อย่ างเดี ย วมี น า้ แห้ ง รวม (ต้ น +ใบ) และผลผลิ ต มากกว่ าถั่ วลิ สงที่ ป ลูก แซมในมัน สาปะหลัง นอกจากนี ย้ ัง
สอดคล้ องการทดลองของ ปาริ ชาต สุวรรณโฉม, 2546 เปรี ยบเทียบการปลูกถั่วเขียวในมันสาปะหลัง พบว่า
นา้ หนักแห้ งต้ น นา้ หนักแห้ งใบ และผลผลิตของถั่วที่ป ลูก เดีย วมากกว่าถั่วเขียวที่ป ลูกแซมในมัน สาปะหลัง
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบความสูง ความกว้ างทรงพุ่ม ผลผลิต และเปอร์ เซ็นต์แป้งของมันสาปะหลังในแปลง
ที่ปลูกถั่วเขียวแซมในมันสาปะหลังและปลูกมันสาปะหลังเชิงเดียวพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 2) การปลูกมันสาปะหลังแซมด้ วยถัว่ เขียว ไม่มีความแตกต่างของน ้าหนักหัวมันสดและเปอร์ เซ็นต์
แป้ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกมันสาปะหลังเชิงเดียว ซึง่ เหตุผลที่ไม่เกิดความแตกต่างเนื่องจากพืชที่ปลูกแซม
เป็ นพืชตระกูลถั่วมีลักษณะประจาพันธุ์ที่มีความสูงและความกว้ างของทรงพุ่มน้ อยกว่ามันสาปะหลังทาให้ ไม่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสาปะหลังที่แซมต้ นถัว่ (ตารางที่ 1) ซึ่งผลการทดลองสอดคล้ องกับ
งานทดลองของ กิริยา สังข์ทองวิเศษ, 2554, น. 375-379 ประประเมินการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง
ปลูก แซมในมัน สาปะหลังโดยอาศัย น า้ ฝนที่ จังหวัด ร้ อยเอ็ ด ผลการทดลองพบว่ าการปลูก ถั่ว ลิ สงแซมมัน
สาปะหลังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังได้ โดยมันสาปะหลังที่ปลูกแซมถัว่ ลิสงบางพันธุ์มีน ้าหนักแห้ งต้ น
น า้ หนัก แห้ งใบ น า้ หนัก แห้ งราก จ านวนหัวต่ อ ต้ น น า้ หนัก สดใบ และผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ไม่ แ ตกต่ างกั บ ปลุก มัน
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สาปะหลังอย่างเดียว แต่การปลูกมันสาปะหลังแซมจะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในพื ้นที่ ดังนันจึ
้ งควรส่งเสริมให้
มีปลูกถัง่ ลิสงแซมมันสาปะหลังที่ระบบน ้าหยดหรื อพื ้นที่แปลงมันสาปะหลังที่มีความซื ้น
ตารางที่ 1 ความสูง ความกว้ างของทรงพุ่ม น ้าหนักสดต้ นและใบ นา้ หนักแห้ งต้ นและใบ และผลผลิต ของถั่ว
เขียวที่ปลูกแซมในมันสาปะหลังและปลูกเชิงเดียว
ทรี ทเม้ นท์
ความสูง
ความกว้ างของทรง น ้าหนักสด น ้าหนัก
ผลผลิต
(เซนติเมตร)
พุ่ม (เซนติเมตร)
ต้ นและใบ
แห้ งต้ น
(กิโลกรัม
(กิโลกรัม
และใบ
ต่อไร่)
ต่อไร่)
(กิโลกรัม
ต่อไร่)
ถัว่ เขียวแซม
75.50 A
60.00
1,200 B
358 B
118 B
สาปะหลัง
ถัว่ เขียวเชิงเดียว
37.66 B
55.33
1,779 A
535 A
228 A
LSD
*
NS
*
*
*
หมายเหตุ: * มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ในคอลัมน์เดียวกันอักษรพิมพ์ใหญ่ต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ตารางที่ 2 ความสูง ความกว้ างของทรงพุ่ม ผลผลิตและเปอร์ เซ็นต์แป้งของมันในแปลงที่ปลูกถัว่ เขียวแซมในมัน
สาปะหลังและปลูกมันสาปะหลังเชิงเดียว
ทรี ทเม้ นท์
ความสูง
ความกว้ างทรงพุ่ม
ผลผลิตมัน เปอร์ เซ็นต์แป้ง
(เซนติเมตร))
(เซนติเมตร))
สาปะหลัง
มันสาปะหลัง
(ตันต่อไร่)
(%)
ถัว่ เขียวแซมมัน
225.33
121.00
6.54
27.73
สาปะหลัง
มันสาปะหลัง
224.00
120.83
6.65
24.40
เชิงเดียว
LSD
NS
NS
NS
NS
หมายเหตุ: * มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิต
ในคอลัมน์เดียวกันอักษรพิมพ์ใหญ่ต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุปการปลูกมันสาปะหลังแซมถั่วเขียวในระบบน ้าหยดไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของมัน
สาปะหลัง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกมันสาปะหลังอย่างเดียว แต่การมันสาปะหลังแซมถัว่ เขียวจะส่งผลให้ การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวลดลง เมื่อเทียบกับปลูกถั่วอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการปลูกมันสาปะหลัง
แซมถัว่ เขียวสามารถปลูกได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พื ้นที่ในระหว่างการปลูกมันสาปะหลังในระบบน ้าหยด
ข้ อ สัง เกตุ ที่ ได้ จ ากผลการทดลองการปลูก มัน ส าปะหลัง ในระบบน า้ หยดมัน ส าปะหลัง สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ ตามศักยภาพของสายพันธุ์มนั สาปะหลัง ซึ่งทรงพุ่มของมันสาปะหลังจะปิ ดพื ้นที่ดินทังหมดและ
้
สามารถบังแสงไม่ให้ สามารถส่องผ่านได้ ใช้ เวลาประมาณ 3.5 เดือน ทาให้ สามารถปลูกพืชแซมมันสาปะหลัง
ด้ วยพืขตระกูลถัว่ ได้ แต่ต้องมีอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 3.5 เดือน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา และกองบริ หารการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว ที่สนับสนุนในการวิจยั
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของปลาหมอชุ ม พร 1 ที่ เ สริ ม เพคติ น จากเปลื อ กกล้ ว ยหอมทอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริ มเพคตินสกัดจากเปลือกกล้ วยหอมทองในอาหารต่อการเจริ ญเติบโตของ
ปลาหมอชุม พร 1 ในการทดลองใช้ ป ลาน า้ หนัก และความยาวตัว เฉลี่ ย เริ่ ม ต้ น เท่ า กับ 3.29±0.70 ก. และ
5.43±0.39 ซม. ตามลาดับ ปล่อยปลาที่ความหนาแน่น 50 ตัวต่อถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร เป็ นเวลา 91 วัน
แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ ้า ประกอบด้ วย ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 2 และ 3 โดย
การเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1 ด้ วยการเสริ มเพคติน 0, 1 และ 3 ก./อาหาร 1 กก. โดยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปมีระดับ
โปรตีน 25.32 % ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า การเสริ มเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทอง 1 และ 3 ก./อาหาร
1 กก. จะส่งผลต่อ น ้าหนักตัวเฉลี่ยสุดท้ าย อัตราการเจริ ญเติบโต สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.05) ปลาที่มีการเสริ มเพคติน 1 ก./อาหาร 1 กก. มีความแตกต่างกันด้ านความยาวกับชุดควบคุม และ
พบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันของอัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ และ
ผลผลิตสุทธิ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง ปั จจัยของคุณภาพน ้าที่ตรวจวัดในการทดลองในครัง้ นี ้ ประกอบไป
ด้ วย อุ ณ หภู มิ (25.7±0.2, 25.8±0.1 และ 25.8±0.2 oC ตามล าดั บ ) ออกซิ เ จนละลายในน า้ (4.30±0.21,
4.25±0.23 และ 4.42±0.05 mg/L ตามลาดับ) ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (7.82±0.01, 7.79±0.05 และ 7.79±0.01
ตามลาดับ) ความเป็ นด่าง (164.8±8.3, 158.7±13.5 และ 162.3±18.6 mg/L as CaCO3 ตามลาดับ) ปริ มาณ
แอมโมเนีย (0.18±0.01, 0.21±0.08 และ 0.27±0.08 mg/L ตามลาดับ) ไนไตรท์ (0.32±0.03, 0.38±0.01 และ
0.33±0.05 mg/L ตามลาดับ) คุณภาพน ้ามีความเหมาะสมในการเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1 สรุปการเสริ มเพคติน
จากเปลือกกล้ วยหอมทอง 1 และ 3 ก./อาหาร 1 กก. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ กบั ปลาหมอชุมพร 1 ได้
คาสาคัญ: ปลาหมอชุมพร 1; เพคติน; เปลือกกล้ วยหอมทอง; การเจริญเติบโต
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Abstract
The study on growth performance climbing perch Chumphon 1 (Anabas testudineus) by of
pectin extraction from banana peel “HOM THONG BANANA” (MUSA AAA Group) as a feed additive.
This study aims to be investigated the effect of dietary pectin supplementation on growth of the
climbing perch Chumphon 1. The experiment was carried out in a plastic aquarium (500 L) for 91 days
with 50 fingerlings (3.29±0.70 g, 5.43±0.39 cm). There were three different pectin additive treatments
(0, 1, and 3 g/kg) in triplicate, whereas instant fish feed contained 25.32% protein content. The results
showed that addition of 1 and 3 g pectin/kg produced the significantly higher final average weight and
average daily gain than the control group (P<0.05). However, the addition of 1 g pectin/kg produced
the significantly higher final average length than the control group. And survival rate, feed conversion
ratio and net yield were not differed among treatments (P>0.05). The water quality parameters
observed during the experiment trials were including water temperature (25.7±0.2, 25.8±0.1 and
25.0±0.2 °C, respectively), dissolved oxygen (4.30±0.21, 4.25±0.23 and 4.42±0.05 mg/L, respectively),
pH (7.82±0.01, 7.79±0.05 and 7.79±0.01, respectively), alkalinity (164.8±8.3, 158.7±13.5 and
162.3±18.6 mg/L as CaCO3, respectively), ammonia content (0.18±0.01, 0.21±0.08 and 0.27±0.08
mg/L, respectively) and nitrite content (0.32±0.03, 0.38±0.01 and 0.33±0.05mg/L, respectively).
Suggest that water quality is suitable for climbing perch Chumphon 1 culture. In conclusion, the
additional pectin extraction from banana peel at 1 and 3 g/kg promotes growth of climbing perch
Chumphon 1.
Keywords: Climbing Perch; Chumphon 1; Pectin; Hom Thong Banana Peel; Growth
บทนา
ปลาหมอชุมพร 1 (Anabas testudineus (Bloch)) เป็ นปลาหมอไทยที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น ้าชุมพร ดาเนินการปรับปรุงสายพันธุ์ทาให้ มีอตั ราการเจริญเติบโต และสามารถให้ ผลผลิตต่อหน่วยสูงกว่า
ปลาหมอไทยพันธุ์ปกติ (สง่า และสุชาติ, 2550; กฤษณุพนั ธ์ และคณะ, 2553; กฤษณุพนั ธ์ และเมตตา, 2554)
และกรมประมงได้ อนุมตั ิให้ ใช้ ชื่อพันธุ์ว่า “ชุมพร 1” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ซึ่งผ่านการทดสอบพันธุ์ว่ามี
ความเหมาะสม สาหรับนามาเลี ้ยงในพื ้นที่จงั หวัดชุมพร และพื ้นที่ใกล้ เคียง (สุชาติ และคณะ, 2555)
กล้ ว ยหอมทอง Musa )AAA Group ชื่ อ สามัญ ( Hom Thong Banana ปั จ จุบัน กล้ วยชนิ ดนีเ้ ป็ นพืช
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก เบญจมาศ), 2558 (แต่ยังมีกล้ วยหอม
ทองจานวนมากที่ไม่ได้ มาตราฐานเหลือตกค้ างในพืน้ ที่ผลิต ตามนโยบายของรั ฐบาล ประเทศไทย “ 4.0ที่ ”
ส่งเสริ มให้ เกษตรกรไม่เป็ นผู้ผลิตวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องยกระดับเป็ นผู้ประกอบการ ส่งผลให้ เกษตรกร
เกิ ด การรวมกลุ่ม กัน แล้ วน าเอากล้ วยหอมทองที่ มีอยู่มาเพิ่ มคุณ ค่าเพื่ อยกระดับ มูลค่าด้ วยการแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และได้ การตอบรับจากผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี โดย Tchobanoglous et al. (1993) พบว่า กล้ วย
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หอมทุกๆ 100 กิโลกรัม มีเปลือกสูงถึง 40 กิโลกรัม ถ้ าไม่มีการนามาใช้ ประโยชน์เปลือกกล้ วยเหล่านี ้จะกลายเป็ น
ขยะทางการเกษตรที่จะก่อปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อมในระยะเวลาอันใกล้ Emaga et al. (2007) และ Mohapatra et
al. (2010) รายงานว่า เปลือกกล้ วยหอมมีสารเพคตินซึ่งเป็ นสารสาคัญอยู่ถึง 10 – 21% เพคตินเป็ นพรี ไบโอติค
ประเภทสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน ้าได้ ที่สตั ว์ไม่สามารถย่อยได้ แต่มีประโยชน์ในการกระตุ้นการเจริ ญเติบโต
และส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ในระบบทางเดินอาหาร (Manning & Gibson, 2004) จากประโยชน์
ของพรี ไบโอติคจึงมี นักวิจัยหลายท่านให้ ความสนใจ ในการเสริ มพรี ไบโอติคให้ กับปลาเพื่อส่งเสริ มด้ านการ
เจริ ญเติบโต เช่น การเสริ ม ฟรั กโตโอลิโกแซคคาไรด์ FOS 2-3 % ในอาหารลูกปลา Caspian roach (Rutilus
rutilus) วัยอ่อน (Soleimani et al., 2012) การเสริ มพรี ไบโอติค ทางการค้ า ให้ กับปลา red drum (Sciaenops
ocellatus) (Zhou et al., 2010) ซึง่ การเสริมพรี ไบโอติคสามารถช่วยส่งเสริมด้ านการเจริญเติบโตให้ กบั ปลาได้
ถึงแม้ จะมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 ให้ มีการเจริ ญเติบโตที่ดีขึ ้นแล้ ว แต่การใช้ ประโยชน์
จากสารเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้ วยหอมทองเสริมในอาหารปลา เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ และอาจช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของปลาหมอชุมพร 1 ได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาผล
ของการเสริมเพคตินสกัดจากเปลือกกล้ วยหอมทองในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอชุมพร 1
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบCRD ใช้ ปลาหมอชุมพร 1 50 ตัว ต่อ 1 ซ ้า เลี ้ยงในถัง
พลาสติกขนาดปริ มาตร 500 ลิตร เป็ นระยะเวลา 91 วัน แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ ้า
ดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1
การเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1 เสริมเพคติน 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2
การเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1 เสริมเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 3
การเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1 เสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
การเตรี ยมสัตว์ทดลอง ใช้ ปลาหมอชุมพร 1 ขนาดน ้าหนักตัวเฉลี่ยเริ่ มต้ น 3.29±0.70 กรัม และความ
ยาวตัวเฉลี่ยเริ่ มต้ น 5.43±0.39 ซม. มาปรับสภาพให้ แข็งแรงก่อนนาไปใช้ ในการทดลอง โดยใช้ ถงั พลาสติกกลม
ปริ มาตร 3 ลูกบาศก์เมตร ให้ อากาศตลอดเวลา อุณหภูมิน ้า 30±1 oC และ ความเป็ นกรดเป็ นด่างของน ้าเท่ากับ
7.1–7.6 ให้ อาหารเม็ดสาเร็จรูป วันละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
การสกัดเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทอง ดัดแปลงตามวิธีของ Emaga et al. (2008) นาเปลือกกล้ วย
หอมทองระยะ 1 (เปลือกมีสีเขียว) หัน่ เปลือกกล้ วยเป็ นชิ ้นเล็ก อบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 oC เป็ นระยะเวลา 3 วัน จากนัน้
นามาปั่ นเป็ นผงด้ วยเครื่ องปั่ น นาผงเปลือกกล้ วยใส่ถงุ พลาสติก เก็บไว้ ในที่แห้ ง ก่อนนามาใช้ ในการสกัดเพคติน
ต่อไป ขัน้ ตอนการสกัดเพคติน นาผงเปลือกกล้ วยมาสกัดด้ วยนา้ (ผงเปลือกกล้ วย 1 กรั ม : นา้ 10 มล.) ที่
อุณหภูมิ 60 oC เป็ นเวลา 2 ชม. ทาการสกัดด้ วยน ้า 2 ครัง้ โดยนาผงเปลือกกล้ วยที่สกัดได้ จากครัง้ ที่ 1 มาทาการ
สกัดซ ้าเป็ นครัง้ ที่ 2 จากนันน
้ าน ้าสกัดเปลือกกล้ วย มาผสมกับเอทานอล 95 % ในอัตราส่วน น ้าสกัด 1 ส่วน : เอ
ทานอล 4 ส่วน ทิ ้งไว้ ข้ามคืน นามากรองแยกเพคตินทีม่ ีลกั ษณะเป็ นเจลสีน ้าตาลอ่อน นาเพคตินมาอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
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60 oC เป็ นระยะเวลา 3 วัน นาสารเพคตินมาบดจนเป็ นผง เก็บไว้ ในถุงพลาสติกที่ไม่มีความชื ้น เพื่อใช้ เป็ นสาร
เสริมในอาหารต่อไป
การเตรี ยมอาหารสาหรับทดลอง นาอาหารเม็ดสาเร็จรูปที่ไม่ผสมสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอม
เป็ นอาหารชุดควบคุม โดยมีโปรตีน 25.32 % และอาหารที่ผสมสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมที่ความ
เข้ มข้ น 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม จากนันน
้ าเพคตินละลายน ้าและคลุกเคล้ ากับอาหารเม็ดสาเร็จรูปให้ ทวั่
จากนัน้ นาอาหารที่ผ่านการผสมเพคตินมาผึ่งลมให้ แห้ ง นาอาหารใส่ภาชนะพลาสติก เก็บไว้ ในที่แห้ ง เพื่อ
นาไปใช้ ในการทดลองต่อไป และสุ่มเก็บอาหารทดลองส่วนหนึ่งเพื่อนาไปวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการตามวิธี
ของ AOAC (2000) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 3 สูตร
โภชนาการในอาหารจากการวิเคราะห์

ปริมาณเพคตินผสมในอาหารเม็ดสาเร็จรูป
(กรัม/กิโลกรัม)
0
1
3
10.23
10.58
10.32
25.32
25.28
25.30
3.71
3.78
3.83
7.69
7.76
7.83
15.26
15.22
15.31
37.79
37.38
37.41
282.12
280.88
281.48

ความชื ้น (%)
โปรตีน (%)
ไขมัน (%)
เยื่อใย (%)
เถ้ า (%)
คาร์ โบไฮเดรต (%)
พลังงานรวม Kcal/อาหาร 100 กรัม
หมายเหตุ
พลังงานรวม Kcal/อาหาร 100 กรัม = (%โปรตีน × 4) + (%ไขมัน × 8) + (%คาร์ โบไฮเดรต × 4)
ให้ อาหารปลาหมอชุมพร 1 กินจนอิ่ม วันละ 2 ครัง้ เวลา 8.00 น. และ 17.00 น. เป็ นระยะเวลา 91 วัน โดยตลอด
การเลี ้ยงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน ้าทุก ๆ 7 วัน จนสิ ้นสุดการทดลอง

การเก็บข้ อมูลการทดลอง เมื่อสิ ้นสุดการทดลองทาการนับจานวนปลาที่เหลือรอด และสุ่มปลาซ ้าละ
10% เพื่อชัง่ น ้าหนักและวัดความยาว เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาคานวณหา
- น ้าหนักตัวเฉลี่ยสุดท้ าย (Average final body weight) (กรัม/ตัว)
= ผลรวมทังหมดของน
้
้าหนักปลาสุดท้ ายที่ส่มุ (กรัม)/จานวนปลาที่ส่มุ (ตัว)
- ความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้ าย (Average final body length) (ซม./ตัว)
= ผลรวมความยาวทังหมดปลาสุ
้
ดท้ าย(ซม.)/จานวนปลาที่ส่มุ (ตัว)
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- อัตราการเจริญเติบโต(Average daily gain) (กรัม/ตัว/วัน)
= น ้าหนักตัวเฉลี่ยสุดท้ าย กรัม)/ตัว – (น ้าหนักตัวเฉลี่ยเริ่มต้ น กรัม)/ตัว (
ระยะเวลาของการทดลองเลี ้ยง (วัน)
- อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ(Feed conversion ratio)(กรัม)
= น ้าหนักอาหารที่ปลากิน/น ้าหนักปลาที่เพิ่มขึ ้น (กรัม)
- อัตราการรอดตาย (Survival rate) (%)
=(จานวนปลาทีเ่ หลือรอด (ตัว)/จานวนปลาเมื่อเริ่มทดลอง(ตัว)) × 100
- ผลผลิตปลาสุทธิ (Net yield) (กรัม/ถัง)
= น ้าหนักปลาทังหมด
้
1 ถัง (กรัม) – น ้าหนักปลาเริ่มต้ น 1 ถัง (กรัม)
การวิเคราะห์คุณภาพน ้า ทาการตรวจวิเคราะห์น ้าก่อนปล่อยปลาลงในถังทดลองและทุก ๆ 7 วัน โดย
ทาการเก็บตัวอย่างน ้าภายในถังทดลองของแต่ละถังในตอนเช้ า )07.00 น ตามพารามิเตอร์ ต่างๆ ดังนี ้ (.ค่าความ
เป็ นด่าง ค่าแอมโมเนียรวม ค่าไนไตรท์ โดยใช้ วิธี พงศ์เชฏฐ์ (.มปป) ส่วนดัชนีคณ
ุ ภาพน ้าที่ตรวจวัดในถังทดลอง
โดยตรง ตอนเช้ า )07.00 นจะทาการวัดที่กึ่งกลางระดับน ้า ดังนี ้ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า วัดโดยใช้ (.
เครื่ องยี่ห้อ YSI รุ่น 550 A และ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง วัดโดยใช้ เครื่ องวัดความเป็ นกรดเป็ นด่าง ยี่ห้อ Mettlor
Toledo รุ่น seven compact
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ข องข้ อ มูล ด้ ว ยวิ ธี One – way analysis of
variance (ANOVA) และวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้ วยวิธี Duncan’s new
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลองเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1 ที่เสริ มเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองในปริ มาณต่างกัน 3
ระดับ คือ 0, 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็ นเวลา 91 วัน พบว่า
ปลาหมอชุมพร 1 ทีเ่ สริมเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองในปริมาณ 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
มีนา้ หนักสูงกว่าชุดการทดลองที่เสริ มเพคติน 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
นา้ หนักตัวเฉลี่ยสุดท้ ายของปลาหมอชุมพร 1 มากที่สุด คือ การเสริ มเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่า
เท่ า กับ 31.79±3.66 กรั ม /ตัว รองลงมาคื อ การเสริ ม เพคติ น 3 และ 0 กรั ม /อาหาร 1 กิ โลกรั ม มี ค่ า เท่ ากับ
29.47±2.20 และ 22.24±1.11 กรัม/ตัว ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้ ายของปลาหมอชุมพร 1 ที่เสริ มเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองในปริ มาณ 1
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีความยาวมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ ไม่มีความแตกต่างจากชุด
การทดลองที่มีการเสริ มเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้ ายของปลาหมอชุมพร 1 มาก
ที่สดุ คือ เสริ มเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 10.91±0.14 ซม./ตัว รองลงมาคือ เสริ มเพคติน 3
และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 10.74±0.30 และ 10.37±0.08 ซม./ตัว ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
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ปลาหมอชุมพร 1 ทีเ่ สริมเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองในปริมาณ 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
มีอัตราการเจริ ญเติบโตสูงกว่าชุดควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการเจริ ญเติบโตของปลา
หมอชุมพร 1 ที่เสริมเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ค่ามากที่สดุ มีค่าเท่ากับ 0.34±0.04 กรัม/ตัว/วัน รองลงมา
คือ เสริมเพคติน 3 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 0.31±0.03 และ 0.23±0.01 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ
(ตารางที่ 2)
อัตราการรอดตายของปลาหมอชุมพร 1 ที่เสริมเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองทุกชุดการทดลองไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) พบว่า การเสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีอตั รา
การรอดตายสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 98.0±2.0 % รองลงมาคือเสริ มเพคติน 1 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่า
เท่ากับ 96.7±3.1 และ 94.0±2.0 % ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปลาหมอชุมพร 1 ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) การเสริ มเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าต่าที่สดุ 1.17±0.02 รองลงมาคือ
เสริมเพคติน 1 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 1.21±0.05 และ 1.30±0.19 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ผลผลิตสุทธิของปลาหมอชุมพร 1 ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) การเสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลผลิตสุทธิสงู ที่สดุ เท่ากับ 1086±217 กรัม/ถัง รองลงมา
ได้ แก่ เสริมเพคติน 1 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 1039±75 และ 946±119 กรัม/ถัง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโตของปลาหมอชุมพรที่เสริ มเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองที่ปริ มาณแตกต่างกัน
(ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ปริมาณเพคตินผสมในอาหารเม็ดสาเร็จรูป (กรัม/1
กิโลกรัม)
ปั จจัย
P-value
0
1
3
น ้าหนักตัวเฉลี่ยสุดท้ าย (กรัม/ตัว)
22.24±1.11a 31.79±3.66b 29.47±2.20b
0.009
ความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้ าย (ซม./ตัว)
10.37±0.08a 10.91±0.14b 10.74±0.30ab
0.040
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน)
0.23±0.01a
0.34±0.04b
0.31±0.03b
0.011
อัตราการรอดตาย (%)
94.0±2.0
98.0±2.0
96.7±3.1
0.197
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ
1.30±0.19
1.21±0.05
1.17±0.02
0.534
ผลผลิตสุทธิ(กรัม/ถัง)
946±119
1039±75
1086±217
0.555
หมายเหตุ ตัวอักษร a b ทีไ่ ม่เหมือนกันในแนวนอนเดียวกัน แสดง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.05)
จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าการเสริ มเพคตินสกัดจากเปลือกกล้ วยหอมทองสามารถส่งเสริ มให้
ปลาหมอชุมพร 1 มีนา้ หนักตัวเฉลี่ยสุดท้ าย และอัตราการเจริ ญเติบโตสูงกว่าปลาหมอชุมพร 1 ที่ไม่ได้ รับการ
เสริ มเพคตินสกัดจากเปลือกกล้ วยหอมทอง ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ Hoseinifar et al. (2021) และ
961

