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 ในปี พ.ศ. 2564 นี ้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้บูรณาการท างานร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 หรือ The 1st National Conference 
on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Maha sarakham University 2021 (SEAT -RMU 
2021) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาที่เก่ียวข้อง  2. เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ ๆ แก่
สงัคม และ 3.ก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อนัจะท าให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง
เผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ทัง้นีก้ารจดัประชุม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก
เป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะนวัตกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัรังสิต  
 การประชุมวิชาการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์  โดยมีการน าเสนอแบบปากเปล่า 
จ านวน 102 บทความ ประเภทโปสเตอร์ จ านวน 48 บทความ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 
23 บทความ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 92 บทความ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 30 
บทความ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อุษา กล่ินหอม ประธานที่ปรึกษาวิชาการ ศูนย์วิจยัเห็ดฟิลินสั ไทย-เกาหลี 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายเร่ือง “จากงานวิจยัสู่นวตักรรมการพฒันาผลิตภณัฑ์”   
 ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการครัง้นี ้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อุษา กล่ินหอม วิทยากรรับ
เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบคุณเครือข่ายที่เป็น
เจ้าภาพร่วม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจยัภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่
มีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ท าให้การประชุมวิชาการครัง้นีป้ระสบความส าเร็จได้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝ่ายจากทุกคณะ ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านจากทุกคณะที่เป็นเจ้าภาพ ที่ท าให้การประชุมวิชาการใน
ครัง้นีเ้กิดขึน้ได้เป็นครัง้แรก และหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะมีความยัง่ยืนสืบไป  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จนัทร์สว่าง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หน่วยงานเครือข่ายในการจดัประชมุวิชาการ 
 
 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
 
4. คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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บรรณาธกิาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก จนัทร์สว่าง  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

กองบรรณาธิการ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญ ูแก้วดวงตา   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินนัท์ กติติพงศ์พทิยา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจนีบุรี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญัรินทร์  สมพร  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อภิโชตกุล    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
6. อาจารย์ ดร.ณภทัร อินทนนท ์    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 
7. อาจารย์ ดร.มานพ ดอนหมื่น    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บญัญัติ เศรษฐฐิต ิ  มหาวิทยาลยัรังสิต   
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ พลสมคัร   มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.รภสัสา จนัทาศรี   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กญัญาค า  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนัธิวา แก้วมาตย์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ประกนัคณุภาพ 

การศึกษาและบริการวิชาการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย อินทะตา   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั 
3. อาจารย์ ดร. กมล พลค า    รองคณบดีฝ่ายวางแผนพฒันาและวิจยั 
4. อาจารย์ ดร. นพดล สมผล    รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง  มหิทยาลยัมหาสารคาม 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ หวนัตาหลา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
6. รองศาสตราจารย์ สนธยา เกาะสมบตั ิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ครุุโคตร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภสัวรรณ ธนาพงษ์อนนัท์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยต์ะยา ผาสกุพนัธุ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ สิมมาจนัทร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จนัทรชาติ  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวัหลนั คุ้มไพทูลย์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวีรณ์ สพุรรณอ่วม  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอดั  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ดวงพร   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครุุศาสตร์ คนหาญ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนัทพร สทุธิประภา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพจน์พทัธ์ เมืองโคตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทัธ์ชนก ศรีสรุเดชชยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรกัษ์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สายแก้ว  มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชยั อินทะไชย  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ จ ารัสธนสาร  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวธุ แก้วศรี  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
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26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พฒุค า  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัฉริยา เจียรศิริสมบูรณ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

        วิทยาเขตขอนแก่น 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ ปะทะวงั  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สณัหวจัน์ ทองแดง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัทิรา เกษมศิริ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญ ูแก้วดวงตา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์  มหาวิทยาลยันครพนม 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัทิรา เกษมศิริ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตนินัท์ กิตติพงศ์พิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ 

นครเหนือ  วิทยาเขตปราจนีบุรี 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญัญรินทร์ สมพร  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรายุ ป่ินทอง   มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุศาสตร์ อาจโยธา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา สาเพชร  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ จนัตะคณุ   มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงทรัพย์ อรุณกมล  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
41. อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสจัจานกุูล   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
42. อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ เวชกามา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
43. อาจารย์ ดร.จกัราวฒุิ เตโช    มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
44. อาจารย์ ดร.นารีมสั เจะและ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี
45. อาจารย์ ดร.สรรเพชญ นิลผาย   มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
46. อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ นจิสนุกจิ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
47. อาจารย์ ดร.ทิพย์สดุา วงศ์ค าด ี   มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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48. อาจารย์ ดร.ธัญญาวฒัน์ หอมสมบตั ิ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธาน ี
49. อาจารย์ ดร.ธีรากร กองแก้ว   สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ 

ไทย 
50. อาจารย์ ดร.นรากรณ์ แก้วขาว  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
51. อาจารย์ ดร.ภคิน ไชยช่วย   วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จ.อบุลราชธานี 
52. อาจารย์ ดร.นิติกร  ภู่สวุรรณ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
53. อาจารย์ ดร.ปรัชญาวฒุิ โถปัน้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 
54. อาจารย์ ดร.ปิยะณฐัฏ์ จนัทวารีย ์  วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี 
55. อาจารย์ ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
56. อาจารย์ ดร.วรรณพล พิมพะสาล ี  มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 
57. อาจารย์ ดร.สกุญัญา สมพร้อม  มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์ 
58. อาจารย์ ดร.สไุพลิน พิชยั   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
59. อาจารย์ ดร.อรวรรณ เหลืองสีเพชร  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม 
60. อาจารย์ ดร.พชัร อ่อนพรม   สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1  

จงัหวดัหนองคาย 
61. อาจารย์ ดร.ณภทัร อินทนนท ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 
62. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
63. อาจารย์ ดร.สปุราณี วิกรัยบูรณ์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
64. อาจารย์ ดร.จรีวรรณ จนัทร์คง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
65. อาจารย์ ดร.จกัราวฒุิ เตโช   มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
66. อาจารย์ ดร.ศรีนวล จนัทไทย  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
67. อาจารย์ชยัศิริ สนิทพลกลาง   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม 
68. อาจารย์ชิโนรส พนัทวี   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
69. อาจารย์วรพจน์ สมมลู   มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 
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70. อาจารย์อภิวตัร บุญกอง   มหาวิทยาลยันครพนม 
71. นายวิรัตน์ นวนนุกูล    กลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 
72. นางสาวนนัทกิา ชยักณัหา   นกัวิชาการอิสระ 
   
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รภสัสา จนัทาศรี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชชูาติ ผาระนดั 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยนัต์ สกุลไทย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กญัญาค า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤณ์ จนัทรศิริ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ค าสมบตั ิ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทบัทิมใส 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัธิวา แก้วมาตย ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี  สราภิรมย ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัราภรณ์ พิมพจ์นัทร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ สโรบล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย อินทะตา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ดงัโพนทอง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุิชยั พรพชัรพงศ ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหลก็ไหล จนัทะบตุร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ พิมราช 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พวัไพบูลย ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี อินส าราญ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุิกร สายแก้ว 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  แก่นจนัทร์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธ์ิ แก้วเฮ้า 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์ ปินะเต 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ งามชมภู 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร เชาว์วนักลาง 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารยท์วีทรัพย์ ไชยรักษ์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร กองแก้ว 
29. อาจารย์ ดร.กมล พลค า 
30. อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธาน 
31. อาจารย์ ดร.ธนชยั พลเคน 
32. อาจารย์ ดร.ธาดา จนัตะคณุ 
33. อาจารย์ ดร.ปนดัดา  แทนสโุพธ์ิ 
34. อาจารย์ ดร.ภิรมย์ สวุรรณสม 
35. อาจารย์ ดร.พชัระ นาเสงี่ยม 
36. อาจารย์ ดร.รักถิ่น เหลาหา 
37. อาจารย์ ดร.สนุนัทา กลิน่ถาวร 
38. อาจารย์ ดร.กญัชลิกา รัตนเชิดฉาย 
39. อาจารย์ ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม ์
40. อาจารย์ ดร.อดุร จิตจกัร 
41. อาจารย์ ดร.บณัฑติา สวสัดี 
42. อาจารย์ ดร.วฒุิ รัตนวิชยั 
43. อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พทิกัษ์ 
44. อาจารย์ ดร.พทุธชาติ อ่ิมใจ 
45. อาจารย์ ดร.รติกร แสงห้าว 
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46. อาจารย์ ดร.อนุจิตร ภูมิพนัธุ์ 
47. อาจารย์เจษฏ์ศิริ เถื่อนมลูละ 
48. อาจารย์วรกฤต ช่างจตัรุัส 

49. อาจารย์ทรงพล นามคณุ 
50. อาจารย์วฒุิกร อนนัตสิริชยั 
51. อาจารย์ชาญวิทย์ แก้วอาษา 
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วิทยากรรับเชิญ 
 
ดร.อุษา กลิ่นหอม 
การศกึษา 

- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
 - ปริญญาโท ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 - ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 - ประกาศนยีบตัร การวดัและการประเมนิความหลากหลายทางชีวภาพ   
จาก Smithsonian Institution สหรัฐอเมริกา 
ประวัตกิารท างาน 
 - รับราชการ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
มหาสารคาม 2518-2539 
 - รับราชการ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2539-2558 
 - ปัจจุบนัเป็นนายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พืน้บ้านและสขุภาพวิถีไท ข้าราชการ
เกษียณ นกัวิชาการอิสระ 
ประสบการณ์  
 - งานวิจยัสิง่แวดล้อมของภาคอีสาน 
 - งานวิจยัด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - งานวิจยัด้านมิติวิทยาศาสตร์กบัภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- คณะอนกุรรมการกลัน่กรองต ารับต ารายาการแพทย์แผนไทย (2547-ปัจจบุนั)  
- คณะท างานพิจารณากลัน่กรองทางวิชาการและตรวจสอบค าขอจดทะเบียนสิทธใินภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทย (ปัจจุบนั)  
- ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์เห็ดมีฤทธ์ิทางยา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2555) 
- ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์เห็ดซางฮวงธรรมชาติ ไทย-เกาหลี ปทุมธานี (2561) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ส านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั (2560-ปัจจบุนั) 
- คณะกรรมการพฒันางานวิจยั ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกรียติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั (2561-ปัจจบุนั) 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

วิทยาศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 1 
ในวันจันทร์ท่ี 23 สิงหาคม 2564 

ณ ห้องประชุมจ าปีหลวง อาคารปฏบิัตกิารกลางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

************************ 
เวลา รายการ ระบบออนไลน์ 
08.30 – 09.00 น.                  เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์   

 
google meet 
รหัสการประชุม: 
kky-pouh-tux 
 
facebook  
- คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด  

ด าเนินรายการโดย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัธิวา แก้วมาตย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและ
บริการวิชาการ                   

กล่าวรายงานโดย  
                      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก จนัทร์สว่าง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กล่าวเปิดงานโดย   
                        

รองศาสตราจารย์นิรุต  ถึงนาค 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “เจ้าภาพร่วมและผู้สนบัสนุน”  
โดย รองศาสตราจารย์นิรุต  ถึงนาค  
      อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

09.30 – 11.00 น.                  บรรยายพิเศษ เร่ือง “จากงานวิจยัสู่นวตักรรมการพฒันาผลิตภณัฑ์” 
โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม  
      หวัหน้าคณะที่ปรึกษาทางวิชาการศูนย์วิจัยเห็ดฟิลินัสธรรมชาติ 
ไทย-เกาหลี 

11.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  เว็บไซต์การประชุมฯ 
http://seat.rmu.ac.th/ 

12.00 – 13.00 น.                   พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  google meet 
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xii 

ตารางการน าเสนอ 
ภาคโปสเตอร์ออนไลน์ เว็บไซต์การประชมุ  http://seat.rmu.ac.th/ 

 
ล าดับ รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ 

1.  SC 02 การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอร์ริฟิเคชนัและการสกัดส าหรับการผลิตลทูีนโดย
ไดเมธิลอีเทอร์เหลว 
ผู้น าเสนอ: จักรพงษ์ จุ้ยสุวรรณ 

2.  SC 05 ผลการฝึกวีเอที ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง
มหาสารคาม 
ผู้น าเสนอ: อภิชาต สุนารักษ์ 

3.  SC 07 ฤทธิ์ยบัยัง้แบคทีเรียและขจดักล่ินของสเปรย์ขจดักล่ินไม่พึงประสงค์ส าหรับผ้าฝ้าย
และผ้าไหม 
ผู้น าเสนอ: จิรศิต อินทร 

4.  SC 09 การผลิตความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับระบบปรับอากาศ           
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ผู้น าเสนอ: ชีวะ ทัศนา 

5.  SC 11 ผลของโปรแกรมการออกก าลงักายแบบกลุ่ม ของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม 
ผู้น าเสนอ: ประเสริฐ ชมมอญ 

6.  SC 13 สถานการณ์การปนเปือ้นโคลิฟอร์มแบคทีเรียในแหล่งน า้ผิวดินเขตเทศบาลต าบล
วฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว 
ผู้น าเสนอ: สาลินี ผลมาตย์ 

7.  SC 15 ผลของโปรแกรม PBT ที่มีต่อความแม่นย าในการส่งลกูฟุตบอลของนกัเรียน รุ่นอายุ 
11-13 ปี โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวดัมหาสารคาม  
ผู้น าเสนอ: จักรดาว โพธิแสน 

8.  SC 16 ผลของการออกก าลงักายมวยไทยที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมนัใต้ผิวหนงั
ในนกัศึกษาหญิงที่มีภาวะน า้หนกัเกิน มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
ผู้น าเสนอ: จักรดาว โพธิแสน 

9.  SC 20 ฤทธิ์ต้านมะเร็งในระดบัหลอดทดลองของสารสกัดจากต้นสลดัไดลายเหลือง  
ผู้น าเสนอ: ปุรินทร์ เจริญสุขใส 

10.  SC 22 ผลของสมัประสิทธิ์แรงเสียดทานต่อการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยแบบสอง
มิติ 
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xiii 

ล าดับ รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ 

ผู้น าเสนอ: ภาณุพัฒน์  ชัยวร 

11.  SC 23 สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ของนกัศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ผู้น าเสนอ: ภาณุพัฒน์  ชัยวร 

12.  SC 24 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตจังหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 
ผู้น าเสนอ: ภาณุพัฒน์  ชัยวร 

13.  SC 31 การประมาณความเชื่อมัน่ของค่าความเชื่อถือได้และอัตราความขัดข้องส าหรับข้อมูล
ชัว่ชีวิตที่มีการแจกแจงไวบูลล์ 
ผู้น าเสนอ: ณิฏะญาร์ บรรเทา 

14.  SC 32 การพฒันากับดกัแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 
ผู้น าเสนอ: ภัชชนก รัตนกรปรีดา 

15.  SC 35 การพยากรณ์ปริมาณน า้ฝนโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์คลมุเครือ
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในประเทศไทย 
ผู้น าเสนอ: ณิฏะญาร์ บรรเทา 

16.  SC 36 พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนที่มีความ
หลากหลายทางชาติพนัธุ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย 
ผู้น าเสนอ: จุฑามาศ  เมืองมูล 

17.  SC 38 การพฒันาส่ือโมชนัอินโฟกราฟิกเพื่อการรณรงค์ไม่สบูบุหร่ี 
ผู้น าเสนอ: วิธมณ ขจรโมทยุ์  

18.  SC 39 แอพพลิเคชัน่กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเชียงเหียน 
ผู้น าเสนอ: วิธมณ ขจรโมทยุ์  

19.  SC 40 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมในมะกอกสดและมะกอกแห้ง 
ผู้น าเสนอ: จุฑามาศ  พลช านิ 

20.  SC 42 การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้น า้หมกัชีวภาพ 
ผู้น าเสนอ: ชมพู่  เหนือศรี 

21.  SC 45 การยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ด้วยสาร
สกัดหยาบจากเปลือกสะเดา 
ผู้น าเสนอ: สุชาดา  ใจปิง 

22.  SC 46 สมบติัทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้
ยางพารา 
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xiv 

ล าดับ รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ 

ผู้น าเสนอ: ปริย  นิลแสงรัตน์ 
23.  SC 48 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบติัตนในการบริโภคส้มต าของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ผู้น าเสนอ: อรนุช  วงศ์วัฒนาเสถียร 

24.  SC 49 ผลของต ารับยาปลกูไฟธาตุกับการนวดเต้านมต่อการเร่ิมไหลของน า้นมในมารดาหลงั
คลอดครรภ์แรก 
ผู้น าเสนอ: ชนิดาภา  ยะนันท์ 

25.  SC 50 ผลของเจลสมนุไพรต่อระดบัอาการปวดกล้ามเนือ้หลงัส่วนล่างในประชาชนก่อนสูงวยั 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านสกล อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ 
ผู้น าเสนอ: ณัฏฐกวี บุญวิจิตร 

26.  SC 51 การสงัเคราะห์ขัว้ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าย่ิงยวดจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงด้วย
กระบวนการคาร์บอไนเซชนัร่วมกับการกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
ผู้น าเสนอ: มาวิน  ปูนอน 

27.  SC 52 ผลของการปรับปรุงพืน้ผิวของถ่านกัมมนัต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงโดยใช้เทคนิค
ไมโครเวฟรีฟลกัซ์ ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจุย่ิงยวด 
ผู้น าเสนอ: มาวิน  ปูนอน 

28.  SC 53 การพฒันาระบบแจ้งเตือนและประชาสัมพนัธ์งานด้านบุคคลผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้น าเสนอ: กัญญาวีร์  สมนึก 

29.  SC 54 การพฒันาฐานข้อมูลวสัดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-ส่ง
น าเสนอ 
ผู้น าเสนอ: สุสิตรา  สิงโสม 

30.  SC 57 การพฒันาเจลกรุงเขมาเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ คนั และระคายเคืองจากยุงลาย
บ้านกัด 
ผู้น าเสนอ: จรินยา  ขุนทะวาด 

31.  SC 58 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน า้อิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด  
ผู้น าเสนอ: นวลใย ญารักษา 

32.  SC 62 ผลของความยาวส่วนท าระเหย และสารท างานที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนของท่อ
ความร้อนแบบสัน่วงรอบ 
ผู้น าเสนอ: วสันต์  ปินะเต 
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xv 

ล าดับ รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ 

33.  SC 64 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพนัธุ์สตัว์ในป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวัดเชียงราย 
ผู้น าเสนอ: สุทธิ  มลิทอง 

34.  SC 65 ฤทธิ์การยบัยัง้แบคทีเรียจากสารสกัดหยาบสาหร่ายไฟ บริเวณนาข้าวบางแหล่งใน
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
ผู้น าเสนอ: ทิพวรรณ  ประเสริฐสินธุ์  

35.  SC 67 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด า  
ผู้น าเสนอ: ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง 

36.  SC 68 การพฒันาต ารับเมนูอาหารจากไข่ขาวส าหรับผู้ป่วย 
ผู้น าเสนอ: สุจาริณี  สังข์วรรณะ 

37.  SC 69 การประเมินความพึงพอใจของส่ือให้ความรู้ทางโภชนาการส าหรับโรคเบาหวานแบบ
ออนไลน์ส าหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 
ผู้น าเสนอ: สุจาริณี  สังข์วรรณะ 

38.  SC 72 ความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดินของไม้ต้นใน
พืน้ที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 
ผู้น าเสนอ: เพ็ญศรี  มลิทอง 

39.  SC 73 ประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟิลเตรชัน่ของสารละลายเหล็ก 
ผู้น าเสนอ: วุฒิกร  สายแก้ว 

40.  EN 31 การวิเคราะห์และออกแบบระบบดบัเพลิงอัตโนมัติอาคารเก็บแอลกอฮอล์ 
ผู้น าเสนอ: ศตวรรษ คงอ่อน 

41.  EN 36 การวิเคราะห์พืน้ที่ศกัยภาพในการจดัหาแหล่งน า้เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน 
พืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีมมุ จังหวดันครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: วารุณี อ้วนโพธ์ิกลาง 

42.  EN 39 การออกแบบและการสร้างระบบการจดัการฐานข้อมลูส าหรับการประมาณราคาใน
งานระบบระบายอากาศ กรณีศึกษา บริษัท กรเอ็นจิเนียร่ิงการช่าง จ ากัด 
ผู้น าเสนอ: ณัฐพล แซ่เฮ้ง 

43.  AG 05 การใช้ประโยชน์จากบุกเพื่อเสริมในไส้อัว่  
ผู้น าเสนอ: ธัญนันท์ ฤทธ์ิมณี 

44.  AG 11 การบริหารจดัการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในเขตพืน้ที่บ้านแวงน่าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2562/2563 
ผู้น าเสนอ: ปริญญา เปรมโต 
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xvi 

ล าดับ รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ 

45.  AG 13 ผลของอัตราปุ๋ ย และระยะเวลาการใส่ปุ๋ ยต่อการเจริญเติบโต ลักษณะทางการเกษตร 
และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 
ผู้น าเสนอ: ดาริการ์ บุญพันธ์ 

46.  AG 18 ผลการทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าต่อคุณลกัษณะและการยอมรับของคุกกีสิ้งคโปร์ 
ผู้น าเสนอ: สุนันทา คะเนนอก 

47.  AG 19 ศึกษาการท าบาดแผลต่อการเกิดรากก่ิงตอนกระดงังาสงขลา 
ผู้น าเสนอ: มนทิรา ไชยตะญากูร 

48.  AG 21 การศึกษาอิทธิพลของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดถ่ัวพู  
ผู้น าเสนอ: ศุภสุตา การูจี 

49.  AG 28 ผลของความเข้มข้นสตูรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการขยายพนัธุ์กาบ
หอยแครง (Dionaea muscipula) ในสภาพปลอดเชือ้ 
ผู้น าเสนอ: โสภา ชูเพ็ง 
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xvii 

การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องออนไลน์ที่ 1-SC 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/fbn-ukvx-qcx รหัสการประชุม fbn-ukvx-qcx 
คณะกรรมการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  ประธานกรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัราภรณ์  พิมพ์จนัทร์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ธาดา  จนัตะคุณ   กรรมการ  
4. อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สทุธะพินทุ   กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1. SC 01 การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย 
ผู้น าเสนอ: ยศธร  สนพรม 

13:00–13:15 

2. SC 03 การวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคนัของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ตโดยใช้กฏความสมัพนัธ์ 
ผู้น าเสนอ: สุพาณี  สลีสองสม 

13:15–13:30 

3. SC 18 ระบบบริหารจัดการกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล 
ผู้น าเสนอ: อภิญญา  โพธ์ิระพัฒน์ 

13:30–13:45 

4. SC 19 ระบบบริหารจัดกาารข้อมูลเชือ้เห็ดฟาง กรีณีศึกษาบ้านปากดง 
ผู้น าเสนอ: เบญจวรรณ  มืดนนท์ 

13:45–14:00 

5. SC 26 การพฒันาระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา 
ผู้น าเสนอ: ดารุณี  เมาโหมด 

14:00–14:15 

6. SC 27 ระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก  
ผู้น าเสนอ: ธนาวุฒิ  โคสอน 

14:15–14:30 

7. SC 33 การพฒันาเว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์สินค้า กรีน ฟาร์มแพะ 
ผู้น าเสนอ: ลักษมี  ผิวมณี 

14:30–14:45 

8. SC 34 การออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง 
ผู้น าเสนอ: ธีระยุทธ  พาจันทร์ 

14:45–15:00 

9. SC 37 การพฒันาเว็บไซต์เก้าหน้าฟาร์มเพื่อจ าหน่ายปลากัด 
ผู้น าเสนอ: นันทวัฒน์  แย่งคุนเชาว์ 

15:00–15:15 

10. SC 77 การจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการ
ท านาย สงัเกต อธิบายต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เร่ือง 
สารละลาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้น าเสนอ: กิตปกรณ์  อุบลครุฑ 

15:15–15:30 
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xviii 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

11. SC 78 การศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง 
ระบบหายใจ โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA 
MODEL) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้น าเสนอ: ธนัชพร  เนื่องพันธ์ 

15:30–15:45 

12. SC 79 การศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า 
ผู้น าเสนอ: กรสรัณย์ สวัสดิ์ดอนวิชา 

15:45–16:00 

13. SC 81 การพฒันาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี 
ที่ 2 
ผู้น าเสนอ: กิตติยา  ทวีผล 

16:00–16:15 
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xix 

การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องออนไลน์ที่ 2-SC 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/fdq-xqzy-naa รหัสการประชุม fdq-xqzy-naa 
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร  จนัทร์ถิระติกุล    ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานุกรณ์  ทบัทิมใส      กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์  พลหาญ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พงศธร กองแก้ว  กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

 

ล าดับ 
รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ เวลา 

1.  SC 04 กราฟิไทเซชนัดีกรีในถ่านกัมมนัต์จากชีวมวลโดยกระบวนการทาง
รังสี 
ผู้น าเสนอ: กชพรรณ  กาญจนะ 

13:00–13:15 

2.  SC 08 การศึกษาการอบแห้งขมิน้ชนัด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังาน
แสงอาทิตย์  
ผู้น าเสนอ: พัชราภรณ์  อินริราย 

13:15–13:30 

3.  SC 10 ประสิทธิผลทางคลินิกของโบทูลินมัท็อกซิน เอ ร่วมกับเคร่ืองแฟรก
ชนันอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผม
บางจากฮอร์โมนแอนโดรเจน 
ผู้น าเสนอ: วรัตม์  วัชรปรีชาสกุล 

13:30–13:45 

4.  SC 29 เคร่ืองกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา 
ผู้น าเสนอ: สาวิตรี  ชามทอง 

13:45–14:00 

5.  SC 41 การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคาร์นิทีน 2% กับยาทา
สารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ที่มีภาวะ
หน้ามนั 
ผู้น าเสนอ: ธนิน  เมธีศิริวัฒน์ 

14:00–14:15 

6.  SC 55 การวิเคราะห์คาบการโคจรและพารามิเตอร์สัมบูรณ์ของระบบดาว
คู่อุปราคา V404 Gem  
ผู้น าเสนอ: ปฐม์พงศ์  พันธ์พิบูลย์ 

14:15–14:30 

7.  SC 63 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินอลิกทัง้หมดในมะหวด 
ผู้น าเสนอ: อรุณรัตน์  อุทัยคู 

14:30–14:45 

8.  SC 66 ผลของอนุภาคนาโนต่อค่าก าลงัรับแรงอดัของอิฐดินลูกรัง 
ผู้น าเสนอ: ธนพัฒน์  ถิระวุฒิ 

14:45–15:00 
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xx 

ล าดับ 
รหัส
บทความ 

ชื่อบทความ เวลา 

9.  SC 75 หวัวดัแก๊สอะซีโตนความเข้มข้นต ่าส าหรับคดักรองโรคจากลม
หายใจประดิษฐ์จากซิงค์ออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเตตระพอตเจือ
ด้วยดีบุก 
ผู้น าเสนอ: ธีระพงษ์  แสนทวีสุข 

15:00–15:15 
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xxi 

การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องออนไลน์ที่ 3-SC  
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ymw-wsws-gqv รหัสการประชุม ymw-wsws-gqv 
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ตะยา  ผาสขุพนัธุ์  ประธานกรรมการ  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล  บูรณรักษ์  กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.มณฑิรา  จนัทรวารีย์    กรรมการ   
  4. อาจารย์ ดร.ภิรมย์  สวุรรณสม    กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 
 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  SC 06 ทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารของ
ครัวเรือน 
ผู้น าเสนอ: ชวินธร  ทองเพ่งพิศ 

13:00–13:15 

2.  SC 14 ประสิทธิภาพของตัวกลางในการบ าบดัน า้เสียชุมชนด้วยระบบถัง
กรองไร้อากาศ  
ผู้น าเสนอ: อังศุมา  ก้านจักร 

13:15–13:30 

3.  SC 17 ผลการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ นกัศึกษาชายสาขามวย
ไทยศึกษาและพลศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
ผู้น าเสนอ: ประสิทธ์ิชัย  ผาสุข 

13:30–13:45 

4.  SC 21 การศึกษาความสามารถในการท างานและความพร้อมด้านความ
ปลอดภยัในการขบัขี่ยานพาหนะขนส่งสินค้าอนัตราย : กรณีศึกษา
คลงัน า้มนัในภาคเหนือของประเทศไทย 
ผู้น าเสนอ: ณพสิษฐ์  จักรพาณิชย์ 

13:45–14:00 

5.  SC 56 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดจากการท างาน บรรยากาศความ
ปลอดภยักับพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานที่
ปฏิบติังานกับเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งหนึ่ง จงัหวดั
สระบุรี 
ผู้น าเสนอ: พชรกมล  กลั่นบุศย์ 

14:00–14:15 

6.  SC 61 ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศและผลกระทบต่อประชาชนในเขต
ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ผู้น าเสนอ: เมตตา  เก่งชูวงศ์ 
 

14:15–14:30 
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xxii 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

7.  SC 71 การใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาในการเป็นวสัดุ
ปลกูต้นดาวเรือง 
ผู้น าเสนอ: รติกร  แสงห้าว 

14:30–14:45 

8.  SC 76 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้ในการ
บ าบดัน า้เสียจากโรงงานผลิตปเูทียมแช่เยือกแข็ง 
ผู้น าเสนอ: ศิริธร  แก้วเนตร 

14:45–15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

23 AUG 21 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  

                                                                               เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1    

 

xxiii 

การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องออนไลน์ที่ 4-SC  
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/oqc-ctqd-psx รหัสการประชุม oqc-ctqd-psx 

คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยนัต์  สกุลไทย  ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ค าสมบติั  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วรรณพล  พิมพะสารี   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อคัรพงษ์  วงศ์พฒัน์   กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

 
ล าดับ รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  SC 30 การพฒันาเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า
พยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 
ผู้น าเสนอ: พามิลา  เพชรมณี 

13:00–13:15 

2.  SC 43 การพฒันาบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทกัษะการท างานร่วมกัน เร่ือง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ส าหรับนักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้น าเสนอ: สุเมศ  ชาแท่น 

13:15–13:30 

3.  SC 44 การเปรียบเทียบตวัแบบที่เหมาะสมส าหรับการพยากรณ์ราคายาง
แผ่นดิบในประเทศไทย 
ผู้น าเสนอ: นิวัตร  สุวรรณะ 

13:30–13:45 

4.  SC 47 บนปฏิสลบัที่ AG*–กรุปพอยด์  
ผู้น าเสนอ: อัฐชัย  ชฎา 

13:45–14:00 

5.  SC 59 การแปลง fq บนพีชคณิต G เทียม  
ผู้น าเสนอ: บรรชา  นันจรัส 

14:00–14:15 

6.  SC 60 สมบติับางประการของก่ึงกลุ่ม – KS 
ผู้น าเสนอ: เชาวน์วัฒน์  ม่ันยืน 

14:15–14:30 

7.  SC 70 การพฒันาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาหอพกักุลศรี 
ผู้น าเสนอ: ธนกฤต  สุขราษฎร์ 

14:30–14:45 

8.  SC 80 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชา
เทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชัน่ 
ผู้น าเสนอ: ธัญญธร  ฉลวยศรีเมือง 

14:45–15:00 
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xxiv 

การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้องออนไลน์ที่ 5-EN  
ลิงก์วิดีโอคอล: 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 ปิยะพล  สีหาบุตร              กรรมการ       
4. อาจารย์เจษฏ์ศิริ  เถ่ือนมูลละ   กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 01 การศึกษาความเป็นฉนวนกันความร้อนของอิฐบล็อกและปนูฉาบ 
โดยการผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว 
ผู้น าเสนอ: จรัล  รัตนโชตินันท์ 

13:00–13:15 

2.  EN 13 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้ 
ผู้น าเสนอ: นเรศ  ใหญ่วงศ์ 

13:15–13:30 

3.  EN 15 การจ าลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder : กรณีศึกษา
อาคารผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ 
ผู้น าเสนอ: ปุญชรัสม์ิ  ไกรเทพ 

13:30–13:45 

4.  EN 19 การพฒันารูปแบบการทดสอบแม่พิมพ์โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จ าลองการฉีดในกระบวนการฉีดพลาสติก 
ผู้น าเสนอ: วณัฐพงษ์  มากทองดี 

13:45–14:00 

5.  EN 30 การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม
สมนุไพร 
ผู้น าเสนอ: กฤษณชัย  ศรีประเสริฐศักดิ์ 

14:00–14:15 

6.  EN 33 การออกแบบและพฒันาเคร่ืองจกัรแปรรูปมะขามจ๊ีดจ๊าดส าหรับ
ธุรกิจชุมชน 
ผู้น าเสนอ: วิทยา  หนูช่างสิงห์ 

14:15–14:30 

7.  EN 38 การพฒันาเคร่ืองทอดไก่ก่ึงอัตโนมัติด้วยระบบน า้มนัทอดหมนุเวียน 
ผู้น าเสนอ: วาทิต  วงษ์ดอกไม้ 

14:30–14:45 

8.  EN 40 การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ความชืน้ด้านแคโทดส าหรับ
รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารตัง้ต้น 
ผู้น าเสนอ: อดิศร  ถมยา 

14:45–15:00 

9.  EN 41 สมการค่าความร้อนสงูจากการวิเคราะห์ขัน้ต้น 
ผู้น าเสนอ: อนุพนธ์  พิมพ์ช่วย 

15:00–15:45 
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xxv 

 
การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้องออนไลน์ที่ 6-EN  
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/yys-nfik-rfd รหัสการประชุม yys-nfik-rfd 
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั  พรพัชรพงศ์     ประธานกรรมการ        
    2. อาจารย์ ดร.มลฤดี  บุญยะศรี   กรรมการ  
   3. อาจารย์ชาญวิทย์  แก้วอาษา   กรรมการ 
   4. อาจารย์ ดร.พชัระ  นาเสงี่ยม         กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 03 ระบบแจ้งเตือนการสบูบุหร่ีในพืน้ที่ห้ามสบูผ่าน LINE Notify 
ผู้น าเสนอ: รัชพล  แซ่เล้า 

13:00–13:15 

2.  EN 04 ราวตากผ้าอตัโนมติัเพื่อการด ารงชีวิตอจัฉริยะ 
ผู้น าเสนอ: อนุกูล  ดุมลักษณ์ 

13:15–13:30 

3.  EN 05 ระบบให้ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอตัโนมติัเพื่อการด ารงชีวิตอจัฉริยะ 
ผู้น าเสนอ: เอกชัย  วิมลเมือง 

13:30–13:45 

4.  EN 06 การพฒันาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for 
TVET บูรณาการรายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 
ผู้น าเสนอ: อินทร์ธิรา  ค าภีระ 

13:45–14:00 

5.  EN 10 สมรรถนะเรือเก็บขยะบนผิวน า้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์แบบควบคุม
ด้วยสมาร์ทโฟน 
ผู้น าเสนอ: พีรพงศ์  แสงคุณที 

14:00–14:15 

6.  EN 14 การพฒันาเสารับส่งสญัญาณแบบไร้สายจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน  
ผู้น าเสนอ: ธนิรัตน์  ยอดด าเนิน 

14:15–14:30 

7.  EN 18 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่
ใช้ร่วมกับตัวเก็บพลงังานแสงอาทิตย์ 
ผู้น าเสนอ: ณัฐพล  โคตรพิมพ์ 

14:30–14:45 

8.  EN 20 ระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึกบนคลัสเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตวั 
ผู้น าเสนอ: ม่านไหม  ฐิติยากูร 

14:45–15:00 

9.  EN 37 การพฒันาหุ่นยนต์ตวัแทนทางไกล 
ผู้น าเสนอ: จิตติ  พัทธวณิช 

15:00–15:15 
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xxvi 

การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้องออนไลน์ที่ 7-EN 
ลิงก์วิดีโอคอล: 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.ธนชยั  พลเคน   กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 02 การประยุกต์ใช้แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทานของ
บริษัทตวัอย่าง 
ผู้น าเสนอ: สุภาวดี  เซ่ียงฉิน 

13:00–13:15 

2.  EN 07 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทุนของการ
เกิดอุบติัเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 : องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 
ผู้น าเสนอ: มนัส  ครุธชั่งทอง 

13:15–13:30 

3.  EN 09 การพฒันากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบการช าระค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
ผู้น าเสนอ: วิชาญ  เทวาพิทักษ์ 

13:30–13:45 

4.  EN 11 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โครงการครอบครัว
สขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักับ ขสมก. ด้วยระบบจองตัว๋ออนไลน์  
ผู้น าเสนอ: พัทรวีร์  บุญโฉม 

13:45–14:00 

5.  EN 12 การลดค่าล่วงเวลา (OT) การเติมก๊าซขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1  
ผู้น าเสนอ: เกียรติศักดิ์  สุขศิลป์ 

14:00–14:15 

6.  EN 16 การบริหารจดัการต้นทุนพสัดุตัว๋รถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ผู้น าเสนอ: สมบัติ  สีสดเลิก 

14:15–14:30 

7.  EN 21 ปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดจุดใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงิน
สดของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 
5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ผู้น าเสนอ: วิโรจน์  แหวนทองค า 
 

14:30–14:45 
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

8.  EN 22 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการงานสารบรรณและการไหลของ
ข้อมลูในองค์กร ด้วยแนวคิดแบบลีน 
ผู้น าเสนอ: สุธีรา  จันทร์แก้ว 

14:45–15:00 

9.  EN 25 แนวทางในการตัดสินใจเพื่อลดต้นทุนโครงการไหว้พระ 9 วดั อู่
บางเขน 
ผู้น าเสนอ: รุ่งทิพย์  มาตา 

15:00–15:15 
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xxviii 

 
การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ห้องออนไลน์ที่ 8-EN 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/snq-gddk-xcp รหัสการประชุม snq-gddk-xcp 
คณะกรรมการ 1. อาจารย์ ดร.ณภทัร  อินทนนท์            ประธานกรรมการ        
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร  สายแก้ว   กรรมการ 

3. อาจารย์วรกฤต  ช่างจตุรัส    กรรมการ  
4. อาจารย์วุฒิกร  อนนัตสิริชยั   กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  EN 08 การปรับปรุงกระบวนการจ่ายสินค้าด้วยหลักการลดความสูญเปล่า 
ECRS กรณีศึกษา : แผนกคลงัสินค้า บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช 
จ ากัด  
ผู้น าเสนอ: โชตินภา  ค าพิลา 

13:00–13:15 

2.  EN 23 การศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับสมคัร 
พนกังานเข้าทางานด้านคลงัสินค้าตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน กรณีศึกษา สถานประกอบการในจงัหวดัเชียงราย 
ผู้น าเสนอ: นพรัตน์  ติ๊บจ๊ะ 

13:15–13:30 

3.  EN 24 แนวทางการพฒันาองค์กรให้เป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์ สาขา
ผู้ปฏิบติังานขบัเคล่ือนรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา 
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ  
ผู้น าเสนอ: ธัญญาศิริ  เป็งฟอง 

13:30–13:45 

4.  EN 27 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 
82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ผู้น าเสนอ: บัณฑิต  อ าพันธ์เสน 

13:45–14:00 

5.  EN 32 การลดระยะทางและต้นทุนการขนส่งนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนม 
ผู้น าเสนอ: นลินี  หิมพงษ์ 

14:00–14:15 

6.  EN 34 การพฒันาระบบจดัเก็บสินค้าคงคลงัแบบอัตโนมติั  
ผู้น าเสนอ: ณรงค์  บุญเสนอ 

14:15–14:30 

7.  EN 35 การปรับปรุงเส้นทางขนขยะทัว่ไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม 
ผู้น าเสนอ: ศิวดล  กัญญาค า 

14:30–14:45 
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การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องออนไลน์ที่ 9-AG 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dap-fxxy-vzc รหัสการประชุม dap-fxxy-vzc 
คณะกรรมการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ  แข็งขนั  ประธานกรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั  โคตรดก  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นภาพร  เวชกามา  กรรมการ   
4. อาจารย์จารุณี  เข็มพิลา    กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  AG 01 ผลของการใช้ปุ๋ ยน า้หมกัมลูหนอนไหมต่อการเจริญเติบโตในผกัแพว 
ผู้น าเสนอ: จีรเดชน์  จีรเหมือนใจ 

13:00–13:15 

2.  AG 02 ผลของการใช้ปุ๋ ยน า้หมกัมลูหนอนไหมต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในหญ้าหวาน 
ผู้น าเสนอ: ธีร์สุดา  เธียรไทย 

13:15–13:30 

3.  AG 03 ผลของการใช้สารกลุ่มไซโตไคนินต่อการเกิดยอดและใบของกัญชา
ในสภาพปลอดเชือ้ 
ผู้น าเสนอ: จุฑาภัทร์  พรหมชา 

13:30–13:45 

4.  AG 06 อิทธิพลของปุ๋ ยไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสต่อการ
เจริญเติบโตของกัญชา 
ผู้น าเสนอ: อนุวัฒน์  อันมี 

13:45–14:00 

5.  AG 08 ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมอูิ่มสขุ พืน้ที่บ้านชาด 
ต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จงัหวัดอุดรธานี  
ผู้น าเสนอ: รจนา  ทีฆะสุข 

14:00–14:15 

6.  AG 09 ระบบบริหารจัดการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้  & ฟ้าออนไลน์ 
ผู้น าเสนอ: เจนจิรา  สีแสด 

14:15–14:30 

7.  AG 15 การศึกษาปริมาณปุ๋ ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตทางล าต้น ปริมาณ
คลอโรฟิลล์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบกัญชา  
ผู้น าเสนอ: ศิวกร  จันทบาล 

14:30–14:45 
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การน าเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องออนไลน์ที่ 10-AG 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/bvc-axdv-xon  รหัสการประชุม bvc-axdv-xon 
คณะกรรมการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ  บริสทุธิ์   ประธานกรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีทรัพย์  ไชยรักษ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.บณัฑิตา  สวสัดี   กรรมการ   
4. อาจารย์ ดร.อุดร  จิตจกัร     กรรมการฝ่ายเทคนิคร่วม 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

1.  AG 04 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ใน
ครัวเรือนชุมชนบ้านบาก ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัด
สกลนคร 
ผู้น าเสนอ: สุภาภรณ์  จันทะนุด 

13:00–13:15 

2.  AG 07 ศกัยภาพของแหล่งธาตุอาหารจากปุ๋ ยคอกแต่ละชนิดต่อการผลิตเม
ล่อนอินทรีย์ 
ผู้น าเสนอ: เอกวุฒิ  ภักภูมินทร์ 

13:15–13:30 

3.  AG 10 ผลของความเข้มข้นของน า้มนักานพลแูละความหนาแน่นของการ
บรรจุต่ออตัราการรอดตายของปลานิลแดง 
ผู้น าเสนอ: สาธิต  ค าผง 

13:30–13:45 

4.  AG 12 ผลของไคโตซานที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลงัการ
เก็บเก่ียวของมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้สีทอง 
ผู้น าเสนอ: เลิศชัย  จิตร์อารี 

13:45–14:00 

5.  AG 14 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียวแซมมนัส าปะหลังในระบบน า้
หยด 
ผู้น าเสนอ: ประทีป  อูปแก้ว 

14:00–14:15 

6.  AG 16 ผลการเสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองต่อการเจริญเติบโตของ
ปลาหมอชุมพร 1  
ผู้น าเสนอ: กมลวรรณ  ศุภวิญญู 

14:15–14:30 

7.  AG 17 ค่าโลหิตวิทยาและดัชนีตบัของปลาทบัทิมที่เลีย้งในระบบไบโอ
ฟลอคร่วมกับระบบอควาโปนิกส์  
ผู้น าเสนอ: ยุทธนา  สว่างอารมย์ 

14:30–14:45 
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ เวลา 

8.  AG 20 ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโต อตัรารอด และความต้านทาน
โรคต่อแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า(Aeromonas hydrophila) ของปลา
นิลในน า้กร่อย 
ผู้น าเสนอ: จันทร์ทิพย์  ทองจันทร์ 

14:45–15:00 

9.  AG 22 การพฒันาผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุก 
ผู้น าเสนอ: สุคนธา  สุคนธ์ธารา 

15:00–15:15 

10.  AG 25 ปัจจยัทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อจ านวนแมงมุมเขีย้วยาวในนาข้าว
อินทรีย์ 
ผู้น าเสนอ: อธิปัตย์  อู่ศิลปกิจ 

15:15–15:30 

11.  AG 26 การหาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลโูลสจากไซยาโนแบคทีเรีย       
นอสตอก 
ผู้น าเสนอ: นิศารัตน์  เพชรพรม 

15:30–15:45 

12.  AG 27 ผลของปริมาณไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรียในเซลล์ตรึงต่อการ
บ าบดัน า้เสียสงัเคราะห์ 
ผู้น าเสนอ: บุรินทร์  มนตรีวิสัย 

15:45–16:00 
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บทคดัย่อ  

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาความเป็นไปได้ในการน าความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบท าความเย็น
ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ส าหรับอาคารขนาดเล็ก โดยศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของสารตวักลางจ านวน 
15.0 ลิตร ไหลด้วยอัตราเร็ว 5.00  กิโลกรัมต่อนาที อยู่ภายในท่อทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.4  มิลลิเมตร  
ยาว 30.0 เมตรขดอยู่ในบริเวณแผงผลิตความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบขนาด 2.20 ตารางเมตร 
ผลการศึกษา พบว่า ระบบท าความร้อนพลงังานงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท าให้สารตวักลางที่ไหลภายใน
ท่อทองแดงมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 48.5 องศาเซสเซียส และสารตัวกลางที่อยู่ภายในถังกักเก็บความร้อนมี
อณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ 52.0 องศาเซสเชียส  

 
ค าส าคัญ : ระบบท าความเย็นด้วยพลงังานแสงอาทิตย์; ความร้อนและอณุหภมูิ; การกกัเก็บความร้อน 
 

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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บทน า 
การน าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นัน้มี 2 แบบ คือ ผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อน โดยที่การใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้านัน้จะใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เชลล์ท าหน้ าที่เปล่ียนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้าซึง่ปัจจบุนัได้มีการพฒันาเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้แต่มีราคาถกูลง
มาก ในขณะที่การน าพลงังานแสงอาทิตย์มาผลิตความร้อนนัน้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะตามการใช้งาน ประกอบด้วย
ใช้ในการอบแห้ง และใช้ในการผลิตน า้ร้อนหรือไอน า้ ซึง่ข้อมลูด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ส าหรับการใช้งาน
ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับพลงังานแสงอาทิตย์ต่อวนัราว ๆ 9-20 เมกะจูล
ต่อตารางเมตร   (กรมพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, 2560)  

งานวิจยัในภูมิภาคเอเชีย แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากการ
พฒันาเทคโนโลยีที่มีการสร้างสรรค์สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตมีมากขึน้ (Chin Haw and et al, 2009 
: 244-251) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปรับอากาศในอาคารกลายเป็นส่ิงจ าเป็น กอปรกับพลังงานฟอสชิลมี
แนวโน้มราคาสูงขึน้และเกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม ดังนัน้การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งพลังงาน
ให้กับระบบท าความเย็นจึงเป็นการลดการใช้พลงังาน และในช่วงฤดูหนาวยงัการน าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้
เป็นแหล่งผลิตความร้อนให้แก่อาคารบ้านเรือนอีกด้วย (C. Yong and et al, 2015 : 627-632) นอกจากนีย้ัง
พบว่าในสภาวะแห้งแล้งเคร่ืองปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ยังใช้งานได้ดีกว่าเคร่ืองปรับอากาศพลังงาน
ไฟฟ้า (A. Alili and et al, 2014 : 117-127) ในขณะที่งานวิจยัของ Wang และคณะ(R.Z. Wang, et al., 2009 : 
638 -660) แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบดูดกลืนและแบบดูดซับ
พลังงาน แม้แต่กลุ่มประเทศแถบยุโรป (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) ก็มีการน าพลงังาน
แสงอาทิตย์มาใช้ในระบบท าความเย็นและระบบท าความร้อนโดยมีการพฒันาระบบผลิตความร้อนและระบบกกั
เก็บความร้อนให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

ดงันัน้คณะวิจยัจึงจดัท าระบบผลิตความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ที่จะน า
ระบบผลิตความร้อนพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบท าความเย็นส าหรับอาคารขนาดเล็ก 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

วัสดอุุปกรณ์ 
วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้การศกึษาวจิยั ประกอบด้วย 
  1 แผงรับความร้อนจากแสงอาทติย์แบบแผ่นเรียบ และถงักกัเก็บความร้อน 
  2 หวัวดัอณุหภมูิ K-Type  (T1, T2,T3 และ T4) 

3 เคร่ืองบนัทึกข้อมลูอตัโนมตัิ (Data Logger) 
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ภาพที่ 1 แผนผงัระบบผลิตความร้อนพลงังานแสงอาทติย์ 

 
วิธีการทดลอง 

1 ติดตัง้หัววัดอุณหภูมิกับแผงรับความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และถังกักเก็บความร้อนในต าแหน่ง   
ต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

2 เก็บบนัทึกอณุหภมูด้ิวยData Logger ยี่ห้อ Tenmars รุ่น  TM 747D โดยเก็บบนัทึกข้อมลูทกุๆ 5 นาที  
ตัง้แตเ่วลา 08:00 – 18:00 น. 

3 น าข้อมลูที่ได้มาวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิของสารตวักลางที่ไหลอยู่ในท่อภายใต้แผงรับความ
ร้อนพลงังานแสงอาทิตย์และอณุหภมูิของสารตวักลางภายในถงักกัเก็บความร้อน 

4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าระบบผลิตความร้อนมาใช้ในระบบท าความเย็นส าหรับอาคารขนาด
เล็ก  

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

อณุหภมูิของสารตวักลางที่ไหลอยู่ในท่อภายใต้แผงผลิตความร้อนพลงังานแสงอาทิตย์ 
ผลการศกึษาการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิของสารตวักลางภายในท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10.4  

มิลลิเมตร ยาว 30.0 เมตร ขดอยู่ในระบบผลิตความร้อนพลงังานแสงอาทิตย์   แบบแผ่นเรียบพืน้ที่  2.20 ตาราง
เมตร โดยสารตัวกลางมีอตัราการไหลที่ 5.00 กิโลกรัมต่อนาที และอุณหภูมิของสารตวักลางก่อนไหลเข้าระบบ
ผลิตความร้อน มีอุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส  ผลการศึกษาอุณหภูมิของส่ิงแวดล้อม อุณภูมิของสารตวักลาง
ก่อนไหลเข้าระบบผลิตความร้อน และอณุหภมูิของสารตวักลางหลงัไหลผ่านระบบผลิตความร้อนในระหว่างเวลา 
08.00 – 18.00 น. มีการเปล่ียนแปลงของอณุหภมูิ ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2 การเปล่ียนอณุหภมูิของสารตวักลาง 

 
 ภาพที่ 3 แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิของสารตัวกลางก่อนและหลังไหลผ่านแผงรับความร้อน
พลงังานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ซึ่งพบว่าในช่วงเวลาตัง้แต่ 08.00 -12.00 น. อุณหภูมิของสารตัวกลางก่อน
ไหลเข้ากับหลงัจากที่ไหลผ่านแผงรับความร้อนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีอณุหภูมิแตกต่างกัน 1.0 - 4.0 
องศาเซลเซียส ในขณะที่ระหว่างช่วงเวลา 12.00-13.00 น. อุณหภูมิของสารตัวกลางมีความแตกต่างกัน 5.00 
องศาเซลเซียส และตัง้แต่เวลา 13.00–18.00 น. อุณหภูมิของสารตัวกลางที่ไหลเข้าระบบผลิตความร้อนกับ
อณุหภมูิของสารตวักลางที่ไหลออกจากระบบผลิตความร้อนมีค่าใกล้เคียงกนั 

 

 
ภาพที่ 3  ความแตกต่างของอณุหภมูิของสารตวักลางที่ไหลผ่านแผงผลิตความร้อน 

     อณุหภมูิของสารตวักลางภายในถงักกัเก็บความร้อน 
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ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้อนปริมาตร  0.015 
ลกูบาศก์เมตร ตวักลางมีอตัราการไหล 5.00 กิโลกรัมต่อนาที และอณุหภมูิของสารตวักลางก่อนไหลเข้าแผงผลิต
ความร้อน มีอุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส พบว่า อุณหภูมิของน า้สะอาดซึ่งเป็นสารตัวกลางภายในถังกักเก็บ
ความร้อนมีการเปล่ียนแปลงดงัแสดงในภาพที่ 4 เมื่ออุณหภูมิของส่ิงแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลตต่อ
อุณหภูมิของสารตัวกลางภายในท่อทองแดงด้วยและอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้อน 
ในขณะเก็บข้อมูลในระหว่างเวลา 08.00- 18.00 น. ของทุกวัน ส่ิงแวดล้อมมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ระหว่าง           
28.0 – 36.0 องศาเซลเซียส ในขณะที่สารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้อนมีอุณหภูมิเร่ิมต้น 28.0 องศา
เซลเซียส ณ เวลา 08.00 นาฬิกา และในระหว่าง 13.00 – 14.00 น. สารตวักลางภายในถงักกัเก็บความร้อนจะมี
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 52.0 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีค่าสงูกว่าอุณหภูมิของส่ิงแวดล้อมประมาณ  18.0 องศา
เซลเซียส หลังจากนัน้อุณหภูมิของสารตัวกลางจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนมีอุณหภูมิประมาณ 38.0 องศา
เซลเซียส 
 

 
ภาพที่ 4 การเปล่ียนอณุหภมูิของสารตวักลางภายในถงักกัเก็บความร้อน 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

ผลการศึกษาความสามารถในการผลิตและกักเก็บความร้อนของระบบผลิตความร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ประกอบด้วยท่อทองแดงเส้นผ่านศนูย์กลาง 10.4 มิลลิเมตร ยาว 30.0 เมตร ขดอยู่
ในแผงรับความร้อนขนาด 2.20 ตารางเมตร โดยสารตวักลางมีอตัราการไหล5.00 กิโลกรัมต่อนาที โดยเกบ็ข้อมลู
ในช่วง 08:00 -18:00 นาฬิกา เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งผลทดลองในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส บริเวณที่ท าการทดลองมี
อณุหภูมิ 28.0 – 36.0 องศาเซลเซียส และอณุหภูมิของสารตวักลางภายในท่อทองแดงก่อนไหลเข้าและหลงัไหล
ออกจากแผงรับความร้อน มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30.0–48.0 องศาเซลเซียส และ 28.0-50.0  องศาเซลเซียส 
ตามล าดับดับ และอุณหภูมิของสารตัวกลางภายในถังกักเก็บความร้อนมีค่าอยู่ระหว่าง 30.0–52.0 องศา
เซลเซียสลิตร  แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบผลิตความร้อนและกกัเก็บความร้อนท่ีสร้างขึน้นัน้สามารถกกัเก็บ
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ความร้อนได้สูงสุดประมาณ  52.0 องศาเซลเซียส ซึ่งระบบผลิตความร้อนและถังเก็บเก็บความร้อนที่สร้างขึน้
ผลิตความร้อนได้ต ่ากว่า 60.0 องศาเซลเซียส ดงันัน้จึงไม่สามารถน าพลงังานความร้อนที่ผลิตได้ไปใช้ในระบบ
ปรับอากาศพลงังานแสงอาทิตย์ได้  
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บทคดัย่อ    

              งานวิจยันีเ้พื่อหาผลของสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานต่อการไหลของวสัดเุม็ดในภาชนะรูปกรวยแบบสอง
มิติ โดยหาเวลาและความเร็วในการไหลของวสัดเุม็ด จากการทดลองปล่อยวสัดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยผ่านช่อง
ปล่อยกว้างต่างกัน ซึ่งวสัดุเม็ดพืน้คือเม็ดแก้วที่มีขนาดเท่ากันอยู่ในภาชนะ การไหลของวสัดุเม็ดจะมีแรงเสียด
ทานจากผนังส่งผ่านโดยการพาที่ต่างกันจากการวดัติดตามวสัดุบุกรุกคือเม็ดแก้วที่ท าการย้อมสี พบว่า ขนาด
ช่องปล่อยวัสดุที่กว้างมากขึน้จะท าให้การไหลมากขึน้ส่งผลให้การพาเพิ่มขึน้ กว่าช่องปล่อยที่แคบลง การพา
ลดลง และในการไหลของวสัดเุม็ดที่บริเวณต าแหน่งต่าง ๆ ในภาชนะ พบว่า บริเวณศนูย์กลางใช้เวลาในการไหล
น้อยลงกว่าบริเวณด้านข้างซ้ายขวา ตามล าดบั ในท านองเดียวความเร็วในการไหลขึน้อยู่กบับริเวณต าแหน่งต่าง 
ๆ พบว่า วัสดุบุกรุกบริเวณศูนย์กลางมีความเร็วในการไหลมากกว่าบริเวณผนังด้านข้างทัง้ซ้ายและขวา 
ตามล าดับ ทัง้นีข้นาดของช่องปล่อยกว้างกว่าส่งผลให้การไหลได้เร็วกว่าช่องปล่อยขนาดเล็ก ซึ่งส่ิงเหล่านีม้ี
สมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานในภาชนะต่างกนัท าให้มีผลต่อความเร็วในการไหล และการพาของวสัดุเม็ดในภาชนะ
รูปกรวย 
 
ค าส าคัญ:  สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน; วสัดเุม็ด; การไหล; เมด็แก้ว; 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 
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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 
 

บทน า 
           ในการศกึษาวสัดเุม็ด (Granular Material) ซึง่เป็นวสัดุที่ประกอบไปด้วยวสัดุเม็ดมากมาย วสัดเุม็ดนีถื้อ
ว่าวสัดุชนิดหนึ่งที่น่าท าการศึกษาพฤติกรรมของมนั เนื่องจากในชีวิตประจ าวนัของเรามักพบเจอวสัดุเม็ด เช่น 
เม็ดพลาสติก ทราย ลูกแก้ว ตะกั่ว เป็นต้น ในปรากฎการณ์ต่างๆ ซึ่งมีกลไกการเคล่ือนที่ของวัสดุเม็ดมี
กระบวนการต่าง ๆ ถือว่ามีความส าคญั โดยจะสามารถสงัเกตเห็นลกัษณะการเคล่ือนที่หรือวิถีในการเคลื่อนท่ีมี
ความแตกต่างไปจากวสัดุชนิดอื่น วสัดุเม็ดที่มีคุณสมบตัิเหมือนกันก็จะมีลกัษณะการเคล่ือนที่ที่เหมือนกัน โดย
แสดงสมบัติสถานะของแข็ง ของไหล ก๊าซ เมื่ออยู่ภายใต้การรวมกันอยู่เป็นจ านวนมาก  ส่วนวัสดุเม็ดที่มี

คณุสมบตัิต่างกนัก็จะมีลกัษณะการเคลื่อนที่ท่ีต่างกนั จะขึน้อยู่กบัมวล (m) ,ความหนาแน่น ( ρ) และขนาดของ
วสัดุ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีผลต่อด้านการคัดกรองผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (Kiwing, Lai, & 
Pak, 2001) ได้ศึกษาการติดขัดของการไหลของวสัดุเม็ด โดยใช้วสัดุเม็ดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร 
ในภาชนะสองมิติ โดยมีช่องปล่อยให้วสัดเุคลื่อนที่ลง และพบว่าการติดขดัของวสัดเุม็ดจะลดลงจาก 1 ถึง 0 เมื่อ
เราเพิ่มความกว้างของช่องปล่อยจาก 2 ถึง 5 จากการสังเกตปรากฏการณ์การติดขัดของวัสดุเม็ด สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเป็นวิถีของการเคล่ือนที่ของวัสดุเมื่อศึกษาการเคล่ือนที่แล้วก็อาจจะยังต้อง
ศกึษาปัจจยัที่ท าให้วสัดเุกิดการไหลด้วย อาทิ ลกัษณะผิวสมัผสัของวสัด ุความเสียดทานของวสัด ุมาตรฐานของ
อปุกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ข้อมลูดงักล่าวจะสามารถน ามาวิเคราะห์และค านวณหาความเร็วที่เกิดขึน้ในระหว่าง
การเคล่ือนท่ีหรือการไหลของวสัด ุซึง่วสัดเุม็ดเล็กที่ใช้ในแต่ละครัง้ก็มขีนาดที่แตกตา่งกนัออกไปคณุสมบตัิในการ
เคลื่อนที่ของวสัดเุม็ดเล็กมีความส าคญัต่อกระบวนการต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัโดยที่เราไม่รู้ตวั เช่น การคดัเลือก
วสัดแุปลกปลอมในกระบวนการอตุสาหกรรมต่าง ๆ (Hsiau, Wang, & Tai, 2002) ได้ศกึษาวสัดเุม็ดที่หมนุวนใน
ภาชนะสมมาตร ภายใต้การสัน่แนวตัง้ โดยทดลองหาการพาและการแยกในภาชนะรูปทรงเรขาคณิต อนัดบัแรก 
ท าให้ผนงัด้านนอกชองภาชนะเอียงออก โดยสงัเกตการเปล่ียนแปลงการม้วนพาและความแรงของการพา ความ
แรงของการพาปกติจะลดลงเมื่อเพิ่มมมุของผนงัของภาชนะโดยเร่ิมจาก 0 องศา การย้อนกลบัการม้วนพาเกิด
เมื่อมมุของผนังมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ความหยาบของผนงั ความเร็ว การสัน่และความกว้างล้วนส่งผลต่อ
ความแรงของการพาทัง้สิน้ การแยกบนแผ่นที่ใหญ่ จะถูกชักน าโดยการพาของแผ่นที่เล็กที่แสดงการม้วนพา
ทัว่ไปแล้วชกัน าขึน้ไปข้างบนแผ่นท่ีใหญ่ และการม้วนพากลบัส่งผลในการเคล่ือนที่ลงของแผ่นท่ีใหญ่ การแยกมี
ความเร็วเพิ่มขึน้เป็นเส้นตรงกบัอตัราไหล (Chris, & Martin, 2006) ได้จ าลองการไหลของโมเลกุลไดนามิกในถัง
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ขนาดใหญ่สามมิติ อตัราการไหลของระบบจะถกูควบคุมโดยความกว้างของรูที่ด้านล่าง ในขณะที่อตัราการไหล
จะลดลงอย่างคงที่ มีการกระจายแรง และการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ในขณะที่มีการกระตุ้นจะเกิด
เปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ในทัง้สองกรณี การกระจายที่เพิ่มขึน้ของวสัดุขนาดเล็กที่ติดขัดในระบบที่มีแรงกระตุ้น 
การเปล่ียนแปลงจะเป็นตวับ่งชีไ้ด้ดขีองวธีิการติดขดั การก่อตวับริเวณจดุสงูสดุหรือที่ราบไม่เก่ียวกบัคณุลกัษณะ
ทัว่ไปของวิธีการท่ีจะติดขดั (Pournin, et. al., 2007) ได้ศึกษาติดขดัโดยใช้ลกูปัดวางในภาชนะทรงกระบอกที่มี
ด้านล่างเป็นหลมุวงกลม พวกเขาจะวดัเส้นผ่าศูนย์กลางของหลมุคือ 0.5 ค่าเฉล่ียของการติดขดัของวสัดุได้มา
จากการใช้วิธีการที่แตกต่างและทดลองด้วยลูกปัดเหล็ก เขาได้สัญญาณที่ดีระหว่างการค านวณและผลการ
ทดลอง ว่าอิทธิพลของแรงเสียดทานท าให้เกิดการก่อตัวของลกูปัดที่ศูนย์กลางเขาระบุปรากฏการณ์นีว้่าเป็น
การศกึษาผลกระทบของเขตแดนและอิทธิพลของติดขดั โดยการจ าลองการวิ่งเฉล่ียในท่ีสดุก็พบว่าการติดขดัของ
วสัดุจะขึน้กับขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางและปริมาณเฉล่ียของลกูปัด ท่ี เราก าหนดนีเ้ป็นข้อเบือ้งต้นและตรวจสอบ
ได้โดยใช้ลกูปัดเหล็กและต่อมา (Tewari, (2013) บอกว่าการติดขดั จะเกิดขึน้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นเนือ้เดียวกนั 
เป็นกระแสแรงของเมล็ดล้อมรอบด้วยวสัดุแข็งแล้วลู่ไปทางช่องเล็ก ๆ ในงานนีเ้ราจะศึกษาความเร็ว ความผัน
ผวนของในการไหลปะทะกันใกล้ของการติดขัด (Zhou, Xua, Yu, & Zullib, 2002) ได้เสนอแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการศกึษาหามมุกองโดยมีผลมาจากค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานกลิง้และแรงแบบเล่ือนไถลของ
ผนงัฮอปเปอร์กับอนุภาค พบว่าถ้าค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานแบบเล่ือนไถลและแบบกลิง้มีค่ามาก ขนาดของ
มมุกองก็จะมากตามและไม่ได้ขึน้อยู่กบัความหนาแน่นของวสัดุเม็ด และพบว่าถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วสัดุเม็ดมีขนาดใหญ่ก็จะได้มมุกองน้อย และที่ช่องปล่อยน้อยก็จะให้มมุกองจะได้มมุกองมาก ซึง่รองรับงานกับ
วิจัยในครัง้นี ้(Kondic, 2014) ได้เสนอแบบจ าลองการไหลในภาชนะเสมือน 2 มิติโดยการน าไปสั่น เพื่ อท า
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ว่าเกิดรูปแบบการไหลในภาชนะเสมือน 2 มิติ พบว่ามมุฮอปเปอร์ 60 องศาเมื่อใช้
ช่องปล่อยน้อยก็จะใช้เวลามาก และเมื่อใช้ช่องปล่อยใหญ่จะใช้เวลาน้อยเพราะว่าถ้าช่องปล่อยมีขนาดใหญ่ก็จะ
ท าให้มีการติดขัดน้อยลงการไหลก็จะดียิ่งขึน้แต่ถ้าช่องปล่อยมีขนาดเล็กการติดขัดมากขึน้การไหลก็จะไม่ดี 
(Chukwu, & Akande, 2007) พวกเขาได้พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวัดมุมกองของวัสดุเม็ดที่ถูกน ามาใช้
ในทางอุตสาหกรรม ในการศึกษานีไ้ด้ท าการวัดขนาดของวัสดุเม็ดทัง้ก่อนและหลังได้รับความชืน้ ผลการใช้
เคร่ืองมือพบว่าในวสัดุต่างชนิดกนัจะมีความสงูของกองวสัดุต่างกนั ดงันัน้มมุกองจึงเป็นอตัราส่วนของความสงู
ของกองวสัดตุ่อเส้นผ่านศนูย์กลางของฐาน ทัง้นีว้สัดทุี่ผิวหยาบท าให้มีความสงูของกองน้อย ดงันัน้ขนาดมมุกอง
จึงน้อยตาม ในทางตรงกนัข้ามถ้า วสัดทุี่มีเรียบ วสัดจุะเรียงตวัได้ดี มีความสงูของกองและขนาดมมุกองมาก 

ดงันัน้ในการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเพื่อหาผลการไหล การพา ของวสัดเุม็ดในภาชนะรูปกรวยสอง
มิติ และเพ่ือหาผลของสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหว่างเม็ดแก้วกบัผนงัของภาชนะรูปกรวยสองมิติ โดยจะมี
ช่องปล่อยวสัดขุนาดต่าง ๆ ไว้ส าหรับปล่อยวสัดใุห้ตกลงมา แล้วท าการศกึษาการไหล การพาของวสัดุเม็ดที่ไหล
ผ่านช่องปล่อยของภาชนะรูปกรวย และศึกษาเวลา ความเร็วท่ีวสัดุใช้ในการไหล การพา ค่าสมัประสิทธ์ิของแรง
เสียดทาน โดยก าหนดเงื่อนไขในการทดลองเช่น ขนาดของช่องปล่อยวสัดทุี่มีขนาดต่างกนั ขนาดของมมุของช่อง
ปล่อยวสัดุท่ีต่างกนั และสมัประสิทธ์ิของพืน้ผิวด้านข้างของภาชนะท่ีต่างกนัจะส่งผลต่อการการไหลอย่างไรโดย
ใช้โปรแกรม Tracker 4.92 ในการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัทฤษฎีทางฟิสิกส์ เพื่อจะอธิบายกลไกทางกลศาสตร์ของ
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วสัดเุม็ด ซึง่ข้อมลูที่ได้สามารถน าไปเป็นแนวทางพฒันาระบบคดักรองผลผลิตทางด้านเกษตร  และอตุสาหกรรม
ต่อไป   
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
ผู้วิจยัจะศึกษาการไหล การพา การแยกของวสัดแุบบติดขดั และความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วกับค่า

สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานของวสัดเุม็ดในภาชนะ 2 มิติ ท่ีมีช่องปล่อยวสัดท่ีุมีขนาดต่างกนั ในการทดลองครัง้
นีใ้ช้โปรแกรม Tracker 4.92  เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ไม่มีลิขสิทธ์ิ ท่ีสามารถใช้วิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของส่ิงต่างๆ 
ครัง้ละเฟรม จากวีดีโอภาพเคล่ือนไหว ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลู และใช้โปรแกรม Origin 8 ในการสร้างกราฟ
และวิเคราะห์ข้อมลูพัฒนาโดย OriginLab Corporation  ซึ่งในการทดลองจะต้องมีการก าหนดตวัแปร คือ ตัว
แปรต้น ได้แก่ ขนาดของเม็ดแก้วที่ 5  มิลลิเมตร  ความกว้างของช่องปล่อยวัสดุที่ 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร 

ขนาดของมุม (θ) และพืน้ผิวด้านข้างของภาชนะ 2 มิติ ทัง้ 4 แบบ  ตัวแปรตาม ได้แก่ เวลา ( t) ความเร็ว (V) 
ระยะทางตามแนวแกน x และ ระยะทางตามแนวแกน y และสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน(µs) และตัวแปร
ควบคมุ ได้แก่ ระดบัความสงูของภาชนะคือ 0.11 เมตร     
  แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือแรงเสียดทานจลน์และแรงเสียดทานสถิต ฉะนัน้สมัประสิทธ์ิจึงแบ่งออกเป็น  
2  ชนิด  คือ  สมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานจลน์ จะคิดเมื่อวสัดุก าลงัเคล่ือนท่ี และสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานสถิตจะ
คิดเมื่อวสัดุก าลงัจะเร่ิมเคล่ือนท่ี  โดยทัว่ไป สมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานสถิตจะมากกว่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทาน
จลน์เสมอ เมื่อ  s   คือ สัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานสถิต  ,s maxf  คือ แรงเสียดทานสงูสุดระหว่างผิวสัมผัส 

(N) NF  คือ แรงกดตัง้ฉากของผิวสมัผัส (N) I  คือ โมเมนต์ความเฉ่ือย (kg.m2) a  คือ ความเร่ง (m/s2)  bR  
คือ รัศมีของวสัดทุรงกลม ดงันัน้การหาค่าสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานได้จากสมการ ดงันี ้
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โดยใช้พืน้ติดด้วยกระดาษทราย (Sandpaper) คือ กระดาษรูปแบบหนึ่งซึง่มีสารขดัถูติดหรือเคลือบอยู่บนหน้า
ของกระดาษ ใช้ส าหรับขดัพืน้ผิวของวสัดุอื่นเพื่อให้วสัดุนัน้เรียบ หรือขดัให้ชัน้พืน้ผิวเก่าหลุดออก หรือบางค รัง้
อาจท าให้พืน้ผิวขรุขระมากขึน้เพื่อเตรียมการติดด้วยกาว เป็นต้น 

  การศึกษาเวลาที่ใช้ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยก าหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่
แตกต่างกัน การทดลองได้ก าหนดขนาดของช่องปล่อยวสัดุที่ 2 , 3, 4 และ 5 เซนติเมตร ดงัภาพ 1 น าเม็ดแก้ว
ขนาด 5 มิลลิเมตร เรียงลงในภาชนะที่ก าหนดขนาดของช่องปล่อย ในการปล่อยวสัดุจนเต็ม แสดงดงัภาพที่ 2 
โดยวางเม็ดแก้วที่มีสีแตกต่างลงไปด้านบนสดุจ านวน 5 เม็ด วดัระยะห่างซ้าย-ขวาให้เท่ากัน ท าการปล่อยให้ตก
ลงมา ท าการทดลองทัง้ 2 ครัง้ น าผลการทดลองวิเคราะห์ผล 

การศึกษาความเร็วในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยก าหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่
แตกต่างกันการทดลองหาความเร็วในการไหลของวสัดุเม็ดโดยก าหนดขนาดของช่องปล่อยวสัดทุี่แตกต่างกันมี
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ขัน้ตอนการทดลอง ดงันี ้ก าหนดขนาดของช่องปล่อยวสัดทุี่ 2 เซนติเมตร น าเม็ดแก้วขนาด 5 มิลลิเมตร ใส่ลงใน
ภาชนะจนเต็ม  ท าซ า้ข้อ 2 แต่เปล่ียนขนาดของช่องปล่อยวสัดุที่ 3, 4 และ 5 เซนติเมตร ตามล าดับ น าผลการ
ทดลองวิเคราะห์ผล 

การศึกษาความเร็วในการไหลของวสัดเุม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานแตกต่างกัน
ในการไหลของวสัดุเม็ดโดยเพิ่มแรงเสียดทานด้านข้างของภาชนะมีขัน้ตอนการทดลอง ดงันี ้ก าหนดขนาดของ
ช่องปล่อยวสัดทุี่ 2 เซนติเมตร น าเม็ดแก้วขนาด 5 มิลลิเมตร เรียงลงในภาชนะที่ก าหนดขนาดของช่องปล่อยใส่
เม็ดแก้วจนเต็มโดยวางเม็ดแก้วที่มีสีแตกต่างลงไปด้านบนสดุจ านวน 5 ลกูโดยวดัระยะห่างซ้าย -ขวาให้เท่ากัน 
ท าการปล่อยให้ตกลงมา  ท าการทดลองซ า้ 5 ครัง้ และเพิ่มแรงเสียดทานด้านข้างของภาชนะ 2 มิติ (Zuriguel, 
et. al., 2003) คือ การทดลองแต่ละครัง้จะใช้ภาชนะสองมิติที่แตกต่างกัน โดยภาชนะที่ 1 ภายในภาชนะติด
กระดาษทรายเบอร์ 1, เบอร์ 2 และเบอร์ 3 ตามล าดบั น าผลการทดลองวิเคราะห์ผล โดยได้ออกแบบการภาชนะ
ที่ใช้ในการทดลองซึ่งจะเพิ่มแรงเสียดทานด้านข้างของภาชนะ 2 มิติ ดงัภาพที่ 2 และหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเร็วและค่าสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหว่างเม็ดแก้วกับผนังของภาชนะ 2 มิติ และศึกษาค่า
สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหว่างผนังกับเม็ดแก้ว ดงัภาพท่ี 3  ซึ่งสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทาน คือ อตัราส่วน
ของแรงกระท ากับน า้หนกัของวสัด ุดงันัน้ถ้าพืน้สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานเท่ากบั 1 หมายความว่า  ต้องออก
แรงขนาด 10 นิวตนั ผลกัน า้หนกัท่ีมีขนาด 10 กิโลกรัม แต่ถ้าพืน้นัน้ลดสมัประสิทธ์ิแรงเสียดทานให้เหลือเท่ากับ 
0.1 คณุจะออกแรงเพียง 1 นิวตนั ก็ท าให้น า้หนกัขนาด 10 กิโลกรัมเคลื่อนที่ได้ ดงันัน้ แรงเสียดทาน แปรตรงกับ
น า้หนกัถ้าน า้หนกัมากขึน้คุณจะต้องออกแรงเพิ่มขึน้ เพื่อชนะแรงเสียดทานที่เพิ่มขึน้ โดยใช้กระดาษทรายมีอยู่
หลายขนาด ซึง่ผู้วิจยัใช้กระดาษทรายในการทดลองทัง้หมด 3 ชนิด ดงันี ้กระดาษทรายเบอร์ 1 (No.1)  = 120 
particle/inch กระดาษทรายเบอร์ 2 (No.2)  = 40 particle/inch และกระดาษทรายเบอร์ 3 (No.3)  = 32 
particle/inch ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

ภาพที่ 1 แสดงขนาดของช่องปล่อยวสัด ุ
 

    
(1ก)  2 เซนติเมตร (1ข)  3 เซนติเมตร (1ค) 4 เซนติเมตร (1ง) 5 เซนตเิมตร 
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(2ก) ภาชนะรูปกรวย 2 มิต ิ (2ข) วสัดเุม็ดพืน้และวสัดบุกุรุก 

ภาพที่ 2 แสดงภาชนะรูปกรวย 
 

  
(3ก) ภาพวสัดเุมด็ไหลบนพืน้เอียง (3ข) พืน้เอียงติดด้วยกระดาษทราย 

ภาพที่ 3 การทดลองหาคา่สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหว่างผนงัภาชนะกบัเมด็แก้ว  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
            ผู้วิจยัได้ผลการทดลองวิถีการไหลแบบติดขดัของวสัดเุม็ดโดยการสร้างภาชนะสองมิติ แล้วปล่อยให้วสัดุ
เม็ดตกลงในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านช่องปล่อยวสัดุขนาดต่าง ๆ แล้วศึกษา เวลาและความเร็วที่ใช้
ในการไหลลงของวสัดเุม็ดในภาชนะ โดยแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้
       ผลของเวลาที่ใช้ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยก าหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุเม็ดที่
แตกต่างกันการศกึษาเวลาที่ใช้ในการไหลของวสัดเุม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยก าหนดขนาดช่องปล่อย (d) ในการ
ปล่อยวสัดุที่ 2, 3, 4, และ 5 เซนติเมตร โดยศึกษาการไหลของวัสดุเม็ด ในการทดลองนีจ้ะใช้เม็ดแก้วขนาด 5 
มิลลิเมตร เป็นวสัดพุืน้และเม็ดแก้วย้อมสีท่ีใช้เป็นวสัดบุกุรุกเพื่อศกึษาเงื่อนไขในการไหลและหาความสมัพนัธ์ระ
ว่างระยะทางและเวลา โดยใช้โปรแกรม Tracker version 4.92 ในการติดตามวสัดบุุกรุกได้ผลการศึกษา พบว่า
วสัดุบกุรุกและวสัดเุม็ดพืน้ก าลงัเคล่ือนที่ในภาชนะ 2 มิติ ที่มีความกว้างของช่องในการปล่อยที่แตกต่างกนั เกิด
การไหลของวสัดุที่เปล่ียนแปลงไปตามเวลา ซึ่งได้ผลของการเคล่ือนที่ของวสัดุบุกรุก ดังแสดงในภาพที่ 4  และ
เมื่อปล่อยให้วัสดุเม็ดไหลลงจากด้านบนของวัสดุเม็ดพื น้สู่ก้นของภาชนะที่มีขนาดช่องปล่อย คือ 2 , 3, 4, 5 
เซนติเมตร พบว่าเม็ดบกุรุกในแต่ละต าแหน่งจะใช้เวลาในการเคล่ือนท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งเม็ดบกุรุกที่อยู่จุดศูนย์กลาง 
(Center wall position) ของภาชนะ จะใช้เวลาในการไหลลงน้อยกว่าเม็ดที่อยู่ถัดไปด้านข้างซ้ายและขวา ซึ่ง
ต าแหน่งของเม็ดที่อยู่ด้านข้างทัง้สองข้างมีระยะทางการไหลไกลจากช่องปล่อยวสัด ุและจะท าให้ใช้เวลาในการ
ไหลมากกว่า ดงัแสดงในภาพท่ี 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 ตามเวลาของวสัดบุกุรุกเคลื่อนทีใ่นวสัดเุม็ดพืน้ขนาด 5 มิลลิเมตร ในภาชนะ 2 มติิ  (4ก) 

ช่องปล่อย 2 เซนตเิมตร  (4ข) ชอ่งปล่อย 3 เซนติเมตร  (4ค) ช่องปล่อย 4 เซนตเิมตร  (4ง) ช่องปล่อย 5 
เซนตเิมตร 
 
ผลการเปรียบเทียบหาความสมัพนัธ์ระหว่างระยะทาง (y-position) และเวลา (time) ของช่องปล่อยขนาด 

2,3,4 และ 5 เซนติเมตร จากการศึกษาการไหลของวสัดุเม็ด เพื่อศึกษาเงื่อนไขในการไหลของวสัดุเม็ดในภาชนะ 2 
มิติ  (Mankoc, et. al., 2007) การพา คือการส่งผ่านพลังงานขณะที่เกิดการไหลของวัสดุเม็ด โดยแสดงการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (y-position) และเวลา (time) ของช่องปล่อยขนาด 2 , 3, 4, 5 
เซนติเมตร โดยใช้โปรแกรม Tracker version 4.92 ในการติดตามวสัดบุกุรุก (Intruder Granular) ท่ีเคลื่อนที่ร่วมกบั
วสัดพุืน้ (bed granular) แสดงดงัภาพ (7ก)  พบว่าวสัดบุกุรุกในต าแหน่ง left และ right wall position 1 มีความชนั
ของกราฟน้อยที่สุด และวัสดุบุกรุกในช่องปล่อยขนาด 5  เซนติเมตร ใช้เวลาในการเคล่ือนที่น้อยที่สุด แต่ในช่อง
ปล่อยขนาด 4 เซนติเมตร, 3 เซนติเมตร ใช้เวลาในการเคล่ือนท่ีเพิ่มขึน้ และในช่องปล่อยขนาด 2 เซนติเมตร ใช้เวลา
ในการเคล่ือนที่มากที่สดุ แต่เวลาในการเคล่ือนที่ของวสัดุบุกรุกในต าแหน่ง left และ right wall position 1 จะน้อย
กว่าในต าแหน่ง left และ right wall position 2 ดังภาพ (7ข)  และ (7ค) พบว่าวัสดุบุกรุกในช่องปล่อยขนาด 2 
เซนติเมตร ใช้เวลาในการเคล่ือนท่ีมากกวา่ วสัดบุกุรุกในช่องปล่อยขนาด 3, 4 และ 5 เซนติเมตร ในต าแหน่ง center 
wall position ตามล าดบั 
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(5ก) d=2 เซนติเมตร (5ข) d= 3 เซนตเิมตร 

  
(5ค) d= 4 เซนติเมตร (5ง) d= 5 เซนติเมตร 

ภาพที่ 5 แสดงระยะทางและเวลาของวสัดเุม็ดเคลื่อนที่ลงผ่านช่องปล่อยที่ขนาดต่าง ๆ (h = 0.11 เมตร,          
Ø = 5 มิลลิเมตร) 
 
วสัดุบุกรุกใช้เวลาในการเคล่ือนที่น้อยกว่าในทุกต าแหน่งเพราะในต าแหน่งนีจ้ะมีความชันของกราฟ

มากที่สุดท าให้วัสดุบุกรุกใช้เวลาในการเคล่ือนที่น้อยที่สุด ท่ีช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร ท าให้วัสดุบุกรุกใช้
เวลาในการเคล่ือนท่ีน้อยที่สดุ และมีการเคลื่อนท่ีได้ดีที่สดุ  เมื่อศกึษาผลของเวลาและระยะทางการเคลื่อนท่ี (y-
position) ของวสัดบุกุรุก ได้วิเคราะห์ความเร็ว (v) ในโปรแกรม Tracker 4.92 และเปรียบเทียบกบัแต่ละต าแหน่ง
ของวสัดเุม็ดบกุรุก ดงัแสดงในภาพท่ี 6 พบว่า ความเร็วในการเคล่ือนท่ีลงของเม็ดบกุรุก ที่ต าแหน่งจดุศนูย์กลาง
ของภาชนะแต่ละขนาด จะมีความเร็วในการเคล่ือนที่มาก ซึ่งจะได้ว่าความเร็วในการเคล่ือนที่ของเม็ดแก้วที่
ต าแหน่งจดุศนูย์กลางของภาชนะจะมากกว่าความเร็วของเม็ดบุกรุกที่อยู่ถัดมาจากด้านข้างทัง้ซ้ายและขวาของ
จดุศูนย์กลางมีความเร็วลดลงตามล าดบัด้วยเช่นกัน เนื่องจากเม็ดบุกรุกที่อยู่ด้านซ้ายขวามีความชนัของกราฟ
น้อยกว่าเม็ดบุกรุกที่จุดศูนย์กลาง และที่ช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร  มีค่าความชันของกราฟมากกว่าช่อง
ปล่อยขนาด 4, 3 และ 2 เซนติเมตร ตามล าดบั ที่ขนาดของวสัดเุม็ดพืน้ 5 มิลลิเมตร 
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(6ก)  (6ข)  
ภาพที่ 6  แสดงการเคล่ือนท่ีของเม็ดบกุรุกขนาด 5 มิลลิเมตร ของช่องปล่อยขนาด 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร  

(6ก) แสดงเลขต าแหน่งพืน้ท่ีเร่ิมต้น (6ข) ความเร็ว (v) วสัดเุม็ดบกุรุก (Intruder Granular) 
 

 
 

(7ก)  (7ข)  

 
(7ค)  

ภาพที่ 7  การเปรียบเทียบระยะทาง (y-position) และเวลา (time) ของช่องปล่อยขนาด 2, 3, 4, 5 เซนตเิมตร 
(h= 0.11เมตร, (Ø = 5 มิลลิเมตร) (7ก) Left and Right wall position 1 (7ข) Left and Right wall 
position 2 (7ค) Center wall position 
 

ผลของความเร็วในการไหลของวสัดเุม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยก าหนดขนาดช่องปล่อยวสัดทุี่แตกต่างกัน 
ในการไหลของวสัดโุดยก าหนดขนาดของช่องปล่อยวสัดุแตกต่างกันท่ี 2, 3, 4 และ 5 เซนติเมตร และใช้เม็ดแก้ว
ขนาด 5 มิลลิเมตร เป็นวสัดเุม็ดพืน้ และใช้เม็ดแก้วย้อมสีเป็นวสัดบุกุรุก โดยใช้โปรแกรม Tracker version 4.92 
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ในการติดตามวสัดุบุกรุกได้ผลการศึกษา (Wang, & Ooi, 2015) ดงัแสดงในภาพที่ 8 พบว่าเม็ดแก้วย้อมสีที่จุด
ศนูย์กลางของภาชนะมีความเร็วมากที่สดุ ที่อยู่ถัดมาด้านข้างทัง้ซ้ายและขวาของจดุศูนย์กลาง โดยมีความเร็ว
ในการเคล่ือนที่ลดลงตามล าดับต าแหน่งที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง ซึ่งมีความเร็วและวิถีการไหลของวสัดุบุกรุกมี
ความใกล้เคียงกบัวสัดบุกุรุกในวสัดเุม็ดพืน้ 5 มิลลิเมตร ความเร็วที่ใกล้เคียงกันของวสัดบุุกรุกในแต่ละต าแหน่ง
จะมีวิถีในการเคล่ือนท่ีที่ต่างกัน และจากภาพที่ (9ก) พบว่าวสัดบุกุรุกในต าแหน่ง left และ right wall position 1 
มีความชนัของกราฟน้อยที่สุด และวัสดุบุกรุกในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร  มีความเร็วในการเคล่ือนที่มาก
ที่สดุ ในวสัดุเม็ดพืน้ขนาด 5 มิลลิเมตร และมีความเร็วในการเคล่ือนที่ลดลง เมื่อช่องปล่อยมีขนาดลดลง โดยมี
ความเร็วในการเคล่ือนที่น้อยที่สุด ที่ช่องปล่อยขนาด 2 เซนติเมตร แต่ความเร็วของวัสดุบุกรุกในต าแหน่ง left 
และ right wall position 1 จะน้อยกว่าในต าแหน่ง left และ right wall position 2 ดงัภาพที่ 10 พบว่าวสัดุบกุรุก
ในต าแหน่ง left และ right wall position 2 มีความชันของกราฟมากกว่าวัสดุบุกรุกในต าแหน่ง left และ right 
wall position 1 ในภาพที่ (9ข) จึงท าให้วัสดุบุกรุกมีความเร็วในการเคล่ือนที่มากกว่า และวัสดุบุกรุกก็จะมี
ความเร็วในการเคล่ือนที่ในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร  มากที่สุดแล้วลดลงในขนาดของช่องปล่อยในการ
ปล่อยที่ 4, 3 และ 2 เซนติเมตร ตามล าดบัเช่นเดียวกบัวสัดบุกุรุกในต าแหน่ง left และ right wall position 1 เมื่อ
ความชนัของกราฟมีค่ามากที่สดุจะท าให้วสัดุบกุรุกมีความเร็วในการเคลื่อนที่มากที่สดุ ดงัภาพที่ 10 พบว่าวสัดุ
บกุรุกในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร มีความเร็วในการเคล่ือนที่มากกว่า ในวสัดุเม็ดพืน้ขนาด 5 มิลลิเมตร ซึ่ง
ในต าแหน่ง center wall position วสัดบุุกรุกมีความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่าในทุกต าแหน่งและในต าแหน่งนี ้
จะมีความชนัของกราฟมากที่สดุ  ในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร  มีรูเปิดที่กว้างที่สดุท าให้วสัดุเคล่ือนที่ได้เร็ว
กว่าเป็นผลท าให้วสัดุบกุรุกมคีวามเร็วในการเคล่ือนท่ีมากที่สดุเนื่องจากที่ช่องปล่อยมีขนาดลดลง เป็นผลให้วสัดุ
มีการเคล่ือนที่ท่ีเบียดเสียดกนัมากกว่าช่องปล่อยที่ใหญ่กว่า เกิดการติดขดัและท าให้วสัดุไหลลงช้าที่สดุในช่อง
ปล่อยขนาดเล็ก สรุปได้ว่า ที่ช่องปล่อยวสัดุจะเคล่ือนที่ได้เร็วกว่าที่รูเปิดเล็กกว่าซึ่งขนาดของช่องปล่อยขนาด
ต่าง ๆ มีผลต่อความเร็วในการไหลของวสัดเุม็ด (Tewari, 2013) 
          การศึกษาความเร็วในการไหลของวสัดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ โดยเพิ่มแรงเสียดทานภายในของภาชนะ 2 
มิติ ในการไหลของวสัดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติ ในตอนที่ 2 พบว่าวสัดุจะมีการไหลที่เร็วที่สุดที่ช่องปล่อยขนาด 5 
เซนติเมตร และในต าแหน่ง center wall position วัสดุบุกรุกมีความเร็วในการเคล่ือนที่มากกว่าในทุกต าแหน่ง 
และในตอนนี ้เป็นการศึกษาผลของความเร็วที่เกิดขึน้โดยการเพิ่มแรงเสียดทานด้านข้างของภาชนะ 2 มิติ 
(Beverloo, Leniger, & Velde, 1961) ในช่องปล่อยวสัดุขนาด 2 เซนติเมตร โดยใช้โปรแกรม Tracker version 
4.92 ในการติดตามวสัดุบุกรุกได้ผลการศึกษา จากภาพที่ 10พบว่าวสัดุบุกรุกที่จุดศูนย์กลางของภาชนะที่เพิ่ม
แรงเสียดทานภายในภาชนะด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1 ที่มีความละเอียดมาก มีความเร็วมากที่ สุด และใน
ภาชนะเดียวกันต าแหน่งเม็ดบุกรุกที่อยู่ถัดมาด้านข้างทัง้ซ้ายและขวาของจุดศูนย์กลาง โดยมีความเร็วในการ
เคล่ือนที่ลดลงตามล าดับต าแหน่งที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง ซึ่งมีความเร็วและวิถีการไหลของวัสดุบุกรุกมีความ
ใกล้เคียงกับวสัดุบุกรุกในวสัดุเม็ดพืน้ 5 มิลลิเมตร และภาชนะที่เพิ่มแรงเสียดทานภายในภาชนะด้วยกระดาษ
ทรายเบอร์ 1 มีความเร็วที่สูงกว่าภาชนะที่เพิ่มแรงเสียดทานภายในภาชนะด้วยกระดาษทรายเบอร์ 2 และ 3 
ตามล าดบั เนื่องจากกระดาษทรายเบอร์ 1 มีความละเอียดมากกว่ากระดาษทรายเบอร์ 2 และ 3 ตามล าดบั ท า
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ให้มีการต้านการเคลื่อนท่ีทีน้่อยกว่าจึงส่งผลท าให้วสัดเุคลื่อนที่ได้เร็วกว่า แต่เมื่อเทียบกบัการทดลองในตอนท่ี 2 
ที่ช่องปล่อยในการปล่อยเดียวกัน พบว่ามีความเร็วช้ากว่าเนื่องจากตอนที่ 2 ผิวสมัผัสระหว่างเม็ดวสัดุกับผนัง
ของภาชนะมีค่าสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานน้อยหรือน้อยมากจึงท าให้วสัดุเคล่ือนที่ได้เร็วกว่า จากภาพทัง้ 3 
ภาพพบว่า ที่ต าแหน่ง Center wall position วสัดุมีความเร็วมากกว่าลองลงมาคือ ท่ีต าแหน่ง Left and Right 
wall position 2 และ Left and Right wall position 1 ตามล าดบั 

จากการทดลองได้ศึกษาปัจจยัที่ท าให้วสัดุเม็ดบุกรุกเคล่ือนที่ได้แตกต่างกันและศึกษาค่าสมัประสิทธ์ิ
ของแรงเสียดทานที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหลของวัสดุ ดังภาพที่ 11 พบว่าเป็นการทดลองเพื่อศึกษาค่า
สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหว่างผนงัภาชนะกับเม็ดแก้ว ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวสัดุเม็ดโดยให้วสัดเุม็ด
เคล่ือนที่บนกระดาษทราย ซึ่งกระดาษทรายที่ใช้ในการทดลองมี 3 ชนิด คือ กระดาษทรายเบอร์หนึ่ง สอง และ
สาม ได้ผลการทดลองแสดงดงัภาพท่ี 12 พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานถือว่าไม่เปล่ียนแปลงมีค่าความ
คาดเคล่ือนที่มีแนวโน้มไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากว่าเป็นพืน้ผิวสมัผสัเดียวกัน และกระดาษทรายมีผลท าให้
สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหว่างเม็ดแก้วกับเม็ดแก้วเปล่ียนไป เน่ืองจากเมื่อค่าสัมประสิทธ์ิของแรงเสียด
ทาน มีค่าน้อยวสัดุมีการเคล่ือนที่อิสระมากขึน้ ท าให้วสัดุมีความเร่งเพิ่มขึน้เป็นผลท าให้วสัดุมีความเร็วเพิ่มขึน้ 
แต่ในทางกลับกันเมื่อค่าสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน มีค่ามากวัสดุมีการเบียดเสียดกันเป็นผลท าให้วัสดุมี
ความเร่งลดลง ส่งผลให้วสัดมุีความเร็วลดลงด้วย 

  
(8ก) d=2 เซนติเมตร (8ข) d= 3 เซนตเิมตร 

  
(8ค) d= 4 เซนติเมตร (8ง) d= 5 เซนติเมตร 

ภาพที่ 8 แสดงเวลา (time) และความเร็ว (velocity)ในการเคล่ือนท่ีของเมด็แก้วย้อมสี ในเมด็แก้วขนาด            
5 มิลลิเมตร ที่ช่องปล่อยแตกต่างกนั (h= 0.11 เมตร, Ø = 5 มิลลิเมตร) 
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(9ก)  (9ข)  

ภาพที่ 9 แสดงเวลา (time) และความเร็ว (velocity) ในการเคลื่อนท่ีของวสัดบุกุรุกที่ต าแหน่ง (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) ในการเคล่ือนท่ีของเม็ดแก้วย้อมสีในเมด็แก้วขนาด         
5 มิลลิเมตร ที่ช่องปล่อย 2 เซนตเิมตร ทีแ่รงเสียดทานภายในแตกต่างกนั 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 วินาท ี (12ข) t = 2 วินาท ี (12ค) t = 5 วินาท ี

ภาพที่ 11 แสดงภาพการทดลองหาค่าสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหว่างผนงัภาชนะกบัวสัดเุมด็แก้วในเวลา 
0-5 วินาท ี

 
ภาพที่ 12  แสดงค่าของมมุ (angle) และคา่สมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน (d= 2 เซนตเิมตร , Ø = 5 มิลลิเมตร) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

  การศึกษาเวลาที่ใช้ในการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยก าหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่
แตกต่างกนัและก าหนดขนาดของเม็ดพืน้ท่ี 5 มิลลิเมตร ทกุ ๆ ความกว้างของช่องปล่อยวสัด ุพบว่า วสัดุเม็ดใน
แต่ละต าแหน่งจะใช้เวลาในการเคล่ือนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งวัสดุเม็ดที่อยู่จุดศูนย์กลาง (Center wall position) ของ
ภาชนะ จะใช้เวลาในการไหลลงน้อยกว่าเมด็ที่อยู่ถดัไปด้านข้างซ้ายและขวา ซึง่ต าแหน่งของเม็ดที่อยู่ด้านข้างทัง้
สองข้างมีระยะทางการไหลไกลจากช่องปล่อยวสัด ุและจะท าให้ใช้เวลาในการไหลมากกว่าตามล าดบั  
  การศกึษาความเร็วในการไหลของวสัดเุม็ดในภาชนะ 2 มิติโดยก าหนดขนาดของเม็ดแก้ว 5 มิลลิเมตร 
และก าหนดขนาดของช่องปล่อยวัสดุที่ 2 เซนติเมตร พบว่า วัสดุบุกรุกที่อยู่ศูนย์กลาง (center wall position) 
วสัดุบุกรุกมีความเร็วในการเคล่ือนที่มากกว่าในทุกต าแหน่งและในต าแหน่งนีจ้ะมีความชันของกราฟมากที่สุด 
และในช่องปล่อยขนาด 5 เซนติเมตร  มีรูเปิดที่กว้างที่สดุท าให้วสัดุเคล่ือนที่ได้เร็วกว่าเป็นผลท าให้วสัดุบุกรุกมี
ความเร็วในการเคล่ือนที่มากที่สดุ  การพามากขึน้ เนื่องจากที่ช่องปล่อยมีขนาดลดลง การพาลดลง เป็นผลให้
วสัดมุีการเคล่ือนท่ีที่เบียดเสียดกนัมากกว่าช่องปล่อยที่ใหญ่กว่า ท าให้วสัดไุหลลงช้าที่สดุในช่องปล่อยขนาดเล็ก 
สรุปได้ว่า ที่ช่องปล่อยวัสดุจะเคล่ือนที่ได้เร็วกว่าที่รูเปิดเล็กกว่าซึ่งขนาดของช่องปล่อยขนาดต่าง ๆ มีผลต่อ
ความเร็วในการไหลของวสัดเุม็ด 
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  การศกึษาผลของความเร็วที่เกิดขึน้โดยการเพิ่มแรงเสียดทานด้านข้างของภาชนะ 2 มิติ ในช่องปล่อย
วัสดุขนาด 2 เซนติเมตร พบว่าวัสดุบุกรุกที่จุดศูนย์กลางของภาชนะที่เพิ่มแรงเสียดทานภายในภาชนะด้วย
กระดาษทรายเบอร์ 1 มีความเร็วมากที่สดุ และในภาชนะเดียวกันต าแหน่งเม็ดบุกรุกที่อยู่ถัดมาด้านข้างทัง้ซ้าย
และขวาของจุดศูนย์กลางมีความเร็วในการเคล่ือนที่ลดลงตามล าดบั ต าแหน่งที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมีความเร็ว
มากท่ีสดุ และเมื่อศึกษาค่าสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทานท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวสัดุ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
ของแรงเสียดทานถือว่าไม่เปล่ียนแปลง ในพืน้ผิวสัมผัสเดียวกัน และกระดาษทรายมีผลท าให้สมัประสิทธ์ิของ
แรงเสียดทานระหว่างเม็ดแก้วกบัเม็ดแก้วเปล่ียนไป เน่ืองจากเมื่อค่าสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน มีค่าน้อยวสัดุ
มีการเคล่ือนที่อิสระมากขึน้ ท าให้วสัดุมีความเร่งเพิ่มขึน้เป็นผลท าให้วสัดุมีความเร็วเพิ่มขึน้ แต่ในทางกลบักัน
เมื่อค่าสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน มีค่ามากวสัดุมีการเบียดเสียดกันเป็นผลท าให้วสัดมุีความเร่งลดลง ส่งผล
ให้วสัดมุีความเร็วลดลงด้วย 
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บทคดัย่อ    

การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการ
เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเพียงครัง้เดียว (one-shot-Posttest-only Design) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของผู้ สอน ด้านส่ือ
ประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนกัศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน 
มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพิจารณาปัญหาการจดัการเรียนรู้รายด้านพบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 
มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านบคุลิกลกัษณะของผู้สอน มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย ด้านส่ือประกอบการสอน
และแหล่งการเรียนรู้ มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการวดัและประเมินผล มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย   

 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหา; การจดัการเรียนรู้; ฝึกประสบการณ์ฟิสิกส์    
 

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  
 

บทน า 
ในโลกปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อ

การศกึษาของไทย ท าให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างทัว่ถึงในปัจจบุนัด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
รวมทัง้การส่ือสารโทรคมนาคมที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม หรือโทรทศัน์ ท าให้การ
เรียนการสอนตามวิถีวัฒนธรรมแบบดัง้เดิมที่มีผู้ เรียนและผู้ สอนร่วมท ากิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียนได้ถูกเปล่ียนไป ผู้ เรียนกับผู้สอนไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่เดียวกัน จะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ก็คงยังติดต่อ
สมัพนัธ์กันได้ หรือแม้แต่ผู้ เรียนจะเรียนในเวลาใดก็ได้ จะทบทวนบทเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึน้ก่ี
ครัง้ก็ยังได้ ท าให้สามารถจดัการศึกษาได้อย่างทัว่ถึงมากยิ่งขึน้ (มวดี สิริปัญญาฐิติ, ศิริเพ็ญ ก าแพงแก้ว และ
จันทิมา จิรชูสกุล, 2559) ผู้ คนมีโอกาสและทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึน้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกล 
(Distance Education) และการเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ซึ่งวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่
ศึกษาธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้รอบตัว การค้นคว้าหาความรู้
ทางฟิสิกส์ท าได้โดยการสังเกตการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลกัการหรือ
กฎ ความรู้เหล่านีส้ามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือท านายส่ิงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และ
ความรู้นีส้ามารถน าไปใช้เป็นพืน้ฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์นัน้เป็นวิชาที่ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในมธัยมตอนปลายมีปัญหา
กันมากที่สุด เพราะหลาย ๆ คนไม่รู้วิธีการเรียนที่ถูกต้อง จึงท าให้ไม่เข้าใจฟิสิกส์ และรู้สึกว่าฟิสิกส์นัน้ยาก 
เนื่องจากเน้นการค านวณ ตลอดจนการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นทักษะกระบวนการคิดค านวณมากเกินไป และ
เชื่อมโยงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ (มนสั บุญประกอบ, 2538)ดงันัน้จะต้องมีการปรับปรุง
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้ เรียนแต่ละคนมีพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเดิมเก่ียวกบัฟิสิกส์ ถ้าเป็นพืน้
ฐานความรู้ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ผู้สอนจะต้องรีบแก้ไขข้อมูล แนวคิดหรือความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกรอบ
ความคิดที่ถูกต้องและสามารถจดัระบบเพื่อไม่ให้ผู้ เรียนย้อนกลบัไปสู่พืน้ฐานและแนวความคิดเดิมในภายหลงั 
หากการเรียนการสอนในห้องเรียนสามารถเชื่อมโยงกับพืน้ฐานเดิมเหล่านัน้ ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 
รวมทัง้สามารถประยุกต์ไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ ได้ และจดักิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์จากส่ิงรอบตวัที่รู้อยู่
แล้วท าให้ผู้ เรียนจดจ าความคิดรวบยอดได้นานขึน้ สามารถเชื่อมโยงความเก่ียวเนื่องของเนือ้หาในหวัข้อที่เรียน
ผ่านมาแล้วกับหัวข้อต่อ ๆ ไปได้ง่ายขึน้ มีอิสระในการเรียนอย่างสนุกสนาน มีความมั่นใจเพิ่มขึน้ กล้าแสดง
ความคิดเห็น และมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเห็นในชีวิตประจ าวนัอย่างวิทยาศาสตร์ (อิรฟัน หะยีมะ, 2560) การ
เรียนรู้ฟิสิกส์ที่ผ่านมา ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและการอธิบายให้นกัเรียนฟังและ จดตามเนือ้หา ท า 
ให้นกัเรียนไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีความมัน่ใจในตนเองไม่กล้าแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้พบว่านกัเรียน
ไม่สามารถเร่ิมต้นการแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเองและไม่มีขัน้ตอนของการแก้โจทย์ปัญหาที่ถูกต้องเพียงพอ ใน
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การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนแต่ละครัง้ จะเปิดดูตัวอย่างโจทย์ที่เคยท าผ่านมาหรือตัวอย่างที่คล้ายกันจาก
หนงัสือแล้วท าตาม การแก้ปัญหาไม่ได้เกิด จากการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเอง ท าให้ไม่มีทกัษะในการแก้โจทย์
ปัญหา และไม่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้เพราะนกัเรียนไม่กล้าที่จะคิดแก้ปัญหาเอง การจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้เรียนกลวิธีหรือยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหา รวมทัง้ได้ฝึกคิดซึง่ถือได้ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้หลกัทางฟิสิกส์ (อุษา คงทอง, 2553, น. 7-58,น.139-
148)การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นกัศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่จะช่วยให้ทราบถึงสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ของนักศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึน้ (ศุภมาศ กุลตังวัฒนา, อนันต์ ปานศุภวัชร, และ วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554) 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเป็นแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงหลกัสตูร การสอนและเทคนิคการสอน บุคลิกลกัษณะผู้สอน ส่ือประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
และการวดัและประเมินผล   โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 จ านวน  43 คน  รวมทัง้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากรที่
เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดศักยภาพและคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านอย่างเหมาะสม  (สุระ วุฒิพรหม, 
2549) ซึ่งจะส่งผลให้นกัศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางไปสู่การสร้างและวิเคราะห์ทางเลือก
อย่างหลากหลาย และตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีคุณภาพ มีเหตุผลและสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ของนกัศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ของนกัศกึษาพบระหว่างการทดลองสอน ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้  ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนด
กลุ่มตวัอย่าง  คือนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมหาวิทยาลยั สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่  จ านวน 43 คน ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ขัน้ตอนที่ 2 สร้างเคร่ืองมือใน
การวิจยั เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามของนกัศกึษาเก่ียวกับสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนกัศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ ปีการศกึษา 2562  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) 5 ระดบั โดย
น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมิน (IOC)  และขัน้ตอนที่ 3 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามไปใช้กลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (อัซมัต ลู
โบะเด็ง, 2558) 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ของนกัศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ส าหรับการการจดัการ
เรียนการรู้วิชาฟิสิกส์ 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของผู้ สอน ด้านส่ือ
ประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล  ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามเร่ือง “สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของนกัศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ านวน 43 ชดุ และได้น าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมลูใน
ภาพประกอบความเรียง  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัต่อไปนี ้
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดก าลงัศกึษาในชัน้ปีที่ 4 จ านวน 
43 คน มีการเข้าสอนต่อภาคการศึกษาทัง้หมด น้อยกว่า 80% วิธีสอนในวิชาฟิสิกส์  ส่วนมากใช้วิธีบรรยาย/
ถาม-ตอบ และจ านวนห้องเรียน/จ านวนผู้ เรียน มากที่สุด คือ 1/21-30 จ านวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 39 ดัง
ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมลูสถานภาพพืน้ฐานของนกัศกึษาที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
                                           
                                   

ชาย 
หญิง 
รวม 

16 
27 
43 

37.20 
62.80 
100 

ชัน้ปี 
                                                

4                                                                                 
รวม 

43 
43 

100 
    100 

การเข้าสอนต่อราย 
ภาคการศกึษา                    
                                           
                                   

มากกวา่ 80 % 
80 % 
น้อยกวา่ 80 % 
รวม 

- 
- 

43 
43 

- 
- 

100 
     100 

วิธีสอนในวชิาฟิสิกส ์
                                            
                                            
                                            

ฝึกปฏิบตัิในชัน้เรียน 
ศกึษาด้วยตนเอง 
บรรยาย ถาม-ตอบ 
ฝึกท าแบบฝึกหดั 

33 
25 
40 
29 

76.74 
58.14 
93.02 
67.44 

จ านวนห้องเรียน/ 
จ านวนผู้เรียน 

1 : 10-20 
1 : 21-30 
 1 : 31-40 
1 : 41-50 
รวม 

14 
17 
11 
2 
43 

32.56 
39.53 
25.58 
4.65 
100 
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 จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ทัง้ 4 ด้าน พบว่า ภาพรวมของปัญหาการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบั 
2 มีปัญหาน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.93 (SD=0.76)  เมื่อพิจารณาปัญหาการจดัการเรียนรู้รายด้านพบว่า ด้านการสอน
และเทคนิคการสอน มีค่าเฉล่ีย 2.59 (SD=0.76) มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านบุคลิกลกัษณะของผู้สอน  
มีค่าเฉล่ีย 2.29 (SD=0.77) มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย ด้านส่ือประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 
2.51 (SD=0.78) มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการวดัและประเมินผล  มีค่าเฉล่ีย 2.16 (SD=0.74) มี
ปัญหาอยู่ในระดบัน้อย   ดงัภาพที ่1    

 
ภาพที่ 1 ค่าเฉล่ียสภาพการจดัการเรียนรู้ 

 
 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.59 (SD=0.76) เร่ืองที่มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปัญหามากที่สดุ คือ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นให้ค าแนะน าและรับ
ฟัง มีค่าเฉล่ีย 4.65 (SD=0.81)  รองลงมา คือ ใช้วิธีสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเนือ้หาวิชานัน้ ๆ เพื่อผู้ เรียน
เข้าใจง่ายขึน้ มีค่าเฉล่ีย 3.70 (SD=0.76)  สามารถถ่ายทอดความรู้และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ที่ทนัสมัยเก่ียวกับ
เร่ืองที่สอน เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับข้อมลูที่ทนัสมยัสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัไ ด้  มีค่าเฉล่ีย 2.37 (SD=
0.87) สามารถกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียน มีค่าเฉล่ีย 2.28(SD=0.77)  
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิดค้นหาเหตผุลความเป็นไปของสิ่งที่เรียน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากต าราหรือค าบอกเล่าอย่าง
เดียว มีค่าเฉล่ีย 2.14(SD=0.80)  แจ้งจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ เกณฑ์การวดัและประเมินผลการสอน มีค่าเฉล่ีย 
1.93(SD=0.70)  ค านึงถึงความแตกต่างของผู้ เรียน ในด้านวัย ประสบการณ์เดิมและความแตกต่างระหว่าง
บคุคลมีค่าเฉล่ีย 1.86(SD=0.71) ตามล าดบั ซึง่เร่ืองที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปัญหาต ่าที่สดุ คือ วางแผนการสอน
อย่างเป็นระบบและเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 1.78(SD=0.65)  ดงัภาพที ่2   
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ภาพที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการสอนและเทคนิคการสอน 
 
ด้านบุคลิกลกัษณะของผู้สอน มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.29(SD=0.77)  เร่ืองที่มีค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมากที่สุด คือ รับฟังความต้องการของนักเรียนและมีความเสมอภาคกับผู้ เรียนทุกคน มีค่าเฉล่ีย 
3.72(SD=0.71)  รองลงมา คือ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ เรียน 3.14(SD=0.70)   มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความมีวินยัในตนเอง ในการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 2.00(SD=0.79) รับฟังปัญหาในการ
เรียนของผู้ เรียนและเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่ดี มีค่าเฉล่ีย 1.72(SD=0.77) เข้าสอนตรงเวลาและเลิกสอนตรงเวลา มี
ค่าเฉล่ีย 1.60(SD=0.90) ตามล าดบั ซึง่เร่ืองที่มีค่าเฉล่ียระดบัปัญหาต ่าที่สดุ คือ แต่งกายสุภาพ มีบคุลิกภาพท่ีดี
และวางตวัเหมาะสมต่อการเป็นผู้สอน มีค่าเฉล่ีย 1.53 (SD=0.77)  ดงัภาพที ่3   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านบคุลิกลกัษณะของผู้สอน 
  

ด้าน ส่ือประกอบการสอนและแหล่งการเรียน รู้ มี ปัญหาอยู่ ในระดับปานกลาง มีค่า เฉ ล่ีย 
2.51(SD=0.78)   เร่ืองที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่ือ/เอกสารการสอนของท่านมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ท าให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนือ้หาได้ดีขึน้ มีค่าเฉล่ีย 4.05 (SD=0.75) รองลงมา คือ มี
ห้องปฏิบัติการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ทันสมัยเพียงพอกับจ านวนผู้ เรียนและเหมาะสมกับเนือ้หา มี

1.78 1.93

3.7

2.37
2.28

4.65

1.86
2.14
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ค่าเฉล่ีย 2.44(SD=0.98)  ใช้ส่ือเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการสอน มีค่าเฉล่ีย 2.07(SD=0.74)  มี
ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพียงพอกับจ านวนผู้ เรียนและเหมาะสมกับเนือ้หามี
ค่าเฉล่ีย 2.00(SD=0.79) ตามล าดับ ซึ่งเร่ืองที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุด  คือ  ใช้ส่ือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน สอดคล้องกบัเนือ้หาที่สอน มีค่าเฉล่ีย 1.98(SD=0.64)  ดงัภาพที ่4    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านส่ือประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
 
ด้านการวดัและประเมินผล มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.39(SD=0.76)  เร่ืองที่มีค่าเฉล่ีย อยู่

ในระดับมากที่สุด คือ มีการทบทวนเนือ้หา หรือเฉลยข้อสอบ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจมากขึน้  มีค่าเฉล่ีย 
3.72(SD=0.67)  รองลงมา คือ ท่านมีการก าหนดการวดัและการประเมินผลตรงตามวตัถุประสงค์  มีค่าเฉล่ีย 
2.02(SD=0.77)  มีการแจ้งผลการสอบให้ผู้ เรียนทราบหลงัจากการสอบทุกครัง้ มีค่าเฉล่ีย 1.98(SD=0.86)  มี
การวดัและประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉล่ีย 1.86(SD=0.68) แจ้งให้
ผู้ เรียนทราบถึงแนวทางการสอบล่วงหน้า มีค่าเฉล่ีย 1.74(SD=0.69) ตามล าดบั ซึ่งเร่ืองที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
น้อยที่สดุ คือ ประเมินผลการเรียนอย่างยตุิธรรม มีค่าเฉล่ีย 1.63(SD=0.79)  ดงัภาพที ่5  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านการวดัและประเมินผล 
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สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ส าหรับการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ของ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดก าลงัศกึษาในชัน้ปีที่ 4 จ านวน 43 คน มีการเข้าสอนต่อภาคการศกึษาทัง้หมด น้อย
กว่า 80% วิธีสอนในวิชาฟิสิกส์  ส่วนมากใช้วิธีบรรยาย/ถาม-ตอบ และจ านวนห้องเรียน/จ านวนผู้ เรียน มากที่สดุ 
คือ 1/21-30 จ านวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 39 ซึ่งความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ทัง้ 4 ด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉล่ีย 
2.93 (SD=0.76)  เมื่อพิจารณาปัญหาการจัดการเรียนรู้รายด้านพบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มี
ค่าเฉล่ีย 2.59 (SD=0.76) มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุคลิกลกัษณะของผู้สอน มีค่าเฉล่ีย 2.29 (SD=
0.77) มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านส่ือประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 2.51 (SD=0.78) มี
ปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการวดัและประเมินผล  มีค่าเฉล่ีย 2.16 (SD=0.74) มีปัญหาอยู่ในระดบั
น้อย 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
           สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ของ
นกัศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ ส าหรับการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนกัศกึษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 43 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามสภาพ
ปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาวิชาฟิสิกส์  4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลกัษณะของ
ผู้สอน ด้านส่ือประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจยัพบว่าสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ของนกัศึกษา 
สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบั 2 มีปัญหาน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.93 
(SD=0.76)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลกัษณะของผู้สอน ด้านส่ือประกอบการสอน
และแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล เมื่อพิจารณาปัญหาการจดัการเรียนรู้รายด้านพบว่า ด้าน
การสอนและเทคนิคการสอน มีค่าเฉล่ีย 2.59 (SD=0.76) มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านบคุลิกลกัษณะของ
ผู้สอน มีค่าเฉล่ีย 2.29 (SD=0.77) มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านส่ือประกอบการสอนและแหล่งการเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ีย 2.51 (SD=0.78) มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านการวดัและประเมินผล  มีค่าเฉล่ีย 2.16 (SD=
0.74) มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย จากการวิจยัผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ จากความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการ
เตรียมความพร้อมในการสอนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของนกัศกึษา คือ การพฒันา
ตนเองและสถานศกึษาส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพมผีลต่อการจดัการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ของนกัศกึษา ต้องการ
การสนบัสนนุต่ออาจารย์นิเทศ ครูพี่เลีย้ง ตลอดจนผู้บริหารสถานศกึษาควรมีกิจกรรมพฒันาเทคนิคการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีในการสอน เพื่อให้นกัศกึษามีการพฒันาตนเองให้อยู่ในระดบัสงูขึน้ และควร
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จัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนอย่างไม่มีข้อจ ากัดและเกิดเจตคติที่ดีกับการใช้ส่ือเทคโนโลยี นอกจากนี ้
นกัศกึษา ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นิเทศควรมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัในแต่ละด้าน ในรูปแบบ PLC เพื่อให้นกัศกึษา
ได้มีการพฒันาความรู้ในแตล่ะด้านของตนเองอยา่งหลากหลาย และสามารถน าไปจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคดัย่อ    

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้ สอนรายวิชา
ฟิสิกส์ที่จดัการเรียนรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตจงัหวดัเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจ านวน 16 คน การเก็บ
ข้อมลูในครัง้นีน้ัน้ทางผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งในแบบสอบถามได้ก าหนดเป้าหมายในการศึกษาจ านวน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล ผลการวิจยั
พบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ
มาก และด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ครูฟิสิกส์มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.50) 

ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.39) 

ด้านการวัดและประเมินผลครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ครูฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชัน้มากที่สุด 

( =3.94) 
 
ค าส าคัญ :  สภาพปัญหา; การจดัการเรียนรู้;  ฟิสิกส ์
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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 
 

บทน า 
ในปัจจบุนัสงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงดงักล่าวที่เกิดขึน้

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในสงัคมแล้วยงัส่งผลกระทบต่อระบบการศกึษาด้วย 
เนื่องจากการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการ ซึ่งมี
ความส าคญัต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ท าให้ประเทศไทยต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลก จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ตามมาตรา 22 (สปุราณี นพไธสง, 2537) ก าหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลกัผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัที่สดุ กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ นอกจากนัน้ตาม มาตรา 24(5) ได้ก าหนดรายละเอียดของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ สอน
สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ (กรมวิชาการ, 2546) รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของการบวนการเรียนรู้ ทัง้นีผู้้สอนและ
ผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และในหลักสูตร



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

33 

 

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการ
จดัการ กระบวนการวิจยัและกระบวนการพัฒนาลกัษณะนิสยั โดยจดัการเรียนรู้ในลกัษณะองค์รวม (กานต์รวี 
บุษยานนท์, 2546) อีกทัง้ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมองเน้นให้ความส าคญัทัง้ความรู้และคณุธรรมจากที่กล่าวมา
จะเห็นว่าการจดัการศกึษาระดบัชาติได้มีแนวทางเด่นชดัที่สนบัสนนุการจดัการเรียนรู้ที่เน้นพฒันาผู้ เรียนให้เต็ม
ศกัยภาพ และใช้แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทัง้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ตระหนักได้ว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้การพัฒนาผู้ เรียนมีศักยภาพใน
เนือ้หาฟิสิกส์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 ในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยจะมีผู้น าในการจัดการเรียนรู้นั่นคือ ครูผู้สอน ครูจึง
จ าเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการเชื่อมโยงความรู้ของนกัเรียนกับชีวิตจริงโดยใช้การสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ (เจตน์สฤษฎ์ิ สงัขพนัธ์, เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ, 2558) รวมทัง้การวัด
และการประเมินผลที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื อ้หา (ทองคูณ หงส์พันธุ์ , 2542)  และ
ความสามารถของครู ครูมีปัญหาคือ ต้องสอนหรือทบทวนคณิตศาสตร์ที่ใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนการสอนวิชา
ฟิสิกส์ภาคค านวณในเวลาจ ากดั สอนไม่จบตามเนือ้หาในหลกัภายในเวลาที่ก าหนด ต้องสอนเนือ้หาการค านวณ
เพิ่มเติมจากในบทเรียนเพื่อช่วยนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแสดงตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์ให้
นักเรียนดูได้ไม่เพียงพอและต้องใช้เวลามากกว่าก าหนดเพื่ออธิบายเนือ้หาที่ยากใ ห้นักเรียนเข้าใจ (สุปราณี 
นพไธสง, 2537) ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัจึงสนใจถงึสภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนว่าครูผู้ สอนวิชาฟิสิกส์ประสบปัญหาในด้านใดบ้าง โดยใช้
แบบสอบถามสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัด
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูการศกึษา ซึง่เคร่ืองมือในการวิจยัมีทัง้หมด 2 ตอน ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครู
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาในการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีขอบเขตในการศึกษา 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลโดย
สอบถามจากครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ จ านวน16 คน ของโรงเรียนในเขตจงัหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน จ านวน 16 
โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีประโยชน์ในการวิจัยในด้านด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผล นอกจากสภาพปัญหาในแต่ละด้านดงักล่าวครูฟิสิกส์ยงัมีปัญหาที่เก่ียวข้อกับ
การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนเกิดทกัษะในศตวรรษที่ 21 หรือไม่ เพื่อจะน าผลที่ได้มาเป็นข้อมลูในการ
พัฒนาบุคลากรทางการจัดการเรียนสอนวิชาฟิสิกส์ในด้านต่าง ๆ ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
จงัหวดัเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจงัหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอนวิชา
ฟิสิกส์ จ านวน 16 คน ของโรงเรียนในเขตจงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 10 โรงเรียนและจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวน 6 
โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งการวิจัยมีขัน้ตอน ดังนี ้ขัน้ตอนที่ 1 ผู้ วิจัยศึกษา ค้นคว้างานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ของวิชาต่าง ๆ (น า้ฝน โชติงาม, 2545) ขัน้ตอนที่ 2 ผู้วิจยั
สร้างเคร่ืองมือส าหรับการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเร่ือง สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากนัน้ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปประเมินความสอดคล้องโดยผู้ เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ใช้ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (พิศิษฐ ตณัฑวณิช และพนา จินดาศรี, 2561) ซึง่ในตอนท่ี 1 ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 และในตอนที่ 2 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.93 หมายความว่า
แบบสอบถามในฉบบันีใ้ช้ได้เพราะมีค่าดชันีความสอดคล้องมากกว่า 0.5  (ธุมวดี สิริปัญญาฐิติ, ศิริเพ็ญ ก าแพง
แก้ว และจนัทิมา จิรชสูกลุ, 2559) ขัน้ตอนที่ 3 ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องไปใช้
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และขัน้ตอนที่ 4 ผู้วิจยัท า
การวิเคราะห์ผลโดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สมยศ แซ่โต๋ว. 2556) 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

              การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตจงัหวดั
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน มีผลการวิจยัทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
ด้านการวดัและประเมินผล ดงัแสดงในตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ด้านการวัด
และประเมินผลมีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ 3.74 รองลงมาคือด้านการสอนและเทคนิคการสอนมีค่าเฉล่ียคือ 3.50 
และด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.39 จากตารางสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ครูผู้สอนในรายวิชา
ฟิสิกส์มีปัญหาในด้านการวดัและประเมินผลมากที่สดุ ซึง่ในประชากรกลุ่มตวัอย่างจะพบว่ามีปัญหาด้านการวดั
และประเมินผลคล้ายคลงึกนั 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 

สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  S.D. แปลผล 
1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 3.50 0.18 น้อย 
2. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 3.39 0.12 น้อย 
3. ด้านการวดัและประเมินผล 3.74 0.13 น้อย 
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สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์ 
มีปัญหาในการใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือเทคนิควิธีที่ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากที่สดุ ซึ่งมีค่าเฉล่ียคือ 
4.03 รองลงมาคือปัญหาการบรูณาการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียคือ 3.82  ดงั
แสดงในตรารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกสด้์านการสอน

และเทคนิคการสอน 
สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  S.D. แปลผล 

ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 
1. สอนตรงตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ 

 
3.42 

 
1.39 

 
ปานกลาง 

2. สอนได้ครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ 3.55 1.30 มาก 
3. จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้ เรียนในด้านความรู้ 3.36 1.17 ปานกลาง 
4. จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้ เรียนในด้านกระบวนการ 3.64 0.96 มาก 
5. จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้ เรียนในด้านจิตวิทยาศาสตร์ 3.27 1.02 ปานกลาง 
6. มีการน าเข้าสู่บทเรียนได้น่าสนใจและตรงประเด็น 3.33 1.00 ปานกลาง 
7. ใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการคิด 3.42 1.01 ปานกลาง 
8. ใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการกลุ่ม 3.27 1.09 ปานกลาง 
9. ใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสมัพนัธ์กบัครูและเพื่อน 3.52 0.81 มาก 
10. มีการบรูณาการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 3.82 1.08 มาก 
11. มีการบรูณาการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 3.79 0.95 มาก 
12. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือเทคนิควิธีที่ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 4.03 1.42 มาก 
13. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเอง 3.27 1.14 ปานกลาง 
14. มีการสรุปบทเรียนได้ครอบคลมุสาระที่เรียน 3.33 1.20 ปานกลาง 

 
สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์ มี

ปัญหาในเร่ืองของส่ือ-อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบตัิจริงมากที่สดุ มีค่าเฉล่ียคือ 3.82 และ
รองลงมาคือมีปัญหาในเร่ืองของส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้ส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัวิธี
แสวงหาความรู้ มีค่าเฉล่ียคือ 3.58 ดงัแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ด้านส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ 

สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  S.D. แปลผล 
ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ให้เนือ้หาสาระที่ถกูต้อง 

 
3.15 

 
0.92 

 
ปานกลาง 

2. มีส่ือ-อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนทกุคนได้ลงมือปฏิบตัิจริง 3.82 1.05 มาก 
3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู 3.21 0.95 ปานกลาง 
4. ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสื่อส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 3.18 0.94 ปานกลาง 
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียน
รู้จกัวิธีแสวงหาความรู้ 

3.58 1.03 มาก 

 
นอกจากนัน้สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ด้านการวดัและประเมินผล ครูผู้สอนในรายวิชา

ฟิสิกส์ มีปัญหาการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชัน้มากที่สุด มีค่าเฉล่ียคือ 3.94 
รองลงมามีปัญหาในเร่ืองของการประเมินครอบคลมุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ด้านกระบวนการ และการประเมิน
ครอบคลมุวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ด้านจิตวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคือ 3.91 ดงัแสดงในตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ด้านการวดั

และประเมินผล 
สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  S.D. แปลผล 
ด้านการวดัและประเมินผล 
1. การประเมินครอบคลมุวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ 

 
3.48 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

2. การประเมินครอบคลมุวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ด้านกระบวนการ 3.91 0.77 มาก 
3. การประเมินครอบคลมุวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 3.91 0.79 มาก 
4. มีการประเมินระหว่างการท ากิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบตัิงาน 3.58 0.82 มาก 
5. มีการประเมินผลงานท่ีผู้ เรียนสร้างขึน้ 3.64 0.75 มาก 
6. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชัน้ 3.94 0.76 มาก 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทัง้ในด้านการสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวัดและ

ประเมินผล ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาทัง้สามด้านอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดงันี ้
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ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 
ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( =3.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูสอนวิชาฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือ

เทคนิควิธีที่ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากที่สดุ ( =4.03) รองลงมาเป็นปัญหาเก่ียวกับการบูรณาการ

เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.82) การบูรณาการ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก  ( =3.79) การจดัการเรียนการ

สอนเพื่อพฒันาผู้ เรียนในด้านกระบวนการมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ( =3.64) สอนได้ครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์

ที่ตัง้ไว้มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ( =3.55) การใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสมัพันธ์กับครู

และเพื่อนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.52) สอนตรงตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้และการใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้

ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการคิดมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.42) การจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พฒันาผู้ เรียนในด้านความรู้มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.36) มีการน าเข้าสู่บทเรียนได้น่าสนใจและตรง

ประเด็นและมีการสรุปบทเรียนได้ครอบคลุมสาระที่เรียนมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.33) ส่วนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้ เรียนในด้านจิตวิทยาศาสตร์ ใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการกลุ่มและการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเองมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

( =3.27) เป็นส่ิงที่ครูฟิสิกส์มีปัญหาน้อยที่สดุในด้านการสอนและเทคนิคการสอน  
 

ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

( =3.39) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับการมีส่ือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้

ผู้ เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากที่สดุ ( =3.82) รองลงมาเป็นปัญหาเก่ียวกับส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.58) การ

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.21) ผู้ เรียนได้

เรียนรู้จากสื่อส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.18) ส่วนการให้เนือ้หาสาระที่ถกูต้องมี

ปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.15) เป็นส่ิงที่ครูฟิสิกส์มีปัญหาน้อยที่สดุ  
 

ด้านการวดัและประเมินผล 
ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมิน

ตนเองและเพื่อนร่วมชัน้มากที่สดุ ( =3.94) รองลงมาเป็นปัญหาเก่ียวกับการประเมินครอบคลุมวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ด้านกระบวนการและการประเมินครอบคลมุวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ด้านจิตวทิยาศาสตร์มีปัญหาอยู่ใน

ระดบัมาก ( =3.91) เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมีความเหมาะสมกบัวิธีการประเมินมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก 

( =3.85) มีการประเมินผลงานที่ผู้ เรียนสร้างขึน้และมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
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( =3.64) มีการประเมินระหว่างการท ากิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบตัิงานมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ( =3.58) 

ส่วนการประเมินครอบคลมุวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.48) เป็นส่ิงที่
ครูฟิสิกส์มีปัญหาน้อยที่สดุในด้านการวดัและประเมินผล 
          ดงันัน้จากผลการวิจยั พบว่า ทัง้ในด้านการสอนและเทคนิคการสอนและด้านการวดัและประเมินผล ครู
ฟิสิกส์มีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ด้านการวดัและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( =3.74) 

ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.50) ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ( =3.39) 

ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูสอนวิชาฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือเทคนิควิธีที่ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง

มากที่สดุ ( =4.03) มีความแปรปรวนคือ 1.42  หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหาที่มีความแตกต่าง
กนัค่อนข้างมาก ซึ่งครูบางโรงเรียนจะพบปัญหาในระดบัมากแต่บางโรงเรียนพบปัญหาในระดบัน้อย เมื่อเฉล่ีย
แล้วก็พบว่าปัญหาในเร่ืองของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือเทคนิควิธีการสอนก็ยงัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ

การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้พบปัญหาอยู่ในระดบัมาก ( =3.82) มี
ความแปรปรวนคือ 1.08 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหา
นีอ้ยู่ในระดับมาก การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมพบปัญหาอยู่ในระดับ

มาก ( =3.79) มีความแปรปรวนคือ 0.95 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกนั ซึง่โดยเฉล่ีย
แล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้ เรียนในด้านกระบวนการ พบปัญหาอยู่

ในระดบัมาก ( =3.64) มีความแปรปรวนคือ 0.96 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน ซึ่ง
โดยเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก การสอนได้ครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ พบปัญหาอยู่ในระดบั

มาก ( =3.55) มีความแปรปรวนคือ 1.30 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหาที่มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ซึง่ครูบางโรงเรียนจะพบปัญหาในระดบัมากแต่บางโรงเรียนพบปัญหาในระดบัน้อย เมื่อเฉล่ียแล้ว
ก็พบว่าปัญหาอยู่ในระดบัมาก การใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสมัพนัธ์กบัครูและเพื่อน พบ

ปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.55) มีความแปรปรวนคือ 0.81 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานี ้
คล้ายกัน ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก การสอนตรงตามวตัถุประสงค์พบปัญหาอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( =3.42) มีความแปรปรวนคือ 1.39 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหาที่มีความแตกต่าง
กันมาก เมื่อเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดับปานกลาง การใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดพบปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.42) มีความแปรปรวนคือ 1.01 หมายความว่า ครูในแต่
ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกนั เมื่อเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง การจดัการเรียนการสอนเพื่อ

พฒันาผู้ เรียนในด้านความรู้พบปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.36) มีความแปรปรวนคือ 1.17 หมายความ
ว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน เมื่อเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดับปานกลาง มีการน าเข้าสู่

บทเรียนได้น่าสนใจและตรงประเด็นพบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.33) มีความแปรปรวนคือ 1.00 
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หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน เมื่อเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง การ

สรุปบทเรียนครอบคลมุเนือ้หาสาระที่เรียนพบปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.36) มีความแปรปรวนคือ 1.17 
หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน เมื่อเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง การ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้ เรียนในด้านจิตวิทยาศาสตร์พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.27) มี
ความแปรปรวนคือ 1.02 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน เมื่อเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานี ้
อยู่ในระดบัปานกลาง การใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการกลุ่มพบปัญหาอยู่ในระดบั

ปานกลาง ( =3.27) มีความแปรปรวนคือ 1.09 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน  เมื่อ
เฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดับปานกลาง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สรุปบทเรียนด้วยตนเองพบปัญหาอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ( =3.27) มีความแปรปรวนคือ 1.14 หมายความว่า ครูในแต่ละโรงเรียนพบปัญหานีค้ล้ายกัน 
เมื่อเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 

ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง( =3.39) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับการมีส่ือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากที่สุด 

( =3.82) มีความแปรปรวนคือ 1.05 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกนัคือพบปัญหา
มาก(ภทัร์พิชชา ป่ินน้อย, 2551)  เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ที่ใช้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้พบปัญหาอยู่ในระดับมาก 

( =3.58) มีความแปรปรวนคือ 1.03 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกนัคือพบปัญหา
มาก เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดับมาก การส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีสา รสนเทศในการ

สืบค้นข้อมูลพบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.21) มีความแปรปรวนคือ 0.95 หมายความว่า ในแต่ละ
โรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ผู้ เรียนได้เรียนรู้

จากสื่อส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ พบปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.18) มีความแปรปรวนคือ 0.94 หมายความ
ว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดับปานกลาง ให้

เนือ้หาสาระที่ถูกต้องพบปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.15) มีความแปรปรวนคือ 0.92 หมายความว่า ใน
แต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกนั เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง  

ด้านการวดัและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครู

ฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชัน้มากที่สดุ ( =3.94) มีความ
แปรปรวนคือ 0.76 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่า
ปัญหานีอ้ยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นปัญหาเก่ียวกับการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้าน

กระบวนการๆพบปัญหาอยู่ในระดบัมาก ( =3.91) มีความแปรปรวนคือ 0.77 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียน
ครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดับมาก การประเมินผลครอบคลุม

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ด้านจิตวิทยาศาสตร์ๆพบปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.91) มีความแปรปรวนคือ 0.79 
หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกนั เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินมีความเหมาะสมกับวิธีประเมิน พบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก ( =3.85) มีความ
แปรปรวนคือ 0.76 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่า
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ปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก มีการประเมินผลงานที่นกัเรียนสร้างขึน้พบปัญหาอยู่ในระดบัมาก ( =3.64) มีความ
แปรปรวนคือ 0.75 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่า

ปัญหานีอ้ยู่ในระดับมาก การมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนพบปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.64) มีความ
แปรปรวนคือ 1.08 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่า
ปัญหานีอ้ยู่ในระดบัมาก มีการประเมินระหว่างการท ากิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบตัิงานพบปัญหาอยู่ในระดับ

มาก ( =3.58) มีความแปรปรวนคือ 0.82 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอปัญหาคล้ายกัน เมื่อ
น ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดับมาก การประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้พบ

ปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.48) มีความแปรปรวนคือ 0.95 หมายความว่า ในแต่ละโรงเรียนครูฟิสิกส์เจอ
ปัญหาคล้ายกนั เมื่อน ามาเฉล่ียแล้วพบว่าปัญหานีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (สรุศกัดิ์ ข าสิน, 2539) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน โดยก าหนดขอบเขตในการศึกษาจ านวน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล ผลการวิจยั
พบว่าด้านการสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวดัและประเมินผล ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัมาก 
และด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ครูฟิสิกส์มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู

ฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ด้านการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.50) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูสอนวิชาฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกบัใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือเทคนิควิธีที่ให้ผู้ เรียน

สร้างความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด ( =4.03) ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาการจัดการ

เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.39) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับ

การมี ส่ือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากที่สุด ( =3.82) ด้านการวัดและ

ประเมินผลครูฟิสิกส์มีสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครู

ฟิสิกส์มีปัญหาเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชัน้มากที่สดุ ( =3.94) จากการ
วิจัยผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ครูฟิสิกส์ต้องการและส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เสริม
เทคนิคการเรียนรู้แนวใหม่ เช่น Active Learning และ STEM เป็นต้น ซึง่เป็นแนวทางการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนของครูฟิสิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่ืองการให้ส่ือเทคโนโลยีในการสอนวิชาฟิสิกส์ต่อไป 
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บทคดัย่อ    

งานวิจัยนีว้ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประมาณความเชื่อมั่นของค่าความเชื่อถือได้และอัตราความ
ขัดข้องที่มีการแจกแจงไวบูล ด้วยวิธีการเปรียบเทียบแบบดัง้เดิมและแบบน าเสนอ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาคือความน่าจะเป็นที่ครอบคลมุและความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมัน่ ก าหนดให้ขนาดตวัอย่างเป็น 
10 25 50 100 500 และ 1000 และก าหนดให้ความเชื่อมัน่ของค่าความเชือ่ถือเป็น 0.95 และ 0.99 ท าการศกึษา
โดยการจ าลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยการท าซ า้10,000 ครัง้  เมื่อพารามิเตอร์     มีค่าเท่ากับ 1, 5, 10 
และ 30 และ    มีค่าเท่ากับ 1 ให้ความน่าจะเป็นครอบคลุมสูงสุด และความกว้างของช่วงเฉล่ียแคบที่สุด 
ผลการวิจยั พบว่า การประมาณความเชื่อมัน่ของค่าความเชื่อถือได้ที่มีการแจกแจงไวบูล โดยวิธีการท่ีน าเสนอ
ใหม่มีความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุสงูกวา่ และการประมาณความเชื่อมัน่ของค่าอตัราความขดัข้องที่มีการแจก
แจงไวบลู  เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุพบวา่เมือ่เบต้ามคี่าน้อยๆ วิธีการท่ีน าเสนอจะให้ค่าความ
น่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุต ่ากว่าวิธีการดัง้เดิม แต่เมื่อเบต้าเพิ่มขึน้ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุของวิธีการที่
น าเสนอจะสงูกว่าวิธีการดัง้เดิมอย่างชดัเจน  
 
ค าส าคัญ : การประมาณคา่แบบช่วง; คา่ความเชื่อถือได้; อตัราความขดัข้อง; ข้อมลูชัว่ชวีิต; การแจกแจงไวบลู 
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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 ,000 
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   

 
บทน า 

ข้อมลูชัว่ชีวิต (Lifetime data) คือข้อมลูการวดัระยะเวลาส าหรับการพฒันาการเกิดโรค ระยะเวลาการ
เติบโตของเซลล์มะเร็ง ระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรค และระยะเวลาที่รอดชีวิตของผู้ ป่วย จากการได้รับการ
รักษาทางการแพทย์ข้อมูลเหล่านีล้้วนแต่เป็นสาระส าคัญในทางการแพทย์ ทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้เร่ืองอายุการใช้งานของระยะเวลาที่ชิน้ส่วนอุปกรณ์ จะหมดอายุการใช้งานหรือได้รับ
การซ่อมแซมในช่วงเวลาที่ติดต่อกัน ค่าที่ได้จากการวัดอาจอยู่ในรูปของจ านวนครัง้ หรือจ านวนรอบของการ
ขดัข้องส าหรับชิน้ส่วน อุปกรณ์หรืออาจอยู่ในรูปของระยะเวลาที่มีหน่วยเป็นวินาทีนาทีหรือชัว่โมง (Hahn et. al, 
1967, 1967, Lawless, 1982, Nelson, 1982)ในปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความต้องการที่จะประเมิน
ความเชื่อถือได้ ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยค านวณจากค่าอตัราการขดัข้องของระบบจ าหน่ายในส่วนท่ีอยู่หลัง
อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ในระบบค่าอัตราความขัดข้องดังกล่าว ซึ่งสามารถหาได้จากกระบวนการทางสถิติ โดย
ลกัษณะข้อมลูดงักล่าวก็สามารถจดัให้อยู่ในรูปของการแจกแจงที่เหมาะสมได้หลายแบบด้วยกัน เช่น การแจก
แจงไวบูล (Weibull distribution) การแจกแจงแกมมา (Gamma distribution) การแจกแจงเลขชี ก้ าลัง 
(Exponential distribution) เป็นต้น (Cramer, 1946)  ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมลูเหตกุารณ์ไฟฟ้าขดัข้องในอดีตมา
พิจารณาการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability analysis) (Kapur, 1977, Mann et. Al., 1974, Martz and 
Waller, 1982) นอกจากจะสามารถตอบค าถามได้ว่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์นัน้ภายหลงัจากจดุเวลา
ที่ก าหนดมีค่ามากน้อยเพียงใดแล้วยังสามารถตอบค าถามว่าอัตราความขัดข้อง (Failure rate) ณ จุดเวลาที่
ก าหนด มีค่าเท่าไร (Rovine  and  Eye, 1991) การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้มีความส าคญัในการหาค าตอบ
ว่าเมื่อไรจึงจะเกิดเหตุการณ์นัน้ และช่วยให้นักวิจัยอธิบายรูปแบบของการณ์เกิดเหตุการณ์  (Patterns  of 
occurrence) เปรียบเทียบรูปแบบระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และสร้างตัวแบบสถิติของอตัราความขดัข้องต่อการเกิด
เหตุการณ์ที่สนใจ (Cramer, 1946, Cox and Lewis, 1966)เพื่อศกึษาว่ามีปัจจยัใดบ้างมีอิทธิพลต่ออตัราความ
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ขดัข้อง  หลกัการของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ (Hahn et. al, 1967, Dudewicz and Mishra, 1988 )คือ 
การหาค่าความน่าจะเป็นของระยะเวลาความน่าเชื่อถือได้ (Reliability time) แล้วน ามาสร้างเป็นฟังก์ชนัความ
น่าเชื่อถือได้ (Reliability function) และฟังก์ชันความขดัข้อง (Failure function) โดยเฉพาะการศึกษาการแจก
แจงที่เก่ียวข้องกับเวลา  (Davis, 1952) หรืออายุการใช้งาน  (Evans, 1970, Gottfried, 1970, Kececioglu, 
1994, Kececioglu, 1994) ได้แก่การแจกแจงไวบลู ซึ่งเหมาะส าหรับการศกึษาเก่ียวกับอายกุารใช้งานของวตัถุ
ส่ิงของโดยวดัเวลาตัง้แต่เร่ิมต้น จนกระทัง่วตัถนุัน้เสีย เสื่อมสภาพ หรือเร่ิมนบัเมื่อ ปรากฏการณ์ท านองเดียวกัน
ได้เกิดขึน้เสร็จสิน้ไปแล้ว ในเวลาดงักล่าว โดยจะนบัติดต่อกันไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ปรากฏการณ์ที่รอคอยนัน้จะ
เกิดขึน้อีก(Perry, 1962, p. 80-90)ซึ่งในบางครัง้การศึกษาเก่ียวกับความคงทนถาวรของวัตถุ เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ต่าง ๆ แม้ว่าการแจกแจงเลขชีก้ าลงั หรือการแจกแจงแกมมา มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาตวั
แปรสุ่มเหล่านี ้แต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้อธิบายด้วยการแจกแจงเลขชีก้ าลงั เนื่องจากมีข้อจ ากดัที่ว่าอตัราการขดัข้อง
มีค่าเท่ากบัค่าคงที่ค่าหน่ึง แต่ความเป็นจริงแล้วอตัราการขดัข้องอาจมีค่าเพิ่มขึน้หรือมีค่าลดลง ซึง่ในทางปฏิบตัิ
จะพบว่าการขดัข้องที่เกิดขึน้จะเกิดขึน้อย่างช้า ๆ โดยเฉพาะอปุกรณ์ที่ไม่เก่ียวข้องกบัอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่จะแสดง
อัตราความขัดข้องเพิ่มขึน้ ขณะใช้งานไปนาน ๆ เนื่องจากการเส่ือมสภาพหรือสึกกร่อน ดังนัน้การแจกแจงที่
อธิบายปรากฏการณ์ของตวัแปรสุ่ม เหล่านีไ้ด้อย่างเหมาะสม คือ การแจกแจงไวบูล  ในงานวิจยันีส้นใจศึกษา
การประมาณค่าแบบช่วงส าหรับความน่าเชื่อถือได้ และอตัราความขดัข้องของการแจกแจงไวบลู 

 
การแจกแจงแบบไวบลูมีฟังก์ชนัความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มที่มีการแจกแจงไวบลู 
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คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าเอาเทคนิคทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการหาค่าความน่าจะเป็นของความ

น่าเชื่อถือได้ของข้อมูลชั่วชีวิต (Nelson, 1982)โดยใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นการอนุมานทางสถิติ
ประเภทที่หนึ่ง ซึ่งถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและงานวิจัยในหลาย ๆ ด้าน โดยที่การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่ คือ การประมาณค่าแบบจุด (Point estimation) ซึ่งเป็นการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ที่สนใจด้วยค่าสถิติเพียงค่าเดียว และการประมาณค่าแบบช่วง ( Interval estimation) เป็นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ว่าจะอยู่ ช่วงใดช่วงหนึ่งหรือมีค่าอยู่ระหว่างค่า 2 ค่า คือขอบเขตล่างและขอบเขตบน
ของช่วงความเชื่อมั่นตามล าดับ  ด้วยช่วงความเชื่อมั่นที่ก าหนด (Jantakoon and Volodin, 2019, p.1164-
1177, Jantakoon and Sirisom, 2020, p. 605-616) ในการศึกษาการประมาณค่าแบบช่วงจะมีการแจกแจง
ทางสถิติเข้ามาเก่ียวข้อง  

 
เคร่ืองมือและวิธกีารวิจัย 

การศกึษาครัง้นีม้ีลกัษณะเป็นการศกึษาเชิงทดลอง ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโปรแกรม 
R เพื่อหาข้อสรุปในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นของค่าความเชื่อถือได้และอตัราความ
ขดัข้องที่มีการแจกแจงไวบลู ด้วยวิธีที่แตกต่างกนั ซึง่ได้แก่ วิธีการดัง้เดิม (Exact Method) และวิธีการท่ีน าเสนอ 
(Proposed Method) โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุที่ได้จากแต่ละวิธี และความ
กว้างของแต่ละวิธี  วิธีการประมาณที่ให้ค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมใกล้เคียงกับระดับความเชื่อมั่นมาก
ที่สดุ จะเป็นวิธีที่เหมาะสม และพิจารณาเปรียบเทียบความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมั่น วิธีการประมาณที่ให้ 
ความกว้างเฉล่ียต ่าที่สดุ เป็นวิธีที่เหมาะสม ซึง่จ าลองข้อมลูขึน้โดยใช้เทคนิควิธีการจ าลองแบบมอลติคาร์โล ซึ่ง
เป็นเทคนิคการจ าลองสถานการณ์  (R Development Core Team, 2005) โดยอาศัยตัวเลขสุ่ม (Random 
Number) มาสร้างสถานการณ์ให้เหมือนหรือ คล้ายคลึงกับสถานการณ์จริง และมีการทดลองซ า้หลาย ๆ ครัง้ 
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือหาค่าตอบของปัญหาที่สงสยัในสถานการณ์ที่สร้างขึน้ โดยเลขสุ่มที่ได้มีคุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี ้  

1. ตวัเลขที่ได้มีการกระจายของความน่าจะเป็นสม ่าเสมอ 
2. ตวัเลขที่ได้ต้องเป็นอิสระซึง่กนัและกนั 
3. อนกุรมของตวัเลขที่ได้ต้องสามารถสร้างซ า้เดิมได้ 
4. ขนาดความยาวของอนกุรมตวัเลขต้องยาวเพียงพอส าหรับการใช้งาน 
5. ใช้เวลาสัน้ๆในการสร้างตวัเลขแบบสุ่ม 
6. ใช้หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์น้อย จากนัน้ท าการจ าลองข้อมูลที่มีการแจกแจง และ

ขนาดตวัอย่างตามที่ก าหนด 
 
แผนด าเนินการวิจยัในการศกึษาครัง้นีก้ าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. การแจกแจงและพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศกึษา การแจกแจงไวบลู ให้ t เป็นตวัแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีการ
แจกแจงไวบลู ด้วยพารามิเตอร์รูปร่าง (  ) มีค่าเท่ากับ 1, 5, 10, 30 และพารามิเตอร์บอกต าแหน่ง ( ) เท่ากับ 
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1  
2. ก าหนดขนาดตวัอย่างของการศกึษาเป็น 10, 25, 50, 100, 500 และ 1000 
3. ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.95 และ 0.99 
4. ท าการทดลองซ า้ 10,000 ครัง้ 

 
การด าเนินการวิจยัมีขัน้ตอนท่ีส าคญัเรียงตามล าดบัดงันี ้

1. การสร้างข้อมลูให้มีการแจกแจงไวบลูตามที่ก าหนด 

2.  การหาช่วงความเชื่อมั่นและความกว้างของช่วง โดยก าหนดช่วงความเชื่อมั่น ( )−1 100% 
ส าหรับ   เป็นแล้วหาขอบเขตล่างของช่วงความเชื่อมั่น ( )L  และขอบเขตบนของช่วงความเชื่อมั่น ( )U  
ของการแจกแจงไวบลู โดยวิธีการต่าง ๆ 

3. การค านวณค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุ (CP) และค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมั่น 
(AL) การค านวณค่าค่าความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุของช่วงความเชื่อมัน่ทัง้ 2 วิธี โดยการหาช่วงความเชื่อมัน่ 
ส าหรับค่าเฉล่ียในแต่ละสถานการณ์ จากนัน้ตรวจสอบว่าช่วงความเชื่อมั่นที่ค านวณได้คลุมค่าเฉล่ียของ
ประชากร หรือไม่ ท าการตรวจซ า้ 10,000 ครัง้ นับจ านวนครัง้ทัง้หมดที่ช่วงความเชื่อมั่นคลุมค่าเฉล่ียของ
ประชากร แล้วน า ค่านีห้ารด้วย 10,000 ค่าที่ได้คือ ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุ ดงัสตูรต่อไปนี ้   

 

        

 
การค านวณค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมัน่ (AL) ของแต่ละวิธีการประมานค่าท าได้โดย เมื่อ

ค านวณ ช่วงความเชื่อมัน่จากแต่ละวิธีที่ประมาณได้แล้ว ท าการค านวณหาผลต่างระหว่างขอบเขตบนของช่วง
ความเชื่อมัน่ และขอบเขตล่างของช่วงความเชื่อมัน่ น าผลที่ได้บวกสะสมไว้แล้วหาค่าเฉล่ียเมื่อช่วงความเชื่อมัน่
ครบ 10,000 ครัง้ ค่าเฉล่ียที่ได้คือ ความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมั่น ดังสูตรต่อไปนี  ้(Jantakoon and 
Volodin, 2019) 
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4. การเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุ และค่าความกว้างเฉล่ียของชว่งความเชือ่มัน่ การ

เปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วงนัน้ จะด าเนินการเป็น 2 ขัน้ตอน ตามล าดบัดงันี ้พิจารณา
ค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุของแต่ละวิธีการประมาณในแต่ละสถานการณ์ หากวิธีการประมาณใดให้ค่า
ความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมใกล้เคียงค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดแสดงว่าวิธีการประมาณนัน้เป็นวิธีที่
เหมาะสมที่สุด และจะท าการพิจารณาค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมั่นต่อในข้อที่ 2 แต่ถ้าวิธีการ
ประมาณใดให้ความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุต ่ากว่าค่าระดบัความเชื่อมัน่ที่ก าหนดจะไม่ท าการพิจารณา ค่า

จ านวนครัง้ทัง้หมดที่อยูใ่นช่วงความเชื่อมัน่ 
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ความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมัน่ของวิธีการประมาณนัน้   เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุม
ของแต่ละวิธีการประมาณแล้วว่ามีค่าใกล้เคียงระดบัความเชื่อมั่นที่ก าหนด จะท าการพิจารณาค่าความกว้าง
เฉล่ียของช่วงความเชื่อมัน่ของแต่ละวิธีการในแต่ละ สถานการณ์ หากวิธีการประมาณใดให้ค่าความกว้างเฉล่ีย
ของช่วงต ่าสดุในแต่ละสถานการณ์ แสดงว่าวิธีการประมาณนัน้เป็นวิธีการประมาณที่เหมาะสม 

วิธีการประมาณความเชื่อมัน่ของค่าความเชือ่ถือได้และอตัราความขดัข้องทีม่ีการแจกแจงไวบลู ทัง้ 2 
ประเด็น แต่ละประเด็นมี 2 วิธี มรีายละเอียดดงันี ้  
 ประเด็นที่ 1 : ช่วงความเชื่อมัน่ของคา่ความเชื่อถือได้โดย 

วิธีที่ 1 : วิธีการดัง้เดิม (Exact Method) 
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วิธีที่ 2 : วิธีการน าเสนอ (Proposed Method) 
เมื่อ 
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เนื่องจากไม่มีสูตรการหา ̂  ที่แน่นอนผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ Newton  Raphson  method ประยุกต์ใช้ในการ
ประมาณค่า (อ้างอิง  Krishnamoorthy et at. ,2009) 
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ประเด็นที่ 2 : ช่วงความเชื่อมัน่ของอตัราความขดัข้อง 
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วิธีที่ 2 : วิธีการน าเสนอ (Proposed Method) 
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เนื่องจากไม่มีสูตรการหา ̂  ที่แน่นอนผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการ Newton  Raphson  method ประยุกต์ใช้ในการ
ประมาณค่า (อ้างอิง  Krishnamoorthy et at. ,2009) 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาวิธีการประมาณค่าช่วงความเชื่อมัน่ส าหรับความน่าเชื่อถือได้และอตัราความขดัข้องของ
ข้อมลูชัว่ชีวิตที่มีวิธีการแจกแจงไวบลู เพื่อหาข้อสรุปในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วย 2 วิธีที่แตกต่างกนั คือ 
วิธีการดัง้เดิม (Exact Method) และวิธีการที่น าเสนอ (Proposed Method) โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าความ
น่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุที่ได้จากแต่ละวิธี และความกว้างของแต่ละวิธี  วิธีการประมาณที่ให้ค่าความน่าจะเป็น
ที่จะครอบคลมุใกล้เคียงกับระดับความเชื่อมัน่มากที่สดุ จะเป็นวิธีที่เหมาะสม และพิจารณาเปรียบเทียบความ
กว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมั่น วิธีการประมาณที่ให้ ความกว้างเฉล่ียต ่าที่สดุ เป็นวิธีที่เหมาะสม การน าเสนอ
ผลการวิจัยก าหนดสัญลักษณ์เพื่อประกอบการน าเสนอผลการ การวิจัยดังนีโ้ดยก าหนดสัญลักษณ์เพื่อแทน
ความหมายต่าง ๆ   ดงันี ้

n      แทน  ขนาดตวัอย่าง  
     แทน พารามิเตอร์รูปร่างของการแจกแจงไวบลู 
      แทน  พารามิเตอร์ต าแหน่งของการแจกแจงไวบลู 
CP    แทน ความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุ (Coverage probability) 
AL   แทน ความกว้างเฉล่ียของชว่งความเชื่อมัน่ (Average length) 

 
ผลการศกึษาวิธีการประมาณค่าช่วงความเชื่อมัน่ของแต่ละวิธีได้ผลดงัต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 ความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุของช่วงความเชื่อมัน่ของความน่าเชื่อถือได้ของการแจกแจงไวบูล ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 0.95 

n   
Exact Method Proposed Method 

AL CP AL CP 

 
10 

1 0.5252 0.4165 0.5279 0.9295 
5 0.398 0.5941 0.3981 0.9796 
10 0.3835 0.6154 0.3828 0.9868 
30 0.3983 0.599 0.398 0.9851 

 
25 

1 0.56 0.3126 0.5583 0.8614 
5 0.3152 0.6701 0.3144 0.9733 
10 0.2709 0.7242 0.2711 0.9829 
30 0.2918 0.7008 0.2918 0.9804 

 
50 

1 0.5959 0.2093 0.5974 0.7908 
5 0.2832 0.6992 0.2833 0.9702 
10 0.2243 0.7694 0.2246 0.9815 
30 0.2484 0.742 0.2485 0.9782 

 
100 

1 0.6092 0.1133 0.6092 0.7105 
5 0.2611 0.7197 0.2633 0.9682 
10 0.1938 0.7993 0.1936 0.9809 
30 0.2202 0.769 0.2204 0.9769 

 
500 

1 0.4619 0.0073 0.4639 0.4591 
5 0.2351 0.7433 0.2361 0.966 
10 0.1515 0.8421 0.1514 0.9814 
30 0.1824 0.806 0.1826 0.9762 

1000 

1 0.3425 0.0011 0.3433 0.3322 
5 0.2297 0.748 0.2292 0.9656 
10 0.1397 0.8545 0.1396 0.982 
30 0.1722 0.8164 0.1723 0.9764 
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ตารางที่ 2 ความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมของช่วงความเชื่อมั่นของความน่าเชื่อถือได้ของ        การแจกแจง
ไวบลู ท่ีระดบัความเชื่อมัน่ 0.99 

n   
Exact Method Proposed Method 

AL CP AL CP 

 
10 

1 0.654 0.2954 0.6516 0.9384 
5 0.5762 0.4217 0.5762 0.9854 
10 0.5482 0.4558 0.548 0.9918 
30 0.555 0.4478 0.555 0.9906 

 
25 

1 0.5931 0.2837 0.5932 0.8664 
5 0.3757 0.614 0.374 0.9779 
10 0.3358 0.6631 0.3359 0.9866 
30 0.3564 0.6402 0.3564 0.9844 

 
50 

1 0.6138 0.1945 0.6146 0.7965 
5 0.3182 0.6675 0.319 0.9733 
10 0.2602 0.7361 0.2598 0.9842 
30 0.2848 0.7085 0.2845 0.9811 

 
100 

1 0.6181 0.1075 0.6187 0.7144 
5 0.2849 0.6979 0.2838 0.9708 
10 0.2146 0.7803 0.2145 0.9827 
30 0.242 0.7492 0.242 0.979 

 
500 

1 0.4673 0.007 0.4664 0.4611 
5 0.2439 0.7355 0.244 0.9672 
10 0.1583 0.836 0.1584 0.9821 
30 0.1902 0.7991 0.1902 0.9771 

1000 

1 0.346 0.001 0.3443 0.3331 
5 0.235 0.7435 0.2345 0.9664 
10 0.144 0.8507 0.1441 0.9825 
30 0.1774 0.8119 0.1774 0.977 
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ตารางที่ 3  ความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุของช่วงความเชื่อมั่นของอตัราความขดัข้องของการแจกแจงไวบูล   
ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 0.95 

n   
Exact Method Proposed Method 

AL CP AL CP 

 
10 

1     4.6228      0.1168      0.7450      0.3708  
5     7.2926      0.0820      1.7769      0.8854  
10     7.9341      0.0718      1.5346      0.9881  
30     7.7744      0.0781      0.2739      0.9995  

 
25 

1     5.1260      0.3348      0.8957      0.2812  
5     6.5844      0.1573      3.2636      0.8791  
10     6.7204      0.1224      4.4446      0.9870  
30     6.8149      0.1357      3.0561      0.9995  

 
50 

1     6.5767      0.5923      0.9564      0.2096  
5     6.2323      0.1997      4.0311      0.8040  
10     5.8484      0.1480      6.6338      0.9738  
30     6.1020      0.1674      9.2088      0.9995  

 
100 

1     9.0457      0.9507      0.9823      0.1603  
5     5.9461      0.2305      4.4938      0.6545  
10     5.1151      0.1640      8.1521      0.9290  
30     5.4975      0.1887    16.5386      0.9995  

 
500 

1   20.0749      0.2841      1.0061      0.0707  
5     5.4530      0.2709      4.9072      0.3364  
10     3.8963      0.1737      9.6065      0.6188  
30     4.4986      0.2093    26.6159      0.9899  

1000 

1   27.9417      0.3268      1.0092      0.0522  
5     5.3207      0.2806      4.9584      0.2471  
10     3.5284      0.1710      9.8026      0.4627  
30     4.1988      0.2106    28.2680      0.9358  
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ตารางที่ 4  ความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุของช่วงความเชื่อมัน่ของอตัราความขัดข้องของการแจกแจงไวบูล   
ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 0.99 

n   
Exact Method Proposed Method 

AL CP AL CP 

 
10 

1    4.7784     0.1754     0.6987     0.4677  
5    7.7561     0.0919     1.3610     0.9503  
10    8.3030     0.0698     0.9439     0.9987  
30    8.0536     0.0779     0.0934     0.9995  

 
25 

1    5.0111     0.6680     0.8745     0.3576  
5    7.0039     0.2429     2.8903     0.9347  
10    7.2577     0.1729     3.5135     0.9973  
30    7.2920     0.1962     1.5882     0.9995  

 
50 

1    6.2164     0.2808     0.9433     0.2791  
5    6.6080     0.3452     3.7989     0.8915  
10    6.3257     0.2394     5.8807     0.9915  
30    6.5372     0.2749     6.4238     0.9995  

 
100 

1    8.4249     2.0764     0.9777     0.1968  
5    6.2323     0.4174     4.3606     0.7895  
10    5.4815     0.2852     7.6596     0.9743  
30    5.8420     0.3326   13.7632     0.9995  

 
500 

1  18.3855     0.1610     1.0053     0.0892  
5    5.6331     0.5250     4.8803     0.4326  
10    4.0665     0.3280     9.4959     0.7437  
30    4.6668     0.3982   25.6592     0.9994  

1000 

1  25.3588     0.5011     1.0089     0.0655  
5    5.4369     0.5472     4.9436     0.3240  
10    3.6454     0.3283     9.7530     0.5814  
30    4.3190     0.4068   27.7565     0.9860  

 
จากตารางที่ 1-2 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุและค่าความกว้าง

เฉล่ียของช่วงความเชื่อมัน่ของความน่าเชื่อถือได้ของวธีิการประมาณทัง้ 2 วิธี เมื่อมีการแจกแจงแบบไวบลู ได้ผล
ดงันี ้ 

- วิธีการดัง้เดิม เมื่อพิจารณาขนาดตวัอย่างที่เพิ่มขึน้ขึน้จะส่งผลให้ค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุม
จะมีค่าเพิ่มขึน้ แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีต ่า ค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงจะมีค่ามากเมื่อขนาดตวัอย่างมีขนาดมากขึน้ 
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แต่เมื่อขนาดตวัอย่างเพิ่มขึน้จะส่งผลให้ความกว้างเฉล่ียของช่วงมีค่าลดลงตามล าดบั และค่าความกว้างเฉล่ีย
ของช่วงจะมีค่าลดลงเมื่อ    มีค่ามาก ขึน้  

- วิธีการน าเสนอ เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์    จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมมีค่า
เพิ่มขึน้เมื่อค่า   เพิ่มขึน้ และเมื่อพิจารณาจากขนาดตวัอย่างจะเห็นว่า เมื่อขนาดตวัอย่างมีค่ามากขึน้ และค่า
ความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุจะมีค่าเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั 

 ค่าความกว้างเฉล่ียของชว่งจะมีคา่มากเมื่อขนาดตวัอยา่งมีขนาดมากขึน้ แต่เมื่อขนาดตวัอยา่งเพิ่มขึน้ 
ความกว้างเฉล่ียของช่วงมีคา่ลดลงตามล าดบั และค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงจะแคบลงเมื่อ   มีค่ามากขึน้ ดงั
ตารางการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการดัง้เดิม กับค่าของ วิธีการน าเสนอ จะเห็นว่าค่า AL กับ CP ของ
วิธีการน าเสนอมีค่าดีกว่าวิธีการดัง้เดิม 

จากตารางที่ 3-4 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุและค่าความกว้าง
เฉล่ียของช่วงความเชื่อมั่นของอัตราความขัดข้อง ของวิธีการประมาณทัง้  2 วิธี เมื่อมีการแจกแจงแบบไวบูล 
ได้ผลดงันี ้ 

- วิธีการดัง้เดิม เมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์   จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุต ่ามาก ๆ 
ส าหรับทุกค่าของ   และเมื่อพิจารณาจากขนาดตัวอย่างที่มีค่ามากขึน้ จะส่งผลให้ค่าความน่าจะเป็นที่จะ
ครอบคลมุจะมีเพิ่มขึน้แต่ยงัอยู่ในระดบัต ่า ส าหรับค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงจะมีค่ามากเมื่อค่า    ลดลง แต่
เมื่อขนาดตวัอย่างเพิ่มขึน้ ความกว้างเฉล่ียของช่วงมีค่าลดลงตามล าดบั    

- วิธีการน าเสนอ จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุมีค่าใกล้เคียงระดบัความเชื่อมัน่ส าหรับ
ทกุค่าของ   และเมื่อพิจารณาจากขนาดตวัอย่างจะเห็นว่าเมื่อขนาดตวัอย่างมีค่ามากขึน้ จะส่งผลให้ค่าความ
น่าจะเป็นที่จะครอบคลุมจะมีค่าเพิ่มขึน้อย่างชัดเจน และค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงจะมีค่ามากเมื่อขนาด
ตัวอย่างมีขนาดมากขึน้ แต่ค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงจะมีค่าลดลงเมื่อ   มีค่าลดลง ดังตารางการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการดัง้เดิม กับวิธีกาน าเสนอ จะเห็นว่าวิธีการที่น าเสนอใหม่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าวิธีที่น าเสนออย่างชดัเจน 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
การประมาณความเชื่อมัน่ของค่าความเชื่อถือได้ที่มีการแจกแจงไวบลู โดยใช้การเปรียบเทียบค่าความ

น่าจะเป็นที่จะครอบคลุมและค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมั่น ของวิธีการประมาณทัง้ 2 วิธี พบว่า 
วิธีการท่ีน าเสนอได้ค่าของค่าความกว้างเฉล่ียของช่วงความเชื่อมัน่แคบกว่าวิธีการดัง้เดิม และวิธีการท่ีน าเสนอ
ใหม่มีความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมสูงกว่า ดังนัน้วิธีการที่น าเสนอจึงให้ผลดีกว่า  ส าหรับการประมาณความ
เชื่อมัน่ของค่าอัตราความขดัข้องของวิธีการประมาณทัง้ 2 วิธี พบว่า  วิธีการท่ีน าเสนอได้ค่าของค่าความกว้าง
เฉล่ียของช่วงความเชื่อมัน่ต ่ากว่าวิธีการดัง้เดิมอย่างชดัเจน เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นที่จะครอบคลมุพบว่า
เมื่อ  มีค่าน้อยๆ วิธีการที่น าเสนอจะให้ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุสงูกว่าวิธีการดัง้เดิม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรณี   เพิ่มขึน้ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลมุของวิธีการท่ีน าเสนอจะสงูกว่าวิธีการดัง้เดิมอย่างชดัเจน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันารูปแบบกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติ
ส าหรับร้านอาหาร ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารในหมู่ที่ 1 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ 
จงัหวดันราธิวาส จ านวน 5 คน เก็บข้อมลูเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2564 มีขัน้ตอนการวิจยัและพัฒนา 
คือ 1) การส ารวจ สงัเคราะห์สภาพปัญหา 2) การออกแบบนวตักรรม และ 3) การทดลองใช้นวตักรรม เคร่ืองมือ
ที่ใช้คือ กับดักแมลงสาบ และแบบประเมินประสิทธิภาพกับดกัแมลงสาบจากวสัดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า 1)ได้นวตักรรมกับดกัแมลงสาบจากวสัดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหารที่ท าจากไม้ไผ่ 

2) ประสิทธิภาพของนวตักรรมภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (μ  = 4.40, S.D. = 0.28) มีค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับ

มากที่สดุคือ นวตักรรมมีการประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน (μ  = 4.80, S.D. = 1.73) รองลงมานวตักรรม

มีความง่ายในการใช้  (μ  = 4.60, S.D. = 1.41) ผลการศกึษานีส้ามารถน าไปใช้ได้ในท่ีพกัอาศยัและชมุชน 
 
ค าส าคัญ : แมลงสาบ; การดกัแมลงสาบ; กบัดกัแมลงสาบ 
 

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,     S.D. = 1.41)The findings from this study can be 
further used in residential and community. 
 
Keywords: cockroach; cockroach collection; Cockroach Trap 

 
บทน า 

แมลงสาบถือว่าเป็นพาหะน าเชือ้โรคที่ส าคัญทางด้านสาธารณสุข สามารถน าเชือ้โรคต่างๆ ได้ เช่น 
ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้รา หรือ โปรโตซวั ติดต่อมาสู่มนุษย์ เชือ้โรคติดมากบัตวัแมลงสาบ เมื่อแมลงสาบออกหากิน
ตามบริเวณต่าง ๆ  แมลงสาบจะส ารอกเชือ้โรคเข้าไปสะสมในระบบทางเดินอาหาร ท าให้เชือ้โรคเกิดการปนเปือ้น
กับอาหารหรือภาชนะต่าง ๆ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ได้แก่ อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ และอาหาร
เป็นพิษ (จกัรวาล ชมพศูรี และ อษุาวดี ถาวระ, 2559, น. 25)  รวมถึงการเกิดผลโดยตรง เช่น การกดั การแพ้ ก่อ
ความร าคาญ การแพ้พิษ โรคผิวหนงั รวมถึงการเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิบางชนิด (ดวงรัตน์ เสือข า, 2560, น. 30)  

สถานการณ์โรคทางเดินอาหารยงัคงพบผู้ ป่วยกลุ่มดงักล่าวทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ในบางโรค 
เช่นโรคอาหารเป็นพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2562 พบว่า  อัตราป่วยเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจนสงูสดุในปี พ.ศ. 
2559 อัตราป่วยเท่ากับ 212.31 ต่อประชากรแสนคน  และแม้จะลดลงช่วงปี พ.ศ.2560–2562 อัตราป่วย 
166.55–182.14 ต่อประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค, 2563, น. 217) ส่วนโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั ปี พ.ศ. 
2553–2562 อตัราป่วยมีแนวโน้มลดลงจาก 2,168.89 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2553 จนต ่าสดุในปี พ.ศ. 
2560 อตัราป่วย 1571.83 ต่อประชากรแสนคน ซึง่ปี พ.ศ. 2559–2562 อตัราป่วยจะเพิ่มขึน้และลดลงสลบักนัปี
เว้นปี (กรมควบคุมโรค, 2563, น. 222) และจากสรุปรายงานผู้ ป่วยปี พ.ศ. 2562 พบอัตราผู้ ป่วยนอกด้วยโรค
กลุ่มระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93) ทัง้ประเทศต่อประชากร 1,000 คน เท่ากับ 468.16 
นับเป็นล าดับที่ 3 จากกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2563, น. 8) ส่วน
สถานการณ์โรคทางเดินอาหารส าคัญในอ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ปี  พ.ศ.2563 อัตราป่วยโรค
อุจจาระร่วงเท่ากับ 2736.24 ต่อประชากรแสนคน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 2564) 

 ส าหรับวิธีการการควบคุมและป้องกนัแมลงสาบ มีทัง้การปรับปรุงสขุาภิบาลส่ิงแวดล้อม การก าจดัไข่
และแมลงสาบ ซึ่งมีทัง้การใช้สารเคมี การใช้เจล การใช้ไซเปอร์เมทริน การใช้กับดัก เป็นต้น (ส านักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2551, น. 264) จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น จึงน ามาสู่การพฒันา
กบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร เพื่อค้นหารูปแบบกบัดกัที่เหมาะสม อนัจะท าให้ประชาชน
มีสขุภาพดีในล าดบัต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  เพื่อพฒันารูปแบบกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร  
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ขอบเขตงานวิจัย  
  แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา การพัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติ
ส าหรับร้านอาหาร เป็นการวิจยัและพฒันา โดยการพัฒนารูปแบบกับดกัจากวสัดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชน 2) 
ขอบเขตด้านพืน้ที่ ท าการศึกษาในหมู่ที่ 1 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 3) ขอบเขตด้าน
ประชากร ผู้ประกอบการร้านอาหาร จ านวน 5 คน และ 4) ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการพัฒนาและเก็บ
รวบรวมข้อมลูรูปแบบกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร ในเดือนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม 2564 
เป็นเวลา 2 เดือน 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
พัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหารใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา   

(วาโร เพ็งสวสัดิ์, 2552, น. 3-4) เนื่องจากข้อจ ากดัด้านระยะเวลาจึงประยุกต์ใช้เป็น 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) 
การส ารวจ สงัเคราะห์สภาพปัญหา 2) การออกแบบนวตักรรม และ 3) การทดลองใช้นวตักรรม โดยประยกุต์การ
พฒันานวตักรรมมาจากแนวคิดเก่ียวกับแมลงสาบ (จกัรวาล ชมพูศรี และ อุษาวดี ถาวระ, 2559, น. 4-8) การ
ควบคุมและป้องกันแมลงสาบ (ส านกัอนามยัส่ิงแวดล้อม, 2551, น. 264) และแนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548, น. 11-16) ดงัภาพที่ 1  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั  

 

การวจิยั 
(Research) 

1.การส ารวจสงัเคราะห์ สภาพปัญหา  1) ส ารวจปัญหาเก่ียวกบัแมลงสาบในร้านอาหาร  2) วเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกบัแมลงสาบใน
ร้านอาหาร  3) ศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบของกบัดกัแมลงสาบ และการก าจดัและ
ควบคมุแมลงสาบ 

 

การพฒันา 
(development) 

2. การออกแบบนวตักรรม 
    1) ศกึษารูปแบบกบัดกัแมลงสาบท่ีมีอยู่แล้ว 
    2) ออกแบบกบัดกัแมลงสาบโดยใช้วสัดธุรรมชาติในการดกัจบั     

3. การทดลองใช้ 
    ทดลองใช้กบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร  
และประเมินประสิทธิภาพของกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับ
ร้านอาหาร 
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อุปกรณ์และวิธกีาร 
วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ คือ 1) ไม้ไผ่/วสัดเุหลือใช้ 2) ลวด 3) แบบประเมินประสิทธิภาพส าหรับผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร และ 4)โทรศพัท์มือถือ วิธีการใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา  
ประชากร  

ผู้ประกอบการร้านอาหารในหมู่ที่ 1 ต าบลดซุงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1. กบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร ซึง่พฒันามาจากแนวคิด 
เก่ียวกบัแมลงสาบ การควบคมุและป้องกนัแมลงสาบ และแนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

2. แบบประเมินประสิทธิภาพส าหรับผู้ ประกอบการร้านอาหาร 6 ด้าน ประกอบด้วย  1) ความ
เหมาะสมของกับดักแมลงสาบ 2) ความง่ายในการใช้กับดักแมลงสาบ 3) ความปลอดภัยในการใช้กับดัก
แมลงสาบ 4) ความสามารถในการก าจัดแมลงสาบ 5) ประโยชน์ในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร และ 6) การ
ประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถิ่นในชมุชน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดบั คือ ความพึงพอใจมากที่สดุ เท่ากับ 
5 คะแนน ความพึงพอใจมาก เท่ากบั 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน ความพึงพอใจน้อย 
เท่ากบั 2 คะแนน และความพึงพอใจน้อยที่สดุ เท่ากบั 1 คะแนน ตามล าดบั 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

มีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 1) การแนะน าตวั พร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และกระบวนการวิจยั 
พร้อมทัง้ขอความยินยอมและขอความร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัย 2) ด าเนินการส ารวจ สังเคราะห์สภาพปัญหา
เก่ียวกับแมลงสาบ และความต้องการหากลวิธีในการก าจัดแมลงสาบ  3) การออกแบบกับดักแมลงสาบ 4) 
ทดลองใช้กับดกัแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 5) ประเมินประสิทธิภาพและตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู เพื่อน ามาสรุปผลและวิเคราะห์ประมวลผลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยน าข้อมูลที่ ได้จากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา  

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.ได้นวตักรรมกับดกัแมลงสาบจากวสัดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหาร เป็นนวัตกรรมที่ท าจากไม้ไผ่และ

วสัดุเหลือใช้ มีขัน้ตอนการท า ขัน้ตอน คือ 1) การเร่ิมมดัหรือเคียนไม้ไผ่จากส่วนด้านในที่เป็นเหมือนอุโมงค์  2) 
น าวสัดมุาแต่งส่วนโครงให้โค้งเป็นรูปทรงฝาชี 3) น าฝากระป๋องจากวสัดุเหลือใช้มาท าเป็นช่องด้านล่างเปิด-ปิด
เพื่อน าแมลงสาบออกไปทิง้ และประกอบรูปแบบกบัดกัเข้าด้วยกัน 4) ท่ีจบัด้วยลวด ด้านบนเป็นหจูบั 5) การน า
กบัดกัไปใช้ โดยการใส่เหยื่อไว้ภายใน  
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ภาพที่ 2 กบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 

2. ประสิทธิภาพของกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของนวตักรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ  = 4.40, S.D. = 0.28) มี

ค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดบัมากที่สดุ นวตักรรมมีการประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถิ่นในชมุชน (μ = 4.80, S.D. = 

1.73) รองลงมานวตักรรมมีความง่ายในการใช้กบัดกัแมลงสาบ (μ  = 4.60, S.D. = 1.41) ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 
รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
ระดบัความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของกบัดกัแมลงสาบ 4.00 1.00 มาก 
2. ความงา่ยในการใช้กบัดกัแมลงสาบ 4.60 1.41 มากที่สดุ 
3. ความปลอดภยัในการใช้กบัดกัแมลงสาบ 4.00 1.00 มาก 
4. ความสามารถในการก าจดัแมลงสาบ 4.40 1.22 มาก 
5. ประโยชน์ในการพฒันาสขุาภิบาลอาหาร 4.40 1.22 มาก 
6. การประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถิน่ในชมุชน 4.80 1.73 มากที่สดุ 

รวม 4.40 0.28 มาก 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหาร ประยุกต์ใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติคือ ไม้ไผ่ที่หาได้ในชุมชนมาจดัท ากับดกั ซึ่งมีความปลอดภยั ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้นทุนต ่า สอดคล้องกับ
การศกึษาความสามารถของกบัดกัแมลงสาบชนิดขวดพลาสติกและบ้านดกัแมลงสาบในการดกัจบัแมลงสาบใน
บ้านเรือน (สุนทร พิมพ์นนท์ รุ่งโรจน์ พุ่มริว้ และสุเทพ  ศิลปานันทกุล, 2563, น. 1) พบว่า หากพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขกับดักขวดพลาสติกให้สามารถดักจับแมลงสาบได้มากขึน้ จะเป็นช่วยประหยัดงบประมาณ 
เนื่องจากไม่มีต้นทุน และไม่เกิดผลกระทบจากสารเคมี เช่นเดียวกันกับการศึกษาเปรียบเทียบชนิดเหยื่อในการ
ดกัจบัแมลงสาบด้วยกบัดกัขวดพลาสติก (สเุทพ ศิลปานนัทกลุ, รุ่งโรจน์ พุ่มริว้ และสเุทพ ศิลปานนัทกุล, 2561, 
น. 1) ซึ่งพบว่าการเลือกชนิดของเหยื่อร่วมกับการใช้กับดักจากขวดพลาสติก หรือร่วมกับการจ าจัดแมลงสาบ
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ด้วยวิธีอื่นจะช่วยลดความห่วงกังวลจากการใช้สารเคมีก าจัดแมลงสาบ อาจจะเกิดปัญหาการดือ้ยาและการ
ปนเปือ้นในส่ิงแวดล้อมและอนัตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสขุภาพได้  

2. ประสิทธิภาพของกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับลกัษณะของนวตักรรมด้านประโยชน์หรือผลดีที่ได้รับ (Relative Adventage) ผู้ รับนวตักรรมไปใช้
ต้องได้รับผลประโยชน์ในอัตราสูงพอสมควร (Rogers and Shoemaker, 1971 อ้างถึงในมหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2564, น.6) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปได้ว่าการพฒันารูปแบบกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาตสิ าหรับร้านอาหาร ได้ด าเนินการพฒันา
ตามกระบวนการวิจยัของนวตักรรม และประสิทธิภาพของกบัดกัแมลงสาบจากวสัดธุรรมชาติส าหรับร้านอาหาร

อยู่ในระดบัมาก (μ  = 4.40, S.D. = 0.28) 
ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์  

1. ข้อเสนอแนะในการน านวัตกรรมไปใช้ กับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 
สามารถน าไปใช้ได้ทัง้ร้านอาหารและบ้านเรือนในชมุชน  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป การพฒันากบัดกัแมลงสาบอาจจะปรับรูปแบบให้เหมาะสมกบั
ชมุชนนัน้ ๆ เนื่องจากทรัพยากรทีม่ีในชมุชนอาจมีความแตกต่างกนั และควรแก้ไขจดุด้อยที่เป็นข้อจ ากดัที่ในการ
วิจัยครัง้นี ้ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนาควรด าเนินการไปจนถึงขัน้ตอนการเผยแพร่นวตักรรม 2) การประเมิน
ประสิทธิผลนอกเหนือจากการประเมินภาพจากความพึงพอใจ 3) การเปรียบเทียบต้นทุนนวตักรรมกับวิธีการ
ป้องกันและควบคุมแมลงสาบแบบอื่น  4) การส ารวจความชุกชุมของแมลงสาบก่อนและหลงัใช้กับดกั และ 5) 
การใช้เหยื่อที่หลากหลากในการทดลอง 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณผู้ มีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบกับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหารทุก
ท่าน และมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา ส าหรับการเผยแพร่งานวิจยัในครัง้นี ้
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บทคดัย่อ    

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ปริมาณน า้ฝนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์คลมุเครือ การด าเนินวิจยัใช้วิธีการวิจยัในเชิงปริมาณ 
ผลการวิจยั พบว่า ปริมาณน า้ฝนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะไม่ค่อยคงที่ โดยจงัหวดัที่มีลกัษณะ
ปริมาณน า้ฝนเพิ่มขึน้ลดลงสลับกัน  ได้แก่ จังหวัด นครพนม  เลย และหนองคาย ส าหรับจังหวัดที่มีปริมาณ
น า้ฝนแต่ละปีขึน้ลงค่อนข้างแตกต่างกนัมาก มีปริมาณน า้ฝนไม่สม ่าเสมอ ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม
และ ชยัภมูิ จากการการพยากรณ์ทางอตุนุิยมวทิยาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า 
วิธีการท่ีน าเสนอแบบใหม่เหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณน า้ฝน 8 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัหนองคาย สกลนคร 
ชยัภูมิ หนองบวัล าภ ูนครพนม กาฬสินธุ์ อดุรธานี และจงัหวดัมหาสารคาม ส่วนวิธีการแบบดัง้เดิมเหมาะสมกับ 
2 จงัหวดั ได้แก่ เลย และขอนแก่น  
 
ค าส าคัญ :  การพยากรณ์, ปริมาณน า้ฝน; การวิเคราะห์อนกุรม; ตรรกศาสตร์คลมุเครือ  
 

 
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 

 
บทน า 

 น า้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทัง้มนษุย์ สตัว์ และพืช ฝนเป็น
ปัจจยัส าคัญในวฎัจกัรของน า้ เพราะช่วยรักษาสมดุลของสภาวะบรรยากาศ ภยัที่เกิดจากการขาดแคลนน า้ใน
พืน้ท่ีใดพืน้ที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิด ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชมุชน พืน้ที่แห้งแล้ง เป็นสภาพ
อากาศที่แห้งและไม่มีน า้ เกิดขึน้เมื่อพืน้ที่ที่ได้รับฝนตกน้อย ต ่ากว่า ค่าเฉล่ีย ส่ิงที่มีผลมากที่สดุคือการเกษตร 
เนื่องจากภาวะฝนแล้ง และความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ  อุทกภัยเป็นภัยจากน า้สามารถพบได้ทั่วไปใน
ธรรมชาติ อุทกภัยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงให้ที่อยู่อาศัยของมนุษย์รวมถึงสร้างผลเสียหายแก่
ระบบเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรน า้ที่ชาญฉลาดควบคู่กับนโยบายการใช้ที่ดินของชาติที่มีประสิทธิภาพ 
ประเทศไทยจึงสามารถบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์น า้ท่วมได้อีกทัง้ยงัสามารถเปล่ียนปัญหาน า้
ท่วมให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ในระดับความสูง  เป็นพืน้ที่
การเกษตรขนาดใหญ่ แต่มีปัญหาและข้อจ ากัดในการพฒันาแหล่งน า้ ส่งผลให้พืน้ที่การเกษตรประสบภัยแล้ง
และอุทกภัยสลับกันทุกปี ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเสียหายเป็นอย่างมาก แม้ว่าที่ผ่านมากรม
ชลประทานได้ด าเนินการพฒันาแหล่งน า้อยา่งต่อเนื่อง แต่ก็ยงัไม่สามารถเพิ่มสดัส่วนพืน้ท่ีชลประทานได้มากนกั
ด้วยข้อจ ากัดหลายๆ อย่าง พร้อมทัง้ระบบการกักเก็บน า้ของเขื่อนต่าง ๆ ยงัประสบปัญหาเร่ืองการวางแผนการ
กักเก็บและปล่อยน า้ให้เหมาะสม(กรมอุตุนิยมวิทยา 2559) การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีและความรู้หลายสาขาและมีกระบวนการขัน้ตอนที่ซับซ้อนเพราะเป็นการตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอนของสภาพอากาศ  จากงานวิจัยที่ผ่านมามีนักวิจัยที่พยายามจะสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ทาง
อตุุนิยมวิทยาโดยใช้หลกัการหลาย ๆ อย่าง  เช่น การสร้างแบบจ าลองการถดถอยชิงเส้น การสร้างแบบจ าลอง
การถดถอยที่ไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (สัญชัย, 2554, พัณณ์ิภาริษา, 2556, น. 95-104, วรา
ฤทธ์ิ, 2555, น. 1-12, วราพร, 2555, Li and Kozma, 2003, p. 347-352) เป็นต้น เนื่องด้วยข้อมลูปริมาณน า้ฝน
ที่เกิดขึน้เป็นข้อมูลคลุมเครือ ไม่แน่นอน (Fuzzy data) จึงท าให้การพยากรณ์ผิดพลาดได้สูง  (Chen and 

Hwang, 2000, p. 263-275, Chen, 2002, p. 1-6)  ส่งผลให้ในปัจจุบันยังขาดโปรแกรมส าเร็จรูปในการการ
พยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รัศมี (2542) ศึกษาการพยากรณ์ 
ปริมาณน า้ฝนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อวางแผนการเพาะปลกูพืช โดยเปรียบเทียบตวัแบบ พยากรณ์จาก
การใช้เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับอนกุรมเวลาที่มีระดบั ค่าเฉล่ียคงที่วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีการพยากรณ์ของ
วินเตอร์ และ เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ์-เจนกินส์ โดย พิจารณาจากค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือน สัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ที่ ต ่าที่สุด โดยศึกษากับข้อมูลปริมาณน า้ฝน
รายเดือน ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529- 2539 เพื่อพยากรณ์ปริมาณน า้ฝนในปี พ.ศ. 2540 
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ซึง่น ามาใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบตวัแบบพยากรณ์ พบว่า วิธีแยกส่วนประกอบเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกับ 
ลกัษณะข้อมลูปริมาณน า้ฝนมากที่สดุ ส าหรับทกุ จงัหวัดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ดงันัน้งานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจึงได้น าเสนอวิธีการสถิติใหม่ส าหรับการพยากรณ์ทางอุตนุิยมวิทยาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy 
time series analysis) (Huarng, 2001, p. 369-386, Hsu and Chen, 2002, p. 17-22, chen and Hsu, 2004, 

p. 234-244) เพือ่ให้การพยากรณ์ทางอตุนุิยมวิทยามีความแมน่ย า และความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ลดลง 
เพื่อให้น าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ โดยโปรแกรมจะให้ค่าพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาในแต่ละเขตพืน้ที่ 
เร่ืองสภาพอากาศที่จะเกิดขึน้ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ให้เกษตรกรและหน่วยงานเก่ียวกับการจดัการน า้ในแต่
ละพืน้ที่ การวางแผนการใช้น า้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการน า้ เช่น วิศวกรชลประทาน วิศวกรผู้ ประเมินโครงการสร้างเขื่อน ฯลฯ นอกจากนีย้ังสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้แก้ไขปัญหาน า้ท่วม ภยัแล้ง และการวางแผนการเพาะปลกูพืชทางการเกษตรได้ และเป็นแนวทางใน
การพฒันาทรัพยากรน า้ต่อไป   
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ประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์คลมุเครือซึ่งแตกต่างจากตรรกศาสตร์คลมุเครือมีการ
ใช้หลกัการของอนกุรมเวลาแบบดัง้เดิมคือว่าค่าของอนุกรมเวลา แต่ตรรกศาสตร์คลมุเครือทีเ่ป็นตวัแทนจากเซต
คลุมเครือมากกว่าค่าจริง ท าให้ U  เป็นเอกภพสัมพัทธ์ ที่ 1 2 3{ , , ,..., }nU u u u u= เซตคลุมเครือ (Zadeh, 

1965, p. 338-353, Song 2003, p. 93-107) โดยก าหนดไว้ในเอกภพของบทความ U  แสดงดงัต่อไปนี ้
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1 1 2 2( ) / ( ) / ... ( ) /z z z n nZ f t t f t t f t t= + + +  
T  หมายถึง เอกภพสมัพทัธ์  1 2, ,..., nT t t t=  

โดยที่   Z  เป็นเซตคลมุเครือของเอกภพสมัพทัธ์ U  ที่ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้
เมื่อ  zf   หมายถึง ฟังก์ชนัสมาชิกของเซต Z  

 : 0,1zF T →  
และ   ( )z if t   หมายถึง ระดบัของการเป็นสมาชิกของ it ในท่ีเซตคลมุเครือ Z  

 ( ) 0,1i zf t   โดยที ่1 i n   

( )( )...,0,1,2,..X u u =   เป็นเอกภพสมัพทัธ์ เมื่อ ( )X u R  

( )( ) 1,2,...zf u i = ที่ก าหนดใน ( )X u  

และ  ( )F u เป็นกลุ่มของ ( )( )1,2,...f u i =  

( )F u  เป็นอนกุรมเวลาคลมุเครือของ ( )( )...,0,1,2,...X u u =  

ถ้า ( )1 ( )F u F u− → แล้วก็ ( ) ( )( 1) , 1F u F u R u u→ − − ที่ หมายถึง คา่ต า่สดุและ
สงูสดุของตวัประกอบ 

( ), 1R u u −  เป็นความสมัพนัธ์คลมุเครือระหว่าง ( )F u และ ( )1F u −  
( , 1)R u u − 1เป็นตวัแบบล าดบัแรกของ ( )F u  

ถ้า ( , 1) ( 1, 2)R u u R u u− − −  ส าหรับช่วงเวลาใด ๆ ของu ก็ตอ่เมื่อ ( )F u เป็นเวลาทีห่าค่า
ไม่ได้ของอนกุรมเวลาคลมุเครือ 

ถ้า ( ), 1R u u − ขึน้อยู่กบัเวลาu  ก็ต่อเมื่อเป็น ( ) ( ), 1 1, 2R u u R u u−  − −  ส าหรับu ใดๆ 

ดงันัน้ ( )F u  เป็นเวลาที่หาค่าไม่ได้ของอนกุรมเวลาคลมุเครือ 
ขัน้ตอนการวเิคราะห์อนุกรมเวลาคลุมเครือใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาคลุมเครือ 

ขั ้น ต อน ที่  1: ก าหนด เอกภพสัม พั ท ธ์ ขอ ง  U  แล ะก ารแบ่ ง ระย ะ เวล า เท่ ากั น ห ลาย
ช่วง 1 2 3, , ,..., nu u u u  ตัวอย่างเช่นสมมติว่ าเอกภพสัมพัทธ์  U  = [500,3000] จะถูกแบ่งออกเป็นสิบ
และ 1 2 3 4 5 6, , , , ,u u u u u u 7,u , 8u , 9u , 10u  เมื่อ 

1u  =[500,750]  

2u  =[750,1000]  

3u  =[1000,1250]   

4u  =[1250,1500]   

5u  =[1500,1750]  

6u  =[1750,2000]   

7u  = [2000,2250] 

8u  = [2250,2500] 

9u  = [2500,2750] 

10u  = [2750,3000] 
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ขัน้ตอนที่ 2: การหาความถ่ีของข้อมลูในแต่ล่ะช่วง เพื่อดวู่าข้อมลูนัน้ตกในชว่งใด 
ขัน้ตอนที่  3: ก าหนดเซตวิภัชนัยแต่ละ iA  ขึน้อยู่กับช่วงเวลาใหม่ และแบ่งข้อมูลปริมาณน า้ฝน

คลมุเครือ ที่เซตวิภชันยั iA  ค่าของข้อมลูปริมาณน า้ฝน โดยใช้เซตวิภชันยัและ 1 10i   ตวัอย่างเช่น   

1A =Not many  

2A =Not too many 

3A =Not too-too many 

4A =Many  

6A =Too many  

7A =Too-too many 

8A = Many many 

9A = Very many  

10A =Very very many many 
ก าหนดดงันี ้

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101/ 0.5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.5 / 1/ 0.5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0.5 / 1/ 0.5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0 / 0.5 / 1/ 0.5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0 / 0 / 0.5 / 1/ 0.5 / 0 / 0 / 0 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0 / 0 / 0 / 0.5 / 1/ 0.5 / 0 / 0 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.5 / 0 / 0 / 0 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.5 / 1/ 0.5 / 0 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.5 / 1/ 0.5 /A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.5 / 1/A u u u u u u u u u u= + + + + + + + + +  
 

ขัน้ตอนที่ 4: สร้างความสมัพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์คลมุเครือบนพืน้ฐานของข้อมลูปริมาณน า้ฝนโดยใช้
ตรรกศาสตร์คลมุเครือ ดงันี ้

j q

j r

A A

A A

→

→
 

ในกรณีที่ความสัมพันธ์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  (Voskoglou, 2012, p. 1-10, Voskoglou, 2013, p. 

208-221, Voskoglou  and Subbotin, 2015, p. 43-55) " j qA A→ " หมายถึง "ถ้าปริมาณน า้ฝนโดยใช้
ตรรกศาสตร์คลมุเครือของปีที่  n-1 เป็น jA  แล้วข้อมลูตรรกศาสตร์คลมุเครือของปี n เป็น qA " ส าหรับตวัอย่าง
ขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝนโดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ข้อมูลที่ได้ในขัน้ตอนที่ 3 เราจะได้ความสัมพันธ์เชิง
ตรรกศาสตร์คลมุเครือ ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ความสมัพนัธ์เชิงตรรกศาสตร์คลมุเครือ 

7 3A A→  4 2A A→  5 2A A→  

4 6A A→  2 4A A→  2 5A A→  

6 11A A→  4 6A A→  5 1A A→  

11 9A A→  6 9A A→  1 1A A→  

9 7A A→  9 8A A→  1 1A A→  

7 4A A→  8 5A A→  1 1A A→  

4 4A A→  5 5A A→  1 1A A→  

 
             ขัน้ตอนที่ 5: เลือก   พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ 1  การค านวณ ( ), 1R u u − และการ
พยากรณ์ปริมาณน า้ฝนดงัต่อไปนี ้ ( ) ( ) ( )1 , 1wF F R   = − − ที่ ( )F u หมายถึง การพยากรณ์
ปริมาณน า้ฝนคลมุเครือของปี u  

( 1)F  −  หมายถงึปริมาณน า้ฝนคลมุเครือของปี 1u −  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1 2 1 1 2 ... ( ) 1w T T TR F F F F F F         − = −  −  −  −   −  − +

เมื่อ     เป็นตวัแบบพืน้ฐานแสดงถึงจ านวนของปีที่ผ่านมา u   
        X  คือ ผลคณูคาร์ทีเซยีน 

         𝑇 เป็นตวัด าเนินการคณู 
 

ขัน้ตอนที่ 6: การพยากรณ์ปริมาณน า้ฝนคลมุเครือให้เป็นคา่ปกติโดยใช้เครือขา่ยคอมพวิเตอร์
ประมวลผล โดยที่การจะแบ่งแตล่ะช่วงมาในขัน้ตอนท่ี 2 เป็น 4 ชว่งย่อยของความยาวที่ 0.25 – point จะใช้เป็น 
upward 0.75 – point จะใช้เป็น downward และจดุการพยากรณ์ทัง้ 2 วิธีการมาใช้ดงัต่อไปนี ้
วิธีการเดิม 

ถ้า ( )2 1

2

n nX X− −−
> (ความยาวของช่วงเวลา/2) 

นัน้คือค่าพยากรณ์ตกอยูใ่นชว่ง 0.75 – point 

ถ้า ( )2 1

2

n nX X− −−
 = (ความยาวของชว่งเวลา/2) 

นัน้คือค่าพยากรณ์ตกอยูใ่นชว่งจดุกึ่งกลางของชว่ง 

ถ้า ( )2 1

2

n nX X− −−
 < (ความยาวของชว่งเวลา/2) 

นัน้คือค่าพยากรณ์ตกอยูใ่นชว่ง 0.25 – point (Olatayo and Taiwo, 2014) 
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วิธีการใหม่ 

ถ้า  
( )1 2 2 3

1

( )

2

n n n n

n

X X X X
X

− − − −

−

− − −
+  

  หรือ  
( )1 2 2 3

1

( )

2

n n n n

n

X X X X
X

− − − −

−

− − −
−  

ตกอยูใ่นชว่งเวลาที่สอดคล้องกนักบัปริมาณน า้ฝนคลมุเครือ jA มีค่าสมาชิกเท่ากบั 1  นัน้เป็นค่าพยากรณ์ตก
อยู่ในชว่ง 0.25 – point 

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

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

นัน้คือค่าพยากรณ์ตกอยูใ่นชว่ง 0.75 – point ถ้าไมเ่ป็นเช่นนัน้กจ็ะให้ปริมาณน า้ฝนท่ีพยากรณ์เป็นค่ากลางของ
ระยะห่าง (Olatayo and Taiwo, 2014) 
 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ 

ในงานวิจยันีใ้ช้ค่าเฉล่ียความคลาดเคลื่อน (MSE) เพื่อเปรียบเทียบการพยากรณ์ผลด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกนัการพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนจะถกูค านวณเป็นดงัต่อไปนี ้ 

 

2

1

(Actual rain fall forecasted rain fall)
n

i

i
MSE

n

=

 
− 

 
=


 

 
เมื่อ ปริมาณน า้ฝนจริง (actual rainfall) หมายถึง ปริมาณน า้ฝนท่ีเกิดขึน้จริงของปีที่ i  
และ ปริมาณน า้ฝนพยากรณ์ (forecasted rainfall) หมายถึง ปริมาณน า้ฝนท่ีพยากรณ์ของปีที่ i   

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาการพยากรณ์ค่าปริมาณน า้ฝนรายปี และความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ พบว่า
ปริมาณน า้ฝนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ตัง้แต่ พ.ศ. 2554-2563 ได้ผลดงันี ้
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ตารางที่ 2  สถติิปริมาณฝนของแต่ละสถานีอตุนุยิมวิทยา พ.ศ.2554-2563 (มิลลิเมตร) 

ปี 
พ.ศ. 

จังหวดั 

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 ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัหนองคาย 

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 -131.30 

MSE 6,356.52 5,905.88 
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ตารางที่ 4 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัเลย 

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 -79.43 

MSE 11,988.09 10,402.61 

 
ตารางที่ 5 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัอดุรธาน ี

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 92.69 

MSE 6,473.06 6,137.76 
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ตารางที่ 6 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัขอนแก่น 

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 -260.10 

MSE 13,775.20 12,615.64 

 
ตารางที่ 7 ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัมกุดาหาร  

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 -300.72 

MSE 29,613.00 27,945.76 
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ตารางที่ 8 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัมหาสารคาม 

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 12.51 

MSE 9,830.54 9,660.00 

 
ตารางที่ 9 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัชยัภมู ิ

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 68.25 

MSE 2,565.03 2,376.11 
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ตารางที่ 10 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

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 33.19 

MSE 841.87 764.78 

 
ตารางที่ 11 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดันครพนม 

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 -190.85 

MSE 7,965.51 6,949.32 

 



 การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

76 

 

ตารางที่ 12 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ของสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดักาฬสินธุ์ 

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 -203.08 

MSE 13,407.72 12,123.43 

 
จากตารางที่ 2-11 การค่าพยากรณ์ปริมาณฝนรวม ในช่วงปี พ.ศ.2554-2563 พบว่า การวิเคราะห์อนุกรม

เวลาคลุมเครือใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาคลุมเครือโดยใช้วิธีการใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
คลุมเครือใช้ตัวแบบอนุกรมเวลาคลุมเครือด้วยวิธีการเดิม 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
การวิจยัครัง้นีส้ามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปนี ้
1. ลกัษณะข้อมลูทางอุตุนิยมวิทยาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า ปริมาณน า้ฝนใน

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะไม่ค่อยคงที่ โดยจงัหวดัที่มีลกัษณะปริมาณน า้ฝนไม่คงที่ขึน้ลงสลบักัน  
ได้แก่ จงัหวดั อุบลราชธานี และนครราชสีมา ส าหรับจงัหวดัที่มีลกัษณะปริมาณน า้ฝนค่อนข้างสม ่าเสมอ ได้แก่ 
จงัหวดัหนองคาย เลย มกุดาหาร และสริุนทร์ ส าหรับจงัหวดัที่มีปริมาณน า้ฝนแต่แต่ละปีขึน้ลงค่อนข้างแตกต่าง
กนัมาก มีปริมาณน า้ฝนไม่สม ่าเสมอ ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น และมหาสารคาม 
 2. ตวัแบบสถิติส าหรับการพยากรณ์ทางอตุุนิยมวิทยาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยใช้
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์คลุมเครือ การศึกษาครัง้นีพ้บว่าตัวแบบสถิติส าหรับการพยากรณ์ทาง
อตุุนิยมวิทยาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์คลมุเครือ
ด้วยวิธีการใหม่ เมื่อน าไปใช้พยากรณ์ข้อมูลปริมาณน า้ฝนในแต่ละจังหวัด จะมีความเหมาะสมกับข้อมลูของ
จงัหวดัหนองบวัล าภทูี่สดุ และรองลงมาคือจงัหวดัชยัภมูิ เนื่องจากตวัแบบดงักล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ต ่าที่สดุ นัน่คือตวัแบบนีเ้หมาะส าหรับข้อมลูที่มีความสม ่าเสมอ และจงัหวดัที่เกิดความคลาดเคลื่อน 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  โคโรนา 2019 
ของประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อายุระหว่าง 15 -90 ปี จ านวน 452  คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามวิจยัโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ที่ผ่านการตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้องจากผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้เท่ากับ 0.75 และค่าความเท่ียงใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.0) อายุ 20-30 ปี มีจ านวนมากที่สุด 
(ร้อยละ 35.2) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส (ร้อยละ 57.5) ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา (ร้อยละ 37.8) มี
กลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่มากที่สดุ (ร้อยละ 52.6) และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 55.8) และพบว่าข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครัง้

ก่อนเข้าใช้บริการสถานที่อยู่ในระดบัดี (  ±S.D. = 2.86±0.35) รองลงมาคือการรับประทานอาหารสกุ สะอาด 

(  ±S.D. = 2.79±0.40) และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือการใช้ช้อนกลางของตนเองขณะรับประทาน

อาหารร่วมกันกบัผู้อื่น  (  ±S.D. = 1.44±0.50) โดยผลการวิจยัของกลุ่มชาติพนัธุ์ในพืน้ท่ีครัง้นีส้ามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในเร่ืองพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 บนพืน้ท่ีสงู  

 
ค าส าคัญ :  ไวรัสโคโรนา 2019; พฤติกรรม; กลุ่มชาติพนัธุ์ 
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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 15 -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 
 

บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุท าให้เกิดความ

เจ็บป่วยและประเทศไทยก าลังมีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization:WHO, 2020) เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีผู้ ติดเชื อ้ทั่วโลกสะสม
ประมาณ 3 ล้านราย ผู้ เสียชีวิตประมาณ 2 แสนราย และยงัคงตรวจพบผู้ติดเชือ้รายใหม่รวมถึงผู้ เสียชีวิตราย
ใหม่อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of Disease Control, 
Ministry of Public Health, 2020) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเจ็บป่วย ในช่วง
ปลายปี 2019 โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ไม่เคยมีการพบเชือ้นีใ้นคนมาก่อนโดยพบครัง้
แรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2563) ไวรัส
สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส น า้มูก น า้ลาย ซึ่งในปี  พ.ศ. 2564 จังหวัด
เชียงราย พบผู้ ป่วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยันสะสม 2,051 ราย และเสียชีวิตสะสม 24 รายและทาง
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โรงพยาบาลสามารถรักษาจนหายจึงจะสามารถกลบับ้านได้ จ านวน 1,530 ราย (ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
เชียงราย, 2564) 

ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาในกลุ่มตวัอย่างของประชาชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ 
ที่อาศยับนพืน้ท่ีสงู ห่างไกลความเจริญ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เก่ียวกบัในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019  

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

การวิจยัภาคตดัขวางครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ของประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอย่าง
คือ ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อายุระหว่าง 15-90 ปี จ านวน 452 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อวดัความเที่ยงตรงที่ผ่านการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
จากผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้เท่ากับ 0.75  และค่าความเท่ียงใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Chronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบเคร่ืองมือที่อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 
ซึ่งแบบสอบถามวิจัยโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งในแบบสอบถามพฤติกรรมของประชาชนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพนัธุ์เก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะแบ่งจะเป็นมาตรประมาณค่า 
1-3 ของลิกเคิร์ต (1-3 Likert Scale) โดยปฏิบตัิเป็นประจ า หมายถึง ปฏิบตัิ 4-7 ครัง้ ต่อสปัดาห์ ปฏิบตัิบางครัง้ 
หมายถึง ปฏิบตัิต ่ากว่า 4 ครัง้ต่อสปัดาห์ ไม่เคยปฏิบตัิ หมายถึงไม่เคยปฏิบตัิเลย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย    
 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา 
กลุ่มชาติพนัธุ์ 
อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน 
ศาสนา 
สิทธิในการรักษา 

 
 
 
 

พฤติกรรมของประชาชนท่ีมคีวามหลากหลายทาง
ชาติพนัธุ์เก่ียวกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการวิจยัพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.0) อาย ุ20-30 ปีมีจ านวนมากที่สดุ (ร้อย

ละ 35.2) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส (ร้อยละ 57.5) ระดบัการศกึษาสงูสดุมธัยมศกึษา (ร้อยละ 37.8) มีกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาหู่มากที่สุด (ร้อยละ 52.6) อาชีพเกษตรกรรม  (ร้อยละ 56.6) รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000  บาท 
(ร้อยละ 82.1) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 52.2) สิทธิในการรักษาบตัรทอง (ร้อยละ 69.3) และพฤติกรรมการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 55.8) และพบว่าข้อค าถามที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสดุ คือการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครัง้ก่อนเข้าใช้บริการสถานที่อยู่ในระดบัดี  ( ±S.D. = 2.86±0.35) 

รองลงมาคือการรับประทานอาหารสุก สะอาดอยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.79±0.40) หลีกเล่ียงการใกล้ชิดกับ

ผู้ ป่วยที่มีอาการไอ จาม น า้มูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคออยู่ในระดับดี ( ±S.D. = 2.70±0.46) หลีกเล่ียงการ

เดินทางไปในพืน้ที่เส่ียงอยู่ในระดบัดี ( ±S.D. = 2.69±0.47) การเว้นระยะห่างจากคนอื่นประมาณ 1-2  เมตร

ในทุกกิจกรรมอยู่ในระดบัดี ( ±S.D. = 2.66±0.47) การไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกับผู้อื่นอยู่ในระดบัดี ( ±S.D. = 

2.59±0.49) หลีกเล่ียงการใกล้ชิด สมัผสัสตัว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกนัอยู่ในระดบัดี ( ±S.D. = 2.57±0.50) 

การสวมหน้ากากอนามยั/หน้ากากผ้าเมื่ออยู่กับผู้อื่นอยู่ในระดบัดี ( ±S.D. = 2.57±0.50) การระมัดระวงัการ

สมัผสัพืน้ผิวที่ไม่สะอาดอยู่ในระดบัดี ( ±S.D. = 2.57±0.50) การท าความสะอาดร่างกายโดยการอาบน า้เมื่อ

กลับเข้าบ้านทุกครัง้อยู่ในระดับดี (  ±S.D. = 2.56±0.50) การไม่รับประทานอาหารร่วมส ารับเดียวกันอยู่ใน

ระดบัดี (  ±S.D. = 2.54±0.50) การแยกทิง้หน้ากากอนามยัจากขยะอื่นๆหรือรวมใส่ถุงขยะไว้โดยเฉพาะอยู่ใน

ระดบัดี (  ±S.D. = 2.53±0.50) การล้างมือให้สม ่าเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที หลงั

ท ากิจกรรมเสร็จอยู่ในระดบัดี (  ±S.D. = 2.52±0.50) การไม่น ามือมาสมัผสั จมกู ปาก ขณะที่ไม่ได้ล้างมืออยู่

ในระดับดี (  ±S.D. = 2.46±0.51) และข้อค าถามที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือการใช้ช้อนกลางของตนเองขณะ

รับประทานอาหารร่วมกนักบัผู้อื่น  (  ±S.D. = 1.44±0.50) 
ซึง่ท าให้พบว่างานวิจยัพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  ของประชาชน

ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 55.8) สอดคล้องกับ ณัฎฐวรรณ ค าแสน 
(2564) ศึกษาวิจยัเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 ของ
ประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ รวิ ถิ่นปรีเปรม และคณะ 
(2564) ศึกษาวิจยัเร่ืองความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา สายพนัธุ์ใหม่ 2019 
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในระดบัมาก 
และสอดคล้องกับธานี กล่อมใจ และคณะ (2563) ศึกษาวิจยัเร่ืองความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเร่ืองการ
ป้องกนัตนเอง จากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา สายพนัธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบัการศกึษาของ 
Zhong et al. (2020) พบว่าประชาชนชาวจีนมีการปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อ ข้อความ  S.D. ระดบั 

1. ท่านสวมหน้ากากอนามยั/หน้ากากผ้าเมื่ออยูก่บัผู้อื่น 2.57 0.50 ดี 

2. ท่านล้างมือให้สม า่เสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล   
อย่างน้อย 20 วินาที หลงัท ากิจกรรมเสร็จ 

2.52 0.50 ดี 

3. ท่านไม่น ามือมาสมัผสั จมกู ปาก ขณะที่ไม่ได้ล้างมือ 2.46 0.51 ดี 

4. ท่านหลีกเล่ียงการใกล้ชดิ สมัผสัสตัว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มกีาร
ป้องกนั 

2.57 0.50 ดี 

5. ท่านรับประทานอาหารสกุ สะอาด  2.79 0.40 ดี 

6. ท่านท าความสะอาดร่างกายโดยการอาบน า้  
เมื่อกลบัเข้าบ้านทกุครัง้ 

2.56 0.50 ดี 

7. ท่านหลีกเล่ียงการเดินทางไปในพืน้ท่ีเส่ียง 2.69 0.47 ดี 

8. ท่านระมดัระวงัการสมัผสัพืน้ผิวที่ไม่สะอาด 2.57 0.50 ดี 

9. ท่านเว้นระยะห่างจากคนอื่นประมาณ 1-2  เมตรในทกุ
กิจกรรม 

2.66 0.47 ดี 

10. ท่านหลีกเล่ียงการใกล้ชดิกบัผู้ ป่วยที่มีอาการไอ จาม น า้มกู
ไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 

2.70 0.46 ดี 

11. ท่านไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผู้อื่น 2.59 0.49 ดี 

12. ท่านแยกทิง้หน้ากากอนามยัจากขยะอื่นๆหรือรวมใส่ถงุขยะ
ไว้โดยเฉพาะ 

2.53 0.50 ดี 

13. ท่านไม่รับประทานอาหารร่วมส ารับเดียวกนั 2.54 0.50 ดี 

14. ท่านใช้ช้อนกลางของตนเองขณะรับประทานอาหารร่วมกนั
กบัผู้อื่น 

1.44 0.50 ควรปรับปรุง 

15. ท่านตรวจวดัอณุหภมูิทกุครัง้ก่อนเข้าใช้บริการสถานท่ี 2.86 0.35 ดี 

 เฉล่ียรวม 2.54 0.35 ดี 

 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

84 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤตกิรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (n=452) 

ระดบัพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัดี (คา่เฉล่ีย 2.36 – 3.00) 252 55.8 
ระดบัพอใช้ (ค่าเฉล่ีย 1.68 – 2.35) 200 44.2 
ระดบัควรปรับปรุง (ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.67) 0 0.0 

รวม 452 100.0 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
ผลการวิจัยครัง้นีส้ามารถน าไปใช้ในพืน้ที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนพืน้ที่สูง เพื่อเป็นแนวทางให้

หน่วยงานทางด้านสาธารณสขุในเร่ืองพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้น า้หมักชีวภาพ 
Quality Improvement of Saline Soil by Using Bio-fermented Water 
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บทคดัย่อ    

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของน า้หมกัชีวภาพในการลดความเค็มของดิน โดย
น า้หมักชีวภาพที่ใช้ในการปรับปรุงดินเค็มมีทัง้หมด 5 สูตร ได้แก่ สูตรสับปะรด สูตรมะเฟือง สูตรมะกรูด สูตร
มะนาว และสูตรผสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของน า้หมักชีวภาพในการลดความเค็มของดิน พบว่า สูตรน า้หมักชีวภาพที่มี
ประสิทธิภาพในการลดความเค็มได้ดีที่สดุ คือ น า้หมกัชีวภาพสตูรมะนาวซึง่มีประสิทธิภาพสงูถึงร้อยละ 60.85 
รองลงมาคือ สตูรมะเฟือง (ร้อยละ 58.73)  สตูรสบัปะรด (ร้อยละ 46.66) สตูรมะกรูด (ร้อยละ 25.45) และสตูร
ผสม (ร้อยละ 10.77) ตามล าดับ ส าหรับปริมาณธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม หลงัจากการปรับปรุงดินด้วยน า้หมกัชวีภาพ พบว่า ดินท่ีใส่น า้หมกัสตูรมะนาวมีปริมาณธาตอุาหาร
น้อยกว่าดินที่ใส่น า้หมกัสตูรมะเฟือง ดงันัน้น า้หมกัสตูรมะเฟืองจึงเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ลดความเค็มของ
ดินและเพิ่มปริมาณธาตอุาหารให้กบัดิน 

 
ค าส าคัญ :  น า้หมกัชีวภาพ;  ดนิเค็ม 
 

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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บทน า 
การใช้น า้หมกัชีวภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงคณุภาพของดิน น า้หมกัชีวภาพ

เป็นของเหลวที่ได้จากการหมกัพืชหรือสตัว์กบัน า้ตาลหรือกากน า้ตาล จะมีจลิุนทรีย์ธรรมชาติที่เกิดขึน้หลายชนิด 
ธาตุอาหารพืช รวมทัง้สารประกอบที่สกัดได้จากเซลล์สตัว์หลายชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน 
เอนไซม์ และอื่นๆ ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายซึ่งไม่
อุ้มน า้วตัถุต้นก าเนิดดินเองที่มีแร่ธาตอุาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปริมาณที่ต ่าแล้วยงัมีการแพร่กระจายของ
ดินเค็มเป็นบริเวณกว้างเกือบทุกจงัหวดัคิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 17.8 ล้านไร่ (อรุณี ยูวะนิยม, 2540) ในปัจจบุนัมี
การน าน า้หมกัชีวภาพมาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (สาล่ี ชินสถิตย์ , 2544) ด้านมิติการ
จดัการส่ิงแวดล้อม การใช้น า้หมกัชีวภาพ ถือว่าเป็นการจดัการส่ิงแวดล้อมที่ดีประการหนึ่ง เพราะเป็นการน าของ
เหลือทิง้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (ณัฐพร บวบทอง และลักขณา มุ่งวัฒนา , 2548 อ้างถึงใน ฆ้องชัย คงดี, 2552) 
ดังนัน้คณะผู้ วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้น า้หมักชีวภาพ เพื่อศึ กษา
คุณภาพของดินที่เปล่ียนแปลงไปหลงัจากใช้น า้หมกัชีวภาพ และศึกษาประสิทธิภาพในการลดความเค็มของดิน
โดยใช้น า้หมกัชีวภาพสตูรต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินเค็มให้สามารถ
กลบัมามีคณุภาพท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลกูและสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 

การศกึษาการปรับปรุงคณุภาพดนิเค็มโดยใช้น า้หมกัชีวภาพ มีวิธีด าเนินการวจิยั ดงันี ้
1. พืน้ที่เกบ็ตวัอย่างดินและพืน้ที่ท าการทดลอง 
     พืน้ที่เก็บตัวอย่างดินเค็ม คือ พืน้ที่บริเวณอ่างเก็บน า้หนองบ่อ บ้านค้อ ต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม และน ามาท าการทดลองบริเวณด้านหลงัอาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม 
2. การเตรียมดนิและน า้หมักชวีภาพที่ใช้ในการทดลอง 
   2.1 ดินที่ใช้ในการทดลอง 

  1) วิธีการเก็บตัวอย่างดิน เก็บตัวอย่างดินเค็มในเขตพืน้ที่บริเวณอ่างเก็บน า้หนองบ่อ อ าเภอบรบือ 
จงัหวดัมหาสารคาม ท าการเก็บดินแต่ละจดุโดยใช้พลัว่ขุดดินเป็นรูปล่ิมลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หลงัจากนัน้
เก็บดิน โดยใช้พลั่วแซะดินข้างหลุมให้ได้ดินเป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จนถึงก้นหลุม ดินที่ได้เก็บ
รวบรวมใส่ถงุ 

 2) วิธีการเตรียมดิน 
               ดินที่รวบรวมได้ถกูน ามาผ่ึงให้แห้งในท่ีร่ม เมื่อดินแห้งแล้วจึงน ามาท าให้ละเอียดโดยใช้ครกบดดินแล้ว
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เก็บตัวอย่างใส่ภาชนะที่แห้งและปิดสนิท เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
วิเคราะห์คณุภาพดิน และใช้ในงานทดลองต่อไป 
      2.2 น า้หมกัชวีภาพ 
              2.2.1 วตัถดุิบที่ใช้และวสัดอุปุกรณ์ 
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                         1) สบัปะรด มะเฟือง มะกรูด มะนาว (ทัง้ลกู) 
                         2) กากน า้ตาล 
                         3) หวัเชือ้จลิุนทรีย์ 
                         4) น า้สะอาด  
                         5) ถงัน า้พลาสติกที่มีฝาปิดส าหรับใช้เป็นถงัหมกั  
                         6) เคร่ืองชัง่ 
               2.2.2 ขัน้ตอนการท าน า้หมกัชีวภาพ 
                         สตูรการท าน า้หมกัชวีภาพ มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
                         1) หัน่ผลไม้แต่ละสตูรเป็นชิน้เล็กๆ ลงไปในถงัหมกั ปริมาณของส่วนผสมที่ใช้ 
ในการท าน า้หมกัแต่ละสตูร แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สดัสว่นของการผสมของน า้หมกัชวีภาพทัง้ 5 สตูร 

 
สูตรที่ 

 
ชนิดวตัถุดิบที่ใช้

หมัก 

สัดส่วนการผสมของน า้หมกัชวีภาพ 

น า้หนักผลไม้ 
(กิโลกรัม) 

น า้สะอาด 
(ลิตร) 

กากน า้ตาล 
(ลิตร) 

หัวเชือ้จุลลินทรีย์ 
(มิลลิลติร) 

1 สบัปะรด 10 10 2.5 15 

2 มะเฟือง 10 10 2.5 15 

3 มะกรูด 10 10 2.5 15 

4 มะนาว 10 10 2.5 15 

5 สบัปะรด 
มะเฟือง 
มะกรูด 
มะนาว 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

10 2.5 15 

                       
       2) ผสมน า้กบักากน า้ตาลให้เป็นเนือ้เดียวกนั  

                          3) เติมหวัเชือ้จลิุนทรีย์เข้มข้นในน า้และกากน า้ตาลแล้วเทลงในถงัที่ใส่ผลไม้ที่มีรสเปรีย้วให้
ทัว่ถึง ปิดถงัหมกั เก็บไว้ที่อณุหภมูิห้องและปราศจากแสง  
                          4) หมกัไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนั เมื่อเกิดเป็นฝา้สีขาว แสดงวา่ใช้ได้แล้ว 

2.2.3 วิธีการน าน า้หมกัชวีภาพไปใช้ในการทดลอง 
                1) กรองน า้หมกัเอาเฉพาะสว่นท่ีเป็นน า้ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
                2) น าน า้หมกัในข้อ 1) มาผสมกบัน า้สะอาด ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร และผสมให้เข้ากนั 
เพื่อน าไปรดดินเค็มในชดุการทดลอง  
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3. การด าเนินการทดลอง 
   3.1 ชดุการทดลอง 
             กระถางที่ใช้ในการทดลองเป็นกระถางพลาสติกสีด า ขนาด 6 นิว้ จ านวน 18 กระถาง โดยแต่ละชดุการ
ทดลองสามารถแบ่งออกได้ดงันี ้  
              1) กระถางที่รดน า้เปล่า จ านวน 3 กระถาง (ชดุควบคมุ) 
              2) กระถางที่ใช้น า้หมกัชีวภาพสตูรที่ 1 คือ น า้หมกัสตูรสบัปะรด จ านวน 3 กระถาง 
              3) กระถางที่ใช้น า้หมกัชีวภาพสตูรที่ 2 คือ น า้หมกัสตูรมะเฟือง จ านวน 3 กระถาง 
              4) กระถางที่ใช้น า้หมกัชีวภาพสตูรที่ 3 คือ น า้หมกัสตูรมะกรูด จ านวน 3 กระถาง 
              5) กระถางที่ใช้น า้หมกัชีวภาพสตูรที่ 4 คือ น า้หมกัสตูรมะนาว จ านวน 3 กระถาง 
              6) กระถางที่ใช้น า้หมกัชีวภาพสตูรที่ 5 คือ น า้หมกัสตูรผสม จ านวน 3 กระถาง               
              ท าการรดน า้หมกัชีวภาพท่ีเตรียมได้จากข้อ 2.2.3 ปริมาตร 200 มิลลิลิตรต่อกระถางต่อครัง้ โดยท าการ
รดสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกนั 3 สปัดาห์ และท าการเก็บตวัอย่างดินจากทกุกระถางในสปัดาห์ที่ 4 
     3.2 การเก็บและเตรียมตวัอยา่งดินเพื่อการวิเคราะห์คณุภาพดนิหลงัการทดลอง  
             โดยดินแต่ละกระถางถูกเทออกมาทัง้หมดและคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเกล่ียตวัอย่างดินแผ่ให้เป็นรูป
วงกลมแล้วแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่ากัน และเลือกเก็บดินมาหนึ่งส่วน  น าดินตวัอย่างที่เก็บได้จากแต่ละกระถาง
น าไปผ่ึงให้แห้งในที่ร่ม เมื่อดินแห้งแล้วจึงน ามาท าให้ละเอียดโดยใช้ครกบดดินแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 
มิลลิเมตร เก็บตวัอย่างใส่ภาชนะที่แห้งและปิดสนิท เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพดินหลังการ
ทดลอง 
4. พารามิเตอร์ วิธีและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวเิคราะห์คณุภาพดนิ 
     ท าการวิเคราะห์คณุภาพของดินก่อนและหลงัการปรับปรุงคณุภาพดินเคม็ในพารามเิตอร์ตา่งๆ ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  พารามเิตอร์  วิธี/เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพดิน 

พารามิเตอร์ วิธี/เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ความเค็ม Salinity Meter 

ค่าการน าไฟฟ้า EC Meter 
ความเป็นกรด-ด่าง pH Meter 
ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด Kjeldahl Method 
ปริมาณฟอสฟอรัส Bray II and Murphy Riley Method 
ปริมาณโพแทสเซียม  LDD Test Kit 
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5. การศึกษาประสิทธิภาพของน า้หมกัชวีภาพในการลดความเค็มของดนิ  
     การศกึษาประสิทธิภาพของน า้หมกัชีวภาพในการลดความเคม็ของดิน น าข้อมลูค่าความเค็มก่อนและหลงั
การปรับปรุงคณุภาพดินมาหาประสิทธิภาพ สามารถหาได้จากสตูร ดงันี ้
 

       ประสิทธิภาพของน า้หมกัชวีภาพในการลดความเค็มของดิน (ร้อยละ) =  
 
       เมื่อ  A = ค่าความเคม็ของดินก่อนท าการปรับปรุง 
              B = ค่าความเคม็ของดินหลงัท าการปรับปรุง 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     ข้อมลูจากวิเคราะห์คณุภาพดนิทัง้ก่อนและหลงัการปรับปรุงดนิเค็มได้น ามาท าการวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ 
โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ คา่เฉล่ียและค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการศกึษาคณุภาพของดินเคม็ก่อนการปรับปรุงโดยใช้น า้หมกัชวีภาพมีคา่ความเคม็ (Salinity) 

เท่ากบั 6.13 พีพีที ค่าการน าไฟฟ้า (EC) เท่ากบั 26.0 มิลลิซเีมนต่อเซนติเมตร ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากบั 
5.23  ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด (TN) เท่ากบัร้อยละ 0.005 ปริมาณฟอสฟอรัส (P) เท่ากบั 1.06 พพีีเอ็ม  และ
ปริมาณโพแทสเซียม (K) เท่ากบั 91-120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คณุภาพของดินหลงัการปรับปรุง มีค่าความเค็ม
เฉล่ียในชว่ง 2.40-5.47 พีพีที ค่าการน าไฟฟ้า เฉล่ียในชว่ง 21.4-30.8 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร คา่ความเป็น
กรด-ดา่ง เฉล่ียในชว่ง 4.87-5.48 ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด เฉล่ียในช่วงร้อยละ 0.002-0.027 ปริมาณ
ฟอสฟอรัส เฉล่ียในช่วง 0.94-13.59 พีพีเอ็ม และปริมาณโพแทสเซียม มคี่ามากกวา่ 91 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม ซึง่
สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 3 

ประสิทธิภาพของน า้หมกัชวีภาพในการลดความเค็มของดิน พบวา่ ดินท่ีใช้น า้หมกัสตูรสบัปะรด 
มะเฟือง มะกรูด มะนาว และผสม มีประสิทธิภาพเท่ากบัร้อยละ 46.66, 58.73, 25.45, 60.85 และ 10.77 
ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 1 
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ตารางที่ 3: คณุภาพของดินก่อนและหลงัการปรับปรุงโดยใช้น า้หมกัชวีภาพ 
 

สูตรน า้หมัก
ชีวภาพ 

คุณภาพของดินเค็ม 

ค่าความ
เค็ม 
(ppt) 

ค่าการน า
ไฟฟ้า 

(mS/cm) 

ค่าความ
เป็นกรด-

ด่าง 

ปริมาณ
ไนโตรเจน 

(%) 

ปริมาณ
ฟอสฟอรัส 

(ppm) 

ปริมาณ
โพแทสเซียม 

(mg/kg) 

ดินก่อนการทดลอง 6.13 26.0 5.23 0.005  1.06 91-120 
ดินชดุควบคมุ  5.37 21.4 5.48 0.006 13.46 91-120 
ดินปรับปรุง 
สตูรสบัปะรด 

3.27 30.8 4.87 0.027  13.59 91-120 

ดินปรับปรุง 
สตูรมะเฟือง 

2.53 26.3 5.09 0.007  12.33 > 120 

ดินปรับปรุง 
สตูรมะกรูด 

4.57 25.3 5.41 0.006  7.58 91-120 

ดินปรับปรุง 
สตูรมะนาว 

2.40 26.1 5.31 0.002  0.94 > 120 

ดินปรับปรุง 
สตูรผสม 

5.47 24.9 5.36 0.013  13.46 > 120 

หมายเหต ุ ppt = ส่วนในพนัส่วน  mS/cm = มิลลิซีเมนต์ต่อเซนตเิมตร 
  % = ร้อยละ   ppm = ส่วนในล้านส่วน 
  mg/kg = มิลกรัมต่อกิโลกรัม 
 

 
ภาพที่ 1  ประสิทธิภาพของน า้หมกัชวีภาพในการลดความเค็มของดิน 
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โดยสตูรน า้หมกัชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการลดความเคม็ได้ดีที่สดุ คือ น า้หมกัชีวภาพสตูรมะนาวซึง่
มีประสิทธิภาพสงูถึง ร้อยละ 60.85 รองลงมา คือ สตูรมะเฟือง ทัง้นีแ้ม้น า้หมกัสตูรมะนาวจะสามารถลดความ
เค็มของดินได้ดี แต่ธาตอุาหารของพืช ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีปริมาณต ่ากว่าใน
สูตรมะเฟือง โดยปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดของดินหลังปรับปรุงด้วยน า้หมักสูตรมะนาวมีค่าเท่ากับ 0.002% 
ในขณะที่สตูรมะเฟืองมีค่าเท่ากับ  0.007% โดยทัว่ไปพืชแต่ละชนิดจะต้องการปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 
เช่น ดินที่เหมาะกบัการปลกูยางพารา หากมีปริมาณไนโตรเจนต ่ากว่าร้อยละ 0.11 ถือว่าอยู่ในระดบัต ่า (ภรภทัร  
สชุาติกูล, 2560) และปริมาณฟอสฟอรัส ดินที่ปรับปรุงโดยน า้หมกัชีวภาพสตูรมะนาว มีค่าเท่ากบั 0.94 พีพีเอ็ม 
และสตูรมะเฟือง มีค่า 12.33 พีพีเอ็ม ทัง้นี ้ปริมาณฟอสฟอรัสพบในดินหลงัการปรับปรุงด้วยน า้หมกัชีวภาพ มี
ปริมาณเพิ่มขึน้ทุกสูตรยกเว้นน า้หมักสูตรมะนาว ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการ ในปริมาณมาก 
ฟอสฟอรัสที่พบในพืชเกือบทัง้หมดมาจากดิน โดยปกติฟอสฟอรัสจะมีอยู่ในดินต ่ามากเป็นสาเหตุท าให้ดินขาด
ฟอสฟอรัส ดงันัน้การวิเคราะห์ระดบัฟอสฟอรัสในดินก่อนปลกูพืชจึงมีความจ าเป็น   โดยปริมาณฟอสฟอรัสที่มี
ค่าอยู่ระหว่าง 6-12  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถือว่าอยู่ในระดบัต ่า อาจมีผลท าให้ได้ผลผลผลิตระหว่างร้อยละ 50-
75 ของผลผลิตสูงสุดส่วนปริมาณฟอสฟอรัสที่อยู่ในช่วง 13-25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  มีผลท าให้ได้ผลผลิต
ระหว่างร้อยละ 75-100 ของผลผลิตสูงสุด (ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน , 2547) 
ปริมาณโพแทสเซียมของดินที่ใช้น า้หมักสูตรมะเฟือง 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   
มีผลท าให้ได้ผลผลิตร้อยละ 100 ของผลผลิตสูงสุด และมีธาตุโพแทสเซียมส ารองไว้ใช้ต่อไปได้อีก (ส านัก
วิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน, 2547) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

จากการศึกษาคุณภาพของดินเค็มก่อนการปรับปรุงโดยใช้น า้หมกัชีวภาพ โดยใช้น า้หมกัชีวภาพจาก 
สบัปะรด มะเฟือง มะกรูด มะนาว และสตูรผสมระหว่างผลไม้ทัง้ 4 ชนิด พบว่า สตูรที่มีประสิทธิภาพในการลด
ความเค็มได้ดีที่สุด คือ น า้หมักชีวภาพสูตรมะนาวซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึง ร้อยละ 60.85 รองลงมา คือ สูตร
มะเฟือง แม้น า้หมักสูตรมะนาวจะสามารถลดความเค็มของดินได้ดี  แต่ธาตุอาหารของพืช ได้แก่ ปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีปริมาณต ่ากว่าในสตูรมะเฟือง ดงันัน้สตูรมะเฟืองจึงเหมาะส าหรับการ
น าไปใช้ลดความเค็มและเพิ่มสารอาหารให้กบัดิน ทัง้นีก้ารเลือกใช้น า้หมกัชีวภาพร่วมกบัปุ๋ ยอินทรีย์ที่เหมาะสม
สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีปริมาณ
ธาตอุาหารหลกัที่มีสงูในปุ๋ ยอินทรีย์แต่ละชนิดไม่ได้ท าให้ผลผลิตของพืชผกัต่างๆ เพิ่มสงูเสมอไป 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดาต่อการยับยัง้เชื อ้
แบคทีเรีย โดยวิธีการสกดัแบบมาเซอเรชนั (maceration) โดยใช้เอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นตวัท า
ละลาย จากนัน้น าไประเหยด้วยเคร่ืองระเหยสญุญากาศแบบหมนุ  (rotary evaporator) น าสารท่ีสกดัได้มาเจือ
จางแบบล าดบัสอง (two-fold serial dilution) ด้วย ไดเมททิล ซลัฟอกไซด์ (dimethyl sulfoxide;  DMSO) ความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 5 ระดบัคือ 500, 250, 125, 62.5 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทดสอบการ
ยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 
ด้วยวิธี agar well diffusion ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของ
เชือ้แบคทีเรีย S. aureus ที่ความเข้มข้น 500, 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ที่ความเข้มข้นที่ 62.5 และ 
31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดบริเวณยับยัง้ (inhibition zone) ส าหรับแบคทีเรียก่อโรค E. coli ซึ่งเป็น
แบคทีเรียแกรมลบ สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตได้ได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 500, 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดบั แต่ที่ความเข้มข้นตัง้แต่ 125, 62.5, 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรไม่เกิดการยบัยัง้ 
 
ค าส าคัญ : สารสกดัหยาบ; 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 
 

บทน า  
พืชสมุนไพรมีความส าคัญกับประเทศไทยทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือได้มีการน าพืช

สมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร ตลอดจนเป็นเคร่ืองส าอาง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ยา 
และวตัถดุิบตวัยาแผนปัจจบุนัจากต่างประเทศได้ การใช้สมนุไพรนอกจากได้ผลดีในทางตรงแล้ว ยงัให้ประโยชน์
ทางอ้อมกับสขุภาพร่างกายด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ช่วยเสริมสร้างสขุภาพร่างกายให้แข็งแรง เพิ่มภมูิคุ้มกันโรค และ
ช่วยลดอนัตรายจากผลข้างเคียงของการใช้ยาแผนปัจจุบัน สารชนิดต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในพืชเป็น
แหล่งส าคัญในการน ามาใช้ต่อสู้ กับความเจ็บป่วย รวมไปถึงโรคติดเชือ้ได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับปัญหา
ทางการแพทย์ปัจจุบัน ที่เกิดขึน้จากการดือ้ยาของเชือ้แบคทีเรียจ านวนมาก  (อารยา ข้อค้า, 2563)  อัน
เนื่องมาจากการใช้สารปฏิชีวนะในการต้านเชือ้จลิุนทรีย์และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สาร
ปฏิชีวนะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต (growth promoter) ควบคุมพยาธิและโรคในอุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว์
เพื่อเป็นอาหาร ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีการใช้สารปฏิชีวนะลดน้อยลงเร่ือย ๆ ทัง้นีเ้พื่อสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้ได้ตามความต้องการขององค์การการค้าโลก (WTO) 
สหภาพยโุรปได้ประกาศว่าจะห้ามใช้สารปฏิชีวนะทุกชนิดเป็นสารเร่งการเติบโตในสตัว์ด้วยทางเลือกที่ประเทศ
ไทยต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การน าสมนุไพรท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากและหลากหลายชนิดมาท าการวิจยั
และประยกุต์ใช้แทนสารปฏิชีวนะ มีรายงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีรายงานถึงฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียของสมนุไพรทัง้แก
รมบวกและแกรมลบ (วัชรินทร์ รังสีภาณุรัตน์, พัชรี กัมมารเจษฎากุล, และอิสยา จันทร์วิทยานุชิต , 2559; 
Jarriyawattanachaikul, Chaveerach, & Chokesajjawatee, 2016) ด้วยเหตุนีส้มุนไพรจึงยังคงเป็นรากฐาน
ของการแพทย์สมัยใหม่ สะเดาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าเป็นผัก
สมนุไพรพืน้บ้านที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ โปรตีน แร่ธาตุและวิตามินที่จ าเป็นต่อร่างกาย มีสารต้าน
อนมุลูอิสระช่วยชะลอความเส่ือมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และยงัมีสรรพคณุในการรักษาโรคผิวหนงั สามารถ
ยบัยัง้เชือ้รา แบคทีเรียและเชือ้ไวรัสสงู    

Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียที่มีความส าคัญในทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
แบคทีเรียชนิดนีส้ามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้หลากหลายรูปแบบ และทุกบริเวณของร่างกาย ตัง้แต่การติด
เชือ้บนผิวหนัง การติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจ (respiratory tract infection) การติดเชือ้ในระบบทางเดิน
อาหารไปจนถึงการติดเชือ้ในกระแสโลหิต ซึ่งการติดเชือ้ S.aureus นี ้อาจเร่ิมต้นมาจากการติดเชือ้ไวรัส เช่น 
ไวรัสไข้หวดัใหญ่จึงท าให้ผู้คนมีภาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง จนสามารถติดเชือ้ S. aureus ได้ (ประสาทพร บริสทุธ์ิ
เพ็ชร, พิทัย กาญบุตร และ สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ , 2551) ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชือ้ S. 
aureus ที่ส าคัญ ได้แก่ การเกิดการอักเสบเป็นหนองในต าแหน่งที่ติดเชือ้หรืออาจท าให้เกิดเป็น ฝีหนอง 
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(abscess) บริเวณผิวหนงั รวมถึงบริเวณเนือ้เยื่อใต้ผิวหนงัได้ด้วย ซึง่เชือ้จากรอยโรคอาจมีการแพร่กระจายเข้าสู่
เส้นเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายจึงท าให้เชือ้ S. aureus สามารถก่อโรคติดเชือ้ตามระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้ โดยอาจพบเชือ้ Staphylococcus aureus ได้ในทางเดินหายใจ ล าคอ เส้นผม รวมถึงผิวหนงัของผู้ที่
ปฏิบตัิงานท่ีต้องสมัผสั  

Escherichia coli เป็นเชือ้แบคทีเรียประจ าถิ่น (normal flora) ท่ีพบได้ในล าไส้ของคนและสตัว์เลือดอุ่น
โดยปกติจะไม่ท าอันตรายหรือก่อโรคร้ายแรง เมื่ออยู่ในล าไส้จะช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานเ ข้าไป แต่หาก
เชือ้ E. coli ลุกล า้ เข้าสู่ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็จะท าให้เกิดโรคติดเชือ้รุนแรง เช่น โรคติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ และการติดเชือ้ในกระแสเลือด เป็นต้น และมีเชือ้ E. coli บางสายพันธุ์ที่ท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ 
โดยการปนเปือ้นของเชือ้ ในอาหารหรือน า้ดื่ม ทัง้นีเ้ชือ้ E. coli ที่สามารถก่อโรคอุจจาระร่วง (Diarrheagenic 
Escherichia coli) จะมีกลไกการก่อโรคและสามารถ สร้างสารพิษได้ (ภทัรชยั กีรสิน, 2552) 
  ดังนัน้ ถึงแม้ว่าการใช้สารสกัดจากสะเดาจะใช้ในการควบคุมโรคทางปศุสัตว์เป็นส่วนมากแต่ จาก
ปัญหาการแพร่กระจายของแบคทีเรียดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะใช้สารสกัดจากเปลือกสะเดามายับยัง้การ
เจริญเติบโตของเชือ้ S. aureus และ E. coli เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สมนุไพรไทยให้เกิดประโยชน์ทางยาอีก
ทางหน่ึง 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การศึกษาวิจัยนีเ้พื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเปลือกสะเดา ต่อการยับยัง้การเจริญของเชือ้

แบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli  ในห้องปฏิบตัิการ โดยมีรายละเอียดการศกึษาวิจยั 
ดงันี ้

1. น าเปลือกสะเดาบริเวณกิ่งมาเลาะเปลือกออก น าเปลือกที่ได้ไปตากและน าไปอบด้วยเคร่ืองอบลม
ร้อน (hot air oven) อณุหภมูิ 45 -50 องศาเซนเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

2. น าเปลือกสะเดาบริเวณที่ป่ันละเอียดแล้วมาใส่ในขวด Duran ขนาด 2000 มิลลิลิตร แล้วเติมตวัท า
ละลาย เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ใส่ให้ท่วมตวัอย่างในอตัราส่วน 1: 4 (ตวัอย่างเปลือกสะเดาป่ันละเอียด 1 กรัม : 
เอทานอล 4 มิลลิลิตร) ห่อด้วยถงุด าน าไปใส่ในเคร่ืองเขย่าสาร (orbital shaker) เป็นเวลา 4 วนั 

3.  เมื่อครบ 4 วนั น ามากรองส่วนที่เป็นของเหลวด้วยกระดาษกรอง (Whatman no.1) เพื่อแยกชิน้ส่วน
ของเปลือกออกจากของเหลวให้มากที่สดุ แล้วเก็บให้พ้นแสงในขวดสีชาและห่อด้วยอลมูิเนียมฟอยล์ 

4. จากนัน้น าสารละลายที่ได้จากการสกัดไประเหยตวัท าละลายออกด้วยเคร่ืองระเหยสารแบบหมุน
ภายใต้สญุญากาศ (rotary evaporator) โดยระเหยเอทานอลที่อณุหภมูิ 40-45 องศาเซลเซียส ท่ีความดนั 200-
220 มิลลิบาร์ ความเร็วรอบ 110 รอบต่อนาที โดยสารสกดัในขวดระเหยจะได้สารสกดัที่มีลกัษณะเป็นของเหลว
แล้วค านวณร้อยละของผลผลิต (yield) ตามสตูร 

 
   

ร้อยละของผลิต  =   น า้หนกัของสารสกดัหยาบ (กรัม) X 100 
                  น า้หนกัเปลือกสะเดาแห้ง (กรัม) 
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5. บรรจสุารสกดัไว้ในหลอด ขวดสีชาทีอ่ณุหภมูิ -4 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ในการศกึษาต่อไป 
6. เตรียมสารสกดัที่จะใช้ทดสอบที่ระดบัความเข้มข้นต่าง ๆ โดยน าส่วนสารสกดัหยาบท่ีได้มาละลาย

ด้วยไดเมททิล ซัลฟอกไซด์ (dimethyl sulfoxide;  DMSO) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์  ในอัตราส่วนของสาร
สกดัต่อ DMSO ดงันี ้1:1, 1:2, 1:3 ไปจนถึง 1:5 ท าการเจือจาง  ล าดบัสอง (two-fold serial dilution) จนกระทัง่
ได้ 5 ความเข้มข้นคือ 500, 250, 125, 62.5, และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

7. น าแบคที เรีย S. Aureus และ E. coli จากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาเพาะเชือ้โดยท าการขีดเชือ้ (streak plate) ลงบนจานอาหาร nutrient agar 
(NA) บ่มเชือ้ที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-22 ชัว่โมง เพื่อให้ได้โคโลนีเดี่ยว  

8. น าเชือ้จลิุนทรีย์ที่ได้ไปท าสารละลายเพื่อวดัค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้
ได้ค่าดูดกลืนแสงประมาณ 0.80 – 1.00 จะได้เชือ้ประมาณ 108 โคโลนีฟอร์มมิ่ง  ยูนิตต่อมิลลิลิตร (cfu/ml) ใช้
ส าลีแบบก้านที่ ผ่านการฆ่าเชือ้แล้วจุ่มลงในเชือ้ S. aureus และ E. coli แล้วท าการ swab ลงบนอาหาร 
Mueller-Hinton agar โดยแต่ละเชือ้ จะท าการ swab ทัง้หมดเชือ้ละ 3 จาน (3 ซ า้) รอจนผิวหน้าอาหารแห้ง 

9. น าเชือ้แบคทีเรีย S aureus และ E. coli มาถ่ายโคโลนีลงใน BaCl2 ที่อยู่ในหลอดทดลองจากนัน้ท า
การเทียบความขุ่นกับเชือ้เร่ิมต้น (ตามข้อ 8) เพื่อให้ได้ความขุ่นเทียบกับสารละลายมาตรฐาน เมื่อผิวหน้า
อาหารแห้งแล้ว ใช้หวัหลอดหยดสารที่มีเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มิลลิเมตร ที่ผ่านการฆ่าเชือ้แล้วเจาะลงบนอาหารท่ี
ผ่านการ swab แล้ว รวม 7 หลมุ 

10. ใช้ไมโครปิเปต หยดสารสกัดที่ท าการเจือจางในข้อ 6 ลงในหลุมที่เจาะไว้หลุมละ 30 ไมโครลิตร 
โดยใช้ยาเตตระไซคลิน (tetracycline) เป็นตัวควบคุมเชิงบวก (positive control) และใช้ DMSO ความเข้มข้น 
10 เปอร์เซ็นต์ เป็นตวัควบคมุเชิงลบ (negative control)  

11. น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-22 ชั่วโมง บันทึกผลการทดสอบโดยวัดเส้น
ผ่านศนูย์กลางของบริเวณยบัยัง้ (inhibition zone) เป็นหน่วยมิลลิเมตร โดยท าการวดั 4  แนว แล้วลบขนาดของ
หลมุ (6 มิลลิเมตร)  ออกทกุแนว ก่อนน าไปหาค่าเฉล่ียเส้นผ่านศนูย์กลางของบริเวณยบัยัง้  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการทดลอง 

การสกัดสารสกัดจากเปลือกสะเดา ด้วยวิธี maceration โดยใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์เป็นตัวท า
ละลาย ที่อณุหภมูิห้องเป็นเวลา 4 วนั หลงัจากผ่านขัน้ตอนการระเหยตวัท าละลายออกแล้ว จะได้สารสกดัหยาบ
จากเปลือกสะเดาที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดสีน า้ตาลแดง  มีค่าร้อยละของผลผลิตเท่ากับ 15.73       
(ตารางที่ 1) 

 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

   

97 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละผลผลิตของสารสกดัหยาบจากเปลือกสะเดา  
ชนิดของสาร

สกดั 
ตวัท าละลาย น า้หนกัสด 

(กรัม) 
น า้หนกัแห้ง 
(กรัม) 

น า้หนกัสารสกดั
หยาบ (กรัม) 

ร้อยละผลผลิต 
(น า้หนกั/
น า้หนกั) 

เปลือกสะเดา 
เอทานอล 95 
เปอร์เซ็นต ์

450 300 47.20 15.73 

 
เมื่อน ามาทดสอบประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด คือ       

S. aureus และ E. coli ด้วยวิธี agar well diffusion ได้ผลการทดลองดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้จุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจาก
เปลือกสะเดา 

ความเข้มข้นของสารสกดั
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

ขนาดเฉล่ียเส้นผ่านศนูย์กลางของ Inhibition zone (มิลลิเมตร) 
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 ขนาดหลุมเท่ากับ 6.00 มิลลิเมตร ค่า 0.00 คือไม่ เกิด Inhibition zone และ ตัวอักษร
ภาษาองักฤษที่แตกต่างกนัในสดมถ์ หมายถึง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย S. 

aureus ได้ดีที่สดุ ท่ีค่าความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และที่ความเข้มข้นตัง้แต่ 31.25 - 62.5 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดบริเวณยบัยัง้เทียบกับ DMSO ความเข้มข้น 10% ส่วนเชือ้ E. coli เกิดการยบัยัง้ได้ดีที่สดุที่
ค่าความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และที่ความเข้มข้นตัง้แต่ 31.25 - 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่เกิด
บริเวณยบัยัง้ 
 เมื่อน ามาหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยัง้การเจริญเติบโต (MIC) ของเชือ้ S. aureus และ     
E. coli ด้วยวิธี Macro broth dilution technique ได้ผลดงัตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ค่า MIC ของสารสกัดจากเปลือกสะเดาในการยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย S. aureus 

และ E. coli 
ความเข้มข้นของสารสกดั (มิลลิกรัม

ต่อมิลลิลิตร) 
S. aureus E. coli 

500 - - 
250 - - 
125 - + 
62.5 + + 
31.25 + + 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย - หมายถึงเชือ้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 
       เคร่ืองหมาย + หมายถึงเกิดการเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย 

 
การศึกษาหาความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ (minimal bactericidal concentration;  

MBC) ของเชือ้ S. aureus และ E. coli ได้ผลดงัตารางที่ 4 
 

ตารางที่  4 ค่า MBC ของสารสกัดเปลือกสะเดาด้วยวิธีการผ่านความร้อนต่อเนื่องและวิธีการแช่หมัก
เชือ้จลิุนทรีย์ S. aureus และ E. coli 

ความเข้มข้นของสารสกดั 
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

เชือ้ 
S. aureus E. coli 

500 - - 

250 - - 
125 - + 
62.5 + + 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย - หมายถึงไม่มีโคโลนีของเชือ้แบคทีเรียขึน้บนผิวหน้าอาหาร 
       เคร่ืองหมาย + หมายถึงมีโคโลนีของเชือ้แบคทีเรียขึน้บนผิวหน้าอาหาร 

 
อภปิรายผล 

จากการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดาท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ด้วยวิธี agar well 
diffusion ท าการทดสอบเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานเตตระไซคลิน และ DMSO ความเข้มข้น10 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่าสารสกัดจากเปลือกสะเดาสามารถยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียได้ ทัง้นีม้ีรายงานว่าในเปลือกสะเดามีแทนนินเป็น
ส่วนประกอบซึ่งพบว่ามีปริมาณคอนเดนซ์แทนนิน สงูถึง 32-34 กรัมต่อกิโลกรัมวตัถุแห้ง (Basu and Kirtikar, 
1980) ซึง่แทนนินสามารถยบัยัง้การเจริญของจลิุนทรีย์ได้หลายชนิด รวมทัง้ S. aureus (Akiyama et al., 2001) 
แทนนินมีรสฝาดสามารถจบัตวักับโปรตีนได้ สามารถละลายได้ดีในน า้ แอลกอฮอล์ อะซิโตน ไม่ละลายในอีเทอร์ 
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และท าปฏิกิริยากับเกลือของเหล็กได้สารประกอบสีน า้เงินหรือสีเขียวในสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง แทน
นินจะดูดซับออกซิเจนเปล่ียนสารละลายเป็นสีคล า้ขึน้และท าปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์และ
แอมโมเนียเปล่ียนเป็นสีแดงเข้ม ส าหรับพืชในประเทศไทยที่มีแทนนินเป็นส่วนประกอบ ได้แก่เปลือกสะเดา 
เปลือกทับทิม เปลือกอบเชยเปลือกมังคุด ใบขนุน ใบฝร่ัง ใบหรือเปลือกสีเสียด ใบชา ใบกระถิน พืชตระกูลถั่ว
เปลือก และผลกล้วย เป็นต้น (ปราโมทย์ แพงค าและโอภาส พิมพา, 2545) นอกจากนัน้ในเปลือกของสะเดายงั
พบสาร azadirachtin 0.25 เปอร์เซ็นต์ w/w (สมนึก ลิม้เจริญ, 2553)  ท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าแมลงและเชือ้ราได้ด้วย 
(ขวญัชยั สมบตัิศิริ, 2542) การท่ีสารสกดัจากเปลือกสะเดาสามารถยบัยัง้ S. aureus ซึง่เป็นแบคทีเรียแกรมบวก
ได้ดีกว่า E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบนัน้ อาจเป็นเพราะแบคทีเรียแกรมลบมีเมมเบรนชัน้นอกที่มีไลโปโพล่ี
แซคคาร์ไรด์ (Lipopolysaccharide) เป็นองค์ประกอบ มีหน้าที่ป้องกันสารไม่ให้เข้าสู่ภายในเซลล์ในขณะที่
แบคทีเรียแกรมบวกไม่มีเมมเบรนชัน้นอก สารจึงเข้าสู่ภายในเซลล์ได้  (Shan, Cai, Brooks & Corke, 2007) 
ทัง้นีส้ารต้านแบคทีเรียส่วนใหญ่จะสามารถยบัยัง้แบคทีเรียได้โดยการท าลายผนงัเซลล์ของแบคทีเรีย ท าให้ผนงั
เซลล์ไม่สามารถควบคมุการไหลเข้าออกของของเหลวภายในเซลล์ได้ โดยพบว่าถึงแม้ว่าผนงัเซลล์แบคทีเรียแก
รมลบจะมีชัน้ของเปปติโดไกลแคน (peptidoglycan) บางกว่าชัน้เปปติโดไกลแคนที่พบในแบคทีเรียแกรมบวก 
แต่แบคทีเรียแกรมบวกไม่มีผนงัเซลล์ชัน้นอกที่มีองค์ประกอบที่เป็นลิโปพอลิแซกคาไรด์ ( lipopolysaccharide, 
LPS) ส่งผลให้สารต้านแบคทีเรียสามารถเข้าท าลายชัน้เปปติโดไกลแคนของแบคทีเรียแกรมบวกและเข้าท าลาย
ส่วนของผนงัเซลล์อื่น ๆ เป็นล าดบัจนถึงองค์ประกอบภายในเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกได้มากกว่าแบคทีเรีย
แกรมลบ ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัหลายงานวิจยั ที่รายงานว่าสารสกัดจากส่วนต่างๆของสะเดา สามารถยบัยัง้
แบคทีเรียแกรมบวกได้มากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ (Chakrapani et al., 2013) ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากในสารสกัด
มีองค์ประกอบของแทนนิน ที่สามารถท าลายชัน้ LPS ที่ผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกและเข้าท าลายชัน้เป
ปติโดไกลแคน และส่วนต่างๆ ภายในเซลล์เป็นล าดบั และส่งผลต่อการยบัยัง้การมีชีวิตรอดของแบคทีเรียแกรม
บวกได้ (Parekh and Chanda, 2007) นอกจากนัน้ยงัพบว่าสารประกอบแทนนินที่พบในสะเดาสามารถยับยัง้
การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย (Chung  et  al.,  1998;  Banso  &  Adeyemo,  2007;  Doss  
et  al.,  2009). 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
สรุปผล 

สารสกดัจากเปลือกสะเดาสารมารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย S. aureus ที่ความเข้มข้น 
500, 250 และ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ที่ความเข้มข้นท่ี 62.5 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่สามารถ
ยบัยัง้ได้ ส าหรับแบคทีเรียก่อโรค E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบสามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตได้ได้ดีที่สุดที่
ความเข้มข้น 500, 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั และที่ความเข้มข้นตัง้แต่ 125, 62.5, 31.25 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดบริเวณยบัยัง้ จากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัเห็นว่านอกจากจะใช้สะเดาในการควบคมุโรคทางปศุ
สตัว์แล้วยงัสามารถน ามาควบคมุจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกบัด้านอื่นๆ ได้ด้วย โดยเฉพาะประโยชน์ทางยา เนื่องจาก
สะเดาเป็นพืชที่หาง่ายและสามารถสกดัเองได้ไม่ยาก  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าการทดลองสกัดสารด้วยตวัท าละลายอื่น ๆ นอกจากเอทานอล เช่น กลุ่มตวัท าละลายที่มีขัว้

ต ่า (เฮกเซน, เบนซีน, คลอโรฟอร์ม) แล้วน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้
แบคทีเรียของสารสกดัจากตวัท าละลายแต่ละชนิด 

2. ควรศึกษาตัวอย่างการวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อบ่งชีส้าระส าคัญต่างๆ ที่พบในสารสกัด เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการประยกุต์ใช้ตวัอย่างของพืชในอนาคต 
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สมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้น 
ใยมะพร้าวกับน า้ยางพารา 

Physical Properties of Thermal Insulation from Coconut Fiber and Natural Rubber Latex 
Composite Material 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสม
ระหว่างเส้นใยมะพร้าวและน า้ยางพาราโดยอัตราส่วนเส้นใยมะพร้าวและน า้ยางพาราที่ใช้คือ 10:90 20:80 และ 
30:70 โดยน า้หนกั คุณสมบตัิที่ท าการศกึษามีดงันี ้ค่าการน าความร้อนทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C177-19 การ
ลามไฟทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D635-18 ความหนาแน่น การดูดซึมน า้ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C570 
และสมบัติการโค้งงอทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 พบว่าฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใย
มะพร้าวกับน า้ยางพาราในอัตราส่วน 30:70 โดยน า้หนัก มีค่าการน าความร้อนที่ต ่า ไม่ติดไฟ และแข็งแรงกว่า
อัตราส่วนอื่น ส่วนน า้หนักหรือความหนาแน่นและการดูดซับน า้มีแนวโน้มสูงขึน้ตามปริมาณเส้นใยที่เพิ่มขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้
ยางพาราในอัตราส่วน 30:70 โดยน า้หนัก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.051 W/m·K กับฉนวนใยแก้วที่ได้จากเชิงพาณิชย์มีค่า
เท่ากับ 0.035 W/m·K จะเห็นได้ว่าฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติมีค่าการน าความร้อนที่สูงกว่าฉนวนใย
แก้ว 
 
ค าส าคัญ: เส้นใยมะพร้าว; น า้ยางพารา; ฉนวนกนัความร้อน; การน าความร้อน 
 

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 
 

บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึน้ส่งผลต่อการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่ต้องค านึงถึงการป้องกันความ

ร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะเข้าสู่ภายในตัวอาคารบ้านเรือนตลอดจนการป้องกันอันตรายจากความร้อนและช่วย
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ฉนวนกนัความร้อนเป็นวสัดยุอดนิยมน ามาครอบบนฝา้เพื่อป้องกนัความร้อนจากดวงอาทติย์
แต่ราคาฉนวนกันความร้อนในท้องตลาดมีราคาแพง เพื่อเป็นการเพิ่มมลูค่าให้กับวสัดุธรรมชาติในท้องถิ่นเราจึงใช้
เส้นใยธรรมชาติและยางธรรมชาติในการผลิตฉนวนกนัความร้อน 

สืบศิริ แซ่ลีแ้ละคณะ (สืบศิริ แซ่ลีแ้ละคณะ, 2555, น.15-24) ได้ศึกษาคุณลักษณะของเส้นใยธรรมชาติ  
พบว่า หญ้าค้า ธูปฤๅษีและกระถินยักษ์มีความเหนียวอยู่ในตัวเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่นท าสี ท ากล่ิน และน าไปผลิตวิธีการถักทอ การอัดเป็นแผ่น ปัน้และการหล่อขึน้รูป ในด้าน
การพฒันาแผ่นฝา้และฉนวนกันความร้อน พบว่าตวัประสานท่ีเหมาะสมคือน า้ยางธรรมชาติ ถือเป็นวสัดปุระสานที่มี
ความโปร่งใส มีน า้หนกัเบา กนัน า้ กนัแมลง ส่วนกรรมการหล่อขึน้รูป ส าหรับแผ่นฝา้และฉนวนกันความร้อนจากเส้น
ใยพืชที่ได้จาการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุต้านแรงดึงสูงสุด  พบว่า  วัสดุเส้นใยพืชผสมกับยูรีเทน มี
ค่าเฉล่ียความต้านแรงดงึ 0.84 MPa และมีค่าเฉล่ียการยืดตวั ณ จดุขาดร้อยละ 3.36 วสัดเุส้นใยพืชผสมกบัยางพารา 
มีค่าเฉล่ียความต้านแรงดึงสงูสดุ 1.00 MPa และมีค่าเฉล่ียการยืดตวั ณ จุดขาด 5.22 วสัดุเส้นใยพืชผสมกับกาวลา
เท็กซ์ มีค่าเฉล่ียความต้านแรงดึงสงูสดุ 1.06 MPa    และมีค่าเฉล่ีตวั ณ จุดขาดร้อยละ 6.50 และการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมบตัิของวสัดสุภาพน าความร้อน พบว่า วสัด ุมีค่าเฉล่ียร้อนอณุหภมูิ 100 ºC ในช่วง 23.560 W/m.K และมี
ค่าเฉล่ียสภาพน าความร้อน ณ อณุหภมูิร้อยละ 0.043 

โรสลีนา จาราแว (โรสลีนา จาราแว, 2559) ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลความร้อนของ
ฉนวนกนัความร้อนท่ีผลิตจากเส้นใยหญ้าคา ใยมะพร้าว กาบกล้วย ฟางข้าว และกาบหมาก และใช้น า้ยางพาราเป็น
ตัวประสานให้วัสดุสามารถยึดติด จากผลการทดสอบพบว่า ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติ มีความ
หนาแน่นอยู่ในช่วง 0.020-0.021 g/cm3 ค่าการดูดซึมน า้อยู่ในช่วง 3.12-7.08%  ค่าทนต่อแรงดึงสูงสุดที่ฉนวนกัน
ความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติอยู่ในช่วง 0.0006-0.0016 MPa ค่าการน าความร้อนมีค่าอยู่ในช่วง 0.017-0.028 
W/m.K ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าการน าความร้อนของฉนวนกาบหมาก(0.017 W/m.K )กับฉนวนใยแก้วที่ได้
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จากเชิงพาณิชย์มีค่าเท่ากบั 0.035 W/m.K จะเห็นได้ว่าฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติมีค่าการน าความร้อน
ที่น้อยกว่าฉนวนใยแก้ว จากผลการวิจยัพบว่าสามารถน าวสัดธุรรมชาติทัง้ 5 มาผลิตเป็นฉนวนกันความร้อนได้และ
ผลการวิเคราะห์สภาพพืน้ผิวจากภาพถ่าย SEM ได้ผลสอดคล้องว่าฉนวนกันความร้อนจากกาบหมากเป็นฉนวนท่ีดี
ที่สดุ 
 ไนมาและคณะ (Belayachi, 2017, p. 544-549) ท าการศึกษาการลามไฟและการเส่ือมสภาพทางความ
ร้อนของฉนวนกันความร้อนจากฟางข้าวสาลีและฟางข้าวบาร์เลย์ที่ผ่านการปรับสภาพและไม่ผ่านการปรับสภาพ
ผสมกับปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์ ซึ่งฟางข้าวสาลีและฟางข้าวบาร์เลย์จะถูกปรับสภาพโดยน าไปแช่ในน า้ต้มและ
น า้มันเมล็ดฝ้าย การลามไฟของฉนวนกันความร้อนฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพและไม่ผ่านการปรับสภาพจะ
ทดสอบตามมาตรฐาน NF EN 11925-2 และการเส่ือมสภาพทางความร้อนของฉนวนกันความร้อนวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงน า้หนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Thermogravimetric 
analysis หรือ TGA) และเทคนิคการวดัปริมาณความร้อนด้วยการกราดวิเคราะห์เชิงผลต่าง (Differential Scanning 
Calorimetry หรือ DSC) ซึ่งการลามไฟและการเส่ือมสภาพทางความร้อนของฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใยฟางข้าว
ที่ผ่านการปรับสภาพและไม่ผ่านการปรับสภาพมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน 

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีพืน้ที่เพาะปลกูมะพร้าวประมาณ 847,881 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 806,026 
ตนั เมื่อผลผลิตเหล่านีถ้กูน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ จะมีส่วนที่เหลือใช้นัน้ก็คือกาบมะพร้าวที่ไม่ใช้ประโยชน์
เป็นจ านวนมาก การก าจัดต้องเสียค่าจ่ายและเวลามาก อีกทัง้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงต่าง ในงานวิจัยนี จ้ึงได้
ท าการศกึษาเก่ียวกับการน าเส้นใยมะพร้าวมาท าเป็นฉนวนกันความร้อน โดยเส้นใยมะพร้าวมีเซลลโูลส (cellulose) 
อยู่ประมาณร้อยละ 40.6 เซลลโูลสเป็นสารคาร์โบไฮเดตที่เป็นองค์ประกอบหลกัของผนงัเซลล์พืชทุกชนิด  โดยมีสาร
อื่นร่วมเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น ลิกนิน (lignin) ร้อยละ 30.1 โดยเซลลูโลสมักอยู่ร่วมกับลิกนิน เพื่อท าหน้าที่
เสริมสร้างโครงสร้างของล าต้นและกิ่งก้านของพืชให้มีความแข็งแรงซึง่เซลลโูลสสามารถน ามาท าเป็นฉนวนได้อย่างดี 
หาได้ง่าย ไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนีเ้ซลลโูลสยงัมีอณุหภมูิการหลอมตวัสงู และไม่สามารถละลายได้ใน
สารอินทรีย์ทัว่ไป และใช้น า้ยางพาราเป็นตวัประสานในการท าฉนวนกันความร้อน เนื่องจากน า้ยางพาราในประเทศ
นัน้มีราคาที่ตกต ่าจึงได้น าน า้ยางพารามาเป็นตวัประสานเพื่อเพิ่มมลูค่าให้กบัน า้ยางพาราเพิ่มมากขึน้ 

สมบตัิทางกายภาพที่ท าการศึกษา ได้แก่ การน าความร้อน การลามไฟ ความหนาแน่น การดูดซบัน า้ และ
คุณสมบตัิการโค้งงอ เพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรับการพฒันาฉนวนที่ท าจากวสัดุธรรมชาติทดแทนการใช้ฉนวนสงัเคราะห์
ที่ติดตัง้ใต้หลงัคา นอกจากนีย้งัเพิ่มมลูค่าให้กบัวสัดเุหลือใช้จากการเกษตร 
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อุปกรณ์และวิธวีิจัย 
อุปกรณ์ 

เส้นใยมะพร้าว, น า้ยางพาราหล่อแบบ, และบอแรกซ์ (Na2B4O7:10H2O, Borax Sodium Tetraborate 
Decahydrate 99.9%) เป็นสารหน่วงไฟ 
วิธีวิจัย 

น าเปลือกมะพร้าวที่ได้จากผู้ผลิตไปตากแดดให้จนแห้ง ฉีกเปลือกมะพร้าวให้มีลกัษณะเป็นเส้นน าไปล้าง
ด้วยน า้จนขยุเส้นใยหลดุออก แล้วเอาเส้นใยไปตากแดดให้แห้ง น าเส้นใยที่ได้มาตดัให้ยาวประมาณ 5-6 cm 

ผสมบอแร็กซ์กับน า้ 10% โดยมวล น าเส้นใยไปแช่ในสารละลายบอแร็กซ์เป็นเวลา 30 นาที แล้วไปตากให้
แห้ง จากนัน้น าเส้นใยที่แห้งแล้วผสมกบัน า้ยางพาราในอตัราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน า้หนกั และเทลงใน
ถาดอลมูิเนียมเพื่อขึน้รูปแผ่นฉนวนกันความร้อนขนาดกว้าง 20.0 cm ยาว 20.0 cm สงู 1.5 cm รอให้แผ่นฉนวนกนั
ความร้อนแห้ง จากนัน้น าแผ่นฉนวนไปอบที่อุณหภูมิ 100 ºC เป็นเวลา 40 นาที เพื่อให้น า้ยางพาราคงรูปอย่าง
สมบรูณ์ แผ่นฉนวนกนัความร้อนผลิตจากเส้นใยมะพร้าวและน า้ยางพาราแสดงดงัภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหวา่งเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพารา (ก) อตัราส่วน   

     10:90 โดยน า้หนกั (ข) อตัราส่วน 20:80 โดยน า้หนกั (ค) อตัราส่วน 30:70 โดยน า้หนกั 
 
ค่าการน าความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพารา ท าการ

ทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบการน าความร้อน (Hot Disk TCA) ตามมาตรฐาน ASTM C177-19 
ความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพารา ทดสอบโดย

การชัง่มวลและวดัขนาดเพื่อค านวณหาปริมาตรของตวัอย่าง 
อตัราการลามไฟของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพารา ทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM D 635-18 โดยท าการทดสอบภายในห้องทดสอบ ซึง่มีอณุหภมูิประมาณ 23-25 ºC และมีความชืน้
สัมพัทธ์ร้อยละ 50-55 ใช้ก๊าซหุงต้ม (C3H8) ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบคือ กว้าง 1.5 cm ยาว 10.0 cm หนา     
1.5 cm 

การดูดซบัน า้ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D570 โดยแช่ตวัอย่างในน า้ที่มีอุณหภูมิ 23ºC นาน 24 ชัว่โมง 
ขนาดของตวัอย่างที่ใช้ทดสอบคือ กว้าง 5.0 cm ยาว 5.0 cm หนา 1.5 cm 
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สมบัติการโค้งงอทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 การทดสอบจะใช้เคร่ืองมือทดสอบสมบัติเชิงกล 
(Universal Testing Machine : UTM) โดยเงื่อนไขในการทดสอบคือ โหลดเซลล์ (Load cell) เท่ากบั 0.5 kN ความเร็ว
ในการกด (Compression speed) เท่ากับ 2 mm/นาที และระยะห่างของขารองรับชิน้งาน (Span length) เท่ากับ    
48 mm 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ค่าการน าความร้อน 
ในการทดสอบการน าความร้อนพบว่า ค่าการน าความร้อนของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้น

ใยมะพร้าวกับน า้ยางพาราที่ในอตัราส่วน 30:70 โดยน า้หนกั มีค่าต ่าที่สดุ ดงัแสดงภาพที่ 2 แสดงว่าปริมาณเส้นใย
มะพร้าวที่เพิ่มขึน้นัน้คือปริมาณเซลลโูลสและลิกนินที่เพิ่มขึน้มีผลต่อการน าความร้อนที่ลดลง ค่าการน าความร้อน
ของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพาราทัง้สามอตัราส่วนมีค่าที่ต ่ากว่ารายงาน
วิจยัของบญุญารัตน์ พิมพรมและคณะ (บญุญารัตน์ พิมพรมและคณะ, 2560, น. 358-367) (0.072 – 0.105 W/m.K) 

 

 
ภาพที่ 2 ค่าการน าความร้อนของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราใน 

อตัราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน า้หนกั 
 

ความหนาแน่น 
ในการทดสอบค่าความหนาแน่นพบว่า ค่าความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้น

ใยมะพร้าวกับน า้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามปริมาณเส้นใย ดงัแสดงในภาพที่ 3 เมื่อเข้าสู่กระบวนขึน้รูปฉนวน
กันความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราถูกอบที่อูณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท าให้
น า้ยางพาราแห้งมวลของน า้ยางพาราลดลงในขณะท่ีมวลของเส้นใยยงัเท่าเดิม  นัน้คือเมื่อเส้นใยเพิ่มขึน้ส่วนปริมาณ
น า้ยางลดลงท าให้ความแน่นของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราเพิ่มขึน้ และ
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ค่าความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกันความร้อนทัง้สามอตัราส่วนมีค่าที่ต ่ากว่ารายงานวิจยัของบุญญารัตน์ พิมพรม
และคณะ (บญุญารัตน์ พิมพรมและคณะ, 2560, น. 358-367) (200.00-600.00 kg/m3) 

 
ภาพที่ 3 ค่าความหนาแน่นของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราในอตัราส่วน 

10:90 20:80 และ 30:70 โดยน า้หนกั 
 

อัตราการลามไฟ 
ค่าอัตราการลามไฟของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพาราใน

อตัราส่วน 10:90 มีอตัราการลามไฟสงูสดุ เนื่องจากมีปริมาณน า้ยางมากกว่าอตัราส่วนอื่น และอตัราส่วน 30:70 โดย
น า้หนกั มีอตัราการลามไฟต ่าสดุ เนื่องจากในขัน้ตอนการเตรียม เส้นใยได้น าเส้นใยไปแช่สารหน่วงไฟ จึงมีสารหน่วง
ไฟเกาะติดที่เส้นใย เมื่อปริมาณเส้นใยเพิ่ม สารหน่วงไฟก็จะเพิ่มตาม ท าให้ฉนวนติดไฟได้ยากขึน้อตัราการลามไฟต ่า 
แสดงดงัภาพที่ 4 
การดูดซับน า้ 

ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซบัน า้ของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพาราทั ง้
สามอตัราส่วนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ตามปริมาณเส้นใยดงัภาพท่ี 5 และมีค่าการดดูซบัน า้สงูกว่ารายงานวิจยัของโรสมิ
นา จาราแว (โรสลีนา จาราแว, 2559) (3.12%)  เนื่องมาจากกระบวนการขึน้รูปแผ่นฉนวนไม่มีการกดอดัจึงท าให้มีรู
พรุนระหว่างเส้นใยกบัน า้ยางพารามาก โดยเฉพาะในอัตราส่วน 30:70 โดยน า้หนกั จึงให้ค่าเปอร์เซ็นต์การดดูซบัน า้
สงู 
สมบัติการโค้งงอ 

ค่าความต้านทานแรงดดังอของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพารามี
แนวโน้มที่สงูขึน้ตามปริมาณเส้นใยที่เพิ่มขึน้ดงัภาพท่ี 6 เนื่องจากเส้นใยเป็นตวัเสริมแรงเมื่อปริมาณเส้นใยมากขึน้นัน้
คือตวัเสริมแรงมากขึน้ด้วย ฉนวนจึงทนต่อการดดัโค้งงอได้ดีขึน้ 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

108 
 

 
ภาพที่ 4 ค่าอตัราการลามไฟของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราใน

อตัราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน า้หนกั 
 

 
ภาพที่ 5 ค่าการดดูซบัน า้ของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราในอตัราส่วน 

10:90 20:80 และ 30:70 โดยน า้หนกั 
 

 
ภาพที่ 6 ค่าความต้านทานแรงดดังอของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราใน

อตัราส่วน 10:90 20:80 และ 30:70 โดยน า้หนกั 
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สรุปผลและเสนอแนะ  
การผลิตฉนวนกันความร้อนฉนวนต้องมีค่าการน าความร้อนที่ต ่า ไม่ติดไฟ น า้หนักเบา ดูดซึมน า้ได้น้อย 

และแข็งแรง ซึ่งในงานวิจยันีไ้ด้เปรียบเทียบค่าการน าความร้อน ความหนาแน่น อตัราการลามไฟ การดูดซึมน า้ และ
สมบัติการโค้งงอของฉนวนกันความร้อนจากวสัดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพาราในอัตราส่วน 10:90 
20:80 และ 30:70 โดยน า้หนัก พบว่าฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน า้ยางพาราใน
อัตราส่วน 30:70 โดยน า้หนัก มีค่าการน าความร้อนที่ต ่า ไม่ติดไฟ และแข็งแรงกว่าอัตราส่วนอื่น ส่วนน า้หนักหรือ
ความหนาแน่นและการดูดซบัน า้มีแนวโน้มสงูขึน้ตามปริมาณเส้นใยที่เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบค่าการน าความร้อน
ของฉนวนกนัความร้อนจากวสัดผุสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกบัน า้ยางพาราในอตัราส่วน 30:70 โดยน า้หนกั ซึง่มีค่า
เท่ากับ 0.051 W/m·K กับฉนวนใยแก้วที่ได้จากเชิงพาณิชย์มีค่าเท่ากับ 0.035 W/m·K (โรสลีนา จาราแว, 2559) จะ
เห็นได้ว่าฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติมีค่าการน าความร้อนท่ีสงูกว่าฉนวนใยแก้ว 
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บทคดัย่อ  

งานวิจยัทางคลินิกนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการไหลของน า้นมในมารดาครรภ์แรก
หลังคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านมกับกลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านมเพียงอย่าง
เดียว โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคมุที่ได้รับการนวดเต้านม จ านวน 20 คน จะได้รับการ
นวดเต้านมวนัละ 30 นาที เป็นเวลา 3 วนั และกลุ่มทดลองที่ได้รับยาปลกูไฟธาตรุ่วมกับการนวดเต้านม จ านวน 
20 คน จะได้รับยาปลกูไฟธาต ุ2 แคปซูล ก่อนอาหาร 30 นาที 3 เวลา เช้า กลางวนั เย็น ร่วมกับการนวดเต้านม 
เป็นเวลา 3 วนั ประเมินคะแนนการไหลของน า้นม ทกุ 8 ชัว่โมง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบนัทึกข้อมลู
ทั่วไป และแบบประเมินคะแนนระดับการไหลของน า้นม เคร่ืองมือดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความตรงด้านเนือ้หา เท่ากับ 1 ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา Chi-Square Test และ  Mann-Whitney Test  ผลการวิจัยพบว่าที่ช่วงเวลา 12-52 ชั่วโมงหลงัคลอด 
มารดากลุ่มที่รับยาปลกูไฟธาตุมีคะแนนระดบัการไหลของน า้นมมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านมเพียงอย่าง
เดียวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.00) รวมทัง้มีน า้นมมาเร็วกว่ากลุ่มควบคุม จากนัน้ที่ช่วงเวลา 60 ชัว่โมง
หลงัคลอดเป็นต้นไปไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.23) งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่ายาปลกู
ไฟธาตชุ่วยกระตุ้นให้น า้นมมาเร็วและมากขึน้ในช่วงแรกหลงัคลอด 

 
ค าส าคัญ: นวดเต้านม; ยาปลกูไฟธาต;ุ มารดาหลงัคลอด 
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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- fai-
tat 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 
 

บทน า 
น า้นมแม่มีสารอาหารส าคัญมากมายที่ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง และมีผลดีต่อ

สขุภาพของมารดาและทารก การเลีย้งดทูารกด้วยน า้นมแม่จงึเป็นวิธีการท่ีดีที่สดุ จากสถานการณ์ปัจจบุนั อตัรา
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ใน 6 เดือนแรกมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 50 จากทุกประเทศทัว่โลก (องค์การอนามยัโลก, 
2561)  ในประเทศไทยนัน้มีอัตราแนวโน้มการส่งเสริมให้เลีย้งลูกด้วยนมแม่เพิ่มสูงขึน้ จากส านกังานสถิติ
แห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559 ได้ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พบว่า มีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชัว่โมงแรกหลงัคลอด และเพียงร้อยละ 
23 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ยิ่งไปกว่านัน้มีทารกเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่
ต่อเนื่องถึง 2 ปี (กรมอนามยั, 2561) ซึง่เป้าหมายของประเทศไทยยงัไม่บรรลเุกณฑ์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50  

จากการเก็บข้อมูลเบือ้งต้นของโรงพยาบาลนครพนม เป็นเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม - 
ธันวาคม พ.ศ.2562 พบว่า ร้อยละ 70 มารดาหลงัคลอดครรภ์แรก ในวนัที่ 2 มีปัญหาน า้นมไม่ไหลหรือไหลน้อย 
ท าให้มารดาหลงัคลอดร้อยละ 60 หยุดเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในช่วงสปัดาห์แรกหลงัคลอด ปัจจุบนัปัญหาส าคญัที่
ท าให้มารดาไม่สามารถให้นมลูกได้ตามปกติ คือ ปริมาณน า้นมมารดามาช้า มีน้อย หรือมีไม่เพียงพอ ปัญหา
ดงักล่าวมีปัจจยัที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ลกูไม่ได้รับการดดูนมแม่ภายในวนัแรกหรือทนัทีหลงัคลอด แม่ให้ลกูดดูนมไม่
ถูกวิธีท าให้น า้นมถูกดูดไม่เกลีย้งเต้าแม่ให้ลูกกินนมผสมร่วมกับนมแม่ท าให้มีการกระตุ้นเต้านมน้อยลง 
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ความเครียด การพกัผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น มารดาควรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้มี
ปริมาณน า้นมมากขึน้หรือกระตุ้นโดยทางเลือกอื่น เช่น การนวดเต้านม ช่วยเพิ่มปริมาณน า้นมได้ เป็นการ
กระตุ้นการไหลของน า้นมในมารดาหลังคลอด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีการศึกษาวิจัยมานานในทุกประเทศทั่วโลก 
นิยมใช้กบัมารดาหลงัคลอดที่ให้นมบตุร เพื่อช่วยให้การไหลเวียนของเลือดภายในเต้านมดีขึน้ ท าให้หลอดเลือด
มีการขยายตวั เพิ่มการไหลเวียนของเลือดมาสู่บริเวณเต้านมมากขึน้ กล้ามเนือ้เต้านมเกิดการคลายตวั ท าให้
เกิดการระบายน า้นม นอกจากนีก้ารนวดเต้านมยงัช่วยกระตุ้นให้มีการหลัง่ฮอร์โมนออกซิโตซินท าให้กล้ามเนือ้
รอบ ๆ ถงุน า้นมมีการบีบตวัขบัน า้นมออกจากเต้านม ในทางด้านการแพทย์แผนปัจจบุนัมียาที่ใช้เพื่อการกระตุ้น
น า้นม คือ Domperidone หรือ Motilium เป็นยาที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน า้นมโดยการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนโปรแล
คติน (Prolactin) ที่ต่อมใต้สมองผลิตขึน้ โปรแลคตินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้เซลล์ในเต้านมของแม่ผลิต
น า้นม (Rachuso, S. 2017)  

ต ารับยาปลูกไฟธาตุมักใช้ในหญิงหลังคลอดโดยเป็นองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่ช่วย
กระตุ้นน า้นมในมารดาหลงัหลอด ผู้วิจยัได้สนใจศึกษาต ารับยาปลกูไฟธาตุจากคมัภีร์มหาโชตรัต ซึ่งเป็นต ารับ
ยาส าหรับโรคของสตรี เป็นต ารับท่ีใช้ในมารดาหลงัคลอดครรภ์แรกที่มนี า้นมมาช้าหรือน า้นมน้อย โดยต ารับปลกู
ไฟธาตนุัน้มีสรรพคณุช่วยกระตุ้นน า้นมได้ ต ารับยาปลกูไฟธาต ุประกอบไปด้วยสมนุไพรที่มีรสร้อน เช่น พริกไทย
ล่อน ดอกดีปลี ชะพล ูเถาสะค้าน เป็นต้น (ต าราการแพทย์ไทยเดิม , 2550) ซึ่งจะช่วยการในการไหลเวียนของ
เลือดและส่งผลต่อการกระตุ้นการสร้างน า้นมให้มากขึน้  ปัจจุบันยาปลูกไฟธาตุได้รับการขึน้ทะเบียนบญัชียา
หลกัสมนุไพรแห่งชาติในหมวดกลุ่มอาการทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลหญิงหลงั
คลอดที่มีน า้นมน้อยหรือไม่เพียงพอ (บญัชียาหลกัแห่งชาติ, 2555) 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามารดาหลังคลอดตามสถานพยาบาลต่าง ๆ มักได้รับการดูแลโดยการ
นวดเต้านมหรือการนวดเต้านมร่วมกบัการรับประทานสมนุไพรกระตุ้นน า้นม แต่ยงัไม่มีงานวิจยัที่แสดงให้เห็นถงึ
ความส าเร็จจากการนวดเต้านมร่วมกับการรับประทานยาปลกูไฟธาตุในหญิงหลงัคลอด ดงันัน้ การศึกษานีจ้ึง
เป็นข้อมลูในการน าไปพฒันาระบบให้บริการสถานพยาบาลในการใช้การนวดเต้านมร่วมกับยาปลกูไฟธาตุใน
การกระตุ้นน า้นมในมารดาหลังคลอดและช่วยให้มารดามีน า้นมที่มาเร็ว มีปริมาณน า้นมมากขึน้ เพื่อช่วยให้
มารดาประสบความส าเร็จในการเลีย้งดทูารกด้วยน า้นมแม่ได้มากยิ่งขึน้ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการไหลของน า้นมในมารดาครรภ์แรกหลงัคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา
ปลกูไฟธาตรุ่วมกบัการนวดเต้านมกบักลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านมเพียงอย่างเดียว 
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กรอบแนวคิด 
 

 
 
ขอบเขตงานวิจัย  

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัทางคลินิก กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ มารดาหลงัคลอดที่มาคลอดในตกึสตูินรีเวช 
โรงพยาบาลนครพนม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563–เดือนธันวาคม 2563 อาสาสมคัรเป็นมารดาหลงัคลอด
ครรภ์แรก มีภาวะน า้นมไม่ไหล มีคะแนนการไหลของน า้นมเท่ากบัระดบั 0 ที่เวลา 4-7 ชัว่โมงหลงัคลอด อาย ุ20-
35 จ านวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่างง่าย โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับสลาก 
(Lottery) กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้รับยาปลกูไฟธาตรุ่วมกบัการนวดเต้านม  

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่

ได้รับการนวดเต้านม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้รับยาปลกูไฟธาตรุ่วมกบัการนวดเต้านม แบ่งกลุ่มโดยการสุ่มตวัอยา่ง
อย่างง่าย โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีจบัสลาก (Lottery) การศึกษานีไ้ด้ผ่านจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์จาก
โรงพยาบาลนครพนม เลขที่ NP-EC 11-NO.15/2562 
เกณฑ์การคดัเลือกผู้ เข้าร่วมวิจยั (Inclusion criteria) 

 1)  มีภาวะน า้นมไม่ไหล ประเมินจากการประเมินแรกรับอยู่ในระดบั 0 ภายใน 4-7ชัว่โมงหลงัคลอด   
2)  ส่ือสารภาษาไทยได้   
3)  มารดาอาย ุ20-35 ปี  
4)  ไม่มีความผิดปกติทางกายภาพของหวันมและเต้านม 
5)  ไม่มีโรคแทรกซ้อนหลงัคลอด เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคไต HIV เป็นต้น 

เกณฑ์การคดัแยกผู้ เข้าร่วมวิจยัออกจากวิจยั (Exclusion criteria) 
1)  มีประวตัิแพ้สมนุไพรที่เป็นส่วนผสมในต ารับยาปลกูไฟธาตุ 
2)  มีภาวะแทรกซ้อนหลงัคลอด ได้แก่ การติดเชือ้ ตกเลือด มดลกูอกัเสบ ไข้ เป็นต้น 
3)  มีประวตัิกินยาคมุก าเนิด หรือยาที่อาจท าให้มีผลให้น า้นมน้อย 
4)  ใช้ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากับยาปลูกไฟธาตุ ได้แก่  Phenytoin, Propranolol, Theophylline และ 

Rifampicin 
5)  ได้รับยากระตุ้นน า้นม เช่น ดอมเพอริโดน (Domperidone)  
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6)  ได้รับสมนุไพรกระตุ้นน า้นม เช่น น า้ขิง  
 
ท่าในการนวดเต้านม 

มารดาหลงัคลอดจะได้รับการนวดเต้านมตามหลกัการนวด 8 ท่า ในช่วงเวลา 09.30 น.-15.00 น. แต่
ละคนจะได้รับการนวดเต้านมวันละ 30 นาที นาน 3 วัน ในการศึกษานีใ้ช้ท่านวดเต้านมมาจากตึกสูตินรีเวช 
โรงพยาบาลนครพนม โดยมีวิธีการนวดเต้านม ดงันี ้

ท่าที่ 1 นวดขยับไหล่ ให้คุณแม่นั่งหรือนอนโดยใช้มือทัง้สองข้างนวดบริเวณบ่า ขยับไหล่ให้เลือด
ไหลเวียนได้ดี  

ท่าที่ 2 โกย ใช้ฝ่ามือวางทาบบริเวณรักแร้ ลงน า้หนักที่ปลายนิว้ กดไล่จากรักแร้มาที่บริเวณลานนม  
วางฝ่ามือบริเวณหน้าอกด้านบน กดไล่ลงมาที่ลานนม และวางฝ่ามือที่กึ่งกลางระหว่างอกทัง้สอง กดไล่มาที่ลาน
นม  

ท่าที่ 3 ตบ ใช้ปลายนิว้ช้อนใต้เต้านม ตบไล่จากล่างขึน้บน  
ท่าที่ 4 คลงึ ใช้ปลายนิว้นวดวนเป็นวงกลมรอบเต้านม หากพบก้อนตงึให้ค่อยๆ นวดคลงึเบา ๆ  
ท่าที่ 5 ยืด วางนิว้ชีข้องมือทัง้สองลงบนหน้าอก กดลงบนเต้านมพร้อม ๆ กบัลากนิว้ทัง้สองออกจากกนั 

ท าเช่นนีร้อบเต้านม  
ท่าที่ 6 รูด ใช้นิว้โป้งและนิว้ชีข้องมือทัง้สองโอบรอบเต้านม กดมือทัง้สองเข้าหากนั  
ท่าที่ 7 จิม้ ใช้ปลายนิว้ชีก้ดและคลงึเบา ๆ ลงบนขอบลานนมโดยรอบ  
ท่าที่ 8 บีบ วางนิว้โป้งและนิว้ชีบ้นขอบลานนมให้หวันมอยู่ตรงกลาง ใช้นิว้ทัง้สองกดเข้าหาล าตวั แล้ว

บีบนิว้มือทัง้สองเข้าหากนั เพื่อระบายน า้นม  
 

ยาปลกูไฟธาตแุละขนาดยา  
ต ารับยาปลูกไฟธาตุที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ผลิตโดยโรงพยาบาลเรณู ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตยา

สมุนไพร WHO-GMP โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลิตต ารับยานีใ้นรูปแบบของยา
แคปซูล ขนาด 500 มิลลิกรัม ส่วนประกอบของยาปลกูไฟธาตุ 100 กรัมประกอบด้วย 1) พริกไทยล่อน 50 กรัม 
2) ดอกดีปลี รากช้าพลู ผกัแพวแดง (ทัง้ต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลกูผกัชีล้อม เหง้าว่านน า้ หวัแห้วหม ูลกู
พิลงักาสา ผิวมะกรูด หนกัสิ่งละ 5 กรัมรับประทานครัง้ละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร เช้า กลางวนั เย็น 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู มี 2 ส่วน ดงันี ้ 
ส่วนท่ี 1 แบบบนัทึกข้อมลูทัว่ไปของมารดาหลงัคลอด  
ส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับการไหลของน า้นม ซึ่งผู้ วิจัยน ามาจากแบบประเมินของโรงพยาบาล

นครพนมที่ประเมินระดบัการไหลของน า้นมจากปริมาณน า้นมที่ได้จากการบีบเต้านมของมารดา แบ่งออกเป็น 4 
ระดบั ได้แก่  

- คะแนน 0 หมายถึง น า้นมไม่ไหล เมื่อบีบลานนมแล้วไม่มีน า้นมไหลออกมา  
- คะแนน 1 หมายถึง น า้นมเร่ิมไหล เมื่อบีบลานนมแล้วมีน า้นมใสๆ ไหลออกมา 1-2 หยด  
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- คะแนน 2 หมายถึง น า้นมไหล เมื่อบีบลานนมแล้วมีน า้นมใส ขาว หรือน า้นมเหลืองไหล  ออกมา 
ตัง้แต่ 3 หยดขึน้ไป แต่น า้นมไม่พุ่ง  

- คะแนน 3 หมายถึง น า้นมไหลดี เมื่อบีบลานนมแล้วมีน า้นมไหลพุ่งเป็นสาย 
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 คน จากนัน้

น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ามาวิเคราะห์ ค านวณหาค่าดชันีความเที่ยงตรง
ด้านเนือ้หาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือแบบสงัเกตการณ์ไหลของน า้นมในกลุ่มมารดาหลงัคลอด
ครรภ์แรกที่มีคณุสมบตัิลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน ได้ค่าดชันีความตรง เท่ากบั 1 

  
ขัน้ตอนการศึกษา 
            คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นมารดาหลังคลอดครรภ์แรกอายุ 20-35 ปี ที่มารับการคลอดใน
โรงพยาบาลนครพนม ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2563–เดือนธันวาคม 2563 จ านวน 40 คน มีคะแนนประเมินการ
ไหลของน า้นมอยู่ที่ระดบั 0 คือน า้นมไม่ไหล ท่ีเวลา 4-7 ชัว่โมงหลงัคลอดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ 
กลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้รับยาปลกูไฟธาตรุ่วมกบัการนวดเต้านม  
            กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านม จะได้รับค าแนะน าจากผู้วิจยัและพยาบาลผู้ ผ่านการอบรมดูแล
การไหลของน า้นมในมารดาหลงัคลอดครรภ์แรก จากนัน้มารดาหลงัคลอดครรภ์แรกจะได้รับการนวดเต้านมตาม
หลกัการนวด 8 ท่า ในช่วงเวลา 09.30 น.-15.00น. แต่ละคนจะได้รับการนวดเต้านมวนัละ 1 ครัง้ เป็นเวลา 30 
นาที และประเมินการไหลของน า้นมทกุ 8 ชัว่โมง จนกว่าน า้นมจะไหลท าติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  
            กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ได้รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านม โดยมารดาจะได้รับการนวดเต้านม
เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 ร่วมกับยาปลกูไฟธาตุ รับประทานครัง้ละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร เช้า กลางวนั เย็น ประเมิน
การไหลของน า้นมทกุ 8 ชัว่โมง จนกว่าน า้นมจะไหล ท าติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป กลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านมและกลุ่มที่ได้รับต ารับยาปลกูไฟ
ธาตุร่วมกับการนวดเต้านม วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับข้อมลูทัว่ไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Chi-square test ส่วนคะแนนการไหลของน า้นมวิเคราะห์โดย
สถิติ Mann-Whitney Test ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านมและกลุ่มที่ได้รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านม 
กลุ่มนวดเต้านมในมารดาหลงัคลอดครรภ์แรกมีลกัษณะหวันมยาวกวา่ 1 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 

หวันมสัน้กว่า 1 เซนติเมตรและหวันมบอด/บุ๋ม คิดเป็นร้อยละ 30 ระยะเวลาเร่ิมต้นกระตุ้นดดูนมแม่ครัง้แรกหลงั
คลอดภายใน 1 ชัว่โมง ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 ความตัง้ใจเลีย้งลกูด้วยนมแม่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 75 ความตัง้ใจเลีย้งลกูด้วยนมแม่ มากกว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25 สถานะภาพสมรสทุกคน คิดเป็นร้อย
ละ 100 อาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 45 เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 30 ค้าขายและลกูจ้าง/พนกังานบริษัท คิดเป็นร้อย
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ละ 10 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 5 ระดบัการศึกษามธัยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 40 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15 ระดบัปวช. คิดเป็นร้อยละ 10 รายได้ ระหว่าง 1,000-5,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 50 รายได้ 5,001-10,000 คิดเป็นร้อยละ 30 รายได้10,001-15,000 และรายได้ 15,001-20,000 คิด
เป็นร้อยละ 10 อายุครรภ์เมื่อคลอดเท่ากับ 39.65 ± 0.59 สัปดาห์ น า้หนักมารดาขณะตัง้ครรภ์เท่ากับ 
66.25±4.78  อายมุารดาเฉล่ียเท่ากบั 26±4.81 ปี น า้หนกัทารกแรกเกิด เท่ากบั 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 ษณะหั ว น ม ย า ว ก ว่ า  
1 เซนติเมตรและหัวนมสัน้กว่า 1 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 35 หัวนมบอด/บุ๋มคิดเป็นร้อยละ 30 ระยะเวลา
เร่ิมต้นกระตุ้นดูดนมแม่ครัง้แรกหลงัคลอดภายใน 1 ชัว่โมงทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 ความตัง้ใจเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 60 ความตัง้ใจเลีย้งลกูด้วยนมแม่มากกว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 40 สถานภาพ
สมรสคู่ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 อาชีพแม่บ้านและลกูจ้าง/พนกังานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 40 รับจ้าง คิดเป็น
ร้อยละ 10 เกษตรกรและค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5 ระดับการศึกษามธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45 ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15 ระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ 10 รายได้ 
1,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 รายได้ 15,001-20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มที่ได้รับการนวดเต้า
นมและกลุ่มที่ได้รับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านม อายุครรภ์เมื่อคลอดเท่ากับ 39.75±0.72 สัปดาห์ 
น า้หนักทารกแรกเกิด เท่ากับ2,883.50±461.52 กรัม อายุมารดาเท่ากับ 28.05±3.86 ปี น า้หนักมารดาขณะ
ตัง้ครรภ์ เท่ากับ 68.55±5.09 กิโลกรัม แสดงดงัตารางที่ 1และ 2 เมื่อเปรียบเทียบข้อมลูข้างต้นระหว่าง 2 กลุ่ม 
พบว่า ลกัษณะหวันม ระยะเวลาเร่ิมต้นกระตุ้นดูดนมแม่ครัง้แรกหลงัคลอด ภายใน 1 ชัว่โมง สถานภาพสมรส 
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้ อายุครรภ์คลอด น า้หนกัทารกแรกเกิด อายุมารดา น า้หนกัมารดาขณะตัง้ครรภ์ 
ของอาสาสมัครกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) แต่ความตัง้ใจเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p < 0.05) 
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ตารางทื่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของมารดาครรภ์แรกกลุ่มได้รับการนวดเต้านมและกลุ่มได้รับต ารับยาปลกูไฟธาตรุ่วมกับ
การนวดเต้านมทดสอบโดยใช้สถิติ Chi-Square Test (n=20/กลุ่ม) 

ข้อมลูทัว่ไป 
นวดเต้านม ปลกูไฟธาต+ุนวดเต้านม 

p 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ลกัษณะหวันม     0.974 
      หวันมยาวกว่า 1ซม. 8 40.00 7 35.00 

       หวันมสัน้กว่า 1 ซม. 6 30.00 7 35.00 
      หวันมบอด/บุ๋ม 6 30.00 6 30.00 
ระยะเวลาเร่ิมต้นกระตุ้นดูดนม
แม่ครัง้แรกหลงัคลอด ภายใน 1 
ชัว่โมง 

     
20 100 20 100 

 

ความตัง้ใจเลีย้งลกูด้วยนมแม่     0.007* 
      4-6 เดือน 5 25.00 12 60.00 

 
      มากกว่า 6 เดือน 15 75.00 8 40.00 
สถานภาพสมรส      

      คู่ 20 100 20 100 
อาชีพ     0.33 
     แม่บ้าน 9 45.00 8 40.00  
     เกษตรกรรม 6 30.00 1 5.00  
     รับจ้าง 1 5.00 2 10.00  
     ค้าขาย 2 10.00 1 5.00  
     ลกูจ้าง/พนกังานบริษัท 2 10.00 8 40.00  
ระดบัการศกึษา     0.203 
     ประถมศกึษา 7 35.00 3 15.00  
     มธัยมศกึษา 8 40.00 9 45.00  
     ปวช. 2 10.00 2 10.00  
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3 15.00 6 30.00  
รายได้     0.296 
     1,000-5,000 10 50.00 8 40.00  
     5,001-10,000 6 30.00 3 15.00  
     10,001-15,000 2 10.00 5 25.00  
     15,001-20,000 2 10.00 4 20.00  

หมายเหตุ           มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ p < 0.05  
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ตารางที่ 2 ข้อมลูของทารกแรกเกิดและมารดาครรภ์แรก จ าแนกตามอายคุรรภ์คลอด น า้หนกัทารกแรกเกิด อายุ
มารดา น า้หนกัแรกเกิดขณะตัง้ครรภ์ กลุ่มได้รับการนวดเต้านมและกลุ่มได้รับต ารับยาปลกูไฟธาตุ
ร่วมกบัการนวดเต้านม โดยใช้สถิติ Paired-T-Test (n=20/กลุ่ม) 

ข้อมลูของทารกแรกเกิดและ
มารดาครรภ์แรก 

นวดเต้านม ปลกูไฟธาต+ุนวดเต้าน 
p 

Mean SD Mean SD 
อายคุรรภ์คลอด 39.65 0.59 39.75 0.72 0.632 
น า้หนกัทารกแรกเกิด 2818.40 344.35 2883.50 461.52 0.616 
อายมุารดา 26.00 4.81 28.05 3.86 0.145 
น า้หนกัมารดาขณะตัง้ครรภ์ 66.25 4.78 68.55 5.09 0.149 

หมายเหตุ           มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ p < 0.05  
 
การเปรียบเทียบระยะเวลาของการไหลของน า้นมระหว่างกลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านมและกลุ่มที่ได้รับ
ต ารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านม 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการไหลของน า้นม กลุ่มได้รับต ารับยาปลกูไฟธาตุร่วมกับการ
นวดเต้านมและกลุ่มได้รับการนวดเต้านม พบว่า กลุ่มได้รับต ารับยาปลกูไฟธาตรุ่วมกบัการนวดเต้านม มีคะแนน
เฉล่ียการไหลของน า้นมมากกว่ากว่ากลุ่มได้รับการนวดเต้านมในระยะหลงัคลอด ในช่วงเวลาที่ 12-52 ชัว่โมง
หลงัคลอดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ชัว่โมงที่ 60 เป็นต้นไป 
เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเร่ิมไหลของน า้นมพบว่า กลุ่มได้รับการนวดเต้านมร่วมกับได้รับต ารับยาปลกูไฟ
ธาต ุมีระยะเวลาน า้นมเร่ิมไหลเร็วกว่า โดยพบว่าน า้นมเร่ิมมาที่เวลา 12 ชัว่โมงหลงัคลอด โดยมีคะแนนการไหล
ของน า้นมเฉล่ียเท่ากับ 0.5±0.51 มีคะแนนเกรด 2 ที่เวลา 44 ชัว่โมงหลงัคลอด และคะแนนเกรด 3 ที่เวลา 76 
ชัว่โมงหลงัคลอด ในขนะที่กลุ่มได้รับการนวดเต้านมน า้นม จะมีน า้นมเร่ิมไหลเวลา 20 ชัว่โมงหลงัคลอด โดยมี
คะแนนการไหลของน า้นมเฉล่ียเท่ากบั 0.1±0.31  มีคะแนนเกรด 2 ท่ีเวลา 68 ชัว่โมงหลงัคลอด แสดงให้เห็นว่า
การนวดเต้านมร่วมกับการรับประทานยาปลูกไฟธาตุจะช่วยกระตุ้นให้น า้นมเร่ิมไหลได้เร็วกว่าการนวดเพียง
อย่างเดียว แสดงดังตารางที่ 3 งานวิจยัที่ผ่านมามีการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในการเพิ่มน า้นม
ของยาปลูกไฟธาตุในหญิงหลังคลอดที่มีน า้นมมาน้อย พบว่า กลุ่มที่ได้ยาปลูกไฟธาตุมีปริมาณน า้นมเพิ่มขึน้ 
(นิลเนตร วีระสมบตัิ และคณะ, 2563) งานวิจยัที่ผ่านมาที่ศึกษาผลของโปรแกรมการนวดเต้านมด้วยตนเองต่อ
การไหลของน า้นมในมารดาครรภ์แรก (มารียา มะแซ และคณะ, 2563) พบว่ามารดาครรภ์แรกที่ได้รับโปรแกรม
การนวดเต้านมด้วยตนเองมีคะแนนเฉล่ียการไหลของน า้นมหลงัคลอดสงูกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ การได้รับยาปลกูไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านมจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยกระตุ้นการ
สร้างน า้นมและท าให้การไหลของน า้นมเพิ่มขึน้ การเปรียบเทียบระยะเวลาของการไหลของน า้นมระหว่างกลุ่มที่
ได้รับการนวดเต้านมและกลุ่มที่ได้รับต ารับยาปลกูไฟธาตรุ่วมกบัการนวดเต้านม จากการติดตามผลมารดาหลงั
คลอดครรภ์แรกที่ได้รับยาปลกูไฟธาตุต่อเนื่องกัน 3 วนั ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาปลูกไฟ
ธาต ุดงัตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการเร่ิมไหลของน า้นมระหว่างกลุ่มได้รับนวดเต้านมกบั
กลุ่มได้รับต ารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านม โดยใช้สถิติ  Mann-Whitney U Test      
(n=20/กลุ่ม) 

ระยะเวลาหลงัคลอด 
คะแนนการไหลของน า้นม 

p นวดเต้านม ปลกูไฟธาต ุ+นวดเต้านม 
Mean SD Mean SD 

1 ก่อนทดลอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 
2 ชัว่โมงที่ 12 หลงัคลอด 0.00 0.00 0.50 0.51 0.03* 
3 ชัว่โมงที่ 20 หลงัคลอด 0.10 0.31 0.90 0.31 0.00* 
4 ชัว่โมงที่ 28 หลงัคลอด 0.60 0.60 1.10 0.31 0.01* 
5 ชัว่โมงที่ 36 หลงัคลอด 0.85 0.49 1.65 0.49 0.00* 
6 ชัว่โมงที่ 44 หลงัคลอด 1.20 0.41 2.05 0.51 0.00* 
7 ชัว่โมงที่ 52  หลงัคลอด 1.55 0.69 2.60 0.50 0.00* 
8 ชัว่โมงที่ 60  หลงัคลอด 1.85 0.59 2.70 0.47 0.23 
9 ชัว่โมงที่ 68 หลงัคลอด 2.05 0.39 2.85 0.37 0.05 
10 ชัว่โมงที่ 76 หลงัคลอด 2.10 0.55 3.00 0.00 0.07 

หมายเหตุ           มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ p < 0.05  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการไหลของน า้นมในมารดาครรภ์แรกหลัง

คลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาปลกูไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านมกับกลุ่มที่ได้รับการนวดเต้านมเพียงอย่างเดียว 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มได้รับต ารับยาปลูกไฟธาตุร่วมกับการนวดเต้านม มีคะแนนเฉล่ียการไหลของน า้นม
มากกว่ากลุ่มได้รับการนวดเต้านมอย่างเดียวในระยะหลงัคลอด ในช่วงเวลาที่ 12-52 ชัว่โมงหลงัคลอดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และยงัช่วยให้น า้นมมาเร็วกว่ากลุ่มควบคมุอีกด้วย  ดงันัน้จึงควรสนบัสนุนให้มีการบริการใช้
ต ารับยาปลูกไฟธาตุในมารดาหลังคลอดโดยเฉพาะในมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาระยะเวลาการเร่ิมไหลของ
น า้นมช้า  
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การสังเคราะห์ขัว้ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงด้วยกระบวน 
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The Synthesis of Electrode Supercapacitors from Afzelia Xylocarpa Shells by The 
Combination of Carbonization and Potassium Hydroxide (KOH) Activation 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง โดยการเตรียม
ถ่านกัมมันต์จากกระบวนการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization) ในอุณหภูมิ 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส 
ร่วมกับการกระตุ้นทางเคมีแบบจุ่มแช่ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้มข้น 6 โมลาร์ เป็น
เวลา 6 วนั หลงัการกระตุ้น พบโครงสร้างพืน้ผิวมีรูพรุนสงูที่อณุหภมูิคาร์บอไนซ์ 800 องศาเซลเซียส จากผลการตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการดดูซบัไนโตรเจน (N2 absorption, BET) ให้พืน้ที่ผิวจ าเพาะสงูถึง 1,305 ตารางเมตรต่อกรัม 
และพบการกระจายตวัของรูพรุนขนาดเล็ก (Micropores) เป็นจ านวน 0.32 ลกูบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ซึ่งการมีอยู่
ของรูพรุนประเภทนี ้ช่วยเพิ่มการเคล่ือนท่ีของไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลด์ ส่งผลให้มีแนวโน้มในการน าไฟฟ้าได้
เพิ่มขึน้ในขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจุยิ่งยวด โดยงานวิจยันีใ้ช้การวดัประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าในระบบ 3 ขัว้ พบว่า
ค่าความจุไฟฟ้าที่ได้ คือ 273, 246, 215 และ 184 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 1, 2, 5 และ 10  
แอมแปร์ต่อกรัม ตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีประสิทธิภาพหลงัการใช้งาน (Retention) เป็นเวลา 5,000 รอบ ยงัคงมี
ประสิทธิภาพสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ต่อกรัม ดังนัน้ ถ่านกัมมันต์ที่ได้จาก
เปลือกเมล็ดมะค่าโมงที่มีอยู่ตามธรรมชาติจึงเป็นแหล่งคาร์บอนยัง่ยืน ต้นทุนในการผลิตต ่า และให้พืน้ที่ผิวสูง จึง
เหมาะต่อการน าไปประยกุต์ใช้ประดิษฐ์เป็นขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด 

 
ค าส าคัญ: เปลือกเมล็ดมะค่าโมง; ถ่านกมัมนัต์; การกระตุ้นด้วย KOH; ขัว้ไฟฟ้า; ตวัเก็บประจยุิ่งยวด 
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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 
 

บทน า 
ปัจจุบันการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร และความก้าวหน้าทางภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความสนใจ

พฒันาเทคโนโลยีการกกัเก็บพลงังาน ตวัเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวดจึงได้รับความสนใจจากนกัวิจยัเพิ่มมากขึน้ เนื่องจาก
มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ ให้พลังงานและก าลังสูง (Yang, 2014, p.274-290) อย่างไรก็ตามข้อเสียของตวัเก็บ
ประจุยิ่งยวดคือให้พลงังานที่จ ากัด ดงันัน้ การเพิ่มพลงังานจึงเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาขัว้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
ในตวัเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวด (Fic, 2018, p.437-454) 

วสัดุคาร์บอนที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน เช่น กราฟีน ท่อนาโนคาร์บอน ถ่านกัมมนัต์ คาร์บอนนาโนไฟเบอร์ 
เป็นต้น ถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นขัว้ไฟฟ้าในตวัเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด (Du, 2018, p.40062-40069) วสัดุที่น ามาใช้
ผลิตขัว้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เลือกใช้จากถ่านกมัมนัต์ เนื่องจากเป็นวสัดทุี่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลกั มีปริมาณรูพรุน
ขนาดต่าง ๆ มีพืน้ที่ผิวสูง ส่งผลให้ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าได้ดี และมีความเสถียรภาพของวงจรไฟฟ้า (มนตรี สว่าง
พฤกษ์, 2556, น.9-26) โดยปัจจุบนัการน าวสัดุชีวมวลต่าง  ๆ  มาผลิตเป็นถ่านกัมมนัต์เร่ิมเป็นที่ยอมรับและให้ความ
สนใจกันมากขึน้ ซึ่งถ่านกมัมนัต์จากวสัดชุีวมวลที่นิยมใช้ ได้แก่ ไม้ไผ่ (Liu, 2010, p. 233-238) ขีเ้ลือ้ย (Foo, 2012, 
p.425-432) กะลามะพร้าว (Sesuk, 2019, p.100910) เปลือกส้ม (Hana, 2019, p.176-181) ใบชา (Penga, 2013, 
p.401-408) และชีวมวลหรือวสัดุเหลือทิง้ทางการเกษตร (Jiang, 2019, p.513-519) เป็นต้น โดยวสัดุเหล่านีม้ีราคา
ถกูท าให้ต้นทนุการผลิตถ่านกมัมนัต์ต ่าลง การน าเปลือกเมล็ดมะค่าโมง ซึง่เป็นชีวมวลที่ไม่มีมลูค่า มาเป็นวตัถดุิบตัง้
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ต้นในการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์ด้วยลักษณะจ าเพาะที่มีเปลือกแข็ง สีด าสนิท คล้ายคลึงกับกะลามะพร้าวที่มี
งานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัยได้ท าการวิจัย (Sesuk, 2019, p.100910) พบว่ามีค่าความจุสูงเมื่อน ามาสังเคราะห์เป็น
ขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวด 

การเตรียมถ่านกัมมันต์ด้วยการก่อกัมมนัต์ทางเคมี (Chemical activation) โดยใช้สารเคมีเป็นสารก่อกัม
มันต์ (Activator) ซึ่งใช้เวลาไม่นานและอุณหภูมิในการก่อกัมมนัต์ต ่าได้โครงสร้างรูพรุนที่ดีกว่าการก่อกัมมนัต์ทาง
กายภาพ (Physical activation) สารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ H3PO4, KOH (Yang, 2019, p.121956), K2CO3 และ 
ZnCl2 (Chen, 2017, p.713-724) เป็นต้น จากงานวิจยัของ ราจาอรุมคุมั เซนธิล (Senthil, 2021, p.102287) พบว่า
เมื่อใช้ KOH เป็นสารก่อกัมมันต์จะส่งผลให้มีพืน้ที่ผิวจ าเพาะของคาร์บอนมีค่าสูงขึน้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตวัเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวด 

ดังนัน้ในงานวิจัยนี ส้นใจที่จะน า เปลือกเมล็ดมะค่าโมง  มาใช้ เ ป็นวัสดุในการสัง เคราะห์ถ่าน 
กัมมันต์ โดยการเตรียมถ่านกัมมันต์จากกระบวนการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization) ร่วมกับการกระตุ้นด้วย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้มข้น 6 M และท าการประดิษฐ์เป็นขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวด 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมลด็มะค่าโมง 
น าเมล็ดมะค่าโมงมาล้างด้วยน า้สะอาด น าไปตากให้แห้ง ทบุ สบั บด เพื่อลดขนาด น าเข้าเตาเผาอณุหภูมิ

สงู (Muffle Furnace) ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส อตัราการให้ความร้อนที่ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา 3 
ชัว่โมง ภายใต้ความดนับรรยากาศ น าถ่านชาร์ที่ได้มากระตุ้น (Activation) ด้วยการจุ่มแช่สารละลายโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์ (KOH) ความเข้มข้น 6 โมลาร์ เป็นเวลา 6 วัน จากนัน้น าถ่านชาร์ไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนเซชัน 
(Carbonization) ท่ีอุณหภูมิ 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส ในเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ (Tube furnaces) 
ภายใต้ความดนับรรยากาศก๊าซอาร์กอนโดยมีอตัราการไหล 200 มิลลิลิตรต่อนาที อตัราการให้ความร้อนที่ 5 องศา
เซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (AK700, AK800, AK900) จากนัน้น าถ่านกัมมันต์ที่ได้ล้างด้วยน า้ปราศจาก
ไอออน (Deionized water; DI) ให้เป็นกลาง (pH 7) น าไปอบให้แห้ง เก็บในตู้ดูดความชืน้เพื่อรอการทดสอบต่อไป 
สรุปได้ดงัแผนผงัดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผงัการสงัเคราะห์ถ่านกมัมนัต์จากเปลือกเมลด็มะคา่โมง 
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การวิเคราะห์สมบัติของถ่านกัมมันต์ 
การตรวจสอบสณัฐานวิทยาและโครงสร้างผลึกรวมถึงหมู่ ฟังก์ชนับนพืน้ผิวของถ่านกัมมันต์ประกอบด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์ ดงันี ้การวิเคราะห์โครงสร้างทางสณัฐานวทิยาโดยใช้เทคนิค Scanning electron microscopy ; 
SEM รุ่น Hitachi SU8030, การวิเคราะห์ลกัษณะของโครงสร้างผลึกโดยใช้เทคนิค X-ray diffractometer ; XRD รุ่น 
Bruker D8 Advance X-ray Diffractometer with Cu K radiation,การวิเคราะห์ปริมาณผลึกโดยใช้เทคนิค Raman 
spectrometer รุ่น Bruker optics Senterra Dispersive, การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยใช้เทคนิค Fourier transform 
infrared spectrometer ; FT-IR รุ่น Bruker NVENIO S และการวิเคราะห์พืน้ท่ีผิวและความพรุนโดยใช้เทคนิคการดดู
ซบัไนโตรเจน Surface area and pore size analyzer ; BET รุ่น Micromeritics TriStar ll Plus 
การวิเคราะห์สมบัตทิางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์ 

สมบัติทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์ได้รับการทดสอบโดยใช้ระบบขัว้ไฟฟ้าแบบ 3 ขัว้ คือ (I) ขัว้ไฟฟ้า
ท างาน (Working electrode) (II) ขัว้ไฟฟ้าเคาน์เตอร์ (Counter electrode) คือ แพลทินัม (Pt) (III) ขัว้ไฟฟ้าอ้างอิง 
(Reference electrode) ซึง่เป็นวสัดปุระเภท Ag/AgCl ใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซต์ (KOH) ความเข้มข้น 6 
โมลาร์ เป็นสารอิเล็กโทรไลด์ การเตรียมขัว้ไฟฟ้าท างานเพื่อทดสอบได้มาจากการผสมตวัอย่างถ่านกมัมนัต์, คาร์บอน
แบลค (Carbon black) และโพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (Polyvinylidene fluoride) ในอัตราส่วน 8:1:1 โดยมวล ใช้
สารละลายพอลิเมอร์น าไฟฟ้า ได้แก่ เอ็นเมทิลไพโรลิโดน (N-Methylpyrrolidone; NMP) เป็นตวัท าละลาย ละลาย
จนเป็นเนือ้เดียวกัน หลังจากนัน้หยดลงบนนิกเกิลโฟมขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร น าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ขัว้ที่ได้จะถูกน าไปอดัที่ความดนั 0.5 ตนั เป็นเวลา 1 นาที แล้วชัง่น า้หนกัหาปริมาณ
สารบนนิกเกิลโฟมเพื่อวัดสมบัติทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้เทคนิค Cyclic voltammetry; CV, เทคนิค Galvanostatic 
charge-discharge; GCD และเทคนิค Electrochemical Impedance spectroscopy; EIS เป็นต้น และค านวณหา
ค่าความจไุฟฟ้าจ าเพาะ (Specific capacitance; C) จากสมการ  

IdV
C

mS V
=



        (F/g)                                                           (1) 

 

เมื่อ IdV คือ พืน้ท่ีรอบเส้นโค้งเฉล่ียของกราฟ CV, m  คือ มวลของตวัอย่างภายในขัว้ไฟฟ้า หน่วยกรัม, 

S  คือ อตัราการสแกน หน่วย มิลลิแอมป์ต่อวินาที และ V คือ ช่วงความต่างศกัย์ที่สแกน หน่วย โวลต์ 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการศึกษาโครงสร้างพืน้ผิวและสัณฐานวิทยาของถ่านกัมมันต์ 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของถ่านกัมมันต์ตรวจสอบได้จากเทคนิค  Scanning electron 
microscopy; SEM แสดงดงัภาพที่ 2 พบว่าทัง้สามตวัอย่างมีพืน้ที่ผิวขรุขระและรอยแตกเกิดขึน้บนถ่านกัมมนัต์ ซึ่ง
เกิดจากการระเหยของก๊าซในระหว่างกระบวนการคาร์บอไนเซชนั (Carbonization) (Senthil, 2021, p.102287) ใน
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ขณะเดียวกันการกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 6 โมลาร์ ส่งผลให้เกิดพืน้ที่ผิวรูพรุนของถ่านกัมมนัต์
เพิ่มขึน้  

 
ภาพที่ 2  ภาพถา่ย SEM ที่ก าลงัขยาย 3,000 เทา่ ของ (a) A700, (b) A800, (c) A900 (d) AK700,  

(e) AK800 และ(f) AK900 
 

จากการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างผลึกของถ่านกมัมนัต์ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์การเลีย้วเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray 
diffractometer; XRD) ก าหนดมมุการเลีย้วเบนระหว่าง 10 ถึง 70 องศา แสดงดงัภาพท่ี 3(a) พบว่าทัง้สามตวัอย่างมี
พีคการเลีย้วเบนลักษณะฐานกว้างที่ 2 theta ต าแหน่ง 23 องศา และ 43.6 องศา สอดคล้องกับระนาบ (002) และ 
(100) ของถ่านกัมมนัต์ ตามล าดับ (Chang, 2019, p.10763-10772) เมื่อเทียบกับไฟล์มาตรฐาน (JCPDS no.75-
1621) พบว่าเป็นรูปแบบของผลึกแกรไฟต์ ซึ่งไม่มีผลึกอื่นเจือปน นอกจากนีผ้ลการทดลองหาปริมาณความเป็นผลกึ
แกรไฟต์ด้วยเคร่ืองรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman spectrometer) แสดงดงัภาพท่ี 3(b) พบต าแหน่งพีคที่ 1350 ต่อ
เซนติเมตร และพบต าแหน่งพีคที่ 1583 ต่อเซนติเมตร ซึง่แสดงถึงความไม่เป็นระเบียบของผลกึแกรไฟต์ (D-disorder 
carbon) และความเป็นผลึกแกรไฟต์ (G-graphitic carbon) ตามล าดับ (Gu, 2013, p.2465-2476) เมื่อท าการ
วิเคราะห์อตัราส่วนความเข้ม (ID /IG) ของตวัอย่าง AK700, AK800 และ AK900 คือ 1.71, 1.57 และ 1.64 ตามล าดบั 
พบว่าตวัอย่าง AK800 มีความสมบรูณ์ผลกึของแกรไฟต์มากกว่าตวัอย่างอื่น ส่งผลให้การน าไฟฟ้าสงูกว่าตวัอย่างอื่น  

จากการวิเคราะห์พืน้ที่ผิวจ าเพาะและปริมาตรรูพรุนด้วยการดดูซบัแก๊สไนโตรเจน แสดงดงัภาพท่ี 3(c) พบ
ไอโซเทอมการดูดซับของ IUPAC ประเภท Type I หมายถึงไอโซเทอมส าหรับการดูดซับที่เป็นแบบชัน้เดียว 
(Monolayer adsorption) เป็นปรากฏการณ์การดูดซบัของสารที่มีรูพรุนขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก มีขนาดรูพรุนเล็ก
กว่า 2 นาโนเมตร (Microporous adsorbent) และมีพืน้ที่ผิวจ าเพาะสูงถึง 1018, 1305 และ 1234 ตารางเมตรต่อ
กรัม ตามล าดับ และพบการกระจายตัวของรูพรุนขนาดเล็ก (Micropores) เป็นจ านวน 0.34, 0.32 และ 0.44 
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามล าดบั จากการกระจายตวัของรูพรุนและพืน้ที่ผิวที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ตวัอย่าง 
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AK800 มีการกระจายตวัของรูพรุนและพืน้ท่ีผิวมากกวา่ตวัอยา่งอื่น ซึง่ช่วยเพิ่มการสะสมและการเคลื่อนที่ของไอออน
ในขัว้ไฟฟ้าจากสารละลายอิเล็กโทรไลด์ (Bi, 2019, p.16028) ส่งผลให้มีประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าในขัว้ไฟฟ้าของ
ตวัเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวด 

 
ภาพที่ 3   (a) กราฟแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างผลกึด้วยเทคนิค XRD  

(b) กราฟแสดงการเปรียบเทยีบปริมาณความเป็นผลกึด้วยเทคนคิ Raman spectrometer  
(c) กราฟแสดงการเปรียบเทยีบไอโซเทอร์มการดดูซบัไนโตรเจน และ  
(d) กราฟแสดงการเปรียบเทยีบการกระจายตวัของขนาดรูพรุนบนพืน้ผิว 

 
ผลการศึกษาสมบตัิทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์ 

จากการวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพืน้ผิวของขัว้ไฟฟ้า  แสดงดังภาพที่ 4(a) ของตัวอย่าง AK700, 
AK800 และ AK900 ถูกวดัด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic voltammetry; CV) ที่อตัราการสแกน 100 มิลลิ
โวลต์ต่อวินาที ในช่วงความต่างศกัย์ตัง้แต่ –1 ถึง 0 โวลต์ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการกกัเก็บประจขุัว้ไฟฟ้าของตวั
เก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวดในแต่ละตวัอย่าง เมื่อพิจารณาจากกระแสที่วดัได้ และรวมถึงพืน้ท่ีใต้กราฟตวัอย่างที่มีวงกว้าง 
มีลกัษณะคล้ายกบัส่ีเหล่ียมผืนผ้ามาก จะมีค่าการกกัเก็บประจทุี่มากกว่าวงที่มีขนาดเล็กตามสมการที่ 1 จากกราฟ
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จะเห็นว่าตวัอย่าง AK800 มีพืน้ท่ีคล้ายกบัส่ีเหล่ียมผืนผ้ามากที่สดุ จึงมีการกกัเก็บประจ ุรวมทัง้มีความเสถียรภาพใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่คงที่ได้มากกว่าตวัอย่างอื่น  

 
ภาพที่ 4  (a)กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพืน้ผิวของขัว้ไฟฟ้าด้วยเทคนิค CV, (b)กราฟแสดง

การเปรียบเทียบการอดั-คายประจดุ้วยเทคนคิ GCD, (c) กราฟแสดงประสิทธิภาพการอดั-คายประจหุลงั
การใช้งานเป็นจ านวน 5000 รอบ (Retention test) ของ AK800 ที่ 5 แอมแปร์ต่อกรัม และ (d) กราฟ
แสดงการเปรียบเทยีบความต้านทานเชงิซ้อนของขัว้ไฟฟา้ด้วยเทคนิค EIS 

 
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการอัด -คายประจุของขัว้ไฟฟ้า แสดงดังภาพที่ 4(b) ของตัวอย่าง 

AK700, AK800 และ AK900 ถูกวัดด้วยเทคนิคการอัด-คายประจุ (Galvanostatic charge-discharge; GCD) ที่
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ต่อกรัม ในช่วงความต่างศกัย์ตัง้แต่ –1 ถึง 0 โวลต์ แสดงค่าความจไุฟฟ้า
ในตารางที่ 1 พบว่าตวัอย่าง AK800 มีค่าความจไุฟฟ้า 273 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส 1 แอมแปร์ต่อกรัม 
ซึ่งมากกว่าตัวอย่างอื่น นอกจากนีย้ังมีประสิทธิภาพหลังการใช้งาน  (Retention) เป็นเวลา 5,000 รอบ ยังคงมี
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ประสิทธิภาพสงูถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ต่อกรัม แสดงดงัภาพท่ี 4(c) ของตวัอยา่ง 
AK800 จึงเหมาะต่อการน าไปประยกุต์ใช้ประดิษฐ์เป็นขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิ่งยวด 

 
ตารางที่ 1 ข้อมลูค่าการเก็บประจขุัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิง่ยวด 

ตวัอยา่ง 
ค่าการเก็บประจ ุF/g 

ค่า C ที่ 1 A/g ค่า C ที่ 2 A/g ค่า C ที่ 5 A/g ค่า C ที่ 10 A/g 
AK700 182 168 149 132 
AK800 273 246 215 184 
AK900 212 191 158 134 

 
จากการวดัค่าความต้านทานเชิงซ้อนของขัว้ไฟฟ้า แสดงดงัภาพที่ 4(d) ของตวัอย่าง AK700, AK800 และ 

AK900 ถูกวัดด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี (Electrochemical Impedance spectroscopy; EIS) โดยใช้
สญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบั และท าการเปล่ียนความถ่ีจาก 10 กิโลเฮิรตซ์ถึง 10 เมกะเฮิรตซ์ แสดงถึงลกัษณะกราฟ 
Niquist ของขัว้ตวัเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดในแต่ละตวัอย่างของขัว้ไฟฟ้า โดยกราฟมีลกัษณะเป็นคร่ึงวงกลม และหาง
เปิดขึน้ ในส่วนของคร่ึงวงกลมจะแสดงถึงค่าความต้านทานการส่งผ่านอิเล็กตรอนที่รอยต่อระหว่างขัว้ไฟฟ้ากับสาร
อิเล็กโทรไลด์ ในส่วนหางอธิบายถึงการแพร่ของไอออนในสารอิเล็กโทรไลด์ ซึง่ค่าความต้านทานถ่านกมัมนัตท์ี่เกิดขึน้
ได้มาโดยการน ากราฟไปค านวณด้วยโปรแกรม CS Studio5 เทียบกับวงจรสมมลู พบว่าตัวอย่าง AK800 มีค่า Rct 
เป็น 0.19   ซึ่งมีค่าต ่ากว่าตัวอย่างอื่น และการที่มีค่า Rct น้อยนัน้ บ่งบอกถึงความสามารถของตัวอย่างในการ
ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึง่เกิดจากการไหลของประจไุด้ดี เมื่อตวัอย่างมีค่าความต้านทานต ่า 
 
ตารางที่ 2 ข้อมลูค่าความต้านทานขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิง่ยวด 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลของการประดิษฐ์ขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง ด้วย
กระบวนการคาร์บอไนเซชนั (Carbonization) ร่วมกบัการกระตุ้นทางเคมีด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความ
เข้มข้น 6 โมลาร์ ที่อณุหภมูิ 700 , 800 และ 900 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์โครงสร้างพืน้ผิวและสณัฐานวิทยา

ตวัอยา่ง Rs (  ) Rct (  ) 
AK700 0.66 0.38 
AK800 0.75 0.19 
AK900 0.79 0.28 
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ของถ่านกัมมนัต์ และผลการศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์ พบว่าถ่านกัมมนัต์ที่ได้มีลักษณะพืน้ผิวที่
ขรุขระ ไม่เป็นระเบียบ มีพืน้ที่ผิวจ าเพาะสงูถึง 1018, 1305 และ 1234 ตารางเมตรต่อกรัม  ตามล าดบั และพบการ
กระจายตัวของรูพรุนขนาดเล็ก (Micropores) เป็นจ านวน 0.34, 0.32 และ 0.44 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม 
ตามล าดบั ซึ่งการมีอยู่ของรูพรุนประเภทนีช้่วยเพิ่มการเคล่ือนที่ของไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลด์ และกักเก็บ
ไอออนได้ดี ส่งผงให้น าไฟฟ้าในขัว้ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด โดยงานวิจัยนีใ้ช้การวัดประสิทธิภาพทาง
เคมีไฟฟ้าในระบบ 3 ขัว้ พบว่าที่อุณหภูมิคาร์บอไนซ์ 800 องศาเซลเซียส ค่าความจุไฟฟ้าที่ได้ คือ 273, 246, 215 
และ 212 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 1, 2, 5 และ 10  แอมแปร์ต่อกรัม ตามล าดบั นอกจากนีย้งัมี
ประสิทธิภาพหลังการใช้งาน (Retention) เป็นเวลา 5,000 รอบ ยังคงมีประสิทธิภาพสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ที่ความ
หนาแน่นกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ต่อกรัม ดงันัน้ ถ่านกัมมนัต์ที่ได้จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก
ตามธรรมชาติจึงเป็นแหล่งคาร์บอนยัง่ยืน ต้นทุนในการผลิตต ่า และให้พืน้ที่ผิวสงู จึงเหมาะต่อการน าไปประยกุต์ใช้
ประดิษฐ์เป็นขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจไุฟฟ้ายิ่งยวด 
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ผลของการปรับปรุงพืน้ผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง 
โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟรีฟลักซ์ ส าหรับประยุกต์ใช้เป็นขัว้ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด 
Effects of Improving the Surface area of Activated carbon from Afzelia Xylocarpa shells 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการประดิษฐ์ขัว้ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือก
เมล็ดมะค่าโมง ด้วยการก่อกมัมนัต์ในกระบวนการคาร์บอไนเซชนั (Carbonization) ที่อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส 
อตัราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ภายใต้ความดนับรรยากาศของแก๊สอาร์กอน 
จากนัน้ท าการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนัพืน้ผิวของถ่าน   กัมมนัต์ ด้วยกรดไนตริก (HNO3) และกรดซลัฟิวริก (H2SO4)  
อตัราส่วนโดยปริมาตร 30:10 มิลลิลิตร ในกระบวนการไมโครเวฟรีฟลกัซ์ (Microwave reflux) เป็นเวลา 10 นาที 
ตรวจวิเคราะห์สมบตัิทางกายภาพและเคมีด้วยเทคนิค SEM, XRD, Raman spectrometer และ FT-IR ท าการ
ตรวจวดัปริมาณพืน้ผิวด้วยเทคนิคการดดูซบัด้วยก๊าซไนโตรเจน (N2 Absorption, BET) หลงัการปรับปรุงพืน้ผิว 
ถ่านกัมมนัต์ที่ได้มีลักษณะพืน้ผิวที่ขรุขระ ไม่เป็นระเบียบ และพบว่ามีพืน้ที่ผิวจ าเพาะสูงถึง 1,107.25 ตาราง
เมตรต่อกรัม อีกทัง้ยงัพบการกระจายตวัของรูพรุนขนาดเล็ก (Micropores) เป็นจ านวนมาก นอกจากนีย้งัพบหมู่
ฟังก์ชนัไฮดรอกซิล (-OH) มีปริมาณเพิ่มสงูขึน้อีกด้วย และเมื่อท าการน าคาร์บอนกมัมนัต์ที่เตรียมได้ไปประดิษฐ์
เป็นขัว้ไฟฟ้า และวัดประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าในระบบ 3 ขัว้ พบว่าถ่านกัมมันต์มีค่าความจุไฟฟ้าจ าเพาะ
เพิ่มขึน้จาก 13.46 ฟารัดต่อกรัม เป็น 186.2 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส 1 แอมแปร์ต่อกรัม คณุสมบตัิ
เหล่านี ้แสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมนัต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง เป็นแหล่งคาร์บอนจากธรรมชาติที่ทัง้ผลิตได้ง่าย 
ต้นทนุต ่า และมีพืน้ผิวสงู จึงเป็นวสัดทุี่น่าสนใจที่จะน ามาเพื่อประยกุต์ใช้เป็นขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิ่งยวด 
 
ค าส าคัญ : ถ่านกมัมนัต์; เปลือกเมล็ดมะค่าโมง; ไมโครเวฟรีฟลกัซ์; ขัว้ไฟฟ้า; ตวัเก็บประจยุิ่งย 
 

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 
 

บทน า 
ในปัจจบุนัด้วยจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ และการพฒันาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส่งผลให้มีแหล่งพลงังานจ านวนมากเกิดขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้พลงังานของผู้คน ไม่ว่าจะทัง้ใน
ด้านอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจ าวนั โดยจะน าพลังงานบางส่วนที่ได้เก็บไว้ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เช่น 
แบตเตอร่ี ตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด เป็นต้น  (Miller, 2008, p.651-652) ณ ตอนนีแ้บตเตอร่ีประสบ
ปัญหาที่ส าคญัคือ มีความหนาแน่นก าลงัต า่ อายกุารใช้งานสัน้ ส่วนตวัเก็บประจมุีความหนาแน่นพลงังานต ่า จงึ
ท าให้มีการพฒันาอุปกรณ์กกัเก็บพลงังานประเภทตวัเก็บประจยุิ่งยวด เนื่องจากมีความหนาแน่นพลงังาน  และ
ก าลังที่สูงกว่าตัวกักเก็บพลังงานชนิดอื่น สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว ตัวเก็บประจุยิ่งยวดแบ่งออกได้           
2 ประเภท ได้แก่ ตวัเก็บประจแุบบสองชัน้ (EDLCs) และตวัเก็บประจแุบบซูโด (PDCs) แต่วสัดุที่น ามาผลิตเป็น
ขัว้ไฟฟ้าของ PDCs มีราคาแพง ผลิตได้ยาก และมีค่าความคงทนต า่ ส่งผลให้ PDCs เป็นท่ีนิยมน้อยกว่า EDLCs 
(Gonzalez, 2016, p.1189-1206) การพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวดนัน้  สามารถท าได้โดย
เลือกใช้วสัดทุี่มีพืน้ท่ีผิว และปริมาตรสงู ซึง่ส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นถ่านกมัมนัต์ (Activated carbon) เนื่องจากเป็น
วสัดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลกั มีรูพรุนขนาดต่างๆ และพืน้ที่ผิวสงู ส่งผลให้ถ่านกัมมนัต์มีสมบตัิการดดู
ซบัที่ดี (Abatan, 2019, p.441-450) และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน วตัถุดิบที่สามารถน ามาผลิต
ถ่านกมัมนัต์ เช่น ไม้ไผ่ (Liu, 2010, p.233-238) กะลามะพร้าว (Sesuk, 2019, 25) และชีวมวลหรือวสัดเุหลือทิง้
ทางการเกษตร (Teimouri, 2019, p.78-88) เป็นต้น   

การเตรียมถ่านกัมมนัต์โดยทัว่ไปประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนคือ 1) การคาร์บอไนเซชนั (Carbonization) 
เป็นการใช้ความร้อน ท าให้สารระเหยแตกตวั และแทรกออกจากวตัถุดิบท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของแข็งสีด า
เรียกว่า ถ่าน (Charcoal) 2) การก่อกมัมนัต์ (Activation) เป็นการท าให้ผิวถ่านเกิดรูพรุนขนาดต่าง ๆ  (พิทกัษ์ อยู่
มี, 2558, น.788-798) ขัน้ตอนการก่อกัมมันต์มี       2 วิธี ได้แก่ การก่อกัมมันต์ทางกายภาพ (Physical 
activation) และการก่อกัมมนัต์ทางเคมี (Chemical activation) การก่อกัมมนัต์ทางกายภาพเป็นกระบวนการท่ี
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เกิดขึน้ เมื่อให้ความร้อนแก่คาร์บอนภายใต้สภาวะแก๊ส เช่น ใช้ไอน า้ หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ส่วนการ
ก่อกัมมนัต์ทางเคมีใช้สารเคมีเป็นสารก่อกัมมนัต์ (Activator) ใช้เวลาไม่นาน และอุณหภูมิในการก่อกมัมนัต์ต ่า
ได้โครงสร้างรูพรุนที่ดีกว่า สารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ H3PO4, KOH (Yang, 2019, 238), K2CO3 และ ZnCl2 
(Ucar, 2009, p.8890-8896) เป็นต้น จากงานวิจัยของ ยูว ลูเชาว์ (Yue, 2019, p.15-24) พบว่าเมื่อใช้ H2SO4 
และ HNO3 เป็นสารก่อกัมมันต์ ร่วมกับกระบวนการรีฟลักซ์  (Refluxed process) โดยใช้คล่ืนไมโครเวฟ 
(Teimouri, 2019, p.78-88) จะส่งผลให้มีพืน้ที่ผิวจ าเพาะของคาร์บอนมีค่าสูงขึน้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตวัเก็บประจยุิ่งยวด 

ดังนัน้ในการวิจยันี ้สนใจที่จะน าเปลือกเมล็ดมะค่าโมง มาใช้เป็นวสัดุในการสังเคราะห์ถ่านกัมมนัต์ 
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจุยิ่งยวด โดยศึกษาการก่อกมัมนัต์ในการคาร์บอไนเซชนั ที่อุณหภมูิ 
800 องศาเซลเซียส (Zhang, 2004, p. 53-59) แล้วท าการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนัของถ่านกัมมนัต์ ด้วยกรดไนตริก 
(HNO3) และกรดซลัฟิวริก (H2SO4) ร่วมกบักระบวนการไมโครเวฟรีฟลกัซ์ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

1. วตัถดุิบ 
การเตรียมวตัถุดิบ ส าหรับการสงัเคราะห์ถ่านกัมมนัต์ โดยน าเมล็ดมะค่าโมงมาล้าง และตากแดดให้

แห้ง จากนัน้ทุบ สับ บด เปลือกเมล็ดให้มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร และเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส 
อตัราการให้ความร้อนท่ี 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้ความดนับรรยากาศ เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

 
ภาพที่ 1 แสดงขัน้ตอนการเตรียมวตัถดุิบส าหรับการสงัเคราะห์ถา่นกมัมนัต์ 

 
2. การเตรียมถ่านกมัมนัต์ 

น าผงคาร์บอนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ไปก่อกัมมันต์ด้วยการคาร์บอ-ไนเซชนัที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส อตัราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา  2 ชัว่โมง ภายใต้ความ
ดนับรรยากาศของแก๊สอาร์กอน (A800) แล้วท าการปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนัพืน้ผิวของถ่านกัมมนัต์ด้วยกรดไนตริก 
(HNO3) และกรดซลัฟิวริก (H2SO4)  อตัราส่วนโดยปริมาตร 30:10 มิลลิลิตร ร่วมกับกระบวนการไมโครเวฟรีฟ
ลักซ์ ตัง้ก าลังไมโครเวฟ 100 วัตต์ ใช้เวลา        รีฟลักซ์ 10 นาที จากนัน้น ามาล้างด้วยน า้ปราศจากไอออน 
(Deionized water; DI) แล้วน าไปกรอง และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 - 12 ชั่วโมง 
(A800M10) จดัเก็บในตู้ดดูความชืน้เพื่อรอการทดสอบต่อไป 
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แผนผงัขัน้ตอนการสงัเคราะห์ถ่านกมัมนัต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของถ่านกมัมนัต์ 

วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ       ส่องกราด 
(SEM; Hitachi SU8030), วิเคราะห์ลักษณะของรูปแบบโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลีย้วเบนด้วยรังสีเอ็กซ์ 
(XRD; Bruker D8 Advance X-ray Diffractometer with Cu K radiation), วิเคราะห์ปริมาณความเป็นผลึกของ
วัสดุที่สังเคราะห์ขึน้ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman spectrometer; Bruker optics Senterra 
Dispersive), วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพืน้ผิวด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR; 
Bruker NVENIO S) และวิเคราะห์พืน้ที่ผิวด้วยเทคนิคการดูดซบัก๊าซไนโตรเจน (BET; Micromeritics TriStar ll 
Plus)  
4. ลกัษณะทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกมัมนัต์ 

วิเคราะห์ลกัษณะทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกมัมนัต์ ถูกทดสอบโดยใช้ระบบขัว้ไฟฟ้าแบบ     3 ขัว้ คือ (I) 
ขัว้ไฟฟ้าท างาน (Working electrode) (II) ขัว้ไฟฟ้าเคาน์เตอร์ (Counter electrode) คือ แพลทินัม (Pt) (III) 
ขัว้ไฟฟ้าอ้างอิง (Reference electrode) ซึ่งเป็นวัสดุประเภท Ag/AgCl โดยมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซต์ (KOH) ความเข้มข้น 6 โมลาร์ เป็นสารอิเล็กโทรไลด์ การเตรียมขัว้ไฟฟ้าทดสอบได้มาจากการผสมตวัอย่าง, 

ผงคาร์บอน อณุหภมูิ 300 °C 

กระบวนการคาร์บอไนเซชนัทีอ่ณุหภมูิ 800 °C ระยะเวลา 2 ชัว่โมง 
ภายใต้ความดนับรรยากาศของแก๊สอาร์กอน อตัราการให้ความร้อน 5 °C/min 

 

ปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนัพืน้ผิวของถ่านกมัมนัตด้์วย HNO3 และH2SO4 อตัราส่วน 30:10 ml  

ล้างด้วยน า้ปราศจากไอออน น าไปกรอง และอบให้แห้งที่อณุหภมูิ 105 °C  
เป็นเวลา 6 - 12 ชัว่โมง 

 

วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและเคมี 

กระบวนการไมโครเวฟรีฟลกัซ์ ตัง้ก าลงัไมโครเวฟ 100 W  
ใช้เวลารีฟลกัซ์ 10 min 
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คาร์บอนแบลค (Carbon black) และโพลีไวนิลิดีนฟลอูอไรด์ (Polyvinylidene fluoride) ในอตัราส่วน 8:1:1 โดย
มวล มีเอ็นเมทิลไพโรลิโดน (N-Methylpyrrolidone; NMP) เป็นสารละลาย จากนัน้ละลายเป็นเนือ้เดียวกัน หยด
ลงบนนิกเกิลโฟมให้ได้ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร และน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง ขัว้ที่ได้จะถกูน าไปอดับนเคร่ืองอดัไฮโดรลิกที่ความดนั 0.5 ตนั เป็นเวลา 1 นาที ชัง่น า้หนกัหาปริมาณสาร
บนนิกเกิลโฟม พร้อมวดัลกัษณะทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic voltammetry; CV) ที่
อตัราการสแกน 5, 10, 20, 50 และ 100 มิลลิโวลต์ต่อวินาที ในช่วงความต่างศกัย์ตัง้แต่ -1 ถึง 0 โวลต์, เทคนิค
การอดั - คายประจุ (Galvanostatic charge – discharge; GCD) ที่ความหนาแน่นของกระแส 1, 2, 5 และ 10 
แอมแปร์ต่อกรัม  ในช่วงความต่างศักย์ตัง้แต่  -1 ถึง  0 โวลต์  และเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี  
(Electrochemical Impedance Spectroscopy; EIS) ใ นช่ ว งคว าม ถ่ี จ าก  103  ถึ ง  106 เ ฮิ ร ตซ์  โ ดย ใ ช้
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ และค านวณค่าความจุไฟฟ้าจ าเพาะ (Specific capacitance; C) จากสมการ
ต่อไปนี ้

IdV
C = 

mSΔV

        (F/g)                               (1) 

 

เมื่อ IdV คือ พืน้ที่รอบเส้นโค้งเฉล่ียของกราฟ CV, m  คือ มวลของตวัอย่างภายในขัว้ไฟฟ้า หน่วย 

กรัม, S คือ อตัราการสแกน หน่วย มิลลิแอมป์ต่อวินาที และ ΔV คือ ช่วงความต่างศกัย์ที่สแกน หน่วย โวลต์ 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์สมบตัิทางกายภาพและเคมีของถ่านกมัมนัต์ 

โครงสร้างทางสณัฐานวิทยา (Morphology) ของถ่านกมัมนัต์ด้วยกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) ที่ก าลังขยาย 3,000 เท่า พบว่าลักษณะของถ่านกัมมันต์  ที่ผ่านการคาร์บอไนเซชัน พร้อมกับ
ปรับปรุงพืน้ผิวด้วยกรด (A800M10) มีพืน้ผิวขรุขระไม่สม ่าเสมอมากกว่าถ่านกมัมนัต์ที่ผ่านการคาร์บอไนซ์เพียง
อย่างเดียว (A800) แสดงดงัภาพท่ี 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงพืน้ผิวด้วยกรดในกระบวนการไมโครเวฟรีฟ
ลกัซ์นัน้ ส่งผลให้เกิดการกดักร่อนบนผิวหน้าของถ่านตวัอย่าง 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ที่ก าลงัขยาย 3,000 ของตวัอย่าง (a) A800 และ (b) A800M10 
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การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างผลึกของตวัอย่าง A800 และ A800M10 ด้วยเทคนิคการเลีย้วเบนด้วย
รังสีเอ็กซ์ (XRD) โดยก าหนดมมุการเลีย้วเบนระหว่าง 10-70 องศา ดงัแสดงในภาพที่ 2(a) มีพีคการเลีย้วเบนมี
ลักษณะฐานกว้างที่ 2 theta ต าแหน่ง 23 องศา และ 43.6 องศา สอดคล้องกับระนาบ (002) และ (100) ของ
ถ่านกัมมันต์ตามล าดับ (Cheng, 2020, p.10763-10772) เมื่อเทียบกับไฟล์มาตรฐาน (JCPDS no.75-1621) 
ตวัอย่างทัง้สองเป็นรูปแบบของผลึกแกรไฟต์ และไม่มีผลึกอื่นเจือปน การวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตร
มิเตอร์ (Raman spectrometer) ของทัง้สองตัวอย่าง พบพีคที่ 1355 ต่อตารางเซนติเมตร และพีคที่ 1580              
ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งเกิดจากโครงสร้าง sp3 – bonded แสดงถึงโครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบของผลึกแกรไฟต์ 
(D – disorder carbon) และเกิดจากโครงสร้าง sp2 แสดงความโครงสร้างที่เป็นผลึกแกรไฟต์ (G – graphitic 
carbon) ตามล าดับ (Han, 2014, p.597-604) ดังภาพที่ 2(b) ท าการหาอัตราส่วนความเป็นผลึก (ID /IG) ของ
ตวัอย่าง A800 และ A800M10 คือ 1.904 และ 1.3 ตามล าดบั พบว่าถ่านกัมมนัต์หลงัการปรับปรุงด้วยกรด มี
ความสมบรูณ์ผลกึของแกรไฟต์มากกว่า ซึง่ส่งผลให้มีการน าไฟฟ้าได้ดียิ่งขึน้ 

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพืน้ผิวด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR) 
แสดงดังภาพที่ 2(c) พบว่าทัง้สองตวัอย่าง มีต าแหน่งในอินฟราเรดสเปกตรัมคล้ายคลึงกันเกิดขึน้ 4 ต าแหน่ง 
ดังนี ้737.80, 1410.15, 1654.35 และ 3420.40 ต่อตารางเซนติเมตร แสดงผลต าแหน่งการสั่นที่ 737.80 ต่อ
ตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชันของ C–H bending (Jung, 2001, p.123-131), ต าแหน่งการสั่นที่ 1410.15 
ต่อตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชนัของ C=O stretching (Serrano, 1999, p.1517-1528), ต าแหน่งการสัน่ที่ 
1654.35 ต่อตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชนัของ C=C stretching (Coates, 2019, p.1-23) และต าแหน่งการ
สัน่ที่ 3420.40 ต่อตารางเซนติเมตร แสดงหมู่ฟังก์ชนัของไฮดรอกซิล (O–H stretching) (Liu, 2010, p.233-238) 
จากต าแหน่งที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าถ่านกัมมันต์หลังการปรับปรุงพืน้ผิวด้วยกรด (A800M10) มีหมู่ฟังก์ชนั
เพิ่มขึน้ ซึง่แสดงให้เห็นว่าพืน้ผิวถ่านกมัมนัต์ มีคณุสมบตัิชอบน า้สงูขึน้หลงัการปรับปรุงด้วยกรด ส่งผลให้ไอออน
ของอิเล็กโทรไลต์ สามารถแทรกซึมไปยังขัว้ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดได้ง่าย (Zanin, 2014, 487-493) มี
โอกาสในการเก็บประจไุด้สงูกว่า  

การวิเคราะห์พืน้ที่ผิวด้วยเทคนิคการดดูซบัก๊าซไนโตรเจน (BET) แสดงดงัภาพที่ 3(a) กราฟไอโซเทอม
ดูดซับของตัวอย่าง A800 และ A800M10 มีลักษณะสอดคล้องกับการดูดซบัประเภท Type I ตามการจ าแนก
ของ IUPAC บงบ่อกถึงชนิดไอโซเทอมการดูดซับของวสัดุที่มีขนาดรูพรุนเล็กกว่า 2 นาโนเมตร (Microporous 
adsorbent) การดูดซบัส่วนใหญ่เป็นการดูดซบัในรูพรุนขนาดเล็ก มีพืน้ที่ผิวค่อนข้างน้อย จากตารางที่ 1 แสดง
พืน้ที่ผิวจ าเพาะที่ได้จากการค านวณด้วยหลักการของ BET พบว่าตัวอย่าง A800 และ A800M10 มีพืน้ที่ผิว
จ าเพาะคือ 770.6297 และ 1107.25 ตารางเมตรต่อกรัม ตามล าดบั ในส่วนขนาดรูพรุนของตวัอย่างทัง้สอง ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงที่เล็กกว่า 2 นาโนเมตร ดงัแสดงในภาพที่ 3(b) ซึ่งบ่งชีว้่า ถ่านกัมมนัต์หลงัการปรับปรุง ส่งผลให้
เกิดรูพรุนระดบัไมโครพอร์เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัผลของพืน้ท่ีผิวจ าเพาะ และรูพรุน กบัลกัษณะพืน้ท่ีผิวของ
ตวัอย่างจากภาพถ่าย SEM (ภาพที่ 1) พบว่าพืน้ที่ผิวจ าเพาะเพิ่มขึน้นัน้ สอดคล้องกับความขรุขระของพืน้ที่ผิว
ถ่านตวัอย่าง 
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ภาพที่ 3 (a) แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างผลกึด้วยเทคนิค XRD, (b) แสดงการวเิคราะห์ปริมาณผลกึด้วย

เทคนิค Raman spectrometer และ (c) แสดงการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนัจากสเปกตรัมด้วยเทคนคิ      
FT–IR 
 

 
ภาพที่ 4 (a) ไอโซเทอมการดดูซบัด้วยก๊าซไนโตรเจน (b) การกระจายตวัของขนาดรูพรุน 
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ตารางที่ 1 ข้อมลูพืน้ท่ีผิวจ าเพาะ ปริมาตร และขนาดรูพรุน 

Sample 
BET Surface 

Area 
(m2/g) 

Total pore volume 
(cm3/g) 

Micropore volume 
(cm3/g) 

Average pore diameter 
(nm) 

A800 770.63 0.50 0.33 5.41 
A800M10 1107.25 0.64 0.43 3.67 

 
2. การวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีไฟฟ้าของถ่านกมัมนัต์ 

การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพืน้ผิวของขัว้ไฟฟ้าของตวัอย่าง A800 และ A800M10 ถกูวดัด้วย
เทคนิค CV จากภาพท่ี 4(a, b) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการกกัเก็บประจขุัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิ่งยวดในแต่
ละตวัอย่าง เมื่อพิจารณาจากกระแสที่วดั สามารถคาดการณ์ได้ว่าตวัอย่างที่มีวงกว้าง และมีลกัษณะคล้ายกบั
ส่ีเหล่ียมผืนผ้ามาก จะมีค่าการเก็บประจุที่มากกว่าวงที่มีขนาดเล็ก จากกราฟจะเห็นว่า  ที่อัตราการสแกน
เดียวกันถ่านกัมมันต์หลังการปรับปรุงด้วยกรด มีค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าจ าเพาะ (Current density) 
มากกว่า        บ่งบอกได้ถึงการกกัเก็บประจ ุและการถ่ายโอนประจใุนขัว้ไฟฟ้าที่สงัเคราะห์ขึน้มีจ านวนมาก และ
มีความสม ่าเสมอ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการอัด – คายประจุของขัว้ไฟฟ้า ถูกวัดด้วยเทคนิค GCD จากภาพที่ 
4(c, d) กราฟการอดั – คายประจขุัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิ่งยวด ในแต่ละตวัอย่าง   ค่าการเก็บประจุ แสดงใน
ภาพที่ 5(a) ซึ่งผลที่ได้พบว่า ถ่านกัมมนัต์หลงัการปรับปรุงด้วยกรดมีค่าการเก็บประจุเพิ่มขึน้จาก 13.46 ฟารัด
ต่อกรัม เป็น 186.20 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส         1 แอมแปร์ต่อกรัม  

การวิเคราะห์ค่าความต้านทานเชิงซ้อนของขัว้ไฟฟ้า ถูกวดัด้วยเทคนิค EIS จาก            ภาพที่ 5(b) 
แสดงถึงลกัษณะกราฟ Niquist ของขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจุยิ่งยวด ในแต่ละตวัอย่างโดยกราฟมีลกัษณะเป็น
คร่ึงวงกลม และหางเปิดขึน้ ในส่วนของคร่ึงวงกลมจะแสดงถึง ค่าความต้านทานการส่งผ่านอิเล็กตรอนที่รอยต่อ
ระหว่างขัว้ไฟฟ้ากับสารอิเล็กโทรไลด์ ในส่วนหางอธิบายถึงการแพร่ของไอออนในสารอิเล็กโทรไลด์ ซึ่งค่าความ
ต้านทานถ่านกมัมนัต์ที่เกิดขึน้ ได้มาโดยการน ากราฟไปค านวณด้วยโปรแกรม CS Studio5 เทียบกบัวงจรสมมลู 
จะเห็นได้ว่าถ่านกัมมนัต์หลงัการปรับปรุงพืน้ผิวมีค่า Rct ลดลงจาก 0.7 โอห์ม เป็น 0.23 โอห์ม ซึ่งค่า Rct น้อย 
บ่งบอกถึงค่าการเก็บประจทุี่ดี 
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้าของขัว้ไฟฟ้าที่สงัเคราะห์จาก A800 และ A800M10 (a),(b) กราฟ

แสดงการเปรียบเทยีบด้วยเทคนคิ CV ที่อตัราการสแกนต่างๆ และ (c),(d) กราฟแสดงการเปรียบเทียบ
ด้วยเทคนิค GCD ที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าต่างๆ 

 
ภาพที่ 6 (a) กราฟแสดงคา่ความจไุฟฟ้าจ าเพาะที่ความหนาแนน่กระแสไฟฟ้า 1, 2, 5 และ 10 A/g และ                

(b) กราฟ Nyquist ขัว้ไฟฟ้าจากเทคนิคการวดัตวัต้านทานเชงิซ้อน (EIS) 
 
ตารางที่ 2 ข้อมลูค่าค่าความต้านทานขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจยุิ่งยวด 

ตวัอยา่ง Rs (Ω) Rct (Ω) 
A800 0.83 0.70 

A800M10 0.64 0.23 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาผลของการประดิษฐ์ขัว้ไฟฟ้าของตวัเก็บประจุยิ่งยวด จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมง ด้วย

การก่อกัมมนัต์ในกระบวนการคาร์บอไนเซชนั (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ร่วมกับท าการ
ปรับปรุงหมู่ฟังก์ชนัพืน้ผิวของถ่านกัมมนัต์ด้วยกรดไนตริก (HNO3) และกรดซลัฟิวริก (H2SO4) ในกระบวนการ
ไมโครเวฟรีฟลกัซ์ จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและเคมี และวิเคราะห์ลกัษณะทางเคมีไฟฟ้า พบว่า
ตวัอย่าง A800M10 มีพืน้ที่ผิวจ าเพาะสงูสดุเท่ากับ 1,107.25 ตารางเมตรต่อกรัม พบการกระจายตวัของรูพรุน
ขนาดเล็ก (Micropores) เป็นจ านวน 0.4278 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม และค่าความจุไฟฟ้าจ าเพาะสูงสุด
เท่ากับ 186.2 ฟารัดต่อกรัม ที่ความหนาแน่นกระแส 1 แอมแปร์ต่อกรัม เนื่องจากความสามารถในการละลาย
รวมเข้ากนัได้ ระหว่างถ่านกมัมนัต์กับสารละลายอิเล็กโทรไลด์ ท าให้เกิดการเพิ่มขึน้ของหมู่ฟังก์ชนัของไฮดรอก
ซิล (-OH) ซึ่งหมู่ฟังก์ชันนี  ้ท าให้พืน้ผิวถ่านกัมมันต์มีคุณสมบัติชอบน า้ ส่งผลให้ไอออนของอิเล็กโทรไลต์  
สามารถแทรกซมึไปยงัขัว้ไฟฟ้าได้ง่าย และสามารถเก็บประจไุด้ดี  
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Development of Cissampelos pareira Lin. gel in the relief for inflammation,  

itching and irritation from Aedes aegypti bites 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาเจลกรุงเขมาในการบรรเทาอาการอกัเสบ คนั และระคายเคือง
จากยงุลายบ้านกดั การศกึษานีเ้ป็นงานวิจยัเชงิปริมาณ โดยท าการทดลองกบัอาสาสมคัร 10 คน แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เปรียบเทียบเจลสตูรไม่มีสมนุไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมา กลุ่มที่ 2 เปรียบเทียบเจล 2.5% 
กับ 5% กรุงเขมา อาสาสมัครแต่ละคนจะถูกยุงกัดแขนข้างละ 1 ตัว จากนัน้ทิง้ไว้ 20 นาที จึงบันทึกเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาดตุ่ม, ระดับความบวม, ระดับความแดง, ระดับความคัน ก่อนที่จะทาเจลที่ต้องการทดสอบ 
จากนัน้วดัผลและทาเจลอีกครัง้ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง หลงัจากยุงกัด วิเคราะห์ผลโดยสถิติ Paired t-test และ 
Wilcoxon signed test  ผลการศึกษาพบว่า เจล 2.5% กรุงเขมา มีแนวโน้มลดขนาดตุ่มและความบวมได้ดีกว่า
เจลสตูรไม่มีสมนุไพรอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ขณะที่เจล 5% กรุงเขมามีแนวโน้มลดขนาดตุ่มและความบวม
ได้ดีกว่าเจล 2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จากการทดสอบเจลทัง้ 3 สตูรพบว่า ระดบัความแดงมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และไม่พบอาการคันที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง ดังนัน้ข้อมูลนีม้ี
ประโยชน์ในการเป็นข้อมลูพืน้ฐานของเจลกรุงเขมาเพื่อพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ยงุลายบ้าน; การอกัเสบ; 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. 