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

Hosseini et al. (2020) ที่ทดลองใช้ สารเพคตินที่สกัดจากเปลือกแอปเปิ ล้ และเปลือกส้ มเสริมในอาหารเลี ้ยงปลา
ไน Cyprinus carpio พบว่าเพคตินจากทัง้ 2 แหล่งสกัดช่วยส่งเสริ ม การเจริ ญเติบโตให้ กับปลาไนขึน้ ได้ และ
Hien et al. (2019) ใช้ เพคตินสกัดจากเปลือกส้ ม 10 กรัม/กิโลกรัม ร่ วมกับการผสม Lactobacillus plantarum
108 CFU/กรัม เสริ มในอาหารปลานิลวัยอ่อน สามารถช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของปลาได้ นอกจากนี ้ยังมี
การใช้ สารสกัดจากเปลือกกล้ วยหอมเสริมในการเลี ้ยงกุ้งก้ ามกราม พบว่า ที่ระดับ 6 กรัม/กิโลกรัม จะมีศกั ยภาพ
ทาให้ ก้ งุ ก้ ามกรามมีนา้ หนักเพิ่มขึ ้น (Rattanavichai & Cheng, 2015) ความแตกต่างกันทางด้ านเคมีกายภาพ
ของสารพรี ไบโอติค นัน้ ยังส่งผลต่อปฏิกิริยาชีวภาพของสารนัน้ ด้ วยเช่นเดียวกัน โดย Subha et al. (2013) ได้
ยกตัวอย่างพรี ไบโอติคจาก เบต้ า 1, 3 กลูแคน ว่าปั จจัยทางเคมีกายภาพของเบต้ า 1, 3 กลูแคน ที่แตกต่างกัน
เช่น โครงสร้ างปฐมภูมิ น ้าหนักโมเลกุล กิ่งก้ านของโครงสร้ าง และความสามารถในการละลายได้ จะส่งผลต่อ
ปฏิกิริยาชีวภาพของเบต้ า 1, 3 กลูแคน จากการศึกษาในครัง้ นีม้ ีความแตกต่างจาก Rattanavichai & Cheng
(2015) ในเรื่ องวิธีการสกัด และระยะเปลือกกล้ วยหอมที่นามาสกัด ซึง่ อาจส่งผลต่อปฏิกิริยาชีวภาพของสารสกัด
ที่ได้ จากเปลือกกล้ วยหอม
คุณภาพนา้ ในการเลีย้ งปลาหมอชุมพรที่เสริ มเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทอง 0, 1 และ 3 กรั ม/
อาหาร 1 กิโลกรัม ตลอดการทดลอง พบว่า อุณหภูมิมีค่า 25.7±.02, .258±.01 และ 25.8±0.2 oC ตามลาดับ
ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้ามีค่า 4.30±0.21, 4.25±0.23 และ4.42±0.05 mg/L ตามลาดับ ความเป็ นกรดเป็ น
ด่างมีค่า 7.82±0.01, 7.79±0.05 และ 7.79±0.01 ตามลาดับ ความเป็ นด่างมีค่า 164.8±8.3, 158.7±13.5 และ
162.3±18.6 mg/L as CaCO3 ตามลาดับ ปริ มาณแอมโมเนียรวมมีค่า 0.18±0.01, 0.21±0.08 และ 0.27±0.08
mg/L ตามลาดับ ปริ มาณไนไตรท์มีค่า 0.32±0.03, 0.38±0.01 และ 0.33±0.05 mg/L ตามลาดับ ค่าอุณหภูมิ,
ปริ มาณออกซิเจนละลายในน ้า, ความเป็ นกรดเป็ นด่าง, ความเป็ นด่าง และปริ มาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์
ในน ้าในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3) คุณภาพน ้าใน
การเลี ้ยงสัตว์น ้ามีความสาคัญเช่นกัน เพราะถ้ าคุณภาพน ้าไม่เหมาะสมต่อการเลี ้ยงสัตว์น ้าอาจส่งผลต่อสุขภาพ
สัตว์น ้าตามไปด้ วย มัน่ สิน และไพพรรณ (2544) เขียนไว้ ว่า อุณหภูมิของน ้าที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของ
สัตว์น ้าควรอยู่ระหว่าง 25–32 oC ปริ มาณออกซิเจนละลายในน ้าไม่ต่ากว่า 4 mg/L ความเป็ นกรดเป็ นด่างของ
น ้าควรอยู่ในช่วง 6.5–9 ความเป็ นด่างในน ้าไม่ต่ากว่า 80 mg/L as CaCO3 จากการศึกษาของยุทธภูมิ และคณะ
(2562) พบว่า ค่าคุณภาพน ้าในบ่อทดลองเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1 มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง อยู่ระหว่าง 7-8.5
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนา้ 4-6.3 mg/L อุณหภูมิของนา้ 21.5-29.5 oC แอมโมเนียรวม 0.02-0.03 mg/L
ความเป็ นด่าง 61-86 mg/L as CaCO3 จากข้ อมูลดังกล่าวเมื่อมาเปรี ยบเทียบกับค่าคุณภาพน ้าในการทดลอง
ครัง้ นี ้ ยังคงมีความเหมาะสมต่อการเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1
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ตารางที่ 3 คุณภาพน ้าในการเลี ้ยงปลาหมอชุมพรที่เสริมเพคตินจากเปลือกกล้ วยหอมทองที่ปริมาณแตกต่างกัน
(ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ปริมาณเพคตินผสมในอาหารเม็ดสาเร็จรูป
(กรัม/1 กิโลกรัม)
ปั จจัย
P-value
0
1
3
อุณหภูมิ (oC)
25.7±.02
.258±.01
25.8±0.2
0.531
ออกซิเจนละลายในน ้า (mg/L)
4.30±0.21
4.25±0.23
4.42±0.05
0.529
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
7.82±0.01
7.79±0.05
7.79±0.01
0.532
ความเป็ นด่าง (mg/L as CaCO3)
164.8±8.3 158.7±13.5
162.3±18.6
0.868
แอมโมเนียรวม (mg/L)
0.18±0.01
0.21±0.08
0.27±0.08
0.286
ไนไตรท์ (mg/L)
0.32±0.03
0.38±0.01
0.33±0.05
0.135
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การเสริ มสารเพคตินสกัดจากเปลือกกล้ วยหอมทองในอาหารที่ระดับ 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
จะส่งผลทาให้ ปลาหมอชุมพร 1 มีน ้าหนักตัวเฉลี่ยสุดท้ าย อัตราการเจริญเติบโต สูงกว่าปลาหมอชุมพรที่ไม่ได้ รับ
การเสริมสารสกัดเพคติน คุณภาพน ้ามีความเหมาะสมต่อการเลี ้ยงปลาหมอชุมพร 1
ข้ อเสนอแนะ ถ้ ามีการศึกษาเพิ่มเติมควรมีการใช้ สารเคลือบอาหาร เช่น วุ้นหรื อไข่ขาว เคลือบในอาหาร
ก่อนนาไปทดลอง
กิตติกรรมประกาศ
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ค่ าโลหิตวิทยาและดัชนีตับของปลาทับทิมที่เลีย้ งในระบบไบโอฟลอคร่ วมกับ
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Hematology and hepatosomatic index of red tilapia (Oreochromis spp.)
culture in biofloc and aquaponic system
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บทคัดย่ อ
ผลการเลี ้ยงปลาทับทิมต่างกัน 2 แบบๆ 3 ซ ้า คือ แบบปกติที่มีการเปลี่ยนถ่ายนา้ (ชุดควบคุม) และ
แบบระบบไบโอฟลอคร่ ว มกั บ ระบบอควาโปนิ ก ส์ ภ ายในโรงเรื อ นควบคุ ม อุ ณ หภู มิ นาน 119 วั น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบค่าโลหิตวิทยาและดัชนีตบั ของปลาทับทิม พบว่า ปลาทับทิมที่เลี ้ยงในระบบไบโอ
ฟลอคร่ ว มกับ ระบบอควาโปนิ กส์ มี ค่ าโลหิ ต วิท ยาดังนี ้ ปริ ม าณเม็ด เลื อ ดแดง ปริ ม าณฮีมาโตคริ ต ปริ ม าณ
ฮีโมโกลบิน และดัชนีตบั เท่ากับ 1.69±0.18 x106 เซลล์ต่อไมโครลิตร, 31.42±1.91 เปอร์ เซ็นต์, 7.51±0.56 กรัม
เปอร์ เซ็นต์ และ 1.80±0.50 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และให้ ผลไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ
ปลาทับทิมที่เลี ้ยงแบบปกติที่มีการเปลี่ยนถ่ายน ้า (ชุดควบคุม) (p>0.05) สรุปว่าการเลี ้ยงปลาทับทิมในระบบไบ
โอฟลอคร่วมกับระบบอควาโปนิกส์ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าโลหิตวิทยาและดัชนีตบั
คาสาคัญ : การลดของเสีย; ปลาทับทิม; ระบบไบโอฟลอค; ระบบอควาโปนิกส์
Abstract
The experimental comparison of two different cultural methods for red tilapia (Oreochromis
spp.) in greenhouse for 119 days; The experiment designed 2 treattments as the red tilapia culture in
water change in tank normal model (Control group ; CT) and the biofloc and aquaponic system (BA).
The objective of this study was to compare hematology and hepatosomatic index of red tilapia. The
result of BA was not different from control (P>0.05), including the red blood cell count (1.69±0.18 x106
cell/µl), the haematocrit (31.42±1.91%), the hemoglobin blood (7.51±0.56 g%) and hepatosomatic
index (1.80±0.50 %). Suggested that the red tilapia can be cultured in BA without negative effects on
the hematology and hepatosomatic index.
Keywords: waste reduction; red tilapia; biofloc; aquaponic
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บทนา
ปั จจุบันการเพาะเลี ้ยงปลาทับทิม เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศกั ยภาพทัง้ ด้ านการผลิตและการตลาดที่
เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ซึ่งเป็ นการเลี ้ยงเชิงเดี่ยวทังในบ่
้ อดินและกระชังที่ความหนาแน่นสูงๆ แล้ วให้ อาหารสาเร็ จรูป
เป็ นหลัก อย่างเต็มที่ เพื่อเร่ งการเติบโตแล้ วยกระดับผลผลิตให้ สูงสุดภายในเวลาอันสัน้ ส่งผลให้ นา้ มีปริ มาณ
สารอินทรี ย์ปนเปื อ้ นสูงโดยเฉพาะแอมโมเนียและไนไตรท์ทาให้ ปลาหยุดการเติบโต (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ
ไพพรรณ พรประภา, 2544) หรื อรุนแรงจนตายได้ ซึง่ จาเป็ นต้ องเปลี่ยนน ้าอย่างน้ อยอาทิตย์ละ 1 ครัง้ ในปริมาณ
สูงถึง 30-50 เปอร์ เซ็นต์ ดังนัน้ แนวคิดการเลี ้ยงปลาที่ใช้ นา้ น้ อยจึงเป็ นแนวคิดดี ด้วยการนาเทคโนโลยี ไบโอ
ฟลอคที่ ช่ ว ยย่ อ ยสลายของเสี ย ที่ มีพิ ษสูง (แอมโมเนี ย และไนไตรท์ ) ได้ เ ร็ ว กว่ ากระบวนการไนตริ ฟิคเคชั่น
(nitrification) เนื่องจาก heterotrophic bacteria เติบโตเร็ วกว่า nitrifying bacteria ประมาณ 10 เท่า และยัง
เป็ นอาหารภายในบ่อที่ดีมาใช้ ร่วมกับระบบอควาโปนิคส์ที่เป็ นการเลี ้ยงสัตว์น ้าร่วมกับการปลูกพืชแบบไร้ ดิน โดย
พืชสามารถลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจน (แอมโมเนีย ไนไตรท์และไนเตรท) และฟอสฟอรัสที่ปนเปื อ้ นในน ้า
ได้ ดีส่งผลให้ การเลี ้ยงปลาแบบ biofloc and aquaponic system (BA) มีการเปลี่ยนนา้ น้ อยมากหรื อแทบไม่มี
แต่ถึงกระนันปลาทั
้
บทิมที่เลี ้ยงก็อาจเกิดความเครี ยดทาให้ การเติบโตและผลผลิตลดลงในที่สดุ ซึ่ง กิจการ ศุภ
มาตย์ และวัชริ นทร์ รัตนชู (2530) ; นิรุทธิ์ สุขเกษมและคณะ (2548) ; Puangkaew et al. (2004) และ Hrubec
et al. (2000) พบว่า การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเลือดขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ เช่น ชนิด สายพันธุ์ อายุ ระยะ
เจริ ญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมทังอุ
้ ณหภูมิ สารพิษ อาหารและการให้ อาหาร ตลอดจนรูปแบบการ
เลี ้ยงสัตว์น ้า ล้ วนส่งผลโดยตรงต่อ องค์ประกอบของเลือด ปั จจุบนั ได้ มีการศึกษาองค์ประกอบเลือดปลาสาคัญ
ทางเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ปลากะพงขาว (กิจการ ศุภมาตย์ และคณะ, 2530) ปลาหมอไทย (นิรุทธิ์ สุขเกษม
และคณะ, 2548) และปลานิลมีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงเท่ากับ 1.49 – 1.62 x 106 cell/µl (Delany et al., 1990)
และดัชนีตับของปลานิลเพศเมียและเพศผู้ เท่ากับ 1.41-2.37 และ 1.50-2.23 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (ปิ ยมาศ
โนนคู่เขตโขง, 2546) ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าโลหิตวิทยาและดัชนีตับของ
ปลาทับทิมที่เลี ้ยงแบบ BA ซึ่งข้ อมูลที่ได้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่สามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลประเมินสุขภาพสาหรับ
สนับสนุนงานวิจยั ต่อไปในอนาคตได้
อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
การวางแผนการทดลอง
ทดลองเลี ้ยงปลาทับทิมต่างกัน 2 แบบ ๆ ละ 3 ซ ้า คือ แบบ CT และแบบ BA
การเตรียมปลาทดลอง
นาปลาทับทิมพักในถังพลาสติกขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๆ 206.5 เซนติเมตร ที่ใส่น ้า 2,500 ลิตร พร้ อม
ติดตั ้งระบบให้ อากาศแล้ วให้ อาหารวันละ 2 ครัง้ (ช่วงเช้ า-ช่วงเย็น) นาน 2 สัปดาห์ เพื่อให้ แข็งแรงก่อนคัดปลาที่
น ้าหนักเริ่มต้ น 20 กรัม มาใช้ ในการทดลอง
การเตรียมถังทดลอง
การทดลองทัง้ 2 แบบ จะเตรี ยมและใช้ ถังแบบเดียวกับขัน้ ตอนเตรี ยมปลาทดลอง แต่แบบ BA ในถัง
เลี ้ยงปลามีการติดปั๊ มเพื่อสูบน ้าให้ ไหลผ่านชุดรางปลูกพืชที่อตั ราการไหล 2 ลิตรต่อนาที แล้ วปล่อยกลับสู่ถงั เดิม
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โดยชุดรางปลูกพืชทาจากท่อ PVC ขนาด 4 นิว้ ความยาว 2.0 เมตร จานวน 5 เส้ น แล้ วเจาะรู ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ห่างกัน 20 เซนติเมตร เพื่อใส่ถ้วยปลูกต้ นกล้ าผักมาลงปลูกในราง ซึ่งปิ ยวัฒน์ เรื องราย
และคณะ (2558) พบว่า อัตราส่วนของนา้ หนักปลาต่อจานวนพืชที่ปลูก ควรเท่ากับ 2.5 กิโลกรัมของปลาต่อ
จานวนพืช 110 ต้ น ตามลาดับ
การเตรียมโรงเรือน
ใช้ แผ่นพลาสติกใสปิ ดทังด้
้ านข้ างและด้ านบนของโรงเรื อนทังหมดพร้
้
อมใช้ พดั ลมดูดอากาศเป็ นเครื่ อง
ควบคุมอุณภูมิ
การเตรียมอาหาร
ใช้ อาหารปลานิลสาเร็จรูปที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการอาหารปลานิลสาเร็จรูป
ระยะการเลี ้ยง

โปรตีน
>32
>30
>25

ปลานิลเล็ก (ขนาด 20-100 กรัม)
ปลานิลรุ่น (ขนาด 100-300 กรัม)
ปลานิลใหญ่ (ขนาด >300 กรัม)

คุณค่าทางโภชนาการ
ไขมัน กาก ความชื ้น
>4
<6
<12
>4
<8
<12
>4
<8
<12

การเตรียมไบโอฟลอค
โดยใช้ ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร ในการหมักอาหารกุ้งและกากน ้าตาลเพื่อผลิตไบโอฟลอคแล้ วเติม
อากาศเพื่อรักษาค่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าสูงกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลาพร้ อมควบคุมอัตราส่วน
คาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ให้ อยู่ในสัดส่วน 16 : 1 โดยเติมวัตถุดิบคาร์ โบไฮเดรตซึง่ ดัดแปลงจากสมการ
ของ Schryver, Crab, Defoirdt, Boon, & Verstraete (2008)
ขัน้ ตอนการเลีย้ ง
ปล่อยปลาที่เตรี ยมไว้ ลงถังทดลองละ 2.5 กิโลกรัม หรื อ 125 ตัว พร้ อมให้ อาหารตามตารางที่ 1 วันละ
2 ครัง้ (เช้ า-เย็น) ปริ มาณ 8 เปอร์ เซ็นต์ของนา้ หนักตัว สาหรับปลาขนาด 20-100 กรัม แล้ วปรับเป็ น 6 และ 3
เปอร์ เซ็นต์ของน ้าหนักตัว สาหรับปลาขนาด 100-300 กรัม และ >300 กรัม ตามลาดับ ให้ อาหารทดลองอย่างช้ า
ๆ ซึ่ง ภายในถังเลีย้ งปลามีการรั กษาค่าปริ มาณออกซิเจนละลายนา้ ให้ สูงกว่า 4 มิลลิกรั มต่อลิตรตลอดเวลา
สาหรับแบบ CT ทุก ๆ 7 วัน มีการเปลี่ยนน ้าปริ มาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณน ้าทังหมด
้
ส่วนแบบ BA เติมน ้า
เพื่อรักษาระดับน ้าพร้ อมเติมไบโอฟลอคทุก ๆ 7 วัน ในอัตรา 1 ลิตรต่อตัน นาน 119 วัน
การเก็บข้ อมูลโลหิตวิทยา
ดัดแปลงวิธีการของส่งศรี มหาสวัสดิ์ และชัยชาญ มหาสวัสดิ์ (2529) เมื่อสิ ้นสุดการทดลองสุ่มปลา
ทับทิมถังละ 10 ตัว มาสลบด้ วยสารละลายควินลั ดีนที่ระดับความเข้ มข้ น 100 ppm เป็ นระยะเวลา 10 นาที แล้ ว
เจาะเลือดที่ caudal vein บริเวณโคนหางด้ วยหลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 1 มล. ที่ติดตั ้งเข็มเบอร์ 24G ประมาณ
0.5 มิลลิลิตร แล้ วนาเลือดที่ได้ ทาการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเลือดต่าง ๆ ดังนี ้
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- ปริ มาณเม็ดเลือดแดง โดยนาเลือดที่ได้ เจือจางด้ วยสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด 5 เปอร์ เซ็นต์ ใน
อัตราส่วน 1:100 แล้ วทาการนับปริมาณเม็ดเลือดแดงโดยใช้ สไลด์นบั เม็ดเลือด
-ค่าฮีมาโตคริ ต โดยนาเลือดที่ใส่อยู่ในหลอดไมโครแคฟิ ลลารี่ ไปปั่ นด้ วยเครื่ องเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่
ความเร็ว 11,700 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที แล้ ววัดเปอร์ เซ็นต์ฮีมาโตคริตด้ วยตัวอ่านไมโครแคฟิ ลลารี่
-ฮีโมโกลบิน วัดโดยใช้ Haemometer ในการหาค่าฮีโมโกลบิน
การเก็บข้ อมูลดัชนีตับ
นาปลาทับทิมที่ถูกเก็บตัวอย่างเลือดแล้ ว มาผ่าท้ องเพื่อนาตับออกมาชัง่ นา้ หนักเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มา
คานวนจาก (น ้าหนักตับ (กรัม) / น ้าหนักตัว (กรัม))×100
การเก็บข้ อมูลการเติบโต
เมื่อสิ ้นสุดการทดลองนับจานวนปลาทับทิมที่เหลือรอดพร้ อมกับชัง่ น ้าหนักรวมของปลาทับทิมในแต่ละ
ถัง แล้ วสุ่มมาอีก 10 ตัว เพื่อชัง่ น ้าหนักและวัดความยาวแต่ละตัวอีกครัง้ หนึ่ง นาข้ อมูลที่ได้ มาคานวณหาน ้าหนัก
ตัวเฉลี่ยสุดท้ าย ความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้ าย อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ อัตราการรอด
ตาย ผลผลิตปลาสุทธิ ผลผลิตปลาสุทธิและผลผลิตผักสลัดทังหมด
้
การเก็บข้ อมูลคุณภาพ
วิเคราะห์น ้าก่อนปล่อยปลาทับทิมลงในถังทดลองและทุก ๆ 7 วัน โดยคุณภาพน ้าที่ตรวจวัดที่ถงั ทดลอง
โดยตรง ตอนเช้ า (7.00 น.) ดังนี ้ ค่าปริ มาณออกซิเจนละลายในน ้า วัดโดยใช้ เครื่ องยี่ห้อ YSI รุ่ น 550 และ ค่า
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง วัดโดยใช้ เครื่ องวัดความเป็ นกรดเป็ นด่าง ยี่ห้อ Mettler รุ่น seven compact พร้ อมใช้ ขวด
พลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร เก็บตัวอย่างน ้ากลับไปวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการตามพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ดังนี ้ ค่า
แอมโมเนียรวม ค่าไนไตรท์ ค่าไนเตรท และ ค่าฟอสฟอรัสที่ละลายน ้า (Orthophosphates) โดยใช้ วิธี พงศ์เชฏฐ์
(มปป.)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ทาการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยโลหิตวิทยาและดัชนีตบั ของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี t-test ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการเลี ้ยงปลาทับทิมต่างกัน 2 แบบ ๆ 3 ซ ้า คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ต่อ ค่าโลหิต
วิทยาและดัชนีตบั ได้ สรุปไว้ ในตารางที่ 2 ส่วนการเติบโต ผลผลิตปลาและผักสลัด อัตราการรอดตายได้ สรุปไว้ ใน
ตารางที่ 3 และค่าคุณภาพน ้าระหว่างการทดลองได้ สรุปไว้ ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 ค่าโลหิตวิทยาและดัชนีตบั ของปลาทับทิมที่เลี ้ยงต่างกัน 2 แบบ (ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
รูปแบบการเลี ้ยงปลาทับทิม
ปั จจัย
p-value
แบบ CT
แบบ BA
ปริมาณเม็ดเลือดแดง
1.81±0.16a
1.69±0.18a
0.425
(×106 เซลล์ต่อไมโครลิตร)
ค่าฮีมาโตคริต (เปอร์เซ็นต์)
32.66±2.24a
31.42±1.91a
0.504
ปริมาณฮีโมโกลบิน (กรัมเปอร์ เซ็นต์)
8.71±0.68a
7.51±0.56a
0.076
ดัชนีตบั (เปอร์ เซ็นต์)
2.40±0.22a
1.80±0.50a
0.130
หมายเหตุ อักษร a ที่เหมือนกันในแนวนอน แสดงถึง ความไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p>0.05)
ตารางที่ 3 การเติบโต ผลผลิตปลาและผักสลัด อัตราการรอดตายของปลาทับทิมที่เลี ้ยงต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ
CT และแบบ BA นาน 119 วัน (ค่าน้ อยสุด-ค่ามากสุด)
รูปแบบการเลี ้ยงปลาทับทิม
ปั จจัย
แบบ CT
แบบ BA
น ้าหนักตัวเฉลี่ยสุดท้ าย (กรัม)
269.50-300.28
249.21-318.16
ความยาวตัวเฉลี่ยสุดท้ าย(เซนติเมตร)
24.53-25.19
24.62-25.50
อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต่อวัน)
2.21-2.47
2.04-2.62
อัตราการรอดตาย (เปอร์ เซ็นต์)
95.33-99.00
100.00
ผลผลิตสุทธิ (กิโลกรัมต่อถัง)
24.89-25.91
24.77-25.05
ผลผลิตผักสลัดทังหมด
้
(กิโลกรัมต่อถัง)
1.04±1.44
ตารางที่ 4 คุณภาพน ้าภายในถังเลี ้ยงปลาทับทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน (ค่า
น้ อยสุด-ค่ามากสุด)
รูปแบบการเลี ้ยงปลาทับทิม
ปั จจัย
แบบ CT
แบบ BA
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)
3.77-4.05
3.57-3.75
ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง
7.99-8.05
7.74-7.90
ค่าความเป็ นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
225.29-237.03
185.36-209.02
ค่าแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.07-.09
0.27-0.41
ค่าไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.25-0.47
0.34-0.52
ค่าไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร)
23.41-29.83
21.55-35.57
ค่าฟอสฟอรัสที่ละลายน ้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.78-1.16
3.21-3.53
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ปริมาณเม็ดเลือดแดง
ผลการเลี ้ยงปลาทับทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ส่งผลให้ มีปริ มาณ
เม็ดเลือดแดงเฉลี่ยเท่ากับ 1.81±0.16 และ 1.69±0.18 x106เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามลาดับ และให้ ผลไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนัน้ การเลี ้ยงปลาทับทิมแบบ BA จึงไม่มีผลต่อปริ มาณเม็ด
เลือดแดงและรวมไปถึงค่าฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน และดัชนีตบั ของปลาทับทิม เนื่องจากอาหารที่ใช้ เลี ้ยง
การเติบโต และคุณภาพน ้าในการเลี ้ยงปลาทับทิมที่ต่างกันทัง้ 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน
พบว่า มีค่าใกล้ เคียงกันอีกทัง้ คุณภาพนา้ ยังมีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของปลาทับทิมจึงไม่ส่งผลต่ อ
สุขภาพโดยรวมของปลา ซึ่งสอดคล้ องมินตรา ศีลอุดม และคณะ (2557) ที่ศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมี
ในเลื อ ดบางประการของปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) ที่ เ ลี ย้ งใน 2 สภาพการเลี ย้ ง คื อ ในระบบ
โรงเรื อนปิ ดและบ่อดิน พบว่า ค่าปริ มาณเม็ดเลือดแดงของตัวอย่างปลาทัง้ 2 สภาพการเลี ้ยงไม่มีความแตกต่าง
กัน ทางสถิ ติ (P > 0.05) ซึ่ง มี ค่ า เท่ า กับ 1.29 ± 0.18 และ 1.21 ± 0.23 x106เซลล์ ต่ อ ไมโครลิ ต ร ตามลาดับ
เนื่องจากปลากดคังที่นามาศึกษาครัง้ นีม้ ีช่วงอายุเดียวกัน คือ ประมาณ 240 วัน อีกทัง้ ยังมีขนาดใกล้ เคียงกัน
ส่งผลให้ ค่าปริ มาณเม็ดเลือดแดงจึงไม่แตกต่างกันซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ศิลป์ ชัย มณีขตั ิย์ (2553) ที่ได้
ทาการศึกษาค่าโลหิตวิทยาของปลาแรดแล้ วพบว่าค่าปริ มาณเม็ดเลือดแดงนันมี
้ ความสัมพันธ์กบั ขนาดของปลา
โดยปลาแรดขนาดใหญ่ มีปริ มาณเม็ดเลือดแดงมากกว่าปลาแรดขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลาดับ และ
ยุทธนา สว่างอารมย์ และคณะ (2557) รายงานว่าการวิเคราะห์เลือดนัน้ สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในแง่การ
ประเมินสุขภาพของปลาได้ อีกทางหนึ่ง ซึ่ง Klinger et al. (1996) รายงานว่า ค่าโลหิตวิทยานัน้ มีความสาคัญ
มากในการประเมินถึงความเหมาะสมของอาหารที่ใช้ เลี ้ยงสัตว์น ้าได้ ว่าการนาอาหารชนิดต่าง ๆ มาเลี ้ยงสัตว์น ้า
นันมี
้ ผลต่อสุขภาพสัตว์น ้า นอกจากนี ้ Delany et al. (1990) รายงานว่าเลือดปลาแปรเปลี่ยนตามอาหารที่ได้ รับ
ซึง่ มีผลต่อปริมาณเม็ดเลือดแดง, ฮีมาโตคริต และระดับกลูโคส ส่วนปริมาณเม็ดเลือดแดงปกติของปลานิลทัว่ ไป
มีค่าเท่ากับ 1.49 – 1.62 x 106 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนัน้ ปลาทับทิมที่เลี ้ยงต่างกันทัง้ 2 แบบ จึงจัดว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีสขุ ภาพดี
ปริมาณฮีมาโตคริต
ผลการเลี ้ยงปลาทับทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ส่งผลให้ มีปริ มาณฮี
มาโตคริ ตเฉลี่ยเท่ากับ 32.66±2.24 และ 31.42±1.91 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และให้ ผลไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนัน้ การเลี ้ยงปลาทับทิมแบบ BA จึงไม่มีผลต่อปริ มาณฮีมาโตคริ ตของ
ปลา ซึง่ สอดคล้ องกับมินตรา ศีลอุดม และคณะ (2557) ที่พบว่าระบบการเลี ้ยงทังระบบโรงเรื
้
อนปิ ดและบ่อดินไม่
มีผลต่อค่าปริ มาณฮีมาโตคริ ต ของปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 27.90 ± 7.07 และ
27.50 ± 6.47 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และให้ ผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ส่วนปลานิลทัว่ ไปมี
ปริ มาณฮีมาโตคริ ตเท่ากับ 22.11 - 22.56 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธนา สว่างอารมย์ และคณะ (2557)
รายงานว่าปริ มาณฮีมาโตคริ ตของปลานิลทนเค็มฯ ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารปลานิลสาเร็ จรูปและอาหารที่มีส่วนผสม
ของกากสลัดจ์ปาล์มที่แตกต่างกัน ทัง้ 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม) 10 20 30 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ในสูตรอาหาร
แล้ วให้ ผลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งมีปริ มาณฮีมาโตคริ ตเท่ากับ 31.83±2.90
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28.47±5.03 31.80±4.40 32.07±6.88 31.70±5.26 และ 26.40±5.60 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ แล้ วสรุปว่าปลา
นิลทนเค็มฯ ในทุกชุดการทดลองมีสขุ ภาพดี แต่ Delany et al. (1990) รายงานว่าเลือดปลาสามารถแปรเปลี่ยน
ตามอาหารที่ได้ รับซึง่ มีผลต่อปริมาณเม็ดเลือดแดง ปริมาณฮีมาโตคริต และระดับกลูโคส
ปริมาณฮีโมโกลบิน
ผลการเลี ้ยงปลาทับทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ส่งผลให้ มีปริ มาณ
ฮีโมโกลบินเฉลี่ยเท่ากับ 8.71±0.68 และ 7.51±0.56 กรัมเปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และให้ ผลไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้ เห็นว่าการเลี ้ยงปลาทับทิมแบบ BA ไม่ส่งผลต่อปริมาณฮีโมโกลบิน
ของปลา ซึ่งโดยทัว่ ไปถ้ าปลาเป็ นโรคหรื อมีสขุ ภาพไม่ดี ปริ มาณฮีมาโตคริ ตจะมีค่าลดลงดังการศึกษาของส่งศรี
มหาสวัสดิ์ และชัยชาญ มหาสวัสดิ์ (2529) ที่พบว่า ถ้ าปลาดุกด้ านที่ได้ รับเชื ้อแอร์ โรโมนาส ไฮโดรฟิ ลล่าเพียง
5.6×1011 เซลล์ ต่ อ มิ ลลิ ลิตร มี ผลท าให้ ป ลามี ค่ า ฮีม าโตคริ ต ลดลงกว่ าปลาชุด ควบคุ มที่ ไม่ได้ รั บ เชือ้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่ถ้าปลาดุกด้ านที่ได้ รับเชือ้ แอร์ โรโมนาส ไฮโดรฟิ ลล่า เพิ่มขึน้ เป็ น 19.6 × 1011 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร มีผลทาให้ ปลามีค่าทัง้ จานวนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน และปริ มาณฮีโมโกลบินมีค่าลดลงกว่าชุด
ควบคุมที่ไม่ได้ รับเชื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่าถ้ าปลามีสขุ ภาพที่ไม่ดีจะส่งผลทาให้ จานวนเม็ด
เลือดแดง ค่าฮีมาโตคริตและค่าฮีโมโกลบินลดลง
ดัชนีตับ (เปอร์ เซ็นต์ )
ผลการเลี ้ยงปลาทับทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ส่งผลให้ มีค่าดัชนีตบั
เฉลี่ยเท่ากับ 2.40±0.22 และ1.80±0.50 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และให้ ผลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้ เห็นว่าการเลี ้ยงปลาทับทิมแบบ BA ไม่ส่งผลต่อค่าดัชนีตบั ซึ่ง โดยทัว่ ไปค่าดังนี ้ตับ
นันน่
้ ามีความสัมพันธ์ กบั อาหารที่ปลาได้ รับมากกว่า เนื่องจากถ้ าสัตว์น ้าได้ รับอาหารที่มีไขมันมากเกินไปส่งผล
ทาให้ สตั ว์น ้ามีการเพิ่มขึ ้นของน ้าหนักตัวอย่างรวดเร็วพร้ อมกับสะสมไขมันในร่างกาย และทาให้ ปลาอ้ วนในที่สดุ
พร้ อมกับเกิดอาการผิดปกติที่ตบั โดยมานพ ตั ้งตรงไพโรจน์ และคณะ (2536) รายงานว่าอาหารปลานิลที่มีไขมัน
>5 เปอร์ เซ็นต์ ไขมันส่วนที่เกินไม่ถกู นาไปใช้ ประโยชน์ แต่ไปสะสมทีอ่ วัยวะภายในและกล้ ามเนื ้อ แล้ วถ้ าอาหาร
มีไขมัน >12 เปอร์ เซ็นต์ ยังมีผลยับยังการเติ
้
บโตและถ้ าได้ รับติดต่อกันนาน ๆ ยิ่งทาให้ ปลาเครี ยดแล้ วติดโรคได้
ง่าย แต่ De silva and Anderson (1995) ก็รายงานว่า ระดับไขมันที่เหมาะสมในอาหารสาหรับปลาทัว่ ไปควรมี
ค่าระหว่าง 10 – 20 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี ้ ปลาในแต่ละภูมิภาคยังมีความต้ องการไขมันแตกต่างกันออกไป เช่น
ปลาในเขตหนาวต้ องการไขมันในอาหารไม่ต่ากว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ (NRC, 1983) ปลาเขตอบอุ่นต้ องการไขมันใน
อาหารอยู่ในช่วง 10 - 15 เปอร์ เซ็นต์ (อานวย โชติญาณวงษ์ , 2524) ส่วนปลาในเขตร้ อน เช่น ปลานิล ปลาดุก
และปลาไหล ระดับไขมันที่เหมาะสมในอาหารควรมีประมาณ 10 เปอร์ เซ็นต์ (อานวย โชติญาณวงษ์ , 2525)
เนื่องจากปั จจุบนั ค่ามาตรฐานของดัชนี ตบั ของสัตว์น ้ายังไม่มีการกาหนดเกณฑ์ออกมาเพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานใน
การเปรี ยบเทียบ ดังนัน้ ผลของดัชนี ตับปลาทับทิมจึงขอนาไปเปรี ยบเทียบกับยุทธนา สว่างอารมย์ และคณะ
(2557) รายงานค่าดัชนีตบั ของปลานิลทนเค็มฯ ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารปลานิลสาเร็จรูป และอาหารที่มีส่วนผสมของ
กากสลัดจ์ปาล์มที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม) 10 20 30 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ในสูตรอาหาร เป็ นเวลา
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143 วั น นั น้ ส่ ง ผลให้ ปลานิ ล ทนเค็ ม ฯ มี ดั ช นี ตั บ เท่ า กั บ 2.21±0.42 1.29±0.15 1.66±0.43 1.26±0.27
1.33±0.18 และ 1.33±0.34 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และของปิ ยมาศ โนนคู่เขตโขง (2546) ที่ได้ ทาการศึกษาผล
ของกวาวเครื อขาวต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงเนื ้อเยื่อตับ และระบบสืบพันธุ์ในปลานิล แล้ วรายงานว่า
ค่ า ดัช นี ตับ ปลานิ ล เพศเมี ย มี ค่ า ระหว่ า ง 1.41-2.37 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นปลานิ ล เพศผู้มี ค่ า ระหว่ า ง 1.50-2.23
เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ไม่มีความผิดปกติของตับ
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการเลี ้ยงปลาทับทิมต่างกัน 2 แบบ ๆ 3 ซ ้า คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน พบว่า ปลา
ทับทิมที่เลี ้ยงแบบ BA มีปริ มาณเม็ดเลือดแดง ปริ มาณฮีมาโตคริ ต ปริ มาณฮีโมโกลบิน และดัชนีตบั ให้ ผลไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) สรุปว่าการเลี ้ยงปลาทับทิมแบบ BA ไม่ส่งผลกระทบต่อค่า
โลหิตวิทยาและดัชนีตบั ของปลาทับทิม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ รั บ การสนับ สนุน จากสานัก วิจัย และส่ ง เสริ ม วิชาการการเกษตร มหาวิ ท ยาลัยแม่โจ้
ปี งบประมาณ 2563 จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
เอกสารอ้ างอิง
กิจการ ศุภมาตย์, เยาวนิตย์ ดนยดล และสถาพร ดิเรกบุษราคม. (2530). การศึกษาองค์ประกอบเลือดของปลา
กะพงขาว (Lates calcalifer Bloch). วารสารสงขลานคริ นทร์ , 9, 59 – 68.
กิจการ ศุภมาตย์ และวัชรินทร์ รัตนชู. (2530). ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน ้าต่อองค์ประกอบเลือดใน
ปลานิล (Sarotherodon niloticus). วารสารสงขลานคริ นทร์ , 9, 471- 477.
นิรุทธิ์ สุขเกษม, จรี พร เรื องศรี และกิจการ ศุภมาตย์. (2548). การศึกษาองค์ประกอบเลือดของปลาหมอไทย.
วารสารสงขลานคริ นทร์ , 27(ฉบับพิเศษ 1), 419 – 424.
ปิ ยมาศ โนนคู่เขตโขง. (2546). ผลของกวาวเครื อขาวต่อการเจริ ญเติ บโต การเปลี่ยนแปลงเนือ้ เยื่อตับและระบบ
สืบพันธุ์ในปลานิ ล [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ปิ ยวัฒน์ เรื องราย, ปิ ยะบุตร วานิชพงษ์ พนั ธุ์ และชีวิน อรรถสาสน. (2558). การศึกษาผลของสัดส่วนพืชที่ปลูก
ในระบบอควาโปนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบ. ใน รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมสัมมนา
วิ ชาการนาเสนอผลงานวิ จยั ระดับชาติ และนานาชาติ (Proceedings). เครื อข่ายบัณฑิ ตศึกษา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที1่ 5 (น. 99-110). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล. (มปป). การวิเคราะห์น้า (Water Analysis) 251452. ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะ
ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กรุงเทพ.
มัน่ สิน ตัณฑุลเวศม์ และไพพรรณ พรประภา. (2544). การจัดการคุณภาพน้าและการบาบัดน้าเสียในบ่อเลี้ยง
ปลาและสัตว์น้าอืน่ . โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
973