 
บทน า 

ยงุ (Mosquito) เป็นแมลงที่พบได้ทัว่โลก ซึง่มีบทบาทส าคญัในการด ารงชีวิตของมนษุย์และเป็นปัญหา
ส าคัญทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย เนื่องจากยุงเป็นพาหะในการเกิดโรค เช่น ยุงลายบ้าน (Aedes 
aegypti) เป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออกและไข้ชิคุนกุนยา ยุงก้นปล่อง (Anopheles dirus) เป็นพาหะน าโรคไข้
มาลาเรีย ยงุร าคาญ (Culex fuscocephala) เป็นพาหะน าโรคไข้สมองอกัเสบ ยงุเสือ (Mansonia bonneae) ยงุ
ร าคาญ (Culex quinquefasciatus) (Tolle & M.A., 2009, p.97-140) หลงัโดนยงุกดัจะมีผื่นแพ้ที่บริเวณผิวหนงั
ตลอดจนเกิดการอกัเสบของผิวหนงั โดยทัว่ไปจะเห็นเป็นตุ่มนูน แดง คนั ขึน้อยู่นานประมาณ 15-20 นาที และ
ค่อยๆ ยบุไปได้เอง อาการเหล่านีไ้ม่ถือว่าเป็นการแพ้แต่เป็นปฏิกิริยาต่อน า้ลายยงุเท่านัน้ (Wongkamchai et al., 
2009, p.155-7) 

การรักษาผ่ืนแพ้จากยุงกัด ในรายที่เป็นตุ่มยุงกัดธรรมดา อาจใช้ยาทากลุ่ม Calamine หรือ Menthol 
เพื่อให้รู้สกึเย็นสบาย ลดอาการคนั หรือยาทากลุ่มสเตียรอยด์ ส่วนในรายที่เป็นตุ่มขนาดใหญ่ อาจใช้ยาทากลุม่ส
เตียรอยด์ โดยเลือกความเข้มข้นให้เหมาะสม เช่น ในเด็กควรใช้ยาที่มีความแรงอ่อน เช่น ไฮโดรคอร์ติโซน 
(Hydrocortisone) ร่วมกบัรับประทานยาแก้แพ้ เช่น Chlorpheniramine, Cetirizine เป็นต้น ปัจจบุนัมีทีมนกัวจิยั
ได้ท าการน าพืชสมนุไพรมาท าเป็นผลิตภณัฑ์เจลที่สามารถบรรเทาอาการอกัเสบ ผด ผ่ืน คนั หรือภูมิแพ้บริเวณ
ผิวหนงั ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจลสมนุไพรไทย กับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนเจล ในการลด
อาการผิวหนังอักเสบ รอยแผลและการเกิดรอยด าที่เกิดจากยุงกัดในวัยรุ่น (อัญชลี อินทรวิเชียร, 2553) การ
พัฒนาเจลทาภายนอกจากสารสกัดในใบหูกวางท่ีมีฤทธ์ิในการต้านการอักเสบและยับยัง้อาการบวม (นิลบุล 
จินประเสริฐ, 2555) การพฒันาและประเมินเจลสมนุไพรต้านการอกัเสบโดยใช้สารสกัดมะขามป้อมและมะตมู  
(Giri & Bhalke, 2019, 252-255) แต่งานวิจยัที่เก่ียวกบัประสิทธิภาพของสมนุไพรในการบรรเทาการอกัเสบจาก
ยงุกดัยงัมีน้อย ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงคดัเลือกพืชสมนุไพรไทย คือ กรุงเขมา ที่มีรสเย็น มีสรรพคณุในการบรรเทาอาการ
อกัเสบของผิวหนงั หาง่าย ราคาไม่แพง และมีความปลอดภยัมาท าการศึกษาต่อยอด งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจลกรุงเขมาในการบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุงลายบ้านกัด 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเจลสมนุไพรในการทาหลงัจากยงุกดัต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การเตรียมสารสกดัจากสมนุไพร 

ล้างใบกรุงเขมาด้วยน า้ให้สะอาด ท าการผ่ึงให้สะเด็ดน า้ น าไปอบให้แห้งที่อณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อสมุนไพรแห้งแล้ว น าไปบดเป็นผง แล้วน าไปร่อนในตะแกรง จะได้ผงของใบกรุงเขมา 
จากนัน้น าผงของใบกรุงเขมา บรรจุลงขวดสีชา ท าการการหมกัด้วยตวัท าละลายเอทานอล 95% ในอตัราส่วน 
1:3 เป็นระยะเวลา 7 วนั เขย่าสารเช้า-เย็น จ านวน 20 ครัง้ จากนัน้ท าการกรองสารสกดัด้วยผ้าขาวบาง เพื่อแยก
ตะกอนและท าการกรองอีกครัง้ด้วยกระดาษกรอง ท าการก าจดัตวัท าละลายเอทานอล ด้วยเคร่ืองกลัน่ระเหยสาร
แบบหมนุ (Rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดนั 160 มิลลิเมตรปรอท อตัราการ
หมนุ 60 รอบต่อนาที แล้วอบสมนุไพรเพื่อระเหยสารละลายออกแล้วในตู้อบใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชัว่โมง จะได้สารสกดัหยาบแห้ง  
การเตรียมผลิตภัณฑ์เจลกรุงเขมา 

การท าผลิตภณัฑ์เจลสมนุไพรเพื่อบรรเทาอาการอกัเสบ คนั และระคายเคืองจากยุงกดั ดดัแปลงสตูร
มาจาก Giri & Bhalke, 2019 โดยการเตรียมเจลสมุนไพร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ การเตรียมเจล 
ค่อยๆ ใส่ Carbopol ลงใน Deionized water คนจน Carbopol พองตัวหมดแล้วตัง้ทิ ง้ไว้   ส่วนที่สอง น า 
Methylparaben และ Propylparaben เทลงใน Propylene glycol คนให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันแล้วค่อยๆ เทลงใน
ส่วนที่หนึ่ง คนให้เข้ากนั ส่วนที่สาม คือ การเตรียมสารสกดั น า Ethanol เทลงในสารสกดักรุงเขมา คนให้เข้ากนั 
จากนัน้ค่อยๆ เติม Propylene glycol และ Polyethylene glycol ลงไป คนให้เข้ากัน แล้วน าไป Sonicate เป็น
เวลา 15 วินาที แล้วค่อยๆ เทลงในส่วนแรก คนจนเป็นเนือ้เดียวกนั จากนัน้ค่อยๆ หยด Triethanolamin 10% ลง
ไป คนช้า ๆ  จะได้เจลหนืดขึน้และปรับค่าความเป็นกรด–ด่างให้เหมาะสมกับผิว เมื่อเจลเป็นเนือ้เดียวกัน แล้ว
บรรจเุจลลงหลอด  
การเลีย้งยุงปลอดเชือ้ในห้องปฏิบัติการ 

การเพาะพนัธุ์ยงุลายบ้าน (Aedes aegypti) สายพนัธุ์ Borabora ซึง่น ามาเพาะพนัธุ์ให้เพิ่มจ านวนด้วย
การเลีย้งในห้องปฏิบตัิการท่ีเป็นระบบปิด ที่อณุหภมูิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ 70-80% มีการแบ่ง
ช่วงเวลา คือ 12 ชั่วโมงเป็นกลางวัน และ 12 ชั่วโมงเป็นกลางคืน โดยการน าแผ่นกระดาษที่มีไข่ยุงลายแช่
น า้ประปาที่ปราศจากคลอรีนในถาดพลาสติก ไข่ฟักเป็นลกูน า้ จะใช้เวลา 1-2 วนั และลกูน า้จะได้รับอาหารโดย
ให้อาหารเม็ดส าหรับกระต่าย จากนัน้จะท าการแยกลูกน า้แต่ละระยะ 1 ถาดจะมีลูกน า้จ านวน 200-300 ตวั 
ลกูน า้ใช้ระยะเวลา 7-8 วนั ในการเจริญเติบโตเป็นตวัโม่ง จากนัน้ท าการแยกตวัโม่งเข้าไปเก็บในกรงตาข่ายที่มี
ขนาด (30 x 30 x 30 cm3) หลงัจากนัน้ 1-2 วนั ตวัโม่งจะเจริญเติบโต เป็นยุงตวัเต็มวยั ยุงตวัเต็มวยัจะถกูเลีย้ง
โดยใช้ 5% Multivitamin เมื่อยงุเพศเมียมีอาย ุ7-10 วนัจึงน าไปทดสอบ 
การทดสอบฤทธิ์ในการบรรเทาอาการอักเสบจากยุงลายบ้าน 

การทดสอบฤทธ์ิในการบรรเทาอาการอกัเสบ ใช้อาสาสมคัรจ านวน 1 0  คน โดยงานวจิยันีไ้ด้ผ่าน
จริยธรรมในสตัว์ทดลองเลขที่ 45/2564   และผ่านจริยธรรมในมนษุย์เลขที่ NRFIP-030 ในการทดสอบจะเลือกใช้
ยงุลายบ้านเพศเมยีที่มีอาย ุ7-10 วนั เป็นยงุปลอดเชือ้ทีเ่ลีย้งด้วยระบบปิดและยงัเคยกินเลือด โดยให้อาสาสมคัร
แต่ละคนจบัฉลากทดสอบสตูรเจลสมนุไพร ก่อนท าการทดสอบอาสาสมคัรจะต้องท าความสะอาดมือและแขน
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ด้วยน า้ประปา โดยผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดต้องไมม่ีกล่ิน แล้วเช็ดแขนให้แห้งสนิท พืน้ท่ีผิวที่ใช้ในการทดสอบ
จะห่างจากข้อพบัแขนประมาณ 3 เซนตเิมตร มีพืน้ท่ีทดสอบขนาด 5x5 เซนติเมตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
ทดสอบโดยแขนข้างหน่ึงทาเจล 2.5% กรุงเขมาและแขนอีกข้างหน่ึงทาเจลสตูรไม่มีสมนุไพร กลุ่มที่ 2 ทดสอบ
โดยแขนข้างหน่ึงทาเจล 2.5% กรุงเขมาและแขนอีกข้างหน่ึงทาเจล 5% กรุงเขมา อาสาสมคัรแตล่ะคนจะถกูยงุ
กดัแขนข้างละ 1 ตวั จากนัน้ทิง้ไว้ 20 นาที จึงบนัทึกเส้นผ่านศนูย์กลางขนาดตุ่ม, ระดบัความบวม โดยการแบ่ง
ระดบัออกเป็น เกรด 3 คือ ระดบัมาก (51-100%), เกรด 2 คือระดบัปานกลาง (26-50%), เกรด 1 คือ ระดบัน้อย 
(1-25%), ระดบัความแดง การประเมินใช้แถบสี (Color chart) ม ี5 ระดบัคือ มากที่สดุ, มาก, ปานกลาง, น้อย 
และน้อยมาก และระดบัความคนั ประเมินโดยแบบประเมินระดบัความคนัท่ีมีคะแนน 1-10 โดยการประเมินจะใช้
ผู้ประเมินผล 3 คน โดยจะใช้ความเห็นของผู้ประเมินอย่างน้อย 2 ใน 3 เป็นข้อมลูที่จะน าไปวเิคราะห์ต่อไป โดย
จะท าการประเมินเส้นผ่านศนูย์กลางขนาดตุ่ม, ระดบัความบวม, ระดบัความแดง และระดบัความคนั ก่อนทาเจล
ที่ต้องการทดสอบ จากนัน้วดัผลและทาเจลอีกครัง้ทีเ่วลา 2 และ 6 ชัว่โมงหลงัจากยงุกดั ผลที่ได้จะน าไปค านวณ 
เปอร์เซ็นตก์ารยบัยัง้ (%Inhibition) ดงันี ้

 

สตูรการค านวนเปอร์เซ็นตก์ารยบัยัง้ (%Inhibition)  = 
[ค่าก่อนทดสอบ-ค่าหลงัทดสอบ] x 100

ค่าก่อนทดสอบ
 

  
จากนัน้น าข้อมลูไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดยไม่ค านึงถึงข้อตกลงเบือ้งต้น โดยผลขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง
ตุ่มจะทดสอบโดยการทดสอบทางสถิติ Paired-T-Test และ และผลระดับความบวม, ระดับความแดง, ระดับ
ความคนัจะทดสอบทางสถิติ Wilcoxon Signed Test ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ข้อมูลของอาสาสมัครในการทดสอบ  

อาสาสมคัรมีจ านวน 10 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้
กลุ่มที่หน่ึง คือ กลุ่มเจลสตูรไม่มีสมนุไพรกบัเจล 2.5% กรุงเขมา จ านวน 5 คน เป็นเพศหญิง 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 80 และเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีอายุเฉล่ียเท่ากับ 21.40±1.52 ปี มีหมู่เลือดโอจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 หมู่เลือดบีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และหมู่เลือดเอบีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 

กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเจล 2.5% กับ 5% กรุงเขมา จ านวน 5 คน เป็นเพศหญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
และเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีอายุเฉล่ียเท่ากับ 21.20±0.45 ปี มีหมู่เลือดโอจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 หมู่เลือดบีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และหมู่เลือดเอบีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 xข้อมลูทัว่ไป
และจ านวนร้อยละของอาสาสมคัร แสดงผลดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปและจ านวนร้อยละของอาสาสมคัร (n=5/กลุ่ม) 

ข้อมลู 
เจลไม่มีสมนุไพร VS 
เจล 2.5% กรุงเขมา 

เจล 2.5% กรุงเขมา VS 
เจล 5% กรุงเขมา 

เพศ 
xxxชาย (ร้อยละ) 
xxxหญิง (ร้อยละ) 

 
1 (20) 
4 (80) 

 
2 (40) 
3 (60) 

อาย ุเฉล่ีย (ปี) 21.40±1.52 21.20±0.45 
หมู่เลือด 
xxxบี (ร้อยละ) 
xxxโอ (ร้อยละ) 
xxxเอบ ี(ร้อยละ) 

 
2 (40) 
2 (40) 
1 (20) 

 
2 (40) 
2 (40) 
1 (20) 

ประวตัิโรคประจ าตวั 
xxxมี 
xxxไม่มี 

 
0 (0) 

5 (100) 

 
0 (0) 

5 (100) 
ประวตัิภมูิแพ้ในครอบครัว 
xxxมี 
xxxไม่มี 

 
0 (0) 

5 (100) 

 
0 (0) 

5 (100) 
การใช้ยาทาสเตียรอยด์ 
xxxมี 
xxxไม่มี 

 
0 (0) 

5 (100) 

 
0 (0) 

5 (100) 
ประวตัิการแพ้สมนุไพร 
xxxมี 
xxxไม่มี 

 
0 (0) 

5 (100) 

 
0 (0) 

5 (100) 
หมายเหต ุ VS หมายถึง เปรียบเทียบกบั 
 
ผลการศึกษาเจลสูตรไม่มีสมุนไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมา 

จากการศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดตุ่ม ด้านทาเจลสูตรไม่มีสมุนไพร พบว่าขนาดตุ่มก่อนการ
ทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.39±0.90 มิลลิเมตร มีขนาดตุ่มลดลงเร่ือย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.27±1.43 และ 3.32±2.37 มิลลิเมตร ตามล าดบั ในขณะที่ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา ขนาดตุ่มก่อน
การทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.87±1.28 มิลลิเมตรมีขนาดตุ่มลดลงเร่ือย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05±1.25 และ 3.28±1.84 มิลลิเมตร ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบข้อมลู พบว่า เจล 2.5% 
กรุงเขมา มีแนวโน้มขนาดตุ่มเล็กกว่าและเปอร์เซ็นต์การยับยัง้รอยโรคดีกว่าเจลสูตรไม่มีสมุนไพรอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลของเจลสูตรไม่มีสมนุไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมาต่อขนาดรอยตุ่ม ระดับความบวม 
ระดบัความแดง และระดบัความคนั 

 
จากการศึกษาระดับความบวม ด้านทาเจลสูตรไม่มีสมุนไพร พบว่า ความบวมก่อนการทดสอบมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00±0.00 มิลลิเมตร มีระดับความบวมลดลงเร่ือย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.60±0.55 และ 1.20±0.84 มิลลิเมตร ตามล าดบั ในขณะที่ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา ความบวมก่อน
การทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00±0.00 มิลลิเมตร มีความบวมลดลงเร่ือยๆ ท่ีเวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.40±0.55 และ 0.80±0.45 มิลลิเมตร ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบข้อมลู พบว่า เจล 2.5% 
กรุงเขมา มีแนวโน้มความบวมลดลงและเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ความบวมดีกว่าเจลสูตรไม่มีสมุนไพรอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาระดับความแดง ด้านทาเจลสูตรไม่มีสมุนไพร พบว่า ความแดงก่อนการทดสอบมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.40±0.55 มีระดับความแดงเพิ่มขึน้ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.00±1.00 
และ 2.00±1.22 ตามล าดบั ในขณะที่ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา ความแดงก่อนการทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
1.40±1.14 มีความแดงเพิ่มขึน้ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.00±1.00 และ 2.00±1.22 

เวลาประเมินผล 
ค่าที่วดัได้ เปอร์เซ็นตก์ารยบัยัง้ (%Inhibition) 

เจลไม่มี
สมนุไพร 

เจล 2.5% 
กรุงเขมา 

p เจลไม่มีสมนุไพร 
เจล 2.5% 
กรุงเขมา 

p 

ขนาดตุม่ 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

ความบวม 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

ความแดง 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

ความคนั 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

 
- 
- 
- 
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ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบข้อมลู พบว่า ระดบัความแดงและเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ความแดงของเจลสตูรไม่
มีสมนุไพรกบัเจลสตูร 2.5% กรุงเขมาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  

จากการศึกษาระดบัความคนั พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความคนัก่อนการทดสอบของด้านทาเจลสตูรไม่มี
สมนุไพรเท่ากับ 1.80±1.48 ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมาเท่ากับ 1.80±0.45 ซึ่งไม่พบอาการคนัเมื่อประเมินผลที่
เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง และจากการเปรียบเทียบข้อมลู พบว่า ระดบัความคนัและเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ความคนั
ของเจลสตูรไม่มีสมนุไพรกับเจล 2.5% กรุงเขมาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการศึกษา
เจลสตูรไม่มีสมนุไพรกบัเจล 2.5% กรุงเขมา แสดงดงัตารางที่ 2 
 
ผลการศึกษาเจล 2.5% กรุงเขมากับเจล 5% กรุงเขมา 

จากการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3 พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดตุ่ม ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา 
พบว่า ขนาดตุ่มก่อนการทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.46±1.04 มิลลิเมตร มีขนาดตุ่มลดลงเร่ือย ๆ ท่ีเวลา 2 และ 6 
ชัว่โมง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43±1.98 และ 1.93±1.78 มิลลิเมตร ตามล าดบั ขณะที่ด้านทาเจล 5% กรุงเขมา 
ขนาดตุ่มก่อนการทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.50±0.98 มิลลิเมตร มีขนาดตุ่มลดลงเร่ือย ๆ  ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19±0.43 และ 1.10±1.54 มิลลิเมตร ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบข้อมลู พบว่า เจล 
5% กรุงเขมา มีแนวโน้มขนาดตุ่มเล็กกว่าและเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้รอยโรคดีกว่าเจล 2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ เจลกรุงเขมาจะมีประสิทธิภาพในการลดขนาดตุ่มได้มากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างไม่มนียัส าคญั
ทางสถิติ และยงัพบว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกบังานวิจยัของ อญัชลี อินทรวิเชียร, 2553ที่ศึกษาเปรียบเทียบยา
ทาที่มีส่วนประกอบของสมนุไพรไทยในการลดอาการผิวหนงัอกัเสบท่ีเกิดจากยงุกดัในวยัรุ่น 

จากการศึกษาระดับความบวม ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา พบว่า ความบวมก่อนการทดสอบมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00±0.00 มิลลิเมตร มีระดับความบวมลดลงเร่ือย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.20±0.84 และ 0.60±0.55 มิลลิเมตร ตามล าดบั ขณะที่ด้านทาเจล 5% กรุงเขมา ความบวมก่อนการ
ทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00±0.00 มิลลิเมตรมีความบวมลดลงเร่ือย ๆ ที่เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.00±0.00 และ 0.40±0.00 มิลลิเมตร ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบข้อมลู พบว่า เจล 5% กรุงเขมา มี
แนวโน้มความบวมลดลงและมีเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ความบวมดีกว่าเจล 2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ การศึกษาครัง้นี ้พบว่า ตุ่มยุงจะมีขนาดเล็กลงภายใน 2 ชั่วโมงหลังยุงกัด ซึ่งเมื่อเทียบกับงานวิจัยของ
อัญชลี อินทรวิเชียร, 2553 ที่ศึกษาเปรียบเทียบยาทาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย และยาทา 1% ไฮโดร
คอร์ติโซน พบว่าลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เร่ิมตัง้แต่หลงัการรักษาที่ 24 ชัว่โมง และลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อติดตามผลถึงสปัดาห์ที่ 4 จากการศึกษาที่ผ่านมาของ Amresh และคณะ ปี 2007 พบว่า กรุงเขมาสามารถ
ต้านการอกัเสบลดอาการบวมน า้ที่อุ้งเท้าของหนูได้ และจากการศกึษาองค์ประกอบทางเคมีของกรุงเขมา พบว่า 
มีสารประกอบแอลคาลอยด์ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และแทนนิน  (Uthpala T & Raveesha H R, 2019) ซึ่ง
สารประกอบฟีนอลิกและแอลคาลอยด์ มีฤทธ์ิต้านการอกัเสบ (Blaghen N., 1999) และต้านอนมุลูอิสระ (Shi et 
al., 1995) ฟลาโวนอยด์ มีฤทธ์ิต้านการอกัเสบ (Sharma et al., 2011) และต้านอนมุลูอิสระ (Ghasemzadeh et 
al., 2010)  
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จากการศกึษาระดบัความแดง ด้านทาเจล 2.5% กรุงเขมา พบวา่ ความแดงก่อนการทดสอบมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.40±1.14 มีระดบัความแดงเพิม่ขึน้ท่ีเวลา 2 และ 6 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80±0.84 และ 3.00±1.58 
ตามล าดบั ในขณะที่ด้านทาเจล 5% กรุงเขมา ความแดงก่อนการทดสอบมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.60±1.34 มีความ
แดงเพิม่ขึน้ท่ีเวลา 2 ชัว่โมงมคี่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60±0.55 และมคีวามแดงลดลง ที่เวลา 6 ชัว่โมง มคี่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.20±1.48 ตามล าดบั จากการเปรียบเทียบข้อมลู พบวา่ระดบัความแดงและเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ของเจล 2.5% 
และ 5% กรุงเขมาไมม่ีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถติิ การศกึษานีพ้บวา่ระดบัความแดงจะเพิ่มขึน้ท่ี
เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง ส่วนงานวจิยัของ อญัชลี อินทรวิเชียร, 2553 ที่ศกึษาเจลสมนุไพรไทยและยาทา 1% ไฮโดร
คอร์ติโซน พบวา่ระดบัความแดงเพิ่มขึน้ท่ี 24 ชัว่โมงหลงัยงุกดั และลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถติิเร่ิมตัง้แต่หลงั
การรักษาที่สปัดาห์ที่ 2 และลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อตดิ ตามผลถึงสปัดาห์ที่ 4 

จากการศึกษาระดับความคัน พบว่า ค่าเฉล่ียระดับความคันก่อนการทดสอบของด้านทาเจล 2.5% 
กรุงเขมาเท่ากับ 0.80±1.79 ด้านทาเจล 5% กรุงเขมาเท่ากับ 1.20±1.79 ซึ่งไม่พบอาการคนัเมื่อประเมินผลที่
เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง และจากการเปรียบเทียบข้อมลู พบว่า ระดบัความคนัและเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ความคนั
ของเจล 2.5% และ 5% กรุงเขมา ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการศกึษาเจล 2.5% กรุงเขมา
กับเจล 5% กรุงเขมา แสดงดงัตารางที่ 3 ซึ่งไม่สอดสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชลี อินทรวิเชียร, 2553 พบว่า 
ระดับความคันมีการลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติเร่ิมตัง้แต่หลังการรักษาที่เวลา 2 ชั่วโมง และลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อติดตามผลถึงสปัดาห์ที่ 1 โดยในสปัดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ไม่มีอาสาสมคัรที่มีอาการคนัเหลืออยู่ 

กรุงเขมาเป็นพืชสมุนไพรที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ตัง้แต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการน ามารักษาโรค
ทางเดินปัสสาวะ ลดไข้ และโรคผิวหนงัติดเชือ้ (Gordon A Morris et al., 2014) บรรเทาอาการปวดประจ าเดือน
และอาการตกเลือดหลงัคลอด (Vardhanabhuti B & Ikeda S, 2006) นอกจากนีม้ีการศกึษาฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา 
ท าให้ทราบสรรพคณุของกรุงเขมา เช่น มีฤทธ์ิในการต้านอนมุลูอิสระ (Habila JD et al., 2011) ฤทธ์ิในการลดไข้
และบรรเทาอาการปวด (Mendes de Oliveira Jr et al., 2011) ฤทธ์ิในการต้านจลุชีพ (Kumar VP et al., 2006) 
ได้อีกด้วย การศกึษาครัง้นีไ้ม่พบอาการข้างเคียงจากการใช้เจลทัง้ 3 สตูร ดงันัน้ จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจใน
การน าสมนุไพรมาท าเป็นผลิตภณัฑ์แทนการใช้สารเคมีในการบรรเทาอาการอกัเสบ 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลของเจล 2.5% กรุงเขมากบัเจล 5% กรุงเขมาต่อขนาดรอยตุ่ม ระดบัความบวม ระดบั
ความแดง และระดบัความคนั 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

การศึกษาการพฒันาเจลกรุงเขมาเพื่อบรรเทาอาการอกัเสบ คนั และระคายเคืองจากยุงกดั พบว่า เจล 
2.5% กรุงเขมามีประสิทธิภาพในการลดขนาดตุ่มและระดบัความบวมได้ดีกว่าเจลสตูรไม่มีสมุนไพรอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ขณะที่เจล 5% กรุงเขมามีประสิทธิภาพในการลดขนาดตุ่มและระดบัความบวมได้ดีกว่าเจล 
2.5% กรุงเขมาอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ การศึกษาในครัง้นี ้พบว่า เจลทัง้ 3 สตูร มีระดบัความแดงเพิ่มขึน้ 
และไม่พบอาการคนัในการประเมินที่เวลา 2 และ 6 ชัว่โมง และไม่พบอาการข้างเคียงจากการใช้เจลทัง้ 3 สตูร 
ข้อมลูจากการศกึษาครัง้นีม้ีประโยชน์ในการเป็นข้อมลูพืน้ฐานของเจลกรุงเขมาเพื่อพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของเจลกรุงเขมาในการบรรเทาอาการอกัเสบ คนั และระคายเคืองจาก
ยงุกดัในยงุสายพนัธุ์อื่น เช่น ยงุลายสวน ยงุร าคาญ และยงุก้นปล่อง 

- ควรศกึษาเลือกกลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงอายมุากขึน้ และมีจ านวนตวัอย่างมากขึน้  

เวลาประเมินผล 
ค่าที่วดัได้ เปอร์เซ็นตก์ารยบัยัง้ (%Inhibition) 

เจล 2.5% 
กรุงเขมา 

เจล 5% 
กรุงเขมา 

p 
เจล 2.5% 
กรุงเขมา 

เจล 5% 
กรุงเขมา 

p 

ขนาดตุม่ 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

ความบวม 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

ความแดง 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

ความคนั 
xxx20 นาที 
xxx2 ชัว่โมง 
xxx6 ชัว่โมง 

 
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 

 
- 
- 
- 
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บทคดัย่อ    

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สตัว์ในป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ 
หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ผล
การศึกษาพบสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 กลุ่ม คือ นก สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม สัตว์เลือ้ยคลาน และ สัตว์สะเทินน า้
สะเทินบก พบนกทัง้สิน้ 75 ชนิดใน 11 อนัดับ 33 วงค์ จัดเป็นนกประจ าถิ่น 55 ชนิด เช่น เหยี่ยวขาว นกเอีย้ง
สาริกา นกอพยพ 12 ชนิด เช่น นกจบัแมลงคอแดง นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ นกกะเต็นน้อยธรรมดา และนก
ประจ าถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 8 ชนิด เช่น นกอีเสือหลังแดง นกนางแอ่นบ้าน นกยอดหญ้าหวัด า 
พบสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทัง้สิน้ 4 ชนิดใน 2 อนัดบั 2 วงค์  พบสตัว์เลือ้ยคลาน 5 ชนิด ใน 1 อันดบั 3 วงค์ และพบ
สตัว์สะเทินน า้สะเทินบก 11 ชนิด 2 อนัดบั 6 วงศ์ นอกจากนีส้ตัว์มีกระดูกสนัหลงัที่พบมีสถานภาพเป็นสตัว์ป่า
คุ้มครองถึง 73 ชนิด แบ่งเป็นนก 70 ชนิด และสตัว์เลือ้ยคลาน 3 ชนิด 
 
ค าส าคัญ :  ความหลากหลายของชนิด; สตัว์มีกระดกูสนัหลงั; ป่าชมุชน; บ้านสบเปาใหม ่
 

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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บทน า 
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นองค์รวมของความหลากหลายของธรรมชาติในทกุระดบัและยงัเป็น

ต้นแบบของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่กลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ ท าให้เห็นถึงการ
ปรับตวัอยู่ร่วมกบัธรรมชาตไิด้อย่างเหมาะสมและลงตวั ซึง่แสดงให้เห็นกระบวนการของมนษุย์ที่เกิดขึน้ควบคู่กบั
วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในทางชีวภาพ จึงมีความส าคัญต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของส่ิงมีชีวิต และกลไกการเกิดส่ิงมีชีวิตใหม่ในแต่ละพืน้ที่ที่แสดงให้เห็นคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนษุย์นัน้มีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชดัเจนนัน้ จะพบว่าส่ิงมีชีวิตนานาชนิดนัน้ล้วนเป็นทรัพยากรชีวภาพ(Bioresource) ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
จ าเป็นส าหรับการเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิตของมนษุย์  ได้แก่  อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั ยารักษา
โรค (วิสทุธ์ิ ใบไม้, 2548, น. 71) 

ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ได้เร่ิมมีการอนรัุกษ์ป่ามาตัง้แต่ปี 2536 ซึ่งเป็นปีที่บ้านสบเปาใหม่
ได้แยกเขตการปกครองมาจากบ้านสบเปาหมู่ที่ 2 โดยมีการจดัพืน้ที่ป่าของชุมชนขึน้ มีข้อตกลงร่วมกันห้ามตดั
ไม้หากฝ่าฝืนจะถูกปรับ และในปี 2548 ได้เข้าร่วมโครงการป่าชมุชนกับกรมป่าไม้ มีการจดัตัง้คณะกรรมการป่า
ชมุชน มีกฎระเบียบข้อบงัคบัที่ชดัเจนขึน้ เกิดเป็นรูปธรรมมากขึน้ ป่าชุมชนสบเปาเป็นป่าชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์ใน
การดแูลและใช้ประโยชน์ร่วมกนัจาก 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 บ้านสบเปา หมู่ที่ 2 บ้านสนัติคีรี 
หมู่ที่ 6 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ที่ 19 และบ้านสบเปา หมู่ที่ 20 โดยมีชื่อเพื่อติดต่อกับ
หน่วยงานราชการว่า ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่  14 มีเนือ้ที่  990 ไร่ มีการก าหนดกฎระเบียบการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนได้รับการยอมรับและ
ปฏิบัติได้จริง ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีชุมชนมีการดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ชมุชนได้เก็บหาของป่าเช่น เห็ด หน่อไม้ เพื่อเป็นอาหารและเพื่อจ าหน่าย กิ่งไม้แห้งเพื่อท าฟืน และไม้ไผ่เพื่อท า
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือน นอกจากนัน้ป่าชุมชนยงัมีบทบาทเป็นแหล่งซบัน า้ ท าให้ชุมชนมีน า้เพื่ออุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร  

สภาพการณ์ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ในปัจจุบันชุมชนยังคงดูแลและใช้ประโยชน์ตาม
กฎระเบียบที่ตัง้ไว้ และมีกิจกรรมบางส่วนเป็นไปตามหน่วยงานภาครัฐ และระบบนิเวศของป่าชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงตามปัจจยัแวดล้อม ทัง้จากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ การบริหารจดัการป่าชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืนและก่อประโยชน์ให้กับชุมชนได้สูงสุด จึงต้องอาศัยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ดงันัน้การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
ทีม่ีการพ่ึงพิงจากป่าอย่างชดัเจน น ามาซึง่ความร่วมมอืของชมุชนในการดแูลรักษาป่า ในลกัษณะของการจดัการ
ให้เป็นป่าชุมชนที่ชมุชนมีการวางกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์  พฒันาและฟืน้ฟไูด้ในท่ีสดุ (รณิดา 
ปิงเมือง และคณะ, 2554) 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสนัหลังในป่าชุมชน
บ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาความหลากหลาย
ทางด้านชนิดพันธุ์สัตว์ 4 กลุ่ม ได้แก่ นก สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน า้สะเทินบก และ สัตว์เลือ้ยคลาน 
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ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 และน าเสนอข้อมูลด้านทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสตัว์ในป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่ เพื่อการวางแผนการจดัการอย่างยัง่ยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงบริเวณป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่ที่ท าการส ารวจสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 
ที่มา : http://maps.google.co.th 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคดิงานวจิยั 

การศกึษาครัง้นีส้ ารวจความหลากหลายทางด้านชนิดพนัธุ์สตัว์ 4 กลุ่ม ได้แก่ นก สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
สตัว์สะเทินน า้สะเทินบก และ สตัว์เลือ้ยคลาน รวมถึงสภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั ในพืน้ท่ีป่าชุมชนบ้านสบ
เปา โดยมีวิธีการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 

 
 

ชนิดพนัธุ์สตัว์มีกระดกูสนัหลงั  
4 กลุ่ม  

 

ป่าชุมบนบ้านสบเปาใหม่หมู่ที่ 14 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

แนวทางการจดัการความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสตัว์ 
 

การศึกษาความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

(ส ารวจ  สมัภาษณ์ สนทนา
กลุ่ม   เวทีชมุชน) 

 

ฐานข้อมลูความหลากหลายของ
ชนิดพนัธุ์สตัว์ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 - วางแผนร่วมกบัชมุชนให้ผู้ รู้เป็นผู้น าทางในการส ารวจพร้อมกบันกัวิจยั  
 - เดินส ารวจชนิดพนัธ์สตัว์ตามเส้นทางตา่ง ๆ ในป่าชมุชน เก็บข้อมลูจากการพบเห็นตวัเสียงร้อง และ
ร่องรอยต่าง ๆ เช่น โพรง รัง มลู ขน คราบ เป็นต้น เพือ่เก็บข้อมลูด้านความหลากนิดของสตัว์ 
 - ส ารวจความชุกชุมของสัตว์โดยก าหนดจุดส ารวจ (point count) จ านวน 7 จุดส ารวจ กระจาย
ครอบคลมุพืน้ท่ีป่าชมุชนและแนวรอยต่อ (ภาพท่ี 1) เก็บข้อมลูชนิดและจ านวนสตัว์ในรัศมี 50 เมตร  
 - ท าการส ารวจ ตัง้แต่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 แบ่งการส ารวจออกเป็น 
2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า (7.30-10.30 น.) และช่วงบ่าย (13.30-16.30 น.) บันทึกจ านวนครัง้ และจ านวนสตัว์ที่
พบแต่ละชนิด  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมลูในด้านต่าง ๆ เช่น ชนิด ความชกุชุมและสถานภาพของสตัว์มีกระดกูสันหลงั แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็นดงันี ้
 - ด้านความหลากชนิด เพื่อให้ทราบว่ามีสัตว์กลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มมีก่ีชนิด ประกอบ ด้วยชนิด
อะไรบ้าง โดยจดัท าเป็นบญัชีรายชื่อสตัว์มีกระดูกสนัหลงั อ้างอิงตามปิยวรรณและคณะ (2562) , Das (2016) , 
โอภาส ขอบเขตต์ (2542) , ธัญญา จัน่อาจ (2546), Robson (2009) และจอห์น พาร์ (2546) 
 - ด้านความชุกชุม เป็นการวิเคราะห์ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีความชุกชุมมากหรือน้อยอย่างไร โดย
ดดัแปลงสตูรในการค านวณของ Pettingil (1970) อ้างถึงในสมนิมิตร พกุงาม (2551) ดงันี ้
    ความชกุชมุ = จ านวนครัง้ที่พบสตัว์ x 100 

จ านวนครัง้ที่ส ารวจ 
โดยก าหนดระดบัความชกุชมุไว้ 3 ระดบั ดงันี ้
 ร้อยละความชกุชมุ 0 – 33 เป็นระดบัความชกุชมุน้อย (Uncommon) 
 ร้อยละความชกุชมุ 34 – 66 เป็นระดบัความชกุชมุปานกลาง (Common) 
 ร้อยละความชกุชมุ 67 – 100 เป็นระดบัความชกุชมุมาก (Very Common) 
 - สถานภาพของสัตว์ อ้างอิงสถานภาพตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) ก าหนดให้
สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุมครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
(เดิม) มีผลต่อเนื่องตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าพ.ศ. 2562 และก าหนดโดยส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

จากการศึกษาชนิดพนัธุ์สตัว์ในพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็ง
ราย  จงัหวดัเชียงราย ตัง้แต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยท าการส ารวจชนิดพนัธุ์นก สตัว์เลีย้ง
ลกูด้วยนม สตัว์เลือ้ยคลาน  และสตัว์สะเทินน า้สะเทินบก ด้วยวิธี Point Count พบชนิดพนัธุ์สตัว์ ดงันี ้ 

จากการด าเนินการด้วยวิธีข้างต้น พบนกทัง้สิน้ 75 ชนิดใน 11 อนัดบั 33 วงศ์(ตารางที่ 1)  จดัเป็นนก
ประจ าถิ่น 55 ชนิด เช่น เหยี่ยวขาว นกเอีย้งสาริกา นกอพยพ 12 ชนิด เช่น นกจบัแมลงคอแดง นกกระจิ๊ดเขียว
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ปีกสองแถบ นกกะเต็นน้อยธรรมดา และนกประจ าถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ  8 ชนิด เช่น นกอีเสือหลงั
แดง นกนางแอ่นบ้าน นกยอดหญ้าหัวด า   พบสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมทัง้สิน้ 4 ชนิดใน 2 อันดับ 2 วงศ์  พบ
สตัว์เลือ้ยคลาน 5 ชนิด ใน 1 อนัดบั 3 วงศ์  (ตารางที่ 2)  และพบสตัว์สะเทินน า้สะเทินบก  11 ชนิด  2 อนัดบั 6 
วงศ์  (ตารางที่ 3)  

ความชกุชมุ (ตารางที่ 1-3) พบว่า สตัว์ที่มีความชกุชมุมากที่สดุในกลุ่มสตัว์ปีก ได้แก่  นกเขาใหญ่ นก
กะปูดใหญ่ นกแอ่นตาล นกขมิน้น้อยธรรมดา นกแซงแซวหางปลา นกปรอดหัวสีเขม่า นกนางแอ่นบ้าน 
นกกระจิบธรรมดา นกแว่นตาขาวสีทอง นกกิง้โครงแกลบหวัเทา นกกิง้โครงคอด า นกเอีย้งสาลิกา นกเอีย้งหงอน 
นกกางเขนบ้าน และนกกระจอกบ้าน ประเภทสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม ได้แก่ กะเล็นขนปลายหูสัน้ ประเภท
สตัว์เลือ้ยคลาน ได้แก่ จิง้เหลนบ้าน ประเภทสตัว์สะเทินน า้สะเทินบก ได้แก่ คางคกบ้าน กบหนอง และ ปาดบ้าน 

สัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้ มครอง 73 ชนิด แบ่งเป็นนก 70 ชนิด และ
สตัว์เลือ้ยคลาน 3 ชนิด  

 
ตารางที่ 1 รายชื่อสตัว์สะเทินน า้สะเทินบกที่พบในการส ารวจ  

Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

ORDER 
GYMNOPHIONA    

 

Family Ichthyophiidae Koh Tao Caecilian Ichthyophis 
kohtaoensis 

เขียดงเูกาะเต่า  

ORDER ANURA     
Family Bufonidae Black-spined Toad Bufo melanostictus คางคกบ้าน  

Family Dicroglossidae Rice Field Frog Fejervarya 
limnocharis 

กบหนอง  

 
Rugose Frog Hoplobatrachus 

rugulosus 
กบนา  

 Common Puddle Frog Occidozyga lima เขียดจะนา  

 
Marten's Puddle Frog Occidozyga 

martensii 
เขียดทราย, 
เขียดน า้นอง 

 

Family Microhylidae Painted Bullfrog Kaloula pulchra อึง่อ่างบ้าน  

 Ornate Chorus Frog Microhyla ornata อึง่น า้เต้า  

 Painted Chorus Frog Microhyla pulchra อึง่ขาค า  

Family Ranidae Green-backed Frog Hylarana erythraea เขียดบวั, เขียดจิก  

Family Rhacophoridae Common Treefrog Polypedates 
leucomystax 

ปาดบ้าน  
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ตารางที่ 2 รายชื่อสตัว์เลือ้ยคลานท่ีพบในการส ารวจ  

Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

ORDER SQUAMATA     
Family Agamidae Forest Crested 

Lizard 
Calotes emma กิง้กา่แก้ว*  

 Blue Crested 
Lizard 

Calotes mystaceus กิง้กา่สวน, กิง้ก่า
หวัฟ้า* 

 

 Changeable Lizard Calotes versicolor กิง้กา่คอแดง , 
กิง้กา่รัว้* 

 

Family Gekkonidae Tokey Gecko Gekko gecko ตุ๊กแกบ้าน  

Family Scincidae Commom Sun 
Skink 

Eutropis 
multifasciata 

จิง้เหลนบ้าน  

 
ตารางที่ 3  รายชื่อนกที่พบในการส ารวจ 

Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

ORDER 
CICONIIFORMES 

    

Family Ciconiidae Asian Openbill    Anastomus 
oscitans 

นกปากหา่ง*  

ORDER 
PELECANIFORMES 

    

Family Ardeidae Chinese Pond 
Heron   

Ardeola bacchus นกยางกรอก
พนัธุ์จีน* 

 

 Eastern Cattle 
Egret   

Bubulcus 
coromandus 

นกยางควาย*  

 Little Egret   Egretta garzetta  นกยางเปีย*  

ORDER 
ACCIPITRIFORMES 

    

Family Accipitridae Black-winged 
Kite   

Elanus caeruleus เหยี่ยวขาว*   

 Oriental Honey-
buzzard   

Pernis 
ptilorhynchus 

เหยี่ยวผึง้*  

 Black Baza   Aviceda leuphotes  เหยี่ยวกิง้ก่าสีด า*  
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Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

ORDER 
GRUIFORMES 

    

Family Rallidae White-breasted 
Waterhen   

Amaurornis 
phoenicurus 

นกกวกั*   

ORDER 
COLUMBIFORMES 

    

Family Columbidae Rock Pigeon   Columba livia  นกพิราบป่า  

 Spotted Dove    Spilopelia chinensis  นกเขาใหญ่  

 Zebra Dove   Geopelia striata นกเขาชวา  

ORDER 
CUCULIFORMES 

    

Family Cuculidae Asian Koel   Eudynamys 
scolopaceus 

นกกาเหวา่*  

 Green-billed  
Malkoha  

Phaenicophaeus 
tristis 

นกบัง้รอกใหญ่*  

 Greater Coucal   Centropus sinensis นกกระปดูใหญ่*   

ORDER 
STRIGIFORMES 

    

Family Strigidae Asian Barred Owlet   Glaucidium 
cuculoides 

นกเค้าโมง, นก
เค้าแมว* 

 

ORDER 
APODIFORMES 

    

Family Apodidae Asian Palm Swift   Cypsiurus 
balasiensis 

นกแอ่นตาล*  

ORDER 
CORACIIFORMES 

    

Family Alcedinidae Common 
Kingfisher   

Alcedo atthis นกกะเต็นน้อย
ธรรมดา* 

 

 White-throated 
Kingfisher   

Halcyon smyrnensis นกกะเต็นอกขาว*  

Family Meropidae Green Bee-eater   Merops orientalis นกจาบคาเล็ก* 
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Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

ORDER PICIFORMES     
Family Megalaimidae Lineated Barbet   Megalaima lineata นกโพระดก

ธรรมดา*  

 

 Coppersmith 
Barbet   

Megalaima 
haemacephala 

นกตีทอง*  

Family Picidae Eurasian 
Wryneck    

Jynx torquilla นกคอพนั*  

ORDER 
PASSERIFORMES 

    

Family Artamidae Ashy 
Woodswallow   

Artamus fuscus  นกแอ่นพง*  

Family Aegithinidae Common Iora  Aegithina tiphia นกขมิน้น้อย
ธรรมดา* 

 

Family 
Campephagidae 

Scarlet Minivet   Pericrocotus 
speciosus 

นกพญาไฟใหญ่*  

Family Laniidae Brown Shrike  Lanius cristatus นกอีเสือสี
น า้ตาล* 

 

 Burmese Shrike   Lanius collurioides นกอีเสือหลงัแดง*  

Family Dicruridae Black Drongo   Dicrurus 
macrocercus 

นกแซงแซวหาง
ปลา* 

 

Family Monarchidae Black-naped 
Monarch   

Hypothymis azurea นกจบัแมลงจกุ
ด า* 

 

Family Corvidae Eurasian Jay   Garrulus glandarius นกปีกลายสก๊อต*  

Family Stenostiridae Grey-headed 
Canary-flycatcher   

Culicicapa 
ceylonensis 

นกจบัแมลงหวั
เทา* 

 

Family Pycnonotidae Black-headed 
Bulbul   

Pycnonotus atriceps นกปรอดทอง*  

 Black-crested 
Bulbul   

Pycnonotus 
flaviventris 

นกปรอดเหลือง
หวัจกุ* 

 

 Red-whiskered 
Bulbul  

Pycnonotus jocosus นกปรอดหวัโขน*  

 Sooty-headed Pycnonotus นกปรอดหวัสี  
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Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

Bulbul   aurigaster เขม่า* 
 Stripe-throated 

Bulbul   
Pycnonotus 
finlaysoni 

นกปรอดคอลาย*  

 Streak-eared 
Bulbul  

Pycnonotus 
blanfordi 

นกปรอดสวน*  

Family Hirundinidae Barn Swallow   Hirundo rustica นกนางแอ่นบ้าน*  

Family 
Phylloscopidae 

Dusky Warbler  Phylloscopus 
fuscatus 

นกกระจิ๊ดสีคล า้*  

 Yellow-browed 
Leaf Warbler   

Phylloscopus 
inornatus 

นกกระจิ๊ดธรรมดา*  

 Greenish Leaf 
Warbler   

Phylloscopus 
trochiloides 

นกกระจิ๊ดเขียว
คล า้* 

 

 Two-barred Leaf 
Warbler 

Phylloscopus 
plumbeitarsus 

นกกระจิ๊ดเขียว
ปีกสองแถบ* 

 

Family Cisticolidae Grey-breasted 
Prinia    

Prinia hodgsonii นกกระจิบหญ้า
อกเทา* 

 

 Yellow-bellied 
Prinia   

Prinia flaviventris นกกระจิบหญ้า
ท้องเหลือง* 

 

 Plain Prinia   Prinia inornata นกกระจิบหญ้าสี
เรียบ* 

 

 Common 
Tailorbird   

Orthotomus sutorius นกกระจิบ
ธรรมดา* 

 

 Dark-necked 
Tailorbird   

Orthotomus 
atrogularis 

นกกระจิบคอด า*   

Family Timaliidae Pin-striped Tit 
Babbler   

Macronus gularis นกกินแมลงอก
เหลือง* 

 

Family Pellorneidae Puff-throated 
Babbler   

Pellorneum ruficeps นกจาบดินอก
ลาย* 

 

Family Sylviidae Yellow-eyed 
Babbler  

Chrysomma sinense นกกินแมลงตา
เหลือง* 

 

Family Zosteropidae Japanese White-
eye   

Zosterops japonicus นกแว่นตาขาว
หลงัเขียว* 
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Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

 Oriental White-
eye   

Zosterops 
palpebrosus 

นกแว่นตาขาวสี
ทอง* 

 

Family Sturnidae Chestnut-tailed 
Starling  

Sturnia malabarica นกกิง้โครงแกลบ
หวัเทา* 

 

 Black-collared 
Myna  

Gracupica nigricollis นกกิง้โครงคอด า*  

 Common Myna   Acridotheres tristis นกเอีย้งสาลิกา*  

 White-vented 
Myna  

Acridotheres 
grandis 

นกเอีย้งหงอน*  

Family Muscicapidae Siberian 
Rubythroat   

Calliope calliope นกคอทบัทิม*  

 Oriental Magpie 
Robin   

Copsychus saularis นกกางเขนบ้าน   

 Eastern 
Stonechat  

Saxicola stejnegeri นกยอดหญ้าหวั
ด า* 

 

 Pied Bushchat   Saxicola caprata นกยอดหญ้าสีด า, 
นกขีห้มา* 

 

 White-rumped 
Shama  

Copsychus 
malabaricus 

นกกางเขนดง*  

 Siberian Blue 
Robin  

Larvivora cyane นกเขนน้อยไซบเีรีย*  

 Taiga Flycatcher   Ficedula albicilla นกจบัแมลง
คอแดง* 

 

 Hill Blue 
Flycatcher   

Cyornis banyumas นกจบัแมลงคอ
น า้ตาลแดง* 

 

Family Dicaeidae Scarlet-backed 
Flowerpecker   

Dicaeum 
cruentatum 

นกสีชมพสูวน*  

Family Nectariniidae Ruby-cheeked 
Sunbird   

Chalcoparia 
singalensis 

นกกินปลีแก้มสี
ทบัทิม* 

 

 Purple Sunbird  Cinnyris asiaticus นกกินปลีด าม่วง*  

 Olive-backed 
Sunbird  

Cinnyris jugularis นกกินปลีอก
เหลือง* 
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 Eurasian Tree 
Sparrow    

Passer montanus นกกระจอกบ้าน  

 Scaly-breasted 
Munia   

Lonchura 
punctulata  

นกกระติ๊ดขีห้ม*ู   

 White-rumped 
Munia   

Lonchura striata นกกระติ๊ดตะโพก
ขาว* 

 

Family Passeridae Paddyfield Pipit  Anthus rufulus นกเด้าดินทุ่งเล็ก*  

Family Estrildidae Richard's Pipit   Anthus richardi นกเด้าดินทุ่ง
ใหญ่* 

 

 Olive-backed 
Pipit   

Anthus hodgsoni นกเด้าดินสวน*   

 White Wagtail   Motacilla alba นกอุ้มบาตร*  

 
ตารางที่ 4 รายชื่อสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมที่พบในการส ารวจ  

Order/Family Common name Scientific name Thai name ความชกุชมุ 

ORDER SCANDENTIA     
Family Tupaiidae Northern  Treeshrew Tupaia belangeri กระแตเหนือ  

ORDER RODENTIA     
Family Sciuridae Variable Squirrel Callosciurus 

finlaysoni 
กระรอกหลากส ี  

 Burmese Striped 
Squirrel 

Tamiops mcclellandi กระเล็นขนปลาย  
หสูัน้ 

 

 Indochinese 
Ground Squirrel 

Menetes 
berdmorei 

กระจ้อน  

หมายเหตุ 1) สญัลกัษณ์แสดงความชกุชมุ  Very Common =    Common =          
  Uncommon =  
  2)  สญัลกัษณ์แสดงสถานภาพการเป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง ตามประกาศกฎกระทรวงฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2546)    =  “ * ” 
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อภปิรายผลการศึกษา 
 ความหลากหลายของสตัว์ในพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย  
จังหวัดเชียงราย รวมพืน้ที่โดนรอบ อันประกอบไปด้วยพืน้ที่ที่เป็นทุ่งนา แหล่งพืน้ที่ชุ่มน า้ อาคารบ้านเรือน 
รวมถึงตัวป่าชุมชนเอง ท าให้มีสภาพพืน้ที่ที่มีความแตกต่างกันหลากหลาย ท าใ ห้พบสัตว์ถึง 95 ชนิด 
เปรียบเทียบกับงานวิจยั การศึกษาการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศและการจดัการป่าชุมชนบ้านร่องบอน จงัหวัด
เชียงราย ส ารวจสตัว์ 4 ประเภท ได้แก่ สัตว์เลีย้งลกูด้วยนม สตัว์ปีก (นก) สัตว์เลื อ้ยคลาน และสัตว์สะเทินน า้
สะเทินบก พบสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 6 ชนิดใน 3 อนัดบั 4 วงศ์ สตัว์ปีก (นก) 102 ชนิด สตัว์เลือ้ยคลาน 10 ชนิด 2 
อนัดบั 6 วงศ์ และสัตว์สะเทินน า้สะเทินบก 11 ชนิด 1 อนัดับ 5 วงศ์ รวม 129 ชนิด (รณิดา ปิงเมืองและคณะ, 
2560) ซึง่พบจ านวนชนิดมากกว่าการศกึษาในครัง้นีเ้นื่องจากลกัษณะของพืน้ท่ีที่มีความหลากหลายมากกว่า ยิ่ง
มีความหลากหลายของลกัษณะพืน้ที่มาก ความหลากหลายของชนิดสตัว์ก็จะเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย ซึ่งความ
หลากหลายของที่อยู่อาศยัและแหล่งอาหารเป็นส่ิงส าคญัที่จะรักษาความหลากหลายของนกและสตัว์อื่นๆได้เป็น
อย่างดี (เอกวฒันา, 2543)  
 กลุ่มสตัว์ที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มนก ซึ่งนกที่พบจะเป็นนกที่อยู่ในกลุ่มจบัแมลงและกินแมลง ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากพืน้ที่ป่ามีแหล่งน า้ล้อมอยู่ 2 ด้าน และอีกด้านเป็นพืน้ที่ทุ่งนา ท าให้ความชืน้ในอากาศบริเวณป่า
และพืน้ที่รอบด้านมีค่าสงู ท าให้มีประชากรแมลงที่เป็นอาหารนกมีปริมาณมากเช่นเดียวกันและสามารถดึงดูด
นกในกลุ่มนีไ้ด้มาก ในขณะพืน้ที่ชุ่มน า้รอบนอกมีพืชล้มลุกหรือไม้หนุ่มที่เป็นเรือนยอดระดบัล่าง (understory 
vegetation) อยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลบภยั ท ารังวางไข่ และเป็นแหล่งอาหารโดยเฉพาะแมลงได้
เป็นอย่างดี (Bowman et al., 2003) 
 ดงันัน้หากในอนาคตมีการปรับเปล่ียนสภาพพืน้ที่ชุ่มน า้รอบป่า หรือมีการบุกเบิกพืน้ที่ป่า อาจส่งผล
กระทบต่อนกเหล่านีไ้ด้ เมื่อพิจารณาจ านวนชนิดนกในแต่ละเดอืน พบว่า ในเดือนช่วงฤดรู้อนสามารถพบจ านวน
ชนิดของนกมากกว่าในเดือนช่วงฤดูฝน สอดคล้องกับการศึกษาของศศิธร  พงัสบุรรณ และจารุ นิคม (2561) ที่
ท าการศึกษาความหลากหลายของชนิดพนัธุ์นกในพืน้ที่เขตเมืองจงัหวดัยะลา พบนกในอนัดบั Passeriformes 
มากที่สดุ ซึ่งตรงกับการศึกษาความหลากหลายของนกบริเวณพืน้ที่ชุมน า้ เขตเกษตรกึ่งอินทรีย์และพืน้ที่ชุ่มน า้ 
เขตเกษตรเคมีในต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก (อรรถพล น าขวา และสวุฒัน์ แซ่หญ้า, 2557) 
โดยทัง้สองงานวิจัยเป็นพืน้ที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ซึ่งลักษณะของพืน้ที่มีความ
คล้ายคลงึกบัพืน้ท่ีศกึษาของงานวิจยันี ้
 ในขณะที่ความหลากชนิดของสตัว์สะเทินน า้สะเทินบกและสตัว์เลือ้ยคลาน พบ 11 ชนิด และ 5 ชนิด 
ตามล าดับ เนื่องจากช่วงเวลาที่ส ารวจอยู่ในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
เกือบจะไม่มีการส ารวจพบชนิดสตัว์กลุ่มนีเ้ลย สาเหตอุาจเนื่องมาจากปัจจยัทางสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ท่ีมี
อุณหภูมิลดลง และความชื น้ในอากาศที่ลดลง สัต ว์กลุ่มนี จ้ึงมีการปรับตัวให้มีพฤติกรรมการจ าศีล 
(Hibernation) สังเกตจากช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นมา เป็นช่วงปลายฤดูฝน และเร่ิมเข้าสู่ฤดูหนาว สัตว์
กลุ่มนีจ้ะเร่ิมสะสมพลงังาน และมีการออกมาท ากิจกรรมต่าง ๆ น้อยลง (อนสุรณ์ เพ็งเพ่งพิศ, 2551) 
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สรุปผลและเสนอแนะ  
จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพนัธุ์สตัว์ในพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 

14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย  จงัหวดัเชียงราย พบสตัว์ 95 ชนิด 16 อนัดบั 43วงศ์ แบ่งตามสตัว์มีกระดกู
สนัหลงั 4 กลุ่ม ดงันี ้

1. ความหลากหลายของสตัว์สะเทินน า้สะเทินบกในพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่
เปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย พบทัง้หมด 11 ชนิด 2 อนัดบั 6 วงศ์   

2. ความหลากหลายของสัตว์เลือ้ยคลานในพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่  14 ต าบลแม่เปา 
อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย พบทัง้หมด 5 ชนิด ใน 1 อนัดบั 3 วงศ์ 

3. ความหลากหลายของนกในพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็ง
ราย จงัหวดัเชียงราย พบทัง้หมด 75 ชนิดใน 11 อนัดบั 33 วงศ์ จดัเป็นนกประจ าถิ่น 55 ชนิด เช่น เหยี่ยวขาว นก
เอีย้งสาลิกา นกอพยพ 12 ชนิด เช่น นกจบัแมลงคอแดง นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ นกกะเต็นน้อยธรรมดา และ
นกประจ าถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 8 ชนิด เช่น นกอีเสือหลงัแดง นกนางแอ่นบ้าน นกยอดหญ้าหวัด า  

4. ความหลากหลายของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมในพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา 
อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย พบทัง้หมด 4 ชนิดใน 2 อนัดบั 2 วงศ์    

5. ความชุกชุม พบว่า สัตว์ที่มีความชุกชุมมากที่สุดในกลุ่มสตัว์ปีก ได้แก่ นกเขาใหญ่ นกกะปูดใหญ่ 
นกแอ่นตาล นกขมิน้น้อยธรรมดา นกแซงแซวหางปลา นกปรอดหวัสีเขม่า นกนางแอ่นบ้าน นกกระจิบธรรมดา 
นกแว่นตาขาวสีทอง นกกิง้โครงแกลบหัวเทา นกกิง้โครงคอด า นกเอีย้งสาลิกา นกเอีย้งหงอน นกกางเขนบ้าน 
และนกกระจอกบ้าน ประเภทสตัว์เลีย้งลูกด้วยนม ได้แก่ กะเล็นขนปลายหูสัน้ ประเภทสัตว์เลือ้ยคลาน ได้แก่ 
จิง้เหลนบ้าน ประเภทสตัว์สะเทินน า้สะเทินบก ได้แก่ คางคกบ้าน กบหนอง และ ปาดบ้าน 
 6. สตัว์มีกระดกูสนัหลงัที่พบมีสถานภาพเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองถึง 73 ชนิด แบ่งเป็นนก 70 ชนิด และ
สตัว์เลือ้ยคลาน 3 ชนิด 
 จากข้อสรุปงานวิจยัเป็นเพียงผลจากการส ารวจเพียง 6 เดือนเท่านัน้ ซึง่ช่วงเวลาที่ส ารวจตรงกบัช่วงฤดู
หนาว และฤดแูล้ง หากมีการส ารวจในช่วงฤดฝูนจะท าให้ได้ข้อมลูที่สมบรูณ์มากขึน้ โดยเฉพาะจ านวนชนิดและ
จ านวนตวัของสตัว์สะเทินสะเทินบก 

ข้อมูลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพที่มีการพึ่งพิงจากป่าอย่างชดัเจน หากมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ กระทั่งร่วมติดตามประเมินผล น าไปสู่การปรับเปล่ียนและปรับปรุงวิธีการให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  ในลักษณะของการจัดการให้เป็นป่าชุมชนที่ชุมชนมีการวาง
กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ การอนรัุกษ์  พฒันาและฟืน้ฟไูด้ในท่ีสดุ  
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งานวิจัยนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจ าปี

งบประมาณ 2562 ประเภท การวิจัยและการสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งในการด าเนินการวิจัยจากผู้น า แกนน า และชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ ที่ 14  ต าบลแม่เปา 
อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขอกล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี ้คือ พ่อก านันอุดม  จนัทร์ต๊ะ
วงศ์ ก านันต าบลแม่เปา  ที่เป็นทัง้ผู้ ร่วมวิจัยและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนที่พักของนักวิจัยภาคสนาม
ตัง้แต่ต้นจนเสร็จสิน้การวิจยั 
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บทคดัย่อ 

สาหร่ายไฟเป็นสาหร่ายขนาดใหญ่ที่พบได้ทัว่ไปในแหล่งน า้ต่างๆ เช่น ทะเลสาบน า้ตืน้ บ่อน า้ และนา
ข้าว สาหร่ายไฟจดัเป็นวชัพืชที่ชาวนาไม่ต้องการ ซึง่ประเทศไทยมีการศกึษาเก่ียวกบัสาหร่ายกลุ่มนีค้อ่นข้างน้อย 
งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดฤทธ์ิการยบัยัง้แบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายไฟท่ีเก็บ
จากบริเวณนาข้าวอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การศึกษาครัง้นีท้ าการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยศกึษาฤทธ์ิการยบัยัง้แบคทีเรียด้วยวิธี Disk diffusion ใช้ตวัท าละลาย 
4 ชนิด ได้แก่ น า้        เอทิล  อะซิเตท เมทานอล และเอทานอล ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดสาหร่ายไฟที่สกัด
ด้วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้แบคทีเรียก่อโรคสงูที่สดุโดยสามารถยบัยัง้แบคทีเรียได้ทัง้ 5 ชนิด คือ
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella 
enterica Serovar Typhimurium โดยยับยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus ได้ดีที่สุดมีค่าวงใสของการยับยัง้
เท่ากับ 18.7± 1.15 มิลลิเมตร ในขณะที่สารสกัดสาหร่ายไฟที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยบัยัง้แบคทีเรียได้ 3 
ชนิด โดยสามารถยับยัง้ B. cereuse ได้ดีที่สุดค่าวงใสของการยับยัง้เท่ากับ 9.0 ± 0.00 มิลลิเมตร  สารสกัด
สาหร่ายไฟที่สกดัด้วยเอทิลอะซิเตทสามารถยบัยัง้ได้แค ่S. aureus ให้ค่าวงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 12.0 ± 1.00 
มิลลิเมตร และสารสกัดสาหร่ายไฟที่สกดัด้วยน า้ไม่สามารถยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียได้ สรุปได้ว่าสารสกัด
จากสาหร่ายไฟมีความน่าสนใจที่สามารถยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยจดัเป็นวชัพืชที่มีศกัยภาพ
สามารถน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ยา และเวชส าอางได้ 
 
ค าส าคัญ:  สาหร่ายไฟ; การยบัยัง้แบคทีเรีย; ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา; นาข้าว  
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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 
 

บทน า 
ปัจจบุนัมนษุย์เรามีโอกาสได้รับเชือ้จลิุนทรีย์เข้าสู่ร่างกายได้มากขึน้ ไม่ว่าจะด้วยการสมัผสัเชือ้โดยตรง 

การหายใจเอาอากาศที่มเีชือ้เข้าไป และจากการรับประทานอาหารที่มีเชือ้ปนเปือ้นเข้าสู่ร่างกายซึง่เป็นสาเหตทุ า
ให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โรคที่เกิดจากการติดเชือ้แบคทีเรียก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันการ
รักษาโรคติดเชือ้จากแบคทีเรียส่วนใหญ่มักจะใช้ยาปฏิชีวนะ แต่การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานติดต่อกันก็
ส่งผลท าให้เกิดการดือ้ต่อยาได้ จึงได้มีการคิดค้นหาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่ นที่มีฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรียก่อโรคมาใช้แทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะช่วยลดการดือ้ยา ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และที่ส าคัญยงัช่วย
ส่งเสริมการใช้วตัถุดิบในท้องถิ่นมากขึน้อีกด้วย สาหร่ายไฟ (Stoneworts) เป็นสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีลกัษณะ
คล้ายพืช ทัลลัสมีส่วนที่เป็นข้อ และปล้องชัดเจน (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2549) พบได้ทัว่ไปในแหล่งน า้ธรรมชาติ 
โดยพบมากในแหล่งน า้จืด เช่น ทะเลสาบน า้จืด นาข้าว บ่อปลา บ่อเพาะเลีย้งพืชน า้ คู สระ หนองน า้ที่มีหินปนู 

(Urbaniak and Gąbka, 2014) การศกึษาเก่ียวกับสาหร่ายไฟในประเทศไทยมีรายงานค่อนข้างน้อย  เช่น ในปี 
พ.ศ. 2536 เสนาะ บุญมี ได้ท าการศึกษาสาหร่ายไฟในนาข้าวจากทุ่งกุลาร้องไห้พบสาหร่ายไฟ 2 สปีชีส์ คือ 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที ่1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

173 

 

Chara vulgaris Linnaeus และ Nitella furcata (C. Roxburgh ex A. Bruzelius) C. Agardh โดยพบสาหร่าย
ทัง้ 2 ชนิด ตลอดฤดทู านา คือตัง้แต่ระยะน า้ขงัในนายงัไม่มีการไถคราดและภายหลงัการปักด าประมาณ 1 เดือน 
ทัง้นีพ้บการเจริญของสาหร่ายไฟปะปนกับต้นข้าว และจะคงอยู่ตลอดไปหากแปลงนานัน้ยงัมีน า้ขงั   ประโยชน์
ของสาหร่ายไฟมีหลายประการเช่น ช่วยปรับสภาพกรด- เบสในนาข้าวให้มีสภาพที่เหมาะสม เป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งหลบภยัของสตัว์น า้ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในแหล่งน า้ ช่วยลดภาวะน า้เน่าเสียได้ (เสนาะ บุญมี, 
2536) จงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัหนึ่งที่มีการเพาะปลกูข้าวมาก มีระบบชลประทานที่ดี (ศนูย์วิจยัข้าวเชียงราย, 
2561) ด้วยพืน้ที่ในการปลูกข้าวมากจึงมักพบการเจริญของสาหร่ายไฟมากตามไปด้วย โดยเกษตรกรจังหวัด
เชียงรายมักท าการก าจัดสาหร่ายไฟด้วยการถอน และใช้ยาก าจัดวัชพืช ซึ่งท าให้ดิน และน า้มีการปนเปือ้น
สารเคมี ส่งผลให้คุณภาพดินและน า้อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม การทราบถึงประโยชน์และคุณค่าของสาหร่ายไฟก็
จะท าให้เกษตรกรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และยงัช่วยลดโอกาสของการเกิดสถานการณ์คณุภาพดินและน า้
เส่ือมโทรมได้อีกด้วย และท่ีส าคัญมีรายงานว่าสาหร่ายไฟมีฤทธ์ิทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิ
ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคอีกด้วย เช่น คาซาลา และ ซาเมล (Ghazala and Shameel, 2005) พบว่าสารสกัดจาก
สาหร่ายไฟ Chara contraria ที่สกัดด้วยเมทานอลสามารถต้านการเจริญของเชือ้ราได้ 6 ชนิด ประซานคูมาร์ 
และคณะ (Prashantkumar et al., 2006)  พบว่าสารสกัดเมทานอลจากสาหร่ายไฟชนิด Nitella tenuissima 
สามารถยับยัง้การเจริญได้ทัง้แบคทีเรียแกรมบวก (Proteus vulgaris, Bacillus cereus) แบคทีเรียแกรมลบ 
(Escherichia coli,  Pseudomonas aeruginosa) ซึ่งปัจจุบันการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสาหร่ายไฟมี
รายงานค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในต่างประเทศ  งานวิจัยนีจ้ึงสนใจท่ีจะศึกษาฤทธ์ิของสารสกัด
หยาบจากสาหร่ายไฟบริเวณนาข้าวอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ต่อการยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรีย
ก่อโรค  5 ชนิดได้แก่  Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella enterica 
Serovar Typhimurium แลPseudomonas aeruginosa ทัง้นีไ้ด้มีการศกึษาลกัษณะทางนิเวศวิทยาและสณัฐาน
วิทยาของสาหร่ายไฟ รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื ้อนโลหะหนักในสาหร่ายไฟก่อนน ามาท าการสกัด
สาร  ผลการวิจยัที่ได้จะเป็นข้อมลูแก่เกษตรกรในการน าสาหร่ายไฟมาใช้ประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภณัฑ์ด้านยาต่อไปในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
1. ประชากรที่ศึกษาได้แก่  

1.1 สาหร่ายไฟ และสารสกดัจากสาหร่ายไฟ 
 1.2 ชนิดของตวัท าละลาย ได้แก่ น า้กลัน่ปลอดเชือ้ เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทานอล 
 1.3 เชื อ้แบคที เรีย จ านวน 5 ชนิด ได้แก่  S. aureus, B. cereus, E. coli, Sal. enterica และ P. 
aeruginosa 
2. ขัน้ตอนและวิธกีารด าเนินการวิจัย 

2.1 ศกึษาคณุภาพน า้ทางกายภาพบางประการ ณ จดุเก็บตวัอย่าง  
2.1.1 วดัอณุหภมูิของน า้และอากาศ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
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2.1.2 วดัค่าการน าไฟฟ้า และของแข็งที่ละลายน า้โดยใช้ Conductivity meter 
2.1.3 วดั pH ของน า้ โดยใช้ pH meter 
2.1.3 วดัความขุ่นของน า้ โดยใช้ Turbidity meter 

2.2 ศกึษาชนิดของสาหร่ายไฟที่พบในนาข้าวอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
2.2.1 เก็บตวัอย่างสาหร่ายไฟจากพืน้ท่ีบริเวณนาข้าวด้วยปากคีบ จากนัน้ถ่ายภาพทลัลสั สงัเกต

ลกัษณะการแตกแขนงของแขนงย่อย สี และลกัษณะของปล้อง รวมถึงลกัษณะทางนิเวศวิทยา จดบนัทึกข้อมลู
ลกัษณะที่สงัเกตได้ จากนัน้เก็บตวัอย่างสาหร่ายไฟใส่ลงในถุงหรือกระป๋องพลาสติก เก็บรักษาไว้ที่อณุหภูมิ 5 - 
10 °C เพื่อน าไปศกึษาในห้องปฏิบตัิการ 

2.2.2 จ าแนกชนิดของตวัอย่างสาหร่ายไฟโดยใช้ลกัษณะสณัฐานวิทยา  
2.2.2.1 ศกึษาตวัอย่างสาหร่ายไฟด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบสเตอริโอ  

น าตวัอย่างทลัลสัของสาหร่ายไฟมาท าความสะอาดด้วยน า้กลัน่ หากมีสาหร่ายชนิดอื่นติดมาให้เขี่ยออกด้วยเข็ม
เขี่ย จากนัน้น าไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ สงัเกตการแตกแขนงของแขนงย่อย ข้อและปล้อง  
ถ่ายรูปและบนัทึกข้อมลู  

2.2.2.2 ศกึษาตวัอย่างสาหร่ายไฟด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง  
น าตัวอย่างสาหร่ายไฟบริเวณปล้อง ข้อ แขนงย่อยและโครงสร้างสืบพันธุ์มาศึกษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ด้วยเทคนิค Wet mount ในการจ าแนกชนิดครัง้นีจ้ะใช้เอกสารของ Wood and Mason (1977) และ Urbaniak 
and Gabka (2014) John et al. (2011) และ ยวุดี พีรพรพิศาล (2556)  
 2.3 ศกึษาการปนเปือ้นโลหะหนกั 

2.3.1 เก็บตวัอย่างสาหร่ายไฟประมาณ 500 - 1,000 กรัมเปียก ล้างท าความสะอาดโดยเปิดน า้
สะอาดไหลผ่าน 5 นาที แยกเศษดินหรือวตัถทุี่ติดมากบัสาหร่ายออกจากนัน้บีบน า้ออกจนหมาด 

2.3.2 ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และ
ปรอท (Hg) ด้วยวิ ธี  In-house method TE – CH - 260 in connection with: AOAC (2016) 2013.06 และ 
AOAC (2016) 999.10 

2.4 การเตรียมสารสกดัจากสาหร่าย 
2.4.1 น าตวัอย่างสาหร่ายไฟมาล้างท าความสะอาดโดยเปิดน า้สะอาดไหลผ่าน แยกเศษดินหรือ

วตัถทุี่ติดมากบัสาหร่ายออก จากนัน้บีบน า้ออกจนหมาด แล้วชัง่สาหร่ายไฟ 2000 กรัมสด 
        2.4.2 น าตวัอย่างสาหร่ายไปอบแห้งที่อณุหภมูิ 55oC เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้บดให้ละเอียด 
  2.4.3 แบ่งสาหร่ายไฟออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 กรัม ใส่ในขวดแก้วที่มีฝาปิด กลุ่มแรก เติมน า้
กลั่นที่ปราศจากเชือ้ 500 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 2 เติมเอทิลอะซิเตท  500 มิลลิลิตร กลุ่มที่ 3 เติมเมทานอล  500 
มิลลิลิตร กลุ่มที่ 4 เติมเอทานอล  500 มิลลิลิตร 
      2.4.4 น าขวดแก้วที่บรรจุสาหร่ายในกลุ่มแรกแช่ใน Water bath ที่อุณหภูมิ 55oC เป็นเวลา 48 
ชัว่โมง ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 น าไปเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่าเป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้กรองสารสกัด
ด้วยกระดาษกรอง Whatman No.4 ขนาด 110 มิลลิเมตร  



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที ่1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

175 

 

      2.4.5 น าสารสกัดไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเคร่ือง  Rotary evaporator และท าให้แห้งด้วย
เคร่ือง Lyophilizer ชัง่น า้หนกัค านวณหาร้อยละผลผลิต (% yield) จากสตูร 
 
      

 
2.4.6 ชั่งสารสกัดหยาบ (Crude extracts) ที่ได้น ามาละลายด้วย Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

ความเข้มข้น 99.9% ให้ได้ความเข้มข้นของสารสกดัหยาบ 100 mg/ml   
2.5 การเตรียมแผ่นทดสอบสารสกดัและยาปฏิชีวนะ Gentamicin  

2.5.1 เตรียมแผ่นทดสอบ โดยใช้ออโต้ปิเปตหยดสารสกัดความเข้มข้น 100 mg/ml ปริมาตร 20 µl 
ลงบนแผ่น Paper disc ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มิลลิเมตร  
     2.5.2 เตรียมแผ่นทดสอบยาปฏิชีวนะ โดยใช้ออโต้ปิเปตหยดสารสกัดความเข้มข้น 1000 µg/ml 
ปริมาตร 10 µl ลงบนแผ่น Paper disc ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มิลลิเมตร 

2.6 การทดสอบความสามารถของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายไฟในการยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรีย
ด้วยวิธี Agar disk diffusion (CLSI, 2012) 
       2.6.1 เพาะเลีย้งเชือ้แบคทีเรีย B. cereus, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa และ Sal. enterica 
ในอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) จากนัน้น าไปบ่มที่อณุหภมูิ 37 °C เวลา 18 ชัว่โมง 
       2.6.2 ท าการถ่ายเชือ้จากอาหารแข็งลงอาหารเหลว Mueller Hinton Broth (MHB) ปริมาณ 5 ml 
แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 4 - 6 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ความขุ่นประมาณความขุ่นของ McFarland 
standard เบอร์ 0.5  
       2.6.3 จากนัน้ปรับปริมาณเชือ้ โดยท าการเจือจางแบคทีเรียทดสอบแต่ละชนิดด้วยอาหารเลีย้งเชือ้ 
MHB ให้มีความขุ่นเท่ากบั McFarland standard เบอร์ 0.5 โดยจะมีเชือ้อยู่ประมาณ 1 × 108 CFU/ml 
        2.6.4 ใช้ไม้พนัส าลีปราศจากเชือ้ จุ่มลงในหลอดเพาะเชือ้ที่มีการปรับปริมาณไว้แล้ว บิดไม้ส าลีกับ
หลอดเพาะเชือ้ให้หมาด แล้วน ามาเกลี่ยให้ทัว่ผิวหน้าอาหารแข็ง MHA ทิง้ไว้ประมาณ 5 นาที  
       2.6.5 น าแผ่นทดสอบสารสกัดน า้ เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทานอลของสาหร่ายไฟ และยา
ปฏิชีวนะ Gentamicin วางลงต าแหน่งทีก่ าหนดไว้บนผิวหน้าอาหารท่ีท าการเกลี่ยเชือ้ไว้  
       2.6.6 น าจานอาหารเลีย้งเชือ้ไปบ่มในตู้บ่มเชือ้ที่อณุหภมูิ 37 °C นาน 24 ชัว่โมง 
       2.6.7 จากนัน้บนัทึกผลการทดลองโดยสงัเกตโซนใส (Clear Zone) หรือบริเวณยบัยัง้ที่ไม่พบการ
เจริญของแบคทีเรียที่เกิดขึน้ (Inhibition zone) โดยท าการทดลอง 3 ซ า้ 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 น าข้อมลูขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางวงใสมาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ One – Way ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย Duncan, s multiple range test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ p < 
0.05 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS  
 

 % yield =  น า้หนกัสารสกดัที่ได้ (กรัม)      x 100 
                น า้หนกัสาหร่ายแห้งที่ใช้ในการสกดั (กรัม) 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ลักษณะทางนิเวศวิทยาของสาหร่ายไฟ 

สาหร่ายไฟมีการเจริญกระจายค่อนข้างหนาแน่นแทรกเป็นแนวตามแนวของต้นข้าว โดยบริเวณที่พบ
สาหร่ายไฟมีน า้ท่วมขงั ลกัษณะน า้ใส สามารถสงัเกตเห็นทลัลสัได้อย่างชดัเจน (ภาพท่ี 1) สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ เสนาะ บุญมี (2536) ที่กล่าวว่าสามารถพบสาหร่ายไฟตลอดฤดูท านา คือตัง้แต่ระยะน า้ขงัในนาที่ยงัไม่มี
การไถคราด และภายหลงัการปักด าประมาณ 1 เดือน ก็จะพบการเจริญของสาหร่ายไฟปะปนกบัต้นข้าว และจะ
คงอยู่ตลอดไปหากแปลงนานัน้ยงัมีน า้ขงั หากน า้แห้งทลัลสัเดิมจะตายไป 

จากการศึกษาคุณภาพน า้ทางกายภาพบาง ณ จุดเก็บตวัอย่าง ได้แก่ ค่าอณุหภูมิน า้ อุณหภมูิอากาศ 
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  ตามล าดับ ซึ่งค่าดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
สาหร่ายไฟ โดยสาหร่ายไฟสามารถเจริญได้ดีในคุณภาพน า้ระดับปานกลาง (Mesotrophic) ที่ความขุ่นต ่า ค่า 
pH เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางคืออยู่ระหว่าง 6.5 -8.5 (Lambert- Servien et al., 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 การกระจายตวัของสาหร่ายไฟในนาข้าว อ าเภอเมืองเชยีงราย จงัหวดัเชียงราย 
 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายไฟ  
 จากการศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของสาหร่ายไฟบริเวณนาข้าว อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โดยพบว่าสาหร่ายไฟมีสีเขียวสด ปล้องมีความยาว 3.5 – 4 
เซนติเมตร เป็น 2.5 - 3.5  เท่าของความยาวแขนงย่อย  ปล้องมีความ 
 รอบข้อมีแขนงย่อย 4 - 6 แขนง แขนงมีการแตกแขนงอีก 1 ครัง้ บางแขนงมีการแตกแขนง 2 ครัง้ 

เมื่อศึกษาตัวอย่างสาหร่ายไฟด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  ทัง้ทัลลสัหลกัและแขนงไม่มีเซลล์คอร์
ติเคติงมาหุ้ม ทัลลสัไม่พบการสะสมหินปูน ปลายสุดของแขนงย่อยพบแดกทิลลักษณะปลายแหลมจ านวน 2 
เซลล์ เซลล์สืบพนัธุ์เกิดที่ข้อของแขนงย่อย โครงสร้างสืบพนัธุ์เพศเมีย (Nucule) อยู่ด้านบน เซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้  
(Globule) อยู่ด้านล่าง (ภาพท่ี 2) สามารถระบชุนิดของสาหร่ายไฟที่พบบริเวณนาข้าวคือ Nitella sp.  
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ภาพที่ 2 ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของสาหร่ายไฟ 

ก. ภาพถ่ายภาพใต้กล้องภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบสเตอริโอก าลงัขยาย 1 เท่า 
ข. ภาพถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ของสาหร่ายไฟภาพใต้กล้องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ก าลงัขาย 40 

เท่า 
 
ปริมาณโลหะหนักในสาหร่ายไฟ 
  จากการน าตวัอย่างสาหร่ายไฟในนาข้าว อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงรายไปศึกษาปริมาณโลหะ
หนกั พบปริมาณสารหนเูท่ากับ 0.63 mg/kg และปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 0.64 mg/kg และตรวจไม่พบแคดเมียม 
และปรอท เมื่อน าค่าสารหนู  ตะกั่ว และปรอท ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปือ้น พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกค่า ส่วน
ปริมาณแคดเมียมเมื่อเทียบตามมาตรฐานของยุโรป EFSA (European Food Safety Authority) ที่ก าหนดให้มี
แคดเมียมในสาหร่ายไม่เกิน 3.0 mg/kg พบว่าสาหร่ายไฟอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 1) ซึ่งสามารถน า
สาหร่ายไฟจากบริเวณดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ได้  
 
 
 
 
 
 

ก 

เซลล์สืบพนัธ์ุเพศเมีย (Nucule) 

เซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู้ (Globule) 

สเกลบาร์ 500 µm 

ข 

สเกลบาร์ 500 µm 
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ตารางที่ 1 ปริมาณโลหะหนกัที่พบในสาหร่ายไฟ 
โลหะหนกั เกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณที่วดัได้ (mg/kg) 
สารหน ู(As) 2 0.63 
แคดเมียม (Cd) 3 ไม่พบ 
ตะกัว่ (Pb) 1 0.64 
ปรอท (Hg) 0.5 ไม่พบ 

 
ผลของตัวท าละลายต่อปริมาณสารสกัดหยาบสาหาร่ายไฟ 
  จากการสกัดสารสกัดหยาบของสาหร่ายไฟด้วยตัวท าละลายน า้ เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทา
นอล และน าสารสกัดที่ได้มาค านวณหา % yield พบว่าสารสกดัมี % yield อยู่ระหว่าง 2.0 – 17.9  โดยสารสกัด
น า้มี % yield สงูที่สุดเท่ากับ 17.9 รองลงมาคือสารสกัดเมทานอล        เอทานอล และเอทิลอะซิเตท โดยมี % 
yield เท่ากับ 10.2, 3.3 และ 2.0 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งการใช้ตัวท าละลายต่างกันในการสกัดส่งผลต่อ
ปริมาณสารสกัดของสาหร่ายที่ได้แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเนื่องจากความมีขัว้ของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดมี
ความแตกต่างกัน โดยการใช้น า้ซึ่งจัดเป็นตัวท าละลายที่มีความมีขัว้สูง  เมทานอลและเอทานอลเป็นตัวท า
ละลายที่มีความมีขัว้ระดบัปานกลาง และเอทิลอะซิเตทเป็นตวัท าละลายที่ไม่มีขัว้ จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่าการ
ใช้ตวัท าละลายที่มีคุณสมบตัิเป็นขัว้สงูให้ปริมาณสารสกัดมากกว่าการใช้ตวัท าละลายอินทรีย์ที่มีความเป็นขัว้
ต ่ากว่า แสดงว่าสารสกัดจากสาหร่ายไฟส่วนใหญ่มีความเป็นขัว้สงู  สอดคล้องกับงานวิจยัของ วสนัต์ สมุินทิล่ี 
และคณะ ( 2557) ที่กล่าวว่าการใช้น า้เป็นตวัท าละลายที่มีความเป็นขัว้สงูสามารถสกัดสารสกดัได้ในปริมาณที่
สงูกว่าการใช้เอทานอล เอทานอล และเอทิลอะซิเตท  
 
ตารางที่ 2 ปริมาณของสารสกดัสาหร่ายไฟในตวัท าละลายต่างๆ  
ตวัท าละลาย ผงสาหร่ายแห้ง (กรัม) สารสกดั (กรัม) % yield 
น า้ 10 1.79 17.9 
เอทิลอะซิเตท 10 0.20 2.0 
เมทานอล 10 1.02 10.2 
เอทานอล 10 0.33 3.3 

 
การทดสอบความสามารถในการยับยัง้การเจริญของแบคทเีรียด้วยวิธี Agar disk diffusion 

จากการน าสาหร่ายไฟจากบริเวณนาข้าว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มาสกัดด้วยตัวท า
ละลายที่แตกต่างกันได้แก่ น า้ เอทิลอะซิเตท เมทานอล และเอทานอล แล้วน าไปทดสอบฤทธ์ิในการยับยัง้การ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรค 5 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ B.cereus,            S. aureus, E. coli, Sal. enterica และ P. 
aeruginosa โดยฤทธ์ิยับยัง้จะพิจารณาจากขนาดวงใสของการยับยัง้ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจาก
สาหร่ายไฟบริเวณนาข้าว อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ทดสอบได้ได้ทกุ
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ชนิด โดยมีค่าวงใสของการยบัยัง้อยู่ระหว่าง 8.00 ± 0.00 – 18.67 ± 1.15 มิลลิเมตร  โดยสารสกัดสาหร่ายไฟที่
สกัดด้วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้สงูที่สดุ โดยสามารถยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียได้ทัง้ 5 ชนิด  
โดยยับยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus ได้ดีที่สุด โดยมีค่าวงใสของการยับยัง้เท่ากับ 18.67± 1.15 มิลลิเมตร 
ในขณะที่สารสกัดสาหร่ายไฟที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยัง้แบคทีเรียได้ 3 ชนิด ได้แก่ B.cereus, S. 
aureus และ P. aeruginosa โดยสามารถยบัยัง้ B. cereus ได้ดีที่สดุค่าวงใสของการยบัยัง้เท่ากบั 9.00 ± 0.00 
มิลลิเมตร  สารสกัดสาหร่ายไฟที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท สามารถยับยัง้ได้แค่ S. aureus ให้ค่าวงใสของการ
ยับยัง้เท่ากับ 12.00 ± 1.00 มิลลิเมตร และสารสกัดสาหร่ายไฟที่สกัดด้วยน า้ไม่สามารถยับยัง้การเจริญของ
แบคทีเรียได้ (ตารางที่ 3) 

จากการศึกษาฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียโดยใช้ยาปฏิชีวนะ Gentamicin พบว่า Gentamicin 
มีฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียทุกชนิด โดยมีค่าวงใสการยบัยัง้อยู่ระหว่าง 10.00 ± 0.00 – 21.30 ± 0.58 
มิลลิเมตร 
 
ตารางที่ 3 ค่าวงใสของการยบัยัง้การเจริญของแบคทเีรียก่อโรค   

 
สารสกดั 

ค่าวงใสของการยบัยัง้ (มิลลิเมตร) 

B. cereus S. aureus E. coli P. aeruginosa Sal. enterica 
น า้ - - - - - 

เอทิลอะซิเตท - 12.00± 1.00c - - - 
เมทานอล 10.00± 0.00b 18.67± 1.15b 8.00± 0.00b 8.00± 0.00b 8.00± 0.00b 
เอทานอล 9.00 ± 0.00b 8.00 ± 0.00b - 8.33± 0.57b - 

 Gentamicin  17.67 ± 0.57a 21.30 ± 0.58a 20.00± 0.00a 10.00 ± 0.00a 15.33 ± 3.06a 
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน , ส าหรับแบคที เรีย B. cereus,               

S. aureus, E. coli, P. aeruginosa และ  Sal. enterica ค่ า เฉ ล่ียที่ แสดงในแนวตั ง้ที่ มี
ตวัอกัษรแตกต่างกนั (a - c) แสดงความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)  

                            - หมายถึง ไม่มีฤทธ์ิการยบัยัง้แบคทีเรีย  
 

จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากสาหร่ายไฟที่สกัดด้วยตัวท าละลายต่างกันสามารถยับยัง้การ
เจริญของแบคทีเรียได้แตกต่างกนั โดยตวัท าละลายเมทานอลซึ่งมีความเป็นขัว้ปานกลางมีประสิทธิภาพในการ
สกัดสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยัง้แบคทีเรียในสาหร่ายไฟได้ดีกว่าตัวท าละลายอ่ืน ๆ โดยสามารถยับยัง้ได้ทัง้
แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประซานคูมาร์ (Prashantkumar et 
al., 2006) ที่พบว่าสารสกัดเมทานอลจากสาหร่ายไฟชนิด Nitella tenuissima สามารถยับยัง้การเจริญได้ทัง้
แบคทีเรียแกรมบวก (Proteus vulgaris และ B. cereus) แบคทีเรียแกรมลบ (E. coli,  และ P. aeruginosa) ใน
งานวิจยันีส้ารสกัดเมทานอลของสาหร่ายไฟสามารถยบัยัง้การเจริญแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรม
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ลบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชยั และคณะ (Cai et al., 2013) ที่พบว่าสาหร่ายไฟชนิด Nitellopsis obtusa 
(Desvaux) Groves and Chara vulgaris L. สามารถยับยัง้แบคทีเรียแกรมบวก (S. aureus และ B. subtilis) 
ได้ แต่ไม่สามารถยับยัง้แบคทีเรียแกรมลบ (E. coli และ Proteus vulgaris) รวมถึงยีสต์ (Saccharomyces 
cerevisiae และ  Candida albicans) เช่นเดียวกับสารสกัดของสาหร่ายสีเขียวแกมน า้ เงิน Oscillatoria 
angustissima และ Carothrix parietina สามารถยับยัง้การเจริญของ B. cereus และ S. aureus ได้ดีกว่า E. 
coli และ P. aeruginosa (Jayshree et al., 2012) ทัง้นีก้ารที่แบคทีเรียแกรมลบทนต่อสารสกัดอาจเป็นเพราะ
แบคทีเรียแกรมลบมีเมมเบรนชัน้นอกที่มีไลโปโพลีแซคคาร์ไรด์(Lipopolysacharide) เป็นองค์ประกอบ มีหน้าที่
ป้องกนัสารไม่ให้เข้าสู่ภายในเซลล์ในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกไม่มเีมมเบรนชัน้นอก สารจึงเข้าสู่ภายในเซลล์ได้ 
(Thillairajasckar et al., 2009 : Ordog et al., 2004) นอกจากชนิดของเชือ้ทดสอบแล้ว ผลจากงานวิจัยนี ้
สนบัสนุนว่า กระบวนการการสกดัมีอิทธิพลต่อฤทธ์ิการยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ (Naviner et al., 1999) มีรายงานว่า
สารสกัดด้วยเมทานอลของ C. contraria และ N. flexilis มีฤทธ์ิต้านการเจริญของแบคทีเรีย และต้านการเจริญ
ของเชื อ้ราได้บางชนิด  (Ghazala et al., 2004)  C. contraria ไม่สามารถยับยั ง้แบคที เรียบวกในกลุ่ม 
Alteromonas hydrophila, B.  cereus Corynebacterium diphtheriae S.aureus แ ล ะ  Streptococcus 
pyogenes แ ล ะ แบ ค ที เ รี ย แ ก รม ลบ ใน ก ลุ่ ม   E. coli, Klebsiella pneumoniae  Proteus mirabilis P. 
aeruginosa Sal. typhi และ Shigella boydii (Ghazala and Shameel, 2005)  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 งานวิจยันีไ้ด้รายงานฤทธ์ิของการยบัยัง้การเจริญของเชือ้แบคทีเรียก่อโรคของสารสกดัสาหร่ายไฟ จาก
บริเวณนาข้าว อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ด้วยตวัท าละลายแต่ละชนิดให้ผลแตกต่างกัน โดยพบว่า
สารสกดัสาหร่ายไฟที่สกัดด้วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้แบคทีเรียทดสอบสงูที่สดุ 
ในขณะที่สารสกัดสาหร่ายไฟที่สกัดด้วยน า้กลัน่ไม่สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้แบคทีเรียทดสอบได้ และยงั
พบว่าประสิทธิภาพในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้แบคทีเรียแต่ละชนิดจะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละชนิดของ
เชือ้ทดสอบ แสดงให้เห็นว่าสาหร่ายไฟที่ชาวนาจดัว่าเป็นวชัพืชในนาข้าวก็มีคณุสมบตัิในการน ามาพฒันาเพื่อใช้
ทดแทนยาปฏิชีวนะในการควบคมุเชือ้แบคทีเรียก่อโรคบางชนิดได้ ซึง่สาหร่ายไฟแต่ละบริเวณในจงัหวดัเชียงราย
อาจจะเป็นคนละชนิดและมีคุณสมบตัิในการยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียที่แตกต่างกนั ดงันัน้ควรมีการศึกษา
สาหร่ายไฟบริเวณนาข้าวในพืน้ท่ีอื่น ๆ เปรียบเทียบด้วย 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด า 
Antioxidant activity of yogurt supplemented with black garlic extract 
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บทคดัย่อ    

กระเทียมด าผลิตจากกระเทียมสดซึง่น าไป บ่มที่อณุหภมูิสงู (60-70 องศาเซลเซียส) และความชืน้ (85-
95 เปอร์เซ็นต์) ที่ระยะเวลาหนึ่ง และท าให้ได้สารสกัดจากกระเทียมด าเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการนี ้
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาครัง้นี ้คือการพฒันาโยเกิร์ตที่เชิงหน้าที่ซึง่มีสารสกดัจากกระเทียมด า และเพื่อหาคา่พี
เอช ฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ ปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิต และคุณสมบตัิทางประสาทสมัผสั โดยเตรียมโยเกิร์ต
จากนมพาสเจอร์ไรส์ เติมสารสกัดกระเทียมด า 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ (โดยปริมาตร) และใช้แบคทีเรียกรดแล
คติกจากโยเกิร์ตทางการค้าเป็นหวัเชือ้ สภาวะที่ใช้ในการหมักโยเกิร์ตคืออุณหภูมิห้อง นาน 24 ชั่วโมง ผลการ
ทดลองพบว่า ค่าพีเอชของโยเกิร์ตที่มีสารสกัดจากกระเทียมด าต ่ากว่า 4.5 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตท่ี
เติมสกดักระเทียมด าสงูกว่าโยเกิร์ตชดุควบคมุโดยดจูากความสามารถในการก าจดัอนมุลูอิสระ DPPH โยเกิร์ตที่
มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงสุดได้จากโยเกิ ร์ตที่ เติมสารสกัดจากกระเทียมด า 3เปอร์เซ็นต์  (3.93 ± 0.065 
ไมโครกรัมกรดแกลลิก/กรัม) ปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิตในโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด าต ่ากว่าใน
โยเกิร์ตชดุควบคมุ อย่างไรก็ตามในโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด ามีแบคทีเรียกรดแลคติก 10,000,000 CFU 
ต่อกรัม ซึง่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสขุ คะแนนทางประสาทสมัผสัโดยรวมของโยเกิร์ตที่
เติมสกัดกระเทียมด าต ่ากว่าโยเกิร์ตชุดควบคุม สามารถสรุปได้ว่าโยเกิร์ตที่เติมสารสกัดจากกระเทียมด ามี
บทบาทส าคัญในการเป็นอาหารเชิงหน้าท่ีเมื่อดูจากฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ โดยจะมีการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ
อื่นๆ ของโยเกิร์ตที่เติมสกดักระเทียมด าต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  กระเทียมด า; โยเกิร์ต; ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ 
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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 
 

บทน า 
โยเกิร์ต (Yoghurt) หมายถึง นมเปรีย้วที่ได้จากการหมกัด้วยแบคทีเรีย สเตรปโทค็อกคสั เทอร์โมฟิลสั 

(Streptococcus thermophilus) และแล็กโทบาซิลลัส เดลบรึคคิไอ ซับสปีชีส์ บัลแกริคัส  (Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus) หรือแล็กโทบาซิลลสั ซบัสปีชีส์ อื่น (ประกาศกระทรวงสาธาณสขุ ฉบบัท่ี 353, 
2556, น.79) โยเกิร์ตที่ดีมีลกัษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว มีสีขาวนวล มีกลิ่นหอมของนม และมีรสเปรีย้ว ประกอบด้วย
จุลินทรีย์ดงักล่าวข้างต้นซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นโพรไบโอติก (probiotics) ที่ช่วยให้ระบบขบัถ่ายดี ไม่สะสมสารพิษ 
ยบัยัง้สารก่อมะเร็งช่วยลดจ านวนจลิุนทรีย์ก่อโรค ท าให้การดดูซมึสารอาหารของร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
นอกจากนีย้งัมีรายงานการเพิ่มภมูิคุ้มกนั ป้องกนัโรคเหงือกและก าจดักล่ินปาก (อษุา ภคูสัมาส, 2012, 134-138)  

ในปัจจบุนัได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารในลกัษณะอาหารเชิงหน้าที่ (functional food) เช่น อาหาร
ที่ลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยเสริมความจ า หรือลดการเกิดมะเร็ง เป็นต้น  (Sarkar, 2019, pp.182-
202) โยเกิร์ตผลิตภณัฑ์นมหมกัที่มีการน ามาพฒันาเช่นการเติมน า้ตาลพรีไบโอติก (prebiotic) ได้แก่ inulin และ 
oligosaccharides (Mitmesser and Combs, 2017, pp.201-208) รวมทัง้การน าสารสกัดจากพืชท่ีมีฤทธ์ิทาง
ชีวภาพเช่น ฤทธ์ิต้านออกซิเดชั่น ฤทธ์ิต้านไวรัส และฤทธ์ิต้านมะเร็ง มาเสริมกับโยเกิร์ต (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 ง้การเติม
กระเทียมด าในโยเกิร์ต (Shin et al., 2010, p.307) 

กระเทียมด า (Black Garlic) เกิดจากการน ากระเทียม (Allium sativumL.) มาผ่านกระบวนการอบบ่ม 
(fermentation) ที่อุณหภูมิสงูประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส และควบคุมความชืน้สมัพทัธ์ให้อยู่ในช่วง 80-90 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน จนกระเทียมเปล่ียนเป็นสีด า กระเทียมด าที่ได้จะมีเนือ้สัมผัสเหนียว 
ยืดหยุ่นคล้ายเจลล่ี รสชาติหวาน มีกลิ่นฉนุของกระเทียมลดลง และปริมาณสารส าคญัในกระเทียมเปล่ียนแปลง
ไป โดยมีปริมาณของ polyphenol, flavonoid, Amadori&Heyns, leucine, isoleucine และ phenylalanine 
เพิ่มขึน้ และปริมาณของ fructan cysteine และ tyrosine ลดลง (Kimura et al., 2017, pp.62-70) โดยมี S-
allylcysteine เป็นสารออกฤทธ์ิท่ีละลายน า้และมีฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน่ นอกจากนีก้ระเทียมด ายงัมีฤทธ์ิของ anti-
allergic, anti-diabetic, anti-inflammatory, hypocholesterolemic, hypolipidemic และ anti-carcinogenic 
(Choi et al., 2014, pp.16811-16823) ในกระบวนการผลิตกระเทียมด าในอตุสาหกรรมขนาดเล็กจะมีผลพลอย
ได้เกิดขึน้ระหว่างการบ่มขัน้สุดท้ายเป็นของเหลวสีด าข้นซึ่งไม่ได้มีปริมาณมากเพียงพอส าหรับการบรรจุเพื่อ
จ าหน่าย ซึง่ในงานวิจยันีจ้ะเรียกผลพลอยได้นีว้่าสารสกัดกระเทียมด า โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบการใช้สาร
สกัดกระเทียมด าซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระเทียมด าใช้ในการเตรียมโยเกิร์ตในลกัษณะของโฮ
มเมด ส าหรับน าไปสู่การผลิตอาหารเชิงหน้าที่ (functional food) ต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

1. ขัน้ตอนการผลิตกระเทียมด า 
น ากระเทียมโทนสด ล้างท าความสะอาด และน าไปตากแดดให้แห้ง 1-2 วนั จากนัน้น ากระเทียมโทน

สดไปบ่ม (fermentation) ที่อุณหภูมิประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส โดยดัดแปลงจากการใช้หม้ออบลมร้อน 
และควบคุมความชืน้สมัพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 80-90 เปอร์เซ็นต์ นาน 1 เดือน จนกระเทียมสดเปล่ียนเป็นสีด า ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 กระเทียมโทนด าที่น าไปบ่มครบระยะเวลา 1  เดือน 
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2. การสกดัสารจากกระเทียมด า 
น ากระเทียมด าที่ได้จากการบ่ม แกะเอาเปลือกออกให้หมด (ภาพที่ 2) จากนัน้น ากลับไปบ่มอีกครัง้

ระยะเวลา 3 วนั จะได้ส่วนของน า้กระเทียมด าออกมา น าออกมากรองหยาบเพื่อให้ได้สารสกดักระเทียมด า ที่มี
ลกัษณะเป็นของเหลวสีด าข้น จากนัน้น าสารสกัดกระเทียมด ามากรองแบบแบบละเอียดโดยใช้กระดาษกรอง 
Whatman no.1 และน าไปต้มฆ่าเชือ้ก่อโรคที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จะได้ของเหลวสีด า ดังแสดงใน
ภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 กระเทียมด าที่ได้จากการบ่ม และแกะเอาเปลือกออก 
 

  
 

ภาพที่ 3 การกรองสารสกดัจากกระเทียมด าแบบหยาบและสารสกดักระเทยีมด าที่ได้ 
 

3. การเตรียมโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด า 
ในขัน้ตอนการผลิตโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด า ใช้นมโคสดพาสเจอร์ไรส์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

เติมน า้ตาล 5 กรัม เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของแข็งในน า้นม จากนัน้น าไปต้มฆ่าเชือ้อีกครัง้ที่อณุหภมูิประมาณ 
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และท าให้เย็นลงทันที เติมหัวเชือ้โยเกิร์ตทางการค้า 10เปอร์เซ็นต์ โดย
ปริมาตร ผสมให้เข้ากนั แบ่งใส่ถ้วยที่ผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยน า้ร้อน แล้วเติมสารสกดักระเทียมด า 0, 1เปอร์เซ็นต์, 2
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เปอร์เซ็นต์ และ 3เปอร์เซ็นต์ ท าการทดลอง 3 ซ า้ น าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องปกติจนเกิดการตกตะกอนของล่ิม
น า้นม ดดัแปลงวิธีการท าโยเกิร์ตโฮมเมด จาก small scale manufacture of fermented foods ของ Westerik 
et al. (2016) 
4. การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารสกัดกระเทียมด า และโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด า 

น าสารสกัดกระเทียมด า และโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด าแต่ละชุดการทดลอง 1 มิลลิลิตร เติม
กลั่นน า้กลั่น 9 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนัน้จึงน าไปวัดด้วยเคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด -ด่าง ด้วยเคร่ือง 
pH100 pH meter (IONIX, Nexbio (Thailand) Co., Ltd.)  
การทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระของสารสกดักระเทียมด า และโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด า 

น าสารสกดักระเทียมด า และโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด ามาทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ ด้วยวิธี 
DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay)  อ้ า ง อิ ง จ า ก  Duan et al. 
(2006) โดยการน าสารสกดัจากน า้กระเทียมด ามาเหวี่ยงตกตะกอนที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบต่อนาที น าส่วน
ใสท่ีได้มาวดัฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยการดกัจบัอนุมูล DPPH  โดยใช้ส่วนใส 100 ไมโครลิตร เติม deionized 
water 700 ไมโครลิตร และ DPPH 130 ไมโครโมลาร์ 800 ไมโครลิตร แล้วผสมให้เข้ากัน ตัง้ไว้ในที่มืดนาน 30 
นาที น ามาวดัค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ค านวณ เปอร์เซ็นต์inhibition เทียบกบักราฟ
สารละลายมาตรฐาน gallic acid 

ค านวณ เปอร์เซ็นต์ inhibition จากคา่การดดูกลืนแสงที่ได้ ด้วยสตูร 
เปอร์เซ็นต์ inhibition = Initial absorbance – final absorbance X 100 

                                                                                Initial absorbance 
 
5. การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกในโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด า 

น าโยเกิร์ตกระเทียมด าที่ผลิตได้แต่ละสูตรมาศึกษาปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติกด้วยวิธี spread 
plate technique  โดยน าโยเกิร์ตมาชั่งน า้หนกั 5 กรัม เจือจางด้วย sodium chloride 0.85เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 
45 มิลลิลิตร ในหลอดพลาสติกปราศจากเชือ้ จากนัน้เจือจางเป็นล าดบัทีละ 10 เท่า (ten-fold serial dilution) 
น าสารละลายที่เจือจางปริมาตร 100 ไมโครลิตร เกล่ียลงบนผิวหน้าอาหารแข็งสูตร MRS ด้วยแท่งแก้วที่
ปราศจากเชือ้เกลี่ยให้ทัว่จนผิวหน้าอาหารแห้ง น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัว่โมง ในสภาพ
ไร้อากาศ นับจ านวนโคโลนี และค านวณปริมาณของแบคทีเรียกรดแลคติกทัง้หมดในโยเกิร์ต บนัทึกเป็นหน่วย 
CFU/โยเกิร์ต 1 กรัม  
6.การประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั 

น าโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด าที่ผลิตได้ให้อาสาสมัคร จ านวน 20 คน ท าการชิม และประเมิน
คณุภาพทางประสาทสมัผสัโดยให้คะแนนความชอบแบบ Hedonic 9-point scale (1=ไม่ชอบมากที่สดุ ถึง 9=
ชอบมากที่สดุ) ท าการทดสอบด้านลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความข้นหนืด และ ความชอบโดยรวม 

 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

188 

 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
จากเตรียมสารสกัดจากระเทียมด าโดนการใช้กระเทียมโทนบ่มที่ 60-90 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน 

และแกะเปลือกออก จะได้น า้กระเทียมด าออกมา ซึ่งมีลกัษณะเป็นของเหลวสีด าข้น หลงัจากการกรอง และฆ่า
เชือ้ น ามาตรวจสอบสมบตัิทางเคมี โดยการวดัค่าพีเอชพบว่า มีระดบัค่าเฉล่ียพีเอช (pH) เท่ากับ 3.95 แสดงให้
เห็นว่า สารสกดักระเทียมด ามีฤทธ์ิเป็นกรด โดย Choi et al., (2014) ระบุค่าพีเอชของกระเทียมด าหลงัการบ่ม 1 
เดือนมีค่าเท่ากับ 3.74 และเมื่อทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธีการดักจบัอนุมูลอิสระ DPPH พบว่า สาร
สกัดก ระ เที ยมด ามี ป ระ สิท ธิภ าพ ในการดักจับ อนุมูลอิ ส ระ  DPPH เท่ ากับ  172.38 µg gallic acid 
equivalents/ml โดยจากงานวิจยัฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน่ของกระเทียมด าท่ีสกดัด้วยเมทานอลซึง่มีมาก่อนหน้าด้วย
วิธี DPPH ของ Wang & Sun (2017) และ Eyupoglu (2019) ใช้ gallic acid เป็นสารมาตรฐานเช่นเดียวกัน มี
ประสิทธิภาพในการดกัจบัอนุมลูอิสระ DPPH เท่ากบั 180 และ 200 µg gallic acid equivalents/ml ตามล าดบั 
ในขณะที่ Halimah & Hasan (2020) ใช้ vitamin C เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ได้ค่าเท่ากับ 3,107.5 
µg/ml  

เมื่อน าสารสกดักระเทียมด ามาเสริมในการเตรียมโยเกิร์ต พบว่าเกิดล่ิมน า้นมเกิดขึน้ภายใน 24ชัว่โมง 
จากการวดัค่าพีเอชของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด า 1 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีค่าเฉล่ียพีเอชเท่ากับ 
3.95, 4.01 และ 4.04 ตามล าดบั ในขณะที่กลุ่มควบคมุคือโยเกิร์ตที่ไม่ได้เสริมสารสกัดกระเทียมด ามีค่าเฉล่ียพี
เอชเท่ากบั 3.95 การเติมสารสกัดกระเทียมด าในโยเกิร์ตจึงไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัค่าพีเอชของโยเกิร์ต 
ซึง่โยเกิร์ตที่เตรียมในงานวิจยันีเ้ป็นโยเกิร์ตที่ผลิตในรูปแบบโฮมเมด ค่าพีเอชที่ได้ใกล้เคียงกบังานวิจยัของ Tolu 
& Altun (2021) ที่ได้เก็บข้อมลูเปรียบเทียบโยเกิร์ตโฮมเมด และโยเกิร์ตทางการค้าในประเทศตุรกี พบว่าโยเกิร์ต
โฮมเมดมีค่าพีเอชตัง้แต่ 3.84-4.38 ในขณะที่โยเกิร์ตทางการค้า มีค่าพีเอช 3.86-4.42 

ในการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด า เมื่อน ามาวดั
ด้วยวิธี  DPPH radical scavenging ability และค านวณในรูปของ  µg gallic acid equivalents/ml พบว่า 
โยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด า 3เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมลูอิสระเฉล่ียสงูที่สดุเท่ากบั 3.93 
µg gallic acid equivalents/ml โดยการเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารสกัดกระเทียมด าในโยเกิร์ตมีแนวโน้ม
ของประสิทธิภาพการต้านอนุมลูอิสระสงูขึน้ ดงัแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งโดยทัว่ไปการเสริมสารสกดัจากพืชในการ
เตรียมโยเกิร์ตในปริมาณมากขึน้ฤทธ์ิต้านออกซิเดชันก็จะเพ่ิมขึน้ด้วย (O-Sullivan et al., 2016; Gao et al., 
2018,; Fidelis et al., 2019,) 

 
ตารางที่ 1 ฤทธ์ิต้านออกซิเดชนัของโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด า 
ชดุการทดลอง µg gallic acid equivalents/ml 
โยเกิร์ต (กลุ่มควบคมุ) 0.16±0.003 
โยเกิร์ต  สารสกดักระเทียมด า 1เปอร์เซ็นต์ 1.80±0.050 
โยเกิร์ต  สารสกดักระเทียมด า 2เปอร์เซ็นต์ 3.15±0.12 
โยเกิร์ต  สารสกดักระเทียมด า 3เปอร์เซ็นต์ 3.93±0.065 
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ผลการศกึษาปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกในโยเกิร์ตกระเทียมด าในภาพท่ี 4 พบว่า โยเกิร์ตที่เสริมสาร
สกัดกระเทียมด า มีปริมาณเชือ้แบคทีเรียกรดแลคติก 7.17-7.47 log CFU/g  ต ่ากว่ากลุ่มควบคุม ที่มีปริมาณ
เชือ้แบคทีเรียกรดแลคติกเท่ากับ 7.82 log CFU/g และเป็นที่น่าสังเกตว่า การเติมสารสกัดกระเทียมด า 2 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกสงูกว่าการเติมสารสกดั 1 เปอร์เซ็นต์ และ 3 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม
ในตวัอย่างโยเกร์ิตที่เติมสารสกดักระเทียมด ามีปริมาณเชือ้แบคทีเรียกรดแลคติกมากกวา่ 7 log CFU/g ซึง่นบัว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน า้นมหมักที่ต้องมีเชือ้จุลินทรีย์ที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิต ไม่น้อยกว่า 10,000,000 
โคโลนีต่อกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 353 พ.ศ.2556 ซึง่เท่ากบั 7 log CFU/g นัน่เอง ส าหรับ
ปริมาณเชือ้แบคทีเรียกรดแลคติกในโยเกิร์ตโฮมเมด Tolu & Altun (2021) ได้รายงานไว้ว่าอยู่ในช่วง 7-8.74 log 
CFU/g และการที่ปริมาณเชือ้แบคทีเรียกรดแลคติกมีปริมาณที่ลดลงเมื่อเติมสารสกัดกระเทียมด าอาจ
เน่ืองมาจากฤทธ์ิยับยัง้แบคทีเรียของกระเทียมด า โดย Halimah & Hasan (2020) และ Halimah & et al. 
(2021) ได้รายงานว่าสารสกัดเมธานอลของกระเทียมด ามีฤทธ์ิยับยัง้เชือ้แบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างกลม จีนัส 
Streptococcus ซึ่งเป็นจีนัสเดียวกับเชือ้แบคทีเรียที่เป็นหัวเชือ้โยเกิร์ต โดยสามารถยับยัง้ Streptococcus 
pneumoniae, Strep. mutans, Strep. pyogens รวมถึง Enterococcus faecalis ด้วย 

 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณแบคทเีรียกรดแลคติกในโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด า 

 
เมื่อน าโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด า 1เปอร์เซ็นต์, 2เปอร์เซ็นต์ และ 3เปอร์เซ็นต์ มาทดสอบการ

ยอมรับทางประสาทสมัผสั ใช้วิธีทดสอบแบบ 9 point hedonic sale มีคุณลกัษณะการทดสอบ ได้แก่ ลกัษณะ
ปรากฏ สี กล่ินรส  รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม โดยก าหนดให้คะแนน 9 หมายถึง การยอมรับมาก
ที่สุด และคะแนน 1 หมายถึง ไม่ยอมรับมากที่สุด จากผู้ทดสอบ จ านวน 20 คน พบว่า ผู้ ทดสอบมีคะแนน
ความชอบเฉล่ีย โยเกิร์ตที่เติมสารสกัดกระเทียมด า 1เปอร์เซ็นต์ มากถึง 7.86 เมื่อเทียบกับโยเกิร์ตกลุ่มควบคุม 
(8.15) รองลงมาคือ โยเกิร์ตสารสกัดกระเทียมด า 2เปอร์เซ็นต์ คะแนนความชอบเฉล่ีย คือ 6.35 และโยเกิร์ตสาร
สกดักระเทียมด า 3เปอร์เซ็นต์ มีคะแนนความชอบเฉล่ียน้อยที่สดุ คือ 5.12 ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 ซึ่ง
จากงานวิจยัของ Shin et al. (2010) รายงานว่าควรใช้สารสกัดกระเทียมน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ในการเตรียม
โยเกิร์ตด้วยนมผงขาดมนัเนย 
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ตารางที่ 2 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสัของโยเกิร์ตเสริมสารสกดักระเทียมด า 
ลกัษณะทางประสาทสมัผสั ปริมาณสารสกดักระเทียมด าที่เสริมในโยเกิร์ต* 

0 1เปอร์เซ็นต ์ 2เปอร์เซ็นต ์ 3เปอร์เซ็นต ์
ลกัษณะปรากฏ 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 
รสชาต ิ 7.65 7.20 5.75 4.75 
เนือ้สมัผสั 8.60 8.25 7.05 5.40 
ความชอบโดยรวม 8.55 8.25 6.05 5.00 
คะแนนความชอบเฉล่ีย 8.15 7.89 6.35 5.12 
*ค่าเฉล่ียแต่ละลกัษณะจากการเก็บข้อมลู 20 คน 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
โยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด ามีค่าพีเอชต ่ากว่า 4.5 ตามมาตรฐานและใกล้เคียงกับชุดควบคุม 

ฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด าสงูกว่าโยเกิร์ตชุดควบคมุ ปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มี
ชีวิตในโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมด าต ่ากว่าในโยเกิร์ตชุดควบคุม อย่างไรก็ตามในโยเกิร์ตเสริมสารสกัด
กระเทียมด ามีแบคทีเรียกรดแลคติกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสขุ นอกจากนีค้ะแนนทาง
ประสาทสัมผัสโดยรวมของโยเกิร์ตที่เติมสกัดกระเทียมด าต ่ากว่าโยเกิร์ตชุดควบคุม ซึ่งมีข้อสงัเกตในการเก็บ
ข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัสควรแยกกลุ่มของผู้ทดสอบตามอายุและเพศอย่างชัดเจนเพื่อให้มีความ
ใกล้เคียงกัน เพราะผลที่ได้ในโครงงานนีช้ีเ้ห็นในระดบัหนึ่งว่าอายแุละเพศมีผลต่อความชอบโดยรวม จึงสรุปได้
ว่าโยเกิร์ตเสริมสารสกัดจากกระเทียมด าสามารถเป็นอาหารเชิงหน้าที่ (functional food) เมื่อดูจากฤทธ์ิต้าน
อนุมลูอิสระ โดยจะมีการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพอื่นๆ ของโยเกิร์ตที่เติมสกัดกระเทียมด าต่อไป รวมทัง้ควรศึกษา
หาอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตและการเปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพของโยเกิร์ตระหว่างการเก็บรักษา 
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การพัฒนาต ารับเมนูอาหารจากไข่ขาวส าหรับผู้ ป่วย 
Development of food recipe from egg white for patients 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาต ารับเมนูอาหารจากไข่ขาวส าหรับผู้ ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการ
เสริมโปรตีน ผู้วิจยัจดัท าเมนอูาหาร จ านวน 3 รายการ คือ ผดัซีอิ๊วไข่ขาว ลาบไข่ขาว และผดักะเพราไข่ขาว กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นกัโภชนาการและพนักงานฝ่ายโภชนาการ จ านวน 60 คน เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสมัผสั โดยใช้ Hedonic 9-point Test  

ผลการวิจยั พบว่าเมนอูาหารที่ได้รับคะแนนมากที่สดุ คือ ผดัซีอิ๊วไข่ขาว (7.5±1.2  คะแนน) ลาบไข่ขาว 
(7.4±1.4 คะแนน) และผัดกะเพราไข่ขาว (6.8 ±1.3 คะแนน) ตามล าดับ คะแนนความชอบโดยรวมของ
เมนอูาหารจากไข่ขาวอยู่ในช่วงระดบัชอบปานกลางถึงชอบมาก (6.8-7.5 คะแนน) ดงันัน้เมนอูาหารจากไข่ขาวนี ้
สามารถน าไปใช้ในผู้ ป่วยที่ต้องการเสริมโปรตีนได้ 

 
ค าส าคัญ :  ไข่ขาว; ต ารับอาหาร; 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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บทน า 
ปัจจุบันการเสริมโปรตีนในอาหารของโรงพยาบาลเกิดขึน้อย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับ

โปรตีนอย่างเพียงพอตามสภาวะของโรคที่เป็นอยู่และส่งผลต่อรักษาให้ดีขึน้ ไข่เป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสงูและเป็น
โปรตีนที่มีคุณภาพดี มีกรดอะมิโน แร่ธาตุ และวิตามินที่จ าเป็นต่อร่างกาย และที่ส าคญัมีราคาไม่แพง หาซือ้ได้
ง่าย เหมาะกบัทกุเพศและทกุช่วงวยั (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552; ประไพศรี ศิริจกัรวาล และคณะ, 2558) การ
ให้ความรู้ต่อผู้ ป่วยมีอิทธิพลต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอาหาร โภชนาการ และสภาวะของโรค ดงันัน้
ในปัจบุนัผู้ ป่วยส่วนใหญ่จึงเลือกรับประทานทัง้ฟองด้วยมีความเชื่อที่ว่าไข่ไม่ได้เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคมะเร็ง
หรือการลุกลามของโรคมะเร็งอีกต่อไป (ทิพย์วรรณ อรัญดร และคณะ, 2560) ผู้ ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะมี
ภาวะขาดพลงังานและสารอาหารร่วมด้วยโดยเฉพาะโปรตีน เนื่องจากสภาวะโรคจะท าให้เกิดการสลายโปรตีน
เป็นส่วนใหญ่ (Donohoe, Ryan, & Reynold, 2011) และผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น เคมีบ าบดั รังสีรักษา 
ยาฮอร์โมน เป็นต้น ท าให้เกิดการท าลายเซลล์ข้างเคียง (อาทิตย์ กระภูฤทธ์ิ และคณะ, 2014; Harriet, 2007) 
ผู้ ป่วยไตวายเรือ้รังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม มักจะมีภาวะการสลายโปรตีนและมี
ค่าอลับมูินลดลง การแก้ไขปัญหาทางโภชนาการจึงต้องมีการเสริมโปรตีนเพื่อทดแทนการสญูเสียโปรตีนระหว่าง
ฟอกเลือด โดยผู้ ป่วยต้องได้รับการเสริมโปรตีน 1-1.2 กรัม/กิโลกรัม/วัน (รวีวรรณ รัตนเรือง และคณะ, 2014) 
และต้องมีการเสริมโปรตีนชนิดดี ซึ่งในโรงพยาบาลทั่วไปจะจัดเสร์ิฟไข่ขาวต้มเป็นหลัก กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รายงานผลการบริโภคไข่ขาวต้มของผู้ ป่วย พบว่า ผู้ ป่วยไม่สามารถรับประทานไข่ขาวตามที่
ก าหนดได้ มีสาเหตุเกิดจากความซ า้ซาก และรสชาติที่ไม่น่ารับประทานของไข่ขาวต้ม ผู้ ป่วยจึงไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรับประทานไข่ขาวต้ม (กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบรีุรัมย์, 2564) 

ดงันัน้การศกึษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาต ารับเมนอูาหารจากไข่ขาวส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องการเสริม
โปรตีนในโรงพยาบาลให้เป็นท่ียอมรับ ทดสอบน าร่องโดยประเมินการยอมรับในกลุ่มนกัโภชนาการและบคุลากร
ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

 ผู้วิจยัคดัเลือกเมนอูาหารสตูรธรรมดาท่ีจดัเสร์ิฟในโรงพยาบาล ซึง่จะใกล้เคียงกบัอาหารทัว่ไปแต่มีการ
ปรับลดสดัส่วนและเคร่ืองปรุงเพื่อให้เมนูอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการที่ เหมาะสมกับสภาวะโรคต่างๆ เช่น มี
โปรตีนสงู มีโซเดียมต ่า และมีไขมนัต ่า จากนัน้พฒันาต ารับเมนอูาหารจากไข่ขาว จ านวน 3 เมน ูได้แก่ ผดัซีอิ๊วไข่
ขาว ลาบไข่ขาว และผัดกะเพราไข่ขาว โดยใช้ไข่ขาวทดแทนเนือ้สัตว์หลักของเมนูอาหารทั่วไป ค านวณหา
สดัส่วนของโปรตีนจากค่าพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวันของคนไทย (Thai DRIs) โดยพลังงาน
ทัง้หมดที่ควรได้รับต่อวัน 2,000 กิโลแคลอรี ปริมาณโปรตีนคิดจากการเปรียบเทียบพลังงานที่ควรได้รับจาก
สารอาหาร ร้อยละ 10 ของพลังงานทัง้หมด ดังนัน้คนไทยสุขภาพดีควรบริโภคปริมาณโปรตีน 50 กรัม/วัน 
(ก ระทรวงสาธารณสุข , 2563) หากต้องการแนะน าให้ผู้ ป่ วยที่ ต้ องการเส ริม โปรตี น  จะต้องเพิ่ ม  
1-1.2 กรัม/น า้หนกั 1 กิโลกรัม/วนั ซึง่จะได้ปริมาณโปรตีน 50-60 กรัมต่อวนั  
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

195 

 

เมนอูาหารท่ีปรับทดแทนเนือ้สตัว์ด้วยไข่ขาวมีวิธีการปรุงประกอบอาหาร ดงันี ้ 
ผัดซีอิ๊วไข่ขาว 1) นึ่งไข่ขาวจนสุกแล้วหั่นเต๋า เพื่อใช้แทนเนือ้สัตว์ 2) ตัง้กระทะผัดกระเทียมให้หอม 

แล้วใส่ไข่ขาวนึ่งลงไปผดัให้พอสกุ ปรุงรสด้วย  ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วด า น า้ตาลทรายแดง และพริกไทย 3) ใส่ผกัคะน้าลง
ไปผดัเล็กน้อย ตามด้วยเส้นใหญ่ จดัเสิร์ฟ 

ลาบไข่ขาว 1) น าไข่ขาวไปน่ึงจนสกุ หัน่เป็นชิน้ส่ีเหล่ียมเล็กๆ 2) น าน า้ตาลทรายผสมกบัน า้ปลา คนให้
ละลาย 3) ใส่ไข่ขาวในชามผสม ปรุงรสด้วยน า้มะนาว พริกป่น ข้าวคัว่ หอมแดงซอย ต้นหอม ผกัชีพริกขีห้นูซอย 
คลกุเคล้าส่วนผสมจนเข้ากนัดีตกัเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบสะระแหน่ 

ผดักะเพราไข่ขาว 1) นึ่งไข่ขาวจนสกุ 2) ตัง้กระทะใส่น า้มนัพืชพอร้อน ใส่กระเทียมและพริกขีห้นลูงผดั
พอหอม 3) เทไข่ขาวลงไปผัด ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาว ซอสเห็ดหอม น า้ปลา และน า้ตาลทราย เติม
น า้เปล่า ผดัให้เข้ากนั 4) ใส่ใบกะเพรา ผดัให้เข้ากนัอีกครัง้ จดัเสิร์ฟ 

 
กรอบแนวคดิวิจยั 

 
 
 
 
 

 
 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผัสของผู้บริโภคต่อเมนูอาหารที่พัฒนาขึน้ โดยนกัโภชนาการ
และบุคลากรของฝ่ายโภชนาการ จ านวน 60 คน ใช้เกณฑ์การประเมินการยอมรับด้านลกัษณะปรากฎ สี เนือ้
สัมผัส กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวม แบบวิธี 9-point Hedonic Scale โดยคะแนนเท่ากับ 9 หมายถึง 
ชอบมากที่สดุและคะแนนเท่ากบั 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สดุ ซึง่แปลผลค่าเฉล่ียโดยใช้เกณฑ์คะแนน ดงันี ้8.20 
– 9 หมายถึง ชอบมากที่สดุ 7.30 – 8.19 หมายถึง ชอบมาก 6.40 – 7.29 หมายถึง ชอบปานกลาง 5.50 – 6.39 
หมายถึง ชอบเล็กน้อย 4.60 – 5.49 หมายถึง บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ  3.70 – 4.59 หมายถึง ไม่ชอบ
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) 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
จากการด าเนินการประเมินคุณลกัษณะทางประสามสมัผสัต ารับเมนูอาหารจากไข่ขาว นกัโภชนาการ

และพนักงานฝ่ายโภชนาการมีความชอบโดยรวมของอาหาร 3 รายการ คือ ผัดซีอิ๊วไข่ขาว 7.5 ± 1.2 คะแนน 
ลาบไข่ขาว 7.4 ± 1.4 คะแนน และผดักระเพราไข่ขาว 6.8 ± 1.3 คะแนน ตามล าดับ เมนูอาหารที่ได้รับคะแนน
ความชอบโดยรวมมากที่สดุ ผดัซีอิ๊วไข่ขาว ตามด้วยเมนลูาบไข่ขาว และเมนผูดักระเพราไข่ขาวเป็นล าดบัสดุท้าย 
(p<0.05) แปลผลได้ว่านักโภชนาการและพนักงานฝ่ายโภชนาการมีการยอมรับเมนูอาหารจากไข่ขาวทัง้ 3 

การทดสอบการยอมรับด้วย 9-point Hedonic Scale 
- ลกัษณะที่ปรากฏ -  รสชาต ิ
- สี  -  ความชอบโดยรวม 
- เนือ้สมัผสั -  กลิ่น 

 

ผลการยอมรับเมนอูาหาร 3 รายการ 
- ผดัซีอิ๊วไข่ขาว 
- ลาบไข่ขาว 
- ผดักะเพราไข่ขาว 
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รายการ ในระดบัความชอบปานกลางไปจนถึงชอบมาก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแต่ละเมน ูดงันี ้ผดัซีอิ๊วไข่ขาว ควร
ใส่รากผักชี กระเทียม พริกไทยให้มากขึน้เพื่อเพิ่มกล่ินหอมและกระตุ้นความอยาก ลาบไข่ขาวควรเพิ่มให้มีรส
เป รีย้ วม ากกว่ านี ้ และผัดก ระ เพ ราไข่ ข าว  ถ้ าท า เป็ นก ระ เพ ราก รอบจะท า ใ ห้ ลักษณ ะปรากฏ  
น่ารับประทานมากยิ่งขึน้ 

ผลการประเมินการยอมรับต่อเมนูอาหารจากไข่ขาวจากนกัโภชนาการและบคุลากรในฝ่ายโภชนาการ
ของโรงพยาบาล แสดงดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การประเมินคณุลกัษณะทางประสามสมัผสัเมนอูาหารจากไข่ขาว (Mean±SD) 

 ผดัซีอิ๊วไข่ขาว ลาบไข่ขาว ผดักระเพราไข่ขาว 

ลกัษณะปรากฎ 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 

เนือ้สมัผสั 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 

รสชาต ิ 7.6 ± 1.0 7.2 ± 1.6 6.6 ± 1.1 

ความชอบโดยรวม 7.5 ± 1.2a 7.4 ± 1.4b  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-cThe mean difference is significant at the 0.05 level.  

 
การศกึษาก่อนหน้านีเ้ก่ียวกบัการใช้ไข่ขาวทดแทนเนือ้ไก่ในไส้ของขนมกะหร่ีป๊ับ พบว่าผู้สงูอายยุอมรับ

ในกล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวม ซึง่ชนิดของโปรตีนในไข่ขาวเป็นอลับมูินที่จ าเป็นส าหรับผู้สงูอายุ (สภุาวดี 
นาคบรรพ์, 2563) นอกจากนีก้ารใช้ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการท าอาหารทางสายให้
อาหารส าหรับผู้ ป่วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ ป่วยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ ป่วยเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองได้ (ภิมชญาณ์ภรณ์ จีนาใหม่, 2561) จากการดูแลทาง
โภชนาการในผู้ ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งต้องการเพิ่มโปรตีนโดยการบริโภคไข่ขาววันละ 5 ฟอง เมื่อทิง้
เวลานานขึน้พบว่าผู้ ป่วยเร่ิมเบื่ออาหารและไม่สามารถรับประทานไข่ต้มทุกวนัได้ การแนะน าให้ปรับเปล่ียนเมนู
โดยแนะน าให้บริโภคไข่ขาวจากการประกอบเมนูอาหารที่หลากหลายขึน้ ซึ่งช่วยให้ป่วยกลบัมารับประทานไข่
ขาวได้เพิ่มขึน้ (เพ็ญจนัทร์ สิทธิปรีชาชาญ, 2556) อีกทัง้ยงัส่งผลให้ร่างกายผู้ ป่วยดีขึน้เพื่อเตรียมพร้อมกับการ
รักษาของแพทย์ต่อไป เมนูอาหารจากไข่ขาวสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ ป่วยที่แพทย์ก าหนดให้ต้อง
บริโภคโปรตีนทีเ่พิ่มขึน้ 
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สรุปผลและเสนอแนะ  
เมนอูาหารจากไข่ขาวที่พฒันาขึน้โดยการใช้ไข่ขาวทดแทนเนือ้สตัว์ในเมนอูาหาร 3 รายการ ได้แก่ ผดั

ซีอิ๊วไข่ขาว ลาบไข่ขาว และผัดกะเพราไข่ขาว เป็นที่ยอมรับด้านการทดสอบประสาทสมัผัสจากนักโภชนาการ
และบคุลากรฝ่ายโภชนาการในโรงพยาบาล 

การศึกษาในอนาคตควรเพิ่มการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเมนูอาหารจากไข่ขาว  ควรน า
เมนูอาหารจากไข่ขาวที่พัฒนาขึน้ไปจดัเสร์ิฟเป็นอาหารในโรงพยาบาลส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องเสริมโปรตีนด้วยไข่
ขาวต้ม 
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การประเมินความพึงพอใจของส่ือให้ความรู้ทางโภชนาการส าหรับโรคเบาหวาน 
แบบออนไลน์ส าหรับผู้ ป่วยและผู้ดูแล ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 

Satisfaction assessment of nutritional education materials for diabetes 
an online form for patients and caregivers in hospital outpatient departments 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี เ้ป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา  มีวัตถุประสงค์ เพื่ อประเมินความพึงพอใจต่อ 
ส่ือให้ความรู้ทางโภชนาการส าหรับโรคเบาหวานที่แผนกผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาล ผู้วิจยัเผยแพร่ส่ือให้ความรู้
ลงในระบบคิวออนไลน์ของโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 1 เดือน ได้แก่ 1) การดูแลรักษาตนเองเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคเบาหวาน 2) การปฏิบตัิตนเมื่อเป็นโรคเบาหวานอยา่งถกูวธีิ 3) ปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองดื่ม  4) สญัญาณ
เตือนโรคเบาหวาน  5) ทานอย่างไรให้น า้ตาลคงที่  6) เมนทูี่ผู้ ป่วยเบาหวานควรระวงั และ 7) ปริมาณน า้ตาลใน
ผลไม้ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ส่ือโดยผู้ ป่วยและผู้ดูแลผู้ ป่วยในช่วงระหว่างรอพบแพทย์ จ านวน 60 คน 
ผลพบว่ามีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด (4.73±0.76 คะแนน); แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าสนใจของส่ือ 4.83±0.85 คะแนน ด้านความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ 
4.76±0.71 คะแนน และคะแนนด้านเนือ้หา 4.59±0.72 คะแนน ตามล าดบั ส่ือให้ความรู้แบบออนไลน์ที่มีความ
น่าสนใจอาจช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เร่ืองโรคเบาหวานของผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วยได้ 

 
ค าส าคัญ :  ส่ือให้ความรู้ทางโภชนาการ; โรคเบาหวาน; ผู้ ป่วยนอก 
 

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 

 
บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รังที่เป็นปัญหาส าคญัซึง่ทวีความรุนแรงไปทัว่โลกสถานการณ์จ านวน
ผู้ ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างทวีคณู 463 ล้านคนในอีก 24 ปีข้างหน้า โดยความรุนแรงของโรคพบว่า 1 ใน 5 ของ
ผู้ สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  (International Diabetes Federation, 2021) ส่วนใหญ่ผู้ ป่วย
เบาหวานมีประวัติไม่สามารถควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่อนัตรายตามมาและน าไปสู่การสญูเสียคุณภาพชีวิต ความสามารถในการด ารงชีวิตหรือทุพล
ภาพ และกระทบต่อภาวะเศรษกิจของประเทศ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ , 2556) 
แนวทางเวชปฏิบตัิส าหรับการดูแลผู้ ป่วยเบาหวานด้านโภชนาการเพื่อให้ผู้ ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  คือ การ
ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เน้นเร่ืองอาหารเพื่อให้ผู้ ป่วยเบาหวานลดการบริโภค
น า้ตาลทัง้น า้ตาลจากธรรมชาติและน า้ตาลเทียม ลดอาหารที่มีไขมัน และลดอาหารที่มีโซเดียม เพื่อลดความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (Standards of 
Medical care in diabetes, 2019)  

การศึกษาก่อนหน้านีพ้บว่าการใช้โปรแกรมให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานแบบมัลติมีเดียสามารถเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการฉีดอินซูลินและทักษะการฉีดฮอร์โมนอินซูลินให้กับผู้ ป่วย โรคเบาหวานได้ 
(Huang, Hung, Yu, Berry, Shin & Hsu., 2017) เช่นเดียวกับงานวิจัยการใช้ส่ือผสมกับการให้ความรู้โดย
พยาบาลซึ่งพบว่าสามารถช่วยให้ผู้ ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดความกังวลและลดภาวะซึมเศร้าได้ 
(Demircelik et al., 2016) การเข้าถึงข้อมลูด้านการรับรู้เก่ียวกับความเส่ียงโรคเบาหวานสามารถท าได้ง่ายและ
เป็นจดุส าคญัอย่างยิง่ในการส่งเสริมสขุภาพโดยเลือกใช้ช่องทางต่างๆ (เพชรรัตน์ เกดิดอนแฝก และคณะ, มปป) 
ซึ่งปัจจุบันแนวทางการผลิตส่ือให้ความรู้ผู้ ป่วยเบาหวานมีหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือโปสเตอร์ แผ่นพับ 
สไลด์ เกมส์  แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผู้ ป่วยจ านวนมากไม่สามารถควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดได้ตามที่
แพทย์ก าหนด หากส่ือมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ โดยมีรูปภาพที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย เข้าถึง
ผู้ ป่วย และดึงดูดความสนใจได้ โดยจะเป็นตวักลางการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กระตุ้น
ผู้ ป่วยเกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ (ธันยพร ธนารุณ, 2556) 

ดงันัน้การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อส่ือทางโภชนาการส าหรับโรคเบาหวาน 
ซึ่งรวบรวมข้อมูลแนวทางการดูแลตนเองในสภาวะโรคเบาหวานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส าหรับ
เผยแพร่ข้อมูลแบบออนไลน์ในคลินิกผู้ ป่วยเบาหวาน โดยประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้ส่ือโดยผู้ ป่วย
เบาหวานและผู้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา ผู้ วิจัยศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับโรคเบาหวานเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย และการช่วยเหลือผู้ ป่วยในด้านที่ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาทาง
โภชนาการท่ีส่งผลต่อการควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดได้ จากนัน้คดัเลือกเนือ้หา วาดภาพ และจดัวางให้มีความ
เหมาะสม อ่านง่าย เข้าใจได้ง่าย จากนัน้ท าการสุ่มผู้ ป่วย ผู้ดูแล หรือญาติของผู้ ป่วย ที่มารอพบแพทย์ตามวัน
และเวลานดัของคลินิกเบาหวานผู้ ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าแบบ
ประเมินส่ือทางโภชนาการส าหรับโรคเบาหวานโดยความสมัครใจ หลงัจากที่ได้เห็นส่ือจากจอโทรทัศน์ที่ติดฝา
ผนงัของคลินิก โดยจะฉายซ า้ตลอดวนัซึ่งมีการสลบัเนือ้หาทัง้ 7 ด้าน ดงันี ้1) การดูแลรักษาตนเองเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคเบาหวาน 2) การปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคเบาหวานอย่างถูกวิธี 3) ปริมาณน า้ตาลในเคร่ืองดื่ม 4) 
สญัญาณเตือนโรคเบาหวาน 5) ทานอย่างไรให้น า้ตาลคงที่ 6) เมนูที่ผู้ ป่วยเบาหวานควรระวงั และ 7) ปริมาณ
น า้ตาลในผลไม้ 

 
กรอบแนวคดิการวิจยั 

 
 
 
 

 
 
เค ร่ือ งมื อที่ ใ ช้ ใน งาน วิ จั ย เป็ น แบบสอบ ถามม าต รา ส่ วนป ระม าณ ค่ า  (Rating Scale)  

5 ระดบั ตามแบบของ Likert แบ่งมาตราส่วนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
 ระดบัความพงึพอใจ คะแนน 
 มากที่สดุ   4.51-5.00 
 มาก   3.51-4.50 
 ปานกลาง  2.51-3.50 
 น้อย   1.51-2.50 
 น้อยที่สดุ   1.00-1.50     

 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม

และวตัถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) จากผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่งได้ค่าดชันี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.91 น าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรผู้ ป่วยป่วยเบาหวานที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน  น าผลทดสอบที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.84 

เพศ 
อาย ุ
อาชีพ 
ระดบัการศกึษา 

ความพึงพอใจต่อสื่อทาง
โภชนาการส าหรับ
โรคเบาหวาน 
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 วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลข้อมลูเป็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กลุ่มตวัอย่าง จ านวนทัง้หมด 60 คน ทัง้เพศชายและหญิง แบ่งออกเป็นเพศชาย 32 คน และเพศหญิง 
28 คน มีอาชีพรับจ้างทัว่ไป  37 คน เกษตรกร 9 คน ข้าราชการ 5 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4 คน และอื่นๆ 5 
คน ระดับการศึกษา จบชัน้ประถมศึกษา 7 คน มัธยมศึกษา 15 คน อนุปริญญา 23 คน และปริญญาตรี ขึน้ไป 
15 คน แสดงผลดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (n=60) 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
เพศ   
       ชาย 
       หญิง 

32 
28 

53.3 
46.7 

อาย ุ(ปี)   
      30-39 8 13.3 
      40-49 10 16.7 
      50-59 19 31.7 
      60 ขึน้ไป 23 38.3 
อาชีพ   
       รับจ้างทัว่ไป 37 61.7 
       เกษตรกร 9 15.0 
       ข้าราชการ 5 8.3 
       ธุรกิจส่วนตวั 4 6.7 
       อื่นๆ 5 8.3 
ระดบัการศกึษา   
      ประถมศกึษา 7 11.7 
      มธัยมศกึษา 15 25.0 
      อนปุริญญา 23 38.3 
      ปริญญาตรี ขึน้ไป 15 25.0 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ือโภชนาการให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานแบบออนไลน์ มีดังนี ้1) 

ด้านเนือ้หา 2) ความน่าสนใจของสื่อ และ 3) ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ แสดงผลดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การประเมินความพงึพอใจต่อสื่อโภชนาการส าหรับโรคเบาหวานแบบออนไลน์ 
ความพึงพอใจ คะแนน แปลผล 

ด้านเนือ้หาของสื่อ   
    มีความถกูต้อง น่าเชื่อถือ 4.53±0.59 มากที่สดุ 
    มีการจดัล าดบัเป็นขัน้ตอน 4.46±0.72 มาก 
    มีความทนัสมยั 4.90±0.71 มากที่สดุ 
    มีความเหมาะสม 4.48±0.85 มาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.59±0.72 มากที่สดุ 
ด้านความน่าสนใจของส่ือ   
    ความเหมาะสมของสี 5.00±0.92 มากที่สดุ 
    ความสอดคล้องของภาพ 4.95±0.84 มากที่สดุ 
    ความชดัเจนของตวัอกัษร 4.38±0.79 มาก 
    ความเหมาะสมของการจดัวางองค์ประกอบ 5.00±0.84 มากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.83±0.85 มากที่สดุ 
ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์   
    ส่ือสามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ 4.69±0.59 มากที่สดุ 
    ส่ือให้ความรู้ตรงกบัความต้องการ 4.77±0.82 มากที่สดุ 
    การได้รับความรู้จากสื่อ 4.78±0.70 มากที่สดุ 
    การน าความรู้จากสื่อไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 4.80±0.72 มากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.76±0.71 มากที่สดุ 
คะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจโดยรวม 4.73±0.76 มากที่สดุ 

 
จากผลประเมินความพึงพอใจส่ือให้ความรู้ทางโภชนาการส าหรับโรคเบาหวานในระบบคิวแบบ

ออนไลน์ของโรงพยาบาล พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.73±0.76 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ีย
ความพึงพอใจด้านความน่าสนใจของสื่อสงูที่สดุ (4.83±0.85 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ ด้านความเข้าใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์  (4.76±0.71 คะแนน) และด้านเนือ้หา (4.59±0.72 คะแนน) ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อส่ือให้ความรู้ ทัง้ 3 ด้าน เมื่อวิเคราะห์ด้านความน่าสนใจของส่ือซึ่งพบว่ามี
คะแนนที่สูงสุด คือ ด้านความเหมาะสมของสี (5.00±0.92 คะแนน) และความเหมาะสมของการจัดวาง
องค์ประกอบ (5.00±0.84 คะแนน) ซึ่งแนวทางการออกแบบส่ือที่มีด้านสีสนัและกราฟฟิกดูสนุกสนานเสมือนมี
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ชีวิต ผู้ รับส่ือจะมีความพึงพอใจต่อสีสนั และรูปแบบการจดัวาง ภาพประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับเนือ้หาที่
ต้องการจะช่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพได้เป็นอยา่งดี (ธันยพร ธนารุณ, 2556) เช่นเดียวกบัการเลือกใช้ภาพ
โปสเตอร์แบบป๊อปอัพที่มีตัวอย่างอาหารประกอบช่วยให้เกิดความรู้เก่ียวกับอาหารสูงกว่าอีกกลุ่ม (p<0.01)  
(วาสนา บุญจู, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, และอญัชนีย์ อุทยัพฒันาชีพ, 2551) และการทดลองใช้ส่ือสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มี
ข้อความเร่ืองโรคเบาหวานแทรกอยู่ด้วย ส่งต่อบนแอปพลิเคชัน่ไลน์ เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ วนัละ 3 ครัง้ ช่วย
ให้ผู้ใช้มีความรู้และความเข้าใจต่อโรคเบาหวานด้านความเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ (สจุิตรา
ภรณ์ ทบัครอง, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, นิตยา วิโรจนะ, และพาจนา ดวงจนัทร์, มปป)  

การใช้ส่ือด้านเนือ้หาที่มีความกระชับ ลดทอนเนือ้หาลง จะส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ดีในเวลาที่จ ากัด มี
ประโยชน์ทัง้ต่อผู้ ป่วยและผู้ดูแลที่จะจดจ าน าไปปฏิบัติต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยด้านการ
ส่งเสริมความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการผ่านส่ือ โดยพบว่ามีผลดีกว่าการได้รับการดูแล
ด้านโภชนาการจากคนในครอบครัวเพียงอยา่งเดียว (พชัรี ประไพพิณ, 2547) การให้ความรู้ด้านสขุภาพในผู้ ป่วย
เบาหวาน โดยใช้ข้อปฏิบตัิจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย โดยมีเนือ้หาของภาวะแทรกซ้อน เป้าหมาย
การควบคุมระดบัน า้ตาล การควบคมุอาหาร การออกก าลงักาย การดแูลเท้า การใช้ยา การจดัการความเครียด 
สามารถช่วยปรับพฤติกรรมสขุภาพของผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นฤมล ศรีผดุผ่อง และ ไกรสร อมัมวรรธน์, 
มปป) การให้ผู้ ป่วยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองระหว่างรอพบแพทย์ในโรงพยาบาลช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัด้านส่ือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง พบว่ามีประโยชน์ต่อผู้ ป่วย
ด้านเนือ้หาและการน าไปใช้ประโยชน์ ( X = 4.67) (โสภาพันธ์ สอาด, 2558) เช่นเดียวกับงานวิจัยการใช้ส่ือ
วิดีทศัน์หนงัตะลงุส าหรับผู้ ป่วยเบาหวาน ท่ีพบว่าผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึน้และมีพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองดีขึน้ หลงัจากดส่ืูอที่สนกุและตรงกบัความต้องการ (สทุธานนัท์ กลกะ,  มปป.) 

การท่ีผู้ ป่วยพร้อมทัง้ผู้ดแูล เช่น ญาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านส่ือให้ความรู้ในระหว่างรอพบแพทย์จะช่วย
ส่งผลดีต่อการจดัการปัญหาในผู้ ป่วย โดยเฉพาะญาติจะได้มีความเข้าใจต่อสภาะของโรคได้อย่างถกูต้อง อีกทัง้
เป็นแรงเสริมในการกลับไปดูแลผู้ ป่วยที่บ้านได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีผลต่อการพฤติกรรมการลดน า้หนักและน า้หนักกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาพ พุทธปัญโญ, 
นิจฉรา ทลูธรรม, นนัทิพฒัน์ พฒันโชติ, 2559)  

กลุ่มตวัอย่างให้ข้อเสนอแนะว่าตวัหนงัสือค่อนข้างเล็ก ส าหรับผู้สงูอายุอาจจะยากในการมองเห็น ผล
การประเมินความพึงพอใจด้านความชดัเจนของตวัหนงัสือมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.38±0.79 คะแนน ผู้ ป่วยที่มารับ
ยาและพบแพทย์มีความหลากหลายของช่วงวยั โดยพบว่า 38.3% เป็นกลุ่มผู้สงูอาย ุส่ือที่สร้างเพื่อผู้สงูวยัควรมี
ขนาดใหญ่ซึ่งจะท าให้เห็นภาพและตัวอักษรชัดเจน เลือกใช้รูปแบบที่อ่านง่าย ใช้ภาพประกอบที่กระตุ้นความ
สนใจและส่งเสริมความเข้าใจ (ธันยพร ธนารุณ, 2556) อย่างไรก็ตามผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ือมี
ข้อเสนอแนะในเชิงบวกด้านความสวยงามของส่ือ รูปแบบสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีความต้องการให้มีส่ือใน
โรคไม่ติดต่อเรือ้รังประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึน้ 
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สรุปผลและเสนอแนะ  
ส่ือทางโภชนาการส าหรับโรคเบาหวานแบบออนไลน์ที่มีเนือ้หาสอดคล้องตรงกับสภาวะโรค มีความ

น่าสนใจ และส่งผลต่อความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ จะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ ป่วยและผู้ดูแลผู้ ป่วย หาก
ผู้ ป่วยโรคเบาหวานและผู้ดูแลน าส่ือนีไ้ปใช้ในการดูแลผู้ ป่วยอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้สามารถจดัการ
ปัญหาระดับน า้ตาลในเลือดได้ ในการวิจัยข้างหน้าควรมีการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจต่อส่ือทาง
โภชนาการแยกระหว่างผู้ ป่วยและญาติผู้ ป่วย และมีการพัฒนาเนือ้หาและรูปภาพที่สอดคล้องกับโรคเบาหวาน
เพิ่มเติมต่อไป 
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บทคดัย่อ    

การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดและความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พืน้ดินของไม้ต้นในพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย  ขนาดพืน้ท่ี
ศกึษา 990 ไร่ การศกึษาท าโดยการสุ่มวางแปลงขนาด 20x50 เมตร จ านวน 3 แปลง ท าการบนัทึกชื่อพนัธุ์ไม้ วดั
ขนาดความโตที่เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นที่ระดับความสูงจากพืน้ดิน 130 เซนติเมตร ของต้นไม้ที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางตัง้แต่ 4.5 เซนติเมตร ขึน้ไป แล้วน ามาค านวณค่ามวลชีวภาพเหนือพืน้ดินด้วยสมการแอลโลเมตรี 
จากนัน้ค านวณหาค่าคาร์บอนที่กักเก็บอยู่ในมวลชีวภาพเหนือพืน้ดิน ผลการวิจยั พบว่า ป่าชุมชนบ้านสบเปา
ใหม่ มีความหลากชนิดของไม้ต้นทัง้สิน้ 26 วงศ์ 41 สกุล 49 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ FABACEAE พบ
จ านวน 5 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ DIPTEROCARPACEAE และวงศ์ PHYLLANTHACEAE พบจ านวน 4 ชนิด มี
ปริมาณมวลชีวภาพเฉล่ีย 22,919.53 กิ โลกรัม/ไร่ ป ริมาณมวลชีวภาพของพื น้ที่ ป่าทั ง้หมด เท่ากับ 
22,690,341.66 กิโลกรัม  และมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเฉล่ีย 10,772.18 กิโลกรัม/ไร่ ปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนของพืน้ที่ป่าทัง้หมดเท่ากับ 10,664,460.58 กิโลกรัม  ชนิดของไม้ต้นที่มีการกักเก็บคาร์บอนมากที่สุด 
คือ เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนได้เท่ากับ 2,406.32 กิโลกรัม/ไร่  
รองลงมา คือ ติ ว้ขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) 
Gogelein) ประดู่  (Pterocarpus macrocarpus Kurz.)  และทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) มีปริมาณ
การกกัเก็บคาร์บอน เท่ากบั 956.73 ,802.88 และ 800.04 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ :  ความหลากชนิด;  การกกัเก็บคาร์บอน;  ป่าชมุชน 
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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 
 

บทน า 
ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ถือเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเปล่ียนแปลงของก๊าซในบรรยากาศ ซึ่งนอกจากจะเกิดตามธรรมชาตินัน้สาเหตุ
ส าคญัคือ การกระท าของมนษุย์ที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมากขึน้ เช่น การตดัไม้ท าลายป่า 
การเผาไหม้เชือ้เพลิง โรงงานอตุสาหกรรม   เป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิพืน้ผิวโลกสงูขึน้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดัไม้ท าลายป่านี ้นบัว่าเป็นตวัการส าคญัที่สดุ ในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึน้
สู่ชัน้บรรยากาศ ทัง้นีเ้นื่องจากต้นไม้และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้
ก่อนที่จะลอยขึน้สู่ชัน้บรรยากาศ ดงันัน้เมื่อพืน้ที่ป่าลดน้อยลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงขึน้ไปสะสม
อยู่ ในชัน้บรรยากาศได้มากขึน้  ซึ่ งจากผลการศึกษาของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) ระบวุ่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้เกิดพลงังานความร้อนสะสม ในบรรยากาศ
ของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ ทัง้ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้กว่าก๊าซชนิดอื่น ๆ ด้วย ซึ่ง
หมายถึงผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิของผิวโลกและชัน้บรรยากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ (ศูนย์
ภมูิอากาศ กรมอตุนุิยมวิทยา, 2564)  ดงันัน้การรักษาพืน้ท่ีป่าให้คงอยู่ การฟืน้ฟปู่า ตลอดจนการเพิ่มพืน้ท่ีป่าจึง
เป็นการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ โดยต้นไม้นัน้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
บรรยากาศมาสงัเคราะห์เป็นคาร์โบไฮเดรต และคายออกซิเจนออกมา ซึ่งคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกสร้างเป็นเนือ้ไม้
ในที่สดุ ในเนือ้ไม้นัน้จะมีธาตุคาร์บอน (C) อยู่ ประมาณ 50% ต้นไม้จึงช่วยดึงคาร์บอนมาเก็บไว้ คาร์บอน ธาตุ
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คาร์บอนท่ีถกูดึงมาจากบรรยากาศนัน้ จะมากกัเก็บไว้ชัว่คราวในตวัต้นไม้ที่ล าต้น กิ่ง และใบ ป่าจึงเป็นท่ีกักเก็บ
ธาตคุาร์บอนได้ดีอย่างหน่ึงที่เรียกกนัว่าเป็น carbon sink (ปรัชญา  ยงัพธันาและระวี ถาวร,2556) 
 ป่าชุมชน เป็นพืน้ที่สวนร่วมที่คนในชุมชนร่วมกันดูแล รักษา และร่วมใช้ผลประโยชน์ด้วยกัน  ซึ่ง
ผลตอบแทนที่ชุมชนได้รับสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน บนพืน้ฐานของกฎกติกาหรือข้อตกลง
ร่วมกนั โดยป่าชมุชนได้ให้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง ได้แก่  เป็นแหล่งอาหาร สมนุไพร 
และไม้ใช้สอย  ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ เป็นแหล่งต้นน า้ สร้างความชุ่มชืน้ เก็บกกัคาร์บอนและผลิตออกซิเจน 
ป่าชมุชนจึงมีส่วนส าคญัในการรักษาพืน้ท่ีป่าให้คงอยู่และเพิ่มพืน้ท่ีป่าให้มากขึน้โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนท้องถิ่นนัน้ๆ ทัง้ยงัรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์
ได้ 

ป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14 มีพืน้ท่ีป่าทัง้หมด 990 ไร่ ได้เข้าร่วมโครงการป่าชมุชนกบักรมป่าไม้ มี
การจดัตัง้คณะกรรมการป่าชมุชน มีกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีชดัเจนขึน้ ในปี 2548 สภาพป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้าง
สมบรูณ์ เนื่องจากมีไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม้หนุ่มและลกูไม้ขึน้อยู่เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านสามารถเข้าเกบ็หาของป่า
เพื่อน ามาเป็นอาหารและหากเก็บได้มากสามารถน ามาขายเป็นรายได้เสริม เช่น เห็ด หน่อไม้ มดแดง ต่อ หนอน
ไม้ไผ่ ผกักดู ผกัหนาม และตีน ฮุ้งดอย นอกจากนัน้ยงัมีพืชสมนุไพรเช่น มะเขือแจ้เครือ ดีงวู่า ก้องแกบ โด่ไม่รู้ล้ม 
รางจืด และฮ้อสะพายควาย เป็นต้น 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความหลากชนิดและความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนเหนือ
พืน้ดินของไม้ต้นในป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย ซึง่จะ
เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ และการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเก่ี ยวกับ
ความส าคัญของป่าชุมชนกับการลดภาวะโลกร้อนเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ปรับตัวและลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึน้ได้ 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
พืน้ที่ศึกษา 
 ป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแมเ่ปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชยีงราย ขนาดพืน้ท่ี 990 
ไร่ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท าการเก็บข้อมูลไม้ต้นในแปลงตัวอย่างขนาด 20x50 เมตร จ านวน 3 แปลง และในแปลงตัวอย่าง
แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จ านวน 30 แปลง จากนัน้ท าการส ารวจไม้ต้นท่ีมีขนาดความโตที่เส้นผ่าน
ศนูย์กลางล าต้นที่ระดบัความสงูจากพืน้ดิน 130 เซนติเมตร (Diameter at breast height :DBH)  ของต้นไม้ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางตัง้แต่ 4.5 เซนติเมตร ขึน้ไป โดยเก็บข้อมูลชนิดของไม้ต้น วัดขนาดความโตของเส้นผ่าน
ศนูย์กลางของไม้ต้นทกุต้น น ามาจดัท าบญัชีรายชื่อของไม้ต้นท่ีส ารวจพบ จากนัน้น ามาค านวณหาปริมาณมวล
ชีวภาพ  โดยใช้สมการแอลโลเมตรีส าหรับพืน้ที่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังของ Ogawa et al.1965 (อ้างถึงใน 
ปรัชญา ยังพัธนา และ ระวี ถาวร,2556:28)  และหาปริมาณคาร์บอนเหนือพืน้ดินของไม้ต้น โดยน าค่ามวล
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ชีวภาพเหนือพืน้ดินรายต้นของไม้ต้น คูณด้วยค่าคงที่ 0.47 (IPCC, 2006  อ้างถึงใน ปรัชญา ยงัพธันา และ ระวี 
ถาวร,2556:62) ดงัสมการต่อไปนี ้  

มวลชวีภาพของล าต้น  (WS)   = 0.0396 (dbh2h) 0.933  
มวลชวีภาพของกิ่ง ( WB)    = 0.00349 (dbh2h) 1.03  
มวลชวีภาพของใบ  (WL)  = WS / (22.5 + 0.025 WS)  
ความสงูของต้นไม้  (h)   = (121.8 dbh0.638) / (38.8 + 3.14 dbh0.638) 

 มวลชวีภาพรวม   = WS+ WB+  WL  
 ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน = มวลชวีภาพรวม (กิโลกรัม) x 0.47  
โดย  dbh   คือ เส้นผ่านศนูย์กลางตรงระดบัสงูเพียงอก (1.30 เมตร เหนือพืน้ดิน) หน่วยเป็น เซนติเมตร 

W       คือ มวลชีวภาพ หน่วยเป็น กิโลกรัม 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ความหลากชนิดของไม้ต้น 
 ผลการศึกษาความหลากชนิดของไม้ต้น ในพืน้ที่ป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่  พบ  26 วงศ์ 41 สกุล 49 
ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่  FABACEAE พบจ านวน 5 ชนิด คือ ก าพี (้Dalbergia ovata Graham ex 
Benth.var. ovata) กางหลวง (Albizia chinensis (Osbeck) Merr.) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) 
กระพี น้างนวล (Dalbergia cana Graham ex Kurz) และกระพี เ้ขาควาย(Dalbergia cultrata Graham.) 
รองลงมาคือ วงศ์ DIPTEROCARPACEAE และวงศ์ PHYLLANTHACEAE พบจ านวน 4 ชนิด ไม้ต้นที่พบใน
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
ต้นที่พบในวงศ์ PHYLLANTHACEAE ได้แก่ มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) โลด (Aporosavillosa 
(Wall. ex Lindl.) Baill.)  มนัปลา (Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz) และข้าวสาร (phyllanthus 
columnaris Müll.Arg.) และวงศ์ MALVACEAE พบไม้ต้นจ านวน 3 ชนิด คือ ยาบใบยาว (Colona flagrocarpa 
(C. B. Clarke) Craib) ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) ลาย (Microcos paniculata L.) ดงัแสดงในตารางที่ 1   
 เมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ที่ป่าอื่นๆ ที่ลกัษณะป่าชมุชนที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน พบว่า ป่าชุมชนบ้านสบ
เปาใหม่ มีความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ ไม้ใกล้เคียงกับ ป่าชุมชนบ้านร่องบอน  อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  
พบว่ามีความหลากชนิดของไม้ต้น  25 วงศ์ 48 ชนิด (รณิดา ปิงเมืองและคณะ, 2559) และป่าชุมชนบ้านแสง
ตะวัน จงัหวดัสริุนทร์ พบว่า มีความหลากชนิดของไม้ต้นทัง้สิน้ 25 วงศ์ 31 สกุล 35 ชนิด (ยุพเยาว์ โตคีรี และ
คณะ ,2020) และป่าชุมชนห้วยข้าวก ่า อ าเภอจุน  จงัหวดัพะเยา พบว่ามีความหลากหลายของไม้ ต้น  23 วงศ์ 
48 สกลุ 58 ชนิด (ชญัษา กนัฉ่ิง และคณะ, 2016)  
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ตารางที่ 1 บญัชีรายชื่อของไม้ต้นในป่าชมุชนบ้านสบเปาใหม่  
วงศ ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพืน้เมือง ชื่อไทย 

ANACARDIACEAE Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. กุ๊ก กุ๊ก 

  Spondias pinnata (L .f.) Kurz มะกอก มะกอก 

  Buchana nialanzan Spreng. ฮกั มะม่วงหวัแมงวนั 

ANNONACEAE Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku ตะเคยีนดง กะเจยีน 

  Goniothalamus griffithii Hook.f.&Thomson หนงัด า สะบนังาป่า 

APOCYNACEAE Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. ไม้มกู โมกมนั 

AQUIFOLIACEAE Ilex umbellulata (Wall.) Loes. เน่าใน เน่าใน 

ARALIACEAE Heteropanax fragrans (Roxb. ex. DC.) Seem. อ้อยช้าง พระเจ้าร้อยท่า 

BIGNONIACEAE Markhamia stipulata (Wall.)Seem. var.stipulata แกทราย แคหวัหม ู

  Fernandoa adenophylla( Wall. Ex G. Don) Steenis แกหางค่าง แคหางค่าง 

BURSERACEAE Canarium subulatum Guillaumin มะเกิม้ มะกอกเกลือ้น 

  Garuga pinnata Roxb. ไม้ค า้ ตะคร า้ 

COMBRETACEAE Terminalia chebula Retz. var. Chebula มะนะ สมอไทย 

  Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. มะแหน สมอพิเภก 

CRYPTERONIACEAE Crypteronia paniculata Blume. เหมือดสร้อย กระทงลอย 

DIPTEROCARPACEAE Shorea obtusa  Wall. ex Blume แงะ เต็ง 

  Dipterocarpus tuberculatusRoxb. ตงึ พลวง 

  Shorea siamensis Miq. เปา รัง 

  Dipterocarpus obtusifoliusTeijsm. exMiq. เหียง เหียง 

EBENACEAE Diospyros ehretioides  Wall. ex G.Don ตบัเตา่ ตบัเตา่ต้น 

EUPHORBIACEAE Croton persimilisMuell. Arg. เป้า เปล้าใหญ่ 

FABACEAE Dalbergia ovata Graham ex Benth.var. ovata ดู่กิเลน ก าพี ้

  Albizia chinensis (Osbeck) Merr. สารเงิน กางหลวง 

  Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ ประดู่ 

  Dalbergia cana Graham ex Kurz ปี ้ กระพีน้างนวล 

  Dalbergia cultrata Graham. exBenth. เก็ด กระพีเ้ขาควาย 

FAGACEAE Lithocarpus ceriferus (Hickel& A. Camus) A. Camus ก่อหลวั มะก่อ 
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วงศ ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพืน้เมือง ชื่อไทย 

  Lithocarpus polystachyus (Wall. Ex S. DC.) ก่อนก ก่อนก 

  Quercus kerrii Craib ก่อแอ๊บ ก่อแพะ  
HYPERICACEAE Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex 

Dyer subsp. Pruniflorum (Kurz) Gogelein 
ติว้ ติว้ขน 

  Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume แต้ว ติว้เกลีย้ง 

JUGLANDACEAE Engelhardtia serrate Blume จ้าคา่หด ฮ้อยจัน่ 

LECYTHIDACEAE Careya arborea Roxb. ปยุ กระโดน 

LOGANIACEAE Strychnos nux-blanda A. W. Hill มะตึง่ ตมูกาขาว 

LYTHRACEAE Lagerstroemia  cochinchinensisPierre ป๋วย ตะแบกเกรียบ 

MALVACEAE Colona flagrocarpa (C. B. Clarke) Craib ยาบใบยาว ยาบใบยาว 

  Sterculia pexa Pierre ปอ ปอขาว 

  Microcos paniculata L. มะกอม ลาย 

 MYRTACEAE Tristaniopsis burmanica ไม้เคาะ ก้าว 

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 มนัปลา มนัปลา 

  Phyllanthus columnaris Müll.Arg. สารตุ้ย ข้าวสาร 

RUBIACEAE Gardenia  sootepensis Hutch. ค ามอก ค ามอกหลวง 

  Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze ตุ้ม กระทุ่มเนิน 

  Hymeno dictyonorixense  (Roxb.) Mabb. ส้มกบ ส้มกบ 

THEACEAE Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ ทะโล้ 

VERBENACEAE  Vitex peduncularis Wall. ex Schauer ตีนนก ตีนนก 

 
ปริมาณมวลชีวภาพและการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดนิ 
 ผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ 
พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพของไม้ต้นเฉล่ีย 22,919.54  กิโลกรัม/ไร่ เมื่อคิดเป็นพืน้ที่ทัง้หมดของป่าชุมชนซึ่งมี 
990 ไร่  มีปริมาณมวลชีวภาพของไม้ต้นทัง้หมด เท่ากบั 22,690,341.66 กิโลกรัม และน ามาค านวณปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอน พบว่า มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเฉล่ีย 10,772.18 กิโลกรัม/ไร่ และมีปริมาณการกักเก็บ
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คาร์บอนของพืน้ที่ป่าทัง้หมด 990 ไร่ เท่ากับ 10,664,460.58 กิโลกรัม โดยมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนสะสมอยู่ในส่วนของล าต้นมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 79.89  รองลงมาคือ กิ่ง และใบ  คิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 17.41 และ 2.71 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 2  
 ผลการศึกษามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นรายชนิดในพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้านสบ
เปาใหม่ พบว่า เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) มีมวลชีวภาพสงูสดุ เท่ากับ 5,119.83 กิโลกรัม/ไร่ 
คิ ด เ ป็ น ป ริม าณ ก า รกั ก เก็ บ ค า ร์บ อ น ไ ด้ เท่ า กั บ  2,406.32 กิ โล ก รัม /ไ ร่   รอ งล งม า  คื อ  ติ ้ว ข น
(Cratoxylumformosum (Jacq.) Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) Gogelein)  มี ม ว ล
ชีวภาพ 2,035.59 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอนได้เท่ากับ 956.73 กิโลกรัม/ไร่ ประดู่  
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) มีมวลชีวภาพ 1,708.25 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนได้
เท่ากับ 802.88 กิโลกรัม/ไร่  และ ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) มีมวลชีวภาพ 1,346.66 กิโลกรัม/ไร่ 
คิดเป็นปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนได้เท่ากบั 800.04 กิโลกรัม/ไร่ ดงัแสดงในตารางที่ 3 
 เมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ที่ป่าชุมชนในเขตภาคเหนือ ท่ีมีศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดิน
ของไม้ต้น พบว่า มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในป่าแห่งนีม้ีน้อยกว่าพืน้ที่ป่าชุมชนห้วยข้าวก ่า อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดิน ประมาณ 
15,418.89 กิโลกรัม/ไร่ (ชญัษา กนัฉ่ิงและคณะ, 2016) แต่เมื่อเปรียบเทียบกบัป่าชมุชนบ้านหนองใหญ่ จงัหวดั
กาญจนบรีุ ที่มีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนเท่ากับ 6,300.35 กิโลกรัม/ไร่ (กลุธิดา ค าใจ และคณะ , 2017) พบว่า 
ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสงูกว่า 4,471 กิโลกรัม/ไร่  ป่าชุมชนแต่ละแห่งมีสถาน
ที่ตัง้ สภาพพืน้ที่ ลักษณะของคุณภาพดิน ตลอดจนชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพืน้ดินสะสมของป่าแต่ละแห่ง ซึ่งสอดคล้องกับดอกรัก มารอด และอุทิศ กุฏอินทร์. (2552) ได้
กล่าวว่า มวลชีวภาพเหนือพืน้ดินและปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าแต่ละประเภทขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ 
เช่น ความหนาแน่นและอตัราการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงปริมาณน า้ฝน สมบตัิของดิน และการรบกวน เป็น
ต้น  
 
ตารางที่  2  ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดินของไม้ต้นในป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ 

อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย 

ส่วนของพืช 
ปริมาณมวลชีวภาพ (กก.) ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน (กก.) สดัส่วน 

ร้อยละ เฉล่ียต่อไร 990 ไร่ เฉล่ียต่อไร 990 ไร่ 

ล าต้น 18,309.71 18,126,609.37 8,605.56 8,519,506.41 79.89 

กิ่ง 3,989.37 3,949,467.48 1,875.00 1,856,249.71 17.41 

ใบ 620.46 614,264.81 291.62 288,704.46 2.71 

รวม 22,919.53 22,690,341.66 10,772.18 10,664,460.58 100.00 
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ตารางที่  3 มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดินของไม้ต้นรายชนิดในป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ 
(เรียงล าดบัจากมากไปน้อย) 

ล าดบั ชื่อพรรณไม้ 
มวลชวีภาพ (กิโลกรัมต่อไร่) ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน (กิโลกรัมต่อไร่) 

ล าต้น กิ่ง ใบ รวม ล าต้น 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 ติว้ขน 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 สมอพเิภก 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 เปล้าใหญ่ 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 ฮ้อยจัน่ 355.02 84.82 9.40 449.24 166.86 39.86 4.42 211.14 
15 มะกอกป่า 335.75 76.83 10.31 422.90 157.80 36.11 4.85 198.76 
16 ตบัเตา่ต้น 274.40 57.10 10.33 341.83 128.97 26.84 4.86 160.66 
17 ข้าวสาร 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 ตมูกาขาว 176.86 39.87 5.74 222.47 83.13 18.74 2.70 104.56 
21 มะกอกเกลือ้น 158.01 33.31 5.82 197.14 74.27 15.65 2.74 92.66 
22 กระพีน้างนวล 157.43 28.10 6.70 192.23 73.99 13.21 3.15 90.35 
23 โมกมนั 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 ตะคร า้ 119.90 25.96 4.26 150.12 56.35 12.20 2.00 70.56 
27 กระพีเ้ขาควาย 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 ก้าว 80.94 16.10 3.21 100.25 38.04 7.57 1.51 47.12 
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ล าดบั ชื่อพรรณไม้ 
มวลชวีภาพ (กิโลกรัมต่อไร่) ปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน (กิโลกรัมต่อไร่) 

ล าต้น กิ่ง ใบ รวม ล าต้น กิ่ง ใบ รวม 
30 กุ๊ก 78.86 14.27 3.35 96.48 37.06 6.71 1.57 45.35 
31 สารภีป่า 78.43 14.65 3.27 96.36 36.86 6.89 1.54 45.29 
32 ตะแบกเกรียบ 77.88 15.63 3.06 96.57 36.60 7.35 1.44 45.39 
33 แคหวัหม ู 76.93 14.21 3.19 94.34 36.16 6.68 1.50 44.34 
34 กระโดน 66.74 13.59 2.60 82.93 31.37 6.39 1.22 38.98 
35 กางหลวง 63.24 12.81 2.49 78.54 29.72 6.02 1.17 36.91 
36 มะขามป้อม 57.53 11.26 2.32 71.11 27.04 5.29 1.09 33.42 
37 พระเจ้าร้อยท่า 52.19 9.83 2.17 64.19 24.53 4.62 1.02 30.17 
38 โลด 46.12 8.06 1.98 56.17 21.68 3.79 0.93 26.40 
39 ส้มกบ 34.61 6.58 1.43 42.62 16.27 3.09 0.67 20.03 
40 ก าพี ้ 34.14 6.10 1.46 41.70 16.05 2.87 0.68 19.60 
41 ค ามอกหลวง 24.77 4.26 1.07 30.10 11.64 2.00 0.50 14.15 
42 ปอขาว 24.15 4.12 1.05 29.32 11.35 1.94 0.49 13.78 
43 กระเจยีน 23.07 3.76 1.01 27.83 10.84 1.77 0.47 13.08 
44 มนัปลา 19.80 3.56 0.84 24.20 9.31 1.67 0.40 11.38 
45 เน่าใน 19.21 3.20 0.84 23.25 9.03 1.50 0.39 10.93 
46 กระทุ่มเนิน 14.21 2.46 0.61 17.29 6.68 1.16 0.29 8.12 
47 สะบนังาป่า 10.19 1.61 0.45 12.25 4.79 0.75 0.21 5.76 

48 มะมว่งหวัแมงวนั 6.92 1.11 0.30 8.34 3.25 0.52 0.14 3.92 
49 ติว้เกลีย้ง 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 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาความหลากชนิดและความสามารถในการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ดินของไม้ต้นในพืน้ที่

ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย มีพืน้ที่ทัง้หมด 990 ไร่ มี
ลกัษณะเป็นป่าเบญจพรรณผสมเต็งรัง พบว่า มีความหลากชนิดของไม้ต้น 26 วงศ์ 41 สกุล 49 ชนิด วงศ์ที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ FABACEAE พบจ านวน 5 ชนิด คือ ก าพี(้Dalbergia ovata Graham ex Benth.var. ovata) 
กางหลวง (Albizia chinensis (Osbeck) Merr.) ประดู่  (Pterocarpus macrocarpus Kurz) กระพีน้างนวล 
(Dalbergia cana Graham ex Kurz) และกระพีเ้ขาควาย(Dalbergia cultrata Graham.) รองลงมาคือ วงศ์ 
DIPTEROCARPACEAE แ ล ะ ว ง ศ์  PHYLLANTHACEAE พ บ จ า น ว น  4  ช นิ ด  ไ ม้ ต้ น ที่ พ บ ใน ว ง ศ์ 
DIPTEROCARPACEAE คือ  เต็ง (Shorea obtusa  Wall. ex Blume) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus 
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Roxb.) รัง (Shorea siamensis Miq.) และเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.)  และไม้ต้นที่พบในวงศ์ 
PHYLLANTHACEAE ได้แก่ มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) โลด (Aporosavillosa (Wall. ex Lindl.) 
Baill.)  มันปลา (Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz) และข้าวสาร (phyllanthus columnaris 
Müll.Arg.) และวงศ์ MALVACEAE  พบไม้ต้นจ านวน 3 ชนิด คือ ยาบใบยาว (Colona flagrocarpa (C. B. 
Clarke) Craib) ปอขาว (Sterculia pexa Pierre) ลาย (Microcos paniculata L.) มีปริมาณมวลชีวภาพเฉล่ีย 
22,919.53 กิโลกรัม/ไร่  มีปริมาณมวลชีวภาพของพืน้ที่ป่าทัง้หมดเท่ากบั 22,690,341.66 กิโลกรัม จึงมีปริมาณ
การกักเก็บคาร์บอนเฉล่ีย 10,772.18 กิโลกรัม/ไร่  และมีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนของพืน้ที่ป่าทัง้หมดเท่ากับ 
10,664,460.58 กิโลกรัม  โดยมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสะสมอยู่ในส่วนของล าต้นมากที่สดุ 
คิดเป็นร้อยละ 79.89  รองลงมาคือ กิ่ง และใบ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.41 และ 2.71  ตามล าดบั ชนิดของไม้
ต้นที่มีการกักเก็บคาร์บอนมากที่สุด คือ พบว่า เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.) มีปริมาณการกัก
เก็ บคา ร์บอนได้ เท่ ากับ  2,406.32 กิ โลก รัม /ไร่   รองลงมา คื อ  ติ ว้ขน (Cratoxylumformosum (Jacq.) 
Benth.&Hook.f.ex Dyer subsp.Pruniflorum (Kurz) Gogelein) (956.73 กิโลกรัม/ไร่)  ประดู่  (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) (802.88 กิโลกรัม/ไร่) และทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) ( 800.04กิโลกรัม/ไร่ ) 
 จากผลการศึกษาครัง้นีม้ีข้อเสนอแนะ คือ  ควรมีการเก็บข้อมูลในแปลงตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในระยะยาว และเป็นข้อมลูในการวางแผนการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟิลเตรชนั (เช่น การก าจัดและการลดลงของฟลกัซ์) 
ของสารละลายเหล็กในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารละลายเหล็กต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน
โดยใช้ชุดการทดลองแบบตายตัวที่อุณหภูมิห้อง เยื่อกรองอะโรมาติกโพลีเอมายด์แบบ NF-90 ถูกน ามาใช้
ทดสอบเพื่อหาผลของคุณลักษณะทางเคมีต่อการอุดตันของกระบวนการนาโนฟิลเตรชนัของสารละลายเหล็ก 
(ได้แก่ FeSO4, FeCl2 และ Fe(NO3)2) ควบคุมความเข้มข้นของสารละลายที่ 20 mg/L ทดสอบกับพีเอช 4-5 
ความแรงประจุ 0.01 M ในรูป NaCl ผลการศึกษาพบว่าการลดลงของฟลักซ์ขึน้อยู่กับค่าพีเอช ฟลักซ์ของ
สารละลายที่ค่าพีเอชสูงให้ค่าการลดลงของฟลักซ์มากกว่าสารละลายที่มีค่าพีเอชต ่ากว่า ขณะที่ค่าการก าจดั
ของสารละลายเหล็กให้ค่าสงูขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากค่าพีเอชที่ต ่าท าให้เพิ่มโปรตอนบนผิวของเยื่อกรองส่งผลต่อ
การลดชัน้ความหนาภายในผิวของเยื่อกรอง ท าให้ความเข้มข้นของเหล็กผ่านผิวของเยื่อกรองมากขึน้ ผลการ
ทดลองแสดงถึงการก าจัดและการลดลงของฟลักซ์ของกระบวนการนาโนฟิลเตรชนัสารละลายเหล็กขึน้อยู่กับ
คณุสมบตัิสารละลายพีเอช รวมทัง้ความเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะทัง้ทางกายภาพและเคมีในกระบวนการกรอง   

 
ค าส าคัญ: การลดลงของฟลกัซ์; การอดุตนั; เหล็ก; นาโนฟิลเตรชนั; การก าจดั 
 

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+, CO3

2−, SO4
2−, and PO4

3−). 
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.SiO2, NO3

− , Mn++, and 
humic acid). They showed that membrane fouling was caused by the interactions between the 
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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. FeSO4, 
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 ,  f lux 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: 

                A

Q
PLJ

p

pv =−= )( 
      (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:  

100)1(% −=
i

p

C

C
R

                     (2) 

        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 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 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 98.97-
99.74 %, 99.76-99.91 % and 99.93-99.98 % while low solution pH exhibited lower rejection about 98.23-
98.87 %, 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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         (a) 

 
      (b) 

 
      (c) 

Figure 2 Effect of solution pH on flux decline; (a) FeSO4 (b) FeCl2 and (c) Fe(NO3)2 
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      (b) 

 
        (c) 

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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บทคดัย่อ   

งานวิจัยเร่ืองนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติในอาคารจัดเก็บวัตถุ
ของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ และเพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบระบบป้องกันอคัคีภยัที่เหมาะสมกับ
อาคารจดัเก็บวตัถขุองเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ โดยมีวิธีวิจยัคือ   รวบรวมข้อมลูและศกึษาวิธีการออกแบบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยและด าเนินการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและสรุปผลวิจารณ์ผลจากการออกแบบ
ให้กบับริษัทในการท าการตรวจสอบการติดตัง้และปรับปรุงของอาคารเก็บแอลกอฮอล์และมีขอบเขตงานวิจยัคือ
งานวิจยันีศ้ึกษาเฉพาะอาคารเก็บสารไวไฟท่ีเป็นแอลกอฮอล์เท่านัน้ การออกแบบระบบดบัเพลิงจะออกแบบยึด
หลักตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีการแบ่ง Design Area เป็น 2 กรณี โดยแต่ละกรณีมีการ
ออกแบบ 3 ส่วนคือสปริงเกอร์ Dike protection  Surface application กรณีที่ 1 คิดจากพืน้ที่ที่ไกลที่สุด และ
กรณีที่ 2 คิดจากการค านึงถึงพืน้ที่ที่อนัตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สดุ โดยทัง้ 2 กรณี ใช้ระบบหวักระจายน า้ผสม
โฟมดับเพลิงติดตัง้ที่ฝ้าเพดานโดยเลือกใช้สปริงเกอร์แบบหัวคว ่า (Pendent) ประเภท Standard Spray 
Sprinkler มีค่า K-11.2 จากการค านวณออกแบบ มีจ านวนท่อย่อย 6 เส้น แต่ละเส้นมีสปริงเกอร์จ านวน 10 หวั 
น า้ยาโฟมที่ใช้คือ  AR-AFFF (Alcohol Resistance Aqueous Film-Forming Foam) ชนิด 3% โดยกรณีที่  1 
อตัราการไหลต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน คือ  1,562.99 gpm ใช้น า้ยาโฟมปริมาณ 2,790 แกลลอน และใช้น า้ 
466 ลบ.ม. และกรณีที่ 2 ระบบมีอัตราการจ่ายโฟม 1,562.99 gpm ใช้น า้ยาโฟมปริมาณ 2,874.78 แกลลอน 
และใช้น า้ 486 ลบ.ม. 
 
ค าส าคัญ:  ของเหลวไวไฟ; ระบบป้องกนัอคัคีภยั; ระบบดบัเพลิงโฟม; พืน้ทีอ่อกแบบ  
  

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 

 
บทน า 

 การจดัเก็บวัตถุของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการเก็บภายในอาคาร 
ซึง่ท าให้พืน้ท่ีในอาคารเป็นพืน้ท่ีเส่ียงสงูในการเกิดเพลิงไหม้ หากมีเหตกุารณ์เพลิงไหม้เกิดขึน้อาคารและบริเวณ
รอบของอาการที่จดัเก็บจะท าให้เกิดความเสียหายกระจายเป็นวงกว้าง อาคารที่จดัเก็บของเหลวไวไฟประเภท
แอลกอฮอล์จึงจ าเป็นต้องมีระบบการดบัเพลิงอตัโนมตัิที่ออกแบบและติดตัง้ให้เหมาะสม ซึ่งการออกแบบระบบ
และติดตัง้ที่เหมาะสมกับอาคารที่จัดเก็บของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ช่วยลดความเส่ียงและโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ โดยในปัจจุบันอาคารที่จัดเก็บของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์จะมีการ
ออกแบบตามมาตรฐานที่ถูกใช้ ในการออกแบบระบบดับ เพลิง คือ NFPA (National Fire Protection 
Association) 

งานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี ้จึงน าทฤษฎีของวิศวกรรมการป้องกันอคัคีภัยมาศึกษาและออกแบบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีเหมาะสมและให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน คือ 
ระบบหัวกระจายโฟมผสมน า้ดับเพลิงอัตโนมัติ  ระบบSurface application และระบบ Dike protection ใน
อาคารจัดเก็บวัตถุของเหลวไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ โดยที่ระบบดับเพลิงสามารถจ่ายสารดับเพลิงได้ตาม
ต้องการและมีปริมาณการส ารองสารดับเพลิงที่ถูกต้องในกรณีที่เลวร้ายที่สดุและระบบการท างานยงัท างานได้
โดยปกติ โดยข้อมลูจากการศกึษาในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันางานด้านวิศวกรรมความปลอดภยั
และในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาการออกแบบระบบดับเพ ลิงอัตโนมัติในอาคารจัดเก็บวัตถุของเหลวไวไฟ  ประเภท
แอลกอฮอล์ และเสนอแนวทางในการออกแบบระบบป้องกันอคัคีภยัที่เหมาะสมกับอาคาร จดัเก็บวตัถขุองเหลว
ไวไฟประเภทแอลกอฮอล์ในกรณีเลวร้ายที่สดุ  
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การตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นวรรณกรรมใช้ในการศึกษาโดยมี

ประเด็นการค้นคว้าเป็นดงัต่อไปนี ้หลกัการและวิธีการออกแบบระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ระบบโฟมดบัเพลิง (Foam Fire Extinguishing System) 
ประเภทของโฟมดับเพลิง (Fire Fighting Foam) โฟมดับเพลิงจะมีคุณสมบัติในการสร้างฟองโฟม 

(Finished Foam) และมีบทบาทของการเคลือบผิวจะแยกเชือ้เพลิงออกจากเปลวไฟกัน้การรับอากาศเข้าสู่
กระบวนการเผาไหม้ท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้พืน้ผิวของเชือ้เพลิงเย็นลง 

อัตราส่วนการขยายตัวของโฟมค านวณโดยการวัดปริมาตรของโฟมที่เกิดขึน้หลังจากที่เติมน า้และ
อากาศแล้วเปรียบเทียบกบัปริมาตรของโฟมที่ใช้น า้ยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) ที่ยงัไม่ได้มีการผสมกับ
น า้และอากาศเพื่อการใช้งานโดยน า้ยาโฟมเข้มข้นสามารถแบ่งได้เป็นประเภทดงัต่อไปนี ้  

1. โฟมโปรตีน (Protein Foam) มีสารเติมแต่งโปรตีนสตัว์ การใช้โฟมโปรตีนอาจมีประสิทธิภาพส าหรับ
การดบัเพลิงของไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ก่อตวัเป็นฟิล์มบนพืน้ผิวของเชือ้เพลิงและสามารถดดูซบัเชือ้เพลิงบางส่วน
ลงในโฟมซึง่อาจท าให้โฟมเกิดความล้มเหลวในการรักษาการลอยตวัคลมุเหนือเชือ้เพลิง  

2. ฟลอูอโรโพรพินโฟม (Fluoroprotein Foam) เป็นโฟมโปรตีนที่มีสารเติมแต่งฟลอูอโรเคมีท าให้การ
ไหลของโฟมมีความสะดวกมากขึน้ด้วยความต้านทานต่อการดดูซบัของเชือ้เพลิง โฟมฟลอูอโรโพรพินฟิล์มขึน้รูป 
(FFFP) นัน้มีประสิทธิภาพมากกว่าโฟมฟลูออโรโปรตีนในการใช้งานที่มีส่ิงกีดขวางระหว่างฟิล์มกับโฟมและ
เชือ้เพลิง  

3. Aqueous Film-Forming Foam (AFFF) เป็นโฟมสงัเคราะห์ที่ท าการเคลือบของเหลวที่ติดไฟได้มาก
ที่สดุเนื่องจากความสามารถในการสร้างฟิล์มที่มนี า้บางๆที่แยกโฟมออกจากเชือ้เพลิงช่วยเพิ่มความสามารถของ
โฟมในการเคลือบ เป็นโฟมทางเลือกส าหรับการป้องกันอคัคีภยัของเคร่ืองบินส่วนใหญ่พร้อมใช้งานและเป็นที่
นิยมใช้ ส าหรับการใช้งานของของเหลวไวไฟและติดไฟได้  

4. โฟมที่ทนแอลกอฮอล์ (Alcohol-Resistant Foam) ใช้ส าหรับป้องกนัการจดุไฟติดไฟจากแอลกอฮอล์ 
โฟมประเภท ARC มีเมื่อโฟมชนิดนีถู้กฉีดเข้าไปที่เชือ้เพลิงก่อให้เกิดเมมเบรนระหว่างโฟมกับเชือ้เพลิงเพื่ อกัน
ไม่ให้เชือ้เพลิงสมัผสักับอากาศได้  5.  โฟมเคมีขึน้อยู่กับการเร่ิมต้นของปฏิกิริยาเคมีภายในสารละลายโฟมเพื่อ
สร้างฟองอากาศในโฟม โฟมเหล่านีล้้าสมัยเมื่อมีการแนะน า AFFF และฟลูออโรโปรตีน (สหโชค สกุลเผือก, 
2560, น.19-20) 

ปฏิกิริยาของโฟมดับเพลิงคือการลดอุณหภูมิที่ผิวของเชือ้เพลิงเหลวให้ต ่ากว่าอุณหภูมิของจุดติดไฟ 
(ignition point) จึงสามารถลดอุณหภูมิของไอเชือ้เพลิงที่เกิดขึน้ท าให้เกิดแนวขวางกัน้เชิงกายภาพระหว่างผิว
เชือ้เพลิงเหลวและอากาศ ก าจดัก๊าซออกซิเจน หรือท าให้ก๊าซออกซิเจนเจือจางจากอากาศบริเวณรอบ ๆ เปลว
ไฟ เจือจางปริมาณเชือ้เพลิงเหลวด้วยสารเฉ่ือย ลดปริมาณของอนุมลูอิสระที่ท าให้เกิดการเผาไหม้ (Gagnon, 
1998, p.36) 
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ภาพที่ 1  ปฏิกิริยาของโฟมดบัเพลิงกบัเชือ้เพลิง 

ที่มา: Design of special hazard & fire alarm systems Robert M.Gagnon 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

 1. งานวจิยันีศ้กึษาเฉพาะอาคารเก็บสารไวไฟท่ีเป็นแอลกอฮอล์เทา่นัน้ 
2. ศกึษาเฉพาะระบบดบัเพลิงทีใ่ช้ในการวจิยั คือ ระบบน า้ผสมโฟม   
3. ศกึษาเฉพาะมาตรฐานป้องกนั อคัคีภยัของ NFPA (National Fire Protection Association) 

ทัง้หมด 4 ฉบบัคือ  
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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ 
เพือ่ให้ทราบถึงการออกแบบอาคารท่ีถกูต้องตามหลกัวิศวกรรมและถกูต้องตามมาตรฐาน National 

Fire Protection Association และสามารถเสนอข้อดี – ข้อเสียของระบบป้องกนัอคัคีภยัแต่ละระบบในพืน้ท่ี
เดียวกนัได้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย   

กระบวนการและวิธีการศึกษา   
ในการศกึษานีเ้ป็นการศกึษาการออกแบบระบบดบัเพลิงอตัโนมตัอิาคารเก็บแอลกอฮอล์ โดยมีวธีิ 

การศกึษาดงันี ้ 
1. รวบรวมข้อมลูของอาคารเก็บแอลกอฮอล์   
2. ศกึษา NFPA และ มาตรฐาน วสท. 
3. ก าหนดคา่ปัจจยัคา่ตา่งๆ ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ   
4. น าปัจจยัที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบ  
5. สรุปผลและวิจารณ์ โดยจะท าการสรุปผลจากการออกแบบให้กบับริษัทในการท าการตรวจสอบการ

ติดตัง้และปรับปรุง 
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หลักวิเคราะห์และออกแบบระบบดับเพลิงอตัโนมัติโดยใช้โฟม 
ระบบดบัเพลิงในอาคารเก็บแอลกอฮอล์จะมกีรณีที่ศกึษาอยู่ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 คิดจากพืน้ท่ีที่ไกล

ที่สดุและกรณีที ่2 คิดจากการค านึงถึงพืน้ท่ีที่อนัตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สดุโดยแต่ละกรณีจะมีการค านวณ 3 
ส่วน ดงันี ้
ระบบดับเพลิงโดยใช้สปริงเกอร์  

จะต้องมีการฉีดน า้ผสมโฟมที่ปริมาณ ไม่น้อยกว่า 0.4 gpm/ft2 โดยพืน้ที่ที่ใช้ออกแบบการค านวณ 
3,000 ft2 และพืน้ท่ีป้องกนัของหวักระจายน า้ผสมโฟมดบัเพลิง ต้องไม่เกิน 100 ft2 จากนัน้ค านวณหา 
1. อตัราการการไหลที่หวักระจายน า้ดบัเพลิงทีม่ีความต้องการน า้มากที่สดุหรือหวัที่ไกลท่ีสดุ ดงัแสดงในสมการ
ที่ 1  

Q = As x d  ...................... (1) 
 

Q = อตัราการไหลน า้ผสมโฟม (gpm), As = พืน้ท่ีครอบคลมุของหวักระจายน า้ผสมโฟมดบัเพลิง 1 หวั 
(ft2), d = ค่าความหนาแน่น (gpm/ ft2) 
 
2. ความดนัต ่าสดุที่หวักระจายน า้ดบัเพลิงที่ไกลท่ีสดุดงัแสดงในสมการท่ี 2 

 

...................... (2) 
 

P = แรงดนัน า้ผสมโฟม (psi), Q = อตัราการไหลน า้ผสมโฟม (gpm), K = discharge coefficient 
(gpm/sqrt(psi)) 
 
3. ค่าความเสียดทานในระบบท่อเพื่อหาคา่ความดนัและอตัราการไหลที่ต้องการใช้งานสามารถวิเคราะห์ ได้จาก
สมการ โดยใช้สตูร Hazen-William ดงัแสดงในสมการท่ี 3 
 

                                           ...................... (3) 
 

Pf = ความดนัสญูเสียในท่อ friction loss (psi/ft), Q = อตัราการไหล (gpm) C = friction 
coefficient, d = inside diameter (in), L = equivalent pipe length ความยาวของท่อ (ft) 

 
แรงดนัสญูเสียจากความสงูดงัแสดงในสมการท่ี 4 

Pe = 0.433 x h ...................... (4) 
Pe = ความดนัสญูเสียเนือ่งจากความสงู (psi), h = ความสงู (ft) 
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การออกแบบระบบ Surface application 
1. ค านวณพืน้ท่ีผิวของเชือ้เพลิงในถงั  

A= π r 2 
A = พืน้ท่ีผิวของถงั , r = รัศมีของถงั  

 
2. ก าหนดอตัราการใช้งาน 0.15 gpm/ft2 และเวลาทีใ่ช้ในการพ่นพืน้ผิวเชือ้เพลิงในถงั 55 นาที  
3. ค านวณอตัราการจา่ยโฟมและปริมาณโฟม (Discharge rate and foam concentrate quantity)  

D = (A) x R)  
Q = (A) x (R) x (T) x (%) 
 

Q = ปริมาณโฟมเข้มข้น (gallon), D = อตัราการไหลของโฟม (gpm), A = พืน้ท่ีผิวของเชือ้เพลิงในถัง 
R = อตัราการใช้งาน, T = เวลาที่จ่ายโฟม, % = เปอร์เซ็นต์ส าหรับโฟมที่เลือกทัง้ 1%, 3% หรือ 6%  

 
4. ก าหนดจ านวนอปุกรณ์กระจายฟองแบบคงที่โดยที่ถงัเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.8 ให้มีจดุจ่าย 1 จดุ            
5. ก าหนดปริมาณโฟเส้นท่อเสริมท่อ hose 
6. ค านวณปริมาณโฟม 

Ds = (N) x (50 gpm) 
Qs = (N) x (50 gpm) x (Ts) x (%) 

 
Ds = อตัราการจ่ายโฟมเพิ่มเติม (gpm), Qs = ปริมาณโฟมเข้มข้นเสริม (แกลลอน), N = จ านวนสาย

ท่อ, Ts = เวลาที่ท่อระบาย, % = เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นแสดงเป็นทศนิยม, 50 gpm = ความต้องการขัน้ต ่า (ต่อ 
hose line) 

 
การออกแบบระบบ Dike protection 
1. ค านวณหาพืน้ท่ีเขื่อนกัน้ A = (dike length) x (dike width)   
2. ก าหนดอตัราการใช้งานและเวลาการจ่าย  
      อตัราการใช้งาน (D) = 0.10 gpm / ตารางฟตุส าหรับจดุจ่ายคงที่  
      เวลาปล่อย       (T)  = 30 นาที  ส าหรับของเหลวไวไฟ(จดุวาบไฟต ่ากว่า 100 ° F)       
3. ค านวณอตัราการจา่ยโฟมและปริมาณโฟม (Discharge rate and foam concentrate     
    quantity)  

D = (A) x (R)    
Q = (A) x (R) x (T) x (%)  

Q = ปริมาณโฟมเข้มข้น (gallon), D = อตัราการไหลของโฟม (gpm), A = พืน้ที่ผิวของถงั, R = อตัรา
การใช้งาน, T = เวลาที่จ่ายโฟม, %= เปอร์เซ็นต์ส าหรับโฟมที่เลือกทัง้ 1%, 3% หรือ 6%  
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4. ก าหนดจ านวนอปุกรณ์การจ่ายโฟม  
N = (2L+2W)/30  

 
N = จ านวนอปุกรณ์, L = ความยาวของเขื่อน, W = ความกว้างของเขื่อน 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

จากผลวิเคราะห์งานวิจยันีต้้องศึกษาพืน้ที่การวิเคราะห์ออกแบบ (design area) เป็น      2 กรณี เพื่อ
หากรณีที่เลวร้ายที่สุด (worst case) ว่าหากเกิดเพลิงไหม้กรณีใดจะต้องการน า้มากที่สุดโดย กรณีที่ 1 จะให้
พืน้ที่ design area เลือกจากหัวสปริงเกอร์จุดที่อยู่ไกลจากป๊ัมดับเพลิงมากที่สุด และกรณีที่  2  จะให้พืน้ที่ 
design area เลือกจากจดุที่มีพืน้ท่ีทีอ่นัตรายมากที่สดุ 
กรณีที่ 1 คิดจากพืน้ที่ที่ไกลที่สุด                              กรณีที่ 2 คดิจากพืน้ที่อนัตรายที่สุด(ครอบคลุม    
                                                                               ถังใบใหญ่สุด) 

  
 

ภาพที่ 2  ภาพแสดงพืน้ท่ีการออกแบบทัง้ 2 กรณี 
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จากการวิเคราะห์ทัง้กรณีที่1 พืน้ท่ี design area เลือกจากหวัสปิงเกอร์จดุที่อยูไ่กลจากป๊ัมดบัเพลิงมาก
ที่สดุ และกรณีที่2 จะให้พืน้ท่ี design area เลือกจากจดุที่มีพืน้ที่ท่ีอนัตรายมากที่สดุ ผู้ศกึษาท าการเปรียบเทียบ
ระบบดับเพลิงทัง้ 3 ระบบคือระบบ สปริงเกอร์ ระบบ Surface application และระบบ Dike protection 
เนื่องจากว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับการออกแบบส าหรับอาคารเก็บสารไวไฟประเภทแอลกอฮอล์และสามารถ
แสดงการวิเคราะห์ได้ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางตวัอยา่งการวเิคราะห์การออกแบบทัง้ 3 ระบบ 

 กรณีที่1 คิดจากพืน้ที่ที่ไกลที่สุด กรณีที่ 2 คิดจากพืน้ที่อนัตรายที่สุด
(ครอบคลุมถังใบใหญ่สุด) 

1. ระบบหัว
กระจายน า้
ผสมโฟม

ดับเพลงิ (สปิง
เกอร์) 

 
 
 
 
 

 

1. เร่ิมจากจดุที่ 1(หวัสปริงเกอร์ที่ 1)  
อตัราการไหล Q = As x d 
                     Q = 36.73 gpm 

ความดนัท่ีต้องการ  

P = 10.75 psi 

1. เร่ิมจากจดุที่ 4 (หวัสปริงเกอร์ที่ 4) 
อตัราการไหล Q = As x d 
                     Q = 36.73 gpm 

ความดนัท่ีต้องการ  

P =10.75 psi 
2. เร่ิมจากหวัสปริงเกอร์ที ่1 ไปจดุที่ 2 ใช้
ท่อขนาด 1-1/2 นิว้   
เส้นผ่าศนูย์กลางในท่อ 1.610 นิว้ 
สมัประสิทธ์ิความขรุขระของท่อ 120 
มีความยาวตามแนวเส้นท่อ 10.3 ฟตุ 
มีความยาวจากหวัสปริงเกอร์ไปท่อย่อย 
0.5 ฟตุข้องอ 90 - 1 ตวั มคีวามยาว
เทียบเทา่ 4 ฟตุ 
ดงันัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟตุ 

 
Pf = 0.74 psi 
Pe = 0.433 x h = -0.22 psi 
ความดนัสญูเสียโดยรวม  
10.75 + 0.74 - 0.22 = 11.27              

2. เร่ิมจากหวัสปริงเกอร์ที่ 4 ไปจดุที่ 5 
ใช้ท่อขนาด 1-1/2 นิว้   
เส้นผ่าศนูย์กลางในท่อ 1.610 นิว้ 
สมัประสิทธ์ิความขรุขระของท่อ 120 
มีความยาวตามแนวเส้นท่อ 10.3 ฟตุ 
มีความยาวจากหวัสปริงเกอร์ไปท่อย่อย 0.5
ฟุต ข้องอ 90 - 1 ตัว มีความยาวเทียบเท่า 
4 ฟตุ 
ดงันัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟตุ 

 
Pf = 0.74 psi 
Pe = 0.433 x h = -0.22 psi 
ความดนัสญูเสียโดยรวม  
10.75 + 0.74 - 0.22 = 11.27 

3. กระบวนการนีจ้ะถูกวิเคราะห์ต่อเนื่อง
ไปยงัจดุต่างๆ ของพืน้ท่ีที่ออกแบบ 

3. กระบวนการนีจ้ะถูกวิเคราะห์ต่อเนื่องไป
ยงัจดุต่างๆ ของพืน้ท่ีที่ออกแบบ 

4. การวิเคราะห์มาถึงจุดที่ 7 ไปจุด  A ใช้
ท่อขนาด 4 นิว้   
เส้นผ่าศนูย์กลางในท่อ 4.026 นิว้ 

4. การวิเคราะห์มาถึงจุดที่ 10 ไปจุด A ใช้
ท่อขนาด 4 นิว้   
เส้นผ่าศนูย์กลางในท่อ 4.026 นิว้ 
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 กรณีที่1 คิดจากพืน้ที่ที่ไกลที่สุด กรณีที่ 2 คิดจากพืน้ที่อนัตรายที่สุด
(ครอบคลุมถังใบใหญ่สุด) 

สมัประสิทธ์ิความขรุขระของท่อ 120 
มีความยาวตามแนวเส้นท่อ36.05ฟตุ 
ข้อต่อตวั Tee 1 ตัว มีความยาวเทียบเท่า 
20 ฟตุ 
ดงันัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟตุ 

 
Pf = 1.04 psi 
Pe = 0.433 x h = 0 
ความดนัสญูเสียโดยรวม  
P6-7 + 1.04 + 0 = 16.53 psi 
Q 7-A = Q6-7 + Q7  = 241.26 gpm 

สมัประสิทธ์ิความขรุขระของท่อ 120 
มีความยาวตามแนวเส้นท่อ 5.15 ฟตุ 
ข้อต่อตัว Tee 1 ตัว มีความยาวเทียบเท่า 
20 ฟตุ 
ดงันัน้ ความยาวเทียบเท่ารวม 14.8 ฟตุ 

 
Pf = 0.47  psi 
Pe = 0.433 x h = 0 
ความดนัสญูเสียโดยรวม  
P6-7 + 0.47 - 0.22 = 15.95 psi 
Q 7-A = Q6-7 + Q7 = 241.26 gpm 

5. กระบวนการนีจ้ะถูกวิเคราะห์ต่อเนื่อง
ไปยงัจดุต่างๆของพืน้ท่ีที่ออกแบบไปจนถงึ
จุดท่อเมนน า้ดับเพลิงอัตราการไหลและ
แรงดนัท่ีต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน  
คือ  1,219.58  gpm ที่ 27.47 psi 
ปริมาณน า้ยาโฟม AR-AFFF 3% ในเวลา 
90 นาที ใช้น า้ยาโฟม   
0.03x1,219.58x 90 = 2392.87 แกลลอน  
ปริมาณน า้ที่ใช้ = 415 ลบ.ม.  

5. กระบวนการนีจ้ะถูกวิเคราะห์ต่อเนื่องไป
ยงัจุดต่างๆของพืน้ที่ที่ออกแบบไปจนถึงจุด
ท่อเมนน า้ดบัเพลิงอตัราการไหลและแรงดนั
ที่ต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน  
คือ  1,220.04  gpm ที่ 26.89 psi 
ปริมาณน า้ยาโฟม AR-AFFF 3% ในเวลา 
90 นาที ใช้น า้ยาโฟม   
0.03x1,220.04 x 90  = 2394.10 แกลลอน 
ปริมาณน า้ที่ใช้ = 425 ลบ.ม. 

2.ระบบ 
Surface 

application 
 
 
 
 
 

 

1.พืน้ท่ีครอบคลมุถงั 8 ใบ 
A = 449.4 ft2 

1.พืน้ท่ีครอบคลมุถงั  13 ถงั 
A = 787 ft2 

2. อตัราการไหลของโฟม (gpm)  
D = (A) x (R) 
   = 449.4 x 0.15 
   = 67.41 gpm 

2. อตัราการไหลของโฟม (gpm)  
D = (A) x (R) 
   = 787 x 0.15 
   = 118.05 gpm 

3. ปริมาณโฟมเข้มข้น (gallon)  
Q = (A) x (R) x (T) x (%) 
   = 111.26 x 0.15 x 55 x0.03 
   = 111.23 gallon 

3. ปริมาณโฟมเข้มข้น (gallon)  
Q = (A) x (R) x (T) x (%) 
   = 178.78 x 0.15 x 55 x0.03 
   = 194.78 gallon  
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 กรณีที่1 คิดจากพืน้ที่ที่ไกลที่สุด กรณีที่ 2 คิดจากพืน้ที่อนัตรายที่สุด
(ครอบคลุมถังใบใหญ่สุด) 

4.เส้นท่อเสริม (hose line) ก าหนด 50 gpm 
   อตัราการจา่ยโฟมเพิม่เติม (gpm) 
   Ds = (N) x (50 gpm)  = 1 x 50  = 50 gpm 
5.เส้นท่อเสริม (hose line) ก าหนด 50 gpm 
   ปริมาณโฟมเข้มข้นเสริม 55 นาที 
   Qs = (N) x (50 gpm) x (Ts) x (%) = 1 x50 x 55 x 0.03 = 82.5 gallon 

3.ระบบ   Dike 
protection 

1. พืน้ท่ีเขื่อนกัน้A = (dike length) x (dike width) A=2260 ตารางเมตร 
2. อตัราการไหลของโฟม (gpm)  
    D = (A) x (R)  = 2,260 x 0.10 = 226 gpm 
3. ปริมาณโฟมเข้มข้น (gallon)  
    Q = (A) x (R) x (T) x (%)  = 2,260  x 0.1 x 30 x 0.03 =203.4 gallon 

 
จากการวิเคราะห์ระบบดบัเพลิงข้างต้น ซึง่มีการศึกษาทัง้ 2 กรณีซึ่งจะต่างกันตรงที่ Design Area ซึ่ง

จะส่งผลกับปริมาณน า้ที่ใช้ ปริมาณโฟมที่ใช้โดยกรณีที่ 1 เป็นพืน้ที่ที่ไกลที่สุด มีอัตราการจ่ายโฟม 1,562.99 
gpm ใช้น า้ยาโฟมปริมาณ 2,790 แกลลอน และใช้น า้ 466 ลบ.ม. และกรณีที่ 2 คิดจากการค านึงถึงพืน้ที่ที่
อันตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สุด ต้อง มีอัตราการจ่ายโฟม 1,562.99 gpm ใช้น า้ยาโฟมปริมาณ 2,874.78 
แกลลอน และใช้น า้ 486 ลบ.ม. ดังนัน้การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดจึงต้องใช้ปริมาณโฟมดับเพลิงและน า้ที่
น ามาผสมโฟมในการคิดที่กรณีที่ 2 คือ คิดจากพืน้ท่ีอนัตรายที่สดุ(ครอบคลมุถงัใบท่ีใหญ่ที่สดุ)  

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

การศกึษาค้นคว้าการออกแบบระบบป้องกนัอคัคีภยัผู้วิจยัได้ตดัสินใจเลือกการออกแบบระบบดบัเพลิง
แบบน า้ผสมโฟมเนื่องจากสภาพการท างานท่ีสถานท่ีจริงเป็นอาคารท่ีมีระบบอากาศเชื่อมต่อกันทัง้อาคารและมี
ช่องเปิดอีกมากมายและประตูเป็นแบบบานเปิดปิดธรรมดาไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติท าให้ไม่เหมาะกับการ
ออกแบบโดยใช้ก๊าซดบัเพลิงอีกทัง้อาคารที่เก็บแอลกอฮอล์เป็นอาคารที่มีขนาดสูง 6 เมตร หากใช้ก๊าซต้องใช้
จ านวนมากท าให้ไม่คุ้มกบัทนุท่ีจะเสียไปจึงเลือกวิธีอื่นผู้วจิยัจงึได้เลือกใช้การดบัเพลิงด้วยน า้ผสมโฟมที่สามารถ
ดบัเพลิงที่สารตัง้ต้นเป็นแอลกอฮอล์ได้ดี ซึง่ผู้วิจยัได้สรุปผลการออกแบบไว้ดงันี ้

 ผู้ วิจัยได้ออกแบบระบบดับเพลิงน า้และโฟมไว้ด้วยกันทัง้หมด 3 ส่วน โดยพืน้ที่ Design Area จะ
แบ่งเป็น 2 กรณี  คือ  

     กรณีที่ 1. คิดจากพืน้ที่ที่ไกลที่สุด ใช้ระบบหัวกระจายน า้ผสมโฟมดับเพลิงติดตัง้ที่ฝ้าเพดาน
โดยเลือกใช้สปริงเกอร์แบบหัวคว ่า (Pendent) ประเภท Standard Spray Sprinkler มีค่า K-11.2 จากการ
ค านวณออกแบบ มีจ านวนท่อย่อย 6 เส้น แต่ละเส้นมีสปริงเกอร์จ านวน 10 หวั ท าให้ต้องใช้สปริงเกอร์จ านวน 
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60 หวั โดยอตัราการไหลและแรงดนัที่ต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน คือ 1,219.58  gpm ที่ 27.47  psi  โดยใช้น า้ยา
โฟมที่ จ านวน 841.5 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดน า้ยาโฟม 90 นาที ระบบ Dike protection การดับเพลิง
ภายในท านบกัน้ จาการค านวณออกแบบต้องมี หัวจ่ายแบบติดตัง้อยู่กับที่ ( fixed discharge outlets) ทัง้หมด 
13 หวัจ่าย โดยมีอตัราการจ่ายโฟมที่ 226 gpm ที่ปริมาณโฟมเข้มข้น 203.4 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดน า้ยา
โฟม 30 นาที ระบบ Surface application เป็นการฉีดลงไปในถังเก็บแอลกอฮอล์ให้เป็นฟิล์มไม่ให้แอลกอฮอล์
ผสมกับอากาศ จากการออกแบบก าหนดจ านวนอุปกรณ์กระจายฟองแบบคงที่  (minimum number of 
discharge outlet) ใช้อปุกรณ์ Foam chamber จ านวน 1 ชดุ โดยมีอตัราการจ่ายโฟมที่ 117.41 gpm ที่ปริมาณ
โฟมเข้มข้น 193.73 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดน า้ยาโฟม 55 นาที น า้ยาโฟมที่ใช้คือ AR-AFFF (Alcohol 
Resistance Aqueous Film-Forming Foam) ชนิด 3% ในกรณีที่  1 รวมทั ง้ 3 ระบบมีอัตราการจ่ายโฟม 
1,562.99 gpm ใช้น า้ยาโฟมปริมาณ  2,790 แกลลอน และใช้น า้ 466 ลบ.ม. 

     กรณีที่ 2. คิดจากการค านึงถึงพืน้ที่ที่อันตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สุด ใช้ระบบหวักระจายน า้
ผสมโฟมดับเพลิงติดตัง้ที่ฝ้าเพดานโดยเลือกใช้สปริงเกอร์แบบหัวคว ่า (Pendent) ประเภท Standard Spray 
Sprinkler มีค่า K-11.2 จากการค านวณออกแบบ มีจ านวนท่อย่อย 6 เส้น แต่ละเส้นมีสปริงเกอร์จ านวน 10 หวั 
ท าให้ต้องใช้สปริงเกอร์จ านวน 60 หัว โดยอตัราการไหลและแรงดันที่ต้องการ ณ ท่อส่งท่อเมน คือ  1,614.09   
gpm ที่ 27.47 psi  โดยใช้น า้ยาโฟมที่ จ านวน     2874.78 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดน า้ยาโฟม 90 นาที 
ระบบ Dike protection การดบัเพลิงภายในท านบกัน้ จาการค านวณออกแบบต้องมี หวัจ่ายแบบติดตัง้อยู่กับที่ 
(fixed discharge outlets) ทัง้หมด 13 หัวจ่าย โดยมีอัตราการจ่ายโฟมที่ 226  gpm ที่ปริมาณโฟมเข้มข้น          
203.4 แกลลอน ที่ระยะเวลาการฉีดน า้ยาโฟม 30 นาที ระบบ Surface application จากการออกแบบก าหนด
จ านวนอุปกรณ์กระจายฟองแบบคงที่ (minimum number of discharge outlet) ใช้อุปกรณ์ Foam chamber 
จ านวน 1 ชดุต่อถัง โดยมีอตัราการจ่ายโฟมที่ 168.05 gpm ที่ปริมาณโฟมเข้มข้น 277.78 แกลลอน ท่ีระยะเวลา
การฉีดน า้ยาโฟม 55 นาที น า้ยาโฟมที่ใช้คือ AR-AFFF (Alcohol Resistance Aqueous Film-Forming Foam) 
ชนิด 3% ในกรณีที่ 1 รวมทัง้ 3 ระบบมีอัตราการจ่ายโฟม 1,562.99  gpm ใช้น า้ยาโฟมปริมาณ 2,874.78 
แกลลอน และใช้น า้ 486 ลบ.ม. 

โดยสรุปแล้วในการออกแบบระบบดับเพลิงครัง้นีผู้้ วิจยัเห็นว่าการออกแบบระบบดับเพลิงการคิดใน
กรณีที่ 2 คิดจากการค านึงถึงพืน้ที่ที่อนัตรายมีแอลกอฮอล์มากที่สดุ ค่าที่ได้มาจะครอบคลมุมากกว่าการคิดใน
กรณีที่ 1. จดุไกลที่สดุ 
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                             ภาพที่ 3  ภาพแสดงพืน้ท่ีการออกแบบทัง้ 2 กรณี 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อลดระยะเวลาการประมาณราคา
ส าหรับการเสนอราคาในงานระบบระบายอากาศ จากการศกึษากระบวนการด าเนินงานพบว่าบริษัทตวัอย่างให้
ผู้ ที่มีประสบการณ์ด้านประมาณราคาเป็นคนด าเนินการในการประมาณราคา พบว่าใช้ระยะเวลาในการ
ประมาณราคาเป็นระยะเวลานาน จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษาและออกแบบ กระบวนการ
สร้างระบบจดัการฐานข้อมลูส าหรับการประมาณราคาในงานระบบระบายอากาศ โดยการพฒันาซอฟท์แวร์โดย
ใช้ภาษา PHP CodeIgniter framework และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการประเมินราคาต้นทุนด้วย MariaDB 
(My SQL) โดยโปรแกรมนีจ้ะเป็นในรูปแบบ Web Base Application ในการจดัเก็บข้อมลูเพื่อช่วยลดระยะเวลา
ในการประมาณราคาของ งานออกแบบระบบระบายอากาศ ผลจากการท าวิทยานิพนธ์นีช้่วยให้ผู้ประมาณราคา
ท างานได้สะดวกยิ่งขึน้ ส่งผลให้สามารถเก็บประวตัิการเสนอราคา ราคาวสัดุและบริการ ประเมินต้นทุนในการ
ด าเนินโครงการ รวมถึงลดระยะเวลาการประมาณราคาโดยเฉล่ีย 73% ของระยะเวลาในการด าเนินงานเดิม 
 
ค าส าคัญ: การประมาณราคา ,การจดัการฐานข้อมลู ,ระบบระบายอากาศ ,การออกแบบแอปพลิเคชนั 

 
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 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

243 

 

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 
 

บทน า 
การประมาณราคาส าหรับงานวิศวกรรมนับว่าเป็นเร่ืองยุ่งยากซบัซ้อน และใช้เวลามาก โดยทั่วไปงาน

ออกแบบทางด้านวิศวกรรมซึ่งจะต้องมีการประมาณราคาของอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่ อยู่ในแบบ โดย
จ าเป็นต้องใช้ข้อมลูจ านวนมากน ามาใช้ในการประเมิน โดยข้อมลูนัน้มากจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น จากข้อมลูซือ้ขาย
ในอดีต จากการติดต่อสอบถามราคากบัซพัพลายเออร์ การค้นหาข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต การประเมินราคาโดย
ผู้ รับเหมาช่วง เป็นต้น ซึง่การประเมินราคาเหล่าถ้าไม่มีข้อมลูที่จดัเก็บไว้อย่างเป็นระบบจะท าให้เสียเวลาที่ใช้ใน
ประเมินเป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัมีโอกาสที่ข้อมลูของต้นทุนจะผิดพลาดอีกด้วย ดงันัน้จากปัญหาเหล่านีจ้ึงได้มี
การพยายามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาช่วยในการจดัเก็บข้อมลู และประมาณราคาในแบบของงานด้าน
วิศวกรรม 

โดยท่ีระบบระบายอากาศเป็นระบบท่ีต้องมีการน าเอาอากาศบริสทุธ์ิจากภายนอก เข้ามาเติม ในบริเวณ
ที่ มีผู้อยู่อาศัยในปริมาณที่พอเพียง และมีการระบายอากาศเสีย (Exhaust) ออกไปทิง้เพื่อรักษาคุณภาพของ
อากาศภายในอาคาร ซึ่งในการประมาณราคานัน้จ าเป็นต้องอาศัยความเข้าในด้านการออกแบบระบบ และ
ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการท างาน เพราะไม่อย่างนัน้อาจท าให้การประมาณราคาผิดพลาดเป็นอย่างมาก เช่น การ
ออกแบบมากเกินความจ าเป็น จ้างงานคนที่มากเกินไป โดยที่สาเหตุเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการสูญเสียด้าน
เงินทนุ ความเชื่อมัน่จากลกูค้า และโอกาสในการเสนอราคา 

การเสนอราคาของบริษัทตัวอย่างนัน้โดยส่วนใหญ่เป็นการเสนอราคาแบบโครงการ (Project) โดยที่
ประเภทของมลูค่างานนัน้ค่อนข้างที่จะหลากหลาย ตัง้แต่มลูค่าหลกัพนัจนถึงหลกัล้าน บริษัทกรณีที่ศึกษานัน้
จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้ รับเหมารายย่อย ประสบปัญหาในเร่ืองของการเสนอราคาแบบโครงการ จากขัน้ตอน
กิจกรรม การด าเนินงานทัง้หมด ปัญหานัน้จดัอยู่ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ และประเมินราคา ด้วยข้อจ ากัดของ
บุคลากร ระยะเวลาในการเสนอราคาที่จ ากัด และข้อมลูประกอบการเสนอราคา จึงท าให้บางโครงการไม่ได้รับ
การพิจารณาในการรับเลือก 

จากการศกึษา และเก็บข้อมลูเบือ้งต้น ในขัน้ตอนการประมาณราคาเพื่อเสนอราคาของบริษัทกรณีศกึษา 
ในช่วงมกราคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 จ านวน 60 ตวัอย่าง โดยที่จะแสดงสดัส่วนของระยะเวลาในแต่
ละขัน้ตอนเป็นสดัส่วนเปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากแต่ละโครงการมีขนาด และมลูค่างานที่แตกต่างกนัจึงไม่สามารถ
บอกเป็นเวลาเฉล่ียแต่ละขัน้ตอนได้ โดยที่ขัน้ตอนที่ใช้เวลามากที่สุด คือ ขัน้ตอนของการสอบถามราคาวสัดุ /
อุปกรณ์ รวมถึงราคาค่าแรง/เหมา ซึ่งเป็นกิจกรรมขัน้ตอนท่ีต้องอาศยัหน่วยงานภายนอก อีกทัง้ยงัรวมถึงความ
ไม่ชดัเจนของข้อมลูกล่าว คือ มกัจะรวมราคาทัง้ของค่าวสัด ุและค่าแรงรวมกนัทัง้หมด โดยไม่ได้แยกรายละเอยีด
ของข้อมลูอย่างชดัเจนท าให้มีความอยากล าบากในการประมาณราคา เป็นเหตผุลหน่ึงท าให้ต้นทนุสงู และราคา
ของใบเสนอราคานัน้สงูเกินไปจนไม่ได้รับการเลือกในการว่าจ้างงานของลกูค้า 
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จากปัญหาดังกล่าว และข้อมูลเบือ้งต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาทางแก้ปัญหานีโ้ดยมุ่งเน้นในลด
ระยะเวลาการสืบค้นข้อมลู และลดเวลาการประมาณราคาเพื่อเสนอราคาให้กับลกูค้าลง และยงัส่งผลท าให้การ
เสนอราคางานมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบนั ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยศึกษา และหาแนวทางที่จะลด
ปัญหาทัง้ในเร่ืองของเวลา การได้มาซึ่งข้อมูล ตัวเลขต่าง ๆ การจัดเก็บข้อมูลการสืบค้นข้อมูลเฉพาะบริษัท
กรณีศกึษาเท่านัน้ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

โดยทางผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ 3 ประการคือ 

1) เพื่อพฒันาโปรแกรมฐานข้อมลูส าหรับการประเมินราคา 
2) เพื่อช่วยลดเวลาในการประมาณราคาของโครงการ 
3) เพื่อช่วยในการประมาณราคาของต้นทนุท่ีใช้ในโครงการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคดิ และทฤษฎีการประมาณราคางานโครงการ 

การประมาณราคา (Cost Estimate) ความหมายของการประมาณราคา หมายถึง การค านวณหา
ปริมาณวัสดุ ค่า แรง และค่าด าเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ 
ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้าน
ระยะเวลาของการท างาน ดงันัน้การประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่ประมาณราคาให้ใกล้เคียงกบัความ
เป็นจริงมากที่สดุ 
ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศ คือ การท าให้อากาศเกิดการไหลเวียน และถ่ายเทภายในอาคารโดยการออกแบบตวั
อาคารให้มีช่องระบายอากาศเข้า-ออกหรือ การเติมอากาศบริสทุธ์ิเข้าไปภายในอาคาร ระบบระบายอากาศนัน้
แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 1) ระบบจ่ายอากาศมกัถูกน าไปใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ และความชืน้ภายในอาคารหรือ 
บริเวณท างาน นอกจากนีย้ังถูกน ามาใช้งานร่วมกับระบบดูดอากาศเพื่อท าหน้าที่จ่ายอากาศเข้ามาทดแทน
อากาศส่วนที่ถูกดดูหรือ ระบายออกไป 2)  ระบบดูดอากาศเป็นระบบที่นิยมใช้เพื่อลดความเข้มข้นหรือ ควบคมุ
การแพร่กระจายของสารปนเปือ้นไม่ให้เข้าไปปะปนกบัอากาศในบริเวณท างานหรือ ส่ิงแวดล้อม 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ คือ ระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบให้มีความสมัพนัธ์กัน เพื่อการ
จัดการในด้านการประมวลผล เก็บรักษา วิเคราะห์ และกระจายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และ
ประสานงานเพื่อการควบคมุการท างานในองค์กร(อรรถกร,2548) 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจัย 

การออกแบบฐานข้อมลูส าหรับบริษัทกรณีศึกษาเป็นการจดัท าการประมาณราคาส าหรับบริษัทรับเหมา 
การจดัท าราคานัน้มีความส าคญัมาก เพราะนัน้หมายถึงโอกาสในการได้รับงาน ดงันัน้การจดัท าราคาเพื่อเข้า
ร่วมประมูลงานควรมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการจัดท าราคา และเอกสาร 
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ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดที่จะใช้วธีิการจดัการโดยใช้ฐานข้อมลู MariaDB (MySQL) และใช้โปรแกรม PHP CodeIgniter 
Framework น ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อให้ผู้ ใช้งานมีความสะดวกมากขึน้ และลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ โดยมีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงานวิจยั มีขัน้ตอนการด าเนินงานดงัแสดงภาพที่ 1 

        

ศึกษาระบบการท างานในปัจจบุัน

ศึกษาท ษ ีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง

ศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหา

ออกแบบระบบประมาณราคา

                  
ตรวจสอบระบบและ

แกไ้ข

ประเมิณผลการใชง้านระบบ
ฐานขอ้มูล

สรุปผลวิจยัและขอ้เสนอแนะ

จัดท  ารูปเล่มสารนิพนธ์

         

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 
 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในกรณีศึกษา 
กรณีศกึษานี ้บริษัท กรเอ็นจิเนียร่ิงการช่าง จ ากดั เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง โดยลกูค้าส่วน

ใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม ได้แก่โรงงานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ลกัษณะงานท่ีโดดเด่นได้แก่
งานบริการด้านการออกแบบ การผลิต และติดตัง้งานระบายอากาศภายในโรงงาน และสถานศึกษา โดยมี
ลกัษณะงานเป็นการออกแบบพร้อมติดตัง้ท่อระบายอากาศ ส าหรับระบายอากาศภายในอาคาร(Exhaust) ทาง
บริษัทได้มีโครงสร้างรูปแบบบริษัทขนาดเล็ก ประกอบไปด้วยฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายการเงิน และ
บญัชี และฝ่ายผลิต และติดตัง้ โดยการด าเนินการด้านการผลิตจะเน้นหาผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ผลิตติดตัง้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1)  การออกแบบระบบงานใหม่ พบปัญหาในเร่ืองการประมาณราคาและการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากไม่มี
ระบบการจดัการฐานข้อมลูที่ ขาดการเชื่อมโยงของข้อมลู ส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการท าใบเสนอราคา และการ
สืบค้นเอกสาร ท าออกแบบกระบวนการท างานใหม่ โดยใช้โปรแกรมออกแบบช่วยในการท าใบรายการวัสดุ
(BOQ) เพื่อช่วยในการประมาณราคา 
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2)  ขัน้ตอนในการออกแบบโปรแกรม การสร้าง E-R diagram เพื่อจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่
เก่ียวกัน การออกแบบฐานข้อมลูจะช่วยให้มองเห็นโครงสร้างงานที่ชดัเจนขึน้ เป็นแผนภาพที่ใช้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับจ าลองข้อมลูซึง่ประกอบไปด้วย เอนทิตี ้(Entity) และความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูที่เกิดขึน้ 

 

 
ภาพที่ 2 แผนผงั ER-Diagram 

 
ภาพที่ 3 แสดง Data Flow Diagram 

 
การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมลู จึงได้ท าการออกแบบเพือ่ให้เกดิระบบงานแบบใหม่ โดยได้ท าการ
ออกแบบผงักระแสข้อมลู (Data Flow Diagram; DFD) ของข้อมลูระบบงานใหม ่

3) การออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมลู การออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมลูนัน้ช่วยให้ผู้วิจยัสามารถ
มองภาพรวมของโปรแกรมได้ดียิ่งขึน้ และยงัช่วยท าให้จดัความสมัพนัธ์ของข้อมลู และเอกสารได้อย่างเป็นระบบ 
การออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

ในส่วนของการสร้างฐานข้อมลูนัน้ได้ยึดแนวทางในการพฒันาระบบขัน้ตอนในการประมาณราคาแบบใหม่ 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณราคาของฝ่ายวิศวกรรม โดยน าการใช้โปรแกรม PHP CodeIgniter 
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Framework มาประยกุต์ใช้ในการเข้ามาช่วยลดเวลาในการสืบค้นข้อมลู ช่วยท าการตดัสินใจการการเลือกสินค้า
หรือ การบริการ จากซพัพลายเออร์ ส่งผลให้ลดต้นทนุของวตัถดุิบ และยงัช่วยในการจดัการด้านการข้อมลูซึ่งท า
ให้ผู้ประมาณราคาท างานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึน้ ซึ่งโปรแกรมดงักล่างสามารถสืบค้นข้อมลู 
วสัด/ุอปุกรณ์ การบริการ ตวัแทนจ าหน่าย ราคา และการจดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สรุปผลการ และประเมินผลการด าเนินงานวิจัย 

จากการศึกษาปัญหาที่พบ และท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการประมาณราคา
เพื่อเสนอราคาให้กบัลกูค้า พบว่าสาเหตเุกิดจากความล่าช้าในการประมาณราคา  
การขอราคาจากซพัพลายเออร์หรือ ผู้ รับเหมาช่วง และไม่มีระบบการจดัเก็บฐานข้อมลู ท าให้เกิดการรอคอย และ
ล่าช้าในการประมาณราคา ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่น าโปรแกรมประมาณราคาเข้ามาช่วยในการ
แก้ปัญหาการจดัท าระบบการจดัการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาในการน าเสนองานให้กับลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว 
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมลู และน าเสนอราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบ 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
การด าเนินของผลการวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ในการลดเวลาในการสืบค้นหาข้อมลู ลดเวลาในการประมาณ

ราคา และใช้ฐานข้อมูลในการช่วยค านวนต้นทุนให้ใกล้เคียงกับกับต้นทุนที่ใช้จริงมากที่สุด เพื่อช่วยในการ
ท างานในด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด และการเสนอราคา 
ผลการศึกษาพัฒนาโปรแกรม 

ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณราคาในการจดัการฐานข้อมลูส าหรับ
การประมาณราคาในงานระบบระบายอากาศโดยใช้โปรแกรม PHP CodeIgniter Framework ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมลู และเก็บเอกสารรายงานต่าง ๆ โดยทางผู้วิจยัได้ท าการออกแบบโครงสร้างของ
โปรแกรมไว้ดงันี ้

Home&Login

ตัง้ค่าระบบ

สิทธิผูใ้ชง้าน

ผูใ้ชง้าน

ฐานขอ้มลู

ลกูคา้

ซพัพลายเออร์

วสัดุ/บรกิาร

ฐานขอ้มลู

ประมาณราคา

ใบเสนอราคา

 
 

ภาพที่ 4 แผนผงัโครงสร้างของโปรแกรม 
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1. หน้าต่างส าหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม 
ผู้ ใช้ท าการเข้าสู่โปรแกรมโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรมเพื่อให้หน้าต่างเมนูนัน้ได้เปิดขึน้มาซึ่ง

จ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบ (Log-In) โดยท าการกรอกชื่อ และรหสัในการเข้าใช้งาน หลงัจากผู้ใช้งานท าการกรอกชื่อ 
รหัส และท าการยืนยันเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะท าตรวจสอบสิทธ์ิเพ่ือท าการเข้าโปรแกรม ดังแสดงภาพ
ด้านล่าง 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าเมนเูข้าระบบของโปรแกรม 

 
2. หน้าต่างหลกัของโปรแกรม 

หลงัจากได้ท าการเข้าสู่ระบบแล้วจากนัน้โปรแกรมจะเปล่ียนหน้าต่างไปยงัหน้าหลกัของโปรแกรมซึง่มี
เมนหูลกัซึง่ประกอบไปด้วยเมนู 
3. ตัง้ค่าระบบ 
 เป็นเมนสู าหรับจดัการสิทธิของผู้ ใช้งานในระบบว่าผู้ ใช้งานแต่ละคนมีหน้ที่ในการเข้าใช้งานโปรแกรมมาก
น้อยเพียงใด โดยสิทธิเหล่านัน้จะขึน้อยู่กบัผู้ดแูลระบบ (Admin) ของโปรแกรมเป็นผู้จดัการโดยที่จะแบ่งออกเป็น
อีก 2 หวัข้อ คือสิทธิของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าเมนตูัง้คา่ระบบ 

4. ฐานข้อมลู 
เป็นเมนสู าหรับการจดัเก็บข้อมลูต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งเป็นหวัข้อหลกั ๆ ได้ 3 หวัข้อ คือ ลกูค้า ผู้ขาย/

ผลิตและ วสัด/ุบริการ  
1) ลกูค้า (Customer) เป็นฐานข้อมลูในการจดัการเก่ียวกับลกูค้า โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบ

ข้อมลูได้ โดยที่ฐานข้อมลูของลกูค้านัน้ประกอบไปด้วย ชื่อลกูค้า รหสัลกูค้า ประเภทของลกูค้า เลขผู้ เสียภาษี ที่

สทิธขิองผูใ้ชง้าน 

ผูใ้ชง้าน 
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อยู่ เบอร์โทร และสามารถปริน้หรือ ส่งข้อมลูออกเป็นไฟล์ Excel PDF และข้อมลูแบบ CSV (การเก็บข้อมลูแบบ
ตวัเลข) ดงัแสดงในภาพด้านล่าง 

2)  ซพัพลายเออร์ เป็นฐานข้อมลูในการจดัการเก่ียวกับข้อมลูของซพัพลายเออร์ของบริษัทโดยเก็บ
รายละเอียดต่าง ๆ ของลกูค้า โดยสามารถท าการสร้างข้อมลูของลกูค้าใหม่ โดยประกอบไปด้วยข้อมลูของ ชื่อ
ของซพัพลายเออร์ ท่ีอยู่ เลขนิติบคุคล เป็นต้น  

3)  วสัดุ และบริการ เป็นฐานข้อมลูในการจดัการเก่ียวกับข้อมลูของวสัดุ และบริการของบริษัท ที่
สามารถท าการเก็บ ลบ และแก้ไขข้อมลูของวสัดุ และบริการ เช่น ราคา ผู้จดัจ าหน่าย อีกทัง้ยงัสามารถท าการ
ค้นหารายการสินค้าได้อีกด้วย  
5.บนัทึกรายการ 

เป็นหวัข้อส าหรับไว้ในการประมาณราคาของโครงการโดนเป็นการน าข้อมลูจากแบบที่ได้ท าการเขียน
ไว้ และจากผู้ประมาณการท่ีมีความช านาญในการงานระบบระบายอากาศโดยที่ในการประมาณราคาหรือ เสนอ
ราคานัน้จะท าการดงึข้อมลูที่ได้จดัเก็บไว้ในฐานข้อมลูที่ได้สร้างไว้จากฐานข้อมลูลกูค้า ฐานข้อมลูซพัพลายเออร์ 
และฐานข้อมลูวสัด ุและบริการ ซึง่จะแบ่งออกเป็น 2 หวัข้อดงันี ้

 

 
ภาพที่ 7  หน้าต่างแสดงฐานข้อมลูของลกูค้า 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าต่างแสดงฐานข้อมลูของซพัพลายเออร์ 
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1)  ประมาณราคา โดยหวัข้อนีจ้ะเป็นการสร้างใบประมาณราคาจากรายการวสัด ุและบริการ จาก
รายการที่ได้บันทึกไว้  จะแสดงราคาขาย และราคาซือ้จากผู้ จัดหาสินค้า (Supplier) หรือ ผู้ รับเหมาช่วง 
(Subcontractor) 

2)  ใบเสนอราคา เป็นหวัที่เก่ียวกบัการสร้างใบเสนอราคา ซึง่ประกอบไปด้วยฐานข้อมลูที่ใช้จดัเก็บ 
สร้าง แก้ไข สร้างใบเสนอราคาในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ทางบริษัทได้สร้างใบเสนอราคาให้กบัลกูค้า 
 

 
ภาพที่ 9 ตวัอยา่งใบเสนอราคา (Quotation) 

 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้งานก่อน และหลังการใช้งานโปรแกรมประมาณราคา 

จากปรับปรุงการด าเนินงานโดยการประมาณราคาตามกระบวนการที่ได้วางการปรับปรุงการประมาณ
ราคาไว้ โดยสามารถลดระยะเวลาโดยรวมของการประมาณราคาลงได้ จากการทดสอบการใช้งานของโปรแกรม
การประมาณราคาเมื่อเทียบกบัการประมาณราคาระบบเดิมกบัระบบใหม่ โดยการจบัเวลาการท างานแบบใหม่
โดยให้พนักงาน ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ประมาณราคามาท าการประมาณราคาในโครงการตัวอย่าง โดยท าการ
เปรียบเทียบโครงการในการประมาณราคาทัง้สิน้ 10 โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ได้ท าการด าเนิวานไปเรียบร้อย
แล้ว โดยได้แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการประมาณราคาด้วยวิธีการเดิม กับวิธีการที่ได้ปรับปรุง รวมถึง
การเปรียบเทียบต้นทุนที่ได้ท าการด าเนินการก่อสร้าง กับการประมาณราคาของต้นทุนด้วยโปรแกรมซึ่งได้
แสดงผลการเปรียบเทียบดงัตารางที่ 1 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากผลการทดสอบใช้งานโปรแกรมการประมาณราคาที่ใช้ฐานข้อมลูนัน้ ได้พบว่าโปรแกรมสามารถชว่ยใน
การบริหารจดัการข้อมลูได้เป็นอย่างดี โดยสามารถลดเวลาในการประมาณราคาคิดเป็นร้อยละ 73 อีกทัง้ยงัช่วย
ในการประมาณต้นทนุท าให้สามารถวางแผนการจดัสรรทรัพยากรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้โดย
เทียบกับต้นทุนจริงที่เกิดขึน้มีความแตกต่างกัน 16และช่วยในการจัดส่งข้อมูลให้สามารถเข้าถึงกันได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบการประมาณราคาของโปรเจคตวัอยา่ง 

โครงการท่ี 

เวลาในการประมาณราคา ต้นทนุของโครงการ 

(ชัว่โมง) บาท 

ระบบบเดิม ระบบใหม ่
ใช้โปรแกรม
ประมาณราคา 

ต้นทนุท่ีใช้จริง 

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     

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษางานวิจยัเร่ืองการออกแบบ และการสร้างระบบการจดัการฐานข้อมลูส าหรับการประมาณราคา
ในงานระบบระบายอากาศ กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิต และติดตัง้ระบบระบายอากาศ ได้มีวัตถุประสงค์ในการ
พฒันาโปรแกรมฐานข้อมลูส าหรับการประเมินราคา เพื่อช่วยในการประมาณราคาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
กล่าว คือ ช่วยในการลดเวลาที่ใช้ในการประมาณราคา มีฐานข้อมลูในการจดัเก็บราคาวสัด ุและงานบริการ ช่วย
ในการคาดการณ์ต้นทุนที่ใช้ในแต่ละโปรเจคได้ซึ่งท าให้สามารถวางแผนในการท างานได้ดียิ่งขึน้ โดยงานวิจยั
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้
 1. โปรแกรมสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลราคาวสัดุ และบริการ 
ประวตัิของข้อมลูใบเสนอราคาที่ได้เคยเสนอราคาไป ที่เก่ียวข้องกับบริษัทในกรณีศึกษานี ้ท าให้ลดข้อผิดพลาด
ในการเสนอราคา พร้อมทัง้มีข้อมลูที่สามารถตรวจสอบราคาที่เคยน าเสนอในอดีตได้อีกด้วย 
 2. สามารถลดเวลาในการประมาณราคาเมื่อเทียบ ระยะเวลาในการท างานกับระบบงานเก่า เนื่องจาก
สามารถลดเวลาในการสืบค้นข้อมลูใบเสนอราคาเก่า ราคาวสัดุ และราคางานรับเหมาช่วง ลดลงได้เป็นอย่าง
มาก ซึง่สามารถลดระยะเวลาที่โดยรวมได้ถึงร้อยละ 73 กล่าว คือ ถ้าไม่นบัรวมกบัเวลาที่ใช้ในการเขียนแบบแล้ว
ระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณราคาจะเฉล่ียอยู่ที่ 1 วนัเพียงเท่านัน้ 
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 3. ตวัโปรแกรมนัน้ยงัสามารถประมาณราคาต้นทุนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการน าข้อมลูนีม้าใช้ในการบริหารงานในด้านการจดัการเพราะ ท าให้วางแผนในการท างานได้ดียิ่งขึน้ในกรณี
ที่ต้องจัดสรรต้นทุนที่มีอย่างจ ากัดของบริษัทที่เป็นรูปแบบ SME (Small and Medium Enterprises) ซึ่งเงินสด
เป็นส่ิงที่ส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของบริษัท SME 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากบุก เพื่ อ เสริมในไส้อั่ว  โดยมีการน าบุกไข่  (Amorphophallus 
oncophyllus) มาแปรรูปให้เป็นผงบุกด้วยกระบวนการอบแห้ง แล้วน ามาวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีและกายภาพ
ของบุกสดและผงบุก พบว่า ผงบุกมีค่าพลังงาน ใยอาหารที่ไม่ละลายน า้ ใยอาหารที่ละลายน า้ โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารทัง้หมด ค่าสี L*, a* และ b* และค่าความหนืด มีค่าเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกบับุกสด จากนัน้น าผงบุกไปใส่เสริมในไส้อัว่ที่ปริมาณร้อยละ 5 และ 10 แล้วน ามา
วิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร จากนัน้ท าการทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้อั่วผสมผงบุกในด้าน สี กล่ิน รสเผ็ด รสเค็ม เนือ้สัมผัส และความชอบ
โดยรวม พบว่า ไส้อัว่ที่เสริมผงบุกทัง้ 2 ระดบั เมื่อเปรียบเทียบกบัไส้อัว่ที่ไม่เสริมผงบุก มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ในด้านกล่ิน เนือ้สัมผสั รสเผ็ด รสเค็ม และความชอบโดยรวม โดยผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ระดบัชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ซึง่การเสริมผงบุกด้วยปริมาณร้อยละ 5 ใน
ผลิตภณัฑ์ไส้อัว่ ได้คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สดุ 

 
ค าส าคัญ:  บกุไข;่ ไส้อัว่; ผงบกุ 
 

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 
 

บทน า 
 บุกไข่ (Amorphophallusoncophyllus) หรือบุกเนือ้ทราย เป็นพืชหัวอยู่ในวงศ์ Araceae ซึ่งถือเป็น
บุกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี พบได้หลายจงัหวัดในประเทศไทย ได้แก่ นครราชสีมาปราจีนบุรี พิษณุโลก น่าน 
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจากบกุให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เป็นทางเลือกส าหรับกลุ่มผู้บริโภค  

 เนื่องจากในหัวบุกมีสารส าคัญ คือ กลูโคแมนแนน (glucomannan) ซึ่งเป็นเส้นใยอาหาร (dietary 
fiber) ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล ระดบัไขมันในเส้นเลือด บ าบดัอาการท้องผูก ใช้
เป็นอาหารควบคุมน า้หนกั โดยไม่มีผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย และในอุตสาหกรรมอาหารน าผงบุ
กกลโูคแมนแนนมาใช้เป็นสารให้ความข้นหนืดและท าให้เกิดเจลในผลิตภณัฑ์แยมและเจลล่ี ใช้เป็นสารให้ความ
ข้นหนืดและความคงตวัในผลิตภัณฑ์ประเภทอิมัลชัน่ ใช้เพื่อทดแทนไขมันและเพิ่มเส้นใยอาหารในผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากเนือ้สตัว์ รวมทัง้ใช้เป็น สารทดแทนไขมนัในผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์สตูรลดไขมนัและไขมนัต ่า เช่น แฮม 
ไส้กรอก กุนเชียง ลกูชิน้เนือ้มีทโลฟ (meat loaves) เนือ้ปลาบดแปรรูป (surimi) เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพิ่ม
ความแข็งแรงของเจล ปรับปรุงเนือ้สัมผัสของอาหาร และช่วยเพิ่มสมบัติในการอุ้มน า้และเก็บรักษาความชืน้
ให้กับอาหารให้ดีขึน้ รวมทัง้ยงัเป็นการเสริมใยอาหารให้กบัผลิตภณัฑ์ด้วย (ชาลีดา บรมพิชยัชาติกลุ และคณะ, 
2563)  

 ผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์แปรรูปจดัเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมรับประทานทัว่ไปในกลุ่มผู้บริโภค แต่ผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวจะให้ค่าพลงังานสงู มีปริมาณไขมนัมากแต่มีปริมาณเส้นใยน้อย การบริโภคอาหารที่มีไขมนัสงู และใย
อาหารต ่ามีความสมัพนัธ์กับภาวะของโรคเรือ้รัง (chronic diseases) เช่น โรคมะเร็งล าไส้ โรคอ้วน และโรคเส้น
เลือดอุดตัน (วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, 2553) ผงบุกจึงมีการน ามาใช้เสริมในกระบวนการแปรรูปอาหารจาก
เนือ้สตัว์มากขึน้ เพื่อลดปริมาณไขมนัและเป็นตวัช่วยเพิ่มเส้นใยอาหารในผลิตภณัฑ์ และยงัคงมีคุณสมบตัิทาง
ประสาทสมัผสัเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค (ฉวีวรรณ พนัธ์ใชยศรี และคณะ, 2557) 

เนื่องจากคณุสมบตัิของหวับกุเมื่อน ามาท าการผลิตแบบแห้งแล้วท าให้เป็นผง สามารถน ามาใช้เสริม
ในผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว ซึ่งเป็นอาหารพืน้บ้านภาคเหนือ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภคในภาคเหนือ แต่ไส้อั่ว
จัดเป็นอาหารที่มีไขมันปริมาณสูงแต่มีใยอาหารต ่า ดังนัน้การเสริมผงบุกจะท าให้ไส้อั่วมีพลังงานลดลง มีใย
อาหารเพิ่มขึน้ได้ รวมทัง้ช่วยเพิ่มสมบตัิในการอุ้มน า้ของผลิตภณัฑ์ให้มีน า้หนกัที่ไม่ลดลงไปมากเมื่อผ่านการท า
ให้สกุ งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบตัิทางเคมีและกายภาพของบุกสดและผงบุก จากนัน้น าผงบุก
มาใช้เสริมลงในไส้อัว่ด้วยปริมาณที่แตกต่างกนั และท าการศึกษาปริมาณของสารประกอบหลกัในอาหาร อีกทัง้
ทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัของไส้อัว่ผสมผงบกุ 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การแปรรูปบุกเพื่อท าให้เป็นผงบุก 
 ในงานวิจยันีใ้ช้บุกไข่ (Amorphophallusoncophyllus) จากจงัหวัดแม่ฮ่องสอนมาท าการแปรรูปให้
เป็นผงด้วยการน ามาปอกเปลือก แล้วฝานให้เป็นแผ่นบางๆ จากนัน้แช่ในสารละลาย โพแทสเซียมเมตาไบ
ซลัไฟต์ (KMS) 0.1% แล้วล้างด้วยน า้เปล่าและขีเ้ถ้าในอตัราส่วน 2:1 น ามาท าให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน (Hot air 
oven: FD115, Binder, Germany) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง บดให้ละเอียดด้วยเคร่ือง
บดสมุนไพร แล้วน ามาร่อนผ่านรูตะแกรงขนาด 40 mesh ได้เป็นผงบุก แล้วน าไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและ
กายภาพเพื่อเปรียบเทียบกบับกุสด 
การศึกษาสมบตัิทางเคมีและกายภาพของบกุสดและผงบกุ 

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี 
1) ปริมาณใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้ และใยอาหารที่ละลายน า้ (AOAC, 2010) 
2) ปริมาณโปรตีน (AOAC, 2016) 
3) ปริมาณไขมนั (AOAC, 2016) 
4) ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (ค านวณจากผลต่างของ 100 และผลรวมทัง้หมด) 
5) ความชืน้ (AOAC, 2016) 
6) เถ้า (AOAC, 2016) 
7) ใยอาหารทัง้หมด (crude fiber) (AOAC, 2016) 
8) ค่าพลงังาน (energy) (AOAC, 2016) 
9) คา่ water activity (aw) ด้วยเคร่ือง Water activity meter (Aqua Lab model series 3, Decagon 

Device Inc., USA) 
10) ค่า pH ด้วยการน าบุกสดและผงบุกประมาณ 10 กรัม เติมน า้กลัน่ประมาณ 50 มิลลิลิตร หากเป็นบุก

สดน ามาป่ันให้เข้ากนั ส่วนผงบุกน ามาผสมกับน า้กลัน่แล้วใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากัน แล้ววดัค่า pH ด้วยเคร่ืองมือ 
pH meter (pH meter: 510, Eutech Instruments, Singapore) 

11) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable Acidity; TA) (AOAC, 2016) 

12) ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ (Total Soluble Solid, TSS) ด้วยเคร่ือง hand refractometer (PAL-α, 
Atago, Japan) 
 
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผงบุก 
 1) ค่าสี L*, a* และ b* ด้วยเคร่ืองมือ Color-meter (Color-meter: CR-300, Minolta, Japan) 
 2) การเกิดเจล (สมบตัิด้านความหนืด) ด้วยเคร่ือง Rapid visco amylograph; RVA (RVA 4500, Perten 
Instruments, Spain) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าค่าที่ได้จากการทดลองสมบตัิทางเคมีและกายภาพมาท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of variance) โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ CRD ท าการทดลอง 3 ซ า้ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียในแต่ละการทดลองด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% 
การศึกษาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหารของไส้อั่วผสมผงบุก 

ท าการเติมผงบกุลงในไส้อัว่ที่ปริมาณร้อยละ 5 และ 10 โดยใช้ส่วนผสมในการท าไส้อัว่ ดงันี ้ 
   ร้อยละ 
1) หมเูนือ้แดง 34.9 
2) มนัหมแูข็ง  23.3 
3) หอมแดง  16.3 
4) กระเทียม   8.7 
5) ลกูผกัชี  0.2 
6) รากผกัชี   2.3 
7) ตะไคร้  4.7 
8) พริกแห้ง  0.6 
9) ขมิน้  1.4 
10) ผกัชี  1.6 
11) ต้นหอม  1.5 
12) ใบมะกรูด 0.8 
13) กะปิ  3.0 
14) เกลือ  0.7 
 

จากนัน้น าไปวิเคราะห์สมบตัิทางเคมี (ปริมาณของสารประกอบหลกัในอาหาร; proximate analysis) ได้แก่ 
1) ปริมาณโปรตีน (AOAC, 2016) 
2) ปริมาณไขมนั (AOAC, 2016) 
3) ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (ค านวณจากผลต่างของ 100 และผลรวมทัง้หมด) 
4) ความชืน้ (AOAC, 2016) 
5) เถ้า (AOAC, 2016) 
6) ใยอาหารทัง้หมด (crude fiber) (AOAC, 2010) 
7) ค่าพลงังาน (energy) (AOAC, 2016) 
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การศึกษาความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเสริมผงบุก 
 น าไส้อัว่ผสมผงบุกที่ปริมาณร้อยละ 5 และ 10 และไส้อัว่ที่ไม่ได้ผสมผงบกุ (ไส้อัว่สตูรควบคุม) มาท า
การทดสอบความชอบของผู้ บริโภคโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic scale)  
(คะแนน 1 = ไม่ชอบมากที่สุด และ คะแนน 9 = ชอบมากที่สุด) โดยให้คะแนนความชอบคุณลักษณะทาง
ประสาทสมัผสัด้านสี กล่ิน เนือ้สมัผสั รสเผ็ด รสเค็ม และความชอบโดยรวม ท าการทดสอบกบัผู้ทดสอบท่ีไม่ผ่าน
การฝึกฝนจ านวน 50 คน น าคะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยมีการวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบรูณ์ (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละด้านของ
คุณลกัษณะทางประสาทสมัผัสของแต่ละการทดลองด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 
ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการศึกษาสมบตัิทางเคมีและกายภาพของบกุสดและผงบุก 
 ผลการวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีและกายภาพของบกุไข่ (บกุสด) และผงบกุที่ได้จากการกระบวนการ
ผลิตด้วยตู้อบลมร้อน ได้ผลดงัตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1 สมบตัิทางเคมีของบกุสดและผงบกุ 

สมบตัิทางเคม ี บกุสด ผงบกุ 
พลงังาน (kcal/100g) 56.64b±0.47 342.81a±0.53 
ใยอาหารท่ีไม่ละลายน า้ (g/100g) 3.35b±0.17 9.01a±0.21 
ใยอาหารท่ีละลายน า้ (g/100g) 4.14b±0.22 25.80a±0.11 
โปรตีน (g/100g) 1.21b±0.06 7.28a±0.04 
ไขมนั (g/100g) 0.08b±0.02 0.73a±0.01 
คาร์โบไฮเดรต (g/100g) 12.77b±0.02 76.78a±0.03 
เถ้า (g/100g) 1.13b±0.04 6.20a±0.03 
ความชืน้ (%) 84.81a±0.31 9.01b±0.48 

ใยอาหารทัง้หมด (total fiber) (g/100g) 7.49b±0.02 34.81a±0.03 
aw 0.87a±0.00 0.41b±0.00 
ค่าความเป็นกรด-ดา่ง (pH)ns 6.06 ±0.10 5.96 ±0.13 
ปริมาณกรดทัง้หมด (%)  0.12b±0.01 0.77a±0.01 

หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรตวัพิมพ์เล็กภาษาองักฤษที่ก ากบัค่าของข้อมลูในแนวนอนที่ต่างกนั แสดงว่า  
                  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

    ns หมายถึง ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P˃0.05) 
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ตารางที่ 2 สมบตัิทางกายภาพของบกุสดและผงบกุ 

สมบตัิทางกายภาพ บกุสด ผงบกุ 

ค่าสี 
L* 64.86b±3.08 88.10a±0.27 
a* -0.52b±0.05 1.69a±0.53 
b*ns 20.80±0.49 24.65±1.43 

การเกิดเจล
(สมบตัิด้าน
ความหนืด;  
RVA) 

Pasting temperature 
(ºC) 

50.27b±0.15 68.30a±5.16 

Peak viscosity (RVU) 3,503.33b±81.35 4,158.67a±384.36 

Breakdown (RVU) 273.33b±137.20 1,099.33a±116.90 

Final viscosity (RVU) 3,745.33b±170.99 6,631.33a±942.88 

Setback (RVU) 470.33b±76.61 2,807.00a±568.22 

หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรตวัพิมพ์เล็กภาษาองักฤษที่ก ากบัค่าของข้อมลูในแนวนอนที่ต่างกนั แสดงว่า 
        มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) 
    ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P˃0.05) 
 
 จากตารางที่ 1 ท าการวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีของบกุสดและผงบุก พบว่า เมื่อน าบกุมาท าเป็นผงท า
ให้มีค่าพลงังาน ใยอาหารที่ไม่ละลายน า้ ใยอาหารที่ละลายน า้ โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต เถ้า และใยอาหาร
ทัง้หมดเพิ่มขึน้ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) กับบุกสด ซึ่งบุกจดัเป็นพืชอาหาร
และสมุนไพรที่มีสารส าคัญคือ กลูโคแมนแนน (glucomannan) ซึ่งเป็นเส้นใยอาหาร (dietary fiber) ที่มี
ประโยชน์ จดัเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคคาไรด์ซึ่งมีคุณสมบตัิหลายประการคือ กลูโคแมนแนนเป็นใย
อาหารมีน า้หนกัโมเลกุลสงู มีความสามารถในการดูด ซับน า้ได้ดีมาก ละลายน า้ได้ดี ไมให้พลงังาน มีปริมาณ
ไขมนัและโปรตีนต ่า (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2553, [Online])  
 จากตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของบุกสดและผงบุก พบว่า ผงบุกมีค่า L*, a* และ b* ที่เพิ่มขึน้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ส่วนการเกิดเจลของบุกสดเกิดขึน้ตัง้แต่อุณหภูมิยังไม่ถึง 50ºC ท าให้ค่า
ของอณุหภูมิการเกิดเจลเร่ิมเกิดตัง้แต่ 50ºC อีกทัง้การเตรียมตวัอย่างบกุสดให้มีความเป็นเนือ้เดียวกันกบัน า้นัน้
ท าได้ยาก เพราะตวัอย่างละลายน า้ยาก และจบักนัเป็นก้อน จึงส่งผลอย่างมากต่อการวิเคราะห์สมบตัิด้านความ
หนืด (RVA) จากผลการวิเคราะห์สมบตัิด้านความหนืดของบกุสดและผงบกุมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P≤0.05)  โดยค่าความหนืดสูงสุด (Peak viscosity) เป็นค่าความหนืดมีสูงสุดก่อนที่เม็ดสตาร์ชจะ
แตกตวัค่า Pasting temperature คือ จดุของอณุหภมูิเมื่อเร่ิมเกิดเจลหรือความหนืดแรกเร่ิม ค่า Breakdown คือ 
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าความหนืดสงูสดุและค่าความหนืดต ่าสดุ ส่วนความหนืดสดุท้าย (Final viscosity) 
โดยเคร่ือง RVA จะท าให้อุณหภูมิในระบบลดต ่าลง ท าให้สตาร์ชเกิดอนัตรกิริยา (interaction) กนัอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดการจดัเรียงตวัเป็นโครงร่างผลึก ความหนืดจึงเพิ่มขึน้อีกครัง้ และสุดท้ายค่า setback คือ ผลต่างของ
ความหนืดสดุท้ายและความหนืดต ่าสดุ โดยการคืนตวัเกิดขึน้หลงัจากที่เม็ดสตาร์ชเกิดเจลาติไนเซชนั แล้วเรียง
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ตวักันใหม่หลงัจากที่อุณหภูมิของสารละลายสตาร์ชลดลง โดยโมเลกลุอิสระท่ีกระจดักระจายออกมาโดยเฉพาะ
ส่วนของอะไมโลส ซึ่งถ้ามีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมคือ ไม่สัน้และยาวเกินไปก็จะสามารถเคล่ือนที่เข้ามาจบักัน 
และกักน า้ไว้ได้ท าให้ความหนืดสงูขึน้อีก ความหนืดที่กลบัสงูขึน้มา  และปรากฏการณ์นีเ้รียกว่า การคืนตวัของ
แป้ง (retrogradation) (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, 2554, [Online]) ซึ่งการเกิดเจลของกลู
โคแมนแนนท่ีได้จากโพลีแซคคาไรด์สามารถเกิดขึน้ได้เมื่อน ามาให้ความร้อน 
 
ผลการศึกษาปริมาณของสารประกอบหลกัในอาหารของไส้อั่วผสมผงบุก 
 จากการน าผงบุกใส่ลงในไส้อั่วที่ปริมาณร้อยละ 5 และ 10 แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าพลังงานปริมาณ
ของสารประกอบหลกัในอาหาร (proximate analysis) โดยเปรียบเทียบกับไส้อัว่สตูรควบคมุที่ไม่ได้มีการเติมผง
บกุลงไป ได้ผลดงัตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  สมบตัิทางเคมีของไส้อัว่ผสมผงบกุ 

สมบตัิทางเคม ี ไส้อัว่สตูรควบคมุ 
ไส้อัว่ผสมผงบกุ 

5% 
ไส้อัว่ผสมผงบกุ 

10% 
พลงังาน (kcal/100g) 292.28a± 1.70 285.84b± 1.91 277.91c± 2.07 
ใยอาหารทัง้หมด (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 
ไขมนั (g/100g) 20.16a± 1.11 19.24a± 1.74 15.43b± 1.63 
คาร์โบไฮเดรต (g/100g) 7.25b± 0.23 11.91a± 0.36 11.63a± 0.32 
เถ้า (g/100g) 2.50c± 0.20 3.40b± 0.17 3.80a± 0.21 
ความชืน้ (%) 48.01b± 1.93 48.83b± 2.12 51.24a± 1.09 
หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรตวัพิมพ์เล็กภาษาองักฤษที่ก ากบัค่าของข้อมลูในแนวตัง้ที่ต่างกนั แสดงว่ามี  
                    ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) 
  
 จากการวิเคราะห์ค่าพลงังานและปริมาณของสารประกอบหลกัในอาหารของไส้อัว่สตูรควบคมุและไส้
อัว่ที่มีการเติมผงบุกในปริมาณร้อยละ 5 และ 10 (ตารางที่ 2) พบว่า ไส้อัว่ที่มีการเติมผงบุกทัง้ 2 การทดลองมี
ความแตกต่างกันกับไส้อั่วสูตรควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ทัง้ค่าพลังงาน ใยอาหารทัง้หมด 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เถ้า และความชืน้ ส่วนไขมัน พบว่า ไส้อั่วที่เติมผงบุกในปริมาณร้อยละ 10 มี ความ
แตกต่างกับไส้อั่วสูตรควบคุมและไส้อั่วที่มีการเติมผงบุกในปริมาณร้อยละ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) โดยค่าพลังงานและไขมันมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเติมผงบุกในปริมาณที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกันกับ
งานวิจยัของฉวีวรรณ พนัธ์ใชยศรี และคณะ (2557) ท่ีมีการผลิตกนุเชียงไขมนัต ่าจากบุก โดยได้มีการศกึษาการ
เติมปริมาณเจลบกุที่ทดแทนไขมนัลงในผลิตภณัฑ์ที่ร้อยละ 25 และ 50 จากงานวิจยัพบว่าทกุการทดลองที่มีการ
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เพิ่มปริมาณของเจลบุกเข้าไปจะมีผลต่อการลดลงของไขมนั จึงท าให้ปริมาณไขมนัในแต่ละการทดลองมีความ
แตกต่างกนั 
 ส าหรับใยอาหารทัง้หมด โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า ในไส้อัว่ที่เสริมผงบุกที่ร้อยละ 5 และ 10 มี
ปริมาณเพิ่มขึน้อย่างมีนยันยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับไส้อัว่สตูรควบคุม พบว่าการเพิ่มผง
บุกในไส้อัว่จะส่งผลให้ค่าดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากผงบุกมีองค์ประกอบของใยอาหารทัง้หมดร้อยละ 
34.81 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 76.78 โปรตีนร้อยละ 7.28 และเถ้าร้อยละ 9.01 (ตารางที่ 1) ดงันัน้เมื่อเสริมผงบุก
ในไส้อั่วจึงเป็นการลดไขมนัแต่เพิ่มใยอาหารทัง้หมด โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเถ้ามากยิ่งขึน้ ซึ่งในการศึกษา
ปริมาณเจลบกุที่ใช้ทดแทนไขมนัต่อคณุภาพของไส้กรอกปลาอิมลัชนัจากซูริมิ ได้มีความสอดคล้องกนัโดยพบว่า
เมื่อเพิ่มปริมาณการใช้เจลบกุทดแทนไขมนัแข็งของหม ูส่งผลให้ปริมาณไขมนัในไส้กรอกปลาอิมลัชนัจากซูริมิมี
แนวโน้มลดลงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) เนื่องจากองค์ประกอบท่ีพบในเจลบุก คือ กลโูค
แมนแนน ซึ่งเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่จะไปทดแทนในส่วนของไขมันที่ลดลง ส่วนปริมาณ
ความชืน้ โปรตีน และเถ้า ส่งผลให้การเพิ่มปริมาณการใช้      เจลบุกทดแทนไขมันแข็งของหมูนัน้ท าให้มีค่า
ดงักล่าวเพิ่มขึน้ เนื่องจากแป้งบุกมีองค์ประกอบของ คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 77.8 ความชืน้ร้อยละ 12.7 โปรตีน
ร้อยละ 4.6 ไขมนัร้อยละ 0.1 และปริมาณแร่ธาตตุ่างๆ ร้อยละ 4.9 กรัม (นิสานารถ กระแสร์ชล และคณะ, 2558)  
 
ผลการศึกษาความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเสริมผงบุก 

จากนัน้ท าการทดสอบคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัของไส้อัว่ผสมผงบกุในด้าน สี กล่ิน รสเผ็ด รส
เค็ม เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม ได้ผลการทดลองดงัตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 การทดสอบความชอบที่มีต่อคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัของไส้อัว่ผสมผงบกุ 

ปริมาณผง
บกุ 

คณุลกัษณะทางประสาทสมัผสั 

สีns กลิ่น เนือ้สมัผสั รสเผ็ด รสเค็ม ความชอบ
โดยรวม 

0% 7.16 ± 1.70  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  

หมายเหต ุ:  ตวัอกัษรตวัพิมพ์เล็กภาษาองักฤษที่ก ากบัค่าของข้อมลูในแนวตัง้ที่ต่างกนั แสดงว่ามี  
                  ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) 

     ns หมายถึง ไม่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P˃0.05) 
 

  เมื่อทดสอบความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อผลิตภณัฑ์ไส้อัว่เสริมผงบกุทัง้ 3 สตูร จากผลคะแนนของ
การทดสอบความชอบของผู้บริโภค พบว่า ด้านสี กล่ิน เนือ้สัมผสั รสเผ็ด รสเค็ม และความชอบโดยรวม อยู่ใน
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เกณฑ์ระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง  โดยในด้านสีมีคะแนนอยู่ ในช่วง 6.59 – 7.16 กล่ินมีคะแนนอยู่
ในช่วง 5.51 – 6.94 เนือ้สมัผสัมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.25 – 6.43 รสเผ็ดมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.00 – 6.43 รสเค็มมี
คะแนนอยู่ในช่วง 6.01 – 6.42 และความชอบโดยรวมมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.57 – 7.20 ซึ่งในคุณลักษณะทาง
ประสาทสมัผสัด้านกลิ่น เนือ้สมัผสั รสเผ็ด และรสเค็ม และความชอบโดยรวมของไส้อัว่ที่เสริมผงบุกทัง้ 2 ระดบั 
เมื่อเปรียบเทียบกับไส้อั่วที่ไม่เสริมผงบุก (ไส้อั่วสูตรควบคุม) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) จากการเพิ่มปริมาณผงบุกร้อยละ 5 และ 10 ในไส้อั่วท าให้ได้คะแนนความชอบจากผู้ ทดสอบชิม
เพิ่มขึน้ในทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ยกเว้นด้านกล่ิน ซึ่งการเสริมผงบุกด้วยปริมาณร้อยละ 5 ใน
ผลิตภณัฑ์ไส้อัว่ ได้คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สดุ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
 บุกเป็นพืชที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมอาหาร ซึง่จากงานวิจยันีไ้ด้มีการแปรรูบุกไข่ให้เป็นผงบุก โดยเมื่อน าบกุสดมาแปรรูปเป็นผงบุกท า
ให้มีค่าพลังงาน ใยอาหารที่ไม่ละลายน า้ ใยอาหารที่ละลายน า้ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารทัง้หมด 
ค่าสี L*, a* และ b* และค่าความหนืด มีค่าเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับบุกสด เมื่อน าผงบุกมาใช้เสริมลงใน
ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วที่ร้อยละ 5 และ 10 ส่งผลให้ไส้อั่วมีค่าพลังงานและไขมันมีแนวโน้มที่ลดลง และเมื่อน ามา
ทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัของไส้อัว่ผสมผงบกุนัน้ การเสริมผงบกุด้วย
ปริมาณร้อยละ 5 ในผลิตภัณฑ์ไส้อัว่ ได้คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สดุ ซึ่งผงบุกช่วยเพิ่มปริมาณ
เนือ้ต่อน า้หนกัได้เมื่อน าไส้อัว่ผ่านกระบวนการท าให้สกุด้วยการนึ่งแล้วน ามาปิง้หรือย่างไฟ ท าให้สามารถลด
ปริมาณเนือ้ที่ใช้โดยไม่เปล่ียนรสชาติ ช่วยเพิ่มสมบัติในการอุ้มน า้และเก็บรักษาความชืน้ให้กับอาหารให้ดีขึน้ 
รวมทัง้ใช้เป็นสารทดแทนไขมนัในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมใยอาหารให้กบัผลิตภณัฑ์ด้วย  
  ข้อเสนอแนะจากงานวิจยัครัง้นี ้ควรมีการศกึษาการเสริมผงบุกในไส้อัว่ในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 10 
และยงัคงคุณภาพในทางคุณลกัษณะทางประสาทสมัผัสที่ผู้บริโภคยอมรับได้ เพื่อลดพลงังานและไขมันลงให้
มากกว่านี ้
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บทคดัย่อ 

การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการการเงิน ของครัวเรือน
เกษตรกรในเขตพืน้ที่บ้านแวงน่าง  ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม ปีการเพาะปลกู  2562/63 
โดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จ านวน  65  ตวัอย่างผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนมี
รายได้ทัง้หมดเฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากบั  234,250.98  บาทต่อปี  โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากนอกภาคการเกษตร
ต่อครัวเรือนโดยคิดเป็น  164,498.90  บาทต่อปี  และรายได้จากภาคการเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนมีเพียง  
69,752.08  บาทต่อปี  ส าหรับค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากับ  125,045.49  บาทต่อปี  ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจ านวน  99,470.69  บาท  มีค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรเพียง 25,574.80  บาทต่อปี  เมื่อ
หักค่าใช้จ่ายพบว่าครัวเรือนสามารถออมได้ถึง  92,320.69  บาทต่อปี  แต่เมื่อพิจารณาจ านวนหนีสิ้น เฉล่ีย
พบว่าครัวเรือนมีหนีสิ้นเฉล่ียเท่ากับ  64,317.70  บาทต่อปี  ดังนัน้ครัวเรือนจึงเหลือเงินออมสุทธิเพียง  
28,002.99  บาทต่อปี  ในด้านการบริหารจดัการการเงินของครัวเรือนพบว่า  มีครัวเรือนร้อยละ  75.25  ที่ไม่มี
การวางแผนการใช้เงินและหากเงินไม่พอก็จะท าการกู้มีครัวเรือนบางส่วนแก้ไขปัญหาโดยการประกอบอาชีพ
เสริมและปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนและเมื่อศึกษาถึงการท าบัญชีครัวเรือนพบว่ามีเพียงร้อยละ  
8.75  ที่จดบนัทึกโดยครัวเรือนท่ีไม่จดบนัทึกให้เหตผุลว่าไม่เข้าใจการจดบนัทึก ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมี
การติดตามประเมินผลหลงัจากจดัอบรมการท าบญัชีครัวเรือนเพื่อท่ีจะช่วยครัวเรือนให้เข้าใจระบบการจดบนัทึก
บญัชีมากขึน้ 

 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการ; ครัวเรือน; เกษตรกร 

 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

264 
 

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 
 

บทน า 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน  เนื่องจากมีสภาพภมูิประเทศทรัพยากร

ส่ิงแวดล้อม  และภูมิอากาศที่เอือ้อ านวยต่อการท าการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร  จนในระยะหลงัที่ประเทศไทยเร่ิมมีนโยบายในการเปล่ียนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมพฒันา
ไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึน้  ส่งผลให้สดัส่วนของครัวเรือนที่ท าการเกษตรในประเทศไทยปี พ.ศ. 
2558  อยู่ที่ร้อยละ 16.3  ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนที่ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2550  ที่มีถึงร้อยละ 23.1 
ของครัวเรือนทัง้หมดซึง่ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการลงทุนของรัฐในภาคเศรษฐกิจอื่นเพิ่มสงูขึน้ก าลงัแรงงานใน
ภาคการเกษตรออกไปแสวงหางานในอาชีพอื่นมากขึน้ อีกทัง้การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินการด้าน
การเกษตรเพิ่มขึน้ท าให้มีการใช้แรงงานน้อยลงและมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึน้จึงส่งผลให้ ครัวเรือนที่ท า
การเกษตรมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2560  ; ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 
2557) 

สถานการณ์วิกฤตการเงินของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  รัฐบาลจึงได้ด าเนินการนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทัง้ในระดบั
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ต่างๆ โดยเฉพาะระดับรากหญ้า  โดยการก่อตัง้กองทุนหรือโครงการต่างๆ อาทิ โครงการกองทุนหมู่บ้านละ 1 
ล้านบาท  โครงการธนาคารของประชาชน เป็นต้น  จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านีท้ าให้ประชาชนใน
ระดบัรากหญ้ามีรายได้ต่อหวัเพิ่มสงูขึน้ แต่ขณะเดียวกันรายจ่ายและภาวะหนีสิ้นก็ได้เพิ่มสงูขึน้เป็นเงาตามตวั
เช่นกันโดยเฉพาะครัวเรือนเกษตรกร  จากสถานการณ์ดังกล่าว หากเกษตรกรขาดการบริหารจัดการเงินของ
ครัวเรือนไม่ดีพอก็จะท าให้สดัส่วนของรายจ่ายเกินกว่ารายได้และมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทนุในการเกษตร
ส่งผลให้ต้องมีการกู้ยืมและมีภาระหนีสิ้นเพิ่มขึน้และอาจน ามาซึง่ปัญหาความยากจนตามมา  ดงันัน้งานวิจยัชิน้
นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาการจดัการด้านปัญหาและอุปสรรคการเงินของครัวเรือนในเขตพืน้ที่บ้านแวงน่าง  
ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  เพราะหากครัวเรือนเกษตรมีการตดัการเงินเป็นอย่างดีโดยท า
ได้พอเพียงกบัรายจ่ายและหนีสิ้นแล้วครัวเรือนก็จะมีภมูิคุ้มกนักนัท่ีดีต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผนัผวน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในเขตพืน้ที่ บ้านแวงน่าง ต าบลแวงน่าง  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 
     2. เพื่อศึกษาปัญหาและอปุสรรคการบริหารจดัการการเงินของครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีบ้านแวงน่าง   ต าบลแวง
น่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
          สุกานดา กล่ินขจร และคณะ (2555)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองงานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ
หนีสิ้นความสามารถในการช าระหนีสิ้น และปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อภาระหนีสิ้นของเกษตรกรในเขตอ าเภอด่านขนุ
ทด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยปัจจัยที่น ามาท าการศึกษาคือ ปัจจัยด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัด้านโครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม ปัจจยัด้านนโยบายทางการเมือง ปัจจยัด้านความรู้  และทกัษะใน
การประกอบอาชีพ ปัจจยัด้านความสามารถในการปรับตวั และปัจจยัด้าน  ความสามารถในการบริหารจดัการ 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรในเขต  อ าเภอด่านขุนทดและอ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 436 ราย เคร่ืองมือในการเก็บ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ผลโดยค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธี   ANOVA จากการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มี ภาระหนีสิ้นรวม 120,001 บาทขึน้ไป รองลงมาคือ30,001 – 60,000 บาท ต ่ากว่า 30,000 
บาท และ 60,001 – 90,000 บาท ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีภาระหนีสิ้นที่ต้องช าระคืนโดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่า
กว่า 5,000 บาท รองลงมา 5,001 – 10,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท ตามล าดับ และปัจจัย  ด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความส าคัญต่อภาระหนี สิ้นของเกษตรกรมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อรายไดข้องเกษตรกรคือ ปัจจัยด้านนโยบายการเมือง และ ปัจจัยด้าน ความสามารถในการบริหาร
จดัการ ส่วนปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายของเกษตรกรคือ ปัจจยัด้าน โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม ปัจจยั
ด้านความสามารถในการปรับตวั และปัจจยัด้าน ความสามารถในการบริหารจดัการซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรให้ความส าคญักับการให้ความรู้และข้อมลูข่าวสารที่ถูกตอังในการบริหารจดัการด้านการเงินของ
เกษตรกรที่ทันสมัยและที่มีต่อความต้องการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเช่น การจัดการอบรม และ
พฒันาความรู้ อีกทัง้ควรเน้นการบรูณาการความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง เป็นต้น 
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         สุริยะ หาญพิชัย และคณะ (2563) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อหนีสิ้นครัวเรือนเกษตรกรใน
จงัหวดัลพบุรี โดยการวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาลกัษณะหนีสิ้นครัวเรือนเกษตรกรในจงัหวดัลพบุรีและ
ปัจจยัที่ส่งผลต่อหนีสิ้นครัวเรือนเกษตรกรในจงัหวดัลพบุรีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มตวัอย่างคือ เกษตรกรใน
จงัหวดัลพบุรีจ านวนรวม 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมลู คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์สมการถดถอย ใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุดสามัญผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพ
หนีสิ้น ครัวเรือนเกษตรกรเป็นหนีเ้ฉล่ีย 83,992.50 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนีใ้นระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งกู้ยืมหลกัของครัวเรือนเกษตร และกู้ยืมเพื่อใช้ในการผลิต กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกู มนั
ส าปะหลงัจะมีหนีสิ้นโดยเฉล่ียน้อยกว่าเกษตรกรผู้ปลกูข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูอ้อยมีหนี สิ้นไม่แตกต่างไปจาก
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนีสิ้นครัวเรือนเกษตรกรในจงัหวดัลพบุรีพบว่า การออม รายได้
นอกภาคการเกษตร และรายจ่ายในภาคการเกษตร เป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อปริมาณหนีสิ้น ในขณะ
ที่ รายจ่ายนอกภาคการเกษตร เป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อปริมาณหนีสิ้นครัวเรือนเกษตรกร โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ขอบเขตการวิจัย 

1. กลุ่มประชากรเขตพืน้ท่ีบ้านแวงน่าง  ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 
2. ระยะการเก็บข้อมลู เวลาประมาณ 12 เดือน ตัง้แต่ กนัยายน  2562 – กรกฎาคม 2563 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ครัวเรือน หมายถึง คนเดียวหรือหลายคนซึ่งอาศัยเป็นประจ าในบ้าน หรือสถานที่อยู่เดียวกันและ
ร่วมกันในการจดัหา หรือประกอบ หรือบริโภคอาหารหรือจดัหาและใช้ส่ิงอุปโภคอนัจ าเป็นแก่การครองชีพของ
บคุคลเหล่านัน้ บคุคลที่อยู่รวมกนัในครัวเรือน 
 เกษตรกร  หมายถึง ผู้ที่ท าเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช เพาะเลีย้งปศุสัตว์และการประมงเพื่อผลิต
อาหาร วัตถุดิบ เส้นใยธรรมชาติ และผลิตผลอื่น ๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้ทัง้การอุปโภคและบริโภค เป็นอาชีพ
อิสระท่ีไม่จ าเป็นต้องขึน้ตรงกบัหน่วยงานใด สามารถบริหารจดัการเวลาและวางแผนการท างานได้เอง 
 การบริหารจัดการ  หมายถึง การประสานงานและการบริหารหน้าที่ต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
บางอย่าง ประกอบไปด้วยการวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการควบคุมองค์กร โดยที่การบริหาร
จดัการครอบครัวขยายตวัของธุรกิจตัง้แต่การบริหารจดัการการเงิน การตลาด ทรัพยากรบคุคล กลยทุธ์ การผลิต 
การปฏิบตัิการ และการบริการ 
 การเงิน หมายถึงกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารเงิน และระบบขัน้ตอนการระดมทุน ซึ่งรวมถึง การ
ธนาคาร หนี ้เครดิต ตลาดหุ้น เงิน และการลงทนุ การเงินครอบคลมุถึงขัน้ตอนการดแูล สร้าง และศกึษาเก่ียวกบั
เงิน เช่นกนัเงินธุรกิจ และการเงินส่วนบคุคล 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. เพื่อทราบถึงการบริหารจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในเขตพืน้ที่ บ้านแวงน่าง  ต าบลแวงน่าง  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 
     2. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการการเงินของครัวเรือนในเขตพืน้ที่ บ้านแวงน่าง  ต าบล
แวงน่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมครัวเรือนในเขตพืน้ที่ บ้านแวงน่าง  ต าบลแวง

น่าง   อ าเภอเมือง   จงัหวดัมหาสารคาม  โดยเน้นเร่ืองรายได้  รายจ่าย  และภาวะหนีสิ้นของครัวเรือน  ตลอดจน
การบริหารจดัการการเงินของครัวเรือน  ในรอบปี 2562/2563  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วน 
โดยส่วนแรกท าการส ารวจเร่ืองรายได้  รายจ่ายและภาวะหนีสิ้นของครัวเรือนเกษตรกร   โดยศึกษาถึงการ
วางแผนจัดสรรเงินรายได้  การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน  และการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนในกรณีที่รายได้
มากกว่ารายจ่าย   โดยการศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีการเลือกพืน้ท่ีศกึษาแบบเฉพาะเจาะจงโดยใช้เกณฑ์ในการเลือกคือ 
พืน้ที่ที่อยู่ใกล้เมืองและมีความหลากหลายของกิจกรรมและแหล่งรายได้ทัง้ในภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตรซึง่ที่บ้านแวงน่าง  ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นพืน้ท่ีที่มีลกัษณะตามเกณฑ์
ดังกล่าว และในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) จากจ านวนครัวเรือน
ทัง้หมด  365  ครัวเรือน  โดยสุ่มมาจ านวน  65  ครัวเรือน  โดยการเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลาประมาณ 12 เดือน 
ตัง้แต่ กันยายน  2562 – กรกฎาคม 2563  การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์จากนัน้น าผล
การวิเคราะห์ที่ได้มาท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกบัผลการศกึษาที่ได้รับจากการประชมุกลุ่ม  
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพื่อศกึษาการบริหารจดัการเงินของเกษตรกรครัวเรือนในเขตพืน้ที่บ้านแวง
น่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  ปีเพาะปลกู 2562/2563  ดงันัน้กลุ่มประชากรคือ  เกษตรกรเขตพืน้ที่
บ้านแวงน่าง  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัดงักล่าว สามารถ
ประยกุต์เป็นกรอบแนวคิด ได้ดงัต่อไปนี ้

 
                 ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิของวิจยั 
 

การบริหารจดัการเงินของครัวเรือน
เกษตรกรในเขตพืน้ท่ีบ้านแวงน่าง   
ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง   
จงัหวดั มหาสารคาม 

ข้อมลูสภาพทัว่ไปของครัวเรือน 

- รายรับ 

- รายจา่ย 

- หนีสิ้น 

- เงินออม 
ข้อมลูสภาพการบริการจดัการเงนิของ
ครัวเรือน 

- การวางแผนจดัการเงิน 

- การประกอบอาชีพเสริม 

- การจดัท าบญัช ี
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
สภาพทั่วไปของครัวเรือน รายได้รายจ่ายหนีส้ินและ การออม  

สมาชิกครัวเรือนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา อยู่ในชัน้ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 48.40  และชัน้
มธัยมศกึษา  คิดเป็นร้อยละ 15.90   อยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบับณัฑิตศกึษาขึน้ไป ครัวเรือน
มีที่ดินท ากินเป็นของตวัเอง  คิดเป็นร้อยละ  95.21  โดยมีพืน้ที่เฉล่ีย 14.85 ไร่เฉล่ียต่อครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ 3 
ใน 4 จะเห็นได้ว่าใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนมากมีเพียงบางครัวเรือน
เพาะปลกูพืชไร่ เช่น อ้อย ดงันัน้ รายได้ของครัวเรือนส่วนมากจงึมาจากนอกภาคการเกษตร  ซึง่จากผลการศกึษา
ดงัตารางที่ 1 พบว่าครัวเรือนมีรายได้จากภาคการเกษตรน้อยกว่ารายได้นอกการเกษตรเสมอ  โดยมีรายได้จาก
การเกษตรเฉล่ีย  69,752.08 บาท  และนอกภาคการเกษตรเฉล่ีย 164,498.90 บาท  รวมเป็นรายได้ทัง้หมดของ
ครัวเรือนเท่ากบั  234,250.98 บาท (ตารางที่ 1) จะเห็นว่าแหล่งรายได้นอกภาคนบัเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของ
ครัวเรือนในชนบทอนัจะมีบทบาทช่วยให้ลดความเหล่ือมล า้ของการกระจายรายได้ของครัวเรือนในชนบทส าหรับ
ผลการศกึษาในส่วนของค่าใช้จ่ายในการครองชีพ  พบว่ามีสดัส่วนสงูประมาณร้อยละ 78.98 ในขณะท่ีค่าใช้จ่าย
ในการเกษตรมีประมาณร้อยละ 21.02  จ านวนครัวเรือนที่มีหนีสิ้น  ณ  วนัส ารวจมีจ านวนร้อยละ  66.20  ส่วน
ครัวเรือนท่ีไม่มีหนีสิ้นเลย คิดเป็นร้อยละ  33.80  โดยแหล่งเงินกู้ที่ส าคญั  คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) และสหกรณ์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ  26.15  ในสัดส่วนที่เท่ากัน  โดยมีจ านวนหนีเ้ฉล่ีย  
63,207.69  บาทต่อครัวเรือน  เมื่อน าเงินท่ีเหลือจากค่าใช้จ่าย (รายได้ลบ รายจ่าย) จ านวน  92,320.69  บาทต่อ
ครัวเรือน  ไปช าระหนีจ้ านวน  64,317.70 บาทต่อครัวเรือน  ครัวเรือนจะเหลือเงินออมเพียง  28,002.99  บาท 
เท่านัน้ โดยครัวเรือนท าการออมเฉล่ีย  13  ครัง้ต่อปีและส่วนมากจะท าการออมในรูปของการส่งฌาปณกิจใน
หมู่บ้าน  รองลงมาออมกับสหกรณ์การเกษตร และธนาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) นอกจาก
การออมแล้วครัวเรือนร้อยละ  12  ยงัมีการปล่อยเงินกู้ซึ่งลกูหนีส่้วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้อง ซึ่งลกัษณะนีแ้สดง
ให้เห็นถึงสงัคมแห่งการพ่ึงพาอาศยัของครัวเรือนเอง  
การบริหารจัดการการเงนิของครัวเรือน  

ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ  75.25  ไม่มีการวางแผนการจดัการการเงินของ
ตนเอง  มีเพียงร้อยละ  24.72  เท่านัน้ที่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครัวเรือนโดยการแบ่งรายได้ที่ได้ รับ
ออกเป็นส่วนๆ  ได้แก่  เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อการลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตรและเพื่อการออม การที่
ครัวเรือนไม่มีการวางแผนการใช้เงินท าให้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการจัดการการเงินของ ครัวเรือน
เนื่องจากเมื่อพิจารณารายได้และรายจ่ายแล้ว  พบว่า ครัวเรือนน่าจะมีเงินเพียงพอใช้จ่ายตลอดปีแต่จากข้อมลู
ข้างต้นจะเห็นว่าครัวเรือนยงัคงมีภาวะหนีสิ้นจากปัญหาดงักล่าวครัวเรือนพยายามแก้ไขโดยการประกอบอาชีพ
เสริมซึ่งท าให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้มาประมาณปีละ  6,500  บาท  นอกจากนีบ้าง ครัวเรือนยงัพยายามที่จะ
ตดัค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จ าเป็นออกหรือการพยายามประหยดัค่าใช้จ่ายส่วนที่ สามารถประหยดัได้ซึง่จะส่งผล
ให้ครัวเรือนประหยดัค่าใช้จ่ายได้โดยเฉล่ีย  4,996.8  บาทต่อปี  และวิธีสดุท้ายที่ครัวเรือนใช้แก้ไขปัญหาคือ การ
ปลกูผกัและเลีย้งสตัว์ไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน  ซึง่วิธีนีค้รัวเรือนสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้ถึง  
5,597.79  บาทต่อปี  เมื่อศึกษาถึงการจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายและหนีสิ้นหรืออีกนัยหนึ่งคือการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน  ซึ่งมีประโยชน์ในการบริหารจัดการการเงินของครัวเรือน  พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ  91.58  
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ไม่ได้จัดท าบัญชีเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะจด และบางครัวเรือนคิดว่ารายจ่ายของตนเองนัน้ค่อนข้างมากกว่า
รายได้จึงไม่ต้องการทราบรายละเอียดเนื่องจากจะเสียก าลงัใจส าหรับเหตผุลอีกประการที่ส าคญัคอืบางครัวเรือน
ไม่ทราบหลกัการของการจดบนัทึกรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย รายรับ,รายจ่าย และ หนีสิ้นของเกษตรกรครัวเรือน ปีการเพาะปลกู   
                 2562/2563 

รายการ บาท/ครัวเรือน 
รายรับ 234,250.98 

- รายได้จากภาคการเกษตร 69,752.08 
- รายได้นอกภาคการเกษตร 164,498.90 

รายจ่าย 125,045.49 
- ครัวเรือน 99,470.69 
- ภาคการเกษตร 25,574.80 

รายรับ-รายจ่าย ((1)-(2)) 92,320.69 
หนีส้ิน 64,317.70 
เงนิออม 28,002.99 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา  พบว่าแม้ครัวเรือนจะมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้แต่ครัวเรือนยงัคงมีการกู้ ยืม  ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ครัวเรือนได้รับรายได้นัน้ไม่ตรงกบัช่วงของความต้องการใช้  ดงันัน้หาก ครัวเรือนท า
การจดบนัทึกบญัชีรายได้รายจ่ายของครัวเรือนอย่างชดัเจนก็จะช่วยให้ครัวเรือนทราบ สถานการณ์ทางการเงิน
ของครัวเรือนและช่วยให้ครัวเรือนสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองได้อย่างไรก็ตามในการจดบนัทึก
บัญชีครัวเรือนควรมีการแยกบันทึกระหว่างรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน และรายรับและรายจ่ายในการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้ครัวเรือนทราบถึงสถานการณ์การเงินของครัวเรือน ตลอดจนทราบผลก าไรจากการ
ประกอบอาชีพได้อย่างชดัเจน  และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครัวเรือนและการลงทุน
ต่อไป   นอกจากนีใ้นการศกึษายงัพบว่าครัวเรือนยงัขาดความเข้าใจในหลกัการจดบนัทึกบญัชีถึงแม้จะเคยได้รับ
การอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือนจากหน่วยงานต่างๆ  ดงันัน้ หน่วยงานที่ท าการส่งเสริมควรมีการติดตามผล
การส่งเสริมและควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมหลงัจากการส่งเสริมแล้วตลอดจนควรน าบคุคลที่ประสบความส าเร็จ
ในหมู่บ้านหรือในพืน้ท่ีมาท าการถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน 
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บทคดัย่อ    

การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราปุ๋ ยและระยะเวลาการใส่ปุ๋ ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ลกัษณะทาง
การเกษตรและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1  ท าการทดลอง ณ แปลงทดลอง
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 ซ า้ ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ ย (ชุด
ควบคุม) 2) ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 พร้อมปลูก อัตรา 30 ก.ก./ไร่ 3) ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 พร้อมปลูก อัตรา 30 
ก.ก./ไร่ และ ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 ก.ก./ไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลกู 4) ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 ก.ก./
ไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลูก และอัตรา 12.5 ก.ก./ไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลกู และ 5) ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 
30 ก.ก./ต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลกู และอัตรา 8.3 ก.ก./ไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วันหลังปลกู ผลการศึกษา
พบว่า ข้าวโพดเลีย้งสตัว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 5 ส่งผลให้น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือก น า้หนกั
ฝักแห้ง จ านวนเมล็ดต่อแถว น า้หนกัเมล็ดต่อฝัก และมวลชีวภาพสงูที่สดุ ดงันัน้ หากแนะน าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ย
เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 ควรแนะน าให้ใช้อตัราปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมื่ออาย ุ15 วนัหลงัปลกู และ ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออาย ุ30 และ 45 วนัหลงัปลกู 
นอกจากนี ้ควรมีการศึกษาต้นทุนและก าไรที่ได้จากผลิตข้าวโพด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกใช้ปุ๋ ยให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  
 
ค าส าคัญ: ข้าวโพดเลีย้งสตัว์;  คา่ SCMR; ปริมาณคลอโรฟิลล์; 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  
 

บทน า 

ข้าวโพด (Zea mays L.) เป็นธัญพืชที่มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากข้าวเจ้า และข้าว
สาลี จากรายงานพบว่า การผลิตข้าวโพดทั่วโลกมีประมาณ 580 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะในประเทศจีน 
สหรัฐอเมริกา บราซิล และเม็กซิโก เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยนัน้ พืน้ที่ปลูกข้าวโพดมีประมาณ 7-8 ล้านไร่ 
แหล่งปลกูที่ส าคญั ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ สระบรีุ ลพบรีุ นครราชสีมา เลย เพชรบรูณ์ สโุขทยั และก าแพงเพชร 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรม
อาหารสตัว์ของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยเช่นกนั และในปัจจุบนัประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์เพิ่มขึน้ทุก ๆปี อย่างไรก็ตาม นทัธมน ธีรกุล (2564) รายงานว่า ประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลน
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มาโดยตลอด ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา (ปี 2543-2563) พืน้ท่ี เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์
ของไทยลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.80 ต่อปี และผลผลิตรวมเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.22 ต่อปี อีกทัง้ผลผลิตต่อไร่
ที่ต ่าเป็นอปุสรรคส าคญัในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีไม่เหมาะสมและพืน้ท่ีป่า 
ในขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ภายในประเทศเพิ่มขึน้มาก เฉล่ียแล้วร้อยละ 3.18 ต่อปี (ปี 2543-
2563) และร้อยละ 5.29 /ปี (ในช่วงปี 2553-2563) 

ดงันัน้ ประเทศไทยจึงน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากต่างประเทศ ซึ่งมีมลูค่าหลายล้านบาทต่อปี ส าหรับ
ปัญหาด้านผลผลิตค่อนข้างต ่า อาจเป็นผลอนัเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ การจดัการน า้และปุ๋ ย ตลอดจน
การเลือกใช้พนัธุ์ โดยแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดให้สงูขึน้ คือ การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดต่อหน่วย
พืน้ท่ี ซึง่อาจท าได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงพนัธุ์ให้เหมาะสมกบัแหล่งปลกู การศกึษาอตัราปุ๋ ยที่เหมาะสม (ธีระ
พงษ์ พรมสวสัดิ์ และคณะ, 2553) หากต้องการให้ข้าวโพดได้ผลผลิตสงู จ าเป็นต้องมีการจดัการธาตอุาหารอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (Nitrogen, N) ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) และ
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โพแทสเซียม (Potassium, K) ซึง่พืชต้องการใช้เพื่อการเจริญเติบโต และสร้างผลผลิตในปริมาณมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง P เป็นธาตอุาหารท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ซึง่เก่ียวกบัการเจริญเติบโต และแพร่กระจาย
ตวัของราก (สนัติภาพ ปัญจพรรค์, 2545) 

พืน้ท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในปัจจุบนัของไทย ประมาณ 7.02 ล้านไร่ ภาคเหนือมีพืน้ที่ปลกูมากที่สดุ 
คือ 4.72 ล้านไร่ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (1.45 และ 0.86 ล้านไร่ ตามล าดับ) 
พืน้ที่ปลูกในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา เลย ชัยภูมิ อุบลราชธานี เป็นต้น (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต ่า ส่งผลต่อการให้ผลผลิต
ของข้าวโพด ดงันัน้ การจดัการดิน น า้และปุ๋ ย จึงมีส่วนส าคญัในการช่วยเพิ่มผลผลิตพืชอีกทางหนึ่ง ซึ่งหากจะ
น าข้าวโพดเลีย้งสัตว์มาปลูกในพืน้ที่ดินทรายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่น่าพึงพอใจ จึงมีความจ าเป็นจะต้องศึกษา
อิทธิพลของปุ๋ ยสตูรต่างๆและอตัราการให้ปุ๋ ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ซึ่งน าไปสู่การให้ผลผลิตสงู เพื่อเป็น
แนวทางในการแนะน าหรือน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต ดังนัน้ การศึกษาครัง้นีจ้ึง มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราและระยะเวลาการใส่ปุ๋ ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ลักษณะทางการเกษตร และ
องค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 ที่ปลกูในสภาพดินทรายความอดุมสมบรูณ์ต ่า  

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

1. วัสดุและอุปกรณ์ 
1.1 เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ พนัธุ์นครสวรรค์ 1   
1.2 อุปกรณ์ในการปลกูและดูแลรักษาข้าวโพด ได้แก่ กระถางขนาด 10 นิว้ (กว้าง 30 เซนติเมตร สูง 

23 เซนติเมตร) บวัรดน า้ ปุ๋ ยเคมี (สตูร 15-15-15 และ สตูร 46-0-0) ป้ายชื่อพนัธุ์ ไม้ปักแปลง และถงุตาข่าย 
1.3 อปุกรณ์ในการเก็บเก่ียวข้าวโพด ได้แก่ มีด ถงุตาข่าย และป้ายชื่อพนัธุ์ 
1.4 เคร่ือง SPAD Chlorophyll Meter Reading ยี่ห้อ Konica minolta รุ่น SPAD-502  

Plus (วดัค่าความเขียวของใบ) 
1.5 เคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Shimudzu รุ่น UV-1800 (วดัปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ) 
1.6 อปุกรณ์บนัทึกข้อมลู ได้แก่ สมดุบนัทึก ดินสอ ปากกา กล้องถ่ายรูป 
1.7 เคร่ืองมือวิเคราะห์ดิน ได้แก่ EC meter pH meter เคร่ืองกลัน่ไนโตรเจน เฟลมโฟโต 

มิเตอร์ (flame photometer) และเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)  
2. วิธีการศึกษา 
 2.1 แผนการทดลอง 

การวางแผนแบบ Randomized complete block design (RCBD) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี จ านวน 4 
ซ า้ๆ ละ 3 กระถาง โดยดดัแปลงวิธีการให้ปุ๋ ยจากรายงานของ ชเูกียรติ พระดาเวช ณฐัพล คงดี และวนัวิสาข์ ปัน้
ศกัดิ์ (2560) ดงัแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 กรรมวิธีการใส่ปุ๋ ย  

กรรมวิธี พร้อมปลกู 15 วนัหลงัปลกู 30 วนัหลงัปลกู 45 วนัหลงัปลกู 

1 (T1) - - 
- 

30 
30 
30 

- 
- 
- 

12.5 
8.3 

- 
- 
- 
- 
8.3 

2 (T2) 30 
3 (T3) 30 
4 (T4) - 
5 (T5) - 

สตูรปุ๋ ยที่ใช้ 15-15-15 46-0-0 46-0-0 46-0-0 

  
 2.2 วิธีการเตรียมดิน โดยเก็บดินจากแปลงทดลอง ความลึก 0-20 ซม. ตากดินในท่ีร่ม ประมาณ 7 วนั 
หรือจนกว่าดินจะแห้ง จากนัน้ร่อนดินโดยใช้ตะแกรงขนาด 2 มม. เพื่อก าจดัเศษวชัพืช  

2.2.1) น าดินที่ร่อนไว้ บรรจุลงกระถาง จ านวน 60 กระถางๆ ละ 10 กิโลกรัม วางบนถาดรองกระถาง
พลาสติก       

2.2.2) เก็บตัวอย่างดินเพื่อน ามาวิเคราะห์เบือ้งต้น ได้แก่ ปริมาณ 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) ค่า EC (Electrical conductivity: ค่าการน าไฟฟ้า) ค่า 
OM (Organic matter: อินทรียวัตถุ) โดยวิธีของ Walkley A. and C.A. Black (1934) และ ค่า pH (วัดด้วย
เคร่ือง pH meter) 
 2.3 การปลกูและการดแูลรักษา 
 2.3.1) ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 ลงในกระถาง จ านวน 60 กระถางๆ ละ 3-5 เมล็ด โดย
การหยอดเมล็ดลงไปในกระถางให้มีความลกึ 2-3 เซนติเมตร แล้วกลบหน้าดิน หลงัจากปลกูประมาณ 15 วนั จึง
ถอนแยกให้เหลือข้าวโพดเลีย้งสตัว์กระถางละ 1 ต้น 
 2.3.2) ให้น า้ตามความเหมาะสม  
 2.3.3) ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 และปุ๋ ยสูตร 46-0-0 ตามส่ิงทดลอง คือ อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (1.325 กรัม/
กระถาง) อตัรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ (0.530 กรัม/กระถาง) อตัรา 8.3 กิโลกรัม/ไร่ (0.366 กรัม/กระถาง) 

2.4 การบนัทึกข้อมลู     
 2.4.1) ความสงูต้น โดยวดัจากพืน้ถึงข้อใบบนสดุที่แผ่ขยายเต็มที่ เก็บข้อมลูทกุๆ 15 วนั ตัง้แต่ข้าวโพด
อาย ุ15 วนัหลงัปลกู จนถึงอายเุก็บเก่ียว (ในกรณีที่ใบธงปรากฏแล้วให้วดัจากพืน้ดินถึงข้อของใบธง) 

2.4.2) อายวุนัออกไหม นบัจากวนัท่ีปลกูถึงวนัท่ีต้นข้าวโพดออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 
ของจ านวนต้นทัง้หมด 

2.4.3) อายดุอกตวัผู้บาน นบัจากวนัท่ีปลกูถึงวนัท่ีช่อดอกตวัผู้บาน 50  
เปอร์เซ็นต์ของจ านวนต้นทัง้หมด 

2.4.4) วดัความเขียวของใบ (ค่า SCMR) โดยใช้เคร่ือง SPAD chlorophyll meter  
reading (สุ่ม 3 ใบ ในแต่ละหน่วยการทดลอง) สุ่มวดัใบท่ีแผ่ขยายเต็มที่ นบัจากใบบนสดุ 
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 2.4.5) วัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ (ต าแหน่งเดียวกับท่ีบันทึกข้อมูล SCMR) โดยเจาะแผ่นใบขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร จ านวน 3 ใบ แช่ใน Dimethyl formamide เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้วน ามาวดั
ปริมาณคลอโรฟิลล์โดยเคร่ือง Spectrophotometer ที่ความยาวคล่ืน 647 และ 664 นาโนเมตร โดยใช้สตูร 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 ปริมาณคลอโรฟิลล์ a (µg cm-2) 
  Chl b คือ ปริมาณคลอโรฟิลล์ b (µg cm-2) 
  Chl total คือ ปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมด (µg cm-2) 
  A647 คือ ค่าดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 647 nm (ค่าสดัส่วน) 
  A664 คือ ค่าดดูกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 664 nm (ค่าสดัส่วน) 

2.4.6) ความสงูฝัก วดัจากพืน้ดินถึงข้อที่ติดฝักบนสดุ 
 2.4.7) น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือกและไม่รวมเปลือกต่อต้น (กรัม) 
 2.4.8) น า้หนกั 100 เมล็ด (กรัม) 
 2.4.9) จ านวนแถวต่อฝัก  

2.4.10) น า้หนกัเมล็ดต่อฝัก (กรัม) 
2.4.11) จ านวนเมล็ดต่อแถว 
2.4.12) มวลชีวภาพ (Total dry matter) (ส่วนเหนือดิน) ที่ระยะเก็บเก่ียว 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยน าข้อมลูที่ได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม Statistic 9 วิเคราะห์แผนการ

ทดลองแบบ RCBD ประเมินผลการทดลองโดยการวิเคราะห์ตาราง ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยใช้วิธี 
Least significant difference (LSD) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 
3. สถานที่ศึกษา (Study Sites) 

ท าการศกึษาที่แปลงทดลอง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการทดลอง 

1. คุณสมบัตดินิก่อนปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธ์ุนครสวรรค์ 1 
 จากการวิเคราะห์คุณสมบตัิของดินบางประการก่อนปลกู พบว่า ค่า pH เท่ากับ 7.68 (เป็นกลาง) ค่า
การน าไฟฟ้า เท่ากับ 0.70 dS/m2 (ดินไม่เค็ม) ค่าอินทรียวัตถุในดิน เท่ากับ 1.49 % (ต ่า) total N เท่ากับ 1.55 
ค่า available P เท่ากบั 1.42 และ ค่า exchangeable K เท่ากบั 3.80 มก./กก. ซึง่อยู่ในระดบัต ่า (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 คณุสมบตัิดินก่อนปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 
รายการวิเคราะห์ ค่าที่ได้ 

pH 7.68 
ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 0.70 dS/m2 

อินทรียวตัถ ุ(OM) 1.49 % 
ไนโตรเจน (total N) 1.55 มก./กก. 
ฟอสฟอรัส (available P) 1.42 มก./กก. 
โพแทสเซียม (exchangeable K) 3.80 มก./กก. 
 
2. การเจริญเติบโตของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธ์ุนครสวรรค์ 1 
 2.1 ความสูง   
 จากการศึกษา พบว่า ความสงูของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน
ในแต่ละช่วงอายุ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ภาพท่ี 1) แต่พบว่า การให้ปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 3 และ 5 ส่งผลให้ความ
สงูของข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีแนวโน้มสงูกว่ากรรมวิธีอื่นๆ 
 
  

 
 

ภาพที่ 1  ความสงูของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 ที่อาย ุ15 30 45 60 75 และ 90 วนัหลงัปลกู เมื่อได้รับ
อตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั 

 
 2.2 อายุวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 
 อายวุนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่ต่างกนั ไม่
มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยอายวุนัออกไหมอยู่ระหว่าง 59.8-63.8 วนั (ภาพท่ี 2) แต่พบว่า อายวุนัออกไหม
มีแนวโน้มเร็วขึน้เมื่อใส่ปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 4 และ 5 
 2.3 อายุดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 
 อายดุอกตวัผู้บานนบัจากวนัท่ีปลกูถึงวนัท่ีอายดุอกตวัผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์
นครสวรรค์ 1 ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซึง่อยู่ในช่วงอาย ุ54.5-57.4 วนั (ภาพที่ 2) แต่พบว่า อายุดอกตวัผู้
บาน มีแนวโน้มเร็วขึน้เมื่อใส่ปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 4 และ 5 
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ภาพที่ 2  อายวุนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ อายดุอกตวัผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์

นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั 

3. ลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธ์ุนครสวรรค์ 1 
 3.1 ค่า Spad Chlorophyll Meter Reading: SCMR  
 จากการศึกษาพบว่า  อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ค่า SCMR ของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธุ์
นครสวรรค์ 1 ในละช่วงอายแุตกต่างกนัทางสถิติ ยกเว้นค่า SCMR ช่วงอายุ 60 วนัหลงัปลกู ท่ีได้รับปุ๋ ยสตูร 15-
15-15 พร้อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลัง
ปลกู จะมีค่าสงูที่สดุ คือ 52.03 รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออาย ุ15 วนัหลงัปลกู 
และ ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วนัหลงัปลกู ในค่า SCMR คือ 49.79 และ46.73 
เมื่อใส่ปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 5 (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3  ค่า SCMR ของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 ที่อาย ุ30 45 60 และ 75 วนัหลงัปลกู เมื่อได้รับ

อตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั 

กรรมวิธี 
ค่า SCMR 

30 วนั 45 วนั 60 วนั 75 วนั 
T1 34.65 48.35 42.61c 34.12 
T2 37.28 48.23 46.62bc 37.75 
T3 38.57 52.97 52.03a 38.34 
T4 38.09 46.53 49.79ab 40.63 
T5 34.88 52.77  47.63abc 32.72 

F-test ns ns * ns 
LSD - - 5.14 - 
C.V. (%) 16.92 9.44 7.00 13.27 
ns: ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
* มีความแตกต่างทางสถิตอิย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าเฉล่ียภายในคอลมัน์เดียวกนัก ากบัด้วย
อกัษรเดียวกนัไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยวิธี LSD (P≤0.05) 

วันหลังปลูก 
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 3.2 ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ 
 จากการศกึษาพบว่า อตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของข้าวโพดเลีย้งสตัว์
พนัธุ์นครสวรรค์ 1 แต่ละช่วงอายุแตกต่างกนัทางสถิติ ยกเว้นปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบช่วงอาย ุ75 วนั หลงัปลกู 
ที่ได้รับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 12.5 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วนัหลงัปลกู มีค่าสงูที่สดุอยู่คือ 7.20 µg/cm2 รองลงมาคือ เมื่อใส่ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 
พร้อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลูก มี
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบคือ 6.43 µg/cm2 (ภาพที ่3) 
 

 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 ที่อายุ 30 45 60 และ 75 วนัหลัง
ปลกู เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั 

 3.3 ความสูงฝัก 
 จากการศึกษาพบว่า ความสงูฝักข้าวโพด เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่ต่างกนั ไม่ส่งผลให้ความสงูฝักแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยความสงูฝักเฉล่ียอยู่ในช่วง 61.95-74.31 เซนติเมตร แต่พบว่า การให้ปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 5 ส่งผลให้
ความสงูฝักมีแนวโน้มสงูกว่ากรรมวิธีอื่นๆ (ตารางที่ 4 ) 
 
ตารางที่ 4 ความสงูฝักข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั 

กรรมวิธี ความสงูฝัก (เซนตเิมตร) 
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. ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธ์ุนครสวรรค์ 1 
 4.1 น า้หนักฝักแห้งรวมเปลือก 
 จากการศึกษาพบว่า อตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือกของข้าวโพดเลีย้งสตัว์
พนัธุ์นครสวรรค์ 1 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยน า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือกของข้าวโพดที่
ได้รับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก และ ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 8.3 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วนัหลังปลูก มีค่าสงูที่สดุคือ 71.62 กรัม/ต้น รองลงมาคือ เมื่อได้รับปุ๋ ยสตูร 
46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลกู และ ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อ
อาย ุ30 วนัหลงัปลกู ให้น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือก เท่ากบั 54.59 กรัม/ต้น (ภาพที ่4) 

4.2 น า้หนักฝักแห้ง 
 จากการศกึษาพบว่า อตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั ส่งผลให้น า้หนกัฝักแห้งข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 
1 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยน า้หนกัแห้งที่ได้รับปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลกู และ ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วนัหลงัปลกู มี
ค่าสงูสดุคือ 62.08 กรัม/ต้น รองลงมาคือ ได้รับปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออาย ุ15 วนัหลงัปลกู 
และใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วนัหลังปลูก มีน า้หนกัฝักแห้ง คือ 45.10 กรัม/ต้น 
(ภาพท่ี 4) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือกและน า้หนกัฝักแห้งของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ พนัธุ์นครสวรรค์ 1  เมื่อได้รับอตัรา
ปุ๋ ยที่แตกต่างกนั 

  
 4.3 น า้หนัก 100 เมล็ด 
 จากการศึกษาพบว่า น า้หนัก 100 เมล็ดของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่
แตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซึง่น า้หนกั 100 เมล็ด อยู่ในช่วง 18.37-20.78 กรัม (ตารางที่ 5) 
 4.4 จ านวนแถวต่อฝัก 
 จากการศึกษาพบว่าจ านวนแถวต่อฝักของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับอัตราปุ๋ ยที่
แตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  (6.5-12.0 แถว/ฝัก) (ตารางที่ 5) 
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 4.5 จ านวนเมล็ดต่อแถว 
 จากการศกึษาพบว่า การให้อตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั ส่งผลให้จ านวนเมล็ดต่อแถวของข้าวโพดเลีย้งสตัว์
พนัธุ์นครสวรรค์ 1 แตกต่างกนัทางสถิติ โดยจ านวนเมล็ดต่อแถว เมื่อได้รับปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลกู และใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 8.3กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 วนัหลงัปลกู มี
ค่าสงูสุดคือ 22.4 เมล็ด/แถว รองลงมาคือ ท่ีได้รับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลัง
ปลูก และอัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก โดยมีจ านวนเมล็ดต่อแถว คือ 16.9 เมล็ด/แถว 
(ตารางที่ 5) 
 4.6 น า้หนักเมล็ดต่อฝัก 
 จากการศึกษาพบว่า การให้อตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั ส่งผลให้น า้หนกัเมล็ดต่อฝักของข้าวโพดเลีย้งสตัว์
พนัธุ์นครสวรรค์ 1 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยน า้หนกัเมล็ดต่อฝักของข้าวโพดที่ได้รับปุ๋ ยสตูร 46-
0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลกู และ ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออาย ุ
30 และ 45 วนัหลงัปลกู มีค่าสงูที่สดุคือ 41.01 กรัม รองลงมาคือ เมื่อใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่ออายุ 15 วนัหลังปลูก และ ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 12.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 วนัหลงัปลกู ที่กรรมวิธี
ได้รับปุ๋ ยสตูร 15-15-15 พร้อมปลกูอตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และที่กรรมวิธีไม่มีการใส่ปุ๋ ย (ชดุควบคุม) คือ 23.23 
21.76 และ 19.00 กรัม ตามล าดบั (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5  น า้หนัก 100 เมล็ด จ านวนแถวต่อฝัก จ านวนเมล็ดต่อแถว น า้หนักเมล็ดต่อฝัก และมวลชีวภาพ 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อได้รับอตัราปุ๋ ยที่แตกต่างกนั 

กรรมวิธี 
น า้หนกั 

100 เมล็ด 
(กรัม) 

จ านวนแถว 
ต่อฝัก 

จ านวน 
เมล็ดต่อแถว 

น า้หนกั 
เมล็ดต่อฝัก 

(กรัม) 

มวลชวีภาพ 
(กรัม/ต้น) 

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 
* มีความแตกต่างทางสถิตอิย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าเฉล่ียภายในคอลมัน์เดียวกนัก ากบัด้วย
อกัษรเดียวกนัไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยวิธี LSD (P≤0.05) 
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 4.7 มวลชีวภาพ (Total dry matter) ในระยะเก็บเกี่ยว 
 จากการศึกษาพบว่า การให้อัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้น า้หนักมวลชีวภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยน า้หนักมวลชีวภาพจะมีค่าสูงสุดเมื่อได้รับปุ๋ ยสูตร 15-15-15 พร้อมปลูกอัตรา 30 
กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลูก (81.98 กรัม) และได้รับ
ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลกู และอตัรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 
45 วันหลังปลูก (81.14 กรัม) รองลงมาคือได้รับปุ๋ ยสูตร 15-15-15 พร้อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีมวล
ชีวภาพเท่ากบั 60.61 กรัม (ตารางที่ 5) 

อภปิรายผลการทดลอง 
 การเจริญเติบโต  
 จากการศึกษา พบว่า ความสูงของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่ออายุ 90 วัน หลังปลกูอยู่
ระหว่าง 142.25-172.10 เซนติเมตร ความสูงฝักของข้าวโพดเลีย้งสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 อยู่ระหว่าง 61.95-
74.31 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ สดใส ช่างสลกั และคณะ (2555) รายงานการผลการศึกษา
การใส่ปุ๋ ยเคมีต่อผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์และข้าวโพดหวาน โดยช่วงเวลาการใส่ปุ๋ ย 15-15-15 และ 46-0-0 ที่มี
ผลต่อผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพด โดยข้าวโพดเลีย้งสัตว์ที่ปลูกในช่วงดังกล่าวมีความสูงอยู่
ระหว่าง 171-207 เซนติเมตร ความสงูฝักของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ อยู่ระหว่าง 94-121 เซนติเมตร นอกจากนี ้พร
นภา ขาวมาก และคณะ (2561) พบว่า ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เมื่อได้รับปุ๋ ยที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ความสงูแตกต่าง
กนัทางสถิติ ซึง่แตกต่างจาก รายงานของ ทิวา พาโคกทม และคณะ (2564) รายงานว่า ความสงูจะเพิ่มขึน้ตาม
อายขุองข้าวโพดเลีย้งสตัว์ แต่อตัราปุ๋ ยไม่ส่งผลต่อความสงูเมือ่ข้าวโพดอาย ุ14 63 70 77 84 91 และ 98 วนัหลงั
ปลกู แต่ความสงูจะแตกต่ากันทางสถิต เมื่ออายุ 21 35 42 และ 56 วนัหลงัปลูก โดยปุ๋ ย 16-20-0 อัตรา 25 50 
และ 75 กก./ไร่ ให้ความสูงข้าวโพดมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ ย นอกจากนี ้ชูเกียรติ พระดาเวช และคณะ (2560) 
รายงานว่า อตัราปุ๋ ยและช่วงเวลาการใส่ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความสงูของข้าวโพดเลีย้งสตัว์เช่นกนั 
 ค่าความเขียวของใบ หรือ SCMR  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้น ข้าวโพดที่อายุ 60 วัน
หลังปลูก ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานของ ทิวา พาโคกทม และคณะ (2564) ที่รายงานว่า เมื่อได้รับปุ๋ ยอัตรา
ต่างกนัจะส่งผลให้ค่าความเขียวของใบแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการได้รับปุ๋ ยทกุอตัราจะให้ค่าความเขียวของใบ
สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ ย นอกจากนี ้ชูเกียรติ พระดาเวช และคณะ (2560) รายงานว่า ค่าความเขียวของใบจะ
แตกต่างกนัทางสถิติระหว่างการใส่ปุ๋ ยทกุอตัรา เมื่อเปรียบเทียบกบัไม่ใส่ปุ๋ ย 
 อายุดอกตวัผู้บานนบัจากวนัท่ีปลกูถึงวนัที่อายดุอกตวัผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์
นครสวรรค์ 1 ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยอยู่ระหว่างอาย ุ54.5-57.4 วนั และอายวุนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ของ
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 ไม่แตกต่างทางสถิติเช่นกัน โดยอยู่ระหว่าง 59.8-63.8 วนั ซึ่งแตกต่างจาก
การรายงานของ อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว และคณะ (2561) รายงานว่า การใส่ปุ๋ ยที่ต่างกันส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว 4 สายพนัธุ์ โดยพบว่า ถ้าไม่ให้ปุ๋ ยใด ๆ จะส่งผล
ต่อการออกดอกช้า โดยเฉล่ียที่ 47 วนั แต่หากให้ปุ๋ ยเคมีส่งผลให้ออกดอกเร็วขึน้คือเฉล่ียอยู่ที่ 39 วนั ส่วนอายวุนั
ออกไหม พบเช่นเดียวกนัคือ การไม่ให้ปุ๋ ยใด ๆ ส่งผลต่ออายวุนัออกไหมช้าโดยเฉล่ีย 57 วนั ขณะที่การให้ปุ๋ ยเคมี 
ส่งผลให้อายุวนัออกไหมเร็วคือเฉล่ียอยู่ที่ 49 วนั อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองครัง้นี ้แสดงให้เห็นว่า การไม่ใส่ปุ๋ ย
ส่งผลให้อายดุอกตวัผู้บานและอายอุอกไหมมีแนวโน้มล่าช้ามากกว่าการใส่ปุ๋ ยทกุๆ ต ารับ 
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 องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต 
 จากการศึกษา พบว่า จ านวนแถวต่อฝักของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 ไม่แตกต่างทางสถิติ 
โดยอยู่ระหว่าง 6.5-12.0 แถว/ฝัก ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Li-xia et al. (2017) ได้ศกึษาลกัษณะพิเศษ
ของเมล็ดพนัธุ์ในการปลูกระยะแรกของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ที่มีประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนที่แตกต่างกัน โดย
ข้าวโพดจะมีจีโนไทป์ที่แตกต่างกันในประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน  (NUEs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดที่มี 
NUE ต่างกนั เพื่อตรวจสอบความแตกต่างในการพฒันาเมล็ดพนัธุ์ที่มี NUE ต่างกัน ข้าวโพดพนัธุ์ผสมสามสาย
พนัธุ์ที่มี NUE ต่างกัน ปลกูในแปลงที่มีระดบัปุ๋ ยไนโตรเจนต่างกนัในช่วงฤดปูลกู พบว่า การทดลองปลกูข้าวโพด
พนัธุ์ผสมสามพันธุ์ ภายใต้การให้ปุ๋ ยไนโตรเจนที่แตกต่างกัน (N140 และ N210 ในปี 2013 ; N120 และ N240 
ในปี 2014) ไม่ส่งผลให้จ านวนแถวต่อฝักแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 16.0-19.3 แถว/ฝัก 
 จากการศกึษานี ้น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือก และน า้หนกัฝักแห้งของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 
อยู่ระหว่าง 28.18-71.62 และ 20.12-62.08 กรัม ตามล าดบั และน า้หนักเมล็ดต่อฝัก อยู่ระหว่าง 19.00-41.01 
กรัม ซึง่สอดคล้องกบัการรายงานของ พฤหสั ศรีขวญั และคณะ (2560) ได้ศกึษาผลของปุ๋ ยไนโตรเจนปลดปล่อย
ช้าที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ พบว่า การใส่ปุ๋ ยยูเรียและปุ๋ ย
ไนโตรเจนปลดปล่อยช้าในอตัราต่าง ๆ มีผลให้น า้หนักฝักทัง้เปลือก และน า้หนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดที่
ระยะเก็บเก่ียว แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้าอัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลให้
น า้หนักฝักทัง้เปลือก น า้หนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดมากที่สุด และน า้หนักเมล็ด คือ 2,465.57 2,021.49 
และ 1,443.54 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั และน า้หนกัฝักทัง้เปลือก น า้หนกัฝักปอกเปลือก และน า้หนกัเมล็ดต่อ
ฝักของต ารับควบคมุ (control) มีค่าต ่าที่สดุ 
           จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่า น า้หนกัมวลชีวภาพ (total dry matter) ของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 
1 แตกต่างกันทางสถิติ โดยน า้หนกัมวลชีวภาพที่ ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 พร้อมปลกูอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และ 
ใส่ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 15 วนัหลงัปลกู จะให้น า้หนกัมวลชีวภาพสงูที่สดุ คือ 81.98 กรัม/ต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Mohamed and Hassan (2011) ได้ศึกษาผลของรูปแบบไนโตรเจนต่อการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวโพดเลีย้งสัตว์  โดยท าการทดลองในแปลงทดลองสองช่วงเวลา
ติดต่อกันในปี 2004-2005 และ ปี 2005-2006 ได้แก่ ยูเรีย nitrophoka (NPK) แอมโมเนียมซัลเฟตไนเตรต 
(ASN) และแอมโมเนียมซลัเฟต (AS) พบว่า รูปแบบของไนโตรเจนมีผลต่อค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตทุก
ช่วงเวลา การใช้ไนโตรเจนรูปแบบ NPK และ ASN มีผลท าให้น า้หนกัแห้งของข้าวโพดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับไนโตรเจนรูปแบบอื่น ๆ มีค่าอยู่ระหว่าง 13.30-15.70 ตนัต่อเฮกตาร์ และผลการศึกษาที่น่าสงัเกต คือ
ไนโตรเจนในรูปแบบ ASN NPK และ AS มีประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัยเูรีย 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 การใส่ปุ๋ ยในอตัราที่แตกต่างกนั ส่งผลให้ค่า SCMR ที่อาย ุ60 วนัหลงัปลกู ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบที่
อายุ 75 วนัหลังปลูก น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือก น า้หนักฝักแห้ง จ านวนเมล็ดต่อแถว  น า้หนักเมล็ดต่อฝัก และ
มวลชีวภาพแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพบว่าข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์นครสวรรค์ 1 เมื่อให้ปุ๋ ยกรรมวิธีที่ 5) คือให้ปุ๋ ย
สตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 15 วนัหลงัปลกู และอตัรา 8.3 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 30 และ 45 
วนัหลงัปลกู ส่งผลให้ น า้หนกัฝักแห้งรวมเปลือก น า้หนกัฝักแห้ง จ านวนเมล็ดต่อแถว  น า้หนกัเมล็ดต่อฝัก และ
มวลชีวภาพสูงที่สุด อย่างไรก็ตามการได้รับอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความสูง อายุวันออกไหม ค่า  
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SCMR ที่อายุ 30 45 และ75 วนัหลงัปลกู ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ ที่อายุ 30 45 และ60 วนัหลงัปลกู ความสูง
ฝัก น า้หนัก 100 เมล็ด และจ านวนแถวต่อฝัก ควรมีการทดสอบข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในสภาพไร่ เพื่อยืนยันผล
การศกึษานี ้และควรปลกูในช่วงต้นฤดฝูนระหว่างปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนมิถนุายน ตามสภาพฝนแต่ละ
พืน้ท่ี 
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บทคดัย่อ    

งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าในผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์  และ
ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดยน าแป้งกล้วยน า้ว้าไปทดแทนแป้งสาลีในสูตรพืน้ฐาน แปรปริมาณการ
ทดแทนเป็น 6 ระดบั คือ ร้อยละ 10 20 30 40 50 และ 60 ของน า้หนกัแป้ง เมื่อน าคุกกีสิ้งคโปร์ไปประเมินทาง
ประสาทสัมผสัด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale เปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range 
Test (DMRT) พบว่า สูตรที่ใช้แป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ 30 ได้รับคะแนนประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี กล่ิน 
รสชาติ เนือ้สัมผัส และความชอบรวมสูงสุด นอกจากนีย้ังได้ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 100 คน 
พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับอยู่ในระดับชอบมาก มีคะแนนด้านลักษณะที่ปรากฏ 7.63±0.90 สี 7.64±0.80 
กล่ิน 7.62±0.84 รสชาติ 7.90±0.79 เนือ้สมัผสั 7.82±0.95 และความชอบรวม 7.95±0.85 เมื่อวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป INMUCAL Nutrient V.3 พบว่า สตูรทดแทนด้วยแป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ 
30 มีพลงังาน 221.95 กิโลแคลอร่ี ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 27.95 กรัม ไขมนั 11.66 กรัม โปรตีน 2.30 กรัม 
แคลเซียม 6.81 มิลลิกรัม วิตามินเอ 90.79 ไมโครกรัม อาร์ อี และวิตามินซี 3.36 มิลลิกรัม สงูกว่าสตูรพืน้ฐาน 
ผู้บริโภคยอมรับผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 97 และ ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 88   
 
ค าส าคัญ:  แป้งกล้วยน า้ว้า;  คกุกีสิ้งคโปร์   
 

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 
 

บทน า 
คกุกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้า เป็นขนมอบชิน้เล็กๆ มีรสชาติหอม มนั เค็ม มีส่วนผสมของแป้งสาลี

อเนกประสงค์ เนยถั่ว เนยขาว เกลือ น า้ตาลไอซึ่งและแป้งกล้วยน า้ว้า ผ่านกระบวนการที่อุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 10–15 นาที โดยน ากล้วยน า้ว้าดิบมาแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อเป็นการถนอมอาหารและสามารถ
น าไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์อาหารสขุภาพ แป้งกล้วยที่ผลิตโดยกรรมวิธีอบแห้ง ที่อณุหภมูิ 55–60 องศา
เซลเซียส สีของแป้งที่ได้จะไม่ขาว เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกสี เมื่อน าไปเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์
อาหารที่ได้จะมีสีค่อนข้างคล า้ คุกกีสิ้งคโปร์เป็นคุกกีท้ี่รสชาติไม่หวานมาก มีรสชาติเค็มเล็กน้อย ตัวคุกกีจ้ะ
กรอบร่วน เนือ้เบา กล้วยน า้ว้าดิบยังมีฤทธ์ิป้องกันเชือ้รา และแบคทีเรียอีกด้วยแป้งกล้วยน า้ว้าจะมีกล่ิน
เฉพาะตวั มีคณุสมบตัิทางกายภาพท่ีดีรวมตวักบัน า้ได้ดีคือ เมื่อได้รับความร้อนจะพองตวัใส เมื่อปล่อยให้เย็นจะ
เกิดลกัษณะคล้ายวุ้น เนื่องจากเป็นแป้งที่มีอะไมโลสสงูจึงท าให้มีคณุสมบตัิพิเศษเหมาะที่จะน ามาทดแทนแป้ง
สาลีในผลิตภณัฑ์ขนมอบได้ดีบางชนิดของผลิตภณัฑ์สามารถทดแทนได้สงูถึงร้อยละ 50 (วสนัต์ ศิริวงศ์, 2543) 
กล้วยน า้ว้าดิบมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วย น า้ แป้ง โปรตีน ไขมัน เส้นใย วิตามิน เกลือ แร่ต่าง ๆ 
โดยมีปริมาณแป้ง แคลเซียม เหล็ก และโปแตสเซียม สงูกว่าแป้งหลายชนิด กล้วยดิบที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่
จะน ามาผลิตแป้งจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ความสกุอยู่ในช่วงร้อยละ 70-80 ถ้า ใช้กล้วยดิบมากเกินไปจะมีปริมาณ
แทนนินสงู ซึง่ท าให้มีรสฝาด  ในกรณีที่ กล้วยสกุมากเกินไป ปริมาณน า้ตาลสงู จะมีผลต่อกระบวนการผลิตแป้ง 
และมีผลต่อกล่ิน รสชาติของผลิตภณัฑ์ แป้งกล้วยที่ผลิตจากกล้วยที่มีความ แก่มากขึน้ จะมีปริมาณโปรตีน เถ้า 
และน า้ตาลทัง้หมดสงูขึน้ ในขณะที่ปริมาณเยื่อใยและคาร์โบไฮเดรตมีปริมาณลดลง และพบว่าสตาร์ชและอะ
ไมโลสมีปริมาณสงูที่สดุ โดยแป้งกล้วยประกอบด้วยสตาร์ชและอะไมโลส ประมาณ ร้อยละ 60-66 และ 21-23 
ตามล าดบั จากการตรวจสอบคณุสมบตัิทางกายภาพ ของแป้งกล้วย พบว่าเมื่อระยะความแก่ของกล้วยมากขึน้ 
เม็ดแป้งมีขนาดใหญ่มากขึน้ ความคงทนต่อแรงเฉือน และความสามารถในการดูดซบัน า้ (Water Absorption 
Index) มีแนวโน้มลดลง (สดุาทิพย์  ชื่นอินทร์, 2545) ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาการท าคกุกีสิ้งคโปร์
จากแป้งกล้วยน า้ว้า และท าการศึกษาขัน้ตอนการผลิต และปริมาณการทดแทนท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นการน ากล้วย
มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหาร เป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดมลูค่าที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงั
เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ ให้กับผู้บริโภค จะได้คุกกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ 
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(สดุาทิพย์  ชื่นอินทร์, 2545) มีเส้นใยและกากอาหารสงู อดุมด้วยวิตามิน บี 6 ที่ช่วยกระตุ้นระบบภมูิต้านทาน มี
แมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยป้องกันโรคความดนั โปรตีนที่อยู่ในกล้วยมีกรดอะมิโนอาร์จินิน และฮีสติดิน 
แป้งกล้วยมีอะไมโลสสูง ท าให้มีคุณสมบัติเฉพาะเหมาะที่จะน ามาประกอบอาหารปัจจุบัน  รสชาติอร่อยและ
รับประทานเป็นอาหารว่างได้ มีลกัษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของแป้งกล้วยน าไปพฒันาต่อยอดเพื่อจ าหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูกล้วยได้โดยเฉพาะในฤดูกาลที่ผลผลิตล้นตลาด
เกษตรต้องประสบปัญหาราคากล้วยตกต ่าโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคุกกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้า เพื่อ
ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้า และเพื่อประเมินคุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้า 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

วิธีการวิจัย 
1. การคดัเลือกสตูรคกุกีสิ้งคโปร์เพือ่เป็นสตูรพืน้ฐาน 
น าสตูรคุกกีสิ้งคโปร์ 3 สตูร ดงัตารางที่ 1 มาผลิตเป็นคุกกีสิ้งคโปร์ ให้ผู้ทดสอบชิม คือ ผู้ เชี่ยวชาญและ

นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 คน โดยประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสัมผัส
ด้านลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale  (1 
คะแนน คือ ไม่ชอบมากที่สดุ และ9 คะแนน คือ ชอบมากที่สดุ) โดยสตูรที่มีคะแนนการประเมินความชอบสงูสดุ
จะใช้เป็นสตูรพืน้ฐานส าหรับการศกึษาการทดแทนสาลีด้วยแป้งกล้วยน า้ว้าต่อไป 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณส่วนผสมในการผลิตคกุกีสิ้งคโปร์เพื่อคดัเลือกสตูรพืน้ฐาน 

ส่วนประกอบ (กรัม) สตูร 1 สตูร 2 สตูร 3 
แป้งอเนกประสงค ์ 500 190 500 
เนยสดชนดิเคม็ 130 4 - 
เนยขาว 130 75 250 
ผงฟ ู 10 10 - 
น า้ตาลไอซิง่ 150 1.3 200 
เม็ดมะม่วงหิมพาน์อบ 50 - - 
ไข่ไก่ 50 25 - 
เกลือป่น 5 0.5 5 
เนยถัว่ - - 15 
น า้มนัพืช 15 - - 
งาขาวคัว่ - 30 - 
งาด าคัว่ - 30 - 
 ที่มา :  เสมอพร สงัวาสี (2558) , วิสินี คณาวิวฒัน์ (2550) , อภิสิทธ์ิ ประสงค์สขุ (2554) 
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2. การพฒันาคกุกีสิ้งคโปร์จากแปง้กล้วยน า้ว้า 
2.1 การผลิตแป้งกล้วยน า้ว้า ผู้ วิจัยได้มีการเตรียมแป้งกล้วยน า้ว้าตามวิธีการของ วสันต์ ศิริวงศ์ 

(2543) โดยน ากล้วยน า้ว้าดิบมาปอกเปลือกสไลด์แว่นหนา 1 มิลลิเมตร แล้วจึงน ากล้วยที่สไลด์แล้วน าไปท าให้
แห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนัน้จึงน าไปป่ันให้ละเอียดแล้วร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 150 µm และบรรจใุนถงุพลาสติกสญุญากาศเก็บในท่ีแห้งเพื่อใช้ในการผลิตคกุกีสิ้งคโปร์  

2.2 การผลิตคุกกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้าคุกกีสิ้งคโปร์ที่ผู้ ทดสอบให้การยอมรับมากที่สุด 
คัดเลือกเป็นสูตรพืน้ฐานแล้วนัน้ น ามาพัฒนาเป็นคุกกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้า ซึ่งน าแป้งกล้วยน า้ ว้ามา
ทดแทนแป้งสาลีในสตูรพืน้ฐานในปริมาณ ร้อยละ 10 20 30 40  และ 50 ของน า้หนกัแป้ง เมื่อน าคกุกีสิ้งคโปร์ไป
ประเมินทางประสาทสมัผสัด้านลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวมด้วยวิธี 9-Point 
Hedonic Scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 50 คน 

2.3 การศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้า ผู้วิจยัได้น า
คกุกีสิ้งคโปร์จากแป้งกล้วยน า้ว้าสตูรที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสงูสดุ ไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ เพื่อผู้บริโภคได้ท า
การประเมินการยอมรับของผู้บริโภคและข้อมลูทัว่ไป จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
 2.4 การศกึษาการศึกษาคณุค่าทางโภชนาการผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์สตูรพืน้ฐานเปรียบเทียบกบัสตูร
ทดแทนด้วยแป้งกล้วยน า้ว้าที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับสงูสุด โดยวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป INMUCAL Nutrient V.3 

3. สถิติที่ใช้ในการวิจยั 
การทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized 

Complete Block Design ; RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (one-Way ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดบันบัส าคัญ
ทางสถิติ p≤0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แสดงผลในรูปของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
1. ผลการคดัเลือกสตูรคกุกีสิ้งคโปร์สตูรพืน้ฐาน 

 ผลการคัดเลือกสูตรพืน้ฐานมา 3 สตูร และท าการผลิตในแต่ละต ารับจากนัน้น ามาประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสมัผสัด้านลกัษณะที่ปรากฏด้านสี กล่ิน รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม จากผู้ เชี่ยวชาญ
และนกัศกึษามหาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาจ านวน 50 คน ด้วยวิธี 9 Point Hedonic Scale ดงันี ้ 

จากผลการทดลอง พบว่า ผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ทัง้ 3 สตูรมีผลท าให้คะแนนเฉล่ียมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) โดยสูตรพืน้ฐานที่ 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียทุกคุณลักษณะทางด้านประสาท
สัมผัสและความชอบโดยรวมสูงที่สุดมีคะแนนเท่ากับ 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 ตามล าดบั อยู่ในระดบัความชอบมากถึงชอบมากที่สดุ ผู้วิจยัจึงพิจารณาเลือกสตูร
ที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุดทุกด้านคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส และน ามาพัฒนาคุกกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วย
น า้ว้า 
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 2. ผลการประเมินคณุภาพประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วยน า้ว้า 
 ผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ทดแทนด้วยแป้งกล้วย
น า้ว้า (ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม) (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนเฉล่ียความชอบคุณลกัษณะด้านประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์เพื่อคัดเลือก

สตูรพืน้ฐาน 
ค่าคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะทางด้านประสาทสมัผสั 

สตูร
พืน้ฐาน 

 
ลกัษณะที่
ปรากฏ 

 
สี 

 
กลิ่นns 

 
รสชาติns 

 
เนือ้สมัผสั 

ความชอบ
โดยรวม 

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 : ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  อักษร a, b ที่แตกต่างกันในแนวตัง้เดียวกัน แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยัความส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P > 0.05)    
 
ตารางที่ 3 คะแนนเฉล่ียลกัษณะด้านประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ 
ปริมาณแป้ง 
กล้วยน า้ว้า  
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะทางด้านประสาทสมัผสั 
ลกัษณะที่
ปรากฏ  

สี กลิ่น        รสชาติ        เนือ้สมัผสั       ความชอบ
โดยรวม 

0 7.12±0.88c 7.05±0.85c 7.20±0.76bc 7.07±0.76c 7.23±0.88c 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  : ค่าเฉล่ีย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            : อกัษร a , b และ c ที่แตกต่างกนัในแนวตัง้เดียวกนั แสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่าง 
   มีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) 
              

การยอมรับทางด้านประสาทสมัผสัด้านลกัษณะที่ปรากฏ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยผู้ทดสอบให้คะแนนเฉล่ียด้านลกัษณะที่ปรากฏมากที่สดุ คือ  สตูรที่มีแป้งกล้วยร้อยละ 
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30 อยู่ในระดบัชอบมากที่สดุ เนื่องจากลกัษณะที่ปรากฏของคกุกีสิ้งคโปร์ที่ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ30 นัน้ 
มีลกัษณะร่วนกรอบพอเหมาะสม มีกากใยจากแป้งกล้วยน า้ว้าแปรผนัตามระดบัการทดแทนท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้คกุกี ้
สิงคโปร์สีน า้ตาลอ่อนๆ อีกทัง้ลกัษณะปรากฏของคกุกีสิ้งคโปร์จะสงัเกตได้ง่ายขึน้เมื่อเพิ่มระดบัการทดแทนแป้ง
กล้วยน า้ว้า พบว่า ลกัษณะที่ปรากฏของคกุกีสิ้งคโปร์สตูรพืน้ฐาน สงัเกตเห็นสีน า้ตาลที่ชดัเจน 

การยอมรับทางประสาทสัมผสัด้านสี พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยผู้ ทดสอบให้คะแนนเฉล่ียด้านสีมากที่สุด คือ สูตรที่มีแป้งกล้วยร้อยละ 30  อยู่ในระดับชอบมากที่สุด 
เนื่องจากสีของคกุกีสิ้งคโปร์นัน้มีสีน า้ตาลอ่อนๆ มีกากใยแป้งกล้วยน า้ว้า จากการสงัเกตเห็นคกุกีสิ้งคโปร์ของแต่
ละสีเห็นได้อย่างชดัเจนของแต่ละสตูรแปรผนัตามระดบัการทดแทนที่เพิ่มขึน้ ท าให้คุกกีสิ้งคโปร์มีสีน า้ตาลเข้ม
อ่อนได้สวยมากกว่าสตูรอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรพืน้ฐาน พบว่า สีของคุกกีสิ้งคโปร์สงัเกตเห็นที่ชัดเจนได้สี
จากการทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้า 

การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านกล่ิน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยผู้ทดสอบให้คะแนนเฉล่ียด้านกลิ่นมากที่สดุ คือสตูรที่มีแป้งกล้วยร้อยละ 30 อยู่ในระดบัชอบมาก
ที่สดุ เนื่องจากกล่ินของคกุกีสิ้งคโปร์ที่ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ30 นัน้ ไม่มีกลิ่นแป้งกล้วยน า้ว้า  

การยอมรับทางด้านประสาทสัมผสัด้านรสชาติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยผู้ทดสอบให้คะแนนเฉล่ียด้านรสชาติมากที่สดุ คือสูตรที่มีแป้งกล้วยร้อยละ 30 อยู่ในระดับชอบ
มากที่สดุ เนื่องจากรสชาติของคกุกีสิ้งคโปร์ที่ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ 30  นัน้มีรสชาติหวานน้อยกว่าสตูร
มาตรฐานพอประมาณจากแป้งกล้วยน า้ว้า มีกากใยจากแป้งกล้วยน า้ว้าแปรผนัตามระดบัการทดแทนที่เพิ่มขึน้ 
ท าให้คุกกีสิ้งคโปร์มีรสชาติลงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรพืน้ฐาน พบว่า รสชาติหวานจากน า้ตาลเพียงอย่าง
เดียว  

การยอมรับทางด้านประสาทสมัผสัด้านเนือ้สมัผสั พบว่า ผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ที่แตกต่างกนั มีผลท า
ให้ค่าคะแนนเฉล่ียทางด้านเนือ้สมัผสัแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) โดยการทดแทนปริมาณ
แป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ 30 มีค่าคะแนนเฉล่ียสงูสดุ การทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าที่เพิ่มขึน้นัน้มีผลต่อการยอมรับ
ของผู้ทดสอบชิมเนื่องจากทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าปริมาณขึน้ในผู้ทดสอบรู้สกึวา่ในตวัผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์เนือ้
สมัผสัมากเกินไป 

การยอมรับทางด้านประสาทสมัผสัด้านความชอบโดยรวม พบว่า ผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ที่แตกต่างกนั 
มีผลท าให้ค่าคะแนนเฉล่ียทางด้านความชอบโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) (ตารางที่ 
3) โดยการทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าที่ร้อยละ 30 มีค่าคะแนนเฉล่ียสงูสดุ การทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าในปริมาณที่
เพิ่มขึน้ ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ทดสอบชิมเนื่องจากมีความหอมและกรอบร่วน ความหวานพอเหมาะมากกว่า
ระดบัการทดแทนอื่นๆ                      

จากผลการประเมินทางคุณภาพทางประสาทสมัผสัข้างต้น ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ เช่น 
ลกัษณะของแป้งคุกกีสิ้งคโปร์ในขัน้ตอนการผลิต ก่อนอบ ไม่เหนียวติดมือจนเกินไป ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงพิจารณา
เลือกผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าที่มีส่วนผสมปริมาณแป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ 30 เนื่องจากมี
คะแนนค่าเฉล่ียทางด้านประสาทสมัผสัทกุคณุลกัษณะมากที่สดุ 
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 3. ผลการศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วยน า้ว้า  
ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ทดแทนด้วยแป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ 30 จาก

ผู้บริโภค จ านวน 100 คน ด้านลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สัมผสั (ร่วนกรอบ) และความชอบโดยรวม 
(ตารางที่ 4) และการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วยน า้ว้า (ตารางที่ 
5)  

 
ตารางที่ 4 คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะด้านการยอมรับผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วยน า้ว้า 
คณุลกัษณะทางด้านประสาทสมัผสั คะแนนเฉล่ีย ระดบัความชอบ 

ลกัษณะทีป่รากฏ 7.63±0.90 ชอบมาก 
สี 7.64±0.80 ชอบมาก 
กลิ่น 7.62±0.84 ชอบมาก 
รสชาติ 7.90±0.79 ชอบมาก 
เนือ้สมัผสั (ร่วนกรอบ) 7.82±0.95 ชอบมาก 
ความชอบโดยรวม 7.95±0.85 ชอบมาก 

           
 การประเมินความชอบทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วย
น า้ว้าของผู้บริโภคอยู่ในระดบัความชอบมาก โดยค่าคะแนเฉล่ียในด้านลกัษณะที่ปรากฏผู้บริโภคให้การยอมรับ
อยู่ในระดบัความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากบั 7.63±0.90  ด้านสีอยู่ในระดบัความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
7.64±0.80 ด้านกล่ินอยู่ในระดับความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.62±0.84  ด้านรสชาติอยู่ในระดับ
ความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 7.90±0.79 ด้านเนือ้สัมผสัอยู่ในระดับความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 
7.82±0.95 และด้านความชอบโดยรวมอยู่ในระดบัความชอบมาก มีค่าคะแนนเท่ากบั 7.95±0.85 ตามล าดบั 
 ข้อมูลเก่ียวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ทดแทนด้วยแป้งกล้วยน า้ว้า พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ไม่เคยบริโภคผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้า  คิดเป็นร้อยละ 91 ผู้บริโภคส่วนใหญไม่เคย
บริโภคผลิตภัณฑ์อื่นที่ท าจากแป้งกล้วยน า้ว้า คิดเป็นร้อยละ 86 และมีผู้บริโภคเพียงบางส่วนเท่านัน้ที่ เคย
รับประทานแป้งกล้วย คิดเป็นร้อยละ 14 
 ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัคณุค่าโภชนาการหรือประโยชน์จากแป้งกล้วยนัน้มีความใกล้เคียงกนั กล่าวคือมี
ผู้บริโภคทราบเก่ียวกบัคณุค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของแป้งกล้วยน า้ว้า คิดเป็นร้อยละ 46 มีผู้บริโภคที่ไม่
เคยทราบเก่ียวกบัคณุค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของแป้งกล้วยน า้ว้า คิดเป็นร้อยละ 54         
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ตารางที่ 5 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วยน า้ว้า  
                 n = 100 
ข้อมลูความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วยน า้ว้า จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การบริโภคภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้า    
          เคย 9 9.0 
          ไม่เคย 91 91.0 
2. การบริโภคผลิตภณัฑ์ชนิดอื่นที่เป็นส่วนแป้งกล้วยน า้ว้า   
          เคย 14 14.0 
          ไม่เคย 86 86.0 
   
ข้อมลูความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์แป้งกล้วยน า้ว้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. การรับรู้ว่าแป้งกล้วยน า้ว้ามีคณุค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อ
สขุภาพ 

  

           เคย 46 46.0 
           ไม่เคย 54 54.0 
4. การยอมรับผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้า    

          ยอมรับ 97 97.0 
          ไม่ยอมรับ 3 3.0 
5. การเลอืกซือ้ผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้า    
          ซือ้ 88 88.0 
          ไม่ซือ้ 22 22.0 
 

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับที่มีต่อผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งสาลีด้วย
แป้งกล้วยน า้ว้านัน้ พบว่า มีผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 97 และมีเพียงที่ไม่ยอมรับ
ผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ คิดเป็นร้อยละ 3 เหตผุลเพราะไม่ชอบรับประทานกล้วย และไม่ชอบ
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี หากมีผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าวางจ าหน่ายจะเลือกซือ้ คิดเป็นร้อยละ  
88 และไม่ซือ้ คิดเป็นร้อยละ 22  

4. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ทดแทนด้วยแป้งกล้วยน า้ว้า (ต่อ
น า้หนกั 100 กรัม) 

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภณัฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ต ารับพืน้ฐานเปรียบเทียบกับสตูรทดแทนด้วย
แปง้กล้วยน า้ว้า ร้อยละ 30 โดยวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยโปรแกรม ส าเร็จรูป INMUCAL Nutrient V.3 
(ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 การประเมินคณุค่าโภชนาการของผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์สตูรพืน้ฐานเปรียบเทียบกบั  
                 สตูรทดแทนด้วยแป้งกล้วยน า้ว้า ร้อยละ 30 (ต่อน า้หนกั 100 กรัม) 
คณุค่าทางโภชนาการ คกุกีสิ้งคโปร์สตูรพืน้ฐาน คกุกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้า 
พลงังาน (กิโลแคลอร่ี) 238.53 221.95 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 30.17 27.28 
ไขมนั (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 
 

สตูรพืน้ฐานมีพลงังาน 238.53 กิโลแคลอร่ี ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต  30.17 กรัม ไขมนั 11.71 กรัม 
โปรตีน 2.95 กรัม แคลเซียม 7.12 มิลลิกรัม วิตามินเอ 88.27 ไมโครกรัม อาร์ อี และวิตามินซี 0 มิลลิกรัม สตูร
ทดแทนร้อยละ 30 ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สดุมีพลงังาน  221.95 กิโลแคลอร่ี ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 
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 สงูกว่าสูตรมาตรฐาน เนื่องจากในแป้งกล้วยน า้ว้ามีคุณค่าทางโภชนาการสงูกว่า
แป้งหลายชนิด มีเส้นใยและกากอาหารสงู อุดมด้วยวิตามิน บี 6 ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน มีแมกนีเซียม
และโพแทสเซียมที่ช่วยป้องกันโรคความดัน โปรตีนที่อยู่ในกล้วยมีกรดอะมิโนอาร์จินิน และฮีสติดิน แป้งกล้วย
มีอะไมโลสสงูท าให้มีคณุสมบตัิเฉพาะเหมาะที่จะน ามาประกอบอาหารปัจจบุนั  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุป 
1. คดัเลือกต ารับพืน้ฐานคุกกีสิ้งคโปร์ พบว่าการพฒันาต ารับพืน้ฐานของคกุกีสิ้งคโปร์ พบว่าผู้บริโภค

ให้การยอมรับผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์สตูรที่ 3 ของ อภิสิทธ์ิ ประสงค์สขุ (2554) สงูที่สดุ  มีส่วนประกอบ คือ แป้ง
สาลีอเนกประสงค์ 250 กรัม เนยขาว 125 กรัม น า้ตาลไอซึ่ง 100 กรัม เนยถั่ว 10 กรัม เกลือป่น 3 กรัม โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียทางด้านทางด้านประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สัมผัส และความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับความชอบมากถึงมากที่สุด เนื่องจากลักษณะที่ปรากฏมีความกรอบร่วน รสชาติหวาน
เล็กน้อย  และมีเนือ้สัมผัสที่กรอบร่วน ซึ่งเหมาะสมเพื่อใช้เป็นต ารับพืน้ฐานการพัฒนาการใช้แป้งกล้วยน า้ว้า
ทดแทนสาลีอเนกประสงค์บางส่วนในผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์  

 2. การศึกษาปริมาณแป้งกล้วยน า้ว้าที่เหมาะสมต่อการทดแทนในผลิตภัณฑ์คุกกีสิ้งคโปร์ พบว่าผู้
ทดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภณัฑ์คกุกีสิ้งคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าร้อยละ 30 สงูที่สดุโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ทางด้านประสาทสัมผสั ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับ
ชอบมากที่สุด เนื่องจากเนือ้สัมผสัของคุกกีสิ้งคโปร์ที่ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้า นัน้มีเนือ้สัมผสักรอบร่วน ความ
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หวานเล็กน้อย เพราะได้มีการทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าจึงท าให้มีกล่ินของกล้วยน า้ว้า ซึ่งระดบัการทดแทนแป้ง
สาลีเพียง ร้อยละ 30 นัน้ ไม่ท าให้ลกัษณะของคุกกีสิ้งคโปร์เสียไป อีกทัง้ยงัมีลักษณะของเนือ้สมัผสัที่ดี คือ เนือ้
เกาะตวัและร่วน เมื่อรับประทาน ไม่แข็งจนเกินไป  

3.การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค จ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์คุกกี ้
สิงคโปร์ทดแทนแป้งกล้วยน า้ว้าระดับความชอบปานกลาง ผู้ บริโภคร้อยละ 97 ยอมรับในผลิตภัณฑ์ และ
ผู้บริโภค ร้อยละ 88 ระบจุะซือ้ผลิตภณัฑ์หากมีวางจ าหน่วย  

4. คุณค่าทางโภชนาการของ เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วย INMUCAL Nutrient V.3 พบว่า 
สูตรต ารับพืน้ฐานมีพลังงาน 238.53 กิโลแคลอร่ี ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต  30.17 กรัม ไขมัน 11.71 กรัม 
โปรตีน 2.95 กรัม แคลเซียม 7.12 มิลลิกรัม วิตามินเอ 88.27 ไมโครกรัม อาร์ อี และวิตามินซี 0 มิลลิกรัม สตูร
ทดแทนร้อยละ 30 ท่ีผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สดุ มีพลงังาน 221.95 กิโลแคลอร่ี ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 
27.95 กรัม ไขมนั 11.66 กรัม โปรตีน 2.30 กรัม แคลเซียม 6.81 มิลลิกรัม วิตามินเอ 90.79 ไมโครกรัม อาร์ อี 
และวิตามินซี 3.36 มิลลิกรัม สงูกว่าสตูรพืน้ฐาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการท าวิจยั ควรศกึษากล้วยน า้ว้าที่ดิบ ที่สามารถน ามาแปรรูปเป็นแป้งกล้วยน า้ว้าได้ ควรเลือกใช้
กล้วยดิบที่มีความดิบปริมาณร้อยละ 70-80 หรือแก่ไม่งอมไม่สุขจนเกินไป แต่ต้องเป็นกล้วยน า้ว้าที่ไม่มีเมล็ด 
ควรใช้ กล้วยน า้ว้าหรือกล้วยต่างๆ ส่วนมากจะหาซือ้ได้ตามท้องตลาดทัว่ไป 
          2. แป้งกล้วยน า้ว้าสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ในขนมไทยหรือขนมอบชนิดต่างๆ ได้เพื่อเป็นการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ เช่น ขนมเค้กต่างๆ ข้าวเกรียบแป้งกล้วย ขนมดอกจอก บวัลอย 
และคกุกีเ้นยสด เป็นต้น 
          3. ในการท าวิจยัครัง้หน้าควรศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกับอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ และคุณภาพ เพื่อใช้บ่ง
บอกระยะเวลาการเก็บรักษาและการก าหนดวนัหมดอายขุองตวัผลิตภณัฑ์ 
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บทคดัย่อ    

ถั่วพูเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเนื่องจากถั่วพูเป็นผกัที่มีประโยชน์มากสามารถ
ช่วยป้องกนัและลดการแบ่งตวัของเซลล์มะเร็งได้ ในการปลกูถัว่พนูิยมใช้เมล็ด เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีง่าย แต่มกั
ประสบปัญหาเมล็ดถัว่พมูีการงอกที่ไม่สม ่าเสมอและเปอร์เซ็นต์การงอกต ่า เนื่องจากเมล็ดถัว่พมูีเปลือกหุ้มเมล็ด
ที่แข็งและหนา จึงท าให้ความสามารถในการดูดน า้ลดน้อยลง ดังนัน้การทดลองในครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดบัความเข้มข้นของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดถัว่พู โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยใช้สาร 2 ชนิด ได้แก่ กรดซาลิ
ไซลิกและสารจิบเบอเรลลินที่ระดับความเข้มข้น 5 ระดับ คือ ควบคุม (ไม่เติมสาร) 250 500 750 และ 1,000 
ppm พบว่าเมล็ดถั่วพูที่แช่ในกรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้มข้น 750 ppm ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การงอก และ
ดัชนีการงอกดีที่สุดคือ 60 เปอร์เซ็นต์ และ 1.49 ต้นต่อวัน ตามล าดับ และพบว่าเมล็ดถั่วพูที่แช่ในสารจิบเบอ
เรลลินที่ระดับความเข้มข้น 250 ppm ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงคือ 46.67 เปอร์เซ็นต์ และมีการ
เจริญเติบโตของรากและอตัราการเจริญเติบโตของรากสงูสดุ คือ 3.02 เซนติเมตร และ 0.1683 กรัม ตามล าดบั  
 

ค าส าคัญ :  ถัว่พ;ู 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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บทน า 
 ถั่วพู (winged bean) จดัเป็นพืชตระกูลถัว่ที่มีคณุประโยชน์มากมายหลากหลายชนิด เช่น ใช้ปรับปรุง
คุณภาพของดินเนื่องจากมีไรโซเบียมอาศัยอยู่บริเวณรากซึ่งเป็นข้อดีของพืชตระกูลถั่วท าให้ สามารถตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศแล้วเก็บสะสมไว้ในดินเพื่อใช้เป็นธาตุอาหารส าหรับพืชในรูปของไนโตรเจน อีกทัง้ยังใช้
บริโภคเป็นอาหารของมนษุย์ ซึง่ถัว่พสูามารถบริโภคได้เกือบทกุส่วน ยกเว้นล าต้น และที่ส าคญัคือส่วนของเมล็ด
แก่ พบว่ามีโปรตีนสงูใกล้เคียงกบัถัว่เหลือง ทัง้ยงัมีกรดไขมนัไม่อิ่มตวัชนิดต่าง ๆ ส าหรับการปลกูถัว่พดู้วยเมล็ด
นัน้มักประสบปัญหาเมล็ดงอกไม่สม ่าเสมอและมีการงอกของเมล็ดที่ช้ามาก เนื่องจากเมล็ดถั่วพูมีเปลือกหุ้ม
เมล็ดที่แข็งและหนาจึงท าให้เมล็ดถัว่พมูีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ต ่า (ภทัรพร ภกัดีฉนวน และฉลอง เกิดศร, 2556)  
 การที่เมล็ดพืชมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ต ่าหรือเมล็ดที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งและหนานัน้สามารถที่จะใช้
สารควบคมุการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเพื่อช่วยในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ เช่น กรดซาลิไซลิก และ
จิบเบลเรลลิน เป็นต้น กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) เป็นฮอร์โมนพืชที่สงัเคราะห์มาจากกรดอะมิโนฟีนิลอะลา
นิน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดล้อม อีกทัง้ยังมีผลในการ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ (ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง , 2560) ทัง้นีก้รดซาลิไซลิกมีผลต่อการงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของต้นอ่อนท่ีแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัชนิดของพืช ระดบัความเข้มข้น และระยะเวลาที่ใช้ในการ
แช่กรดซาลิไซลิก ส าหรับการใช้ในเมล็ดพนัธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เช่น การแช่เมล็ดพริกขีห้นูในกรดซาลิไซลิกที่ความ
เข้มข้น 800 ไมโครโมลาร์ นาน 48 ชัว่โมง ก่อนน าไปเพาะ สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอก และลดระยะเวลา
เฉล่ียในการงอกของเมล็ดพริกขีห้นไูด้ดีที่สดุ (ชนิกาญจน์ จนัทร์มาทอง, 2560) ส าหรับสารจิบเบอเรลลินนัน้มีผล
ในการช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ โดยจิบเบอเรลลินจะไปกระตุ้นการท างานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส 
และเอนไซม์ไฮโดรไลซิส ซึ่งเอนไซม์ทัง้ 2 ชนิดนีม้ีความจ าเป็นในกระบวนการสลายอาหารสะสมภายในเมล็ด 
และช่วยกระตุ้นการงอกได้ ทัง้นีไ้ด้มีการน าสารจิบเบอเรลลินไปใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นการงอกของเมล็ด
ผักหวานป่า โดยน าเมล็ดระยะสุกแก่มาแช่ในสารละลายจิบเบอเรลลินที่ความเข้มข้น 250 500 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุม คือ การไม่แช่และการแช่เมล็ดในน า้ ระยะเวลาในการแช่เมล็ด 12 
ชัว่โมง ผลการทดลอง พบว่าการแช่เมล็ดในสารละลายจบิเบอเรลลินท่ีความเข้มข้น 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ช่วยส่งเสริมให้เมล็ดผกัหวานป่ามีการงอกรากที่ดีที่สดุที่ คือ 87.5 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั (พรแก้ว 
อานศุกัดิ์ และ ประนอม ยงัค ามัน่, 2560)  
 ส าหรับการใช้สารควบคมุการเจริญเติบโตของพืชในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดถัว่พนูัน้ยงัไม่มีข้อมลู 
ดงันัน้วตัถปุระสงค์ในการวิจยัครัง้นีค้ือ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อการ
งอกของเมล็ดถั่วพู และศึกษาระดบัความเข้มข้นของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบลเรอลินที่มีผลต่อการกระตุ้น
การงอกของเมล็ดถัว่พ ู 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
อุปกรณ์ 
1. เมล็ดถัว่พตูราสามเอ เป็นชื่อการค้าของบริษัท ฉัว่ย่งเซ้งพนัธุ์พืช จ ากดั 
2. กล่องพลาสติกเพาะเมล็ด 
3. กะละมงั 
4. ทราย 
5. สารจิบเบอเรลลินความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ (เกรดการค้า) 
6. กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ (เกรดวิเคราะห์) 
7. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ชื่อการค้าไฮเตอร์) 
8. กระบอกตวงขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลของสารละลาย 2 ชนิดได้แก่ กรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อ
การงอกของเมล็ดพันธ์ุถ่ัวพู 
1. ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการงอกของเมล็ดพนัธุ์ถัว่พู 

1.1 เตรียมสารละลายกรดซาลิไซลิกให้มีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ โดยการชั่งกรดซาลิไซลิก 1 กรัม
ละลายในน า้และปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตร จากนัน้น ามาเตรียมสารให้ได้ในระดบัความเข้มข้น 250 500 
750 และ 1,000 ppm  

1.2 คดัเลือกเมล็ดถัว่พูที่มีความสมบูรณ์ และขนาดเท่า  ๆ  กัน จากนัน้น าเมล็ดถั่วพไูปแช่ในกรดซาลิไซ
ลิก ที่ระดบัความเข้มข้นต่าง ๆ ที่เตรียมไว้และเปรียบเทียบกบัการแช่ด้วยน า้เปล่า (ควบคมุ)เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

1.3 จากนัน้เพาะเมล็ดถัว่พจูากการแช่ด้วยน า้และสารละลายซาลิไซลิก ด้วยวิธี Sand Culture จ านวน 
3 ซ า้ต่อกรรมวิธี แต่ละซ า้ท าการเพาะเมล็ดจ านวน 25 เมล็ด ที่อณุหภมูิห้อง จากนัน้ท าการพ่นน า้ และเขียนป้าย
ชื่อพร้อมวนัท่ีเพาะ 
 
2. ผลของสารจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดพนัธ์ถัว่พู 

2.1 เตรียมสารละลายจิบเบอเรลลินจากสารละลายที่มีความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้น ามาเตรียม
สารให้ได้ในระดบัความเข้มข้น 250 500 750 และ 1,000 ppm  

2.2 คดัเลือกเมล็ดถั่วพูที่มีความสมบูรณ์ และขนาดที่เท่ากัน จากนัน้น าเมล็ดถั่วพูไปแช่ในสารจิบเบอ
เรลลินในระดบัความเข้มข้นต่างๆ ท่ีเตรียมไว้ เปรียบเทียบกบัการแช่ด้วยน า้เปล่า (ควบคมุ) เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
  2.3 จากนัน้เพาะเมล็ดถั่วพูจากการแช่ด้วยน า้และสารละลายจิบเบอเรลลิน ด้วยวิธี Sand Culture 
จ านวน 3 ซ า้ต่อกรรมวิธี แต่ละซ า้ท าการเพาะเมล็ดจ านวน 25 เมล็ด ท่ีอุณหภูมิห้อง จากนัน้ท าการพ่นน า้ และ
เขียนป้ายชื่อพร้อมวนัท่ีเพาะ 
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การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีท
เมนต์ คือ การศึกษาผลของกรดซาลิไซลิกต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วพูท าการแช่เมล็ดพนัธุ์ถั่วพูใน น า้เปล่า 
(ควบคุม) และกรดซาลิไซลิกที่ระดับความเข้มข้น 250 500 750 และ 1,000 ppm นาน 3 ชัว่โมง และศึกษาผล
ของสารละลายจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดพนัธุ์ถัว่พทู าการแชเ่มล็ดถัว่พใูนน า้เปล่า (ควบคมุ) และสารจิบ
เบอเรลลินที่ระดบัความเข้มข้น 250 500 750 และ 1,000 ppm นาน 3 ชัว่โมง ในแต่ละทรีทเมนต์ท าการทดลอง
กบัเมล็ดถัว่พจู านวน 3 ซ า้ ซ า้ละ 25 เมล็ด ในทัง้สองการทดลอง   
การบันทกึข้อมูล 
 เปอร์เซ็นต์การงอก ท าการประเมินตามหลักการประเมินความงอกของ ISTA (International Seed 
Testing Association) โดยนับครัง้แรก (first count) ที่ 7 วัน หลังเพาะเมล็ด และตรวจนับต้นกล้าครัง้สุดท้าย 
(final count) ที่ 14 วนั หลงัเพาะเมล็ด จากนัน้น าข้อมลูมาค านวณการงอกของเมล็ดเป็นเปอร์เซน็ต์ ค านวณตาม
สตูรดงันี ้

เปอร์เซ็นต์การงอก (%) =  
จ านวนเมล็ดที่งอก

จ านวนเมล็ดที่เพาะ
 x 100 

 
 การเจริญเติบโตของต้นกล้า (seedling growth test, SG ) เมื่อต้นกล้างอกจะท าการวดัความยาวต้น 
และความยาวรากจนครบก าหนดการทดลองค านวณตามสตูรดงันี ้ 

การเจริญเติบโตของต้นหรือราก (เซนติเมตรต่อต้น) = ผลรวมของ 
ความยาวต้นหรือราก

จ านวนเมล็ดทัง้หมด
 

  
 ดชันีความงอก (germination index) ท าการตรวจนบัต้นกล้าปกติทุกวนัหลงัจากระยะ first count จน
สิน้สดุระยะเวลาทดลอง ค านวณตามสตูรดงันี ้

ดชันีความงอกของเมล็ดพนัธุ์ (จ านวนต้นต่อวนั) = ผลของรวม 
จ านวนต้นกล้าทีป่กติ

จ านวนวนัหลงัเพาะ
 

 
 อตัราการเจริญเติบโตของต้นกล้า (seedlings growth rate, SGR) ท าการวดัโดยการจดบนัทึกจ านวน
ต้นกล้าปกติ หลงัจากนัน้จะน าต้นกล้าปกติมาตดัใบเลีย้งออก แยกส่วนต้น และรากเพื่อน าไปอบหาน า้หนกัแห้ง
ของต้นกล้าและราก ที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง และค านวณหาอตัราการเจริญเติบโต
ตามสตูรดงันี ้

อตัราการเจริญเติบโตของต้นกล้าหรือราก (กรัมต่อต้น) = 
น า้หนกัแห้งของต้นกล้าหรือราก

จ านวนต้นกล้าปกติ
 

  
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลของกรดซาลิไซลิกต่อความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของถ่ัวพู 
 จากการศกึษาพบว่ากรดซาลิไซลิกที่ระดบัความเข้มข้นท่ี 750 ppm มีเปอร์เซ็นต์การงอกสงูที่สดุเท่ากบั 
60 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีการใช้กรดซาลิไซลิกที่ระดบัความเข้มข้นที่ 1,000 และ 250 ppm มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่
น้อยที่สดุเท่ากบั 37.33 และ 33.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั (ตารางที่ 1) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนิกาญจน์ 
จนัทร์มาทอง (2560) ที่รายงานว่าเมล็ดถัว่ลนัเตาที่แช่ในกรดซาลิไซลิกที่ระดบัความเข้มข้นที่ 500 ไมโครโมลาร์ 
ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสงูที่สดุเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การแช่เมล็ดในกรดซาลิไซลิกความเข้มข้น 
250 และ 1,000 ไมโครโมลาร์ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกต ่าที่สุดที่ 79 เปอร์เซ็นต์ และ 69 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดบั ส าหรับค่าดชันีการงอก ผลของค่า Coefficient of Variation (C.V.) ที่ได้นัน้มีค่าค่อนข้างสงูที่ 80.50 
ซึ่งอาจหมายถึงความน่าเชื่อถือของข้อมลูที่ได้ อาจเกิดจากข้อมลูมีความแปรปรวนหรือมีการกระจายของข้อมลู
สงู ทัง้นีพ้บว่าการใช้กรดซาลิไซลิกในระดบัความเข้มข้นที่ 750 ppm มีผลท าให้เมล็ดพนัธุ์ถั่วพูมีดชันีการงอกได้
เร็วที่สดุ คือ 1.49 ต้นต่อวนั และในระดบัความเข้มข้นกรดซาลิไซลิกที่มีดชันีการงอกได้ช้าที่สดุคอื 250 ppm มีค่า
เท่ากับ 0.86 ต้นต่อวนั (ตารางที่ 1) จากการศึกษาของ กุสมุา อินทร์เขียว และพรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง (2561) 
พบว่าการให้กรดซาลิไซลิกที่ระดบัความเข้มข้น 0.25-2.00 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีดชันีการงอกของเมล็ดพนัธุ์ข้าว
พันธุ์ทับทิมชุมแพต ่าที่สุด โดยมีค่าอยู่ในช่วง 7.22-8.62 ต้นต่อวนั ในขณะที่ชุดควบคุมส่งผลให้มีดชันีการงอก
สูงสุดที่ 9.71 ต้นต่อวัน การใช้กรดซาลิไซลิกทุกระดับความเข้มข้น มีผลท าให้การเจริญเติบโตและอัตราการ
เจริญเติบโตของต้นและรากถั่วพูไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (ตารางที่ 2) ซึ่งขัดแย้งกับการทดลองของ 
กุสุมา อินทร์เขียว และพรไพรินทร์  รุ่งเจริญทอง (2561) ที่รายงานว่าเมล็ดพันธุ์ ข้าวทับทิมชุมแพที่แช่ใน
สารละลายกรดซาลิไซลิกที่ระดบัความเข้มข้น 0.25 มิลลิโมลาร์ ส่งผลให้ความยาวยอดและความยาวรากต ่า
ที่สดุที่ 5.15 และ 2.73 เซนติเมตร ตามล าดบั ในขณะที่ชุดควบคุมมีความยาวยอดและความยาวรากสงูที่สดุที่ 
6.81 และ 5.11 เซนติเมตร ตามล าดบั ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากเมล็ดของถัว่พูมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งซึง่แตกต่างไป
จากเมล็ดข้าว ดงันัน้ระดบัความเข้มข้นของกรดซาลิไซลิกที่ใช้จึงมีผลต่อการงอกของเมล็ดที่แตกต่างกนั และการ
วดัการเจริญเติบโตของต้นกล้า ดชันีความงอก และอตัราการเจริญเติบโตของต้นกล้านัน้เป็นค่าที่สามารถวดัได้ 
เมื่อถูกแช่ด้วยกรดซาลิไซลิกจะเป็นการท าลายเปลือกหุ้มเมล็ดให้มีความอ่อนนุ่มลง น า้ และออกซิเจนสามารถ
ซมึเข้าเมล็ดได้ท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อการงอกของเมล็ดส่งผลต่อความแข็งแรงของต้นกล้าอีกด้วย 
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ตารางที่ 1 ผลของกรดซาลิไซลิกที่มีต่อความงอกและดชันีความงอกของเมล็ดถัว่พ ู
กรรมวิธี ความงอก (%) ดชันีความงอก (จ านวนต้น/วนั) 

น า้เปล่า (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 

* ค่าเฉล่ียทีว่ิเคราะห์มคีวามแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉล่ีย
ในคอลมัน์เดียวกนัตามด้วยตวัอกัษรท่ีเหมอืนกนั คือ ไม่แตกต่างกนัทางสถติิ เมื่อเปรียบเทยีบค่าโดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range test (DMRT) 
 
ตารางที่ 2 ผลของกรดซาลิไซลิกที่มีต่อการเจริญเติบโตและอตัราการเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่พู 

กรรมวิธี 

การเจริญเติบโต
ของต้น 

(เซนติเมตรต่อ
ต้น) 

การเจริญเติบโต 
ของราก 

(เซนติเมตรต่อ
ราก) 

อตัราการ
เจริญเติบโตของต้น 

(กรัมต่อต้น) 

อตัราการ
เจริญเติบโตของ

ราก 
(กรัมต่อราก) 

น า้เปล่า (control) 4.62 2.8 0.0234 0.0133 
กรดซาลิไซลิก 250 

ppm 
3.16 1.99 0.0203 0.0136 

กรดซาลิไซลิก 500 
ppm 

4.00 3.64 0.0186 0.0108 

กรดซาลิไซลิก 750 
ppm 

5.41 3.42 0.0186 0.0126 

กรดซาลิไซลิก 1,000 
ppm 

3.79 2.33 0.0234 0.0669 

F-test ns ns ns ns 
C.V. (%) 27.38 38.33 0 35.14 

ns ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถติิ ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
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ผลของจิบเบอเรลลินต่อความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของถ่ัวพู 
 จากการศกึษาพบว่าสารจิบเบอเรลลินสามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดพนัธุ์ถัว่พูได้ การใช้สารจิบเบอ
เรลลินที่ระดบัความเข้มข้นท่ี 250 ppm ส่งเสริมให้เมล็ดถั่วพูมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สงูที่สดุคือ 46.67 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนการใช้สารจิบเบอเรลลินที่ระดับความเข้มข้น 750 และ 1,000 ppm มีค่าเปอร์เซ็นต์การงอกต ่าที่สุด คือ 
26.67 และ 30.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งขัดแย้งกับการทดลองของ พรแก้ว อานุศักดิ์ และ
ประนอม ยังค ามั่น (2560) ที่รายงานว่าการใช้สารจิบเบอเรลลินที่ระดับความเข้มข้น 250 500 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผกัหวานป่า ส าหรับค่าดชันีการงอกจากการทดลอง
พบว่าการใช้สารจิบเบอเรลลินในทุกระดับความเข้มข้น ไม่มีผลท าให้เมล็ดพันธุ์ถั่วพูงอกได้เร็วขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (ตารางที่ 3) ซึ่งผลที่ได้ขดัแย้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา สมศรี (2562) ที่รายงานว่าการใช้สาร
จิบเบอเรลลินที่ระดบัความเข้มข้นที่ 500 ppm ส่งผลให้ค่าดชันีการงอกของเมล็ดมะละกอสงูกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ 
คือ 0.51 ต้นต่อวัน ซึ่งกรรมวิธีอื่น คือ การใช้สารจิบเบอเรลลินที่ความเข้มข้น 250 750 และ 1,000 ppm มีค่า
ดชันีการงอกเท่ากับ 0.04 0.21 และ 0.22 ต้นต่อวนั ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมล็ดพนัธุ์ที่มีลกัษณะของเมล็ด
แตกต่างกนัระดบัความเข้มข้นของสารจิบเบอเรลลินที่ใช้ในการกระตุ้นการงอกจึงมีความแตกต่างกัน ท าให้การ
ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยสารจิบเบอเรลลินของเมล็ดพืชแต่ละชนิดจึงมีความแตกต่าง ผลของสารจิบเบอ
เรลลินต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วพู การใช้สารจิบเบอเรลลินทุกระดบัความ
เข้มข้นไม่มีผลต่อการเจริญเติบของต้นถั่วพูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (ตารางที่ 4) แต่พบว่าการใช้สารจิบเบอ
เรลลินที่ระดับความเข้มข้นที่ 250 ppm ส่งเสริมให้ต้นกล้าถั่วพูมีการเจริญเติบโตของรากดีที่สุด คือ 3.02 
เซนติเมตรต่อราก และระดับความเข้มข้นของสารที่ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของรากต ่าที่สุดคือ 750 และ 
1,000 ppm มีค่าการเจริญเติบโตของรากเท่ากับ 1.46 และ 1.61 เซนติเมตรต่อราก ตามล าดบั (ตารางที่ 4) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกล้าณรงค์ ลีปั้ญญาพร (2562) ที่รายงานว่าการใช้สารจิบเบอเรลลินไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นหน่อไม้ฝร่ัง แต่ส าหรับการเจริญเติบโตของรากพบว่า การใช้สารจิบเบอเรลลินที่ระดบัความ
เข้มข้น 750 และ 1,000 ppm ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากหน่อไม้ฝร่ังได้ดีที่สุด คือ 2.10 และ 2.43 
เซนติเมตรต่อราก เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีค่าเท่ากับ 0.45 เซนติเมตรต่อราก และการใช้สารจิบเบอ
เรลลินท่ีระดบัความเข้มข้นท่ี 500 ppm มีผลท าให้อตัราการเจริญเติบโตของรากสงูที่สดุ คือ 0.1683 กรัมต่อราก 
และในระดบัความเข้มข้นท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของรากต ่าที่สดุ คือ 750 ppm มีค่าเท่ากบั 0.073 กรัมต่อราก 
(ตารางที่ 4) ซึ่งขดัแย้งกบังานวิจยัของ พรทิพย์ พรสริุยา, ปราโมทย์ พรสริุยา และกมลชยั เกลีย้งเกลา (2558) ที่
รายงานว่าในเมล็ดเมล่อนที่แช่ในสารละลายจิบเบอเรลลิน ที่ความเข้มข้น 200 และ 100 ppm ส่งผลให้น า้หนกั
แห้งของต้นกล้ามากกว่ากรรมวิธีในชุดควบคุมคือ 0.679 และ 0.546 กรัม ตามล าดบั ในขณะที่ชุดควบคุมมีค่า
เท่ากบั 0.033 กรัม  
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ตารางที่ 3 ผลของสารจิบเบอเรลลิที่มีต่อความงอกและดชันีความงอกของเมล็ดถัว่พ ู
กรรมวิธี ความงอก (%) ดชันีความงอก (จ านวนต้น/วนั) 

น า้เปล่า (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 

* ค่าเฉล่ียทีว่ิเคราะห์มคีวามแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉล่ีย
ในคอลมัน์เดียวกนัตามด้วยตวัอกัษรท่ีเหมอืนกนั คือ ไม่แตกต่างกนัทางสถติิ เมื่อเปรียบเทยีบค่าโดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range test (DMRT) 
ns ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถติิ ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที่ 4 ผลของสารจิบเบอเรลลิที่มีต่อการเจริญเติบโตและอตัราการเจริญเติบโตของเมล็ดถัว่พู 

กรรมวิธี การเจริญเติบโต
ของต้น 

(เซนติเมตรต่อต้น) 

การเจริญเติบโต 
ของราก 

(เซนติเมตรต่อราก) 

อตัราการ
เจริญเติบโต
ของต้น 

(กรัมต่อต้น) 

อตัราการ
เจริญเติบโตของ

ราก 
(กรัมต่อราก) 

น า้เปล่า (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 

ppm 
4.33 1.61 b 0.2037 0.0857 bc 

F-test ns * ns * 
C.V. (%) 36.10 28.92 39.63 28.25 

* ค่าเฉล่ียทีว่ิเคราะห์มคีวามแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าเฉล่ีย
ในคอลมัน์เดียวกนัตามด้วยตวัอกัษรท่ีเหมอืนกนั คือ ไม่แตกต่างกนัทางสถติิ เมื่อเปรียบเทยีบค่าโดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range test (DMRT) 
ns ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถติิ ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 กรดซาลิไซลิกที่ระดบัความเข้มข้น 750 ppm เป็นระดบัความเข้มข้นที่ส่งผลท าให้เปอร์เซ็นต์การงอก
ของเมล็ดถัว่พสูงูที่สดุคือ 60 เปอร์เซ็นต์ และค่าดชันีการงอกดีที่สดุคือ 1.49 ต้นต่อวนั ส าหรับใช้สารจิบเบอเรลลิ
นพบว่าการใช้สารจิบเบอเรลลินที่ระดบัความเข้มข้น 250 ppm เป็นระดบัความเข้มข้นที่ส่งผลท าให้เปอร์เซ็นต์
การงอกของเมล็ดถัว่พูสงูที่สดุคือ 46.67 เปอร์เซ็นต์ และมีการส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากสงูที่สดุ คือ 3.02 
เซนติเมตร อีกทัง้ยงัส่งเสริมอตัราการเจริญเติบโตของรากดีที่สดุ คือ 0.1683 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกบัทรีทเมนต์
อื่น 
 

เอกสารอ้างอิง 
กล้าณรงค์ ลีปั้ญญาพร. (2562). ผลของสารจิบเบอเรลลินต่อการกระตุน้ความงอกของเมล็ดหน่อไม้ฝร่ัง 

(ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑติ). นครปฐม:มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. 
กสุมุา อินทร์เขียว และพรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง. (2561). ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการงอก และการเจริญเติบโต

ของต้นกล้าข้าวพนัธุ์ทบัทิมชมุแพ. แก่นเกษตร, 46, 1. (ฉบบัพิเศษ), 63-68. 
ขนิษฐา สมศรี. (2562). การทดสอบประสิทธิภาพของจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ พนัธุ์เรดเลดี.้ 

(ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑติ). นครปฐม:มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม.  
ชนิกาญจน์ จนัทร์มาทอง. (2560). ผลของการแชเ่มล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การ เติบโต และ

ศกัยภาพในการต้านอนมุลูอิสระของต้นอ่อนถัว่ลนัเตา. Naresuan University Journal: Science and 
Technology, 25(1), 102-109. 

พรแก้ว อนศุกัดิ์ และ ประนอม ยงัค ามัน่. (2560). ผลของกรดจิบเบอเรลลิกและไคโตซานต่อการงอกของเมล็ด
ผกัหวานป่า. การประชมุวิชาการและประกวดนวตักรรมบณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่1. เชยีงใหม่. 

พรทิพย์ พรสริุยา, ปราโมทย์ พรสริุยา และกมลชยั เกลีย้งเกลา. (2558). ผลของจิบเบอเรลริคแอซดิต่อการงอก
ของเมลด็และการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเคม็. การประชมุทางเมล็ดพนัธุ์พืช
แห่งชาติ ครั้งที ่12. ล าปาง:มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

ภทัรพร ภกัดีฉนวน และฉลอง เกิดศร. (2556). การเก็บรวบรวมพนัธ์ุ และการศึกษาลกัษณะประจ าพนัธ์ุของถัว่พู 
(Psophocarpus tetragonolobus ) พนัธ์ุพืน้เมืองในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา พทัลงุ และสตูล (รายงานวิจยั
ฉบบัสมบรูณ์). กรุงเทพฯ:ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

305 

 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
                                                                                      เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1    

 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธ์ุเปอร์เซีย 
Web application development for Persian cats selling 

 
ยศธร สนพรมบ1* จักรพงษ์ ขอนทอง2 ภวัต ฉิมเล็ก3 กฤตกิา สังขวดี4 
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั ราชภฏัพิบลูสงคราม1,2,3,4 
*Corresponding author:  E-mail: yodsathon.s@psru.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

แมวเป็นสตัว์เลีย้งยอดนิยมเนื่องจากแมวเป็นสตัว์ที่มีความคุ้นเคยกบัคนและเลีย้งได้งา่ย ปัจจปัุนแมวมี
มากว่า 30 สายพนัธุ์ โดยแมวพนัธุ์เปอร์เชียเป็นอีกหนึ่งพนัธุ์ที่นิยมซือ้ไปเลีย้งตามบ้าน ( การซือ้ขายแมวยงัไม่มี
ตลาดที่ประจ า การขายแมวในรูปแบบออนไลน์ยงัให้บริการน้อยและขาดความน่าเชื่อถือ จึงท าให้ผู้ที่ต้องการซือ้
แมวค้นหาร้านได้ยาก ดังนัน้วิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์เซียเพื่อ
สนบัสนนุทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย อีกทัง้ยงัช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายไปยงัร้าน โดยให้ผู้ซือ้สามารถค้นหาลกัษณะแมว
ที่สนใจก่อนตดัสินใจในการซือ้ ซึ่งงานวิจยันีไ้ด้รวบรวมข้อมลูแมวและความต้องการของผู้ซือ้เพื่อน ามาวิเคราะห์
และออกแบบเว็บในรูปแบบ Responsive web โดยเว็บแอปพลิเคชนัประกอบด้วยส่วนของการสมคัรสมาชิก การ
ค้นหาและรายละเอียดของแมว การซือ้ขายและการช าระเงิน ซึง่เว็บแอปพลิเคชนัได้ถกูน าไปทดลองและประเมิน
ความพึงพอใจระบบกับผู้ ใช้จ านวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจระบบพบว่าผู้ ใช้มีความพึงใจในระดบั
มากที่สดุโดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 ซึ่งผลการประเมินแสดงว่าเว็บแอปพลิเคชนันีเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซือ้ขาย
แมวเปอร์เซีย ซึ่งสามารถช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาแมวและสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้ระบบ ผู้ดูแล
ระบบ และเจ้าของกิจการ 

 
ค าส าคัญ:  แมวพนัธุ์เปอร์เซีย; เว็บแอปพลิเคชนั; พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์; ช าระเงินออนไลน์ 
 

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 
 

บทน า 
ในปัจจบุนันี ้มนษุย์หนัมาเลีย้งสตัว์เลีย้งเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะแมวซึง่เป็นสตัว์เลีย้งมีความคุ้นเคยกับ

มนุษย์และเลีย้งได้ง่าย ปัจจุปันแมวมีมากว่า 30 สายพันธุ์ โดยแมวพันธุ์เปอร์เชียเป็นอีกหนึ่งพนัธุ์ที่นิยมซือ้ไป
เลีย้งตามบ้านแต่ความสะดวกในการซือ้สตัว์เลีย้งก็ยงัไม่ตรงตามความต้องการของผู้ที่จะหาซือ้แมวพันธุ์เปอร์
เชีย เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีตลาดซือ้ขายแมวพันธุ์เปอร์เชียที่เป็นหลักแหล่ง และการขายแมวพันธุ์เปอร์เชีย
ออนไลน์ยังมีน้อยและไม่มีความน่าเชื่อถือ  ท าให้ผู้ที่จะหาซือ้แมวพันธุ์เปอร์เชียเกิดความล าบากในการค้นหา
ร้านขายแมวพันธุ์เปอร์เชีย บางกรณีผู้ ซือ้แมวพันธุ์เปอร์เชียหาซือ้ตามแหล่งขายออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์                     
ที่ เ ป็ น ส่ื 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/ แสดงรายการแมวที่ต้องการขายแบบลิสซึ่งท าให้ยากต่อการค้นหา หรือการขาย
ออนไลน์จากบญัชี Facebook ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ขายสตัว์เลีย้ง และได้ท าการตกลงซือ้ขายกนัโดยไม่มหีลกัประกนั
ความน่าเชื่อถือ ท าให้เกิดการฉ่อโกงเกิดขึน้ ในปัจจุบนัสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลให้การ
ขายจากหน้าร้านมีรายได้ที่น้อยลง ผู้คนไม่นิยมซือ้ของจากหน้าร้าน ท าให้ผู้ขายมีรายได้ที่น้อยลง 

ปัจจุบันอุปกรณ์ไอทีได้มีบทบาทกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน 
แท็บแล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งอุปกรณ์เหล่านีม้ีหน้าจอการแสดงผลที่แตกต่างกนัออกไป และในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถเปิดได้ทัง้สามแพลตฟอร์มจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้พฒันา และผู้ ใช้เว็บแอปพลิเคชนั ซึ่ง Responsive Web สามารถออกแบบเว็บไซต์ให้แสดง
ผลได้อย่างเหมาะสม และสวยงาม เป็นการออกแบบที่ผู้พัฒนาออกแบบเว็บแอปพลิเคชันแค่ครัง้เดียว ท าให้
สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ได้ ซึ่งจะท าให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยวิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบนัที่หนัมาใช้มือถือกันมากจึงท าให้มือถือเป็นอุปกรณ์นึงที่เหมาะจะท าการตลาดเพราะสามารถเข้าถึงโลก
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา การมีเว็บแอปพลิเคชนัในองค์ประกอบของธุรกิจเป็นการเข้าถึงการตลาดอีกด้านหนึ่ง
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจดุขึน้ โดยมี E-Commerce หรือเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมการซือ้ขาย การโฆษณาและการบริการต่างๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีโอกาส
สร้างรายได้มากภายในระยะเวลาอนัสัน้และเข้าถึงได้ง่ายส่งผลดีทัง้ผู้ขายกบัผู้ซือ้ 
 จากการศกึษาข้อมลูงานวิจยัการตดัสินใจซือ้สตัว์เลีย้งออนไลน์ (วรางคณา ศิริวฒัน์, 2559) พบว่าผู้ซือ้
นิยมหาข้อมลูและสัง่จองสตัว์เลีย้งทางออนไลน์เพราะมีความสะดวก แต่หากจะตดัสินใจซือ้ผ่านออนไลน์ต้องมี
ข้อมูลที่สร้างความมั่นใจเพียงพอ ภายใต้เกณฑ์การได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก่ียวกับสัตว์เลีย้งเป็นหลัก ต้องมี
ใบรับรองคณุภาพของสตัว์เลีย้ง 
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  ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์เซีย รูปแบบ Responsive Web เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการค้นหาและสร้างความมัน่ใจในการซือ้ประกอบการตดัสินใจซือ้  โดยระบบในส่วนของผู้ซือ้
ประกอบด้วยการค้นหาแมวสายพนัธุ์เปอร์เซียที่ต้องการได้ และมีการแจ้งรายละเอียดข้อมลูแมวเปอร์เซีย ราคา
แมวเปอร์เซีย อย่างชดัเจน ส่วนในด้านผู้ขายท าให้ผู้ขายมีช่องทางในการขายเพิ่มขึน้สามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าได้
ง่าย อีกทัง้ยงัสามารถออกรายงานยอดขาย รายงานการสัง่ซือ้ รายงานคลงัสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้ขายด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้     
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศกึษาความต้องการรูปแบบระบบเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย 
2.  เพื่อค้นหาแมวสายพนัธุ์เปอร์เซียตามที่ต้องการได้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

วิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์เซีย จากนัน้น ามาออกแบบเป็นวงจรการ
พัฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัประกอบด้วย 7 ขัน้ตอนต่อไปนี ้
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันาระบบเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย แบ่งออกเป็น 
ขอบเขตด้านข้อมูล   

ข้อมูลที่ใช้และรายละเอียดเบือ้งต้นเช่น แมวพันธุ์ เปอร์เซีย เรทราคาขายแมวพันธุ์ เปอร์เซีย และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีน ามาใช้ 
ขอบเขตด้านเคร่ืองมือ 

- โปรแกรม Sublime Text ใช้ในการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชนั  
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator ใช้ในการออกแบบรูปภาพ 
- โปรแกรม Appserv 2.5.10 ใช้ในการจ าลองท าเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
- โปรแกรม MySQL ใช้ในการสร้าง Database เพื่อเก็บข้อมลูต่างๆ 
- ภาษา HTML5, PHP, CSS, JavaScript ใช้ในการเขียนเว็บแอปพลิเคชนั 

การศึกษาปัญหา 
ผู้วิจยัได้มองเห็นถึงปัญหาในการเลือกซือ้สายพนัธุ์แมวเปอร์เซียของผู้ซือ้ จากตามท้องตลาดที่ไม่มีการ

รับรองจึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูจากปัญหาที่เกิดขึน้จากระบบงานเดิม เพื่อพฒันาเป็นระบบ
ขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย พร้อมจดัรายละเอียดข้อมลูของสายพนัธุ์แมวเปอร์เซีย และฐานข้อมลูที่เก่ียวข้อง 
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ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมลูขายแมวพนัธุ์เปอร์เซยี 
 
การออกแบบระบบ  

ผู้ วิจัยได้พัฒนาระบบด้วย Responsive web ให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสม และสวยงาม เป็นการ
ออกแบบที่ผู้พฒันาออกแบบเว็บแอปพลิเคชนัแค่ครัง้เดียว ก็สามารถรองรับทกุอปุกรณ์ได้ ใช้โปรแกรม Sublime 
Text Editor เขียนด้วยภาษา HTML5 , PHP, CSS, JavaScript ที่ เหมาะส าหรับการเ ปิดใ ช้บนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ เพิ่มความสะดวกสบายให้กบัผู้ที่ใช้  

1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้ วิจัยได้พัฒนาระบบที่เหมาะส าหรับการเปิดใช้บนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ ระบบแบ่งระดับสมาชิกในส่วนของ แอดมิน และ สมาชิก เพื่อก าหนดสิทธ์ทั่วไปและ
ขอบเขตของผู้ใช้ โดยระบบนีไ้ด้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น ดงันี ้

1) ผู้ ใช้งาน สามารถเข้ามาดูรายละเอียดข้อมลูแมวพันธุ์เปอร์เซียหน้าระบบ และท าการสมคัร
สมาชิกได้ 

2) สมาชิก ท าการเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อยืนยนัการมีตวัตน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกสามารถที่จะ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูส่วนตวั ท าการสัง่ซือ้แมวพนัธุ์เปอร์เซีย และเช็ครายการท่ีสัง่ซือ้ 

3) แอดมิน ท าการเข้าสู่ระบบ คอยจัดการระบบหลังร้าน สามารถดูรายข้อมูลสมาชิก เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมลูแมวพนัธุ์เปอร์เซีย ดูรายการสัง่ซือ้ของสมาชิกทัง้หมด เช็คการช าระเงิน ท าการออกรายงานการขาย
ได้ 
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ภาพที่ 2 หน้าหลกัของระบบขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย 

 
จากภาพที่ 2 แสดงถึงหน้าหลักของระบบขายแมวพนัธุ์เปอร์เซียที่ได้ออกแบบการจัดวางโครงสร้างต่างๆ และ
แถบเมนใูห้เห็นได้ง่าย ใช้งานง่ายไม่ซบัซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าสัง่จองแมวสายพนัธุ์เปอร์เซยี 
 

จากภาพที่ 3 สมาชิกสามารถเลือกซือ้แมวพนัธุ์เปอร์เซียและท าการสัง่ซือ้ ตวัระบบจะให้สมาชิกกรอก
ข้อมลู ท่ีอยู่ และหลกัฐานการโอนเพื่อยืนยนัการสัง่ซือ้ จากนัน้ก็รอค ายืนยนัสัง่ซือ้จากผู้ดแูลระบบ 
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ภาพที่ 4 หน้าหลกัของผู้ดแูลระบบ 

 
จากภาพที่ 4 เมื่อผู้ดแูลระบบท าการล็อคอินเข้ามาจะแสดงหน้าหลกัของระบบหลงัร้านทัง้หมด 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าแสดงรายการสัง่ซือ้ 

 
จากภาพที่ 5 ผู้ดแูลระบบสามารถดรูายการสัง่ซือ้ทัง้หมดได้ 

การทดสอบระบบ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย หลกัๆคือ ระบบแสดงขายแมว

พนัธุ์เปอร์เซีย ระบบสัง่ซือ้แมวพนัธุ์เปอร์เซีย ระบบเพิ่มข้อมลูแมวพนัธุ์เปอร์เซีย การออกรายงานการเงิน โดยให้
ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ระบบ จ านวน 30 คน โดยตวัระบบสามารถท างานได้สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด 
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

ผู้วิจยัประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย หลงัจากทดลอง
ระบบเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ซือ้แมวหรือสตัว์เลีย้งต่างๆ ให้มาทดลองใช้ระบบเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์
เปอร์เซีย จ านวน 30 คน จากนัน้ให้ผู้ทดลองใช้ ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ 
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สถิติที่ใช้วัดความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์เซีย คือ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ดงันี ้

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดบัมากที่สดุ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดบัน้อย 
 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดบัน้อยที่สดุ 

ผลการทดลองใช้ระบบเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพนัธ์ุเปอร์เซีย 
เมื่อพฒันาระบบเสร็จสมบรูณ์ น าระบบไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้และท าการประเมินผล ผลที่ได้จากการ

ประเมินความพงึพอใจของระบบ จ านวน 30 คน แบ่งเป็นประเด็นความพึงพอใจ พบวา่ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ โดยมีคา่เฉล่ีย 4.55 รายละเอียดดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่1 ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ีต่อระบบเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซยี 

 
 

รายการ 𝒙̅  SD. ระดบัความพงึ
พอใจ 

1. ด้านฟังก์ชนัของระบบ 
1) แสดงรายละเอียดข้อมลู ราคา แมวพนัธุ์เปอร์เซีย อย่างชดัเจน 4.6 0.49 มากที่สดุ 
2) ระบบมีก าหนดสิทธ์เมื่อมีการสัง่ซือ้สินค้า 4.7 0.46 มากที่สดุ 
3) ระบบหน้าร้าน / หลงัร้านใช้งานง่ายไม่ซบัซ้อน 4.75 0.43 มากที่สดุ 
4) ระบบสามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง 2.95 0.34 ปานกลาง 
5) ความเหมาะสมของเมนกูารใช้งานระบบหลงัร้าน 4.55 0.50 มากที่สดุ 
6) ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข สินค้าได้ 4.7 0.46 มากที่สดุ 
7) ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูสมาชิกได้ 4.7 0.46 มากที่สดุ 
2. ด้านการออกแบบของระบบ 
1) ความสวยงามทนัสมยั 4.5 0.50 มาก 
2) ความเหมาะสมของโทนสีที่ใช้ 4.7 0.46 มากที่สดุ 
3) ขนาดตวัอกัษร สี อ่านง่าย สวยงาม 4.7 0.46 มากที่สดุ 
4) ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผลของหน้าร้าน / หลงัร้าน 4.6 0.49 มากที่สดุ 
5) ความเหมาะสมการจดัวางโครงสร้างระบบของหน้าร้าน / หลงัร้าน 4.55 0.50 มากที่สดุ 
6) ความถกูต้องในการเชื่อมโยงเว็บเพจของหน้าร้าน / หลงัร้าน 4.75 0.43 มากที่สดุ 
ผลรวมค่าเฉล่ีย 4.51 0.47 มากที่สดุ 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
การวิจยัเร่ืองเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย ผู้วิจยัได้ตัง้สมมตุิฐานว่า ผู้ ใช้งานระบบการวิจยั

เร่ืองเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพันธุ์เปอร์เซีย มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก จาก
ผลการวิจยัพบว่าการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุโดย
มีค่าเฉล่ีย 4.51 และมีค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 ซึง่แสดงว่าระบบนีส้ามารถช่วยขายแมวพนัธุ์
เปอร์เซียที่ตอบโจทย์ต่อผู้ ใช้ระบบทัง้สมาชิกและผู้ จัดการร้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย ระบบมีรายละเอียดข้อมลู ราคา อย่าง
ชดัเจน มีการจดัแยกเป็นหมวดหมู่สายพนัธุ์แมวเปอร์เซียเพื่อให้ผู้ใช้ระบบ หรือ ผู้ซือ้ ง่ายต่อการเลือกหา ในด้าน
ของผู้ขาย ระบบมีการออกรายงาน การเงิน การจดัการรายการสินค้า แสดงยอดการสัง่ซือ้  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากวิจยัเร่ืองเว็บแอปพลิเคชนัขายแมวพนัธุ์เปอร์เซีย ผู้ ใช้ระบบมีความพึงพอใจในการใช้ระบบเท่ากบั 
4.51 อยู่ในระดับดีมากที่สุด ซึ่งแสดงว่าระบบสามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้ดีทัง้ผู้ ใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นผู้ซือ้หรือ
ผู้ขายในด้านความสะดวกสบายใช้งานง่าย และระบบก็เป็นตวัเลือกที่ดีในการซือ้ขายออนไลน์ที่เหมาะกบัในยคุ
ปัจจุบนันีไ้ด้ดี  ในการท าวิจยัครัง้ต่อไปผู้วิจยัจะท าการเพิ่มช่องทางการช าระเงินเพื่อให้สามารถขยายกลุ่มลกูค้า
ได้มากขึน้ และ เพิ่มช่องทางการขนส่งแมวพนัธุ์เปอร์เซียเพื่อเจาะตลาดสตัว์เลีย้งมากยิ่งขึน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีว้ิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษาจากข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ทัง้หมด 7,904 คน ระหว่างปี 2559 – 2563 ข้อมูลนักศึกษาถูกน ามาวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วย
อลักอริทึม Apriori โดยก าหนด minimum confidence เท่ากับ 0.9 เพื่อให้ได้กฎที่มีค่าความมัน่ใจสงู ซึ่งค่า minimum support จะ
ถกูปรับลดลงครัง้ละ 0.1 ตัง้แต่ 0.5 ถึง 0.3 เพื่อให้ได้เห็นถึงปัจจยัที่มีความส าคญัลดหลัน่กันลงมา เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์จาก
การก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคนั ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
ค่าที่เหมาะสมทีส่ดุอยู่บนพืน้ฐานของกฎความสมัพนัธ์ที่มีค่าสนบัสนุนต ่าสดุ (Minimum Support) เท่ากับ 0.3 และค่าความเชื่อมัน่
ต ่าสดุ (Minimum Confidence) เท่ากับ 0.9 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกกลางคันของนักศึกษาเรียง
ตามล าดบัความส าคญัได้แก่ รายได้ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา และ เกรดเฉล่ีย 

 
ค าส าคัญ:  กฎความสมัพนัธ์; การจ าแนกประเภท; ค่าความเชื่อมัน่; เหมืองข้อมลู 
 

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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บทน า 
ปัจจุบันการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นการวิเคราะห์และสืบค้นองค์ความรู้ หรือส่ิงที่ส าคัญออกมาจากข้อมูล

จ านวนมาก โดยได้มีการน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมลูไปประยกุตใ์ช้ในงานด้านต่าง ๆ มากขึน้ เช่น การพฒันากฎการท านายผลการ
เรียนของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมลู (พรพมิล ชยวัฒุิศกัดิ์ แและ ยวุดี กล่อมวิเศษ, 2562) การวิเคราะห์การ
ท านายการลาออกกลางคนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการท าเหมืองข้อมลู (ชณิดาภา บุญประสม และ จรัญ 
แสนราช, 2561) การวิเคราะห์การซือ้สินค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เคร่ืองส าอางและอปุโภคบริโภค ส าหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธี
กฏความสัมพันธ์ (สิทธิชัย วรโชติก าจร และ จรัญ แสนราช , 2557) การใช้เทคนิค Association Rule Discovery เพื่อการจัดสรร
กฎหมายในการพิจารณาคดีความ (กฤษณะ ไวยมยั และ ธีระวฒัน พงษ์ศิริปรีดา, 2544) 
จากข้อมูล สถาบันการศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างบุคคลให้ มีความรู้ความ
ความสามารถปฏิบตัิหน้าที่และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้ การยกระดบัคณุภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเป็นส่ิงที่ส าคญั
ยิ่ง ตวับ่งชีใ้นการประเมินคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยัอย่างหน่ึงคือจ านวนนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหลกัสูตรในการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 (ณัฐธิดา สวุรรณโณ และ อันธิกา สิงห์เอี่ยม , 2554) จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการ
ลาออกกลางคนัของนกัศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา มีสาเหตุการลาออกกลางคนัที่เป็นสาเหตหุลกั คือ
สาเหตุด้านเศรษฐกิจของครอบครัวของนกัศึกษาอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย = 4.31) และสาเหตุรองลงมาคือสาเหตุด้านส่ิงเสพ
ติด การทะเลาะวิวาทก้าวร้าวหนีเรียน ชู้สาว อยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย = 4.23) สาเหตดุ้านครอบครัว ของนกัเรียนนกัศกึษา อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.16) สาเหตุด้านการเรียนของนกัศึกษา อยู่ในระดบัมาก (เฉล่ีย = 4.03) และสาเหตุด้านสขุภาพ อยู่ใน
ระดบัมาก (เฉล่ีย = 3.93) (สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์, 2558) 

การท าเหมืองกฏความสมัพนัธ์ (Association Rule Mining) เป็นเทคนิคส าหรับค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อน าไปหารูปแบบที่เกิดขึน้บ่อยครัง้ (Frequent Pattern) และใช้ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์หรือท านายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ โดยที่กฏความสัมพันธ์จะถูกเขียนในรูปเซตของรายการที่เป็นเหตุ (Premise) ไปสู่เซตของรายการที่เป็นผล (Conclusion) 
ฐานข้อมลูที่ใช้ในการท าเหมืองกฎความสมัพนัธ์ส่วนมากจะเป็นฐานข้อมลูธุรกรรม (Transaction Database) และข้อมลูที่น ามาใช้
จะอยู่ในรูปแบบ Nominal หรือ Ordinal เท่านัน้ อัลกอริทึมการท าเหมืองกฏความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่งคืออัลกอริทึม 
Apriori ซึ่งน าค่าสนับสนุนขัน้ต ่า (Minimum Support) และค่าความเชื่อมั่นขัน้ต ่า (Minimum Confidence) มาใช้ในการค้นหากฎ
ความสมัพนัธ์ โดยกฎความสมัพนัธ์ที่ได้นัน้จะต้องมีค่าสนบัสนนุ (Support) และค่าความเชื่อมัน่ (Confidence) ไม่น้อยกว่าค่าขัน้ต ่า
ที่ได้ก าหนดเอาไว้ข้างต้น ในขณะที่ค่าสนบัสนุน คือ เปอร์เซ็นต์ของจ านวน Item sets ทัง้หมดที่เกิดขึน้ในฐานข้อมลู ค่าความเชื่อมัน่ 
คือ เปอร์เซ็นต์ของจ านวน Item sets ทัง้หมดที่เกิดขึน้ในฐานข้อมลูต่อจ านวน Item sets ที่เกิดขึน้ทางด้านซ้ายมือของกฎ (ปรัชญา 
นวนแก้ว, 2562) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัที่ส่งผลต่อสาเหตกุารลาออกกลางคนัของนกัศึกษา
ด้วยการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการในการค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่มีประโยชน์จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (บุษราภรณ์ 
มหทัธนชยัและคณะ, 2559) โดยจะใช้เทคนิคการท าเหมืองความสมัพนัธ์ด้วยอลักอริทึม Apriori เพื่อหากฏความสมัพนัธ์ของสาเหตุ
การลาออกกลางคนัของนกัศกึษา 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัยเพื่อศึกษาหาลักษณะส าคัญของปัจจัยในการลาออกกลางคันของนักศึกษาตามหลัก Cross-
Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ที่เป็นกระบวนการมาตรฐานส าหรับการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งเป็น
แบบจ าลองกระบวนการมาตรฐานแบบเปิด (Open Standard) ที่อธิบายวิธีการทั่วไปส าหรับการท าเหมืองข้อมูลโดยผู้ เชี่ยวชาญ 
และเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายมากที่สดุ (Shearer, 2000) ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนหลกัที่มีการท างานตามภาพ
ที่ 1 ดงันี ้

 
ภาพที่ 1 วิธีการวจิยัเพื่อศกึษาหาลกัษณะส าคญัของปัจจยัในการลาออกกลางคนัของนกัศกึษาตามหลกั CRISP-DM        

(Shearer, 2000) 
 

ขัน้ตอนที่ 1 การท าความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding) 
การท าความเข้าใจคือขัน้ตอนแรกที่มุ่งเน้นการท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และข้อก าหนดของโครงการ เมื่อทราบถึง

วตัถปุระสงค์ที่ต้องการทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อสาเหตกุารลาออกกลางคนัของนกัศึกษา ผู้วิจยัจึงท าการศกึษาถึงความเป็นไปได้ใน
การได้มาซึ่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง และความพร้อมของทรัพยากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งโปรแกรม Weka ที่ถูกพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยไวกาโต้ (University of Waikato) ประเทศนิวซีแลนด์ คือเคร่ืองมือหลักที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรองรับ
เทคนิคการท าเหมืองข้อมลูหลายรูปแบบ เช่น การประมวลผลข้อมลูล่วงหน้า (Data Preprocessing) การจดักลุ่ม (Clustering) การ
จดัประเภท (Classification) และการเลือกคณุสมบตัิ (Feature Selection) เป็นต้น 
 
ขัน้ตอนที่ 2 การท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) 

หลังจากการท าความเข้าใจธุรกิจ ขัน้ตอนต่อไปคือการท าความเข้าใจข้อมูล โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมลูนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ตในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2559 - 2563 ซึง่ทางผู้วิจยัได้ด าเนินการประสานงานผ่าน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอความอนุเคราะห์ข้อมลูจากผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมลูนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจึงท าการคดัเลือกข้อมลูที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
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ศึกษาความสอดคล้องของปัจจยัที่เก่ียวข้องกับการลาออกกลางคันของนักศึกษา โดยเร่ิมต้นจากการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องของ
นกัศกึษาเพื่อหาลกัษณะส าคญัของปัจจยัในการลาออก หลงัจากนัน้จึงท าการคดักรองข้อมลูในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อการลาออก ได้แก่ 
GPA (เกรดเฉล่ียสะสม) อาชีพบิดา รายได้บิดา/เดือน อาชีพมารดา รายได้มารดา/เดือน จ านวนพี่น้องและสถานะนักศึ กษา  ซึ่ง
ข้อมลูทัง้หมดเป็นข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) ที่ไม่สามารถน ามาค านวณหรือจัดล าดบัแต่สามารถน ามาใช้ในการ
สร้างกฏความสมัพนัธ์ของข้อมลูได้ 
 
ขัน้ตอนที่ 3 การจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  

เนื่องจากข้อมลูที่ได้รวบรวมมานัน้ยงัไม่สามารถใช้งานผ่านกระบวนการท าเหมืองข้อมลูได้ การจดัเตรียมข้อมลูคือขัน้ตอน
ส าคญัในการกรองหรือท าความสะอาดข้อมลู (Data Cleaning) (วิภาวรรณ บวัทอง, 2557) ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบ
และแก้ไขเพื่อให้รายการข้อมลูที่ไม่มีความสอดคล้องของข้อมลู หรือไม่ถูกต้องออกไปจากชดุข้อมลู เนื่องจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิด
จากการบนัทึกข้อมลู การส่งข้อมลู หรือการให้ความหมายของข้อมลูที่จดัเก็บแตกต่างกนั ดงันัน้ จึงต้องมีการจดัการข้อมลูดงันี ้ 

1. คดัเลือกเฉพาะคอลมัน์ส าคญัที่คาดว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นคอลมัน์ที่มีข้อมลูค่อนข้างครบถ้วน  
2. คดัออกคอลมัน์ที่มีค่าทกุแถวเป็นค่าเดียวกนั เพราะเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละแถวได้ 
3. คดัออกคอลมัน์ที่มีข้อมลูไม่ซ า้กนั เพราะข้อมลูเหล่านีไ้ม่สามารถหาแถวที่มีข้อมลูสมัพนัธ์กนัได้  
4. แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องสมบรูณ์ เช่น การแก้ไขค่าว่างของข้อมลูโดยจ ากดัข้อมลูที่อยู่ในแถวเป็นค่าว่าง (NULL)  
5. ปรับเปล่ียนข้อมลูให้มีค่าเหมาะสมในการตดัสินใจ  
6. แบ่งช่วงข้อมลูหรือจดักลุ่มข้อมลูเพื่อลดการกระจาย (Data Binning)  

 
ขัน้ตอนที่ 4 การสร้างโมเดล (Modelling) 

ข้อมลูที่ถูกคดักรองจะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยอลักอริทึม Apriori ซึ่งเป็นอลักอริทึมพืน้ฐานที่ใช้ในการหาความสมัพนัธ์ของ
ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม Weka อลักอริทึม Apriori ใช้หลกัการค้นหาแบบวงกว้างก่อนนบัธุรกรรม ซึ่งจะท าการสร้างและตรวจสอบเซต
ไอเท็มที่เกิดขึน้บ่อยทีละชัน้ โดยเร่ิมจากเซ็ตไอเท็มที่มีจ านวนสมาชิกเท่ากับหนึ่ง ถ้าเซ็ตไอเท็มใดมีค่าสนบัสนนุน้อยกว่าค่าสนบัสนุน
ขัน้ต ่าที่ก าหนดก็จะตดัเซตไอเท็มนัน้ออกและไม่น าไปสร้างเซ็ตไอเท็มในชัน้ต่อไป  (พนิดา ทรงรัมย์, 2555) และในท านองเดียวกัน 
เมื่อสร้างเซ็ตไอเท็มในชัน้ใหม่แล้วกพ็ิจารณาตดัเซต็ไอเท็มที่มคี่าสนบัสนนุน้อยกว่าค่าสนบัสนนุขัน้ต ่าทีก่ าหนดออกโดยไม่น าไปสร้าง
เซ็ตไอเท็มในชัน้ต่อไป อลักอริทึมจะท าซ า้ขัน้ตอนดงักล่าวไปจนกระทัง่ไม่มีเซ็ตไอเท็มใหม่ถกูสร้างขึน้มา จากนัน้จะน าเซ็ตไอเท็มที่ได้
ไปสกดักฎความสมัพนัธ์ต่อไป เพื่อความรวดเร็วจะเก็บเซตไอเท็มในแตล่ะระดบัชัน้ทัง้หมดไว้ในโครงสร้างต้นไม้แฮช (Hash Tree) ซึง่
จดุเด่นของอลักอริทึมนีอ้ยู่ที่ความสามารถในความเร็วของการค้นหาไอเท็มเซตที่ปรากฏบ่อยด้วยการละเว้นการพิจารณาไอเท็มเซตที่
ปรากฏซ า้ด้วยความถ่ีที่ต ่ากว่าเกณฑ์ (วิภาวรรณ บวัทอง, 2557) 
 
ขัน้ตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) 

หลงัจากผ่านส่ีขัน้ตอนแรกของรูปแบบกระบวนการมาตรฐานส าหรับการท าเหมืองข้อมลู (CRISP-DM) จะได้รูปแบบโมเดล
แล้ว ขัน้ตอนต่อไปคือการประเมินผลเพื่อประเมินผลลพัธ์ว่าได้ผลตามวตัถปุระสงค์ท าก าหนดไว้หรือไม่ ทบทวนกระบวนการเพื่อหา
ข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการว่ามีขัน้ตอนใดที่ถกูมองข้ามและควรทบทวนหรือไม่ และก าหนดขัน้ตอนต่อไป ซึง่ขัน้ตอนนีเ้ร่ิม



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

317 

 

มีการทดสอบแบบจ าลองในแอปพลิเคชนัเพื่อพิจารณาว่าแบบจ าลองนัน้ท างานได้ดีในสถานที่ท างานเหมือนกับที่ท าการทดสอบ
หรือไม่ 
 
ขัน้ตอนที่ 6 การปรับใช้งาน (Deployment) 