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

มานพ ตั ้งตรงไพโรจน์, ภานุ เทวรัตน์มณีกลุ , บรรศรี จริโมภาส, สุจินต์ หนูขวัญ, กาชัย ลาวัณย วุฒิ, วีระ วัชรกร
โยธิน และวิมล จันทรโรทัย. (2536). การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิ ล. เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 23.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืด, กรมประมง.
มินตรา ศีลอุดม, ทศพล มูลมณี และ สุรชัย พิกลแก้ ว. (2557). ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือดบาง
ประการของปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) ที่เลี ้ยงในระบบโรงเรื อนปิ ดและบ่อดิน.วารสารสัตว
ศาสตร์ แห่งประเทศไทย, 1(2), 37-45.
ยุทธนา สว่างอารมย์, กมลวรรณ ศุภวิญญู และชัยวิชิต เพชรศิลา. (2557). การศึกษาการใช้ กากสลัดปาล์ม
น ้ามันเป็ นวัตถุดิบอาหารปลานิลทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี [รายงานวิจยั ]. กรุงเทพ: งบประมาณ
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน).
ศิลป์ ชัย มณีขตั ยิ ์. (2553). ค่าโลหิตวิทยาและปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในเลือดปลาแรด. ใน รายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมสัมมนาวิ ชาการนาเสนอผลงานวิ จยั ระดับชาติ (Proceedings). มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที ่ 48 สาขาประมง (น. 257-264). กรุงเทพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งศรี มหาสวัสดิ์ และชัยชาญ มหาสวัสดิ์. (2529). การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเลือดและส่วนประกอบไอออน
ของพลาสม่าในปลาดุกด้ านที่เป็ นโรคเชื ้อแอร์ โรโมนาส ไฮโดรฟิ ลล่า. วารสารเกษตรศาสตร์
(วิ ทยาศาสตร์ ), 20, 74-79.
อานวย โชติญาณวงษ์ . (2524). การวิเคราะห์ผลิ ตภัณฑ์ประมง. ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง, คณะประมง,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
อานวย โชติญาณวงษ์ . (2525). อาหารปลา. คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
De silva, S. & Anderson, T. (1995). Fish nutrition in aquaculture. Chapman and Hall.Delany, J. P.,
Vivian, V. M., Snook, J. T. & Anderson, P. A. (1990). Effects of fish oil on serumlipids in men
during a controlled feeding trial. American Journal of Clinical Nutrition, 52 (2), 477–485.
Hrubec, T. C., Cardinale, J. L. & Smith, S. A. (2000). Hematology and Plasma Chemistry Reference
Intervals for Cultured Tilapia (Oreochromis Hybrid). Veterinary Clinical Pathology, 29, 7–12.
Klinger, R. C., Blazer, V. S. & Echevarria, C. (1996). Effects of dietary lipid on the hematology of
channel catfish (Ictalurus punctatus). Aquaculture, 147, 225–233.
NRC. (1983). Nutrient requirement of warm water fishes and shell fish. National academy
press.Puangkaew. J., Kiron, V., Somamoto. T., Okamoto, N., Satoh, S., Takeuchi, T. &
Watanabe, T. (2004). Nonspecific immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss
Walbaum) in relation to different status of vitamin E and highly unsaturated fatty acids. Fish
& Shellfish Immunology, 16, 25 – 39.
Schryver, P. D., Crab, R., Defoirdt, T., Boon, N., & Verstraete, W. (2008). The basics of bio-flocs
technology: The added value for aquaculture. Aquaculture, 277, 125-137.

974

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1

ผลของโปรไบโอติกต่ อการเจริญเติบโต อัตรารอด และความต้ านทานโรคต่ อ
แอโรโมแนส ไฮโดรฟิ ลล่ า(Aeromonas hydrophila) ของปลานิลในนา้ กร่ อย
Effects of Probiotics on Growth Performance, Survival Rate and Disease Resistance
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บทคัดย่ อ
แบคทีเรี ย Bacillus licheniformis และ Bacillus amyloliquefaciens ถูกคัดแยกได้ จากนา้ กร่ อยและ
ดินป่ าชายเลนพบว่ามีประสิทธิภาพยับยัง้ แบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila 3237ด้ วยเทคนิค cross streak
method และ double-layer agar method การทดสอบการเจริญร่วม กันในอาหารเหลวพบว่าการใช้ บาซิลลัสทัง้
สองสายพันธุ์สามารถลดจานวน A. hydrophila 3237 ได้ ที่ชั่วโมงที่ 72 ในการศึกษาได้ เตรี ยมบาซิลลัสทังสอง
้
8
สายพันธุ์ที่จานวนเซลล์ 3.0x10 CFU/ml ในอัตราส่วน 1:1 ผสมอาหารที่ความเข้ มข้ น 4 ระดับ คือ 0, 2.5, 5 และ
10% เลี ้ยงปลานิลที่ความเค็ม 15 ppt นาน 56 วัน พบว่าอาหารผสมโปรไบโอติกที่ความเข้ มข้ น 10% ปลานิลมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) เท่ากับ 2.26±0.01 g/ตัว/วัน และอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (SGR)
เท่ากับ 2.23±0.01%/วัน (P<0.05) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) เท่ากับ 0.96±0.00 (P<0.05) ปลานิล
ในทุกชุดการทดลองมีอัตรารอด 100% และที่ระดับความเข้ มข้ น 10% พบว่าปลานิลมีความต้ านทานโรคต่อ
แบคทีเรี ย A. hydrophila 3237 (3.0x107 CFU/ตัว) ได้ 100%
คาสาคัญ: บาซิลลัส; โปรไบโอติก; แอโรโมแนส ไฮโดรฟิ ลล่า; ปลานิล; น ้ากร่อย

Abstract
Bacillus licheniformis and Bacillus amyloliquefaciens were isolated from brackish water and
mangrove soil showed effective inhibition of Aeromonas hydrophila 3237 by cross streak method and
double-layer agar method. Broth co-culture assay showed that two Bacillus strains could decrease the
number of A. hydrophila 3237 after 72 hours of co-culture. In this study, two Bacillus strains
(3.0x108CFU/ml) were prepared at a ratio of 1:1 contained in diets with 4 levels of 0, 2.5, 5, and 10%
for Nile tilapia culture in brackish water at 15 ppt of salinity for 56 days. The results showed that at 10%
of diet containing probiotics, Nile tilapia had the growth rate per day (ADG) at 2.26±0.01 g/fish/day
and specific growth rate (SGR) at 2.23±0.01% per day (P<0.05). The feed conversion rate (FCR) at
0.96±0.00 (P<0.05). Nile tilapia in all experiments had a 100% survival rate and diet containing
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probiotics at 10% showed that Nile tilapia had a disease resistance against A. hydrophila 3237
(3.0x107CFU/fish) at 100%.
Keywords: Bacillus ; probiotic ; Aeromonas hydrophila ; Nile tilapia ; brackish water

บทนา
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็ นปลานา้ จืดซึ่งมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
เลี ้ยงและขยายพันธุ์ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้ อม มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ซึง่ ปั ญหาจากภัยแล้ งและน ้าทะเลหนุน
ทาให้ น ้ามีค่าความเค็มสูงเกินค่ามาตรฐาน และปั ญหาดินเค็มในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อและภาคกลาง
ส่งผลให้ มลู ค่าการส่งออกปลานิลของปี 2563 ลดลง 42.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 และคาดว่าในปี 2564 ผลผลิต
ปลานิลจะมีปริ มาณเพียง 210,419 ตัน กรมประมงจึงได้ จดั ทาแผนพัฒนาการเพาะเลี ้ยงปลานิล (2563-2567)
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลทนโรค ทนเค็มและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค (เกวลิน หนูฤทธิ์, 2564, น. 1-11) แต่
พื ้นที่เลี ้ยงและแหล่งน ้าจืดมีปริ มาณที่ลดน้ อยลง ดังนันการเพาะเลี
้
้ยงที่ปากแม่น ้าที่ติดกับทะเล บริ เวณชายฝั่ ง
และพืน้ ที่ดินเค็มจึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ ปลาเกิดความเครี ยดเมื่อเจริ ญในนา้ ที่มีความเค็ม
สูงขึ ้น ระดับภูมิค้ มุ กันโรคลดลงและติดโรคจากเชื ้อ A. hydrophila ซึง่ เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ รูปร่างแท่ง เจริญได้
ในน ้าจืดและน ้ากร่ อย ทาให้ ผิวหนังปลานิลเปื่ อยยุ่ย ครี บเน่า เลือดออกที่ผิวหนัง ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ ปลานิลมีอตั รา
การตายสูง และติดต่อจากสัตว์น ้ามาสู่มนุษย์ (Laith & Najiah, 2013, p.1-7) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม
ของแหล่งน ้าธรรมชาติจากการปนเปื อ้ นของน ้าทิ ้งจากบ้ านเรื อนพบว่าเป็ นสาเหตุให้ เชื ้อพัฒนาพันธุกรรมให้ ดื ้อ
ต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ ้น (Goni-Urriza et al., 2000, p.125-132)
เพื่อลดการใช้ ยาปฏิชีวนะด้ วยการใช้ แบคทีเรี ยโปรไบโอติกสกุลบาซิลลัสพบว่ามีความปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้ อม แบคทีเรี ยสามารถกระตุ้นการเจริ ญเติบโต อัต รารอด ความต้ านทานเชื ้อโรคและภูมิค้ มุ กันของปลา
นิลให้ เพิ่มขึ ้น (Kim, Subramanian, & Heo., 2017, p. 1354-1364) แบคทีเรี ยสกุลบาซิลลัสเป็ นสายพันธุ์ที่ไม่กอ่
โรคในสัตว์น ้า ทนต่อกรดและเกลือน ้าดีในกระเพาะและลาไส้ นาเข้ าสู่ร่างกายสัตว์น ้าได้ หลายวิธี เชื ้อจะสร้ างสาร
ต่อต้ านและทาลายจุลินทรี ย์ก่อโรค (Keysami, Mohammadpour, & Saad, 2011, p.1-13) ในการศึกษาวิจยั จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรี ยสกุลบาซิลลัสที่มีประสิทธิภาพยับยังเชื
้ ้อ A. hydrophila และศึกษาความ
เข้ มข้ นที่เหมาะสมของโปรไบโอติกที่ผสมอาหารต่อการเจริ ญเติบโต อัตรารอดและความต้ านทานโรคในการ
เพาะเลี ้ยงปลานิลที่ความเค็ม 15 ppt ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั สามารถใช้ เป็ นแนวทางพัฒนาการเลี ้ยงปลานิลใน
น ้ากร่อยแก้ ปัญหาให้ กบั เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงปลานิลในพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับผลกระทบจากน ้าทะเลหนุนและดินเค็ม
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.1 การคัดแยกแบคทีเรียโปรไบโอติกจากนา้ กร่ อยและดินป่ าชายเลน
คัดแยกแบคทีเรี ยจากดินป่ าชายเลนในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จานวน 3 ตัวอย่าง และอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง จานวน 3 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งแต่ละตัวอย่างจะเก็บดินจานวน 4 จุด นาดิน
ทัง้ 4 จุดมาผสมให้ เป็ นเนื ้อเดียวกันและชัง่ น ้าหนักจานวน 10 กรัม ผสมในสารละลาย NaCl 1.5% ปริ มาตร 90
ml ที่ปราศจากเชื ้อ เขย่าแรงๆ 30 ครัง้ เพื่อให้ ดินกระจายตัวและเจือจาง 10-1 ถึง 10-6 ดูดสารละลายดิน 10-4 ถึง
10-6 ปริมาตร 0.5 ml มาเกลี่ย (spread) บนอาหาร Nutrient agar (NA)(Himedia, India) ที่ผสม NaCl 1.5% แต่
ละความเจือจางทา 3 ซ ้า (กีรวิชญ์ เพชรจุล, กาญจนา กุลวิทิต, อนุพงษ ทานกระโทก และพนิดา สืบชมภู,
2561, น. 955-964) นาไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนันใช้
้ วิธี cross streak plate
จนได้ เชือ้ บริ สุทธิ์ สังเกตขนาด ลักษณะสี ลักษณะโคโลนี จดบันทึก การคัดแยกเชือ้ จากตัวอย่างนา้ กร่ อยใน
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จานวน 2 ตัวอย่าง และอาเภอแกลง จังหวัดระยอง จานวน 2 ตัวอย่าง ทาการทดลอง
เช่นเดียวกับตัวอย่างดิน
1.2 การคัดเลือกแบคทีเรียโปรไบโอติกในการยับยัง้ เชือ้ ก่ อโรค
การยับยังเชื
้ ้อก่อโรคใช้ วิธี cross streak method ดัดแปลงจาก (Lertcanawanichakul & Sawangnop,
2008, p.161-171) โดยใช้ ลวดเขี่ยเชื ้อ (loop) ที่ปลอดเชื ้อแตะเชื ้อโปรไบโอติกนามา streak ลงบนตาแหน่งตรง
กลางของอาหาร NA ที่ผสม NaCl 1.5% บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ใช้ ลวดเขี่ยเชื ้อ
ที่ปลอดเชือ้ แตะเชือ้ A. hydrophila แต่ละสายพันธุ์ และชื่อก่อโรคสายพันธุ์อื่น (Streptococcus agalactiae,
Staphylococcus aureus, Flexibacter sp. และ Escherichia coli) น ามา streak ท ามุ ม 90 องศากั บ รอย
streak ของโปรไบโอติก บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส สังเกตการเกิดบริเวณยับยัง้ ณ ตาแหน่งที่โคโลนีบน
รอย streak ของแบคทีเรี ยทังสองตั
้
ดกันเป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง ยืนยันผลการยับยังด้
้ วยวิธี double-layer agar ใช้
ลวดเขี่ยเชื ้อย้ ายโปรไบโอติกที่มีความเข้ มข้ น 1.5x105CFU/ml มา spot บนอาหาร NA ที่ผสม NaCl 1.5% บ่มให้
เชือ้ เจริ ญเป็ นเวลา 48 ชั่วโมง และเลีย้ งเชือ้ A. hydrophila 3237 ในอาหาร Nutrient broth (NB) (Himedia,
India) ที่ผสม NaCl 1.5% อายุ 24 ชัว่ โมง ปรับให้ เชื ้อมีความเข้ มข้ น 1.5x106CFU/ml ดูดเชื ้อปริมาตร 0.2 ml ลง
ในอาหาร NA ปริ มาตร 20 ml เขย่าให้ เป็ นเนือ้ เดียวกันเทสารละลายเชือ้ ทับบนจานอาหาร NA ที่ผสม NaCl
1.5% ซึ่ ง มี โ ปรไบโอติ ก เจริ ญอยู่ (Verschuere, Rombaut, Sorgeloos, & Verstraete, 2000, p.655-671)
คัดเลือกแบคทีเรี ยที่ยบั ยังเชื
้ ้อก่อโรคมาจัดจาแนกสายพันธุ์
1.3 การจาแนกชนิ ดของแบคทีเรี ยโปรไบโอติกด้ วยวิธีทางจุลชีววิทยาและเทคนิ คทางอณู ชีววิทยา
จัด จ าแนกแบคที เ รี ย ใช้ วิ ธี ม าตรฐานตามคู่มื อ การจัด จ าแนกแบคที เ รี ย ของ Bergey’ s Manual of
Determinative Bacteriology 9th Edition (Holt, Krieg, Sneath, Staley, & Williams, 1994) ร่ ว มกั บ การใช้ ชุ ด
ทดสอบ API 50 CHB (bioMerieux, France) และยืนยันการจาแนกสายพันธุ์ของโปรไบโอติกด้ วยการวิเคราะห์
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA โดยเลี ้ยงแบคทีเรี ยในอาหาร Luria-Bertani broth (Difco, USA) และสกัด
ดี เ อ็ น เอด้ วย Gentra Puregene extraction kit (QIAGEN, Germany) เพิ่ ม จ านวนดี เ อ็ น เอด้ วยเครื่ อง
Polymerase Chain Reaction ( PCR) โ ด ย ใ ช้ 16S rRNA universal primers คื อ ( 27F) (5'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-'3) และ (1492R) (5'-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-'3) (Lane, 1991)
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วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ด้วยวิธี DNA sequence analysis และเปรี ยบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ กบั ลาดับ
นิวคลีโอไทด์ในฐานข้ อมูลของ GenBank database โดยใช้ โปรแกรม BLAST
1.4 การทดสอบการเจริญร่ วมกันระหว่ างโปรไบโอติกและ A. hydrophila 3237 ในอาหารเหลว (Broth
co-culture assay) (Cao, He, Wei, Diong, & Lu, 2011, p.1-7)
เลี ้ยงแบคทีเรี ยโปรไบโอติกและ A. hydrophila 3237 ในอาหาร Tryptic soy broth (TSB)
(Merck, Germany) ที่ผสม NaCl 1.5% ปริ มาตร 10 ml บ่มเชือ้ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าที่ความเร็ ว
150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง นาสารละลายเชือ้ เข้ าเครื่ องหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่ 10,000 รอบต่อ
นาที เป็ นเวลา 15 นาที ล้ างเซลล์ 2 ครัง้ ด้ วย NaCl 1.5% เจือจางให้ ได้ ปริ มาณเชือ้ 106 CFU/ml นาเชือ้ ก่อโรค
และโปรไบโอติกมาเจริ ญร่ วมกันในอาหาร TSB ที่ผสม NaCl 1.5% ปริ มาตร 18 ml ในขวดรูปชมพู่ปริ มาตร 50
ml บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หาปริ มาณแบคทีเรี ย A. hydrophila 3237 ที่ระยะเวลา 0, 24, 48, 72, 96
และ 120 ชัว่ โมง ของทุกชุดการทดลองบนอาหาร Rimler-Shotts medium (Himedia, India) ที่ผสม NaCl 1.5%
ด้ วยเทคนิค spread plate technique แบ่งชุดการทดลองออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า
ประกอบด้ วย
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารที่มี A. hydrophila 1 ml (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารที่มี A. hydrophila และ B. licheniformis ชนิดละ 1 ml
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารที่มี A. hydrophila และ B. amyloliquefaciens ชนิดละ 1 ml
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารที่มี A. hydrophila 1 ml B. licheniformis และ B. amyloliquefaciens ชนิด
ละ 0.5 ml
1.5 การวางแผนการทดลองเลีย้ งปลานิล
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) จานวน 4 ชุด
การทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า ซ ้าละ 30 ตัว คือ ชุดการทดลองที่ปลานิลได้ รับอาหารผสมโปรไบโอติกทัง้ 2
สายพันธุ์ที่มีจานวนเซลล์ 3.0x108CFU/ml ในอัตราส่วน 1:1 ประกอบด้ วยชุดการทดลอง T1 อาหารเม็ดสาเร็จรูป
ไม่ผสมโปรไบโอติก (ชุดควบคุม) และชุดการทดลอง T2, T3 และ T4 อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปผสมโปรไบโอติก ที่
ความเข้ มข้ น 2.5, 5 และ 10%
1.6 การเตรี ยมอาหารผสมโปรไบโอติกและการเลี ้ยงสัตว์น ้า
เลี ้ยงหัวเชื ้อโปรไบโอติกในอาหาร NB ที่ผสม NaCl 1.5% ที่ปราศจากเชื ้อ นาไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ขยายปริ มาณเชือ้ ในอาหาร NB ในตู้บ่มเป็ นเวลา 48 ชั่วโมง นาสารละลายเชือ้ เข้ าเครื่ อง
หมุนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15 นาที ล้ างเซลล์ 2 ครั ง้ ด้ วย phosphate buffer
saline (PBS) pH 7.2 ปรับให้ เซลล์มีความเข้ มข้ น 3.0x108 CFU/ml เตรี ยมเชื ้อทังสองสายพั
้
นธุ์ในอัตราส่วน 1:1
ผสมในอาหารที่ มี โปรตี น 30% ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0, 2.5, 5 และ 10% อาหารของชุด ควบคุม เตรี ย มโดยผสม
สารละลาย PBS ในปริ มาตร 1% อาหารทุกชุดการทดลองเคลือบด้ วยนา้ มันปลา 20 ml ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
นาไปอบที่ 45 องศาเซลเซียส 6 ชัว่ โมง เตรี ยมอนุบาลลูกปลานิลน ้าหนักเฉลี่ย 3.46±0.52 กรัม ในน ้าทะเลที่ปรับ
ความเค็ ม ด้ ว ยน า้ จื ด ให้ มี ค วามเค็ ม 5, 10 และ 15 ppt ทุ ก ๆ 15 วัน รวม 45 วัน ได้ ป ลาที่ มี น า้ หนัก เฉลี่ ย
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52.03±0.31 กรัม คัดเลือกปลาที่มี นา้ หนักใกล้ เคียงกันลงในบ่อซีเมนต์ 12 บ่อ ให้ อาหารแต่ละชุดการทดลอง
เท่ากับ 3% ของน ้าหนักปลา วันละ 2 เวลา (6.00 และ 18.00 น.) เป็ นเวลา 56 วัน
1.7 การวิเคราะห์ การเจริญเติบโตและอัตรารอด
จดบันทึกนา้ หนักปลาเริ่ มต้ น (initial weight) และชั่งนา้ หนักปลาทุก 2 สัปดาห์ เป็ นเวลา 56 วัน ใช้
คานวณน ้าหนักสุดท้ าย (final weight) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Growth, ADG) อัตรา
การเจริ ญเติบโตจาเพาะ (Specific Growth Rate, SGR) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ (Feed Conversion
Rate, FCR) และอัตรารอด (survival rate)
1.8 การทดสอบการต้ านทานแบคทีเรีย A. hydrophila ของปลานิลด้ วยวิธีฉีดเข้ าช่ องท้ อง
ในวันที่ 57 ของการเลี ้ยง สุ่มเลือกปลานิลบ่อละ 12 ตัว มาทดสอบการต้ านทานโรคต่อ A. hydrophila
3237 โดยเลี ้ยงเชื ้อในอาหาร TSB บ่มเชื ้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นาสารละลายเชือ้
เข้ าเครื่ องหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15 นาที ล้ างเซลล์ 2 ครัง้ ด้ วย PBS pH 7.2
ปรับให้ เซลล์มีความเข้ มข้ น 1.5x108CFU/ml ฉีดเชื ้อเข้ าช่องท้ องปลาปริมาตร 0.2 ml หลังฉีดเชื ้อก่อโรคให้ อาหาร
ที่ไม่ผสมโปรไบโอติกทุกชุดการทดลอง นับจานวนปลาตายทุกวันเป็ นเวลา 14 วัน นามาหาค่าอัตราการตายและ
ค่าการรอดตายสัมพัทธ์ (Relative Percent Survival : RPS) ในรู ปของประสิทธิภาพของวัคซีน (Ellis & Large,
1988, p.47-76)
1.9 การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
นาข้ อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูลด้ วยวิธี
One-Way Analysis of Variance (ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดทดลองด้ วย
วิธี Post Hoc (Least-Significant Different : LSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถคัดแยกแบคทีเรี ย ได้ 108 ไอโซเลทจากตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง นาทุกไอโซเลทมา
ทดสอบการยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคด้ วยวิธี cross streak method ซึ่งเป็ นวิธีทดสอบเบือ้ งต้ นที่ สาคัญ ที่ต้องท าการ
ทดลองเป็ นขัน้ แรกเพื่อทดสอบคุณสมบัติของเชือ้ กลุ่มโปรไบโอติกในการสร้ างสาร secondary metabolite ที่
หลัง่ ออกนอกเซลล์เพื่อยับยังเชื
้ ้อก่อโรคและเป็ นวิธีที่เหมาะสมต่อการทดสอบกับเชื ้อจานวนมาก (Velho-Pereira
& Kamat, 2011, p.223–228) พบว่าแบคทีเรี ย 7 ไอโซเลท คือ B141, B181 EM3, PS1, Y1, Y2 และ Y4 มีฤทธิ์
ยับ ยัง้ A. hydrophila แบคที เ รี ย 9 ไอโซเลท คื อ A1, A332, A22, B21, B22, T4, PM12, Y2 และ Y4 มี ฤ ทธิ์
ยับยัง้ S. agalactiae แบคทีเรี ย 7 ไอโซเลท คือ A1, EM82, PS8, S7, Y1, Y2 และ Y4 มีฤทธิ์ยบั ยัง้ Flexibacter
sp. และ S. aureus แบคทีเรี ยเกือบทุกสายพันธุ์ยับยัง้ E. coli โดยเฉพาะสายพันธุ์ Y2 ที่คัดแยกจากนา้ กร่ อย
และ Y4 จากดินป่ าชายเลนสามารถยับยัง้ A. hydrophila, S. agalactiae, Flexibacter sp., S. aureus และ E.
coli ได้ จึงคัดเลือกไอโซเลท Y2 และ Y4 มายับยัง้ A. hydrophila ทัง้ 3 สายพันธุ์พบว่าให้ ผลการยับยังที
้ ่ใกล้ เคียง
กัน สังเกตจากขนาดของ inhibition zone แสดงในภาพที่ 1 จึงทาการทดสอบผลการยับยังด้
้ วยวิธี double-layer
agar ซึ่งเป็ นวิธีที่ป้องกันการปนเปื อ้ นของเชื อ้ ที่ไม่ต้องการได้ และใช้ ทดสอบได้ ทงเชื
ั ้ ้อแบคทีเรี ย ยีสต์และเชื ้อรา
พบว่าไอโซเลท Y2 มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ A. hydrophila 3237 ที่ความเข้ มข้ น 1.5x106CFU/ml ได้ มากกว่า
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Y4 เนื่องจาก inhibition zone มีขนาดใหญ่กว่าแสดงผลในภาพที่ 2 จึงเป็ นวิธีที่ใช้ เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของ
โปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์ได้ (Purivirojkul & Areechon, 2007, p. 125-132).
การจาแนกสายพันธุ์ของ
เชือ้ บาซิลลัสพบว่าแบคทีเรี ยทัง้ ไอโซเลท Y2 และ Y4 มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาว ติดสีแกรมบวก สร้ างเอนโดสปอร์
เจริ ญได้ ในสภาวะที่มีแ ละไม่มี ออกซิเจน สร้ างเอนไซม์ คะตะเลส ออกซิเดส ไลเปส อะไมเลส และเคซีเ นส
สามารถรี ดิวซ์ไนเตรทเป็ นไนไตรท์ ใช้ ซิเตรทเป็ นแหล่งคาร์ บอน สร้ างแก๊ สไฮโดรเจนซัลไฟด์ สร้ างกรดจากการใช้
น ้าตาลกลูโคส ไม่สร้ างอินโดล ไอโซเลท Y2 สร้ างกรดจากการใช้ น ้าตาลอะราบิโนส และไซโลส ไม่สร้ างเอนไซม์ยู
รี เอส ไอโซเลท Y4 สร้ างกรดจากการใช้ น ้าตาลแลคโตส แมนนิทอล และซูโครส และสร้ างเอนไซม์ยรู ี เอส จากคู่มอื
การจัดจาแนกของ Bergey’ s Manual of Determinative Bacteriology 9th Edition ร่ วมกับผลของการใช้ แหล่ง
คาร์ โบไฮเดรท 49 ชนิดของชุดทดสอบ API 50 CHB จัดจาแนกไอโซเลท Y2 ได้ เป็ น Bacillus licheniformis (%
ID=79.5) และไอโซเลท Y4 ได้ เป็ น Bacillus amyloliquefaciens (% ID= 99.0) ผลการวิเคราะห์ลาดับนิวคลี
โอไทด์ ข องยี น 16S rRNA พบว่ า ไอโซเลท Y2 มี ค วามใกล้ ชิ ด ทางพัน ธุ ก รรมกับ B. licheniformis DSM 13
(NR118996) และ B. licheniformis BCRC 11702 (NR116023) โดยมี % ความคล้ า ยคลึ ง (% homology)
เท่ า กั บ 99.0% และไอโซเลท Y4 มี ค วามใกล้ ชิ ด ทางพั น ธุ ก รรมกั บ B. amyloliquefaciens dhs-28 Z
(GQ903336) และ B. amyloliquefaciens ES-2 (GQ903336) โดยมี % ความคล้ ายคลึง (% homology) เท่ากับ
99.8% จากผลการจัดจาแนกพบว่าผลการทดสอบลักษณะทาง phenotype และ genotype มีความสอดคล้ อง
กัน ซึง่ บาซิลลัสทังสองสายพั
้
นธุ์สามารถเจริญได้ ที่ความเค็ม NaCl 0-7% สามารถประยุกต์ใช้ ยบั ยังเชื
้ ้อก่อโรคใน
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าจืด น ้ากร่อยและน ้าเค็ม