การปรับใช้งานคือขัน้ตอนหลงัจากการประเมินผลและเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการ CRISP-DM ซึ่งประกอบด้วย 
การปรับใช้การวางแผน การวางแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษา  การรายงานผล และการทบทวนผลลพัธ์ ซึง่ข้อมลูที่ถกูประเมินจะถูก
น ามาปรับใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชนัท่ีถกูพฒันาขึน้เพื่อรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการลาออกของนกัศกึษาได้ง่ายโดยผ่านหน้าเว็บท่ีท า
ขึน้ ภาษาที่ใช้เขียนคือ พีเอชพี (PHP) 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการเตรียมข้อมูล 
ชดุข้อมลูนกัศกึษาที่ลาออกที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์มี 7,904 แถวและมี 12 คอลมัน์ คือ ปีการศึกษา คณะ สาขา สถานะ 

ชัน้ปี GPA อาชีพบิดา อาชีพมารดา จ านวนพี่น้อง รายได้บิดา รายได้มารดา ตวัอย่างข้อมูลดิบแสดงได้ดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตวัอย่างข้อมลูดิบที่ยงัไม่ได้ผ่านการ Cleaning 
ปีการ
ศกึษา 

คณะ สาขา สถานะ ชัน้ป๊ เพศ GPA อาชีพบิดา อาชีพมารดา จ านวน
พี่น้อง 

รายได้
บิดา 

รายได้
มารดา 

2559 ครุศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาไทย 

10 5 F 3.84 ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ 3 20000 18000 

2559 มนษุยศา
สตร์และสั
งคมศาสต

ร์ 

สาขาวิชา
รัฐประศา
สนศาสตร์ 

40 4 M 2.8 ธุรกิจส่วนตวั ธุรกิจส่วนตวั 3 15000 15000 

2559 วิทยาการ
จดัการ 

สาขาวิชา
คอมพิวเต
อร์ธุรกิจ 

40 4 M 2.55 รับจ้าง รับจ้าง 2 9000 9000 

… … … … … … … … … … … … 
2563 วิทยาการ

จดัการ 
สาขาวิชา
บริหารธุร
กิจ 

10 1 F 2.34 รับจ้าง แม่บ้าน 3 9000 0 

2563 วิทยาการ
จดัการ 

บญัชีบณั
ฑิต 

10 1 F 3 รัฐวิสาหกิจ แม่บ้าน 2 15000 0 

2563 มนษุยศา
สตร์และสั
งคมศาสต

ร์ 

สาขาวิชา
ภาษาองัก
ฤษเพ่ืออตุ
สาหกรรม
บริการ 

10 1 F 2.5 ธุรกิจส่วนตวั รับจ้าง 3 18000 9000 
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ผู้วิจยัตดัแถวข้อมลูให้เหลือเฉพาะแถวข้อมลูที่มีสถานะเป็น 60 (ลาออก) และเปล่ียนเป็น “F” ท าให้จ านวนข้อมลูเหลือ 512 
แถว ส่วนคอลัมน์ GPA อาชีพบิดา อาชีพมารดา จ านวนพี่น้อง รายได้บิดา และ รายได้มารดา ถูกปรับเปล่ียนโดยใช้เงื่อนไขที่ถูก
แสดงในตารางที่ 2 ตวัอย่างผลลพัธ์ของการคดักรองแสดงได้ดงัตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 การแทนคา่ตวัแปรข้อมลูเพื่อการเตรียมข้อมลู 

GPA (เกรดเฉล่ียสะสม)  
0-0.99   F 
1-1.99  D 
2-2.99  C 
3-3.99  B 
4  A 
 

FW (อาชีพบิดา) 
ธุรกิจส่วนตวั P 
รับจ้าง  H 
เกษตรกร  F 
พ่อบ้านแม่บ้าน M 
ข้าราชการ  O 
รัฐวิสาหกจิ S 

FI (รายได้บิดา/เดือน)  
น้อยกวา่ 9,000 M1  
9,000 – 15,000 M2 
มากกวา่ 15,000 M3 

Sibling (พี่น้อง) 
มีพี่น้อง  yes 
ไม่มีพี่น้อง no 
 

MW (อาชีพมารดา) 
ธุรกิจส่วนตวั P 
รับจ้าง  H 
เกษตรกร  F 
พ่อบ้านแม่บ้าน M 
ข้าราชการ O 
รัฐวิสาหกจิ S 

MI (รายได้มารดา/เดือน)  
น้อยกวา่ 9,000 M1  
9,000 – 15,000 M2 
มากกวา่ 15,000 M3 

 

ตารางที่ 3 ตวัอย่างข้อมลูนกัศกึษาที่ผ่านการเตรียมข้อมลูแล้ว 

GPA FW FI MW MI Sibling Status 

D H M1 M M1 yes F 

F H M1 M M1 yes F 

C H M1 F M2 yes F 

F P M2 M M1 yes F 

C F M2 F M2 yes F 

D F M2 F M2 yes F 

F P M2 M M1 yes F 

D H M1 M M1 yes F 

… … … … … … … 

F O M2 M M1 yes F 

F H M1 P M2 yes F 

F F M1 P M1 yes F 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัใช้โปรแกรม Weka รันอลักอริทึม Apriori โดยก าหนด Minimum Confidence = 0.9 เพื่อให้ได้กฎท่ีมีค่าความมัน่ใจ

สงู และเปล่ียนค่า Minimum Support ลดลงครัง้ละ 0.1 ตัง้แต่ 0.5 ถึง 0.3 เพื่อให้ได้เห็นถึงปัจจยัที่มีความส าคญัลดหลัน่กนัลงมา 
กฎที่ได้จากอลักอริทึม Apriori มีหลายกฎ ผู้วิจยัเลือกพิจารณาเฉพาะกฎที่มีส่วน Conclusion เป็น ลาออก (Status = F) 

เท่านัน้ เนื่องจากต้องการหาปัจจยัที่เกิดควบคู่กบัการลาออก กฎที่เป็นผลลพัธ์แสดงได้ดงัตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 4 ผลลพัธ์กฎความสมัพนัธ์เมื่อก าหนด 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 ผลลพัธ์กฎความสมัพนัธ์เมื่อก าหนด 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 

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 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อก าหนด Minimum Support เป็น 0.5 จะเห็นว่าปัจจยัที่เกิดขึน้บ่อยควบคู่กับการลาออก 
คือ รายได้ของบิดามารดาน้อย (MI = M1 และ FI = M1) เมื่อลดค่า Minimum Support เป็น 0.4 จะเห็นว่า นอกจากรายได้ของบิดา
มารดาแล้ว ปัจจยัที่เกิดขึน้บ่อยควบคู่กับการลาออก คือ อาชีพของบิดาเป็นรับจ้าง (FW = H) ดงัแสดงในตารางที่ 5 และ เมื่อลดค่า 
Minimum Support เป็น 0.3 จะเห็นว่า นอกจากรายได้และอาชีพของบิดาแล้ว ปัจจยัที่เกิดขึน้บ่อยควบคู่กับการลาออก คือ เกรด
เฉล่ียน้อย (GPA = F) ดงัแสดงในตารางที่ 6 

จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าปัจจยัที่มีผลต่อการลาออกของนกัศึกษาเรียงตามล าดบัความส าคญัได้แก่  รายได้ของบิดา
มารดา อาชีพของบิดา และ เกรดเฉล่ีย 
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ตารางที่ 6 ผลลพัธ์กฎความสมัพนัธ์เมื่อก าหนด 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 
ผู้วิจยัได้พฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อแสดงผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการลาออกกลางคนัของนกัศึกษา เพื่อ

เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ ตวัอย่างหน้าเว็บเพจแสดงได้ดงัภาพท่ี 2 
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(a) (b) 

  
  (c)   (d) 

ภาพที่ 2 เว็บแอปพลิเคชนัส าหรับแสดงข้อมลูปัจจยัที่มีผลต่อการลาออกกลางคนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
ผู้วิจยัเร่ิมต้นศึกษาความเก่ียวข้องของปัจจยัที่มีผลต่อการลาออกกลางคนัของนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต เพื่อ

ต้องการทราบปัจจยัที่เก่ียวข้องและคา่ของผลการค านวณที่ถกูต้องแม่นย าที่สดุ โดยจากการรวมรวมข้อมลูและวิเคราะห์ศกึษา ท าให้
ได้กรอบแนวคิดที่ได้จากการวิจยั ซึ่งเร่ิมต้นจากการหารูปแบบข้อมลูที่เกิดขึน้ร่วมกนับ่อยครัง้จากการสร้างรูปแบบของ Itemset และ
การนับค่า Support หลังจากนัน้จึงสร้างกฏความสัมพันธ์เพื่อหาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการลาออกของนักศึกษา เมื่อหาค่ากฏ
ความสมัพนัธ์ได้แล้ว จึงท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อรายงานผลจากกฏความสมัพนัธ์ในรูปแบบการน าเสนอที่เป็นมิตรกบัผู้ใช้ 
ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิดที่ได้จากการวิจยัครัง้นี ้
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคดิที่ได้จากการวจิยั 
 
จากการศึกษาข้อมูลนักศึกษาที่ลาออกและน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลรูปแบบ Association Rules มาวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เพื่อหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการลาออก เพื่อน าผลลัพธ์ที่ได้จากกฎความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมาสรุปผล ผู้ วิจัยใช้
โปรแกรม Weka รันอัลกอริทึม Apriori 3 ครัง้ โดยก าหนด minimum confidence = 0.9 เพื่อให้ได้กฎที่มีค่าความมั่นใจสูง และ
เปล่ียนค่า minimum support ลดลงครัง้ละ 0.1 ตัง้แต่ 0.5 ถึง 0.3 เพื่อให้ได้เห็นถึงปัจจยัที่มีความส าคญัลดหลัน่กนัลงมา สรุปได้ว่า
ปัจจยัที่มีผลต่อการลาออกของนกัศึกษาโดยมีการเรียงล าดบัความส าคญั ได้แก่ รายได้ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดาและ
เกรดเฉล่ีย ผลการวิจยัที่มีกฎความสมัพนัธ์ที่มีค่าต ่าสดุจะถกูจดัให้เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการลาออกมากที่สดุ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
กฎความสมัพนัธ์ที่มีค่าความเชื่อมัน่ (minimum support) และค่าความเชื่อมัน่ในกฎความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมที่สดุในชุด

ข้อมลูของงานวิจยันีค้ือ minimum support = 0.3 หมายถึง ค่าความเชื่อมัน่ในชดุข้อมลูในงานวิจยันีเ้ท่ากบั 30% ของจ านวนข้อมลู
ทัง้หมด และ confidence = 0.9 หมายความว่า ค่าความเชื่อมัน่ในกฎความสมัพนัธ์ที่ผู้วิจยัต้องการบทความสมัพนัธ์มากกว่าหรือ
เท่ากบั 90% ของกฎความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

ผลการวิจยัที่ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมลูในการหากฎความสมัพนัธ์ของชดุข้อมลู โดยการน ารูปแบบของข้อมลูที่เกิดขึน้
ร่วมกันบ่อย ๆ มาสร้างกฎความสมัพนัธ์ สงัเกตได้ว่า รายได้ของบิดามารดาน้อย (MI = M1 และ FI = M1) ถูกนบัเป็น ItemSet ใน
หลายกฎความสัมพันธ์ สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการลาออกคือรายได้ของบิดามารดา ควบคู่ไปกับ อาชีพของบิดาที่
เป็นอาชีพรับจ้าง (FW = H) และเกรดเฉล่ียน้อย (GPA=F) พบว่า จากกฎท่ีได้ท าให้ทราบว่าปัจจยัหลกัของการลาออกของนกัศึกษา
คือ รายได้ของบิดามารดา อาชีพของบิดาที่เป็นอาชีพรับจ้างและและเกรดเฉล่ียน้อย ซึง่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการป้องกนัการ
ลาออกกลางคนัของนกัศกึษา 

จากการท าเหมืองข้อมลูจากชุดข้อมลูที่ได้น ามาใช้ศึกษาในการวิจยัครัง้นี ้ได้น าข้อมลูลงไปแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชนั
เบือ้งต้นให้ผู้ที่ใช้งานสามารถดูผลการวิเคราะห์ของข้อมูลที่ได้ ่่อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันนีม้ีข้อจ ากัดที่ขึน้อยู่กั บ
ผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวที่สามารถท าการอพัเดตข้อมลูได้ ดงันัน้ การรายงานผลที่เก่ียวข้องกับปัจจยัของการลาออกกลางคนัของ
นกัศึกษาในแอปพลิเคชันนีอ้าจยังขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากผู้วิจยัยงัไม่ได้ศึกษาลงในรายละเอียดถึงความต้องการของผู้ ใช้ใน
องค์ประกอบทางด้านการรายงานผลที่อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจยัเชื่อมัน่ว่างานวิจยันีย้งัสามารถพฒันาต่อยอดได้
อีกมากในอนาคต 
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บทคดัย่อ  

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัคือคือ เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัญหาความต้องการของวิสาหกิจชุมชนทอเส่ือกก
ต าบลแชแล เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล เพื่อประเมินผลการออกแบบของระบบ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010  ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมและยังอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพฒันาซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ โปรแกรม Microsoft Access 2013  

งานวิจยัครัง้นี ้ใช้กลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายการวิจยั ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มทอเสื่อกกต าบลแชแล 30 
คน และนกัศึกษาจ านวน 26 คน มีการใช้ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ ของการท างานระบบระบบริหารจดัการกลุ่มทอ
เส่ือกกต าบลแชแล ผลการศึกษาพบว่า มีความต้องการรูปแบบการใช้งานใน จัดการข้อมูลพืน้ฐาน : ข้อมูล
สมาชิก ข้อมลูสินค้า ข้อมลูรับเข้าวสัดอุปุกรณ์ จดัการข้อมลูสินค้า จดัการข้อมลูสัง่ซือ้ จดัการรับเข้าวสัดอุปุกรณ์  
จดัการขายสินค้า และจดัการวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบที่มุ่งเน้น และเกิดการท างานได้จริงในเร่ือง 1) 
จัดการข้อมลูพืน้ฐาน : ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า ข้อมูลรับเข้าวสัดุอุปกรณ์ 2) จัดการข้อมลูสินค้า 3) จัดการ
ข้อมูลสั่งซือ้ 4) จัดการรับเข้าวัสดุอุปกรณ์ 5) จัดการขายสินค้า ยังได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพระบบ พบว่า
ระบบมีประสิทธิระดบัมากทุกด้าน ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า ระบบสามารถใช้ส าหรับจดัเก็บและจดัการข้อมลูได้อย่าง
เป็นระบบ จดัการระบบฐานข้อมลู ที่สามารถจดัเก็บข้อมลูนัน้จะช่วยเก็บข้อมลูได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
เป็นระบบ และยังสามารถสืบค้นได้ง่าย อีกทัง้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ระบบและการท างานด้วย
ระบบ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพกว่าการที่เก็บเอกสารไว้ เพราะลดความ สลบัซบัซ้อนและความผิดพลาดใน
การท างานของกลุ่มเส่ือกกต าบลแชแล ในปัจจุบันการท างานส่วนใหญ่มักใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บข้อมลู 
เพื่อจดัการในการบนัทึกข้อมลูให้มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการบนัทึกข้อมลูมากยิ่งขึน้ 

 
ค าส าคัญ :  ระบบบริหารจดัการ;  พฒันาระบบ;  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 
 
 

บทน า 
 กลุ่มทอเสื่อกกต าบลแชแล ตัง้อยู่ที่ 288 หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั

อุดรธานี ปัจจุบันก าลังด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการทอเส่ือจัดจ าหน่าย โดยการใช้รูปแบบการสั่งผลิตมีเส่ือ
หลากหลายลวดลาย เช่น ลายเต่างอย ลายหมากฮอส ลายเส้นหมี่ ลายจินตหรา เ ป็นต้น หากมีลกูค้าสนใจเข้า
มาสัง่ลายเส่ือที่ต้องการ หวัหน้ากลุ่มจะประสานสมาชิกในกลุ่มเบือ้งต้นว่าเส่ือลายนัน้พอมีสินค้าคงเหลือหรือไม่ 
จากนัน้สมาชิกในกลุ่มถามถึงความต้องการของลกูค้า ถ้าหากลกูค้าต้องการสัง่เพิ่มมากกว่า 1 ลาย สมาชิกใน
กลุ่มจะตรวจเช็คว่ามีสินค้าให้กบัลกูค้าหรือไม่ แต่จะรับออเดอร์ที่สัง่ไว้ หากสินค้าหมด สมาชิกในกลุ่มจดรายการ
สัง่สินค้าใส่กระดาษเพื่อท่ีจะผลิตเส่ือ หากวตัถดุิบไม่เพียงพอสมาชิกในกลุ่มสามารถแจ้งหวัหน้ากลุ่มเพื่อท าการ
สั่งซือ้วัตถุดิบไว้ส าหรับผลิตเส่ือ กลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล ยังใช้วิธีการ เก็บเอกสารแบบเดิมไม่ได้มีการน า
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สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยจดัการระบบการบริหารงาน โดยยงัคงมีการท างานด้วยระบบมือ ท าให้
เกิดปัญหาภายหลงัได้ เช่น การจดบนัทึกการขาย การออกแบบใบเสร็จผิด เนื่องจากต้องมาเชค็การจดบนัทึกการ
ขายเพื่อเขียนรายการที่จะผลิตวตัถุดิบอีกครัง้ การออกใบเสร็จ สมาชิกในกลุ่มส าเนาหน้าใบเสร็จที่เขียนแล้วท า
ให้ทางกลุ่มไม่มีใบส าเนาเพื่อดกูารสัง่ซือ้ย้อนหลงัได้ คือการที่หวัหน้ากลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มอาจจะหาเอกสาร
ต่าง ๆ ไม่พบ หรือสญูหาย มีความสลบัซบัซ้อนในการจดัเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ค้นหาได้ยาก การท างานมี
ความล่าช้า เอกสารกระจดักระจายไม่เป็นหมวดหมู่เปลืองพืน้ท่ีในการจดัเก็บเอกสาร เพราะเอกสารแบบเดิมต้อง
จัดเก็บในตู้ เอกสารและการจ่ายค่าแรงสมาชิกจะจ่ายตามเส่ือที่ขายได้ เกิดปัญหาค านวณเงินผิดพลาด อีกทัง้
ทางกลุ่มไม่มีบนัทึกรายรับ-รายจ่าย ปัญหาที่จะเกิดขึน้คือไม่สามารถรู้ว่าทางกลุ่มมีก าไรหรือขาดทนุมากน้อยแค่
ไหน 

จากการศึกษาปัญหาข้างต้นที่ผู้จดัท าจึงมองเห็นความส าคญัในการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การบริหารงานเพื่อแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึน้ โดยจะน าเอาหลักการวิเคราะห์ระบบและการจัดการฐานข้อมูลมา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบบริการจดัการชองกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่การ
น าเอา  โปรแกรม Database Application กับ โปรแกรม Web Application และโปรแกรม Microsoft Access 
2013  เข้าใช้ในการด าเนินงานนัน้จะช่วยเก็บข้อมลูได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วเป็นระบบ และยงัสามารถ
สืบค้นได้ง่าย อีกทัง้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ระบบและการท างานด้วยระบบ คอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพกว่าการที่เราเก็บเอกสารไว้ เพราะจะลดความสลบัซบัซ้อนและความผิดพลาดในการท างานของ
กลุ่มเส่ือกกต าบลแชแล และปัจจุบันนีก้ารท างานส่วนใหญ่มักใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลด้วย เพื่อ
จดัการในการบนัทึกข้อมลูให้มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการบนัทึกข้อมลูมากยิ่งขึน้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

1. การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา โดยพฒันาระบบบริหารจดัการกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล ผู้วิจยั
ได้ ออกแบบและพัฒนาในประเภทโปแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2010, Microsoft Access  
2. กลุ่มตวัอย่าง 

2.1 กลุ่มตวัอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกต าบลแชแล 30 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง 
2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีที่ 4 (เทียบโอน) มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี 

จ านวน 26 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง  
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  

การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้เคร่ืองมือส าหรับด าเนินงานดงันีค้ือ   
   1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการกลุ่มทอเส่ือกก

ต าบลแชแล จากผู้ประกอบการ และสมาชิกในกลุ่มในเขตพืน้ท่ีต าบลแชแล 
   2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อด าเนินงาน ออกแบบและ

พัฒนาระบบ บริหารจัดการกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล โดยผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ ให้ค าแนะน าและ ตรวจสอบ
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ความถกูต้องในการออกแบบ 
   3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล โดยผู้ประกอบการ 

และ สมาชิกในกลุ่มในเขตพืน้ท่ีต าบลแชแล  
4. การวิเคราะห์ข้อมลู  

การศึกษาวิจยัครัง้นีใ้นส่วนศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ
และ พฒันาระบบบริหารจดัการกลุ่มทอเสื่อกกต าบลแชแล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู โดยวิธี วิเคราะห์เนือ้หา 
ส าหรับ การศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรมบริหารจัดการกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแล ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของประสิทธิภาพต่อระบบโปรแกรม
บริหารจดัการกลุ่มทอเสื่อกกต าบลแชแล ดงันี ้  

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 ประสิทธิภาพมากที่สดุ    
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก    
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง    
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย     
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สดุ  

5. ขัน้ตอนวิจยั    
กระบวนการออกแบบวงจรพฒันาระบบ SDLC โยธิน ศิริเอ้ย (2558) ได้น าเสนอขัน้ตอนวงจรการ

พฒันาระบบ ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 : เข้าใจปัญหา (Problem Definition)  เราต้องทราบถึงปัญหาก่อนที่จะพฒันาระบบ ระบบ

บริหารจดัการข้อมลูเส่ือกกแชแล จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของกิจการหรือผู้ ใช้ระบบตระหนกัว่า ต้องการระบบ
หรือระบบจดัการเดิม ได้มีการจดบนัทึกการซือ้ต้นกกใส่สมดุ ท าให้ยากต่อดู ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบนั ปัจจุบนัผู้ ใช้ระบบตื่นตวักนัมากที่จะให้มีการพฒันา
ระบบมาใช้ในกิจการของตน ในงานธุรกิจ  
          ขัน้ตอนที่ 2 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลและน าข้อมูล
เหล่านัน้มาวิเคราะห์ เพื่อตดัสินใจในการใช้ระบบบริหารจดัการ 
          ขัน้ตอนที่ 3 : การวิเคราะห์ (Analysis) ระบบบริหารจดัการกลุ่มทอเสือกกแชแลศึกษาระบบการท างาน
ของกลุ่มก าหนดความต้องการของระบบงานใหม่ ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะต้องเก็บข้อมลู  แก้ปัญหา ตรวจสอบวิธีการ
ท างานในปัจจบุนั สอบถามสมาชิกกลุ่มเก่ียวกบัปัญหาของระบบ  
           ขัน้ตอนที่ 4 การออกแบบ (Design)  การออกแบบของกลุ่มสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นว่าระบบควร
ออกมาเป็นหน้าตาแบบไหน ออกแบบให้สอดคล้องกบัการท างานและที่ส าคญัง่ายต่อการใช้งาน  เพื่อให้มองเห็น
ภาพลกัษณ์ของระบบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ การเชื่อม
ระหว่างโปรแกรม การผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ เช่น "ข้อมลูเส่ือกก" มีความถกูต้องหรือไม่           
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            ขัน้ตอนท่ี 5 : การพฒันาระบบ (Construction) ในขัน้ตอนนีจ้ะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ท างาน
ถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย จะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะ
น าไปใช้งานจริง  

ขัน้ตอนที่ 6 : การปรับเปล่ียน (Construction) น าระบบใหม่มาใช้ปรับใช้กับระบบการท างานก่อนหน้า
นี ้ต้องป้อนข้อมลูให้ครบถ้วน และในท่ีสดุกลุ่มสมาชิกระบบใช้งานระบบบริหารจดัการแชแล การน าระบบเข้ามา
ควรจะท าการศกึษาระบบก่อน เพื่อให้เข้าใจในระบบเพื่อง่ายต่อการใช้งาน 
             ขัน้ตอนที่ 7 : บ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลงัจากการใช้งาน
แล้วพบว่ามีปัญหาและข้อผิดพลาดอะไรบ้างและน ามาปรับปรุงแก้ไขระบบให้ดีขึน้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ ของการท างานระบบระบบริหารจดัการกลุ่มทอเสื่อกกต าบลแชแล 
ประสิทธิภาพการท างานระบบ x̅ S.D. ระดบัประสิทธิภาพ 

ด้านการระบบการท างาน    
       จดัการข้อมลูสมาชิก 4.72 .461 มากที่สดุ 
      จดัการการสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์  
      จดัการรับเข้าวสัดอุปุกรณ์  
      จดัการการรับเข้าสินค้าในการผลิต  
      จดัการการขายสินค้า 
      จดัการรับค าสัง่ซือ้สินค้า 
       จดัการข้อมลูการผลิต 

4.50 
4.56 
4.44 
4.61 
4.39 
4.50 

.514 

.616 

.616 

.502 

.608 

.618 

มาก 
มากที่สดุ 
มาก 

มากที่สดุ 
มาก 

มากที่สดุ 
โดยรวม 4.53 .37893 มากที่สดุ 

ด้านจดัการรายงาน    
      จดัการรายงานข้อมลูการรับเข้า 
      จดัการข้อมลูการปันผล 
      จดัการข้อมลูรายจ่าย 
      จดัการการออกรายงาน 

4.61 
4.56 
4.44 
4.17 

.502 

.511 

.705 
1.098 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.44 .56592 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพระบบจดัการกลุ่มทอเส่ือกกต าบลแชแลด้านการ

ระบบการท างานโดยรวมในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ส าหรับด้านรายงานระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

329 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การวิจยัพฒันาระบบริหารจดัการกลุ่มทอเสื่อกกต าบลแชแล ครัง้นีไ้ด้ศกึษาความต้องการรูปแบบระบบ

ริหารจดัการข้อมลูจากกลุ่มสมาชิก ได้ด าเนินงานตามกระบวนการ SDLC 7 ขัน้ตอน โดยได้ใช้โปรแกรมภาษา 
Visual Basic และโปรแกรม Access ในการพัฒนาระบบ และระบบที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพสามารถ
สนบัสนุนการทางานให้แก่ผู้ประกอบการและสมาชิกทัง้ในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน เร่ืองการจดัการข้อมลู
สินค้า การจดัการข้อมลูพืน้ฐาน จดัการข้อมลูสมาชิก ด้านจดัการงานขายในเร่ืองจดัการการออกรายงาน  หน้า
การขายสินค้า การสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ การรับเข้าสินค้า ด้านรายจ่าย ด้านข้อมลูผู้ใช้ระบบ เร่ืองรายงานสรุปสถิติ
ข้อมลู เร่ืองรายงานแยกประเภท โดยการดาเนินงานในแต่ละด้านสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และออกรายงาน
ท่ีเก่ียวข้องได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยระบบมีการก าหนดสิทธ์ิผู้ ใช้ระบบ มีปุ่ มเมนูท่ีชดัเจน สะดวกต่อการใช้งาน 
ซึง่ท าให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพ และสร้างความสะดวกในการด าเนินงานขององค์กรยิ่งขึน้  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ด้านการสัง่ซือ้ ด้านการออกรายงาน เพื่อเกิด ความรวดเร็ว
ในการด าเนินงานยิ่งขึน้  

2. ควรมีการวางแผนกลยทุธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างฐานลกูค้าให้มากขึน้  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง  2)วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง และ 3)ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) 
กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้าน พฒันาระบบ คดัเลือกโดยวิธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั และทีมนกัศกึษา 
2)กลุ่มผู้ประกอบการ เป็นผู้ที่ประกอบการด้าน การบริหารและใช้ระบบ จ านวน 13 คน คัดเลือกโดยวิธี เป็น
สมาชิกที่มีหุ้นส่วนในกิจการเชือ้เห็ดฟาง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)ระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง2) 
แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ  2)แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ สถิติที่ใช้ใน
การวิจยัได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การศกึษาระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง  พบว่า เกิดปัญหาในการบริหารจดัการ
กิจการเชือ้เห็ดฟาง 2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง พบว่า ระบบสามารถท างานได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ  พบว่า ผู้ ใช้ระบบพึงพอใจในระบบบริหาร
จดัการเชือ้เห็ดฟางที่พฒันาขึน้ 
 
ค าส าคัญ: ระบบบริหารจดัการ; การพฒันาระบบ; ข้อมลู 
 

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 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

331 
 

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 
 

บทน า 
 กลุ่มเชือ้เห็ดฟางบ้านปากดง ตัง้อยู่ที่ บ้านปากดง ต าบลโพนสงู จงัหวดัอุดรธานี สืบเนื่องมาจากกลุ่ม
เกษตรกรบ้านปากดงมีการปลูกเห็ดฟางเป็นจ านวนมาก และต้องซือ้เชือ้เห็ดจากผู้ประกอบการในราคาที่แพง 
ทางเกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงได้รวมตวักนั จดัตัง้กลุ่มเชือ้เห็ดขึน้มาเพื่อรับเชือ้เห็ดมาขายเพื่อได้ในราคาที่ถกูลง ซึ่ง
ได้ยืมเงินจากองค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นทุนในการเร่ิมลงทุน จ านวน 45,000 บาท โดยมีการช าระคืนปีละ 
10,000 บาท และจะมีการปันผลก าไรให้สมาชกิที่มีหุ้นในการซือ้ ช่วงแรกจะมีคนรู้จกัแค่ในกลุ่มชมุชน แต่ปัจจบุนั
มีการเปิดกิจการมากขึน้ และคนรู้จกัมากขึน้ จึงท าให้การจดัการระบบยากขึน้ แต่กลุ่มเชือ้เห็ดฟางนีไ้ม่มีระบบ
การบริหารจดัการมีเพียงการค านวณด้วยเคร่ืองคิดเลข บนัทึกข้อมลูลงสมดุ กลุ่มเชือ้เห็ดฟางยงัไม่มีโปรแกรมใน
การบริหารจดัการข้อมลู ซึง่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยคุเกษตรกรปัจจบุนัเกษตรกรได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ใน
ชีวิตประจ าวัน การแข่งขันทางด้านการค้ามากขึน้ โปรแกรมนีจ้ึงเป็นจุดช่วยในการบริหารจัดการกิจการให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มเชือ้เห็ดฟางบ้านปากดง ยงัมีการเก็บรวบรวมข้อมลูสมาชิกใน  

จากปัญหาที่กล่าวมาขัน้ต้นผู้จดัท าจึงสนใจที่จะศึกษาระบบงานเดิมและพฒันาระบบบริหารจดัการ
ข้อมลูเชือ้เห็ดฟาง จึงน าเอาเทคโนโลยีระบบงานสมยัใหม่เพิ่มเข้ามาจะช่วยในการสร้างระบบและใช้โปรแกรม 
Microsoft Access และโปรแกรม Microsoft Visual Basic ในการพัฒนาส่วนผู้ติดต่อผู้ ใช้และการประมวลผล 
การจดัเก็บเอกสารข้อมลู บนัทึก รายรับ-รายจ่าย ในการด าเนินงานของแต่ละเดือน ช่วยในการเก็บรักษาข้อมลูที่
ได้มาในแต่ละวัน เดือน  และปี ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึน้ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้
โปรแกรม จะช่วยในการจดัเก็บข้อมลู การค านวณรายรับ-รายจ่าย และรายการซือ้ขายสินค้าในกิจการ ช่วยลด
ระยะเวลาในการท างาน ลดต้นทุนด้านเอกสารและยังมีความถูกต้องแม่นย าสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ของ
ระบบงานเดิม เพราะระบบที่จะพัฒนาได้แบ่งส่วนผู้ ใช้ออกเป็นสัดส่วน และแต่ละส่วนท าหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป จะมีประโยชน์ต่อการใช้งานทางด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ และเพื่อการ
เจริญเติบโตของเจ้าของธุรกิจ 
1.วัตถุประสงค์การวิจัย    

1.1 เพื่อศกึษาระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง  
1.2 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง  
1.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการเชือ้เห็ดฟาง  

2.กรอบแนวคิดการวิจัย 
2.2 การเข้าใจปัญหา 
2.3 ศกึษาความเป็นไปได้  
2.4 การวิเคราะห์  
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2.5 การออกแบบ  
2.6 การพฒันาระบบ  
2.7 การปรับเปล่ียน  
2.8 การบ ารุงรักษา 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

1.เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 Visual Studio  
 1.2 Access 
 1.3 Microsoft Office Project  
2. กลุ่มตัวอย่าง  

2.1 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 คน จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผู้ประกอบการระบบบริหารจดัการข้อมลูเชือ้เห็ดฟาง กรณีศึกษา บ้านปาก
ดง จ านวน 13 คน คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
3. ขัน้ตอนการวิจัย 
        3.1 ขัน้ตอนกระบวนการ SDLC ด าเนินการตาม โยธิน ศิริเอ้ย (2558)  ดงัต่อไปนี ้ 

ขัน้ที่ 1 : เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) เราต้องทราบถึงปัญหาก่อนที่จะพัฒนาระบบ ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลเชือ้เห็ดฟาง กรณีศึกษา บ้านปากดง จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของกิจการหรือผู้ ใช้ระบบ
ตระหนกัว่า ต้องการระบบหรือระบบจดัการเดิม ได้มีการจดบนัทึกการซือ้เชือ้เห็ดฟางใส่สมดุ ท าให้ยากต่อการ
ค้นหา ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีตอบสนองความต้องการในปัจจบุนั ปัจจบุนัผู้ใช้
ระบบตื่นตวักนัมากที่จะให้มีการพฒันาระบบมาใช้ในกิจการของตน ในงานธุรกิจ  

ขัน้ตอนที่ 2 : ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) จุดประสงค์ของการศกึษาความเป็นไปได้ก็คือ 
การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตดัสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบบริหารจัดการข้อมลูเชือ้เห็ดฟาง หรือการ
แก้ไขระบบงานเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
ก าหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาดงักล่าวมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจและสมาชกิ ปัญหาทางธุรกิจก็จะเก่ียวข้องกบั
เร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือเก่าๆถ้ามี  

ขัน้ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) เร่ิมเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเร่ิมตัง้แต่
การศึกษาระบบการท างานของระบบระบบบริหารจัดการข้อมูลเชือ้เห็ดฟางอยู่แล้ว เพราะเป็นการยากที่จะ
ออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร หรือธุรกิจด าเนินการอย่างไร หลงัจากนัน้ก าหนด
ความต้องการของระบบใหม่ ซึง่สมาชิกกลุ่มและเจ้าของกิจการระบบจะต้องการเก็บข้อมลู  

ขัน้ตอนท่ี4 : การออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบ เจ้าของกิจการและ 
สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นว่าระบบควรออกมาเป็นหน้าตาแบบไหน ออกแบบให้สอดคล้องกบัการท างานและที่
ส าคัญง่ายต่อการใช้งาน  หลังจากเจ้าของธุรกิจและสมาชิกจะน าแผนภาพต่าง ๆ ที่เขียนขึน้ในขัน้ตอนการ
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วิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพล าดบัขัน้(แบบต้นไม้) เพื่อให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามี
ความสอดคล้องกันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ การเชื่อมระหว่างโปรแกรม การ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ เช่น "รหสั" มีความถกูต้องหรือไม่ 

ขัน้ตอนท่ี 5 : การพฒันาระบบ (Construction) ในขัน้ท่ีจะเร่ิมเขียนและทดสอบ 
โปรแกรมว่า ท างานตามที่เราต้องการหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมลูที่ถูกต้อง ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่
ต้องการ เราก็พร้อมน าระบบไปทดลองการใช้งานจริง การใช้และการอธิบายให้เจ้าของกิจการและผู้ใช้งานระบบ
ได้เข้าใจในระบบ  

ขัน้ตอนท่ี 6 : การปรับเปล่ียน (Construction) ขัน้ตอนนีเ้จ้าของกิจและผู้ใช้ระบบ 
ปรับเปล่ียนระบบใหม่การดูแลของเจ้าของกิจการและผู้ ใช้ระบบการป้อนข้อมลูให้ครบถ้วน และในที่สดุเจ้าของ
กิจการและผู้ใช้ระบบใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเชือ้เห็ดฟาง การน าระบบเข้ามาควรจะท าการศกึษาระบบ
ก่อน เพื่อให้เข้าใจในระบบเพื่อง่ายต่อการใช้งาน 

ขัน้ตอนท่ี 7 : บ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไข 
โปรแกรมหลงัจากการใช้งานแล้วพบว่ามีปัญหาและข้อผิดพลาดอะไรบ้างและน ามาปรับปรุงแก้ไขระบบให้ดีขึน้  
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 3.2  การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ  ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
  ท าการทดสอบระบบว่าสามารถใช้งานได้จริง 
  ทดลองใช้ระบบสามารถท าตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
  ท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ในส่วนศกึษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ
และพฒันาระบบบริหารจดัการข้อมูลเชือ้เห็ดฟาง กรณีศึกษาบ้านปากดง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธี 
วิเคราะห์เนือ้หา 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเชือ้เห็ดฟาง กรณีศึกษาบ้านปากดงครัง้นี ้ด าเนินงานตาม
กระบวนการ SDLC 7 ขัน้ตอน โยธิน ศิริเอ้ย (2558) โดยได้ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic และโปรแกรม 
Access ในการพัฒนาระบบ โดยหลังการพัฒนาระบบพบว่า ผู้ ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบ อยู่ในระดบัมาก ทัง้ในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ด้านข้อมลูผู้ ใช้ระบบ ด้านจดัการงานขาย ด้านการ
สัง่ซือ้เห็ด ด้านการรับเข้าเชือ้เห็ด ด้านรายจ่าย และด้านออกรายงาน โดยท าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ 
สร้างความสะดวกในการดาเนินงานขององค์กรยิ่งขึน้ ซึ่งการด าเนินงานและผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ
ในครัง้นีม้ีความสอดคล้องกับการท างานของ ประยูร ช้างจัน่ และจนัดาพร อ่อนเกตุ (2561)  และเก่ียวข้องกับ 
สชุาดา เกิดโพธ์ิชา (2562) ได้พฒันาระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นระบเก่ียวกบัการจดัการข้อมูลใน
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีการท างานคล้ายกับระบบบริหารจัดการข้อมูลเชือ้เห็ดฟางในเร่ือง การจัดเก็บข้อมูล



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

334 
 

สินค้า การรับเข้าสินค้า การขายสินค้า การเปล่ียนคืนสินค้า การออกรายยงาน รายจ่าย ซึ่งได้น าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการจดัเก็บข้อมลู เพื่อลดการสญูหายของข้อมลู เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบที่สามารถ
เก็บข้อมูลต่างๆได้ สามารถตรวจสอบผู้ เข้าระบบก่อนทุกครัง้ และสามารถออกรายงานต่างๆ ได้ ซึ่งเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และถกูต้องในการท างานยิ่งขึน้ และยงัสอดคล้องกนัในเร่ืองซึง่สอดคล้องกบัระบบบริหารจดัการ
ข้อมูลเชือ้เห็ดฟาง ในเร่ืองการจัดการข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลการขาย ข้อมูลการสั่งซือ้ ข้อมูลการปันผล ข้อมูล
รายจ่าย ด้านระบบเปล่ียนคืนสินค้า ซึง่ระบบบริหารจดัการข้อมลูเชือ้เห็ดฟางจะช่วยให้การเก็บข้อมลู สินค้าและ
การขายสินค้า เป็นระบบมากยิ่งขึน้ มีการตัดสต็อกสินค้า และสามารถสรุปจ านวนสินค้า คงเหลือ อีกทั ง้ยัง
สามารถสรุปยอดการซือ้สินค้าของสมาชิกเพื่อน าไปใช้ในการค านวณเงินปันผล และ สามารถสรุปรายงาน
ยอดขายรายวนั รายเดือน และรายปี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินการของระบบบริหารจดัการข้อมูล
เชือ้เห็ดฟางอีกต่อไปในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ด้านการสัง่ซือ้ ด้านการออกรายงาน เพื่อเกิดความรวดเร็ว
ในการด าเนินงานยิ่งขึน้  

2. ควรมีการวางแผนกลยทุธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างฐานลกูค้าให้มากขึน้  
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพื่อศกึษากระบวนการรับฝากขายสินค้าของระบบร้านค้าปลีกบ้าน
โคกโฮงพฒันา 2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบรับฝากขายสินค้าและ 3) เพื่อประเมินผลระบบ
ฝากขายสินค้า วิธีในการศึกษาและพฒันาระบบใช้กระบวนการของวงจรการพฒันาระบบ (System Develop 
Life Cycle: SDLC) และออกแบบฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์โดยตามวิธีการท าให้เป็นบรรทดัฐาน โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Access 2010 ในการจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรม Microsoft Visual Basic ในการพัฒนา กลุ่ม
ตวัอย่างประกอบด้วย 1) ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 9 คน 2) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในเขต
พืน้ที่บ้านโคกโฮงพฒันา จ านวน 3 คน และ 3) นกัพฒันาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 25 คน 
ซึ่งคดัเลือกด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการ
รูปแบบระบบ 2) คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบและ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเนือ้หา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่าผู้ ใช้ระบบต้องการรูปแบบระบบ ท่ีสามารถสนบัสนุนการท างานในด้านจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ที่
สามารถจดัการข้อมลูสินค้า จดัการข้อมูลผู้ฝากขายสินค้า ด้านรับฝากสินค้า ด้านการขาย ด้านค่าใช้จ่าย ด้าน
ออกรายงาน ได้ประเมินประสิทธิภาพการท างานจากผู้ ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการท างานระดบั
มากทกุด้าน 

 
ค าส าคัญ: ระบบบริหารการจดัการ; ระบบร้านค้าปลีก; การพฒันาระบบ 
 

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 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

336 
 

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 
 

บทน า 
ระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา กรณีศกึษาบ้านโคกโฮงพฒันาต าบลโคกกลางอ าเภอเพ็ญจงัหวดั

อดุรธานีเป็น กิจการร้านค้าขนาดเล็กประเภทร้านซือ้มาขายไปและรับฝากขายสินค้าในชมุชนท่ีขายสินค้าของใช้
ต่างๆสินค้าเบ็ดเตล็ดรวมถึงอาหารไปจนถึงสินค้าทางการเกษตรและพืน้ที่ใกล้เคียงยังพบว่ามีร้านค้า ที่ขาย
สินค้าประเภทเดียวกนัจ านวนหลายร้านมีทัง้ร้านท่ีเปิดใหม่และร้านที่เปิดเป็นระยะเวลานานซึง่ท าให้ร้านค้าปลีก
บ้านโคกโฮงพัฒนา มีคู่แข่งขันทางการตลาดโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยผู้บริโภค
มักจะใช้บริการใน ร้านค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการขอตนเองได้มากที่สุดจึงส่งผลให้กิจการจะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มเป้าหมายโดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮง
พัฒนาต้องสร้างเสริมกลยุทธ์ทางด้านต่างๆ เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างทัง้ในรูปแบบสินค้าและ
บริการที่ดี ซึ่งปัจจุบันทางร้านยงัคงประสบปัญหากับระบบบริหารจัดการร้านที่ไม่ทันสมัย สถานที่ไม่เพียงพอ
ส าหรับสต๊อกสินค้า สินค้าที่แยกประเภทไม่ชดัเจน ท าให้เสียเวลาต่อการค้นหาและการฝากขาย เกิดความล่าช้า
และส่งผลไปถึง ปัญหาด้านความพึงพอใจของลกูค้าอีกด้วย จากสาเหตดุงักล่าวร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา 
จึงต้องบริหารจดัการร้านด้านการวางแผนระบบการบริหารจดัการ รูปแบบของร้านให้ทนัสมยัขึน้และระบบการ
ฝากขายสินค้าในชุมชนสร้างกลยุทธ์ให้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งขัน ส าหรับแนวทางที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จคือการจดัการร้านค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุโดยน า เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาช่วยอ านวยความ
สะดวกให้ทางร้านในเร่ืองของการจัดการข้อมูลในระบบฝากขายสินค้า ในชุมชนเพื่อที่จะท าให้สามารถวาง
แผนการบริหารจดัการร้านให้เป็นระบบที่ทนัสมยัมากยิ่งขึน้กว่าที่ผ่านมา จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้ วิจยัจึง
ได้เล็งเห็นว่าควรใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจดัการข้อมลูของกิจการให้ดีขึน้เพื่อช่วยให้กิจการด าเนินต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อส่งผลดีต่อกิจการ ดงันัน้งานวิจยัในครัง้นีจ้ึงต้องมีการช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นในเร่ือง (1) เพื่อศึกษากระบวนการรับฝากขายสินค้า (2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการ
พัฒนาระบบรับฝากขายสินค้าและ (3)เพื่อประเมินผลระบบฝากขายสินค้า โดยได้มีการตรวจเอกสารงานที่
เก่ียวข้องจาก โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) ระบบการรวบรวมฐานข้อมลูหลายๆฐานข้อมลู ที่มีความสมัพนัธ์กนั 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความซ า้ซ้อนของข้อมลู ภายในระบบฐานข้อมลูต้องมีส่วนของซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ใน
การเชื่อมโยงและจดัการฐานข้อมลู ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ ใช้งานสามารถเก็บข้อมลู ดูแลรักษา ความ
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ปลอดภัย และง่ายต่อการน ามาใช้งาน และได้ศึกษางานวิจยัที่ผ่านมา อุษา อันทะชัย (2557) ได้ศึกษาพฒันา
ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายพริกแกง กรณีศึกษา ร้านต้อยพริกแกง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
2008 และภาษา Visual Basic.Net รวมถึงใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2010 เป็นระบบฐานข้อมูล 
การศึกษาพบว่า ระบบสามารถจดัการช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงินได้ ผู้ ใช้สามารถดรูายงานต่างๆจากระบบ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ และยังได้ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบที่ผ่านมา ชนิตา อุบลธรรม (2556)  
ระบบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ท าการศึกษาออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมลูร้านเฟอร์นิเจอร์ แบบศูนย์รวมร้าน
ขายเฟอร์นิเจอร์ และยงัคงจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบเอกสารให้สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บข้อมลูลงระบบฐานข้อมลู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มค้นหาและแก้ไขข้อมลู
และเพื่อลดความเส่ียงต่อการสูญหายของข้อมูลเพื่อให้สะดวกในการออกรายงานการซือ้ -ขาย เพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องและได้ศึกษาแนวคิดกระบวนการพฒันาระบบจาก เกียรติพงษ์ อุดมธ
นะธีระ (2562) ที่ได้แนะน ากระบวนการด าเนินงานของวงจรพัฒนาระบบไว้ 7 ขัน้ SDLC ก าหนดปัญหา 
(Problem Definition) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) การติดตัง้และการใช้งาน ( Implement) และ
บ ารุงรักษา (Maintenance) ซึ่งจากแนวคิดการด าเนินงานข้างต้นผู้ วิจัยเชื่อมั่นว่างานวิจิยจัยครัง้นีจ้ะสร้าง
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการเพื่อให้ระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพัฒนา สามารถใช้งานได้จริงและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกับกิจการ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ภายในร้าน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยการพัฒนาระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพัฒนาเป็น
งานวิจยัที่พฒันาขึน้เพื่อเป็นการวิจยัเชิงพฒันาซึง่ท าการศกึษาวเิคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบเพื่อใช้ส าหรับ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ภายในร้านและพฒันาระบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกับกิจการสามารถใช้งานได้จริงและมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มตวัอย่าง  

1) ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 คน จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอดุรธานี คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

2) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันาในเขตพืน้ท่ีบ้านโคกโฮงพฒันาต าบลโคกกลางอ าเภอ
เพ็ญจงัหวดัอดุรธานี จ านวน 3 คน คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

3) นกัพฒันาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 25 คน คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้เคร่ืองมือส าหรับด าเนินงานดงันีค้ือ 
1) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการรูปแบบระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา 
2) คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือการท างานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2563) 
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3) แบบประสิทธิภาพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลตามค่าเฉล่ียดงันี ้(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 

ระดบัคะแนน 5    ระดบัประสิทธิภาพมากที่สดุ 
ระดบัคะแนน 4    ระดบัประสิทธิภาพมาก 
ระดบัคะแนน 3    ระดบัประสิทธิภาพปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2    ระดบัประสิทธิภาพน้อย 
ระดบัคะแนน 1    ระดบัประสิทธิภาพน้อยที่สดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) รวบรวมข้อมลูจากเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยลงพืน้ท่ีสอบถามข้อมลูจากผู้ประกอบการร้านค้าปลีก

บ้านโคกโฮงพฒันาต าบลบ้านโคกกลางอ าเภอเพ็ญจงัหวัดอดุรธาน ี
2) รวบรวมข้อมลูจากประเด็นปัญหาและความต้องการน าสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบร้านค้า

ปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา 
3) รวบรวมข้อมลูจากแบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดย ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ านวน 9 คน น าสู่การพฒันาระบบ 
4) เก็บรวบรวมข้อมลูแบบประเมินประสิทธิภาพจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อน ามาวิเคราะห์ผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาวิจยัครัง้นีใ้นส่วนวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิ

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยในการวิเคราะห์จะใช้คา่เฉล่ียเทียบกับเกณฑ์การประเมินดงันี ้
 ค่าเฉล่ียระดบัคะแนน  4.51 - 5.00  ค่าประสิทธิภาพระดบัมากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียระดบัคะแนน  3.51 - 4.50  ค่าประสิทธิภาพระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระดบัคะแนน  2.51 - 3.50  ค่าประสิทธิภาพระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระดบัคะแนน  1.51 - 2.50  ค่าประสิทธิภาพระดบัน้อย 
ค่าเฉล่ียระดบัคะแนน  1.00 - 1.50 ค่าประสิทธิภาพระดบัน้อยที่สดุ 

ขัน้ตอนวิจัย 
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ด าเนินการตามกระบวนการ SDLC ดงัต่อไปนี ้ เกียรติพงษ์ อดุมธนะธีระ (2562) 
1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition) : ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู  

ก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องด าเนินงาน จากการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบร้านค้าปลีก
บ้านโคกโฮงพฒันา จากผู้ประกอบการ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนกัพฒันาระบบจากสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเคร่ืองมือที่ต้อง
น ามาใช้ในการพฒันาระบบ ความพร้อมด้านบคุลากรผู้พฒันาระบบ และผู้ใช้งาน และความคุ้มค่าในการพฒันา
ระบบใหม่กบัระยะเวลาด าเนินงาน 

3) การวิเคราะห์ (Analysis) น าข้อมลูที่ได้จากขัน้ก าหนดปัญหา มาใช้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและ
ออกแบบระบบงานใหม่ของระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา ด้วยแผนผงั (Flow Chart) และแผนภาพข้อมลู 
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(Data flow Diagram) กระบวนการขัน้ตอนในระบบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการจัดการ
ฐานข้อมลูและโปรแกรม Microsoft Visual Basic 

4) การออกแบบ (Design) : น าข้อมูลในขัน้การวิเคราะห์ มาด าเนินการออกแบบลกัษณะการท างาน
ของระบบ ออกแบบส่วนด าเนินงานของผู้ ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้อมลู และออกแบบรูปแบบการใช้
งานระบบฯ โดยผู้ เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) : ด าเนินการพัฒนาระบบ จากการออกแบบที่ได้
ด าเนินงานไว้และด าเนินงานทดสอบ ทดลองข้อผิดพลาดของระบบจนเสร็จสมบูรณ์ ก่อนน าสู่การติดตัง้ใช้งาน
จริง 

6) การติดตัง้และการใช้งาน (Implement) : ด าเนินการติดตัง้ระบบ และประเมินประสิทธิภาพของระบ
ฯจากผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาระบบจากสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7) บ ารุงรักษา (Maintenance) : น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ
ในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการทดลองและอภปิราย 

 การศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถน าเสนอในประเด็นส าคญัดงัต่อไปนี ้
1. ผลการศึกษากระบวนการรับฝากขายสินค้า พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพัฒนา

ต าบลโคกกลางอ าเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีมีความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบในด้านการจัดการข้อมูล
พืน้ฐาน ที่สามารถจดัการข้อมลูผู้ฝากขายสินค้า จดัการข้อมลูสินค้ารับฝาก จดัการข้อมลูรับฝากสินค้า จดัการ
ข้อมลูการขาย จดัการข้อมูลค่าใช้จ่าย และจดัการออกรายงานได้ จากขอบเขตความต้องการ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์
ด าเนินการออกแบบระบบงานใหม่ โดยวางแผนดงันี ้1. โปรแกรมฐานข้อมลู ที่เหมาะส าหรับการพฒันาระบบ คือ
โปรแกรมภาษา Visual Basic และระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาระบบ 2. ความสามารถของระบบควรมีในการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/บึนทึก /ค้นหา และออกรายงานข้อมูลใน
รูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ  

2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบรับฝากขายสินค้า การศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ากการ
ก าหนดความต้องการของระบบ นอกจากผู้วิจยัจะต้องท าการศึกษาจากเอกสาร บทความและแหล่งงานวิจยัที่
เก่ียวของข้องกบัระบบบริการจดัการ ยงัได้สอบถามข้อมลูจากผู้ที่เก่ียวข้องกบัการออกแบบระบบต่างๆ ซึ่งท าให้
ผู้ วิจัยสามารถระบุความสามารถของระบบตามที่ผู้ ใช้งานต้องการใช้งานซึ่งมีคุณลักษณะโดยเก็บข้อมูลใน
กระบวนของระบบการสามารถแสดงหน้าจอ ดงันี ้
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ภาพที่ 1 หน้าหลกัของโปรแกรมระบบงาน 

 

จากภาพที่ 1 ฟอร์มหน้าเมนูเป็นส่วนแสดงเมนูการท างานทัง้หมดของระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮง
พฒันาแสดงวนัเวลาปัจจบุนัได้และแสดงปุ่ มปิดโปรแกรมได้ 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าโปรแกรมข้อมลูผู้ฝากขายสินค้า 

 

จากภาพที่ 2 ฟอร์มจัดการข้อมูลผู้ฝากขายสามารถท างาน เป็นหน้ากรอกหรือเลือกข้อมลูผู้ฝากขาย 
โดยให้กรอก ชื่อ-สกลุผู้ฝากขาย ที่อยู่ เบอร์โทร สามารถบนัทึกข้อมลูหรือล้างฟอร์มเมื่อกรอกข้อมลูผิดพลาด เมื่อ
บนัทึกแล้วสามารถเลือกรายการมาท าการแก้ไข ลบข้อมลู และค้นหาข้อมลูได้จากรหสัลูกค้าที่ต้องการได้ 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าโปรแกรมข้อมลูสินค้า 
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จากภาพที ่3 ฟอร์มจดัการข้อมลูสินค้า โดยมี รหสัสินค้า ชื่อสินค้า รหสัผู้ฝากขาย ชื่อผู้ฝากขาย จ านวน 

จ านวนขายได้  หน่วย ประเภทสินค้า ราคาทุน ราคาขาย สามารถบันทึกข้อมลูหรือล้างฟอร์มเมื่อกรอกข้อมลู
ผิดพลาดเมื่อบันทึกแล้วสามารถเลือกรายการมาท าการแก้ไข ลบข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้จากรหัสสินค้าที่
ต้องการได้ 

 
ภาพที่ 4 หน้าโปรแกรมรับฝากขายสินค้า 

 
จากภาพที่ 4 ข้อมลูรับฝากขายสินค้า ของโปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านสมยศ ขัน้ตอนการท างาน 

หน้ารับฝากขายสินค้า โดยระบบจะรันวันที่ รหัสผู้ ฝากขายและรหัสสินค้าโดยอัตโนมัติ ระบบจะมี Textbox 
เพื่อที่จะกรอก ชื่อ-สกุลผู้ฝากขาย ที่อยู่ เบอร์โทร ของผู้ฝากขาย และกดปุ่ มเพิ่มข้อมลูผู้ฝากขาย ข้อมลูจะบนัทึก
ข้อมลูผู้ฝากขายไปยงัฐานข้อมลูระบบ แล้วกรอกชื่อสินค้า ชื่อผู้ฝาก จ านวน หน่วย ประเภทสินค้า ราคาทนุ ราคา
ขาย และกดปุ่ มเพิ่ม ข้อมลูจะโชว์ที่ ListView2 เพื่อจะสามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการแล้วกดปุ่ มบนัทึก ข้อมลู
จะรับฝากขายสินค้าไปยงัฐานข้อมลูระบบ และสามารถค้นหารายชื่อผู้ฝากขายจากรหสัผู้ฝากขาย สมารถคลิกที่
ชื่อผู้ฝากขายตรง ListView1 ที่รายละเอียดข้อมลูผู้ฝากขาย ถ้ามีข้อมลูสินค้าสินค้าจะแสดงในตารางรายละเอยีด
ข้อมลูฝากขายสินค้าที่ ListView2 ปุ่ มล้างฟอร์มเมื่อกรอกข้อมลูผิดพลาดสามารถล้างข้อมลูที่กรอกผิดได้ 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าหลกัของโปรแกรมระบบงานใหม่ 
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จากภาพที่ 5 ฟอร์มจดัการข้อมลูการขาย สามารถท างานโดยคลิกที่ปุ่ มค้นหารายการและสามารถคลิก
เลือกรายการแล้วตารางจะแสดงข้อมลูจาก ชื่อสินค้า ชื่อผู้ฝากขาย จ านวนขาย ราคาขาย และแสดงบนตาราง
การขายและโปรแกรมจะคิดยอดช าระให้โดยอตัโนมตัิ แล้วเมื่อคลิกปุ่ มเพิ่มข้อมลูจะแสดงรายระเอียดการขาย 
และคลิกปุ่ มช าระเงินเพื่อบนัทึกการขาย 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าหลกัของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที่ 6 ฟอร์มจัดการข้อมูลส่งเงินสินค้ารับฝาก/คืนสินค้าขาย สามารถท างานโดย คลิกที่ปุ่ ม

ค้นหารายการ ข้อมลูจะแสดงรายละเอียดด้านล่างทางซ้ายมือและคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการคืน ปุ่ มเพิ่มสามารถ
เพิ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดคืนสินค้าแล้วและแสดงข้อมูลด้านล่างขวามือ เพื่อค านวนเงินส่งและ สินค้าคืน 
สามารถล้างข้อมลูทัง้หมดและบนัทึกเพื่อส่งเงินคืนและสินค้าคืน 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าหลกัของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

343 
 

จากภาพที่ 7 ฟอร์มจัดการข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถท างานโดยกรอก รหัสค่าใช้จ่าย ชื่อรายการของ
ค่าใช้จ่ายและจ านวนเงิน แล้วกดปุ่ มเพิ่มเพื่อบนัทึกและข้อมลูจะแสดงที่ตารางรายระเอียดข้อมลูค่าใช้จ่ายและ
สามารถ ลบ แก้ไข และล้างข้อมลูทัง้หมดได้ 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าหลกัของโปรแกรมระบบงานใหม่ 

จากภาพที่ 8 ฟอร์มจดัการข้อมลูออกรายงาน สามารถท างานโดย คลิกเลือกรายการของรายงานท่ีจะ
ออกรายงาน และพิมพ์ใบเสร็จออกรายงานได้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉล่ียประสิทธิภาพของระบบ ของการท างานระบบบริหารการจดัการร้านค้าปลีกบ้านโคก

โฮงพฒันา 
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ค่าเฉล่ีย 

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 

ระดบั 
ประสิทธิภาพระบบ 

ด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน  
จดัการข้อมลูผู้ฝากขายสินค้า 
จดัการข้อมลูสินค้าฝากขาย 

4.16 0.646 มาก 
4.11 0.658 มาก 

โดยรวม 4.13 0.652 มาก 
ด้านจดัการขาย 
ระบบรับฝากสินค้าขาย 
ระบบการขาย 
ระบบค่าใช้จา่ย 
จดัการออกรายงาน 

4.24 0.683 มาก 
4.35 0.548 มาก 
4.19 0.660 มาก 
4.30 0.618 มาก 

โดยรวม 4.27 0.627 มาก 
ด้านจดัการส่งเงินสินค้ารับฝากและคืนสินค้าผู้ฝากขาย 

4.19 0.660 มาก 
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ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ค่าเฉล่ีย 

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 

ระดบั 
ประสิทธิภาพระบบ 

ระบบส่งเงินสินค้ารับฝากและคืนสินค้า
ผู้ฝากขาย 
จดัการออกรายงาน 

 4.16 0.727 มาก 

โดยรวม 4.17 0.693 มาก 
ด้านการออกแบบหน้าจอ 
หน้าจดัการฐานข้อมลู  
หน้าจอรับฝากสินค้าขาย 
หน้าจอขายสินค้าฝากขาย 
หน้าจอคืนเงินผู้ฝากขายและคืนสินค้า
ผู้ฝากขาย 
หน้าจอคา่ใช้จา่ย 
หน้าจอการแสดงรายงาน 

4.19 0.616 มาก 
4.32 0.702 มาก 
4.19 0.701 มาก 
4.27 0.641 มาก 
4.24 0.641 มาก 
4.30 0.661 มาก 

โดยรวม 4.25 0.660 มาก 

ด้านจดัการรายงาน 

รายงานข้อมลูผู้ฝากขายสินค้า 
รายงานข้อมลูสินค้าฝากขาย 
รายงานรับฝากสินค้าขาย 
รายงานคา่ใช้จ่าย 

4.03 0.499 มาก 
4.35 0.633 มาก 
4.27 0.608 มาก 
4.24 0.641 มาก 

โดยรวม 4.21 0.595 มาก 

 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพัฒนา  ผู้ วิจัยได้ทดลองใช้ และ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารการจดัการร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา จากผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวน 9 คน กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในเขตพืน้ที่บ้านโคกโฮงพฒันา จ านวน 3 คน และกลุ่ม
นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 25 คน รวมจ านวน 37 คน ได้ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ แสดงดงัตารางที่1 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านการจัดการข้อมูลพืน้ฐานในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือจัดการข้อมูลผู้ ฝากขายสินค้า(ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาคือจัดการข้อมูลสินค้าฝากขาย
(ค่าเฉล่ีย 4.11) ส าหรับด้านจดัการขายระบบมีประสิทธิภาพในระดบัมาก ค่าเฉล่ียสงูสดุในเร่ืองคือระบบการขาย
(ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือจัดการออกรายงาน(ค่าเฉล่ีย 4.30)  ส าหรับด้านจดัการส่งเงินสินค้ารับฝากและคืน
สินค้าผู้ฝากขาย ระบบมีประสิทธิภาพระดบัมาก ค่าเฉล่ียสงูที่สดุในเร่ืองระบบจดัการส่งเงินสินค้ารับฝากและคืน
สินค้าผู้ฝากขาย(ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือเร่ืองจดัการออกรายงาน(ค่าเฉล่ีย 4.16)ส าหรับด้านการออกแบบ
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หน้าจอระบบมีประสิทธิภาพระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุคือหน้าจอรับฝากสินค้าขาย(ค่าเฉล่ีย 4.32) รองลงมา
คือหน้าจอการแสดงรายงาน(ค่าเฉล่ีย 4.30) ส าหรับด้านจดัการรายงานมีประสิทธิภาพในระดับมาก ค่าเฉล่ีย
สงูสดุในเร่ืองรายงานข้อมลูสินค้าฝากขาย(ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือรายงานค่าใช้จ่าย(ค่าเฉล่ีย 4.24) 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกโคกโฮงพัฒนาครัง้นีไ้ด้พัฒนาระบบที่มุ่งเน้นการ
ด าเนินงานในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ด้านจดัการขาย ด้านจดัการส่งเงินสินค้ารับฝากและคืนสินค้าผู้ฝาก
ขาย ด้านการออกแบบหน้าจอ ด้านจัดการรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยด าเนินการพฒันา
ระบบตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 7 ขัน้กิจกรรม เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562)  ทัง้นีไ้ด้
ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพระบบ ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนักพัฒนาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งการด าเนินงานและผลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบในครัง้นีม้ีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการท างานของ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) ระบบการ
รวบรวมฐานข้อมูลหลายๆฐานข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ า้ซ้อนของข้อมลู 
ภายในระบบฐานข้อมลูต้องมีส่วนของซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงและจดัการฐานข้อมลู ด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลดูแลรักษาความปลอดภัยและง่ายต่อการน ามาใช้งาน และยัง
สอดคล้องกบัอษุา อนัทะชยั (2557) ได้ศกึษาพฒันาระบบสารสนเทศการจ าหน่ายพริกแกง กรณีศกึษา ร้านต้อย
พริกแกง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 และภาษา Visual Basic.Net รวมถึงใช้โปรแกรม 
Microsoft Office Access 2010 เป็นระบบฐานข้อมลู การศึกษาพบว่า ระบบสามารถจดัการช าระเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินได้ ผู้ ใช้สามารถดูรายงานต่างๆจากระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้  ครัง้นีย้ังมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัชนิตา อุบลธรรม (2556)  ระบบร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ท าการศกึษาออกแบบและสร้าง
ระบบฐานข้อมลูร้านเฟอร์นิเจอร์ แบบศูนย์รวมร้านขายเฟอร์นิเจอร์ และยงัคงจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบเอกสารให้
สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการข้อมลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บข้อมลูลงระบบฐานข้อมลู เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มค้นหาและแก้ไขข้อมลูและเพื่อลดความเส่ียงต่อการสญูหายของข้อมลูเพื่อให้สะดวก
ในการออกรายงานการซือ้-ขายได้ โดยหลงัการพฒันาระบบพบว่า ผู้ ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบ อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ทัง้ในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ด้านจดัการขาย ด้านจดัการส่งเงินสินค้า
รับฝากและคืนสินค้าผู้ฝากขาย ด้านการออกแบบหน้าจอและด้านจดัการออกรายงาน 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผล 
การวิจยัพฒันาระบบจดัการร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮงพฒันา ครัง้นีไ้ด้ศกึษาความต้องการรูปแบบระบบ

จดัการร้านค้าปลีกบ้านโคกโฮง ได้ด าเนินงาน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการจดัการฐานข้อมลู
และโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 ในการพฒันาระบบและระบบท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ สามารถ
สนบัสนนุการท างานให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้ทัง้ในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐานด้านจดัการขาย ด้านจดัการ
ส่งเงินสินค้ารับฝากและคืนสินค้าผู้ฝากขาย ด้านการออกแบบหน้าจอและด้านจัดการออกรายงาน  ซึ่งท าให้
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ผู้วิจยัสามารถระบคุวามสามารถของระบบตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้และผลการประเมินประสิทธิภาพการท างาน
จากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการท างานระดบัมากทกุด้าน 
ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถน าไปพัฒนาระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกโคกโฮงพัฒนาได้ในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อ
เพิ่มช่องทางการฝากขายในรูปแบบอื่นได้ 

2. การวิจัยในครัง้ต่อไปควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึน้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ จากผู้ ใช้เพื่อ
ได้ผลการประเมินท่ีครอบคมุการใช้งานยิ่งขึน้ 
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บทคดัย่อ    

งานวิจัยครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกในปัจจุบัน เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบใช้วงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) 7 ชัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้นีป้ระกอบด้วย 1) แบบสมัภาษณ์ความต้องการรูปแบบการใช้
งานของระบบ 2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนือ้หา และใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้ระบบต้องการรูปแบบระบบ ท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานในด้านจัดการ
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตัวแทนจําหน่าย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลด้านสินค้า ด้านจัดการงานขาย ข้อมูลเจ้าหนีห้รือ
ลูกหนี ้ด้านรายจ่าย ด้านออกรายงาน และหลังจากพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ ได้ประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานจากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทํางานระดบัมากทกุด้าน 

 
ค าส าคัญ :  วิเคราะห์และออกแบบระบบ; ระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีก; วงจรพฒันาระบบ 
 

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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บทน า 
ร้านค้าปลีกในปัจจบุนัในกลุ่มขนาดเล็ก และขนาดกลาง ส่วนใหญ่ยงัมีการบริหารงานโดยใช้ระบบการ

จดบนัทึกลงกระดาษ ทัง้นีร้ะบบบริหารจดัการของทางร้านยงัไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการจดัเก็บข้อมลูสินค้า
อย่างเป็นระบบในการแยกประเภทสินค้า จึงทําให้การค้นหาสินค้าเกิดความล่าช้า ซึง่เป็นกระบวนการดําเนินงาน
ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าลดลง จากสาเหตุดังกล่าว จึงควรนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคมุการทํางานของระบบของร้านค้าปลีกในขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อชว่ย
ในการทํางานด้านบนัทึกจดัการข้อมลู จดัการด้านการบริการให้มีความสะดวกยิ่งขึน้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน สร้างระบบงานให้มีระเบียบ ถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็วยิ่งขึน้ ดงันัน้การวิจยัครัง้นี ้จึงมีวตัถุประสงค์คือ 1) 
เพื่อศึกษาระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีก 2) ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบบริหารจดัการร้านค้า
ปลีก และ 3) เพื่อประเมินผลการพฒันาระบบร้านค้าปลีก โดยการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา โดยพฒันา
ระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้านค้าปลีกขนาดกลาง พืน้ที่โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผู้ วิจัยได้
ออกแบบและพฒันาในประเภทโปแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมลู ด้วยโปรแกรม Microsoft Access และ Visual 
basic โดยได้มีการนําแนวทางการพัฒนาและออกแบบระบบในรูปแบบ SDLC จาก เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีร 
(2562) ที่ได้ให้แนวทางวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) วงจรการพฒันาระบบ
หรือมกัเรียกสัน้ๆว่า SDLC เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นลําดบัขัน้ตอนในการพฒันาระบบ ซึ่ง SDLC 
ประกอบด้วย กิจกรรม 7 ระยะด้วยกนั ดงันี ้ระยะที่ 1 กําหนดปัญหา (Problem Definition) ระยะที่ 2 การศกึษา
ความเหมาะสม (Feasibility Study) ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) ระยะที่ 4 การออกแบบ (Design) ระยะ
ที่ 5 การพฒันาและทดสอบ (Development & Test) ระยะที่ 6 การติดตัง้และการใช้งาน (Implement) ระยะที่ 7 
บํารุงรักษา (Maintenance) อีกทัง้ยงัได้ศกึษา ระบบการขายจากระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง จาก 
สธุาทิพย์ ทองสขุ และคณะ(2562) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาระบบที่สามารถบริหารจดัการร้านขายอปุกรณ์
การช่างอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่ม ความสะดวกสบายให้แก่ผู้ ใช้ระบบโดยสามารถออกรายงานสินค้า
คงเหลือ รายงานการสั่งซือ้ รายงานการขาย และรายงานสินค้าชํารุดการพัฒนาระบบบริหารงานร้านขาย
อุปกรณ์การช่าง คณะผู้จดัทําใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนคําสัง่ และใช้ Microsoft 
SQL Server 2012 ในการจดัการ ฐานข้อมลูและจดัเก็บข้อมลูต่างๆ เช่น ข้อมลูสินค้า ข้อมลูการขาย ข้อมลูการ
สั่งซือ้ เป็นต้น ซึ่งสามารถลด ปัญหาการสูญหายของข้อมูลได้เป็นอยางดี ระบบ (System Development Life 
Cycle) พบว่า ผลประเมิน ความพึงพอใจของระบบโดยรวมทกุด้านอยู่ในระดบัมากด้วยมีการแสดงผลรายงานที่
สอดคล้องต่อความ ต้องการ และผู้ ใช้ระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ  และยังได้ศึกษา
งานวิจัยที่ผ่านมาของ กฤตกร ใคร่ครวญ (2562) ได้ดําเนินงานวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้า
ชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตําบลท่าเสา มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทํางาน
ภายในร้าน โดยมี ระบบการจําหน่ายสินค้า ระบบการจดัการข้อมลูต่าง ๆ เช่น ข้อมลูสินค้าข้อมลูสมาชิก ข้อมลู
การซือ้ ขายสินค้า ระบบเรียกดู สมาชิก รายงานสถิติการซือ้สินค้าของสมาชิก และรายงานการปันผลหุ้นให้กบั 
สมาชิกเมื่อสิน้ปีซึง่ผู้ทําการวิจยั ได้ทําการเลือกใช้ระบบฐานข้อมลู Microsoft SQL Server ในการจดัเก็บข้อมลู 
ใช้เทคโนโลยีการเขียน โปรแกรมด้วยภาษา C# และพฒันาระบบในรูปแบบ Windows Form Application โดย
คํานึงถึงรูปแบบการ ใช้งานท่ีง่าย สามารถลดความซํา้ซ้อนในการทํางานลง และคํานึงถึงเร่ืองความปลอดภยัของ
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ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบที่พัฒนาขัน้รองรับการใช้งาน ของคน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงาน 2) 
เจ้าหน้าที่ โดยที่ผู้ใช้ แต่ละกลุ่มมีระดบัการเข้าถึงข้อมลูที่แตกต่างกนั ผลของการพฒันาระบบประกอบไปด้วย 1) 
ระบบขายสินค้า 2) ระบบจดัการข้อมลู 3) ระบบรายงาน ซึ่งจากแนวคิดการดําเนินงานข้างต้นผู้วิจยัเชื่อมัน่ว่า
งานวิจัยครัง้นีจ้ะสร้างประโยชน์ในการดําเนินจการธุรกิจที่สามารถช่วยให้ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกมีระบบ
สนบัสนุนการทํางานที่รวดเร็วขึน้ ซึ่งทําให้ร้านค้าปลีกมีระบบสนับสนุนการขายมีประสิทธิภาพมากขึน้ และยงั
สามารถช่วยปัญหาการจดัเก็บข้อมลูซํา้ซ้อนได้ 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
ขัน้ตอนวิจัย 
การวจิยัครัง้นีไ้ด้ดาํเนินการตามกระบวนการ SDLC ดงัต่อไปนี ้

1) กําหนดปัญหา (Problem Definition) : ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมลู กําหนด
ประเด็น ปัญหาที่ต้องดําเนินงาน จากการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจดัการร้าน
ปลีกจากผู้ประกอบการ ตลอดจนวางแผนขอบเขตงานท่ีต้องดําเนินงาน การพฒันาระบบฯ ตลอดโครงการวิจยั  

2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเคร่ืองมือที่ต้อง
นํามาใช้ ในการพฒันาระบบ และเคร่ืองมือสําหรับใช้งานในหน่วยงาน ความพร้อมด้านบุคลากรผู้พฒันาระบบ 
และ ผู้ ใช้งาน และความคุ้มค่าความเหมาะสมในด้านงบประมาณสําหรับใช้ในการพัฒนาระบบใหม่กับ
ระยะเวลาดําเนินงาน 

3) การวิเคราะห์ (Analysis) นําข้อมลูที่ได้จากขัน้กําหนดปัญหา มาใช้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและ
ออกแบบ ระบบงานใหม่ของระบบบริหารจดัการรร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสยั จงัหวดัหนองคายด้วยแผนผงั (Flow 
Chart) และแผนภาพข้อมลู (Data flow Diagram) กระบวนการขัน้ตอนในระบบ การใช้ซอฟต์แวร์ภาษา Visual 
Basic และฐานข้อมลูใช้โปรแกรม Access 

 4) การออกแบบ (Design) : นําข้อมูลในขัน้การวิเคราะห์ มาดําเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบ ออกแบบส่วนดําเนินงานของผู้ ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้อมลู และออกแบบรูปแบบการใช้งาน 
ระบบฯ โดยผู้ เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ  

5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) : ดําเนินการพัฒนาระบบ จากการออกแบบที่ได้ 
ดําเนินงานไว้และดําเนินงานทดสอบ ทดลองข้อผิดพลาดของระบบจนเสร็จสมบูรณ์ ก่อนนําสู่การติดตัง้ใช้งาน
จริง  

6) การติดตัง้และการใช้งาน (Implement) : ดําเนินการติดตัง้ระบบ และประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฯ จากผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก  

7) บํารุงรักษา (Maintenance) : นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ
ใน ส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ประชากร 
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 ประชากรในงานวจิยัครัง้นี ้คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดกลาง ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กลุ่มตวัอย่าง 

1) กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดกลาง จํานวน 5 คน คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
2) กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 9 คน จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
3) กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 30 คน คดัเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้เคร่ืองมือสําหรับดําเนินงานดงันี ้คือ 
1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการรร้านค้าปลีกขนาดกลาง

พืน้ท่ีโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 
2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อดําเนินงาน ออกแบบและ พัฒนา

ระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกพืน้ท่ีโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 
3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการรร้านค้าปลีกขนาดกลางพืน้ที่โพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการรร้านค้าปลีกขนาดกลาง
พืน้ท่ีโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย จากผู้ประกอบการ  

2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อดําเนินงาน ออกแบบและ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ ให้คําแนะนํา และ
ตรวจสอบความถกูต้องในการออกแบบ 

3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการรร้านค้าปลีกขนาดกลางพืน้ที่โพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย โดยผู้ประกอบการ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ในส่วนของการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของ
ระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการรร้านค้าปลีกขนาดกลางพืน้ที่โพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี วิเคราะห์เนือ้หา สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพต่อระบบ
โปรแกรมบริหารจัดการร้านปลีกขนาดกลาง ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิจัยได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบ โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าปลีกดังนี ้ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 
ประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ประสิทธิภาพมาก ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ประสิทธิภาพปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ประสิทธิภาพน้อย ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 ประสิทธิภาพน้อยที่สดุ  
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
การศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถนําเสนอในประเด็นสําคญัดงัต่อไปนี ้ 
1) ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสยั 

จงัหวดัหนองคาย พบว่าผู้ประกอบการและพนกังาน มีความต้องการรูปแบบการใช้ งานระบบในด้านการจดัการ
ข้อมลูพืน้ฐาน ที่สามารถจดัการข้อมพูนกังาน ข้อมลูตวัแทนจําหน่าย ข้อมลูลกูค้าได้ ต้องการรูปแบบการใช้งาน
ด้านการจดัการงานขาย ที่สามารถจดัการข้อมลูรับเข้าสินค้า จัดการข้อมลูสั่งซือ้ จัดการข้อมลูการรายจ่ายได้ 
และ จดัการออกรายงานได้ จากขอบเขตความต้องการ 

 2) การออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย ผู้วิจยัได้
วิเคราะห์ ดําเนินการออกแบบระบบงานใหม่ที่สอดคล้องต่อความต้องการระบบร้านค้าปลีก โดยใช้โปรแกรมทํา
ระบบงาน และโปรแกรมฐานข้อมูลที่ เหมาะสําหรับการพัฒนาระบบ คือโปรแกรม Visual Basic และระบบ
จดัการฐานข้อมลูด้วยโปรแกรม Access มีความเหมาะสมในการพฒันาระบบ ทัง้นีไ้ด้ดําเนินการพฒันาระบบให้
มีความสามารถของระบบในเร่ือง เพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ/ ค้นหา และออกรายงานข้อมลูในรูปแบบตามเงื่อนไขต่างๆ ใน
ส่วนหน้าจอได้ดําเนินการออกแบบให้ ใช้งานง่าย มีปุ่ มเมนูที่ชดัเจน สะดวกต่อการใช้งาน ที่สอดคล้องต่อความ 
ต้องการของผู้ ใช้ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบจดัการข้อมลูพืน้ฐาน : ข้อมลูตวัแทนจําหน่าย ข้อมลูลกูค้า ข้อมลู
สินค้า ข้อมลูพนกังาน 2)จดัการข้อมลูการขาย 3) จดัการข้อมลูสัง่ซือ้ 4) จดัการรับสินค้า 5) จดัการรายจ่าย 6) 
จดัการรายงาน โดยมีรูปแบบการดําเนินงานดงันี ้

1) การนําข้อมูลในส่วนการจัดการข้อมูลพืน้ฐาน ประกอบด้วยการนําเข้าข้อมูลในเร่ืองข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตัวแทนจําหน่าย โดยเมื่อมีครบถ้วนแล้วระบบจะบนัทึกข้อมูลทัง้หมดไว้ใน 
ฐานข้อมลู และสามารถแสดงผลข้อมลูออกมาทางหน้าจอ 

2) การค้นหาข้อมูลจะสามารถสืบค้นทุกระบบการทํางาน โดยมีวิธีการค้นหาจากรหัส และจากชื่อ
รายการ 

3) การสรุปผลข้อมลู จะสามารถสรุปผลข้อมลูได้ทกุระบบการทํางาน โดยดึงข้อมลูมาใช้และ แสดงผล
ข้อมลูด้วยการระบขุ้อมลูตามเงื่อนไขของแต่ละระบบงาน 

4) การออกรายงาน สามารถสืบค้นได้จากเงื่อนไขที่กําหนดเช่น ประเภทรายงานทีต้่องการออกรายงาน 
ซึง่สามารถนําเสนอผลการพฒันาระบบได้ดงันี ้

 หน้าเมนูหลกัจะแสดงเมนูการทํางานซึง่ประกอบไปด้วยเมนูย่อยต่างๆ ของระบบบริหารจดัการร้านค้า
ปลีก ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ภาพเมนหูลกัของระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีก 
  

จากภาพที่ 1 สําหรับหน้าจอหน้าแรกจะแสดงเมนกูารทํางานของระบบ ซึง่จะสามารถอธิบายการ
ทํางาน ได้ดงัต่อไปนี ้หน้าแรกจะแสดงหลกัและเมนยู่อย ในส่วนของเมนหูลกั ได้แก่ 1.จดัการข้อมลูพืน้ฐาน 
ประกอบไปด้วย ข้อมลูลกูค้า,ข้อมลูพนกังาน,ข้อมลูตวัแทนจําหน่าย,ข้อมลูสินค้า เป็นต้น 2.จดัการข้อมลูการ
ขาย จะประกอบไปด้วย ระบบขายสินค้า,ระบบสัง่ซือ้สินค้า,ระบบรับเข้าสินค้า และระบบโปรโมชัน่ 3.ระบบ
จดัการข้อมลูลกูหนี ้ประกอบไปด้วย ระบบลกูหนีแ้ละระบบเจ้าหนี ้4.ระบบระจ่าย และสดุท้ายคือ ระบบออก
รายงาน 
 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูพนกังาน เป็นหน้าจอใช้สําหรับจดัเก็บข้อมลูพนกังาน สามารถแบ่งการ
ทํางานเป็นส่วนตา่งๆ ดงัภาพท่ี 2 
 

 

ภาพที่ 2 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูพนกังาน 
  

จากภาพที่ 2  แสดงหน้าระบบจดัการข้อมลูพนกังาน ซึง่สามารถกรอก ชื่อ ท่ีอยู่และเบอร์โทรศพัท์ของ
พนกังาน และยงัสามารถบนัทึก ลบ และแก้ไขข้อมลูพนกังานได้ ส่วนตารารงด้านขวามือจะแสดงข้อมลูของ
ลกูค้าที่ได้ทําการบนัทึกเอาไว้แล้ว และยงัสามารถค้นหาข้อมลูของลกูค้าได้อกีด้วย 
 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูตวัแทนจําหน่าย เป็นหน้าจอใช้สําหรับจดัเก็บข้อมลูตวัแทนจาํหน่าย 
สามารถแบง่การทํางานเป็นส่วนต่างๆ ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูตวัแทนจาํหน่าย 
  

จากภาพที่ 3  แสดงหน้าระบบจัดการข้อมูลตัวแทนจําหน่าย ซึ่งสามารถกรอก ชื่อ ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ของตวัแทนจําหน่าย และยังสามารถบันทึก ลบ และแก้ไขข้อมูลตัวแทนจําหน่ายได้ ส่วนตารารงด้าน
ขวามือจะแสดงข้อมลูของตวัแทนจําหน่ายที่ได้ทําการบนัทึกเอาไว้แล้ว และยงัสามารถค้นหาข้อมลูของตัวแทน
จําหน่ายได้อีกด้วย 
 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูลกูค้า เป็นหน้าจอใช้สําหรับจดัเก็บข้อมลูลกูค้า สามารถแบ่งการทํางานเป็น
ส่วนต่างๆ ดงัภาพท่ี 4 
 

 

ภาพที่ 4 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูลกูค้า 
 

 จากภาพที่ 4 แสดงหน้าระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ซึ่งสามารถกรอก ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของ
ลูกค้า และยังสามารถบนัทึก ลบ และแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ ส่วนตารางด้านขวามือจะแสดงข้อมลูลูกค้าที่ได้ทํา
การบันทึกเอาไว้แล้ว และยังสามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าได้อีกด้วยหน้าจอระบบจัดการข้อมูลสินค้า เป็น
หน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูสินค้าดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูสินค้า 
 

จากภาพที ่5 แสดงหน้าจอระบบจดัการข้อมลูสินค้า ซึง่สามารถทําการเกบ็ข้อมลูสินค้าได้โดยการกรอก
รายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคาสินค้า ประเภทสินค้า หน่วยนบั เป็นต้น หากกดเพิ่มจะเป็นการเพิ่มข้อมลู
รายละเอียดที่เรากรอกมาลงตารางและบนัทึกได้ สามารถแก้ไขข้อมลูได้ ลบข้อมลูได้ และปิดหน้าต่างโปรกรมได้ 
 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูการขายสินค้า เป็นหน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูการขายสินค้า ดงัภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูขายสินค้า 
 

จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอระบบจัดการข้อมูลขายสินค้า ซึ่งสามารถใช้งานได้ ดังนี ้สามารถค้นหา
รายการขายย้อนหลงัได้ สามารถค้นหาข้อมลูมลูลกูค้าได้โดยค้นหาจากรหสัลกูค้า สามารถค้นหาข้อมลูสินค้ามา
แสดงได้โดยการค้นหาด้วยรหัสสินค้า สามารถเลือกกการชําระเงินได้ว่าเป็นการขายเชื่อ การขายด้วยเงินสด 
หลงัจากกดค้นหาข้อมลูลกูค้า และค้นหาข้อมลูสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็กด + เพื่อนําข้อมลูมาลงตาราง หลงัจาก
ข้อมมลูลงตารางเรียบร้อยแล้วระบบจะทําการคํานวณราคาสินค้าให้ทนัที ช่องรับเงินจะต้องกรอกเองว่า ได้รับ
เงินมาเท่าไหร่ และสดุท้ายกดที่คิดเงิน ระบบจะคิดให้อตัโนมตัิเลยวา่ต้องทอนเงนิเท่าไหร่ ในชื่อทอนเงิน ส่วนช่อง
สดุท้ายส่วนลดหากการขายครัง้นีม้ีส่วนลด ก็จะแสดงราคาที่หกัส่วนลดมาแล้วในช่องส่วนลด และยงัสามารถ 
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมลูหรือ ปิดหน้าต่างโปรแกรมได้ 

หน้าจอระบบจดัการข้อมลูการสัง่ซือ้สินค้า เป็นหน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูการสัง่ซือ้สินค้า ดงัภาพ
ที่ 7 
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ภาพที่ 7 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูการสัง่ซือ้สินค้า 
 

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าจอระบบจดัการข้อมลูการสัง่ซือ้สินค้า ซึ่ง สามารถอธิบายการใช้งานต่างๆ ได้
ดังนี ้สามารถค้นหาข้อมูลตัวแทนจําหน่ายมาแสดงได้ โดยการกดที่ปุ่ มค้นหาตัวแทนจําหน่าย และ สามารถ
ค้นหาข้อมลูสินค้าเพื่อนํามาแสดงได้เช่นกนั โดยการกดที่ปุ่ มค้นหาข้อมลูสินค้า จากนัน้สามารถเลือกจํานวนได้
ว่าต้องการสัง่ซือ้ก่ีชิน้ หลงัจากใส่ข้อมลูครบแล้วให้กดปุ่ ม + เพื่อเพิ่มข้อมลูลงตาราง หลงัจากเพิ่มข้อมลูลงตาราง
เรีบยร้อยแล้ว ระบบจะทําการคํานวณราคารวมสินค้าที่ช่องด้านล่างของตาราง นอกจากเพิ่มข้อมลูสินค้าได้แล้ว 
ยงัสามารถลบข้อมมลูสินค้าได้อีกด้วยในกรณีที่ ใส่ข้อมลูผิดพราด โดยการกดที่ปุ่ ม - ข้างๆปุ่ ม + เพื่อเป็นการลบ
ข้อมลูในตารางนัน้เอง และยงัสามารถบนัทึกข้อมลูคําสัง่ซือ้ได้อีกด้วย และปุ่ มสดุท้ายคือปุ่ มปิดโปรแกรม 

หน้าจอระบบจดัการข้อมลูการรับเข้าสินค้า เป็นหน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูการรับเข้าสินค้า ดงัภาพ
ที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูรับเข้าสินค้า 
 

จากภาพที่ 8 แสดงหน้าจอระบบจดัการข้อมลูรับเข้าสินค้า ซึ่งสามารถอธิบายการทํางาน ได้ดงันี  ้หน้า
รับเข้าสินสามารถค้นหาข้อมลูสัง่ซือ้มาแสดงและคลิกเลือกราบการเพื่อนํามารับเข้า โดยการกรอกข้อมลูรับเข้า
สินค้า และกดเพิ่ม ข้อมลูรับเข้าก็จะมาแสดงในตารางด้านล่างสดุ สามารถบนัทึก แก้ไข ลบ หรือปิดหน้าต่างการ
ทํางานได้  
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 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูโปรโมชัน่ เป็นหน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูโปรโมชัน่ส่วน ๆ ดงัภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอระบบโปรโมชัน่ 
 

จากภาพที่ 9 แสดงหน้าจอระบบโปรโมชั่น ซึ่ง สามารถอธิบายการทํางาน ได้ดังนี  ้สามารถกรอก
รายละเอียดโปรชั่นได้ เช่น ชื่อโปรโมชั่น รายละเอียด จํานวนสินค้าที่จะลด และส่วนลด หลังจากกรอกข้อมลู
เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทึกเพื่อเป็นการนําข้อมลูลงตาราง สามารถแก้ และลบข้อมลูได้ สามมารถค้นหาข้อมลู
โปรโมชัน่ย้อนหลงัได้ 
 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูลกูหนี ้เป็นหน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูลกูหนี ้ดงัภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูลกูหนี ้
 

จากภาพที่ 10 แสดงหน้าจอระบบจัดการข้อมูลลูกหนี ้ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน สามารถอธิบายการ
ทํางาน ได้ดงันี ้สามารถค้นหารายชื่อลกูค้าที่เป็นหนีไ้ด้เพื่อแสดงข้อมลูที่ทําการขาย ชื่อลกูหนี ้ที่อยู่ ชื่อพนกังาน
ขาย ขอบเขตในการชําระหนีค้ือข้อมูลที่แสดงว่าลูกหนีต้ิดหนีไ้ปเท่าไหร่สามารถปรับสถานการณ์ชําระหนีไ้ด้ 
สามารถกดบนัทึกข้อมลูเพื่อนําข้อมลูลงตาราง สามารถแก้ไขข้อมลูได้ สามารถลบข้อมลูได้ สามารถพิมพ์ใบแจ้ง
หนีไ้ด้ 
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หน้าจอระบบจดัการข้อมลูเจ้าหนี ้เป็นหน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูเจ้าหนี ้ดงัภาพท่ี 11 
 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าจอระบบจดัการข้อมลูเจ้าหนี ้
 

จากภาพที่ 11 แสดงหน้าจอระบบจัดการข้อมูลเจ้าหนี ้ซึ่งสามารถอธิบายการทํางานใน ได้ดังนี  ้
สามารถค้นหารายการสัง่ซือ้ที่ค้างชําระได้เพื่อแสดงข้อมลูที่ทําการสัง่ซือ้ เช่น ชื่อเจ้าหนี ้เบอร์ติดต่อ ที่อยู่  ส่วน
ขอบเขตในการชําระหนีค้ือข้อมูลที่แสดงว่าติดหนีไ้ปเท่าไหร่สามารถปรับสถานะการชําระหนีไ้ด้ สามารถกด
บนัทึกข้อมลูเพื่อนําข้อมลูลงตาราง สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สามารถลบข้อมลูได้ 

หน้าจอระบบจดัการข้อมลูรายจ่าย เป็นหน้าจอสําหรับใช้จดัการข้อมลูรายจ่าย ดงัภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอระบบรายจ่าย 
 

จากภาพที่ 12 แสดงหน้าจอระบบรายจ่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สามารถอธิบายการทํางาน ได้ดงันี  ้
สามารถค้นหาข้อมลูรายจ่ายย้อนหลงัได้ และสามารถกรอกข้อมลูรายจ่ายเพื่อเพิ่มข้อมลูรายจ่ายเข้าตารางโดย
การกรอกรายละเอียดรายจ่าย เช่น ประเภทรายจ่าย รายละเอียดรายจ่ายและจํานวนเงิน หากกรอกเสร็จแล้วก็
กดปุ่ มบันทึกเพื่อเพิ่มข้อมูลลงระบบ สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ สามารถออกรายงานรายจ่ายได้
เช่นกนั 
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3) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสยัจงัหวดัหนองคายผู้วิจยั
ได้ทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสยั จังหวดัหนองคาย ได้ผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ แสดงดงัตารางที่1 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านผลการออกแบบในระดบัมาก มี 
ค่าเฉล่ีย สงูที่สดุในเร่ืองจดัดการข้อมลูสัง่ซือ้และรับเข้าสินค้า (ค่าเฉล่ีย4.46) รองลงมาเร่ืองจดัการข้อมลูเจ้าหนี ้
(ค่าเฉล่ีย 4.40) สําหรับด้านผลการออกแบบระบบ มีประสิทธิภาพระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงที่สุดในเร่ือง
ความสมัพนัธ์ของข้อมลู (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ เร่ืองพจนานุกรมข้อมลู(ค่าเฉล่ีย 4.26) สําหรับด้านส่วน
นําเข้าข้อมูล ระบบมีประสิทธิภาพระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงที่สุดใน เร่ืองหน้าจอจัดการเจ้าหนี(้ค่าเฉล่ีย 4.44) 
รองลงมาคือเร่ืองหน้าจอจดัการขายสินค้า(ค่าเฉล่ีย 4.30) สําหรับด้านส่วนนําเสนอข้อมลูระบบมีประสิทธิภาพ
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียสงูที่สดุในเร่ืองรายงานข้อมลูการขายสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมารายงานข้อมลูสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.26) ทัง้หมดนีใ้ช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยโปรแกรม SPSS วราพร กรีเทพ. (2557) 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ ของการทํางานระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสยั จงัหวดั

หนองคาย 

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ x̅ S.D. ระดบัประสิทธิภาพ 
ด้านแผนภาพ 

จดัการข้อมลูพืน้ฐาน 4.39 0.550 มาก 
จดัการสัง่ซือ้สินค้าและรับเข้าสินค้า 4.46  0.558 มาก 
จดัการขายสินค้า 4.11 0.869 มาก 
จดัการข้อมลูเจ้าหนี ้ 4.40 0.551 มาก 
จดัดการข้อมลูลกูหนี ้ 4.16 0.874 มาก 
จดัการรายจ่าย 4.00 0.600 มาก 
จดัดการรายงาน 4.30 0.610 มาก 

โดยรวม 4.40 0.574 มาก 
ด้านผลการออกแบบ 

ความสมัพนัธ์ของข้อมลู 4.30 0.536 มาก 
พจนานกุรมข้อมลู 4.26 0.607 มาก 

โดยรวม 4.15 0.572 มาก 
ด้านส่วนนําเข้าข้อมลู 

หน้าจอเมนหูลกั 4.26 0.607 มาก 
หน้าจดัการข้อมลูพืน้ฐาน 4.18 0.575 มาก 
หน้าจดัการสัง่ซือ้สินค้า 4.24 0.603 มาก 
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ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ x̅ S.D. ระดบัประสิทธิภาพ 
หน้าจอรับเข้าสินค้า 4.27 0.608 มาก 
หน้าจอจดัการขายสินค้า 4.30 0.610 มาก 
หน้าจอจดัการลกูหนี ้ 4.00 0.600 มาก 
หน้าจอจดัการเจ้าหนี ้ 4.44  0.556 มาก 
หน้าจอจดัการรายจ่าย 4.04 0.604 มาก 
หน้าจอออกรายงาน 4.25 0.606 มาก 

โดยรวม 4.21 0.601 มาก 
ส่วนนําเสนอข้อมลู    
รายงานข้อมลูสินค้า  4.26 0.607 มาก 
รายงานข้อมลูสัง่ซือ้และรับเข้าสินค้า  4.18 0.912 มาก 
รายงานข้อมลูการขายสินค้า  4.40 0.558 มาก 
รายงานข้อมลูลกูหนี ้ 4.11 0.875 มาก 
รายงานข้อมลูรายจ่าย  4.24 0.603 มาก 

โดยรวม 4.26 0.607 มาก 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัพฒันาระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกพืน้ท่ีโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย ครัง้นีด้ําเนินงานตาม

กระบวนการ SDLC 7 ขัน้ตอน ของเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีร (2562) และการพฒันาระบบได้ใช้โปรแกรมภาษา 
Visual Basic และโปรแกรม Microsoft Access ในการจดัการฐานข้อมลู โดยหลังการพัฒนาระบบพบว่า ผู้ ใช้
ระบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้ในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน 
อาทิ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลตัวแทนจําหน่าย ด้านจัดการงานขาย  และด้านการ
นําเสนอข้อมลู(ออกรายงาน)เป็นต้น โดยใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินการใน SDLC เช่น DFD โอภาส เอี่ยมสิริ
วงศ์ (2560).  เป็นต้น และในส่วนการนําเสนอผลการวิจยัในส่วนหน้าของ แสดงรายงานผล(Report) ที่ได้จาก
ระบบ เช่น รายงานข้อมลูรายจ่าย ข้อมลูการสัง่ซือ้และรับเข้าสินค้า เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีประสิทธิภาพ สร้างความ
สะดวกในการดําเนินงานขององค์กรยิ่งขึน้ ซึ่งการดําเนินงานและผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในครัง้นีม้ี
ความสอดคล้องกับการทํางานของกฤตกร ใคร่ครวญ (2562) ที่พฒันาระบบบริหารจดัการข้อมูลร้านค้าชุมชน
การดําเนินงานโดยกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC ออกรายงานต่างๆ ได้ซึ่งเกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องในการทํางานยิ่งขึน้ และยงัสอดคล้องกับกระบวนการพฒันาระบบและผลการดําเนินงานของสธุาทิพย์ 
ทองสขุ (2562) ได้พฒันาระบบบริหารงานร้านขายอปุกรณ์การช่างตามกระบวนการ SDLC โดยพบผลประเมิน
ความพึงพอใจของระบบโดยรวมทุกด้านในระดับมาก เนื่องจากสร้างความสะดวกในการดําเนินงาน มีผล
รายงานท่ีแสดงผลสรุปได้สอดคล้องต่อความต้องการ  
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 การวิจยัพฒันาระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกพืน้ที่โพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย ครัง้นีไ้ด้ศึกษาความ
ต้องการรูปแบบระบบร้านค้าปลีก ได้ดําเนินงานตามกระบวนการ SDLC 7 ขัน้ตอน โดยได้ใช้โปรแกรมภาษา 
Visual Basic และโปรแกรม Access ในการพัฒนาระบบ และระบบที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพสามารถ
สนบัสนนุการทํางานให้แก่ผู้ประกอบการและพนกังานทัง้ในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน เร่ืองการจดัการข้อมลู
พนกังาน ข้อมลูตวัแทนจําหน่าย ข้อมลูลกูค้า เร่ืองการจดัการข้อมลูสินค้า ด้านจดัการงานขายเร่ืองจดัการข้อมลู
ลกูหนีเ้จ้าหนี ้จดัการข้อมลูรับเข้าสัง่ซือ้ ข้อมลูรายจ่าย เร่ืองจดัการออกรายงาน โดยการดําเนินงานในแต่ละด้าน
สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และออกรายงานที่เก่ียวข้องได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยระบบ มีปุ่ มเมนูที่ชดัเจน 
สะดวกต่อการใช้งาน และได้จดัทําคู่มือประกอบการใช้งานระบบซึง่ทําให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ และสร้าง
ความสะดวกในการดําเนินงานขององค์กรยิ่งขึน้ 
ข้อเสนอแนะ 

1) กิจการควรวางระบบการรับงานจากลกูค้าที่หน้าร้านให้มีระบบมากกว่านี ้เนื่องจากมีผู้ใช้งานระบบ
ในแรกเร่ิมอาจยงัไม่มีความชํานาญ ควรมีการจดัอบรมการใช้งานระบบควบคู่กับการทําคู่มือการใช้งาน เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างถกูวิธี 

2) สามารถนําระบบไปต่อยอดในรูปแบบออนไลน์ได้ต่อไป 
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การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการซือ้ขายรถยนต์มือสอง 
Design and development of a used car trading management system 
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บทคดัย่อ    

 งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ คือ วตัถุประสงค์ 1 วิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการซือ้
ขายรถยนต์มือสอง วัตถุประสงค์ 2 ประเมินผลการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือ
สอง งานวิจัยครัง้นีม้ีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการและพนักงาน 13 คน ผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
จ านวน 9 คน นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  78 คน รวม 100 คน การวิจัยครัง้นีด้ าเนินงานภายใต้
กระบวนการวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบในส่วนระบบ
ข้อมูลพืน้ฐาน ระบบการรับซือ้รถยนต์ ระบบการซ่อมบ ารุง ระบบการขายรถยนต์ ระบบการสั่งซือ้อะไหล่ 
ระบบการรับเข้าอะไหล่ ระบบการออกรายงาน ได้มุ่งเน้นพฒันาระบบให้มีความสามารถในด้านการขายรถยนต์ 
ด้านการจองรถยนต์ ด้านการสัง่ซือ้อะไหล่ และจากการประเมินผลการออกแบบระบบ ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ
ต่อการออกแบบระบบ ด้านคณุภาพการออกแบบฐานข้อมลู ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบระบบ 
 
ค าส าคัญ :  ระบบบริหารจดัการ; การพฒันาระบบ 
 

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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บทน า 
 ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์มือสองมีรูปแบบด าเนินกิจการซือ้ขายรถยนต์เป็นจ านวนมาก มีทัง้ซือ้สด ผ่อน
ช าระเป็นงวดโดยการคิดดอกเบีย้ และได้มีการซ่อมบ ารุงสภาพรถยนต์ก่อนน าไปจ าหน่ายเสมอ มีการซือ้อะไหล่
เพื่อน ามาซ่อมบ ารุงรถ มีการจดัเก็บข้อมลูทัง้ในส่วนของ ข้อมูลรถยนต์ ข้อมูลผู้ซือ้รถยนต์ ข้อมูลผู้ขายรถยนต์ 
ข้อมลูการช าระเงิน ข้อมลูการซือ้ขายรถยนต์ เพื่อใช้ออกรายงานสรุปการซือ้การขาย ด้วยการเขียนลงในเอกสาร 
ส่งผลให้การท างานซือ้ขายรถยนต์มือสองเกิดความล่าช้าข้อมลูผิดพลาด และท าให้ข้อมลูสญูหายได้ ท าให้ส่วน
การจดัเก็บข้อมลูไม่มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานใหม่ โดยประยกุต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน จากปัญหาดงักล่าวจึงมีแนวคิดในการด าเนินงานวิจยัโดยมี
วิธีการแก้ปัญหาจากศกึษางานวจิยัที่ผ่านมาของ กนกกาญจน์ อินทนะ (2556) ทีไ่ด้พฒันาระบบช่วยตดัสินใจใน
การเลือกไฟแนนซ์และค้นหารถยนต์มือสองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ค้นหาข้อมูลรถยนต์ ข้อมูลอตัรา คอกเบีย้ และข้อมลูไฟแนนซ์ให้ถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า 
การพัฒนาระบบผู้วิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างระบบนีโ้ดยเร่ิมจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องถกูของระบบงาน และได้ศึกษางานวิจยัของ วิลาสินี จนัทร์แจ่มใย (2555) ที่ได้ท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง อีกทัง้ยังได้ศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาของ ธนวัฒน์ กุลวิหค 
(2560) ได้พฒันาระบบการขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ร้านปาร์ตีม้อเตอร์ไซค์ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ส่วน
หลักๆ คือ ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ส่วนของ การขายสินค้า และส่วนของการออกรายงานยอดการขาย โดย
ส่วนของการจดัเก็บข้อมลูจะมีหน้าที่ จดัเก็บข้อมลูที่ส าคญัของร้านขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นระบบลงใน
ฐานข้อมลู เช่น ข้อมลู พนกังาน ข้อมลูสินค้า ข้อมลูประเภทสินค้า ข้อมลูการขายสินค้า เป็นต้น  

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในระบบจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง 
 

ระยะที่ 1 วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

ระยะที่ 2 ประเมินผล
การออกแบบระบบ 

ระยะที่ 3 น าไปพัฒนา 

น าหน้าจอการออกแบบให้กลุ่มเป้าหมายประเมิน 

รู้ข้อบกพร่องของการออกแบบ 

น าข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ ประกอบการ บริษัท ห้างหุ้ นส่วนจ ากัดอุดรเจริญบริการ 1999 จ านวน 13 คน 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 9 คน 
นกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 78 คน 
      
กล่มตวัอย่าง ได้ด าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดงันี ้

 1) กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของบริษัท บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุดรเจริญบริการ 1999 ได้จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 13 คน คดัเลือกแบบเฉพราะเจาะจง 

2) กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ เชี่ยวชาญด้านทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อดุรธานี จ านวน 9 คน คดัเลือกแบบเฉพราะเจาะจง 

3) นกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 78 คน คดัเลือกแบบเฉพราะเจาะจง
จากนกัศกึษาป่ีที่ 4 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั การศกึษาวิจยัครัง้ได้ใช้เคร่ืองมือส าหรับด าเนินงานตามล าดบั 
วัตถุประสงค์ 
 วตัถปุระสงค์ 1 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง เคร่ืองมือที่ใช้ 
คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการออกแบบระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง จะเป็นการสอบถามลกัษณะ
แบบการประเมินผลการออกแบบระบบ ในด้านต่างๆ และน าการวิเคราะห์มาออกแบบระบบ 
 วัตถุประสงค์ 2 ด าเนินการประเมินผลการออกแบบระบบบริหารจัดการซือ้ขายรถยนต์มือสอง 
เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง จะเป็นการ
เก็บข้อมลูความพึงพอใจต่อการออกแบบระบบในด้านต่าง ๆ และน าข้อมลูที่ได้จากการเก็บข้อมลู มาวิเคราะห์ 
สรุปผลว่ามีความพึ่งพอใจในระดบัท่ีเท่าใด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้เก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
 วัตถุประสงค์ 1 วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการซือ้ขายรถยนต์มือสองได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย แบบสอบถาม กับเจ้าของบริษัท นกัศึกษาและครูอาจารย์ที่มีความรู้เก่ียวกับการออกแบบ
ระบบ แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์ 
 วัตถุประสงค์ 2 ด าเนินการประเมินผลการออกแบบระบบบริหารจัดการซือ้ขายรถยนต์มือสองได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการออกแบบระบบ จากเจ้าของบริษัท 
ครูอาจารย์และนกัศกึษา  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
ศึกษาแบบสอบถามได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี การหาค่าสถิติ ในค่าจ านวน ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 จากการพฒันาระบบครัง้นี ้ได้พัฒนาระบบที่มีจุดเด่นในเร่ืองเพิ่มข้อมลูรถยนต์ ระบบการขาย ระบบ
จองรถยนต์ ระบบการรับซือ้รถยนต์ ระบบการรับซือ้อะไหล่ จัดการรับเข้าอะไหล่ ออกรายงานแบบมีเงื่อนไข 
สามารถแสดงข้อมลูจากฐานข้อมลูในรูบแบบตารางได้ ซึ่งลกัษณะการด าเนินงานดงักล่าว มีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัที่ผ่านมาของ ธนวฒัน์ เชือ้สายมธุรส,ภาณวุฒัน์ กลุวิหค (2560) ที่ได้พฒันาระบบการขายอะไหล่รถ
มอเตอร์ไซค์กรณีศกึษา ร้านปาร์ตีม้อเตอร์ไซค์ ท่ีสามารถรับเข้าอะไหล่ จองรถ รับซือ้รถ ค านวนราคาต้นทนุ และ
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขึน้มาแสดงในตารางได้ อีกทัง้ยังมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ  กนก
กาญจน์ อินทนะ (2556) ที่ได้พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ์และค้นหารถยนต์มือสอง มี
วตัถปุระสงค์เพื่อ ช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการค้นหาข้อมลูรถยนต์ ข้อมลูอตัรา 
คอกเบีย้ และข้อมลูไฟแนนซ์ ให้ถกูต้องและตรงตามความต้องการของลกูค้า และสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ
วิลาสินี จนัทร์แจ่มใย (2555) ท่ีได้ท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนต์มือสอง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนต์ของลกูค้า  เช่น การระบุสีรถยนต์ ความจุเลขตวัถัง
รถยนต์ รุ่นยี่ห้อของรถยนต์เป็นต้น 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง น าเสนอผลการวิจยัได้ดงันี ้
 จากการศกึษาการด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง เป็นการ
ออกแบบจอภาพ โดยมีแนวทางการออกแบบที่เน้นความสะดวกในการใช้งาน ไม่ซับซ้อนและสามารถ ส่ือให้
เข้าใจได้ง่าย รวมทัง้รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีแสดงออกมามีความถกูต้องสมบูรณ์ โดยออกแบบหน้าจอการท างาน
ออกเป็นส่วนๆเช่น ส่วนของหน้าแรก ภายในหน้าแรกจะมีหน้าจดัการข้อมลูพืน้ฐาน หน้ารับซือ้รถยนต์ หน้าจอง
รถยนต์ หน้าขายรถยนต์ หน้าสัง่ซือ้อะไหล่ หน้ารับเข้าอะไหล่ หน้าซ่อมบ ารุ่ง และหน้าการออกรายงาน หน้า
แรก 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าแรกของระบบงานใหม่  
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 จากภาพ หน้าแรกของระบบงานใหม่ เป็นส่วนแสดงเมนูการท างานทัง้หมดของระบบ เช่น ข้อมูล
พืน้ฐาน การรับซือ้รถยนต์ การจองรถยนต์ การขายรถยนต์ การสั่งซือ้อะไหล่ การรับเข้าอะไหล่ การซ่อมบ ารุง 
ออกรายงาน 
การประเมินผลการออกแบบระบบบริหารจัดการซือ้ขายรถยนต์มอืสอง 

จากการพฒันาระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง ได้พฒันาในส่วนหน้าจอข้อมลูรถยนต์ เพื่อ
เป็นการเพิ่มข้อมลูรายละเอียดรถยนต์ ดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงข้อมลูรถยนต ์
  

จากภาพแสดงถึงหน้าข้อมลูรถยนต ์ท่ีพฒันาขึน้มานัน้ มีจดุเด่นในเร่ืองเพิ่มข้อมลูรถยนต์ โดยการกรอก
เลขทะเบียนรถยนต์ จงัหวดั ปีที่จดทะเบียน เลขตวัถัง ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น ปีผลิต เกียร์ ความจุเคร่ืองยนต์ เลข
ไมล์ สี สถานะรถยนต์ ประเภทการรับซือ้ ราคารับซือ้ ค่าซ่อม ค่าขนว่ง รวมต้นทนุ ราคาขาย ระบบจะท าการเก็บ
ข้อมูลรถยนต์ ซึ่งลักษณะการด าเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับระบบการขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์
กรณีศกึษา ร้านปาร์ตีม้อเตอร์ไซค์ของ นายธนวฒัน์ เชือ้สายมธุรส, นายภาณวุฒัน์ กลุวิหค (2560)  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงข้อมลูอะไหล่ 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

366 

 

 จากภาพ แสดงถึงฟอร์มบันทึกข้อมูลอะไหล่ของโปรแกรมระบบการขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์
กรณีศึกษา ร้านปาร์ตีม้อเตอร์ไซค์ของ นายธนวฒัน์ เชือ้สายมธุรส ,นายภาณุวัฒน์ กุลวิหค (2560) โดยบนัทึก
ข้อมลูอะไหล่ โดยมีรายละเอียดรหสัสินค้า ชื่อสินค้า ชนิด/ขนาด ราคาและจ านวน พบว่ามีความสอดคล้องกับ
โปรแกรมที่พฒันาที่สามารถเพิ่มข้อมลูรถยนต์และดึงข้อมลูจากฐานข้อมลูขึน้มาแสดงในตารางได้ และแตกต่าง
จากโปรแกรมที่พฒันาในส่วนท่ีโปรแกรมที่พฒันาขึน้มา สามารถค านวณราคารวมต้นทุนของรถยนต์ และราคา
ขายได้ที่แต่โปรแกรมระบบการขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์กรณีศึกษาร้านปาร์ตีม้อเตอร์ไซค์ไม่สามารถค านวณ
ราคาได้ 
 จากการพฒันาระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง ได้พฒันาในส่วนหน้าจอข้อมลูออกรายงาน
การขายรถยนต์ เพื่อเป็นการสรุปการขายรถยนต์ตามชว่งเวลาทีต้่องการ ดงัภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงข้อมลูออกรายงานการขายรถยนต ์
  

จากภาพ แสดงถึงหน้าหน้าการออกรายงานการขายรถยนต์ มีจดุเด่นในเร่ืองสรุปการขายรถยนต์ตาม
ช่วงเวลาที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงผลการขายรถยนต์จากฐานข้อมลู ซึง่มีรายละเอียดคือ เลขที่การขาย วนัที่
ขาย เลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น ปีผลิต สี ประเภทการช าระ และราคาขาย และยงัสามารถแสดงข้อมลูรถยนต์ที่ขายได้
แบบเลือกช่วงเวลา โดยค านวณจากวนัท่ีเร่ิมต้น จนถึงวนัท่ีสิน้สดุ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ศึกษาความต้องการ การออกแบบระบบบริหารจดัการซือ้ขายรถยนต์มือสอง เป็นการ

ออกแบบจอภาพ โดยมีแนวทางการออกแบบที่เน้นความสะดวกในการใช้งาน ไม่ซบัซ้อนและสามารถสื่อเข้าใจ
ได้ง่าย รวมทัง้รายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีแสดงออกมามีความถกูต้องสมบรูณ์ โดยออกแบบหน้าจอการท างานออกเป็น
ส่วนๆ ได้แก่ ส่วนจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ส่วนรับซือ้รถยนต์ ส่วนจองรถยนต์ ส่วนขายรถยนต์ ส่วนขายรถยนต์ ส่วน
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สั่งซือ้อะไหล่ ส่วนรับเข้าอะไหล่ และส่วนออกรายงาน ระบบบริหารจัดการซือ้ขายรถยนต์มือสอง สามารถ
น ามาใช้งานได้จริง เช่น ส่วนรับเข้าอะไหล่ สามารถรับเข้าอะไหล่ไม่ว่าจะเป็น เลขที่รับเข้าค้นหาใบสัง่ซือ้อะไหล่
จากเลขที่ใบสัง่ซือ้ ปรับเปล่ียนสถานะรับเข้าอะไหล่และบนัทึกข้อมลูการรับเข้าอะไหล่ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ 
 1. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถเพิ่มยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปีผลิต สี ในโปรแกรมได้เลย เพื่อความรวดเร็วใน 
การท างาน  
 2. พฒันาโปรแกรมให้สามารถออกรายงานได้ครัง้ละหลายรายการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจดัท า
สรุปผลการด าเนินงาน 
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                         การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  
                                                                                      เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1    

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต อธิบาย 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
7E LEARNING CYCLE SUPPLEMENTED WITH PREDICT OBSERVE EXPLAIN 

TECHNIQUE ON CHEMISTRY ACHIEVEMENT IN SOLUTION 
OF GRADE 10 STUDENTS 

 
กิตปกรณ์ อุบลครุฑ1* ธรรมนูญ ผ่านส าแดง 2 คณสิร ต้นสนีนท์ 3 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ 2  
สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 3 
*Corresponding author: E-mail: kitpakorn1997@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อน
เรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริม
ด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบาย เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนท่า
บ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย จ านวน 19 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยัแบบ
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบาย รายวิชาเคมี เร่ือง สารละลาย จ านวน 5 แผน และ 2) 
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนโดยการ
ทดสอบ t-test for dependent sample ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย 
หลงัเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน 

 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้; เทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบาย;  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคม ี
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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  
 

ค าน า 
  กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมที่เกิดขึน้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  (The 
Globalization) ที่ได้เกิดวิวฒันาการความก้าวหน้าในทุก ๆ มิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการด ารง
ชีพของสงัคมอย่างทัว่ถึง ดงันัน้การด ารงชีพและการเรียนรู้ในปัจจุบนัจึงต้องอาศยัทกัษะต่างๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ 
ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะการส่ือสาร (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 
2556) รวมถึงอาศยัองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถือเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม นวตักรรม โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ ด้วยเหตนุีก้ารปลกูฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัดส าหรับเยาวชนไทยจึงเป็นเร่ืองที่มี
ความส าคญัยิ่งที่จะเสริมสร้างให้เยาวชนไทยมีความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชกูิจ ลิมปิจ านงค์ , 
2562) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนได้พฒันาความคิดทัง้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกัษะที่ส าคญัทัง้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสินใจ โดยใช้ข้อมลูหลากหลายและประจกัษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถส่ือสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่นกัเรียนจะประสบ
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ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้นัน้ อยู่บนความรับผิดชอบของครูวิทยาศาสตร์ที่จะต้องพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เป็นการจดัการศกึษา
ตามแนวทางพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้สืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ช่วยพฒันาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ (ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2550) โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 7ขัน้ ที่เน้นขัน้ตอนการทบทวนความรู้เดิม จากนัน้ครูเร้าความสนใจ
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดแรงกระตุ้นท่ีอยากจะส ารวจ ค้นหาค าตอบ เมื่อผู้ เรียนได้ค าตอบแล้วจะช่วยกันระดมสมอง อธิบาย
ความรู้ที่ได้ จากนัน้ครูจะตัง้ค าถามหรือสร้างสถานการณ์เพื่อให้ผู้ เรียนได้ขยายความรู้ (ชนิดา ทาทอง, 2549) ซึง่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบนีจ้ะส่งผลให้ผู้ เรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่ อีกทัง้น าความรู้ที่ได้ไป
เชื่อมโยงและแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั ท าให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนมีความคงทนและ
ยาวนาน เนื่องจากผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
7ขัน้ จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนสูงขึน้ได้ (Eisencraft, 
2003) เทคนิคการสอนแบบท านาย สงัเกต อธิบาย คือ วิธีการ กลอบุาย ศิลปะวิธีการสอนท่ีเร่ิมต้นด้วยการให้นกัเรียน
ได้ท านาย (Predict: P) ก่อนการเรียนรู้เนือ้หา แล้วได้ทดสอบส่ิงที่ท านายไว้ด้วยการสังเกต (Observe: O) และใน
ขัน้ตอนสุดท้ายนักเรียนน าส่ิงที่สังเกตได้มาอธิบาย (Explain: E) ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความส าคัญต่อทัง้ครูผู้สอนและ
ผู้ เรียน คือ ท าให้ครูได้ทราบประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนจากขัน้ตอนการท านาย และท าให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตวัเองหรือคิดเป็น ส่งเสริมให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัอภิปราย (White & Gunstone, 1992: 59 อ้าง
ถึงใน ดารารัตน์ วงัโน) อีกทัง้ยงัส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย  
  ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริม
ด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบาย ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 ว่าจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สงูขึน้หรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขัน้  เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต 
อธิบาย 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต 
อธิบาย 
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สมมติฐานการวจิัย 
  1. นกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต 
อธิบาย เร่ือง สารละลาย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมีหลงัเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
  2. นกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต 
อธิบาย เร่ือง สารละลาย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6 ห้อง นกัเรียนจ านวน 92 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
แบบแผนการวิจัย 
  การศกึษาครัง้นีม้แีบบแผนการทดลอง (Experimental Design) กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
One Group Pretest –Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน 
Pretest 

ทดลอง 
Experimental 

ทดสอบหลงัเรียน 
Posttest 

E T1 X T2 
สญัลกัษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั 
E  หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experimental group) 
T1  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X  หมายถึง การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบาย 
T2  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขัน้  เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต อธิบาย เร่ือง 
สารละลาย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 15 ชัว่โมง 
  2. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างและเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี  ้
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  1. ก่อนการทดลอง ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เพื่อน าคะแนนมา
วิเคราะห์เป็นคะแนนก่อนเรียน 
  2. ผู้วิจยัด าเนินการสอนนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้    7ขัน้  เสริม
ด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบาย เร่ือง สารละลาย จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 15 ชัว่โมง รวมทัง้หมด 
5 สปัดาห์ 
  3. เมื่อสิน้สุดการทดลอง ท าการทดลองหลังเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเคมีชดุเดิมกบัทดสอบก่อนเรียน เพื่อน าคะแนนมาวิเคราะห์เป็นคะแนนหลงัเรียน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขัน้  เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต 
อธิบาย 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขัน้  เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต อธิบาย 
ผู้วิจยัได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลงัเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ด้วยการ
ทดสอบ t-test for Independent sample ปรากฏผลดงัตารางที่ 1 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการ
ท านาย สังเกต อธิบาย มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 11.58 คิดเป็นร้อยละ 30.60 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 
เท่ากบั 23.37 คิดเป็นร้อยละ 77.89 ซึง่ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขัน้  เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต 
อธิบาย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขัน้  เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สังเกต อธิบาย 
ผู้วิจยัได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลงัเป็นรายบคุคล วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ t-test for 
dependent sample ปรากฏผลดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่  1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย 
สงัเกต อธิบาย 

เลขที ่
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 12 40.00 23 76.67 

2 13 43.33 26 86.67 

3 12 40.00 27 90.00 

4 12 40.00 26 86.67 

5 11 36.67 25 83.33 

6 10 33.33 23 76.67 

7 12 40.00 24 80.00 

8 12 40.00 23 76.67 

9 12 40.00 24 80.00 

10 11 36.67 23 76.67 

11 11 36.67 24 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 43.33 23 76.67 

คะแนนเฉล่ีย 11.58 30.60 23.37 77.89 

S.D. 0.96  1.92  
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ือง สารละลาย ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย 
สงัเกต อธิบาย 

การทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย S.D. ร้อยละ t-test 
ก่อนเรียน 30 11.58 0.96 30.60 

27.40** 
หลงัเรียน 30 23.37 1.92 77.89 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า นกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการ
ท านาย สังเกต อธิบาย มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 11.58 คิดเป็นร้อยละ 30.60 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 
เท่ากับ 23.37 คิดเป็นร้อยละ 77.89 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงั พบว่าคะแนนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ืองสารละลาย ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้  เสริมด้วยเทคนิคการท านาย 
สังเกต อธิบาย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E เสริมด้วยเทคนิคการท านาย 
สงัเกต อธิบายมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 11.58 คิดเป็นร้อยละ 30.60 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 23.37 
คิดเป็นร้อยละ 77.89 ซึ่งเมื่อทดสอบสมมติฐานคะแนนหลังเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 

อภปิรายผล 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเคมี เร่ืองสารละลาย ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการ
ท านาย สงัเกต อธิบาย พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 11.58 คิดเป็นร้อยละ 30.60 และคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียน เท่ากับ 23.37 คิดเป็นร้อยละ 77.89 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
และเมื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบาย เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นกัเรียนได้แสดงความ
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คิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการน าเสนอสถานการณ์ และให้นกัเรียนท านายว่าจะเกิด
อะไรขึน้ ถ้ามีการเปล่ียนแปลงหลงัจากที่นกัเรียนท านาย แล้วให้นกัเรียนสงัเกตสถานการณ์ดงักล่าว โดยให้นกัเรียน
ลงมือทดลอง สังเกตหรือหาวิธีพิสูจน์เพื่อหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ครูสร้างขึน้ หลังจากนัน้ให้นักเรียนบอกส่ิงที่
นกัเรียนสงัเกตได้จากการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตวันกัเรียนเอง ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) อีกทัง้ผู้ เรียนยงัได้ฝึกทกัษะการคิดที่
หลากหลาย ครบทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสงัคม และได้รู้จกัการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคท านาย สงัเกต อธิบาย มีขัน้ตอนที่ส าคญัทัง้หมด 7 
ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้เดิม เป็นขัน้ท่ีครูรับรู้ว่านกัเรียนรู้อะไรบ้างในเร่ืองที่มีความเก่ียวข้องกบับทเรียน โดย
ตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้เดิมออกมา ขัน้ที่ 2 ขัน้เร้าความสนใจ เป็นขัน้ที่ครูให้นักเรียนสงัเกต
ปรากฏการณ์จากการสาธิตหรือส่ือที่เก่ียวข้องน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความตืน่เต้นและสนใจเก่ียวกบัเร่ือง
ที่จะเรียน หรือเร่ืองที่เกิดจากความสงสัย ขัน้ที่ 3 ขัน้ส ารวจและค้นหา เมื่อนักเรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือ
ค าถามที่สนใจจะศกึษาอย่างถ่องแท้แล้วก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางควรส ารวจตรวจสอบ ตัง้สมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้สงัเกต ลงมือปฏิบตัิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู บนัทึกข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูวิธีการตรวจสอบอาจท า
ได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรม ขัน้ที่ 4 ขัน้อธิบาย เมื่อนกัเรียนได้ข้อมลูมาอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้วจึงน าข้อมลูข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล แล้วเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และ
น าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างตาราง ฯลฯ ขัน้ท่ี 5 ขัน้ขยายความคิด เป็นโอกาสของนกัเรียนที่จะ
ได้การน าความรู้ที่สร้างขึน้ไปเชื่อมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย 
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ท าให้เกิดความรู้สึกกว้างขวางขึน้ ขัน้ที่ 6 ขัน้ประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านกัเรียนมีความรู้อะไรบ้างอย่างไร และมากน้อยเพียงใดจากขัน้นี ้จะน าไปสู่การน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในด้านอื่น ๆ โดยครูอาจให้ท าแบบฝึกหดั และขัน้ท่ี 7 ขัน้น าความรู้ไปใช้ เป็นขัน้ท่ีครูจดัเตรียมโอกาสให้
นักเรียนได้น าส่ิงที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในครัง้นี ้
สอดคล้องกับแนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์แบบการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry based learning) เป็น
กระบวนการที่นกัเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และ ค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้นกัเรียนเกิด
ความเข้าใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้นัน้อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนกัเรียนเอง และ
เก็บเป็นข้อมลูไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า  (กุศลิน มสิุกุล. 
2561) และสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 4 หลักส าคัญ (สุชิน เพ็ชรักษ์. 
2548) คือ 1) หลกัการที่ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism คือ การให้
ผู้ เรียนลงมือสร้างส่ิงของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอกที่มี
ความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้ เรียนเองกับประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมภายนอก
สามารถเชื่อมโยงและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ 2) หลักการที่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หลักการตาม
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ทฤษฎีConstructionism ครูต้องจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียน
ด้วยตนเอง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสขุ  สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบั
ความรู้เก่าได้  ส่วนครูท าหน้าที่เป็นผู้ ช่วยและคอยอ านวยความสะดวก 3) หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
ส่ิงแวดล้อม หลกัการนีเ้น้นให้เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้ผู้ เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่ง
หนึ่งที่ส าคัญ การสอนตามทฤษฎี  Constructionism  เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถ้า
ผู้ เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้ส าคญัและสามารถแลกเปล่ียนความรู้กันได้ เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตวั
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) หลักการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ หลักการนีเ้น้นการใช้
เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้ เรียน เรียนรู้ว่าจะ
เรียนรู้ได้อย่างไร (Learning how  to  Learn) หลกัการของทฤษฎี Constructionism เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนลง
มือปฏิบตัิหรือสร้างส่ิงที่มีความหมายกบัตนเอง ดงันัน้เคร่ืองมือที่ใช้ต้องมีลกัษณะเอือ้ต่อการให้ผู้ เรียนน ามาสร้างเป็น
ชิน้งานได้ส าเร็จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผู้ เรียน กล่าวโดยสรุปก็คือเคร่ืองมือทุกชนิดที่สามารถท าให้
ผู้ เรียนสร้างงานหรือลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองได้เป็นเคร่ืองมือที่สอดคล้องตามหลกัการทฤษฎี Constructionism ดงันัน้ 
จากเหตุผลข้างต้นจึงสนบัสนุนให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้แบบวัฏจกัรการเรียนรู้ 7ขัน้ เสริมด้วยเทคนิคการท านาย 
สงัเกต อธิบาย ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้เป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มุ่งให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทัง้เนือ้หา หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการได้ลงมือปฏิบตัิสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยัง่ยืน และส่งผลให้ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิสร ต้นสีนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัทร์จิรา 
จูมพลหล้า อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และนายธรรมนูญ ผ่านส าแดง คุณครูพี่เลีย้ง ซึ่งได้กรุณาให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนงานวิจยัในชัน้เรียนฉบบันีม้ีความสมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคณุผู้อ านวยการสถานศกึษา และคณะครูโรงเรียนท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ทกุท่าน
ที่อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และเป็นก าลงัใจ และขอขอบน า้ใจนกัเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานวิจยัในครัง้นี ้
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

377 

 

เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงศกึษาธิการ. (2560). ตวัชี้วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบบั

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. โรงพิมพ์ชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 

กศุลิน มสิุกลุ. (2561). http://smt.ipst.ac.th/index.php/smt-media/item 
ดารารัตน์ วงัโน. (2560). ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เสริมด้วยเทคนิคการท านาย สงัเกต อธิบายต่อ

ความเข้าใจมโนมติแรงและความดนัและทกัษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5.  
วิทยาศาสตร์ศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี. 

ชนิดา ทาทอง. (2549). การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้7 ขัน้ และการเรียนสืบเสาะแบบสสวท. ที่
มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกบัมโนมติชีววิทยา: พืชหรือสตัว์การจดัจ าแนกพืชและการจดัจ าแนกสตัว์และ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 [วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต]. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

ชกูิจ ลิมปิจ านงค์.  (2562). แผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564. กรุงเทพฯ: ฝ่ายยทุธศาสตร์ แผนและประกนัคณุภาพ. 

ประสาท เนืองเฉลิม.(2550). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ 7 ขัน้. วารสารวิชาการ. 10, 4(ตลุาคม-ธันวาคม): 
25-27. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  พิมพ์ครัง้ที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ส านกั
ทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ. 

ศิวพร ศรีจรัญ. (2560). ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) ร่วมกบัการใชค้ าถาม
ระดบัสูง ทีมี่ผลต่อการคิดอย่างมีเหตผุล และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร, 19(2): 83-94. 

สรุศกัดิ์ ปาเฮ. (2556). การพฒันาวิชาชีพครูสู่ยคุปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่2. ในเอกสารประกอบการ
ประชมุสมัมนาทางวชิาการ การพฒันาครูทัง้ระบบตามยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษาทศวรรษที่ 2. หน้า 
2- 4. ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาแพร่ เขต 1-2. 

สชุิน  เพ็ชรักษ์. (2548) Online: https://nattarikablog.wordpress.com 
Arthur Eisenkraft. (2003). Expanding the 5E Model. The Science Teacher, 56-59. 



 

378 

 

                         การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  
                                                                                      เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1    

 

การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า 

A STUDY AND COMPARATIVE OF CHEMISTRY ACHIEVEMENT 
OF GRADE 11 STUDENTS BY USING THE CIPPA MODEL ON ELECTROCHEMISTRY 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จงัหวดั
อุดรธานี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทัง้หมด 26 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบ
แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล จ านวน 15 แผน มีค่าความเที่ยงตรงทัง้ฉบบัเท่ากับ 1.00 2) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.91 3) แบบวัดความพึงพอใจ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการทดสอบแบบ One Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1). การ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 
8.35 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 23.96 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2). การศกึษาความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล วิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า ทัง้ 3 
ด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยตามล าดบัได้ดงันี ้1) ด้านบรรยากาศในการ
จดัการเรียนรู้ 2) ด้านกิจกรรมการเรียน และ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล; ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคม ี
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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 pretest-
posttest 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 
 

บทน า 
 การศกึษาจดัเป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ อาจกล่าว
ได้ว่า การพัฒนาประเทศขึน้อยู่กับความส าเร็จของการพัฒนาหรือคุณภาพของคน จะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) การที่จะพฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยั่งยืน ให้เกิดขึน้ในอนาคตนัน้ จะต้องให้ความส าคญักับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลงั
เพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการการพฒันาทัง้ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มีการ
เตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีส่ิงที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการ
เสริมสร้างปัจจยัแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพฒันาคณุภาพของคน โดยการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทัง้ในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มี
ภมูิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดขึน้ (แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 2560 - 2564) 
 นอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัที่สดุ กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(1) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้ผู้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานที่ 
มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผู้ปกครอง (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)  
 การจดักระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบนั มุ่งเน้นความส าคญัที่ตวัผู้ เรียนโดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามความ
ถนดัและความสนใจ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทกุกระบวนการเรียนรู้ พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู้  และ
การน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมทัง้ปลกูฝังความมีคณุธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์  วิธีการจดัการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้  และเกิดทกัษะต่าง ๆ  จากการเรียน
มีหลายวิธี เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนทกัษะปฏิบตัิ,การสอนอภิปราย,การสอนสมัมนา และการสอนโดยให้
ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์. 2544) 
 การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบซิปปาโมเดล เป็นการจดักิจกรรมการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ 
ความคิด และการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างความรู้ ค้นพบความรู้ ได้ด้วยตนเอง นกัเรียนมีบทบาทมากใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งคิดค้นขึน้โดย ทิศนา แขมมณี (2543) และ
คณะซึ่งเป็นการจดัการเรียนการสอนที่เน้นทฤษฎีที่ใช้สอนทักษะการคิด ลกัษณะการคิด และกระบวนการคิด การเน้น
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางต้องให้เขาเกิดกระบวนการคิดด้วย ถ้าหาก  ท ากิจกรรมอะไรก็ตามแล้วไม่เกิดการคิดก็ไม่น่าจะเป็น
การเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 7 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1) การทบทวนความรู้เดิม ขัน้ที่ 
2) การแสวงหาความรู้ใหม่ ขัน้ที่ 3) การศึกษาท าความเข้าใจข้อมลู / ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
ขัน้ที่ 4) การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ชัน้ที่ 5) การสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขัน้ที่ 6) การแสดงผลงาน 
ขัน้ที่ 7) การประยุกต์ใช้ความรู้ การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา สามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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การเรียนรู้ทัง้ทางด้านกาย สติปัญญา และสงัคม การมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์นัน้ ความจริงแล้วมเีกิดขึน้ควบคู่ไปกบั
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านกาย สติปัญญา และสงัคม ซึ่งหากครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ตาม
หลักดังกล่าวแล้ว การจัดการเรียนการสอนของครูก็จะมีลักษณะที่ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง และสามารถ
ส่งเสริมผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้ (สรีุภรณ์ บญุแท้. 2550, วรางคณา ผิวหมู. 2552) 
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า ว่าจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมีสูงขึน้หรือไม่
อย่างไร และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเมลอยู่ในระดบัใด ทัง้นีผ้ล
การศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ส่งเสริมการส่งองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ทกัษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองเคมีไฟฟ้า ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. เพื่อศกึษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ซิปปาโมเดล วิชาเคมี เร่ืองเคมีไฟฟ้า  
สมมติฐานการวจิัย 
 1. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า หลงัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบลูย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบลูย์รักษ์ 
จงัหวดัอุดรธานี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 42 คน โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
วิจยัเป็นนกัเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 26 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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แบบแผนการวิจัย 
 การศกึษาครัง้นีม้แีบบแผนการทดลอง (Experimental Design) กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
One Group Pretest – Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

T1   หมายถงึ การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X    หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล 
T2   หมายถงึ การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า 
 2. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ก่อนการทดลองให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า ตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ผู้วิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้กับนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้าที่สร้างขึน้จ านวน 15 แผน โดยให้นกัเรียนเรียนและปฏิบตัิตามกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล 
 3. เมื่อสิน้สดุการทดลองจัดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แล้ว น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
เร่ือง เคมีไฟฟ้าชดุเดิมที่ทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบนกัเรียนอีกครัง้ และให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซปิปา ตรวจให้คะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมแีละตรวจให้คะแนน
ความพึงพอใจเป็นคะแนนหลังเรียน จากนัน้น าผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ต่อไป 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา 
 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ผู้วิจยัได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลงั
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เป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ t-test for dependent sample ปรากฏผล
ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา 

การทดสอบ N X̅ S.D. d̅ S.D.d t Sig 
ก่อนเรียน 26 8.35 2.45 

15.62 3.50 22.75* 0.0000 
หลงัเรียน 26 23.96 2.65 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 8.35 หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.96 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
พบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา มี ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล วิชาเคมี เร่ืองเคมีไฟฟ้า 
 การศกึษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ซิปปาโมเดล วิชาเคมี เร่ืองเคมีไฟฟ้า โดยผู้วิจยัตรวจให้คะแนนตามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั แบบ Liket Scale คือ 
5 มีความพึงพอใจมากที่สดุ, 4 มีความพึงพอใจมาก, 3 มีความพึงพอใจปานกลาง, 2 มีความพึงพอใจน้อย และ 1 มี
ความพึงพอใจน้อยที่สดุ วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที
แบบไม่อิสระ และการทดสอบแบบ One Sample t-test และแปลความหมายของระดบัความพึงพอใจ ได้แก่ 4.50 - 
5.00 หมายถึงระดบัความพึงพอใจมากที่สุด 3.50 - 4.49 หมายถึงระดบัความพึงพอใจมาก 2.50 - 3.49 หมายถึง
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 1.50 - 2.49 หมายถึงระดบัความพึงพอใจน้อย 1.00 - 1.49 หมายถึงระดบัความพึง
พอใจน้อยที่สดุ ปรากฏผลดงัตารางที่ 2 
  



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

384 

 

ตารางที่ 2 ผลการศกึษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล วิชาเคมี เร่ืองเคมีไฟฟ้า 

ข้อที ่ รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1. ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 
1.1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.31 0.61 มาก 
1.2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 4.00 0.56 มาก 
1.3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 3.92 0.68 มาก 
1.4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนท ากจิกรรมได้อย่างอิสระ 4.12 0.51 มาก 
1.5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนเกดิความคิดที่หลากหลาย 4.31 0.54 มาก 

รวมด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 4.13 0.60 มาก 
2. ด้านกจิกรรมการเรียน 
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา  4.04 0.65 มาก 
2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ความคดิ 3.89 0.64 มาก 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคดิและตดัสินใจ 4.15 0.60 มาก 
2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.27 0.76 มาก 
2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ 4.12 0.80 มาก 

รวมด้านกิจกรรมการเรียน 4.09 0.71 มาก 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัการเรียนรู้ 
3.1 การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนือ้หาได้นาน 3.73 0.71 มาก 
3.2 การจดัการเรียนรู้ชว่ยให้นกัเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.08 0.62 มาก 
3.3 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 4.08 0.55 มาก 
3.4 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดที่สงูขึน้ 4.15 0.66 มาก 
3.5 กิจกรรมการเรียนรู้นีท้ าให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกบัผู้อื่น 4.19 0.74 มาก 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.05 0.68 มาก 
โดยรวมทัง้ 3 ด้าน 4.09 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้าน
บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ เท่ากับ 4.13 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ด้านกิจกรรมการเรียน เท่ากับ 4.09 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ด้านประโยชน์ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ เท่ากับ 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
และความพึงพอใจโดยรวม เท่ากบั 4.09 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองเคมีไฟฟ้า และความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงันี ้
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า ของนกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ด้วยการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 8.35 หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.96 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเคมี เร่ือง เคมีไฟฟ้า หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล วิชาเคมี เร่ืองเคมีไฟฟ้า คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉล่ียความพึ งพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้าน
บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ เท่ากับ 4.13 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ด้านกิจกรรมการเรียน เท่ากับ 4.09 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ด้านประโยชน์ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ เท่ากับ 4.05 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
และความพึงพอใจโดยรวม เท่ากบั 4.09 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 

อภปิรายผล 
 จากสรุปผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล เร่ือง เคมีไฟฟ้า มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้, ด้านกิจกรรมการเรียน, ด้านประโยชน์ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้ นีอ้าจเนื่องมาจาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล  ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู้ 7 ขัน้ตอน ตามรูปแบบของซิปปา คือ ขัน้ที่ 1 ขัน้ทบทวนความรู้เดิม เป็นขัน้ที่ให้ผู้ เรียนได้แสดงประสบการณ์
เดิม หรือความรู้เดิมโดยวิธีสนทนาซกัถาม ให้เล่าประสบการณ์หรือแสดงความรู้เดมิออกเป็นแผนภมูิโครงสร้างความรู้ 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

386 

 

(Graphic Organizer) ซึ่งในขัน้นีท้ าให้ผู้ วิจยัได้รู้ถึงความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานของนักเรียนว่ามีพืน้ฐานความรู้มาก
น้อยเพียงใดในเร่ืองที่ก าลงัจะเรียน ขัน้ที่ 2 ขัน้แสวงหาความรู้ใหม่ ในขัน้นีผู้้ เรียนได้จดักิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมการ
ทดลองเพื่อให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผู้วิจยัจะค่อยให้ค าแนะในการท ากิจกรรมการทดลอง 
จนสรุปผลการทดลองเพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทดลอง ในขัน้นีน้ักเรียนมีความตื่นเต้นในการท าการ
ทดลองและลุ้นตลอดเวลาว่าการทดลองจะเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้หรือไม่อย่างไร ขัน้ที่ 3 ขัน้ท าความเข้าใจ
ข้อมลู / ความรู้ใหม่ ในขัน้นีผู้้ วิจยัพยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมลูเพื่อน ามาอภิปราผลการทดลอง/กิจกรรมที่
นักเรียนได้ท า เพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจความรู้ใหม่แล้วเชื่อมโยงกับความรู้เดิม จะสังเกตได้ว่าในขัน้ตอนนี ้
นกัเรียนจะสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลอง/กิจกรรมเชื่อมโยงกับหลกัการ ทฤษฎี ท่ีนกัเรียนได้สืบค้นมา 
และสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ขัน้ที่ 4 ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ เป็นขัน้ที่ให้นักเรียนได้แลกเป ล่ียนความรู้ความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน และให้กลุ่มช่วยกันตรวจสอบความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน  ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุปและจัดระเบียบ
ความรู้ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่นกัเรียนได้สรุปประเด็นส าคญั ทัง้ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ โดยจดัระเบียบความรู้ ให้ง่ายการ
จดจ า ขัน้ที่ 6 ขัน้ปฏิบตัิ/แสดงผลงาน ในขัน้นีผู้้ วิจยัให้นกัเรียนสร้างผลงานของตนขึน้แล้วน าเสนอผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซึ่งในขัน้นีน้กัเรียนได้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างชิน้งานในการน าเสนอให้ดีที่สดุและเพื่อนเข้าใจ
ได้ง่ายและขัน้ที่ 7 ขัน้ประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขัน้ที่ให้นกัเรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเร่ืองนัน้ๆ  ซึ่งในขัน้นีท้ าให้ผู้วิจยัทราบ
ถึงองค์ความรู้ของนกัเรียนและส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ซึ่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของซิปปาเป็นการจดัการเรียนที่เป็นการจดัการเรียนรู้ที่โดยยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การได้เคลื่อนไหวทางกาย เป็นต้น และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน
กิจกรรม การเรียนรู้ดังกล่าว เป็นวิธีการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ท าให้บรรยากาศใน การเรียนรู้เต็มไปด้วยความ
กระตือรือร้น ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย นกัเรียนได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศกัยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
มีอิสระในการตัดสินใจในการตอบค าถาม และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาเป็นรูปแบบของกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของการเรียนรู้
รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านสงัคม และทางด้านอารมณ์ (ทิศนา แขม
มณี. 2545) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางคือการสอนโดย
ให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กับปรัชญาเบือ้งต้นของการจดัการศกึษาที่ว่าต้องจดัให้นกัเ รียนได้พฒันาครบ
ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา ดงันัน้จึงท าให้นกัเรียนที่เรียนด้วยการจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบซิปปาโมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก 
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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 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ ของชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
การเรียน เร่ือง ร่างกายของมนษุย์ และการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน หลงัเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนท่ี 1/2564 โรงเรียนพญารามวิทยา จงัหวัดสริุนทร์ โดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้
จ านวน 1 ห้อง คือห้องชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีนักเรียน 23 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนษุย์ จ านวน 2 หน่วย ได้แก่ 
เร่ืองระบบหมนุเวียนโลหิตและระบบหายใจ แบบทดสอบจ านวน 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่าทีแบบกลุ่มเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ เหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.52 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และมีประสิทธิภาพ 79.81/76.81  2) 
นกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   

 
ค าส าคัญ: ชดุกิจกรรม;  กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน;  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 5-
steps 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 
 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญ ต่อสงัคมในปัจจุบันและอนาคตอย่างมากเนื่องจากวิทยาศาสตร์มีความ
เชื่อมโยงในการด ารงชีวิตในปัจจบุนัของมนษุย์ จะเห็นได้ชดัว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคญัมากโดย
เน้นความสามารถทางการด ารงชีวิต การวิเคราะห์ กระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้และแก้ปัญหาส่ิงต่าง ๆ ได้
เน้นในเร่ืองกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหม่มีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงและเน้น ทกัษะกระบวนการต่าง ๆ โดยการ
ค้นพบด้วยตนเองทุกขัน้ตอนและทุกกิจกรรม เมื่อผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ผู้ เรียนนัน้เกิดองค์ความรู้
ด้วยตนเองและที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสมกับช่วงอายุและระดับชัน้เพื่อให้จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกบัวยัและความสนใจกบัผู้ เรียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551)  

การจดัการเรียนการสอนที่มีแบบบรรยายทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ยงัไม่เพียงพอต่อการจดัการ
เรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึน้ ครูยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอดความรู้ท่ีเน้นการฝึกท้องจ า 
การให้ข้อมลูเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยฝึกให้มีการสอนให้นกัเรียนคิดและวิเคราะห์ตาม ขาดการฝึกปฏิบตัิ ขาดการ
ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นการคิดพืน้ฐานที่น าไปสู่ การคิดขัน้สูง แสดงให้เห็นถึง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเฉพาะเร่ือง ร่างกายของ
มนุษย์ที่มีคะแนนค่อนข้างต ่า จากการวัดประเมินของผู้ สอน โดยปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจากการสัมภาษณ์
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ปีการศกึษา 2563 และการสมัภาษณ์ครูประจ ารายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพญา
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รามวิทยา ปีการศึกษา 2563 (วิยะดา ขอนดู่, สัมภาษณ์) การจัดการเรียนรู้ของครูผู้ สอนที่ผ่านมานักเรียน
ส่วนมากจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร และพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยงัจดัการเรียนการสอนโดยไม่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั แต่กลบัยึดตวัครู หลกัสตูร เนือ้หาวิชา ส่ือ และการวดัผลเป็นหลกั การมุ่งเน้นเนือ้หาท าให้
ผู้ เรียนไม่ได้พฒันาสมอง ไม่ได้ใช้ความคิด และไม่ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2547) จากปัญหา
ต่างๆ ที่กล่าวมาท าให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึน้จากการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามี
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมายที่สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการและความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการจดัการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เหมาะสมต่อผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถส่งเสริมและ
พฒันา ทกัษะดงักล่าวคือ การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน โดยมีล าดบัขัน้ตอนในการจดัการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้การเรียนรู้ระบคุ าถาม 2) ขัน้การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ) 3) ขัน้การเรียนรู้เพื่อ สร้าง
ความรู้ 4) ขัน้เรียนรู้เพื่อส่ือสาร และ 5) ขัน้ เรียนรู้เพื่อตอบแทนสงัคม (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ, 
2557) ซึง่การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง 
และส่งผลให้ผู้ เรียนมองส่ิงรอบตวัเปล่ียนไปและมีประกายความคิดให้เร่งพฒันาโดยกล้าที่จะคิด กล้าที่จะท า
มากขึน้ และควรเร่งให้มีการคิดแบบระดมสมอง เพื่อช่วยแก้ปัญหาและท าให้ส่งเสริมการท างานร่วมกันได้มาก
ขึน้ ผู้ เรียนมีความสนุกในการคิดมากกว่าการคิดคนเดียว และมีแรงจงูใจที่จะพยายามคิดในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลกัการของ Marzano ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การจดัการ
เรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลกัการของ Marzano ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การ
คิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยในการวิจัยครัง้นี ้
ผู้วิจยัมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง Marzano ของนกัเรียนท าให้นกัเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน โดยนกัเรียนในกลุ่มต้องช่วยเหลือสมาชิกทกุคนให้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมได้เอง 
ท า ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนือ้หาและการท า กิจกรรมมากขึน้ นอกจากนี่นักเรียนยังเกิดความภาคภูมิใจที่
ตนเองมีส่วนร่วมในความส าเร็จของกลุ่ม ส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี
ขึน้ (สปุราณี วงักานนท์, 2559)  
 การน าชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาเป็นส่ือการเรียนการสอนที่เป็นนวตักรรมทางการศกึษาการเรียนการ
สอนโดยใช้ชดุกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การน าชดุกิจกรรมมาช่วย
ในการเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
มากขึน้ ชดุกิจกรรมยงัมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  (ชยัยงค์ พรหมวงศ์และคณะ, 2551) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สงูขึน้ และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยน ากระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอน มาเป็นยทุธศาสตร์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง ท าให้
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เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์เข้าไปด้วย ซึ่งผลการวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางของ
ครูผู้สอนให้ไปใช้หรือประยกุต์ใช้ในการพฒันาในวิชาเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อพฒันาชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของ
มนษุย์ ของชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ และการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนที่
เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
สมมติฐานการวิจัย  

นกัเรียนที่เรียนโดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ร่างกายของมนษุย์ และการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
ขอบเขตการวิจัย 

1) ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพญาราม
วิทยา จงัหวดัสริุนทร์ จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนรวม 43 คน   

 2) กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพญา
รามวิทยา จงัหวดัสริุนทร์ โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้
จ านวน 1 ห้อง คือห้องชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2/1 มีนกัเรียน 23 คน 

 
การด าเนินการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) ชดุกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 

ร่างกายของมนุษย์ ของชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 2 หน่วย ได้แก่ ระบบหมนุเวียนเลือด และ 
ระบบหายใจ หน่วยละ 3 แผนการเรียนรู้ รวมทัง้สิน้จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาจ านวน 10 ชัว่โมง  

2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ร่างกายของมนษุย์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เป็นข้อสอบแบบ
ปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน  

3) แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ตามแนวคิดของ Marzano เป็นข้อสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาวิเคราะห์การสอน
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5 STEPs) จดัท าชุดกิจกรรม น าชดุกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอ
ต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญ 
 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ศกึษานิยาม และวิธีการสร้างแบบทดสอบ น า
แบบทดสอบที่สร้างขึน้เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาลงความเห็นแต่ละข้อแล้วหาค่าดัชนี
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ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์ (IOC) น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มาปรับแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อน าแบบทดสอบไปใช้ต่อไป 
 3) แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ ศกึษานิยามและวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ สร้าง
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามแนวคิดของ Marzano แบบทดสอบที่สร้างขึน้เสนอต่อ
ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาลงความเห็นแต่ละข้อแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
(IOC) น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มาปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อน าแบบทดสอบไปใช้ต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามแบบ One Group Post-test Design (ไพศาล 
วรค า, 2555) ดงัตาราง 

กลุ่ม ส่ิงทดลอง ทดสอบหลงั 

กลุ่มตวัอย่าง X O 

 X หมายถึง การจดักิจกรรมจากชดุการเรียนรู้ 
 O หมายถึง ทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) 
  

1) ผู้วิจยัด าเนินการทดลองให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเรียนโดยใช้ ชดุกิจกรรมที่ส่งเสริมการคดิวเิคราะห์
ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 โดยเมือ่ด าเนินการจดัการเรียนรู้เสร็จในแต่ละเร่ืองของหนงัสือเรียนผู้วิจยัได้ 
ด าเนินการทดสอบย่อยท้ายบทเรียนทัง้ 2 หน่วย และตรวจให้คะแนนใบงาน รายงาน และสงัเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
 2) เมื่อด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้จนครบตามก าหนด ผู้วจิยัให้นกัเรียนท าข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
หลงัเรียน และสอบวดัการคดิวเิคราะห์ (Post-test)  
 3) น าข้อมลูที่ได้จากการทดสอบไปท าการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) หาประสิทธิภาพของชุดการจดัการเรียนรู้ โดยหาค่าความสมัพนัธ์ ระหว่างคะแนนที่ได้จากคะแนน
เก็บระหว่างเรียนกับคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบการวดัการ
คิดวิเคราะห์ โดยคิดเป็นร้อยละ จากนัน้น าผลที่ได้มาเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (E1/E2) 
 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน 
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาแล้ว เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลงัเรียนกับ

เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้ t-test for one sample 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง 
ร่างกายของมนษุย์  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 
 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5 
STEPs) เร่ือง ร่างกายของมนุษย์  ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ท าโดยไปทดลองกับกลุ่มทดลองที่เป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2/1 โรงเรียนพญารามวิทยา จงัหวดัสริุนทร์ จ านวน 23 คน ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 และน าผลคะแนนจากการตรวจใบงาน หาประสิทธิภาพของกระบวนการ และคะแนนการ
ทดสอบด้วยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5 STEPs) เร่ือง ร่างกายของมนษุย์ 
 
ตารางที่  1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้                       5 
ขัน้ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

 
การทดสอบ 

 
n 

คะแนนเตม็ คะแนนได้ คะแนน 
เฉล่ีย 

ค่าร้อยละ 
(E1) 

ค่าร้อยละ 
(E2) 

ระหว่างเรียน* 23 70 1285 55.87 79.81 - 
หลงัเรียน 23 30 530 23.04 - 76.81 

E1/E2  79.81/76.81 
* คะแนนจากการท าชดุกิจกรรม 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ของนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 79.81  จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
76.81 ดังนัน้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 79.81/76.81             
  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ ของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน หลงัเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70      
   หลงัจากนกัเรียนเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5 
STEPs) เร่ือง ร่างกายของมนุษย์  แล้วน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70   โดยใช้ t-test for One Sample ปรากฏผลในตารางที่ 2  
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ตารางที่  2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

การทดสอบ คะแนนเตม็  S.D df ร้อยละ t sig 
หลงัเรียน 30 23.04 2.12 22 76.81 4.62*  0.0001 
* มีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนษุย์ หลงัเรียน เท่ากบั 23.04  คิดเป็นร้อยละ 
76.81 เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้  นกัเรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน  เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ ของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
  หลงัจากนกัเรียนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้  5 ขัน้ตอน 
(5 STEPs) เร่ือง ร่างกายของมนุษย์  แล้วน าคะแนนการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 
70 โดยใช้ t-test for One Sample ปรากฏผลในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวเิคราะห์

ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ระหว่างหลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
การทดสอบ คะแนนเตม็  S.D df ร้อยละ t sig 

หลงัเรียน 30 22.87 2.12 22 76.23 5.00*  0.0000 
* มีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  
  

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ หลังเรียน เท่ากับ 23.04  คิดเป็นร้อยละ 
76.23 เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้  นกัเรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน  เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ มีการคิด
วิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

สรุปและอภปิรายผล  
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกาย

ของมนษุย์ วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 พบว่า คณุภาพอยู่ในระดบั เหมาะสมมากที่สดุ 
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และชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 79.81/76.81   
 ส าหรับการวิจยัมีขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 
5 ขัน้ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  โดยมี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้1 การตัง้ประเด็นค าถาม/
สมมติฐาน 2.การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ  3.การสร้าง/สรุปองค์ความรู้ 4. การส่ือสารและ
การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ 5.การบริการสงัคมและจิตสาธารณะ ในการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ได้เน้นย า้วิธีการทัง้ 5 ขัน้ตอน เพื่อพัฒนาผู้ เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ ทัง้ในด้านเนือ้หา การท างานร่วมกนั การแสดงความคิดเห็น ที่จะต้องใช้ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแต่ละขัน้ให้นกัเรียนทราบก่อนด าเนินการเรียนการสอน ท าให้นกัเรียนเข้าใจขัน้ตอนในการเรียนได้ และ
สามารถคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้ได้สามารถส่ือสารได้ และสามารถสร้างชิ น้งานเพื่อบริการสังคม ซึ่งจะท าให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และความสนใจปฏิบตัิกิจกรรม มีปฏิสมัพนัธ์กบัครูและเพื่อนๆ ในห้อง ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในขัน้ที่1 การเรียนรู้ระบุค าถาม ขัน้ที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศขัน้ที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ 
ขัน้ที่ 4 การส่ือสาร และขัน้ที่ 5 การตอบแทนสงัคม จากกระบวนการดงักล่าวพบว่าขัน้ที่ 1-3 จะเน้นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ในขัน้ที่ 4 เป็นการช่วยให้นกัเรียนฝึกพูดอ่าน เขียน แล้วน าความรู้ที่ได้ไปน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
และน าไปใช้ในขัน้สดุท้าย แนวการสอนตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน จะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะเพิ่ม
มากขึน้ สามารถคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้ได้สามารถส่ือสารได้ และสามารถสร้างชิน้งานเพื่อบริการสงัคมได้ จึง
เห็นได้ชดัเจนว่ากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบนีส้ามารถพฒันาทกัษะกระบวนการและความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น 
   ชดุกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ ของ
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ได้ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาถูกต้องตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดที่เก่ียวข้อง มีการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุง และแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับผู้ เรียน สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550) ที่กล่าวว่าว่า การผลิต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนต้องส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ น าไปทดลองใช้ในห้องเรียน น าผลที่ได้มาใช้
พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง ดังนัน้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ จึงมีลักษณะเป็น
นวัตกรรมที่ดีสอดคล้องกับ สุพักตร์ พิบูลย์ (2549) ที่กล่าวถึงลักษณะนวัตกรรมที่ดีว่าต้องสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ตรงกบัธรรมชาติของผู้ เรียน ถกูต้องตามหลกัวิชา และมีประสิทธิภาพ ชดุกิจกรรมจึงมีคณุภาพอยู่
ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด โดยผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ออกแบบเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ซึ่ง
สอดคล้อง พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2557 ที่ออกแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน และได้ผ่านการประเมินและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญก่อนน าชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสนใจในการท ากิจกรรม เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นกัเรียน ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและและความสนใจที่แตกต่างกัน โดยมีจะครูที่คอยแนะน าช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสมท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ดวงพร หมวกสกุล 
และคณะ (2558) ที่พัฒนาชุดกิจกรรมด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ 
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ร่วมกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 5ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/83.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 
 2. นกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 
เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ การคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก ชดุกิจกรรมแต่ละหน่วยย่อยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามหลกัการแนวคิด
การจดักระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2  โดยมีทัง้ 5 ขัน้ตอน 
คือ 1 การตัง้ประเด็นค าถาม/สมมติฐาน 2.การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ  3.การสร้าง/สรุป
องค์ความรู้ 4. การส่ือสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ 5.การบริการสังคมและจิตสาธารณะ โดย
เน้นกิจกรรมที่ให้นกัเรียนได้ศกึษาและลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองทัง้เป็นกลุ่มและส่วนบุคคล ท าให้นกัเรียน
อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกิจกรรมและท างานอย่างมี
ความสขุ ซึง่กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน จึงท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถ
สร้างความเข้าใจด้วยตนเองได้ ตอบสนองต่อเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาการเรียนรู้ตรงศกัยภาพสงูสดุ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  สอดคล้องกบั ธัญญารัตน์ สขุเกษม และคณะ (2562) พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ตอนร่วมกับการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ เร่ือง วิวฒันาการ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนมีค่าสงูกว่าก่อนเรียนมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และคล้ายคลึงกับสอดคล้องกับ พิชญะ กันธิยะ และคณะ (2559) ที่พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขัน้ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   
 ในการก าหนดเนือ้หาหรือกิจกรรมการเรียนให้กบันกัเรียนในระดบัชัน้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุ
นีจ้ึงท าให้ผู้ เรียนมีการคิดวิเคราะห์ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี ้
นักเรียนทุกกลุ่มยังได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดขัน้สงูจากชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในขัน้การ
สร้าง/สรุปองค์ความรู้ และการส่ือสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีส่วนช่วยพฒันาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ด้วย สอดคล้องกับ ธัญญารัตน์ สุขเกษม และคณะ (2562) ที่ศึกษาการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ตอนร่วมกับการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ เร่ือง 
วิวฒันาการ พบว่า การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนมีค่าสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และสอดคล้องกบั พิชญะ กนัธิยะ และคณะ (2559) ท่ีพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการเรียนโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขัน้ มีทกัษะการคิด
วิเคราะห์หลงัเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   
 นอกจากนีผ้ลการวิจัยท่ีพบว่า นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ต ่ากว่ากว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง ร่างกายของมนุษย์ อาจเนื่องมาจากปัญหาที่ผู้ วิจัยพบ คือ นักเ รียนยังขาดทักษะคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ซึ่งเป็นความสามารถทางปัญญาชัน้สูง จึงต้องควรมีกระบวนการเรียนการสอนในแบบต่างๆให้
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เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพบริบทความพร้อมของนกัเรียนชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยน ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน มาเป็นยทุธศาสตร์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและสอดแทรก
กระบวนการคิดวิเคราะห์เข้าไปด้วย ท าให้ถึงแม้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ยงัเป็นทกัษะที่ยาก แต่เมื่อมีการ
น ามาสอดแทรกรวมกับการสอนโดยน ากระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอนมาสอน ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและการทดสอบโดยการคิดวิเคราะห์ที่สงูขึน้ 
 จากการศึกษากับเด็กในชัน้เรียนท าให้ทราบว่า เมื่อท างานกับนักเรียน ผู้สอนได้ค านึงถึงการพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่นกัเรียนได้ร่วมลงมือท ากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือกนัตามขัน้ตอนของชุดกิจกรรมทัง้ 5 
ขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน โดยกระบวนการนีไ้ด้ฝึกทกัษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในขัน้ที่ 1-3  ใน
ขัน้ท่ี 4 เป็นการช่วยให้นกัเรียนฝึกพูดอ่าน เขียน แล้วน าความรู้ที่ได้ไปน าเสนอในรูปแบบต่างๆ และขัน้ท่ี 5 สร้าง
องค์ความรู้ได้สามารถส่ือสารได้ และสามารถสร้างชิน้งานเพื่อบริการสงัคมได้ ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากขึน้และสนใจในการท ากิจกรรมมากขึน้ ส่งผลให้ชุดกิจกรรมท่ีน ามาใช้ได้ท าให้เกิดการมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์มากขึน้อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการจดักิจกรรมการส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 
5 ขัน้ตอน ผู้สอนต้องปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเสมอ 
เพื่อนกัเรียนจะได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอน ไม่ท าให้เกิดปัญหา  
 2. ครูควรร่วมท ากิจกรรมและกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน ช่วยกันวางแผน 
วิเคราะห์และตัง้ประเด็นปัญหาในเนือ้หาที่เรียนตามขัน้ตอนของแต่ละขัน้ตอน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างครูและเพื่อนร่วมชัน้เรียน 
 3. การประเมินทักษะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ควรใช้เคร่ืองมือที่
หลากหลาย เช่น แบบสงัเกต แบบประเมินจากผลงาน เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อความเหมาะสมและความแม่นย าในการ
ประเมินนัน้ ๆ 
 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ครูผู้สอนจะต้องใส่ใจและดูให้ทั่วถึง ดังนัน้จึงควรท ากิจกรรมด้วยการเป็นทัง้ผู้สอน ผู้แนะน าและหา
ทกัษะอื่นๆ เพราะให้นกัเรียนมีความสนใจมากขึน้ เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
 2. ครูผู้สอนควรมีการศึกษาการใช้กิจกรรมการเสริมต่อการเรียนรู้ โดยใช้ส่ืออื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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 3. ครูผู้ สอนควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดีมากยิ่งขึน้ 
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บทคดัย่อ 

ภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศฮอร์โมนแอนโดรเจนเป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของภาวะผมบาง มี
การศึกษาผลของการใช้เลเซอร์ชนิด แฟรกชัน่นอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตรรายงานว่าได้ผลดีต่อการ
รักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศฮอร์โมนแอนโดรเจน งานวิจยัก่อนหน้านีพ้บว่า โบทูลินัมท็อกซินเอได้ผลดี
และมีความปลอดภัยสูงในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนแอนโดรเจนได้ การศึกษานีท้ าเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้โบทลิูนมัท็อกซิน เอ ร่วมกับเคร่ืองแฟรกชัน่นอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการ
รักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนแอนโดรเจน ผู้ เข้าร่วมวิจยั จ านวน 20 คน  โดยเปรียบเทียบก่อนและหลงัการวจิยั 
ท าการรักษา 3 ครัง้ และติดตามหลงัการศกึษาต่ออีก 4 สปัดาห์ ที่สปัดาห์ที่ 12 โดยประเมินเส้นผมจากภาพถ่าย
โดยรวม, เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม ค่าเฉล่ียจ านวนเส้นผมที่เพิ่มขึน้ ความพึงพอใจและผลข้างเคียง ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ เข้าร่วมวิจัยทุกคนเข้าร่วมวิจัยจนจบการศึกษา ผลคะแนนประเมิน เส้นผมจากภาพถ่าย
โดยรวม เร่ิมมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ตัง้แต่ 4 สปัดาห์แรกของการวิจยั  นอกจากนี ้ค่าเฉล่ียจ านวนเส้นผมมีค่าเพิ่มขึน้
ตัง้แต่เร่ิมเข้าร่วมการวิจัย และเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมีค่าเฉล่ีย เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
(p <0.001) ระดบัความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงพอใจมาก  โดยไม่พบผลข้างเคียงใดๆตลอดเวลาที่เข้า
ร่วมการวิจยั สรุปว่า การใช้ โบทูลินมัท็อกซิน เอ  ร่วมกับเคร่ืองแฟรกชัน่นอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร 
ได้ผลดีในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนแอนโดรเจน มีความพึงพอใจสงู และไม่มีผลข้างเคียง 

 
ค าส าคัญ:  เส้นผม โบทลิูนมัท็อกซินเอ; แฟรกชัน่นอลเออร์เบียม; 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. 

 
Keywords:  Hair; Botulinum Toxin A; Fractional Erbium; Glass 1550 nm 
 

บทน า 
ภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศชาย (Androgenic Alopecia) เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สดุของภาวะผม

บางทัง้ในเพศชายและหญิง พบได้ใน 50% ของเพศชายในอายุ 50 ปี และ 50% ของเพศหญิงในอายุ 80 ปี 
สาเหตเุกิดจากพนัธุกรรม แสดงออกทางระดบัฮอร์โมนเพศชาย ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงบริเวณรากผม โดย
ลดการแบ่งตวัของเซลล์รากผม และผมชนิด Terminal Hair มีขนาดเล็กลงทัง้ขนาด เส้นผ่านศนูย์กลาง และวงจร
การเจริญของเส้นผมยงัสัน้ลงด้วย จึงท าให้การเจริญเติบโตของผมในช่วง Anagen Hair มีเวลาสัน้ลง ส่งผลให้
ความหนาแน่นของเส้นผมลดลง ขนาดเส้นผมเล็กลง พบได้มากบริเวณด้านข้างของหน้าผาก (Fronto-parietal) 
และด้านหลัง (Vertex) ในเพศชาย และบริเวณด้านข้างของหน้าผากและกระจายทั่วศีรษะในเพศหญิง  
(Rutowitsch et al, 1999, 561-72) 

ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศชายที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (US-FDA) และของประเทศไทย ซึ่งใช้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นขน ได้แก่ ไมนอกซิดิล 
ซึ่งถูกรับรองในการใช้กับเส้นผมเพื่อรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) (Rogers & 
Avram, 2008, 547-566)  โดยผลข้างเคียงของไมนอกซิดิลนัน้อันได้แก่ ภาวะขนขึน้มากผิดปกติในบริเวณที่ไม่
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ต้องการ ผลข้างเคียงต่อผิวหนังบริเวณที่ทายา (ภาวะระคายเคืองผิวหนังชั่วคราว ผ่ืนแพ้ผิวหนังอักเสบจากการ
สมัผสั ผ่ืนแพ้สมัผสัเป็นแผลถลอกเป็นหนอง) พบได้บ่อย (Guarneri & Cannavò, 2013, 507-509) 

ในปัจจุบนั จึงเร่ิมมีการศึกษาการน า เลเซอร์ มาช่วยในการป้องกนัการหลดุร่วงของเส้นผมและกระตุ้น
การงอกของผมในภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศชายทัง้ในผู้ ป่วยชายและหญิง เช่นการศึกษาผลของการใช้ 
1,550-nm fractional erbium-glass laser ในการกระตุ้น Male Pattern Hair Loss ซึ่งพบผลการเพิ่มอัตราการ
งอกของเส้นผมและเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมได้ (Kim et al., 2011, 41–51) 

นอกจากเลเซอร์ แล้ว อีกทางเลือกของการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศชายคือ โบทลิูนมัท็อกซิน 
เอ เช่นการศึกษาผลของ โบทูลินมัท็อกซิน เอในการรักษา Androgenic Alopecia ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นการ
งอกของเส้นผมได้ โดยมีประสิทธิภาพท่ีดีและปลอดภยัในการทดลอง (Sehdev et al.,2018, 163-167)  

จดุประสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อศกึษาประสิทธิผลของการใช้ โบทลิูนมัท็อกซิน เอ ร่วมกบัเคร่ืองแฟรกชัน่
นอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศชาย ในอาสาสมคัรชาวไทย 
โดยประเมินผ่านคะแนนประเมินเส้นผมจากภาพถ่ายโดยรวม, เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม , จ านวนเส้นผม 
รวมถึงความพึงพอใจและผลข้างเคียงต่อการรักษา  
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
ประชากรตัวอย่าง 

เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 20-60 ปี, สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์,ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าเป็น
ภาวะผมบาง เพศชายตาม Norwood-Hamilton scale ชนิด II – III, เพศหญิง ตาม Ludwig's pattern ชนิด I-II 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เลเซอร์แฟรกชนันอลเออร์เบียม 1550 นาโนเมตร 
2. โบทลิูนมัท็อกซิน เอ 
3. เคร่ืองถ่ายภาพวิเซีย (Visia®) 
4. เคร่ืองโฟลิสโคป (Folliscope®) 
5. โปรแกรมโฟลิสโคป 
6. แบบประเมินให้คะแนนความพึงพอใจผลการรักษาที่ได้รับ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 
1. คดัเลือกผู้ เข้าร่วมงานวิจยัโดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกอาสาสมคัรเข้าและออก 
2. แพทย์ผู้ท าวิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูของผู้ เข้าร่วมวิจยัก่อนการรักษา โดยท าดงันี ้
3. ใช้เคร่ืองถ่ายภาพวิเซีย ถ่ายภาพใบหน้ามมุตรงและมมุหนัข้าง 37 องศา ด้านซ้ายและขวา ของอาสาสมคัร 

หรือกล้องถ่ายภาพ Nikon D5200  ถ่ายภาพบริเวณที่จะได้รับการรักษาของอาสาสมคัร 
4. ใช้กล้องถ่ายภาพโฟลิสโคป ถ่ายภาพเส้นผมของอาสาสมคัรทัง้สองข้าง บริเวณ temporal recession 5 จุด

แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย, ใช้โปรแกรมโฟลิสโคปวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องโฟลิสโคป โดยนบัจ านวนเส้นผมและวัด
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผม 
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5. ผู้วิจยัท าการศกึษาโดยการ เลเซอร์ ในบริเวณที่ได้เตรียมไว้ ก่อนการฉีด โบทลิูนมัท็อกซิน เอ100 ยนูิต โดย
ท าซ า้ทกุเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกนั 

6. ผู้วิจยัประเมินอาการข้างเคียงที่เกิดขึน้ระหว่างการรักษา และหลงัการรักษาเสร็จสิน้ทนัที  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์    

1. คะแนนประเมินเส้นผมจากภาพถ่ายโดยรวม การเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนประเมินเส้นผมจาก
ภาพถ่ายโดยรวมของอาสาสมคัรโดยเทียบกบัก่อนเข้าร่วมการวิจยัที่สปัดาห์ที่ 4, 8 และ 12 เทียบกบัการเข้าร่วมวิจยั
อย่างต่อเนื่องที่ระยะเวลาติดตามผล 12 สปัดาห์ พิจารณาใช้สถิติ McNemar test โดย เทียบค่าร้อยละ กรณีที่ดีขึน้ 
ตัง้แต่คะแนนเท่ากบั 1-4  
  2. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผมและจ านวนของเส้นผมที่เพิ่มขึน้ การเปรียบเทียบจ านวนของเส้นผม
และค่าเฉล่ียเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมหลงัเข้าร่วมการวิจยัที่ระยะเวลาติดตามผล 4, 8 และ 12 สปัดาห์ เทียบ
กับก่อนได้รับการรักษา พิจารณาใช้สถิติ repeat measure, analysis of variance  กรณีที่ค่า  p < 0.05 จะท าให้ 
post hoc test ด้วย least square different (LSD) test ในการทดลองที่ 4, 8 และ 12 สปัดาห์ 
  3. ความพึงพอใจต่อผลการรักษา ข้อมลูความพึงพอใจต่อผลการรักษาของผู้ เข้าร่วมวิจยัอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 12 สปัดาห์ เป็นค่าร้อยละ 
  4. ข้อมลูผลข้างเคียง การเปรียบเทียบข้อมลูผลข้างเคียงหลงัเข้าร่วมการวิจยั เป็นค่าร้อยละ 
  5. ใช้ระดบัความมีนยัส าคญัที่ 0.05 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้หมดนีเ้ป็นเพศชาย จ านวน 20 คน อายเุฉล่ียเท่ากบั 40.31 ปี ไม่พบว่ามีโรคประจ าตวั 

ติดตามระยะเวลา 12 สปัดาห์ โดยนดัติดตามทัง้หมด 4 ครัง้ คือ ก่อนการรักษา และหลงัรับการรักษา ในสปัดาห์
ที่ 4, 8 และ 12 

1. ผลการรักษาโดยใช้ภาพถ่ายโดยรวม (Global photographic score) 
ผลคะแนนประเมินเส้นผมจากภาพถ่ายโดยรวม (Global photographic score) โดยใช้ภาพถ่ายจาก

กล้องวิเซีย (VISIA® Complexion Analysis System) ซึ่งคะแนนมีค่าตัง้แต่ 0 ถึง +4 โดยที่ คะแนน 0 = แย่ลง 
หรือไม่ได้ผล คะแนน +1 = ดีขึน้น้อยมาก (1-25%) คะแนน +2 = ดีขึน้น้อย (26-50%) คะแนน +3 = ดีขึน้ปาน
กลาง (51-75%) และ คะแนน +4 = คือดีขึน้มาก (76-100%) ท าการประเมิน โดยน าภาพถ่ายหลงัการใช้ยาใน
สปัดาห์ที่ 4, 8 และ 12 เปรียบเทียบกบัก่อนการรักษา ได้สรุปตามระดบัคะแนน ดงัแสดงในตารางที่ 1  

จากตารางที่ 1 พบวา่ สปัดาห์ที่ 4 หลงัการรักษา แพทย์ได้ให้คะแนนผู้ เข้าร่วมวิจยั 5 คนว่าผมขึน้
เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 25 ให้คะแนนผู้ เข้าร่วมวจิยัจ านวน 15 คน ว่าไม่ดีขึน้หรือแย่ลง คิดเป็นร้อยละ 75 และ ที่ 
8 สปัดาห์ แพทย์ได้ให้ให้คะแนนผู้ ร่วมวิจยั 8 คนว่าผมขึน้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 คะแนนให้ผู้ เข้าร่วมวิจยั 8 
คนว่าผมขึน้เล็กน้อย คดิเป็นร้อยละ 40 และให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัจ านวน 4 คน ว่าไม่ดขีึน้หรือแย่ลง คิดเป็นร้อยละ 20  
และที่ 12 สปัดาห์ แพทย์ได้ให้คะแนนผู้ ร่วมวิจยั 6 คน วา่ผมขึน้มาก คิดเป็นร้อยละ 30.00 ให้คะแนนผู้ เข้าร่วม
วิจยัจ านวน 8 คนวา่ผมขึน้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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เปรียบเทียบค่าร้อยละข้อมูลคะแนนประเมินเส้นผมจากภาพถ่ายโดยรวมของอาสาสมัครโดยเทียบกับ
ก่อนเข้าร่วมการวิจัย ที่สัปดาห์ที่ 4, 8, และ 12 โดยเปรียบเทียบค่าร้อยละ ของผู้ที่ได้ คะแนน 1-4 รวมกัน และ
เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา พบว่า ในสปัดาห์ที่ 8 มีค่าร้อยละ 80 ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับสปัดาห์ที่ 4 ที่ ร้อย
ละ 25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) และ ในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับ
สปัดาห์ที่ 8 ที่ ร้อยละ 80  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.001) (ภาพท่ี 1-3) 

 
ตารางที่ 1  จ านวนผู้ เข้าร่วมวิจยัแจกแจงตามแต่ละระดบัคะแนนการเปล่ียนแปลงของเส้นผมจากภาพถ่าย

โดยรวมในแต่ละครัง้ที่มาติดตามผลการรักษา 

คะแนนการ
เปล่ียนแปลงเส้นผม
จากภาพถ่ายโดยรวม 

จ านวนผู้เข้าร่วมวจิยัแจกแจงตามระดบัคะแนนการเปล่ียนแปลงของเส้นผมจาก
ภาพถ่ายโดยรวม (คน, ร้อยละ)  

สปัดาห์ที่ 4 
(n=20) 

สปัดาห์ที่ 8 
(n=20) 

สปัดาห์ที่ 12 
(n=20) 

p value* p value** 

+4 ดีขึน้มากที่สดุ 
(ผมขึน้ 76-100 %) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

<0.001 <0.001 

+3 ดีขึน้มาก 
(ผมขึน้ 51-75 %) 

0 
0 

0 
0 

6 
 

- - 

+2 ดีขึน้ปานกลาง 
(ผมขึน้ 26-50 %) 

0 
0 

8                                           8 
 

- - 

+1 ดีขึน้เล็กน้อย 
(ผมขึน้ 1-25 %) 

5                                          8                                                  6 
 

- - 

0  
(ผมไม่ขึน้ หรือ แย่ลง) 

15                                       4                                                    0 
 

- - 

P value* เปรียบเทยีบร้อยละ ระหว่างสปัดาห์ที่ 4 และ สปัดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติ McNemar test  
P value** เปรียบเทียบร้อยละ ระหว่างสปัดาห์ที่ 8 และ สปัดาห์ที่ 12 โดยใช้สถิติ McNemar test โดยการ
เปรียบเทียบค่าร้อยละ ของผู้ที่ได้ คะแนน 1-4 รวมกนั  

   
2. ค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผม 
แพทย์ผู้ท าวิจัยจะวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมของผู้ เข้าร่วมวิจัยแต่ละเส้นด้วยเคร่ืองโฟ

ลิสโคป แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย โดยเร่ิมวัดก่อนการรักษาและวัดในแต่ละครัง้ที่นัดติดตามผลการรักษาทุก 4 
สปัดาห์ จนกระทัง่ครบ 12 สปัดาห์ ดงัแสดงผลไว้ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  คา่เฉล่ียขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผมในแตล่ะครัง้ที่มา
ติดตามผลการรักษา 

เวลาที่นดัติดตามผล 
ค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผม ±  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไมโครเมตร) 
ก่อนรับการรักษา 18.50 ± 3.23 
สปัดาห์ที่ 4 22.63 ± 2.53 
สปัดาห์ที่ 8 28.69 ± 3.74 

สปัดาห์ที่ 12 37.56 ± 3.56 

 
เมื่อแพทย์ผู้วิจยัพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมจากตารางที่ 2 

และท าการเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผมในแต่ละกลุ่มที่ระยะเวลาต่าง ๆ เทียบกบัก่อนเข้ารับ
การวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผมเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตัง้แต่เข้ารับการวิจยัในสปัดาห์ที่ 
4 (p<0.001) 

3. ค่าเฉล่ียจ านวนเส้นผมที่เพิ่มขึน้ (hair count increments) 
แพทย์ผู้ท าวิจยัจะนบัจ านวนเส้นผมทัง้หมดที่เพิ่มขึน้ด้วยเคร่ืองโฟลิสโคป แล้วน ามาหาค่าเฉล่ียจ านวน

เส้นผมต่อพืน้ที่ 0.5 ตร.ซม. โดยเร่ิมนบัก่อนการรักษาและนบัในแต่ละครัง้ที่นดัติดตาม   ดงัแสดงผลไว้ในตาราง
ที่ 3 

ท าการเปรียบเทียบจ านวนเส้นผมที่เพิ่มขึน้ ที่ระยะเวลาต่าง ๆ เทียบกับก่อนการรักษา พบว่า หลงัเข้า
ร่วมการวิจัย มีค่าเฉล่ียจ านวนเส้นผมเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตัง้แต่เข้ารับการวิจัยใน
สปัดาห์ที่ 4, สปัดาห์ที่ 8 และ สปัดาห์ที่ 12 (p < 0.001)  

 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียจ านวนเส้นผมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผมในแต่ละครัง้ที่มาติดตามผลการรักษา 

(เส้น) 

ระยะเวลาที่ท าการเปรียบเทียบ 
 

ผลต่างของค่าเฉล่ีย 
จ านวนเส้นผมที่เพิ่มขึน้ ± 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

p-value 

ก่อนการรักษา – สปัดาห์ที่ 4 4.13 ± 1.78 < 0.001* 
ก่อนการรักษา – สปัดาห์ที่ 8 10.19 ± 3.35 < 0.001* 
ก่อนการรักษา – สปัดาห์ที่ 12 19.06 ± 2.38 < 0.001* 

 
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

คิดเป็นร้อยละ 0 คือไม่มีเกิดผลข้างเคียงจากการวิจยักบัผู้ เข้าร่วมวิจยั 
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สรุปผลและเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 

จากงานวิจยัการรักษาด้วยเคร่ืองแฟรกชัน่นอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร และโบทลิูนมัท็อกซิน 
เอ มีประสิทธิผลในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมหลงัการรักษานาน 12 สปัดาห์ สามารถท าให้มีคะแนนประเมนิ
เส้นผมจากภาพถ่ายโดยรวมเพิ่มขึน้, เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม และจ านวนของเส้นผม และยงั
ได้รับความพึงพอใจอย่างมากและปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 

โบทูลินัมท็อกซิน เอ ถือว่าเป็นสารใหม่ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผม ดังนัน้งานวิจัยควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการศึกษาประสิทธิผลในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมให้ยาวนานมากขึน้ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมลู
เก่ียวกบัประสิทธิผลของยาทามากขึน้ รวมไปถึงผลข้างเคียงในระยะยาวอีกด้วยควรก าหนดจ านวนผู้ เข้าร่วมวิจยั
ให้เพิ่มมากขึน้ เพื่อช่วยลดความคลาดเคล่ือนของผลลัพธ์ที่ประเมินได้  ยังไม่มีการศึกษาประสิทธิผลของโบทู
ลินมัท็อกซิน เอ ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผม หลงัหยุดใช้มาก่อน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลในการคงอยู่ และความหนาแน่นของเส้นผมหลงัการหยดุใช้กระตุ้นเส้นผมด้วยวิธีนี ้
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนเุคราะห์และช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจยัรู้สกึ

ซาบซึง้และกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร . นพ. ธัมฑิวัฒน์ นรารัตน์วันชัย ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ แพทย์หญิงอจัจิมา สวุรรณจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย์ และ ดร. วงเดือน ปัน้ดี 
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. เทพ เฉลิมชัย ส าหรับความช่วยเหลือและ
แนะน าตลอดในทุกขัน้ตอนการวิจยั รวมถึงช่วยแก้ไขตรวจทานเนือ้หาโดยละเอียดด้วยความเอาใจใส่ และให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงขัน้ตอนการวิจยัให้รัดกุมมากยิ่งขึน้ จวบจนถึงการน าเสนอผลงาน เพื่อความสมบูรณ์
สงูสดุของงานวิจยั 

ขอขอบคุณอาสาสมคัรที่เข้าร่วมงานวิจยั เพื่อนนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
และฟืน้ฟูสขุภาพส านกัวิชาเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสขุภาพ และเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวงทกุท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจยัเป็นอย่างดีเสมอมา 

ผู้วิจยัมีความซาบซึง้ในความกรุณาอนัดยีิ่งจากคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้กล่าวนามมาและขอขอบพระคณุ
มา ณ โอกาสนี ้คณุค่าและประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบความดีที่เกิดขึน้แด่ ครูอาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาและให้ก าลังใจแก่ผู้ วิจัยอย่างดีมาโดยตลอด หากมี
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจยัขอน้อมรับและขออภยัไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 
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เคร่ืองกลั่นน า้ทะเลพลังงานแสงอาทติย์จากจานรับแสงพาราโบลา 
Seawater solar distillation from parabolic dish 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการจดัท าเคร่ืองกลัน่น า้ทะเลพลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับ
แสงพาราโบลา พร้อมทัง้ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองกลั่นน า้และคุณภาพน า้ที่กลั่นได้ เคร่ืองกลั่นน า้ทะเล
พลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลาใช้จานพาราโบลาที่มี  เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 เซนติเมตร ใช้
กระจกเงาท าหน้าที่สะท้อนแสงไปยงัจุดโฟกัสที่ติดตัง้หม้อต้มน า้ทะเลความจุ  3 ลิตร ท าให้น า้ทะเลในหม้อต้ม
ระเหยกลายเป็นไอ เมื่อไอน า้กระทบเคร่ืองควบแน่นจะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน า้และไหลลงภาชนะเก็บน า้ที่
กลั่นได้ ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองกลั่นน า้ โดยใช้น า้ทะเลปริมาณ 30% , 50% และ70% ของหม้อต้ม รับ
แสงอาทิตย์เวลา 10:00 – 14:00 น. วดัอุณหภูมิของหม้อต้มน า้ ปริมาณน า้กลัน่ท่ีได้ และตรวจสอบคณุภาพของ
น า้กลัน่จากค่าความเค็ม ค่า  pH และค่าสารละลายเจือปน ผลการวิจยัพบว่าอุณหภูมิของหม้อต้มที่จดุโฟกสัสงู
กว่าอณุหภมูิภายนอกเฉล่ีย 50.15 องศาเซลเซียส ปริมาณน า้ทะเลท่ี 30%  ,  50% และ 70%  ของหม้อต้ม กลัน่
น า้ได้เฉล่ีย 206  มิลลิลิตร 167 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร ตามล าดบั คิดเป็นประสิทธิภาพเคร่ืองกลัน่ 22.19%  
, 11.13% และ 5.71%  ตามล าดบั น า้ที่กลัน่ได้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน า้เพื่อการบริโภคในประเทศ
ไทยและมาตรฐานคณุภาพน า้เพื่อการบริโภคโดยองค์การอนามยัโลก   
 
ค าส าคัญ : การกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์; จานพาราโบลา; คณุภาพน า้ 

 
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 
 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาวทัง้ด้านตะวนัตกและด้านตะวนัออกของประเทศ

น า้ทะเลในประเทศไทยมีปริมาตรมากแต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเนื่องจากน า้ทะเลท่ีมีอยู่มีระดบั
ความเค็มอยู่ประมาน 3.5 เปอร์เซ็นต์ ปัจจบุนัมีวิธีเปล่ียนน า้เค็มเป็นน า้จืดโดยการกลัน่หลายวิธี ทัง้การกลัน่น า้
โดยใช้พลงังานไฟฟ้าเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนเพื่อต้มน า้ให้เดือดและระเหยกลายเป็นไอ การกลัน่ประเภทนี ้
จะสามารถกลัน่น า้ได้ปริมาณมาก ใช้เวลาในการกลัน่น้อย ค่าใช้จ่ายสงูในการผลิตเคร่ือง การกลัน่กระบวนรีเวอร์
สออสโมซิส (Reverse osmosis – RO) เป็นวิธีที่ใช้หลกัการออสโมซิสจากน า้เค็มที่มีความเข้มข้นสงูซึมผ่านเยื่อ 
(Membrane) เกลือแกงหรือสารต่างๆที่ผสมอยู่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่สามารถซึมผ่านไปได้ท าให้น า้ทะเล
กลายเป็นน า้จืด ปริมาณมากใช้ต้นทนุน้อย แต่มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัอณุหภมูิของน า้ก่อนเข้าสู่ระบบเนือ้เยื่อ ถ้าน า้ที่
มีอุณหภูมิสูงผ่านเนือ้เยื่อเมมเบรนจะอัดตัวแน่นเป็นเหตุให้สารที่ปนอยู่ในน า้ทะเลหลุดออกมาปะปนกับน า้
บริสุทธ์ิส่งผลต่อคุณภาพน า้ที่กลั่นได้ การกลั่นน า้โดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงาน
หมนุเวียนและเป็นพลงังานจากธรรมชาติ  ช่วยลดต้นทนุลงได้  และถ้าสามารถเพิ่มอณุหภมูิของเคร่ืองกลัน่น า้ ก็
สามารถกลั่นน า้ได้ปริมาณมากขึน้  การใช้แผ่นสะท้อนรังสีช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิของเคร่ืองกลั่นให้สูงขึน้ 
ยกตวัอย่าง เช่น บญัญัติ(บญัญัติ นิยมวาส,2556,น.384-388) ได้ใช้รางพาราโบลาที่มีการติดตัง้วตัถสุะท้อนแสง 
ซึ่งเป็นการกลัน่น า้ที่ใช้หลักการสะท้อนแสงไปยงัจุดโฟกัสเมื่อแสงตกกระทบวสัดุสะท้อนแสงผิวโค้งของรางจะ
เกิดการสะท้อนแสงไปรวมกันอยู่บริเวณจุดโฟกัส หลักการการสะท้อนของแสงมุมตกกระทบมีค่าเท่ากับมุม
สะท้อน ท าให้บริเวณจุดโฟกัสมีความเข้มแสงมากส่งผลต่ออุณหภูมิบริเวณจุดโฟกัสสงูขึน้  ขณะที่ สรวิศ(สรวิศ  
สอนวารี,2557,น.106-107) ได้ใช้ภาชนะบรรจนุ า้ทะเลท่ีติดตัง้บริเวณจดุโฟกัสที่น าความร้อนจากจดุโฟกสัมายงั
น า้ทะเลส่งผลให้น า้ทะเลมีอุณหภูมิสูงขึน้จนถึงจุดเดือด และน า้ที่ปะปนอยู่กับเกลือก็จะเกิดการระเหยและ
ควบแน่นกลบัมาเป็นหยดน า้สะอาด ซึง่การกลัน่รูปแบบนีใ้ช้ต้นทนุในการผลิตน้อยแต่มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัปริมาณ
น า้ที่ได้มีปริมานน้อยเนื่องจากลกัษณะพาราโบลาแบบรางสามารถสะท้อนแสงได้เพียง 2 ทิศทางท าให้อณุหภมูิที่
จดุโฟกสัไม่เพียงพอต่อการกลัน่น า้จ านวนมาก 

      ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเคร่ืองกลั่นน า้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้จานพาราโบลาที่ติด
กระจกเงาเป็นวตัถุรับแสง เนื่องจากกระจกเงามีการการสะท้อนแสงได้ดี  และมีการหกัเหแสงและกระจายแสง
น้อย ส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิบริเวณจุดโฟกัส และลักษณะของจานพาราโบลาสามารถสะท้อนรังสีไปที่จุด
โฟกัสได้ทุกทิศทาง(Abdelkader Dendane . 2007) ท าให้อุณหภูมิของหม้อต้มสงูขึน้ สามารถกลัน่น า้ที่ได้มาก
ขึน้และเป็นต้นแบบในการพฒันาเคร่ืองกลัน่น า้ทะเลพลงังานแสงอาทิตย์ต่อไป 
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การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองกลั่นน า้ทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้จานรับแสงแบบ
พาราโบลา ใช้กระจกเงาเป็นวตัถสุะท้อนแสง หาต าแหน่งจดุโฟกสัได้จาก 

                                      𝐹       =     
𝐷2

16𝑦
  

โดยที่ F คือ ระยะความยาวโฟกัส D คือ ระยะเส้นผ่านศูนย์กลางของจาน และ  y คือ ระยะความลึก
ของก้นจานถึงขอบปากจาน ทดสอบประสิทธิภาพการกลัน่น า้จากการหาค่าร้อยละของปริมาณน า้กลัน่ท่ีได้ และ
วัดอุณหภูมิที่หม้อต้มบริเวณจุดโฟกัส อุณหภูมิน า้ทะเลภายในหม้อต้ม อุณหภูมิบริเวณจานรับแสง อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อม ปริมาณน า้ที่กลัน่ได้ ทุก 1 ชัว่โมง ระหว่างเวลา 10.00 น. - 14:00 น. และวดัปริมาณน า้ทะเลที่
เหลือในหม้อต้ม ตรวจสอบคุณภาพของน า้กลัน่ที่ได้จากการวดัค่าความเค็ม ค่า pH และค่าสารเจือปน (Total 

Dissolved Solids : TDS)  ของน า้ทะเลที่น ามากลัน่มีปริมาณ 30% , 50% และ 70% ของหม้อต้มหรือ 900 ml  
1,500 ml  และ 2,100ml โดยใช้เคร่ืองมือวัดคือ  PH  meter  ที่มีช่วงการวัด : 0.0 – 14.0 pH ความละเอียด : 
0.01 pH และความแม่นย า  ± 0.1 pH เคร่ืองมือวัดค่าน า้ EC&TDS METER ที่วัดค่า TDS : 0 – 9999 ppm 
ความถกูต้อง  ±  2%  และ Thermometer Infrared รุ่น  : GM320 ช่วงการวดั -50 – 400 OC ความแม่นย าในการ
วดั  ± 1.5 % ความละเอียด 0.1 OC 

 
อุปกรณ์วธิีการวิจัย 

การวิจยัเคร่ืองกลัน่น า้ทะเลด้วยพลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา เป็นวิธีการกลัน่แบบ
ขัน้ตอนเดียว โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั ดงันี ้

1. ออกแบบและสร้างเคร่ืองกลัน่น า้ทะเลพลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา โดยมีลกัษณะ
โครงสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างดงัภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ประกอบด้วยฐานและโครงสร้างส่วนบนซึง่เป็น
เหล็กกล่องขนาด 3.8 เซนติเมตร รองรับจานพาราโบลาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร ติดตัง้กระจกเงา
ขนาด 3 x 3 เซนติเมตร ท าหน้าที่สะท้อนแสงไปยงัจุดโฟกัสสูงจากก้นจาน 59 เซนติเมตรที่ติดตัง้หม้อต้มน า้ส
เเตนเลส ความจุ 3 ลิตร ยึดโครงสร้างเหล็กท่อขนาด 1.5 นิว้ ด้านบนของหม้อต้มน า้ติดตัง้ท่อPVC ส าหรับให้ไอ
น า้ผ่านสู่เคร่ืองควบแน่นซึ่งใช้กระบอกน า้พลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร  ความสูง 26 
เซนติเมตร เมื่อไอน า้เกิดการควบแน่นและกลัน่ตวัเป็นหยดน า้ไหลลงสู่ภาชนะเก็บน า้กลัน่ด้านล่าง 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพเคร่ืองกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา 



 
การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  
 

412 
 

 
 

ภาพที่ 2 เคร่ืองกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา 
 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่ มีวิธีการทดลองตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ติ ดตั ง้ เ ค ร่ื อ งกลั่ นน า้ ทะ เล  ณ ต าแหน่ งละติ จูดที่  8 ° 27'31.644"N ลองจิ จูด
ที9่9°51'49.41612"E   

2.2 ตรวจสอบคณุภาพน า้ทะเลโดยการวดัค่าความเค็ม ค่า pH และค่า TDS  
2.3 บรรจุน า้ทะเลลงในหม้อต้มที่ปริมาณ 30% ของหม้อต้ม หรือเท่ากับน า้ทะเลปริมาณ    

900 ml.  วางรับแสงอาทิตย์ เวลา 10.00 – 14.00 น.  
 2.4 จดบันทึกค่าของอุณหภูมิที่หม้อต้มบริเวณจุดโฟกัส อุณหภูมิน า้ทะเลภายในหม้อต้ม 

อณุหภมูิบริเวณจานรับแสง อณุหภมูิสภาพแวดล้อม ปริมาณน า้ที่กลัน่ได้ ทกุ 1 ชัว่โมง และวดัปริมาณน า้ทะเลที่
เหลือในหม้อต้ม 

2.5 น าน า้ที่ได้จากการกลัน่ไปทดสอบค่าความเค็ม ค่า pH และค่า TDS 
2.6 ท าการทดลองซ า้ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตามขัน้ตอนท่ี 2.2 – 2.5  
2.7 เปล่ียนปริมาณน า้ทะเลเป็น 50% และ 70% ของหม้อต้ม และทดลองตามข้อที่ 2.2 – 2.5  

 3. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 
 

ผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองเคร่ืองกลั่นน า้พลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา  เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองกลัน่และคณุภาพของน า้กลัน่ท่ีได้ ได้ผลการวิจยัดงันี ้
1. ผลการทดลองเคร่ืองกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลาโดยใช้ปริมาณน า้ทะเล 30 % 
ของหม้อต้ม หรือ 900 มิลลิลิตร ในวนัที ่7มกราคม 2564 – 9 มกราคม 2564   
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ภาพที่ 3  กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง อณุหภมูิ เวลา และปริมาณน า้ทีก่ลัน่ได้โดยเฉล่ีย เมื่อใช้น า้ทะเล

ปริมาณ 30% ของหม้อต้มหรือ ปริมาณ 900 ml 
 

 ผลการทดลองกลัน่น า้ทะเลปริมาณ  30 % ของหม้อต้ม หรือ 900 ml  โดยท าการทดลอง 3 ครัง้ พบว่า 
ค่าอุณหภูมิเฉล่ียของน า้ทะเลในหม้อต้มสูงสุด 98.5 o C  และปริมาณน า้ทะเลที่กลั่นได้ รวม 206 ml  
ประสิทธิภาพการกลัน่น า้สะสมเฉล่ีย เท่ากบั 22.19 % 

2. ผลการทดลองเคร่ืองกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลาโดยใช้ปริมาณน า้ทะเล 
50 % ของหม้อต้ม หรือ 1,500 มิลลิลิตร ในวนัท่ี 10 มกราคม 2564 – 12 มกราคม 2564 

 
 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง อณุหภมูิ เวลา และปริมาณน า้ทีก่ลัน่ได้โดยเฉล่ีย เมื่อใช้น า้ทะเล

ปริมาณ 50% ของหม้อต้มหรือ ปริมาณ 1500 ml 
 

ผลการทดลองกลัน่น า้ทะเลปริมาณ  50 % ของหม้อต้ม หรือ 1500 ml  พบว่าค่าอุณหภูมิเฉล่ียของน า้
ทะเลในหม้อต้มสูงสดุ 94.77 o C  และปริมาณน า้ทะเลที่กลัน่ได้ รวม 167 ml  ประสิทธิภาพการกลั่นน า้สะสม
เฉล่ีย เท่ากบั 11.13 % 
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3. ผลการทดลองเคร่ืองกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลาโดยใช้ปริมาณน า้ทะเล 70 % ของ
หม้อต้ม หรือ 2,100 มิลลิลิตร ในวนัที ่13 มกราคม 2564 – 15 มกราคม 2564 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง อณุหภมูิ เวลา และปริมาณน า้ทีก่ลัน่ได้โดยเฉล่ีย เมื่อใช้น า้ทะเล
ปริมาณ 70 % ของหม้อต้มหรือ ปริมาณ 2,100  ml 

 
ผลการทดลองกลัน่น า้ทะเลปริมาณ  70 % ของหม้อต้ม หรือ 2100 ml  พบว่าค่าอุณหภูมิเฉล่ียของน า้

ทะเลในหม้อต้มสูงสดุ 98.43 o C  และปริมาณน า้ทะเลที่กลัน่ได้ รวม 120 ml  ประสิทธิภาพการกลั่นน า้สะสม
เฉล่ีย เท่ากบั 5.71 %   

จากภาพที่ 3 , 4 และ 5 เป็นการทดลองโดยใช้ปริมาณน า้ทะเล 30 % , 50% และ 70% ตามล าดับ  
พบว่า เมื่ออุณหภูมิบริเวณจุดโฟกัสสงูกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อม เฉล่ีย  50.15 o C     เมื่ออุณหภูมิบริเวณจุด
โฟกัสสงูขึน้อุณหภูมิน า้ทะเลจะสงูขึน้ตามไปด้วย  ซึ่งการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิส่งผลต่อปริมาณน า้ที่กลั่   นได้ ท า
ให้น า้ที่กลัน่ได้มีปริมาณเพิ่มขึน้ ปริมาณน า้ที่กลัน่ได้มากที่สดุอยู่ในช่วง 12.00 - 13.00 น ซึ่งเป็นช่วงที่พลงังาน
ความร้อนสะสมในหม้อต้มมีค่ามากท าให้อณุหภมูิหม้อต้มเพิ่มสงูขึน้ ปริมาณน า้ที่กลัน่ได้สงูขึน้ตามไปด้วย 

 
 
ภาพที่ 6 กราฟแสดง ความสมัพนัธ์ระหว่างอณุหภมูิ และปริมาณน า้ทะเลท่ีใช้กลัน่ และปริมาณน า้ที่กลัน่ได้ 
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ผลการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของอณุหภมูิ ปริมาณน า้ที่ใช้กลัน่ ปริมาณน า้ที่กลัน่ได้ 

จากภาพที่ 6 ปริมาณน า้ทะเลในหม้อต้มเพิ่มขึน้ประสิทธิภาพการกลัน่น า้ สะสมจะลดลง ปริมาณน า้
ทะเลที่ 30% กลัน่น า้ได้เฉล่ียที่ 206 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการกลัน่น า้เฉล่ียอยู่ที่ 22.19% ปริมาณน า้ทะเลที่ 
50% กลัน่น า้ได้เฉล่ียที่ 167 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการกลัน่น า้อยู่ที่ 11.13% ปริมาณน า้ทะเลที่ 70% กลัน่น า้
ได้เฉล่ียที่ 120 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการกลัน่น า้อยู่ที่ 5.71% ซึง่สรุปได้ว่าปริมาณน า้ทะเลในหม้อต้มที่เพิ่มขึน้
มีผลท าให้ต้องใช้พลงังานความร้อนในการท าให้น า้ทะเลในหม้อต้มระเหยสงูขึน้จึงมีประสิทธิภาพในการกลัน่น า้
ทะเลลดลง 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน า้ทะเลที่น ามากลัน่และคุณภาพน า้กลั่นที่ได้ โดยวดัค่า pH  ค่าความเค็ม 
และค่าสารเจือปน(TDS) แสดงดงัตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพน า้ทะเลที่ปริมาณน า้ทะเล 900 ml 1,500ml และ2,100ml 

ปริมาณน า้ทีใ่ช้
กลัน่ 

ค่าคณุภาพน า้เฉล่ีย 
เกณฑ์คณุภาพ

น า้ ค่า pH น า้
ทะเล 

ค่าความเคม็น า้ทะเล 
(ppm) 

ค่าTDS น า้ทะเล 
(ppm) 

900 ml 7.72 35,800 4,073 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1,500 ml 7.75 35,766 4,073 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2,100 ml 7.75 35,800 4,073 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพน า้ที่กลัน่ได้ทีใ่ช้ปริมาณน า้ทะเล 900 ml 1,500 ml และ2,100 ml 

ปริมาณน า้ทีใ่ช้
กลัน่ 

ค่าคณุภาพน า้เฉล่ีย 
เกณฑ์คณุภาพ

น า้ ค่า PH น า้ทะเล 
ค่าความเคม็น า้
ทะเล (ppm) 

ค่าTDS น า้ทะเล 
(ppm) 

900ml 6.68 35.33 59.67 ผ่านเกณฑ์ 

1,500ml 6.94 38.33 65.33 ผ่านเกณฑ์ 

2,100ml 6.80 88.67 76.68 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 2 น า้ที่กลั่นได้ที่ปริมาณน า้ทะเล 900 ml 1,500ml และ2,100ml มีคุณภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคณุภาพน า้เพื่อการบริโภคในประเทศไทยและมาตรฐานคณุภาพน า้เพื่อการบริโภคโดยองค์การอนามยั
โลก  ซึง่ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานค่า pH เท่ากบั 6.5 – 9  ค่า TDS  ไม่เกิน 1000 ppm  โดยน า้ที่กลัน่ได้มีค่าความ
เป็น กรด-เบสเฉล่ียอยู่ที่  pH 6.68, 6.94 และ 6.80 มีค่าความเค็มเฉล่ียอยู่ที่ 35.33 ppm , 38.33 ppm และ 
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88.67 ppm มีค่าสารละลายทัง้หมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) เฉล่ียอยู่ที่ 59.67 ppm , 65.33 ppm และ
76.68 ppm ตามล าดบั ดงันัน้น า้ที่กลัน่ได้อยู่ในช่วงของน า้ที่สามารถอปุโภคบริโภคได้  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการทดลอง 
1. เคร่ืองกลั่นน า้ทะเลพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 

เมตร ความลึก 24 เซนติเมตร ผิวด้านบนของจานรับแสงใช้กระจกเงาขนาด 3 x 3 เซนติเมตร ท าให้กระจกเรียง
ต่อกัน จุดโฟกัสอยู่ที่ต าแหน่ง 59 เซนติเมตร จากก้นจาน และติดตัง้ที่มีภาชนะใส่น า้ทะเลขนาด 3000 มิลลิลิตร 
เมื่อน า้ทะเลได้รับพลงังานความร้อนจะเกิดการระเหยกลายเป็นไอ   ท าให้ไอน า้เกิดกระบวนการควบแน่น และ
เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวไหลลงภาชนะเก็บน า้ที่กลัน่ได้ 

2. ผลทดสอบประสิทธ์ิภาพของเคร่ืองกลั่นน า้ทะเลพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสงพาราโบลา 
พบว่า เคร่ืองกลัน่มีอุณหภูมิที่จดุโฟกสัสงูกว่าอณุหภูมิสภาพแวดล้อม 40 QC - 62 QC หรืออุณหภูมิสงูกว่าเฉล่ีย 
50.15 QC  ท าให้อุณหภูมิของน า้ทะเลในหม้อต้มซึ่งติดตัง้บริเวณจุดโฟกัสสูงขึน้ ส่งผลต่อปริมาณน า้ที่กลัน่ได้   
ปริมาณน า้ที่กลั่นได้มากที่สุดจะอยู่ที่ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. ประสิทธิภาพการกลั่นน า้สะสมเฉล่ียของ
ปริมาณน า้ทะเล 30% 50% และ 70%  มีค่าเท่ากบั  22.19 %  11.13 % และ 5.71% จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณน า้
ทะเลในหม้อต้มเพิ่มขึน้ประสิทธิภาพการกลัน่จะลดลงเนื่องจากปริมาณน า้ทะเลเพิ่มจะท าให้การดูดกลืนความ
ร้อนในรูปแบบของความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปล่ียนสถานะมากขึน้ส่งผลให้อุณหภูมิของน า้ลดลง ท าให้การ
ระเหยลดลง ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีการระเหยที่ว่าอณุหภมูิของน า้เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการระเหย หากอณุหภมูิสงู 
ของเหลวจะระเหยได้มาก  หากอุณหภูมิต ่าของเหลวจะระเหยได้น้อย   สอดคล้องกับงานวิจยัของประดิษฐ์  ลิม
สมัพนัธ์เจริญ(ประดิษฐ์  ลิมสมัพนัธ์เจริญ, 2562, น.59)และงานวิจยัของจารุวฒัน์  เจริญจิตและคณะ(จารุวฒัน์  
เจริญจิตและคณะ,2011, น.265) 

3. การทดสอบคุณภาพน า้กลั่นที่ได้จากการกลั่นด้วยเคร่ืองกลั่นน า้พลังงานแสงอาทิตย์จากจานรวม
แสงพาราโบลา คณุภาพน า้ที่ได้จากการกลัน่โดยมีปริมาณน า้ที่ใช้กลัน่ 30% , 50% และ 70% ของหม้อต้ม มีค่า
ความเป็น pH เฉล่ียอยู่ที่  6.68 , 6.94 และ 6.80 ตามล าดบั มีค่าความเค็มเฉล่ียอยู่ที่  35.33 ppm , 38.33 ppm 
และ 88.67ppm ตามล าดบั มีค่า TDS อยู่ที่ 59.67 ppm , 65.33 ppm และ76.67 ppm ตามล าดบั ซึ่งน า้ที่กลัน่
ได้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานคณุภาพน า้เพื่อการบริโภคในประเทศไทยและมาตรฐานคณุภาพน า้เพื่อการบริโภค
โดยองค์การอนามยัโลก (กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2552.)  
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการทดสอบพบว่าปริมาณน า้ทะเลในหม้อต้ม เพิ่มขึน้ ประสิทธิภาพการกลัน่น า้จะลดลงจึงควร
ปรับขนาดภาชนะหม้อต้มให้มีพืน้ท่ีผิวในการระเหยมากขึน้ก็อาจท าให้ได้ผลผลิตน า้กลัน่ที่สงูขึน้ 

2. สามารถน างานวิจัยนีไ้ปศึกษาการกลั่นน า้ จากแหล่งน า้ปนเปือ้นอื่นๆ และศึกษาพัฒนาปรับปรุง
อปุกรณ์ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลัน่น า้ให้ได้มากขึน้ต่อไป 

3. ศึกษาขนาดของจานรับแสงเพื่อให้ได้อุณภูมิที่สูงขึน้ และติดตัง้ระบบติดตามดวงอาทิตย์เพื่อให้
สามารถกลัน่น า้ได้ปริมาณที่มากขึน้ 
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บทคดัย่อ    

งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมดของสาร
สกัดมะหวด โดยเลือกผลมะหวดที่มีสีม่วงแดงเฉือนเอาส่วนที่เป็นเนือ้ น ามาอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
จนกระทัง่ได้น า้หนกัคงที่ จากนัน้น ามาสกดัด้วยเอทานอลความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์  ใช้เวลาในการสกดัที่ 3  6 
และ 12 ชัว่โมง น าสารสกัดหยาบที่ได้ไปหา     ร้อยละผลผลิต ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละผลผลิตของการสกัด
เท่ากับ 4.752, 5.652 และ 5.654 ตามล าดับ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของมะหวดด้วยวิธี DPPH มีค่าเท่ากับ 

896.40±3.57, 975.08±4.86 และ 988.33 ±2.34 mg TEAC/g extract วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดด้วย

วิธี Folin-Ciocalteu มีค่าเท่ากับ 688.4±0.15, 743.3±0.15 และ560.0±0.17 mg GAE/L ตามล าดับ จาก
การศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า มะหวดมีศกัยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ทางอาหารและยาต่อไปในอนาคตได้ 

 
ค าส าคัญ: มะหวด; อนมุลูอิสระ; สารประกอบฟีนอลิก 
 

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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บทน า  
อนมุลูอิสระ (Free radical) เป็นส่ิงที่เกิดขึน้ในร่างกายเป็นปกติ และร่างกายจะมีการก าจดัอนมุลูอิสระ

เหล่านีอ้อกไปทางเอนไซม์และสารต้านอนุมลูอิสระต่าง ๆ การไม่สมดุลกันระหว่างการเกิดและการต้านอนุมูล
อิสระจะส่งผลเสียต่อสขุภาพ (อธิป สกลุเผือก, 2559) โมเลกลุ ที่ไม่เสถียรและมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
เคมีในลกัษณะที่เป็นปฏิกิริยาลกูโซ่ และสามารถเข้าท าปฏิกิริยากบัสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างได้ในทนัที
ที่ถกูสร้างขึน้ ท าให้เกิดความเสียหายกบัเซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น การเปล่ียนสภาพโปรตีนและไขมนัของ
เยื่อหุ้มเซลล์ จนท าให้การท างานของเอนไซม์หรือโปรตีนเหล่านัน้เกิดความผิดปกติ (ณพฐัอร บวัฉุน และสรีุพร 
คู่คิด, 2562) เป็นปัจจัยเส่ียง ที่น าไปสู่การเกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว และ
โรคมะเร็ง (Cancer) โดย โรคเหล่านีเ้ป็นสาเหตสุ าคญัของการเสียชีวิต (กิตติพฒัน์ โสภิตธรรมคณุ และปานทิพย์ 
รัตนศิลป์กัลชาญ, 2560) สารต้านอนุมูลอิสระจะพบได้ทั่วไปในผักและผลไม้ที่เป็นส่วนส าคัญของอาหารของ
มนุษย์  ซึง่ในปัจจุบนัมนษุย์ได้รู้จกัพืชผกัและผลไม้ และน ามาใช้ประโยชน์ในการน าใช้เป็นแหล่งส าคญัของสาร
ต้านอนุมลูอิสระจ านวนมาก เช่น ฟลาโว-นอยด์ และสารประกอบฟีนอลิกหลายชนิด ที่มีคุณสมบตัิในการรักษา
สมดุลรีดอกซ์ทางสรีรวิทยาที่ร่างกายเกิดความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาในร่างกาย (Álvarez et al., 2016) 
สารประกอบ       ฟีนอลิกประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติกที่มีหมู่ไฮดรอกซิล กรดอินทรีย์ และน า้ตาลอะซิเลต        
ฟีนอลิกเหล่านีม้ีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระสงูซึง่ป้องกนัการก่อตวัของอนมุลูอิสระ (Suleria, et al., 2020)  

มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh) อยู่ในวงศ์ Sapindaceae เป็นไม้  ยืนต้นขนาด
เล็กสามารถพบได้ ทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน พบได้ในป่าโปร่ง บริเวณทุ่งนาหรือสวน 
ส่วนของใบอ่อนและผลชาวบ้านจะน าไปบริโภค ในต ารายาโบราณ รากสามารถขบัพยาธิ รักษาโรคผิวหนงัผ่ืนคนั 
ผลช่วยสมานแผล แก้ท้องร่วง แก้ไข้รากสาด เป็นต้น ผลสกุของมะหวดที่มีสีม่วงแดงมีสารส าคญักลุ่มแอนโทไซ
ยานิน (Anthocyanin) และนอกจากนีย้ังอาจพบสารกลุ่มโพลีฟีนอลอื่น ๆ ร่วมด้วย (วิชนี มัธยม และคณะ, 
2563) 
 จากข้อมลูการวิจยัพบว่า สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกนัน้มีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระท่ีดี       ในปัจจบุนัจึงมี
การน าสารประกอบกลุ่มนีม้าประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางอย่างแพร่หลาย โดยผู้ เขียน
มีความคาดหวงัวา่เนือ้หาส่วนนีจ้ะเป็นประโยชน์กบันกัวจิยั นกัศกึษา ผู้สนใจที่จะเร่ิมศกึษาถึงคณุสมบตัิทางเคมี
ที่ได้จากสารสกดัมะหวด เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการพฒันาต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง การทดลองในครัง้นีใ้ช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ดังนี ้ เคร่ือง  ยูวี-วิสิ

เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-visible spectrophotometer) บริษัท Perkin elmer รุ่น Lamda 12 เคร่ืองระเหย
สุญญากาศ (Rotary evaporator) ยี่ห้อ Buchi รุ่น R-124  ส่วนสารเคมี  ที่ใช้ในการทดลองคือสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) โทลอกซ์ (Trolox) จากบริษัท Sigma-aldrich, โฟลิน (Folin-Ciocalteau) 
จากบริษัท Merck DPPH จากบริษัท Sigma Chemical สารเคมีอื่น ๆ และตัวท าละลายที่ใช้เป็นเกรดส าหรับ
วิเคราะห์ 
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การเตรียมวัตถุดิบในการสกัดสารสกัดหยาบมะหวด 
เลือกผลมะหวดที่มีสีม่วงแดงมาล้างน า้ให้สะอาดผึ่งให้แห้ง น ามาแยกเนือ้และเมล็ด จากนัน้น าเฉพาะ

ส่วนเนือ้มาอบท่ีอุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส จนได้น า้หนกัคงที่  ชัง่มะหวดที่ผ่านการอบแล้ว 10 กรัม แล้วเติม เอ
ทานอลความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร น าไปสกัดด้วยเคร่ืองเขย่าที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3  
6 และ 12 ชั่วโมง จากนัน้กรองสารละลายแล้วน าไปสกัดอีกครัง้ (ท าการสกัด 3 ซ า้) สารละลายที่กรองได้ไป
ระเหยด้วยเคร่ืองระเหยสญุญากาศ (Rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบชัน้เอทานอล (Ethanol extract) 
แล้วชัง่น า้หนกัสารสกดัหยาบท่ีได้น าไปค านวณหาร้อยละของสารสกดัโดยใช้สตูรดงันี ้

 
   ร้อยละผลผลิตของการสกดั     =           น า้หนกัสารทีส่กดัได้ (กรัม)              x 100  
                                                     ปริมาณเนือ้มะหวดที่ใช้ในการสกดั (กรัม)  
 
การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  

อนุมลูอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) DPPH คืออนุมลูอิสระ ที่มีความเสถียร (Stable 
free radical) เป็นสารที่นิยมน าไปใช้เป็นตัวชีว้ัดความสามารถในการต้าน     อนุมูลอิสระของสารที่สนใจใช้
หลกัการของ DPPH• ในรูปของอนมุลูอิสระท่ีอยู่ในสารละลายจะมี           สีม่วงเข้มและดูดกลืนคลื่นแสงที่ความ
ยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร การสูญเสียอิเล็กตรอนอิสระให้กับโมเลกุลอื่น โดยมีตัวรับอิเล็กตรอน คือ สารต้าน
อนุมูลอิสระหรือสารสกัด จะเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยู่ในรูปออกซิไดซ์ (DPPH) ซึ่งการลดลงของอนุมูลอิสระ
ดังกล่าวจะสังเกตได้จากการจางลงของสีม่วงในสารละลายสามารถวัดการค่าการดูดกลืนคล่ืนแสงที่ลดลงที่
ความยาวคล่ืนท่ี 517    นาโนเมตร การลดลงของ DPPH ที่มีผลมาจากสารต้านอนมุลูอิสระ หรือเป็นตวัชีว้ดัของ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ ( กิตติพฒัน์ โสภิตธรรมคณุ และปานทิพย์ รัตนศิลป์กลัชาญ, 2560 ) 

การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH (ดดัแปลงจาก Xiaowei et al., 2011)   ชัง่ตวัอย่างทัง้ 
3 ช่วง 0.005 กรัม ละลายด้วยเอทานอลแล้วปรับปริมาตรเป็น 5 มิลลิลิตร   ปิเปตสารสกดัมะหวดแต่ละช่วงเวลา
ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลายมาตรฐาน DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร 
เขย่าเพื่อให้สารท าปฏิกิริยากัน เก็บในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที จากนัน้น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คล่ืน 517 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง  UV-vis spectrophotometer แล้วน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณหา
เปอร์เซ็นต์การยบัยัง้อนมุลูอิสระ และค านวณหาค่าความเข้มข้นของสารสกดัมะหวดทีส่ามารถยบัยัง้ DPPH ได้ 
50 เปอร์เซ็นต์ (IC50)  

   % inhibition =   Acontrol -  Asample    × 100  
                                                           Acontrol 
Acontrol = คา่การดดูกลืนแสงของตวัควบคมุ (เอทานอล+DPPH) 
Asample = ค่าการดดูกลืนแสงของตวัอยา่ง (สารสกดัที่ละลายด้วยเอทานอล +DPPH) 
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การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด 
     การทดสอบหาปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดที่มีในตัวอย่างทดสอบด้วยการใช้

สารละลาย Folin-ciocalteu  ท าปฏิกิริยากบัสารมาตรฐานของฟินอลิก (นิยมใช้ Garlic acid เป็นสารมาตรฐาน
ของสารฟีนอลิก) หรือสารทดสอบที่ต้องการหาปริมาณรวมของฟินอลิก จากนัน้จึงเติมโซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) บ่มปฏิกิริยาในที่มืด สารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึน้จากผลของฟีนอลิกที่มีต่อ F-C reagent จะมีสีน า้
เงินเข้ม และดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 760   นาโนเมตร  ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึน้จะใช้เป็นตัวชี ว้ัด

ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ (Kalaycıoğlu & Erim, 2016) 
การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกัด โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method 

(ดดัแปลงจากวิธีของ Fang et al. 2009) โดยน าตวัอย่างทัง้ 3 ช่วงเวลา  ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 
Folin ciocalteu reagent ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนัน้เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาตร 0.8 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน า้กลั่นให้มีปริมาตรรวม 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตัง้ทิง้ไว้ 60 
นาที ที่อุณหภูมิ ห้อง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ื น 760 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง UV-vis 
spectrophotometer ทดลอง 3 ซ า้ สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน Gallic acid กบัค่า
การดูดกลืนแสง เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงที่วดัได้กับกราฟมาตรฐานของสารละลาย Gallic acid  (เตรียม
สารมาตรฐาน Gallic acid ที่ความเข้มข้น 10, 20, 40, 80 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตรในเอทานอล)  

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

 การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระและปริมารสารฟินอลิกทัง้หมดในมะหวด โดยใช้เอทานอลเข้มข้น 80 
เปอร์เซ็นต์ เวลาที่ใช้ในการสกัด คือ 3, 6 และ 12 ชั่วโมง เร่ิมจากศึกษาเปอร์เซ็นต์    ผลผลติที่ได้มีค่าเท่ากับ 
4.752  5.652 และ 5.654 ตามล าดบั (ตารางที่ 1) พบว่าที่เวลา 6 และ 12 ชัว่โมง ให้ผลผลิตร้อยละที่ใกล้เคียง
กนั  
 
ตารางที่ 1  แสดงปริมาณผลผลิตที่ได้ การยบัยัง้อนมุลูอิสระ และปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกดัมะหวด 

 
เมื่อน าสารสกัดมะหวดความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร มาทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 

DPPH พบว่าฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระของสารสกัดมะหวดที่ใช้เวลาในการสกัด 12 ชัว่โมง มีค่ามากที่สดุ รองลงมา
คือที่เวลา 6 และ 3 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 988.33±2.34, 975.08±4.86 และ 896.40±3.57 มิลลิกรัมสมมลูโทลอกซ์

เวลาทีใ่ช้ในการสกดั 
         (ชัว่โมง) 

ปริมาณผลผลิตที่ได้ 
(%) 

ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ 
(mg TEAC/g extract ) 

ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด 
(mgGAE /L) 

3 4.752±0.028 896.40±3.57 688.4±0.15 

6 5.652±0.034 975.08±4.86 743.3±0.15 

12 5.654±0.031 988.33±2.34 560.0±0.17 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

422 

 

ต่อสารสกดั 1 กรัม (mg TEAC/g extract)  ตามล าดบั (ตารางที่ 1) กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
สารละลายมาตรฐานโทลอกซ์กบัเปอร์เซ็นต์การยบัยัง้ (ภาพท่ี 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานโทลอกกบัเปอร์เซ็นตก์ารยบัยัง้ 

 
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดจากสารสกัดมะหวดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ใช้

กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน ได้กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (ภาพที่ 3) ผลการศึกษา
ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดในสารสกัดมะหวด ดงัแสดงตารางที่ 1 พบว่าตวัอย่างสารสกัดมะหวดที่เวลา 3, 6 และ 

12 ชัว่โมง มีปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดเท่ากบั 688.4±0.15, 743.3±0.15 และ 560±0.17 มิลลิกรัมแกลลิกต่อลิตร 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่าสารส าคญัที่พบในผลของมะหวดที่มีสีม่วงแดงชื่อว่า แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins) ซึ่งเป็นเม็ดสีตามธรรมชาติที่มีโครงสร้างของโมเลกุลอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์นอกจากนีย้งัอาจ
พบสารประกอบฟีนอลิกอีกด้วย(วิชนี มธัยม และคณะ, 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแกลลิกกบัคา่การดดูกลืนแสง  
 

ค่า
กา
รด
ดูก
ลืน
แส
งท
ี่ 76

0 n
m 

ความเข้มข้นของกรดแกลลิก (ppm) 

เป
อร์
เซ
็นต
ก์า
รย
บัย
ัง้ 

ความเข้มข้นของสารมาตรฐานโทลอก (ppm) 
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เมื่อเปรียบทียบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะหวดกับปริมาณฟินอลิกทัง้หมด   ที่เวลาในการ
สกัด 6 และ 12 ชั่วโมง ค่าที่ได้ไม่สอดคล้องกับปริมาณฟินอลิกทัง้หมด ท่ีเวลาดังกล่าวฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
เพิ่มขึน้ ส่วนปริมาณฟินอลิกทัง้หมดลดลง อาจเป็นผลเนื่องจากกลไกการต้านอนุมูลอิสระสามารถเกิดได้หลาย
รูปแบบ เช่น แบบฟรีแรดิคลั แบบแรดิคลั-แคตไอออน   จึงควรท าการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระเพิ่มเติม (วิชนี 
มธัยม และคณะ, 2563) ระยะเวลาในการสกัดที่นานอาจท าให้เกิดความร้อนในขัน้ตอนการสกัด ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยัที่ว่าอุณหภูมิและระยะเวลามีผลต่อปริมาณและประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ (ขวญัจิตต์ 
อนกุลูวฒันา และขนิษฐา ศรีนวล, 2561) 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระและปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดในมะหวด โดยใช้เวลา   ในการสกัดที่
เวลา 3, 6 และ 12 ชัว่โมง ให้ร้อยละผลผลิตอยู่ในช่วง 4.752 – 5.654  และมีฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระอยู่ในช่วง 
896 – 988 mg TEAC/g extract ในขณะที่ปริมาณฟินอลิกทัง้หมด อยู่ในช่วง 560 -743.3  mg GAE/L จากการ
วิจยันีเ้วลาในการสกดั 6 ชัว่โมงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการสกัด จากการน าผลของมะหวดที่มีในท้องถิ่น และ
มีการใช้ประโยชน์น้อยมาศึกษาเพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับสารต้านอนุมลูอิสระที่มีในธรรมชาติ เพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการ ใช้ประโยชน์ทางอาหารและยาตลอดจนสามารถส่งเสริมให้เกิดการปลกูเพื่อขยายพันธุ์พืชและ
อนรัุกษ์  
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ผลของอนุภาคนาโนต่อค่าก าลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรัง 
Effect of Nanoparticles on Compressive Strength of Laterite Brick 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อนุภาคนา
โนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คต่อค่าก าลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกรังขนาด 4.0×16.0× 4.0  
เซนติเมตร ซึง่อิฐดินลกูรังผสมอนภุาคนาโนมีความหนาแน่นใกล้เคียงกนัโดยมีค่า 1.68, 1.70 และ 1.72 กิโลกรัม
ต่อลกูบาศก์เซนติเมตร ตามล าดบั ผลการศึกษาพบว่า อิฐดินลกูรังผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อิฐ
ดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คมีค่าก าลังรับแรงอัด
เท่ากับ 36.11  44.08  และ 54.7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดับ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าอิฐดินลูกรังผสม
อนภุาคนาโนมีค่าก าลงัรับแรงอดัสงูกว่าค่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช. 602/2547)  

 
ค าส าคัญ: อิฐดินลกูรัง; อนภุาคนาโน; ก าลงัรับแรงอดั 

 
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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บทน า 
อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างพืน้ฐานส าหรับการก่อสร้างทั่วไป ซึ่งอิฐธรรมดาทั่วไปผลิตจากส่วนผสมของดิน

เหนียว ทราย แกลบ และน า้ นวดให้เข้ากันเป็นเนือ้เดียวแล้วน าไปอัดใส่ลงในแบบพิมพ์ หลังจากนัน้น าเข้า
เตาเผา ในขณะที่อิฐพิเศษอื่นๆ  เช่น อิฐประดับจะผสมหินเกร็ดจะผสมสารหรือวัสดุพิเศษเพิ่ม เพื่อการใช้งาน
เฉพาะด้าน นอกจากนีอ้ิฐพิเศษบางประเภทอาจใช้กรรมวิธีการอัดเข้าแบบพิมพ์ด้วยแรงกดสูง เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในด้านการป้องกันความร้อนและทนความชืน้ได้สงู  ปัจจุบันมีผู้ วิจัยคิดค้นการผลิตอิฐจากวสัดุ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์กรธรรมชาติ เช่น การน าวสัดุเหลือทิง้มาผสมกับอิฐ
บล็อกประสานเพื่อพัฒนาเป็นผนงัรับแรง (เพ็ญชาย เวียงใต้, 2561) การน าเส้นใยฟางข้าวเหลือทิง้ไปปรับปรุง
คุณภาพอิฐมอญ (ณัฐพงศ์ จนัทร์เพ็ชร์, 2561)   การน าเศษแก้วและเถ้าลอยต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
เชิงกลของอิฐก่อสร้าง (ทศพล ช ่าชอง 2561, น. 13 - 15) การศกึษาคณุสมบตัิของอิฐดินเหนียวมวลเบาผสมเถ้า
ลอยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (พฒุิพทัธ์ ราชค า และ ธีรวฒัน์ สินศิริ, 2559) การน าโฟมอีพีเอสมาใช้ในการเพิ่ม
ศกัยภาพของแผ่นคอนกรีตมวลเบา (สกุัญญา ห่อช่วย, 2559, น. 2-24) และ การน าเถ้าปาล์มน า้มันมาแทนที่
ปนูซีเมนต์บางส่วน และน ากะลาปาล์มน า้มนัมาแทนที่ดินลกูรัง (จรูญ เจริญเนตรกุล, 2557, น. 103 -112)  เป็น
ต้น 

ปัจจุบันยังพบว่ามีการน าอนุภาคนาคนาโนมาช่วยยืดอายุการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลด
ต้นทนุในการผลิตกนัอย่างแพร่หลายเนื่องจากอนภุาคนาโนมีคณุสมบตัทิี่ต่างจากวสัดทุัว่ไป เช่น อนภุาคนาโนไท
ทาเนียมไดออกไซด์ในธรรมชาติมีลกัษณะของแข็งสีขาว ไม่ละลายน า้ และสามารถดูดกลืนแสงความยาวคล่ืน
ช่วงอลัตราไวโอเลตได้ดี และอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ มีลกัษณะเป็นผงสีขาวและไม่ละลายน า้นัน้มีค่าความจุ
ความร้อนสงูและการน าความร้อนสงู แต่การขยายตวัทางความร้อนต ่า ในขณะที่อนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค
เป็นผงอนุภาคสีด า ขนาดเล็ก เบาและแขวนลอยได้ในอากาศ ไม่มีกล่ิน ไม่ละลายน า้  และมีความคงตวัสงู แต่
อาจจะลกุติดไฟได้ง่ายซึง่ในภาคอตุสาหกรรมมีการศกึษาผลของอนภุาคนาโนคาร์บอนแบล็คต่อสมบตัิการคงรูป
และสมบตัิเชิงกลของยาง 
 ดงันัน้ คณะผู้วิจยัจึงมีความสนใจทีจ่ะน าอนภุาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ 
และอนุภาคนาโนอคาร์บอนแบล็คมาผสมกับอิฐดินลูกรังเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ     ความเป็นไปได้ในการเพิ่ม
คณุสมบตัิด้านการทนต่อการรับแรงอดัของอิฐดินลกูรัง 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
วัสดอุุปกรณ์ 

วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้การศกึษาวจิยั ประกอบด้วย 
1. ดินลกูรัง 
2. โฟมป่ันละเอียด 
3. แกลบบดละเอียด 
4. อนภุาคนาโนไทเทเนียมไออกไซด์  
5. อนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์  
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6. อนภุาคนาโนคารืบอนแบล็ค 
7. แบบพิมพ์เหล็ก ขนาด 4.0x16.0x4.0 เซนติเมตร   

 
ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 

1. การเตรียมส่วนผสมและการขึน้รูปอิฐ 
        1.1  น าดินลูกรังไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 1 วัน แล้วน าดินลูกรังที่แห้งแล้วไปร่อนให้
ละเอียด 
        1.2  น าโฟมและแกลบไปป่ันในเคร่ืองป่ันให้ละเอียด 

1.3 เตรียมน า้สะอาดและอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ 
         1.4 น าส่วนผสมที่ได้ไปบรรจลุงในแม่พิมพ์เหล็กขนาด   4.0×16.0×4.0 เซนติเมตร 
    2. การวิเคราะห์คณุสมบตัิทางกายภาพ สมบตัิทางความร้อนและสมบตัิเชิงกล 
        2.1 น าอิฐดินลกูรังที่ขึน้รูปเรียบร้อยแล้วไปตากแดดเป็นเวลา 1 วนั แล้ว น าไปอบในเตาอบ ที่
อณุหภมูิ  105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชัว่โมง   
       2.2 น าอิฐดินลกูรังไปชัง่น า้หนกั  บนัทึกน า้หนกัอิฐดินลกูรังก่อนอบ 

2.3 น าอิฐดินลกูรังไปอบที่อุณหภูมิ 105  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24  ชัว่โมง  แล้วน าไปชั่ง
น า้หนกั  บนัทึกน า้หนกัอิฐหลงัอบ 
         2.4 ค านวณหาความหนาแน่นและร้อยละปริมาณความชืน้ของอิฐ 
        2.5 การทดสอบก าลงัรับแรงอดัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน 602/2547 
  

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าก าลังรับแรงอัดของอิฐดินลูกและอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนขนาด 

4.0×16.0 ×4.0 เซนติเมตร  ซึง่อิฐดินลกูรังหนึ่งก้อนประกอบด้วยดินลกูรังละเอียดปริมาณ 500 กรัม โฟมป่ันละ
เอียด 1.70  กรัม แกลบบดละเอียด 0.85 กรัม และน า้สะอาด 50 มิลลิลิตร ในขณะที่อิฐดินลกูรังผสมอนุภาคนา
โนจะเจืออนุภาคนาโนผสมอนุภาคนาโนไทเนียมไดออกไซด์ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์  และอนุภาคนาโน
คาร์บอนแบล็ค 700 มิลลิกรัม ทัง้นีอ้ิฐดินลกูรังผสมอนุภาคนาโนมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันโดยมีค่า 1.70 ± 
0.20  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และก่อนท าการทดสอบก าลังรับแรงอัดจะน าอิฐไปอบที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง  ผลการทดสอบค่าก าลังรับแรงอดัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.
602/2547) พบว่า อิฐดินลกูรัง   อิฐดินลกูรังผสมอนภุาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อิฐดินลกูรังผสมอนภุาค นา
โนซิงค์ออกไซด์และอิฐดินลกูรังผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คมีค่าก าลงัรับแรงอดัเฉล่ีย เท่ากับ   32.40±0.91  
40.63±0.92   41.43±0.92  และ 44.08±0.92 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดบั  ดงัแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  ความหนาแน่นและก าลงัรับแรงอดัของอิฐดินลกูรังและอิฐดินลกูรังผสมอนภุาคนาโน 
ชนิดของอฐิ ความหนาแน่น 

(กรัมต่อลกูบาศก์เซนติเมตร) 
ก าลงัรับแรงอดั 

(กิโลกรัมต่อตารางเซนตเิมตร) 
อิฐดินลกูรัง 1.64 32.40±0.91 
อิฐดินลกูรังผสมอนภุาคนาโน 
ไทเทเนียมไดออกไซด ์

1.68 36.11±0.92 

อิฐดินลกูรังผสมอนภุาคนาโน 
ซิงค์ออกไซด ์

1.70 44.08±0.92 

อิฐดินลกูรังผสมอนภุาคนาโน
คาร์บอนแบล็ค 

1.72 54.70±0.91 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนาแน่นและค่าก าลงัรับแรงอดัของอิฐดินลกูรังและอิฐดินลกูรังผสมอนภุาค

นาโน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอิฐดินลูกรังมีความหนาแน่นและค่าก าลังรับแรงอัดต ่ากว่า            อิฐดินลูกรังผสม
อนุภาคนาโน ในขณะที่อิฐดินลกูรังผสมอนุภาคนาโนทัง้สามชนิดมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันและอิฐดินลูกรัง
ผสมอนภุาคนาโนมีค่าก าลงัรับแรงอดัสงูกว่าอิฐดินลกูรัง 

 ทัง้นีเ้ราน่าจะสามารถสรุปได้ว่าอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค อนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนา
โนไทเทเนียมมีผลต่อค่าก าลงัรับแรงอดัของอิฐดินลกูรัง โดยอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คมีผลท าให้อิฐดินลกูรังมี
ค่าก าลังรับแรงอัดมากที่สุด ในขณะที่อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และอนุภภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีค่า
ก าลงัรับแรงอดัใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าอิฐดินลกูรังและอิฐลกูรังผสมผสมอนภุาคนาโนมีค่า
ก าลังรับแรงอัดสูงกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 602/2547) ที่ก าหนดค่ามาตรฐานของก าลังรับ
แรงอัดไว้ที่  25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังนัน้สรุปได้ว่าอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนจากงานวิจัยมี
คณุสมบตัิเทียบเคียงกบัวสัดกุ่อสร้างชนิดอื่นและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
แม้ว่าผลการวิจยัจะแสดงให้เห็นว่าอนภุาคนาโนมีผลต่อค่าก าลงัรับแรงอดัของอิฐดินลกูรัง  แต่อย่างไร

ก็ตามในงานวิจัยนีเ้ป็นเพียงการศึกษาขัน้ต้นถึงความเป็นไปได้ในการน าอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คมาปรับปรุงคุณสมบตัิของอิฐ และงานวิจยันีเ้ป็นการ
เปรียบเทียบผลของอนุภาคนาโนทัง้สามชนิดต่อค่าก าลงัรับแรงอดัของอิฐดินลกูรังเท่านัน้   ทัง้นีใ้นงานวิจยัต่อๆ 
ไป คณะผู้วิจยัจะท าการปรับอตัราส่วนของส่วนผสมของอิฐ ชนิดของส่วนผสม และท าวิเคราะห์สมบตัิทางความ
ร้อน เช่น การน าความร้อนหรือการต้านทานความร้อนของอิฐ เป็นต้น รวมถึงน าผลการวิจยัไปเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัอื่นๆ   
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บทคดัย่อ 

 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารใน
ครัวเรือน โดยการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 216 ครัวเรือน 
และวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Independent Samples 
t-test) โดยการเปรียบเทียบทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมระหว่างกลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหาร ผล
การศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนมีอาหารเหลือจากการรับประทานอาหาร 10% ของอาหารทัง้หมด คิด
เป็นร้อยละ 38.9  โดยมีวิธีหลกัในการจดัการกบัอาหารเหลือ ได้แก่ การเก็บไว้ทานในมือ้อื่น ร้อยละ 46.3 และทิง้
ลงถังขยะร้อยละ 30.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก เมื่อ
ท าการเปรียบเทียบทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อมตามพฤติกรรมการแยกขยะออกเป็น 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มแยกขยะ
อาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหารมีทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมที่คล้ายคลึงกนั กลุ่มแยกขยะอาหารจะมีทศันคติต่อ
ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร โดยมี 3 ปัจจัยมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ได้แก่ การสนบัสนุนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการคดัแยกขยะชุมชน  การเลือกใช้
พลาสติกย่อยสลายได้ส าหรับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิง้ และการสนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ดงันัน้หน่วยงานภาครัฐควรมีการรณรงค์ให้เกิดการตระหนกัรับรู้ถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะช่วยส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการแยกขยะในครัวเรือนมากขึน้  
  
ค าส าคัญ: ขยะอาหาร; ทศันคติ ส่ิงแวดล้อม 
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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 
 

บทน า 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) ได้ระบุว่า ในแต่ละปีปริมาณอาหารของโลกถึง 1.3 พนัล้านตนัต่อ
ปี หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตเพื่อบริโภคถูกปล่อยทิง้ให้สญูเสียหรือกลายเป็น ขยะอาหาร ซึ่งอาหารที่
ถูกทิง้เหล่านัน้สามารถน าไปแจกจ่ายให้คนที่หิวโหยในโลกได้ถึง 1 พนัล้านคน ดงันัน้การลดปริมาณขยะอาหาร
จึงกลายมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลกัในการพฒันาที่ยัง่ยืนของโลก (Sustainable development goals: SDGs) 
โดยองค์การสหประชาชาติได้ตัง้เป้าให้ในปี 2030 ขยะ อาหารที่เกิดจากการจ าหน่ายและการบริโภคทัง้โลกต้อง
ลดลง 50 % โดยจากเป้าหมายเหล่านีจ้ึงน าไปสู่ กรอบแนวความคิดในการลดขยะอาหาร 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
ป้องกัน (Prevention) จัดสรรเพื่อประโยชน์สูงสุด (Optimization) น ามาผลิตเพื่อใช้ใหม่ (Recycle) ก าจัดเพื่อ
เป็นพลงังาน (Recovery) และก าจดั (Disposal) (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, 2562) 

จากแนวความคิดที่ได้กล่าวมานัน้ประเทศไทยจึงได้ตระหนกัถึงการลดขยะอาหารและมีการรณรงค์ลด
การสญูเสียอาหารก่อนที่จะเป็นขยะอย่างแท้จริง ในประเทศไทย โดยข้อมลูจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าใน ปี 
2560 หรือ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัมีค่านิยมที่ว่า “เหลือดีกว่าขาด” ผู้บริโภคยงั
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ขาดการตระหนักรับรู้ต่อผลกระทบของการสร้างขยะอาหารและการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีจึงท าให้เกิดอาหาร
ส่วนเกินเป็นจ านวนมากจนกลายมาเป็นขยะอาหาร แต่มีการน าขยะอาหารเหล่านีไ้ปใช้ประโยชน์หรือสร้างให้
เกิดมลูค่าน้อยมาก เนื่องจากเทศบาลส่วนมากไม่มีการแยกขยะ และในส่วนของกรุงเทพมหานคร สามารถแยก
และรีไซเคิลขยะอาหารได้เพียง 2% เท่านัน้ (ประลอง ด ารงค์ไทย, 2562) รวมถึงในส่วนของภาคครัวเรือนยงัขาด
ความเข้าใจในการแยกขยะให้ถูกวิธีและการตระหนักถึงการแยกขยะและการลดขยะอาหาร จึงได้เร่ิมมีการ
ด าเนินการจัดการขยะอาหารและรณรงค์การแยกขยะและลดการใช้พลาสติกทัง้ความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน แต่การด าเนินการการจัดการขยะอาหารและรณรงค์การแยกขยะเหล่านีเ้ป็นเพียง
จุดเร่ิมต้นเท่านัน้ และมาตรการต่างๆยงัไม่สามารถเข้าถึงในระดับครัวเรือนได้ ในการศึกษานีจ้ึงมุ่งเน้นศึกษา
ทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมการแยกขยะอาหารในครัวเรือนในภาคครัวเรือน และเปรียบเทียบทศันคติ
ต่อส่ิงแวดล้อมระหว่างกลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหารต่อทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อมของภาค
ครัวเรือน เพื่อให้มีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและตระหนกัรับรู้ต่อผลกระทบของการสร้างขยะอาหารและการคดั
แยกขยะของภาคครัวเรือน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการจดัการขยะอาหารหลงัการบริโภคและการแยกขยะในภาคครัวเรือน 

2. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการแยกขยะในภาคครัวเรือน 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาภาคครัวเรือนในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เก่ียวกับพฤติกรรมด้านการแยก
ขยะ และการจดัการขยะอาหารหลงัการบริโภคในภาคครัวเรือน และทศันคติต่อสิ่งแวดล้อม 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 H0 : ผู้แยกขยะอาหารและไม่แยกขยะอาหารมีทศันคติต่อสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกนั  
 H1 : ผู้แยกขยะอาหารและไม่แยกขยะอาหารมีทศันคติต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกนั 
 
 

ข้อมลูประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานะภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
- รายได้ครัวเรือน (บาท/

เดือน) 

การแยกขยะอาหาร
ออกจากขยะทัว่ไป 

- แยก 
- ไม่แยก 

ทศันคติต่อสิง่แวดล้อม 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มประชากรแบบสุ่ม ได้แก่ ครัวเรือนที่พกัอาศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 216 ครัวเรือน รวมระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามใช้เวลาทัง้หมด 2 เดือน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละครัวเรือน ประกอบด้วย เพศ อายุ 
จ านวนผู้อาศยั รายได้ โดยใช้รูปแบบค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการหลังการบริโภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรือน  โดยใช้รูปแบบ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อม โดยจะใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 12 ข้อ โดยการประเมินระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค
มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั ซึง่เป็นข้อความเชิงบวกทัง้หมด ดงันี ้(รัตตินนัท์ ฏิระวณิชย์กลุ และคณะ, 2560) 
 ระดบั 5 หมายถึง  ผู้ตอบมีความเห็นด้วยมากที่สดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง   ผู้ตอบมีความเห็นด้วยมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง  ผู้ตอบมีความเห็นด้วยปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง   ผู้ตอบมีความเห็นด้วยน้อย 
 ระดบั 1 หมายถึง  ผู้ตอบมีความเห็นด้วยน้อยที่สดุ 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเป็นดงันี ้ 
 คะแนนเฉล่ีย   ระดบัความเห็น 
 4.21 - 5.00          มากที่สดุ 
 3.41 - 4.20          มาก 
 2.61 - 3.40          ปานกลาง 
 1.81 - 2.60          น้อย 
 1.00 - 1.80          น้อยที่สดุ 
ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม  
 น าแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูมาค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอล
ฟ่าของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ก าหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 โดย
น าข้อมลูมาวิเคราะห์และค านวนค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม IBM SPSS statistics version 
26.0 (ภสัส์ศา นวนขนาย, 2558) 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) 
ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการเปรียบเทียบทศันคติ
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ต่อส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคระหว่างครัวเรือนที่มีการแยกขยะและไม่มีการแยกขยะ โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ 
สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวั (Independent Samples t-test) 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ครัวเรือน (บาท/
เดือน) จะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นตารางแจกแจง
ความถ่ี แสดงจ านวนและร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 216 
ครัวเรือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเป็น
เพศชาย จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8 ด้านช่วงอายุ พบว่าโดยกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 21-30 ปี จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ60 ปีขึน้ไป จ านวน 37 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 17.1 อาย ุ51-60 จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 อาย ุ41-50 ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 
และ 31-40 ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ ช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.2 ด้านระดบัการศกึษา พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคจบการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี จ านวน 
112 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.0 ระดบั
อนปุริญญา จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ระดบัต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 6.0 และระดบัอื่นๆ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 

จากตารางที่ 1 ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานเอกชน 
ซึง่มีจ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาคือ ข้าราชการ ซึง่มีจ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1 ถดัมา
คือ นกัศกึษา จ านวน 31 ราย ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 27 ราย  อื่นๆ จ านวน 24 ราย แม่บ้าน 20 ราย และ
รับจ้างทัว่ไป จ านวน 7 ราย ซึง่คิดเป็นร้อยละ 14.4, 12.5, 11.1, 9.3 และ3.2 ตามล าดบั 

ด้านรายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,000-
55,000 บาทต่อเดือน จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลองมาคือ มีรายได้ต ่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีรายได้ 55,001-90,000 บาทต่อเดือน จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.6 
มีรายได้ 90,001-125,000 บาทต่อเดือน จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 และมีรายได้มากกว่า125,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 5.6 
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 ตารางที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n=216) ร้อยละ 

เพศ ชาย 73 33.8 

 หญิง 143 66.2 

อาย ุ(ปี) น้อยกวา่ 20  7 3.2 
 21-30 84 38.9 

 31-40 25 11.6 

 41-50 28 13.0 

 51-60 35 16.2 

 60 ปีขึน้ไป 37 17.1 

ระดบัการศกึษา ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 13 6.0 
 อนปุริญญา 16 7.4 

 ปริญญาตรี 112 51.6 

 สงูกวา่ปริญญาตรี 71 33.0 

 อื่นๆ 4 2.0 

อาชีพ ข้าราชการ 37 17.1 
 พนกังานเอกชน 70 32.4 

 รับจ้างทัว่ไป 7 3.2 

 ธุรกิจส่วนตวั 27 12.5 

 นกัศกึษา 31 14.4 

 แม่บ้าน 20 9.3 

 อื่นๆ 24 11.1 

รายได้ครัวเรือน (บาท/เดือน) ต ่ากว่า 20,000 54 25.0 

 20,000-55,000 70 32.4 

 55,001-90,000 38 17.6 

 90,001-125,000 18 8.3 

 มากกวา่ 125,000 36 16.7 

    
พฤติกรรมการจัดการหลังการบริโภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรือน 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มกัจะมีอาหารเหลือจากการรับประทานอาหารในบ้านแต่ละมือ้
คิดเป็น 10% ของอาหารเหลือทัง้หมด ร้อยละ 38.9 มากที่สดุ รองลงมาคือ 20% ของอาหารทัง้หมด ร้อยละ 25.0 
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มีความนิยมในการจดัการอาหารเหลือเหล่านัน้ด้วยวิธีเก็บไว้รับประทานในมือ้อื่น ร้อยละ  46.3 รองลงมาคือ ทิง้
ลงถังขยะ ร้อยละ 30.8 โดยเลือกการก าจดัเศษอาหารเหล่านัน้ด้วยการบรรจุและทิง้ในถุงขยะ (ถุงด า) ร้อยละ  
44.0 รองลงมาคือ ใช้ถงุพลาสติกที่ได้จากร้านค้าร้อยละ 33.6  ในขณะที่มีการเลือกใช้ถงุพลาสติกย่อยสลายได้ ร้อย
ละ 8.9 ดงัตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2  พฤติกรรมการจดัการหลงัการบริโภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรือน  

ปัจจยั จ านวน (n=216) ร้อยละ 

ท่านมีวิธีการอย่างไรกบัอาหารเหลือเหล่านัน้  
13 

 
6.0 50% ของอาหารทัง้หมด 

40% ของอาหารทัง้หมด 11 5.1 

30% ของอาหารทัง้หมด 27 12.5 

20% ของอาหารทัง้หมด 54 25.0 

10% ของอาหารทัง้หมด 84 38.9 

            ไม่มีอาหารเหลือ 27 12.5 

ท่านมกัจะมีอาหารเหลือจากการรับประทานอาหารในบ้านแต่
ละมือ้หรือไม่ 

  

เก็บไว้ทานในมือ้อื่น 146 46.3 

น าไปหมกั / ท าปุ๋ ย 18 5.7 

ให้เป็นอาหารสตัว์ 47 14.9 

ทิง้ลงถงัขยะ 97 30.8 

แยกประเภทบางอยา่งใช้ใส่ต้นไม้ 7 2.2 

ท่านมีรูปแบบในการทิง้ขยะใส่ในถงุแบบใด  
153 

 
44.0 ซือ้ถงุขยะ (หรือถงุด า) 

ซือ้ถงุขยะสี ส าหรับแยกขยะ 22 6.3 

ซือ้ถงุขยะที่มกีลิ่นหอม 23 6.6 

ใช้ถงุพลาสติกที่ได้จากร้านค้า 117 33.6 

ซือ้ถงุพลาสติกย่อยสลายได้ 31 8.9 

อื่นๆ 2 0.6 
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ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม 
 ผลการรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 216 ครัวเรือน ได้ท าการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
(reliability test) ในทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อม จ านวน 12 ข้อ พบว่า จากการค านวนค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่า Cronbach’s alpha = 0.804 จัดอยู่ในระดบัความเชื่อมัน่
สงู  
 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อม ดังตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
ในการสร้างขยะอาหารอยู่ในระดบัที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียสงู 5 อนัดบัแรก ได้แก่ เลือกใช้กระเป๋าผ้า 
หรือตะกร้าเมื่อไปซือ้ของหรือจ่ายตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องเร่ิมจากตวัเองก่อน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 การแยกขยะเป็นความรับผิดชอบของทุกคน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 สนบัสนุนธุรกิจที่มี
นโยบายเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การแยกขยะ การใช้บรรจุภณัฑ์ย่อยสลายได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 และ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการคดัแยกขยะชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ตามล าดบั ซึ่งจากทัง้ 5 
ปัจจยันีส้ามารถแปลผลอยู่ได้ในระดบัมาก ซึ่งผู้บริโภคเห็นว่า การช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมได้นัน้ต้องเร่ิมจาก
ตนเอง หากทุกคนลดการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดขยะและมีการคัดแยกขยะจะช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมได้ 

จากตารางที่ 3 โดยปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 4 ปัจจยั ได้แก่ ขยะอาหารก่อให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อม
ในระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมผ่านทางส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.
33 ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการชกัชวนผู้อื่นให้แยกขยะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 และการแก้ปัญหาเร่ืองการจดัการ
ขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ/เทศบาลเท่านัน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 ทัง้ 4 ปัจจยันีส้ามารถแปลผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซึ่งผู้บริโภคยงัไม่ให้ความส าคญักับการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมผ่านทางส่ือออนไลน์และ
ชกัชวนผู้อื่นให้แยกขยะและยงัไม่เห็นว่าขยะอาหารเป็นหนึ่งในปัญหาทางส่ิงแวดล้อมในระยะยาว  
พฤติกรรมการแยกขยะอาหารต่อทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม 

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการแยกขยะอาหารต่อทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อม โดยทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ีย (Independent Samples T-Test) ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะ
อาหาร โดยมีผู้แยกขยะอาหาร จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.28 ผู้ ไม่แยกขยะอาหาร จ านวน 129 ราย คิด
เป็นร้อยละ 59.72 ดงัแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 3  ทศันคติต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัจจยั 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล 

1. ขยะอาหาร ก่อให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อมในระยะ
ยาว 

3.40 1.13 ปานกลาง 

2. การลดปัญหาสิง่แวดล้อมต้องเร่ิมจากตวัเองก่อน 4.05 1.06 มาก 
3. การแยกขยะเป็นความรับผิดชอบของทกุคน 3.97 1.09 มาก 
4. การแก้ปัญหาเร่ืองการจดัการขยะเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ/เทศบาลเทา่นัน้ 

3.06 1.20 ปานกลาง 

5. สนบัสนนุโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการคดัแยกขยะ
ชมุชน 

3.83 1.0.4 มาก 

6. หลีกเล่ียงการใช้ถงุพลาสติก กล่องโฟมจากร้านค้าหาก
ไม่จ าเป็น 

3.73 1.05 มาก 

7. ติดตามขา่วสารเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมผ่านทางส่ือ
ออนไลน์ 

3.33 1.17 ปานกลาง 

8. แนวโน้มในการชกัชวนผู้อื่นให้แยกขยะ 3.16 1.16 ปานกลาง 
9. ใช้กระเป๋าผ้า/ตะกร้าเมื่อไปซือ้ของหรือจ่ายตลาด 4.15 0.93 มาก 
10. เลือกใช้พลาสตกิย่อยสลายได้ส าหรับผลิตภณัฑ์ใช้
แล้วทิง้ เช่น ถงุขยะ กล่องพลาสติก 

3.72 1.01 มาก 

11. สนบัสนนุธุรกิจที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น การแยกขยะ  

3.87 0.95 มาก 

12. น าขยะที่ยังใช้ได้มาดัดแปลงใช้ใหม่ เช่น น าขวด
พลาสติกมาท าเป็นกระถางต้นไม้ 

3.46 1.08 มาก 

* คะแนน 1-5, 1 = ความพงึพอใจน้อยที่สดุ, 5 = ความพึงพอใจมากที่สดุ 
 
ตารางที่ 4  การแยกขยะอาหาร ออกจากขยะทัว่ไป 

ภายในบ้านของทา่นมีการแยกขยะอาหาร ออกจากขยะทัว่ไปหรือไม่ จ านวน (n=216) ร้อยละ 

แยกขยะอาหาร 87 40.28 

ไม่แยกขยะอาหาร 129 59.72 

 
จากผลการวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ( Independent Samples T-Test) โดยการ

เปรียบเทียบทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหาร จาก
ทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมทัง้หมด 12 ปัจจยั โดยใช้ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม ดงัแสดงในตารางที่ 5 
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พบว่า กลุ่มที่มีการแยกขยะอาหารจะมีทศันคติต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัที่สงูกว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร โดยมี 
3 ปัจจยัที่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ได้แก่ การสนบัสนนุโครงการหรือกิจกรรม
เก่ียวกับการคดัแยกขยะชมุชน การเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ส าหรับผลิตภณัฑ์ใช้แล้วทิง้ เช่น ถุงขยะ กล่อง
พลาสติก และการสนบัสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การแยกขยะ การใช้บรรจุภณัฑ์ย่อย
สลายได้ โดยกลุ่มแยกขยะอาหารมีค่าเฉล่ียสงูกว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร ดงัแสดงในตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการแยกขยะอาหารต่อทศันคติต่อสิ่งแวดล้อม 

ปัจจยั 
mean  SD 

Mean 
difference 

การแยกขยะ
อาหาร (n=87) 

ไม่มีการแยกขยะ
อาหาร (n=129) 

1. ขยะอาหารก่อให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อมใน
ระยะยาว 

3.34 ± 1.15 3.43 ± 1.11 0.62ns 

2. การลดปัญหาสิง่แวดล้อมต้องเร่ิมจากตวัเอง
ก่อน 

4.02 ± 1.11 4.07 ± 1.02 0.49ns 

3. การแยกขยะเป็นความรับผิดชอบของทกุคน 3.94 ± 1.18 4.00 ± 1.02 0.17ns 

4. การแก้ปัญหาเร่ืองการจดัการขยะเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ/เทศบาล 

2.98 ± 1.24 3.11 ± 1.18 0.67ns 

5. สนบัสนนุโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกบัการคดั
แยกขยะชมุชน 

3.98 ± 0.99 3.73 ± 1.06 0.03** 

6. หลีกเล่ียงการใช้ถงุพลาสติกกล่องโฟมจาก
ร้านค้าหากไม่จ าเป็น 

3.80 ± 1.11 3.69 ± 1.00 0.55ns 

7. ติดตามขา่วสารเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมผ่านส่ือ
ออนไลน์ 

3.57 ± 1.15 3.17 ± 1.16 0.56ns 

8. แนวโน้มในการชกัชวนผู้อื่นให้แยกขยะ 3.38 ± 1.11 3.01 ± 1.16 0.71ns 

9. ใช้กระเป๋าผ้า/ตะกร้าเมื่อไปซือ้ของ หรือจ่าย
ตลาด 

4.20 ± 0.83 4.13 ± 1.00 0.06* 

10. เลือกใช้พลาสตกิย่อยสลายได้ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ใช้แล้วทิง้ เช่น ถงุขยะ กล่องพลาสติก 

3.85 ± 0.90 3.64 ± 1.07 0.03** 

11. สนบัสนนุธุรกิจที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เช่น การแยกขยะ  

3.93 ± 0.89 3.83 ± 0.99 0.05** 

12. น าขยะที่ยงัใช้ได้มาดดัแปลงใช้ใหม่ เช่น น า
ขวดพลาสตกิมาท าเป็นกระถางต้นไม้   

3.46 ± 1.12 3.45 ± 1.06 0.60ns 

*หมายเหต ุns = not significant, * = P0.1, ** = P0.05, *** = P0.01 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจัดการหลังการบริโภคอาหารและการแยกขยะของครัวเรือนมี
สาเหตุหลกัมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหลือทิง้ที่ 10% ของอาหารทัง้หมด โดยคิดเป็นร้อยละ 38.9 โดย
การจดัการอาหารหลงัการบริโภคที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นตรงกนัมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 46.3 คือ การ
เก็บไว้ทานในมือ้อื่น และทิง้ลงถังขยะร้อยละ 30.8 และเลือกใช้ถุงด าในการจดัการทิง้ขยะ คิดเป็นร้อยละ 44.0  
และและถงุพลาสติกที่ได้จากร้านค้าในการทิง้ขยะ ร้อยละ 33.6  
 จากผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อมส ารวจทัศนคติต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม พบว่า 5 อันดับ
แรกที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ ผู้บริโภคเห็นว่า การที่ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดรอบได้นัน้ต้องเร่ิมจากต้นเองเป็นหลกั หากทกุ
คนมีความรับผิดชอบในการลดใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดขยะ และมีแยกขยะ จะช่วยลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมได้ ในขณะที่อนัดบัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า บ่งบอกว่า ผู้บริโภคมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมผ่าน
ส่ือออนไลน์และมีการชกัชวนผู้อื่นให้แยกขยะที่น้อย รวมถึงยงัเห็นว่าขยะอาหารส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใน
ระยะยาวน้อย เมื่อท าการเปรียบเทียบทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อมจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ผู้แยกขยะ
อาหารและผู้ ไม่แยกขยะอาหารพฤติกรรมการแยกขยะ โดยมีการแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
กลุ่มแยกขยะอาหารและกลุ่มไม่แยกขยะอาหาร พบว่า จากทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อมทัง้หมด 12 ปัจจัย โดยใช้
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม  ทัง้สองกลุ่มมีทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมที่คลายคลึงกัน กลุ่มที่มีการแยก
ขยะอาหารจะมีทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มไม่แยกขยะอาหาร โดยมี 3 ปัจจัยที่มีความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ได้แก่ การสนบัสนุนโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการคดั
แยกขยะชุมชน การเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ส าหรับผลิตภณัฑ์ใช้แล้วทิง้ เช่น ถุงขยะ กล่องพลาสติก และ
การสนับสนุนธุรกิจที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การแยกขยะ การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โดย
กลุ่มที่มีการแยกขยะอาหารมีค่าเฉล่ียสงูกว่ากลุ่มที่ไม่แยกขยะอาหาร ดงันัน้ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการตระหนกั
รับรู้ต่อผลกระทบของการสร้างขยะอาหารและการคดัแยกขยะให้ถูกวิธีในระดบัครัวเรือน จะช่วยให้การจดัการ
ขยะของหน่วยงานรัฐและเทศบาลสามารถแยกประเภทขยะ อย่างเช่น ขยะอาหาร ขยะรีไซเคิล น ากลับเข้าสู่
กระบวนการน ากลบัมาใช้ใหม่หรือท าให้เกิดมลูค่าเพิ่มได้  
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยเพิ่มเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้บริการการเก็บขยะและการจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึในการจดัการขยะในระดบัครัวเรือน 
 2. การวิจยัต่อยอดในการศกึษาพฤตกิรรมการจดัการขยะอาหารในครัวเรือนจากกลุ่มอย่างที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามที่มีการปฏิบตัิจริง 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวักลางต่างชนิดในการบ าบดั
น า้เสียชมุชนด้วยระบบถงักรองไร้อากาศ โดยระบบถงักรองไร้อากาศที่ใช้ทดลองเป็นถงัพลาสติกสีด า ความจ ุ50 
ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 46 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ถัง ภายในถังที่ 1 บรรจุตัวกลางเปลือก
หอยแครงและถงัที่ 2 บรรจตุวักลางฝาพลาสติก ท าการเลีย้งเชือ้จลิุนทรีย์โดยใช้มลูสกุรแห้ง เป็นระยะเวลา 19 วนั 
เดินระบบต่อเนื่อง 31 วนั น า้เสียเข้าระบบ 30 ลิตร/วนั ปรับอตัราการไหล 21 มิลลิลิตร/นาที ใช้ระยะเวลากกัเก็บ
น า้ 24 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างน า้เข้าและออกมาวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพการบ าบัดด้วยสถิติ t-test ที่
ระดบั 0.05 ผลการศกึษา พบว่าตวักลางเปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพการบ าบดัของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และ
บีโอดี เฉล่ียร้อยละ 47.35, 25.21 และ 28.79 ตามล าดับ ส่วนตัวกลางฝาพลาสติกมีประสิทธิภาพการบ าบัด
ของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี เฉล่ียร้อยละ 41.48, 13.29 และ 19.77 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของตวักลาง พบว่าตวักลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบ าบดั ซีโอดีและบี
โอดี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสิทธิภาพการบ าบัดของแข็งแขวนลอย ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพของตวักลาง; น า้เสียชมุชน; ระบบถงักรองไร้อากาศ  
 

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 

 
บทน า 

น า้เสียจากชมุชนเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส าคญั โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชากรจ านวนมาก
ท าให้มีการใช้น า้และเพิ่มปริมาณน า้เสียจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากขึน้ เมื่อน า้เสียถูก
ปล่อยทิง้ลงสู่แหล่งน า้สาธารณะจะท าให้คุณภาพน า้เส่ือมโทรมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน า้ได้ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2557) แหล่งก าเนิดน า้เสียจากชุมชนโนนศรีสวสัด์ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ส่วน
ใหญ่มาจากบ้านพกัอาศยั หอพัก ตลาด ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น ลักษณะน า้เสียจะมีการปนเปือ้นของ
สารอินทรีย์โดยมีค่าบีโอดีเท่ากับ 159.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซีโอดีเท่ากับ 172.80 มิลลิกรัมต่อลิตร (นิภา 
บวัใหญ่รักษา และชยัชนะ ลาดแท่น, 2556) ถ้าน า้เสียเหล่านีถู้กปล่อยลงสู่แหล่งน า้สาธารณะจะท าให้คณุภาพ
น า้เกิดการเน่าเสียได้ ดงันัน้จะต้องท าการบ าบดัน า้เสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ 
  การบ าบดัน า้เสียในปัจจุบนัมีทัง้เทคโนโลยีการบ าบดัน า้เสียทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งการ
บ าบดัน า้เสียทางชีวภาพจะเหมาะส าหรับน า้เสียที่มีการปนเปือ้นของสารอินทรีย์สงู (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
2545) โดยแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือแบบใช้ออกซิเจนและแบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยเฉพาะระบบถังกรองไร้
อากาศ (Anaerobic Filter) ซึง่เป็นระบบที่เหมาะส าหรับน า้เสียชมุชน โดยอาศยัจลิุนทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนยอ่ย
สลายสารอินทรีย์ในน า้เสียให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น า้ ก๊าซมีเทน และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ภายในถัง
กรองไร้อากาศจะมีตวักลางบรรจอุยู่เพื่อให้จลิุนทรีย์ยึดเกาะได้เจริญเติบโตและท าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น า้เสีย ข้อดีคือสามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ได้ดี แต่ข้อเสียคือตวักลางมีราคาแพง (เกรียงศกัดิ์ อุดมสินโรจน์, 
2543) ซึ่งจากการศกึษาวิจยัที่ผ่านมาได้มีการศกึษาการตวักลางในระบบถงักรองไร้อากาศหลากหลายชนิด เช่น 
เม็ดพลาสติก (ธเรศพงษ์ สาระนนัทกุล, 2540) เส้นใยไนล่อน (ซินวานี  จีใจ, 2549) เปลือกหอยนางรม (เพ็ญศรี 
ศรีกิตติชยักลุ, 2552) พลาสติกพอลริง ขวดน า้ยาล้างแผล ขวดนมเปรีย้วและฝาขวดน า้ชนิดต่างๆ (มงคล แผ้วพล
สง, 2553) เชือกไนล่อนและตอกไม้ไผ่ (ทรงยศ มงคลพิศ และเพชร เพ็งชัย , 2559) ใยกรอง ไบโอบอลและหิน
กรวด (ปริญญา  ไกรวุฒินนัท์ และพีรพร ค าใจดี, 2560) เปลือกหอยแครง แท่งไม้ไผ่ และลกูบอลพลาสติก (สดุา 
อิทธิสุภรณ์รัตน์ และคณะ, 2551) เป็นต้น ดังนัน้คณะผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะน าตัวกลางจากธรรมชาติและ
ตัวกลางจากวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติกเป็นตวักลางในระบบถังกรองไร้อากาศ 
เนื่องจากเป็นการน าวัสดุเหลือทิง้และหาได้ง่ายในชุมชนมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับระบบบ าบัดถังกรองไร้อากาศ 
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ตลอดจนเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมลูฝอยในส่ิงแวดล้อม โดยการหมนุเวียนน ากลบัมาใช้ประโยชน์และเป็นการ
ประยกุต์ใช้แทนตวักลางที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดที่มีราคาแพงได้ 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 งานวิจยัเชิงทดลองนีไ้ด้ศกึษาประสิทธิภาพของตวักลางในการบ าบดัน า้เสียชมุชนด้วยระบบถงักรองไร้
อากาศมีวิธีการศกึษาดงันี ้
 
การเตรียมการทดลอง 
 ในการศึกษาครัง้นีเ้ลือกใช้ระบบถังกรองไร้อากาศแบบไหลลง (Down flow Anaerobic Filter) โดยมี
แบบจ าลองของระบบถังกรองไร้อากาศและระบบถังกรองไร้อากาศที่ใช้ในการทดลอง  ดังภาพที่ 1 ซึ่งแบ่ง
ส่วนประกอบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงันี ้
 1) ถงัพกัน า้เสีย เป็นถงัที่ใช้พกัน า้เสียก่อนท่ีน า้เสียจะเข้าสู่ระบบถงักรองไร้อากาศ โดยใช้ถงัพลาสติกสี
ขาวขุ่น ขนาดปริมาตร 50 ลิตร จ านวน 2 ถงั 
 2) ถังกรองไร้อากาศ เป็นระบบบ าบดัน า้เสียแบบไม่ใช้อากาศภายในบรรจุตวักลางเพื่อให้จุลินทรีย์ยึด
เกาะ เป็นถังน า้ทรงกลมพร้อมฝาปิดสีด า ท าจากพลาสติก HDPE ปริมาตร 50 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 46 
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ถัง ภายในถังที่ 1 บรรจุตัวกลางเปลือกหอยแครง และถังที่ 2 บรรจุ
ตวักลางฝาพลาสติก 
 3) ถงัรองรับน า้ทิง้ เป็นภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายอ่างรูปวงกลมขนาดปริมาตร 15 ลิตร  
ท าหน้าที่รองรับน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดั  
 

 
(ก) แบบจ าลองถงักรองไร้อากาศ     (ข) ถงักรองไร้อากาศที่ใช้ในการทดลอง 

 
ภาพที่ 1 แบบจ าลองระบบถงักรองไร้อากาศและถงักรองไร้อากาศที่ใช้ในการทดลอง 

 
 
 

วาลว์ปรับอัตราการไหล 

จุดเก็บตัวอยา่งน า้เข้า 

ถังพักน า้เสีย ถังพักน า้เสีย 

จุดเก็บตัวอยา่งน า้ออก 

ถังรองรับน า้ทิง้ ถังรองรับน า้ทิง้ 

ฝาพลาสติก 
เปลือกหอยแครง 
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ตัวกลางที่ใช้ในการทดลอง 
 ประกอบด้วยเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก ท าหน้าที่ให้จลิุนทรีย์ยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโต โดยเปลือก
หอยแครงและฝาพลาสติกมีลกัษณะ ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ตวักลางที่ใช้ในการทดลอง 

 
น า้เสียที่ใช้ในการทดลอง  
 เป็นน า้เสียจากชุมชนโนนศรีสวสัดิ์ที่ไหลลงท่อระบายน า้ทิง้ ท าการเก็บตวัอย่างน า้เสียที่ปลายท่อทุกวัน
ด้วยวิธีการเก็บตวัอย่างน า้แบบจ้วง (Grab Sampling) โดยน า้เสียที่ใช้ในการทดลองและจุดเก็บตวัอย่างน า้เสีย 
ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  น า้เสียที่ใช้ในการทดลองและจดุเก็บตวัอยา่งน า้เสีย 

 
ขัน้ตอนการทดลอง  
 1. การเร่ิมต้นเดินระบบ (Start up) ท าการเร่ิมต้นเดินระบบโดยการเพาะเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ในถังกรองไร้
อากาศ ปริมาตร 50 ลิตร จ านวน 2 ถงั ใช้มลูสกุรแห้ง ประมาณ 10 – 20 กิโลกรัมต่อปริมาตรน า้ที่เติม 1 ลกูบาศก์
เมตร โดยคิดจากปริมาตร ประมาณ 1 ใน 3 ของถัง (เชิดศกัดิ์ อ่อนระยบั, 2548) ในการทดลองนีเ้ลือกใช้มลูสตัว์

(ข)  ฝาพลาสติก (ก) เปลือกหอยแครง 

จดุเก็บตวัอย่างน า้เสีย 
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แห้ง 20 กิโลกรัม โดยจะเติมมลูสกุรแห้ง 334 กรัมต่อน า้ 16.7 ลิตร จากนัน้เติมน า้เปล่าให้ได้คร่ึงถงั ท าการกวน
ให้มลูสตัว์ผสมกบัน า้เปล่าให้ทัว่ถงั บรรจตุวักลางเปลือกหอยแครงลงในถงัโดยใส่ตวักลางทัง้หมดปริมาตร 70 % 
ของปริมาตรถงั บรรจตุวักลางเปลือกหอยแครง 18.6 กิโลกรัม และบรรจฝุาพลาสติก 5.6 กิโลกรัม เติมน า้เปล่าให้
เต็มถงั ปิดฝาให้สนิท และปล่อยทิง้ไว้เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ จากนัน้ท าการปรับอาหารให้จลิุนทรีย์โดยการเติม
น า้เสียจากชุมชนเข้าถังกรองไร้อากาศ 20 % ทุกวัน จนครบ 100 % เพื่อให้ระบบได้ท างานจนเกิดตะกอนของ
จลิุนทรีย์สะสม  
 2. การเดินระบบอย่างต่อเนื่อง ท าการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการเติมน า้เสียจากชมุชนเข้าระบบถงั
กรองไร้อากาศ ควบคมุปริมาณน า้เสียที่เข้าระบบ 30 ลิตร/วนั ปรับอตัราการไหล 21 มิลลิลิตร/นาที ใช้ระยะเวลา
ในการกักเก็บน า้ 24 ชัว่โมง เมื่อเดินระบบได้หนึ่งวนั จะท าการเก็บตวัอย่างน า้เสียเข้าและออกจากระบบ มาท า
การตรวจวิเคราะห์ค่าของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี ในห้องปฏิบตัิการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จากนัน้ท าการเดินระบบอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน โดยพารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์ดงัตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่ใช้ศกึษาและวิธีการวิเคราะห์ 

พารามเิตอร์ หน่วย วิธีการวิเคราะห์ 
1. ของแข็งแขวนลอย มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีท าให้แห้งที่อณุหภมูิ 103-105 องศาเซลเซียส กรอง

ผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Disc) 
2. ซีโอดี มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองรีฟลกัซ์ (Close Reflux Method) 
3. บีโอดี มิลลิกรัมต่อลิตร วิ เ ค ร า ะ ห์ แบบ  Dilution Method ใ ช้ วิ ธี ก า ร  Azide 

Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 
วนัติดต่อกนั 

 
 ผลการทดลองและอภปิรายผล 

จากการศกึษาประสิทธิภาพของตวักลางในระบบถงักรองไร้อากาศเพื่อการบ าบดัน า้เสียจากชุมชน ท า
การเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ 19 วัน เดินระบบอย่างต่อเนื่อง 31 วัน เก็บตัวอย่างน า้เข้าและออกจากระบบถังกรองไร้
อากาศมาวิเคราะห์คณุภาพน า้ ได้ผลการศกึษาดงันี ้ 

 
ประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้อากาศ 

จากการศึกษาคุณภาพของน า้เสียเข้าระบบถังกรองไร้อากาศ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัขึน้อยู่
กับกิจกรรมต่างๆ ในการใช้น า้ของชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ พบว่าค่าของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วง 6.33-35.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี 105.60-149.33 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอดี 30.00-133.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อน า้
เสียเข้าระบบถังกรองไร้อากาศที่มีตวักลางเปลือกหอยแครง พบว่าค่าของแข็งแขวนลอยลดลงอยู่ในช่วง 2.00-
13.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี 76.80-114.67 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอดี 16.00-124.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ส่วนตวักลางฝาพลาสติก มีค่าของแข็งแขวนลอยของน า้ลดลงอยู่ในช่วง 2.67-31.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี 
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81.60-127.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอดี  22.00-129.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพของตวักลางในระบบถังกรองไร้อากาศ พบว่า เปลือกหอยแครง มีประสิทธิภาพการบ าบดัของแข็ง
แขวนลอยอยู่ในช่วงร้อยละ 13.16-84.62 ซีโอดร้ีอยละ 13.64-35.19 และบีโอดีร้อยละ 39-53.13 ตามล าดบั ส่วน
ตัวกลางฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบ าบัดของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วงร้อยละ 6.67-75.76 ซีโอดีร้อยละ 
3.64-22.73 และบีโอดีร้อยละ 1.69-42.11 ตามล าดบั ดงัภาพที่ 4-6  

 

 
ภาพที่ 4 ค่าของแขง็แขวนลอยและประสิทธิภาพการบ าบดั 

 

 
ภาพที่ 5 ค่าซีโอดีและประสิทธิภาพการบ าบดั 

0
5

10

15
20
25
30

35
40

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 วันที่

ขอ
งแ
ข็ง
แข

วน
ลอ

ย

(มิ
ลลิ

กรั
มต่

อลิ
ตร

)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พก
าร
บ า

บัด
 (ร้

อย
ละ

)

น ำ้เ ข้ำ น ำ้ออก (เปลอืกหอยแครง)
น ำ้ออก (ฝำพลำสติก) ประสทิธิภำพกำรบ ำบดั (เปลอืกหอยแครง)
ประสทิธิภำพกำรบ ำบดั (ฝำพลำสติก)

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 วันที่

ค่า
ซีโ
อด

 ี(มิ
ลลิ

กรั
มต่

อลิ
ตร

)

0
5
10
15
20
25
30
35
40

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พก
าร
บ า

บัด
 (ร้

อย
ละ

)

น ำ้เ ข้ำ น ำ้ออก (เปลอืกหอยแครง)
น ำ้ออก (ฝำพลำสติก) ประสทิธิภำพกำรบ ำบดั (เปลอืกหอยแครง)
ประสทิธิภำพกำรบ ำบดั (ฝำพลำสติก)



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

448 
 

 
ภาพที่ 6 ค่าบีโอดีและประสิทธิภาพการบ าบดั 

 
จากการทดลองภาพที่ 4-6 จะเห็นได้ว่าตวักลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติกในระบบถังกรองไร้

อากาศ สามารถลดค่าของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดีได้  แต่ประสิทธิภาพการบ าบดัซีโอดีและบีโอดียงัต ่า 
โดยตัวกลางเปลือกหอยแครงสามารถบ าบัดซีโอดีและบีโอดีเฉล่ียร้อยละ 25.21 และ 28.79 ตามล าดับ ส่วน
ตวักลางฝาพลาสติกสามารถบ าบดัซีโอดีและบีโอดี เฉล่ียร้อยละ 13.29 และ 19.77 ตามล าดบั เนื่องจากในการ
ทดลองได้ท าการเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ด้วยมูลสุกรแห้ง 19 วัน และเดินระบบอย่างต่อเนื่อง 31 วัน ปริมาณ
สารอินทรีย์ที่เข้าระบบในรูปของบีโอดี มีปริมาณต ่า เฉล่ีย 94.50 mg/l หรือ 0.0029 kg BOD/day ท าให้ปริมาณ
สารอินทรีย์ในระบบต ่าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และอาจจะท าให้จุลินทรีย์ยงัเจริญเติบโตไม่
เติมที่และยงัไม่ได้ยึดเกาะกบัตวักลาง ซึ่งในการเร่ิมต้นเดินระบบให้ค่าซีโอดีที่ผ่านการบ าบดัและเร่ิมคงที่ในช่วง
เร่ิมต้นเดินระบบอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน และต้องใช้ระยะเวลาเดินระบบอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่สภาวะสมดลุ 
(Song และ Young, 1986) 
 
เปรียบเทียบประสิทธภิาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้อากาศ 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลางในระบบถังกรองไร้อากาศเพื่อการบ าบัดน า้เสียชุมชน 
พิจารณาจากค่าเฉล่ียของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี ตลอดระยะเวลาที่ท าการศกึษา 31 วนั พบว่า ตวักลาง
เปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบ าบดั ซีโอดีและบีโอดี แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสิทธิภาพการบ าบัดของแข็งแขวนลอย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดัง
ข้อมลูตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวักลางในระบบถงักรองไร้อากาศในการบ าบดัน า้เสีย 
      จากชมุชน 
ชนิดของตวักลาง 

ในระบบถงักรองไร้อากาศ 
ประสิทธิภาพการบ าบดั (ร้อยละ) 

ของแข็งแขวนลอย ซีโอด ี 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 ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
   * หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั p≤0.005 
   *** หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั p≤0.001 

 
จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวกลางต่างชนิดในระบบถังกรองไร้อากาศ พบว่า 

ตัวกลางเปลือกหอยแครง มีประสิทธิภาพการบ าบัดน า้เสียได้สูงกว่าตัวกลางฝาพลาสติก เนื่องจากเปลือก
หอยแครงพืน้ที่ผิวขรุขระเหมาะแก่การยึดเกาะของจุลินทรีย์ท าให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดีกว่าฝา
พลาสติก (เกรียงศกัดิ์ อุดมสินโรจน์, 2543) โดยเปลือกหอยแครงมีพืน้ที่ผิวทัง้หมด 117.1220 ตารางเซนติเมตร 
ส่วนฝาพลาสติกมีความราบล่ืนอาจท าให้จุลินทรีย์เกาะตวักลางได้ไม่ดี (สิทธิโชค บวัดี , 2547) โดยฝาพลาสติก
พืน้ท่ีผิวทัง้หมด 46.103 ตารางเซนติเมตร ซึง่เมื่อเสร็จสิน้การทดลองเดินระบบเป็นระยะเวลา 31 วนั จะเห็นได้ชดั
ว่าจลิุนทรีย์เกาะที่ตวักลางเปลือกหอยแครงสงูกว่าเกาะตวักลางฝาพลาสติก ดงัภาพท่ี 8 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาพืน้ผิวจ าเพาะของตัวกลาง พบว่า ตัวกลางเปลือกหอยแครงมีพืน้ที่ผิว
จ าเพาะมากกว่าตวักลางฝาพลาสติกท าให้มีประสิทธิภาพการบ าบดัน า้เสียได้ดีกว่า แต่ประสิทธิภาพของระบบ
ถังกรองไร้อากาศ ไม่ได้ขึน้อยู่กับชนิดของตัวกลางโดยตรง ยังมีปัจจัยอื่นที่ท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบัด
แตกต่างกนั เช่น พืน้ผิววสัดแุละลกัษณะการจดัเรียงของตวักลาง พืน้ผิวตวักลางที่หยาบจะช่วยให้แบคทีเรียเกาะ
ได้เร็วและสม ่าเสมอท าให้เร่ิมต้นระบบได้เร็ว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) และการเพิ่มระยะเวลากกัเก็บน า้
เสียเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบดัน า้เสียได้อีกวิธีหน่ึงซึง่จะท าให้ แบคทีเรียที่อยู่ในระบบบ าบดัมีระยะเวลา
ที่สามารถปรับตัวท าความคุ้นเคยกับน า้เสีย และเจริญเติบได้อย่างเต็มที่ เมื่อแบคทีเรียสามารถปรับตัวและ
เจริญเติบโตได้และหากแบคทีเรียที่กระจายอยู่ในระบบบ าบดัทัง้ที่เกาะผิวตวักลางและแขวนลอยในระบบมีเวลา
ในการสมัผสักบัสารอินทรีย์ในน า้เสียได้นานขึน้ ก็จะท าให้แบคทีเรียในระบบบ าบดัเจริญเติบโตโดยใช้สารอินทรีย์
เป็นอาหารไปเร่ือยๆ ปริมาณแบคทีเรียก็จะเพิ่มจ านวนขึน้ ขณะที่ปริมาณสารอินทรีย์ในน า้เสียก็จะลดลง (ธิดา
รัตน์ มจัจปุะ, 2559) 
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ภาพที่ 8 ลกัษณะของตวักลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติกในระบบถงักรองไร้อากาศ 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของตวักลางในการบ าบดัน า้เสียชมุชนด้วยระบบถังกรองไร้อากาศ พบว่า 
ระบบบ าบัดถังกรองไร้อากาศที่มีตวักลางเปลือกหอยแครง มีประสิทธิภาพการบ าบัดของแข็งแขวนลอย ซีโอดี 
และบโีอดี เฉล่ียร้อยละ 47.35, 25.21 และ 28.79 ตามล าดบั ส่วนตวักลางฝาพลาสติก มีประสิทธิภาพการบ าบดั
ของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี เฉล่ียร้อยละ 41.48, 13.29 และ 19.77 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการบ าบัดของตัวกลางเปลือกหอยแครงและฝาพลาสติก พบว่า ตัวกลางเปลือกหอยแครงมี
ประสิทธิภาพการบ าบัดของแข็งแขวนลอย ซีโอดี และบีโอดี มากกว่าตัวกลางฝาพลาสติก แต่ทัง้นีค้วรท าการ
ทดลองโดยใช้เวลาในการเร่ิมต้นระบบนานขึน้ เพื่อเลีย้งให้แบคทีเรียเกาะตวักลางมีปริมาณมากขึน้และควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการเร่ิมต้นระบบเพื่อให้แบคทีเรียยึดเกาะตวักลางมีปริมาณมากซึง่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบดั
น า้เสียด้วย 
 
 
 
 

ก) เปลือกหอยแครงก่อนเข้าระบบบ าบดัน า้เสีย ข) เปลือกหอยแครงหลงัออกจากระบบบ าบดัน า้เสีย 

ค) ฝาพลาสตกิก่อนเข้าระบบบ าบดัน า้เสีย ง) ฝาพลาสติกหลงัออกจากระบบบ าบดัน า้เสีย 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และ

ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของนักศึกษาชาย สาขามวยไทยศึกษาและ  พลศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัหมู่บ้านจอมบงึ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ นกัศึกษาชายสาขามวยไทยศกึษาและพลศึกษา จ านวน 15 
คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริก แบบทดสอบการ
กระโดดเข่าลอยมีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกประเด็น แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และแบบทดสอบความเร็วของการเคล่ือนไหวของกรมพลศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติที 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ผลการฝึกพลยัโอเมตริกของกลุ่มทดลองพบวา่ ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ก่อนและหลงัการ
ฝึก มีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.53, 3.04 และ 0.35, 0.28 ตามล าดบั ด้านความเร็วของการ
เคล่ือนไหว ก่อนและหลังการฝึก มีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.59 , 7.21 และ 0.57, 0.48 
ตามล าดับ และด้านความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อนการฝึกและหลัง มีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 41.53, 54.93 และ 9.53, 13.06 ตามล าดบั 
  2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการฝึกพลยัโอเมตริกทัง้ 3 ด้าน ก่อนและหลงัการฝึก พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ค าส าคัญ: การฝึกพลยัโอเมตริก; 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 
 

บทน า 
มวยไทยเป็นหนึ่งในวิชาศิลปศาสตร์ 18 ประการของผู้ที่จะขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ เรียกว่า มายา 

หมายถึง ต าราพิชยัสงครามมวยไทยและกระบ่ีกระบอง (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 2540, 13-
19) ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีกองทนายเลือกที่รับราชการโดยคัดเลือกจากนกัมวยไว้ป้องกันพระราชวงัและราช
บลัลงัก์ หรือบางครัง้เรียก ต ารวจหลวง ทนายต ารวจ หรือกรมนกัมวย ซึ่งในสมยัปัจจุบนัมวยไทยเป็นศิลปะการ
ต่อสู้ของชนชาติไทยที่เป็นทัง้กีฬาและนันทนาการโดยการใช้ หมัด เท้า เข่า และศอก แข่งขันกันบนเวทีและมี
กติกาการแข่งขนัชดัเจนตามพระราชบญัญัติกีฬามวยไทยพ.ศ. 2542 ซึง่ทกัษะมวยไทยถือว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญั
ส าหรับการฝึกมวยไทยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ผู้ ที่ฝึกมวยไทยหรือนักมวยไทยอาชีพ จ าเป็นที่จะต้องมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้ทกัษะมวยไทยทัง้หมด โดย ชาญชยั ยมดิษฐ์ (2559, 15-19) ได้สรุปทกัษะพืน้ฐานมวยไทยไว้
คือ การจดมวย การใช้หมดั การใช้เท้า การใช้เข่าและการใช้ศอก  

จากการศึกษาทกัษะมวยไทย กอบชยั นิธิวฒันากุล (2546, 9) กล่าวไว้ว่า ทกัษะการใช้เข่าเป็นทกัษะ
การใช้อาวธุที่นบัว่ามีความรุนแรงที่สดุ เพราะทกัษะการเข่าเกิดจากการใช้อวยัวะที่มีมมุและความแข็งแกร่ง คือ 
หวัเข่าเข้าปะทะร่างกายคู่ต่อสู้  แต่การจะใช้เข่านัน้มิใช่สามารถใช้ได้โดยง่ายเนื่องจากไม่มีคู่ต่อสู้คนใดที่จะยอม
ให้ตัวเองถูกตีเข่า ดังนัน้การจะตีเข่าฝ่ายตรงข้ามจึงต้องอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกาย กอด รัด ปล า้ และ
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เหน่ียวรัง้คู่ต่อสู้มาตีเข่าให้ได้ ซึง่โดยธรรมชาติแล้วเป็นเร่ืองที่ปฏิบตัิได้ค่อยข้างยาก หรือบางครัง้ฝ่ายที่ก าลงัตีเข่า
เองกลบัถูกความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าของคู่ต่อสู้พลิกผนัสถานการณ์ไปตรงกันข้าม การตีเข่าจึงเป็นศิลปะขัน้สงู
อีกอย่างหน่ึงในกีฬามวยไทย การใช้เข่าสามารถกระท าได้ทัง้สองข้างและมีหลายลกัษณะ ซึง่ทกัษะการใช้เข่านัน้
อนัตรายและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั ครองจกัร งามมีศรี (ครองจกัร งามมีศรี 2530, 13 อ้างถึงใน กษิดิ์เดช 
เกตุมณี 2553, 2) กล่าวว่า เข่าเป็นอวยัวะที่มีส าคญัชนิดหนึ่งของมวยไทยที่ใช้ได้ผลในระยะใกล้หรือประชิดตวั
เป้าหมายของการใช้เข่า ได้แก่ บริเวณต้นขา ท้อง ชายโครง ล าตวั หน้าอก คาง การใช้เข่าตีหรือกระแทกขึน้ไปท า
ในขณะตัง้ท่าอยู่ และบางโอกาสการใช้เข่าจะต้องใช้มือทัง้สองจบัคอของคู่ต่อสู้แล้วตีหรือดงึลงมาแล้วตีเข่า และ 
ส าราญ สุขแสวง (2560, 142) แบ่งการใช้เข่าออกได้ 6 ลักษณะ ได้แก่  เข่าตรง หมายถึง การเข่าพุ่งตรงไป
ข้างหน้าเข้าสู่เป้าหมาย เข่าตดั หมายถึง การเข่าตีขนานกบัพืน้เข้าสู่เป้าหมาย เข่าเฉียง หมายถึง การเข่าตีเฉียง
เข้าสู่เป้าหมาย เข่าลอย หมายถึง การกระโดดขึน้สงู ทะยานเข่าเข้าหาคู่ต่อสู้  เข่าลา เป็นลกัษณะคร่ึงเตะคร่ึงเข่า 
และเข่าน้อย คือ ลกัษณะของการใช้เข่าตีบริเวณต้นขาของคู่ต่อสู้ เร็ว ๆ หลายๆ ครัง้ ในขณะที่ท าการกอดรัดกัน 
การกระท าเช่นนีท้ าให้คู่ต่อสู้ รู้ปวดต้นขาและอาจจะท าให้คู่ต่อสู้เสียเปรียบได้เหมือนกนั 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาทกัษะการกระโดดเข่าลอย เพราะลกัษณะของการกระโดดเข่าลอยนัน้
คือ การกระโดดขึน้ให้สงูทะยานเข่าพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ ด้วยความเร็วและแรง ลกัษณะของการกระโดดเข่าลอย ยงัมี
ระยะในการกระโดดส่งแรงที่มากกว่า ซึ่งแตกต่างจากการใช้เข่าในลกัษณะอื่น ๆ ท่ีเป็นการยืนอยู่กับที่และเป็น
การยืนส่งแรงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ นกัมวยไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทกัษะและความสามารถในการ
กระโดดเข่าลอยที่ดี เนื่องจากนกัมวยไทยทีค่วามสามารถในการกระโดดเข่าลอย ได้เร็วกว่าและรุนแรงกว่า ย่อม
ได้เปรียบกว่าคู่ต่อสู้  ซึ่งในการกระโดดเข่าลอยนัน้ ต้องอาศัยพลงัของกล้ามเนือ้เป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
กระโดดเข่าลอย นักมวยไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาพลังของกล้ามเนือ้เพื่อที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมดงักล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

สนธยา สีละมาด (2551, 296 - 297) ได้กล่าวว่า พลัง หมายถึง ความสามารถของระบบประสาท
กล้ามเนือ้ (Neuro-muscular) ในการที่ก่อให้เกิดแรง (Force) มากที่สุดในช่วงเวลาที่สัน้ที่สุด หรือเป็นการ
เอาชนะแรงต้านทานได้ด้วยการหดตวัของกล้ามเนือ้อย่างรวดเร็ว พลงัเป็นผลของแรงกล้ามเนือ้ (Muscle force) 
และอตัราเร็ว (Velocity) ของการเคล่ือนไหว เพราะฉะนัน้ พลงัจะเท่ากับ แรงคณูด้วยอตัราความเร็ว (P = F x V) 
การเพิ่มขึน้ของพลงัจึงต้องเป็นผลของการปรับปรุง ในความแข็งแรงหรือความเร็วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการ
ปรับปรุงทัง้สองอย่าง สอดคล้องกับ ถนอม โพธ์ิมี (2552, 21) กล่าวว่าพลงักล้ามเนือ้ หมายถึง ความสามารถ
ของกล้ามเนือ้ที่แสดงออกมาในรูปของความแข็งแรง และความเร็วหรือทางหลกัวิทยาศาสตร์ว่า พลงั = แรง x 
ความเร็ว แต่กีฬาก็มีองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง ที่ส าคญัคือ ทกัษะเกิดจากการท างานร่วมกันระหว่าง
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งก็คือความสามารถในการใช้พลังงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ผลที่ออกมาคือ
ความเร็วในการเคล่ือนไหวของร่างกาย 

ในปัจจุบนัการฝึกพลงัของกล้ามเนือ้มีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งการฝึกแบบพลยัโอเมตริกเป็นการฝึก
พลังของกล้ามเนือ้รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการน าไปประยุกต์ใช้ฝึกให้กับนกักีฬา เจริญ กระบวนรัตน์ 
(2561, 336-337) ที่กล่าวว่าพลยัโอเมตริก (Plyometrics) เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สดุในการ
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พฒันาก าลงัระเบิด (Explosive Power) ให้กับกีฬาหลายประเภท อาทิเช่น วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล 
แฮนด์บอล เซปักตะกร้อ ฮอกกี ้เทนนิส แบบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส กระโดดน า้ ว่ายน า้ ยูโด โบว์ล่ิง กอล์ฟ ยก
น า้หนกั ดาบสากล มวย มวยปล า้ เทควนัโด วิ่งระยะสัน้และยิมนาสติก เป็นต้น และชู (Chu 1992, 1) กล่าวถึง
การฝึกพลงักล้ามเนือ้ด้วยการฝึก พลัยโอเมตริก (Plyometrics) ว่าเป็นการฝึกกล้ามเนือ้เพื่อท าการผนวกความ
แข็งแรง (Strenght) และความเร็ว (Speed)  ในเวลาสัน้ๆและเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาให้เกิดพลัง
ระเบิด (Explosive power) ในการน าไปประยกุต์ใช้ในการกีฬาต่อไป 

จากความส าคญัข้างต้นชีใ้ห้ผู้วิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัถึงหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและทกัษะการ
ใช้เข่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการกระโดดเข่าลอย แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบนั คือ ผู้ ฝึกสอนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
การฝึกซ้อมในเร่ืองของทักษะและเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้ขาดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ถูกต้องตามหลัก
ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอยา่งมีหลกัการและเหตผุล จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญั
ในการศึกษาผลการพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
กีฬามวยไทย และโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ถูกต้องตามหลกัทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างมีหลกัการ
และเหตุผล มาใช้ควบคู่กับการฝึกซ้อมทกัษะและเทคนิคในกีฬามวยไทย เพื่อน ามาพฒันาการกล้ามเนือ้ให้กับ
นักกีฬามวยไทย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถทดสอบได้และสามารถน าข้อมลูไปต่อยอดในการพฒันากีฬามวยต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถในการกระโดด
เข่าลอยของนกัศกึษาชายสาขามวยไทยศกึษาและพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้โปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่า
ลอยของกีฬามวยไทย และเป็นแนวทางในการพฒันาการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ตวัแปรต้น 

โปรแกรมการฝึกพลัย โอเมตริก แบบ 6 
สถานี 8 สปัดาห์ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน  
 1. ช่วงอบอุ่นร่างกาย (warm up) 
2. ช่วงการฝึก (work out) 

3. ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ (Cool down) 
 
 
 

 

ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา 
ความเร็วของการเคลื่อนไหว 
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย 

 
 

ตวัแปรตาม 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

 

456 

 

สมมติฐานการวจิัย  
 ผลการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
นกัศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง ก่อนและหลงัการฝึกพลยั
โอเมตริกเป็นเวลา 8 สปัดาห์ มีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วในการเคลื่อนไหว และความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอยที่แตกต่างกนั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศึกษาชายสาขามวยไทยศกึษาและ     พลศกึษา
ชัน้ปีที่ 1-5 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 54 คน ท่ีผ่านการ
เรียนการสอน วิชาทกัษะและเทคนิคมวยไทย 
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและ      พล
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 15 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก 
ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตวัแปรต้น คือ โปรแกรมการการฝึกพลยัโอเมตริก แบบ 6 สถานี 8 สปัดาห์ 
  2. ตวัแปรตาม คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหว และความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. โปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก แบบสถานี 6 สถานี ประกอบด้วย 
 สปัดาห์ที่ 1 – 2 ฝึกสถานีละ 3 เซต เซตละ 12 ครัง้ พกัระหว่างเซต 2 นาที 

  สถานีท่ี 1 คาล์ฟ เรส (Calf Raise) 
สถานีท่ี 2 สควอท (Squat) 
สถานีท่ี 3 กู๊ด มอร์นิง่ (Good morning)  
สถานีท่ี 4 ลชั (Lunge) 
สถานีท่ี 5 วอล์คกิง้ ลชัส์ (Walking lunges) 
สถานีท่ี 6 รีเวิร์ส ลชั นี อพั (Reverse Lunge knee up) 

 สปัดาห์ที่ 2 – 4  ฝึกสถานีละ 3 เซต เซตละ 10 ครัง้ พกัระหว่างเซต 2 นาที 
สถานีท่ี 1 โปโก จมัพ์ (Pogo Jump) 
สถานทีี่ 2 จมัพ์ปิง้ แจ็ค (Jumping Jack) 
สถานีท่ี 3 สปลิท  จมัพ์  (Split  Jump) 
สถานีท่ี 4 ซิสเซอร์ส จมัพ์ (Scissors Jump) 
สถานีท่ี 5 สควอท จมัพ์ (Squat Jump) 
สถานีท่ี 6 ทคั จมัพ์  (Tuck Jump ) 

สปัดาห์ที่ 5 – 6  ฝึกสถานีละ 3 เซต เซตละ 10 ครัง้ พกัระหว่างเซต 3 นาท ี
สถานีท่ี 1 โปโก จมัพ์ ฟอร์เวิร์ด(Pogo Jump forward ) 
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สถานีท่ี 2 ฟรอนท์ เฮอร์เดิล้ ฮอบ (Front Hurdle Hops) 
สถานีท่ี 3 เลทเทอรอล จมัพ์ โอเวอร์ แบร์ริเออร์ (Lateral Jump Over Barrier) 
สถานีท่ี 4 ไดแอกโกนอล โคน ฮอบ ( Diagonal Cone Hops ) 
สถานีที่  5 ฟอร์เวิร์ด แอนด์ เลทเทอรัล เฮอร์เดิล้ จั๊มพ์ ซีเควนซ์ (Forward and 
Lateral Hurdle Jump Sequence) 
สถานีที่ 6 สแตนด์ดิง้ บรอด จัม๊พ์ แอนด์ สควอท จัม๊พ์ ซีเควนซ์ (Standing Broad 
Jump and Squat Jump Sequence) 

 สปัดาห์ที่ 7 – 8  ฝึกสถานีละ 3 เซต เซตละ 8 ครัง้ พกัระหว่างเซต 3 นาที 
สถานีท่ี 1 ซิงเกิล เลก เวอร์ติคอล จมัพ์ ( Single Leg Vertical Jump ) 
สถานีท่ี 2 ซิงเกิล เลก ทคั จมัพ์ ( Single Leg Tuck Jump ) 
สถานีท่ี 3 ซิงเกิล เลก ไดแอกโกนอล โคน ฮอบ 
(Single Leg Diagonal Cone Hops) 
สถานีท่ี 4 รีเวิร์ส ฮอป (Reverse Hop)  
สถานีท่ี 5 ซิสเซอร์ส ฮอป (Scissors Hop) 
สถานีท่ี 6 ออเทอร์เนท-เลก บาวด์ดิง้ (Alternate-Leg Bouding) 

 2. แบบทดสอบการกระโดดเข่าลอยของนกัศกึษามวยไทยศกึษาและพลศกึษา 
 3. แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา การกีฬาแห่งประเทศไทย 2545  
 4. แบบทดสอบความเร็วของการเคล่ือนไหว กรมพลศกึษา 2541 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. โปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก 
   1.1 ศึกษาหลักการทางทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
โปรแกรม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
   1.1.1 ระยะเวลาในการฝึก 
   1.1.2 จ านวนครัง้ในการฝึก 
   1.1.3 จ านวนชดุในการฝึก  

1.2 โปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก แบบสถานี 6 สถานี 
   1.2.1 ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องทางด้านโปแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก 
   1.2.2 น าโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข และ
ปรับปรุง 
   1.2.3 น าโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริก ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่านเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องในการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) ได้ค่า 
IOC = 1.00 ทกุประเด็น 
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   1.2.4 น าโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริก ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง 
   1.2.5 น าโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก ที่ได้จากการ Tryout เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงและน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างที่จะท าการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูน ามาวิเคราะห์
ในการวิจยัต่อไป 
  2. แบบทดสอบการกระโดดเข่าลอยที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
  2.1 ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

2.1.1 ชื่อแบบทดสอบ 
2.1.2 วิธีการทดสอบ 
2.1.3 อปุกรณ์ทดสอบ 
2.1.4 เกณฑ์การให้คะแนน 

  2.2 เสนอแบบทดสอบการกระโดดเข่าลอยที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ต่อประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์นิพนธ์ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง 

2.3 น าแบบทดสอบ ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคล้องใน
การหาค่าดชันีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) ได้ค่า IOC = 1.00 ทกุประเด็น 
  2.4 น าแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อ
พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง 
  2.5 น าแบบทดสอบ ที่ได้จากการ Tryout เสนอต่อท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง
และน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างที่จะท าการศกึษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูน ามาวิเคราะห์ในการวิจยัต่อไป 

  3. แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา 
ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา  วัดแรงเหยียดขา leg dynamometer โดยใช้แบบทดสอบ

สมรรถภาพทางกายประชาชนไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2545 
  4. แบบทดสอบความเร็วของการเคล่ือนไหว 

ทดสอบวิ่งเร็ว Speed 50 เมตร โดยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐาน กรมพลศกึษา 2541 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนงัสือ เพื่อขอความอนเุคราะห์ถึงค่ายมวย ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ 
 2. จดัเตรียมอปุกรณ์ และสถานท่ีที่ใช้ในการทดลอง 
  2.1 อปุกรณ์ที่ใช้ในการฝึก ได้แก่ 
  2.1.1 นาฬิกาจบัเวลา  
  2.1.2 กรวย 
  2.1.2 กระสอบทราย 
  2.1.2 รัว้ 
  2.2 สถานท่ีที่ใช้ในการฝึก ได้แก่ 
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  โรงยิมส าหรับฝึกมวยไทยของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ  
3. ทดลองใช้เคร่ืองมือ (Tryout) เพื่อทดสอบโปรแกรมการฝึกรวมไปถึงเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ในขณะการเก็บข้อมลูจริง กบันกัศกึษามวยไทยศกึษาและพลศกึษา 
  4. ขัน้ตอนการท าการทดลอง 
   4.1 จดัเตรียมสถานท่ี อปุกรณ์ แบบบนัทึกผลการทดลอง และเอกสารอธิบายรายละเอียดให้ชดัเจน 
   4.2 ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการทดลองรวมถึงความเส่ียงและประโยชน์ต่างๆ ที่กลุ่ม
ตวัอย่างอาจได้รับจากการเข้าร่วมการทดลอง 
   4.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างรับทราบรายละเอียดและยินดีเข้าร่วมการวิจัย จึงให้กลุ่มตัวอย่างลงนาม
ยินยอม 
   4.4 ท าการทดสอบก่อนการฝึก (Pre-test) โดยให้ผู้ เข้ารับการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ขา ทดสอบความเร็วของการเคล่ือนไหว และท าการทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่าลอย โดยท าการ
ทดสอบ 2 ครัง้ แล้วเอาค่าที่ดีที่สดุ 
   4.5 ท าการฝึกกลุ่มทดลองตามโปรแกรมเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยกลุ่มทดลองท าการฝึก
สปัดาห์ละ 3 วนั ในวนัจนัทร์ วนัพธุ และวนัศกุร์ เวลา 15.30 -17.30 น. 
   4.7 ท าการทดสอบหลงัการฝึก (Post-test) โดยให้ผู้ เข้ารับการทดสอบท าการทดสอบความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ขา ทดสอบความเร็วของการเคล่ือนไหว และทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ใน
สปัดาห์ ท่ี 8 ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในวนัอาทิตย์ จากนัน้น าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติและน าเสนอใน
รูปแบบตารางและความเรียง 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจัิย 
 การวิจยัครัง้นี ้ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติและใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อหาค่าต่าง ๆ ดงันี ้
 1. หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนที่ได้จากการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอย 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของของคะแนนท่ีได้จากทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ภายในกลุ่ม ก่อนและหลังการฝึก
สปัดาห์ที่ 8 สปัดาห์โดยใช้สถิติที (dependent t-test) 

 3. การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีผู้้วิจยัทดสอบนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 ผลการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
นักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อนและหลังการฝึก
สัปดาห์ที่ 8 โดยเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางข้อมูล และความเรียงตามขัน้ตอนการวิจัยดังนี ้1. วิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และ
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ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของนกัศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง 2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอยภายในกลุ่ม ก่อนและหลัง
การฝึก สปัดาห์ที่ 8 
  1. วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง 
ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของนักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบงึ 

 
 จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ขา ก่อนการฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความเร็วของการเคล่ือนไหว ก่อนการฝึกมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.21 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อน
การฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 41.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.53 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 54.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.06  

2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการทดสอบความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ขา 
ความเร็วของการเคลื่อนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอยภายในกลุม่ ก่อนและหลงัการฝึก สปัดาห์
ที่ 8 

* มีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 

ช่วงเวลาฝึก 
ก่อนการฝึก หลงัการฝึก 

x  S.D. x  S.D. 
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา  2.53 0.35 3.04 0.28 

ความเร็วของการเคลื่อนไหว  8.59 0.57 7.21 0.48 

ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย  41.53 9.53 54.93 13.06 

ช่วงเวลาฝึกความแข็งแรง ก่อนการฝึก หลงัการฝึก t Sig 

x  S.D. x  S.D. 
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา 2.53 0.35 3.04 0.28 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 
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 จากตารางแสดงว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ภายในกลุ่ม ก่อนการฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.35 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ( t = 10.06)  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบความเร็วของการเคล่ือนไหว 
ภายใน ก่อนการฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 หลังการฝึกสปัดาห์ที่ 8 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ( t =10.58)  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบความสามารถในการกระโดดเข่า
ลอย ภายในกลุ่ม ก่อนการฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 41.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.53 หลังการฝึก
สปัดาห์ที่ 8 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 54.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.06 พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (t =10.18) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองผลการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอยของนักศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และท าการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วในการเคล่ือนไหว และ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อนและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ในภาพรวมพบว่าความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอยมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึน้ 
แสดงว่าโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกแบบ 6 สถานี ในระยะเวลาการฝึก 8 สปัดาห์ มีความเหมาะสม และนาน
พอที่จะท าให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหว ความสามารถในการกระโดดเข่า
ลอยและยงัเป็นการการพฒันาพลงัของกล้ามเนือ้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ 
2539, 153 อ้างถึงใน เอกพจน์ คงสมนึก , 2559, 32) ได้กล่าวไว้ว่า ระยะเวลาของการฝึกทัง้โปรแกรม ต้อง
ค านึงถึงความสามารถของบคุคลซึ่งขึน้กบัธรรมชาติของคน ๆ นัน้ ผู้ ฝึกสอนไม่ควรจะเร่งเร้า ให้นกักีฬาท าสถิติให้
ดีขึน้เร็วเกินไป และจะต้องค านึงเสมอว่าความสามารถของการฝึกแต่ละด้านแต่ละคนใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน 
โดยทัว่ไปแล้วการฝึกอย่างน้อยในช่วงระยะเวลา 4 - 6 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั ก็ท าให้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันา
ในเร่ืองของความแข็งแรงและก าลังเพิ่มขึน้ และสอดคล้องกับหลักการฝึกซ้อมแบบพลัยโอเมตริก ดังที่  ชู และ
พลัมเมอร์ (Chu; & Plummer 1984, 30-31 อ้างถึงใน กษิดิ์เดช เกตุมณี 2553, 12 - 13) ได้กล่าวว่า พลัยโอ
เมตริกเป็นการออกก าลังกายที่มีจุดมุ่งหมายในการน าเอาความแข็งแรง (Strength) กับความเร็วของการ
เคลื่อนไหว (Speed) เพื่อท าให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วให้มากที่สดุ นอกจากนีแ้ล้วการฝึกแบบพลยัโอเมตริก
ยงัเป็นการฝึกที่สามารถช่วยให้กล้ามเนือ้เข้าสู่จุดสงูสดุของความแข็งแรงในระยะเวลาอนัสัน้เท่าที่จะกระท าได้ 
และยงัเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สดุต่อการท่ีจะพฒันาให้เกิดพลงัระเบิด (Explosive Power) 
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 เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่ม ก่อนการฝึกและหลังการฝึก 8 สัปดาห์ พบว่า ความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ขา ความเร็วในการเคล่ือนไหวและความสามารถในการกระโดดเข่าลอย มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ทัง้นีเ้ป็นเพราะการฝึกแบบพลยัโอเมตริกเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ โดยมีการปรับ
ความหนักของโปรแกรมพลัยโอเมตริกทุก 2 สัปดาห์ ตามหลักการใช้ความหนักมากกว่าปกติ (Principle of 
Overload) เพื่อให้กล้ามเนือ้ให้ท างานมากกว่าระดบัปกติที่กล้ามเนือ้เคยท างานได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของกล้ามเนือ้ งานวิจยันีมุ้่งเน้นการฝึกล าตวัส่วนล่าง ซึง่เป็นกลุ่มกล้ามเนือ้ที่เก่ียวข้องกบัการกระโดดเข่า
ลอย เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการกระโดดเข่าลอยให้มีประสิทธิภาพจากการฝึกพลัยโอเมตริก ซึ่ง
สอดคล้องกบั เจริญ กระบวนรัตน์ (เจริญ กระบวนรัตน์ 2538, 120 อ้างถึงใน กษิดิ์เดช เกตมุณี 2553, 14) กล่าว
ว่า การฝึกแบบพลัยโอเมตริกในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่ง
พัฒนาเสริมสร้างในส่วนที่เก่ียวข้อง และมีความจ าเป็นต่อชนิดกีฬานัน้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
แข่งขนั ซึง่เป็นการฝึกที่มุ่งพฒันาเฉพาะมดักล้ามเนือ้ที่มีความจ าเป็นต่อการเคล่ือนไหวจึงควรมีการฝึกกล้ามเนือ้
เฉพาะส่วน ทัง้นีโ้ปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกได้มีการก าหนดองค์ประกอบ ที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึก 
ความหนัก ระยะเวลาในการฝึก ความถ่ี การพักฟื้น จึงท าให้นักศึกษามวยไทยศึกษาและพลศึกษาที่ฝึก
โปรแกรมพลัยโอเมตริกแบบ 6 สถานี มีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหว และ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยดีขึน้  
 จากผลการวิจัยครัง้นี  ้สรุปได้ว่า ผลการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว แ ละ
ความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของนกัศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง มีค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหว 
และความสามารถในการกระโดดเข่าลอย ก่อนและหลงัการฝึก 8 สปัดาห์ แตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตุิฐาน
ที่ตัง้ไว้ว่า ผลการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยของ
นกัศึกษาชายสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง ก่อนและหลงัการฝึกพลยั
โอเมตริกเป็นเวลา 8 สปัดาห์ มีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการเคล่ือนไหวและความสามารถใน
การกระโดดเข่าลอยที่แตกต่างกนั ที่เป็นเช่นนีเ้พราะว่า การฝึกพลยัโอเมตริก แบบ 6 สถานีท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้นัน้ 
เป็นการฝึกที่มุ่งเน้นในการพฒันาพลงัของกล้ามเนือ้ส่วนล่าง ซึ่งการฝึกรูปแบบของพลยัโอเมตริกนัน้ เป็นการฝึก
เพื่อเพิ่มพลงัของกล้ามเนือ้และเมื่อพลังเพิ่มขึน้ย่อมหมายถึงความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ความเร็วของการ
เคล่ือนไหว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยเพิ่มขึน้ด้วย ซึ่งพลังของกล้ามเนือ้ประกอบด้วยความ
แข็งแรงและความเร็ว โดยโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกมีส่วนท าให้การกระโดดเข่าลอยของกีฬามวยไทยมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แข็งแรงขึน้ เร็วขึน้ สงูขึน้ เพราะพลังของกล้ามเนือ้เป็นส่วนส าคญัในการกระโดดเข่าลอย 
ซึ่งสอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (2561, 336) การฝึกพลัยโอเมตริก คือการฝึกที่ซึ่งรวมไว้ซึ่งก าลังความ
แข็งแรง และความรวดเร็วในการหดตัวของกล้ามเนือ้ เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเคล่ือนไหวที่รวดเร็วฉับไว 
(Dintimin & Ward 1998 ; Jacoby & Fraley 1995 อ้างอิงใน เจริญ กระบวนรัตน์ 2561, 336 ) ซึ่งการปฏิบัติ
ทักษะและการเคล่ือนไหวของนักกีฬาหลายประเภท จะสามารถเคล่ือนไหวและปฏิบัติเทคนิคทักษะกีฬาไ ด้
สมบูรณ์แบบยิ่งขึน้ (More Skill fully) ต่อเมื่อนกักีฬาเหล่านัน้ต้องได้รับการฝึกก าลงั (Power) ซึ่งมีองค์ประกอบ
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คือความแข็งแรง (Strength) และความรวดเร็ว (Speed) ด้วยเหตุนีพ้ลยัโอเมตริก (Plyometrics) จึงเป็นหน่ึงใน
วิธีการท่ีได้รับการยอมรับว่าดีที่สดุในการพฒันาก าลงัระเบิด (Explosive Power) ให้กับกีฬาหลายประเภท อาทิ
เช่น วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล แฮนด์บอล เซปักตะกร้อ ฮอกกี ้เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส 
กระโดดน า้ ว่ายน า้ ยูโด โบว์ล่ิง กอล์ฟ ยกน า้หนัก ดาบสากล มวย มวยปล า้ เทควันโด วิ่งระยะสัน้ และ
ยิมนาสติก เป็นต้น และธนาคาร เสถียรพนูสขุ (2560, 49) ได้ศกึษาผลการฝึกพลยัโอเมตริกแบบวงจรด้วยยางรถ 
ที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วในนกักีฬาฟุตบอลโรงเรียน พบว่ากลุ่มทดลองมีเวลาเฉล่ีย  ลดลงมากกว่า 
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการฝึกพลยัโอเมตริกแบบวงจรด้วยยางรถ 3 วนัต่อสปัดาห์ เป็น ระยะเวลา 8 สปัดาห์ เข้า
รับโปรแกรมการฝึก 6 สถานี ซึ่งการฝึกจะประกอบไปด้วยการกระโดด ท่าทางต่าง ๆ จึงอาจจะช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้และพลังของขาได้ ซึ่งการที่กล้ามเนือ้ขา  มีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ก็จะส่งผลให้มีความ
คล่องแคล่วเพิ่มขึน้ไปด้วย  
 นอกจากนี ้วรเชษฐ์ จันติยะ (2561, 1) ได้กล่าวไว้ว่าพลัยโอเมตริก (Plyometric) เป็นวิธีการฝึกเพื่อ
พฒันาพลงัระเบิด (Explosive power) ซึง่เป็นองค์ประกอบของการฝึกซ้อมของนกักีฬาการน า เอาโปรแกรมฝึกพ
ลยัโอเมตริก มาเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกซ้อมกีฬา สามารถพฒันาสมรรถนะด้านความเร็ว ความแข็งแรง การเร่ง
ความเร็วและพลังระเบิดอย่างมีนัยส าคัญ และจดัให้การฝึกรูปแบบนีค้วบคู่ในแผนการพัฒนาการฝึกซ้อมของ
นกักีฬา ซึ่งพลงัระเบิดเป็นส่วนส าคัญกับทกัษะการกระโดดเข่าลอยของกีฬามวยไทยเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการฝึกพลงัของ กล้ามเนือ้ขาในรูปแบบของโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. การฝึกพลยัโอเมตริกให้เกิดประสิทธิภาพ ควรฝึกให้ตรงกบัมดักล้ามเนือ้ที่เก่ียวข้องที่ใช้ในกิจกรรม
นัน้ ๆ และจ าเป็นต้องมีทกัษะในท่าฝึกที่ถกูต้องเพื่อไม่ให้เส่ียงต่อการบาดเจ็บ 
 2. ส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา นกักีฬาหรือผู้ที่สนใจที่จะน าโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก แบบ 6 สถานีนี ้
ไปใช้ ควรฝึกกบันกักีฬาที่มีร่างกายพร้อมส าหรับการฝึกหนกัและต่อเนื่องได้ เพราะ 
โปรแกรมการฝึกนีจ้ะมีการเพิ่มความหนกัและใช้เวลาอย่างน้อย 8 สปัดาห์ จึงจะส่งผลให้นกักีฬามีความแข็งแรง 
ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอย  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัย ในลักษณะการติดตามผลของโปรแกรม โดยมีการทดสอบความแข็งแรง 
ความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเข่าลอยทัง้ก่อนการฝึก หลังการฝึก และทุก ๆ    2 สปัดาห์ ระหว่าง
การฝึกคือ สปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 เพื่อดกูารเปล่ียนแปลงระหว่างการฝึก  
 2. ควรมีการฝึกพลงัของกล้ามเนือ้ด้วยวิธีพลยัโอเมตริกในทกัษะอื่นของกีฬาประเภทอื่น 
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A study of working ability and readiness for safety driving for dangerous goods 
transport vehicles: A case study at a petroleum terminal in northern Thailand 
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บทคดัย่อ 

การขนส่งวตัถุอนัตรายทางถนนเป็นเร่ืองที่ควรให้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดอุบตัิเหตุ
แล้วเกิดการร่ัวไหลของวัตถุอันตราย อาจส่งผลร้ายแรงทัง้ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม การศึกษานีม้ี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการท างานและความพร้อมด้านความปลอดภยัของผู้ขบัขี่รถขนส่งวตัถุ
อนัตราย โดยเป็นการศกึษาเชงิพรรณนาแบบตดัขวาง ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมลู กลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษา ได้แก่ คนขบัรถขนส่งวตัถอุนัตราย ณ คลงัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ภาคเหนือของประเทศไทย จ านวน 30 
คน ผลการศกึษาด้านพฤติกรรมพบว่า พฤติกรรมก่อนรถออกจากจุดรับและการตรวจสภาพรถ ได้คะแนนระดบัดี 
ในขณะท่ีพฤติกรรมการดแูลรถระหวา่งขนส่งในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะที่ยงัมีวตัถอุนัตรายอยู่ในรถ ได้ระดบั
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง และพฤติกรรมการท าความสะอาดรถหลงัจากการขนถ่ายวตัถุอนัตราย ได้
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทางด้านความรู้ด้านการขบัรถขนส่งวตัถุอนัตรายพบว่ามีระดบัความรู้ดี ระดับ
ความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับรถขนส่งวสัดุอนัตรายพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นเคร่ืองมือซ่อมรถ
กรณีฉกุเฉินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดงันัน้จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าควรมีการส่งเสริมความสามารถ
ของผู้ขบัขี่รถขนส่งวตัถอุนัตรายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการดูแลรถระหว่างขนส่งในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะที่
ยงัมีวตัถุอนัตรายอยู่ รวมทัง้การจดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับรถขนส่งวสัดุอนัตรายใน
กรณีฉกุเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
ค าส าคัญ:  ความสามารถในการท างาน; ความพร้อมด้านความปลอดภยั; ขนส่งสินค้าอนัตราย 
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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 
 

บทน า 
การขนส่งวตัถอุนัตรายเป็นการขนส่งสินค้าที่มีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ

ในภาคเหนือที่มีเส้นทางเชื่อมต่อสู่ประเทศเพื่อนบ้านในหลายช่องทาง อาทิเช่น แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ 
(North-South Economic Corridor) ซึง่สามารถเชื่อมต่อไปยงั ประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยนูนาน) โดยผ่านทาง 
สปป.ลาวและประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น จากแนวโน้มการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจทัง้ในภาคเหนือของประเทศ
ไทย และในประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้เกิดการลงทนุในภาคอตุสาหกรรมมีอตัราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ย่อมต้องใช้เคมีวัตถุ จึงนับได้ว่าการขนส่งวัตถุอันตรายย่อมมี
ความส าคญัไปพร้อมกบัการขยายตวัในภาคอตุสาหกรรมดงักล่าวตามไปด้วย ซึง่ทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมวตัถอุนัตราย  จึงต้องให้ความส าคญั ในการจดัระเบียบ การออกกฎหมาย รวมไปถึงกฎระเบียบ
ว่าด้วยการควบคุมวตัถุอนัตราย ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานหลักสากล ในเร่ืองความปลอดภัยใน
วตัถุอันตรายเพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เร่ิมตัง้แต่ การผลิต การเคล่ือนย้าย การจดัเก็บ การขนส่ง
สินค้า และการมีไว้ครอบครอง เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ท าให้เกิดความมัน่ใจวา่สินค้าวตัถุ
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อนัตรายจะได้รับการจัดการ ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนดจนกว่าวตัถุอันตรายจะถึง
ปลายทางอย่างปลอดภัย (Erkut & Ingolfsson, 2005) โดยเฉพาะความเสียหายหรืออนัตรายที่จะเกิดจากการ
ขนส่งซึ่งหมายถึงการเคล่ือนย้ายสินค้าวตัถุอนัตรายทัง้การขนส่งทางบกที่ใช้รถยนต์ทกุประเภทซึง่ ได้แก่ รถยนต์ 
4ล้อ รถยนต์ 6 ล้อ รถยนต์ 10 ล้อ และ รถพ่วงแท็งก์ยึดตรึง เป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายการ
ขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางท่อ (Ale, 2005) ย่อมสามารถส่งผล
กระทบให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ยกตวัอย่างกรณีอบุตัิเหต ุเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
ที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข 11 (ฝ่ังมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่ ช่วงก่อนถึงตลาดขนุตาล อ.แม่ทา จ.ล าพนู) ได้เกิด
เหตุการณ์รถพ่วงบรรทุกน า้มนัพลิกคว ่าและเกิดเพลิงไหม้โดยรอบ และรายงานว่า พบผู้ เสียชีวิตเสียชีวิต 1 ราย  
(ไทยรัฐออนไลน์, 2020) 
 การขนส่งวตัถุอันตรายทางถนนเป็นเร่ืองที่ส าคัญควรได้รับความสนใจ และให้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษ เพราะหากเกิดอุบตัิเหตุแล้วเกิดการร่ัวไหลของวตัถุอนัตราย อาจส่งผลร้ายแรงทัง้ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
ส่ิงแวดล้อม การเกิดอุบตัิเหตุจากการขนส่งวตัถุอนัตรายที่ผ่านมาสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1 
วัตถุอันตรายกลุ่มเคมีภัณฑ์ และ 2 วัตถุอันตรายกลุ่มเชือ้เพลิง โดยการขนส่งน า้มันและก๊าซธรรมชาตินัน้ มี
ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการล าเลียงขนส่งวตัถอุนัตรายประเภทอื่น เนื่องจากผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปของทัง้น า้มนั
และก๊าซธรรมชาตินัน้มีอยู่หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน รวมทัง้คุณสมบตัิของน า้มัน
และก๊าซธรรมชาติเอง ซึ่งบางชนิดระเหยเร็วและไวไฟ ดังนัน้การขนส่งจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
ออกแบบและเพิ่มมาตรการเป็นพิเศษ  
  จากการส ารวจสภาพปัญหาจากงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้านโลจิสติกส์ของ
บคุลากรในระบบโลจิสติกส์มีข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประเด็นคือบคุลากรกลุ่มงานการจดัการขนส่งมีคณุภาพ
ทัง้ด้านความรู้และด้านทกัษะยงัต ่ากว่าความคาดหวงัมากเชน่ขาดความรู้เก่ียวกบัการจดัตารางเวลาและรูปแบบ
การขนส่งที่เหมาะสมขาดความรู้เก่ียวกบัถนนและเส้นทางการขนส่งละเลยการขบัรถอย่างปลอดภยัขาดความใส่
ใจกับสินค้าและบริการขาดความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและกฎหมายการขนส่งสินค้าและ
ขนส่งโดยสารด้านทกัษะพบว่ามีคุณภาพต ่ากว่าความคาดหวงัมากเช่นกันซึง่ส่งผลให้บุคลากรใช้วสัดอุุปกรณ์ที่
ทนัสมยัอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ (นิเวศ ธรรมชยัชศูกัดิ์ และ และการุณนัทน์ รัตนแสนวงษ์, 2559)  
 จากการศกึษาของนิเวศ ธรรมชยัชศูกัดิ์ และ และการุณนัทน์ รัตนแสนวงษ์ (2559) ในกลุ่มพนกังานขบั
รถบรรทกุวตัถอุนัตราย 193 คน พบว่า “ความรู้ด้านขีดความสามารถ” ของพนกังานขบัรถบรรทกุวตัถอุนัตรายใน
ภาพรวมมีระดับความรู้อยู่ในระดบัสงูโดยตวัชีว้ดัที่ได้รับคะแนนมากที่สดุคือ “ความรู้ด้านขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านความรู้” ในขณะที่ปัญหาและอุปสรรคทางด้านระบบความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
อนัตรายส่วนใหญ่มาจากพนกังานขบัรถเอง เช่น ปัญหาทางด้านทศันคติด้านพฤติกรรม และวฒันธรรมที่ ดีของ
พนกังานขบัรถ เช่นเดียวกบัเมื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกบัความสามารถในการท างานของ
พนกังานขบัรถบรรทกุสารเคมี กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานขบัรถบรรทกุขนส่งสารเคมีทัง้หมดในสถานประกอบการ
เอกชนแห่งหน่ึง จ านวนทัง้สิน้ 98 คน พบว่า พนกังานขบัรถบรรทกุสารเคมีส่วนใหญ่มีระดบัความสามารถในการ
ท างานในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ ความสามารถในการท างานดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 32.2 จาก
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การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ข้อมลูลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ รายได้ และการออกก าลงักาย มีความสมัพนัธ์
กบัความสามารถในการท างานของพนกังานขบัรถบรรทกุสารเคมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส าหรับ
ชัว่โมงการท างานต่อวนัมีความสมัพนัธ์กับความสามารถในการท างานของพนกังานขบัรถบรรทุกสารเคมีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (กณุฑลีย์ บงัคะดานรา และคณะ, 2555)  
 ทัง้นีจ้ากแผนแม่บทด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2559-2568 ได้ระบุถึงแผนงานการ
ด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ กรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างวัฒนธรรมการขนส่งที่ปลอดภัย (Safety 
Culture) มุ่งเน้นการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ผ่านการให้ความรู้ ในการใช้รถใช้ถนน
และการส่งเสริมทกัษะในการขบัขี่ ตลอดจนการสร้างทศันคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั ซึ่งจะส่งผลต่อ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภยั (Human Behavior to Road 
Use) โดยเฉพาะพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกและรถบรรทุกวตัถอุนัตราย ท่ีเข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ เพิ่มในระดับมากถึงมากที่สุดและมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ไม่มีการร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บริการและไม่มีอบุตัิเหต ุ(Zero Accident)  
  จากการศกึษาที่ผ่านมา และการก าหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลผุลตามแผนแม่บทท าให้งานวิจยัครัง้นีม้ี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศกึษาความสามารถในการท างานของผู้ขบัขี่รถขนส่งวตัถอุนัตราย 
2. เพื่อศกึษาความพร้อมด้านความปลอดภยัของผู้ขบัขี่รถขนส่งวตัถอุนัตราย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
ผลจากการศกึษาสามารถก าหนดแนวทางและมาตรการในการพฒันาความสามารถในการท างานและ

ส่งเสริมความพร้อมในการท างานด้านความปลอดภยัของผู้ขบัขี่รถขนส่งวตัถอุนัตราย 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เพื่อ
อธิบายความพร้อมและความสามารถในการขบัขี่รถขนส่งวตัถอุนัตรายของผู้ขบัขี่ โดยผู้วิจยัมีขัน้ตอนดงันี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษานี  ้คื อ พนักงานขับรถขนส่งน า้มันทั ง้หมดของบ ริษัทแห่ งหนึ่ ง  
จ านวน 40 คน  
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  เกณฑ์การคดัเข้า ได้แก่  

1. เป็นพนกังานขบัรถขบัรถขนส่งน า้มนัภายในบริษัทมีอายงุานมากกว่า 1 ปี 
2. มีอายตุัง้แต่ 20 ขึน้ไป 
3. เต็มใจเข้าร่วมการวิจยั 

  เกณฑ์การคดัออก ได้แก่ 
1. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
2. ไม่สามารถตอบค าถามได้ครบถ้วน 
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เมื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ในการคดัเข้า-คดัออก ท าให้มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดงักล่าว จ านวน 10 คน ดงันัน้ใน
การศกึษาครัง้นีจ้ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู แบ่งเนือ้หาข้อมลูเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสวนบุคคลทั่วไป ได้แก่ อายุ การศึกษา โรคประจ าตัว จ านวนชั่วโมงการนอนหลับ 
ประวัติการดื่มสุรา ประวัติการสูบบุหร่ี และสมรรถภาพการมองเห็น ลักษณะแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะการท างาน ได้แก่ ประสบการณ์การท างาน ประเภทใบขับขี่ จ านวนผู้ ร่วม
โดยสาร ความเร็วเฉล่ียในการขบัขี่ ประวตัิการประสบอุบตัิเหตุ ประเภทวตัถอุนัตรายที่ขนส่ง และประเภทบรรจุ
ภณัฑ์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ส่วนท่ี 3 ข้อปฏิบตัิในการขนส่งวตัถอุนัตราย จ านวน 15 ข้อ โดยข้อค าถามลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 
(Rating scale) 5 ระดบั ดงันี ้
   ข้อค าถามทางบวก  ข้อค าถามทางลบ 

มากที่สดุ   5   1   
มาก   4   2 
ปานกลาง  3   3 
น้อย   2   4 
น้อยที่สดุ   1   5  
การแปลความหมายของปฏิบตัใินการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตรายแบง่ออกเป็น 3 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ของ

วิเชยีร เกตสิุงห์ (2538:10) ดงันี ้
  ระดบัคะแนนน้อยกวา่ 19 คะแนน คือ ระดบัพฤติกรรมควรปรับปรุง 

ระดบัคะแนน ระหวา่ง 19 – 40 คะแนน คือ ระดบัพฤติกรรมปานกลาง 
ระดบัคะแนนมากกว่า 40 คะแนน  คือ ระดบัพฤติกรรมด ี

ส่วนท่ี 4 ความรู้ด้านการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย โดยอ้างอิงตาม ระเบียบการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย 
อ้างในประกาศกรมขนส่งทางบก (2562) จ านวน 14 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นลกัษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
   ข้อค าถามทางบวก  ข้อค าถามทางลบ 

ใช ่   1   0   
ไม่ใช ่   0   1 

การแปลความหมายของ4 ความรู้ด้านการขนส่งวตัถอุนัตราย ออกเป็น 3 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ของBloom's 
Taxonomy,1987 ดงันี ้
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  ระดบัคะแนนน้อยกวา่ 5 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ปรับปรุง 
ระดบัคะแนน ระหวา่ง 5 – 9 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ปานกลาง 
ระดบัคะแนนมากกว่า 9 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ด ี

ส่วนท่ี 5 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ความปลอดภยัส าหรับรถบรรทกุวตัถอุนัตราย จ านวน 8 ข้อ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ม ีเท่ากบั 1 
และไม่มี 0 

การแปลความหมายของการรับรู้ความเส่ียงที่ส่งผลต่อสขุภาพและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ของวเิชยีร เกตสิุงห์ (2538:10) ดงันี ้
  ระดบัคะแนนน้อยกวา่ 5 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ปรับปรุง 

ระดบัคะแนน ระหวา่ง 5 – 9 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ปานกลาง 
ระดบัคะแนนมากกว่า 9 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ด ี

 
การพัฒนาเคร่ืองมือในการวจัิยได้จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม 
 การพัฒนาเคร่ืองมือในการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) ของเคร่ืองมือด้วยการทดสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถประสงค์ ( IOC 
:Item-Objectives Congruence) จากการประเมิน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญด้าน
สาธารณสขุศาสตร์ และผู้ เชี่ยวชาญด้านการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน จ านวน 3 ท่าน โดยผลการทดสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หาในแต่ละส่วนซึ่งได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไป ค่า :IOC เท่ากับ 0.75 ส่วนท่ี 2 ข้อมลู
ลกัษณะการท างาน ค่า :IOC เท่ากับ 0.86 ส่วนที่ 3 ข้อปฏิบัติในการขนส่งวัตถุ/วสัดุอันตราย ค่า :IOC เท่ากับ 
0.89 ส่วนท่ี 4 ความรู้ด้านการขบัขี่รถขนส่งวตัถ/ุวสัดุอนัตราย ค่า :IOC เท่ากับ 1.00 และส่วนที่ 5 เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับรถบรรทุกวตัถุอตัรายค่า :IOC เท่ากับ 1.00 โดยมีผลการประเมินเฉล่ียทัง้หมด
ของเคร่ืองมือมีค่า IOC เท่ากับ 0.9 จากนัน้น าเคร่ืองมือไปทดสอบ (Try Out) เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) 
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจ านวน 30 คน และได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
Cronbach’s Alpha ของข้อปฏิบตัิในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย ความรู้ด้านการขบัขี่รถขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย 
และข้อค าถามเคร่ืองมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับรถบรรทุกวัตถุอัตรายเท่ากับ 0.756 , 0.813 และ 
0.741 ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) บรรยายข้อมลูโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี 
เพื่อบรรยายลกัษณะตวัแปรทกุตวัที่ศกึษา 
จริยธรรมการวิจัย 
  ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการขออนุมัติจริยธรรมในงานวิจัย ผู้ ศึกษาได้ด าเนินการขออนุญาต
ท าการศึกษาวิจัยในมนุษย์โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย เลขท่ี CRPPH0 57/2563 โครงการเลขท่ี 
49/2563 
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ผลการศึกษาวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไป  

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนกังานขบัรถขนส่งน า้มนัส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 96.7 อายุ
เฉล่ีย 50 ปี การศกึษาส่วนมากจบชัน้ประถมศกึษาร้อยละ 40.0 ส่วนมากไม่พบการมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 66.7 
ในขณะที่โรคที่พบมากที่สดุ คือ โรคเบาหวานร้อยละ 20.0 ทางด้านพฤติกรรมสขุภาพพบว่าส่วนมากนอนเฉล่ีย
วนัละ 6-8 ชัว่โมงต่อวนั ร้อยละ 63.3 พฤติกรรมการสบูบหุร่ีพบส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการสบูบุหร่ี ร้อยละ 83.3 
และพฤติกรรมการดื่มสรุาพบว่าร้อยละ 60.0 ดื่มวนัละ 1-5 ขวด 

 
ตารางที่ 1 ข้อมลูบคุคลทัว่ไป 

ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 29 96.7 

หญิง 1 3.3 
ช่วงอาย ุ อาย ุ21 ปี – 29 ปี 1 3.3 

อาย ุ30 ปี – 39 ปี 5 16.7 
อาย ุ40 ปี – 49 ปี 6 20.0 
อาย ุ50 ปี – 59 ปี 13 43.3 
อายตุัง้แต่ 60 ปี 5 16.7 

อายเุฉล่ีย 50 ปี 
อาย ุต า่สดุ - สงูสดุ 28 ปี ถึง 73 ปี  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ± 11.1061 
ระดบัการศกึษา ไม่ได้เรียนหนงัสือ 3 71.0 

ประถมศกึษา 12 40.0 
มธัยมศกึษาตอนต้น 11 36.7 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 4 13.3 

โรคประจ าตวั ไม่มี 20 66.7 
โรคเบาหวาน 6 20.0 
โรคความดนัโลหิต 3 10.0 
อื่น ๆ 1 3.3 

จ านวนเวลานอนต่อ
วนั 
 

น้อยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั 6 20.0 
6-8 ชัว่โมงต่อวนั 19 63.3 
มากกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั 5 16.7 

ประวตัิการสบูบหุร่ี เฉล่ียต่อวนั 1 – 10 มวน 3 10.0 
เฉล่ียต่อวนั 11 – 20 มวน 2 6.7 
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ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่ 20 มวน 0 0.0 
ไม่สบูบหุร่ี 25 83.3 

ประวตัิการดื่มสรุา เฉล่ียต่อวนั 1 –  5 ขวด 18 60.0 
เฉล่ียต่อวนั 6 – 10 ขวด 0 0.0 
มากกวา่ 10 ขวด 0 0.0 
ไม่ดื่มสรุา 12 40.0 

 
ตารางที่ 2 สมรรถภาพด้านการมองเหน็ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สมรรถภาพด้านการ
มองเห็น 

สายตาปกต ิ 16 53.3 
สายตาสัน้ 1 3.3 
สายตายาว 13 43.3 

การแก้ไขกรณีพบความ
ผิดปกติด้านการมองเห็น 
(n=14) 

สวมใส่แว่นตา 9 64.3 
ไม่สวมใส่แว่นตาหรือ
คอนแทคเลนส์ 

5 35.7 

  
จากตารางที่ 2 พบวา่สมรรถภาพด้านการมองเห็นของกลุ่มตวัอยา่งนัน้ร้อยละ 53.3 มีสายตาปกติ และ

สายตายาว ร้อยละ 43.3 ซึง่ในกลุ่มผู้ ปัญหาทางสายตาโดยมากจะสวมใส่แว่นตาร้อยละ 64.3  
 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูลกัษณะการท างาน 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประสบการณ์ท างานเฉล่ีย 22 ปี ประเภทใบอนุญาตการขับขี่ที่ได้รับได้แก่  
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางร้อยละ 13.3 ใบอนญุาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ร้อยละ 73.3 
และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลร้อยละ 13.3 ผู้ ร่วมโดยสารขณะเดินหรือปฏิบัติงานโดยมากไม่มี
ผู้ โดยสารร่วม ความเร็วเฉล่ียที่ขบัขี่รถขนส่ง 51 – 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และโดยมากไม่มีเวลาท างานท่ีแน่ขึน้อยู่
ค าสัง่ซือ้ของลกูค้า ระยะเวลาในการท างานขบัขี่ต่อวนั 6-8 ชัว่โมงต่อวนั จ านวนวนัต่อสปัดาห์คือ มากกว่าหรือ
เท่ากบั 6 วนัต่อสปัดาห์ ร้อยละ 76.7 ประสบการณ์การเกิดอบุตัิเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 83.3 ไม่เคยประสบอุติ
เหต ุ
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ตารางที่ 3 ข้อมลูลกัษณะการท างานของกลุม่เป้าหมาย 
ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การท างาน
ด้านการขบัขี่ยานพาหนะ
เพื่อการขนส่ง 

 น้อยกว่า 10 ปี 6 20.0 
10 ปี – 19 ปี 3 10.0 
20 ปี – 29 ปี 9 30.0 
มากกวา่ 29 ปี 12 40.0 

จ านวนปีเฉล่ีย 22 ปี 
อายงุาน ต ่าสดุ - สงูสดุ 1 ปี – 50 ปี 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 12.8064 

ประเภทใบอนญุาตการขบั
ขี ่

ใบอนญุาตประกอบการ
ขนส่งประจ าทาง  

4 13.3 

ใบอนญุาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทาง 

22 73.3 

ใบอนญุาตประกอบการ
ขนส่งโดยสารขนาดเล็ก 

0 0.0 

ใบอนญุาตประกอบการ
ขนส่งส่วนบคุคล 

4 13.3 

ผู้ ร่วมโดยสารขณะเดิน
หรือปฏิบตัิงาน   

1 – 2 คน 4 13.3 
มากกวา่ 2 คน 3 10.0 
ไม่มี 23 76.7 

ผู้ ร่วมโดยสารมีหน้าที ่
(n=7) 

ผู้ ร่วมโดยสาร 0 0.0 
ผู้ขบัขี่ร่วม 7 100.0 

ความเร็วเฉล่ียในการขบัขี่
ยานพาหนะในการขนส่ง 

น้อยกวา่ 50 กม./ชม. 3 10.0 
51– 60 กม./ชม. 21 70.0 
มากกวา่ 60 กม./ชม. 6 20.0 

เวลาการท างาน มีก าหนดเวลาเร่ิมงานและ
เลิกงานท่ีชดัเจน 

9 30.0 

ไม่มีก าหนดเวลาเร่ิมงาน
และเลิกงานท่ีชดัเจน 

21 70.0 

จ านวนชัว่โมงในการขบัขี่
ยานพาหนะ  

น้อยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั 9 30.0 
6-8 ชัว่โมงต่อวนั 15 50.0 
มากกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั 6 20.0 

ความถ่ีในการขบัรถขนส่ง น้อยกวา่ 3 วนั 4 13.3 
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ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
ใน 1 สปัดาห์ 3 – 5 วนั 3 10.0 

มากกวา่ 5 วนั 23 76.7 
ประสบการณ์การเกิด
อบุตัิเหตทุางท้องถนน 

ไม่เคย 25 83.3 
เคย 5 16.7 

สาเหตกุารเกิดอบุตัเิหต ุ
(n=5) 

ฝนตกถนนล่ืนเบรกไม่อยู ่ 1 20.0 
มีรถชนท้าย 2 40.0 
มีรถตดัหน้า 1 20.0 
รถชนท้าย และเบรกไม่อยู ่ 1 20.0 

ประเภทของวตัถ/ุวสัดุ
อนัตราย 

ก๊าซ (Gases)   7 23.3 
ของเหลวไวไฟ 
(Flammable liquid) 

23 76.7 

เลขที่ UN Number 1075 7 23.3 
30-1202,33-1203 22 73.3 
30-1202,33-1203,1088 1 3.3 

หนงัสือรับรองการขนส่ง
วตัถ/ุวสัดอุนัตราย 
(n=30) 

หลกัสตูรพืน้ฐาน 28 93.3 
หลกัสตูรพิเศษส าหรับการ
ขนส่งวตัถอุนัตราย ใน
รูปแบบแทงค ์

28 93.3 

หลกัสตูรพิเศษส าหรับการ
ขนส่งวตัถอุนัตราย 
ประเภทท่ี 1 วตัถรุะเบิด 

23 76.7 

หลกัสตูรพิเศษส าหรับการ
ขนส่งวตัถอุนัตราย 
ประเภทท่ี 7 วสัดุ
กมัมนัตรังสี 

8 26.7 

ไม่ได้ผ่านการอบรม และ
รับรองการขนส่งวตัถ/ุวสัดุ
อนัตราย 

3 10.0 
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ส่วนที่ 3 ข้อปฏิบตัิในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย 
ตารางที่ 4 ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย รายข้อ 
(ก่อนเคลื่อนรถออกจากจดุรับวตัถ/ุวสัดอุนัตราย) 

ข้อปฏิบตัิ คะแนน ระดบัพฤติกรรม 
1.ตรวจสอบเอกสารรายชื่อสินค้าว่าตรงกบัสินค้าที่จะขนส่ง 4.00 ดี 
2.ตรวจสอบเคร่ืองหมาย และฉลากบนบรรจภุณัฑ์ และป้ายบน
ยานพาหนะว่าถกูต้องตรงกบัประเภทของวตัถทุี่บรรจ ุและบรรทกุหรือไม่ 

3.93 ดี 

3.ตรวจสอบเอกสารก ากบัการขนส่งว่ามีข้อมลูกรอกไว้อยา่งครบถ้วน 3.93 ดี 
4.ตรวจสอบว่ามีเอกสารข้อมลูความปลอดภยัของวตัถทุีจ่ะขนส่ง 3.90 ดี 
5.ตรวจดบูรรจภุณัฑ์ที่จะขนส่งวา่อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยไม่แตกหรือช า 
รุดเสียหาย 

3.97 ดี 

6.ตรวจสอบเคร่ืองมือและอปุกรณ์ความปลอดภยัประจ ารถว่ามคีรบถ้วน
และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

3.87 ดี 

7.การก าหนดเส้นทางการเดินรถก่อนออกเดินทาง 3.83 ดี 
คะแนนเฉล่ีย 3.24 ดี 

คะแนน ต ่าสดุ - สงูสดุ 3.83 – 4.00 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.0531 

   
 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวตัถุ/วัสดุอันตราย รายข้อ ด้านการเตรียมพร้อม

ก่อนเคล่ือนรถออกจากจดุรับวตัถุ/วสัดอุนัตราย มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.24 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัดี 
 

ตารางที่ 5 ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย รายข้อ (การตรวจสภาพรถ) 
ข้อปฏิบตัิ คะแนน ระดบัพฤติกรรม 

1.ตรวจสอบความพร้อมของรถและอปุกรณ์ส่วนควบคมุ 3.97 ดี 
2.ตรวจสภาพรถ เช่น ความดนัของลมยาง รอยร่ัว หรือข้อบกพร่องก่อน
ออกรถ หากพบว่าบกพร่องระหวา่งการขนส่งควรจอดรถและแก้ไขทนัที 

3.93 ดี 

3.ตรวจสภาพยาง ทุก ๆ 2 ชั่วโมง หรือประมาณ 150 กม. หากพบว่ามี
ข้อบกพร่อง เช่น พบว่ายางเส้นใดเส้นหนึ่งร้อนกว่าปกติให้จอดรถในที่
ปลอดภยั และเปล่ียนยางเส้นท่ีร้อนออก 

2.96 พอใช้ 

คะแนนเฉล่ีย 3.62 ดี 
คะแนน ต ่าสดุ - สงูสดุ 2.96 - 3.97 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.4637 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย รายข้อ ด้านการตรวจสภาพรถ มี
คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.62 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัดี 
 
ตารางที่ 6 ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย รายข้อ  
(การเก็บดแูลรถระหว่างการขนส่ง : หากมีเหตฉุกุเฉินจ าเป็นต้องจอดรถที่ยงัมีวตัถอุนัตรายอยูใ่นรถเป็นเวลานาน
ควรด าเนินการ) 

ข้อปฏิบตัิ คะแนน ระดบัพฤติกรรม 
1.จอดรถในสถานท่ีทีม่ีผู้ควบคมุดแูล หรือในคลงัสินค้า หรือในโรงงานท่ี
มีหน่วยรักษาความปลอดภยัโดยแจ้งผู้ควบคมุให้ทราบว่าสินค้าทีบ่รรทกุ
มีอนัตรายอย่างไร ถ้าผู้ขบัรถไม่อยู่ที่รถต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุทราบท่ีอยู่
เพื่อให้สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว 

3.57 ดี 

2.ถ้าไม่สามารถหาที่จอดตามข้อ 1) ได้ ให้จอดรถในท่ีส าหรับจอดรถ
โดยทัว่ไปได้ แต่ต้องเป็นสถานท่ีปลอดภยั และต้องมีผู้ดแูลรถตลอดเวลา 

1.27 ควรปรับปรุง 

3.ถ้าไม่สามารถหาที่จอดรถตามข้อ 1) หรือ 2) ได้ให้จอดรถห่างจากทาง
หลวงและชมุชน โดยต้องมีผู้ดแูลรถตลอดเวลา 

0.90 ควรปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1.91 ควรปรับปรุง 
คะแนน ต ่าสดุ - สงูสดุ 0.9 – 3.57 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.1802 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการขนส่งวัตถุ/วัสดุอันตราย รายข้อ ด้านการเก็บดูแลรถ

ระหว่างการขนส่ง : หากมีเหตฉุกุเฉินจ าเป็นต้องจอดรถที่ยงัมีวตัถอุนัตรายอยู่ในรถเป็นเวลานานควรด าเนินการ 
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 1.91 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัควรปรับปรุง 

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดุอนัตราย รายข้อ ด้านการท าความสะอาด
รถหลงัจากการขนถ่ายวตัถอุนัตรายมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 2.25 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัพอใช้ 
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ตารางที่ 7 ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย รายข้อ  
(การท าความสะอาดรถหลงัจากการขนถ่ายวตัถอุนัตราย) 

ข้อปฏิบตัิ คะแนน ระดบัพฤติกรรม 
1.กรณีใช้รถบรรทกุหีบห่อ ภาชนะ หรือถงัที่ยกขึน้ลงได้เมื่อมีวตัถุ
อนัตรายตกหล่นหลงัท า การขนถา่ยเสร็จแล้วต้องท า ความสะอาดอย่าง
ถกูต้อง และระมดัระวงัไมใ่ห้วสัดดุดูซบัหรือน า้ทีช่ะล้างรถนัน้ไหลลงสู่ล า 
น า้สาธารณะ 

3.5 ดี 

2.กรณีใช้รถบรรทกุวตัถอุนัตรายชนิดหนึ่งและจะเปล่ียนไปบรรทกุอีก
ชนิดหนึ่ง ต้องท าความสะอาดถงัที่บรรทกุนัน้ และระมดัระวงัไมใ่ห้วตัถุ
อนัตรายปนเปือ้นออกสู่สภาพแวดล้อมข้างนอกได้ 

1.0 ควรปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 2.25 พอใช้ 
คะแนน ต ่าสดุ - สงูสดุ 1.0 – 3.5 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.2512 

 
ตารางที่ 8 ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย 

ระดบัพฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
ระดบัคะแนนน้อยกวา่ 19 คะแนน คือ ระดบัพฤติกรรมควรปรับปรุง 0 0.0 
ระดบัคะแนน ระหวา่ง 19 – 40 คะแนน คือ ระดบัพฤติกรรมปานกลาง 0 0.0 
ระดบัคะแนนมากกว่า 40 คะแนน คือ ระดบัพฤติกรรมด ี 30 100.0 

คะแนนเฉล่ีย 48.5 ดี 
คะแนน ต ่าสดุ - สงูสดุ 43 – 58 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ± 4.041 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตรายในภาพรวนัน้ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 

48.5 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัพฤติกรรมที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

478 

 

ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านการขบัรถขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย 
ตารางที่ 9 ระดบัความรู้ด้านการขบัรถขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย แยกรายข้อ 

ความรู้ด้านการขบัรถขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย คะแนน ระดบัความรู้ 
1.ระเบียบวธีิปฏิบตัิในการขนส่ง 0.97 ดี 
2.ประเภทของวตัถอุนัตรายทัง้ 9 ประเภท 0.43 ควรปรับปรุง 
3.วิธีการใช้ MSDS ใบก ากบัการขนส่ง และเอกสารเก่ียวกบัการตอบโต้เหตุ
ฉกุเฉิน 

0.76 ดี 

4.ความหมายของสญัลกัษณ์ ฉลาก ป้าย และเคร่ืองหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัวตัถอุนัตราย 

0.87 ดี 

5.ข้อปฏิบตัิระหว่างการขนส่ง 0.97 ดี 
6.การคดัแยกประเภทสินค้าอนัตราย 0.80 ดี 
7.การตอบโต้เหตฉุกุเฉินเบือ้งต้น 0.97 ดี 
8.การใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 0.93 ดี 
9.อปุกรณ์และขัน้ตอนการใช้งาน (Loading/Unloading) 0.93 ดี 
10.การตรวจตราอปุกรณ์ 0.97 ดี 
11.การตรวจสอบความปลอดภยั เมื่อพบกองไฟอยูข้่างทางเดินรถข้างหน้า 
ต้องตรวจสอบให้แนช่ดัว่าปลอดภยัจึงขบัรถผ่านไปได้ ไม่ควรจอดรถใกล้กอง
ไฟในระยะน้อยกว่า 50 เมตร 

0.90 ดี 

12.จอดบนไหล่ทางให้หา่งจากเส้นขอบถนนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 0.87 ดี 
13.หากจ าเป็นต้องจอดรถเนื่องจากเคร่ืองยนต์ขดัข้องให้แสดงเคร่ืองหมายรถ
ขดัข้อง 

1 ดี 

14.หลงัเกิดเหตแุจ้ง 199 และบคุคลท่ีเก่ียวข้องให้เร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้ 0.8 ดี 
  

จากตารางที่ 9 พบวา่ระดบัความรู้ด้านการขบัรถขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย แยกรายข้อนัน้อยู่ในระดบัท่ีดี 
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ตารางที่ 10 ระดบัความรู้ในการขนส่งวตัถ/ุวสัดอุนัตราย 
ระดบัความรู้ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัคะแนนน้อยกวา่ 5 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ปรับปรุง 0 0.0 
ระดบัคะแนน ระหวา่ง 5 – 9 คะแนน คือ ระดบัความรู้ปานกลาง 1 3.3 
ระดบัคะแนนมากกว่า 9 คะแนน  คือ ระดบัความรู้ด ี 29 96.7 

คะแนนเฉล่ีย 12.1 ดี 
คะแนน ต ่าสดุ - สงูสดุ 8 – 14 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ± 1.592 

 
จากตารางที่  10 พบว่า ระดับความในการขนส่งวัตถุ /วัสดุอันตรายนัน้  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่  

12.1 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีดี 
 
ส่วนที่ 5 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ความปลอดภยัส าหรับรถบรรทกุวตัถอุนัตราย 
ตารางที่ 11 ระดบัความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ความปลอดภยัส าหรับรถบรรทกุวตัถอุนัตราย แยกราย

ข้อ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ความปลอดภยัส าหรับรถบรรทกุวตัถอุนัตราย คะแนน 
ระดบัความ
พร้อม 

1.ถงัดบัเพลิง  1.00 ดี 
2.เคร่ืองมือส าหรับซ่อมรถกรณีฉกุเฉิน 0.67 พอใช้ 
3.หมอนส าหรับหนนุล้อรถ 0.93 ดี 
4.อปุกรณ์ไฟสญัญาณฉกุเฉินแบบเคล่ือนย้ายได้ 0.80 ดี 
5.เคร่ืองหมายสะท้อนแสงที่สามารถตัง้กบัพืน้ได้ เพื่อใช้ในกรณีรถขดัข้อง 0.87 ดี 
6.เสือ้สะท้อนแสง 0.63 พอใช้ 
7.กล่องประถมพยาบาลเบือ้งต้น 0.17 ควรปรับปรุง 
8.อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (Personal Protection Equipment) 

− อปุกรณ์ป้องกนัตา 0.77 ดี 

− เคร่ืองช่วยหายใจ 0.17 ควรปรับปรุง 

− รองเท้าหุ้มข้อหรือร้องเท้านริภยั 0.80 ดี 

− ถงุมือ 1.00 ดี 

− ผ้ากนัเปือ้น เอีย้มหรือ ชดุป้องกนัสารเคมี 0.33 ควรปรับปรุง 

− ค้อนทบุกระจกนิรภยั 0.37 ควรปรับปรุง 
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 จากตารางที่ 11 พบว่ามีบางรายการที่ต้องได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยมากขึน้กรณีฉุกเฉินซึ่งได้แก่ การเพิ่มกล่องประถมพยาบาล เคร่ืองช่วยหายใจ ผ้ากันเปือ้น เอีย้มหรือ 
ชดุป้องกนัสารเคมี และค้อนทบุกระจกนิรภยั  

 
ตารางที่ 12 ระดบัความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ความปลอดภยัส าหรับรถบรรทกุวตัถอุนัตราย 

ระดบัความพร้อม จ านวน ร้อยละ 
ระดบัคะแนนน้อยกวา่ 4 คะแนน คือ ระดบัความพร้อมควรปรับปรุง 2 6.7 
ระดบัคะแนน ระหวา่ง4 – 8 คะแนน คือ ระดบัความพร้อมปานกลาง 11 36.7 
ระดบัคะแนนมากกว่า 8 คะแนน คือ ระดบัความพร้อมด ี 17 56.7 

คะแนนเฉล่ีย 8.5 ดี 
คะแนน ต ่าสดุ - สงูสดุ 4 – 12 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ± 1.776 

  
จากตารางที่ 12 พบว่าระดับความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับรถบรรทุก

วตัถอุนัตรายนัน้ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 8.5 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีดี 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
 การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เพื่อ
ประเมินความสามารถ และศึกษาความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้ ขับขี่รถขนส่งวัตถุอันตราย  ซึ่งจาก
การศึกษานีพ้บว่ากลุ่มตัวอย่างพนกังานขบัรถขนส่งน า้มนัส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 96.7 อายุเฉล่ีย 50 ปี 
การศึกษาส่วนมากจบชัน้ประถมศึกษาร้อยละ 40.0 ส่วนมากไม่พบการมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 66.7 ในขณะที่
โรคที่พบมากที่สดุ คือ โรคเบาหวานร้อยละ 20.0 ทางด้านพฤติกรรมสขุภาพพบว่าส่วนมากนอนเฉล่ียวนัละ 6 -8 
ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 63.3 พฤติกรรมการสูบบุห ร่ีพบส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ร้อยละ 83.3 และ
พฤติกรรมการดื่มสรุาพบว่าร้อยละ 60.0 ดื่มวนัละ 1-5 ขวด สอดคล้องกับการศึกษา นิพาวรรณ์ แสงพรม และ
คณะ (2564) ที่ศกึษาเร่ือง “ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกนัอบุตัิเหตจุากการทางานของพนกังาน ขบัรถบรรทกุ
น า้มนั กรณีศึกษา: บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวดันครราชสีมา” พบว่าลกัษณะของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 100 พบมากในช่วงอายุ 50 – 60 ปี และมีประสบการณ์ในการขบัรถบรรทกุขนส่งน า้มนั ส่วน
ใหญ่ 10 ปีขึน้ไป ร้อยละ 17.80 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 75.70 และไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการ
ขบัขี่รถบรรทกุในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 79.9   

ระดบัพฤติกรรมในการขนส่งวตัถุ/วสัดอุนัตรายในภาพรวมนัน้ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 48.5 คะแนน  ซึง่อยู่
ในระดบัพฤติกรรมที่ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาก่อนหน้า โดยนิพาวรรณ์ แสงพรม และคณะ (2564) 
ได้แสดงความรู้เร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการในการควบคุมการท างานของพนักงานขับรถบรรทุก
น า้มนั อยู่ในระดบัดี ร้อยละ 89.40 และ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุกน า้มัน อยู่ใน
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ระดบัดีมาก ร้อยละ 98.20 โดยผลการศกึษาด้านพฤติกรรมพบว่า พฤติกรรมก่อนรถออกจากจดุรับและการตรวจ
สภาพรถ ได้คะแนนระดบัดี ในขณะที่พฤติกรรมการดูแลรถระหว่างขนส่งในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะที่ยงัมี
วตัถุอนัตรายอยู่ในรถ ได้ระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง และพฤติกรรมการท าความสะอาดรถหลงัจาก
การขนถ่ายวตัถุอันตราย ได้ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทางด้านความรู้ด้านการขบัรถขนส่งวตัถุอันตราย
พบว่ามีระดับความรู้ดี ระดับความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับรถขนส่งวัสดุอันตรายพบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี ยกเว้นเคร่ืองมือซ่อมรถกรณีฉกุเฉินมีระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการส่งเสริมความสามารถของผู้ขบัขีร่ถขนส่งวตัถอุนัตรายโดยเฉพาะ พฤติกรรมการดแูลรถระหว่างขนส่ง
ในกรณีที่ต้องมีการจอดรถขณะทีย่งัมวีตัถอุนัตรายอยู่ รวมทัง้การจดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ส าหรับรถขนส่งวสัดอุนัตรายในกรณีฉกุเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดจากการท างาน บรรยากาศความปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังานที่ปฏิบตัิงานกับเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งหนึ่ง จงัหวดัสระบุรี กลุ่มตวัอย่างได้
จากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จ านวน  76 คน เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 
ส่วน ดงันี ้1) ข้อมลูส่วนบคุคล 2) ข้อมลูการท างาน 3) ความเครียดจากการท างาน 4) บรรยากาศความปลอดภยั
และ                5) พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน เก็บข้อมลูระหว่างกนัยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติทดสอบไควสแควร์ (Chi-square Test) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ศกึษากับพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบตัิงานกบัเคร่ืองจกัร 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.32 มีอายุเฉล่ีย 37.80 ปี จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 34.22 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 60.53 และมีชั่วโมงการนอนหลับ
เฉล่ีย 7.93 ชั่วโมง ด้านปัจจัยการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีอายุการท างาน เฉล่ีย 11.28 ปี โดยส่วนใหญ่มีการ
ท างานล่วงเวลา ร้อยละ 67.11 ด้านความเครียดจากการท างานของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 38.15 บรรยากาศความปลอดภยั ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า ร้อยละ 44.74 พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานส่วนใหญ่ อยู่ในระดับไม่ดี  ร้อยละ 77.63 และพบว่าความเครียดจากการท างาน (p-
value = 0.020) และบรรยากาศความปลอดภยั (p-value = 0.005) มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันัน้สถานประกอบการส่งเสริมการส่ือสารในด้านการท างาน
อย่างปลอดภยัมากขึน้และมีการจดักิจกรรมเพื่อความเครียดในพนกังานท่ีปฏิบตัิงานกบัเคร่ืองจกัร 
 
ค าส าคัญ: ความเครียดจากการท างาน; บรรยากาศความปลอดภยั; พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน  
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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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บทน า 
 อุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเส่ียงสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น 
เนื่องจากเป็นภายใต้การด าเนินงานของอตุสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบด้วย  หลายหน่วยงานย่อย และส่วนใหญ่
มกัมีลกัษณะงานที่มีความจ าเป็นที่ต้องท างานกบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ รวมทัง้ยานพาหนะต่างๆที่มีความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  จึงท าให้ภาครัฐมีการก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างของประเทศไทยขึน้ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (วชัรพงศ์ ดีวงษ์,2564) รวมถึง
การให้ความส าคญัของความปลอดภัยของพนกังานในภาคอตุสาหกรรม นายจ้างจึงมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ทางกฎหมาย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้มีการควบคุมพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในขณะท างาน  แต่อย่างไรก็ตามจากสถิติการประสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ในปี 2562 ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจ านวนการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน รวมทัง้สิน้ 11,599 กรณี และมีสดัส่วนการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจากการก่อสร้าง
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 (วฒุินนัทน์ ปัทมวิสทุธ์ิ, 2564)   
 การเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มกัมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุหลกัจากทฤษฎี
การเกิดอุบัติเหตุของ Heinrich H.W. (1978) คือ 1) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ลกัษณะ
งาน สภาพอากาศ เป็นต้น และ 2) มีพฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดความปลอดภัย การขาดความระมัดระวังในขณะที่มีการท างาน การขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง เป็นต้น  ด้วยสาเหตุดังกล่าวจะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจากการท างานและส่งผลให้เกิดความ
สญูเสียขึน้ได้ทัง้ทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล และการสญูเสียทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการหยุดงาน เป็นต้น 
ดงันัน้ การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซึ่งเป็นแสดงออกของการกระท าของ
พนกังานที่เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภยั เพื่อท าให้เกิดความปลอดภยัและลดโอกาสของ
การเกิดอบุตัิเหตใุห้น้อยที่สดุ  จึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่ง (นาถ สขุศีลและ วชรภมูิ เบญจโอฬาร,2558)  
 จากเหตผุลในข้างต้นจะเห็นได้วา่พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานเป็นปัจจยัส าคญั
ที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และพนักงานเป็นบุคคลากรที่ส าคัญที่มีผลต่อกระบวนท างานของ
สถานประกอบการ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดจากการท างาน บรรยากาศความปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังาน และในไปสู่การท างานอย่างปลอดภยัและมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรใน
อตุสาหกรรมก่อสร้างแห่งหนึ่ง จงัหวดัสระบรีุ 
 2. เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการท างาน บรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานที่ปฏิบตัิงานกับเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งหนึ่ง จงัหวัด
สระบรีุ 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม  

 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิ 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์ โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษานี ้ คือ พนกังานที่ปฏิบตัิงานกับ
เคร่ืองจักร จ านวน 76 คน มีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ที่
ความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 ระดบัความเชื่อมัน่ 95% เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บข้อมลู จึงเพิ่มขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ดังนี ้1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 5  ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ชั่วโมงการพักผ่อน 2) แบบสอบถามข้อมูลด้านการท างาน จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุการท างาน การท างาน
ล่วงเวลา (OT) ชนิดของเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือที่พนกังานปฏิบตัิงานหลกั 3) ความเครียดจากการท างาน จ านวน 
25 ข้อ  ประกอบด้วยด้านลกัษณะงาน ด้านนโยบายองค์กร ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
และด้านสมัพนัธภาพในการท างาน 4) บรรยากาศความปลอดภยั ของ Nordic (NOSACQ-50) ฉบบัภาษาไทย 
จ านวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ ความสามารถและความรับผิดชอบด้านความปลอดภยัของฝ่าย
บริหารการจัดการด้านเสริมพลัง การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของลกูจ้าง การจดัการด้านความยุติธรรม
ด้านความปลอดภยั ความรับผิดชอบด้านความปลอดภยัชองลกูจ้าง การจัดอนัดบัความส าคญัและการยอมรับ
การปลอดความเส่ียงของลกูจ้าง การเรียนรู้ การส่ือสาร และความไว้วางใจของเพื่อนร่วมงานและความเชื่อมัน่ใน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. สถาพการสมรส 
5. ชัว่โมงการพกัผ่อน 

ปัจจัยการท างาน 
1. อายกุารท างาน 
2. การท างานล่วงเวลา 
3. ชนิดของเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ 

 
 

ความเครียดจากการท างาน 

 
 
 

บรรยากาศความปลอดภยัในการท างาน 

พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานท่ีปฏิบตังิานกบัเคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรม
ก่อสร้างแหง่หน่ึง จงัหวดัสระบรีุ 
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ประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัย 5) พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 20 ข้อ มีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน โดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
item objective  congruence : IOC) เท่ากบั  0.78 และได้น าค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้ไข ก่อนน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัพนกังานท่ีปฏิบตัิงานกบัเคร่ืองจกัร จ านวน 30 คนและเก็บข้อมลูเพื่อหา
ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบถาม เท่ากับ 0.86 หลักจากเก็บข้อมูล
แล้ว ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และน าข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square tests) ระดบันยัส าคญั 0.05  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 ผลการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วยผลการศึกษาข้อมลูส่วนบคุล ข้อมลูการท างาน ความเครียดจากการ
ท างาน บรรยากาศความปลอดภยั พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน และความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัที่
ศกึษากบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน ดงัต่อไปนี ้
 ข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมลูการท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.32  โดยมี
อายุเฉล่ีย 37.80 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 34.22 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 
60.53  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.32 มีชั่วโมงการพักผ่อนมากกว่า 7 ชั่วโมง เฉล่ีย 7.93 ชั่วโมง ในด้านการท างาน 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.47 มีอายุการท างานน้อยกว่า 12 ปี เฉล่ีย 11.28 ปี ส่วนใหญ่ท างานล่วงเวลา 
ร้อยละ 67.11 และท างานกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือ ประเภทเครน ร้อยละ 34.21  
 ข้อมลูความเครียดจากการท างาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 38.15 รองลงมาอยู่ในระดบัมากและน้อย  ร้อยละ 32.90 และร้อยละ 28.95 ตามล าดบั  
 ข้อมูลบรรยากาศความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นถึงบรรยากาศความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการอยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า ร้อยละ 44.74 รองลงมาอยู่ในระดบัต ่าและระดบัค่อนข้าง
ดี ร้อยละ 34.21 และร้อยละ 21.05 ตามล าดบั  
 ข้อมลูพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างาน อยู่ในระดบัไม่ดี ร้อยละ 77.63 รองลงมาอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 23.68  
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ศกึษากบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน พบว่า 
ความเครียดจากการท างาน (p-value = 0.020) และบรรยากาศความปลอดภัย       (p-value = 0.005)  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 
0.05) ดงัแสดงในตารางที่ 1 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดในการท างานในระดบัปาน
กลางและระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างต้องท างานกับเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือที่สามารถท าให้เกิดอุบตัิเหตุจาก
การท างาน และอาจท าให้พนกังานมคีวามรู้สกึกดดนั ไม่สบายใจ หรือวิตกกงัวลกบัลกัษณะงานท่ีรวมถึงปริมาณ
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนีห้ากงานมีความเร่งด่วน อาจส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
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ท าให้พนกังานต้องท างานอย่างเร่งรีบ และขาดความระมดัระวงัในขณะปฏิบตัิงานได้ ซึง่ผลการศกึษาสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Morrow, Stephanie L. McGonagle, Alyssa K. Dove-Steinkamp, Megan L. Walker, 
Curtis T. Marmet, Matthew Barnes-Farrell, Janet L. (2010) ที่ ระบุว่าความตึง เค รียดในการท างานมี
ความสัมพันธ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน งานวิจัยของ Wu et al. (2018) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนา
มาตรวัดความเครียดของคนงานก่อสร้างเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการ
ท างานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน โดยผลการศึกษาระบุว่าความเครียดในการท างานมี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกับพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน หากความเครียดในการท างานเพิ่มขึน้จะส่งผล
ให้พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานลดลง  
 นอกจากนีจ้ากผลการศึกษา พบว่าบรรยากาศการท างานมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีอ้าจอธิบายได้ว่าบรรยากาศความปลอดภยัเป็นความรู้สกึของกลุ่ม
ตวัอย่างมีต่อความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  
ร้อยละ 35.53 มีความเห็นว่าบรรยากาศความปลอดภยั อยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า และมีพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานในระดบัไม่ดี ซึ่งจากการวิเคราะห์รายข้อพบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงลบกับการ
รับรู้ของฝ่ายบริหารในการพิจารณาข้อเสนอแนะด้านความปลอดภยัที่มาจากลกูจ้าง ไม่มีการวางแผนด้านความ
ปลอดภยัไว้ล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีประโยชน์ และการมองว่าการความเส่ียงต่างๆ เป็นส่ิงที่ไม่สามารถหลีกเล่ียง
ได้ ส่งผลท าให้ลกูจ้างไม่มีการให้ความส าคญักบัการมพีฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั และท าให้บรรยากาศ
ความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน ซึง่สอดคล้องกับการศกึษาที่ผ่านมา
ของ สคุลทิพย์ สขุข าจรูญและจมุพฎ บริราช (2559) และการศึกษาของดาริน วฒันสิธรและอคัวรรณ์ แสงวิภาค 
(2564) ที่พบว่าบรรยากาศความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน และ
สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศของ Sainan Lyu et al. (2018) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศความปลอดภัย พฤติกรรมความปลอดภัยและผลลพัธ์ด้านความปลอดภยัในพนักงานก่อสร้าง และ
ระบวุ่าบรรยากาศความปลอดภยัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานก่อสร้าง และ
อย่างไรก็ตามไม่สอดคล้องกับการศึกษาของทรงศกัดิ์ มณฑา (2560) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังานสายการผลิต และพบว่า บรรยากาศความปลอดภยัในการท างาน ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานสายการผลิต อย่างไรก็ตามไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่าง เพศ (p-value 
= 0.71) อายุ (p-value = 0.55)ระดับการศึกษา (p-value = 0.07) สถานภาพการสมรส (p-value = 0.84) 
ชัว่โมงการพกัผ่อน (p-value = 0.06) อายกุารท างาน (p-value = 0.58)  การท างานล่วงเวลา  (p-value = 0.19) 
ชนิดของเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์  (p-value = 0.68) กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ศกึษากบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน (n=76) 
ปัจจยัที่ศกึษา พฤติกรรมความปลอดภยัในการ

ท างานจ านวน (ร้อยละ) 
รวม p-value 

ดี  ไม่ดี 
ปัจจยัส่วนบคุคล     
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
13 (17.11%) 
4 (5.26%) 

 
45 (59.21%) 
14 (18.42%) 

 
58 (76.32%) 
18 (23.68%) 

0.71 

อาย ุ(ปี) 
     น้อยกว่า 30 
     ระหว่าง 30 ถึง 40 
     มากกว่า 40 
(X ̅ = 37.80, s.d. = 10.89) 

 
12 (15.79%) 
3 (3.95%) 
2 (2.63%) 

 
23 (30.26%) 

3 (3.95%) 
33 (43.42%) 

 
35 (46.05%) 
6 (7.90%) 

35 (46.05%) 
 

0.55 

ระดบัการศกึษา 
     ประถมศกึษา 
     มธัยมศกึษาตอนต้น 
     มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

 
1 (1.33%) 
4 (5.26%) 

12 (15.79%) 

 
25 (32.89%) 
21 (27.63%) 
13 (17.11%) 

 
26 (34.22%) 
25 (32.89%) 
25 (32.89%) 

0.07 

สถานภาพสมรส 
     โสด 
     สมรส 
     หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

 
5 (6.58%) 
4 (5.26%) 
8 (10.5/%) 

 
12 (15.79%) 
42 (55.26%) 

5 (6.58%) 

 
17 (22.37%) 
46 (60.53%) 
13 (17.10%) 

0.84 

ชัว่โมงการพกัผ่อน (ชัว่โมง/วนั) 
     น้อยกว่า 7 
     มากกว่าหรือเท่ากบั 7 
(X ̅ = 7.93 ; s.d. = 1.51) 

 
4 (5.26%) 

13 (17.11%) 
 

 
33 (43.42%) 
26 ( 34.21%) 

 

 
37 (48.68%) 
39 (51.32%) 

 

0.06 

ปัจจยัด้านการท างาน     
อายกุารท างาน (ปี) 
     น้อยกว่า 12 
     มากกว่าหรือเท่ากบั 12 
(X ̅ = 11.28 ; s.d. = 8.72) 

 
10 (13.16%) 
7 (9.21%) 

 

 
39 (51.32%) 
20 (26.31%) 

 
49 (64.47%) 
27 (35.53%) 

 

0.58 

การท างานล่วงเวลา 
     ท า 
     ไม่ท า 

 
12 (15.79%) 
5 (6.58%) 

 
39 (51.32%) 
20 (26.31%) 

 
51 (67.11%) 
25 (32.89%) 

0.19 
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ปัจจยัที่ศกึษา พฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานจ านวน (ร้อยละ) 

รวม p-value 

ดี  ไม่ดี 
*p-value < 0.05     
ชนิดของเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ 
     เคร่ืองเจียร 
     เคร่ืองเชื่อม 
     เครน 
     โฟล์คลิฟท์ 

 
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%) 

0.68 

ความเครียดจากการท างาน    0.020* 
    ระดบัน้อย 
     (น้อยกว่า 62 คะแนน) 
     ระดบัปานกลาง 
     (ระหว่าง 62 ถึง 100 คะแนน) 
     ระดบัมาก 
     (มากกว่า 100 คะแนน) 

15 (19.74%) 
 

2 (2.63%) 
 

0 (0.00%) 

7 (9.21%) 
 

27 (35.52%) 
 

25 (32.90%) 

22 (28.95%) 
 

29 (38.15%) 
 

25 (32.90%) 

 

บรรยากาศความปลอดภยั    0.005* 
      ระดบัค่อนข้างดี 
      (น้อยกว่า  3.30 คะแนน) 
      ระดบัค่อนข้างต ่า  
      (ระหว่าง 2.70 – 2.99 คะแนน) 
      ระดบัต ่า 
      (น้อยกว่า 2.70 คะแนน) 

3 (3.95%) 
 

7 (9.21%) 
 
 

7 (9.21%) 

13 (17.10%) 
 

27 (35.53 %) 
 
 

19 (25.00%) 
 

16 (21.05%) 
 

34 (44.74%) 
 
 

26 (34.21%) 

 

*p-value < 0.05 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
 จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.32 มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
อยู่ระดบัไม่ดี ส่วนใหญ่มีความเครียดจากการท างานในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.15 และในด้านบรรยากาศ
การความปลอดภยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยู่ระดบัค่อนข้างต ่า ร้อยละ 44.74 นอกจากนีย้งัพบว่าความเครียด
จากการท างาน (p-value = 0.020) และบรรยากาศความปลอดภัย (p-value = 0.005)  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้จากผลการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจกัร หน่วยงานควรมีการให้



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

491 

 

ความส าคัญกับการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานก่อสร้าง ดังนี ้1) ปรับปรุง
บรรยากาศความปลอดภยัให้มีความเหมาะสม โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความส าคญักับความ
ปลอดภัย การส่ือสารในด้านการท างานอย่างปลอดภัยมากขึน้  2) ก าหนดมาตรการในการท างานที่เหมาะสม 
โดยมีการจัดกิจกรรมหรือพืน้ที่ส าหรับพนักงานมาท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการ
ท างาน ซึ่งจะส่งเสริมพฤติกรรมในการท างานของพนักงานให้ดีขึน้ และน าไปสู่การลดความเส่ียงของการเกิด
อบุตัิเหตใุนการท างาน รวมทัง้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ทีอ่ านวยความสะดวกและร่วมมือตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้
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บทคดัย่อ 

       งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) และ  ฝุ่ นละอองรวม
(TSP) ในบรรยากาศในเขตชมุชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวน 13 สถานี โดยท าการเก็บตวัอย่างปริมาณ
ฝุ่ นละอองแบบต่อเนื่อง 24 ชัว่โมง เป็นเวลา 2 วนั ด้วยเคร่ือง High Volume Air Sampler รวมทัง้ศกึษาผลกระทบ
จากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชน โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 384 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ฝุ่ น PM10 มีปริมาณ
เฉล่ีย 20.83-91.54 มคก./ลบ.ม. และฝุ่ น TSP มีปริมาณเฉล่ีย 34.91-156.19 มคก./ลบ.ม. ซึง่ปริมาณฝุ่ น PM10
และ TSP ทัง้ 13 สถานี มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของประเทศไทย และ ผล
การวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองอยู่ในระดบัปานกลาง     
( = 3.11)    
 
ค าส าคัญ:  ฝุ่ นละออง;  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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บทน า 
 ฝุ่ นละอองนับเป็นสารมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในปัจจุบันของชุมชนขนาดใหญ่ โดยฝุ่ น
ละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวมนุษย์จะมีขนาดตัง้แต่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า(ขนาดใหญ่กว่า 500 
ไมครอน) ไปจนถึงที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ (ขนาดเล็กกว่า 50  ไมครอน) ซึ่งฝุ่ นละออง
รวม (Total Suspended Particulate Matter; TSP) เป็นฝุ่ นละอองขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนแต่ไม่เกิน 100 
ไมครอนนี ้จะส่งผลท าให้เกิดการระคายเคือง  ต่อระบบทางเดินหายใจส่วนต้น  ส่งผลต่อทศันวิสยัในการมองเห็น  
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อวตัถแุละส่ิงก่อสร้าง เช่นเกิดการกดักร่อนของโลหะ การท าลายผิวหน้าของสิ่งก่อสร้าง 
การเสื่อมของผลงานทางด้านศิลปะ เป็นต้น ส าหรับฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Suspended  Particulate 
Matter <10-micron; PM10) เป็นสารมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยให้ความส าคญั เนื่องด้วยมีขนาดเล็กมาก 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) จากผลการวิจัยองค์ประกอบของฝุ่ นละอองพบสารเคมีประเภทซัลเฟต ไนเตรท 
สารประกอบคาร์บอน เชือ้โรค โลหะหนักและฝุ่ นหินแร่ ที่สามารถปลิวฟุ้งในบรรยากาศได้ง่าย จึงอาจส่งผล
กระทบต่อสขุภาพอนามยัของมนษุย์ด้วยว่าสามารถผ่านเข้าไปในระบบทาง เดินหายใจส่วนกลางและถงุลมปอด 
ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคปอด หากเนือ้เยื่อปอดเกิดพงัผืดหรือแผลเป็น จะท าให้การท างานของปอด
เส่ือมสมรรถภาพลง หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ถุงลมโป่งพองและมีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ
เนื่องจากติดเชือ้เพิ่มขึน้ เพิ่มความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหวัใจ โรคทางเดินหายใจและโรคมะเร็ง (วิ
ลาวรรณ์ ค าหาญ, 2560) 
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นพืน้ที่เขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ในปัจจุบันที่มี
ประชากรหนาแน่นและมีการพฒันาในทกุๆ ด้าน โดยส่งผลให้ปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองเพิ่มมากขึน้ตามไป
ด้วย ปัญหาที่ตามมาและพบเห็นได้บ่อยคือ ฝุ่ นละอองที่กระจายตวัในอากาศตามแหล่งก าเนิดต่าง  ๆ ซึ่งข้อมลู
ปริมาณฝุ่ นละอองในเขตชุมชนที่ประชาชนอาศยัอยู่นัน้พบว่าหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องของเทศบาลเมือง
มหาสารคามและกรมควบคุมมลพิษนัน้ยงัไม่พบมีผลการตรวจวดัฝุ่ นละออง  ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจท าการศกึษา
ปริมาณฝุ่ นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Suspended Particulate Matter< 10-micron; PM10) และ
ปริมาณฝุ่ นละอองรวม ซึ่งเป็นฝุ่ นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนแต่ไม่เกิน 100 ไมครอน (Total 
Suspended Particulate Matter; TSP)  รวมถึงศึกษาผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชนเพื่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ในการวางมาตรการเฝ้าระวงัติดตามคณุภาพอากาศที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อ
คณุภาพชีวิตและคณุภาพของสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
1.การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

1.1 การตัง้สถานีตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศ 
            ผู้วิจยัได้ร่วมกบันกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการ ส านกัการสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ในการพิจารณาเลือกสถานีตัง้เคร่ืองตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยเลือกสถานท่ีที่ส าคญัใน
ชุมชนได้แก่ วัด โรงเรียน สถานที่ออกก าลังกาย สถานที่ราชการ ชุมชนที่มีสถานที่พักอาศัยหนาแน่น โดยให้
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Vstd 

ครอบคลมุพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ านวน 13 สถานี ดงัภาพท่ี 1 โดยท าการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี  5 
พฤษภาคม – 8 มิถนุายน พ.ศ. 2559   

 
ภาพที่ 1  ต าแหน่งสถานีตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) และฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

 
    1.2 การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง 

การตรวจวดัฝุ่ นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่ นละอองรวม (TSP) จะท าการเก็บ
ตวัอย่างปริมาณฝุ่ นละอองแบบต่อเนื่อง 24 ชัง่โมง เป็นเวลา 2 วนัในแต่ละพารามิเตอร์ด้วยเคร่ือง High Volume 
Air Sampler (รุ่น3000 ยี่ห้อ Ecotech) โดยในการติดตัง้เคร่ืองตรวจวดัฝุ่ นละออง High Volume Air Sampler ได้
ใช้วิธีการตามค าแนะน าของกรมควบคมุมลพิษ (2546) 

1.3 การค านวณการปริมาณฝุ่ นละออง 
     การค านวณหาปริมาณฝุ่ นละออง สามารถค านวณได้จากสมการ ดงันี ้
     W = (Wf – Wi)  x106 
        
 โดย   W  = ปริมาณของฝุ่ น มีหน่วยเป็นไมโครกรัม/ลกูบาศก์เมตร 
     Wf  = น า้หนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอย่าง มีหน่วยเป็นกรัม 
     Wi  = น า้หนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอย่าง มีหน่วยเป็นกรัม 
     Vstd = ปริมาตรอากาศมาตรฐานจากสมการท่ี (1) มีหน่วยเป็นลกูบาศก์เมตร 
     (106  เป็นการแปลงหน่วยจากกรัมเป็นไมโครกรัม (µg) ) 
   ผลของการวิเคราะห์ข้อมลูจากการค านวณปริมาณฝุ่ นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
และฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศที่ได้จาก 13 สถานี จะน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  24 ลงวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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2. การศึกษาผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มต่ีอประชาชน 
2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากร ได้แก่ ครัวเรือนประชาชนในพืน้ท่ี  30 ชมุชน ของเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามตามทะเบยีน

ราษฏร์ ซึง่มีจ านวน 9,639 ครัวเรือน 

            กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนของครัวเรือนประชาชนในพืน้ที่   30 ชุมชน ของเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคามตามทะเบียนราษฏร์ โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้ใช้สตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่ง
ค านวณกลุ่มตวัอย่าง ได้จ านวน 384 ครัวเรือน 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา  
การศึกษาผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชน โดยเนือ้หาของ
แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชน 
 ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
1. ผลการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) พบวา่มีปริมาณเฉล่ีย 20.83 – 91.54 ไมโครกรัม
ต่อลกูบาศก์เมตร และฝุ่ นละอองรวม (TSP) พบว่า มีปริมาณเฉล่ีย 34.91-156.19 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
ซึง่ปริมาณฝุ่ นละอองในแต่ละสถานีตรวจวดัในเขตชมุชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม แสดงดงัตารางที่ 1 และภาพท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณฝุ่ นละออง PM10 และ TSP ของแต่ละสถานีตรวจวดั 