ภาพที่ 1 Bacillus sp. Y2 และ Bacillus sp. Y4 ยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรีย A. hydrophila 3217,
A. hydrophila 3237 และ A. hydrophila 5467 ด้ วยวิธี cross streak method

980

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ภาพที่ 2 การเกิดบริเวณยับยัง้ (Inhibition zone) ของ Bacillus sp.Y2 และ Bacillus sp. Y4 ต่อ
A. hydrophila 3237 (1.5x106 CFU/ml) ด้ วยวิธี double-layer agar method
ผลการทดสอบการเจริ ญร่ วมกันในอาหารเหลวของ A. hydrophila 3237 และบาซิลลัส พบว่าในชุด
การทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) แบคทีเรี ย A. hydrophila 3237 เพิ่มจานวนสูงสุดที่ระยะ เวลา 48 ชัว่ โมงมีจานวน
เซลล์เท่ากับ 7.46x108CFU/ml และลดลงที่ระยะเวลา 72 ชัว่ โมง มีจานวนเซลล์เท่ากับ 4.74x108CFU/ml ซึ่งใน
ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ที่ระยะเวลา 72 ชัว่ โมง พบจานวนเซลล์ของ A. hydrophila 3237 เท่ากับ 2.56x108,
2.70x108 และ 2.03x108CFU/ml คิดเป็ น 54.00%, 56.96% และ 42.83% ตามลาดับ (ตารางที่ 1) จานวนเซลล์
ที่ลดลงมีค่าต่ากว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และที่ระยะเวลา 96-120 ชัว่ โมง พบว่าจานวน
เซลล์ของ A. hydrophila 3237 ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ แบคทีเรี ยบาซิลลัสทังสองสายพั
้
นธุ์ร่วมกันจะมีผล
ต่อการลดจานวน A. hydrophila 3237 ได้ มากกว่าการใช้ แบคที เรี ยสายพันธุ์เดี่ยวสอดคล้ องกับ การใช้ เชือ้ B.
subtilis ร่ ว มกั บ Lactobacillus acidophilus เลี ย้ งปลานิ ล พบว่ า เลื อ ดปลามี ค่ า hematocrit values และค่ า
serum bactericidal activity สู ง กว่ า การใช้ โปรไบโอติ ก สายพั น ธุ์ เ ดี่ ย ว ( Aly, Abdel-Galil, Abdel-Aziz, &
Mohamed, 2008, p.128-136) ดังนันในการเลี
้
้ยงปลานิลจึงใช้ โปรไบโอติกในระยะ vegetative cell ที่มีชีวิตฉีด
พ่น (live spray) บนผิวอาหารให้ ปลานิลกินมีผลกระตุ้นภูมิค้ มุ กันของปลาได้ ดีกว่าการเติมโปรไบโอติกลงในน ้า
เลี ้ยง การใช้ เชื ้อที่มีชีวิตจะกระตุ้นปลานิลให้ มีกิจกรรมการจับกินเชื ้อโรคของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils และ
ค่า plasma bactericidal activity เพิ่มขึน้ ในระบบภูมิค้ ุมกันแบบไม่จาเพาะได้ ดีกว่าการใช้ เชื ้อตายและสปอร์
(Taoka et al., 2006, p.755-766)
ผลการเจริญเติบโตของปลานิลในชุดควบคุม T1 ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่ไม่ผสมโปรไบโอติก พบว่าปลานิล
มีค่าน ้าหนักสุดท้ ายเท่ากับ 173.84+0.32 กรัม/ตัว มีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ ซาฮา และคลาตัน (Saha
& Khatun, 2014, p.261-269) ที่เลี ้ยงปลานิลแปลงเพศให้ อาหาร
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ตารางที่ 1 จานวนเซลล์ของ Aeromonas hydrophila 3237 ในการเจริญในอาหารเหลวร่วมกับโปรไบโอติกสาย
พันธุ์บาซิลลัส
จานวนเซลล์ของ A. hydrophila 3237 (x106 CFU/ml)
ชุดการทดลอง

0 ชม.

24 ชม.

48 ชม.

72 ชม.

96 ชม.

120 ชม.
253±0.22a

1

5.93±0.00a 54.3±0.04a 746±0.22a 474±0.14a

350±0.22a

2

5.77±0.00a 43.8±0.02b 586±0.22b 256±015b

86.5±0.01b 72.9±0.02b

3

5.80±0.00a 40.7±0.07b 611±0.33b 270±0.57b

81.7±0.25b 67.7±0.04b

4
6.10±0.00a 45.3±0.03b 671±0.39c 203±0.22c 76.3±0.02b 9.43±0.00c
หมายเหตุ : ตัวอักษร a b c และ d ในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)
ปกตินาน 105 วัน พบว่านา้ หนักสุดท้ ายของปลามีค่าใกล้ กับชุดการทดลอง T1 แต่ให้ ค่าอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ ที่สูงกว่าอาจเนื่องจากปลาเกิด ความเครี ยดต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนา้ เช่น
อุณหภูมิ อัลคาไลนิตี ้ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ปริ มาณออกซิเจนและความเค็มของนา้ ที่ขึน้ ลงเฉลี่ย 11-14 ppt
เนื่องจากเลี ้ยงในกระชังบริ เวณปากแม่นา้ ขณะที่ชุดควบคุม T1 เลี ้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ที่นา้ มีความเค็มคงที่
แสดงให้ เห็นการปรับตัวของปลานิลให้ สามารถเจริ ญได้ ในนา้ ที่มีความเค็ม 15 ppt ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ ดี อาซีวีโด และคณะ (de Azevedo et al., 2015, p.828-835) เลี ้ยงปลานิลแปลงเพศสายพันธุ์ไทยมีน ้าหนัก
เฉลี่ย 1.61±0.05 กรั ม ที่ระดับความเค็ม 14 ppt พบว่าปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ ที่ มากกว่ า ชุด
ควบคุม T1 เนื่องด้ วยปลาอยู่ในระยะปลาเล็กหรื อปลาวัยรุ่น (juvenile phase) มีความต้ องการอาหารมากกว่า
ปลาในระยะอื่น ในชุดการทดลอง T2 (2.5%) และ T3 (5%) พบว่าปลามีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อมีค่าสูง
กว่าชุดควบคุม แต่ในชุดการทดลอง T4 (10%) พบว่าปลานิลมีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อมีค่า ต่ากว่าชุด
ควบคุม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันและอั ตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะมีค่าสูง กว่าชุดควบคุมเท่ากับ
0.96±0.00, 2.26±0.01 กรั ม /ตัว /วั น และ 2.23±0.01 %/วัน ตามล าดับ พบว่ า ทุ ก ค่ า มี ค วามแตกต่ า งกับ ชุด
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) จึงเป็ นความเข้ มข้ นที่เหมาะสมที่สดุ ต่อการเจริญเติบโต
ของปลานิลในน ้ากร่ อย ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานของ คลาตัน และซาฮา (Khatun & Saha , 2017, p.346-351)
เลี ย้ งปลานิ ล แปลงเพศในน า้ กร่ อ ยเสริ ม โปรไบโอติ ก ประกอบด้ วย Rhodopseudomonas palustri, B.
mesentericus, Streptococcus faecalis และ Clostridium butyricum พบว่ า โปรไบโอติ ก มี ผ ลส่ ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของปลาให้ ดีขึ ้นให้ ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
เนื่องด้ วยศักยภาพในการผลิตเอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลสของบาซิลลัสชนิดโปรติเอส อะไมเลส และไลเปส ช่วยย่อย
อาหารได้ ผลผลิตเป็ นกรดอะมิโน เปปไทด์สายสั ้นๆ น ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวและกรดไขมันสายสั ้นจากการหมัก ใช้
เป็ นสารตั ้งต้ นทาปฏิกิริยากับสารอื่นเกิดเป็ นสารใหม่ในร่างกาย (Zhou, Wang, & Li, 2009, p. 349-353) ซึง่ กรด
ไขมันสายสั ้นมีผลยับยังการสั
้
งเคราะห์คอเลสเตอรอลทาให้ ระดับไขมันในเลือดปลาลดลง และพบสารไตรกลีเซอ
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ไรด์ และอัลคาไลด์ ฟ อสฟาเทสเพิ่ ม ขึ น้ ที่ บ่ ง ชี ว้ ่า ปลามีสุข ภาพดี (Tukmechi, Morshedi, & Delirezh, 2007,
p.1183-1189) เอนไซม์ โปรติ เ อสจากบาซิ ลลัสสามารถย่ อ ยสลายสาร anti-nutritional factors (ANFs) เช่ น
glycinin, β-conglycinin และ trypsin inhibitor ซึ่ง เป็ นองค์ประกอบในพืชอาหารสัตว์โดยอาศัยกระบวนการ
หมัก สารเหล่านีจ้ ะขัดขวางการดูดซึมอาหารไปใช้ ประโยชน์ ของสัตว์ นา้ (Zheng et al., 2017, p. 520-526)
เอนไซม์จึงมีผลต่อการย่อย ลดระยะเวลาในการย่อย ลดความเป็ นพิษของอาหารและเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโต
ให้ สตั ว์น ้า นอกจากนีก้ ารเลือกชนิดของโปรไบโอติกต้ องมีความสอดคล้ องกับสายพันธุ์สตั ว์น ้าดังผลการศึกษา
การใช้ B. subtilis ร่ วมกับ B. licheniformis ส่งผลให้ ปลามีค่าอัตราการแลกเนื ้อที่ลดลง อัตราการเจริ ญเติบโต
จาเพาะ ค่าประสิทธิภาพการใช้ อาหาร และประสิทธิภาพการใช้ โปรตีนที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ให้ ผลดีกว่าการ
ใช้ B. subtilis, B. licheniformis และ Enterococcus faecium ร่วมกัน (Merrifield, Bradley, Baker, & Davies,
2010, p 496-503) อัตรารอดของปลานิลในทุกชุดการทดลองมีค่า 100% (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลานิลที่ได้ รับอาหารผสมโปรไบโอติกที่ระดับความเข้ มข้ น
แตกต่างกันเป็ นเวลา 56 วัน
ชุดการทดลอง
การเจริญเติบโต

T1 (0%)

T2 (2.5%)

T3 (5%)

T4 (10%)

น ้าหนักเริ่มต้ น (กรัม/ตัว)

53.27+0.42

53.28+0.32

50.74+0.25

50.83+0.23

น ้าหนักสุดท้ าย (กรัม/ตัว)

173.84+0.32 157.37+0.32 158.79+0.34 177.57+0.45

น ้าหนักเพิม่ เฉลี่ยต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน)

2.15±0.01a

1.86±0.01b

1.93±0.00c

2.26±0.01d

อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (%/วัน) 2.11±0.01a

1.93±0.01b

2.04±0.01c

2.23±0.01d

1.04±0.01a

1.08±0.00b

1.08±0.00b

0.96±0.00c

อัตรารอด (%)
100 ± 0.00 100 ± 0.00 100 ± 0.00
หมายเหตุ : ตัวอักษร a b c และ d ในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

100 ± 0.00

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ

ดังนันการใช้
้
แบคทีเรี ยบาซิลลัสทุกความเข้ มข้ นมีความเหมาะสม ปลอดภัย ไม่ก่อโรคในปลานิลระยะ
juvenile และส่งเสริ มให้ ปลานิลรอดชีวิตที่ความเค็ม 15 ppt โดยทั่วไปจะใช้ โปรไบโอติกที่ความเข้ มข้ น 105
CFU/ml (Zhou, Wang, & Li, 2009, p.349–353) เพื่อกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของปลา แต่ถ้าใช้ ที่ความเข้ มข้ น
สูงถึง 107 CFU/ml โปรไบโอติกจะมีโอกาสรอดชีวิตและเคลื่อนผ่านจากกระเพาะอาหารไปยึดเกาะที่ผนัง ลาไส้
สัตว์น ้า ลดการยึดเกาะของเชื ้อก่อโรคและกระตุ้นให้ ปลาสร้ างภูมิค้ มุ กันแบบไม่จาเพาะที่สาคัญมากต่อสัตว์น ้า
รวมทัง้ ปลา ทาหน้ าที่เป็ นปราการด่านแรกในการยับยัง้ เชื ้อโรค จนกว่าปลาจะสร้ างภูมิคุ มกันแบบจาเพาะ
ขึ ้นมาได้ เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชื ้อควรให้ ปลาได้ รับอาหารผสมโปรไบโอติกตั ้งแต่
เริ่ มเลี ้ยงเพื่อกระตุ้นให้ ปลาสร้ างภูมิค้ มุ กันก่อนได้ รับเชื ้อโรค ในการศึกษาให้ อาหารผสมโปรไบโอติกนาน 56 วัน
ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากหลังทดสอบความต้ านทานโรคในวันที่ 57 พบว่าปลานิลในทุกชุดการ
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ทดลองตายภายในวันที่ 58 และไม่พบการตายของปลาจนถึงวันที่ 70 ปลานิลในชุดการทดลองที่ได้ รับโปรไบโอ
ติกที่ความเข้ มข้ นที่สงู ขึ ้นจะมีอตั ราการตายน้ อยลง มีค่าอัตราการตาย (%) เท่ากับ 26.67±15.28, 10.00±10.00
และ 3.33± 5.77 ของชุดการทดลอง T1, T2 และ T3 ตามลาดับ และไม่พบปลาตายในชุดการทดลอง T4 โดย
อัตราการตายของชุดการทดลอง T3 และ T4 มีความแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
บ่งชี ้ว่าแบคทีเรี ยบาซิลลัสทุกความเข้ มข้ นสามารถต้ านทานโรคต่อ A. hydrophila 3237 (3.0x107CFU/ตัว) และ
ที่ความเข้ มข้ น 10% สามารถต้ านทานโรคต่อ A. hydrophila 3237 ได้ 100% เนื่องจากปลานิลที่ได้ รับอาหาร
ผสม B. licheniformis ที่ระดับความเข้ มข้ น 105-106 CFU/กิโลกรัมอาหาร นาน 56 วัน ส่งผลให้ แบคทีเรี ยกลุ่ม
Bacillus sp. และ Enterococcus sp.กลายเป็ น แบคที เ รี ย ประจ าถิ่ น ของล าไส้ ป ลานิ ล แทนแบคที เ รี ย กลุ่ ม
Escherichia sp., Lachnospiraceae sp., Chitinivibrio sp. และ Clostridium sp. (คณาธิ ป พรหมนวล และ
สุภฏา คีรีรัฐนิคม, 2561, น. 43-50) การเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรในระบบทางเดินอาหารมีบทบาทสาคัญใน
ด้ านโภชนาการและภูมิค้ มุ กัน มีผลต่อการสร้ างเอนไซม์ย่อยอาหาร และการสร้ างสารก่อโรค (virulence factors)
ชนิดต่างๆ ซึ่งสารเหล่านี ้มีหน้ าที่ชกั นาการก่อโรคในสัตว์น ้า สอดคล้ องกับผลของการเลี ้ยงฺ Bacillus sp. QSI-1
ร่ วมกับ A. hydrophila YJ-1 ในอาหารพบว่า A. hydrophila YJ-1 ลดการสร้ างเอนไซม์โปรติเอส โปรตีนฮีโมไล
ซีน และสาร N-acyl-homoserine lactone ซึง่ เป็ นสารทีเ่ หนี่ยวนาให้ แบคทีเรี ยสร้ างไบโอฟิ ล์ม (biofilm) ที่ส่งเสริม
การก่อโรค (Zhou, Yu, & Chu , 2019, p. 1-9) นอกจากลดปั จจัยที่มีผลต่อการก่อโรคยังส่งเสริมให้ ปลานิลสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันเพิ่มขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ คิม , สุบรามาเนียน, และฮีโอ (Kim, Subramanian, & Heo,
2017, p.1354-1364) เลีย้ งลูกปลากระเบนทะเล (Oplegnathus fasciatus)ที่ความเค็ม 33 ppt ได้ รับอาหาร
ผสมแบคทีเรี ย B. amyloliquefaciens (1.4x106CFU/g) สามารถลดอัตราการตายของปลาหลัง
ตารางที่ 3 อัตราการตายและ % การรอดตายสัมพัทธ์ของปลานิลหลังทดสอบความต้ านทานโรคต่อแบคทีเรี ย
A. hydrophila 3237 เป็ นเวลา 14 วัน
ชุดการทดลอง
พารามิเตอร์ (%)
อัตราการตาย

T1 (0%)

T2 (2.5%)

T3 (5%)

T4 (10%)

26.67±15.28a

10.00±10.00ab

3.33±5.77b

0.00±0.00b

ค่าการรอดตายสัมพัทธ์
62
88
หมายเหตุ : ตัวอักษร a b และ c ในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

100

ทดสอบความต้ านทานเชื ้อ S. iniae (P<0.05) และพบสารในระบบภูมิค้ มุ กันแบบไม่จาเพาะเพิ่มขึน้ ใน
ซีรั่ม ได้ แก่ เอนไซม์ไลโซไซม์ ซุปเปอร์ ออกไซด์แอนอิออน (O2- ) และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) นอกจากนี ้
ค่าการรอดตายสัมพัทธ์มีค่าสูงขึ ้นในทุกชุดการทดลองเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมแสดงถึงประสิทธิภาพของ
แบคทีเรี ยบาซิลลัสต่อการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันของปลานิลในการต้ านทานโรคต่อแบคทีเรี ย A. hydrophila 3237
(ตารางที่ 3)
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สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา สามารถคั ด แยกแบคที เ รี ย B. licheniformis และ B. amyloliquefaciens ที่ มี
ประสิทธิภาพยับยังแบคที
้
เรี ย A. hydrophila 3237 ด้ วยเทคนิค cross streak method และ double-layer agar
การเจริ ญร่ วมกันในอาหารเหลวพบว่าการใช้ บาซิลลัสทังสองสายพั
้
นธุ์ร่วมกันจะมีประสิทธิภาพดีที่สดุ ในการลด
จานวน A. hydrophila 3237 ได้ ที่ชั่วโมงที่ 72 ในการศึกษาได้ เตรี ยมบาซิลลัสทัง้ สองสายพันธุ์ ที่จานวนเซลล์
3.0x108CFU/ml ในอัตราส่วน 1:1 ผสมอาหารที่ความเข้ มข้ น 2.5, 5 และ 10% เลี ้ยงปลานิลที่ความเค็ม 15 ppt
นาน 56 วัน พบว่าระดับความเข้ มข้ น 10% ส่งเสริ มให้ ปลานิลมีการเจริ ญเติบโตดีที่สดุ มีอตั รารอด 100% และ
ต้ านทานโรคต่อแบคทีเรี ย A. hydrophila 3237 ได้ 100% บ่งชีว้ ่าบาซิลลัสทัง้ สองสายพันธุ์ไม่เป็ นสายพันธุ์ก่อ
โรคมีความปลอดภัยต่อปลานิล สามารถนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมเลี ้ยงปลานิลได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังในพื
้ ้นที่
น ้าจืดและพื ้นที่ที่ประสบปั ญหาน ้าทะเลหนุนหรื อดินเค็ม ซึง่ จาเป็ นต้ องอนุบาลลูกปลานิลที่ระดับความเค็มต่างๆ
จะช่วยให้ ปลานิลปรับสภาพร่างกายให้ เหมาะสมต่อความเค็มที่เปลี่ยนแปลงได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่มอบทุนสนับสนุนการวิจยั ประจาปี
งบประมาณ 2562
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Development of Palmyra palm sponge cake
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ สปั น จ์ เค้ ก เนื อ้ ตาลสุก โดยคัด เลือ กสูต ร
พื ้นฐานของสปั นจ์เค้ ก พบว่าสูตรพืน้ ฐานที่ ได้ รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสจาก 3 สูตร ประกอบด้ วย ไข่ไก่
100 กรัม แป้งเค้ ก 55 กรัม น ้าตาลทราย 45 กรัม เนยสดจืด 40 กรัม นมสด 30 กรัม น ้า 25 กรัม เอสพี 7.5 กรัม
กลิ่นวนิลา 5 กรัม และผงฟู 4 กรัม จากนันศึ
้ กษาปริ มาณที่เหมาะสมของการเสริ มเนื ้อตาลสุกในสปั นจ์เค้ ก โดย
ศึกษาปริ มาณการเสริ มเนือ้ ตาลสุกในการผลิตสปั นจ์เค้ กเป็ น 5 ระดับ คือ 0 กรัม 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัมและ
40 กรัม ตามลาดับ พบว่าการเสริ มเนื ้อตาลสุกที่ปริ มาณ 30 กรัม กลุ่มตัวอย่างให้ การยอมรับในด้ านสี รสชาติ
กลิ่น เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สดุ (p0.05) จากนันน
้ าสปั นจ์เค้ กที่เสริ มเนื ้อตาลสุก 30 กรัม ไป
ทดสอบกับผู้บริ โภค 50 คน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ การยอมรับร้ อยละ 98 และผู้บริ โภคร้ อยละ 52 คาดว่าจะ
ซื ้อผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กที่มีการเสริมด้ วยเนื ้อตาลสุกที่ปริมาณ 30 กรัม
คาสาคัญ: สปั นจ์เค้ ก; เนื ้อตาลสุก; การวิจยั และพัฒนา
Abstract
The objective of this study was to develop Palmyra palm sponge cake. Three basic formulas
of sponge cake was prepared and evaluated in sensory screening test in order to select the formula.
The basic formula consisted of eggs 100 g, cake flour 55 g, sugar 45 g, unsalted butter 40 g, fresh
milk 30 g, water 25 g, SP 7.5 g, vanilla flavor 5 g, and baking powder 4 g. The supplementation of
Palmyra palm paste at 0 g, 10 g, 20 g, 30 g and 40 g on sponge cake production was carried out.
The result show that sponge cake containing Palmyra palm paste at 30 g had the highest of color,
taste, flavor, texture and overall liking score (p≤0.05). Consumer test was conducted with 50
consumers and majority of consumers (98%) accepted sponge cake product supplemented with 30
g of Palmyra palm paste, 52 percent of the tested consumers would buy this product.
Keywords: Sponge Cake; Palmyra Palm; Research and Development
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บทนา
ด้ วยสถานการณ์ เร่ งรี บในปั จจุบัน ทาให้ มีเวลาในการเตรี ยมอาหารน้ อยลง คนในสังคมส่วนใหญ่ จึง
นิยมซื ้ออาหารที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการรับประทาน เช่น ขนมปั ง เค้ ก คุ๊กกี ้ เป็ นต้ น ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่
ไม่ค่อยให้ ความสาคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่เป็ นประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากว่า มีข้อจากัดด้ านเวลา
ทาให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับสารอาหารที่จาเป็ นไม่เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกาย ส่งผลให้ มีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคต่างๆ ได้ ง่าย (จิตรา สิงห์ทอง, 2562) และเค้ กจัดเป็ นขนมอบชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมนามารับประทานเป็ น
อาหารว่าง หาซื ้อได้ ทวั่ ไป และราคาไม่แพง สปั นจ์เค้ กหรื อเค้ กฟองน ้าเป็ นเค้ กที่มีส่วนผสมของไข่เป็ นหลัก เนือ้
เค้ กมีลกั ษณะฟูเบาด้ วยการขยายตัวของไข่ที่ตีจนขึ ้นฟูเป็ นหลัก บางคนจึงเรี ยกเนือ้ เค้ กชนิดนี ้ว่า “เค้ กไข่” สปั นจ์
เค้ กเป็ นเนื ้อเค้ กที่เบากว่าบัตเตอร์ เค้ กแต่หนักกว่าชิฟฟอนเค้ ก ส่วนใหญ่สปั นจ์เค้ กนิยมนามาทาเป็ นพวกโรลช็อค
โกแลตหรื อแยมโรลต่างๆ รวมถึงเค้ กที่มีการแต่งหน้ าเค้ ก แต่อยากให้ เป็ นเค้ กที่ทานแล้ วไม่ร้ ูสึกหนักเกินไป (ออต
โต้ , 2562) เนือ้ ตาลสุก เป็ นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็ นอัตลักษณ์ และสร้ างรายได้ ให้ กั บเกษตรกรในจังหวัด
เพชรบุ รี และจังหวัด อื่ น ๆ ที่ ป ลูก ต้ น ตาลโตนด รวมทั ง้ ประเทศต่ า งๆ ในเขตเส้ น ศู น ย์ สูต ร 121 เนื อ้ ตาลสุก
ประกอบด้ วยความชื ้นประมาณ 74-77 % เถ้ า 1.2 % ไขมัน 0.6 % สตาร์ ช 12.6 % โปรตีน 1.2 % น ้าตาลชนิด
ต่างๆ 9-13 % และมีสารแคโรทีนอยด์ในปริ มาณสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับผักและผลไม้ อื่น (จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
และคณะ, 2560) การใช้ ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจท้ องถิ่นทังการบริ
้
โภคเป็ นอาหาร และการใช้ ประโยชน์ด้าน
สุขภาพ จะถือเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพ และรายได้ ของประชาชนได้ อีกทางหนึ่ง (สกุลตรา ค ้าชู, 2558) ดังนัน้
คณะผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาเนื ้อตาลสุกมาเสริมคุณค่าทางโภชนาการของสปั นจ์เค้ ก เป็ นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากเนื ้อตาลสุก เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเนือ้
ตาลสุก และยังได้ เค้ กที่รสชาติแปลกใหม่เป็ นทางเลือกให้ ผ้ บู ริโภคที่นิยมอาหารเพื่ อสุขภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาสูตรพื ้นฐานที่เหมาะสมของการผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ ก 2. เพื่อศึกษาหาปริมาณของ
เนื ้อตาลสุกที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ ก และ 3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สปั นจ์
เค้ กเนื ้อตาลสุก และมีขอบเขตของการวิจยั ด้ าน 1. เนื ้อหางานวิจยั นี ้เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาล
สุก โดยทาการคัดเลือกสูตรพื ้นฐานที่เหมาะสมของสปั นจ์เค้ ก จากนันน
้ ามาเป็ นสูตรพื ้นฐานในการศึกษาการเติม
เนื อ้ ตาลสุกในปริ มาณต่ างๆ ต่อ คุณ ภาพทางด้ านประสาทสัมผัสของผลิตภัณ ฑ์ สปั น จ์ เค้ ก เนื อ้ ตาลสุก และ
คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมต่อคุณ ภาพทางประสาทสัมผัสมาทดสอบ และการยอมรับ ของผู้บริ โภค 2. เวลาใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดื อนตัง้ แต่ วันที่ 1 มี นาคม พ.ศ. 2564 ถึ ง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ 3. พื น้ ที่
พัฒ นาสูตรสปั นจ์เค้ กเนือ้ ตาลสุกที่โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติ สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานของสปั นจ์ เค้ กเพื่อการผลิตสปั นจ์ เค้ กเนือ้ ตาลสุก
คัดเลือกสูตรพืน้ ฐานของสปั นจ์ เค้ กโดยการหาข้ อมูลสูต รสปั นจ์ เค้ ก จานวน 3 สูต ร ได้ แก่ สูตรที่ 1
ดัดแปลงจากเบคกิ ้งเบค (2564) สูตรที่ 2 ดัดแปลงจากวีไอพีสเตชัน่ (2561) และสูตรที่ 3 ดัดแปลงทีมงานวิกิฮาว
(ม.ป.ป.) โดยกาหนดปริ มาณส่วนผสมทัง้ หมดดังตารางที่ 1 การผลิต สปั นจ์เค้ กทาได้ โดยนาแป้งเค้ ก ไข่ไก่ นม
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น ้าตาลทราย ผงฟู กลิ่นวนิลลา น ้า และเอสพี มาตีให้ ส่วนผสมเข้ ากันเป็ นเวลา 5 นาทีและขึ ้นฟู จากนันน
้ าเนยสด
ละลายที่อณ
ุ หภูมิอ่นุ มาเทผสมลงไปและตีต่อเป็ นเวลา 3 นาทีจนเข้ ากัน จากนันน
้ ามาเทใส่พิมพ์และนาเข้ าอบที่
อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส นาสปั นจ์เค้ กที่ได้ ทงั ้ 3 สูตร มาประเมินทางประสาทสัมผัสในด้ านสี กลิ่น รสชาติ
เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวมด้ วยวิธีการให้ ความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic Scale) โดย 1 คะแนน
หมายถึ ง ไม่ ชอบมากที่ สุด และ 5 คะแนน หมายถึ ง ชอบมากที่ สุด ใช้ ผ้ ูท ดสอบที่ ผ่า นการฝึ กฝน และเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ทังเพศชายและหญิ
้
งที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี จานวน 20 คน นาข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี
Duncan's new multiple range test (DMRT) โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป จากนัน้ จึงคัดเลือกสูตรที่
ได้ รับคะแนนความชอบสูงสุดเป็ นสูตรพื ้นฐานเพื่อทาการทดสอบต่อไป
ตารางที่ 1 วัตถุดิบและปริมาณส่วนผสมของสปั นจ์เค้ กสูตรพื ้นฐาน
ปริมาณส่วนผสม (กรัม)
ส่วนผสม
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
แป้งเค้ ก
55
50
ผงฟู
4
8
ไข่ไก่
100
100
น ้าตาลทราย
45
177
เอสพี
7.5
7.5
เนยสดจืด
40
40
นมสด
30
นมข้ นจืด
น ้า
25
44
กลิ่นวนิลลา
5
-