สถานีท่ี ต าแหน่งสถานีตรวจวดั ปริมาณฝุ่ นละอองเฉล่ีย (µg/m3) 
PM10 TSP 

1 หน้าที่ท าการเทศบาลเมืองมหาสารคาม 74.33 114.58 
2 วดัศรีสวสัดิ์  91.54 123.75 
3 ลานสนามในชมุชนศรีมหาสารคาม 64.93 95.65 
4 โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัดิว์ิทยา      75.47 107.44 
5 หน้าสถานีขนส่งจงัหวดัมหาสารคาม  86.07 156.19 
6 วดัมหาชยัพระอารามหลวง   25.44 51.61 
7 สวนสขุภาพเฉลิมพระเกียรติ       30.11 43.87 
8 วดัอภิสิทธ์ิ 35.34 65.33 
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สถานีท่ี ต าแหน่งสถานีตรวจวดั ปริมาณฝุ่ นละอองเฉล่ีย (µg/m3) 
PM10 TSP 

9 หน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 60.87 83.51 
10 วดัอทุยัทิศ  27.41 38.15 
11 วดัส่องใต้ 31.68 34.91 
12 ลานสนามบ้านพกัอาศยัในชมุชนเครือวลัย์1  20.83 39.05 
13 ลานกีฬาชมุชนธัญญา 2 25.04 51.69 

        มาตรฐานคา่เฉล่ีย 24 ชัว่โมง <120 <330 
 

 
 
ภาพที่ 2  ปริมาณ ฝุ่ นละอองขนาดได้เกิน 10 ไมครอน (PM10) และปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)ในเขตชมุชน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
2. ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อประชาชน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามในเนือ้หาแต่ละตอนเป็นดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง (คิดเป็น

ร้อยละ 61.46) มีอายุ 46-55 ปี (คิดเป็นร้อยละ 27.34) เป็นสมาชิกในชุมชน (คิดเป็นร้อยละ 93.75) วุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 41.67) ประกอบอาชีพรับจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 47.65) 
ทัง้หมดนบัถือศาสนาพุทธ มีภูมิล าเนาเกิดในเทศบาลเมืองมหาสารคาม (คิดเป็นร้อยละ 77.60)  ส่วนใหญ่เคย
ได้รับผลกระทบจากฝุ่ นละออง/เขม่าควัน(คิดเป็นร้อยละ 84.37) โดยมีแหล่งก าเนิดมาจากการจราจร (คิดเป็น
ร้อยละ 40.27) และได้รับผลกระทบตลอดปี (คิดเป็น  ร้อยละ 29.17) 

ปริมาณฝุ่ นละออง PM10 และ TSP 
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ตอนที่ 2 ผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับผลกระทบจาก
ฝุ่ นละอองอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.11)  ซึง่ผลกระทบแต่ละประเด็นย่อยแสดงดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลกระทบจากฝุ่ นละอองที่มีต่อประชาชน 

ประเด็นผลกระทบจากฝุ่ นละออง ค่าเฉล่ีย
( X ) 

ระดบัผลกระทบที่
ได้รับดยรวม 

1. ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั 
1.1 ฝุ่ น/เขม่าควนักอ่ให้เกิดการระคายเคืองต่ออวยัวะ 
- ตา 

 
 

3.51 

 
 

มาก 
- ปอด 3.02 ปานกลาง 
- หลอดลม 3.05 ปานกลาง 
- ผิวหนงั 2.90 ปานกลาง 

1.2 การฟุง้กระจายของฝุ่ น/เขมา่ควนัมีผลต่อระบบทาง เดิน 
หายใจ เช่น เป็นหวดั 

 
3.17 

 
ปานกลาง 

1.3 ฝุ่ น/เขม่าควนัมีผลต่อสภาพอารมณ์เช่น หงดุหงิดร าคาญ 3.38 ปานกลาง 
2. ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทัว่ไป 
2.1 ฝุ่ น/เขม่าควนัมีผลกระทบ ต่อสภาพการมองเห็นในขณะที่
ท่านก าลงัท างาน  

 
2.99 

 
ปานกลาง 

2.2 การฟุง้กระจายของฝุ่ น/เขมา่ควนัมีผลต่อทศันวิสยัการ
มองเห็นขณะขบัขี่ยานพาหนะ 

 
3.24 

 
ปานกลาง 

2.3 ฝุ่ น/เขม่าควนัมีผลต่อความสกปรก/การสกึกร่อนของ
ยานพาหนะ/อปุกรณ์/ส่ิงของ / เคร่ืองใช้ของท่าน 

 
3.42 

 
ปานกลาง 

2.4 การฟุง้กระจายของฝุ่ น/เขมา่ควนัมีผลต่อระบบการท า งาน
ของยานพาหนะ/อปุกรณ์/ส่ิงของ/เคร่ืองใช้ของท่าน 

2.99 ปานกลาง 

2.5 การฟุง้กระจายของฝุ่ น/เขมา่ควนัมีผลต่อการปนเปือ้นใน
อาหาร/เคร่ืองดืม่ 

3.39 ปานกลาง 

2.6 การฟุง้กระจายของฝุ่ น/เขมา่ควนัมีผลต่อสภาพความ
สวยงามของภมูิทศัน์ในชมุชน 

3.46 ปานกลาง 

3. ผลกระทบต่อสิ่งมีชวีิตอื่นๆ 
3.1 ฝุ่ น/เขม่าควนัมีผลกระทบต่อสตัว์เลีย้งของทา่น 

 
2.51 

 
ปานกลาง 

3.2 ฝุ่ น/เขม่าควนัมีผลกระทบต่อพืชที่ท่านปลกู 2.61 ปานกลาง 
 โดยภาพรวม 3.11 ปานกลาง 
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            ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้มีเทศบาลเมืองช่วยควบคุม/ลดฝุ่ นละอองใน
ช่วงเวลาการก่อสร้างถนนจ านวน 10 คน อยากให้มีการรดน า้ฝุ่ นละอองบริเวณถนน/ข้างถนน จ านวน 6 คน 
อยากให้มีการควบคมุลดฝุ่ นละอองในขณะเวลามีการจราจรติดขดั จ านวน 5 คน และอยากให้มีรถดดูฝุ่ นละออง 
จ านวน 1 คน   
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทัง้ 13 

สถานี ภายในเขตชมุชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปของประเทศไทย และผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยภาพรวมประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่ น
ละอองยงัอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสถานีตรวจวดัที่มีปริมาณฝุ่ นละออง PM10และ TSP 
เฉล่ีย 24 ชั่วโมงสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่สถานีที่ 1 หน้าที่ท าการเทศบาลเมืองมหาสารคาม สถานีที่ 2 วัดศรี
สวสัดิ์  สถานีท่ี 3 ลานสนามบ้านพกัอาศยัในชุมชนศรีมหาสารคาม  สถานีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัดิ์วิทยา 
และสถานีที่ 5 หน้าสถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดมหาสารคาม จะเห็นว่าเป็นพืน้ที่ที่มีปริมาณการสัญจรของ
ยวดยานพาหนะค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในสถานีท่ี 5 หน้าสถานีขนส่งผู้ โดยสารจงัหวดัมหาสารคาม ดงันัน้ จาก
ผลการศกึษาจึงมีข้อเสนอแนะดงันี ้ 
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไป
กบัการด าเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม กองบงัคบัการต ารวจจราจร 
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย เช่น ในการตรวจจับ
รถยนต์ควนัด า การตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนต่อทะเบียนประจ าปีอย่างจริงจงั   

2) ควรเข้มงวดในการคลุมผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจากรถบรรทุกหิน 
ดิน ทราย วสัดกุ่อสร้าง  

3) ควรเข้มงวดให้เจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ต้องป้องกันไม่ให้ฝุ่ นปลิวออกมาจาก
ตวัอาคารโดยใช้ผ้าใบคลมุ และล้างท าความสะอาดล้อรถที่วิ่งเข้าออกบริเวณก่อสร้างทกุครัง้ 

4) หากมีการก่อสร้างถนน ควรลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นด้วยการพ่นละอองน า้ให้พืน้เปียกชุ่มอยู่
ตลอดเวลา 

5) ควรมีการประชาสมัพนัธ์หรือให้ความรู้เพื่อทราบและตระหนกัถึงผลกระทบของฝุ่ นละอองที่มาจาก
กิจกรรมต่างๆ ภายในชมุชน เช่น ให้ความรู้การจดัการเศษใบไม้ ขยะ แทนการเผา 

6) ควรมีการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว หากเพิ่มพืน้ท่ีไม่ได้ควรเพิ่มปริมาณความหนาแน่นของต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้
ได้ช่วยในการเป็นก าแพงดดูซบัฝุ่ นละออง  
ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 

1) ชว่ยกนัปลกูต้นไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมอากาศบริสทุธ์ิ               
2) ชว่ยกนัเก็บกวาดรักษาหน้าบ้านให้สะอาด ปราศจากฝุ่ น และไม่กวาดฝุ่ นลงบนถนน  
3) ไม่เผาขยะ เศษใบไม้ หรือส่ิงตา่งๆ ในที่โล่งแจ้ง 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

500 
 

4) สอนและปฏิบตัิเป็นแบบอย่างให้เด็กๆ และเยาวชน รวมถึงการให้เด็กๆ และเยาวชน 

ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการช่วยให้มคีณุภาพอากาศที่สะอาด ตลอดจนยงัชว่ยสร้างให้มี
ส่ิงแวดล้อมและคณุภาพชวีิตทีด่อีย่างยัง่ยืน 
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การใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาในการเป็นวัสดุปลูกต้นดาวเรือง 
Sludge Utilization from Water Treatment Plant for Planting Marigold 

(Tagetes erecta L.) 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณสมบตัิทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปา ได้แก่ ค่าพี
เอช (pH) การน าไฟฟ้า (EC) ไนโตรเจนทัง้หมด (TN) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P) และโพแทสเซียม
ที่แลกเปล่ียนได้ (exchangeable K) และศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากตะกอนประปาร่วมกบัวสัดุ
ธรรมชาติส าหรับเป็นวสัดุปลูกต้นดาวเรือง สายพันธุ์วีนสั (Tagetes erecta L.) โดยท าการวัดการเจริญเติบโต 
(ความสงู และจ านวนก้านใบที่เพิ่มขึน้) ทุก 5 วนั ตลอดระยะเวลา 20 วนั หลงัลงต้นกล้าในวสัดุปลกู จ านวน 4 
สตูร ได้แก่ ตะกอนอย่างเดียว ตะกอนร่วมกับแกลบเผา ตะกอนร่วมกับมูลวัว และตะกอนร่วมกับปอเทือง ใน
อตัราส่วน 1:1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

การเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองด้วย One-way ANOVA และ LSD ที่ระดบั P0.05 
 ผลการศึกษาพบว่าตะกอนประปามีค่าเฉล่ีย  pH 6.56 ค่า EC 2.17 uscm-1 ปริมาณ TN  0.18 % 
ปริมาณ available P 1.25 mgkg-1 และปริมาณ exchangeable K  134 mgkg-1 และผลการศกึษาความเป็นไป
ได้ในการใช้ประโยชน์ตะกอนประปาร่วมกับวัสดุธรรมชาติในการปลูกต้นดาวเรือง พบว่า วัสดุปลกูแต่ละสูตร

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองที่แตกตา่งกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติ (P0.05) โดยตลอดระยะเวลา
ที่ท าการศกึษา ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดีที่สดุในวสัดุปลกูจากตะกอนร่วมกบัแกลบเผา โดยท าให้ต้นดาวเรือง
มีความสูง และจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้ เท่ากับ16.0 cm. และ9.0 ก้าน ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลกูด้วยตะกอนอย่างเดียว (มีความสงูเพิ่มขึน้ 14.6 cm. และมีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้ 7.3 
ก้าน) แสดงให้เห็นว่าตะกอนอย่างเดียวก็สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองได้ 

 
ค าส าคัญ:  ตะกอนประปา; คณุสมบตัิตะกอนประปา; วสัดปุลกู; วสัดกุารเกษตร; ต้นดาวเรือง  
 

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 One-

way 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 16 .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  
 

บทน า 
การผลิตน า้ประปาเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน า้ดิบ เพื่อให้ได้น า้ที่มีคุณภาพและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ (มัน่สิน ตณัฑุลเวศม์, 2542) แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากน า้ประปาที่ผลิตให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ยงัมีส่วนเหลือทิง้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะตะกอนจากขัน้ตอนต่างๆ ของการ
ผลิต เช่น ขัน้ตอนของการเติมสารส้ม การล้างบ่อ ตะกอนเหล่านีจ้ะถูกระบายออกสู่บ่อตกตะกอน และลานตาก
ตะกอนในที่สุด (การประปานครหลวง, 2555) ตะกอนเหล่านีจ้ะมีปริมาณมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับคุณภาพหรื
อปริมาณความขุ่นของน า้ดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ซึง่น า้ดิบมกัเป็นน า้จากแหล่งน า้ธรรมชาติ ความขุ่นของน า้
ดิบเกิดจากการชะล้างหน้าดินจากพืน้ที่ต้นน า้และพืน้ที่ลุ่มน า้ของแม่น า้ซึ่งเม็ดดินละเอียดเหล่านีจ้ะแขวนลอย
ปะปนมากับน า้ดิบในคลองส่งน า้ดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน า้ประปา (จิตรกร วงศ์กรเชาวลิต , 2543) 
นอกจากนัน้ปริมาณการผลิตน า้ประปา เพื่อให้ทนัต่อความต้องการของผู้ ใช้น า้ จึงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งของการเพิ่ม
ปริมาณตะกอน ในอดีตตะกอนที่เกิดขึน้จากการผลิตน า้ประปาจะถูกน าไปก าจัดโดยการจ้างตกัและน าไปทิง้ 
หรือถมที่ ซึ่งการจัดการด้วยวิธีเหล่านีต้้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณในการ
ผลิตน า้ประปา แต่ในปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากตะกอนประปามากขึน้ทัง้ทางด้าน
อตุสาหกรรม เช่น เป็นวสัดปุระสานร่วมกบัปนูซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง (สมบรูณ์ คงสมศกัดิ์ศิริ, 2549) การ
ผลิตอิฐมอญ (สมเกียรติ สอดยิ่ง, 2541) และเป็นตวัประสานที่ดีใช้เป็นวสัดุดินเผา เคร่ืองปัน้ดินเผา (รัฐพล สม
นา และเกียรติสดุา สมนา, 2557) และได้มีการน าตะกอนประปาไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เช่น การน า



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564 

503 

 

ตะกอนดินจากระบบประปามาใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดินร่วมกบัวสัดุธรรมชาติชนิดต่างๆ เช่น การน าตะกอนมาใช้
ร่วมกับปอเทือง หรือร่วมกับพืชชนิดต่างๆ (ภาสันต์ ศารทูลทัต , 2559) ส าหรับปลูกผักคะน้า (สุทิน ทวยหาญ 
และคณะ, 2556) ผกักาดเขียวกวางตุ้ง (สรุศกัดิ์ มาต๊ะ, 2545) เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์เหล่านีน้อกเหนือจาก
เป็นการน าตะกอนซึง่เป็นส่ิงเหลือทิง้จากระบบผลิตน า้ประปามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ยงัเป็นการลดต้นทนุการ
ขนทิง้ และเป็นการเพิ่มมลูค่าตะกอนสร้างรายได้ และสร้างอาชีพได้อีกทางหน่ึงด้วย  

ดังนัน้หากได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากตะกอนประปา ในด้านอื่น เช่น 
น ามาใช้เป็นวสัดุปลกูส าหรับปลกูพืช จะท าให้ทราบว่าตะกอนที่เกิดขึน้จะเป็นประโยชน์ดงักล่าวได้หรือไม่ ด้วย
เหตุผลเหล่านีค้ณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบตัิทางเคมีของตะกอนประปา และการใช้ประโยชน์
จากตะกอนระบบผลิตน า้ประปา ในการเป็นวสัดุปลูกร่วมกับวสัดุธรรมชาติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม
มลูค่าและการใช้ประโยชน์จากตะกอนให้มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดต้นทนุของการประปาฯ ในการจ้างขนไป
ก าจัดได้อีกด้วย ในการศึกษานีค้ณะผู้ วิจัยได้เลือกต้นดาวเรืองสายพันธุ์วีนัส ซึ่งเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกใน
ปัจจบุนัมาปลกูในตะกอนประปาและปลกูในตะกอนประปาร่วมกบัวสัดธุรรมชาติชนิดต่างๆ เพือ่เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของต้นดาวเรือง และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากตะกอนประปาที่เป็นของเสียให้มีคณุค่าใน
ด้านทางเกษตรกรรมต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

ตะกอนที่ใช้ในการวิจัย 
ตะกอนที่ใช้ในการวิจยัได้จากสระพกัตะกอนของระบบการผลิตน า้ประปาที่อยู่ภายในการประปาส่วน

ภมูิภาค สาขามหาสารคาม ตัง้อยู่เลขที่ 654 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ดงั
แสดงในภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1  พืน้ท่ีบ่อพกัตะกอนของระบบการผลิตน า้ประปาของการประปาส่วนภมูิภาคสาขามหาสารคาม 
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การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างตะกอนประปา 
 การเก็บตัวอย่างตะกอน โดยท าการก าหนดจุดเก็บตัวอย่างตะกอนจากสระพักตะกอน ซึ่งบ่อพัก

ตะกอนประกอบด้วย 2 บ่อ ซึง่มีขนาดดงัแสดงในภาพที่ 2 โดยทัง้ 2 บ่อมีความลึกประมาณ 3 เมตร ผู้วิจยัได้ท า
การก าหนดจุดเก็บตวัอย่างตะกอนทกุระยะ 15 เมตร และเก็บห่างจากขอบบ่อ 1 เมตร ในทัง้ 2 บ่อ รวมมีจ านวน
ของจดุเก็บตวัอย่างทัง้หมด 27 จดุ  

 

 
 

ภาพที่ 2  พืน้ท่ีบ่อพกัตะกอนและจดุเก็บตวัอย่างตะกอน 
      

              การเก็บตวัอย่างตะกอนประปา การเก็บตวัอย่างตะกอนจะท าการเก็บจากบ่อพกัตะกอนในพืน้ที่การ
ผลิตน า้ประปาสาขามหาสารคาม ในแต่ละจดุเก็บตวัอย่าง โดยท าการเก็บตวัอย่างตะกอน จ านวน 1 ครัง้ แต่ละ
จดุท าการเก็บแบบผสม (Integrated Sampling) จดุละ 2 จ้วง หรือให้มากพอที่จะใช้ในการศกึษาคณุสมบตัิและ
การใช้ประโยชน์เป็นวสัดปุลกู ซึง่จะน าตวัอย่างตะกอนแต่ละจดุมารวมให้เป็นตวัอย่างเดียวกนั  
              การเตรียมตวัอยา่งตะกอน น าตะกอนไปตากให้แห้ง ท าการบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 
และเก็บไว้ในภาชนะแห้งปิดให้สนิท เพื่อที่จะเตรียมไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และใช้เป็นวัสดุปลูกต้น
ดาวเรืองต่อไป  
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปา 
             ตะกอนประปาที่เตรียมได้น ามาวิเคราะห์คุณสมบตัิทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน า
ไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) ไนโตรเจนทัง้หมด (Total Nitrogen, TN) ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 
(Available Phosphorus, Available P) และโพแทสเซี ยมที่ แลก เป ล่ียนได้  (Exchangeable Potassium, 
Exchangeable  K) โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  เคร่ืองมือและวิธีการในการวิเคราะห์คณุสมบตัิทางเคมีของตะกอนประปา 
พารามเิตอร์ เคร่ืองมือ/วิธีการ 

ความเป็นกรด-ด่าง pH meter 
ค่าการน าไฟฟ้า EC meter 
ไนโตรเจนทัง้หมด Kjeldahl Method 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ Bray II Method 
โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ NH4OAc extraction & Atomic Absorption 

Spectrophotometry 
 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาในการเป็นวัสดุ  
              ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาในการเป็นวสัดุปลูก
ส าหรับปลูกต้นดาวเรืองสายพันธุ์วีนัส (Tagetes erecta L.) ร่วมกับวัสดุธรรมชาติอื่นๆ  โดยน าเมล็ดดอก
ดาวเรืองมาเพาะจนได้ต้นกล้าอายุ 15 วัน หลังจากนัน้ท าการทคัดเลือกต้นกล้าที่มีความสูงและขนาดล าต้น
ใกล้เคียงกนัมาปลกูในวสัดปุลกูจากตะกอนประปามี ซึง่มีทัง้หมด 4 สตูร ดงันี ้

1) ตะกอนอย่างเดียว 
2) ตะกอน + แกลบเผา 
3) ตะกอน + มลูววั 
4) ตะกอน + ปอเทือง 

  วัสดุธรรมชาติที่น ามาผสมร่วมกับตะกอนประปาได้ท าการเตรียมโดย แกลบเผา แกลบเผาที่ใช้มี
ลกัษณะร่วนแห้งจึงไม่ได้ท าการตากและบด มูลววั โดยน ามูลววัมาตากแดดให้แห้ง จากนัน้บดให้ร่วน และปอ
เทือง โดยน าต้นปอเทืองที่โตเต็มที่มาตดัส่วนรากทิง้ น าล าต้นมาสบัให้มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วน าไป
ตากแดดให้แห้ง โดยที่วสัดทุี่เตรียมไว้แต่ละชนิดถกูเก็บในถงุซิบเพื่อรอการผสมร่วมกบัตะกอนประปา 
การเตรียมกระถางและการปลูกต้นดาวเรือง 

กระถางที่ใช้ในการปลูกต้นดาวเรืองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกระถาง 13.4 เซนติเมตร ก้น
กระถาง 10 เซนติเมตร ความสูงกระถาง 10.5 เซนติเมตร โดยสัดส่วนของตะกอนประปาที่ผสมร่วมกับวัสดุ
ธรรมชาติอื่นๆ ในอตัราส่วน 1:1 รายละเอียด ดงันี ้

ชัง่ตะกอนประปามา 400 กรัม ส าหรับสตูรตะกอนประปาอย่างเดียว เมื่อชัง่เสร็จแล้วน าใส่กระถางและ
รดน า้ให้ชุ่ม และน าต้นกล้าดาวเรืองลงปลกูในกระถาง  

ชัง่ตะกอนประปามา 200 กรัม ผสมร่วมกบัวสัดจุากธรรมชาติแต่ละชนิด ชนิดละ 200 กรัม (อตัราส่วน 
1:1) ดังนัน้ในกระถางที่ผสมระหว่างตะกอนประปากับวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิดจะมีน า้หนักของวสัดุปลกู 400 
กรัม รดน า้ให้ชุ่มปริมาณ 300 มิลลิลิตร และน าต้นกล้าดาวเรืองลงปลกูในกระถาง  
  โดยแต่ละสตูรท าการศึกษา 3 ซ า้ หรือ 3 กระถาง รวมการทดลองทัง้หมด 12 กระถาง ทุกกระถางท า
การรดน า้ด้วยน า้กลัน่ ใน 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00 น. และช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00 น. 
โดยแต่ละช่วงรดน า้ในปริมาตร 100 มิลลิลิตรเท่ากันทุกกระถาง และท าการวดัการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง 
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ที่ได้รับอิทธิพลจากวสัดปุลกูทัง้หมด โดยจะท าการวดัความสงูและจ านวนก้านใบของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ทุก 5 วนั 
ตลอดระยะเวลา 20 วนั หลงัลงต้นกล้า  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลของผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปาและผลการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้ประโยชน์ตะกอนประปาในการเป็นวัสดุปลูก ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พิชยั พิมพ์ทองงาม, 2542) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความสงู และจ านวน
ก้านใบของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึน้เมื่อได้รับอิทธิพลจากวสัดุปลูกต่างชนิดที่ระยะเวลาต่างๆ ด้วยสถิติ One-way 

ANOVA และ Least Significant Difference (LSD) ที่ระดบั p0.05 ด้วยโปรแกรม Statistic 8  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปา 

คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาพบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 
6.55-6.58 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.56 ค่าการน าไฟฟ้า มีค่าอยู่ระหว่าง 2.15-2.19 ไมโครซีเมนส์เซนติเมตร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.17 ไมโครซีเมนส์เซนติเมตร ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ  0.18-0.20 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับร้อยละ 0.18 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีค่าอยู่ระหว่าง  1.19-1.32 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ1.25 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ลกเปล่ียนได้มีค่าอยู่ระหว่าง  130-137 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 134 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดงัแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  คณุสมบตัิทางเคมีของตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปา 
ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า  

(ไมโครซีเมนส์
เซนตเิมตร) 

ปริมาณไนโตรเจน
ทัง้หมด 
(ร้อยละ) 

ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์  
(มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) 

ปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปล่ียนได้ 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

6.560.011/ 2.170.02 0.180.004 1.250.05 1340.03 
1/ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาในการเป็นวัสดุปลูก
ต้นดาวเรือง 

1. ความสงูของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ในระยะเวลาต่าง ๆ หลงัลงต้นกล้า  
 ความสงูของต้นดาวเรืองที่ปลกูในวสัดปุลกูตา่งสตูร ที่ระยะเวลา 0-5, 5-10, 10-15 และ 15-20 วนั พบว่า 
ต้นดาวเรืองที่ปลูกในตะกอนอย่างเดียว มีความสงูเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.7,  3.7, 5.2 และ 0.4 เซนติเมตร ตามล าดับ 
ปลกูในตะกอนร่วมกับแกลบเผา มีความสงูเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.6, 4.1 , 6.7 และ 3.6 เซนติเมตร ตามล าดบั ปลกูใน
ตะกอนร่วมกับมูลววัมีความสงูเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.9, 1.0, 1.6 และ 1.1  เซนติเมตร ตามล าดบั และปลกูในตะกอน
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ร่วมกับปอเทือง มีความสูงเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.0, 0.8, 1.1 และ 1.0 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยความสูงของต้น
ดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ในระยะเวลาต่างๆ หลงัลงต้นกล้า แสดงดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ความสงูของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ในระยะเวลาต่างๆ หลงัลงต้นกล้า 

 2. จ านวนก้านใบของต้นดาวเรืองทีเ่พิม่ขึน้ในระยะเวลาต่างๆ หลงัลงต้นกล้า  
 จ านวนก้านใบของต้นดาวเรืองที่ปลูกในวัสดุปลูกต่างสูตร ที่ระยะเวลา 0-5, 5-10, 10-15 และ 15-2.0  
วัน พบว่า ต้นดาวเรืองที่ปลูกในตะกอนอย่างเดียว มีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้เฉล่ีย 2.7, 1.0, 2.0 และ 1.7 ก้าน 
ตามล าดับ ปลูกในตะกอนร่วมกับแกลบเผา มีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้เฉล่ีย 2.0, 3.3 และ 4.3 ก้าน ตามล าดับ 
ปลกูในตะกอนร่วมกับมลูววั มีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้เฉล่ีย 2.3, 0.7, 1.7 และ 1.0 ก้าน ตามล าดับ และปลกูใน
ตะกอนร่วมกบัปอเทือง มีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.0, 1.0, 2.7 และ 0.7  ก้าน ตามล าดบั โดยจ านวนก้านใบ
ของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ในระยะเวลาต่างๆ หลงัลงต้นกล้า แสดงดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 จ านวนก้านใบของต้นดาวเรืองทีเ่พิ่มขึน้ในระยะเวลาตา่งๆ หลงัลงต้นกล้า 
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ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองเม่ือปลูกในวัสดุปลูกจากตะกอนประปาร่วมกับ
วัสดุธรรมชาติ 
 ผลการศึกษาพบว่า วสัดุปลูกต่างสตูรส่งผลต่อความสูงที่เพิ่มขึน้แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ 

(P0.05) ในแต่ละช่วงระยะเวลาหลงัลงต้นกล้า วสัดปุลกูจากตะกอนร่วมกบัแกลบเผาท าให้ต้นดาวเรืองมีความ
สงูเพิ่มขึน้มากที่สดุเท่ากับ 16 เซนติเมตร และพบว่าการใช้ตะกอนอย่างเดียวท าให้ดาวเรืองมีความสูงเพิ่มขึน้

เท่ากับ 14.6 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ( P0.05)  กับการปลกูโดยใช้ตะกอนร่วมกับ
แกลบเผา ในขณะที่วสัดปุลกูระหว่างตะกอนร่วมกับมลูววั และตะกอนร่วมกบัปอเทืองมีผลต่อความสงูที่เพิ่มขึน้
ของต้นดาวเรืองน้อยที่สดุ โดยวสัดุปลกูร่วมกับมลูววัส่งผลท าให้ต้นดาวเรืองมีความสงูเพิ่มขึน้  5.5 เซนติเมตร 
และตะกอนร่วมกบัปอเทืองส่งผลต่อความสงูเพิ่มขึน้ 3.8 เซนติเมตร ดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสงูที่เพิ่มขึน้ของต้นดาวเรืองที่ปลกูในวสัดปุลกูต่างสตูรที่ระยะ 
                 การเจริญเติบโตต่างๆ 

ระยะการ
เจริญเติบโต (วนั 
หลงัลงต้นกล้า) 

ความสงูที่เพิม่ขึน้ (เซนตเิมตร) 

ตะกอนอยา่ง
เดียว 

ตะกอน+ 
แกลบเผา 

ตะกอน+ 
มลูววั 

ตะกอน+ 
ปอเทือง 

P-value 

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: อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมือนกันในแนวนอน แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

*,**,***ในแนวนอน แสดงถึงระดบัความแตกต่างทางสถิติที่ระดบั P0.05, P0.01 และ P0.001 ตามล าดบั   
 
           และการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองทีพ่ิจารณาจากจ านวนก้านใบของต้นดาวเรืองที่เพิ่มขึน้ในแต่ละช่วง

ระยะเวลาหลงัลงต้นกล้า พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P0.05) โดยที่ระยะ 0-5 วนั ต้น
ดาวเรืองมีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้มากที่สดุเมื่อปลกูในวสัดุปลกูจากตะกอนอย่างเดียว (2.7 ก้าน) ตะกอนร่วมกับ
แกลบเผา (2 ก้าน) และตะกอนร่วมกับมูลวัว (2.3 ก้าน) ที่ระยะเวลา 5 -10 วัน ต้นดาวเรืองมีจ านวนก้านใบ
เพิ่มขึน้มากที่สุดเมื่อปลูกในตะกอนร่วมกับแกลบเผา (3.3 ก้าน) ที่ 10 -15 วัน ต้นดาวเรืองมีจ านวนก้านใบ
เพิ่มขึน้มากที่สดุในทุกสูตร ยกเว้นแกลบเผา และที่ 15-20 วนั ต้นดาวเรืองมีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้มากที่สดุใน
เมื่อปลกูในตะกอนร่วมกบัแกลบเผา (4.3 ก้าน) ดงัตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบจ านวนก้านใบที่เพิ่มขึน้ของต้นดาวเรืองที่ปลกูในวสัดปุลกูต่างสตูรที่ระยะ 
การเจริญเติบโตต่างๆ 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

(วนั หลงัลงต้นกล้า) 

จ านวนก้านใบท่ีเพิ่มขึน้ (ก้าน) 

ตะกอนอยา่ง
เดียว 

ตะกอน+แกลบ
เผา 

ตะกอน+ 
มลูววั 

ตะกอน+ 
ปอเทือง 

P-value 

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: อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมือนกันในแนวนอน แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

*,**,***ในแนวนอน แสดงถึงระดบัความแตกต่างทางสถิติที่ระดบั P0.05, P0.01 และ P0.001 ตามล าดบั   
            

อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาความสูง และจ านวนก้านใบที่เพิ่มขึน้ในระยะเวลา 20 วนั หลังลงต้นกล้า 
พบว่า ต้นดาวเรืองมีความสงูและจ านวนก้านใบทีเ่พิ่มขึน้มากที่สดุในตะกอนร่วมกบัแกลบเผา โดยพบว่ามีความ
สงูจ านวนก้าวใบเพิ่มขึน้ 16.0 เซนติเมตร และ9.0 ก้าน ตามล าดบั ขณะที่ความสงูและจ านวนก้านใบที่เพิ่มขึน้
ของต้นดาวเรืองที่ปลกูในตะกอนอย่างเดียว  ไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กบัความสงูและจ านวนก้าน
ใบท่ีเพิ่มขึน้ของต้นดาวเรืองที่ปลกูในตะกอนร่วมกบัแกลบเผา โดยความสงูและจ านวนก้านใบที่เพิ่มขึน้ เมื่อปลกู
ในตะกอนอย่างเดียวเท่ากับ 14.6 เซนติเมตร และ 7.3 ก้าน ตามล าดบั และวสัดุปลกูจากตะกอนร่วมกับมลูววั 
และตะกอนร่วมกบัปอเทืองส่งผลต่อความสงูและจ านวนก้านใบที่น้อยกว่า ดงัแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบความสงูและจ านวนก้านใบที่เพิ่มขึน้ของต้นดาวเรืองที่ปลกูในวสัดุปลกูต่างสตูรที่

ระยะเวลา 20 วนั หลงัลงต้นกล้า 
สตูรของวสัดปุลกู ความสงูที่เพิม่ขึน้  

(เซนติเมตร) 
จ านวนก้านใบท่ีเพิ่มขึน้ 

 (ก้าน) 
ตะกอนอย่างเดียว 14.6 a 7.3 a 
ตะกอน+แกลบเผา 16.0 a 9.0 a 
ตะกอน+มลูววั 5.5 b 4.0 b 
ตะกอน+ปอเทือง 3.8 b 4.0 b 
P-value  0.0000*** 0.0015** 

หมายเหตุ: อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็กที่เหมอืนกนัในแนวตัง้ แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

**, *** ในแนวตัง้ แสดงถงึระดบัความแตกต่างทางสถิติที่ระดบั P0.01 และ P 0.001 ตามล าดบั 
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อภปิรายผล 
จากผลการวิเคราะห์คุณสมบตัิทางเคมีของตะกอนประปาก่อนที่จะน าตะกอนประปาไปศึกษาการใช้

ประโยชน์ส าหรับการเป็นวสัดปุลกู ซึง่ตะกอนประปามีค่า pH  เท่ากบั 6.56 ซึง่ประเมินได้ว่าตะกอนมีความเป็น
กรดอ่อน สภาวะนีส่้งผลต่อประสิทธิภาพในการดดูใช้ธาตอุาหารของพืช เนื่องจาก pH มีผลต่อการของแร่ธาตใุน
ตะกอนดิน ท าให้พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารได้มากขึน้ (Jones, 2003)) ส าหรับค่า EC ของตะกอนซึ่งมีค่า
เท่ากับ 2.17 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร ซึ่งประเมินได้ว่ามีค่าปานกลางและมีความเค็มเล็กน้อย (Wolf, 1999) 
ส่วนปริมาณ T N ของตะกอนประปามีค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 0.18 ซึ่งประเมินได้ว่ามีปริมาณที่ต ่า (Landon, 
1991)  และส าหรับปริมาณavailable P ซึ่งเป็นธาตุอาหารท่ีเป็นปัจจยัจ ากัดการเจริญเติบโตของพืช (มงคล ต๊ะ
อุ่น, 2547) ซึง่จากผลการวิเคราะห์พบว่า P ในตะกอนประปามีค่าเพียง 1.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ประเมินได้
ว่ามีปริมาณที่น้อยมาก (ปิยะ ดวงพตัรา, 2538) ในขณะที่ปริมาณ exchangeable  K ในปริมาณตะกอนประปา
มีค่า 134  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งประเมินได้ว่ามีปริมาณที่สงูมาก (อภิรดี อ่ิมเอิบ, 2542)) ดงันัน้จะเห็นได้ว่า
ตะกอนประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม มีปริมาณของธาตุอาหารพืชที่โดดเด่นคือ  
exchangeable  K แต่มีปริมาณของ N และ P น้อยมาก จากปริมาณธาตุอาหารหลกัที่วิเคราะห์ได้จากตะกอน
ประปานีม้ีความสัมพันธ์กับข้อมูลของปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน กล่าวคือดินทั่วไปมี K เป็นองค์ประกอบ
มากกว่า N และ P ทัง้นีเ้นื่องจากหินและแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นวตัถุต้นก าเนิดดินจะมีธาตุ K เป็นองค์ประกอบ
อยู่ด้วย (ชยัฤกษ์ สวุรรณรัตน์, 2546) ดงันัน้ K ที่มีอยู่ในน า้ตะกอนประปาอาจมีที่มาจากการชะล้างของฝนผ่าน
ที่ดินและไหลลงสู่แหล่งน า้ดิบที่น ามาผลิตน า้ประปา 

ในส่วนของการใช้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาในการเป็น
วสัดปุลกูต้นดาวเรือง ซึง่โดยทัว่ไปแล้วต้นดาวเรืองสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สดุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (โดย
พิจารณาจากความสูง และจ านวนก้านใบ ) เมื่อปลูกในวัสดุปลูกจากตะกอนร่วมกับแกลบเผา  รองลงมา
เจริญเติบโตได้ดีในวสัดุปลกูจากตะกอนอย่างเดียว ซึ่งจากการวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้แก่ N P และ K และพบว่าตะกอนประปามีปริมาณ  K ที่สูงมาก ดังนัน้การเจริญเติบโตที่ดีของต้น
ดาวเรืองในวสัดุปลกูจากตะกอนประปาเป็นผลมาจากธาตุอาหารของ K ในตะกอน ซึ่ง K มีความส าคญัต่อการ
เคล่ือนย้ายสารอาหารพวกแป้งและน า้ตาล ไปเลีย้งส่วนที่ก าลงัเจริญเติบโต เช่น ล าต้น ใบ อีกทัง้วสัดุปลกูจาก
ตะกอนร่วมกบัแกลบเผา ซึง่แกลบเผามีประสิทธิภาพท่ีจะให้ซิลิก้าที่อยู่ในรูปท่ีละลายน า้และเป็นประโยชน์ต่อพืช 
นอกจากนัน้แกลบเผายงัมี K และฟอสเฟต (ทศันีย์ อตัตะนนัทน์, 2551) ดงันัน้จึงท าให้ตะกอนที่ผสมแกลบเผามี
ปริมาณธาตอุาหารที่จ าเป็นต่อพืชมากขึน้ นอกจากนัน้แกลบเผายงัท าให้ดินหรือตะกอนประปามีความพรุนมาก
ขึน้ เมื่อรดน า้ท าให้รากพืชสามารถซอนไซไปหาธาตอุาหารได้มากขึน้ (สทุิน ทวยหาญ และคณะ, 2556) ขณะที่
มลูววัมีธาตอุาหารต ่ากว่ามลูสตัว์ชนิดอื่น เพราะเป็นสตัว์กินหญ้า ซึง่จะมีปริมาณ N P แล Kค่อนข้างต ่า โดยจะมี 
N ประมาณร้อยละ 0.5 P ร้อยละ 0.25 และ K ร้อยละ 0.5 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) ในกรณีของปอเทือง 
โดยธรรมชาติแล้วต้นปอเทืองสามารถที่จะตรึงไนโตรเจนได้ โดยข้อมลูของกรมพฒันาที่ดินที่มีข้อมลูธาตุอาหาร
ของปอเทือง พบว่ามีปริมาณ N ร้อยละ 3.2 ดังนัน้จะเห็นได้ว่าปอเทืองสามารถที่จะเพิ่ม N ให้กับดินได้ (กรม
พฒันาที่ดิน, 2539) แต่จากการศึกษานีพ้บว่า ตะกอนร่วมกับปอเทือง ส่งผลให้ต้นดาวเรืองมีการเจริญเติบโตที่
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ช้า ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการย่อยสลายของต้นปอเทืองเกิดขึน้น้อยในช่วงระยะเวลาเพียง 20 วัน ท าให้มีการ
ปลดปล่อยธาต ุN ระหว่างการย่อยสลายต้นปอเทืองลงสู่ตะกอนประปาได้ไม่มาก ซึง่ปัจจยัดงัที่กล่าวมานีจ้ึงท า
ให้ตะกอนที่ผสมร่วมกับแกลบเผาเป็นวสัดุปลกูที่ส่งเสริมให้ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดีที่สดุ  แต่อย่างไรก็ตาม
ตะกอนประปาเพียงอย่างเดียวยงัสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองได้อย่างไม่แตกต่างวทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกบัการผสมร่วมกบัแกลบเผา  

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

สรุปผล  
คุณสมบัตทิางเคมีของตะกอนประปา 

ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนประปา สรุปได้ว่า ความเป็นกรด -ด่าง (pH) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 6.56 ค่าการน าไฟฟ้า (EC) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.17 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร  ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด 
(TN) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.18 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  (available P) มีค่าเฉล่ีย 1.25 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ (K) มีค่าเฉล่ีย 135 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 
ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปาในการเป็นวัสดุปลูกต้นดาวเรือง 
 ผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ตะกอนประปาในการเป็นวสัดปุลกูต้นดาวเรือง สรุปได้ว่า 
วสัดปุลกูต่างชนิดส่งผลต่อการเจริญเติบโต (ความสงู และจ านวนก้านใบที่เพิ่มขึน้) ของต้นดาวเรืองที่แตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P0.05) โดยตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษาต้นดาวเรืองสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ที่สดุในวสัดปุลกูจากตะกอนร่วมกบัแกลบเผา ท าให้ต้นดาวเรืองมีความสงูเพิ่มขึน้ 16.0 เซนติเมตร มีจ านวนก้าน
ใบเพิ่มขึน้ 9.0 ก้าน ขณะที่ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อปลูกใน
ตะกอนอย่างเดียว ซึ่งท าให้ต้นดาวเรืองมีความสูงเพิ่มขึน้ 14.6 เซนติเมตร มีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้ 7.3 ก้าน 
ขณะที่วสัดุปลกูจากตะกอนร่วมกับมลูววั และตะกอนร่วมกับปอเทือง มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง
น้อยที่สุด และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งวัสดุปลูกจากตะกอนร่วมกับมูลวัว ส่งผลให้ต้น
ดาวเรืองมีความสงูเพิ่มขึน้ 5.5 เซนติเมตร มีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้ 4.0 ก้าน และตะกอนร่วมกบัปอเทือง ส่งผลให้
ต้นดาวเรืองมีความสงูเพิ่มขึน้ 3.8 เซนติเมตร มีจ านวนก้านใบเพิ่มขึน้ 4.0 ก้าน  

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าตะกอนจากระบบผลิตน า้ประปามีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ประโยชน์
ส าหรับเป็นวสัดปุลกูต้นดาวเรือง และต้นดาวเรืองจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อผสมร่วมกบัแกลบเผา  

  
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องด้วยตะกอนประปามีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณที่น้อย ดงันัน้หากมี
การน าตะกอนประปาไปใช้เป็นวสัดปุลกู ควรมีการผสมกบัวสัดุธรรมชาติอื่นๆ ร่วมมากขึน้ เพื่อที่จะเป็นการเพิ่ม
ปริมาณธาตอุาหารท่ีขาดแคลนให้เพิ่มมากขึน้ และหากมีการน าตะกอนประปาหรือตะกอนประปาร่วมกับแกลบ
เผาไปใช้ในการปลูกพืชชนิดอื่น การเจริญเติบโตของพืชชนิดนัน้อาจจะมีความแตกต่างกันกับการปลูกต้น
ดาวเรือง เนื่องจากความต้องการธาตอุาหารของพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั 
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เอกสารอ้างอิง 
กรมพฒันาทีด่ิน. (2539). ทรัพยากรดินและการใช้ปุ๋ ยพืชสดปรับปรุงดินในไร่นาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 

เอกสารวชิาการฝ่ายวชิาการ ส านกัพฒันาที่ดินเขต 5 กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรมส่งเสริมการเกษตร. (2551). ข้อมูลทีเ่พาะปลูก ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร. กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์.  
การประปานครหลวง. (2555). คู่มือการส ารวจและออกแบบวางทอ่ประปา (พิมพ์ครัง้ที่ 2). การประปานคร

หลวง.  
จิตรกร วงศ์กรเชาวลิต. (2543). คณุสมบติัทางเคมีของตะกอนทีเ่กิดจากการผลิตน ้าประปาและการน าไปใชง้าน

เป็นวสัดปุอซโซแลนในงานคอนกรีต. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต]. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.     
ชยัฤกษ์ สวุรรณรัตน์. (2546). ธาตอุาหารพืชในเอกสารการสอนชดุวิชา ดิน น ้า และปุ๋ ย. หน่วยที่ 1-7 (ฉบบั

ปรับปรุง). 
ทศันีย์ อตัตะนนัทน์. (2551). ใช้ถ่านแกลบปรับปรุงดินในยคุปุ๋ ยแพงช่วยลดโลกร้อน เทคโนโลยีจาก

ญ่ีปุ่ น. วารสารเคหะการเกษตร, 32 (4), 222-225. 
ปิยะ ดวงพตัรา. (2538). หลกัและวิธีการใช้ปุ๋ ยเคมี (พิมพ์ครัง้ที่ 7). สถานบนัวิจยัและพฒันา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
พิชยั พิมพ์ทองงาม. (2542). สถิติและแบบแผนการทดลอง. สถาบนัราชภฏัเทพสตรีลพบรีุ.  
ภาสนัต์  ศารทลูทตั. (2559). ลดตน้ทนุวสัดปุลูกดว้ยตะกอนดินจากน ้าประปา. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม. 
มงคล ต๊ะอุ่น. (2547). การฟ้ืนฟ/ูจดัการ: ดินเค็ม-ดินอดุมสมบูรณ์. มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  
มัน่สิน ตณัฑลุเวศม์. (2542). คู่มือวิเคราะห์คณุภาพน ้า. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
รัฐพล สมนา และเกียรติสดุา สมนา. (2557). วสัดปุระสานทีไ่ดจ้ากกากแคลเซียมคาร์ไบด์และตะกอนประปา. 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา. 
สมบรูณ์ คงสมศกัดิ์ศิริ (2549). บล็อกประสานผสมตะกอนจากน ้าประปา. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

และส่ิงแวดล้อม วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าระนครเหนอื. 
สมเกียรติ สอดยิ่ง. (2541) การพฒันาคณุภาพอิฐมอญทีผ่ลิตจากตะกอนน ้าประปา. [วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต]. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร.  
สทุิน ทวยหาญ, เกรียงศกัดิ์ ไพรวรรณ, รภสัสา จนัทาศรี และส าราญ พิมราช. (2556). การศกึษาวสัดปุลกูจาก

ดินผสมที่เหมาะสมส าหรับผกัคะน้า. วารสารเกษตรพระวรุณ, 10(2), 117-125. 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564 

513 

 

สรุศกัดิ์ มาต๊ะ. (2545). การปรับปรุงดินตะกอนจากการผลิตน ้าประปาโดยใช้ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยยูเรียเพือ่ใชใ้นการ
ปลูกผกักาดเขียวกวางตุง้ [ปัญหาพิเศษปริญญามหาบณัฑติ]. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

อภิรดี อิ่มเอิ่บ. (2542). แนวทางปรับปรุงคณุภาพทางเคมีของดินในประเทศไทย. วารสารพฒันาทีดิ่น, 36(372), 
24-36. 

Jones, J. B. Jr. (2003). Agronomic Handbook: Management of Crops, Soils, and Their Fertility. Boca 
Raton: CRC Press.  

Landon, J. R. (1991). Booker Tropical Soil Manual. Longman Scientific & Technical. Wolf, B. (1999). 
The Fertile Triangle: The Interrelationship of Air, Water, and Nutrients in Maximizing Soil 
Productivity. The Haworth Press. 

 



 
 
 

514 
 

                         การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  
                                                                                      เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1    

 

การพัฒนาเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยัญชนะของภาษาไทด า  
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The Developing Tai Dam typing Skill Game to Encourage the Recognition of Tai Dam 
Characters in Local Culture Courses. 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันาเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า
พยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 2) เพื่อหาคุณภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า 
เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านที่พฒันาขึน้  3) เพื่อทดสอบทกัษะการ
พิมพ์ภาษาไทด าของผู้ เรียนจากการเล่นเกมที่พฒันาขึน้ 4) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียนของผู้ เรียนจากการเล่นเกมที่พฒันาขึน้ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการใช้เกมที่
พฒันาขึน้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า แบบ
ประเมินคณุภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า กลุ่มตวัอย่างได้แก่ 
คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวดัหนองปรง(บุญมานสุรณ์) 
ที่เรียนรายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน คดัเลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน จ านวน 12 คน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า 

รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีพฒันาขึน้มีค่าคณุภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก  (  = 4.56, S.D. = 0.47) สงูกว่า
เกณฑ์มากที่ก าหนดไว้ 2) ผลการทดสอบทกัษะการพิมพ์ของผู้ เรียนมีระดบัทกัษะระดบัปานกลางขึน้ไป มีจ านวน
ร้อยละ 100 ของนกัเรียนทัง้หมด 3) ผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะ ของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยเกมฝึกทกัษะ
การพิมพ์ภาษาไทด าที่พฒันาขึน้ สงูขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 4) ผู้ เรียนมีความพึง

พอใจต่อการเรียนด้วยเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด าที่พัฒนาขึน้อยู่ที่ระดับ มากที่สุด (  =4.70 , S.D. = 
0.43) 

 
ค าส าคัญ: เกมฝึกทกัษะการพิมพ์; ภาษาไทด า 
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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 

 
บทน า 

 ชนเผ่าไทยด าหรือไทยทรงด า(ลาวโซ่ง) มีภาษาพดู ภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยภาษาเขียนของไทย
ทรงด าประกอบด้วยอกัษรไทด า 39 ตวั สระไทด า 22 ตวั ปัจจุบนัก าลงัได้รับการสนบัสนุนในการเรียนการสอน
ภาษาไทด าในอ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบุรี ซึ่งจากกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาไทด า ได้แก่ โรงเรียนเขาย้อยวิทยาและโรงเรียนวดัหนองปรง(บญุมา
นสุรณ์) (มลูนิธิชนเผ่าพืน้เมืองเพื่อการศกึษาและส่ิงแวดล้อม, 2563) 
 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) ตัง้อยู่ในต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 กระทรวงศกึษาธิการ จดัการ
เรียนการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาลปีที่ 2 ถึง ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในชมุชนวฒันธรรม
ไทยทรงด า นกัเรียนร้อยละ 98 เป็นชาวไทยทรงด า โรงเรียนได้มีการบูรณาการจดักิจกรรมการสอนภาษาไทด า 
ในรายวิชาวัฒนธรรมพืน้บ้าน (ไทยด าศึกษา) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมด้านภาษาไทด า จะได้คงอยู่สู่ท้องถิ่นต่อไป ทัง้การอ่าน การพูด การเขียน ทัง้นีร้วมไปถึงการฝึก
พิมพ์ภาษาไทด าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งรูปแบบตวัอกัษรไทด าชื่อ Tai Heritage Pro สามารถดาวน์โหลดมา
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ติดตัง้ได้ เพื่อเป็นการบูรณาการสอนภาษาไทด าในคอมพิวเตอร์ การฝึกพิมพ์สมัผสัภาษาไทด าจึงเป็นกิจกรรม
หน่ึงที่ได้ก าหนดขึน้ 
 จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวัฒนธรรมพื น้บ้านที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์พบว่า 
ปัญหาส าคญัซึง่เป็นอปุสรรคต่อการสร้างชิน้งานของผู้ เรียน คือการขาดทกัษะในการใช้แป้นพิมพ์โดยเฉพาะการ
พิมพ์สมัผสัภาษาไทด า ซึง่เป็นภาษาที่ไม่ปรากฎบนแป้นพิมพ์ด้วย จึงส่งผลให้การฝึกปฏิบตัิชิน้งานต่าง ๆ  ที่ได้รับ
มอบหมายเกิดการล่าช้า และส่งชิน้งานไม่ทันเวลาในคาบเรียน เพราะผู้ เรียนที่ขาดทกัษะการพิมพ์สมัผสั ขาด
สมาธิในการเรียนรู้เนื่องจากต้องกังวลอยู่กับการมองหาแป้นอักษร การใช้คอมพิวเตอร์ที่ปราศจากทักษะการ
พิมพ์ที่ถูกต้อง จะส่งผลให้เคยชินกับการพิมพ์ที่ผิดวิธีไปด้วย โดยทัว่ไปนกัเรียนจะใช้วิธีพิมพ์แบบจิม้ดีด โดยจะ
มองหาตัวอักษรที่จะพิมพ์และพิมพ์ทีละตัว ซึ่งจะเกิดความล้าช้า ซึ่งปราศจากทักษะการพิมพ์ที่ถูกต้อง จึง
กลายเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และการใช้คอมพิวเตอร์ป้อนข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าทกัษะการ
พิมพ์ที่ถูกต้องและรวดเร็วก็จะท าให้ได้ผลงานออกมาทันตามเวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะ
พืน้ฐานท่ีควรได้รับการเรียนรู้  
 ทักษะ เป็นการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้สามารถกระท า ได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้ความคิด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาความหมายและลกัษณะของทกัษะข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปฏิบตัิการอย่างมีทกัษะจ าเป็นต้องอาศยั
พฒันาการของกระบวนการเรียนรู้และกลไกการท างานของกล้ามเนือ้ในการปฏิบตัิการ ซึง่สามารถสงัเกตได้จาก
เกณฑ์ 4 ประการ คือ ความเร็ว(Speed) ความแม่นย า (Accuracy) ลกัษณะท่าทาง (Form) และความคล่องตวั 
(Adaptability) กล่าวคือคนที่มีทกัษะย่อม สามารถปฏิบตัิการอย่างรวดเร็วภายในเวลาอนัจ ากดั มีความแม่นย า 
ในการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้ไม่ขดัเขินผิดพลาดใช้พลงังานหรือความพยายามน้อยที่สดุและสามารถปฏิบตัิการได้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ทักษะจึงมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ เป็นการตอบสนองทางกลไกที่
ต่อเนื่องกัน เป็นลูกโซ่ (Response Chain) เป็นการเก่ียวข้องและประสานกัน ในการเคล่ือนไหวของอวัยวะ 
(Movement Coordination) และเป็นการจดัระเบียบต่อเนื่องในการตอบสนองเข้าเป็นรูปแบบการตอบสนองที่ 
ซบัซ้อน (Cronbach, 1977) 
 ทกัษะการพิมพ์สมัผสับนคอมพิวเตอร์จึงเป็นทกัษะที่ทกุคนในยคุปัจจบุนันี ้ยากจะปฏิเสธได้ เพื่อให้เกดิ
การพฒันาที่ถกูต้องเก่ียวกบัการพิมพ์สมัผสั (Typing Training) ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองด้านการพิมพ์ได้จน
เกิดความช านาญ ก็จะถือได้ว่าเป็นอีกความส าเร็จขัน้หนึ่ง (สมบรูณ์ แซ่เจ็ง, 2553) 
 การที่นกัเรียนจะจดจ าส่ิงที่ได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์ได้มากน้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยู่กับ  ทศันคติและ
ความในใจ ถ้าผู้ เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อส่ิงใดและมีความสนใจจดจ่ออยู่กับส่ิงใด ก็จะท าให้จดจ าส่ิงนัน้ได้อย่าง
แม่นย าและเป็นเวลานาน ๆ การฝึกฝนถ้าผู้ เรียนฝึกฝนทบทวนในส่ิงที่เรียนอยู่เสมอท าให้สามารถจดจ าส่ิงนัน้ได้
เป็นเวลานาน และระยะเวลา หากทิง้ระยะหลังจากการเรียนรู้ไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะท าให้จ าในส่ิงที่ได้
เรียนรู้ไปได้น้อยหรือบางครัง้อาจลืมไปเลยก็ได้ (กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์, 2541) 

เกมประกอบการเรียนการสอน จดัเป็นส่ือการสอนประเภทหนึ่งที่เร้าให้ผู้ เรียนได้สนกุสนาน เพลิดเพลิน 
ใช้ฝึกทกัษะ เกมแต่ละเกมมีจุดมุ่งหมายแน่นอนว่าจะต้องฝึกเนือ้หาอะไร ฝึกความสามารถด้านใด เกมช่วยให้
บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดการเรียนที่คงทน (เกริก ท่วมกลางและคณะ, 2555) 
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 งานวิจยันีจ้ดัท าขึน้โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อเป็นส่ือการสอน
ในการฝึกฝนการใช้งานแป้นพิมพ์ ในการพิมพ์ภาษาไทด า ในการเรียนวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน  เพื่อท าให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ความจ าในค าศพัท์ภาษาไทด าบนแป้นพิมพ์มากยิ่งขึน้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพฒันาเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชา
วฒันธรรมพืน้บ้าน 

2. เพื่อหาคณุภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของ 
ภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีพฒันาขึน้ 

3. เพื่อทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาไทด าของผู้ เรียนจากการเล่นเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า 
เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีพฒันาขึน้ 

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนจากการเล่น
เกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านที่
พฒันาขึน้ 

5.  เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เ รียนที่มีต่อการใช้ เกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า   
เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านท่ีพฒันาขึน้ 
สมมุติฐานการวจิัย 

1. คุณภาพของเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่ อส่งเสริมการจ าพยัญชนะของภาษา  
ไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี 

2. ทกัษะความสามารถของผู้ เรียนด้วยเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะ
ของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน มีระดบัทกัษะอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลางขึน้ไป 

3. ผลสัมฤทธ์ิด้านการจดจ าพยัญชนะของผู้ เรียนที่เรียนด้วยเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อ
ส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวชิาวฒันธรรมพืน้บ้าน ที่พฒันาขึน้หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนผู้ เรียน 
มีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการใช้เกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า
พยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร / ตวัอย่าง  
     1.1 ประชากร ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ที่เรียนวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน (ไทยด าศกึษา) 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 กระทรวงศกึษาธิการ จ านวน 3 ห้อง นกัเรียนทัง้หมด 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 นที่  2  
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวดัหนองปรง(บญุมานสุรณ์) ที่เรียนรายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน คดัเลือกแบบเจาะจง 
1 ห้องเรียน จ านวน 12 คน 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research ) โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตามรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังให้ส่ิงทดลอง (One Group Pretest-Posttest 
Design) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์ (2) เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า (3) 
แบบประเมินคุณภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า ส าหรับผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หาและด้านเทคนิค (4) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการจดจ าพยัญชนะ เ ร่ือง ลักษณะของอักษรและสระภาษาไทด า (5) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า  ที่ถูกพฒันาตาม
รูปแบบ ADDIE Model มีขัน้ตอนดงันี ้

1) ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจยัได้ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูร โดยผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเก่ียวกบั
เนือ้หาของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท้องถิ่น “ไทยด าศึกษา” แผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ เร่ืองภาษาไทด า ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 
วิเคราะห์วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมซึง่เป็นการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัเนือ้หา 

2) ขัน้การออกแบบ (Design)   
     2.1 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะ โดยผู้วิจยัได้สร้าง  

แบบทดสอบชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก ซึ่งผู้ วิจัยได้สร้างแบบทดสอบตาม
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ท าการวิเคราะห์แต่ละข้อ โดยได้สร้างแบบทดสอบทัง้หมดรวม 60 ข้อ 

     2.2 เสนอแบบประเมินวิเคราะห์หาดชันีความสอดคล้อง (IOC) ต่อผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หาทัง้ 3 ท่าน 
โดยการหาดชันีความสอดคล้องของข้อค าถามกบัจดุประสงค์ (index of item-objective congruence: IOC) 
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ตารางที่ 1 จ านวนแบบทดสอบของแต่ละหวัข้อเร่ือง 
ล าดบั หวัข้อเร่ือง รายการวตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม จ านวนข้อสอบ 
1 อกัษรไทด า บอกลกัษณะของอกัษรไทด าได้ 1-38 
2 สระไทด า บอกลกัษณะของสระไทด าได้ 39-60 

              รวม 2 60 
      

2.3 สรุปผลจากผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเนือ้หา โดยรวบรวมผลการประเมินความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบทัง้หมดที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หาทัง้ 3 ท่าน มาสรุปรวมว่า แบบทดสอบที่
สร้างขึน้มีความเหมาะสมส าหรับเป็นแบบทดสอบ 

     2.4 น าแบบทดสอบทัง้หมดไปหาความยากง่ายของข้อสอบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวดัหนองปรง(บญุมานสุรณ์) จ านวน 8 คน 

     2.5 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ หาความยากง่าย (Difficulty) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) อยู่ในระดบั 0.20 ขึน้ไป 

     2.6 วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิ ความเชื่อมัน่ตามสตูร คู
เดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบที่ดีควรมีคา่มากกวา่ 0.6 ขึน้ไป ซึง่ค่าความเชือ่มัน่ของ
ทดสอบ มีค่าเท่ากบั 0.95 สามารถที่จะน าไปใช้ได้ 

     2.7 ท าการจ าแนกแบบทดสอบเป็น 1 ชุด โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้เป็นชุด
เดียวกนั ครบตามจดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้ 

     2.8 ออกแบบบทเรียนออนไลน์และการด าเนินเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า ดงัภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2  แผนผงัขัน้ตอนการท างานบทเรียนออนไลน์และเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ 
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จากภาพที่ 2 แผนผงัขัน้ตอนการท างานบทเรียนออนไลน์และเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด านีแ้สดง
รูปแบบการใช้งานบทเรียนออนไลน์และเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า การใช้งานเร่ิมจากเข้าหน้าแรก หรือ 
Main menu ในหน้านีจ้ะแสดงเมนูดงัต่อไปนี ้1) ประวตัิความเป็นมาของภาษาไทด า 2) บทเรียนภาษาไทด า มี
บทเรียนทัง้หมด 3 เร่ือง คือ อกัษรไทด า สระไทด า และหลกัการออกเสียงและส าเนียง เป็นการออกแบบบทเรียน
ภาษาไทด า เพื่อให้นกัเรียนได้รู้จกั จดจ าตวัอกัษรไทด า สระไทด า และฝึกการออกเสียงและส าเนียงของภาษาไท
ด าได้ 3) แผนผงัการวางนิว้บนแป้นพิมพ์ เป็นการออกแบบแผนผงัการวางนิว้เป็นบนแป้น เพื่อให้นกัเรียนได้รู้จกั
และจดจ าการวางนิว้ตรงต าแหน่งบนแป้นพิมพ์ได้ 4) เกมฝึกพิมพ์ภาษาไทด า ประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน
โปรแกรม Tai Dam(SIL) Keyboard คู่มือการเล่นเกมฝึกพิมพ์ภาษาไทด า และโปรแกรมเกม เป็นการออกแบบ
เกมฝึกพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการพิมพ์และจดจ าต าแหน่งของตวัอกัษรไทด า สระไทด า บน
แป้นพิมพ์ได้ 5) แบบทดสอบ มีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 6) ผู้จดัท า  

    2.9 สร้างเกณฑ์ในการประเมินผลทกัษะความสามารถของผู้ เรียนเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า 
โดยผู้วิจยัได้ประเมินผลทกัษะเป็นเกณฑ์ 3 ระดบั 

    2.10 ออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ 
แบ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา ซึ่งเป็นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั 

     2.11 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนซึ่งเป็นแบบประเมินตามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั 

3) ขัน้การพฒันา (Development)  
     3.1 คัดเลือกซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการสร้างเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า ดังนี ้1) Wix.com 

ส าหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ 2) โปรแกรม Construct 2 ส าหรับสร้างระบบเกม 3) Google Form ส าหรับสร้าง
แบบทดสอบ 4)  โปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Adobe Photoshop CS6 ส าหรับตกแต่งภาพ 5) 
โปรแกรม Format Factory ในการแปลงเสียงจาก MP3 เป็น Wav เพื่อท่ีจะได้น าเข้าไปใช้ในเกมได้ 

     3.2 สร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Wix.com, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop CS6 และ 
Google Form  

     3.3 สร้างเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า ด้วยโปรแกรม Construct 2 , Microsoft PowerPoint ,  
Adobe Photoshop CS6 และ Format Factory 

     3.4 น าบทเรียนออนไลน์ และเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า ที่สร้างขึน้อย่างเสร็จสมบูรณ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข  

     3.5 น าเกมและแบบสอบถามเก็บข้อมลูคณุภาพกับผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หาและด้านเทคนิค ด้านละ 
3 ท่าน 

     3.6 ปรับปรุงแก้ไขตามเสนอข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หาและด้านเทคนิค 
     3.7 สรุปผลการประเมินการพฒันาเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า ของผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา

และผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทัง้ 3 ท่าน 
4) ขัน้การน าไปใช้ (Implementation) 
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     4.1 น าเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยัญชนะของภาษาไทด า รายวิชา
วฒันธรรมพืน้บ้าน ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท าการเรียน 1 คนต่อ 1 เคร่ือง ซึง่ก่อนการเรียนผู้วิจยั
ได้อธิบายวิธีการเรียน 

     4.2 ก่อนเข้าสู่การเรียนให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบบอกลกัษณะของอกัษรและสระภาษาไทด า
ก่อนเรียน และเล่นเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด าก่อนเรียน 

     4.3 นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างศกึษาบทเรียนออนไลน์และเล่นเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า    
     4.4 หลงัจากศกึษาบทเรียนออนไลน์และเล่นเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า

พยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านครบแล้วท าแบบทดสอบบอกลกัษณะของอกัษรและสระ
ภาษาไทด าหลงัเรียน และเล่นเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด าหลงัเรียน 

     4.5 ผู้วิจยัวดัความพึงพอใจต่อเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของ
ภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน โดยการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจต่อเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไท
ด า เพื่อส่งเสริมการจ า พยญัชนะของภาษาไทด ารายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 

5) ขัน้การประเมินผล (Evaluation) 
     5.1 สรุปผลคะแนนแบบทดสอบบอกลกัษณะของอกัษรและสระภาษาไทด าก่อนเรียนของนกัเรียน 
     5.2 สรุปผลคะแนนทกัษะก่อนการเล่นเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด าของนกัเรียน 
     5.3 สรุปผลคะแนนแบบทดสอบบอกลกัษณะของอกัษรและสระภาษาไทด าหลงัเรียนของนกัเรียน 
     5.4 สรุปผลคะแนนทกัษะหลงัการเล่นเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด าของนกัเรียน 
     5.5 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นนกัเรียนโรงเรียนวดัหนองปรง

(บญุมานสุรณ์) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ผู้วิจยัได้ด าเนินเก็บข้อมลูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ระหวา่ง
วนัท่ี 8 - 29 มีนาคม 2564  

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการทดลอง 
1. ผลการพฒันาเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า 

รายวชิาวฒันธรรมพืน้บ้าน  

 
ภาพที่ 6  หน้าแรกบทเรียนออนไลน์ 

 
ภาพที่ 7  หน้าประวตัคิวามเป็นมา
ภาษาไทด า 

ภาพที่ 8  หน้าบทเรียนภาษา   ไทด า 
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ภาพที่ 9  หน้าอกัษรไทด า 

 
ภาพที่ 10  หน้าสระไทด า 

 

 
ภาพที่ 11  หน้าหลกัการออกเสียง
และส าเนียง 

 
ภาพที่ 12 หน้าแผนผงัการวางนิว้
เป็นบนแป้น 

 

 
ภาพที่ 13 หน้า Download ตวั
โปรแกรมเกม 

 

 
ภาพที่ 14 หน้าการเลือก
ระบบปฏิบตัิการ 

 

 
ภาพที่ 15  หน้าบทน าเกม 

 

 
ภาพที่ 16 หน้าลงทะเบียนเล่นเกม 

 

 
ภาพที่ 17  หน้าแสดงผลการลงชื่อ
เข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที่ 18 หน้าผลการเลือกโหมดใน
การเล่น 

 

 
ภาพที่ 19 หน้าการเลือกระดบัความ
ยากง่าย 

 

 
ภาพที่ 20  หน้าเกมฝึกพมิพ์ 

 

ภาพที่ 21  หน้าสรุปผลคะแนน ภาพที่ 22  หน้าแบบทดสอบ 
 

ภาพที่ 23  หน้าผู้จดัท า 
 

จากภาพที่ 6-23 บทเรียนออนไลน์และการด าเนินเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า การใช้งานเร่ิมจาก
เข้าหน้าแรก ในหน้านีจ้ะแสดงเมนูดงัต่อไปนี ้1) ประวตัิความเป็นมาของภาษาไทด า 2) บทเรียนภาษาไทด า มี
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บทเรียนทัง้หมด 3 เร่ือง คือ อกัษรไทด า สระไทด า และหลกัการออกเสียงและส าเนียง  3) แผนผงัการวางนิว้บน
แป้นพิมพ์ 4) เกมฝึกพิมพ์ภาษาไทด า 5) แบบทดสอบ มีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน และ 
6) ผู้จดัท า 

2. ผลการวิเคราะห์หาคณุภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของ
ภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 

 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคณุภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของ

ภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 
หวัเร่ือง ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ส่วนน าของเกม 4.00 1.00 ดี 
2. ส่วนเนือ้หาของเกม 4.67 0.38 ดีมาก 
3. การออกแบบระบบ 4.63 0.39 ดีมาก 

รวม 4.56 0.47 ดีมาก 
 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า

พยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน พบว่า คณุภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อ

ส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ( = 4.56, S.D. 
= 0.47) 

3. ผลการทดสอบทกัษะก่อนเล่นเกมและหลังเล่นเกม โดยใช้เกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อ
ส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนสอบของผู้ เรียนทัง้หมด 12 คน คือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 จากการเก็บรวบรวมผลคะแนนจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก
ผลทดสอบหลงัเรียน พบว่าผู้ เรียนมีคะแนนร้อยละสงูสดุคือ 73.89 และคะแนนร้อยละต ่าสดุคือ 60.00  จากผล
การพฒันา พบว่าผู้ เรียนมีคะแนนพฒันาร้อยละสงูสดุคือ 42.78 และคะแนนพฒันาร้อยละต ่าสดุคือ 19.44 
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ตารางที่ 3  คะแนนทกัษะก่อนเล่นเกมและหลงัเล่นเกม 

คนที ่

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

ผล
พฒันา 

อกัษรไทด า  
(38 คะแนน) 

สระไทด า  
(22 คะแนน) 

ร้อย
ละ 

อกัษรไทด า  
(38 คะแนน) 

สระไทด า  
(22 คะแนน) 

ร้อย
ละ ระดบั

ง่าย 

ระดบั
ปาน
กลาง 

ระดบั
ยาก 

ระดบั
ง่าย 

ระดบั
ปาน
กลาง 

ระดบั
ยาก 

ระดบั
ง่าย 

ระดบั
ปาน
กลาง 

ระดบั
ยาก 

ระดบั
ง่าย 

ระดบั
ปาน
กลาง 

ระดบั
ยาก 

1 16 11 7 9 7 4 30.00 29 26 20 19 15 12 67.22 37.22 

2 19 14 9 12 8 6 37.78 30 25 23 20 18 15 72.78 35.00 

3 15 10 6 8 6 3 26.67 29 24 20 17 14 12 64.44 37.78 

4 12 11 8 9 6 4 27.78 33 27 21 18 15 13 70.56 42.78 

5 23 20 10 13 9 6 45.00 28 25 20 17 14 12 64.44 19.44 

6 20 12 7 10 6 4 32.78 31 25 21 18 15 12 67.78 35.00 

7 15 9 6 8 5 3 25.56 28 22 19 15 13 11 60.00 34.44 

8 17 11 6 9 4 3 27.78 31 27 22 17 15 13 69.44 41.67 

9 19 14 9 10 7 5 35.56 31 28 25 18 14 13 71.67 36.11 

10 21 13 10 15 11 7 42.78 32 26 22 19 18 16 73.89 31.11 

11 22 16 11 12 9 6 42.22 30 27 21 16 15 12 67.22 25.00 

12 15 10 6 8 6 3 26.67 27 24 20 16 14 11 62.22 35.56 
 
ตารางที่  4 ร้อยละระดับทักษะความสามารถของผู้ เรียนเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า

พยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 
ระดบัทกัษะ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่า 0 0 
ปานกลาง 4 33.33 

สงู 8 66.67 
ระดบัปานกลางขึน้ไป 12 100 

 
จากตารางที่ 4 ร้อยละระดับทักษะความสามารถของผู้ เรียนเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อ

ส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน ผลการทดสอบทกัษะการพิมพ์ของผู้ เรียนมี
ระดบัทกัษะระดบัปานกลางขึน้ไป มีจ านวนร้อยละ 100 ของนกัเรียนทัง้หมด 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้เกมฝึกทกัษะ
การพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 
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ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน 
จ านวน
ผู้ เรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉล่ีย S.D. tค านวน tตาราง 

ก่อนเรียน 12 60 22.67 4.54 
27.12 1.80 

หลงัเรียน 12 60 47.83 4.84 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 , df = 11 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าค่า tค านวน มีค่ามากกว่า tตาราง จึงยอมรับ คือผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ า

พยัญชนะของผู้ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยโดยเกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า
พยัญชนะของภาษาไทด า รายวิชาวัฒนธรรมพืน้บ้าน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาผล
คะแนนเฉล่ียของผู้ เรียนทัง้หมดที่ได้จากท าแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 22.67 (จากคะแนนเต็ม 60 
คะแนน) และค่าเฉล่ียของผู้ เรียนทัง้หมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากับ 47.83 (จากคะแนน
เต็ม 60 คะแนน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไท
ด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน ท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะสงูขึน้ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มตี่อการใช้เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริม
การจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวชิาวฒันธรรมพืน้บ้าน 

จากตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการใช้เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษา
ไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้านในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ     

( = 4.70 , S.D. =0.43) โดยประเด็นที่ผู้ เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผู้ เล่นเกิดความรู้สึกในการแข่งขนั 

จากระบบการประเมินผลโดยใช้คะแนน ( = 4.92 , S.D. =0.29) และประเด็นที่ผู้ เรียนมีความพึงพอใจน้อยทีส่ดุ 

คือความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม ( = 4.33 , S.D. =0.49) 
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ตารางที่ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการใช้เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริม
การจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวชิาวฒันธรรมพืน้บ้าน 

รายการประเมิน  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1. การแบ่งหวัข้อของเนือ้หามีความชดัเจนไม่สบัสน 4.75 0.45 มากที่สดุ 
2. ตวัอกัษรท่ีใช้มีความเหมาะสมและชดัเจน 4.83 0.39 มากที่สดุ 
3. การจดัวางปุ่ มของเมนตูา่ง ๆ มีความเหมาะสมและใช้งานงา่ย 4.58 0.51 มากที่สดุ 
4. ภาพ เสียง มลัติมเีดยี ของเกมท าให้เกิดแรงขบัเคล่ือนท่ีจะเล่นเกม 4.83 0.39 มากที่สดุ 
5. ความเร็วในการประมวลผลภายในเกม 4.42 0.51 มาก 
6. ผู้ เล่นเกิดความรู้สกึในการแขง่ขนั จากระบบการประเมินผลโดยใช้
คะแนน 

4.92 0.29 มากที่สดุ 

7. ตวัเกมมกีารแสดงผลหรือบทสรุปการกระท าของผู้ เล่นอยา่งชดัเจน 4.75 0.45 มากที่สดุ 
8.ได้รับความรู้เร่ืองภาษาไทด าอย่างสมเหตสุมผล 4.75 0.45 มากที่สดุ 
9.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม 4.33 0.49 มาก 
10.ความพงึพอใจโดยรวมต่อเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อ
ส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน 

4.83 0.39 มากที่สดุ 

เฉล่ียรวม 4.70 0.43 มากที่สดุ 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 1. การพฒันาเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชา
วัฒนธรรมพืน้บ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบ คือบทเรียนภาษาไทด า จ านวน 3 เร่ือง คือ อักษรไทด า สระไทด า และ
หลักการออกเสียงและส าเนียง แผนผังการวางนิว้เป็นบนแป้น (การสืบนิว้แป้นพิมพ์ภาษาไทด า) เกมฝึกพิมพ์
ภาษาไทด า 
 2. ด้านการวิเคราะห์หาคุณภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะ
ของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน พบว่าคุณภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริม

การจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ( = 4.56, S.D. = 0.47) 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ ดี ที่ก าหนดไว้ ทัง้นีเ้พราะว่าในการเรียนการสอนที่ใช้เกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อ
ส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น 
ตื่นเต้น ตัง้ใจ และสนใจในการเรียน ในการจดัท าเกมจะเน้นเสนอเนือ้หาในแบบข้อความ รูปภาพ เสียง เพื่อช่วย
เร้าความสนใจจนเกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นกัเรียนมากขึน้ เหตุที่เป็นเช่นนีอ้าจเพราะว่า เกมที่
ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ได้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา การประเมินคุณภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับธนสาร รุจิรา (2559) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง เกมส่งเสริม
การเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ือง การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินคุณภาพเกม
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ส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยผู้ เชี่ยวชาญ อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.44 และนภารัตน์ บุตรแดงน้อย, สวียา สรุมณี (2560) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาเกมเพื่อ
การเรียนรู้ เร่ืองตวักลางการส่ือสารข้อมลู ส าหรับมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพของเกมเพื่อการ
เรียนรู้ เร่ืองตวักลางการส่ือสารข้อมลู ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เช่นกนั  
 3. ทกัษะหลงัเล่นเกม โดยใช้เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษา
ไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน ผู้วิจยัจึงได้น าผลคะแนนมาจดัจ าแนกระดบัทกัษะของผู้ เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ ระดบัทกัษะความสามารถต ่า ปานกลางและสงู ผลการจดัจ าแนกพบว่า ผู้ เรียนกลุ่มต ่ามีคะแนนอยู่ในช่วง 0-
33 คะแนน จ านวน 0 คน กลุ่มปานกลาง 34-67 คะแนน จ านวน 4 คน และกลุ่มสูง 68-100 คะแนน จ านวน 8 
คน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางขึน้ไป มีจ านวนร้อยละ 100 ของนักเรียนทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ที่ต้องแข่งกบัเวลาจะสร้างสมาธิและการ
ตื่นตัวซึ่งมีส่วนช่วยให้นักเรียนจดจ าพยัญชนะได้มาก รวมทัง้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาการพิมพ์ให้รวดเร็วและ
แม่นย ายิ่งขึน้จากการฝึกปฏิบัติหลังจากได้รับการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องและบ่อยครั ง้ขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
สนใจ ตัง้ใจปฏิบตัิจริงจงั 

4. ด้านการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยเกมฝึกทกัษะการ
พิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยัญชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน สูงกว่าก่อนเรียน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 22.67 และหลังเรียนเท่ากับ 47.83 กล่าวคือ 
ผลสมัฤทธ์ิด้านการจดจ าพยญัชนะของนกัเรียนท่ีได้จากคะแนนสอบหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน เป็น
เช่นนีอ้าจเป็นเพราะผลการใช้วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบที่ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้นัน้ สามารถส่ง เสริมผลการเรียนรู้
ด้านการจดจ าพยญัชนะให้สงูขึน้ได้ ซึ่งผลการวิจยัสอดคล้องกลบังานวิจยัของปิยนุช แตงแสงจนัทร์ (2561) ได้
ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับกิจกรรมเกม เร่ือง เทคโนโลยี
อวกาศ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตร่วมกบักิจกรรมเกม เร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 สงูกว่าก่อนเรียน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 และศรีสดุา ด้วงโต้ดและคณะ (2557) ได้ท า
การวิจยัเร่ืองการพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
บูรณาการคณิตศาสตร์กับนกัเรียนที่เรียนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้
เห็นว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเพ่ิมขึน้มาจากการใช้เกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการสอดแทรกลกัษณะ
ของการเกมให้ผู้ เรียนเปล่ียนทัศนคติในการเรียนปกติเป็นการเล่นเกมที่ได้ความสนุก และการแข่งขัน ทัง้ยังได้
ความรู้เก่ียวกบัเนือ้หาเหมือนกบัการเรียนปกติอีกด้วย ท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 
 5. ด้านความพึงพอใจของนกัเรียนด้วยเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะ
ของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน จ านวน 12 คน ส่วนมากพบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 

มากที่สดุ (  = 4.70 , S.D. =0.43) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ (นภารัตน์ บตุรแดงน้อย, สวียา สรุมณี, 2560) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองตัวกลางการส่ือสารข้อมูล ส าหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อเกมเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองตัวกลางการส่ือสาร



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564 

528 
 

ข้อมลู ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ และ (ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, 2559) ได้ท าการวิจยั
เร่ือง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของนิสิต
ระดับอุดมศึกษา พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์จ าลอง
สถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา พบว่า นิสิตมีความพึง
พอใจต่อการเรียน ด้วยเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ์อยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.07, S.D. = 0.55) ซึ่งอภิปรายผลได้ว่า ผู้ เรียนมีการตอบรับที่ดีในการที่ผู้สอนน าส่ือเกมเพื่อ
การศกึษามาใช้ในการเรียนการสอน ด้วยเหตนุีก้ารจดัการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกมที่เหมาะสมจึงท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการเรียนในระดบัมาก 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 

1. การพฒันาเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชา
วัฒนธรรมพืน้บ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบ คือบทเรียนภาษาไทด า จ านวน 3 เร่ือง คือ อักษรไทด า สระไทด า และ
หลักการออกเสียงและส าเนียง แผนผังการวางนิว้เป็นบนแป้น (การสืบนิว้แป้นพิมพ์ภาษาไทด า) เกมฝึกพิมพ์
ภาษาไทด า 

2. ผลการวิเคราะห์หาคณุภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ าพยญัชนะของ
ภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน พบว่า คณุภาพของเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า

พยญัชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (  = 4.56, S.D. = 0.47)  
3. ผลการทดสอบทักษะหลังเล่นเกม โดยใช้เกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการจ า

พยัญชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน ผู้ วิจัยจึงได้น าผลคะแนนมาจัดจ าแนกระดับทักษะของ
ผู้ เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ระดบัทกัษะความสามารถต ่า ปานกลางและสงู ผลการจดัจ าแนกพบว่า ผู้ เรียนกลุ่ม
ต ่ามีคะแนนอยู่ในช่วง 0-33 คะแนน จ านวน 0 คน กลุ่มปานกลาง 34-67 คะแนน จ านวน 4 คน และกลุ่มสงู 68-
100 คะแนน จ านวน 8 คน ผู้ เรียนมีระดบัทกัษะระดบัปานกลางขึน้ไป มีจ านวนร้อยละ 100 ของนกัเรียนทัง้หมด 

4. ผลสัมฤทธ์ิด้านการจดจ าพยัญชนะของนักเรียน หลังใช้เกมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อ
ส่งเสริมการจ าพยัญชนะของภาษาไทด า รายวิชาวัฒนธรรมพืน้บ้าน ที่พัฒนาขึน้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 22.67 และหลงัเรียนเท่ากบั 47.83 

5. ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่ใช้เกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทด า เพื่อส่งเสริมการ
จ าพยัญชนะของภาษาไทด า รายวิชาวฒันธรรมพืน้บ้าน ที่พัฒนาขึน้พบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากที่สดุ 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้นี ้
       1.1 ผู้วิจยัควรตรวจสอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ คีย์บอร์ด หฟัูงและ เม้าส์ให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
และอปุสรรค อนัอาจส่งผลต่อกิจกรรมการเรียนของนกัเรียน 
       1.2 ควรมีการแจ้งข้อมลูขัน้ตอนการเข้าเกมให้ชดัเจน หรือมีการจดัล าดบัการแข่งขนั มอบรางวลั 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป 
       2.1 พฒันาเกมเพื่อส่งเสริมความจ า เล่นเป็นแบบทีมได้ 
       2.2 จดัการแข่งขนั มีฐานข้อมลู เก็บสถิติในรูปแบบออนไลน์ 
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การพัฒนาบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT 
เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
The Development of Lessons on Cloud Computing using with Cooperative model 

Learning Together Technics on Engineering design process for enhancing 
Collaboration skills for grade 8 students. 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการพฒันาบทเรียน
บนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทกัษะการท างานร่วมกัน เร่ือง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนท่ี
เรียนด้วยบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒันาขึน้ 3) ประเมินทกัษะการท างานร่วมกันของผู้ เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒันาขึน้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
จ านวน  44 คน โรงเรียนราชวินิต มธัยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ซึง่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวธีิจบั
สลาก เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบไปด้วยบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงที่ประกอบด้วยส่ือวิดีโอ
แบบสาธิต แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินทกัษะการท างานร่วมกัน ด าเนินการตามขัน้ตอนการวิจยัตามรูปแบบของ 
ADDIE Model ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พัฒนาขึน้ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.33/81.70 2) ผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test เท่ากับ 21.86) 3) ผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่
พฒันาขึน้ มีทกัษะการท างานร่วมกนัโดยรวมอยู่ในระดบั ดีมาก (ทกัษะรวมทัง้ 4 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 90.54) 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาบทเรียนบนคลาวดค์อมพวิตงิ;  การจดัการเรียนรู้ร่วมกนั เทคนิค LT;  

 ทกัษะการท างานร่วมกนั; 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 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า Covid-19  ซึง่ส่งผลต่อระบบการศกึษาเป็นอย่างมาก ใน
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มี
เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี คือ มุ่งพฒันาผู้ เรียน     ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี ใช้ความรู้และ
ทกัษะเพื่อแก้ปัญหา หรือ พฒันางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณา
การกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึง
ผลกระทบ ต่อชีวิต สงัคม และส่ิงแวดล้อม (สสวท. ,2561) ในสถานการณ์เช่นนี ้ท าให้ครูต้อง มีการจดัการเรียน
เปล่ียนการสอน โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน (ส านกังานเลขาธิการสภา 
,2563) เพื่อเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ส่งเสริมทกัษะ
การแก้ปัญหาและด ารงชีวิตในสงัคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขัน้ตอน เร่ิม
จากการการระบปัุญหาหรือความต้องการ น าไปสู่การศกึษารวบรวมข้อมลู ออกแบบวิธีการและด าเนินแก้ปัญหา 
จนกระทัง่น ามาทดสอบ ประเมินผล และสรุปจนน าเสนอผลการแก้ปัญหา โดยกระบวนการดงักล่าวจะต้องอาศยั
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อให้พฒันางานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้
หลายเทคนิค เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT (Learning Together)  เป็นกระบวนการเรียนการสอน
โดยมีการจัดกลุ่มผู้ เรียน เข้ากลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4-6 คน ศึกษาเนือ้หาสาระร่วมกันโดยก าหนด
บทบาทให้แต่ละคนมีหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มในการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสรุปค าตอบร่วมกนัส่งค าตอบเป็นผลงานของ
กลุ่ม ผลงานกลุ่มได้คะแนนเท่าไร สมาชิกทกุคนในกลุ่มนัน้ จะได้คะแนนเท่ากนัทกุคนในการท ากิจกรรมครัง้นี ้ซึง่
วิธีนีเ้หมาะสมกบัเนือ้หาวิชาที่มีกระบวนการล าดบัขัน้ตอนท่ีแน่นอน (ทิศนา แขมณี ,2548) 
 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยแสดงค่าเฉล่ียคะแนนผู้ เรียน
จ านวน 6 ห้องเรียน 216 คน ทัง้ 4 ด้าน ด้านละ 5 คะแนน เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านความถูกต้อง
และสอดคล้องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ค่าเฉล่ีย 3.61 2) ด้านการส่งงานตรงต่อเวลา ค่าเฉล่ีย 
3.24  3) ด้านขัน้ตอนการท างาน ค่าเฉล่ีย 3.12 และ 4) ด้านความร่วมมือ ค่าเฉล่ีย 2.97 พบว่า ผู้ เรียนมีคะแนน
เฉล่ียในด้านความร่วมมือท างานกลุ่มอยู่ในระดับที่ต ่า ซึ่งเป็นปัจจยัหน่ึงในองค์ประกอบที่ส าคญัในกระบวนการ
ท างานร่วมกันและส่งผลต่อผลส าเร็จของผลงานของกลุ่มร่วมกัน ผู้ วิจัยจึงน าปัญหาดงักล่าวเข้าประชุมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในที่ประชุมวิชาการกลุ่มสาระ และร่วมกันปรึกษาถึงปัญหาเพื่อหาสาเหตุและแนวทาง
แก้ปัญหารวมถึงผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร และวิจยัที่เก่ียวข้อง เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมอื
ผ่านการน าเทคโนโลยีบนคลาวด์คอมพิวติงมาช่วยในการสนบัสนุนท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีและได้ฝึกท างาน
ร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึน้สอดคล้องกับ (ศิริพล แสนบุญส่ง ,2560) ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติง เพื่อส่งเสริม
ผลงานสร้างสรรค์และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลวิจัยพบว่า ผู้ เรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนคลาวด์คอมพิวติงท่ีพฒันาขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และผู้ เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนคลาวด์คอมพิ
วติงที่พฒันาขึน้มีทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดบัดี 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว ผู้วิจยัจึงพฒันาการพฒันาบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม รายวิชาเทคโนโลยี 2 ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยการน าเคร่ืองมือของบริการบน
คลาวด์คอมพิวติงมาออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนเข้าถึงการให้บริการของข้อมูลได้
ตลอดเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการ
ท างานร่วมกนั และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากยิ่งขึน้    
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน เร่ืองกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วย บทเรียนบน
คลาวด์คอมพิวติงร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน เร่ือง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  

3. เพื่อประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงร่วมกบัการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน เร่ืองกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  
สมมุติฐานงานวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของการพฒันาบทเรียนที่พฒันาขึน้ มีค่าตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
3. ทกัษะการท างานร่วมกนัของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้ อยู่ในระดบัดี 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 สพม.กท 1 กระทรวงศกึษาธิการ  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 44 คน          
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนราชวินิตมธัยม ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัสลาก  
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจยั รายวิชาที่น ามาใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ วิชาเทคโนโลยี  2  รหสัวิชา ว 22105 
จ านวน 1.0 หน่วยกิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จ านวน 6 หน่วยการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ประกอบด้วย  1) การระบปัุญหาและความต้องการ 2) รวบรวมข้อมลูและแนวคิดที่เก่ียวข้อง
ปัญหา 3) การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  4) การวางแผนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 5) ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา   6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
- มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั โดยใช้ขัน้ตอนตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) หรือ ADDIE Model 
ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ตอน 1) การศึกษาข้อมลูและวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพฒันา  4) 
การทดลองใช้  และ 5) การประเมินผล (มนต์ชยั เทียนทอง, 2554)   
 1) การศกึษาข้อมลูและวิเคราะห์ เร่ิมต้นจากการศกึษาข้อมลูตา่งๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ และ
งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง วิเคราะห์วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมรายวิชา ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ ดงัตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1   วเิคราะห์วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมรายวิชา 
ล าดบั สมรรถนะท่ีต้องการ งาน 
1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบปัุญหาและสรุปกรอบปัญหา 
  รวบรวมข้อมลูและแนวคดิที่เก่ียวข้องกบัปัญหา 
  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
  วางแผนขัน้ตอนการแก้ปัญหา 
  ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 
  น าเสนอผลการแก้ปัญหา 

  
สามารถก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทฤษฎี ได้จ านวน 14 ข้อ และปฏิบัติ 6 ข้อ  การวิเคราะห์

ผู้ เรียนรวมถึง การวิเคราะห์แอปพลิเคชันที่สนับสนุนเทคโนโลยีช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) เคร่ืองมือในจดัการเนือ้หาการเรียนรู้  เช่น Google Classroom ใช้ในการจดัการ
ชัน้เรียน และ Wix ใช้ส าหรับการจัดการเนือ้หา แหล่งเรียนรู้  2) เคร่ืองมือในการท างานร่วมกัน เช่น Google 
Docs ใช้ส าหรับเป็นการสร้างเอกสารแบบออนไลน์ร่วมกัน 3) เคร่ืองมือในการส่ือสาร เช่น Padlet, Line, 
Facebook Messenger ใช้ส าหรับติดต่อส่ือสารพูดคยุกนัภายในกลุ่ม 4) เคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น 
Flaticon ใช้เป็นแหล่งหาทรัพยากรด้านการออกแบบกราฟิก  5) เคร่ืองมือในการน าเสนอ เช่น Google Slides, 
Canva ใช้ส าหรับสร้างสไลด์น าเสนอแบบออนไลน์ร่วมกนั 6) เคร่ืองมือในการประเมินผล เช่น Google Form ใช้
ส าหรับสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ Google Sheets ใช้ส าหรับแปลผลข้อมลู  
 2) ขัน้การออกแบบ ผู้วิจยัได้ด าเนินการออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้
 2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจยัสามารถก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทฤษฎี 
อย่างน้อย จุดประสงค์ละ 3 ข้อ ได้แบบทดสอบจ านวน 62 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ประเมินความ
สอดคล้องด้านเนือ้หา (IOC) จ านวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 แล้วน าแบบทดสอบ
ข้างต้นไปทดลอง (Try Out) กบันกัเรียนที่เคยเรียน จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากงา่ย (P) ได้ค่าตัง้แต่ 0.2 – 
0.8 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป และน ามาหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัตามสตูร KR-20 พบว่า
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ คือ 0.93 ได้แบบทดสอบไปใช้งานได้ 54 ข้อ ซึ่งครบทุกจดุประสงค์ ถือว่าคณุภาพ
ของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดี จึงสามารถที่จะน าไปใช้ได้ 
 2.2 แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน เทคนิค LT ประกอบด้วย 6 แผน 
ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ได้ท าการศึกษามาตรฐานหลักสูตรการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ แบบเรียนวิชา
เทคโนโลยี 2 การออกแบบเชิงวิศวกรรม ท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขัน้ตอนในการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
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ภาพที่ 1  แนวคิดการออกแบบบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒันาขึน้ 
 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมการ (สปัดาห์ที่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เป็นการปฐมนิเทศ โดยครูแนะน ารายละเอียดให้กับผู้ เรียนเก่ียวกับเว็บแอปพลิเคชันในการเรียน และท าการ
ทดสอบก่อนเรียนเพื่อท าการแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยยึดจากคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกกลุ่ม โดยอาจจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมของผู้สอน  
 ขัน้ที่ 2 ขัน้สอน (สัปดาห์ที่ 2-3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การระบุปัญหาและสรุปกรอบของ
ปัญหา ในขัน้นีผู้้ เรียนจะร่วมกนัระบปัุญหาและตัง้เป้าหมายร่วมกนัในการแก้ปัญหา ครูจะทบทวนความรู้พืน้ฐาน
ที่จ าเป็นแก่นักเรียน โดยการน าเข้าสู่บทเรียนผ่านการท ากิจกรรม และ สอนเนือ้หาใหม่ แนะน าเนือ้หา 
แหล่งข้อมลู และมอบหมายภาระงาน และผู้ เรียนร่วมกนัสรุปเนือ้หาที่เรียนมา 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัปัญหา เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการ
ก าหนดประเด็นในการสืบค้น และลงมือรวบรวมข้อมลู เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท ากิจกรรมกลุ่ม (สปัดาห์ที่ 4) แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
ซึง่ผู้ เรียนจะได้ศกึษาเร่ืองการวเิคราะห์แนวทางแก้ปัญหาและได้การออกแบบแนวทางแก้ปัญหา เช่นการร่างภาพ
ชิน้งาน รวมถึงการวางแผนการลงมือปฏิบตัิการสร้างชิน้งาน  
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ตรวจสอบและทดสอบ (สปัดาห์ที่ 5) แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง การทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขชิน้งาน ผู้ เรียนจะได้ก าหนดประเด็นในการทดสอบ และท าทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขชิน้งาน และได้เตรียมตวัในการน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
 ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินการท างานกลุ่ม(สปัดาห์ที่ 6) แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง การ
น าเสนอผลการแก้ปัญหา ผู้ เรียนทุกกลุ่ม ร่วมกันน าเสนอผลงาน ผ่านการใช้เคร่ืองมือน าเสนอเช่น Canva, 
Google Slide เป็นต้น และท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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 ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินเท่ากับ 

(�̅� =4.56) อยู่ในระดบัท่ีเห็นด้วยมากที่สดุ แสดงว่าบทเรียนที่พฒันาขึน้มีเนือ้หาเหมาะสม และสามารถน าไปใช้
ได้ 
 2.3 ใบกิจกรรม และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ ได้ท าการศึกษาการสร้างใบ
กิจกรรม และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จากหนังสือเรียน จากเอกสารและต าราที่เก่ียวข้อง โดยใบกิจกรรม
ประกอบด้วย 6 ใบกิจกรรม ตามขัน้ตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และมีเกณฑ์ประเมินตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นเกณฑ์ Rubric 4 ระดบั   

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินเท่ากบั (�̅� =4.47) อยู่ในระดบัท่ี
เห็นด้วยมาก แสดงว่าใบกิจกรรมมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้  
 2.4 แบบวดัทกัษะการท างานร่วมกนั ตามวิธีของ Likert 5 ระดบั ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เ ก่ียวข้องกับแบบวัดทักษะการท างานร่วมกัน  จากการศึกษา ผู้ วิจัยน ามาสรุปเป็นองค์ประกอบได้ 4 
องค์ประกอบ ดงัต่อไปนี ้ 
 ด้านท่ี 1 ด้านความร่วมมือ คือ การท างานร่วมกนัเป็นทีมร่วมกันสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความสมคัรใจ
และเต็มใจในการท างาน ควรมีการประสานงานที่ดีเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ผลของการ
ท างานเกิดประสิทธิภาพ 
 ด้านที่  2 ด้านขัน้ตอนการท างาน คือ การท างานร่วมกันเพื่อให้ประสบความส าเร็จควรมีการ
ตัง้เป้าหมายร่วมกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ และมอบหมายงานให้ตรงลกัษณะงานของคนคนนัน้ จะท าให้การ
ท างานออกมาได้ดี  
 ด้านที่ 3 ด้านการแสดงความคิดเห็น คือ การมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ควรมีการส่ือสาร
เพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และท าความเข้าใจความคิดของผู้อื่นอันจะน ามาซึ่งการท างานของกลุ่มทีมี
ประสิทธิภาพ 
 ด้านที่ 4 ด้านความรับผิดชอบ คือ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม และมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจของกลุ่ม  

 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินเท่ากับ (�̅� =4.40)  อยู่ในระดบัที่
เห็นด้วยมาก แสดงว่าแบบวดัทกัษะที่พฒันาขึน้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ 
 2.5 ส่ือบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติง ได้ท าการพฒันาตามการออกแบบ ADDIE Model ประกอบด้วย 
1) ส่ือวิดีโอ มีจ านวนทัง้สิน้ 7 ตอน เป็นวิดีโอซีรีย์ โดยเร่ิมจากการศึกษาตามเนือ้หาบทเรียนกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2NJkU98 เป็นวิดีโอสาธิต โดยออกแบบบทด าเนินเร่ือง     
เ ลื อ ก เ ค ร่ื 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 มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้การออกแบบโครงสร้างของบทเรียนบน
คลาวด์คอมพิวติง ออกแบบ Storyboard ในหน้าต่างๆ เช่น หน้าเว็บ ค าแนะน าการเรียน วิธีการเรียนแบบร่วมมอื 
แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น  
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ภาพที่ 2  ส่ือบทเรียนบนคลาวดค์อมพิวติงที่พฒันาขึน้ 
 

 3) ขัน้การพัฒนา ผู้ วิจัยได้พัฒนาบทเรียนตามการออกแบบไว้ โดยส่ือบทเรียนดังกล่าว ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ทัง้ด้านเนือ้หา และเทคนิค ตามวิธีของ Likert 5 ระดบั เพื่อตรวจสอบความ

ถกูต้อง เหมาะสม และปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง ผลการประเมินด้านเนือ้หาเท่ากบั (�̅� =4.51) อยู่ในระดบัท่ีเห็น

ด้วยมากที่สดุ ผลการประเมินด้านเทคนิค เท่ากับ (�̅� =4.55) อยู่ในระดบัที่เห็นด้วยมากที่สดุ แสดงว่าบทเรียนที่
พฒันาขึน้ในภาพรวมมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้ 
 4) ขัน้การน าไปใช้ เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึง่ท าการทดลอง กบั 1 กลุ่ม 
วดัก่อนและหลงั (One Group Pretest Posttest Design) ประด้วยขัน้ตอนดงันี ้
 1. ปฐมนิเทศผู้ เรียน ท าการจดัเตรียมบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒันาขึน้ 
 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน  
 3. แบ่งกลุ่มผู้ เรียน และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
 4. ด าเนินการทดลองด้วยแผนการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ โดยใช้เวลาเรียนทัง้หมด 12 ชัว่โมง  
 5. ระหว่างการด าเนินการสอน (ในสัปดาห์ที่ 1-5) มีการท าใบกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเก็บคะแนนความ
ร่วมมือประเมินทกัษะการท างานร่วมกัน  
 6. ท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ หลงัเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
 7. ท าการทดสอบหลงัเรียน เมื่อสิน้สดุการด าเนินการสอนโดยใช้แบบทดสอบหลงัเรียน  
 5) ขัน้การประเมินผล  
 5.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 และ E2 
ดงัต่อไปนี ้ 
  E1 ได้จากคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคนที่ได้จากคะแนนรวมของการท าแบบทดสอบท้าย
หน่วยการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ ได้ถกูต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทัง้หมด 
  E2 ได้จากคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการคะแนนรวมของผลลัพธ์ของการ
ประเมินหลงัเรียน โดยท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนท่ีพฒันาขึน้ 
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 5.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพฒันาขึน้ โดยรวบรวมคะแนนการทดสอบวดัผลก่อน
เรียนและหลงัเรียนมาสรุปผลเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติการทดสอบค่าที ก าหนดระดบันยัส าคญัที่ 0.05 
 5.3 การประเมินทกัษะการท างานร่วมกัน เป็นการประเมินโดยใช้คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทกุกลุ่มที่ได้
จากแบบวดัทกัษะการท างานร่วมกนัแต่ละองค์ประกอบแล้วน าไปเทียบกบัเกณฑ์ 
 เกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถในการท างานร่วมกนั สามารถแปลความหมาย ดงัต่อไปนี  ้
  75 - 100  คะแนน  หมายถึง มีคณุภาพอยู่ในระดบั ดีมาก  
  50 - 74  คะแนน  หมายถึง มีคณุภาพอยู่ในระดบั ดี  
    25 - 49  คะแนน  หมายถึง มีคณุภาพอยู่ในระดบั พอใช้  
    0  - 24  คะแนน  หมายถงึ มีคณุภาพอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนที่พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 81.33/81.70 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดงัตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติง 

คะแนน จ านวนผู้เรียน คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 
คะแนนรวมระหว่าง
เรียน (E1) 

44 คะแนนเตม็ (60) 48.80 81.33 

คะแนนแบบทดสอบ
หลงัเรียน (E2) 

44 คะแนนเตม็ (20) 16.34 81.70 

   
2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนที่พฒันาขึน้ พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงั

เรียนมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 ตามสมติฐานที่ตัง้ไว้ ดงั
ตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนและก่อนเรียน 
แบบทดสอบ จ านวนผู้เรียน รวมคะแนน �̅� S.D. t คะแนน t ตาราง 
ก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

44 342 7.77 2.23 
21.86 1.68 

หลงัเรียน 
(20 คะแนน) 

44 719 16.34 1.10 
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 3. ผลการประเมินทกัษะการท างานร่วมกันของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้ พบว่า ผู้ เรียนมี
ทกัษะการท างานร่วมกันเฉล่ีย ทัง้ 4 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 90.54 หมายถึง ผู้ เรียนมีระดบัความสามารถ
ทกัษะการท างานร่วมกนั อยู่ในระดบัดีมาก ดงัตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินทกัษะการท างานร่วมกนั 

กลุ่มที่ 

องค์ประกอบการท างานร่วมกนั 
ผลรวม
คะแนน  
(80 คะแนน) 

ด้านความ
ร่วมมือ 

ด้านขัน้ตอน
การท างาน 

ด้านการแสดง
ความคิดเห็น 

ด้านความ
รับผิดชอบ 

20 20 20 20 
1 17 16 17 18 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 126 121 127 133 507 

ค่าเฉล่ีย 18.00 17.29 18.14 19.00 72.43 

คิดเป็นร้อยละ 90.00 86.43 90.71 95.00 90.54 
แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติง ที่พัฒนาขึน้ พบว่ามี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 81.33/81.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 เกิดจาก ผู้ วิจัยมีการออกแบบและ
พัฒนาบทเรียนที่พัฒนาขึน้ มีการจัดท าอย่างเป็นระบบตามวิธีการอย่างเหมาะสมตาม ADDIE Model ซึ่ง
เคร่ืองมือผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบประเมินความเหมาะสมจากผู้ เชี่ยวชาญทัง้ ด้านเนือ้หา และด้านเทคนิค 
ภาพรวมของบทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด สามารถน าไปใช้ได้ ในส่วนของกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ผู้วิจยัได้น าเทคโนโลยีเคร่ืองมือบนคลาวด์คอมพิวติงมาเชื่อมโยงผ่านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT โดยในแต่ละขัน้ตอนผู้ สอนพยายามส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการน าเทคโนโลยีบนคลาวด์คอมพิวติงมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งในระหว่างเรียนแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ผู้ เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเพื่อจะได้ตรวจสอบความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้
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ปรับปรุง พฒันาตนเองได้ ท าให้บทเรียนบนคลาวด์คอมพิวติงที่พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ (อภินันท์ เพชรแสนค่า , 2562) ได้
ศึกษา  ผลการใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาที่ 3 ที่ได้ท ากิจกรรมต่างๆอย่างเป็นขัน้ตอน จนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ได้
พบว่า ชดุกิจกรรมที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนท่ี
พฒันาขึน้ พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน มีค่ามากกว่าคา่เฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถมีค่าเฉล่ียสงูได้อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ทัง้นีเ้ป็น
เพราะบทเรียนที่พฒันาขึน้มีการวางแบบแผนในการเรียนที่ชดัเจน เป็นขัน้ตอน และเน้นกระบวนการกลุ่ม โดย
ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน ใช้เทคนิคเสริมแรงต่างๆ กระตุ้นการเรียน ฝึกฝนและเน้น
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ ซึง่สอดคล้องกบั  (ชนนัพฒัน์ วรรณวิจิตร, 2561) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาชดุกิจกรรม วิชาหน้าที่พลเมือง โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่พฒันาขึน้ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เพราะเป็น
การจดักิจกรรมหลายรูปแบบท่ีเหมาะแก่การท างานแบบร่วมมือ เน้นให้นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมจริง ท าให้นกัเรียน
เกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบร่วมกนั และทกุคนมีส่วนร่วมในการท างานอย่างทัว่ถึง นกัเรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน        เห็นความส าคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นเหตุผลท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้  
 3. ผลการประเมินทกัษะการท างานร่วมกันของผู้ เ รียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้ พบว่า ผู้ เรียนมี
ทกัษะการท างานร่วมกันเฉล่ีย ทัง้ 4 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 90.54 หมายถึง ผู้ เรียนมีระดบัความสามารถ
ทกัษะการท างานร่วมกนั อยู่ในระดบัดีมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะ ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริม พฒันาทกัษะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในระหว่างกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผ่านการใช้เคร่ืองมือบนคลาวด์คอมพิวติง และผู้ เรียนได้
มีโอกาสท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซึง่กันและเพื่อแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สอดคล้องกบั 
(ชนกกานต์ เนตรรัศมี, 2560) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษาที่เน้นกระบวน
การออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือในเร่ืองเคมีส่ิงแวดล้อม ของผู้ เรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าการส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในการท า
กิจกรรม ผู้ เรียนได้ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มในการแก้ปัญหา วางแผนและออกแบบชิน้งาน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือขึน้และมีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการประดิษฐ์ชิน้งานได้อย่างส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
 1. การจดัการเรียนการสอน ในขัน้เตรียม ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนได้ท าแบบเสนอโครงร่างชิน้งาน รวมถึง
แนวคิดในการออกแบบ เพื่อจะได้ประเมินความเป็นไปได้ของการสร้างชิน้งาน  
 2. ครูผู้สอนควรมีการจดัท าเล่มคู่มือประกอบการท าใบกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางตวัอย่างให้ผู้ เรียนใน
การท างานชิน้นี ้เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจและปฏิบตัิออกมาได้อย่างถกูต้องและเป็นในแนวทางเดียวกนั  
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 3. ในการปฏิบัติกิจกรรม ผู้ เรียนพบปัญหาอุปสรรค ในการวางแผนลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด -19 ทางโรงเรียนจัดให้มีการเรียนรูปแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) แบ่งนกัเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วสลบัวนัมาเรียน       ที่โรงเรียน ท าให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม
ไม่สามารถวางแผนในการมาปฏิบัติกิจกรรมสร้างชิน้งานพร้อมกันได้ ครูผู้ สอนต้องคอยช่วยเหลือ และให้
ค าแนะน า ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติสร้างชิน้งาน และนัดหมายวันเวลาเพื่อจะได้ร่วมกันสร้าง
ชิน้งานกนัได้อย่างรวดเร็ว 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจดักิจกรรม อาจมีการคลาดเคล่ือนบ้าง ดงันัน้ผู้สอนควรมีการยืดหยุ่นให้ผู้ เรียน
ตามสภาพ และส่ิงแวดล้อม  
 5. เคร่ืองมือบนคลาวด์คอมพิวติงบางอย่าง อาจไม่เหมาะสมในกบัการใช้ในสถานการณ์ดงักล่าว เช่น 
Padlet โดยผู้ สอนอาจยืดหยุ่นในการใช้เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารอื่นตามความเหมาะสม เช่น Facebook 
Messenger, Line เป็นต้น แล้วให้อดัภาพหน้าจอเป็นหลกัฐานส่ง  
 6. การท างานแบบร่วมกันนัน้สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องสมัครใจร่วมกันท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้
เป้าหมายของทีมนัน้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ผู้วิจยัจึงควรสร้างบรรยากาศ อ านวยความสะดวกในการท ากจิกรรม
ของผู้ เรียน นอกจากนัน้ยงัต้องกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามที่กลุ่มตัง้เป้าหมายไว้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการน าบทเรียนไปจดักบัการเรียนรู้ร่วมกบัแอปพลิเคชนัที่ช่วยในการจดักิจกรรมแบบร่วมมือที่
หลายหลายในการเรียนรู้ จะช่วยเพิ่มความสนกุและกระตือรือร้นในการเรียนออนไลน์ 
 2. ควรมีการน าคลาวด์คอมพิวติงไปใช้ร่วมกับรูปแบบการสอน หรือเทคนิคการสอนแบบอื่น  ๆ เช่น 
โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้ส่งเสริมในทกัษะต่าง ๆ 
 3. ควรน าไปประยกุต์ในเนือ้หาอื่น ๆ หรือรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
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บทคดัย่อ 

AG-กรุปพอยด์เป็นโครงสร้างทางพีชคณิตที่น่าสนใจและไม่มีสมบัติเปล่ียนกลุ่ม เป็นโครงสร้างที่อยู่
กึ่งกลางระหว่างกรุปพอยด์และกึ่งกรุปสลบัที่ ในบทความนีเ้ราจะศึกษาความสัมพนัธ์ของปฏิสลบัที่ AG*–กรุป
พอยด์(Anti-commutative AG*-groupoid) กบั คลาสย่อยอื่น ๆของAG-กรุปพอยด์ 
 
ค าส าคัญ:  AG–กรุปพอยด์;  AG*–กรุปพอยด์;  ปฏิสลบั; เสมือนการตดัออก;  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 
 

บทน า 
แนวคิดกึ่ งก รุปเกือบทางซ้าย  (Left almost semigroup) กึ่ งก รุป เกือบทางขวา (Right almost 

semigroup) และเกือบกึ่ งก รุป  (Almost semigroup) ถูกแนะน าค รั ง้แรกในปี  1977 โดย  Kazim และ 
Naseeruddin ต่อมาในปี  2012 Ahmad และ Rashad ได้ศกึษาโครงสร้างของ AG–กรุปพอยด์ (AG-groupoid) 
และได้รับสมบตัิและความสมัพนัธ์บางประการของ AG–กรุปพอยด์ ต่อมาในปี 2016  Ahmad และ Rashad ยงั
ได้ศึกษาสมบตัิบางประการของโครงสร้างทางพีชคณิตที่เรียกว่า ปฏิสลบัที่ AG–กรุปพอยด์ (Anti-commutative 
AG-groupoid) และในปี  2013   Ahmad, Rashad และ Shah ได้ศกึษาสมบตัิต่างๆของ AG*–กรุปพอยด์ 
 ในงานวิจยันีเ้ราจะศึกษาสมบัติเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากงานวิจยัของ Ahmad, Rashad และ Shah ที่
ได้ศึกษามาแล้ว ซึ่งท าให้เราได้รับสมบัติและความสัมพันธ์บางประการของปฏิสลับที่ AG*–กรุปพอยด์ (Anti-
commutative AG*-groupoid) กบั คลาสย่อยอื่นๆของ AG-กรุปพอยด์ 
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ความรู้พืน้ฐาน 
บทนิยาม 1 ให้ ( )•,S  เป็นกรุปพอยด์ จะเรียก ( ),S   ว่า AG-กรุปพอยด์ (AG-groupoid) ถ้า 

( ) ( )ab c cb a=  ส าหรับทกุๆ , ,a b c S  
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกเราจะเขียน S  แทนกรุปพอยด์ ( ),S   และเขียน ( )ab แทน ( )ab  

ส าหรับทกุ ๆ Sba ,  
บทนิยาม 2 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S  เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S  ว่าเป็น AG*-กรุป

พอยด์ (AG*-groupoid) ถ้า ( ) ( )ab c b ac=  ส าหรับทกุ ๆ , ,a b c S  
บทนิยาม 3 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S  เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S  ว่าเป็น AG**-กรุป

พอยด์ (AG*-groupoid) ถ้า ( ) ( )a bc b ac=  ส าหรับทกุๆ , ,a b c S  
บทนิยาม 4 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้  S เป็น AG-กรุปพอยด์  จะเรียก S  ว่าเป็น  มัธยะ 

(Medial) ถ้า ( )( ) ( )( )ab cd ac bd= ส าหรับทกุ ๆ , , ,a b c d S  
บทนิยาม 5 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้   S   เป็น  AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S  ว่าเป็น พารา

มีเดียล (Paramedial)  ถ้า ( )( ) ( )( )ab cd db ca= ส าหรับทกุ ๆ , , ,a b c d S  
บทนิยาม 6 (Ahmad & Rashad, 2016) ให้ S   เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S  ว่าเป็น ปฏิสลับที่ 

(Anti-commutative) ถ้า ab ba=  แล้ว a b=  ส าหรับทกุ ๆ ,a b S  
บทนิยาม 7 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S ว่าเป็น  เสมือนการตดั

ออกขวา (Right quasi cancellative) ถ้า 2a ab=  และ 2b ba=  แล้ว a b= ส าหรับทกุ ๆ ,a b S  
บทนิยาม 8 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S ว่าเป็น  เสมือนการตดั

ออกซ้าย (Left quasi cancellative) ถ้า 2a ba=  และ 2b ab=  แล้ว a b= ส าหรับทกุ ๆ ,a b S  
บทนิยาม 9 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S ว่าเป็น  เสมือนการตดั

ออก (Quasi cancellative) ถ้า S เป็นทัง้ เสมือนการตดัออกขวา และ เสมือนการตดัออกซ้าย 
บทนิยาม 10 (Ahmad & Rashad, 2012) ให้ S เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S ว่าเป็น  AG-3-แบนด์ 

(AG-3-band) ถ้า ( ) ( )aa a a aa a= = ส าหรับทกุ ๆ a S  
บทนิยาม 11 (Ahmad & Rashad, 2012)ให้ S เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S  ว่าเป็น จอร์แดน 

(Jordan) ถ้า )()( acbbcbba =  ส าหรับทกุ ๆ ,a b S  
บทนิยาม 12 (Ahmad & Rashad, 2012)ให้ S เป็น AG-กรุปพอยด์ จะเรียก S ว่าเป็น โบลขวา (Right 

bol) ถ้า ( )( ) ( )( )a bc b ab c b=  ส าหรับทกุ ๆ , ,a b c S  
บทตัง้ 2.1 (Kazim & Naseeruddin, 1977) ให้ S เป็น AG–กรุปพอยด์จะได้ว่า S เป็นมธัยะ 
ทฤษฎีบท 2.1 (Ahmad & Rashad & Iqbal & Amanulah, 2020) ให้ S เป็น AG*–กรุปพอยด์จะได้

ว่า S เป็นพารามีเดียล 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 ในหวัข้อนีเ้ราจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคลาสย่อยต่างๆของ AG–กรุปพอยด์ ซึ่งได้ผลการศึกษา
ดงันี ้
ตวัอยา่ง 3.1 ให้  1,2,3,4S = นิยามการด าเนนิการทวิภาค   ดงัตารางต่อไปนี ้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
จะได้วา่  S เป็น AG*– กรุปพอยด์ แต่ S  ไม่เป็น AG-3-แบนด์ เนื่องจาก ( )4*4 *4 2*4 1 4= =   
ทฤษฎีบท 3.1 ให้ S  เป็น  ปฏิสลบัที ่AG*– กรุปพอยด์ จะได้ว่าข้อความต่อไปนีเ้ป็นจริง 

1) S   เป็น  AG-3-แบนด ์

2) S   เป็น  AG**-กรุปพอยด ์

3) S   เป็น เสมือนการตดัออก 

การพิสจูน์  1) จะแสดงวา่ S  เป็น  เป็น  AG-3-แบนด์ ให้ a S  พิจารณา 
                                   ( )( ) ( )( )aa a a aa aa=   ; AG– กรุปพอยด ์

                                                     ( )( )a a aa=   ; AG*– กรุปพอยด ์

                                                     ( )( )a aa a=   ; AG*– กรุปพอยด ์

เนื่องจาก    ( )( ) ( )( )aa a a a aa a=  และ S  เป็นปฏิสลบัท่ี จะได้วา่ ( )aa a a=  
ในท านองเดยีวกนัสามารถแสดงได้ว่า  ( )a aa a=  ท าให้  ( ) ( )aa a a aa a= = ดงันัน้ S เป็น  
AG-3-แบนด ์
2)  ให้ , ,a b c S  พิจารณา 

                       ( ) ( ) ( ) ( )a bc b ac ba c ab c=                ; AG*– กรุปพอยด์                  

                                                     ( )( ) ( )ba ab cc=     ; มธัยะ 

                                                     ( )( ) ( )cc ab ba=     ; AG– กรุปพอยด ์

                                                     ( )( ) ( )bc ac ba=     ; พารามีเดียล 

                                                     ( )( ) ( )a bc c ba =    ; AG*– กรุปพอยด ์

                                                     ( )( ) ( )ba c c ba =    ; AG*– กรุปพอยด ์

                                                     ( )( ) ( )ca b c ba =    ; AG– กรุปพอยด ์

                                                     ( )( ) ( )cb ca ba=     ; AG– กรุปพอยด ์

  1 2 3 4 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 2 1 
4 1 1 2 2 
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                                                     ( )( ) ( )cc ba ba=     ; มธัยะ 

                                                     ( ) ( )( )ba cc ba=     ; AG*– กรุปพอยด ์ 

                                                     ( ) ( )( )ba ac bc=     ; พารามีเดียล  

                                                     ( ) ( )b ac a bc=         ; มธัยะ 

เนื่องจาก ( ) ( ) ( ) ( )a bc b ac b ac a bc=               และ S เป็นปฏิสลับที่จะได้ว่า  ( ) ( )a bc b ac=  

ดงันัน้ S  เป็น  AG**-กรุปพอยด์ 
3) ให้ Sba ,   
       3.1) จะแสดงวา่ S  เป็น เสมือนการตดัออกขวา 
สมมติวา่ aba =2  และ bab =2  จะแสดงว่า ba =  พิจารณา                          
             aabbbaab ))(())(( =   ; AG*– กรุปพอยด์                
                                                     abab ))((=    ; AG*– กรุปพอยด์                  
                                                     aabb ))((=   ; AG– กรุปพอยด์                 
                                                     ))(( bbaa=   ; AG– กรุปพอยด์                  
                                                     ))(( bbab=    ; aba =2                  
                                                     babb ))((=    ; AG*– กรุปพอยด์                  
                                                     bbab ))((=    ; AG*– กรุปพอยด์                  
                                                     ))(( abbb=   ; AG– กรุปพอยด์                
                                                     ))(( abba=   ; bab =2                   
เนื่องจาก ))(())(( abbabaab =  และ S เป็น เป็นปฏิสลบัท่ี จะได้ว่า baab = และจาก baab =  และ S  
เป็น เป็นปฏิสลบัท่ี จะได้ว่า ba = ดงันัน้ S  เป็น เสมือนการตดัออกขวา 
      3.1) จะแสดงวา่ S  เป็น เสมือนการตดัออกซ้าย 
สมมติวา่ baa =2  และ abb =2  จะแสดงว่า ba = พิจารณา                        
                                     aabbbaab ))(())(( =   ; AG*– กรุปพอยด ์              
                                                     abab ))((=    ; AG*– กรุปพอยด์            
                                                     aabb ))((=    ; AG– กรุปพอยด์               
                                                     ))(( bbaa=    ; AG– กรุปพอยด์               
                                                     ))(( bbba=   ; baa =2               
                                                     ( )( )ba ab=   ; abb =2             
เนื่องจาก ))(())(( abbabaab =  และ S  เป็นปฏิสลบัท่ี 

จะได้ว่า  baab = และเนื่องจาก baab =  และ S  เป็นปฏิสลบัท่ีจะได้ว่า ba =  
ดงันัน้ S เป็นเสมือนการตดัออกซ้าย จาก 3.1) และ 3.2) สรุปได้ว่า S   เป็นเสมือนการตดัออก 

ทฤษฎีบท 3.2 ให้ S  เป็น ปฏิสลบัท่ี AG-กรุปพอยด์  ถ้า S  เป็นพารามีเดียล แล้ว S  เป็น จอร์แดน 

การพิสจูน์  ให้ Scba ,, พิจารณา             
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                    acbbacbbacbbcbba )])([())](([ =  ; AG– กรุปพอยด์                 
                                                     acacbbbb )])([( =  ; มธัยะ                  
                                                     ))](([ bbbbcaca =  ; AG– กรุปพอยด์                
                                                     ))](([ abbcacbb =      ; พารามีเดยีล         
                                                     ))]()[( abbbcacb =    ; มธัยะ               
                                                     )]()[( abbbacbc =  ; AG– กรุปพอยด ์
                                                     babbacbc ])[( =  ; มธัยะ  
                                                     ))(( acbcbbba =  ; AG– กรุปพอยด ์
                                                     ))(( babcbbac =  ; พารามีเดียล                
                                                     ))(( babccbab =  ; มธัยะ                   
                                                     ))(( bbaccbab =  ; พารามีเดียล                     
                                                     )]()[( bbacabcb =  ; AG– กรุปพอยด์                
                                                     )]()[( bbacacbb =  ; AG– กรุปพอยด์                 
                                                     )]()[( cbbacabb =  ; พารามีเดียล            
                                                     )]()[( cbbaacbb =  ; มธัยะ               
เนื่องจาก )]()[())](([ cbbaacbbacbbcbba =  และ S เป็นปฏิสลบัท่ี 

จะได้วา่ )()( acbbcbba =  ดงันัน้ S  เป็น จอร์แดน 
ทฤษฎีบท 3.3  ถ้า S  เป็น  AG*-กรุปพอยด์ แล้ว S  เป็น โบลขวา AG-กรุปพอยด ์
การพิสจูน์  ให้ Scba ,,  สมมติว่า S  เป็น  AG*– กรุปพอยด์   พิจารณา                    
                                     babcbbca ))(())(( =   ; AG*– กรุปพอยด์       
                                                     bbac ))((=   ; AG*– กรุปพอยด์                
                                                     ))(( cbba=   ; AG*– กรุปพอยด์                  
                                                     ))(( abbc=   ; มธัยะ                 
                                                     bcab ))((=    ; AG– กรุปพอยด ์
ดงันัน้  S  เป็นโบลขวา 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
จากงานวิจยันีท้ าให้เราได้รับทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหว่าง  ปฏิสลับที่ AG*–กรุปพอยด์ กับคลาสย่อย

อื่นๆของ AG–กรุปพอยด์ นอกจากนีย้ังสามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  ปฏิสลับที่ AG*–กรุปพอยด์กับ
คลาสย่อยอื่นๆของ AG–กรุปพอยด์ ได้อีก นอกเหนือจากทฤษฎีความสมัพนัธ์ทีเ่ราได้รับในงานวิจยัในครัง้นี ้
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การแปลง qf บนพีชคณิต G  เทียม 

qf -Derivation on pseudo G -algebra 
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บทคดัย่อ    

ในบทความนี ้เราแนะน าแนวคิดของพีชคณิต G  เทียมซึง่เป็นส่วนขยายของพีชคณิต G  และแนะน า
แนวคิดของการแปลง qf  บนพีชคณิต G  เทียม นอกจากนีเ้ราตรวจสอบคุณสมบตัิบางประการของการแปลง 

qf  บนพีชคณิต G  เทียม 
 
ค าส าคัญ:  พีชคณิต G  เทียม; การแปลง qf  
 

Abstract 
 In this paper, we introduce the notion of pseudo G -algebras as an extension of G -algebras, 
and the notion of qf -derivation on pseudo G -algebras. Moreover, we investigate some properties of 

qf -derivation on pseudo G -algebra. 
 
Keywords: Pseudo G -algebra; qf -derivation 
 

บทน า 
ในปี 1966 Imai และ Iseki (White, 1966, p. 19-22) ได้แนะน าพีชคณิต BCI  และพีชคณิต BCK   

ต่อมาได้มีนักคณิตศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาพีชคณิตที่มีความสัมพันธ์กันและการวางนัยทั่วไปของสอง
พีชคณิตที่กล่าวมาข้างต้นเป็นจ านวนมาก ในปี 1999  Ahn  และ Kim (Ahn and Kim, 1999, p. 33-41)  ได้
แนะน าพีชคณิต QS  ที่มีความสมัพันธ์กับพีชคณิต BCI  และพีชคณิต BCK   ในปี 2012 Bandaru และ 
Rafi (Bandaru and Rafi, 2012, p. 1-7) ได้แนะน าแนวคิดของพีชคณิต  G  ซึ่งวางนยัทัว่ไปของพีชคณิต QS  
และได้ศึกษาสมบัติบางประการของการแปลง qf  บนพีชคณิต G    ในปี 2001 Geordscu และ Iorgulescu 
(Geordscu and Iorgulescu, 2001, p. 97-114)  ได้แนะน าพีชคณิต BCK   เทียมซึ่งเป็นการวางนัยทั่วไป
พีชคณิตพีชคณิต BCK   ต่อมาในปี 2008 Dudek  และ Jun (Dudek  and Jun, 2008, p. 97-114) ได้แนะน า
พีชคณิต BCI   เทียมซึ่งวางนัยทั่วไปพีชคณิตพีชคณิต BCI  จากแนวคิดดงักล่าว เราจะขยายแนวคิดของ
พีชคณิต G    เป็น พีชคณิต  G   เทียม และศกึษาสมบตัิบางประการของการแปลง qf  บนพีชคณิต G  เทียม    
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ความรู้พืน้ฐาน 
บทนิยาม 1 (Bandaru and Rafi, 2012, p.1-7)   ให้   X   เป็นเซตใด ๆ ที่ ไม่ เป็นเซตว่าง    เป็นการ

ด าเนินการทวิภาคบน X   และ 0  เป็นค่าคงตวั  จะเรียก ( ), ,0X   ว่าเป็น พีชคณิต G    (G -algebra)  ถ้า
สอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้ ส าหรับทกุ ๆ ,x y X  

      ( )1 0x x =  

      ( ) ( )2 x x y y  =  
บทนิยาม 2  ให้  X   เป็นเซตใด ๆ ที่ไม่เป็นเซตว่าง   และ   เป็นการด าเดินการทวิภาคบน X   และ 0  เป็น

ค่าคงตวั  จะเรียก ( ), , , 0X   ว่าเป็น พีชคณิต G   เทียม (pseudo G -algebra)  ถ้าสอดคล้องกบัเงื่อนไข
ต่อไปนี ้ ส าหรับทกุ ๆ ,x y X  

      ( )1 0x x x x = =  

      ( ) ( ) ( )2 x x y y x x y = =   
ข้อสังเกต 1  ถ้า x y x y =  แล้ว  ( ), , 0X   และ  ( ), , 0X  เป็นพีชคณิต  G  

ตัวอย่าง 1 ให้   0, 1, 2X =  และ ,  เป็นการด าเนินการทวิภาคบน X   ซึง่ก าหนดดงัตารางต่อไปนี ้

จะได้ว่า ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม 

 

บทนิยาม 3 ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม  จะเรียก X   มีสมบัติตัวกลางเทียม (pseudo-
medial) ถ้าสอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้ส าหรับทกุ ๆ , , ,x y z u X  

( ) ( ) ( ) ( )x y z u x z y u  =    
 

บทนิยาม 4 ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม จะเรียกฟังก์ชนั :f X X→   ว่าเป็น อันตรสัณฐาน

เทียม (Pseudo-endomorphism)  ถ้า   

( ) ( ) ( )f x y f x f y =   
ส าหรับทกุ ๆ ,x y X   

หมายเหตุ 1   จากบทนิยาม 4  เห็นได้ชดัว่า ( )0 0f =   

ต่อไปจะก าหนดให้ :f

qd X X→   โดยที่  ( ) ( )f

qd x f x q=  ส าหรับทกุ ๆ ,x q X   

บทนิยาม  5  ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม  และ f  เป็นอนัตรสณัฐานเทียมของ  X   

            1) จะเรียก  :f

qd X X→  ว่าเป็น  การแปลงภายนอก qf  (outside qf -derivation) ของ   X  ถ้า
สอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้ 
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                     ( ) ( ) ( )f f

q qd x y f x d y =   ส าหรับทกุ ๆ ,x y X   

             2) จะเรียก  :f

qd X X→  ว่าเป็น  การแปลงภายใน qf  (inside qf -derivation) ของ   X   ถ้า
สอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้ 

                     ( ) ( ) ( )f f

q qd x y d x f y =   ส าหรับทกุ ๆ ,x y X   

             3)   จะเรียก  :f

qd X X→  ว่าเป็น การแปลง qf  ( qf -derivation ) ของ  X  ถ้า  f

qd  เป็นทัง้การ
แปลงภายนอก qf  และ  การแปลงภายใน qf   ของ  X  
ตัวอย่าง  2  ให้   0, 1, 2X =  และ ,  เป็นการด าเนินการทวิภาคบน X   ซึง่ก าหนดดงัตารางต่อไปนี ้

จะได้วา่ ( ), , , 0X    เป็นพีชคณิต G   เทียม ก าหนดฟังก์ชนั  :f

qd X X→   โดยที่  0q =   

และนิยามฟังก์ชนั  :f X X→   โดยที่   

0 ; 0

( ) 1 ; 2

2 ; 1

x

f x x

x

=


= =
 =

 

จะได้วา่ f

qd  เป็นการแปลง  qf    ของ X  

ข้อสังเกต  2  ให้  ( ), , , 0X    เป็นพีชคณิต G   เทียม  จะเห็นว่า  ถ้า  f

qd  เป็นการแปลง qf    แล้ว  

( ) ( ) ( )f f

q qd x y f x d y =   ( ) ( )f

qd x f y=    ส าหรับทกุ ๆ ,x y X  
 
 

บทนิยาม  6  ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม  และ f  เป็นอนัตรสณัฐานของ  X  

จะเรียก  f

qd   ว่าเป็นการแปลงปรกติเทียม (pseudo regular derivation) ถ้า  ( )0 0f

qd =    

บทนิยาม 7  ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม จะเรียก X  ว่ามีสมบัติการจัดหมู่ (associative)  
ภายใต้      ถ้า ( ) ( )x y z x y z=   ส าหรับทกุ ๆ , ,x y z X  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 ในหวัข้อนีเ้ราจะศึกษาสมบตัิบางประการของพีชคณิต G   เทียม และการแปลง qf บนพีชคณิต  G   
เทียม  

ทฤษฎีบท 1 ให้ ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม  จะได้ว่าข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นจริง ส าหรับทกุ ๆ x X  
  1) 0 0x x x=  =  
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2)  ( ) ( )0 0 0 0x x x = =   

พิสูจน์  1) ให้ x X  จากบทนิยาม 2 จะได้วา่ ( )0x x x x x=  =  และ 

( )0x x x x x =  =  ดงันัน้  0 0x x x=  =                                 

2) แทน  0x =   และ  y x=  ในบทนิยาม  2 ข้อ 2 จะได้  ( ) ( )0 0 0 0x x x = =            

ทฤษฎีบท 2 ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม  จะได้ว่าข้อความต่อไปนีเ้ป็นจริง ส าหรับทุก ๆ 
,x y X  

          1)  ( )( ) 0x x y y  =  

          2)  ถ้า  0x y =   แล้ว  x y=  
          3)   ถ้า  0 0x y =    แล้ว x y=  
พิสูจน์  ให้  X  เป็นพีชคณิต G   เทียม และ ,x y X  

1) จากบทนิยาม 2 จะได้วา่ ( )( ) 0x x y y y y  =  =                                                   

2) สมมติวา่  0x y =   จะแสดงวา่  x y=  

เนื่องจาก  ( )y x x y=                                                      : บทนิยาม 2  ข้อ 2 

                      0x=                                                                         
                      x=                                                                             : ทฤษฎีบท 1 ข้อ 1 
ดงันัน้  x y=  
3) สมมติวา่  0 0x y =    จะแสดงวา่ x y=  

เนื่องจาก      ( )0 0x x=                                                               : ทฤษฎีบท  1 ข้อ 2 

                      
( )0 0 y

y

= 

=
                                                             : ทฤษฎีบท 1 ข้อ 2 

ดงันัน้  x y=  

บทตัง้ 1  ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม ถ้า  X   มีสมบตัิตวักลางเทียม  จะได้ว่าข้อความต่อไปนี ้
เป็นจริง ส าหรับทกุ ๆ , ,x y z X  

( ) ( )x y z x z y =   
พิสูจน์   ให้  , ,x y z X   สมมติว่า X   มีสมบตัิตวักลางเทียม  จะได้ว่า     

           ( ) ( ) ( )0x y z x y z =                                          :  ทฤษฏีบท 1 ข้อ 1 

                                ( ) ( )0x z y=                                             : บทนิยาม 3 

                                ( )x z y=                                                           :  ทฤษฏีบท 1 ข้อ 1 

ดงันัน้  ( ) ( )x y z x z y =    ส าหรับทกุ ๆ , ,x y z X  
 

ทฤษฏีบท 3  ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม ที่มีสมบตัิการจดัหมู่ภายใต้   แล้ว  
f

qd  เป็นการแปลงภายนอกของ  X    ส าหรับทกุ ๆ q X  
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พิสูจน์  ให้  X  เป็นพีชคณิต G   เทียม ที่มีสมบตัิการจดัหมู่แล้ว  และ , ,x y q X  

เนื่องจาก   ( ) ( )f

qd x y f x y q =                                                

                                      ( ) ( )( )f x f y q=                              :  บทนิยาม 4 

                                      ( ) ( )( )f x f y q=                              :  บทนิยาม 7 

                                      ( ) ( )f

qf x d y=                          :  บทนิยาม 5 

จะได้วา่  ( ) ( ) ( )f f

q qd x y f x d y =    ส าหรับทกุ ๆ , ,x y q X  

ดงันัน้  f

qd  เป็นการแปลงภายนอกของ  X      
ทฤษฎีบท 4 ให้  X  เป็นพีชคณิต G   เทียม จะได้ว่า  

              1) ถ้า  f

qd  เป็นการแปลงภายนอก qf ของ  X  แล้ว  ( ) ( ) ( )0f f

q qd f x d x=  
ส าหรับทกุ ๆ x X  

              2) ถ้า  f

qd  เป็นการแปลงภายใน qf ของ  X   แล้ว  ( ) ( ) ( )0f f

q qd d x f x=  
ส าหรับทกุ ๆ x X  

พิสูจน์  1) ให้ x X   สมมติว่า  f

qd   เป็นการแปลงภายนอก qf ของ  X      

เนื่องจาก  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0f f f f

q q q qd f x d x d d x x =          :  บทนิยาม  5                         

                                                         ( ) ( )0 0f f

q qd d=                  :  บทนิยาม 2 ข้อ 1 
                                                         0=                                       :  บทนิยาม 2 ข้อ 1 

โดยทฤษฏีบท 2  ข้อ  2  จะได้ว่า ( ) ( ) ( )0f f

q qd f x d x=   ส าหรับทกุ ๆ x X  

ดงันัน้   ( ) ( ) ( )0f f

q qd f x d x=  

2) ให้  x X  สมมติว่า  f

qd  เป็นการแปลงภายใน qf ของ  X    

เนื่องจาก  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 0f f f f

q q q qd d x f x d d x x =        :  บทนิยาม  5                                   

                                                             ( ) ( )0 0f f

q qd d=              :  บทนิยาม 2 ข้อ 1 
                                                             0=                                     :  บทนิยาม 2 ข้อ 1 

โดยทฤษฏีบท 2  ข้อ  2  จะได้ว่า  ( ) ( ) ( )0f f

q qd d x f x=   ส าหรับทกุ ๆ x X   

ดงันัน้  ( ) ( ) ( )0f f

q qd d x f x=   

ทฤษฎีบท  5  ให้  ( ), , , 0X   เป็นพีชคณิต G   เทียม และ  f

qd  การแปลง qf ของ  X  

ถ้า ( ) ( ) 0f

qf x d y =   หรือ  ( ) ( ) 0f

qd x f y =    ส าหรับทกุ ๆ  ,x y X   

แล้ว f

qd   เป็นการแปลงปรกติเทียม 

พิสูจน์  ให้  ,x y X  สมมติว่า ( ) ( ) 0f

qf x d y =   หรือ  ( ) ( ) 0f

qd x f y =  

เนื่องจาก  f

qd  เป็นการแปลง qf ของ  X  จะได้วา่   

( ) ( ) ( )f f

q qd x y f x d y =   ( ) ( )f

qd x f y=  
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ถ้า  ( ) ( ) 0f

qf x d y =  จะได้วา่  

             ( ) ( )0f f

q qd d x x=                                                      :  บทนิยาม 2 ข้อ 1 

                          ( ) ( )f

qf x d x=       :  บทนิยาม 5 
                     0=                                     

และถ้า  ( ) ( ) 0f

qd x f y =  จะได้วา่   

             ( ) ( )0f f

q qd d x x=                                                      :  บทนิยาม 2 ข้อ 1 

                        ( ) ( )f

qd x f x=                                                 :  บทนิยาม 5 
                    0=                                     

นัน่คือ  f

qd   เป็นการแปลงภายปรกติเทียม 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
จากงานวิจัยนีท้ าให้เราได้สมบัติบางประการของพีชคณิต G  เทียม และยังได้ทฤษฎีของการแปลง 

qf  บนพีชคณิต G  เทียม  แต่ยังมีพีชคณิตอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่นพีชคณิต Q  ที่ยังไม่มีนัก
คณิตศาสตร์ได้ศกึษาการแปลงในแบบต่าง ๆ บนพีชคณิต G  เทียม  
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บทคดัย่อ 

ในบทความวิจยันีจ้ะศกึษาสมบตัิบางประการของกึ่งกลุ่ม – KS 
 

ค าส าคัญ:  กึ่งกลุ่ม; พีชคณิต - BCK 
 

Abstract 
In this project, we study some properties of KS-semigroup. 
 

Keywords: Semigroup; BCK – algebra 
 

บทน า 
ในปี 1966 Y. Imai และ K. Iséki แนะน าพีชคณิต - BCK และพีชคณิต-BCI [3,4] เป็นท่ีทราบกนัวา่พีชคณิต - 
BCK เป็นคลาสย่อยของพีชคณิต - BCI ใน [1,2] ในปี 2006 Kim ได้แนะน ากึง่กลุ่ม - KS ในบทความนีจ้ะ
พิจารณาสมบตัิตา่ง ๆ ของกึ่งกลุ่ม - KS เพิ่มเติม 
 
ความรู้พืน้ฐาน 
บทนิยาม 1 ให้  เป็นเซตใด ๆ ท่ีไม่เป็นเซตวา่ง และ  เป็นการด าเนนิการทวิภาคบน  จะเรียก  ว่า 
กึ่งกรุป (Semigroup) กต็่อเมือ่ 
  (1)  มีสมบตัิปิด นัน่คือ  ส าหรับทกุๆ  
  (2)  มีสมบตัิการเปล่ียนหมู่ นัน่คอื  ส าหรับทกุๆ 

 
 
ตัวอย่าง 1 ให้  และ  เป็นการด าเนินการทวิภาคบน  ก าหนดโดย  
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จะเห็นวา่  เป็นกึ่งกลุ่ม 
บทนิยาม 2 [3] ให้  เป็นเซตใดๆที่ไม่เป็นเซตวา่ง และ  เป็นการด าเนินการทวิภาคบน  และ  เป็นค่าคงที่ 
จะเรียก  ว่า พชีคณติ - BCK (BCK - algebra) ถ้าสอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้ส าหรับทกุๆ 

 
  (1)  
  (2)  
  (3)  
  (4)  
  (5) ถ้า  และ  แล้ว  
ก าหนดความสมัพนัธ์  บน  โดยที ่  ก็ต่อเมื่อ  ส าหรับทกุ ๆ  
หมายเหตุ 1 ต่อไปจะเขียน  แทน  ส าหรับทกุ ๆ   
ตัวอย่าง 2 ให้  และ  เป็นการด าเนินการทวิภาคบน  ก าหนดโดย  

     
     

     

     
     

 
จะเห็นวา่  เป็นพีชคณิต - BCK 
บทนิยาม 3 ให้  เป็นเซตใดๆ ทีไ่ม่เป็นเซตวา่ง และ  กบั  เป็นการด าเนินการทวิภาคบน  และ  เป็น
ค่าคงที่ จะเรียก  ว่า กึ่งกลุ่ม - KS (KS - semigroup) ถ้าสอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้ส าหรับทกุๆ 

 
 (1)  เป็นกึ่งกลุ่ม 
 (2)  เป็นพีชคณิต - BCK 
 (3)  และ   
ตัวอย่าง 3 ให้  และ  กบั  เป็นการด าเนินการทวิภาคบน  ก าหนดโดย  
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จะเห็นวา่  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS  
บทนิยาม 4 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS และ  เป็นเซตย่อยที่ไม่เป็นเซตว่างของ  จะเรียก  ว่า มีเสถียรภาพ
ทางซ้าย (มเีสถียรภาพทางขวา) บน  ถ้า  ( ) เมื่อ ,  และจะกล่าววา่  
มีเสถียรภาพ บน  ถ้า  มีเสถียรภาพทางซ้าย และ ทางขวาบน  
บทนิยาม 5 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS และ  เป็นเซตย่อยที่ไม่เป็นเซตว่างของ  จะเรียก  ว่า   
ไอดีลทางซ้าย (ไอดีลทางขวา) ถ้าสอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี ้ส าหรับทกุๆ  
 (1)  มีเสถียรภาพทางซ้าย (มเีสถียรภาพทางขวา) 
 (2) ถ้า  และ  แล้ว   
ก าหนดเซต  โดย   
บทนิยาม 6 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS และ  เป็นเซตย่อยที่ไม่เป็นเซตว่างของ  จะเรียก  ว่าเป็น พีชคณิตย่อย 
(Subalgebra) ของ  ถ้า  และ  ส าหรับทกุๆ  

ก าหนดให้ศนูย์กลางของกึง่กลุ่ม - KS ซึง่แทนด้วย  โดยที ่ 

 
บทนิยาม 7 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS จะกล่าววา่  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS แบบเข้ม ถ้า  

 ส าหรับทกุๆ  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ในหวัข้อนีจ้ะพิจารณาสมบตัิบางประการของกึ่งกลุ่ม - KS 
ทฤษฎีบท 1 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS แล้วข้อความต่อไปนีเ้ป็นจริง ส าหรับทกุๆ  
 (1)  และ  
 (2) ถ้า  แล้ว  และ  
 (3)   
พิสูจน์ (1) ให้  
พิจารณา                                                            ; บทนิยาม 2 ข้อ (3) 
                                                              ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                                                                      ; บทนิยาม 2 ข้อ (3) 
และ พิจารณา                                                     ; บทนิยาม 2 ข้อ (3) 
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                                                              ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                                                                      ; บทนิยาม 2 ข้อ (3) 
ดงันัน้  และ  
(2) ให้  
สมมติวา่  จะแสดงวา่  และ  
เนื่องจาก  จะได้ว่า  
พิจารณา                                            ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                                                                    ;  
                                                                                         ; ทฤษฎีบท 1 ข้อ (1) 
และ พิจารณา                                     ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                                                                    ;  
                                                                                         ; ทฤษฎีบท 1 ข้อ (1) 
ดงันัน้  และ  
นัน่คือ  และ  
(3) ให้    
จะแสดงว่า   
พิจารณา    
                                                      ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                            ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 

                          
ดงันัน้                                                                                                            

 
ทฤษฎีบท 2 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS  แล้ว  มีเสถียรภาพบน  
พิสูจน์ ให้  และ   
จะได้วา่                                 ; ทฤษฎีบท 1 ข้อ (1) 
                                                           ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                                                 ;  
และ                                         ; ทฤษฎีบท 1 ข้อ (1) 
                                                    ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                                    ;                
ดงันัน้  มีเสถียรภาพบน                                                                                              
ทฤษฎีบท 3 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS แล้ว  เป็นพีชคณิตย่อยของ  
พิสูจน์ ให้  และ  
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แล้ว  และ  จะแสดงวา่  และ  
พิจารณา                                 ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                      ;   
                                              ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
นัน่คือ   
พิจารณา                                    ;  เป็นกึ่งกรุป 
                                           ;   
                                            ;  เป็นกึ่งกรุป 
                                            ;  
                                                   ;  เป็นกึ่งกรุป 
นัน่คือ  
ดงันัน้  เป็นพีชคณิตย่อยของ                                                                                 
ทฤษฎีบท 4 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม - KS แบบเข้ม แล้วข้อความต่อไปนีเ้ป็นจริง  
 (1)  ;  
 (2)  ก็ต่อเมื่อ  ;  
พิสูจน์ (1) ให้  จะแสดงวา่  นัน่คือต้องแสดงวา่  
พิจารณา                         ; บทนิยาม 7 
                                  ;  เป็นกึ่งกลุ่ม 
                                           ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                                            ; บทนิยาม 7 
                                                              ; บทนิยาม 2 ข้อ (3) 
                                                             ; ทฤษฎีบท 1 ข้อ (1) 
ดงันัน้  ;  
(2) ให้  

( ) สมมติวา่  นัน่คือ  จะแสดงว่า  นัน่คือ  
พิจารณา                                                   ; บทนิยาม 7 
                                                               ; สมมติฐาน   

( ) สมมติวา่  นัน่คือ  จะแสดงว่า  นัน่คือ  
พิจารณา                                                   ; บทนิยาม 7 
                                                                                             ; สมมติฐาน   
ดงันัน้  ก็ต่อเมื่อ  ;                                                                                              

 
ทฤษฎีบท 5 ให้  เป็นกึ่งกลุ่ม – KS แบบเข้ม แล้วข้อความต่อไปนีเ้ป็นจริง  
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 (1) ถ้า  แล้ว  ;  
 (2) ถ้า  แล้ว  ;  
พิสูจน์ (1) สมมตวิ่า  จะได้ว่า  
จะแสดงว่า  นัน่คือต้องแสดงวา่  
พิจารณา           ; บทนิยาม 7 
                             ;  เป็นกึ่งกลุ่ม 
                                  ; บทนิยาม 3 ข้อ (3) 
                                          ; บทนิยาม 7 
                                                    ; บทนิยาม 7 
                                                          ; สมมติฐาน 
                                                              ; ทฤษฎีบท 1 ข้อ (1) 
ดงันัน้   
(2) สมมตวิ่า  จะแสดงวา่  
พิจารณา                                                      ; บทนิยาม 7 
                                                                    ; สมมติฐาน 
                                                               ; บทนิยาม 2 ข้อ (3) 
ดงันัน้                                                                                                                                                        

 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
จากงานวิจยันีท้ าให้เราได้สมบตับิางประการของกึ่งกลุม่ - KS แตย่งัมีสมบตัิอืน่ ๆ ท่ีน่าสนใจอกีมากมาย เช่น 
การแปลงของกึง่กลุ่ม - KS   
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การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาหอพักกุลศรี 
Online Booking Dormitory System Development Case Study of Kulsri 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาหอพกักุลศรี 
โดยใช้โปรแกรม WordPress เพื่อออกแบบ พัฒนา และจัดการการจองออนไลน์ หอพักกุลศรีให้บริการแก่
นกัศึกษาใกล้มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช และบุลคลทั่วไป โดยระบบนีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ผู้ดูแล
ระบบ สามารถจดัการข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์ ข้อมูลผู้ เช่า รวมไปถึงการอนุมัติ แก้ไขและยกเลิกการ
จองห้องพักออนไลน์ ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกในการท างานของเว็บไซต์การจองห้องพักออนไลน์ การจดัเก็บ
ข้อมูล ท าให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้ ใช้บริการ สามารถจองห้องพักออนไลน์ ตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมลูห้องพกั สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึน้โดยผู้ เข้าใช้งานเว็บไซต์ จ านวน 50 คน การประเมินคุณภาพระบบ

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (  = 4.65, S.D. = 0.61)  
 

ค าส าคัญ:  โปรแกรมเวิร์ดเพลส; เว็บไซต์; จองห้องพกัออนไลน์; หอพกักลุศรี 
 

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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บทน า 
 ปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนัและมีบทบาทส าคญั ในการซือ้ขายสินค้า 

ธุรกิจหอพกัเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการท่ีน าอินเตอร์เน็ตมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจองห้องพกัผ่านอินเตอร์เน็ต 
การจองห้องพักออนไลน์เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหอพักเพิ่มมากขึน้ ทัง้ยังสามารถช่วย
ประชาสมัพนัธ์หอพกัพกัและบริการได้อย่างรวดเร็ว 
 หอพกักลุศรี สร้างเมื่อประมาณ 20 ปี ตัง้อยู่ซอยนายฉ ่า ต.ท่างิว้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  เป็นหอพกั
ห้องแถวที่อยู่ถัดกันมี3 แถว 16ห้อง โดยมีนายสมรักษ์ กุลศรี เป็นเจ้าของหอพัก ซึ่งได้สร้างหอพักไว้ส าหรับ
นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไป หอพกันีม้ีเจ้าของหอเป็นผู้ดแูลอยู่แค่คนเดียวและไม่มีป้ายชื่อหอและไม่มีป้ายโฆษณา 
ท าให้ไม่สามารถเจาะกลุ่มนกัศึกษาที่ต้องการหอพกัได้ การประชาสมัพนัธ์หอพกัยงัเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากที่จะท าให้
เป็นที่รู้จกัแก่นกัศึกษาหรือบุคคลทัว่ไป และเจ้าของหอพกัก็ต้องการให้มีการจดัท าเว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์ ท่ีเพิ่ม
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์และการใช้บริการหอพกัผ่านทางเว็บไซต์ ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างมากขึน้ 
 ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบจองห้องพกัขึน้มาเพื่อช่วยประชาสมัพนัธ์ จดัท าระบบห้องพกัให้
ง่ายในการใช้งาน และความสะดวกรวดเร็วในการเข้ามาติดต่อห้องพกั  สามารถใช้งานได้ตามความต้องการแก่
ผู้ใช้งาน 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพื่อพฒันาระบบการจองที่พกั 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบการจองหอพกั 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ณัฐชนก เอี่ยมครองและคณะ(2561) ระบบการจัดการห้องพักรายเดือน หอพักราชพฤกษ์ ระบบนี ้
จดัท าขึน้เพื่อลดปัญหาความซ า้ซ้อนในการจดัเก็บข้อมลู และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว  ในการท างาน โดยระบบ
จะมีการท างานในส่วนของการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และค้นหา  ข้อมูล และให้ลูกค้าได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็ว โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL 
Server 2008 ในการพัฒนาระบบ ผลที่ได้รับ ระบบการ จัดการห้องพักรายเดือน หอพักราชพฤกษ์สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาความ  ซ า้ซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ บอกถึงสถานะและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องพกัแก่ลกูค้า และลกูค้าได้รับบริการท่ีดีสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

ธีรพล ด่านวิริยะกลุ(2549) ได้พฒันาระบบการจองห้องพกัผ่านเว็บเซอร์วิส กรณีศกึษาโลลิต้าบงักะโล 
เกาะสมยุ โดยการประยุกต์ใช้เว็บเซอร์วิส ซึ่งพัฒนาโดยภาษา PHP และภาษา HTML ร่วมกับระบบฐานข้อมูล 
MySQL และออกแบบระบบโดยใช้ภาษา UML เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและเอเยนซี่ที่มา
ติดต่อกับทาง บงักะโล ระบบดงักล่าวสามารถให้บริการกับนกัท่องเที่ยวและเอเยนซี่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ระบบสามารถน ามา ช่วยบริหารจดัการ การจองห้องพกัได้ดียิ่งขึน้ และระบบที่พฒันานีม้ีประสิทธิภาพโดยรวม
อยู่ในระดบัดี สามารถน าไป ประยกุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สธีุรา พ่ึงสวสัดิ์และคณะ(2552) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง “ระบบจองห้องพกั กรณีศกึษา 
สมยุเมอร์เมด รี สอร์ท”งานวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการพฒันาระบบจองห้องพกั กรณีศึกษาสมยุเมอร์เมด รี
สอร์ท โดยอาศัยหลักการของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการตลาดกลางส าหรับการจองห้องพักเพื่อ
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อ านวยความสะดวกให้กับลกูค้าได้สามารถ เลือกใช้บริการจองห้องพกัได้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้งัเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการจองห้องพักให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึน้ผลการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.86 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60) แสดงให้เห็นว่าระบบท่ี พฒันาขึน้มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากผู้ ใช้ระบบจ านวน 20 คน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90(ค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.75) แสดงให้เห็นว่าระบบท่ีพฒันาขึน้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัดี 
  

วิธีการวจิัย 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย  

1.1 ศกึษาความเป็นไปได้ และก าหนดปัญหาของระบบจดัการหอพกักลุศรี 
1.2 จากการศึกษา โดยวิเคราะห์โดยแผนภาพกระแสข้อมลูระดบัภาพ (Context Diagram) แผนภาพ

การไหลของ ข้อมลู (Data flow Diagram) 
  1.3 การออกแบบระบบ การออกหน้าเว็บไซต์ เพื่อน าไปเป็นต าอย่างในการท าเว็บไซต์ ซึง่หน้าเว็บไซต์
จะประกอบไปด้วย เมนูต่าง ๆ ได้แก่ หน้าแรก ขัน้ตอนการสัง่จองห้องพกั ห้องพกั จองห้องพกั แจ้งการช าระเงิน
และ ติดต่อเรา 

1.4 การพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม  WordPress เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างหรือจดัการเนือ้หา
บนอินเตอร์เน็ต โดย ไม่ต้องเขียนภาษา PHP หรือ HTML ซึ่งจะช่วยให้การท าเว็บไซต์นัน้ง่าย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.5 การทดสอบระบบจองห้องพักออนไลน์ เช่น ทดสอบการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล เพื่อสร้างความ 
มัน่ใจให้กบัผู้ใช้งาน หากระบบผิดพลาด ก็จะมีการแก้ไขระบบโดยด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด ท่ีตรวจพบเพื่อให้
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ติดตัง้ระบบ หลงัจากได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบแล้ว ก็จะท าการตดิตัง้ระบบ โดยผ่านการขึน้โฮสต์
เพื่อให้เจ้าของหอพกัหรือผู้ที่ต้องการใช้งานเข้าไปใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
2. เคร่ืองมือการวิจัย  

2.1 การพฒันาเว็บไซตจ์องห้องพกัออนไลน์ กรณีศกึษาหอพกักลุศรี 
2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจระบบระบบจองห้องพกัออนไลน์ 

3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่า  โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์

การประเมิน (Likert, 1932)   ดงันี ้ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 – 5.00 หมายความวา่ ระดบัมากที่สดุ  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความวา่ ระดบัมาก  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความวา่ ระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่ ระดบัน้อย  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความวา่ ระดบัน้อยที่สดุ 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

565 

 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูลห้องพกั 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบจดัการข้อมลู ห้องพกั  ด้วยแผนภาพ Context Diagram สามารถ
แสดงการ ออกแบบระบบตามภาพที่ 1 ได้ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนภาพ Context Diagram 
 

 จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบทของระบบงานใหม่ ซึง่ผู้ดแูลระบบมีสิทธิในการเข้าใช้ งานระบบ โดย
สามารถจดัการข้อมลูห้องพกั ข่าวประชาสมัพนัธ์ การสัง่จองห้องพกั การช าระเงิน   

 
2. ผลการการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์หอพกักุลศรี 

จากการศกึษาการพฒันาเว็บไซตจ์องห้องพกัออนไลน์ กรณีศกึษาหอพกักลุศรี ผู้วิจยัได้ท าการ
วิเคราะห์ โดยได้ จดัท าเป็น Context Diagram, E-R Diagram การออกแบบและพฒันาระบบจดัการหอพกั 
แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยในระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก ่

1. ผู้ดแูลระบบ (เจ้าของหอพกั) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมลูรายละเอียดห้องพกั และสามารถแก้ไขเม
นุต่างๆภายในเว็บเว็บไซต์ โดยในการเข้าไปในเว็บไซต์ ผู้ดูแลต้องท าการ Login ก่อน เพื่อเข้าสู่การแก้ไข และ
ผู้ดแูลระบบ 
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ภาพที่ 2  แสดงหน้าแรกของผู้ดแุลระบบ 
 

 จากภาพที่ 2 แสดงหน้าผู้ดแูลระบบสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมลูรายละเอียดในแต่ละหน้าได้ 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงรายละเอียดห้องพกั 
 

 จากภาพที่ 3 แสดงหน้าผู้ดแูลระบบสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมลูรายละเอียดห้องพกัได้ 
 2. ผู้ใช้ระบบ สามารถดเูมนใูนเว็บไซต์  ประกอบด้วย หน้าแรก ขัน้ตอนการสัง่จองห้องพกั ห้องพกั จอง
ห้องพกั แจ้งการช าระเงิน ติดต่อเรา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  แสดงหน้าแรกของผู้ใช้งาน 
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จากภาพที่ 4  แสดงหน้าแรกของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเมนใูนเว็บไซต์ รวมถึงการเลือกจองห้องพกั 
 

3. ประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ 
ผู้วิจยัด าเนินการสอบถามการพฒันาระบบจองห้องพกัออนไลน์หอพกักลุศรีของผู้ ใช้บริการ จากนัน้น า

ผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย ค่าสถิติพืน้ฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของผู้ ใช้งานระบบที่มีความพึงพอใจใน การใช้งานระบบ ด้านความรวดเร็ว ด้านคุณภาพของเนือ้หา 
ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต์ ของผู้ใช้งานระบบจ านวน 50 คน 

 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ 

รายการ  S.D. ระดบั 
1.ด้านความรวดเร็ว 
2.ด้านคณุภาพของเนือ้หา                                                             
3.ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต์ 
 

4.43 
4.50 
4.55 

0.58 
0.60 
0.59 

มาก 
   มากที่สดุ 
   มากที่สดุ 

โดยรวม 4.65 0.61 มากที่สดุ 
จากตารางที่1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพฒันาระบบจองห้องพกัออนไลน์หอพกักุลศรี 

พบว่าค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวเว็บไซต์มีความ
สวยงาม การท างานมีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ระบบมีความถูกต้อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุก ๆ 
รายการ 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผล 
 จากทางผู้ วิจัยได้จัดท าการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์หอพักกุลศรีขึน้มานัน้ ทางผู้ วิจัยได้มี
การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัหอพกั เพื่อท าการเก็บข้อมลู ในการน ามาใช้เพื่อพฒันาระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูห้องพกั 
ข้อมลูการจอง จึงได้น ามาท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ และโปรแกรม
ที่ทางผู้วิจยัจดัท าได้น ามาพฒันาระบบในคร่ังนี ้ได้แก่ โปรแกรม WordPress  ใช้ส าหรับท าให้ออกแบบเว็บไซต์
ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อท าการศึกษาข้อมลูของการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์หอพักกุลศรีอย่างละเอียดแล้ว ทาง
ผู้วิจยัจดัท าได้ท าการออกแบบหน้าจอของแต่ละเมนูขึน้ โดยการออกแบบหน้าจอจะค านึงถึงการใช้งานของผู้ใช้
ระบบเป็นหลกั  
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีระบบประเมินระบบออนไลน์เพื่อจะได้ทราบถงึความพงึพอใจต่อการใช้บริการ 
2.การออกแบบหน้าตาโปรแกรม ควรออกแบบหน้าตาโปรแกรมให้ใช้งานงา่ยไมซ่บัซ้อน 
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3.ส าหรับในการพฒันาระบบนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบควรมี 
การจดัเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบท่ีใช้งานได้สอดคล้องกบัการท างานจริง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง 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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บทคดัย่อ 

 การวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 4) เพื่อประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เ รียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้า งสรรค์ กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน  39 คน โรงเรียนราชวินิต มธัยม ภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจบัฉลากเป็นห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบไปด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพบทเรียน 
แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ ด าเนินการตามขัน้ตอนการวิจยัตามรูปแบบ
ของ ADDIE Model ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.25/88.07 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

และคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( �̅�= 3.95, S.D. = 0.69) สรุปได้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พฒันาขึน้ สามารนไปใช้ในวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนัได้ 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ออนไลน์;  โครงงานเป็นฐาน;  ผลงานสร้างสรรค์ 
 

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 
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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 (�̅� = 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 
 

บทน า 
 ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว   ท าให้คนในชาติต้องได้รับ
การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ ด้วยการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนให้ทดัเทียมมาตรฐานสากล 
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญถึงการเปล่ียนแปลงของศตวรรษที่  21 ได้ทบทวนมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชีว้ัดให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จึงเข้ามามีบทบาทให้แนวทางการจดัการเรียนการสอนในสาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ)ให้การเรียนการสอนส่งเสริมทกัษะขัน้พืน้ฐานในการนาเทคโนโลยีไปสร้างนวตักรรมอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชันหรือโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2560)  โดยการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที่ให้ผู้ เรียนได้สร้างผลงาน ไม่ว่าจะเป็นชิน้งาน ผลงานหรือโครงงานเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมที่สอดคล้องกับทกัษะความคิด
สร้างสรรค์ ซึง่ความคิดสร้างสรรค์จะน าไปสู่การสร้างผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
 การจัดท าหลักสูตรโรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 1 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้เรียนวิชาเทคโนโลยี 3 ในปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานการเรียนรู้ ว 4.2 วิทยาการค านวณจากการจดัการเรียนการสอนในหน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ส าคญัที่ผู้ เรียนต้องใช้ส่ือการเรียนการสอนทีม่ี
คุณภาพ ต้องมุ่งเน้นให้นกัเรียนสร้างชิน้งานและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชนับูรณาการร่วมกับ
วิชาอื่น ๆ ที่จะน าไปสู่การต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)  ผู้วิจยัจดัการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั พบว่า
ผู้ เรียนจ านวน 156 คน มีค่าเฉล่ียคะแนนประเมินผลงานทัง้ 5 ด้าน ๆ ละ 4 คะแนน คือ 1) การเรียกใช้เคร่ืองมือ 
มีค่าเฉล่ีย 3.91  2) การสร้าง Block คาสั่ง มีค่าเฉล่ีย 3.56 3) มีความเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย 2.73  4) ความคิด
สร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ีย 1.50 และ 5) ความตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.20  จากคะแนนค่าเฉล่ียดังกล่าวพบว่า 
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ความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์ อนัเนื่องมาจากสภาพการเรียนเป็นปฏิบตัิตามงานท่ีได้รับมอบหมาย
จบเป็นเร่ืองๆ ผู้ เรียนจึงสามารถปฏิบตัิได้เพียงตามที่ผู้สอนสาธิตเท่านัน้ รูปแบบงานจึงเป็นการลอกเลียนแบบ
ผู้สอน ผลงานจึงไม่มีความแตกต่างหรือแปลกใหม่ 
 ผู้ วิจัยปัญหาดังกล่าวที่พบในชัน้เรียนประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมกันปรึกษาปัญหาเพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั โดยเน้นการเรียนการสอนกระบวนการเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นในผู้ เรียนสร้าง
ชิน้งานหรือผลงานผ่านรูปแบบเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) ซึง่เป็นการเรียนการสอน    โดยให้ผู้ เรียนได้ร่วมกนัเลือกท าโครงการท่ีตนเองสนใจ โดยร่วมกนั
ส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมลูความรู้ที่จ าเป็น 
และลงมือปฏิบตัิตามแผน (ทิศนา, 2561)       
 การท่ีครูผู้สอนจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครูควรมีส่ือการเรียนรู้หรือ ส่ิงสนบัสนุน
เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนอย่างการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านวิดีโอ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพราะปัจจุบนัผู้ เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และการที่ครูน าส่ือเทคโนโลยีมาช่วย
จัดกระบวนการเรียนรู้ จัดเป็นห้องเรียนให้กับผู้ เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ และการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web base Instruction) เป็นกระบวนการการออกแบบการเรียนการสอนโดยการจัดห้องเรียน
เสมือนจริงที่จ าลองสภาพชัน้เรียนปกติ เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้ เรียน ผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูลความรู้จากเครือข่ายต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญได้แก่ World Wild Web โดยอาศัย
โปรแกรมไฮเปอร์มีเดีย โดยการจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้สอนจะต้องมีการออกแบบการ
เรียนโดยมีการวิเคราะห์ และก าหนดเนือ้หาสาระ แนวคิด วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้
จดัระบบระเบียบการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพมาก
ขึน้ (ทิศนา, 2561) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงจัดท าพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั ส่งเสริมการ
ท างานเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างการลงมือปฏิบตัิ
จาก สถานการณ์จริง นักเรียนสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานที่ร่วมกันจัดทาขึน้ ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เกิดผลงานสร้างสรรค์   
 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั  
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
 4. เพื่อประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกบัรูปแบบ
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเค
ชนั 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พฒันาขึน้มีค่าตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ท่ีพฒันาขึน้ 
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้อยู่ในระดบัดี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ห้อง 7 ถึง 12 จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวน 240 
คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนราชวินิต มธัยม   
 2.  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 จ านวน 1 ห้อง 39 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาเทคโนโลยี 3 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากเป็น
ห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเรียน 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตวัแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั 

 
ผู้ เรียนมีคะแนนด้าน 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ต ่ากว่าเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพ 

ของบทเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน 

ผลงานสร้างสรรค ์

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกบั 
รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

เพื่อสง่เสริมผลงานสร้างสรรค์  
รายวิชาเทคโนโลยี 3  

เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั 
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 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พฒันาขึน้ 3) ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ 
ด้านเนือ้หา 
 เนือ้หาที่ผู้ วิจัยน ามาใช้ส าหรับการท าวิจัยในครัง้นี ้คือ เนือ้หาในรายวิชาเทคโนโลยี 3    รหัสวิชา ว
23105 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั มีดงัต่อไปนี ้  
   1)  ขัน้ตอนการพฒันาแอปพลิเคชนั  
  2)  สร้างโปรเจ็คแอปพลิเคชนัด้วยโปรแกรม Kodular  
  3)  สร้างแอปพลิเคชนั “Hello Kodular”  
  4)  สร้างแอปพลิเคชนั “Learning App”  
  5)  สร้างแอปพลิเคชนั “BMI Calculator”  
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวจิยั  โดยใช้ขัน้ตอนตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) หรือ ADDIE  Model 
ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน  คือ  1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพฒันา  4) การทดลองใช้  และ 5) การ
ประเมินผล  (มนต์ชยั เทียนทอง, 2554)   
 1. ขัน้วิเคราะห์ (Analysis)  
  1.1 เร่ิมต้นจากการศกึษาข้อมลูต่าง ๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์เนือ้หา แล้วน ามาประกอบการก าหนดสมรรถนะที่ต้องการเพื่อน าไปวิเคราะห์งาน ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  วิเคราะห์งาน รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั 
ล าดบั สมรรถนะท่ีต้องการ งาน 
1 การพฒันาแอปพลิเคชนั  อธิบายขัน้ตอนการพฒันาแอปพลิเคชนั 

  สร้างโปรเจ็คแอปพลิเคชนัด้วยโปรแกรม Kodular 
  สร้างแอปพลิเคชนั “Hello  Kodular” 
  สร้างแอปพลิเคชนั “Learning App” 
  สร้างแอปพลิเคชนั “BMI Calculator” 
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หลังจากวิเคราะห์งานแล้วน าไปวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้แก่ ภาคทฤษฎีจ านวน 23 
วตัถปุระสงค์ และภาคปฏิบตัิจ านวน 4 งาน จากนัน้วิเคราะห์ผู้ เรียน และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุน
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน และวิธีการจดัการเรียนการสอน  
  1.2  วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ภาคทฤษฎีจ านวน 23 ข้อ ที่วิเคราะห์มาสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยสร้างแบบทดสอบ
วตัถุประสงค์ละ 3 ข้อ รวมทัง้หมด 69 ข้อ แล้วน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องด้านเนือ้หา 
(IOC) มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้วน าไปแบบทดสอบทดลอง (Try Out) กับผู้ เรียนที่เคย
เรียนเร่ืองนีม้าแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ประกอบด้วย ค่าความ
ยากง่าย (Difficulty) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80  และอ านาจจ าแนก (Discrimination) พบว่ามีค่าตัง้แต่ 
0.20 ขึน้ไป แล้วน าแบบทดสอบไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตรของ KR-20 พบว่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ คือ 0.95  ซึง่มีความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงูมาก จึงสามารถที่จะน าแบบทดสอบไปใช้งานได้ 
 2. ขัน้ออกแบบ เป็นขัน้ตอนในการออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้
  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ออกแบบหน้าจอของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ ออกแบบบทด าเนินเร่ือง (Story Board) และออกแบบใบประเมินผลต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาเคร่ืองมือ 
 3. ขัน้พฒันา เป็นขัน้ตอนในการพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้
  3.1 พฒันาเอกสารที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยการจดัท าเอกสารประกอบการเรียน 
โดยให้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ ซึง่รายละเอียดดงันี ้ 
   3.1.1   แผนการจดัการเรียนรู้ จดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอนได้ด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการจดักาเรียนการสอนประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 แผนการจดัการเรียนการสอนเนือ้หาการพฒันาแอปพลิเคชนั ทัง้ 5 หน่วยการเรียนรู้ และส่วนที่ 2 การ
พฒันาโครงงาน มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 6 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้คดัเลือกหวัข้อโครงงาน 2) ขัน้ศึกษาค้น
เอกสาร 3) ขัน้เสนอเค้าโครงของโครงงาน 4) การพฒันาโครงาน 5) การเขียนรายงาน และ 6) การน าเสนอและ
เผยแพร่ข้อมลู 
   3.1.2 ใบเนือ้หา สร้างให้มีเนือ้หาสาระแต่ละเร่ืองสอดคล้องกับบทเรียน และ
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม ส าหรับให้ผู้ เรียนทบทวนหรือศกึษาเพิ่มเติม 
   3.1.3 ใบสั่งงาน ใช้ส าหรับวัดทักษะทางด้านปฏิบัติหลังจากที่ผู้ เรียนได้ศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทัง้ทฤษฎีและปฏิบตัิ เพื่อใช้ส าหรับฝึกผู้ เรียนทกัษะตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ 
   3.1.4 ใบแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใช้ส าหรับวดัผลการปฏิบตัิงาน โดยก าหนด
คุณลักษณะบ่งชีคุ้ณภาพของผลงานด้วยการประเมินผลแบบรูบิค 4 ระดับ (ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง) โดย
ประเด็นการประเมินตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
   3.1.5 ใบประเมินผลงานสร้างสรรค์ ใช้ส าหรับประเมินหลังจากเรียนด้วยรูปแบบ
โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 3 ด้าน อ้างอิงมาจากแบบประเมิน ผลงานสร้างสรรค์ของ   ศิริพล แสนบุญส่ง 
(2560) มาปรับประยกุต์เหมาะสมกบัเนือ้หา 
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 ด้านที่ 1 นวภาพ  เป็นการพิจารณากระบวนการใหม่ วิธีการใหม่ 
 ด้านที่ 2 การแก้ปัญหา เป็นการพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหา ตามสถานการณ์ 

ด้านที่ 3 การต่อเติมเสริมแต่งและการสังเคราะห์  เป็นการพิจารณาจากความสมบูรณ์ความประณีต
สวยงามของผลงาน    
  3.2 พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรมออกแบบหน้าเว็บเพจ  ซึง่ในบทเรียน
ประกอบไปด้วย 1) คู่มือการใช้บทเรียน 2) วตัถปุระสงค์ของบทเรียน 3) แบบทดสอบก่อนเรียน 3) เนือ้หาบทเรียน
การพฒันาแอปพลิเคชนั 5 หน่วย ซึ่งมีส่ือวิดีโอโมชนักราฟิก และ วิดีโอสาธิตประกอบบทเรียน ใบเนือ้หา ใบสัง่
งาน แบบทดสอบท้ายหน่วยเเรียน 4) การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 6 ขัน้ตอน 5) แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
 โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พฒันาขึน้นีผ่้านการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทัง้ด้านเนือ้หา 
และด้านเทคนิค ตามวิธีการของ Likert 5 ระดบั เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และท าการปรับปรุงก่อน
น าไปใช้ 
 4. ขัน้ทดลองใช้ เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการวิจัยนีเ้ป็นวิจัยเชิง
ทดลอง ตามรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดก่อนหลัง (One Group Pretest Posttest Design) โดยมี
วิธีการดงันี ้
  4.1  ปฐมนิเทศผู้ เรียน และแนะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมและ
รับทราบวิธีการจดัการเรียนการสอน  
  4.2  ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อน าคะแนนไปแบ่งกลุ่มผู้ เรียนและก าหนดบทบาท
หน้าที่รับชอบภายในกลุ่ม 
  4.3  ด าเนินการจดัการเรียนการสอน จ านวน 18 ชัว่โมง ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่
เว็บไซต์ https://s6202042846039.wixsite.com/mysite โดยผู้ เรียนศึกษาเนือ้หาจ านวน   5 หน่วย แล้วท า
แบบทดสอบท้ายบทเรียน และ ใบสั่งงาน ส าหรับฝึกปฏิบัติ และศึกษาการพัฒนาโครงงาน  โดยครูจัด
สภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมต่อการผลงานสร้างสรรค์  
  4.4 ประเมินผลงานสร้างสรรค์ และ ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 5.  ขัน้ประเมินผล เป็นการรวบรวมคะแนนและผลการประเมินจากการด าเนินการ ทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่างตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พฒันาขึน้และน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 

ผลการของการวิจัย  
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งผลการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ประเมิน 2 ด้าน คือ 1) ด้านเนือ้หามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 แสดงว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ด้านเนือ้หามีคุณภาพระดับ มาก  และ 2) ด้านเทคนิคผลการประเมินด้าน
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เทคนิคมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ด้านเทคนิคมีคุณภาพระดบั 
มากที่สดุ ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ด้านเนือ้หาและด้านเทคนิค 

รายการประเมิน �̅� S.D ระดบั 
1. ด้านเนือ้หา    
 1.1 ด้านเนือ้หา 4.57 0.25 มากที่สดุ 
 1.2 ด้านใบงานและการปฏิบตัิ 4.53 0.35 มากที่สดุ 
 1.3 ด้านของการประเมินผล 4.33 0.23 มาก 
 1.4  การจดัการบทเรียน (การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน) 

4.33 0.29 มาก 

ภาพรวมด้านเนือ้หา 4.44 0.28 มาก 
2. ด้านเทคนิค    
 2.1 ด้านการออกแบบ 4.52 0.16 มากที่สดุ 
 2.2 ด้านการเข้าใช้งานบทเรียน 4.60 0.35 มากที่สดุ 

ภาพรวมด้านเทคนคิ 4.56 0.26 มากที่สดุ 
 
 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพัฒนาแอปพลิเคชัน มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.25/88.07 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

รายการคะแนน จ านวนผู้เรียน คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหวา่งเรียน (E1) 39 63 54.08 84.25 
คะแนนหลงัเรียน (E2) 39 23 20.26 88.07 

 
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันา
แอปพลิเคชัน พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนสอบทัง้สองครัง้ ด้วยการทดสอบสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทัง้สองครัง้ด้วยการทดสอบ
สถิติค่าที (t-dependent) สถิติทดสอบ t-test เท่ากับ 32.46 และจากการเปิดตารางค่า t ที่ df = 38 มีค่า 1.68 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 จึงสรุปได้ว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนและก่อนเรียน 

แบบทดสอบ 
จ านวน
ผู้ เรียน 

รวมคะแนน x̅ S.D t คะแนน t ตาราง 

ก่อนเรียน (23 คะแนน) 39 334 8.56 2.02 
32.46 1.68 

หลงัเรียน (23 คะแนน) 39 23 20.26 1.14 
  

4. ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ร่วมกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันา
แอปพลิเคชนั ด้วยการประเมินผลงานสร้างสรรค์ 3 ด้าน พบว่าผลงานมีคณุภาพการสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ 0.69 และเมื่อ
พิจารณาคณุภาพเป็นรายด้านโดยพิจารณาจากล าดบัของค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการต่อเติมเสริม
แต่งและการสงัเคราะห์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 ด้านการแก้ปัญหา      มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 และด้านนวภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 ตามล าดบั ตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 :ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค ์

รายการประเมิน x̅ S.D 
ระดบัความคดิ
สร้างสรรค์ 

1.  ด้านนวภาพ 3.88 0.68 ดี 
2.  ด้านการแก้ปัญหา 3.92 0.72 ดี 
3.  ด้านการต่อเติมเสริมแต่งและการสงัเคราะห์ 4.03 0.69 ดี 
คณุภาพผลงานสร้างสรรค์ในภาพรวม 3.95 0.69 ดี 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พฒันา มีผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย 4.50 มีคุณภาพอยู่
ในระดบั มาก  
 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พัฒนาขึน้ (E1/E2) 84.25/88.07 ซึ่งสงู
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ท่ีพัฒนาขึน้ พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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 4.  ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พฒันาขึน้ พบว่า ผลงานสร้างสรรค์
ทัง้ 3 ด้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 แสดงว่ามีคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 1. ผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่พฒันา มีผลการประเมินบทเรียน 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
เนือ้หา  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก เนื่องจากผู้ วิจัยได้สร้างเนือ้หาให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องและครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์  เนือ้หา กิจกรรมและแบบฝึกปฏิบตัิ แบบทดสอบและการประเมินผล 
และ การจัดการบทเรียน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญ น าไปปรับปรุงแก้ไข และ 2) 
ด้านเทคนิค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 มีคณุภาพอยใูนระดบั มากที่สดุ ทีใ่ช้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดบัสากลมาเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดย
บทเรียนมีค าแนะน าในการใช้บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน การน าเสนอเนือ้หาเรียงล าดบัชดัเจน 
และการจัดวางออกแบบหน้าจอบทเรียนที่มีปริมาณเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและค าแนะน าจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข  สอดคล้องกับวิจยั สุธิดา (2562) เร่ือง  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ในเขตอ าเภอจอมบึง จงัหวดั
ราชบุรี พบว่า ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้ เชี่ยวชาญ (ด้านเนือ้หามีคณุภาพ
อยู่ในระดบั ดีมาก และ      ด้านเทคนิคมีคณุภาพอยู่ในระดบั ดีมาก) 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.25/88.07  ซึ่งสงูกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80 โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาบทเรียนตาม
กระบวนการ ADDIE Model  5 ขัน้ตอน โดยมีผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ค าแนะและปรับปรุง แล้วจึงน าไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้  ส่งผลให้ผลการหา
ประสิทธิภาพของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์สงูกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจยัของชตุิมา 
ลัดนอก (2562) เร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เร่ือง การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนออนไลน์ที่
พฒันาขึน้ตามกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนด้วย ADDIE Model มีประสิทธิภาพของบทเรียนสงูกว่า
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
 2. ด้านการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่พฒันาขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้วิจยัได้วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ
ผู้ เชี่ยวชาญ โดยจดัรูปแบบการศกึษาเนือ้หาทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการสอนด้วยวิดีโอโมชันกราฟิกส าหรับน าเสนอเนือ้หาภาคทฤษฎี และวิดีโอ
สาธิตส าหรับน าเสนอเนือ้หาภาคปฏิบตัิ ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิจากใบสัง่งานที่ก าหนด แล้วประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามจริง และจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน โดยหน้าที่ของผู้สอนจดัสภาพแวดล้อม
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ทางการเรียนที่สนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และเสริมแรง ผู้ เรียนสามารถกลบัมา
ทบทวนความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตามความพร้อมของผู้ เรียน ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบันิยามของถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) กล่าวว่าการจดับทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเร่ืองข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะใช้
คณุสมบตัิและทรัพยากรของ เวิลด์ไวด์เว็บ ในการจดัสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 3. ด้านการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึน้ พบว่า ผลงานของ
ผู้ เรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.95 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ วิจัยเร่ิมต้น
การศกึษากิจกรรมที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์จนน าไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น จนเกิดผลงานสร้างสรรค์ นัน่คือ
การให้ความส าคญักับการสร้างผลงานที่เกิดจากการสนใจของผู้ เรียนที่เลือกอย่างอิสระ และส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สร้างผลงานสร้างสรรค์ให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ Torrance (1963 อ้างถึงใน อารี, 2547) ท่ีกล่าว
เก่ียวกับการส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ว่า กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและ
เตรียมการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องผู้ เรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจเปล่ียนบทบาทเป็น        
ผู้ชีแ้นะ กระตุ้นความคิด ลดการอธิบายและการบรรยายลงบ้าง แต่เพิ่มการให้นกัเรียนมีส่วนริเร่ิมกิจกรรมด้วย
ตนเองมากขึน้ และสอคล้องกบัวิจยั ศิริพล แสนบญุส่ง (2560) ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอบแบบโครงงาน
เป็นฐานผ่านส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติง เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นฐานผ่านส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติง มีคุณภาพผลงานสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดบัดีมาก และสอดคล้องกับวิจยัค าสิง (2562) ได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ส าหรับหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สปป.ลาว พบว่า นกัเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมี
คณุภาพผลงานสร้างสรรค์อยู่ในระดบัดี 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครัง้นี ้
 1. ส่ือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั  มีเนือ้หาในภาคปฏิบตัิ ควรเพิ่ม
วิธีการวดัผลของแบบทดสอบให้มีความหลากหลาย น่าสนใจและกระตุ้นผู้ เรียนมากขึน้ 
 2. ส่ือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาเทคโนโลยี 3 เร่ือง การพฒันาแอปพลิเคชนั มีเนือ้หาในภาคปฏิบตัิ ควรจดัท า
ส่ือวิดีโอสาธิตแสดงล าดบัขัน้ตอนให้ชดัเจน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบตัิตามได้ง่าย 
 3. ควรเพิ่มเนือ้หาในภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึน้ 
 4. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้เข้าใจในบทเรียนอย่างเต็มที่ 
เนื่องการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวดัระดบัความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนก่อนเรียน เพื่อน าผลที่ได้ไปประกอบการจดักลุ่ม
ผู้ เรียน เพื่อให้คละระดบัความคิดสร้างสรรค์ เพราะแม้ว่ามีความสามารถในการใช้โปรแกรมพฒันาแอปพลิเคชนั 
หากมีระดบัความคิดสร้างสรรค์ก็ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ 
 2. ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ ไปใช้กับ
เนือ้หาและผู้ เรียนกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องมีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ หรือ
สร้างนวตักรรม 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความเป็นฉนวนกันความร้อนของอิฐบล็อกและปนูฉาบที่ผสมอีพีเอ
สโฟมที่ใช้แล้วโดยเป็นความสามารถการกนัความร้อนของอิฐบล็อกและปนูฉาบผนงัที่ถ่ายเทเข้าสู่ภายอาคาร ความ
นิยมการใช้อีพีเอสโฟมส าหรับบรรจภุณัฑ์ในปัจจบุนัส่งผลต่อขยะที่มาจากโฟมและโฟมยงัมีอายใุนการย่อยสลายทีใ่ช้
เวลานาน ดงันัน้การวิจยันีจ้ึงได้น าอีพีเอสโฟมมาทดลองผสมในอิฐบล็อกและปนูฉาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกัน
ความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร การทดลองในงานวิจยันีไ้ด้แบ่งตวัอย่างการทดสอบออกเป็น 3 ตวัอย่าง คือ ตวัอย่าง
อิฐบล็อกธรรมดา ตวัอย่างอิฐบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมในช่องว่างของอิฐบล็อกและตวัอย่างปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟม 
การเก็บข้อมลูอุณหภูมิที่เกิดขึน้ในห้องตวัอย่างจ าลองทัง้ 3 ตวัอย่างโดยใช้เคร่ืองเก็บข้อมลูอตัโนมตัิ ผลการทดลอง
พบว่า ปนูฉาบท่ีผสมอีพีเอสโฟมสามารถลดอณุหภมูิภายในห้องทดสอบจ าลองได้สงูสดุประมาณ 9.6 องศาเซลเซียส 
อิฐบล็อกที่ผสมอีพีเอสโฟมในช่องว่างตรงกลางสามารถลดอุณหภมูิภายในห้องทดสอบจ าลองได้สงูสดุประมาณ 8.3 
องศาเซลเซียส และอิฐบล็อกแบบปกติทั่วไปสามารถลดอุณหภูมิภายในห้องทดสอบจ าลองได้สูงสุดประมาณ 6.7 
องศาเซลเซียส การน าอีพีเอสโฟมผสมในปนูฉาบมีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกนัความร้อนท่ีดีที่สดุและอิฐบล็อก
ที่ใส่อีพีเอสโฟมในช่องว่างตรงกลางยงัมีประสิทธิภาพกันความร้อนที่ดีกว่าอิฐบล็อกแบบปกติทัว่ไป การผสมอีพีเอ
สโฟมในอิฐบล็อกและปนูฉาบส าหรับก่อสร้างอาคารทัว่ไปจะช่วยลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น   การช่วยก าจดัขยะอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้วโดยช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากขัน้ตอนการก าจดัขยะอี
พีเอสโฟม 

 
ค าส าคัญ : อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว; ปนูฉาบผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว; อีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว 
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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  
 

บทน า 
 การก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัแนวประหยดัพลงังานเป็นท่ีได้รับความนิยมในปัจจบุนั กลุ่มที่พกัอาศยัถือ
ว่าเป็นกลุ่มบริโภคพลงังานอนัดบัต้นของประเทศ การเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างที่ช่วยประหยดัการพลงังานภายในอาคาร
โดยเฉพาะวสัดกุ่อผนงัจะสามารถลดต้นทนุการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศได้ อิฐบล็อกและปนูฉาบผนงัเป็นวสัดุ
ส าคญัส าหรับก่อสร้างผนงัอาคารที่ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร ความสามารถในการกันความร้อนหรือ
ความเป็นฉนวนกันความร้อนของอิฐบล็อกและปนูฉาบจะช่วยลดความร้อนภายในอาคารและส่งผลต่อการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า อีพีเอสโฟม หรือ EXPANDABLE POLYSTYRENE เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่งที่เกิดจากผล
พลอยได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมและความนิยมใช้อีพีเอสโฟมส าหรับบรรจุภณัฑ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหา
การก าจัดอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้วสร้างมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและการย่อยสลายของอีพีเอสโฟมมีระยะเวลายาวนาน  
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ดงันัน้การเลือกวิธีก าจดัอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้วที่เหมาะสมโดยไม่ส่งผลต่อการท าลายสิ่งแวดล้อมจะช่วยแก้ปัญหาโลก
ร้อน งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับวสัดุก่อสร้างอาคารเพื่อการประหยดัพลงังานและการน าวสัดุเหลือใช้มาพฒันาเพื่อการ
ประหยัดพลังงานในงานก่อสร้าง การศึกษาอิฐมวลเบาที่มี รูกลวงเพื่อการลดความร้อนถ่ายเทเข้าสู่อาคาร 
(Ratanachotinun & Pairojn, 2020) เป็นการวิจยัอิฐมวลเบาที่มีการเจาะรูกลมกลวงบริเวณกึ่งกลางอิฐเพื่อช่วยเพิ่ม
ความเป็นฉนวนกนัความร้อนส่งผลให้เกิดการประหยดัพลงังานภายในอาคารท่ีพกัอาศยั การศกึษาคอมโพสิตซีเมนต์
และคอนกรีต ผลของพารามิเตอร์การบ่มต่อการบ่ม CO2 ของบล็อกคอนกรีตที่มีมวลรวมรีไซเคิลรวดเร็ว (Zhan et al., 
2016) ท าการศึกษาบล็อกคอนกรีตที่มีมวลรวมรีไซเคิลส าหรับงานก่อสร้าง การศึกษาวิศวกรรมความร้อนประยุกต์ 
การประเมินทางความร้อนและเศรษฐกิจของวสัดทุี่น ามาใช้ใหม่ส าหรับการสร้างขอบอาคารบนพืน้ฐานของขยะสิง่ทอ 
(Kheir et al., 2019) ท าการพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนใหม่ที่ท าจากเศษส่ิงทอที่ท าจากอะคริลิกและขนสัตว์
วิธีการเจาะเข็ม การศึกษาสมบัติเชิงกลความทนทานและการประเมินวฏัจกัรชีวิตของบล็อคอาคารคอนกรีตที่รวม
มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล (Tu et al., 2018) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล (RCAs) เพื่อ
ผลิตคอนกรีตส าหรับงานการก่อสร้างอาคาร การวิเคราะห์วัสดุก่อสร้างและอาคารการวิจัยเชิงทดลองของบล็อก
คอนกรีตปพูืน้ด้วยอิฐบดและกระเบือ้งรวม (Bjegovic et al., 2015) ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างแผ่นพืน้คอนกรีต
ส าเร็จรูปด้วยวัสดุทดแทนธรรมชาติมากกว่า 50% ด้วยวัสดุรีไซเคิลที่ท าจากดินเหนียวและกระเบือ้งหลังคา   
การศึกษาพลังงานทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใหม่เป็นฉนวนกันความร้อนส าหรับตัวเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับใช้ก่อสร้างอาคาร (Bechki et al., 2019)  การศึกษาประสิทธิภาพความร้อนในระยะยาวของแผง
ฉนวนกันความร้อนสุญญากาศที่ติดตัง้ในการสร้างฉนวนกันความร้อน (Batard et al., 2018)  การศึกษาการรีไซเคิล
ของเสียส าหรับการใช้งานที่มีมูลค่าเพิ่มในบล็อกคอนกรีต (Ling et al., 2018) การใช้ของเสียประเภทต่างๆ เช่น 
คอนกรีตรีไซเคิล อิฐบด อิฐโซดาไลม์ แก้วหลอด แก้วคาโทเดอเรย์ ยางครัม เศษเซรามิกและกระเบือ้งเป็นต้น มาเพิ่ม
ความเป็นฉนวนกนัความร้อนของบลอ็กคอนกรีต  จากงานวิจยัที่ผ่านมายงัไม่มีการศกึษาอิฐบล็อกและปนูฉาบท่ีผสม
อีพีเอสโฟมที่แล้วเพื่อความสามารถป้องกนัความร้อนถ่ายเข้าสู่ภายในอาคารที่พกัอาศยัและเป็นการก าจดัขยะอีพีเอ
สโฟมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี  ้งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
ความเป็นฉนวนกนัความร้อนของอิฐบล็อคโดยผสมอีพีเอสโฟมใช้แล้วและปนูฉาบโดยผสมอีพีเอสโฟมใช้แล้ว 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การสร้างตวัอย่างอิฐบล็อกและปนูฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้วเพื่อทดสอบความสามารถป้องกันความ

ร้อนถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารโดยมีห้องจ าลองตวัอย่างทัง้หมด 3 ห้องตวัอย่างเพื่อเปรียบเทียบการป้องกนัความร้อน
ระหว่างอิฐบล็อกแบบปกติ อิฐบล็อกที่ผสมอีพีเอสโฟมและปูนฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟม  การออกแบบและทดสอบ
ส่วนผสมปนูฉาบกบัอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้วให้มีความเหมาะสมส าหรับการใช้งานจริง ดงัแสดงตวัอย่างในภาพท่ี 1-3 
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ภาพที่ 1 อีพเีอสโฟมที่ใช้แล้วและการย่อยให้ละเอยีด 

 
 

ภาพที่ 2 อฐิบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมในช่องวา่งตรงกลาง 
 