สูตรที่ 3
50
2
100
60
7
25
30
2.5

2. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ สปั นจ์ เค้ กเนือ้ ตาลสุก
ทาโดยศึกษาปริ มาณของการเสริมเนื ้อตาลสุกในสปั นจ์เค้ กที่เหมาะสม โดยนาเนื ้อตาลสุกมาเสริมในส
ปั นจ์เค้ กปริ มาณ 0 กรัม (สูตรควบคุม) 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม และ 40 กรัม ซึ่งมีส่วนผสมดังตารางที่ 2 นามา
ประเมินคุณ ภาพทางประสาทสัมผัสในด้ านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวมด้ วยวิธีการให้
ความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic Scale) โดย 1 คะแนน หมายถึง ไม่ชอบมากที่สดุ และ 5 คะแนน หมายถึง
ชอบมากที่สดุ ใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ผ่านการฝึ กฝน และเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ทังเพศชายและหญิ
้
ง
ที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี จานวน 20 คน นาข้ อมูลที่ได้ ม าวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variance,
ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan's new multiple range test (DMRT) โดยใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป จากนัน้ จึงคัดเลือกสูตรที่ได้ รับคะแนนความชอบสูงสุดเพื่อนาไปทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อไป
ตารางที่ 2 วัตถุดิบและปริมาณส่วนผสมของสปั นจ์เค้ กที่เสริมเนื ้อตาลสุกระดับต่างๆ
ปริมาณส่วนผสม (กรัม)
ส่วนผสม
0 กรัม
10 กรัม
20 กรัม
30 กรัม
แป้งเค้ ก
55
55
55
55
ผงฟู
4
4
4
4
ไข่ไก่
100
100
100
100
น ้าตาลทราย
45
45
45
45
SP
7.5
7.5
7.5
7.5
เนยสดจืด
40
40
40
40
นมสด
30
30
30
30
น ้า
25
25
25
25
กลิ่นวนิลลา
5
5
5
5
เนื ้อตาลสุก
10
20
30

40 กรัม
55
4
100
45
7.5
40
30
25
5
40

3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค
นาสปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุกที่ได้ รับคะแนนความชอบสูงที่สดุ จากข้ อ 2 มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
ซึ่งเป็ นบุคคลทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรี โดยการสุ่มแบบบังเอิญจานวน 50 คน ด้ วยวิธีการให้ ความชอบ 5 ระดับ
ตามวิ ธี ข องลิ เคิ ร์ ท (Likert) (Likert, 1961) เป็ นระดั บ การประเมิ น โดยแบ่ ง เป็ นคะแนนเฉลี่ ย น ามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ ได้ แก่ 4.50-5.00 คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ 3.50-4.49 คือ ระดับความพึงพอใจ
มาก 2.50-3.49 คือ ระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.50-2.49 คือ ระดับความพึงพอใจน้ อย (ควรเสนอแนวทาง
พัฒนา) และ 1.00-1.49 คือ ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ (ควรเสนอแนวทางพัฒนา) สอบถามการยอมรับ และ
การตัดสินใจซื ้อ
ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. การพัฒนาสูตรพืน้ ฐานของสปั นจ์ เค้ ก
จากการคัดเลือกสูตรพื ้นฐานของสปั นจ์เค้ กจากสูตรพืน้ ฐานทัง้ 3 สูตร พบว่าผู้ทดสอบให้ คะแนนการ
ยอมรับสปั นจ์เค้ กสูตรที่ 1 อาจเป็ นผลมาจากสูตรที่ 1 มีรสชาติที่กาลังดี ไม่หวานจนเกินไป ไม่มีกลิ่นคาวของไข่
ไก่ มีสีสนั ที่สวยงามชัดเจนไม่อ่อนเกินไป เนื ้อสัมผัสที่กาลังดีน่มุ และหอมมัน แสดงดังตารางที่ 3 ดังนันจึ
้ งเลือก
สูตรที่ 1 มาเป็ นสูตรพื ้นฐานในการพัฒนาสปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุกต่อไป
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของสปั นจ์เค้ กสูตรพื ้นฐานทัง้ 3 สูตร
สูตรพื ้นฐาน
ลักษณะผลิตภัณฑ์
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
ns
สี
4.25±0.91
4.40±0.60
3.95±0.83
ab
b
รสชาติ
4.10±0.79
3.85±0.81
4.45±0.89a
กลิ่น
4.20±0.77a
4.40±0.82a
3.53±1.27b
เนื ้อสัมผัส
4.50±0.51a
4.65±0.49a
3.80±1.20b
ความชอบโดยรวมns
4.25±0.79
4.55±0.60
4.15±0.93
หมายเหตุ : a-b หมายถึง ตัวเลขที่มีตวั อักษรกากับต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  = 0.05
ns
หมายถึง ค่าที่ไม่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ  = 0.05
2. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมเนือ้ ตาลสุกในสปั นจ์ เค้ ก
ผลการทดสอบการยอมรับ ทางประสาทสัมผัสของสปั น จ์เค้ กที่มี การเสริ มเนือ้ ตาลสุกที่ระดับต่ างๆ
ให้ ผลดังตารางที่ 4 พบว่าการเสริ มเนื ้อตาลสุกในสปั นจ์เค้ กมีผลต่อคะแนนระดับความชอบด้ านสี รสชาติ กลิ่น
เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม และสปั นจ์ เค้ กที่เสริ มเนื อ้ ตาลสุกที่ปริ มาณ 20 และ 30 กรัม ได้ รับคะแนน
ความชอบทุกด้ านมากที่สดุ (p0.05) จะเห็นได้ ว่าการเสริ มด้ วยเนือ้ ตาลสุกในปริ มาณที่เพิ่มขึน้ ทาให้ คะแนน
ระดับความชอบด้ านสี รสชาติ กลิ่น เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวมมีแนวโน้ ม เพิ่มขึน้ การเพิ่มปริ มาณเนือ้
ตาลสุกมีผลต่อสปั นจ์เค้ ก คือทาให้ สปั นจ์เค้ กมีสีเหลือง มีกลิ่น และรสชาติตาลโตนดเพิ่มขึ ้น สีเหลืองของของส
ปั นจ์เค้ กที่เสริมด้ วยเนื ้อตาลสุกเกิดจากมีสารแคโรทีนอยด์ซงึ่ เป็ นรงควัตถุที่ให้ สีเหลืองและเป็ นสารสีธรรมชาติที่มี
คุณ สมบัติต้านอนุมูลอิสระและออกซิเดชันที่มีประสิทธิภาพสูง (Jansz, et al., 2002; Fiedor & Květoslava,
2014) Chysirichote & Siripanwattana (2013) พบว่าการเพิ่มปริมาณเนื ้อตาลสุกมีผลให้ มฟั ฟิ นสีเหลืองเข้ มขึ ้น
สุคนธา สุคนธ์ธารา และคณะ (2561) พบว่าการเสริมเนื ้อตาลสุกในการผลิตสังขยาเนื ้อตาลสุก ทาให้ สงั ขยามีสี
เหลือง และกลิ่นหอมตาลโตนดสุกเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามหากเสริ มเนือ้ ตาลสุก ในปริ มาณที่มากเกินไปอาจมี
อิทธิพลต่อการยอมรับโดยตรงต่อผู้บริ โภคเนื่องจากเนื ้อตาลสุกมีรสชาติเฉพาะตัวส่งผลให้ ให้ รสชาติสปั นจ์เค้ กมี
รสชาติเปลี่ยนไป สุคนธา สุคนธ์ธารา และอภิวชั ร์ เข็มทอง (2563) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี ้เนื ้อตาลสุก
ผง โดยการเสริ ม ผงเนื อ้ ตาลสุก ในคุก กี ท้ ี่ป ริ มาณต่างๆ พบว่า คุกกี ท้ ี่ มีป ริ ม าณผงเนื อ้ ตาลสุกร้ อ ยละ 2.50 มี
ความชอบโดยรวมมากกว่าสูตรอื่นๆ (p0.05) โดยการเสริมผงเนื ้อตาลสุกในคุกกี ้ทาให้ เกิดความหอมและสีทีดี
แต่เมื่อเพิ่มปริมาณผงเนื ้อตาลสุกมากขึ ้นส่งผลให้ เกิดรสชาติที่ขม สปั นจ์เค้ กที่เสริมเนื ้อตาลสุกที่ปริมาณ 20 และ
30 กรัม ได้ รับคะแนนความชอบทุกด้ านมากที่สดุ และไม่แตกต่างกัน โดยมีคะแนนความชอบโดยรวม 4.35 และ
4.40 ระดับ ความชอบมาก ดังนัน้ จึงเลือ ก สปั น จ์ เค้ ก ที่ เสริ มเนื อ้ ตาลสุก 30 กรั ม ไปท าการทดลองขัน้ ต่ อไป
เนื่องจากเนื ้อตาลสุกมีคุณค่าทางอาหาร และมีสารแคโรทีนอยด์ที่มีคณ
ุ สมบัติต้านอนุมูลอิสระและออกซิเดชันที่
มีประสิทธิภาพสูง
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ตารางที่ 4 คะแนนความชอบของสปั นจ์เค้ กที่เสริมเนื ้อตาลสุกระดับต่าง ๆ
ระดับการเสริมด้ วยเนื ้อตาลสุกในสปั นจ์เค้ ก
ลักษณะผลิตภัณฑ์
0 กรัม
10 กรัม
20 กรัม
30 กรัม
40 กรัม
b
a
a
a
สี
3.05±0.76
3.85±0.88
4.10±0.72
4.40±0.68 2.60±1.31b
รสชาติ
2.95±0.89c
3.50±0.95b 4.30±0.73a 4.60±0.50a 2.60±1.10c
กลิ่น
2.90±1.12c
3.60±0.88b 4.35±0.88a 4.35±0.75a 2.50±1.15c
เนื ้อสัมผัส
3.00±1.08c
3.65±0.81b 4.50±0.76a 4.45±0.76a 2.80±1.11c
ความชอบโดยรวม
2.65±0.93c
3.75±0.91b 4.35±0.81a 4.40±0.60a 2.55±1.19c
หมายเหตุ : a-c หมายถึง ตัวเลขที่มีตวั อักษรกากับต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  = 0.05
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มตี ่ อผลิตภัณฑ์ สปั นจ์ เค้ กเนือ้ ตาลสุก
จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคต่อผลิตภัณ ฑ์ สปั นจ์ เค้ กเนือ้ ตาลสุก โดยการนา สปั นจ์ เค้ ก ที่
เสริ มด้ วยเนื ้อตาลสุก 30 กรัม ไปทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคจานวน 50 คน เป็ นชายร้ อยละ 42 และหญิ ง
ร้ อยละ 60 โดยมีอายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30 ช่วงของอายุ 21-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30 ช่วงของอายุ 4160 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30 อายุ 60 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 10 การศึกษาสูงสุดคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้ อยละ
52 รองลงมาคื อ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช. ร้ อยละ 26 อาชี พ สูง สุด คื อ นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา ร้ อยละ 46
รองลงมาคื อ ธุ รกิ จ ส่ ว นตัว /ค้ า ขาย ร้ อยละ 28 โดยมี ร ายได้ เรี ย งสูง สุด คื อ ต่ า กว่ า 5,000 บาท ร้ อยละ 48
รองลงมาคือ 5,001 – 20,000 บาท ร้ อยละ 28 จากการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาล
สุก (ตารางที่ 5) พบว่าผู้บริโภคให้ คะแนนความพึงพอใจด้ านสี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก
ด้ านการยอมรับของผู้บริ โภค (ตารางที่ 6) พบว่าผู้บริ โภคมีการยอมรับผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 98 มี
การตัดสินใจซื ้อ คิดเป็ นร้ อยละ 52 และคิดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คิดเป็ นร้ อยละ 62
ตารางที่ 5 คะแนนความพึงพอใจจากผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุก
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
สี
3.88±0.69
พึงพอใจมาก
รสชาติ
3.94±0.68
พึงพอใจมาก
กลิ่น
4.00±0.70
พึงพอใจมาก
เนื ้อสัมผัส
3.86±0.73
พึงพอใจมาก
ความชอบโดยรวม
3.92±0.74
พึงพอใจมาก
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ตารางที่ 6 การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุก
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ความถี่ (คน)
การยอมรับผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุก
ยอมรับ
49
ไม่ยอมรับ
1
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุก
ซื ้อ
26
ไม่แน่ใจ
4
ไม่ซื ้อ
20
ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุก
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
31
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
6
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง
6
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มลู ค่าให้ กบั วัตถุดิบในประเทศไทย
7

ร้ อยละ
98
2
52
8
40
62
12
12
14

สรุ ปผล
การคัดเลือกสปั นจ์เค้ กสูตรพืน้ ฐาน พบว่าสปั นจ์เค้ กสูตรที่ 1 ได้ รับคะแนนด้ านรสชาติ กลิ่น และเนือ้
สัมผัสมากกว่าสูตรอื่น ๆ จึงเลือกสูตรที่ 1 เป็ นสูตรพืน้ ฐานในการพัฒนาสปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุกต่อไป การศึกษา
ปริ มาณเนื ้อตาลสุกที่เหมาะสมในการผลิตสปั นจ์เค้ กเนื ้อตาลสุก พบว่าการเสริ มเนื ้อตาลสุกที่ปริ มาณ 30 กรัม
กลุ่มตัวอย่างให้ การยอมรับในด้ านสี รสชาติ กลิ่น เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สดุ (p0.05) และเมื่อ
ทดสอบการยอมรั บ ของผู้บ ริ โภคพบว่ าผู้บ ริ โภคส่ วนใหญ่ ร้อยละ 98 ยอมรั บ และร้ อยละ 52 คาดว่ าจะซื อ้
ผลิตภัณฑ์สปั นจ์เค้ กที่มีการเสริ มด้ วยเนื ้อตาลสุกที่ปริมาณ 30 กรัม
เสนอแนะและการนาไปใช้ ประโยชน์
ควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมโดยพัฒนาสูตรสปั นจ์เค้ กที่เสริ มเนื ้อตาลสุกในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นเพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการ หรื ออาจเพิ่มส่วนผสมหรื อสารที่เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถปรับปรุ งรสชาติ
กลิ่นรส และเนื ้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงเรี ยนการอาหารนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่อานวยความสะดวกในด้ านสถานที่ เครื่ องมือ และวัสดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินงานวิจยั
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ปั จจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่ อจานวนแมงมุมเขีย้ วยาวในนาข้ าวอินทรี ย์
Effect of Ecological Factors on Abundance of Long-jawed Spiders (Tetragnathidae)
in an Organic Paddy Field
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บทคัดย่ อ
เเมงมุมเขี ้ยวยาว (Tetragnathidae) เป็ นเเมงมุมที่พบมากที่สดุ ในนาข้ าว เเต่การศึกษา ด้ านนิเวศวิทยา
ของเเมงมุมเขี ้ยวยาวในนาข้ าวยังมีไม่มากนัก การศึกษาครัง้ นี ้จึงศึกษาปั จจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อจานวน
ประชากรแมงมุมเขี ย้ วยาวในนาข้ าวอิน ทรี ย์ ซึ่ง เป็ น ระบบ นิ เ วศเกษตรกรรมที่ ไม่ได้ รั บอิ ท ธิ พ ลจากสารเคมี
สังเคราะห์ โดยสารวจชนิดและจานวนแมงมุมเขี ้ยว- ยาวด้ วยวิธีแปลงสุ่ม วิธีสวิงโฉบ และเดินสารวจแบบเห็นตัว
ในนาข้ าว รวมทังเก็
้ บปั จจัยทางนิเวศวิทยาในนาข้ าว ได้ แก่ ความสูงต้ นข้ าว ความสูงน ้าในนาข้ าว และเเมลงที่
เป็ นเหยื่อของแมงมุมในนาข้ าว ผลการสารวจพบ แมงมุมเขีย้ วยาว 9 ชนิด โดยพบ Tetragnatha madibulata,
Dyshyognatha dentate, T. javana และ T. maxillosa เป็ นจานวนมากที่สดุ 4 ชนิดตามลาดับจากการวิเคราะห์
ทางสถิติ พบจานวนแมงมุมเขี ้ยวยาวมากที่สดุ ในนาข้ าวระยะ Reproductive โดยพบว่าระดับความสูงของน ้าใน
นาข้ าวและจานวนแมลงที่เป็ นเหยื่อ เป็ นปั จจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลเชิงบวกต่อ การเปลี่ยนแปลงจานวนของแมง
มุมเขี ้ยวยาวในนาข้ าวอินทรี ย์
คาสาคัญ: นาข้ าวอินทรี ย์; เเมงมุมเขี ้ยวยาว; ความหลากหลาย
Abstract
Long-jawed Spiders (Tetragnathidae) are the most abundant spider in a paddy
field. However, the knowledge about ecological factors of the spider in a paddy field is poorly
understood. This study focused on some ecological factors that affect the spider population in an
organic paddy field, the agricultural ecosystem that is not influenced by synthesized chemicals.
Number of the spiders and species abundance were observed, using sampling-quadrat, sweep net
and direct survey procedures. Several ecological factors, including height of rice plant, water level in
the field and number of preys were also recorded. The results revealed nine Tetragnathid species.
The top four species with the largest number were observed in Tetragnatha mandibulata,
Dyshyriognatha dentata, T. javana and T. maxillosa, repectively. Statistical analysis indicated that the
number of all Tetragnathids was highest during the reproductive stage. Water level and the number
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of prey were observed as ecological factors that positivly affect on a number of the long-jawed
spiders.
Keywords: Organic Paddy Field; Tetragnathidae; Diversity
บทนา
นาข้ าว เป็ นพื ้นที่ช่มุ น ้าซึ่งมีการเปลี่ยนเเปลงโครงสร้ างอย่างต่อเนื่องเป็ นวัฏจักร ตั ้งแต่ก่อนหว่านข้ าว
จนกระทัง่ หลัง การเก็บเกี่ยวก่อให้ เกิดเเหล่งที่อยู่อาศัยอาศัยย่อย (Microhabitat) หลายเเบบ ซึ่งดึงดูดสิ่งมีชีวิต
หลายชนิดเข้ าไปใช้ ประโยชน์ (Kremen et al., 1994, Bambaradeniya et al., 2003) แมงมุมเป็ นผู้ล่าที่ดารงชีวติ
ตามส่วนต่างๆ ของต้ นข้ าว ทาหน้ าที่เป็ นตัวห ้าควบคุมแมลงศัตรู ของต้ นข้ าว เช่น หนอนกอข้ าว ตัก๊ เเตนข้ าว เป็ น
ต้ น (Coddington and Levi, 1991, Wise, 1993)
ในประเทศไทยพบแมงมุ ม หลายวงศ์ (Family) ในนาข้ าว เช่ น Araneidae, Tetragnathidae,
Oxyopidae และ Lycosidae เเต่การศึกษานิเวศวิทยาของแมงมุมในนาข้ าวยังมีน้อยมาก กลุ่มแมงมุมเขี ้ยวยาว
(Tetragnathidae) เป็ นวงศ์ที่พบมากที่สดุ ในนาข้ าว ชักใยระหว่างใบข้ าว ดักเหยื่อพวกผีเสื ้อ แมลงหวี่ เพลี ้ย และ
ตัก๊ แตน เป็ นต้ น (Rattanapun et al., 2012)
นาข้ าวอินทรี ย์เป็ นระบบนิเวศเกษตรกรรมที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจากสารเคมีสงั เคราะห์ น่าจะเป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัย ที่ดีของแมงมุมเขี ้ยวยาว งานวิจยั นีจ้ ึง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางนิเวศวิทยาในนาข้ าวอินทรี ย์ที่มี
อิทธิพลต่อจานวนของแมงมุมเขี ้ยวยาว และคาดว่าระยะที่เเตกต่างกันของนาข้ าวและความสูงของต้ นข้ าวน่าจะมี
อิทธิพลต่อการเข้ ามาสร้ างใยของแมงมุมเขี ้ยวยาว จานวนแมลงที่เป็ นเหยื่อน่าจะดึงดูดแมงมุม-เขี ้ยวยาวเข้ ามา
หากินในนาข้ าว ระดับน ้าในนาข้ าวน่าจะมีอิทธิพลต่อการเจริ ญพันธุ์ของแมลงกลุ่ม Diptera ที่เป็ นเหยื่อของเเม
งมุมเขี ้ยวยาว (Plantnick, 2020)
วิธีดาเนินการวิจัย
สารวจและเก็บตัวอย่างแมงมุมเขีย้ วยาวในนาข้ าวอินทรี ย์ ขนาด 11ไร่ ตาบลห้ วยพระ อาเภอดอนตูม
จั ง หวั ด นครปฐม (47P 615230.24mE 1538166.16mN, Map data, 2017 Google) โดยผั น น า้ จากคลองดิ น
ชลประทานมาเก็บไว้ ที่อ่างเก็บน ้าใกล้ นาข้ าว ปลูกข้ าวพันธุ์หอมปทุม เกษตรกรใช้ ฮอร์ โมนเปลือกไข่เป็ ดในนาข้ าว
2 ครั ง้ ต่อเดือน ใช้ สารสกัดจากสะเดาและพริ กในการกาจัดแมลงศัตรู ข้าว แปลงนาที่ศึกษาได้ รับการรั บรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์จากกรมวิชาการเกษตร, Canada Organic Regime (COR), International Federation
of Organic Agriculture Movements (IFOAM) และ Council Regulation (EC)
สารวจและเก็บข้ อมูลทุก 2 สัปดาห์ ใน 2 ฤดูการปลูกข้ าวตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม พ .ศ .2557 ถึง เดือน
มิถนุ ายน พ.ศ.2558 โดยใช้ วิธีการสารวจ 3 วิธีดงั นี ้
1. ใช้ แปลงสุ่มตัวอย่าง 1 ตารางเมตร (0.5 X 2 เมตร) จานวน 6 แปลง แต่ละแปลงวางห่างกัน 100
เมตร โดยวางแปลงในนาข้ าวที่ติดกับคันนา กาหนดเวลาในการสารวจและเก็บแมงมุมเขี ้ยวยาวและแมลง แปลง
ละ 20 นาที เริ่มตั ้งเเต่เวลา 7.00 น. เป็ นต้ นไป
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2. ใช้ สวิงโฉบ ใช้ สวิงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 56 เซนติเมตร ด้ ามจับยาว 1 เมตร โฉบแมงมุมและแมลง
ในนาข้ าว 6 จุด แต่ละจุดจะอยู่ตรงกลางระหว่างเเปลงสุ่ม โดยโฉบสวิงจุดละ 20 โฉบ (โดยตวัดสวิงไปด้ านซ้ าย 1
ครัง้ และด้ านขวา 1 ครัง้ คือ 1 โฉบ) ที่บริ เวณปลายยอดข้ าวซึ่ง จะขึน้ อยู่กับความสูงของต้ นข้ าว เริ่ มตั ้งแต่เวลา
19.00 น. ถึง 20.00 น.
3. เดินสารวจเเบบเห็นตัว สารวจแมงมุมโดยการเดินบนคันนา เก็บเเมงมุมเขี ้ยวยาวที่ชกั ใยบน ต้ นข้ าว
ตอซังข้ าว วัชพืชที่พบบนคันนาเเละในนาข้ าวทังหมด
้
ในเวลาเวลากลางคืนตั ้งเเต่เวลา 19.00 น. ถึง 20.00 น.
แมงมุมเขี ้ยวยาวและแมลงที่เก็บจากวิธีการสารวจแบบแปลงสุ่มและแบบสวิงโฉบจะเก็บรักษาสภาพ
ด้ วยแอลกอฮอล์ความเข้ มข้ น 70% และจาแนกตัวอย่างแมงมุมที่เก็บได้ ในระดับ ชนิด (Species) โดยจาแนก
ตัวอย่างตามแนวทางของ Christa (2001) Jocque และคณะ (2007) และ Frances และคณะ (2000) และจา
เเนก ตัวอย่างแมลงในระดับอันดับ (Order) ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ สเตอริ โอ (Stereo microscope) โดยแยก
แมลงในอันดับ Diptera มาวิเคราะห์ในบทบาทที่เหยื่อของแมงมุมเขี ้ยวยาว
การศึกษาครัง้ นี ้เเบ่งระยะของต้ นข้ าวในนาข้ าวได้ เป็ น 3 ระยะ (Reissig, 1896) คือ
1. Vegetative phase เริ่มตั ้งแต่ข้าวเริ่มงอกจนมีช่อดอก
2. Reproductive phase ต้ นข้ าวออกช่อดอกเเละออกดอก
3. Ripening phase ดอกข้ าวเริ่มแก่เเละพัฒนาเป็ นเมล็ดข้ าว
โดยมีการวัดปั จจัยทางนิเวศวิทยาในนาข้ าวในแปลงสุ่มทุกครัง้ ที่มีการสารวจแมงมุมดังนี ้
1. ความสูงของต้ นข้ าว วัดจากโคนต้ นถึงตาแหน่งที่สงู ที่สดุ ของต้ นข้ าว จานวน 5 ต้ น ในแปลงสุ่มโดยใช้
ตลับเมตรและวัดต้ นเดิมทุกครัง้
2. ความสูงของนา้ วัดจากพืน้ นาจนถึงระดับนา้ ที่สูงที่สุด สุ่มวัดในแปลงสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตลับเมตร
จานวน 3 จุด ของแต่ละแปลงสุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ ข้ อมูลทัง้ หมดจะถูก วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ R 3.6.1 (Core Team,
2019) โดยการทดสอบความแตกต่างของ จานวนแมงมุมเขีย้ วในเเต่ละระยะของนาข้ าวจะใช้ General linear
model (GLM) เเละเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ด้ วยวิธี Tukey’s HSD Test กาหนดให้ จานวนเเมงมุมเขี ้ยวยาวเป็ นตัวแปร
ต้ น (Dependent Variable) ฤดูของการทานาและระยะของต้ นข้ าวในนาข้ าวเป็ น ตัวแปรระบุกลุ่ม (Fixed Factor)
เช่นเดียวกันกับการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อจานวนแมงมุมเขี ้ยวยาวในนาข้ าวจะถูกกาหนดให้ เป็ นตัวแปรระบุกลุม่
ปั จจัยที่ส่งผลต่อจานวนแมงมุมจาถูกเลือกไว้ ในโมเดลโดยใช้ ฟังก์ชนั ‘Step’
ผลการวิจัยเเละอภิปรายผล
พบเเมงมุมเขี ้ยวยาวในนาข้ าวทังหมด
้
592 ตัว จาเเนกได้ 9 ชนิด เป็ น ตัวเต็มวัย 567 ตัวและเป็ น วัย
อ่ อ น 25 ตั ว ได้ แก่ Dyshiriognatha dentate (Simom, 1893), Tetragnatha caudicula (Karsch, 1879),
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758), Tetragnatha javana (Thorell, 1890), Tetragnatha mandibulata
(Walckenaer, 1841), Tetragnatha maxillosa (Thorell, 1895), Tetragnatha nitens (Audouin, 1826),
Tetragnatha pinicola (L. Koch, 1870) และ Tetragnatha squamata (Karsch, 1879) ซึ่ง แมงมุม ตัว เต็ ม วัย
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เท่านันที
้ ่สามารถจาแนกในระดับชนิดได้ ในการสารวจครัง้ นี ้พบแมงมุมเขี ้ยวยาว T. madibulata, D. dentate, T.
javana และ T. maxillosa จานวนที่มากที่สดุ 4 อันดับแรกคิดเป็ น 35.7%, 16.9%, 13.5% และ 11.49 ตามลาดับ

ภาพที่ 1 จานวนเเมงมุมเฉลี่ย (±SE) แต่ละระยะของนาข้ าวในช่วงเริ่มตั ้งแต่ข้าวเริ่มงอก ช่วงต้ นข้ าวออกช่อดอก
และช่วงออกเป็ นเมล็ดจนเเก่เต็มที่
จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ พ บว่ า ฤดู ก ารท านาข้ า วไม่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม จ านวนแมงมุม เขี ย้ วยาว
(F=0.5358, df=1, p=0.4726) ผู้วิ จัย จึ ง ตัด ออกจากโมเดลและพบว่ า ระยะของนาข้ าวอิ น ทรี ย์ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
จานวนแมงมุมเขี ้ยวยาวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F=6.3582, df=2, p=0.0069) โดยพบจานวน แมงมุมเขี ้ยว
ยาวที่มากที่สุดในนาข้ าวระยะ Reproductive (ภาพที่ 1) ซึ่งต่างจากระยะ Vegetative อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (Tukey’s HSD: p=0.0011) โดยจานวนของเเมงมุม เขีย้ วในระยะ Vegetative และระยะ Ripening ไม่มี
ความเเตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Tukey’s HSD: p=0.0840) สาเหตุที่พบจานวนแมงมุมเขีย้ วยาว
สูงสุดในระยะ Reproductive อาจเป็ นเพราะว่าต้ นข้ าวในระยะนีม้ ีความสูงของลาต้ นและระยะห่างของใบข้ าวที่
เหมาะสม ในการ สร้ างใยดักเหยื่อของแมงมุมเขี ้ยวยาว (Jayakumar & Sankari, 2010)

ภาพที่ 2 จานวนแมงมุมเฉลี่ยและความสูงน ้าเฉลี่ย
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ภาพที่ 3 จานวนเเมงมุมเขี ้ยวยาวและจานวนของเหยื่อในนาข้ าว
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิท ธิพลต่อจานวนของแมงมุมเขี ้ยวยาวพบว่าความสูงต้ นข้ าว ความสูงน ้า
และจานวนเหยื่อ ไม่มีอิทธิผลร่ วมต่อกัน (F=0.4226, df=1, p=0.5248) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยแยกพบว่าความสูง
ต้ นข้ าวไม่มีอิทธิพลต่อจานวนของแมงมุมเขี ้ยวยาว (F=0.0044, df=1, p=0.9482) ด้ วยเช่นเดียวกัน แต่ความสูง
ของระดับนา้ และจานวนแมลงที่เป็ นเหยื่อมีอิท ธิพลเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงของจานวนแมงมุมเขีย้ วยาว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F=5.1899, df=1, p=0.0333 และ F=14.3475, df=1, p=0.0011) ช่วงที่เกษตรกรมี
การผันน ้าเข้ านาทาให้ นาข้ าวจะมีสภาพเป็ นพืน้ ที่ช่มุ น ้าชัว่ คราวส่งผลให้ กลุ่มแมลงที่เป็ นเหยื่อเข้ ามาใช้ ประโยชน์
ในบริเวณนาข้ าว (ภาพที่ 2, 3) ได้ เเก่ แมลงในอันดับ Diptera ซึง่ เมื่อปริมาณน ้าเพิ่มขึ ้นทาให้ ตวั เต็มวัยของแมลง
เข้ ามาวางไข่ไว้ หรื ออาจวางไข่ไว้ ตั ้งแต่ชว่ งที่เกษตรกรเริ่มมีการกักเก็บน ้าไว้ (Bambaradeniya et. al, 2004) โดย
พบว่ า จ านวนของเเมลงในนาข้ าวที่ เป็ น เหยื่อ มี จานวนเพิ่ มขึ น้ ในช่ วงเวลาที่ มี ป ริ มาณน า้ ในนาข้ าวเพิ่มขึน้
ตามลาดับ ซึง่ เหมาะสาหรับเป็ นอาหารของแมงมุมเขี ้ยวยาวที่ชกั ใยล่าเหยื่อภายในนาข้ าวและบริเวณคันนา
หลังจากช่วงของการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ ้น จะพบว่าจานวนของเเมงมุมเขี ้ยวยาวลดลงตามลาดับ เนื่องจาก
พื ้นที่สาหรับเกาะชักใยและปริ มาณของเเมลงที่เป็ นอาหารลดจานวนลง (Tsutsui et al., 2016) ซึ่งเป็ นไปได้ ว่า
แมงมุมและแมลงต่างๆ ที่เคยใช้ พื ้นที่นาข้ าวอยู่เดิมอพยพไปใช้ ประโยชน์ในนาข้ าวหรื อพื ้นที่อื่นที่มีอาหารและที่
กัก ใยมี่ สมบูร ณ์ ก ว่าและรอกระทั่งถึ งฤดูการท านาครั ง้ ถัดไปจึง อาจกลับ มาใช้ ป ระโยชน์ จากนาข้ าวดังเดิม
(Miyashita et. al., 2014) โดยที่ปริ มาณของแมงมุมเขี ้ยวยาวที่เพิ่มขึ ้นจะแปรผันตามความสมบูรณ์ของต้ นข้ าว
และแมลงที่เป็ นเหยื่อ เพราะต้ นข้ าวที่สงู และหนาเเน่นทาให้ มีพื ้นที่สาหรับชักใยและเกาะได้ ดี ประกอบกับเหยื่อที่
เข้ ามาอาศัยที่เพิ่มขึ ้นตามปั จจัยที่สมบูรณ์ภายในนาข้ าว ขณะเดียวกันเมื่อปริมาณเหยื่อลดลงเเมงมุมเขี ้ยวยาวก็
จะลดลงเนื่องจากต้ องอพยพชัว่ คราวเพื่อไปหาพื ้นที่ที่สมบูรณ์กว่า เช่น ต้ นไม้ ที่เป็ นเเนวกันชนบริเวณข้ างนาข้ าว
บริเวณป่ ารอบๆ นาข้ าว เป็ นต้ น (Wilson et al., 2014)
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึกษานี ้พบว่าจานวนแมงมุมเขีย้ วยาว (Tetragnathidae) มากที่สดุ ในนาข้ าวระยะ Reproductive
โดยระดับความสูงของน ้าและจานวนแมลงที่เป็ นเหยื่อ มีผลเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงจานวนของแมงมุมเขี ้ยว
ยาว แมงมุมกลุ่มนีท้ ี่อาศัยในนาข้ าวเเบบอินทรี ย์อาจใช้ เป็ นตัวควบคุมประชากรแมลงที่เป็ นศัตรูของต้ นข้ าวได้
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และอาจจะสามารถใช้ ควบคุมประชากรแมลงที่เป็ นศัตรูของพืชชนิดได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ สารเคมี ซึ่งจะช่วยรักษา
ความหลากหลายและความยัง่ ยืนของระบบนิเวศนาข้ าวเเบบอินทรี ย์ในระยะยาวได้
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บทคัดย่ อ
ภาวะผิวหน้ ามันเป็ นปั ญหาที่พบบ่อย นอกจากจะมีความสัมพันธ์ กับการเกิดสิวแล้ ว ยังสร้ างความ
กัง วลในแง่ ค วามสวยงามของผิ ว ท าให้ สูญ เสี ย ความมั่น ใจและส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ย การศึก ษานี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการลดการผลิตซีบมั ในผู้ที่มีภาวะหน้ า มันของสารแอลคาร์ นิ
ทีน 2% และสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในอาสาสมัครหญิงไทย ทาการศึกษาแบบ prospective experimental
study randomized, double-blind, split-face clinical trial มีผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั จานวน 30 คน อายุ 22-45 (33.68 ±
7.51) ปี ที่มีภาวะหน้ ามันและต้ องการลดการผลิตซีบมั บริ เวณใบหน้ า ได้ รับการสุ่มรักษาบริ เวณใบหน้ า 2 ข้ าง
เปรี ยบเทียบกัน โดยใบหน้ าข้ างหนึ่งใช้ สารแอลคาร์ นิทีน 2% และใบหน้ าอีกข้ างหนึ่งใช้ สารไอโซเทรทิโนอิน
0.05% ผู้เข้ าร่ วมวิจัยต้ องใช้ สารทัง้ สองชนิดทาบริ เวณ ใบหน้ าแต่ละข้ างตามที่กาหนด วันละครั ง้ ก่อนนอน
ต่อเนื่องทุกวันจนครบ 8 สัปดาห์ ประเมินผล ในสัปดาห์ที่ 0 และสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 โดยเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยซีบมั ที่วดั ได้ จากเครื่ องซีบมั มิเตอร์ , ผลข้ างเคียง และความพึงพอใจในการรักษา มีผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั ที่อยู่จน
ครบการวิจยั จานวน 28 ราย พบว่าในกลุ่มที่รักษาด้ วยสารแอลคาร์ นิทีน ค่าเฉลี่ยซีบมั ที่ตาแหน่งปี กจมูก มีระดับ
ลดลงหลังการรักษาเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ที่ตาแหน่งคิ ้วด้ านนอกและคิ ้วด้ านใน มีค่าเฉลี่ยซีบมั ลดลงหลังการ
รักษา 2 และ 4 สัปดาห์ ตามลาดับ และเมื่อเทียบประสิทธิภาพการลดปริมาณซีบมั กับสารไอโซเทรทิโนอิน พบว่า
ที่สปั ดาห์ที่ 8 สารไอโซเทรทิโนอินสามารถลดปริ มาณซีบมั ที่ตาแหน่งปี กจมูก และค่าเฉลี่ยระดับซีบมั ของทัง้ 3
ตาแหน่ง ได้ มากกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทังค่
้ าเฉลี่ย และร้ อยละที่เปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้ามัน ในเรื่ อง
ความพึงพอใจในการรั กษา พบว่าอาสาสมัครทัง้ สองกลุ่ม มีแนวโน้ มความพึงพอใจในการรั กษามากขึน้ ตาม
ระยะเวลาที่ใช้ ยา ในกลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% พบผลข้ างเคียง คือ แดง แห้ ง ลอก
ร้ อยละ 53.57 ในขณะที่กลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยสารแอลคาร์ นิทีน 2% พบว่ามีผลข้ างเคียงเพียง 5 ราย (ร้ อยละ
17.85) สารแอลคาร์ นิทีนมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหน้ ามัน แม้ จะด้ อยกว่าสารไอโซเทรทิโนอิ น แต่สาร
แอลคาร์ นิ ที น มี ค วามปลอดภัยในการรั กษาและผลข้ างเคี ยงน้ อ ยกว่าสารไอโซเทรทิ โนอิ น จึ ง สามารถเป็ น
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาภาวะหน้ ามัน
คาสาคัญ : ซีบมั ; ภาวะหน้ ามัน; แอลคาร์ นิทีน; สารไอโซเทรทิโนอิน; ซีบมู ิเตอร์
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Abstract
Oily skin is a common dermatologic concern, not only leading to acnes but also leading to
reduced self-confidence and an impairment of individual quality of life. The purpose of this study is to
determine the efficacy of topical 2% L-carnitine gel compare to 0.05% isotretinoin gel on reducing
sebum production on oily face in Thai women. In this prospective experimental study randomized,
double-blind, split-face clinical trial thirty participants ages 22-45 (33.68 ± 7.51) with oily skin were
enrolled and randomly assigned 2% L-carnitine on one side of the face and 0.05% isotretinoin on the
other side of the face. Participants were instructed to apply gels once daily at bedtime for 8 weeks with
follow-up at baseline (week 0),1st, 2nd, 4th, 6th and 8th week in a control room with sebumeter. The
primary end-point for efficacy evaluation was based on values measured by sebumeter. The
participant’s satisfaction and side effects evaluated as the secondary end-point. Twenty-eight
participants were able to complete study. The L-carnitine group showed that there has been a
reduction of sebum at nasal alar region after 1 week of treatment. At outer eyebrow and inner eyebrow
region, there has been a reduction of sebum after treatment for 2 and 4 weeks respectively. When
comparing effect on reducing sebum production with isotretinoin, we found that at 8th week isotretinoin
can significantly reduce more sebum level at nasal alar region and mean sebum level of three regions
and also had significantly more percent change of sebum level. Participants’ satisfaction seems to be
increased every assessment in both groups. The group treated with 0.05% isotretinoin, there is 53.57%
of the participants who have erythema dryness exfoliation as side effects. While there are only 5
participants (17.85%) in the group treated with 2% L-carnitine who have side effects. L-carnitine has
efficacy in reducing facial sebum. Although the effect is lower than isotretinoin, L-carnitine is safe and
has less side effect. It can be another method for oily skin treatment.
Keywords: Sebum; Oily skin; Isotretinoin; L-carnitine; Sebumeter
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บทนา
ภาวะผิวหน้ ามันเกิดจากการทางานที่มากเกินไปของต่อมไขมัน (sebaceous gland) ทาให้ มีซีบัม
(sebum) หรื อน ้ามันบนใบหน้ ามากกว่าปกติ ซีบมั ที่ผลิตออกมาเมื่อทาปฏิกิริยากับเหงื่อบริเวณผิวหน้ าแล้ วทาให้
เกิ ด ลักษณะผิ วหน้ ามันวาวอันไม่พึ งประสงค์ ซึ่ง จะเห็ นได้ ชัดบริ เวณ T-zone (Pie´rard-Franchimont et al.,
2010, p.343-352)
ซีบมั ถูกสร้ างและหลัง่ ออกมาจากต่อมไขมัน ซึง่ ซีบมั บนผิวหนังประกอบด้ วยกรดไขมันหลายชนิด ได้ แก่
ไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) แว็กซ์เอสเตอร์ (wax ester) สควาลีน (squalene) และคลอเลสเตอรอล เอสเตอร์
(cholesterol ester) แต่ละตัวจะมีส่วนประกอบไม่เท่ากัน และแต่ละบริ เวณก็จะมีความหนาแน่นของต่อมไขมัน
แตกต่างกันไป โดยบริ เวณที่ต่อมไขมันมีมากที่สดุ คือ บริ เวณใบหน้ า โดยมีต่อมไขมันประมาณ 300-1500 ต่อม
ต่อตารางเซนติเมตร นอกจากนีใ้ นแต่ละช่วงอายุจะผลิตไขมันไม่เท่ากัน (Pie´rard-Franchimont et al., 2010,
p.343-352) โดยทัว่ ไป ผู้ชายมีอตั ราการสร้ างซีบมั มากกว่าผู้หญิง และความแตกต่างนี ้จะยิ่งเห็นได้ ชดั เมื่ออายุ
มากขึ ้น ซึ่งสัมพันธ์กับฮอร์ โมนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะหมดประจาเดือนของผู้หญิง ที่ทาให้ การทางานของ
ต่อมไขมันลดลง (Man et al.,2009, p.190-199) ซีบมั ที่ถูกหลัง่ ออกมาจากต่อมไขมัน จะช่วยให้ ผิวหนังนุ่มนวล
และชุ่มชื่น ช่วยต่อต้ านการอักเสบ ป้องกันแสงแดด ป้องกันการติดเชื ้อราและเชื ้อแบคทีเรี ย การที่ผิวหนังมีการ
ผลิตซีบมั มากเกินไป นอกจากจะเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งในการกระตุ้นการเกิดสิวแล้ ว แม้ ในผู้ที่ไม่มีปัญหา
สิว ภาวะผิวมันยังสร้ างความกังวลในแง่ความสวยงามของผิว ซึ่งสัมพันธ์กับการมีรู ขุมขนกว้ าง ผิวหน้ ามีความ
มันวาว จากหลายการศึกษา (Rizer, 1999, p.81-91) (del Marmol et al., 2004, p.107-124) (Arbuckle et al.,
2008, p.80) พบว่า 66-75% ของประชากรอายุระหว่าง 15–20 ปี ประสบปั ญหาจากภาวะผิวหน้ ามัน ทาให้
สูญเสียความมัน่ ใจและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้ วย (Arbuckle et al., 2008, p.80)
วิธีการรักษาภาวะหน้ ามันคือการลดการผลิตและการหลัง่ ของซีบมั บนใบหน้ า ในปั จจุบนั มีการรักษา
หลายวิธีทงยาทาและยารั
ั้
บประทาน สาหรับยารับประทานนันปั
้ จจุบนั มียาเพียงสองกลุ่มหลัก ที่ใช้ ในการรักษา
ภาวะผิวมันคือและการรักษาด้ วยฮอร์ โมนและการใช้ 13-ซิส-เรตติโนอิคเอซิด (13-cis retinoic acid) ยากลุ่ม
ดังกล่าวมีการใช้ แพร่หลายในคลินิกผิวพรรณเพื่อการรักษาสิวหากแต่ยาดังกล่าวมีผลข้ างเคียงค่อนข้ างมาก เช่น
ทาให้ ปากแห้ ง คอแห้ ง อาจทาให้ เกิดภาวะตับอักเสบ ปวดข้ อ ปวดกล้ ามเนื ้อ ปวดท้ อง ภาวะซึมเศร้ า ภาวะไขมัน
ในโลหิตสูง และยายังเป็ นพิษต่อทารกในครรภ์ได้ จึงไม่นิยมให้ รับประทานเพียงเพื่อหวังผลให้ ผิวหายมัน ดังนัน้
การใช้ ยาในกลุ่มนี ้จึงควรอยู่ภายใต้ ความควบคุมของแพทย์อย่าเคร่ งครัด (Von Stuttgen, 1975, p.174-9) การ
ใช้ ฮอร์ โมนก็อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ (Speroff & Decherney, 1993, p.1034-47)
การใช้ ยาทา เช่น สารไอโซเทรทิโนอิน เป็ นสารในกลุ่มเรตินอยด์ ซึ่งมีการนา มาใช้ กันมากในการรักษา
สิว ตั ้งแต่ปี 1969 เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ช่วยเร่ งการผลัดเซลล์ของผิ วหนังชันอี
้ พิเดอมิส (epidermis) ทาให้ การ
ผลัดเซลล์เป็ นไปอย่างปกติซึ่งจะช่วยให้ การอุดตันของรูขุมขนลดลง ช่วยลดอัตราการผลิตซีบมั และทาให้ ต่อม
ไขมันมีขนาดเล็กลง (Craven & Griffiths, 1996, p.1-10) อย่างไรก็ตามสารไอโซเทรทิโนอินมีผลข้ างเคียงหลาย
อย่าง เช่น ผิวแดง แห้ งลอก แสบผิว ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ ยาไม่ต่อเนื่อง และอาจทาให้ การรักษาไม่
ได้ ผล การทาเวชส าอางที่ มี ส่ ว นประกอบของสารที่ ช่ ว ยลดความมั น บนใบหน้ า เช่ น ไนอะซิ น าไมด์
(niacinamide), green tea (Endly et al., 2017, p.49-55) วิธีการอื่น ๆ เช่น การลอกผิว (peeling), กระดาษซับ
1005

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

มัน, เลเซอร์ (1,450nm diode laser), การฉีดสารโบทูลินุมทอกซินเข้ าชันใต้
้ ผิวหนัง (Intradermal injection of
Botulinum toxin) มาใช้ ในการรักษาภาวะผิวหน้ ามัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีวิธีการใดที่ใช้ เป็ นมาตรฐานและได้ ผล
ระยะยาว
สารแอลคาร์ นิ ที น (L-carnitine) เป็ นสารหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจและมี ก ารศึ ก ษาในแง่ ข อง
ความสามารถในการลดความมันบนใบหน้ าได้ เป็ นสารที่ร่างกายผลิตขึน้ เองตามธรรมชาติ สังเคราะห์ได้ จาก
กรดอะมิโนจาเป็ น 2 ชนิด คือไลซีน (Lysine) และ เมธไทโอนีน (Methionine) ที่ไต ตับ และสมอง (Cave et al.,
2008, p.16-34) มี โ ครงสร้ างเป็ น quaternary amine สามารถละลายน า้ ได้ แอลคาร์ นิ ที น เกี่ ย วข้ องกั บ
กระบวนการสลายกรดไขมัน (fatty acids) โดยทาหน้ าที่ขนส่ง long-chain fatty acid ผ่านไมโตคอนเดรี ยเมม
เบรน ภายในไมโตคอนเดรี ย กรดไขมันจะถูกสลายโดยกระบวนการ β-oxidation แอลคาร์ นิทีนช่วยเปลี่ยนไขมัน
ที่สะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่ างกาย ให้ กลายเป็ นพลังงาน จึงมีฤทธิ์ เป็ นตัวเผาผลาญไขมัน ลดระดับคลอ
เลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)ได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสารแอลคาร์ นิ
ทีนต่อการลดระดับนา้ มันบนใบหน้ า โดยการทาครี มที่มี ส่วนประกอบ 2% แอลคาร์ นิทีน พบว่า สามารถลด
ปริมาณไขมันหรื อกรดไขมัน (Fatty acid) ในซีโบไซท์ (sebocyte) ได้ และมีผลทาให้ ซีบมั ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
รวมถึงไม่พบผลข้ างเคียงที่รุนแรง (Peirano et al., 2012, p.30-36) สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ สารแอลคาร์
นิทีนในแง่ของความสามารถในการลดความมันบนใบหน้ า รวมถึงการศึกษาเปรี ยบเทียบกับยาทาชนิดอื่นในการ
รักษาภาวะหน้ ามันยังมีน้อย จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ เจลแอลคาร์ นิทีน 2% ในการลดการผลิตซีบมั ในผู้ที่มีภาวะหน้ า
มันโดยเปรี ยบเทียบกับเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05%
2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและผลข้ างเคียงของการรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน 2%
และเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05%
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหน้ ามัน หมายถึง ความสามารถในการลดระดับซีบมั บนผิวหน้ า โดย
ประเมินจากปริมาณการผลิตซีบมั ที่ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการรักษา
2. ภาวะผิวหน้ ามัน หมายถึง การที่มีผิวหน้ ามันเงากว่าคนปกติ คือ มากกว่า 1.5-4.0 มิลลิกรัม(มก.)/10
ตร.ซม./3 ชั่ว โมง (ชม.) แม้ ล้า งหน้ า ไปแล้ ว เพี ย งไม่ น าน ผิ ว หน้ า ก็ จ ะกลับ มามี ค วามมัน ใหม่ อ ย่ า งรวดเร็ ว
(Schaller & Plewig, 2008, p.492-494)
3. ซีบมั หรื อน ้ามันบนใบหน้ า สร้ างจากเซลล์ผิวหนังเคอราติโนไซด์และต่อมไขมันใต้ ผิวหนัง
4. อัตราการผลิตซีบมั (Schaller & Plewig, 2008, p.492-494)
4.1 คนปกติทวั่ ไปจะมีการผลิตซีบมั ออกมา ประมาณ 1 มก./10 ตร.ซม./3 ชม.
4.2 คนผิวแห้ งจะมีการผลิตซีบมั น้ อยกว่า 0.5 มก./10 ตร.ซม./3 ชม.
4.3 คนผิวมันจะมีการผลิตซีบมั 1.5-4.0 มก./10 ตร.ซม./3 ชม.
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อุปกรณ์ และวิธกี ารวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงทดลองทางคลินิก แบบไปข้ างหน้ า ชนิดมีส่มุ เลือกโดยปกปิ ดสองฝ่ าย
คือ ผู้ทาวิจัยและผู้เข้ าร่ วมวิจยั มีกลุ่มควบคุม และแบบแบ่งครึ่ งหน้ าเปรี ยบเทียบในคนเดียวกัน (prospective
experimental study randomized, double-blind, split-face clinical trial) โ ด ย ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่โครงการ EC 20221-20
สมมติฐานของการวิจัย
การใช้ เจลแอลคาร์ นิทีน 2 % สามารถลดระดับการผลิตซีบมั ได้ แตกต่างจากเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05%
ตัวแปรที่ศกึ ษา: ตัวแปรต้ น คือ การรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน, การรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจล
ไอโซเทรทิโนอิน ตัวแปรตาม คือ ระดับซีบมั บนผิวหน้ า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมวิจยั ผลข้ างเคียงของ
การรักษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
อาสาสมัครหญิงไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี ที่มีภาวะผิวหน้ ามันทีต่ ้ องการรักษา และมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ซึง่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ าศึกษา (inclusion criteria)
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ าศึกษา (inclusion criteria)
1. อาสาสมัครหญิงไทยที่มีลกั ษณะผิวเป็ นผิวผสมถึงผิวมันโดยประเมินจากการวัดด้ วยเครื่ องซีบมั
มิเตอร์ ได้ คา่ มากกกว่าหรื อเท่ากับ 150 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรใน 3 ชัว่ โมง (1.5 มก./10 ตร.ซม./3 ชม.)
(Schaller & Plewig, 2008, p.492-494)
2. อายุระหว่าง 20-45 ปี
3. สามารถมาติดตามผลการรักษาตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
4. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
5. ไม่มีการใช้ ยาคุมหรื อฉีดยาคุม (ยาที่มฮี อร์ โมนผสมอยู่)
6. ผู้เข้ าร่วมการรักษาเข้ าร่วมการศึกษาด้ วยความสมัครใจและลงลายลักษณ์อกั ษรในใบยินยอมเข้ า
ร่วมงานวิจยั
เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างออกจากการศึกษา (exclusion criteria)
1. หญิงที่กาลังตั ้งครรภ์หรื อให้ นมบุตร
2. มีโรคประจาตัวเรื อ้ รังที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตหรื อมีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
3. มีประวัติการใช้ ยาทาดังต่อไปนี ้ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนเข้ าร่วมในโครงการวิจยั
3.1 ยาทาในกลุ่มเบนโซอิล เปอร์ออกไซด์ (benzoyl peroxide)
3.2 ยาทาในกลุ่มกรดวิตามินเอ (retinoic acid)
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3.3 ยาทาในกลุ่มกรดอัลฟ่ าไฮดรอกซี่ (alpha hydroxy acid)
3.4 ยาทาในกลุ่มกรดเบต้ าไฮดรอกซี่ (beta hydroxyl acid)
3.5 ยาทาในกลุ่มรี ซอซินอล (resorcinol)
4. มีประวัติการใช้ ยารับประทานดังต่อไปนี ้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเข้ าร่วมโครงการวิจยั
4.1 ยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ เช่น ยาไอโซเทรทิโนอิน (isotretinoin)
4.2 ยาในกลุ่มฮอร์ โมนที่มีฤทธิ์ต่อต้ านแอนโดรเจน
4.3 ยาในกลุ่มที่มีผลต่อฮอร์ โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน
5. มีประวัติการได้ รับการรักษาด้ วยเลเซอร์ ชนิดอื่น ๆ รวมทัง้ แสงความเข้ มข้ นสูง (IPL: Intense Pulse
Light) และคลื่นวิทยุ (RF: Radiofrequency) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ก่อนเข้ าร่วมโครงการวิจยั
6. มีผิวหนังบริเวณใบหน้ าผิดปกติ เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ ติดเชื ้อ มะเร็งผิวหนัง ยกเว้ น สิว
7. มีประวัติการแพ้ ยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ เช่น ยาไอโซเทรทิโนอิน
8. ผู้เข้ าร่วมวิจยั ไม่สามารถมารับการตรวจ และติดตามงานวิจยั ได้ อย่างต่อเนื่อง
คานวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระต่อกัน (two independent means) จาก
ข้ อมูลงานวิจยั ที่ศกึ ษาก่อนหน้ าของ โชติกา หาญนรเศรษฐ์ และคณะ (2015) ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 28 คน เมื่อ
คานึงถึงการป้องกันกลุ่มตัวอย่างถอนตัวออกจากงานวิจยั เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้ อยละ 20 (Wood et al.,
2004, p.368-76) ดังนัน้ การศึกษานี ้ใช้ กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
34 คน
ขัน้ ตอนในการดาเนินการศึกษา
1. คัดเลือกผู้เข้ าร่วมการวิจยั ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ข้างต้ น (inclusion and exclusion criteria)
2. วัดความมันบนใบหน้ าด้ วยซีบัมมิเตอร์ เพื่อคัดกรองเข้ าร่ วมการวิจัยตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระดับ
ความมัน ≥ 150 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรใน 3 ชัว่ โมง) โดยวัดระดับซีบมั บนใบหน้ า 3 จุด ดังนี ้
2.1 หน้ าผากทังสองด้
้
าน ตาแหน่ง 2 ซม. เหนือคิ ้วในแนวหางตาด้ านใน
2.2 หน้ าผากด้ านข้ างทังสองด้
้
าน ตาแหน่ง 2 ซม. เหนือคิ ้วในแนวหางตาด้ านนอก
2.3 จมูกทังสองด้
้
าน ตาแหน่ง 1 ซม. เหนือจุดกึ่งกลางขอบล่างของปี กจมูก
3. สุ่มใบหน้ าซีกใดซีกหนึ่งทาการรั กษา (block randomization) โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เลือกข้ างที่จะทาการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน 2% หรื อเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% โดยข้ อมูลจะถูกปิ ดเป็ น
ความลับทังผู
้ ้ ทาการวิจยั และผู้เข้ าร่วมการวิจยั
4. ทาการแจกจ่ายยาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั สบู่ล้างหน้ าที่มี pH เป็ นกลาง ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด SPF30
และให้ คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ดังนี ้
4.1 ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัยล้ างหน้ าให้ สะอาดด้ วยสบู่ล้างหน้ าของโครงการวิจัยวันละ 2 ครัง้ เช้ า
เย็น และทายาทุกวัน ทายาหลังล้ างหน้ า วันละครัง้ ก่อนนอนต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ โดยใช้ ยาต่อหนึ่งข้ างปริมาณ
เท่าปลายนิ ้ว หรื อประมาณ 0.5 กรัมต่อการทา 1 ครัง้ ทาให้ ทวั่ บริเวณใบหน้ าข้ างที่กาหนดไว้ ตามฉลาก ห้ ามทาส
ลับข้ างกัน โดยยาที่ทาใบหน้ าด้ านขวาให้ ใช้ นิ ้วชี ้มือขวาทา และยาที่ทาใบหน้ าด้ านซ้ ายให้ ใช้ นิ ้วชี ม้ ือซ้ ายทา เพื่อ
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ป้องกันยาทังสองชนิ
้
ดปนเปื อ้ นกัน ปล่อยให้ ยาแห้ งโดยห้ ามล้ างหน้ าและห้ ามเช็ดถูบริเวณที่ทายาเป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 4 ชัว่ โมง
4.2 ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ใช้ ยาทา ครี มบารุงชนิดอื่น ๆนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ให้ แต่
สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้ า (Makeup) ได้ ตามปกติ
4.3 ผู้ทาวิจยั จะนัดผู้เข้ าร่ วมวิจยั มาติดตามผลการรักษาหลังได้ รับยาในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6
และ 8 สัปดาห์ ตามลาดับ โดยในแต่ละครัง้ จะมีการประเมินผลดังนี ้
1) วัด ความมันบนใบหน้ าหลัง ล้ างหน้ า 3 ชั่ว โมง ในห้ อ งที่ค วบคุมอุณหภูมิ 20-25 องศา
เซลเซี ย ส (นั่ง พัก ) โดยใช้ เ ครื่ อง Sebumeter SM 815 วัด 3 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่ หน้ า ผากตรงกลางทัง้ สองด้ าน
ตาแหน่ง 2 ซม. เหนือคิ ้วในแนวหางตาด้ านใน, หน้ าผากด้ านข้ างทังสองด้
้
าน ตาแหน่ง 2 ซม. เหนือคิ ้วในแนวหาง
ตาด้ านนอก และจมูกทังสองด้
้
าน ตาแหน่ง 1 ซม. เหนือจุดกึ่งกลางขอบล่างของปี กจมูก
2) ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ประเมินความพึงพอใจในการรักษา ในสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ของการรักษา
โดยใช้ แบบสอบถาม
3) สอบถามผู้เข้ าร่วมวิจยั ถึงอาการข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้น เช่น คัน, แสบ, แดง, ผิวลอกเป็ นขุย
ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 โดยหากมีอาการดังกล่าว ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ประเมินความรุนแรงเป็ นเล็กน้ อย, ปาน
กลาง, หรื อรุนแรง ลงในแบบฟอร์ ม และ ผู้ทาวิจยั บันทึกผลข้ างเคียงลงในแบบฟอร์ ม
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
โปรแกรมที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ โปรแกรม SPSS
1. สถิติเชิงพรรณนา
1.1 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ เพศ โรคประจาตัว ประวัติการแพ้ ยา ประวัติการรักษาหน้ ามันที่
ผ่านมา ปั จจัยกระตุ้นทาให้ เกิดหน้ ามัน ผลกระทบของภาวะหน้ ามัน อาการข้ างเคียงที่เกิดขึน้ จากการรั กษา
ประเมินผลการรักษา สรุปข้ อมูลในรูปแบบความถี่และร้ อยละ
1.2 ข้ อมูลเชิงปริ มาณ ได้ แก่ อายุ ค่าระดับซีบมั บริ เวณต่าง ๆ โดยแยกวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ระดับซีบมั ในแต่ละจุดออกจากกัน สรุปข้ อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน
2.1 ใช้ สถิติในการประเมินการเปลี่ยนแปลงระดับน ้ามันบริเวณใบหน้ าก่อนและหลังการรั กษา
ด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีนหรื อเจลไอโซเทรทิโนอิน ณ สัปดาห์ที่ 0, 2, 4, 6, 8
2.2 เปรี ยบเทียบผลการรั กษาระหว่างการทาเจลแอลคาร์ นิทีนกับเจลไอโซเทรทิโนอินโดย
เปรี ยบเทียบข้ อมูล ค่าระดับซีบมั บริเวณต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มที่ใช้ เจลแอลคาร์ นิทีนเทียบกับกลุ่มที่ใช้ เจลไอโซเทรทิ
โนอิน 0.05% ด้ วยสถิติ Repeated Measure ANOVA และทาการเปรี ยบเทียบก่อนหลังการรักษารายคู่ในกลุ่ม
เดียวกัน (multiple comparison) ด้ วยวิธี bonferoni โดยกาหนดระดับการมีนยั สาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
ข้ อ มู ล พื น้ ฐานของผู้ เ ข้ า ร่ วมวิ จั ย การศึกษานีม้ ีผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัยที่ได้ รับการตรวจว่ามี ผิวมันตรงตามเกณฑ์
คัดเลือก จานวน 30 คน โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั จนเสร็จสิ ้นทังหมด
้
28 คน มีอายุตั ้งแต่ 22-45
ปี โดยมีค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 33.68 ± 7.51 ปี จากกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาทังหมด
้
พบว่ามีผ้ มู ีโรคประจาตัว จานวน
2 ราย คือ โรคภูมิแพ้ อากาศ คิดเป็ นร้ อยละ 7.1 และไม่มีผ้ มู ีประวัติการแพ้ ยา ในด้ านผลกระทบของการมีภาวะ
หน้ ามันที่พบสูงสุดคือ รูขมุ ขนกว้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 47.1 รองลงมาคือ สิว คิดเป็ นร้ อยละ 35.3 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้เข้ าร่วมวิจยั (n=28)
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
อายุ (ปี )
ต่ากว่า 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 35 ปี
มากกว่า 35 ปี
Mean±SD
Min-Max
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี
ประวัติการแพ้ ยา
ไม่มี
มี
ผลกระทบของการมีภาวะหน้ ามัน (ตอบได้ มากกว่ า 1)
สิว
รูขมุ ขนกว้ าง
ความกังวล

จานวน

ร้ อยละ

5
4
9
10
33.68 ± 7.51
22 – 45

17.9
14.3
32.1
35.7

26
2

92.9
7.1

28
0

100
0.0

18
24
9

35.3
47.1
17.6

ผลการเปรี ยบเทียบปริ มาณซีบัมระหว่างการรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน และเจลไอโซ
เทรทิโนอิน แยกตามตาแหน่งบนใบหน้ า พบว่า ที่ตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านนอก และตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านใน ใน
สัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนที่ตาแหน่งปี กจมู ก ในสัปดาห์ที่ 8 พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = <0.001) นอกจากนี ้ยังพบว่าที่ตาแหน่งปี กจมูก ในกลุ่ม
ที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีนมีค่าเฉลี่ยซีบมั สูงขึ ้นในสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งแอลคาร์ นิทีนอาจจะมีผลสั ้น ทาให้
บริ เวณปี กจมูกที่มีต่อมไขมันมากกว่าบริ เวณคิ ้วก็เลยมีซีบมั กลับมาผลิตมากกว่า และระดับซีบมั เฉลี่ยของทัง้ 3
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ตาแหน่ง ในสัปดาห์ที่ 8 พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.009) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยซีบมั (µg/cm2 ) ที่ตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านนอก เหนือคิ ้วด้ านใน บริเวณปี กจมูก
และค่าเฉลี่ยซีบมั ของทัง้ 3 ตาแหน่ง ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 ระหว่างหน้ าครึ่งที่ได้ รับการรักษา
ภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นทิ ีนและหน้ าครึ่งที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน
(n = 28 คน)
ตาแหน่ งบนใบหน้ า

แอลคาร์ นิทีน
Mean ± SD

ไอโซเทรทิโนอิน
Mean ± SD

p-value
(between group)

ตาแหน่ งเหนือคิว้ ด้ านนอก
สัปดาห์ที่ 0
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
p-value (within group)

0.387
0.425
0.271
0.586
0.400
0.959

แอลคาร์ นิทีน
Mean ± SD

129.29 ± 34.28
125.50 ± 27.74
108.29 ± 49.80
103.11 ± 44.92
80.54 ± 60.94
75.39 ± 50.77
55.43 ± 32.96
57.71 ± 35.23
52.21 ± 30.85
48.07 ± 26.69
51.14 ± 35.13
50.96 ± 28.66
<0.001
<0.001
เปรียบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison)
Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
129.29 ± 34.28 108.29 ± 49.80 80.54 ± 60.94 55.43 ± 32.96 52.21 ± 30.85

Week 8
51.14 ± 35.13

ไอโซเทรทิโนอิน
Mean ± SD

Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 8
125.50 ± 27.74 103.11 ± 44.92 75.39 ± 50.77 57.71 ± 35.23 48.07 ± 26.69 50.96 ± 28.66

ตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านใน
Week 0
Week 1
Week 2
Week 4

161.00 ± 35.32
141.82 ± 48.04
111.61 ± 71.44
85.04 ± 53.35
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140.89 ± 52.42
120.14 ± 67.62
83.39 ± 46.68

0.388
0.880
0.084
0.805
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ตาแหน่ งบนใบหน้ า

แอลคาร์ นิทีน
Mean ± SD

ไอโซเทรทิโนอิน
Mean ± SD

p-value
(between group)

Week 6
Week 8
P-value (within group)
แอลคาร์ นิทีน
Mean ± SD

81.11 ± 42.84
79.32 ± 47.66
0.764
73.00 ± 53.49
70.46 ± 48.73
0.585
<0.001
<0.001
เปรี ยบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison)
Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 8
161.00 ± 35.32 141.82 ± 48.04 111.61 ± 71.44 85.04 ± 53.35 81.11 ± 42.84 73.00 ± 53.49

ไอโซเทรทิโนอิน
Mean ± SD

Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 8
159.00 ± 39.18 140.89 ± 52.42 120.14 ± 67.62 83.39 ± 46.68 79.32 ± 47.66 70.46 ± 48.73

ตาแหน่งปี กจมูก
Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 8
P-value (within group)
แอลคาร์ นิทีน
Mean ± SD

226.18 ± 48.54
221.21 ± 41.93
0.155
195.86 ± 70.02
203.00 ± 77.96
0.571
140.71 ±78.25
145.04 ± 86.79
0.702
139.82 ± 89.45
136.14 ± 76.93
0.678
123.46 ± 79.01
118.21 ± 73.37
0.592
137.25 ± 76.97
112.18 ± 76.05
<0.001
<0.001
<0.001
เปรี ยบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison)
Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 8
226.18 ± 48.54 195.86 ± 70.02 140.71 ±78.25 139.82 ± 89.45 123.46 ± 79.01 137.25 ± 76.97

ไอโซเทรทิโนอิน
Mean ± SD

Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 8
221.21 ± 41.93 203.00 ± 77.96 120.14 ± 67.62 136.14 ± 76.93 118.21 ± 73.37 112.18 ± 76.05
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ตาแหน่ งบนใบหน้ า

แอลคาร์ นิทีน
Mean ± SD

ไอโซเทรทิโนอิน
Mean ± SD

p-value
(between group)

ระดับซีบมั เฉลี่ยของทัง้ 3 ตาแหน่ง
Week 0
172.08 ± 28.84
168.93 ± 24.19
Week 1
163.65 ± 58.06
148.97 ± 47.01
Week 2
111.58 ± 64.85
113.76 ± 61.00
Week 4
93.46 ± 52.01
91.62 ± 44.63
Week 6
85.42 ± 44.75
81.25 ± 41.40
Week 8
87.04 ± 51.79
77.70 ± 47.13
P-value (within group)
<0.001
<0.001
เปรี ยบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison)
แอลคาร์ นิทีน
Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Mean ± SD
172.08 ± 28.84 163.65 ± 58.06 111.58 ± 64.85 93.46 ± 52.01 85.42 ± 44.75

ไอโซเทรทิโนอิน
Mean ± SD

0.086
0.214
0.633
0.563
0.349
0.009

Week 8
87.04 ± 51.79

Week 0
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 8
168.93 ± 24.19 148.97 ± 47.01 113.76 ± 61.00 91.62 ± 44.63 81.25 ± 41.40 77.70 ± 47.13

ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยซีบัมที่ตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านนอก เหนือคิ ้วด้ านใน บริ เวณปี กจมูก
และค่าเฉลี่ยซีบัมของทัง้ 3 ตาแหน่ง ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 ระหว่างหน้ าครึ่ งที่ได้ รับการรักษาภาวะ
หน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน และหน้ าครึ่งที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน (ตารางที่ 2) พบว่าเมื่อนา
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์มาเปรี ยบเทียบกัน โดยจาแนกตามการได้ รับการรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิ
ทีน และเจลไอโซเทรทิโนอิน (within group) แล้ วพบว่า ค่าเฉลี่ยซีบัมที่ตาแหน่งต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในกลุ
้
่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน และกลุ่มที่
ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน โดยเมื่อนาค่าเฉลี่ยในแต่สปั ดาห์ของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กันรายคู่ (multiple comparison) พบว่า ที่ตาแหน่งคิว้ ด้ านนอก กลุ่มที่ได้ รับการรั กษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน
ค่าเฉลี่ยซีบัมในคู่สัปดาห์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8,
สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และสัปดาห์ที่ 2 กับสัปดาห์ที่ 6 แสดงว่าค่าเฉลี่ยซีบมั มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ รับการรักษาเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโน
อิน ค่าเฉลี่ยซีบมั ในคู่สปั ดาห์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ
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8, สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และสัปดาห์ที่ 2 กับสัปดาห์ที่ 6 และ 8 แสดงว่าค่าเฉลี่ยซีบัมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ รับการรักษาเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์
ที่ตาแหน่งคิ ้วด้ านใน กลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน ค่าเฉลี่ยซีบมั ในคู่สัปดาห์ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8, สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8
และสัปดาห์ที่ 2 กับสัปดาห์ที่ 6 และ 8 แสดงว่าค่าเฉลี่ยซีบมั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ รับการ
รักษาเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ค่าเฉลี่ยซีบมั ในคู่สปั ดาห์ที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8, สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 4, 6
และ 8 และสัปดาห์ที่ 2 กับสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 แสดงว่าค่าเฉลี่ยซีบมั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หลัง
ได้ รับการรักษาเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
ที่ตาแหน่งปี กจมูกกลุ่มที่ได้ รับการรั กษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน ค่าเฉลี่ยซีบัม ในคู่สัปดาห์ ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 และสัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4,
6 และ 8 แสดงว่าค่าเฉลี่ยซีบมั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ รับการรักษาเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
ส่ ว นกลุ่ม ที่ ได้ รั บ การรั ก ษาด้ วยเจลไอโซเทรทิ โนอิ น ค่ า เฉลี่ ย ซี บัมในคู่สัป ดาห์ ที่มี ความแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และสัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ยซีบมั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ รับการรักษาเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และค่าเฉลี่ยซีบมั
ของทัง้ 3 ตาแหน่ง พบว่า กลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน ค่าเฉลี่ยซีบมั ในคู่สปั ดาห์ที่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และ
สัปดาห์ที่ 2 กับสัปดาห์ที่ 6 แสดงว่าค่าเฉลี่ยซีบมั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ รับการรักษาเป็ น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ได้ รับการรั กษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ค่าเฉลี่ยซีบัมในคู่สัปดาห์ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ได้ แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8, สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6
และ 8 และสัปดาห์ที่ 2 กับสัปดาห์ที่ 6 แสดงว่าค่าเฉลี่ยซีบมั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ รับการ
รักษาเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบร้ อยละของระดับซีบมั ที่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0 ระหว่างหน้ าครึ่งที่ได้ รับการรักษา
ภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นทิ ีน 2% กับเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในสัปดาห์ต่าง ๆ โดยแยก
ตามตาแหน่งบนใบหน้ า (n=28 คน)
ตาแหน่ งบนใบหน้ า
แอลคาร์ นิทีน
ไอโซเทรทิโนอิน
p-value
%Change ± SD
%Change ± SD
ตาแหน่ งเหนือคิว้ ด้ านนอก
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 8
ตาแหน่ งเหนือคิว้ ด้ านใน
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 8
ตาแหน่ งปี กจมูก
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 8
ระดับซีบัมเฉลี่ยของทัง้ 3
ตาแหน่ ง
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 0 กับ สัปดาห์ที่ 8

-14.43 ± 37.50
-39.40 ± 43.01
-56.92 ± 25.36
-59.23 ± 21.08
-60.77 ± 22.69

-15.54 ± 41.94
-40.52 ± 37.01
-52.91 ± 29.71
-60.86 ± 23.03
-58.84 ± 23.38

0.832
0.784
0.282
0.675
0.537

-10.69 ± 30.72
-33.74 ± 36.40
-50.04 ± 21.80
50.72 ± 22.22
-56.78 ± 24.07

-11.92 ± 25.41
-26.54 ± 37.97
-48.45 ± 28.49
-51.81 ± 23.84
-57.02 ± 25.75

0.732
0.045
0.702
0.783
0.942

-14.28 ± 23.79
-39.91 ± 26.59
-37.68 ± 42.84
-46.98 ± 28.38
-40.29 ± 26.72

-9.60 ± 28.58
-35.41 ±36.68
-37.73 ± 34.43
-45.99 ± 31.00
-49.89 ± 30.79

0.473
0.394
0.993
0.831
0.001

-11.15 ± 27.27
-37.62 ± 29.92
-47.31 ± 24.74
-51.03 ± 22.12
-50.53 ± 23.22

-12.82 ± 21.55
-35.01 ± 28.73
-47.16 ± 22.45
-52.68 ± 20.27
-54.91 ± 23.83

0.584
0.339
0.950
0.549
0.034

ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบร้ อยละของระดับซีบมั ที่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0 ระหว่างหน้ าครึ่งที่ได้ รับ
การรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน 2% กับเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในสัปดาห์ต่าง ๆ โดยแยก ตาม
1015

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ตาแหน่งบนใบหน้ า พบว่า ที่ตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านนอก ร้ อยละของระดับซีบั มที่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0
ระหว่างการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน กับเจลไอโซเทรทิโนอิน ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ ที่ตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านใน ร้ อยละของระดับซีบัมที่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0 ไปสัปดาห์ที่ 2 มี
ความแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (p = 0.045) โดยใบหน้ า ครึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยเจลแอลคาร์ นิ ที น มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงของระดับซีบมั จากสัปดาห์ที่ 0 ไปสัปดาห์ที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ -33.74 ส่วนด้ านที่ได้ รับการรักษาด้ วย
เจลไอโซเทรทิโนอิน มีความเปลี่ยนแปลงของระดับซีบมั คิดเป็ นร้ อยละ -26.54 ที่ตาแหน่งปี กจมูก พบว่าร้ อยละ
ของระดับซีบัมที่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ ที่ 0 ไปสัปดาห์ ที่ 8 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.001) โดย
ใบหน้ าครึ่งที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน มีความเปลี่ยนแปลงของระดับซีบมั จากสัปดาห์ที่ 0 ไปสัปดาห์
ที่ 8 คิดเป็ นร้ อยละ -40.29 ส่วนด้ านที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน มีความเปลี่ยนแปลงของระดับซีบมั
คิดเป็ นร้ อยละ -49.89 และร้ อยละที่เปลี่ยนแปลงไปของระดับซีบัมเฉลี่ยของทัง้ 3 ตาแหน่ง พบว่าร้ อยละของ
ระดับซีบมั ที่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0 ไปสัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.034) โดยใบหน้ า
ครึ่งที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน มีความเปลี่ยนแปลงของระดับซีบมั จากสัปดาห์ที่ 0 ไปสัปดาห์ที่ 8 คิด
เป็ นร้ อยละ -50.53 ส่วนด้ านที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน มีความเปลี่ยนแปลงของระดับซีบมั คิดเป็ น
ร้ อยละ -54.91 (ตารางที่ 3)
ความพึงพอใจในการรั กษา ในสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ของการรักษา ผู้เข้ าร่ วมวิจยั ประเมินความพึง
พอใจในการรักษาโดยใช้ แบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจในสัปดาห์ที่ 4 พบว่ากลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจล
แอลคาร์ นิทีน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการรักษาในระดับปานกลาง และพบว่ามีจานวนผู้เข้ าร่ วมวิจยั ที่มี
ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้ อยละ 42.86 ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ที่คิด
เป็ นร้ อยละ 28.57 ในสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 8 พบว่าผู้เข้ าร่ วมวิจยั ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก โดย
ในกลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน จานวนผู้เข้ าร่ วมวิจยั ที่มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้ อยละ
64.29 ส่วนในกลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโ นอิน จานวนผู้เข้ าร่ วมวิจยั ที่มีระดับความพึงพอใจมาก
คิดเป็ นร้ อยละ 60.71 โดยผู้เข้ าร่ วมวิจัย ทัง้ สองกลุ่ม มีแนวโน้ มความพึงพอใจมากขึน้ ตามระยะเวลาที่ใช้ ยา
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจระหว่างการรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยด้ วยเจลแอลคาร์ นทิ ีน 2% กับ
เจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05%
ความพึงพอใจในการ ไม่ พึงพอใจ รู้สึกเฉยๆ พึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
รักษา
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) เล็กน้ อย
ปานกลาง
มาก
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
สัปดาห์ ท่ี 4
แอลคาร์ นิทีน (n=28)
ไอโซเทรทิโนอิน (n=28)
สัปดาห์ ท่ี 6
แอลคาร์ นิทีน (n=28)
ไอโซเทรทิโนอิน (n=28)
สัปดาห์ ท่ี 8
แอลคาร์ นิทีน (n=28)
ไอโซเทรทิโนอิน (n=28)

0 (0)

1 (3.57)

0 (0)

15 (53.57)

12 (42.86)

0 (0)

1 (3.57)

1 (3.57)

18 (64.29)

8 (28.57)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

1 (3.57)
1 (3.57)

9 (32.14)
10 (35.71)

18 (64.29)
17 (60.71)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

1 (3.57)
0 (0)

9 (32.14)
11 (39.26)

18 (64.29)
17 (60.71)

ผลข้ างเคียง ประเมินโดยผู้วิจยั และผู้เข้ าร่ วมวิจัยในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 โดยการประเมินผล
ข้ างเคียงโดยผู้เข้ าร่วมวิจยั พบว่าด้ านที่รักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน ร้ อยละ 78.58 ไม่มีอาการข้ างเคียงใด ๆ โดย
อาการข้ างเคียงที่พบได้ แก่ อาการลอก คัน และอาการแสบร้ อน ส่วนในด้ านที่รักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน มี
ผลข้ างเคียงจากการรักษา โดยอาการข้ างเคียงที่พบได้ แก่ แสบร้ อน แดง คัน ลอก และผลข้ างเคียงที่ พบมาก
ที่สดุ คือ อาการลอก จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 21.43 (ตารางที่ 5) ส่วนผลข้ างเคียงที่ประเมินโดยผู้วจิ ยั พบว่า
กลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน มีเพียง 5 ราย ที่พบผลข้ างเคียง โดยพบมี Dryness จานวน 3 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 10.71 และมี Exfoliation จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 7.14 ซึ่งอาการข้ างเคียงที่พบเป็ นเพียง
mild dryness and exfoliation ในขณะที่กลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอินมีผลข้ างเคียง จานวน 15
ราย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 53.57 โดยผลข้ า งเคี ย งที่ พ บมาก ที่ สุด คื อ Dryness จ านวน 7 ราย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 25
รองลงมาคือ Exfoliation มีจานวน 6 รายคิดเป็ นร้ อยละ 21.43 (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 5 จานวนร้ อยละของอาการข้ างเคียงของใบหน้ าแต่ละครึ่งที่เกิดขึ ้นจากการรักษาประเมิน โดยผู้เข้ าร่วม
วิจยั ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 (n = 28 คน)
อาการข้ างเคียง
แอลคาร์ นิทีน (ร้ อยละ)
ไอโซเทรทิโนอิน (ร้ อยละ)
แสบร้ อน
1 (3.57)
5 (17.86)
แดง
0 (0.00)
2 (7.14)
คัน
2 (7.14)
4 (14.29)
ลอก
3 (10.71)
6 (21.43)
ผื่น
0 (0.00)
0 (0.00)
ไม่มีอาการข้ างเคียง
22 (78.58)
11 (39.28)
ตารางที่ 6 จานวนร้ อยละของอาการข้ างเคียงของใบหน้ าแต่ละครึ่งที่เกิดขึ ้นจากการรักษาประเมินโดยผู้วิจยั ใน
สัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 (n= 28 คน)
อาการข้ างเคียงประเมินโดย
แอลคาร์ นิทีน (ร้ อยละ)
ไอโซเทรทิโนอิน (ร้ อยละ)
ผู้วิจัย
Erythema
0 (0.00)
2 (7.14)
Edema
0 (0.00)
0 (0.00)
Exfoliation
2 (7.14)
6 (21.43)
Dryness
3 (10.71)
7 (25.00)
ไม่มีอาการใดๆ
23 (82.14)
13 (46.43)
อภิปรายผล
ก่อนทาการรักษาระดับน ้ามันเฉลี่ยในแต่ละตาแหน่ง และในแต่ละซีกหน้ า ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05) การติดตามผลการรักษาโดยตรวจวัดระดับซีบัมที่สัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8
พบว่า ที่ตาแหน่งเหนือคิว้ ด้ านนอกและระดับซีบัมเฉลี่ยของทัง้ 3 ตาแหน่ง เริ่ มมีค่าเฉลี่ยซีบัมลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ หลังการรักษาเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ทังกลุ
้ ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีนและก
ลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ที่ตาแหน่งเหนือคิ ้วด้ านใน เริ่มมีค่าเฉลี่ยซีบมั ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ หลังการรักษาเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทัง้ 2 กลุ่ม ที่ตาแหน่งปี กจมูก ในกลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจล
แอลคาร์ นิทีน เริ่ มมีค่าเฉลี่ยซีบัมลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หลังการรักษาเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ส่วน
กลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอิน เริ่ มมีค่าเฉลี่ยซี บัมลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หลังการรักษาเป็ น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ สอดคล้ องกับการศึกษาของ รี โต ปี ราโน (Peirano et al., 2012, p.30-36) ที่ทาการศึกษา
ทางคลินิกแบบ vehicle-controlled, randomized study, split-face design ในอาสาสมัครที่มีปัญหาผิวหน้ า
มัน ใช้ ครี มที่มีส่วนประกอบของแอลคาร์ นิทีน 2% เปรี ยบเทียบกับยาหลอก พบว่าแอลคาร์ นิทีนสามารถลดการ
ผลิตซีบมั ได้ อย่างมีนยั สาคัญ ตั ้งแต่สปั ดาห์ที่ 2 หลังใช้ เมื่อเทียบกับก่อนใช้ และเห็นผลชัดเจนขึ ้น 3 สัปดาห์หลัง
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ใช้ เมื่อเทียบกับยาหลอก โดยแอลคาร์ นิทีนมีบทบาทสาคัญในการลาเลียงกรดไขมันเข้ าสู่ไมโตคอนเดรี ยและ
เกิด β-oxidation ตามมา การเพิ่มการกาจัดกรดไขมันโดยแอลคาร์ นิทีน ส่งผลให้ ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็ นไขมัน
ส่วนประกอบในซีบมั ลดลง จึงมีผลลดระดับซีบมั ได้
การรักษาหน้ ามันด้ วยเจลคาร์ นิทีนและเจลไอโซเทรทิโนอินนัน้ จากการศึกษาพบว่าต้ องใช้ เวลาในการ
รักษาเพื่อให้ เห็นผลแตกต่าง ระดับซีบมั ลดลงชัดเจนหลังจากรักษา อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่รักษาด้ วย เจลไอโซเทรทิโนอินวัดระดับซีบมั เฉลี่ยที่ตาแหน่งปี กจมูก
และระดับซีบมั เฉลี่ยของทัง้ 3 ตาแหน่ง ได้ ค่าต่ากว่าข้ างที่รักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในสัปดาห์ที่ 8 สาหรับค่าเฉลี่ยร้ อยละที่เปลี่ยนแปลงไปของระดับซีบมั หลังการรักษาเทียบกับก่อนการรักษาใน
สัปดาห์ที่ 0 นัน้ พบว่ากลุ่มที่ได้ รับการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอินมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของระดับซีบัมที่
ต าแหน่ ง ปี ก จมูก และค่ า เฉลี่ ย ซี บัม ของทัง้ 3 ต าแหน่ ง มากกว่ า กลุ่ม ที่ รั ก ษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิ ที น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในสัปดาห์ที่ 8
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่าไอโซเทรทิโนอินมีประสิทธิภาพสูงกว่าเจลแอลคาร์ นิทีน ในการลดระดั บ
ซีบมั ซึง่ จะเห็นความแตกต่างชัดเจนในสัปดาห์ที่ 8 โดยเจลไอโซเทรทิโนอินสามารถยับยังการท
้
างานของเอนไซม์
5α reductase ทาให้ ยบั ยังการเปลี
้
่ยนแปลงจาก เทสโทสเตอโรน เป็ น 5α ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน ซึ่งเป็ นแอน
โดรเจนที่ออกฤทธิ์ได้ มากที่สดุ ทาให้ การกระตุ้นการทางานของต่อมไขมันลดลง การผลิตซีบมั จึงน้ อยลงด้ วย และ
ยังมีคณ
ุ สมบัติในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเซลล์ซีโบไซท์เป็ นผลให้ ตอ่ มไขมันมีขนาดเล็กลงอีกด้ วย (Stewart
et al., 1984, p.74-78) ประสิทธิภาพในการลดหน้ ามันจึงสูงกว่าเจลแอลคาร์ นิทีน
ความพึงพอใจภายหลังการรั กษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน 2% และเจลไอโซเทรทิโนอิน
0.05% โดยประเมินระดับความพึงพอใจในสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 จากแบบสอบถาม พบว่าผู้เข้ าร่ วมวิจยั ทังสอง
้
กลุ่มมีแนวโน้ มความพึงพอใจมากขึ ้นตามระยะเวลาที่ใช้ ยา
อาการข้ างเคีย งจากการรั กษา ประเมิน โดยผู้วิจัยและผู้เข้ าร่ วมวิจัย สอดคล้ อ งกัน โดยพบอาการ
ข้ างเคียงจากการรักษาด้ วยเจลไอโซเทรทิโนอินมากกว่ากลุ่มที่รักษาด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน
สรุ ปผลและเสนอแนะ
สรุ ปผล
จากการศึกษาถึงผลของการรักษาภาวะหน้ า มันโดยใช้ เจลแอลคาร์ นิทีน 2% เปรี ยบเทียบกับเจลไอโซ
เทรทิโนอิน 0.05% พบว่า เจลแอลคาร์ นิทีนมีประสิทธิภาพในการลดระดับน ้ามันบนใบหน้ าได้ โดยเชื่อว่าเป็ นผล
จากบทบาทส าคั ญ ในการล าเลี ย งกรดไขมั น เข้ าสู่ ไ มโตคอนเดรี ยของแอลคาร์ นิ ที น และเกิ ด βoxidation ตามมา การเพิ่ ม การก าจั ด กรดไขมั น โดยแอลคาร์ นิ ที น ส่ ง ผลให้ ไตรกลี เ ซอไรด์ ซึ่ ง เป็ น ไขมัน
ส่วนประกอบในซีบมั ลดลง จึงมีผลลดระดับซีบมั ได้ ประสิทธิภาพในการลดภาวะหน้ ามันของเจลแอลคาร์ นิทีน
2% ไม่แตกต่างกับเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในช่วงแรกของการรักษา แต่เจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% สามารถ
ลดระดับน ้ามันได้ ดีกว่าเจลแอลคาร์ นิทีนในสัปดาห์ที่ 8 เมื่อพิจารณาร่วมกับผลข้ างเคียงจากการใช้ เจลแอลคาร์นิ
ทีนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ เจลไอโซเทรทิโนอิน ซึ่งมักเป็ นสาเหตุให้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ ยาต่อเนื่องได้
นาน การรักษาภาวะหน้ ามันด้ วยเจลแอลคาร์ นิทีน จึงถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั นี ้มีระยะเวลาการศึกษาเพียง 8 สัปดาห์และทาการศึกษาเฉพาะในเพศหญิง จึงควรมี
การศึก ษาเปรี ย บเที ย บผลการรั ก ษาในเพศชาย มี ก ารติ ด ตามผลการรั ก ษาระยะที่ ย าวนานขึ น้ เพื่ อ ศึก ษา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรั กษา ความถี่ ในการรั กษา ผลการรั กษาสามารถคงทนมากเพียงใด และควรมี
การศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ ความเข้ มข้ นอื่น ๆ ของเจลแอลคาร์ นิทีนที่เหมาะสม เพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพใน
การรักษาภาวะผิวหน้ ามันที่ดีขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาประสิทธิภาพของหญ้ าแฝกที่ปลูกด้ วยเทคนิคแท่นลอยนา้ ในการบาบัดนา้ เสียจาก
โรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ หญ้ าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ ธานี อายุประมาณ 3
สัปดาห์ ทาการทดลองเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ทดลองเริ่ มต้ น เป็ นเวลา 1 เดือน ที่ ขนาดบ่อทดลอง ฐานกลม
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.70 สูง 0.30 เมตร ประกอบด้ วยชุดควบคุมและชุดที่ปลูกด้ วยหญ้ าแฝก จานวน 3 บ่อ
พบว่า หญ้ าแฝกสามารถเจริ ญเติบโตและบาบัดน ้าเสียได้ ช่วงที่ 2 ทดลองในบ่อบาบัดน ้าเสียของโรงงาน เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน ทังนี
้ ้บ่อ 1 และบ่อ 2 มีขนาด 12x28x3 เมตร บ่อ 3 มีขนาด 21.5x28x2.1 เมตร ใช้ แท่นลอย
น ้า ขนาด 1.08x4.12 เมตร ที่ปลูกด้ วยหญ้ าแฝกจานวน 12,600 ต้ น และ บ่อ 3 จานวน 16,695 ต้ น ซึง่ ค่าอัตรา
การไหลเฉลี่ยของนา้ เข้ าเท่ากับ 60 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ค่าบีโอดี 833 ซีโอดี 995 ของแข็งแขวนลอย 338
ของแข็งละลายนา้ 1,985 (หน่วยเป็ นมิลลิกรั มต่อลิตร) และค่าพีเอช 10.1 ผลการทดลองพบว่าหญ้ าแฝกมี
ประสิทธิภาพในการลดค่าพารามิเตอร์ ได้ ร้อยละ 81.67 95.32 94.53 44.32 และ 26.73 ตามลาดับ เมื่อ
ศึก ษาการเจริ ญ เติ บโตของหญ้ าแฝกพบว่า หญ้ า แฝกมี ค วามยาวรากเพิ่ มขึ น้ จาก 1.5 เซนติ เมตร เป็ น 93
เซนติเมตร และหญ้ าแฝกสามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในนา้ เสียที่มาจากการย่อยสลายสารอินทรี ย์เพื่อ
นาไปใช้ ในการเจริญเติบโตของพืช ดังนันหญ้
้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีสามารถบาบัดน ้าเสียจากโรงงานผลิตปู
เทียมแช่เยือกแข็งได้ ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากโรงงาน
คาสาคัญ: หญ้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฏร์ ธานี; การบาบัดน ้าเสียด้ วยวิธีธรรมชาติ; เทคนิคแท่นลอยน ้า;
โรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็ง
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Abstract
This research aimed to study the efficiency of vetiver grass cultivated with floating platform
technique in wastewater treatment from imitation crab stick industrial factory, Samut Sakhon province.
The Surat Thani vetiver grass was, about 3 weeks old. The experiment was conducted in 2 phases:
phase1, the initial experiment for 1 month at the experimental pond size with diameter 0.70
and height 0.30 meter consisted of a control unit and 3 ponds planted with vetiver grass. It was found
that vetiver grass could grow and treat wastewater. Phase 2 was an experiment in the factory's
wastewater treatment pond for a period of 3 months. Pond 1 and Pond 2 have dimensions of 12x28x3
meter, pond 3 has dimensions of 21.5x28x2.1 meter, using floating platforms of 1.08x4.12 meter,
planted with 12,600 vetiver grasses, and Pond 3, 16,695 trees. The influent wastewater has an average
flow rate of 60 cubic meters per day with a BOD of 833 mg/l, COD 995 mg/l, suspended solids 338
mg/l Soluble solids were found at 1,985 mg/l and pH as 10.1. The results showed that the vetiver grass
was 81.67 percent effective in reducing parameters by 81.67, 95.32, 94.53, 44.32, and 26.73,
respectively. Vetiver grass length increased from 1.5 to 93 centimeter, and vetiver grass was able to
absorb nutrients in wastewater by decomposing organic matter for their growth. Therefore, Surat Thani
vetiver grass species can treat wastewater from imitation crab stick industrial factory according to the
standard for control of wastewater from the factory.
Keywords: Surat Thani vetiver grass; wastewater treatment by natural; Floating Platform Technique;
Imitation Crab Stick Industrial Factor
บทนา
ปั จจุบนั ทรัพยากรน ้าเป็ นทรัพยากรที่จาเป็ นและสาคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากน ้าเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน และนามาใช้ ประโยชน์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้ อม ไม่ว่าจะเป็ นอุปโภค บริ โภค นามาใช้ ทางด้ าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และยังเป็ นที่อยู่อาศัยของปลา สิ่งมีชีวิตในน ้า ที่มนุษย์สามารถนาไปบริ โภคได้ ซึ่งใน
ประเทศไทยมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น โรงงานอุตสาหกรรมทางด้ านอาหารแปรรูปเป็ นอุตสาหกรรม
ที่ไทยมีการส่งออกถึงร้ อยละ 89.5 (ศูนย์วิจยั กสิกร, 2559) เนื่องจากมีผลผลิตทางวัตถุดิบที่หลากหลาย และสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีการขยายของโรงงานอุตสาหกรรมคือ นา้ เสียหรื อน ้าทิ ้งจากโรงงานที่มาจากกระบวนการ
ผลิต กระบวนการชะล้ างอุปกรณ์ต่าง ๆ สารเคมีที่ใช้ ในโรงงาน โดยภัยจากสารเคมี ไม่ได้ มีเพียงแต่ในรูปของก๊ าซ
พิษที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่ยงั มีการปล่อยสารเคมีในรูปของสารละลายลงสู่
แหล่งนา้ ต่าง ๆ ทาให้ เกิดปั ญหานา้ เน่าเสีย รวมถึงการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จึงทาให้ เกิดมลภาวะทางนา้ การ
บาบัดน ้าเสียในปั จจุบนั มีการใช้ เทคโนโลยีหลายวิธีในการบาบัด ซึ่งวิธีการที่จะสามารถช่วยลดต้ นทุนในการทา
ระบบแล้ ว และไม่ต้องมีการจัดเตรี ยมพื ้นที่มาก คือวิธีการบาบัดน ้าเสียโดยใช้ พืช โดยการใช้ พืชนันจะดู
้ ดซับธาตุ
อาหารที่มีอยู่ในน ้าเสียเพื่อไปใช้ ในการเจริญเติบโตของพืช
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การบาบัดน ้าเสียแบบใช้ ธรรมชาติในการบาบัด ต้ องอาศัยกลไกทังจากธรรมชาติ
้
ทงที
ั ้ ่เป็ นกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ ที่มีอยู่ในพืช ดิน น ้า และจุลชีพเพื่อช่วยในการปรับสภาพน ้าเสียจากที่มีการ
ปนเปื อ้ นทังสารอิ
้
นทรี ย์ สารอนินทรี ย์ และสารเคมีต่าง ๆ ให้ เป็ นน ้าที่มีสารปนเปื อ้ นลดน้ อยลง ซึ่งจะไม่มีการใช้
เครื่ องจักรกล ดังนันจะช่
้ วยให้ สามารถลดการใช้ พลังงานต้ นทุนในการดูแลเครื่ องจักร และการซ่อมบารุงอีกด้ ว ย
วิธีการบาบัดน ้าเสียแบบพืชลอยน ้า เป็ น วิธีปลูกพืชในน ้าโดยตรง ซึ่งจะมีแท่นลอยน ้าเพื่อให้ พืชเจริ ญลอยอยู่ใน
ระดั บ ผิ ว น า้ และรากลอยอยู่ ใ ต้ น า้ การเลื อ กพื ช ที่ จ ะน ามาใช้ ในการบ าบั ด น า้ เสี ย ควรจะศึ ก ษาปั จ จัย
สภาพแวดล้ อมของพืช สามารถปรั บตัวและเจริ ญได้ ดี ทนต่อสภาพนา้ ท่วมขัง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปริ มาณความเข้ มข้ นของสารพิษต่าง ๆ สามารถดูดซึมและเก็บสะสมสารต่าง ๆ ได้ ดี และสามารถนาออกจาก
ระบบได้ ง่ า ย ซึ่ ง หญ้ าแฝกเป็ น หญ้ ายื น ต้ นที่ มี ร ากลึ ก และมี ชี ว มวลสู ง นั ก วิ จั ย ได้ พิ สู จ น์ ว่ า หญ้ าแฝกมี
ความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้ อม เช่น ความเป็ นกรด ด่าง สูง โลหะหนัก ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูง
(Mathew, 2015) เนื่องจากหญ้ าแฝกมีลาต้ นที่แข็งแรง มีการเจริ ญเติบโตและแตกกอหนาแน่น ทาให้ สามารถ
ช่วยกรองและดักตะกอนในแหล่งน ้าได้ และรากพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในน ้าเสียที่มาจากการย่อย
สลายสารอินทรี ย์ของจุลินทรี ย์เพื่อนาไปใช้ ในการเจริ ญเติบโตของพืช (ธีรนาท, 2556) ประสิทธิภาพการบาบัด
น ้าเสียของหญ้ าแฝกปลูกแบบพืชลอยน ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน ้าชุมชนของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ มี
ประสิทธิภาพการบาบัดบีโอดีได้ ร้อยละ 78.21 ซีโอดีได้ ร้อยละ 41.28 ของแข็งแขวนลอยได้ ร้อยละ 80.69 (มงคล,
2558)
สาหรับการศึกษานี ้เป็ นการศึกษาประสิทธิภาพของหญ้ าแฝกพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีต่อการบาบัดน ้าเสียใน
โรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็งด้ วยเทคนิคแท่นลอยน ้า ซึ่ง โรงงานได้ มีการใช้ กรดเกลือ (HCL) และสารส้ ม ใน
การบาบัดน ้า จากข้ อมูล ปี 2562 พบว่า น ้าเสียมีค่าความเป็ น
กรด – ด่าง (pH) เฉลี่ย 9.9 ค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) เฉลี่ย 106.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายนา้
(TDS) เฉลี่ย 1,137.9 มิลลิกรั มต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) เฉลี่ย 268 มิลลิกรั มต่อลิตร ค่าซีโอดี (COD) เฉลี่ย
481.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ มีค่าใช้ จ่ายในการใช้ สารเคมีดงั กล่าวในการแก้ ปัญหาเป็ นราคาสูงมาก
ดังนัน้ งานวิจัยในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาหญ้ าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ ธานีมาใช้ ในการ
บาบัดน ้าเสียด้ วยเทคนิคแท่นลอยน ้า โดยวิเคราะห์ ค่าพารามิเตอร์ ของน ้าเสียที่ผ่านการบาบัดด้ วยเทคนิคแท่น
ลอยน ้าและศึกษาประสิทธิภาพในการบาบัดน ้าเสียของหญ้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีในโรงงานผลิตปูเทียมแช่
เยือกแข็งด้ วยเทคนิคแท่นลอยน ้า
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่าพารามิเตอร์ ของน ้าเสียที่ผ่านการบาบัดด้ วยเทคนิคแท่นลอยน ้า
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบาบัดน ้าเสียของหญ้ าแฝกในโรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็งด้ วย
เทคนิคแท่นลอยน ้า
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1. ค่าพารามิเตอร์ น ้าเสียก่อน
เข้ าระบบบ่อบาบัดน ้า
2. หญ้ าแฝกสายพันธุ์
สุราษฎร์ ธานี

บ่อ 1
- แท่นลอยน ้าจานวน 4 แท่น
- ขนาดแท่นละ 1.08 x 4.12 เมตร
- จานวนแท่นละ 1,500 หลุม x 4
= 6,000 หลุม
บ่อ 2
- แท่นลอยน ้าจานวน 4 แท่น
- ขนาดแท่นละ 1.08 x 4.12 เมตร
- จานวนแท่นละ 1,500 หลุม x 4
= 6,000 หลุม
บ่อ 3
- แท่นลอยน ้าจานวน 4 แท่น
- ขนาดแท่นละ 1.08 x 4.12 เมตร
- จานวนแท่
ละ 1,500
x 4จัย
อุปนกรณ์
และวิหลุ
ธกี มารวิ
= 6,000 หลุม

บ่อ 1 Parameter หลังการบาบัด
- ทุกสัปดาห์ : ค่า pH, TSS
- ทุกเดือน : BOD, COD, TDS
- ทุก สัป ดาห์ : ความยาวของราก
พืช
บ่อ 2 Parameter หลังการบาบัด
- ทุกสัปดาห์ : ค่า pH, TSS
- ทุกเดือน : BOD, COD, TDS
- ทุกสัปดาห์ : ความยาวของราก
พืช
บ่อ 3 Parameter หลังการบาบัด
- ทุกสัปดาห์ : ค่า pH, TSS
- ทุกเดือน : BOD, COD, TDS
- ทุกสัปดาห์ : ความยาวของราก
พืช

1. แผนการทดลอง
1.1 การออกแบบการทดลอง
ใช้ หญ้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี อายุประมาณ 3 สัปดาห์ ทาการทดลองเป็ น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 ทดลองเริ่ มต้ น เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ที่ขนาดบ่อทดลอง ฐานกลมขนาดเส้ น ผ่านศูนย์กลาง
0.70 สูง 0.30 เมตร ประกอบด้ วยชุดควบคุมและชุดที่ปลูกด้ วยหญ้ าแฝก จานวน 3 บ่อ ปลูกหญ้ าแฝกจานวน 60 ต้ น
ทดลองกับนา้ เสียของโรงงานโดยการนานา้ เสียมาใส่ในบ่อทดลอง เบือ้ งต้ นจานวน 4 บ่อ ประกอบด้ วยบ่อ
ควบคุม (ไม่มีการปลูกพืช) บ่อที่ 1 บ่อที่ 2 และ บ่อที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหญ้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์
ธานีเบื ้องต้ นว่าสามารถบาบัดน ้าเสียและเจริญเติบโตได้ ซึง่ ระยะเวลาในการเก็บกักน ้าเป็ นเวลา 1 เดือนและเป็ น
แบบ Batch
ช่วงที่ 2 ทดลองในบ่อบาบัดน ้าเสียของโรงงาน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ใช้ แท่นลอยน ้าเท่ากันที่ขนาด
1.08x4.12 เมตร ขนาดของบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 มีขนาดเท่ากันที่ 12x28x3 เมตร ปลูกหญ้ าแฝกจานวน 12,600
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ต้ น และบ่อที่ 3 มีขนาด 21.5x28x2.1 เมตร ปลูกหญ้ าแฝกจานวน 16,695 ต้ น มีระยะเวลาในการกักเก็บน ้าโดย
บ่อที่ 1คือ 8.4 ชัว่ โมง บ่อที่ 2 คือ 8.4 ชัว่ โมง และบ่อที่ 3 คือ 11.1 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นการทดลองในบ่อบาบัดน ้าเสีย
เดิมของโรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็งที่มีอยู่เป็ นการไหลแบบต่อเนื่อง ดาเนินการทดลองภายในโรงงานผลิตปู
เทียมแช่เยือกแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างเดือน มิถุนายน – เดือน สิงหาคม 2562 เพื่อศึกษาค่าพารามิเตอร์
ของน ้าเสียและศึกษาประสิทธิภาพในการบาบัดน ้าเสียของหญ้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีในบ่อบาบัดนา้ เสีย
จริงของโรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็งด้ วยเทคนิคแท่นลอยน ้า
12 m

21.5 m

12 m

ท่อน ้าออก

28 m

ท่อน ้าเข้ า
บ่อ 1

บ่อ 2

บ่อ 3

หมายเหตุ : - Scale : 1 : 500 cm
ท่อน ้าเข้ า เส้ นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ ้ว
ท่อเชื่อมบ่อ 1 และบ่อ 2 เส้ นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ ้ว
ท่อเชื่อมบ่อ 2 และบ่อ 3 เส้ นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ ้ว
ท่อน ้าเข้ า ท่อเชื่อมระหว่างบ่อ และท่อน ้าออก
แท่นแพหญ้ าแฝก
Aerator
ภาพที่ 1 ขนาดบ่อบาบัดน ้าเสียภายในโรงงาน
2. การเก็บตัวอย่ างนา้ เสียวิเคราะห์
การเก็บตัวอย่างน ้าเสียก่อนและภายหลังการปลูกหญ้ าแฝกในแต่ละบ่อบาบัดจริงของโรงงานทัง้ 3 บ่อ
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหญ้ าแฝกในการบาบัดน ้าเสีย
ช่วงที่ 1 พารามิเตอร์ ที่ตรวจได้ ในห้ องปฏิบตั ิการของโรงงาน คือ การวัดค่าพีเอช ค่าออกซิเจนละลายน ้า
(DO) และค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) โดยทาการตรวจพารามิเตอร์ ดงั กล่าวเพื่อศึกษาการบาบัดน ้าเสียและการ
เจริ ญเติบโตของหญ้ าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ ธานีก่อนทาการทดลองในบ่อบาบัดนา้ เสียจริ งของโรงงานผลิตปู
เทียมแช่เยือกแข็งในช่วงที่ 2
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ช่วงที่ 2 พารามิเตอร์ และความถี่ในการเก็บตัวอย่างน ้าเสียวิเคราะห์ ภายนอกห้ องปฏิบตั ิการมีละเอียด
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าพารามิเตอร์ และความถี่ในการวิเคราะห์น ้าเสีย
พารามิเตอร์
ความถี่
ค่าบีโอดี (BOD)
ทุกเดือน
ค่าซีโอดี (COD)
ทุกเดือน
ค่าของแข็งแขวนลอย (TSS)
ทุกสัปดาห์
ค่าของแข็งละลายน ้า (TDS)
ทุกเดือน
ค่าพีเอช (pH)
ทุกวัน
ความยาวรากพืช
ทุกสัปดาห์
ผลการทดลองและอภิปรายผล
การใช้ ห ญ้ า แฝกสายพัน ธุ์ สุร าษฎร์ ธ านี ที่ ป ลูก ด้ ว ยเทคนิ ค แท่ น ลอยน า้ ในการบ าบัด น า้ เสี ย จาก
โรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็ง
ช่วงที่ 1 ผลการทดลองพบว่าค่าพีเอช (pH) จาก 10.1 ลดลงเป็ น 6.9 ค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) จาก
90 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเป็ น 27 มิลลิกรัมต่อลิตร และความยาวรากพืชเพิ่มขึน้ จาก 1.5 เซนติเมตร เป็ น 18
เซนติเมตร หลังจากทดลองช่วงที่ 1 หญ้ าแฝกมีประสิทธิภาพและสามารถเจริญเติบโตในน ้าเสียได้
ตารางที่ 2 ผลการทดลองช่วงที่ 1 บ่อที่ 1
ระยะ
pH
ค่า DO
ค่า
เวลา
(mg/l)
TSS (mg/l)
(วัน)
0
10.1
6.6
90
7

9.6

6.3

86

14

9.1

5.1

77

21

8.7

4.9

69

28

8.3

4.2

54

Appearance

น ้าเสียมีสเี ขียวเข้ มมีตะกอนแขวนลอย
จานวนมากและกลิ่นเหม็นเล็กน้ อย
น ้าเสียมีสเี ขียวเล็กน้ อยมีตะกอนแขวนลอย
ปานกลางและมีกลิ่นเหม็นเล็กน้ อย
น ้าเสียมีสเี ขียวเล็กน้ อยมีตะกอนแขวนลอย
เล็กน้ อยและกลิ่นเหม็นลดน้ อยลง
น ้าเสียขาวใสยังมีตะกอนเล็กน้ อยและกลิ่น
ลดน้ อยลง
น ้าเสียขาวใสมีตะกอนเล็กน้ อยมากและมี
กลิ่นน้ อย
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ความยาว
รากพืช
(cm.)
1.5
6.5
9.5
13
18
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ภาพที่ 2 ความยาวรากหญ้ าแฝก บ่อที่ 1
ตารางที่ 3 ผลการทดลองช่วงที่ 1 บ่อที่ 2
ระยะ
pH
ค่า DO
ค่า
เวลา
(mg/l)
TSS (mg/l)
(วัน)
0
9.8
6.5
75
7

9.1

6.1

67

14

8.5

4.9

50

21

7.7

4.5

38

28

6.9

4.2

27

Appearance

น ้าเสียมีสเี ขียวเข้ มมีตะกอนแขวนลอย
จานวนมากและกลิ่นเหม็นเล็กน้ อย
น ้าเสียมีสเี ขียวเล็กน้ อยมีตะกอนแขวนลอย
ปานกลางและมีกลิ่นเหม็นเล็กน้ อย
น ้าเสียมีสเี ขียวเล็กน้ อยมีตะกอนแขวนลอย
เล็กน้ อยและกลิ่นเหม็นลดน้ อยลง
น ้าเสียขาวใสยังมีตะกอนเล็กน้ อยและกลิ่น
ลดน้ อยลง
น ้าเสียขาวใสมีตะกอนเล็กน้ อยมากและมี
กลิ่นน้ อย
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ความยาว
รากพืช
(cm.)
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ภาพที่ 3 ความยาวรากหญ้ าแฝก บ่อที่ 2
ตารางที่ 4 ผลการทดลองช่วงที่ 1 บ่อที่ 3
ระยะ
pH
ค่า DO
ค่า
เวลา
(mg/l)
TSS (mg/l)
(วัน)
0
9.8
6.5
75
7

9

6.2

67

14

8.1

5

50

21

7.4

4.9

38

28

6.9

4.4

27

Appearance

น ้าเสียมีสเี ขียวเข้ มมีตะกอนแขวนลอย
จานวนมากและกลิ่นเหม็นเล็กน้ อย
น ้าเสียมีสเี ขียวเล็กน้ อยมีตะกอนแขวนลอย
ปานกลางและมีกลิ่นเหม็นเล็กน้ อย
น ้าเสียมีสเี ขียวเล็กน้ อยมีตะกอนแขวนลอย
เล็กน้ อยและกลิ่นเหม็นลดน้ อยลง
น ้าเสียขาวใสยังมีตะกอนเล็กน้ อยและกลิ่น
ลดน้ อยลง
น ้าเสียขาวใสมีตะกอนเล็กน้ อยมากและมี
กลิ่นน้ อย
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ความยาว
รากพืช
(cm.)
1
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ภาพที่ 4 ความยาวรากหญ้ าแฝก บ่อที่ 3

บ่ อควบคุม

บ่ อที่ปลูกด้ วยหญ้ าแฝก

ภาพที่ 5 น ้าเสียบ่อควบคุมและบ่อที่ปลูกด้ วยหญ้ าแฝกบ่อที่ 3
ช่วงที่ 2 ทดลองการใช้ หญ้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีในการบาบัดน ้าเสียจริงของโรงงาน ซึ่งก่อนการ
บาบัดมีค่าพารามิเตอร์ ดงั นี ้
ค่าบีโอดี (BOD) 833 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดี (COD) 995 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย (TSS)
338 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายนา้ (TDS) 1,985 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าพีเอช (pH) 10.1 และหลังการ
บาบัดด้ วยหญ้ าแฝกพบว่าน ้ามีคณ
ุ ภาพ ดังนี ้
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ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่าบ่อที่ 1 ลดลงจาก 13.4 เป็ น 8.7 บ่อที่ 2 ลดลงจาก 19.5 เป็ น 9.3 และบ่อที่ 3
ลดลงจาก 20 เป็ น 5.5 (ตามภาพที่ 6) ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากโรงงาน พ.ศ.
2560 (ไม่เกิน 20 มิลลิกรั มต่อลิตร) หญ้ าแฝกมีประสิทธิ ภาพในการลดค่าบี โอดี คิดเป็ นร้ อยละ 81.67 ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาประสิทธิภาพของหญ้ าแฝกในการบาบัดนา้ เสียจากสถาบันอาหารพบว่า หญ้ าแฝก
สามารถลดค่าบีโอดีได้ ร้อยละ 80-85 (Mathew, 2015)
ค่ า BOD (mg/l) เดือน มิ.ย. – ส.ค. 2562
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ภาพที่ 6 ค่า BOD (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562
ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่า บ่อที่ 1 ลดลงจาก 620 เป็ น 35.1 บ่อที่ 2 ลดลงจาก 995 เป็ น 771
และบ่อที่ 3 ลดลงจาก 73.4 เป็ น 46.6 (ตามภาพที่ 7) ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) คิดเป็ นร้ อยละ 95.32 ซึ่งการทดลองบาบัดน ้าเสียด้ วย
ระบบสวนพืชลอยน ้าในการบาบัดน ้าทิ ้งจากการฟอกย้ อม พบว่าอายุของหญ้ าแฝกมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
บาบัดน ้าเสีย โดยหญ้ าแฝกที่มีอายุ 3 เดือน จะมีประสิทธิภาพในการลดค่าซีโอดีได้ ร้อยละ 36 (ขนิษฐา, 2555)
ซึ่งงานวิจัยพบว่าถ้ าหากต้ องการประสิทธิภาพในการบาบัดซีโอดีที่ดีต้องเพิ่มระยะเวลาการกักเก็บให้ นานขึ ้น
(ลลินี และมณฑล, 2554)
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ค่า COD (mg/l)
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ค่ า COD (mg/l) เดือน มิ.ย. – ส.ค. 2562
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ภาพที่ 7 ค่า COD (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562
ค่าของแข็งแขวนลอยทัง้ หมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) บ่อที่ 1 ลดลงจาก 54 เป็ น 41 บ่อที่ 2 ลดลงจาก 36
เป็ น 15 และบ่อที่ 3 ลดลงจาก 15 เป็ น 14 (ตามภาพที่ 8)ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิง้ จากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 50 มิลลิกรั มต่อลิตร) คิดเป็ นร้ อยละ 94.53 เช่นเดียวกับงานวิจัย ศึกษา
ประสิทธิภาพการบาบัดนา้ เสียของหญ้ าแฝกปลูกแบบพืชลอยนา้ ในศูนย์ ปรั บปรุ งคุณภาพนา้ ชุมชนของสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์กบินทร์ บุรีพบว่า มีประสิทธิภาพการบาบัดของแข็งแขวนลอยร้ อยละ 80.69 (มงคล,
2558)
ค่ า TSS (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562
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ภาพที่ 8 ค่า TSS (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562
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6

บ่อ3
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ค่าของแข็งละลายน ้าทังหมด
้
(มิลลิกรัมต่อลิตร) บ่อที่ 1 ลดลงจาก 1,535 เป็ น 1,480 บ่อที่ 2 ลดลงจาก
1,895 เป็ น 785 และบ่อที่ 3 ลดลงจาก 1,605 เป็ น 1,495 (ตามภาพที่ 9)ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร) คิดเป็ นร้ อยละ 44.32 พบว่าหญ้ าแฝก
ดูดซับของแข็งละลายน ้าเพื่อนาไปใช้ ในการเจริญเติบโต สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ใช้ หญ้ าแฝกในการบาบัดน ้าเสีย
ที่ผ่านการบาบัดโดยระบบผลิตก๊ าซชีวภาพของฟาร์ มสุกรพบว่าหญ้ าแฝกมีประสิทธิภาพในการบาบัดน ้าเสียได้ ดี
ที่สดุ ในบึงประดิษฐ์ แบบไหลใต้ ผิวดินในแนวดิ่งสามารถลดค่าของแข็งละลายน ้าได้ ร้อยละ 55.97 และแบบไหล
ใต้ ดินในแนวนอนได้ ร้อยละ 42.59 (พัฒน์ โกจินอก, ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล, และศรี กาญจนา คล้ าย
เรื อง, 2558)

ค่ า TDS (mg/l) เดือน มิ.ย. – ส.ค. 2562
Std. <3,000
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ภาพที่ 9 ค่า TDS (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562
ค่าพีเอช พบว่าบ่อที่ 1 ลดลงจาก 8.5 เป็ น 7.1 บ่อที่ 2 ลดลงจาก 8.7 เป็ น 7.3 และบ่อที่ 3 ลดลงจาก
9.5 เป็ น 7.4 (ตามภาพที่ 10) ซึง่ พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
(5.5-9.0) และหญ้ าแฝกมีประสิทธิภาพในการลดค่า pH ได้ ร้อยละ 26.73 สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่พบว่าหญ้ า
แฝกมีความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้ อมได้ ดี เช่น ความเป็ นกรดสูง ความเป็ นด่างสูง (Mathew, 2015)
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กราฟเปรียบเทียบค่ า pH เดือน มิ.ย. – ส.ค. 2562
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ภาพที่ 10 ค่า pH เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562
ความยาวรากพืช (เซนติเมตร) พบว่า บ่อที่ 1 เพิ่มขึ ้นจาก 1 เป็ น 92 เซนติเมตร บ่อที่ 2 เพิ่มขึ ้นจาก 1.5
เป็ น 92.5 เซนติเมตรและบ่อที่ 3 เพิ่มขึ ้นจาก 1.5 เป็ น 93 เซนติเมตร (ตามภาพที่ 11) ซึง่ พบว่าหญ้ าแฝกสามารถ
ดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในน ้าเสียที่มาจากการย่อยสลายสารอินทรี ย์ของจุลินทรี ย์เพื่อนาไปใช้ ในการเจริญเติบโต
ของพืช (ธีรนาถ, 2556) ซึง่ จุลินทรี ย์ที่อาศัยอยู่บริเวณรากพืช โดยพืชจะทาหน้ าที่ในการส่งผ่านออกซิเจนจากใบ
สู่ราก ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนการทางานของจุลินทรี ย์ ที่ใช้ อ อกซิเจน ทาให้ เกิดการออกซิไดซ์ ( oxidize)
สารอินทรี ย์และลดความเป็ นของสารพิษต่าง ๆ ได้ อีกด้ วย
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ความยาวรากพืช (cm)

กราฟความยาวรากพืช เดือน มิ.ย. – ส.ค 2562
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ภาพที่ 11 ความยาวรากพืช เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562
สรุ ปผลและเสนอแนะ
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของหญ้ าแฝกที่ ป ลู ก ด้ ว ยเทคนิ ค แท่ น ลอยน า้ ในการบ าบัด น า้ เสี ย จาก
โรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็ง พบว่า หญ้ าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ ธานี มีประสิทธิภาพในลดค่าบีโอดี ซีโอดี
ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน ้า และพีเอช ได้ ร้อยละ 81.67 95.32 94.53 44.32 และ 26.73 ตามลาดับ
และศึกษาการเจริ ญเติบโตของหญ้ าแฝกพบว่า หญ้ าแฝกมีความยาวรากเพิ่มขึน้ จาก 1.5 เซนติเมตร เป็ น 93
เซนติเมตร หญ้ าแฝกสามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในน ้าเสียที่มาจากการย่อยสลายสารอินทรี ย์เพื่อนาไปใช้ ใน
การเจริ ญเติบโตของพืช ดังนันหญ้
้ าแฝกสายพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีส ามารถบาบัดน ้าเสียจากโรงงานผลิตปูเทียมแช่
เยือกแข็งได้ ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากโรงงาน
อย่างไรก็ตามในการใช้ หญ้ าแฝกบาบัดน ้าเสีย เมื่อหญ้ าแฝกเจริญเติบโตเต็มที่แล้ ว ควรตัดหญ้ าแฝกให้
สั ้นลง เพื่อให้ หญ้ าแฝกมีการเจริญเติบโตขึ ้นใหม่
เมื่อมีการใช้ น ้าเสียจริ งของโรงงานในการบาบัดทาให้ ไม่สามารถควบคุมน ้าเข้ า หรื อสภาวะแวดล้ อมที่
เกิดขึ ้นกับน ้าเสียในบ่อบาบัดเนื่องจากเป็ นการบาบัดด้ วยวิธีธรรมชาติ
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