 
 

ภาพที่ 3 ปนูฉาบท่ีผสมอีพเีอสโฟม 
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การสร้างห้องตัวอย่างจ าลองโดยที่มีการก่ออิฐบล็อกและปูนฉาบตัวอย่างส าหรับการทดสอบได้อ้างอิง
งานวิจยัของ จรัล รัตนโชตินนัท์ และ พิธาน ไพโรจน์ (Ratanachotinun & Pairojn, 2020) ห้องตวัอย่างจ าลองมีขนาด 
1x1x1 เมตร ผนงัทัง้ 5 ด้านโดยรอบใช้วสัดุแผ่นซีเมนต์กรุด้วยฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนที่จะเข้ามา
ด้านข้างและไม่ให้มีผลกับข้อมลูที่ส ารวจ และผนงัด้านบนห้องตวัอย่างจ าลองจะเป็นผนงัตวัอย่างอิฐบล็อกและปูน
ฉาบท่ีผสมอีพีเอสโฟมซึง่จะรับแสงอาทิตย์โดยตรงตลอดระยะเวลาที่ส ารวจข้อมลู ห้องตวัอย่างจ าลองทัง้ 3 ห้องจะมี
ผนงัด้านบนท่ีก่อสร้างโดย ห้องตวัอย่างที่ 1 เป็นอิฐบล็อกและฉาบปนูแบบปกติ ห้องตวัอย่างที่ 2 เป็นอิฐบล็อกที่ใส่อี
พีเอสโฟมในช่องว่างพร้อมฉาบปูนแบบปกติ และห้องตวัอย่างที่ 3 เป็นอิฐบล็อกแบบปกติและฉาบปูนที่ผสมอีพีเอ
สโฟม ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
 

     
 

 
 

ภาพที่ 4 การสร้างห้องตวัอยา่งจ าลองส าหรับทดสอบอิฐบล็อกและปนูฉาบท่ีผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว 
 

การส ารวจข้อมูลอุณหภูมิที่เกิดขึน้กับห้องจ าลองตัวอย่างทัง้ 3 ห้องตัวอย่างจะส ารวจในสภาพอากาศ
เดียวกัน เวลาเดียวกันและสถานที่บริเวณเดียวกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โดยใช้เคร่ืองเก็บข้อมูล
อตัโนมตัิ (Data Logger) พร้อมติดตัง้สายวดัอุณหภูมิที่บริเวณผิวผนงัภายใน ผิวผนงัภายนอก อุณหภูมิภายในห้อง
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และความเข้มของแสงอาทิตย์ การส ารวจข้อมลูใช้ระยะเวลา 7 วันแบบต่อเนื่องเพื่อความน่าเชื่อถือของค่าเฉล่ียที่
วิเคราะห์ได้ ดงัแสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 การตดิตัง้เคร่ืองเก็บข้อมลูอตัโนมตัิ สายวดัอณุหภมูิและความเข้มของแสงอาทติย์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมลูอุณหภูมิที่ส ารวจได้จากห้องตวัอย่างจ าลองทัง้ 3 ห้องตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่ส ารวจใน

ระยะเวลา 7 วันแบบต่อเนื่องซึ่งมีค่าเท่ากับ10,080 ชั่วโมง การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในห้องตัวอย่างจ าลอง
ระหว่าง อิฐบล็อกแบบปกติ อิฐบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมและปนูฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ป้องกนัความร้อนของอิฐบล็อกที่ใส่อีพีเอสโฟมและปนูฉาบท่ีผสมอีพีเอสโฟม และสรุปผลการทดลอง 
 

ผลการทดลองและอภิปราย 
การทดสอบหาสัดส่วนผสมปูนฉาบกับอีพีเอสโฟมที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้จริง โดยก าหนดสัดส่วน

ทัง้หมด 4 ตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบสดัส่วนการผสมปนูฉาบกบัอีพีเอสโฟมส าหรับทดสอบการใช้งานจริง  
ปนูซีเมนต ์
(กรัม) 

น า้ 
(กรัม) 

ทราย 
(กรัม) 

อีพีเอสโฟม(กรัม) 

ตวัอยา่งที่ 1 400 200 600 5 

ตวัอยา่งที่ 2 600 300 200 9.7 

ตวัอยา่งที่ 3 600 310 0 11 

ตวัอยา่งที่ 4 200 195 450 8 
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จากการทดลองพบว่า สัดส่วนตัวอย่างที่ 4 ที่มีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อน า้ต่อทรายต่ออีพีเอสโฟม คือ 1ต่อ 
0.975 ต่อ 2.25 ต่อ 0.04 โดยน า้หนกัมีความเหมาะสมและประหยดัต้นทุนที่สดุ และสะดวกต่อการท างานมากกว่า
ตวัอย่างที่ 1 2 และ 3 เนื่องจากตวัอย่างที่ 1 พบว่าปริมาณปนูซีเมนต์ที่ใช้ผสมจะมากกว่าสดัส่วนผสมการฉาบแบบ
ปกติ จากสดัส่วนปนูซีเมนต์จาก 1 ส่วนเป็น 2 ส่วน ซึ่งจึงเห็นได้ชดัเจนว่ามีต้นทุนเพิ่มขึน้มาเท่าตวั และตวัอย่างที่ 2 
นัน้ สดัส่วนก็จะเห็นได้ว่า ปนูซีเมนต์มีการเพิ่มขึน้มาอีก 1 ส่วน แต่ข้อดีนัน้สามารถลดปริมาณทรายลงได้ จากนัน้ใช้อี
พีเอสโฟมแทนที่ปริมาณทรายที่ลดลง และตวัอย่างที่ 3 ได้ลดปริมาณทรายเป็นศูนย์และเพิ่มอีพีเอสโฟมมากขึน้ แต่
ส่ิงที่พบคือสัดส่วนปูนซีเมนต์ที่ใส่ลงไป 1 ส่วนนัน้จะไม่สามารถจับตัวเนือ้ปูนฉาบได้ จึงต้องใส่ปริมาณปูนซีเมนต์
เพิ่มขึน้ ดังนัน้สัดส่วนของปูนนัน้เพิ่มมากขึน้นี ้ เนือ้ปูนฉาบจึงสามารถฉาบติดใช้งานได้จริง แต่มีข้อเสียที่ยังไม่
สามารถขดัให้ผิดเรียบได้เนื่องจากอีพีเอสโฟมหลดุออกจากผิวได้เพราะโฟมมีขนาดใหญ่ไม่ละเอียดดงันัน้จึงน าอีพีเอ
สโฟมมาร่อนผ่านตระแกรงมาตรฐานเบอร์ 16 เพื่อให้ได้อีพีเอสโฟมที่มีมวลละเอียดขึน้เพื่อสามารถน าไปฉาบได้  และ
ตัวอย่างที่ 4 จึงน าอีพีเอสโฟมที่ร่อนแล้วมาผสมและลดปริมาณอีพีเอสโฟมลงและก าหนดสัดส่วน คือ ปูน 1 ส่วน 
ทราย 2.25 ส่วน น า้ 0.975 ส่วน เมื่อผสมเนือ้ปนูฉาบก็ 
สามารถที่จะใช้งานได้จริง ข้อควรระวงัขณะใส่อีพีเอสโฟมในการผสมปนูฉาบควรค่อย ๆ ไล่อตัราส่วนอีพีเอสโฟมจาก
น้อยไปมากเพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะของปนูฉาบท่ีดีมากขึน้  

       
 

ภาพที่ 6 ตวัอยา่งลกัษณะปนูฉาบผสมอีพีเอสโฟมที่สร้างขึน้ในงานวิจยั 

 
 การเปรียบเทียบความสามารถกันความร้อนของอิฐบล็อกและปนูฉาบที่ผสมอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้ว จากผล
การทดลอง สามารถแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เกิดขึน้กับห้องตัวอย่างจ าลองและค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์ ดงัแสดงในภาพที ่7-11 และตารางที ่2 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทยีบอณุหภมูิห้องตวัอย่าง โดยอิฐบล็อกแบบปกติกบัปนูฉาบแบบปกต ิ

 
ภาพที่ 8 เปรียบเทยีบอณุหภมูิห้องตวัอย่าง โดยอิฐบล็อกผสมอีพเีอสโฟมกบัปนูฉาบแบบปกต ิ

 

 
ภาพที่ 9 เปรียบเทยีบอณุหภมูิห้องตวัอย่าง โดยอิฐบล็อกแบบปกติกบัปนูฉาบผสมอีพีเอสโฟม 
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ภาพที่ 10  ค่าความเข้มแสงอาทติย์ตลอดระยะเวลาที่ส ารวจข้อมลู 

 

 
ภาพที่ 11 เปรียบเทียบความแตกต่างของอณุหภมูิภายในกบัภายนอกห้องตวัอยา่งทัง้ 3 ห้องตวัอย่าง 

 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบค่าความแตกต่างอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้องตัวอย่างสูงสุดและเฉล่ียของ 3 ห้อง

ตวัอย่าง  
อิฐบล็อก 
แบบปกต ิ

อิฐบล็อกผสม 
อีพีเอสโฟม 

ปนูฉาบผสม 
อีพีเอสโฟม 

ค่าเฉล่ีย(องศาเซลเซียส) 1.77 1.93 2.28 

ค่าสงูสดุ(องศาเซลเซียส) 6.70 8.30 9.60 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมลูอุณหภูมิที่เกิดภายในห้องตวัอย่าง พบว่า ห้องตวัอย่างที่ใช้อิฐบล็อกแบบปกติและ
ปนูฉาบแบบปกติ มีอณุหภมูิภายในห้องตวัอย่างตลอดระยะเวลาการส ารวจข้อมลูสงูที่สดุ รองลงมา คือ ห้องตวัอย่าง
ที่ใช้อิฐบล็อกที่ผสมอีพีเอสโฟมกบัปนูฉาบแบบปกติ และห้องตวัอย่างที่ใช้อิฐบล็อกแบบปกติกบัปนูฉาบท่ีผสมอีพีเอ
สโฟมมีอณุหภมูิภายในห้องตวัอย่างต ่าที่สดุ และเมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของอณุหภมูิภายในกับภายนอกห้อง
ตวัอย่างดงัแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ห้องตวัอย่างที่ใช้ปนูฉาบผสมอีพีเอสโฟมมีค่าความแตกต่างสงูสดุเท่ากับ 9.6 
องศาเซลเซียส และมีค่าเฉล่ียของค่าความแตกต่างเท่ากับ 2.28 องศาเซลเซียส นัน้แสดงให้เห็นว่าการผสมอีพีเอ
สโฟมในปนูฉาบสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องตวัอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สดุ และห้องตวัอย่างที่ใช้อิฐ
บล็อกผสมอีพีเอสโฟมมีค่าความแตกต่างสูงสุดเท่ากับ 8.30 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉล่ียของค่าความแตกต่าง
เท่ากับ 1.93 องศาเซลเซียส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดอณุหภูมิภายในห้องตวัอย่างได้ดีเช่นกนั เมื่อเปรียบเทียบทัง้  
2 ตวัอย่างกบัห้องตวัอย่างที่ใช้อิฐบล็อกแบบปกติก็แสดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกนัความ
ร้อนถ่ายเทเข้าสู่ภายในห้องตวัอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
สรุปผลการทดลองในงานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่าอีพีเอสโฟมมีประสิทธ์ิภาพท่ีสามารถน าไปใช้ในการท าเป็น

ฉนวนกันความร้อนโดยผสมกับอิฐบล็อกและปูนฉาบเพื่องานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่มี
แสงอาทิตย์ การเลือกใช้ปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟมจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานได้จริงและมีต้นทุนที่
เหมาะสม โดยสัดส่วนที่เหมาะกับปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟม คือ  1 ต่อ 0.975 ต่อ 2.25 ต่อ 0.04 โดยน า้หนัก ห้อง
ตัวอย่างจ าลองที่ใช้อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมและปูนฉาบผสมอีพีเอสโฟม มีอุณหภูมิภายในห้องตัวอย่างที่ต ่ากว่า
อุณหภูมิภายนอกห้องตวัอย่างและเมื่อเทียบกับห้องตัวอย่างที่ใช้อิฐบล็อกแบบปกติก็มีอุณหภูมิภายในห้องก็ยงัมี
ประสิทธิภาพที่ลดความร้อนภายในห้องที่ดีกว่า จากการวิเคราะห์ข้อมลูอุณหภูมิที่ส ารวจได้ตลอดระยะเวลา 7 วนั
แบบต่อเนื่องให้ผลที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ค่าความแตกต่างสูงสุดของอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้องตวัอย่าง
สงูสดุ คือ 9.6 องศาเซลเซียส 8.3 องศาเซลเซียส และ 6.70 องศาเซลเซียส โดยห้องตวัอย่างที่ใช้ปูนฉาบผสมอีพีเอ
สโฟม ห้องตัวอย่างที่ใช้อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมและห้องตวัอย่างที่ใช้อิฐบล็อกแบบปกติ ตามล าดบั ค่าเฉล่ียของ
ความแตกต่างของอณุหภูมิภายในกับภายนอกห้องตวัอย่างซึง่เป็นการประเมินภาพโดยรวมตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าที่
วิเคราะห์เท่ากบั 2.28 องศาเซลเซียส 1.93 องศาเซลเซียสและ 1.77 องศาเซลเซียส โดยห้องตวัอย่างที่ใช้ปนูฉาบผสม
อีพีเอสโฟม ห้องตัวอย่างที่ใช้อิฐบล็อกผสมอีพีเอสโฟมและห้องตัวอย่างที่ใช้อิฐบล็อกแบบปกติ ตามล าดับ  การ
เลือกใช้อีพีเอสโฟมผสมในอิฐบล็อกและปนูฉาบเพื่อก่อสร้างอาคารจะสามารถช่วยลดความร้อนท่ีถ่ายเทเข้าสู่ภายใน
อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและเป็นการช่วยก าจดัขยะอีพีเอสโฟมที่ใช้แล้วที่เป็น
วิธีการก าจดัที่ต้นทุนต ่าและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนาอิฐบล็อกและปนูฉาบในอนาคตสามารถต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อการผลิตวัสดุก่อสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ยัง
สามารถน าไปใช้ในชมุชนโดยคนในพืน้ท่ีชมุชนสามารถที่จะผลิตได้ด้วยตวัเอง 
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บทคดัย่อ    

 งานวิจยันีท้ าการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้ โดยกระบวนการหมกัแบบ
ไร้อากาศ ในถังหมกั ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง และศึกษาอตัราส่วนผสมระหว่างเปลือกกล้วยน า้ว้าและมูล
ววัที่ 1:1 2:1 และ 3:1 จะใช้เวลาในการหมกัระยะเวลา 15 วนั โดยท าการกวนหลงัจากเก็บผลการทดลองทกุวนั
ใช้เวลา 2 นาที จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผสมระหว่างเปลือกกล้วยน า้ว้าและมลูววัเหมาะสมในการหมัก
ก๊าซชีวภาพ และได้ปริมาณก๊าซชีวภาพสงูสดุ คือ อตัราส่วนที่ 3:1 ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 89.78 ลิตร มี
ปริมาณก๊าซ มีเทน เท่ากับ 15 (Lower Explosive limit, LEL) รองลงมาอตัราส่วนที่ 2:1 ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ 
เท่ากับ 62.80 ลิตร มีปริมาณก๊าซมีเทน เท่ากับ 12 LEL และอตัราส่วนที่ได้ก๊าซชีวภาพน้อยสุดคืออัตราส่วนที่ 
1:1 ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 49.55 ลิตร มีปริมาณก๊าซมีเทน เท่ากับ 8 LEL ตามล าดับ ปริมาตรก๊าซ
ชีวภาพสามารถเกิดขึน้ได้สูงสุดในช่วง 5 วนัแรกของการหมัก หลังจากนัน้จะลดลงตามระยะเวลา เมื่อท าการ
ทดสอบจุดไฟ จะเห็นเปลวไฟสีฟ้า ท าให้สามารถพฒันาต่อยอดโดยน าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชือ้เพลิงในการปิง้
กล้วย ท าให้ลดต้นทนุค่าเชือ้เพลิงได้ 
 
ค าส าคัญ:  ก๊าซชีวภาพ; เปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้ 
 

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 
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บทน า 
 พลงังานเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต ประชากรมีจ านวนมากขึน้ความต้องการพลงังานก็เพิ่มขึน้
ภาครัฐได้มีนโยบายในการลดการใช้พลงังานในทกุภาคส่วน เพื่อลดการพึ่งพาด้านพลงังานจากต่างประเทศ และ
สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะพลังงาน หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลงังานลม ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอล์ และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ส าหรับก๊าซชีวภาพามารถผลิตได้จากของเสียที่เป็น
อินทรีย์สารต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีนอกจากได้พลงังานมาใช้แล้วยงัเป็นการจดัการของเสีย เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ดงักล่าว 
 ธุรกิจการจ าหน่ายกล้วยปิง้ก าลงัเป็นที่นิยมในฤดหูนาวของจงัหวดัเชียงรายเพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวท า
ให้เกิดเปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้จ านวนมาก ส่งกล่ินเหม็น และสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการเพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และลดปัญหาของเสียที่เกิดขึน้ โดยน าเปลือกกล้วยน า้ว้ามา
ใช้ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการการผลิต  ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการเศษผลไม้ เศษผัก (Rene & 
Gunnar, 2007) และเปลือกสบัปะรด (ชลิตา แก้วบตุรดี, 2548) ร่วมกบัมลูววัมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพในถัง
ปฏิกรณ์แบบไม่ใช้อากาศ (ชินพงศ์ วงศ์ใน และ ภาวิณี ชยัประเสริฐ, 2549)  
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้ โดย
กระบวนการหมกัแบบไร้อากาศในถังหมกัขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง จากนัน้ท าการหมกั เปลือกกล้วยน า้ว้า
และมลูววั ในอตัราส่วนผสม 1:1 2:1 และ 3:1 โดยใช้เวลาในการหมกัระยะเวลา 15 วนั เพื่อหาความเป็นไปได้ใน
การน าก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้เพื่อน าไปใช้เป็นเชือ้เพลิง (อญัชณา อปุระกลู และจรัญ คนแรง
, 2559) ในการปิง้กล้วย  สามารถจดัการปัญหาการจดัการของเสีย และลดทนุต้นในการจ าหน่ายกล้วยปิง้ได้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

อุปกรณ์  
1. เคร่ืองวัดปริมาณก๊าซมีเทน  Triple Plus + ส าหรับการวัดก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ในหน่วย Lower Lower 
Explosive Limit (LEL)  ซึง่ LEL คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารไวไฟ (Flammable Gas or Material) หรือส่วนที่
เป็นไอระเหยขัน้ต ่าผสมอยู่ในอากาศ จนมีส่วนผสมที่เหมาะสมท าให้เกิดสภาพจุดติดไฟหรือระเบิดได้ 
(Explosive mixture)   หากมีปริมาณเปอร์เซน็ต์ของสารไวไฟหรือส่วนท่ีเป็นไอระเหยเจือปนในอากาศเข้มข้นหรือ
ปริมาณต ่ากว่าค่านี ้ก็จะไม่ก่อให้เกิดการจดุติดไฟหรือระเบิดส าหรับมีเทนในภาวะอณุหภมูิห้องปกติก๊าซมีเทนที
มี ส่วนผสมในอากาศ 5% โดยปริมาตร (Lower Explosive limit, LEL) ถึง 15% (Upper Explosive Limit, UEL) 
จะสามารถติดไฟและระเบิดได้ถ้ามีประกายไฟ 
2. ตลับเมตร ส าหรับวัดความสูงของถังเก็บก๊าซชีวภาพ เพื่อน าค่าความสูงของก๊าซที่เกิดขึน้มาค านวณหา
ปริมาณก๊าซชีวภาพ จากสมการ  
          (1) 
เมื่อ  V  คือ  ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ (m3)  
                 R คือ  รัศมีของถงัครอบลอย (m) 
       H   คือ  ความสงูของถงัเก็บก๊าซชีวภาพท่ีอยู่เหนือน า้ 
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3. เคร่ืองชัง่น า้หนกั ส าหรับการชัง่น า้หนกัของเปลือกกล้วย และมลูววั   
4. ชดุถงัหมกัก๊าซชีวภาพ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงชดุถงัหมกัก๊าซชวีภาพ 
  
จากภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของถงัหมกัก๊าซชีวภาพ ซึง่ประกอบด้วยดงันี ้
1) ถงัเก็บก๊าซชวีภาพ ขนาด 150 ลิตร จ านวน 1 ถงั 
2) ถงัหมกัก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถงั 
3) ตู้ควบคมุชดุมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับการกวนถงัหมกั  
4) มอเตอร์ 
5) ถงัเก็บน า้ จ านวน 1 ถงั 
6) ท่อเติมวตัถดุิบแบบวาล์วเปิด/ปิด 
7) เกจวดัแรงดนัก๊าซชวีภาพ 

 
วิธีการวจิัย 
1. ศกึษาทฤษฎีงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้ 
2. การสร้างชุดผลิตก๊าซชีวภาพจากส่ิงของเหลือทิง้จากการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้า โดยใช้ถัง
หมักขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง และถังเก็บแก๊สชีวภาพ ขนาด 150 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมติดตัง้มอเตอร์
ส าหรับการกวนในถงัหมกั 
3. ท าการทดลองการผลิตก๊าซชีวภาพจะเปลือกกล้วยน า้ว้า โดยชัง่น า้หนกัเปลือกกล้วยและมลูววั ตามอตัราส่วน
ที่หมกั 1:1, 2:1 และ3:1 จะใช้เวลาในการหมกัระยะเวลา 15 วนั ท าการกวนหลงัจากเก็บผลการทดลองทกุวนัใช้
เวลา 2 นาที งานวิจยัได้ท าการทดลองทัง้หมด 3 ซ า้ จ านวน 9 การทดลอง 
4. ท าการวดัความสงูของถงัเก็บก๊าซชีวภาพเพื่อค านวณปริมาณก๊าซชีวภาพ และวดัปริมาณก๊าซมีเทน 
5. ท าการทดสอบการจดุติดไฟของก๊าซชีวภาพ 
6. ท าการวิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลการศกึษาวิจยั 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 จากศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้า และการเปรียบเทียบผลการทดลองอัตราส่วน
การหมกัระหว่างเปลือกกล้วย และมลูววั ซึง่ผลการศกึษาสามารถแสดงดงัต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพ และปริมาณก๊าซมีเทนจากการหมกัเปลือกกล้วยน า้ว้า

และมลูววัที่อตัราส่วนต่าง ๆ 

วนั 
ปริมาณก๊าซชวีภาพ (ลิตร) ปริมาตรก๊าซมีเทน (LEL) 

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 

รวมทัง้หมด 49.55 62.80 89.78 - - - 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การเกิดปริมาณก๊าซชีวภาพในอัตราส่วน 3:1 มากที่สุด เท่ากับ  89.78 ลิตร 
รองลงมาอตัราส่วน 2:1 เท่ากบั 62.80 ลิตร และอตัราส่วน 1:1 เท่ากบั 49.55 ลิตร ตามล าดบั       
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ภาพที่ 2 แสดงปริมาณก๊าซชวีภาพท่ีเกดิขึน้ในแต่ละอตัราส่วน 

 
 จากภาพที่ 2 พบว่า แนวโน้มของปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จะเกิดขึน้มาก เมื่อใช้เปลือกกล้วยน า้ว้าใน
อตัราส่วนที่มากกว่ามลูววั  ดงันัน้ การหมกัก๊าซชีวภาพในระยะเวลา 15 วนั โดยการผสมเปลือกกล้วยน า้ว้าใน
อตัราส่วนท่ีมากกว่ามลูววั จะส่งผลให้เกิดปริมาตรก๊าซชีวภาพมากกวา่การหมกัเฉพาะมลูววั ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาเปลือกกล้วยเหลือทิง้ มาใช้เป็นเชือ้เพลิงก๊าซชีวภาพได้ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
 จากการศกึษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากสิ่งของเหลือทิง้จากการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยน า้ว้า 
โดยใช้ถังหมักขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง และถังเก็บแก๊สชีวภาพขนาด 150 ลิตร จ านวน 1 ถัง และท าการ
กวนวนัละ 1 ครัง้ประมาณ 2 นาที โดยศึกษาอตัราการหมกัของเปลือกกล้วยน า้ว้าร่วมกับมลูววัที่อตัราส่วน 1:1 
2:1 และ 3:1 พบว่า อัตราส่วนที่ เหมาะสมในการหมักก๊าซชีวภาพ และได้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุด คือ 
อัตราส่วนเปลือกกล้วยน า้ว้าต่อมูลวัวที่ 3:1 ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 89.78 ลิตร มีปริมาณก๊าซมีเทน 
เท่ากับ 15 LEL รองลงมาอตัราส่วนเปลือกกล้วยน า้ว้าต่อมลูววัที่ 2:1 ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ เท่ากบั 62.80 ลิตร 
มีปริมาณก๊าซ มีเทน เท่ากับ 12 LEL และอตัราส่วนที่ได้ก๊าซชีวภาพน้อยสดุคืออตัราส่วนเปลือกกล้วยน า้ ว้าต่อ
มลูววัที่ 1:1 ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ เท่ากบั 49.55 ลิตร มีปริมาณก๊าซ มีเทน เท่ากับ 8 LEL ตามล าดบั ปริมาณ
ก๊าซชีวภาพจะเกิดมากที่สุดในช่วง 5 วันแรกของการหมัก หลังจากนัน้จะลดลงตามระยะเวลาจนหมด ก๊าซ
ชีวภาพท่ีได้สามารถจดุไฟได้มีเปลวไฟสีฟ้า 
 จากการน าเปลือกกล้วยน า้ว้าเหลือทิง้จากการแปรรูปกล้วยน า้ว้าของผู้ประกอบการกล้วยปิง้ในจงัหวดั
เชียงราย มาหมกัร่วมกับมลูววั สามารถท าให้เกิดก๊าซชีวภาพได้ เนื่องจากมูลววัเป็นสารตัง้ต้นในการเกิดก๊าซ
ชีวภาพ ก๊าซมีเทนจะมีปริมาตรมากขึน้หลงัจากเกิดก๊าซประมาณ  5-10 วนั และหลงัจากนัน้จะค่อยๆลดลง ควร
ท าการเปล่ียนถ่ายวตัถุดิบทุก 10 วนั สามารถน าก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้เป็นเชือ้เพลิงในปิง้กล้วยได้ ท าให้ลดต้ม
ทนุการจ าหน่ายกล้วยปิง้ได้ 
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บทคดัย่อ    

งานวิจยันีเ้ป็นการจ าลองการอพยพหนีไฟในอาคารผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ด้วยโปรแกรม Pathfinder มี
จ านวนผู้ใช้อาคารทัง้หมดจ านวน 1,304 คน แบ่งเป็นเพศชายคิดเป็นค่าร้อยละ 84.74 เปอร์เซ็นต์ และเพศหญิง
คิดเป็นค่าร้อยละ 15.26 เปอร์เซ็นต์ มีประตูทางออกหลักทัง้หมดจ านวน 12 ประตู การตัง้ค่าโปรแกรม 
Pathfinder จะใช้พารามิเตอร์ของพฤติกรรมเป็นแบบโหมด Steering ในทกุกรณีศึกษา จากนัน้ได้ก าหนดให้ผู้ใช้
อาคารอพยพไปยังจุดรวมพลของบริษัท ซึ่งมีอยู่  1 จุด โดยการจ าลองสถานการณ์มีทัง้หมด 3 กรณี ดังนี ้
กรณีศึกษาที่ 1 จ าลองให้เกิดเพลิงไหม้เคร่ืองจักรบริเวณ Line Spot yaris/camry ผู้ ใช้อาคารอพยพออกจาก
อาคารพร้อมกัน และประตทูางออกภายในอาคารสามารถใช้งานได้ปกติ กรณีศกึษาที่ 2 จ าลองให้เกิดเพลิงไหม้
สารเคมีในห้อง Chemical room ผู้ ใช้อาคารอพยพออกจากอาคารพร้อมกัน และประตูทางออกภายในอาคาร
ประตทูี่ 12 ไม่สามารถใช้งานได้ และกรณีศึกษาที่ 3 จ าลองให้เกิดเพลิงไหม้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรภายในห้อง MDB 
2 และประตทูางออกภายในอาคารประตทูี่ 10 ไม่สามารถใช้งานได้ ผลการจ าลองพบว่า กรณีที่ 1 ใช้เวลา 289.7 
วินาที กรณีที่ 2 ใช้เวลา 327.7 วินาที และกรณีที่ 3 ใช้เวลา 301.3 วินาที ในกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ใช้ระยะเวลา
เกิน 300 วินาที ไม่สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ ก าหนดจุดรวมพล
เพิ่มอีก 1 จุด บริเวณลานถนนพืน้ที่ด้านข้างอาคารกระบวนการผลิต  ผลการจ าลองพบว่าการปรับปรุงดงักล่าว
สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพได้ ผู้ใช้อาคารอพยพออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยงัจดุรวมพลอยู่
ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด (น้อยกว่า 300 วินาที) ทัง้ 3 กรณี 
 
ค าส าคัญ :  การจ าลองอพยพหนีไฟ; จดุรวมพล; 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564 

601 

 
 

 
บทน า 

 อาคารผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ มีความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัทัง้การท างานของระบบเคร่ืองจกัรขดัข้อง 
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การจัดเก็บของสารเคมี ความประมาทของพนักงานและเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
เป็นต้น ซึง่น าไปสู่การเกิดความสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน โดยในกรณีเกิดเหตกุารณ์เพลิงไหม้นัน้ ขัน้ตอนการ
อพยพหนีไฟเป็นส่ิงส าคญั และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะน าพาผู้อพยพออกจากตวัอาคารไปสู่พืน้ที่รวม
พลหรือพืน้ที่ปลอดภยัจ าเป็นต้องมีขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ชดัเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (พนัตรีวสกุานต์ 
พิธรัตน์, 2558, น. 1) และการอพยพคนออกจากอาคารไดอ้ย่างถูกตอ้งปลอดภยั จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคญัใน
การที่จะน าพาผู้อพยพออกจากตัวอาคารไปสู่พืน้ที่รวมพลหรือพืน้ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด และใช้เวลาไม่เกิน 5 
นาทีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนนิการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั, 2555, น. 26)  
 อาคารกรณีศึกษาเป็นอาคาร 2 ชัน้ ชัน้ที่ 1 เป็นอาคารส าหรับฝ่ายผลิต และชัน้ที่ 2 ลักษณะเป็นชัน้
ลอยส าหรับเป็นส านักงานฝ่ายผลิต มีลักษณะการใช้สอยพืน้ที่ภายในอาคารเป็นสถานที่ผลิตสินค้า และงาน
ส านกังานโดยอาคารมพีืน้ท่ีใช้สอยรวมกนัทัง้หมด 18,317 ตารางเมตร ซึง่จดัเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฏ
กระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  (กระทรวงฉบบัที่ 
33, 2535, น. 1) โดยพืน้ที่บริเวณภายในอาคารมีการเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร โยกย้ายปรับปรุงเปล่ียนแปลงไลน์
การผลิตและพืน้ที่ใช้สอยต่างๆ บางพืน้ที่ท าให้แบบแปลนของอาคารมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงอาจส่งผล
ให้การอพยพในบางเส้นทางเกิดการแออดั และอาจเป็นสาเหตุท าให้มีผลต่อเส้นทางการอพยพและเวลาในการ
อพยพออกจากอาคารเกินเวลาที่ก าหนด  
 ดงันัน้เพื่อให้การอพยพหนีไฟของอาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ มีความปลอดภยัมากยิ่งขึน้ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมการอพยพไปยงัทางออกของผู้ใช้อาคาร และการตดัสินใจเลือก
ทางออกของผู้ ใช้อาคารด้วย ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการจ าลองการอพยพคนออกจากอาคารโรงงานผลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์ กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้โดยใช้โปรแกรม Pathfinder ท าให้เห็นภาพรวมการอพยพไปยงัทางออก
ของผู้ใช้อาคาร การตดัสินใจเลือกทางออกของผู้ใช้อาคาร และสามารถวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพหนี
ไฟเทียบกับกฎหมาย ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อม และเพื่อเสนอแนวทางส าหรับการออกแบบ
เส้นทางการอพยพหนีไฟ ให้สอดคล้องกบักฎหมาย และเกิดความปลอดภยัต่อผู้ใช้อาคารในการอพยพมากยิง่ขึน้ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจ าลองการอพยพคนออกจากอาคาร รวมถึงศึกษาผลที่เกิดขึน้จากการจ าลองการอพยพกรณีเกิด
เพลิงไหม้ไปยังจุดรวมพลในหลายกรณีของอาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยใช้โปรแกรมจ าลองการ
อพยพหนีไฟ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการออกแบบเส้นทางการอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัการอพยพหนีไฟ 
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ทฤษฎ ี
 โปรแกรม Pathfinder เป็นโปรแกรมพืน้ฐานของการอพยพหนีไฟ จ าลองการเคล่ือนท่ีในการหาทางออก
ของมนษุย์ โปรแกรมมีส่วนของกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบและจ าลองการสร้างภาพแบบสองมิติและ
สามมิติเพื่อใช้วิเคราะห์ผล โดยแบบจ าลองของโปรแกรม Pathfinder สามารถจ าแนกพฤติกรรมในแบบจ าลอง
การเคลื่อนที่อพยพหนีไฟของผู้อาศยั 2โหมด คือ แบบ SFPE Mode และ แบบ Steering โดย SFPE Mode เป็น
รูปแบบของการไหลซึ่งผู้ที่อยู่อาศยัจะไม่พยายามหลีกเล่ียงกับบุคคลอื่นๆ และจะยอมให้มีการแทรกผ่านเข้าไป
ได้ ความเร็วในการเคล่ือนท่ีพิจารณาจากความหนาแน่นของผู้ที่อยู่อาศยัภายในแต่ละห้อง และความเร็วของการ
เคล่ือนที่ผ่านประตูจะถูกควบคุมโดยความกว้างประตู ดังแสดงในภาพที่ 1 และ Steering Mode ใช้กลไกการ
บงัคบัเลีย้วท าให้เกิดการเคล่ือนไหวที่ซบัซ้อนมากยิ่งขึน้คือการเคล่ือนที่ที่มีความโค้ง ซึ่งมาจากสมการการเว้น
ระยะห่างของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับส่ิงของกีดขวาง (สรุพงษ์ สปุระดิษฐ์อาภรณ์, 2556, น. 7) ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  ซ้าย: แสดงการเคลื่อนที่ในโหมด SFPE      ขวา: แสดงการเคลื่อนที่ในโหมด  Steering 

ที่มา:  Pathfinder Technical Reference Manual (2020) 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
อุปกรณ์ 
 1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) DELL Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz 
2.40 GHz หน่วยความจ า (RAM) 4 GB. ความจ ุHard Disk 1 TB. 
 2.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window 10, Type 64-bit Operating system 
 3.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจ าลองการอพยพ Pathfinder 2020 
 4.  กล้องถ่ายรูป  
วิธีการวจิัย 
 1.  การสร้างแบบจ าลองการอพยพคนออกอาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยโปรแกรม 
Pathfinder สร้างแบบจ าลองภาพเสมือนจริงของอาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์เร่ิมต้นด้วยการน าไฟล์ 
JPG. Lay Out อาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ลงในโปรแกรม Pathfinder เพื่อน ามาใช้ในการสร้าง
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แบบจ าลองห้อง ประตู พืน้ที่ทางเดิน เคร่ืองจักร โดยลักษณะรูปแบบของอาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ 
ประกอบไปด้วยอาคาร 2 ชัน้ ชัน้ท่ี 1 เป็นอาคารส าหรับฝ่ายผลิต มีประตทูางออกหลกัจ านวน 12 ประต ูและชัน้ท่ี 
2 (ลกัษณะเป็นชัน้ลอยอาคารส านักงานของกระบวนการผลิต) มีประตูประตูทางออกจ านวน 1 ประต ูซึง่อาคาร
โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์มีลกัษณะการใช้สอยพืน้ท่ีภายในอาคารเป็นสถานท่ีผลิตสินค้า และงานส านกังานมี
พืน้ที่อาคารมีพืน้ที่ใช้สอยรวมกันทัง้หมด 18,317 ตารางเมตร จุดรวมพลมีทัง้หมด 1 จุด โดยพนักงานที่
ปฏิบตัิงานอาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์จะอพยพไปยงัจดุรวมพล ซึง่มีลกัษณะ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงโมเดลอาคารโรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Pathfinder 
  

2. การวิเคราะห์ค านวณจ านวนผู้ ใช้อาคาร ตามมาตรฐาน NFPA 101, Life Safety Code Handbook, 
14th Edition. 2018. โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาจ านวนผู้ ใช้อาคารขึน้อยู่กบัขนาดของพืน้ท่ีอาคาร (Area) 
มีหน่วยเป็นตารางเมตร และปัจจัยความจุของผู้ ใช้อาคาร (Occupancy Load Factor) เป็นค่าที่ก าหนดขนาด
พืน้ที่ต่อจ านวนผู้ ใช้อาคารตามกิจกรรมของพืน้ที่ในแต่ละส่วนเป็นตวัแปรในการหาความจขุองอาคารท่ีสามารถ
รองรับผู้ ใจอาคาร (ตารางเมตรต่อคน) ซึ่งจะดูจากกิจกรรมการใช้อาคารโดยในตารางที่  1 จะแสดงให้เห็น
กิจกรรมการใช้อาคารและลักษณะห้องของอาคาร (National Fire Protection Association, 2018, p. 80-81)
          

(1) 
 

 
 
 
 

จุดรวมพลบริษทัมี 1 จดุ 
บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าบริษัท 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าปัจจยัความจขุองผู้ใช้อาคาร ตามกจิกรรมของพืน้ท่ีในแต่ละส่วนภายในอาคาร 

กิจกรรมการใช้ 
ค่าปัจจยัความจขุองผู้ใช้อาคาร  

(ตารางเมตรต่อคน) 

การใช้ประเภทอตุสาหกรรม  
อตุสาหกรรมทัว่ไปและอนัตรายสงู 9.3 
อตุสาหกรรมวตัถปุระสงค์พิเศษ ใช้จ านวนผู้ใช้อาคารท่ีสงูสดุที่เป็นไปได้ 
การใช้ประเภทอตุสาหกรรมจดัเกบ็  
ในกิจกรรมการใช้ประเภทจดัเก็บ ใช้จ านวนผู้ใช้อาคารท่ีสงูสดุที่เป็นไปได้ 
ในกิจกรรมการใช้อื่นท่ีไมใ่ช่ประเภทจดัเก็บและประเภท 46.5 
ค้าขาย  
การใช้งานประเภทธุรกิจ  
ส านกังาน 14 
พืน้ท่ีห้องท างานชัว่คราว พืน้ท่ี ≤ 41.8 ตารางเมตร 2.8 
พืน้ท่ีห้องท างานชัว่คราว พืน้ท่ี >41.8 ตารางเมตร 1.4 
 

น าสมการท่ี 1 มาค านวณหาจ านวนผู้ใช้อาคารทัง้หมด เท่ากบั 1,034 คน ดงัแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนผู้ใช้อาคารในแต่ละชัน้ 
จ านวนผู้ใช้อาคาร ชัน้ 1 อาคารกระบวนการผลิต ชัน้ 2 พืน้ท่ีชัน้ลอย (อาคารส านกังาน

ของฝ่ายผลิต) 
ทัง้หมด 
(คน) 

1,235 69 1,304 
  

3. ก าหนดค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรม Pathfinder โดยค่าพารามิเตอร์ ประกอบด้วย พฤติกรรมการ
อพยพ,ความสงู, ความกว้างของไหล่ และความเร็วในการเคล่ือนท่ี ซึง่ค่าพารามิเตอร์ค่าความสงู และความกว้าง
ของไหล่ เป็นข้อมลูของพนกังานท่ีบริษัทท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา ดงัแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  แสดงพฤติกรรมการอพยพ ขนาดร่างกาย และความเร็วในการเคล่ือนท่ี จ าแนกตามเพศ  
ค่าพารามเิตอร์ เพศชาย เพศหญิง 

พฤติกรรมการอพยพ Steering Steering 
ความสงู (เซนตเิมตร) 167.43 160.75 
ความกว้างของไหล่ (เซนติเมตร) 48.83 47.81 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ (เมตรตอ่วินาท)ี 1.359 1.294 
ที่มา: พฤติกรรมการอพยพแบบ Steering (นรินทร์ บญุประเสริฐ, 2559) 

  ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Waters et al.,1988) 
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 4. การจ าลองสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ท่ีใช้ในการจ าลองการอพยพหนีไฟ ด้วยโปรแกรม Pathfinder 
การจ าลองสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ที่ใช้ในการจ าลองการอพยพ อ้างอิงการพิจารณาห้องต้นเพลิงตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์  NFPA 101, Life Safety Code Handbook, 14th Edition. 2018. (National Fire Protection 
Association, 2018, p. 46-47) ซึ่งแยกเป็น 3 กรณีศกึษา การตัง้ค่าโปรแกรม Pathfinder จะใช้พารามิเตอร์ของ
พฤติกรรมเป็นแบบโหมด Steering ในทกุกรณีศกึษา โดยการจ าลองสถานการณ์ในกรณีต่างๆ ท่ีใช้ในการจ าลอง
การอพยพมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีศกึษาที่ 1 จ าลองให้เกิดเพลิงไหม้เคร่ืองจกัร บริเวณ Line Spot yaris/camry ท าให้เกิดเพลิงไหม้
ลกุลามไปที่กล่องพลาสติกบรรจุชิน้งานส าหรับเตรียมประกอบการผลิตที่วางอยู่ด้านข้างเคร่ืองจกัร ผู้ ใช้อาคาร
อพยพออกจากอาคารพร้อมกนั (Full Evacuation) และประตทูางออกภายในอาคารสามารถใช้งานได้ปกติ  

กรณีศึกษาที่ 2 จ าลองให้เกิดเพลิงไหม้สารเคมีในห้อง Chemical room เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว 
ผู้ ใช้อาคารอพยพออกจากอาคารพร้อมกัน (Full Evacuation) และประตูทางออกภายในอาคารประตูที่ 12 ซึ่ง
เป็นประตูที่อยู่ใกล้ที่สดุไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากประตูห้องต้นเพลิงเปิดค้างไว้ไฟลกุลามออกมา ท าให้กีด
ขวางเส้นทางหนีไฟ ท าให้มีควนัไฟแพร่กระจายปิดเส้นทางหนีไฟประตูที่ 12 จนไม่สามารถอพยพออกทางประต ู
12 ได้  

กรณีศกึษาที่ 3 จ าลองให้เกิดเพลิงไหม้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรภายในห้อง MDB 2 ท่ี ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้
ห้อง MDB 2 ซึ่งอยู่ใกล้กับ Line RG01 ที่มีพนักงานท างานอยู่เป็นจ านวนมากในอาคารและประตูทางออก
ภายในอาคารประตทูี่ 10 ซึง่เป็นประตูที่อยู่ใกล้ที่สดุไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ ใช้อาคารอพยพออกจากอาคารพร้อม
กนั (Full Evacuation) เนื่องจากประตหู้องต้นเพลิงเปิดค้างไว้ไฟลกุลามออกมา ท าให้กีดขวางเส้นทางหนีไฟ ท า
ให้มีควนัไฟแพร่กระจายปิดเส้นทางหนีไฟประตทูี่ 10 จนไม่สามารถอพยพออกทางประต ู10 ได้  

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

 จากการทดลองประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจ าลองการอพยพผู้ ใช้อาคารออกจาก
อาคารกระบวนการผลิตไปยงัจุดรวมพล มีจ านวนผู้ใช้อาคารทัง้หมดจ านวน 1,304 คน โดยบริเวณชัน้ 1 อาคาร
กระบวนการผลิตมีผู้ ใช้อาคารจ านวน 1,235 คน มีพืน้ที่ใช้สอย 17,749 ตารางเมตร และชัน้ 2 พืน้ที่ชัน้ลอย 
(อาคารส านักงานของกระบวนการผลิต)มีผู้ ใช้อาคารจ านวน 69 คน มีพืน้ที่ใช้สอย 568 ตารางเมตร อาคารมี
พืน้ที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 18,317 ตารางเมตร และมีจ านวนผู้ ใช้อาคารอยู่ในอาคารรวม 1,304 คน แบ่งเป็นเพศ
ชายคิดเป็นค่าร้อยละ 84.74 เปอร์เซ็นต์ และเพศหญิงคิดเป็นค่าร้อยละ 15.26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้โปรแกรม 
Pathfinder สร้างแบบจ าลองพืน้ที่ต่างๆตามสัดส่วนจริง และก าหนดจ านวนคนในพืน้ที่ต่างๆ จากนัน้ได้
ก าหนดให้ผู้ ใช้อาคารอพยพไปยังจุดรวมพลของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 1 จุด และจากการศึกษาทัง้ 3 กรณีศึกษานัน้
พบว่า กรณีที่ 1 ใช้เวลา 289.7 วินาที กรณีที่ 2 ใช้เวลา 327.7 วินาที และกรณีที่ 3 ใช้เวลา 301.3 วินาที ซึ่ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพผู้ ใช้อาคารออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยงัจดุรวมพล ในกรณีที่ 2 และกรณีที่ 
3 ใช้ระยะเวลาเกิน 300 วินาที ไม่สอดคล้องตามที่กฎหมายดงัแสดงในตารางที่ 2 
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จากการใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจ าลองการอพยพผู้ใช้อาคารออกจากอาคารกระบวนการผลิต
ไปยงัจดุรวมพล พบประเด็นปัญหาคือ ในบางพืน้ท่ีที่มีผู้ใช้อาคารจ านวนมากท าให้เกดิความหนาแน่นของผู้
อพยพและพืน้ท่ีจดุรวมพลมีเพยีง 1 จดุ ท าให้ขีดความสามารถในการอพยพออกจากตวัอาคารกระบวนการผลิต
ไปไปยงัจดุรวมพลได้ล่าช้า จากการใช้โปรแกรม Pathfinder ในการจ าลองการอพยพผู้ใช้อาคารออกจากอาคาร
กระบวนการผลิตไปยงัจดุรวมพล กรณีที่ 1 ใช้เวลา 289.7 วินาที กรณีที่ 2 ใช้เวลา 327.7 วินาที และกรณีที่ 3 ใช้
เวลา 301.3 วินาที ซึง่ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพผู้ใช้อาคารออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยงัจดุรวมพลใน
กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ใช้ระยะเวลาเกิน 300 วินาท ีไม่สอดคล้องตามทีก่ฎหมายก าหนดดงัแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงผลเวลาทีใ่ช้ในการจ าลองอพยพหนีไฟจากโปรแกรม Pathfinder ทัง้ 3 กรณี  
กรณีที ่ จดุรวมพล 1 จดุ  

 
ภาพจากโปรแกรม Pathfinder ผู้ใช้อาคารคนแรกที่

อพยพมาถึงจดุรวมพล 
(วินาที) 

ผู้ใช้อาคารคนสดุท้าย
ที่อพยพมาถึงจดุรวม

พล (วินาท)ี 
1 8.5 289.7  

 
 
 
 

2 12.6 327.7  
 
 
 
 

3 8.5 301.3  
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ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้โปรแกรม Pathfinder ในการปรับปรุงการอพยพโดยได้มีการก าหนดจดุรวมพลเพิ่มอีก 
1 จุด บริเวณลานถนนพืน้ที่ด้านข้างอาคารกระบวนการผลิต ท าให้มีจุดรวมพลทัง้หมด 2 จุด เพื่อให้ผู้ ใช้อาคาร
อพยพไปยังจุดรวมพลที่ใกล้ที่สดุ ผลปรากฏว่า กรณีที่ 1 ใช้เวลา 222.9 วินาที กรณีที่ 2 ใช้เวลา 254.5 วินาที 
และกรณีที่ 3 ใช้เวลา 230.5 วินาที จากผลการจ าลองพบว่าการปรับปรุงดงักล่าวสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การอพยพได้ ผู้ ใช้อาคารอพยพออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยงัจดุรวมพลอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
(น้อยกว่า 300 วินาที) ทัง้ 3 กรณี 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3:  แสดงการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาที่พบด้วยโปรแกรม Pathfinder 
 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
การทดลองจ าลองสถานการณ์การอพยพผู้ ใช้อาคารออกจากอาคารผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยใช้

โปรแกรม Pathfinder น าผลที่ได้จากการจ าลองการอพยพมาพิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการ
ออกแบบเส้นทางหนีไฟ และมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการอพยพให้เป็นไปอย่างปลอดภัยได้และให้
สอดคล้องกับกฎหมายก าหนด ซึ่งได้จ าลองอาคารผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยใช้โปรแกรม Pathfinder ในการ
สร้างแบบจ าลองก าหนดให้มีผู้ใช้อาคารทัง้หมดจ านวน 1,304 คน มีประตทูางออกหลกัทัง้หมดจ านวน 12 ประต ู
จากการใช้โปรแกรม Pathfinder พบประเด็นปัญหาคือ ในบางพืน้ที่ที่มีผู้ ใช้อาคารจ านวนมากท าให้เกิดความ
หนาแน่นของผู้อพยพและพืน้ที่จุดรวมพลมีเพียง 1 จุด ท าให้ขีดความสามารถในการอพยพออกจากตวัอาคาร
กระบวนการผลิตไปไปยงัจุดรวมพลได้ล่าช้า จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบ โดยใช้โปรแกรม Pathfinder 
ในการจ าลองการอพยพ โดยได้มีการก าหนดจุดรวมพลเพิ่มอีก 1 จุด บริเวณลานถนนพืน้ ที่ด้านข้างอาคาร
กระบวนการผลิตท าให้มีจุดรวมพลทัง้หมด 2 จุด เพื่อให้ผู้ใช้อาคารอพยพไปยงัจุดรวมพลที่ใกล้ที่สดุ ผลปรากฏ
ว่าผู้ ใช้อาคารสามารถอพยพออกจากอาคารกระบวนการผลิตไปยังจุดรวมพลภายในเวลาไม่เกิน 300 วินาที 
ตามที่กฏหมายก าหนด ทัง้ 3 กรณี ทัง้นีเ้พื่อให้การอพยพหนีไฟมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ควรมีการก าหนด
มาตรการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไขจดัการในด้านความปลอดภยั ดงันี ้

เพิ่มจุดรวมพล 1 จดุ 
บริเวณลานถนนพืน้ที่ด้านข้างอาคารกระบวนการผลิต 

จุดรวมพลที่ 1  

จุดรวมพลที่ 2  
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1. ในกรณีที่มีการปรับปรุงแบบแปลนในอาคารกระบวนการผลิต หรือเพิ่มเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ต่างๆ ควร
มีการพิจารณามาตรการในเร่ืองของการอพยพผู้ ใช้อาคารออกจากอาคารให้สอดคล้องตามที่กฏหมายก าหนด
ด้วย 

2. มีการแนะน าอบรม ขัน้ตอนการปฏิบตัิกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน และเส้นทางในการอพยพไปยงัจดุรวมพล
ให้กบัผู้ใช้อาคาร และผู้ที่เก่ียวข้องให้รับทราบ 
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The Development of Mold Testing Patterns by Using Simulation Software of Plastic 
Injection Process. 
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บทคดัย่อ    

กระบวนการฉีดขึน้รูปด้วยพลาสติก เป็นกระบวนการผลิตชิน้ส่วนโดยการฉีดพลาสติกเหลวลงไปใน
แม่พิมพ์ ในการผลิตชิน้งานใหม่จ าเป็นต้องมีขัน้ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ ดงันัน้ผู้ผลิตจ าเป็นต้องตัง้ค่าเคร่ืองฉีด
แม่พิมพ์ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ชิน้งานท่ีมีคณุภาพและสามารถผลิตชิน้งานได้จ านวนมาก ตรงตามความต้องการ
ของผู้ผลิต งานวิจยัฉบับนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการทดสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ท่ีใช้เวลาในการ
ทดสอบลดลงและลดความสญูเปล่าในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ โดยการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยใน
การจ าลองการฉีดพลาสติก (Moldex3D) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การจ าลองรูปแบบการฉีดพลาสติก 
เพื่อช่วยสนบัสนุนให้ผู้ผลิตสามารถตัง้ค่าการฉีดที่เหมาะสมในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ และลดความสูญ
เปล่าที่เกิดขึน้ในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ ผลของการวิจัยพบว่า ก่อนการปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
แม่พิมพ์เท่ากบั 7 ชัว่โมง หลงัการปรับปรุง ใช้เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ 2 ชัว่โมง 15 นาที กล่าวคือสามารถลด
เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ลง 4 ชัว่โมง 45 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 และก่อนการด าเนินการปรับปรุงมี
จ านวนของเสียที่เกิดจากกระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสติก 190 ชิน้ และหลงัการปรับปรุงเกิดของเสียทัง้สิน้ 40 ชิน้ 
ซึง่แสดงให้ทราบว่าหลงัการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสติกได้
ทัง้สิน้ 150 ชิน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 78.95 

 
ค าส าคัญ :  กระบวนการฉีดพลาสติก; โปรแกรมจ าลองการท างานแม่พิมพ์ฉีดพลาสตกิ; 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 
 

บทน า 
แม่พิมพ์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ที่มีรูปร่างเหมือนกนั ได้ครัง้ละจ านวนมาก ๆ ท า

ให้สินค้ามีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั ดงันัน้หากแม่พิมพ์มีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตทัง้
กระบวนการ ในขัน้ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ การปรับค่าการฉีดให้เหมาะสมมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้
ชิน้งานท่ีมีความสมบรูณ์ ได้รูปร่างที่ถกูต้องและพร้อมที่จะผลิตชิน้งานจ านวนมาก 

บริษัท บีบีบี จ ากัด ประกอบกิจการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการฉีดขึน้รูป โดยผลิตชิน้ส่วนส่ง
ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งด าเนินกิจการตามมาตรฐานของระบบการบริหารจดัการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ บริษัท ฯ ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์มากกว่า 50 ประเภท ใช้แม่พิมพ์จ านวนมาก โดยมีการสั่งผลิตและ
น าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสงู โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ หากมีการ
ทดสอบแม่พิมพ์ไม่ผ่านต้องมีการทดสอบหลายครัง้ รวมทัง้การที่แม่พิมพ์ที่ส่งมาถึงบริษัท ฯ แล้วใช้การไม่ได้ท า
ให้บริษัทปรับแก้ไขแม่พิมพ์ด้วยตนเองหรือท าการส่งกลบัไปแก้ไข อีกทัง้ในขัน้ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้เวลานานเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งไม่มีค่าการฉีดที่เหมาะสม ดังนัน้พนักงานจึงต้อง
ปรับตัง้ค่าการฉีดขึน้รูปหลายครัง้จนกว่าจะได้ค่าที่เหมาะสม ส่งผลให้ใช้เวลาในการทดสอบที่มากกว่าการ
ทดสอบแม่พิมพ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการผลิตแล้ว โดยสาเหตุมาจากการใช้วิธีที่ใช้ในการปรับตัง้ค่าการฉีด
หรือหาค่าการฉีดขึน้รูปของผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ไม่ถูกต้อง วิธีการไม่เหมาะสม เนื่องจากพนกังานไม่มีมาตรฐานใน
การท างาน ใช้การคาดเดาหรือประมาณจากประสบการณ์การท างานมาใช้ในการปรับตัง้ค่าการฉีดขึน้รูป ปัญหา
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตที่สูงขึน้ มีการทดสอบแม่พิมพ์หลายครัง้ เกิดการสญูเสียทรัพยากร
จ านวนมากและยังสูญเสียโอกาสในการผลิต ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าลดลง จาก
การศกึษาพบว่ามีการน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจ าลองการฉีดโดย จิตติวฒัน์ นิธิกาญจนธาร (2561) ได้ใช้ 
Solid work plastic ในการจ าลองค่าการหดตวัคลาดเคลื่อน ท าการวิเคราะห์การหดตวัของผลิตภณัฑ์ชิน้งานฉีด
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ขึน้รูปพลาสติกโดยหาพารามิเตอร์ที่ท าให้ได้ค่าการหดตวัที่น้อยที่สดุ โดยมีพารามิเตอร์ที่เก่ียวข้องได้แก่ แรงดนั
ในการฉีดน า้ เวลาในการฉีดน า้ เวลาในการหล่อเย็น อณุหภูมิในการฉีด และอุณหภูมิแม่พิมพ์ วชัระ ลานลกัษณ์ 
และคณะ (2557) ได้ท าบทความวิจยั การศึกษาการใช้ CAE เพื่อลดน า้หนงัชิน้งานในการฉีดพลาสติกรูปทรง 3 
มิติ โดยใช้ก๊าซช่วยฉีด ท าการศึกษาขัน้ตอนและวิธีการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชิน้งานรูปทรง 3 
มิติ ด้วยการใช้ระบบ CAD/CAM/CAE ชาลี ตระการกูล และคณะ (2557) น าเอาเทคโนโลยีด้านการจ าลองทาง
วิศวกรรม CAE เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การไหลตวัของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม
ส าหรับการฉีดแบบใช้ก๊าซช่วยฉีด ต่อมาได้การศึกษาการปรับปรุงการท างานและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยจากการศึกษา จิรวัฒน์ วรวิชัย และคณะ (2563) ได้ท าการปรับปรุง
วิธีการท างานการบรรจุชิน้งานขึน้รูปพลาสติกของชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์ โดยวิเคราะห์หาสาเหตดุ้วยการใช้ผงั
ก้างปลา และได้ท าการปรับปรุงวิธีการใหม่โดยการใช้แผนภมูิกระบวนการไหล ใช้หลกัการปรับปรุงงานด้วยการ
ท าให้ง่ายขึน้  

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะท าการลดเวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ และลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิต โดยการพฒันาวิธีการการทดสอบแม่พิมพ์ ที่มีการน าเทคโนโลยีจ าลองการไหลด้วยโปรแกรม 
Moldex3D โดยจุดเด่นของซอฟต์แวร์นี ้คือ การจ าลองของชิน้ส่วนพลาสติก สามารถตรวจสอบการออกแบบ
ชิน้ส่วน สมดุลการไหล การฉีดที่ถูกต้อง ตรวจสอบรูปแบบในการหล่อเย็นและคาดการณ์การบิดตวัของชิน้งาน 
ซึง่ซอฟต์แวร์นีจ้ะมาช่วยเสริมการท างานในขัน้ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ ในส่วนของการหาค่าการฉีดที่เหมาะสม 
จ าลองการไหล เพื่อที่จะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัง้ค่าการฉีดขึน้รูปได้เหมาะสม ลดเวลาในการทดสอบ
แม่พิมพ์ ลดความสญูเปล่าในกระบวนการผลิตที่เกิดขึน้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

1. การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั 
จากการศกึษารวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูในปัจจบุนัพบว่า ข้อมลูการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ 

ตลอดจนการทดสอบแม่พิมพ์ ในปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ แต่ทางบริษัทได้สัง่ท า
แม่พิมพ์จากประเทศไต้หวนั ซึ่งเมื่อท าการสร้างแม่พิมพ์เสร็จ ผู้ผลิตแม่พิมพ์จะท าการทดสอบแม่พิมพ์ที่ประเทศ
ไต้หวนัและส่งชิน้งานมาที่บริษัทฯ เพื่อตรวจเช็คคุณภาพผิว รูปร่างและขนาดของชิน้งาน จากนัน้ผู้ผลิตแม่พิมพ์
จะส่งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมาที่บริษัทฯ ต่อมาบริษัทได้ท าการตรวจรับแม่พิมพ์และจดัเตรียมแม่พิมพ์ เพื่อท าการ
ทดสอบแม่พิมพ์ก่อนด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ (Mass Production) โดยแผนผังการด าเนินการ(Flowchart) 
กระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ในปัจจบุนัจะแสดงดงัภาพที ่1 

 



 การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

612 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผงัการด าเนินการกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ในปัจจบุนั 

 
หลงัจากได้ท าการตรวจรับและท าการติดตัง้แม่พิมพ์บนเคร่ืองฉีดเพื่อเข้าสู่ขัน้ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ 

ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลการทดสอบแม่พิมพ์ในปัจจุบัน โดยชิน้งานที่จะเก็บข้อมูลการทดสอบแม่พิมพ์ คือ 
ชิน้งานบงัโคลนหลงัของรถจกัรยานยนต ์(Rear Fender) และมีชื่อเรียกชิน้งานภายในบริษัทว่า PHD452 ดงัภาพ
ที่ 2  

 

 
 

ภาพที่ 2  ลกัษณะตวัอยา่งของชิน้งานบงัโคลนหลงัของรถจกัรยานยนต์ PHD452 
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จากการเก็บข้อมลูพบว่า PHD452 ใช้เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ทัง้หมด 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ใช้เวลา
ในการทดสอบ 3 ชัว่โมง เกิดของเสียในระหว่างการทดสอบ 80 ชิน้ รอบท่ี 2 ใช้เวลาในการทดสอบ 7 ชัว่โมง เกิด
ของเสียในระหว่างการทดสอบ 110 ชิน้ รวมผลการทดสอบ 7 ชั่วโมง และเกิดของเสียในระหว่างการทดสอบ
แม่พิมพ์ทัง้หมด 190 ชิน้ โดยรายละเอียดแสดงดงัภาพท่ี 3 

 

           
 

ภาพที่ 3  ระยะเวลาที่ใช้และของเสียที่เกิดขึน้ในระหวา่งการทดสอบแม่พิมพ์ 
 
เพื่อหาสาเหตขุองปัญหาได้ด าเนินการประชมุระดมความคิด (Brainstorm) ร่วมกนักับทางบริษัท และ

ได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ซึง่พบว่าสาเหตสุ าคญัที่ส่งผลท าให้เวลาในการทดสอบแม่พิมพ์มากนัน้ มีอยู่ 2 
สาเหตดุงันี ้

1. การออกแบบแม่พิมพ์ที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ท าการวิเคราะห์ในขัน้ตอนการ
ออกแบบแม่พิมพ์ ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์หรือหลีกเล่ียงปัญหาด้านคุณภาพของชิน้งานที่อาจจะเกิดขึน้ไ ด้ 
ซึง่ปัญหานีน้อกจากจะส่งผลต่อเวลาในการทดสอบแม่พิมพ์แล้ว ยงัส่งผลท าให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต
อีกด้วย 

2. การทดสอบแม่พิมพ์โดยใช้ประสบการณ์ของช่างเทคนิค ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการทดสอบ
แม่พิมพ์ที่นานมากยิ่งขึน้ เนื่องจากไม่มีการเตรียมค่าการฉีดที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบแม่พิมพ์นี ้แต่อาศัย
ประสบการณ์ในการท างานหรือน าเอาค่าการฉีดของชิน้งานที่มีลกัษณะคล้ายกันมาใช้ เป็นต้น ผู้วิจยัได้ท าการ
สรุปปัญหาที่เกิดขึน้ โดยได้ท าการสรุปด้วยแผนผังก้างปลา(Fishbone Diagram) และจัดแยกประเภทของ
ปัญหาออกโดยใช้ปัจจยัที่มีผลต่อการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process) ดงัภาพท่ี 4  

 



 การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

614 

 

 
 

ภาพที่ 4  สาเหตทุี่ท าให้เกิดความสญูเปล่าในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ 
 

2. การหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ 
จากการศกึษาและวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาที่ท าให้เกิดความสญูเสียในกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ 

สามารถหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการน าทฤษฎีการลดความสญูเปล่าด้วยหลกั ECRS โดย
การท าให้ง่ายขึน้ด้วยการน าโปรแกรมจ าลองการไหล Moldex3D เข้ามาช่วยในการท างาน ทัง้ในส่วนของการ
ร่วมกันช่วยออกแบบแม่พิมพ์ร่วมกับทางผู้ผลิตเพื่อลดปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือปัญหาของชิน้งานใน
ด้านคุณภาพ และลดความสญูเปล่าที่จะเกิดขึน้ในขัน้ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ รวมถึงการน าหลกั ECRS  โดย
การใช้โปรแกรม Moldex3D เพื่อวิเคราะห์ค่าการฉีดที่เหมาะสมร่วมกับขัน้ตอนการตัง้ค่าการฉีดของเคร่ืองจกัร 
เพื่อช่วยให้พนกังานสามารถก าหนดค่าการฉีดที่เหมาะสม ลดเวลาที่ใช้ในการปรับตัง้ค่าเคร่ืองฉีด 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการทดลองหลงัจากท าการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยมีการน าโปรแกรม Moldex3D เข้ามา

ช่วยในการท างานโดยมีการน าโปรแกรมจ าลองการไหล Moldex3D เข้ามาช่วยในการท างานทัง้ในส่วนของการ 
ร่วมกันช่วยออกแบบแม่พิมพ์ร่วมกับทางผู้ ผลิตและการใช้โปรแกรม Moldex3D เพื่อวิเคราะห์ค่าการฉีดที่
เหมาะสมร่วมกับขัน้ตอนการตัง้ค่าการฉีดของเคร่ืองจักร โดยแผนผังการด าเนินการ (Flowchart) กระบวนการ
ทดสอบแม่พิมพ์หลงัการปรับปรุงจะแสดงดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5  แผนผงัการด าเนินการกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์หลงัการปรับปรุง 
 

จากการทดลองเนื่องจากการทดลองเป็นชิน้งานผลิตภณัฑ์ใหม่จึงท าการเก็บข้อมลูผลการทดลองด้วย
ผลิตภณัฑ์ใหม่เช่นเดียวกนั โดนท าการทดลองกบัผลิตภณัฑ์ชิน้งานบงัโคลนหลงัของรถจกัรยานยนต์ PHD453 ที่
มีลกัษณะคล้ายกัน ดงัภาพที่ 6 ซึ่งผลหลงัจากการปรับปรุงโดยการน าโปรแกรมจ าลองการไหล Moldex3D เข้า
มาช่วยในการด าเนินการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ ตลอดจนถึงการทดสอบแม่พิมพ์ พบว่าใช้เวลาในการ
ทดสอบของแม่พิมพ์ PHD453 ทัง้หมด  2 ชัว่โมง 15 นาที และมีของเสียที่เกิดขึน้ในระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์
ทัง้สิน้ 40 ชิน้ ซึง่สามารถแสดงผลการทดสอบได้ดงัตารางที่ 1 
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ภาพที่ 6  ชิน้งานบงัโคลนหลงัของรถจกัรยานยนต์ PHD453 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแม่พิมพ์ PHD453 หลงัการปรับปรุงกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ 

 เวลาทีใ่ช้ในการทดสอบ จ านวนของเสีย (ชิน้) 
รอบท่ี 1 1 ชม. 30 นาท ี 30 
รอบที่ 2 45 นาท ี 10 
รวม 2 ชม. 15 นาท ี 40 

 
 เมื่อน าผลการทดสอบในตารางที่ 1 เปรียบเทียบกับผลการทดสอบแม่พิมพ์ PHD452 (รูปแบบการ

ทดสอบแม่พิมพ์เดิม ซึ่งข้อมูลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 3 พบว่าสามารถลดเวลาในการทดสอบแม่พิมพ์ลง 
67.86% และลดจ านวนของเสียที่เกิดขึน้ในระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์ลงได้ 78.95% โดยแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์รูปแบบเดิม (PHD452) และการทดสอบแม่พิมพ์

รูปแบบใหม่ (PHD453) 
 รูปแบบเดิม 

(PHD452) 
รูปแบบใหม ่
(PHD453) 

ค่าความแตกต่าง ร้อยละของการ
ปรับปรุง (%) 

เวลาทีใ่ช้ในการทดสอบ  7 ชม. 2 ชม. 15 นาท ี 4 ชม. 45 นาท ี 67.86 
จ านวนของเสีย (ชิน้) 190 40 150 78.95 

 
จากผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชาลี ตระการกลู, สถาพร ชาตาคม และ ไพบูลย์ สินพระ

ยากุล ซึ่งได้มีการน าเทคโนโลยีด้านการจ าลองทางวิศวกรรม (CAE) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การไหลของ
พลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ ซึง่แตกต่างจากผู้วิจยัที่ใช้โปรแกรม Moldex3D แต่งานวิจยัมีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
แก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัชิน้งาน โดยผลการทดลองสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ในชิน้งานได้ และยงัสามารถลดปริมาณพลาสติกลงได้ร้อยละ 20-30 ของน า้หนกัชิน้งานทัง้หมด 
(ชาลี ตระการกลู, 2557, น. 33)  จากวิธีในการวิเคราะห์ปัญหาได้มีความสอดคล้องกบั งานวิจยัของ จิรวฒัน์ วร
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วิชัย และคณะ ที่ได้ท าการปรับปรุงวิธีการท างานการบรรจุชิน้งานขึน้รูปพลาสติกของชิน้ส่วนรถจักรยานยนต์ 
โดยวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยการใช้ผงัก้างปลา และได้ท าการปรับปรุงวิธีการใหม่โดยการใช้แผนภูมิกระบวนการ
ไหล ใช้หลกัการปรับปรุงงานด้วยการท าให้ง่ายขึน้ (จิรวฒัน์ วรวิชยั, 2563, น. 148) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

สรุปผล 
จากการเก็บข้อมูลกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ พบความสญูเปล่าในกระบวนการซึ่งมีการใช้เวลาใน

การทดสอบแม่พิมพ์ของชิน้งานใหม่ บงัโคลนหลงัของรถจกัรยานยนต์ PHD452 ใช้เวลา 7 ชัว่โมง ในการทดสอบ
และเกิดของเสียในขณะทดสอบ 190 ชิน้ จากปัญหาที่เกิดขึน้จึงได้ท าการหาสาเหตขุองปัญหาด้วยวิธีการ ระดม
สมอง (Brainstorm) ร่วมกันกับทางบริษัท และได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน จากนัน้สรุปปัญหาออกเป็น 4 
ด้านตามปัจจยัที่มีผลต่อการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process) โดยสาเหตุของปัญหาเกิดจาก แม่พิมพ์
ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ขณะผลิต อีกทัง้กระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ใช้เวลานาน
เนื่องจากไม่มีการบนัทึกค่าการฉีดที่เหมาะสม พนกังานอาศยัประสบการณ์ในการท างานหรือน าเอาค่าการฉีด
ของชิน้งานที่มีลกัษณะคล้ายกันมาใช้ ผู้วิจยัได้ท าการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลกั ECRS มีการน าโปรแกรมจ าลอง
การไหล Moldex3D เข้ามาช่วยในการท างาน ทัง้ในส่วนของการช่วยออกแบบแม่พิมพ์ร่วมกบัทางผู้ผลิตแม่พิมพ์ 
และการใช้โปรแกรมจ าลองในการหาค่าการฉีดที่เหมาะสมก่อนการทดสอบแม่พิมพ์ ผลจากการทดสอบ ได้ท า
การเก็บข้อมลูกระบวนการด้วยชิน้งานใหม่บงัโคลนหลงัของรถจกัรยานยนต์ PHD453 ที่มีลกัษณะคล้ายกัน ผล
การทดสอบแม่พิมพ์ใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชัว่โมง 15 นาที ลดลงไป 4 ชั่วโมง 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 67.86 
และมีเสียที่เกิดขึน้ 40 ชิน้ ลดลง 150 ชิน้ คิดเป็นร้อยละ 78.95 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจยันีท้ าการจบัเวลาในส่วนของขัน้ตอนการทดสอบแม่พิมพ์ที่เคร่ืองฉีด ผู้ศกึษาควรท าการจบั
เวลาตัง้แต่ได้รับแม่พิมพ์จากผู้ผลิตไปจนทดสอบแม่พิมพ์เสร็จสิน้ เพื่อจบัเวลาในส่วนของการคิดหาค่าการฉีดที่
เหมาะสมและขัน้ตอนการติดตัง้แม่พิมพ์ เพื่อให้ได้เวลาทัง้หมดของกระบวนการทดสอบแม่พิมพ์ 

2. งานวิจัยนีใ้ช้กับชิน้งานที่เป็นชิน้งานใหม่ที่ไม่มีการบันทึกค่าการฉีดที่เหมาะสม ผู้ศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชิน้งานท่ีมีการบนัทึกข้อมลูการฉีดแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าค่าการฉีดของชิน้งานท่ีมีการบนัทึก
ไว้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัชิน้งานหรือไม่ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจยันีฉ้บบันีส้ามารถส าเร็จลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือและ
ข้อเสนอและต่าง ๆ จาก รศ.ดร. สิทธิชัย แก้วเกือ้กูล อาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดท างานวิจัยที่ช่วยกรุณาให้
ค าปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดท างานวิจัยตัง้แต่เร่ิมจนส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
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งานวิจยัฉบบันีไ้ด้รับการสนบัสนนุในด้านต่าง ๆ จากฝ่ายต่าง ๆ ของ บริษัทผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ และ 
นางสาวพิมพร เทศแก้ว ที่ช่วยเหลือในการประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และหาทางแก้ไข จึง
ขอขอบพระคณุไว้ ณ ท่ีนี ้
 

เอกสารอ้างอิง 
จิตตวิฒัน์ นิธิกาญจนธาร, วชัระ สขุเรืองกลู และนพพริษฐ์ วสนัตบ้์งงึม้. (2561). การวเิคราะห์การหดตวัของ

ผลิตภณัฑ์ชิน้งานฉีดขึน้รูปพลาสติกรีไซเคิลด้วยการจ าลองแบบและวิธีการทาคชุิ, วารสารวิชาการ 

วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 12(2), 123-134. 

จิรวฒัน์ วรวิชยั, ภาคภมูิ ใจชมภู, ธวชัชยั ไชยลงัการ และ ณฐัภทัร กาญจนเรืองรอง. (2563). การปรับปรุง

วิธีการท างานในการบรรจชุิน้งานขึน้รูปพลาสติก: กรณีศกึษา บริษทัผลิตชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์, 

วิศวกรรมศาสตร์เกษมบณัฑิต, 10(2), 148. 

วชัระ ลายลกัษณ์, ชาลี ตระการกลู และ อเุทน คณะวาปี. (2557). การศกึษาการใช้ CAE เพื่อลดน า้หนกัชิน้งาน

ในการฉีดพลาสติกรูปทรง 3 มติิ โดยใช้ก๊าซชว่ยฉีด. วารสารศรีประทมุปริทศัน์ ฉบบัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 6(1), 100-108. 

ชาลี ตระการกลู, สถาพร ชาตาคม และ ไพบลูย์ สินพระยากลุ, (2557). การใช้โปรแกรม CAE ชว่ยออกแบบ

แม่พิมพ์ฉีดพลาสตกิแบบใช้ก๊าซช่วยฉีด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม, 2(พเิศษ), 33-37. 

 



 
 

619 

 

                         การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  
                                                                                      เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1    

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมุนไพร 
Business Process Improvement of The Herbal Beverage Factory 

 
กฤษณชัย ศรีประเสริฐศักดิ์ *1  มณิสรา  บารมีชัย2 
บณัฑิตวิทยาลยั สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 1 
หวัหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2 
*Corresponding author: E-mail :  kritsana.chs@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษางานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าก าไรของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมนุไพร 
โดยปรับปรุงการบวนการผลิตและการจดัการทรัพยากรบคุคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัภาระงานและลดรายจา่ย
ของโรงงาน รวมถึงการเพิ่มผลก าไรด้วยการสร้างช่องทางการท าธุรกิจออนไลน์ผ่าน Application เพื่อเพิ่มรายได้ของ
โรงงานอีกทางหน่ึงด้วย 

ผลการศกึษาการจดัระบบการขนส่งของโรงงานใหม่ เนื่องจากปัจจบุนัทางโรงงานมีรถกระบะ ส าหรับใช้งาน
ทัว่ไปอยู่แล้ว ซึ่งรถกระบะดงักล่าวหากมีการติดตัง้ตู้ทึบเพิ่มเติมสามารถน ามาวิ่งส่งของและรับวตัถดุิบกลบัโรงงาน
ด้วย หากเราวิ่งรถเองเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 36,222 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อรอบในกรณีวิ่งรถเองคิด
เป็นเงิน 3,623.95 บาท การจดัระบบการท างานใหม่และการเข้าท างานแบบเหล่ือมช่วงเวลาช่วยลดชัว่โมงท างานลง
ได้ 180 นาที (3 ชั่วโมง) ท าให้ไม่เกิดการ รอคอย การปรับจ านวนคนให้สอดคล้องกับเนือ้งาน การลดกระบวนการ
ซ า้ซ้อนรวมถึงการปรับวิธีการท างานให้ท างานไปพร้อมกันได้ จดัหาอปุกรณ์ช่วยท างาน จึงท าให้สามารถปรับจ านวน
พนักงานจากทัง้หมด 10 คน ลดจ านวนพนักงานได้ 2 คน เหลือ 8 คน คิดเป็นค่าจ้างวันละ 400 บาท/คน/วัน จะ
ประหยดัได้ 800 บาท  ต่อวนั และการท าตลาดออนไลน์ผ่าน Application Shopee ท าให้มีรายได้จากการขาย 1 ลงั 
(12 ขวด)  = 7,410 บาท จากเดิมขายส่งปกติลงัละ 3,600 บาท เราสามารถท าก าไรเพิ่มมากกว่าการขายส่ง 3,810 
บาทต่อลงั 

 
ค าส าคัญ : การเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกจิ;  เคร่ืองดืม่สมนุไพร; 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 
 

บทน า 
เคร่ืองดื่มสมนุไพรเป็นทางเลือกของผู้ที่สนใจดแูลสขุภาพ ที่ผ่านมากระแสความนิยมของเคร่ืองดื่มสมนุไพร

เพื่อสขุภาพนัน้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมายาวนาน ผู้คนในยคุปัจจบุนัสนใจการบริโภคผกัผลไม้ปลอดสารพิษ มี
การท าการเกษตรกรรมแบบออแกนิคเพื่อหลีกเล่ียงสารเคมีอนัก่อให้เกิดโรคภยัไข้เจ็บ เช่น โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรค
ภมูิแพ้อนัเกิดจากสารเคมีที่เป็นอนัตราย เป็นต้น รวมถึงการใช้ยารักษาโรคแผนปัจจบุนัส าหรับการรักษาโรคเรือ้รัง ซึง่
อาจมีการสะสมในร่างกายหากใช้เป็นเวลานาน ดงันัน้แนวโน้มการใช้สมนุไพรทัง้แบบสดและแปรรูป จึงเป็นที่นิยม
มากขึน้ การท าการตลาดของเคร่ืองดื่มสมุนไพรมีการแข่งขันที่สูงขึน้ในทุกปี แต่หลังจากกลางปี 2563 เป็นต้นมา  
ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจที่ถดถอยจากวกิฤติการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้ปริมาณการสัง่ซือ้จากผู้จดัจ าหน่ายที่
เป็นคู่ค้านัน้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนัเมื่อยอดการสัง่ซือ้ลดลง ระบบงานเดิมก่อให้เกิดปัญหาการใช้เวลาการ
ผลิตนานและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดต้นทนุท่ีมากขึน้ ได้แก่  ค่าล่วงเวลาของพนกังาน ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า เป็น
ต้น และส่งผลให้ลูกค้าต้องรอการส่งมอบนานขึน้ และปริมาณการสั่งซือ้ที่ลดลง ท าให้พนักงานมีเวลาว่างมากขึน้ 
การจัดกลุ่มงานในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึน้จริง  ดังนัน้ผู้ ศึกษาสนใจศึกษาถึงเร่ืองการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมุนไพร เพื่อให้ทราบถึงการจัดการระบบงานภายใน
โรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมนุไพร การสร้างแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใน
โรงงาน รวมถึงวิธีการท าการตลาดในแนวทางใหม่ เช่น การตลาดออนไลน์ซึ่งในปัจจบุนัเป็นที่นิยมอย่างมาก ผู้วิจยั
จึงเสนอแนวทางการจดัจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าก าไรของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม
สมนุไพร 

การศึกษางานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าก าไรของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมนุไพร 
โดยปรับปรุงการบวนการผลิตและการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระงานและลด
รายจ่ายของโรงงาน รวมถึงการเพิ่มผลก าไรด้วยการสร้างช่องทางการท าธุรกิจออนไลน์ผ่าน Application เพื่อเพิ่ม
รายได้ของโรงงานอีกทางหน่ึงด้วย โดยมีขอบเขตการศกึษาเฉพาะภายในโรงงานผลิตเคร่ืองดืม่สมนุไพรดงักล่าว และ
มุ่งเน้นท่ีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และลดต้นทนุการบริหารงาน 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมนุไพร   ได้น าแนวคิด
เก่ียวกับการลดความสญูเปล่าที่เกิดขึน้ภายในกระบวนการด้วยหลกัการ ECRS และแนวคิดระบบลีน โดยผู้วิจยัได้
ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. หลกัการ ECRS 
กระบวนการด าเนินงานในส่วนของโรงงานนัน้จะท าหน้าที่ในส่วนของการผลิตสินค้า การลดความสญูเปล่า

ที่เกิดขึน้ภายในส่วนของโรงงานนัน้จึงมีความจ าเป็นและส าคญัอย่างมาก เนื่องจากความสญูเปล่าที่เกิดขึน้ภายใน
ส่วนงานนีส่้งผลถึงต้นทุนที่เพิ่มขึน้ หากสามารถลดความสญูเปล่าที่เกิดขึน้ภายในกระบวนการหรือขัน้ตอนต่างๆ ได้ 
จะท าให้ต้นทนุในการผลิตลดลงด้วย การลดความสญูเปล่าที่เกิดขึน้ภายในโรงงานสามารถใช้หลกัการ ECRS ได้แก่ 

1.1 การก าจดั (Eliminate) 
เร่ิมต้นจากการพิจารณางานหรือกระบวนการท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดของกระบวนการท างาน เพื่อพิจารณา

ก าจดัความสญูเปล่าออกไป เช่น การผลิตที่มากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนที่หรือการเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น การ
ท างานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้ามากเกินไปเนื่องจากการผลิตที่มากเกินความต้องการ เป็นต้น 

1.2 การรวมกนั (Combine) 
กระบวนการท างานบางขัน้ตอนมีการท างานทบัซ้อนกนั สามารถน ามารวมกนัได้โดยพิจารณางานท่ี

ไม่จ าเป็นออกเพื่อลดขัน้ตอนการท างานให้น้อยลง ท าให้การผลิตรวดเร็วมากขึน้ ขัน้ตอนการท างานลดลง เป็นต้น 
1.3 การจดัใหม่ (Rearrange) 
กระบวนการหรือขัน้ตอนการท างานในบางขัน้ตอนอาจสลบักนัไปมาได้ โดยพิจารณาจดัรูปแบบใหม่

ก็เพื่อให้ง่ายต่อการท างานและลดขัน้ตอนการท างานให้น้อยลง 
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1.4 การท าให้ง่าย (Simplify) 
การปรับปรุงการท างานให้ง่ายและสะดวกขึน้ อาจท าได้โดยการสร้างอุปกรณ์ช่วยในการท างาน (Jig Tool) เพื่อให้
การท างานสะดวกรวดเร็วและแม่นย า และยงัช่วยลดความผิดพลาด ลดความสญูเสียที่เกิดจากกระบวนการท างาน
 2. แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) 

แนวคิดแบบลีน ถือแนวคิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้พัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ลีน (Lean) แปลตามศัพท์หมายถึง ผอม เพรียว บาง การน ามาใช้ในกระบวนการผลิตมี
วตัถปุระสงค์เพื่อจดัการกระบวนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการขจดัความสญูเปล่าที่เกิดขึน้ในกระบวนการเพื่อให้กระบวนการ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดต้นทุนที่เกิดขึน้จากกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมลูค่าในธุรกิจ  กระบวนการผลิตแบบลีน 
(Lean Manufacturing) เป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญในเร่ืองการผลิตผลิตภณัฑ์หรือบริการตามความต้องการ
ของลกูค้า โดยการท าความเข้าใจในกระบวนการทัง้หมดที่เก่ียวข้อง เพื่อบ่งชีค้วามสญูเปล่าที่เกิดขึน้ในกระบวนการ
และก าจดักระบวนการท่ีสญูเปล่าเหล่านัน้ออกไป โดยสามารถแบ่งความสญูเปล่าออกเป็น 7 ชนิด คือ 

2.1 การผลิตที่มากเกินความต้องการของลกูค้า (Overproduction) วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ที่เกิด
จากการผลิตมากเกินไป การท างานระหว่างกระบวนการที่มากเกินความจ าเป็น หรือสินค้าคงคลงัมากเกินไป ส่ิงที่
เกิดขึน้เหล่านีไ้ม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านแรงงานหรือวตัถดุิบที่ถกูใช้ออกไปไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้า เช่น เสียเวลา ทรัพยากร และแรงงานโดยไม่จ าเป็น เสียพืน้ที่ในการจดัเก็บและสินค้าคงคลงัมีมากเกินไป เป็น
ต้น 

2.2 การรอคอย (Waiting) การรอคอยที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิต เช่น การรอคอยวตัถุดิบ การ
วางแผนการผลิตที่ไม่สมดลุ หรืออาจเกิดจากเคร่ืองจกัรขดัข้อง โดยหากเกิดการรอคอยมากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อ
การผลิต เช่น เกิดต้นทุนที่สูญเปล่าจากเคร่ืองจักร แรงงาน และค่าด าเนินการต่างๆ เกิดต้นทุนค่าเสียเวลารอคอย 
หรือผลเสียจากการผลิตที่ล่าช้าและส่งมอบไม่ทนัก าหนด เป็นต้น 

2.3 การขนส่ง (Transportation) การขนส่งหรือการเคล่ือนที่ที่มากเกินไปโดยไม่ก่อให้เกิดมลูค่า 
ย่อมส่งผลเสียต่อการผลิต เช่น สญูเสียเวลาในการผลิต ต้นทุนในการขนย้ายมากขึน้จากค่าเชือ้เพลิง ค่าแรงงานค่า
อุปกรณ์ขนย้าย รวมทัง้ค่าบ ารุงรักษา โดยกระบวนการขนย้ายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเห ล่านีย้่อมส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพของการผลิต 

2.4 กระบวนการท างานซ า้ซ้อน (Over Processing)กระบวนการท างานที่มีความซ า้ซ้อนมาก
เกินไป เช่น การท างานเดิมซ า้ๆ หลายครัง้ กระบวนการที่เกิดขึน้นัน้ย่อมส่งผลเสียต่อการผลิต เช่น ในขัน้ตอนการ
ตรวจสอบหากมีการแยกย่อยการท างานมากเกินความจ าเป็น จนเกิดเป็นการรอคอยมากเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อ
การผลิต โดยที่งานบางประเภทสามารถรวมเป็นงานเดียวกนัได้ เป็นต้น 

2.5 สินค้าคงคลงัที่มากเกินไป (Over Inventory)การเก็บสินค้าที่มากเกินไป อาจเกิดมาจากการ
ผลิตมากเกินความต้องการของลูกค้า การสั่งซือ้วตัดุดิบจ านวนมากเนื่องจากต้องการส่วนลด กระบวนการจดัเก็บ
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วตัถุดิบระหว่างรอการผลิต เหล่านีล้้วนท าให้เกิดปริมาณสินค้าคงคลงัมากเกินไปและจะส่งผลเสีย คือ ต้นทุนในการ
ผลิตเพิ่มมากขึน้ ต้นทนุในการจดัเก็บสินค้า เสียพืน้ท่ีในการจดัเก็บ เป็นต้น 

2.6 ของเสีย (Defects) ของเสียเกิดขึ น้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ผิดพลาด อาจเกิดจาก
กระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ วตัถุดิบไม่ได้มาตรฐาน หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ของเสียที่เกิดขึน้เหล่านี ้ส่งผลเสียต่อการผลิต เช่น การส่งมอบล่าช้ากว่าก าหนดเสียเวลาและแรงงานในการแก้ไข
ปัญหา อีกทัง้ยงัเพิ่มต้นทนุท่ีไม่จ าเป็นต่อกระบวนการอีกด้วย 

2.7 การเคล่ือนไหวที่มากเกินไป (Over Motion) การเคล่ือนไหวที่มากเกินความจ าเป็นใน
กระบวนการท างานต่างๆ ย่อมส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าจากการท างาน เกิดความล่าช้าในการท างาน โดยผลเสียต่อ
การท างาน เช่น เกิดปัญหาการเคล่ือนไหวที่ไม่จ าเป็นจากการจดัวางอุปกรณ์และการวางผังโรงงานที่ไม่เหมาะสม 
หรือขาดมาตรฐานการท างานท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิเคราะห์ SWOT เพื่อเข้าใจในระบบงาน  
 การวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนในธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้ เรา
สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี ไ้ด้ ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส และอุปสรรคนัน้ เราต้องปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมเพราะเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุม และคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัก็ต้องประสบกบัปัญหาเดียวกนักบัเรา 
ผลการวิเคราะห์มีดงันี ้

จุดแข็ง- น า้ผลไม้ผสมโปรไบโอติก เป็นนวัตกรรมใหม่มีผู้ แข่งขันน้อยราย มีสูตรการผลิตที่
ลอกเลียนแบบได้ยาก กระบวนการผลิตหลายขัน้ตอน มีผู้ วิจัยที่เชี่ยวชาญด้านโปรไบโอติก (Specialist) เป็นของ
ตนเอง มีพืน้ท่ีโรงงานเป็นของตนเอง ไม่ต้องเสียค่าเช่า ที่ตัง้โรงงานอยู่ใกล้ถนนสายหลกัของภาค สามารถเดินทางได้
สะดวก 

จดุอ่อน - โรงงานมีขนาดเล็ก มีพืน้ท่ีจ ากดั มีแรงงานไม่มาก ก าลงัการผลิตน้อย      อยู่ต่างจงัหวดั
ไกลจากแหล่งทรัพยากร (บรรจภุณัฑ์/สมนุไพรจากต่างถิ่น) ใช้เวลาผลิตค่อนข้างนาน 

โอกาส - ตลาดคนรักสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การค้าเสรีอาเซียนท าให้เปิดตลาดกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวก การเกิดโรคระบาดท าให้คนต้องการสมนุไพรเพื่อบ ารุงร่างกาย 

อุปสรรค - สภาพเศรษฐกิจถดถอยค้าขายล าบาก ราคาน า้มนัสงูขึน้ ท าให้ค่าขนส่งแพงขึน้ ราคา
ค่าวตัถดุิบสงูขึน้ 
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ศึกษากระบวนการท างานในแต่ละกิจกรรมของโรงงาน และวาดแผนผังการไหลของประบวนการปัจจุบัน  
 กิจกรรมของโรงงานประกอบด้วยงานต้มสกัดสมนุไพร ลงเชือ้และหมกัทิง้ไว้ 7 วนั ต้มปรุงรส สี กล่ิน และ
บรรจลุงขวด กล่อง และลงัตามล าดบั โดยกระบวนการในปัจจบุนัเราใช้เวลาทัง้สิน้ 9 วนั ซึง่เป็นส่วนของกระบวนการ
ผลิต 3 วนั และเป็นการหมกับ่มผลิตภณัฑ์เป็นเวลาประมาณ 7 วนั ซึง่ท าให้เกิดการรอคอยในช่วงวนัท่ี 8-9   
วิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล (แผนผังก้างปลา) 

การค้นหาต้นเหตขุองปัญหาโดยใช้แผนภมูิก้างปลา โดยวิเคราะห์จาก 4 ปัจจยัได้แก่  
Process - กระบวนการท างานไม่เหมาะสม มีการท างานบางอย่างซ า้ซ้อน เช่น การต้มน า้อีกครัง้ในวนัรุ่งขึน้เพื่อปรุงสี

และกลิ่น ซึง่สามารถปรับกระบวนการแล้วท าให้สามารถจบได้ในวนัเดียว 
Man – ใช้คนไม่เหมาะสมกับภาระงาน จดัสรรคนได้ไม่เหมาะสมกับงาน ท าให้ท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการรอ

คอยงาน  
Material - ต้นทนุวตัถดุิบบางประเภทเพิ่มขึน้ ท าให้มีต้นทนุสงูขึน้  
Machine - อุปกรณ์การท างานไม่เหมาะกับงาน ท าให้ใช้เวลาการท างานนาน ควรมีการสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวย

ความสะดวก (Jig Tool) 
 พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค ECRS 

1. การขจดัออก (Eliminate) ลดได้ 1 ขัน้ตอน คือ ใช้อปุกรณ์ช่วยให้ขวดเย็นเร็วขึน้ จะลดเวลาการรอคอยได้ 
1-2 ชัว่โมง 

2. การรวมกัน (Combine) ลดได้ 1 ขัน้ตอน คือ การจดัทีมงานส าหรับเตรียมบรรจุภณัฑ์ (ล้างขวด นึ่งขวด 
พบักล่อง) ให้ท าไปพร้อมๆ กบัการต้มปรุง ท าให้ประหยดัเวลาได้อย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

3. (การจัดใหม่) Rearrange ลดได้ 1 ขัน้ตอน คือ เปล่ียนระบบทีมงานใหม่ เดิมให้เข้างานเวลา 8.30น. 
พร้อมกนัหมด ท าให้เกิด OT ดงันัน้จึงให้พนกังานต้มปรุงจ านวน 2 คน ให้มาเข้างานเร็วขึน้ เป็น 5.00น. เพื่อป้อนงาน
ให้กบัฝ่ายบรรจไุด้ในเวลา 9.00 น. ท าให้ลดการเปิด OT หากเกินเวลา และ สามารถท างานได้จบภายในวนัเดียว  
วาดแผนผังการไหลของประบวนการที่ปรับปรุงใหม่ 

เมื่อเราได้ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานแล้ว เราสามารถประหยัดวันท างานลงได้ 1 วัน คือ สามารถท า 
Finished Goods ได้ภายในวันที่ 8 ของการผลิต โดยให้แม่ครัวมาท างานต้มปรุงและใส่สีกล่ินในช่วงเช้ามืดก่อนที่
พนกังานบรรจจุะมาเข้างานในเวลาท างานปกติ จะช่วยให้การบรรจเุร่ิมได้เร็วขึน้ ลดเวลาการรอคอยลงได้ 1 วนั 
น ากระบวนการที่ออกแบบใหม่ไปปฏิบัติ 

ผู้วิจยัได้แนะน ากระบวนการปรับปรุงการด าเนินงานไว้ดงันี ้
1. รวมขัน้ตอนการต้มปรุงในวนัท่ี 8 และการเติมสี/กลิ่น ในวนัท่ี 9 ท าให้สามารถประหยดัเวลาและเชือ้เพลิง

ในการตัง้ไฟให้น า้เดือด จดัสรรก าลงัคนใหม่ให้สอดคล้องกบัเวลาในการท างานให้เหมาะสม 
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2. งานจดัเตรียมบรรจภุณัฑ์ (ล้างขวด นึ่งขวด พบักล่อง) ให้มีพนกังานอีกทีมรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เวลางาน
เพิ่ม สามารถท าพร้อมกบัการต้มปรุง และสามารถใช้ได้ทนัทีเมื่อต้มปรุงเสร็จ 

3. การรอให้ขวดเย็นตวัลง ใช้เวลา 3 ชม. อาจหาวิธีท าให้ขวดเย็นเร็วขึน้ เช่น ลดอณุหภมูิในพืน้ท่ีเก็บสินค้า 
จะช่วยลดเวลารอคอยเหลือ 1 ชม. เป็นต้น เนื่องจากขวดที่บรรจุแล้ว  มีอุณหภูมิสงูเกินกว่าที่จะติดสลากได้ จึงต้อง
ลดอุณหภูมิก่อน โดยใช้ถังน า้แข็งขนาด 200 ลิตร แล้วน าขวดที่บรรจุแล้ว ลงแช่ในถัง เพื่อลดอุณหภูมิ โดยมีราคา
จดัซือ้ ประมาณ 3,000 บาท ต่อถงั อายกุารใช้งาน 5-10 ปี และมีค่าใช้จ่ายส าหรับน า้แข็ง ประมาณ 50 บาทต่อครัง้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
งานวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมนุไพรนี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการ

แก้ไขและปรับปรุงใน 3 หวัข้อคือ การลดต้นทุนด าเนินการขนส่งโดยการ พฒันาระบบการขนส่งของโรงงาน การปรับ
ระบบการท างานและการจดัการบุคลากร และการพฒันาระบบการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจบุนั
ผ่านช่องทางการท าธุรกิจออนไลน์ด้วย Application  
การลดต้นทุนด าเนินการขนส่งโดยการพัฒนาระบบการขนส่งของโรงงาน 
 ปัจจุบันทางโรงงานมีรถกระบะ ส าหรับวิ่งใช้งานทั่วไปอยู่ ซึ่งรถกระบะดังกล่าว หากมีการติดตัง้ตู้ทึบ
เพิ่มเติมสามารถน ามาวิ่งส่งของและรับวัตถุดิบกลับด้วย หากเราใช้รถขนส่งเอง (กรณีมีรถอยู่แล้ว) มีการลงทุน
เบือ้งต้นคือ ติดตู้ทึบส าหรับใส่สินค้า 15,000 บาท ท าช่วงล่างรถกระบะส าหรับบรรทุก 9,000 บาท และอาจมี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเปล่ียนถ่ายน า้มนัเคร่ือง ค่าซ่อมบ ารุง ค่าเปล่ียนยาง ค่าจ้างคนขบัและคนประจ ารถ ค่าน า้มนั
ไปกลบั ค่าเส่ือมราคารถ ค่าประกันรถ เป็นต้น หากเราวิ่งรถเอง ตามข้อมลูเดือนสิงหาคม - ธันวาคมปี 2563 เราจะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 108,688 บาทจากการส่งสินค้าส าเร็จรูป บวกค่าขนส่งขวดเปล่า 36,200 บาท รวมเป็น
ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 144,888 บาท ต่อ 4 เดือนโดยค่าใช้จ่ายต่อรอบในกรณีวิ่งรถเอง คือ 3,623.95 บาท 
การลดต้นทุนการผลิตจากการปรับระบบการท างานและบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระบบงานเดิม ใช้แรงงานทัง้หมด 10 คน จากการส ารวจแล้วพบว่า เมื่อภาระงานน้อยลง สามารถจดัการคน
ให้น้อยลงได้ 2 คน คือ งานจดัเตรียมวดัถดุิบจาก 3 คน เหลือ 2 คน และงานพบักล่องติดสลาก จาก 3 คน เหลือ 2 คน 
และเมื่อแก้ไขแล้ว ท าให้ลดวนัท างานลงไปได้ 1 วนั และแรงงานได้ 2 คน โดยวนัท่ี 1 เวลาท างานทัง้หมด   340 นาที ( 
5 ชม. 40 นาที) วนัท่ี 8 เวลาท างานทัง้หมด   670 นาที ( 11 ชม. 10 นาที) รวมเวลางานทัง้หมด 1,010 นาที ( 16 ชม. 
50 นาที) จากเดิม 1,190 นาที ( 19 ชม. 50 นาที) ลดลงได้ 180 นาที ( 3 ชม) จ านวนพนกังาน 10 คน ค่าจ้างวนัละ 
400 บาท หากลดจ านวนพนกังาน 2 คนสามารถประหยดัได้ 400*2 = 800 บาท/วนั ระบบการท างานใหม่ และการ
เข้าท างานแบบเหล่ือมช่วงเวลา ท าให้ลดวนัท างาน และลดชัว่โมงท างานลงได้ ท าให้ไม่เกิดการรอคอย และประหยดั
ต้นทนุการด าเนินงานได้มาก มีพนกังานทัง้หมด 10 คน ลดเหลือ 8 คน คิดเป็นค่าจ้างวนัละ 400 บาท/คน/วนั x 2 วนั 
= 8,000 บาท ต่อ การผลิต 1 Batch = 120 ขวด หรือ คิดเป็นต้นทุนค่าแรง ต่อขวด ขวดละ 300 บาท x 120 ขวด = 
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36,000 บาท การปรับวิธีการท างาน ให้ท างานไปพร้อมกนั รวมถึงจดัหาอปุกรณ์มาช่วยท างาน การลดจ านวนคนให้
สอดคล้องกบัเนือ้งาน จะประหยดัได้อีก 400 บาท*2 คน = 800 บาทต่อวนั 
พัฒนาระบบการตลาดโดยใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีในปัจจุบัน ด้วยการสร้างช่องทางการท าธุรกิจ
ออนไลน์ผ่าน Application  

ผู้วิจยัได้เลือกเว็บไซต์ Shopee ในการท าการตลาดออนไลน์ และอาจขยายไปยงั Application อื่นในอนาคต 
โดยหลกัการในการท าตลาดออนไลน์ผ่าน Application คือ มีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม และห่อกนักระแทก
อย่างแน่นหนามิดชิด ตัง้ราคาอยู่ในกลุ่มสินค้าเดียวกัน และมีก าไรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 จากต้นทุน มีการจัด
โปรโมชัน่เพื่อกระตุ้นยอดขาย ลงจ าหน่ายผ่านแอพพลิเคชนั Shopee และค่าจดัส่งลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบ 

การค านวณต้นทุน และการท าโปรโมชัน่ มีต้นทุนต่อขวด 300 บาท ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ตัง้ราคาไว้ที่ 
990 บาท มีการจดัโปรโมชัน่ สองขวด 1,900 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถ้าขายปลีกจะได้ก าไรต่อขวด เท่ากับ 990-
300 = 690 บาท (หักลบ 5 เปอร์เซ็นจากค่าธรรมเนียมออนไลน์ รับสุทธิ 690-34.50 = 655.50 บาทต่อขวด) จัด
โปรโมชั่นสองขวด 1,900 บาทจะได้ก าไร 1,900-600 = 1,300 บาท (650บาทต่อขวด โดยหักลบ 5 เปอร์เซ็นจาก
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ รับสุทธิ 650-32.50 = 617.50 บาทต่อขวด = 7,410 ต่อลัง (12 ขวด) ถ้าขายส่งปกติลังละ 
3,600 บาท เราสามารถท าก าไรเพิ่มเทียบกบัการขายส่ง = 7,410-3,600 = 3,810 บาทต่อลงั 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมุนไพร สามารถ
อภิปรายได้ดงันี ้
การลดต้นทุนด าเนินการขนส่งโดยการพัฒนาระบบการขนส่งของโรงงาน 
 เดิมการขนส่งสินค้าส าเร็จรูป จะใช้บริการรถขนส่งเอกชน (นิ่มซี่เส็ง) ซึ่งจะคิดตามน า้หนัก ขนาด และ
จ านวนสินค้า มีค่าจดัส่งอยู่ที่ 200 บาทต่อลงั และการสัง่ซือ้สินค้าเข้าโรงงานใช้การส่งโดยรถของ Supplier และเก็บ
ค่าจดัส่งปลายทาง มีค่าจดัส่ง 20 บาทต่อลงั รวมเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 102,350 บาทต่อเดือน แต่เนื่องจากปัจจบุนัทาง
โรงงานมีรถกระบะ ส าหรับวิ่งใช้งานทัว่ไปอยู่ ซึ่งรถกระบะดงักล่าว หากมีการติดตัง้ตู้ทึบเพิ่มเติมสามารถน ามาวิ่งส่ง
ของและรับวัตถุดิบกลับด้วย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เฉล่ีย 36,222 บาทต่อเดือน โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อรอบ 
3,623.95 บาท 
การลดต้นทุนการผลิตจากการปรับระบบการท างานและบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจท าให้ปริมาณการสัง่ซือ้ลดลง และพนกังานมีเวลาว่างมากขึน้ ท าให้เกิดชัว่โมงสญู
เปล่า กระบวนการผลิตและการจัดระบบงานในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภาระงาน ดังนัน้จึ งต้องมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตและรูปแบบการท างานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยปรับระบบการท างานใหม่ เข้า
ท างานแบบเหล่ือมช่วงเวลา ท าให้ลดชัว่โมงท างานลงได้ ลดการรอคอย และประหยดัต้นทุนการด าเนินงานได้มาก 
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ลดพนักงานจาก 10 เหลือ 8 คน ช่วยประหยัดค่าจ้างได้ 8,000 บาท ต่อการผลิต 1 Batch หรือ 120 ขวด คิดเป็น
ต้นทุนค่าแรงขวดละ 300 บาท x 120 ขวด = 36,000 บาท การปรับวิธีการท างาน ให้ท างานไปพร้อมกันและจัดหา
อปุกรณ์ช่วยท างาน การลดจ านวนคนให้สอดคล้องกบัเนือ้งาน จะประหยดัได้อีก  800 บาทต่อวนั 
พัฒนาระบบการตลาดโดยใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีในปัจจุบัน ด้วยการสร้างช่องทางการท าธุรกิจ
ออนไลน์ผ่าน Application  

การตลาดออนไลน์ในปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมแพร่หลายอย่างมาก เพราะสะดวกสบาย และประหยดัเวลาในการ
เดินทางออกไปซือ้ของเนื่องจากสัง่แล้วมีบริการจดัส่งถึงบ้าน และช่องทางตลาดออนไลน์ยงัสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกัอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสในการท าก าไรมากขึน้ เพราะมีต้นทนุการประชาสมัพนัธ์ที่
ต ่า ลูกค้าสามารถค้นหาและศึกษาข้อมูลได้ก่อนซือ้ การท าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ค านวณต้นทุน และการท า
โปรโมชั่น มีต้นทุนต่อขวด 300 บาท ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ตัง้ราคาไว้ที่ 990 บาท มีการจดัโปรโมชั่น สองขวด 
1,900 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งโดยปกติลกูค้าจะซือ้ยกลงั ท าให้เราสามารถท าก าไรได้มากขึน้กว่าการจ าหน่าย
ผ่านตวัแทน ถ้าขายส่งปกติได้ลงัละ 3,600 บาท เราสามารถท าก าไรเพิ่มเทียบกบัการขายส่ง คือ 3,810 บาทต่อลงั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในอนาคตอาจมีการปรับปรุงระบบการจัดการภายในโรงงาน จัดการกระบวนการผลิต หรืออาจลด
จ านวนพนกังาน เพื่อให้สอดคล้องกบัภาระงานในปัจจบุนั เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบ
ให้โรงงานยงัมีจ านวนการสัง่ซือ้ที่น้อยลง  

2. ลูกค้าเดิมยงัมีข้อจ ากัดในการท าตลาดค้าปลีก และการท าตลาดต่างประเทศเป็นไปอย่างยากล าบาก 
ด้วยกฎระเบียบข้อบงัคบัทางการค้าในปัจจบุนั 

3. ในการท าวิจยัครัง้ต่อไปอาจเสนอการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการผลิต จะท าให้ประหยดัต้นทนุต่อ
หน่วยและลดค่าจ้างพนกังานลงได้อีก 
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ขอขอบคณุผู้จดัการโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มสมนุไพร และพนกังานทกุท่าน ที่ได้ให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์เพื่อ
การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้พื่อน าไปปรับปรุงระบบการท างานภายในโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างผล
ก าไรอย่างยัง่ยืน 
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บทคดัย่อ    

งานวิจยันีม้ีเป็นการพฒันารีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี เพื่อทดแทนแบตเตอร่ีชนิดอื่นๆ ซึง่มีการท างานเป็น
แบบระบบปิด สารท างานสามารถท างานได้ตลอดอายุการใช้งานและสารท างานวนอยู่ภายในเซลล์ ด้วย
ความสามารถในการเพิ่มก าลงัไฟฟ้าและประสิทธิภาพของความต่างศกัย์ โดยรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี ที่ เลือกใน
การด าเนินงานวิจยัเป็นชนิดที่มสีารท างานเป็นกรดไฮโดรคลอริก (HCL) เนื่องจาก กรดไฮโดรคลอริก มีสถานะอยู่
ในรูปของสารละลายของเหลว ซึง่สามารถขนย้ายได้งา่ย หาได้ง่าย และมีราคาถกู วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของ
อณุหภมูิทีเ่หมาะสมของถงัให้ความชืน้ด้านแคโทดต่อสมรรถนะของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี โดยใช้กรดไฮโดรคลอ
ริกเป็นสารตัง้ต้นส าหรับท าการทดสอบอุณหภูมิถังให้ความชืน้ที่มีอุณหภูมิ  55,65 องศาเซลเซียส และ 
อุณหภูมิห้อง ท าการสร้างกราฟโพลาไรเซชันและหาค่าสมรรถนะรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี ภายใต้อุณหภูมิการ
ท างานท่ีเหมาะสมของถงัให้ความชืน้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าที่อณุหภมูิของอณุหภมูิถงัให้ความชืน้เท่ากบั 
65 องศาเซลเซียสจะมีสมรรถนะการท างานของเซลล์รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ีดีที่สุด มีก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.86 
วัตต์ และกระแสไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1.35 แอมแปร์ ที่ประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 47.06 % และที่ค่า
ความต่างศกัย์มาตรฐานใช้งานท่ี 0.6 โวลต์พบว่า ท่ีอุณหภูมิของถงัให้ความชืน้เท่ากบั 65  องศาเซลเซียส ให้ค่า
ก าลงัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามากกว่า ท่ีอณุหภมูิของถงัให้ความชืน้เท่ากับ 55 และ อณุหภมูิห้องดงันี ้0.48, 0.46 
วตัต์ และ 0.75, 0.7 แอมแปร์ ตามล าดบั     
 
ค าส าคัญ :  รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี; กรดไฮโดรคลอริก; ประสิทธิภาพของศกัย์ไฟฟ้า; 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 

 
 

บทน า 
แบตเตอร่ีแบบกรดตะกั่ว เป็นที่นิยมในการกักเก็บพลังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แต่มีข้อเสียใน

เร่ืองของอายุการใช้งานของแบตเตอร่ีที่ประมาณ 5 ปี และเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมเมื่อหมดอายุการใช้งานจาก
กรดตะกัว่ ท าให้มีการศกึษา วิจยัหาแหล่งกกัเก็บพลงังานไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อทดแทนแบตเตอร่ีแบบกรดตะกั่ว 
ซึง่จากการศึกษามีหลากหลายเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน งานวิจยัจะท าการการศกึษาและพฒันา
ต้นแบบเทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานรีดอกซ์แบตเตอร่ีที่ใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารท างานจากพลงังานไฟฟา้ 
โดยมุ่งเน้นศกึษาการใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารท างานในระบบกักเก็บพลงังานรีดอกซ์แบตเตอร่ี ซึง่เป็นการลด
การน าเข้าและลดต้นทุนของระบบรีดอกซ์แบตเตอร่ีโดยจะน าเสนอในส่วนผลของอณุหภูมิในถังให้ความชืน้ด้าน
แคโทดส าหรับรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารตัง้ต้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ศกัย์ไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ และ กระแสไฟฟ้าสงูสดุ (Carvela et al., 2020) 
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ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี  
รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ีที่มีสารท างานเป็นกรดไฮโดรคลอริก 
การท างานของ Redox Flow battery ที่ใช้สารท างานเป็น ไฮโดรเจนที่มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภมูิห้อง 

และ คลอลีนท่ีมีสถานะเป็นแก๊สที่อณุหภมูิห้อง ท างานโดยการใช้ปัม้สารท างานผ่านช่อง Flow field ในขณะท่ีท า
การเก็บประจ ุ(Charged) และท าการถ่ายประจ ุ(Discharged) ดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนผงัการท างานของรีดอกซ์แบตเตอร่ีทีใ่ช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารท างาน(Thomya & Khunatorn, 

2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงส่วนประกอบในเซลล์เดียว (Thomya & Khunatorn, 2020) 

 
ในขณะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า จะมีการถ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัโหลด โดยที่ขัว้แอโนด (Anode) จะ

มีแก๊สไฮโดรเจนไหลผ่านช่อง Flow field สมัผสักับสารเร่งปฏิกิริยาท าให้เกิด ไฮโดรเจนไอออน และ อิเลคตรอน 
ตามสมการท่ี 1 (Huskinson et al., 2012) 
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  V                       (1) 
 

ไฮโดนเจนไอออนจะเคล่ือนที่ผ่าน Membrane ไปรวมกับคลอรีนไอออน ส่วนอิเล็กตรอนจะไหลไปยัง 
Current collector ไปยังวงจรภายนอก ท าให้เกิดก าลังทางไฟฟ้า แล้วกลับมายัง Current collector ทางฝ่ัง
คลอรีน โดยฝ่ังคลอรีนมีกระบวนการดงัสมการท่ี 2 

 

                                (2) 
 

การรวมกันของคลอรีนและอิเล็กตรอนท าให้เกิด คลอรีนไอออน เมื่อ ไฮโดนเจนไอออนไหลผ่าน 
Membrane ไปรวมกับคลอรีนไอออน ท าให้เกิด ไฮโดรเจนคลอไรด์หรือ กรดไฮโดรคลอริก และพลงังานไฟฟ้าดงั
สมการท่ี 3 

 

                    (3) 
 
ในระหว่างการคายพลงังานไฟฟ้า แรงดนัที่ต่อเข้ากบัขัว้แบตเตอร่ีจะน้อยกว่าศกัย์ไฟฟ้าของแบตเตอร่ี

เมื่อเปิดวงจร (Open Circuit potential : E0) ไฮโดนเจนและคลอรีนจะท าให้เกิดกรดไฮโดรคลอริกและพลงังาน
ไฟฟ้า ส่วนในระหว่าการเก็บประจุ แรงดันที่ต่อเข้ากับขัว้แบตเตอร่ีจะมากกว่าศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอร่ีเมื่อเปิด
วงจร ท าให้พลงังานไฟฟ้าไหลเข้าสู่แบตเตอร่ี ท าให้กรดไฮโดรคลอริกแตกตวัเป็นไฮโดนเจนและคลอรีน แสดงดงั
ภาพท่ี 3 

 

 
 
ภาพที่ 3  รีดอกซ์แบตเตอร่ีที่มีสารท างานเป็นกรดไฮโดรคลอริก (Huskinson et al., 2012) 
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ส่วนประกอบท่ีส าคญัของรีดอกซแ์บตเตอร่ีที่มีสารท างานเป็นกรดไฮโดรคลอริก  
การหาประสิทธิภาพการท างานของเซลล์เชือ้เพลิง 

 โดยทั่วไปการวัดประสิทธิภาพของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี นิยมวัดจากประสิทธิภาพของศักย์ไฟฟ้า 

(Voltage Efficiency, ην) แสดงถึงการลดลงของพลังงานศักย์เมื่อเทียบกับพลังงานศักย์ทางทฤษฎี ดังนัน้
ประสิทธิภาพของศกัย์ไฟฟ้า ดงัสมาการท่ี 4  
 

V

V

E
 =                                                          (4) 

 

V  คือประสิทธิภาพของศกัย์ไฟฟ้า 

  คือความคา่ศกัย์ไฟฟ้าทีว่ดัได้จริง 

  คือความคา่ศกัย์ไฟฟ้าตามทฤษฏี (𝐸 = 1.36 โวลล์) 
 
การวิเคราะห์สมรรถนะของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี 
การท างานของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี จะมีการวัดค่าออกมาอยู่ในรูปของความหนาแน่นกระแสคือ

ปริมาณกระแสที่ได้ต่อหน่วยพืน้ที่ที่เกิดปฏิกิริยาภายในรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี ในหน่วย milli amperes per 
square centimeter (mA/cm2) จากการท างานของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี  สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ท างานได้จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและความหนาแน่นกระแส ( I-V Characteristic 
Curve) ดงัแสดงในภาพที ่4 ซึง่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความต่างศกัย์ไฟฟ้าและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า
(Linden & Reddy, 2002) 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ความตา่งศกัย์กบัความหนาแน่นกระแส  
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จากกราฟความต่างศักย์ที่ เซลล์ให้ออกมาจะลดลงเมื่อมีกระแสไหลมากขึน้ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว 
ความสมัพนัธ์ของความต่างศกัย์และความหนาแน่นกระแสควรจะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการท างานของ รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี ท าให้ความสามารถในการท างานลดลง ทัง้นีเ้นื่องมาจาก
สาเหตสุ าคญั ดงันี ้คือ 

ความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ให้ออกมาขณะอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง ๆ ไม่เพียงพอ เรียกว่า 
reaction rate loss 

ความต้านทานของ proton exchange membrane ท าให้ความสามารถในน าโปรตอนต ่าลง เรียกว่า 
resistance loss 

ความต้านทานของชัน้การแพร่ และตัวสะสมกระแส ท าให้ความสามารถในการน าอิเล็กตรอนต ่าลง 
เรียกว่า resistance loss 

ผลเนื่องจากอัตราการแพร่ ในกรณีที่ก๊าซออกซิเจนไหลผ่านชัน้การแพร่ไปสู่ชัน้ของตัวเร่งปฏิกิริยา 
ขณะเดียวกนักบัน า้ก าลงัไหลสวนทางออกมาท าให้พืน้ท่ีในการเกิดปฏิกิริยาน้อยลง เรียกว่า gas transport loss 

รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี ชนิดเมมเบรนแลกเปล่ียนโปรตอนได้ถูกพัฒนาขึน้ ภายใต้สมการกฎอนุรักษ์
พลังงาน สมการอนุรักษ์มวล และสมาการทางเทอร์โมไดนามิกส์ พลงังานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์เชือ้เพลิงนัน้เกิด
จากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีดังแสดงไว้ในภาพที่1  และจากความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและความ
หนาแน่นกระแสไฟฟ้าสามารถน ามาแสดงดงัสมาการท่ี 5 - 8 

 

V =  Ethermo-  Eact - E ohmic - E conc                                    (5) 
 
 V            คือ แรงดนัไฟฟ้าที่แท้จริงของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี 
 Ethermo     คือ แรงดนัไฟฟ้าทางเทอร์โมไดนามิกส์ของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี 

 E act       คือ แรงดนัไฟฟ้าที่เกิดการสญูเสียเนื่องจากการท าปฏิกิริยาเคมี 

 E ohmic  คือ แรงดนัไฟฟ้าที่เกดิการสญูเสียเนื่องจากค่าการน าไฟฟ้าของวสัด ุ

 E conc    คือ แรงดนัไฟฟ้าที่เกิดการสญูเสียเนื่องจากการไหลของสารท างาน 
  
ซึง่แรงดนัไฟฟ้าที่เกิดการสญูเสียสามารถหาได้จากสมการท่ีดงันี ้ 

e Cl

p
RT0 HClE = E - ln

thermo thermo n F p × p
H 22

  
   
    
      

                                    (6) 

( ) ( )
RT RT

ΔE = - ln i + ln ioact αn F αn Fe e

   
   
                                       (7) 
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( )ΔE = i ASR
ohmoc ohmic

i
RT LΔE =  ln conc

n  F i - ie L

  
                                        (8) 

 
0

thermo
E

   คือ แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์มีค่าเท่ากบั 1.36 V  
   R          คือ ค่าคงที่ของก๊าซ (8.3144 J/mol K) 
   T          คือ อณุหภมูิมีหน่วยเป็นเควิน K 
   ne        คือ จ านวนของอเิล็กตรอนต่อการท าปฏิกิริยาไอออนหรือโมเลกลุ  
   F        คือ ค่าคงที่ของ Faraday (96,500 C/mol) 

HCl
p      คือ  ความดนัย่อยของกรดไฮโดครอลิก 

H2

p
      คือ  ความดนัย่อยของไฮโดรเจน  

2Cl
p       คือ  ความดนัย่อยของคลอรีน 

 
วิธีการทดลอง 

ต้นแบบรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารตัง้ต้น ในบทความนีแ้สดงในรูปที่ 1-3 
endplates ท าจากแผ่น อะลูมิเนียม ตัวเก็บกระแสท าจากทองเหลือง ช่องการไหลท าจากกราไฟต์ที่มีพืน้ที่ท า
ปฏิกิริยา 50 cm2 และใช้ Nafion® 117 ที่มีเงื่อนไขการโหลดตัวเร่งปฏิกิริยาต ่ากว่า 0.03 mg/cm2 ของ Ru ที่
ด้านแอโนดที่ด้านแอโนดเคลือบบน GDL (gas diffusion electrode ) ด้วยเทคนิคอลัตราโซนิกสเปรย์ ส่วนของ 
Pt /C 20% โหลดตวัเร่งปฏิกิริยา 0.3 mg/cm2 ของ Pt ผสม Nafion 210 ไมโครลิตร ท่ีด้านแคโทดเคลือบบนเมม
เบรนด้วยเทคนิคอัลตราโซนิกสเปรย์  endplates มีขนาด 11 cm x 11 cm พ ร้อมช่องไหลแบบ  single-
serpentine (ความกว้างของช่อง x ความลึก = 2 cm. X 2cm. ระยะห่างระหว่างช่อง = 0.4 ใช้เมมเบรน 
Nafion® 117 (หนา 0.178 mm.) และใช้ปะเก็นแบบ  poly-tetrafluoroethylene (PTFE) เพื่ อปิดผนึกการ
ประกอบเซลล์ ขนาดเกลียวแปดตวั (3/8 นิว้) แรงบิดในการขนัน๊อต 60 lbf∙in เมื่อการประกอบเซลล์เสร็จสมบรูณ์ 
ท าการต่อท่อ PTFE ถกูใช้เพื่อขนส่งสารตัง้ต้นเข้าและออกจากเซลล์ (Thomassen et al., n.d., p. 2) 

บทความนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อวดัประสิทธิภาพการคายประจุพลงังานสงูสดุของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี 
โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารตัง้ต้น เพื่อตอบสนองความต้องการ การวิจัยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของ
อุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ความชืน้ด้านแคโทดส าหรับรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็น
สารตัง้ต้น 

การทดสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ความชืน้ด้านแคโทดส าหรับรีดอกซ์โฟลว์
แบตเตอร่ี ที่อุณหภูมิแตกต่างกันจะควบคุมอุณหภูมิความชืน้คือ ปิดการให้ความชืน้ ตัง้อุณหภูมิที่ 55 และ 65 
องศาเซลเซียสท าการทดสอบหากราฟโพลาไลเซชัน่โดยการเปล่ียนค่าภาระไฟฟ้าที่อิเล็กทอร์นิกโหลดทกุ 5 นาที
แล้วบนัทึกค่าความต่างศกัย์ และกระแสไฟฟ้าในการทดสอบในตามกรณีที่ศกึษา แสดงดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สภาวะการทดสอบประสิทธิภาพของอณุหภมูิที่เหมาะสมของถงัให้ความชืน้ด้านแคโทด 
Number of stack Temperature 

Cell (oC) 
Humidifier H2: Cl2 

Temp (oC) 
1 cell อณุหภมูิห้อง อณุหภมูิห้อง 
1 cell 55 55 : อณุหภมูิห้อง 
1 cell 65 65 : อณุหภมูิห้อง 

 
ระบบทดสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ความชืน้ด้านแคโทด ประกอบด้วย

อปุกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการควบคมุตวัแปรที่มีผลต่อการท างานของเซลล์เชือ้เพลิง เช่น  อปุกรณ์ควบคมุอณุหภมูิ 
ความชืน้ ความดนั อตัราการไหลและกระแสไฟฟ้า  แสดงดงัภาพที ่3 และ 4 ซึ่งผลการทดลองและข้อมลูที่ได้จะ
น ามาวิเคราะห์สมรรถภาพเซลล์เชือ้เพลิง 

 

 
 

ภาพที่4: ชดุทดสอบสมรรถนะการท างานของเซลล์เชือ้เพลิง 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมของถังให้ความชืน้ด้านแคโทดส าหรับรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี โดยใช้กรด

ไฮโดรคลอริกเป็นสารตัง้ต้น ต่อสมรรถนะเซลล์เชือ้เพลิงแบบ PEM จากการทดสอบรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี ที่มี
อณุหภมูิถงัให้ความชืน้ด้านแคโทดอยู่ในช่วง 55และ 65 องศาเซลเซียส โดยใช้กราฟโพลาไรเซชนัและสมาการสร
รถนะเซลล์เชือ้เพลิงเพื่อศกึษา และหาอณุหภูมิการท างานของเซลล์ ผลการทดสอบดงันี ้
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ผลการทดสอบการท างานของเซลล์เชือ้เพลิง 

 
ภาพที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความต่างศกัย์และ กระแสไฟฟ้าที่อณุหภมูิต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างก าลงัไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าที่อณุหภมูิต่างๆ 

 
จากภาพที่ 5 - 6 แสดงถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างความต่างศกัย์ กระแสไฟฟ้า และ ก าลงัไฟฟ้า จะเห็น

ได้ว่าที่อุณหภูมิของถังให้ความชืน้ด้านแคโทดเท่ากับ 65 องศาเซลเซียสจะมีสมรรถนะของเซลล์รีดอกซ์โฟลว์
แบตเตอร่ี ดีที่สดุ เพราะว่ามีค่าก าลงัไฟฟ้าได้สงูที่สดุ ดงัแสดงไว้ในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงคา่สงูสดุในการท างานของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี 
องศาเซลเซียส อูณหภูมิห้อง 55 65 
ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ (W) 0.4 0.64 0.86 
ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า(V) 0.61 0.49 0.64 
กระแส (A) 0.65 1.3 1.35 
ประสิทธิภาพของศกัย์ไฟฟ้า 44.85 % 36.03% 47.06% 
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ตารางที่ 3  แสดงค่าสงูสดุในการท างานของรีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ี ค่าความต่างศกัย์มาตรฐานใช้งานท่ี        
0.6 โวลต ์

องศาเซลเซียส อูณหภูมิห้อง 55 65 
ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ (W) 0.4 0.38 0.86 
ความตา่งศกัย์ไฟฟ้า(V) 0.61 0.64 0.64 
กระแส (A) 0.65 0.6 1.35 
ประสิทธิภาพของศกัย์ไฟฟ้า 44.85 % 47.06% 47.06% 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
ผลของการทดสอบพบว่าที่อุณหภูมิของอุณหภูมิถังให้ความชืน้เท่ากับ 65 องศาเซลเซียสจะมี

สมรรถนะการท างานของเซลล์รีดอกซ์โฟลว์แบตเตอร่ีดีที่สุด มีก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.86 วตัต์ และกระแสไฟฟ้า
สงูสดุเท่ากบั 1.35 แอมแปร์ ท่ีประสิทธิภาพของศกัย์ไฟฟ้าเท่ากบั 47.06 % และที่ค่าความต่างศกัย์มาตรฐานใช้
งานที่  0.6 โวลต์พบว่า ที่อุณหภูมิของถังให้ความชืน้เท่ากับ 65  องศาเซลเซียส ให้ค่าก าลังไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้ามากกว่า ที่อุณหภูมิของถังให้ความชืน้เท่ากับ 55 และ อุณหภูมิห้องดังนี ้0.48, 0.46 วัตต์ และ 
0.75, 0.7 แอมแปร์ ตามล าดบั     
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สมการค่าความร้อนสูงจากการวิเคราะห์ขัน้ต้น 
High heating value equation by proximate analysis 

 
อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย1*  รัชนี ศรีพวงมาลัย2   อัจจิมา อดุมศักดิ์3   กติตคิุณ แสงเรือง4 
ภาควิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา1,2,3,4 
*Corresponding author:  E-mail:  anuphon@eng.buu.ac.th 

 
บทคดัย่อ    

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ที่จะใช้หลักการ Multiple Linear Regression ร่วมกับการใช้โปรแกรมช่วย
วิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์ มาช่วยในการสร้างสมการค านวณค่าความร้อนสงูของเชือ้เพลิงชีวมวล ซึง่หากทราบ
ผลการวิเคราะห์เบือ้งต้น (Proximate analysis) ของเชือ้เพลิงก็สามารถน ามาแทนค่าในสมการเพื่อหาค่าความ
ร้อนได้ทนัที ส าหรับการสร้างสมการเร่ิมจากการน าเชือ้เพลิงชีวมวลประกอบด้วย แกลบ ขีเ้ล่ือย เปลือกถั่ว ชาน
อ้อย ฯลฯ มาหาองค์ประกอบพืน้ฐาน ประกอบด้วย ความชืน้ สารระเหย เถ้าและคาร์บอนคงตวั รวมถึงใช้ Bomb 
Calorimeter หาค่าความร้อนของชีวมวล จากนัน้ใช้หลักการ Multiple Linear Regression มาวิเคราะห์จนได้
สมการค่าความร้อน พบว่า ค่าคงตวั, สมัประสิทธ์ิการถดถอยของร้อยละความชืน้, สารระเหย,  เถ้าและคาร์บอน
คงตวัเท่ากับ 20.650, -0.24, -0.059, - 0.123 และ 0.156 ตามล าดบั สมการที่ได้จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
โดยน ามาหาค่าความร้อนสูงของกะลามะพร้าว ฟางข้าว ไม้ยูคาฯ และซังข้าวโพด โดยเปรียบเทียบกับผลของ 
Bomb Calorimeter พร้อมทัง้เปรียบเทียบผลการค านวณค่าความร้อนของสมการที่ได้กับสมการของงานวิจัย
อื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมการท่ีได้มีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเป็น 0.925 และร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนเมื่อค านวณค่าความร้อนของกะลามะพร้าว, ฟางข้าว, ไม้ยูคาฯ และซงัข้าวโพด มีค่า 4.15, 10.19, 
2.78 และ 4.47 ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบว่าสมการท่ีได้ให้ค่าความคลาดเคล่ือนน้อยกว่าสมการของงานวิจยั
ก่อนหน้า 

 
ค าส าคัญ :  ชีวมวล; การวเิคราะห์เบือ้งต้น; คา่ความร้อนของชวีมวล 
 

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 
 
 

บทน า 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้มีเชือ้เพลิงชีวมวล (Biomass) เหลือทิง้เช่น แกลบ ฟาง
ข้าว ชานอ้อย เศษไม้ต่างๆ ซึ่งพลงังานชีวมวลในแต่ละปีนัน้เทียบเท่าถ่านหินลิกไนต์ 54 ล้านตนั (ศูนย์ส่งเสริม
พลงังานชีวมวล มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดล้อม, 2550) งานวิจยันีจ้ึงเล็งเห็นความส าคญัของเชือ้เพลิงชีวมวลจึง
ได้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสมการส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการค านวณค่าความร้อนสงูของชีวมวล ทัง้นีก้ารหาค่าความ
ร้อนสงูของชีวมวลสามารถหาได้จาก Bomb Calorimeter หรือท าการวิเคราะห์ขัน้สงู (Ultimate analysis) แล้ว
น าผลที่ได้มาแทนค่าลงใน Dulong formula (Dutta, 2006) ซึง่ทัง้สองวิธีจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500-1500 บาท
ต่อตวัอย่าง (ศนูย์ส่งเสริมพลงังานชีวมวล มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดล้อม, 2550) ดงันัน้จึงเกิดแนวคิดที่จะหาค่า
ความร้อนสูงของชีวมวลด้วยวิธีที่ประหยัดมากยิ่งขึน้ โดยได้ท าการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์เบื อ้งต้น 
(Proximate analysis) ที่จะศึกษาองค์ประกอบของเชือ้ชีวมวลได้แก่ ความชืน้ (Moisture, M) สารระเหย 
(Volatile Matter, VM) เถ้า (Ash, A) และคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon, Fc) จะสามารถน าไปสู่ค่าความร้อน
ของชีวมวลได้หากมีสมการส าเร็จรูป ทางผู้ วิจัยจึงจะท าการศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อสร้างสมการ
ส าเร็จรูปเพื่อใช้ส าหรับหาค่าความร้อนสงูของชีวมวลต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

สร้างสมการหาคา่ความร้อนสงูของชีวมวลโดยใช้ข้อมลูที่ได้จาก Proximate Analysis 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. วิเคราะห์องค์ประกอบเบือ้งต้นของชีวมวล (Proximate analysis) และวิเคราะห์ค่าความร้อนของชีว
มวลด้วย Bomb Calorimeter จากนัน้น ามาหาความสมัพนัธ์สร้างสมการส าเร็จรูป 

2. ทดสอบความถกูต้องของสมการท่ีได้โดยใช้หาค่าความร้อนของกะลามะพร้าว ฟางข้าว ไม้ยคูาฯ และ
ซงัข้าวโพด เปรียบเทียบกบั Bomb Calorimeter   

3. เปรียบเทียบค่าความร้อนสงูจากสมการที่ได้กบัสมการงานวจิยัก่อนหน้า 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยนีไ้ด้ท าการศึกงานวิจยัที่ได้เกิดขึน้ก่อนหน้าจ านวนหลายงานวิจยั โดยพบงานวิจยัที่น่าสนใจ

จ านวน 4 งานวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รายละเอยีดงานวจิยัการสร้างสมการค่าความร้อนสงูที่น่าสนใจ 
ล าดบั งานวจิยัของ รายละเอียด สมการท่ีได้ % error หมายเหต ุ

1  Demirbas, 
1997 

หาค่าความร้อน
จากชีวมวล 16 
ชนิดจากแหล่งทีม่า
ในตรุกี 

HHV = 0.196(FC) + 
14.119 

Absolute 
error = 2.2 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
การตดัสินใจ 
(R2) เป็น 
0.9997 

2 Thipkhunthod 
et al., 2006 

น าชีวมวลแขง็
จ าพวก ถ่านชีว
มวล ขยะเหลือทิง้
มาสร้างสมการ 

HHV = 
255.75VM+283.88FC-
2386.38 

Absolute 
error = 9.08 
Bias error = 
2.07 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
การตดัสินใจ 
(R2) เป็น 
0.8993 

3 Erol et al., 
2010 

น าตวัอย่างชวีมวล
จ านวน 20 ชนดิ 
มาสร้างสมการ 

NHV   =   -116 - 
1.33(A) - 0.005(VM) 
+1.92(VM+A) - 
0.0227(VM)(A)- 
0.0122(VM)2 + 
0.0299(A)2 + 
6133(OM)-1 - 0.82(A)-1 

Absolute 
error = 1.709 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
การตดัสินใจ 
(R2) เป็น 
0.8980 

4 Cordero et 
al., 2001 

สร้างสมการค่า
ความร้อนของวสัดุ
จ าพวกลิกโน
เซลลโูลสและ
คาร์บอน โดย
วิธีการวิเคราะห์
แบบประมาณ 

HHV = 354.3FC + 
170.8VM 

Absolute 
error น้อยกวา่ 
2 

 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้สมการท่ีน าไปใช้ในการค านวณค่าความร้อนสงูของเชือ้เพลิงชวีมวล 
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วิธีการและอุปกรณ์วิจัย 
กรอบแนวคดิในการวิจัย  

การสร้างสมการค่าความร้อนต้องทราบข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลพืน้ฐานของชีวมวลประกอบด้วย 
ความชืน้ สารระเหย เถ้าและคาร์บอนคงตัวที่ได้จากการศึกษาที่เรียกว่า Proximate Analysis และข้อมูลค่า
ความร้อนสูงที่ได้จากเคร่ือง Bomb Calorimeter โดยท าการทดลองหาข้อมูลทัง้ 2 ส่วนของ แกลบ ขีเ้ล่ือย 
เปลือกถั่ว ชานอ้อย ต้นไผ่ กาบมะพร้าว กระถิน เปลือกเมล็ดทานตะวนั ผักตบชวา และใบตะไคร้ น ามาเขียน
กราฟความสมัพนัธ์แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยหลักการถดถอยเส้นตรงเชิงซ้อน (Multiple linear regression) (ธีร
ศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์, 2533) เพื่อสร้างสมการที่ใช้ในการหาค่าความร้อนสูงของชีวมวลที่ผ่านการศึกษาข้อมูล
พืน้ฐาน  
อุปกรณ์และวิธกีาร 

อุปกรณ์และวิธีการจะเร่ิมจากการน าตัวอย่างของชีวมวลดังแสดงในภาพที่ 1 ชนิดละ 3 ตัวอย่างมา
ท าการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานด้วยกระบวนการ Proximate Analysis ตามขัน้ตอนมาตรฐาน (Pimchuai, 2007) 
โดยใช้อุปกรณ์ที่แสดงดังภาพที่ 2 และนอกจากนีย้ังต้องน าเชือ้เพลิงไปหาค่าความร้อนสูงตามขัน้ตอนที่เป็น
มาตรฐาน (Pimchuai, 2007) ด้วยเคร่ือง Bomb Calorimeter ที่มีลกัษณะแสดงดงัภาพที่ 3 โดยท าการทดสอบ
ชนิดละ 3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉล่ีย หลงัจากที่ได้ข้อมลูครบแล้วจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 

 

             
 

                ขีเ้ล่ือย                      แกลบ                            เปลือกถัว่ลิสง                   ชานอ้อย 
 

ภาพที่ 1 ตวัอยา่งบางส่วนของเชือ้เพลิงชีวมวลที่ใช้ท าการศกึษา 
 

                      
 เตาอบเชือ้เพลิงชวีมวล            เตาเผาเชือ้เพลิงชีวมวล                 Crucible 
 

ภาพที่ 2 อปุกรณ์ที่ใช้เพื่อวเิคราะห์องค์ประกอบพืน้ฐานของเชือ้เพลิง Proximate Analysis 
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ภาพที่ 3 เคร่ือง Bomb Calorimeter ที่ใช้หาค่าความร้อนสงูของชีวมวล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ภายหลงัจากที่ท าการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานด้วยกระบวนการ Proximate Analysis และหาค่าความร้อน

สูงด้วยเคร่ือง Bomb Calorimeter ของแกลบ ขีเ้ล่ือย เปลือกถั่ว ชานอ้อย ต้นไผ่ กาบมะพร้าว กระถิน เปลือก
เมล็ดทานตะวนั ผกัตบชวา และใบตะไคร้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีข้อมลูจ านวนมากที่จะต้องน ามาวิเคาะห์ 
ซึ่งในที่นีไ้ม่สามารถน าเสนอข้อมูลได้ทัง้หมดจึงจะน าเสนอเพียงตวัอย่างของข้อมลูบางส่วนเท่านัน้ดงัแสดงใน
ตารางที่ 2  

ตารางที่  2   ตัวอย่างผลการทดสอบ Proximate Analysis และการหาค่าความร้อนสูงด้วยเคร่ือง Bomb 
Calorimeter 

ชีวมวล เวลาอบ
(ชัว่โมง) 

ค่าเฉล่ีย 
%Moisture %Volatile %Ash %Fixed carbon HHV. (MJ/kg) 

แกลบอบท่ี 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 

แกลบอบท่ี 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 

แกลบอบท่ี 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 

แกลบอบท่ี 100 ˚C 2 7.80 52.17 24.98 15.05 13.35 
ขีเ้ล่ือยอบท่ี 100 ˚C 2 5.77 44.23 15.75 34.25 20.82 
เปลือกถัว่อบท่ี 100 ˚C 2 7.02 62.48 20.35 10.15 13.51 
ชานอ้อยอบท่ี 100 ˚C 2 6.11 64.48 15.48 13.93 15.77 
ไม้ไผ่อบท่ี 100 ˚C 2 6.45 58.04 17.88 17.63 15.87 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ Proximate Analysis และการหาค่าความร้อนสงูด้วย

เคร่ือง Bomb Calorimeter ตามตัวอย่างดังตารางที่ 2 แล้ว จากนัน้ได้น าผลการศึกษาเชือ้เพลิงทุกประเภทไป
สร้างกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความร้อนกบัความชืน้ สารระเหย ขีเ้ถ้า และคาร์บอนคงตวั ได้ดงัภาพท่ี 
4-7 ตามล าดบั จากนัน้น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการค านวณค่าความร้อนสงู  โดยพิจารณาพบว่าตวั
แปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกัน โดยค่าความร้อนขึน้อยู่กับตวัแปรทัง้หมด 4 ตวัแปรได้แก่ ร้อยละความชืน้ 
ร้อยละเถ้า ร้อยละสารระเหยและร้อยละคาร์บอนคงตวั โดยร้อยละของคาร์บอนคงตวัสงูจะส่งผลให้ค่าความร้อน
มีค่ามากขึน้ ในทางกลับกันค่าความร้อนจะมีค่าลดลงหากร้อยละของความชืน้และร้อยละของเถ้ามีค่าสงู เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ตามปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า หากใช้หลักการของ Multiple Linear 
Regression รูปแบบความสมัพนัธ์ทัว่ไปดงักล่าวจะเขียนได้ดงัสมการท่ี 1 

 

HHVd = a0 + a1Md + a2VMd - a3Ad + a4FCd     (1) 
 

เมื่อ HHVd คือ ค่าความร้อน มีหน่วยเป็นเมกะจลูต่อกิโลกรัม 
 Md คือ ร้อยละของความชืน้ 
 Ad คือ ร้อยละของเถ้า 
 VMd คือ ร้อยละของสารระเหย 
 FCd คือ ร้อยละของคาร์บอนคงที่ 
 a0 คือ ค่าคงที่ของสมการ มีหน่วยเป็นเมกะจลูต่อกิโลกรัมต่อค่าร้อยละ 

         a1 , a2 , a3  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของเทอมร้อยละความชืน้, เถ้า, สารระเหยและคาร์บอน 
 คงตวั ตามล าดบั มีหนว่ยเป็นเมกะจลูต่อกิโลกรัมต่อคา่ร้อยละ 

เมื่อน าผลข้อมูลค่าความร้อนและองค์ประกอบของชีวมวลมาวิเคราะห์กับหลักการของ Multiple 
Linear Regression โดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์ จะได้ค่าคงตัว, สมัประสิทธ์ิการถดถอยของ
ร้อยละความชืน้, สารระเหย,  เถ้าและคาร์บอนคงตัวเท่ากับ 20.650, -0.24, -0.059, - 0.123 และ 0.156 
ตามล าดบั ซึง่สามารถน าข้อมลูมาสร้างสมการค านวณค่าความร้อนสงูจากการวิเคราะห์ขัน้ต้นได้ดงัสมการท่ี 2  

 
HHVd = 20.650 - 0.249Md - 0.059VMd- 0.123Ad + 0.156FCd     (2) 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

1. ทดสอบความถกูต้องของสมการ 
หลงัจากได้สมการแล้วจะท าการทดสอบสมการโดยใช้หาค่าความร้อนของกะลามะพร้าว ฟางข้าว ไม้ยู

คาฯ และซังข้าวโพด เปรียบเทียบกับผลที่ได้จาก Bomb Calorimeter โดยผลการทดสอบพบว่าสมการมีความ
คลาดเคล่ือนดงัแสดงในตารางที่ 3 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่าสมการจะเหมาะกับเชือ้เพลิงที่มีเนือ้แข็ง โดยจะไม่
เหมาะกบัฟางข้าวและผกัตบชวาที่จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนเกิน 10%  
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จากตารางที่ 3 และสมการที่ได้พบว่าสมการที่ได้มีความน่าเชื่อถือและเกิดค่าความคลาดเคล่ือนต ่า 
โดยผลการหาค่าที่แสดงถึงระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่มีผลต่อค่าความร้อน (R2) มีค่าเท่ากับ 0.925 ซึ่ง
อยู่ในระดบัท่ีสงู จึงกล่าวได้ว่าสมการดงักล่าวมีความน่าเชื่อถือ 

 

ตารางที่  3  ความคลาดเคล่ือนของค่าความร้อนที่ค านวณด้วยสมการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จาก Bomb 
Calorimeter 

  กะลามะพร้าว ฟางข้าว ไม้ยคูาฯ ซงัข้าวโพด 
%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. เปรียบเทียบสมการคา่ความร้อนสงูกบัสมการของงานวจิยัก่อนหน้า 
จากการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบการค านวณค่าความร้อนของชีวมวลระหว่างสมการที่ได้กับ

สมการของงานวิจยัอื่นๆ แสดงในตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 พบว่าสมการที่ได้มีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกับผลการค านวณด้วย

สมการของงานวิจยัก่อนหน้า ทัง้นีอ้าจเกิดจากความแตกต่างของคณุลกัษณะจ าเพาะของเชือ้เพลิงชีวมวลในแต่
ละท้องที่ หรือชนิดของเชือ้เพลิงที่ศึกษา โดยสมการที่ได้นัน้จะเหมาะส าหรับเชือ้เพลิงชีวมวลที่มีเนือ้แข็งทั่วไป
ของประเทศไทย 

 

ตารางที่ 4  ความคลาดเคลื่อนของค่าความร้อนท่ีค านวณด้วยสมการเปรียบเทียบกบัผลที่ได้จาก Bomb 
Calorimeter 

ชึวมวล 

Bomb: 
HHVavg 

HHV จากการแทนคา่ในสมการ 
Ayhan 

Demirbas  
Sewage Sludge Kucukbayrak Cordero สมการ 

HHV  error HHV  error HHV  error HHV  error HHV  error 

(MJ/kg) (MJ/kg) (%) (MJ/kg) (%) (MJ/kg) (%) (MJ/kg) (%) (MJ/kg) (%) 

กะลามะพร้าว 16.17 17.07 5.56 17.35 7.28 31.73 96.23 15.66 -3.15 15.50 -4.15 
ฟางข้าว 12.19 15.85 30.00 15.48 27.00 41.14 237.49 13.38 9.76 13.43 10.19 
ไม้ยคูาฯ 12.18 15.06 23.66 15.30 25.71 41.12 237.60 12.60 3.45 12.51 2.78 
ซงัข้าวโพด 14.15 16.39 15.83 18.11 28.03 28.29 99.93 15.60 10.25 14.78 4.47 
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                      ภาพที่ 4  ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความร้อนกบัร้อยละความชืน้                              ภาพที่ 5  ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความร้อนกบัร้อยละสารระเหย 

  
                  ภาพที่ 6  ความสมัพนัธ์ระหว่างคา่ความร้อนกบัร้อยละเถ้า                                        ภาพที่ 7  ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความร้อนกบัร้อยละคาร์บอนคงตวั 
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สรุปผล 
ส่ิงที่ได้จากการวิเคราะห์เบือ้งต้น ประกอบด้วย ความชืน้, สารระเหย,  เถ้าและคาร์บอนคงตวัต่างก็มี

บทบาทอยู่ในสมการค านวณค่าความร้อนสงูที่ได้ ประกอบกับค่าที่แสดงถึงระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่
มีผลต่อค่าความร้อน (R2) มีค่าเท่ากับ 0.925 ซึ่งมีค่าที่สูง อีกทัง้ผลการทดสอบก็ยืนยันว่าผลการค านวณค่า
ความร้อนด้วยสมการที่ได้มีความคลาดเคล่ือนต ่า ท าให้กล่าวได้ว่าสมการท่ีได้มีความน่าเชื่อถือ โดยเน้นได้ว่า
สมการดงักล่าวจะเหมาะกับเชือ้เพลิงชีวมวลที่มีเนือ้แข็งทัว่ไปของประเทศไทย แต่จะไม่เหมาะกับฟางข้าวและ
ผกัตบชวาที่จะให้ค่าความคลาดเคล่ือนเกิน 10% และพบว่าสมการที่ได้มีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสมการของงานวิจัยก่อนหน้า ทัง้นีอ้าจเกิดจากความแตกต่างของคุณลักษณะจ าเพาะของ
เชือ้เพลิงชีวมวลในแต่ละท้องที่ หรือชนิดของเชือ้เพลิงที่ศกึษา  
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ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหร่ีในพืน้ท่ีห้ามสูบผ่าน LINE Notify 
Smoking Alert System in Smoking Prohibited Area via LINE Notify 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสูบบุหร่ีในพืน้ที่ห้ามสูบของสถานศึกษา เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการดแูลและจดัระเบียบสถานศกึษาให้ปลอดบหุร่ีตามนโยบายของรัฐบาล องค์ประกอบ
หลกัของระบบประกอบด้วย เซ็นเซอร์ MQ2 Smoke Gas และกล้องวงจรปิด (IP Camera) เพื่อใช้ในการตรวจจบั
และส่งข้อมลูไปยงั LINE Notify เพื่อส่งข้อความการแจ้งเตือนการสบูบุหร่ี รูปภาพ และชื่อสถานที่ โดยระบบจะ
ท าการบันทึกข้อมูลภาพและค่าควันบุหร่ีที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานเพื่อ
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย ระบบได้ถูกทดสอบกับควันบุหร่ีในระยะห่าง 3 ระดับ คือ 20 เซนติเมตร 50 
เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร ผลสรุปพบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แต่
ประสิทธิภาพในการท างานของระบบจะขึน้อยู่กับระยะห่างของตวัระบบและควนับุหร่ี โดยระบบไม่สามารถส่ง
ภาพและข้อความมาที่แอปพลิเคชนัไลน์ในการทดลองที่ระยะห่าง 100 เซนติเมตร 
 
ค าส าคัญ: ระบบแจ้งเตือนการสบูบหุร่ี; 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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บทน า 
ในปัจจบุนั การลงโทษการสบูบหุร่ีในท่ีห้ามสบูทางกฎหมายมีการบงัคบัใช้โดยกฎกระทรวงสาธารณสขุ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้ รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาไม่ด าเนินการจดั
ให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหร่ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติควบคมุ
ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2560 หมวด 5 การคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี (สจุิตรา เปรมจิตต์ และคณะ, 2561) 
ในการนี ้สถานศึกษาทัง้หมดรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้อาคารและหรือส่ิงปลกูสร้างทัง้หมดของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
เป็นเขตปลอดบุหร่ี และจดัให้มีเคร่ืองหมายแสดงเขตปลอดบุหร่ีให้ชดัเจน ภาพที่ 1 แสดงสติ๊กเกอร์ห้ามสบูบหุร่ี
พร้อมบทลงโทษตามพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายในห้องน า้ชายชัน้ 7  สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทลั อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
 

 
ภาพที่ 1 สติก๊เกอร์ห้ามสบูบหุร่ีพร้อมบทลงโทษตามพระราชบญัญัติ 

ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 
 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังไม่สามารถน ามาใช้ป้องกันการสูบบุหร่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายหน่วยงาน 
เนื่องจากข้อจ ากดัทางด้านจ านวนบคุลากรและทรัพยากรในการตรวจจบัและจดัเก็บหลกัฐานการสบูบหุร่ี รวมถึง
จิตส านึกของบคุลากรและนกัศกึษาที่ยงัมีความเคยชนิต่อพฤติกรรมการสบูบหุร่ี การเมินเฉยต่อกฎหมายห้ามสบู
บหุร่ีในพืน้ท่ีห้ามสบู และการขาดความตระหนกัต่อภยัคกุคามจากการสบูบหุร่ีและบทลงโทษ จึงท าให้เกิดการฝ่า
ฝืนกฎหมายเป็นวงกว้าง และไม่สามารถหาผู้กระท าความผิดหรือหลกัฐานที่จะมาด าเนินการตามกฎหมายเพื่อ
มารับโทษได้ (กองงานคณะกรรมการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู กรมควบคมุโรค, 2563) 
 อ้างอิงบทความของจกัรพนัธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ (จกัรพนัธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ, 2561) ที่ท าการส ารวจ
การได้รับควนับุหร่ีมือสองและพฤติกรรมหลีกเล่ียงการได้รับควนับุหร่ีมือสองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย โดยท าการส ารวจ นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 จ านวน 351 คน จากทัง้หมด 3,987 คน ห้องน า้บน
อาคารเรียน อาคารจอดรถและทางเท้าในมหาวิทยาลยัคือบริเวณที่พบเห็นการสบูบหุร่ีมากที่สดุ โดย 73.8% ของ
นกัศกึษาที่ท าการเก็บข้อมลูไม่มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายการควบคมุยาสบูของไทย และยิ่งไปกว่านัน้คือ 40.7% 
ไม่ทราบว่าพืน้ท่ีภายในอาคารทัง้หมดของสถาบนัอดุมศกึษาเป็นเขตปลอดบหุร่ี 
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 เนื่องจากสาเหตุดงักล่าว งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบแจ้งเตือนการสบูบุหร่ีในพืน้ที่ห้าม
สูบของสถานศึกษาที่สามารถอ านวยความสะดวกในการดูแลและจัดระเบียบสถานศึกษาให้ปลอดบุหร่ีตาม
นโยบายของรัฐบาล คณะผู้วิจยัจึงมีการจดัท าระบบแจ้งเตอืนการสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีห้ามสบูผ่าน LINE Notify โดยมี
การสืบค้นงานวิจยัที่ใกล้เคียงและหาข้อเปรียบเทียบ ซึง่งานวิจยัที่ใกล้เคียงคือการตรวจจบัผู้สบูบหุร่ีในพืน้ท่ีห้าม
สบูบหุร่ีโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดที่ชาญฉลาด จากการรีวิวงานก็พบข้อแตกต่างหลายจดุ เช่น ระบบงานจะเป็น
การตรวจจับ การส่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และการใช้งานส าหรับบุคคลทั่วไป เป็นต้น (กรณัฏฐ์ วรวัชรจิรภาคย์ 
และคณะ, 2562) (เสฏฐวุฒิ เตีย้เนตร และ วิมาน ใจดี, 2561) ในการท างานของระบบในงานวิจยันี ้ภาพจาก
กล้องวงจรปิดจะส่งภาพไปยงัแอปพลิเคชนัไลน์ โดยผู้ที่จะได้รับการแจ้งเตือนจาก LINE Notify คือ ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการดูแลสถานศึกษาให้เป็นพืน้ที่ปลอดบุหร่ี ซึ่งข้อมลูที่ได้รับสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานเชิงประจกัษ์เพื่อ
ด าเนินการกบัผู้กระท าผิด งานวิจยันีย้งัสอดคล้องกับ 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหร่ี จากส านกัควบคมุ
การบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาปลอดบุหร่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 5.1 ว่าด้วยการส่งเสริมให้นกัเรียน นกัศึกษามีส่วน
ร่วมในการเฝา้ระวงั ป้องกนัเพื่อควบคมุยาสบูทัง้บริเวณในและนอกสถานศกึษา (ส านกัควบคมุการบริโภคยาสบู 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2560) 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

ระบบแจ้งเตือนการสบูบุหร่ีในพืน้ที่ห้ามสบูผ่าน LINE Notify ประกอบด้วยขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ดงันี ้
ก าหนดขอบเขตของงานวิจัย 
งานวิจยันีไ้ด้ท าการทดลองในช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2564 บริเวณห้องน า้
ชายชัน้ 7  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ตที่มีสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าเข้าถึง 
ก าหนดเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการสูบบุหร่ีประกอบด้วยอุปกรณ์ MQ2 Smoke Gas Sensor, IP 
Camera, บอร์ดขยายขา NodeMCU v3 และ ESP8266 WIFI development board base expansion board 
และกล่องครอบเบรคเกอร์ ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ Arduino IDE ถูกน ามาใช้เพื่อส่ือสารกับอุปกรณ์ที่กล่าวมา
ข้างต้น ในขณะที่ LINE Notify ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเตือนโดยส่งข้อความและภาพแบบอตัโนมตัิ
เมื่อมีการตรวจจบัควนับหุร่ีเกิดขึน้ 
ออกแบบและพัฒนาระบบ 
ระบบถูกออกแบบให้เร่ิมการท างานจากการตรวจจบัควนัโดยอุปกรณ์ MQ2 Smoke Gas Sensor ว่าควนัที่เข้า
มาในเซ็นเซอร์ถึงค่าที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าหากค่าควนัไม่ถึงระดบัค่าที่ก าหนดก็จะท าการตรวจสอบซ า้ และเมื่อค่า
ควนัถึงระดบัท่ีก าหนด อปุกรณ์ NodeMCU ESP8266 จะท าการดงึภาพจาก IP Camera และท าการส่งข้อความ
และรูปภาพจากกล้องไปยงั LINE Notify ภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงโฟลว์ชาร์ตการท างานของระบบ 
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ภาพที่ 2 โฟลว์ชาร์ตแสดงการท างานของระบบ (ซ้าย) และการท างานของเซนเซอร์ของตวัอปุกรณ์ (ขวา) 

 
ในการพัฒนาระบบ อุปกรณ์ทัง้หมดที่ประกอบด้วย MQ2 Smoke Gas Sensor บอร์ดขยายขา 

NodeMCU v3 และ ESP8266 WIFI development board base expansion board ถูกน ามาประกอบรวมกัน
ในกล่องครอบเบรคเกอร์ เพื่อความพร้อมในการติดตัง้ใช้งานได้ทนัที ซึ่งตวักล้องที่น ามาบนัทึกภาพเหตกุารณ์ได้
จะต้องเป็น IP Camera ที่สามารถรับสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายและท างานก็ร่วมกบั ESP8266 WIFI ภาพที่ 3 
แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับแจ้งเตือนการสูบบุหร่ี ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาพ โดยภาพแรกจากทางซ้ายคือภาพ
อุปกรณ์กล่องครอบเบรคเกอร์จากภายนอก ภาพกลางคือภาพอปุกรณ์ต่าง ๆ ภายในกล่องครอบเบรคเกอร์ และ
ภาพทางขวามือคือภาพ IP Camera ที่ใช้ในการทดลอง 

 

   

ภาพที่ 3 อปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับแจ้งเตือนการสบูบหุร่ี 
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นอกจากอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับแจ้งเตือนการสูบบุหร่ี โปรแกรม Arduino IDE ได้ถูกน ามาใช้เพื่อเขียน
ชดุค าสัง่ในการส่ือสารกบัอปุกรณ์และส่งค่าจากการตรวจจบัท่ีได้ผ่าน LINE Notify ซึง่ภาพท่ี 4 แสดงการท างาน
ของระบบแจ้งเตือนด้วยโปรแกรม Arduino IDE โดยค าสั่ง const char* ssid และ const char* password จะ
ถูกใช้ส าหรับการเชื่อมต่อสญัญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งค าสัง่ String IPCAM_IP จะท าหน้าที่เชื่อมต่อสญัญาณไปยงั
ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของ IP Camera ทัง้นี ้ในการขอ Token จาก LINE Notify เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อการแจ้งเตือน
ไปยัง LINE Notify จะใช้ค าสั่ง TOKENCOUNT และ String tokens[TOKENCOUNT] เมื่อมีการตรวจจับควัน
บหุร่ีเกิดขึน้ LINE.setToken(tokens[i]) จะท าการนบัเหตกุารณ์จากการตัง้คา่ for (int I = 0; I < TOKENCOUNT; 
i++) โดย LINE.Notify(“มีคนสูบบุหร่ี”) และ LINE.NotifyPicture(“Camera snapshot”, SPIFFS, “/shot.jpg”) 
คือชดุค าสัง่ที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนและภาพการสบูบหุร่ีผ่าน LINE Notify. 

 
 

ภาพที่ 4 ตวัอยา่งขัน้ตอนการท างานของระบบแจ้งเตือนด้วยโปรแกรม Arduino IDE 
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ทดสอบระบบ 
ระบบมีการทดสอบประสิทธิภาพการท างานในระยะ 20 เซนติเมตร 50 เซนติเมตร และ 1 เมตร ซึง่ในแต่ระยะจะ
มีการทดสอบทัง้หมด 5 ครัง้ โดยวัดจากความสามารถในการตรวจจับควันบุหร่ีว่าได้หรือไม่ หลังจากนัน้จึง
ตรวจสอบว่าข้อความแจ้งเตือนการสบูบุหร่ีและภาพได้ถูกส่งไปที่แอปพลิเคชนัไลน์หรือไม่ ซึ่งผลการท างานของ
ระบบจะอยู่ในสถานะ ‘ปกติ ’ ก็ต่อเมื่อข้อความและภาพสามารถส่งไปยังแอปพลิเคชันไลน์ได้ทัง้คู่  ใน
ขณะเดียวกนั ผลการท างานของระบบ ‘ไม่ปกติ’ ก็ต่อเมื่อข้อความหรือภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้คู่ไม่สามารถ
ส่งไปแสดงผลผ่าน LINE Notify ได้ 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 
ในการทดลองงานวิจยัชิน้นีเ้บือ้งต้นสามารถใช้งานได้ โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนการตรวจพบการสูบบุหร่ี 
และภาพถ่ายจากสถานท่ีผ่าน LINE Notify เพื่อใช้เป็นหลกัฐานยืนยนัการกระท าผิดของผู้สบูบหุร่ีในพืน้ท่ีห้ามสบู
ได้ ภาพที่ 5 แสดงข้อมลูที่ถูกส่งไปยงัแอปพลิเคชนัไลน์ ซึ่งจะเห็นว่าข้อความและภาพถ่ายของเหตกุารณ์การสบู
บุหร่ีจะถูกส่งแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เมื่อค่าเซ็นเซอร์ยงัคงถึงค่าที่ก าหนด และข้อมลูดงักล่าวนีจ้ะถกูส่งแจ้ง
เตือนเป็นระยะจนกว่าค่าควนัจะลดลงสู่ค่าปกติ 

 

 
 

ภาพที่ 5: ข้อมลูทีถ่กูส่งไปยงัแอปพลิเคชนัไลน์ 
 

โดยการแจ้งเตือนเมื่ออปุกรณ์สามารถตรวจพบควนับหุร่ี การแจ้งเตือนก็จะถกูส่งไปเร่ือยๆ และเมื่อควนั
บุหร่ีมีค่าน้อยกว่าที่ก าหนด ก็จะหยุดการแจ้งเตือน หากท าการตัง้ดีเลย์การท างานใหม่จะท าให้การท างานช้าลง 
เช่น หากท าการตัง้ดีเลย์ไว้ที่ 1 นาที เมื่อระบบท าการส่งการแจ้งเตือนครัง้แรก การท างานครัง้ต่อไปกจ็ะชะลอ 1 
นาที เป็นต้น 
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการท างานของระบบแจ้งเตือนการสบูบหุร่ี
ในพืน้ท่ีห้ามสบูผ่าน LINE Notify ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางด้านระยะห่างจากการทดสอบทัง้ 3 ระยะ คือ 20 เซนติเมตร 
50 เซนติเมตร และ 1 เมตร จากการทดสอบทัง้หมด 5 ครัง้ในแต่ละระยะพบว่าระบบสามารถตรวจจับและส่ง
ข้อมลูได้ทัง้หมด 5 ครัง้ในระยะ 20 เซนติเมตร และทัง้หมด 5 ครัง้นีไ้ด้ผลการท างานปกติ ทัง้นี ้เมื่อมีการทดสอบ
ระบบในระยะ 50 เซนติเมตร พบว่าระบบแสดงผลการท างานปกติทัง้หมด 2 ครัง้ และไม่ปกติทัง้หมด 3 ครัง้ โดย
สถานะไม่ปกติทัง้หมด 3 ครัง้เกิดจากการที่ระบบไม่ส่งรูปภาพไปยัง LINE Notify อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบถูก
น าไปทดสอบในระยะ 1 เมตร ผลปรากฏว่าระบบไม่สามารถตรวจจบัควนับุหร่ีได้แม้แต่ครัง้เดียว ส่งผลให้การส่ง
ข้อความและภาพผ่าน LINE Notify ไม่เกิดขึน้และท าให้สถานะการท างานของระบบไม่ปกติทัง้หมด 5 ครัง้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการตรวจจบัควนัของอปุกรณ์ระบบแจ้งเตือนการสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีห้ามสบูผ่านแอป

พลิเคชนัไลน์ 
การท างานของอปุกรณ์ระบบแจ้งเตือนการสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีห้ามสบูผ่าน LINE Notify 

ระยะห่าง
จากตวั
อปุกรณ์ 

การ
ทดสอบ
ครัง้ที ่

การตรวจจบั ข้อมลูที่ส่งมายงัไลน์ ผลการท างานของ
อปุกรณ์ ข้อความ รูปภาพ 

20
เซนตเิมตร 

1 1 1 1 ปกต ิ
2 1 1 1 ปกต ิ
3 1 1 1 ปกต ิ
4 1 1 1 ปกต ิ
5 1 1 1 ปกต ิ

50
เซนตเิมตร 

1 1 1 0 ไม่ปกต ิ
2 1 1 1 ปกต ิ
3 1 1 0 ไม่ปกต ิ
4 1 1 1 ปกต ิ
5 1 1 0 ไม่ปกต ิ

1 เมตร 1 0 0 0 ไม่ปกต ิ
2 0 0 0 ไม่ปกต ิ
3 0 0 0 ไม่ปกต ิ
4 0 0 0 ไม่ปกต ิ
5 0 0 0 ไม่ปกต ิ
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อภปิรายผลการวิจัย  
การทดลองระบบแจ้งเตือนการสูบบุหร่ีในพืน้ที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify พบว่าระบบสามารถใช้เพื่อแจ้งเตือน
การสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีห้ามสบูและเป็นส่วนช่วยเฝา้ระวงัผู้กระท าความผิดได้อีกช่องทางหนึง่ โดยข้อมลูที่ได้สามารถ
น ามาใช้เป็นหลกัฐานยืนยนัการกระท าความผิด จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัสถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ 
หรือพืน้ที่ที่ ห้ามสูบบุหร่ีได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการทดลองที่ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ คือ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะมีการตรวจจบัและส่งข้อมลูไปยงั LINE Notify เมื่อมี
ควันในบริเวณที่ติดตัง้อุปกรณ์ แต่เมื่อมีการออกห่างจากตัวอุปกรณ์ก็จะไม่สามารถตรวจจับและส่งข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบถูกติดตัง้ในห้องน า้และอยู่ห่างจากอุปกรณ์กระจายสญัญาณอินเทอร์เน็ต 
ถ้าอุปกรณ์อยู่ในพืน้ที่ที่สญัญาณ WIFI ไม่เสถียร การท างานอาจจะเกิดการขดัข้องหรือไม่เปิดการท างาน และ
อุปกรณ์ไม่สามารถจบัควนัในระยะไกลได้ ดงันัน้ควรจะติดตัง้ในพืน้ที่ปิดหรือพฒันาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่
สงูขึน้ และอีกหนึ่งข้อจ ากดัคือ เมื่อค่าเซนเซอร์ยงัคงถึงค่าที่ก าหนด ข้อมลูก็จะถกูส่งไปจนกว่าค่าควนัจะลดลงสู่
ค่าปกติ และอีกปัญหาและอุปสรรค คือ เร่ืองอุณหภูมิและสภาพอากาศ ท าให้ค่าของเซนเซอร์เปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

นอกเหนือจากนี  ้การใช้อุปกรณ์ตรวจจับที่มีราคาถูกอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ดงันัน้ ถ้าหากน าไปใช้จริงอาจจะต้องติดตัง้เซนเซอร์จ านวนหลายตวั หรือการ
ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพดีและราคาสูงอาจส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การใช้ Sharp 
GP2Y1010AU0F Dust Sensor ที่เป็นตัวเซนเซอร์ส าหรับตรวจจับควันและฝุ่ นละออง โดยส่งแสงเลเซอร์ไป
กระทบกับตวัรับและให้อากาศผ่านในช่อง ซึ่งถ้าหากการรับแสงมีน้อยแสดงว่าฝุ่ นละอองมากและถ้าหากมีการ
รับแสงได้มากแสดงว่าฝุ่ นละอองน้อย หรือการใช้ระบบตรวจจับควนั FreshAir1 ที่มีประสิทธิภาพสงูของบริษัท 
FreshAir ที่เป็นบริษัทชัน้น าในการพฒันาเซนเซอร์เพื่อตรวจจบัและแจ้งเตือนสารเคมีอนัตราย ซึ่งระบบตรวจจบั
ควัน FreshAir1 สามารถตรวจสอบ ตรวจจับ พิสูจน์การสูบบุหร่ีและการสูบกัญชาได้ทันที ซึ่งในพืน้ที่เปิดโล่ง
สามารถตรวจจบัได้ถึง 500 ตารางฟุต โดยใช้แสงหรือรังสีในการตรวจจบัอนภุาคทัว่ไป เช่น ฝุ่ น ควนั ไอน า้ ฯลฯ 
เป็นต้น โดยตวัอปุกรณ์จ าเป็นต้องเชื่อมต่อสญัญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งข้อมลูผ่านแพลตฟอร์มการตรวจสอบ
ของ FreshAir แบบเรียลไทม์ และท าการบนัทึกข้อมลูการแจ้งเตือนทุกครัง้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดงักล่าวยงัมี
ราคาสงูซึง่สถานศกึษาต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนการน ามาใช้ 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

จากการทดลองและเปรียบเทียบระบบแจ้งเตือนการสบูบุหร่ีในพืน้ที่ห้ามสบูผ่าน LINE Notify ในการทดลองจะ
เห็นว่าค่าที่ถกูส่งไป จะถกูส่งแบบเรียลไทม์และข้อมลูถกูต้องตามที่บนัทึกไว้ ตวัระบบท างานได้ตามวตัถปุระสงค์ 
สามารถน าข้อมลูเหล่านีไ้ปลงโทษผู้กระท าความผิดทางวินยั และยกระดบัการเฝ้าระวงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยงานวิจยัใกล้เคียงจะเป็นการตรวจจบัและบนัทึกภาพไปยงั Google Drive เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยัชิน้นี ้
จะเป็นการแจ้งเตือนโดยใช้ LINE Notify และการได้รับข้อมลูจะรวดเร็วกว่า ระบบมีการท างานไม่ซบัซ้อนมาก 
ผู้ใช้ทัว่ไปสามารถท าความเข้าใจและใช้งานตวัอปุกรณ์นีไ้ด้อย่างง่ายดาย (จกัรพนัธ์ เพ็ชรภมูิ และคณะ, 2561) 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การท างานอปุกรณ์ปกติแต่ไม่มีการส่งข้อมลูอาจมาจากหลายสาเหต ุเช่น ด้าน
ประสิทธิภาพของอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจจบัควนับหุร่ีในระยะที่ห่างมากได้ ดงันัน้ การพฒันา
อุปกรณ์ตรวจจบัควนับุหร่ีในอนาคตควรมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพในพืน้ที่ห้ามสูบบุหร่ี นอกเหนือจากนี ้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัยนีย้ัง
สามารถช่วยลดการเกินเหตุอัคคีภัย ที่เป็นภัยใกล้ตวัที่เกิดขึน้บ่อยครัง้และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (กรณฏัฐ์ วรวชัรจิรภาคย์ และคณะ, 2562) 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาราวตากผ้าอัตโนมัติที่มีการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากมนษุย์ เช่น การลืมเก็บผ้าที่ตากในช่วงฝน
ตก โดยราวตากผ้าอตัโนมตัิถกูออกแบบเพื่อช่วยให้การตากผ้าในช่วงฝนตกไม่เปียกฝนและประหยดัเวลาในการ
ดแูลผ้าที่ตาก การพฒันาระบบ อปุกรณ์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจบัน า้ฝน เซ็นเซอร์วดัอณุหภมูิความชืน้ แผงโซ
ล่าเซลล์ บอร์ด NodeMcu V2 ESP8266 และ L298N โมดูลขบัมอเตอร์ ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับราวตากผ้า ที่มี
ม่านราวเล่ือนเปิด-ปิด ดงันัน้ เมื่อมีการตรวจจบัน า้ฝน ค่าน า้ฝนที่ตรวจจบัได้จากเซ็นเซอร์จะส่งไปที่ราวตากผ้า
โดยม่านบนราวเล่ือนจะปิด โดยทนัทีเพื่อป้องกนัไม่ให้ผ้าเปียกฝน หลงัจากนัน้จะส่งค่าจากการตรวจจบัน า้ฝนไป
จดัเก็บข้อมลูที่ Firebase ซึง่ผลจากการทดลองพบว่าราวตากผ้าอตัโนมตัิสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 60 % ซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ในทางพฒันา 
 
ค าส าคัญ: เซ็นเซอร์ตรวจจบัน า้ฝน; ราวตากผ้า; อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง; การด ารงชีวิตอจัฉริยะ 
 

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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บทน า 
การด ารงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) คือหน่ึงในประเภทหลกัของแนวความคิดเมืองอจัฉริยะ (Smart 

City) ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนามาให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง ที่มีความเร่งรีบและต้องการความ
สะดวกสบาย ด้วยการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกบัโครงสร้างปัจจยัพืน้ฐาน เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการด ารงชีวิตอัจฉริยะมุ่งเน้นการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกให้ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตที่ดี มีความสขุและปลอดภยัในการด ารงชีวิต 

ในปัจจุบนั ผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปท างานนอกบ้านในช่วงเช้าและกลบัจากที่ท างานในช่วงเย็นหรือ
ค ่า ปัญหาหนึ่งที่พบนัน้เก่ียวข้องกับการลืมเก็บผ้าที่ซักและตากไว้ข้างนอก ในหลายกรณีไม่สามารถคาดเดา
สภาพอากาศข้างนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจงัหวดัภูเก็ตที่อยู่ในพืน้ที่มรสมุ อาจมีฝนเกิดขึน้ได้ในทกุฤดกูาล ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ใช่เร่ืองใหญ่ แต่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต เช่น 
การท่ีต้องซกัผ้าที่ตากและเปียกใหม่อีกครัง้ การไม่สามารถใส่ชดุที่วางแผนใช้งานในวนัท่ีต้องการ 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบราวตากผ้าอัตโนมัติจึงเกิดขึน้
เพื่อให้การท างานของราวตากผ้าเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ผ่านระบบเซ็นเซอร์และแขนกลในการเปิด-ปิดม่าน 
(ราชนัย์ ภู่ระหงษ์, 2547; ศิริพงษ์ วงษ์คาร, 2554) ในงานวิจยัของ ณัฐวฒัน์ ธงยี่สิบ (2562) มีการน าเซนเซอร์
ตรวจจบัน า้ฝนและตรวจวดัแสง เซนเซอร์แสงใช้ในการตรวจจบัปริมาณแสงแดดว่ายงัมีหรือไม่ ถ้าไม่มีแสง แสง
น้อยหรือฝนตก เมื่อเซนเซอร์ ตรวจจับน า้ฝนและแสงแดด อย่างใดอย่างหนึ่งได้ จะสั่งการให้เก็บผ้าหรือตากผ้า
โดยอตัโนมตัินีจ้ึงจดัท าขึน้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนท างาน โดยผู้ ใช้งานสามารถน าออกไปใช้งานได้
ในที่กลางแจ้งได้จากนัน้ ปล่อยให้ระบบท างานแบบอัตโนมัติหรือควบคุมในการเก็บหรือ ตากผ้าได้ และ
แนวความคิดเก่ียวกับการพฒันาระบบราวตากผ้าอจัฉริยะในงานวิจยัของ ปรเมศร์ ไชยวงศ์ (2556) จึงพฒันา
ราวตากผ้าอจัฉริยะเข้ามาช่วยคนวยัท างานให้ไม่ต้องระแวงเร่ืองของสภาพอากาศ ไม่ว่าเวลาใด หรือผู้ใช้งานอยู่
ที่ไหน เมื่อท าการเปิดสวิตช์ระบบไว้กอ่นออกไปข้างนอก ผู้ใช้งานไม่ต้องกงัวลเร่ืองการเปียกฝนของเสือ้ผ้า ซึง่ราว
ตากผ้าอจัฉริยะจะท าหน้าที่เก่ียวกับการตรวจจบัเวลาฝนตกจะมีเซ็นเซอร์คอยรับอุณหภูมิความชืน้ของอากาศ
เพื่อส่งไปยังแผงวงจรการปิดของม่านกันฝนเพื่อให้เล่ือนปิดผ้าไม่ให้เปียกฝน ระบบจะเล่ือนม่านเพื่อมาปิด
อตัโนมตัิผ่านการตรวจจบัของเซ็นเซอร์การพฒันาจะใช้ต้นทนุในการท าราวตากผ้าที่ไม่สงูมากและคุ้มค่าในการ
ท า เนื่องจากสามารถใช้ได้ในระยะยาวหากผู้ใช้งานดแูลรักษาความสะอาด 

ดังนัน้จากที่กล่าวแนวความคิดเก่ียวกับกลไกระบบตากผ้าอัจฉริยะในงานวิจัยของ บัณฑิต ลี ้
ยุทธานนท์ (2558) เมื่อท าการเปิดเคร่ืองกลไกระบบราวตากผ้าอัจฉริยะเรียบร้อยแล้ว เคร่ืองจะอยู่ในสถานะ
พร้อมใช้งาน โดยสามารถใช้งานได้ 2 ระบบ คือ ระบบอตัโนมตัิและระบบควบคุมด้วยมือ โดยสามารถใช้ระบบ
ควบคมุด้วยมือผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน่และทางหน้าจอแสดงผลที่ตวัราวตากผ้า ซึง่ในระบบควบคมุด้วยมือจะ
มีการท างานที่สามารถควบคุมให้มอเตอร์หมุนเพื่อที่จะน าราวตากผ้าออกไปตาก และสามารถควบคุมการ
ท างานให้มอเตอร์หมนุเพื่อที่จะน าราวตากผ้าเข้ามาเก็บได้ ส่วนทางด้านของระบบอตัโนมตัิ ราวตากผ้าจะมีการ
ประมวลผลเพื่อดึงราวตากผ้าเข้าหรือออกเพื่อท าการตากผ้าและเก็บผ้า เมื่อท าการเปิดใช้งานในโหมดนี ้
เซนเซอร์ตรวจวัดแสง เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจจับน า้จะเร่ิมท างาน โดยการท างานในโหมดนี จ้ะ
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วิเคราะห์ว่าฝนตกหรือไม่ ถ้าหากเซนเซอร์ตรวจพบว่ามีน า้ก็จะท าการเก็บราวตากผ้าเข้าด้านในทันที แต่หาก
เซนเซอร์ตรวจได้ว่าไม่มีน า้ก็จะมาตรวจสอบอุณหภูมิว่าสภาพอากาศถึง 30 องศาหรือไม่ ถ้าอุณหภูมิมีค่า
มากกว่า 30 องศาซึง่เพียงพอท่ีจะท าให้ผ้าแห้งได้ ระบบจะท าการดงึม่านราวตากผ้าออกเพื่อตากผ้า ซึง่ราวตาก
ผ้าอตัโนมตัิเพื่อการด ารงชีวิตอจัฉริยะในงานวิจยันีจ้ะผสมผสานกบัการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจบัน า้ฝนเพื่อตรวจสอบ
ว่ามีฝนตกหรือไม่  ถ้าหากมีการตรวจจับน า้ฝนถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ตัวเซ็นเซอร์จะท างานผ่านการเขียน
โปรแกรมควบคุมการหมุนของมอเตอร์ที่แสดงการหมุนไปและหมุนกลับเพื่อควบคุมการเปิด -ปิดของผ้าม่าน
พลาสติก ซึ่งการหมนุของมอเตอร์จะถูกควบคุมโดยรีเลย์และมีเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิความชืน้ของเสือ้ผ้าว่าแห้ง
หรือไม่และส่งข้อมลูไปยงัแอปพลิเคชนั 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เพื่อพฒันาราวตากผ้าที่สามารถตากและเก็บผ้าโดยอตัโนมตัิ 

2. ส าหรับเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้งานและตอบสนองแนวความคิดการด ารงชีวติ
อจัฉริยะ 

ขอบเขตงานวิจัย 
ระบบจะถกูทดลองในสภาพอากาศเวลาฝนตก โดยจะใช้เวลาในการพฒันาประมาณ 3 เดือน ระหว่าง

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จนมั่นใจว่าระบบสามารถท างานได้จริงในสภาพอากาศที่
ก าหนด โดยระบบจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง และสามารถใช้งานได้โดยบุคคลทั่ วไป ระบบจะต้อง
สามารถท างานได้ตามวตัถปุระสงค์ คือ ผ้าม่านบนราวตากผ้าจะต้องท าการคลมุผ้าไม่ให้เปียกฝนเมื่อมีฝนตกใน
เงื่อนไขที่แบตเตอร่ีสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ก าหนดขอบเขตงานวิจัย  

1. ออกแบบและพฒันาระบบราวตากผ้าอตัโนมตัิ 
2. ระบบราวตากผ้าอตัโนมตัิ สามารถเปิด-ปิด ราวม่านได้เมื่อฝนตก 
3. ระบบราวตากผ้าอตัโนมตัิสามารถท างานได้จริงในสภาพอากาศฝนตกหรือแดดออก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
ระบบราวตากผ้าอัตโนมัติประกอบด้วย 1)เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค 2)ราวเล่ือนพร้อมผ้าม่าน

พลาสติก 3)โทรศัพท์android 4)บอร์ด NodeMcu V2 ESP8266 5)เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชืน้ 6)Module 
L298N มอเตอร์ควบคมุ 7)เซ็นเซอร์ตรวจจบัน า้ฝน และแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) 1) MIT App 
Inventor 2, 2) โปรแกรม Arduino IDE, และ 3) Firebase 
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วิเคราะห์และออกแบบ 
การวิเคราะห์และสร้างอปุกรณ์ราวตากผ้าอจัฉริยะ ตามเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามที่ได้เลือกไว้นัน้จาก

การวิเคราะห์และออกแบบความสมัพนัธ์ของระบบพบได้ว่าระบบมีขัน้ตอนการท างานโดยเร่ิมต้นจากผู้ ใช้เข้าดู
สถานะการท างานของราวตากผ้าอจัฉริยะผ่านแอปพลิเคชนัท่ีส่งและรับข้อมลูจาก Firebase มาแสดงผลและส่ง
การกดใช้งานฟังก์ชัน่เปิด-ปิด ให้กบั Firebase ผ่านไปยงั NodeMcu ที่รับค่าจากเซ็นเซอร์ความชืน้และอุณหภูมิ 
เซ็นเซอร์วัดความชืน้และอุณหภูมิรับค่าความชืน้และอุณหภูมิจากเสือ้ผ้าที่ตากและส่งให้กับ NodeMcu ถ้า
เซ็นเซอร์ตรวจจบัความชืน้ได้ กระทบเซ็นเซอร์จะส่งข้อมลูให้กบั NodeMcu ผ่านไปยงั Firebase เพื่อไปแสดงผล
บนแอปพลิเคชนั เซ็นเซอร์ตรวจจบัน า้ฝน หรือมีการสัง่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชนั จะสัง่เล่ือนปิดผ้าม่านทนัที่และ
เล่ือนเปิดอตัโนมัติเมื่อไม่มีฝนตกและมีอุณหภูมิถึงเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ หรือมีการสัง่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชนัเช่นกัน 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดแอปพลิเคชนัราวตากผ้าอตัโนมตัิ 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิแอปพลิเคชนัราวตากผ้าอตัโนมตั ิ
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ภาพที่ 2 การเชื่อมต่อราวตากผ้าอจัฉริยะให้ออนไลน์ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการเชื่อมต่อราวตากผ้าอตัโนมตัิให้สามารถท างานออนไลน์ โดยผู้ใช้เชื่อมต่อโดยใช้สาย  

USB เชื่อมต่อกบัอปุกรณ์แล้วท าการเชื่อมต่อกบั WiFi และ Firebase ให้กับอปุกรณ์แล้วจึงจะออนไลน์ หลงัจาก
นัน้ จึงท าการเชื่อมต่อด้วยชื่อ WiFi และ FirebaseHost ให้ตรงกบั WiFi และ FirebaseHost ที่ใช้ ซึง่ถ้าไม่ตรงกนั
จะให้กลบัไปใส่ข้อมลูชื่อ WiFi และ FirebaseHost อีกรอบ เมื่อท าการเชื่อมต่อ WiFi และ FirebaseHost อย่าง
ถกูต้อง อปุกรณ์จะสู่สถานะออนไลน์และสามารถใช้งานได้ 
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ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อราวตากผ้าอจัฉริยะกบั MIT App Inventor 

 
ภาพที่ 3 แสดงการเชื่อมต่อราวตากผ้าอจัฉริยะกับ MIT App Inventor โดยเร่ิมจากการไปที่เว็บ MIT 

App เพื่อตัง้ค่าแอปพลิเคชนั แล้วใส่ Firebase Token และ URL ใน MIT App ให้ตรงกบัใน Firebase เนื่องจาก
แอปพลิเคชันจะไม่ท างานถ้าใส่ข้อมูลไม่ตรงกัน เมื่อข้อมูลตรงกับข้อมูลใน Firebase ก็จะสามารถท าการ
เชื่อมต่อกบัอปุกรณ์ให้รับและส่งข้อมลูไปยงั Firebaseได้ แล้วจึงดผูลการท างานแบบออนไลน์ 
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ภาพที่ 4 การท างานราวตากผ้าอจัฉริยะ 

ภาพที่ 4 แสดงการท างานราวตากผ้าอัจฉริยะ โดยมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชันโดยใส่ 
Firebase Token และ URL ใน MIT App Inventor เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วจึงสามารถดูผลการท างานได้
แบบออนไลน์ โดยผู้ ใช้งานสามารถเลือกที่จะสั่งเปิดหรือปิดผ้าม่านได้เองผ่านแอปพลิเคชันหรือจะใช้เซ็นเซอร์
น า้ฝนเป็นตวัวดัถ้ามีน า้มาโดนเซ็นเซอร์ ซึง่เซ็นเซอร์จะสัง่การท างานไป NodeMcu แล้วจะสัง่ให้เล่ือนผ้าม่านปิด
และจะเปิดเองเมื่อไม่มีฝนตกและมีอุณหภูมิถึงเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ การเปิดและปิดแต่ละครัง้จะหยุดเมื่อชนกับลิมิต
สวิตซ์ 
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ภาพที่ 5 การท างานราวตากผ้าผ่านมือถือ 

ภาพท่ี 5 แสดงผงัภาพการสัง่การราวตากผ้าด้วยมือถือ โดยเร่ิมต้นจากการท่ีเซ็นเซอร์ตรวจจบัน า้ฝนส่ง
ข้อมลูไป Arduino แล้วส่งข้อมูลให้ app ถ้ามีฝนตกเซ็นเซอร์จะสัง่ให้ราวตากผ้าอจัฉริยะท างาน โดยผู้ ใช้กดปุ่ ม
เปิดผ้าม่านสัง่งานผ่านแอปพลิเคชนัจนผ้าม่านเลื่อนเปิดจนชนกบัลิมิตสวิตซ์ 1 แล้วหยดุเล่ือน หรือผู้ใช้กดปุ่ มปิด
ผ้าม่านสัง่งานผ่านแอปพลิเคชนัจนผ้าม่านเลื่อนปิดจนชนกบัลิมิตสวิตซ์ 2 แล้วหยดุเล่ือน 
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ภาพที่ 6 การท างานระบบอตัโนมตัิ 

ภาพที่ 6 แสดงการท างานราวตากผ้าอตัโนมตัิ ดงันี ้เมื่อมีฝนตกราวเล่ือนจะท าการปิดอตัโนมตัิและจะ
เล่ือนเปิดเมือมีอุณหภมูิมากกว่าหรือเท่ากับ 35 องศา และสัง่งานผ่านแอปพลิเคชนัเพื่อเปิดม่านบนราวเล่ือนได้ 
โดยมีหลักการคือ เมื่อมีฝนตกผ้าม่านจะเล่ือนปิดจนชนกับลิมิตสวิตซ์ 2 แล้วหยุดเล่ือน และจะเล่ือนเปิดเมื่อมี
อณุหภมูิมากกว่าหรือเท่ากับ 35 องศา ถ้ายงัมีฝนตกอยู่การเปิดผ้าม่านจะไม่มีการท างาน เมื่ออุณหภูมิเกินหรือ
เท่ากบั 35 องศาและไม่มีฝนตกผ้าม่านจะเล่ือนเปิดจนชนกบัลิมิตสวิตซ์ 1 
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ภาพที่ 7 การท างานเซ็นเซอร์ตรวจอณุหภมูิและความชืน้จากผ้า 

การพัฒนาและสร้างระบบราวตากผ้าอจัฉริยะ จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามที่ได้เลือกไว้และท าให้
อุปกรณ์ สามารถวัดความชืน้เสือ้ผ้าและจับน า้ฝนได้และเร่ิมท างานของระบบราวตากผ้าได้แล้วจะออกแบบ
เพื่อให้ราวตากผ้าอัจฉริยะใช้กับฝู้ใช้งานทั่วไปใช้งานได้ ภาพที่ 7 แสดงผังภาพการท างานของเซ็นเซอร์วดัค่า
อุณหภูมิและความชืน้จากผ้าแล้วส่งข้อมูลให้แอปพลิเคชันว่ามีระดับความแห้งของผ้าอยู่ระดับที่เท่าไร โดย
เซ็นเซอร์ท าการวดัค่าอุณหภูมิและความชืน้จากผ้าที่ตาก ตามเงื่อนไข 1) ถ้าค่าความชืน้เท่ากับ 60 จะเท่ากับ
แห้ง 2) ถ้าค่าความชืน้เท่ากับ 65 จะเท่ากบัชืน้ 3) ถ้าค่าความชืน้เท่ากับ 70 จะเท่ากับค่อนข้างชืน้และ 4) ถ้าค่า
ความชืน้เท่ากับ 75 จะเท่ากบัชืน้มาก แล้วจึงท าการส่งข้อมลูที่อ่านได้ให้แอปพลิเคชนัว่ามีระดบัความชืน้ของผ้า
อยู่ระดบัใด 
 
การท างานของระบบ 

การท างานของระบบและแสดงการท างานของอุปกรณ์ตรวจอณุหภมูิและความชืน้จะมีค่าอณุหภมูิและ
ความชืน้ที่ท าการอ่านข้อมูลล่าสุดจาก Arduino ESP8266 มาแสดงแบบเรียลไทม์ ซึ่งแอปพลิเคชันจะแสดง
ข้อมลูสถานะอุณหภมูิและความชืน้ของผ้าที่ตากและสถานะว่ามีฝนตกหรือไม่ตกในจุดที่ราวตากผ้าอจัฉริยะอยู่ 
และมีสถานะผ้าที่ตากว่ามีความชืน้หรือแห้ง โดยมีปุ่ มให้กด 3 ปุ่ ม คือ ปุ่ มเล่ือนเปิด ปุ่ มหยุด และปุ่ มเล่ือนเปิด 
ภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการท างานของแอปพลิเคชนัตรวจอณุหภมูิและความชืน้จากราวตากผ้าอจัฉริยะ 
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ภาพที่ 8 การท างานของแอปพลิเคชนัตรวจอณุหภมูแิละความชืน้จากราวตากผ้าอจัฉริยะ 

ในการรับส่งข้อมูลผ่าน Firebase เร่ิมต้นจาก Firebase รับข้อมูลจาก NodeMcu และแอปพลิเคชันมาดึง
ข้อมลูที่ NodeMcu ส่งให้กับ Firebase ไปแสดง และ แอปพลิเคชนัสามารถส่งข้อมลูการกดปุ่ มมาใน Firebase ได้เพื่อส่ง
ค าสั่งใช้งานเล่ือนผ่ามานให้ NodeMcu โดยใช้ S1 เป็นตัวแปรการกดปุ่ มแต่ละครัง้ ซึ่ง S1 จะแทนค่าการกดปุ่ มในแอป
พลิเคชนั ดงันี ้1 คือ เล่ือนเปิดผ้าม่าน และ 2 คือ เล่ือนปิดผ้าม่าน โดยที่ ค่า humi คือ ค่าความชืน้ของเสือ้ผ้าที่ตาก และ 
temp คือค่าความร้อนของอากาศ val คือ ค่าที่วดัได้จากเซ็นเซอร์น า้ฝน และ 1020 คือค่ามาตรฐานค่าที่ต ่า 1020 คือมีน า้
โดนเซ็นเซอร์อยู่ ภาพที่  8 แสดงสถานะการรับส่งข้อมลูผ่าน Firebase 

 

 
ภาพที่ 9 สถานะการรับส่งข้อมลูผ่าน Firebase 

 
การทดสอบระบบ 

วิธีการทดสอบของระบบราวตากผ้าอจัฉริยะจะมีวิธีการทดสอบโดย แขวนเสือ้ผ้าวดัค่าความชืน้จากผ้า 
พร้อมกบับนัทึกค่าความชืน้เสือ้ผ้าที่ได้ และทดสอบการท างานของราวเล่ือนเปิดปิด ถ้าไม่มีฝนตกผ้าม่านจะเปิด
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ตลอดหรือมีการสัง่ปิดผ้าม่านผ่านแอปพลิเคชนัหรือถ้ามีฝนตกโดนเซน็เซอร์ NodeMcu จะสัง่ให้มอเตอร์เล่ือนปิด
ผ้าม่านและจะเปิดเองเมื่อฝนไม่ตกและมีอณุหภมูิถึงเกณฑ์ที่ตัง้ ดงัภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพที่ 10  การวดัคา่ความชืน้จากผ้าที่ตากและแสดงสถานะท่ีแอปพลิเคชนั 
 
ในภาพที่ 11 ผู้ ใช้งานสามารถสั่งเล่ือนเปิดหรือปิดผ้าม่านได้เองผ่านแอปพลิเคชัน หรือใช้เซ็นเซอร์

ตรวจจับน า้ฝนเป็นตัววัดถ้ามีน า้มาโดนเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะส่งการท างานไป NodeMcu แล้วจะสั่งให้เล่ือน
ผ้าม่านปิดและจะเปิดเองเมื่อฝนไม่ตกและมีอณุหภูมิถึงเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ซึง่ในการเปิดและปิดแต่ละครัง้จะหยดุเมื่อ
ชนกบัลิมิตสวิตซ์ 

 

 
 

ภาพที่ 11 การทดลองเปิด-ปิดราวตากผ้าด้วยมือถือ 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าราวตากผ้าอตัโนมัติสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์

จากการทดลองติดตัง้ราวตากผ้าไว้หน้าบ้าน เป็นเวลา 1 วนั เร่ิมต้นตัง้แต่เวลา 8.00 น. จะเห็นได้ว่าการท าของ
เซ็นเซอร์ตรวจจบัน า้ฝน การส่งข้อมูลปกติ สัง่เปิด - เปิด อยู่ในสถานะปกติจนถึงเวลา 21.00 น. อย่างไรก็ตาม 
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สถานะการท างานของแบตเตอร่ีของราวตากผ้าเร่ิมอ่อนลง เมื่อถึงเวลาเวลา 23.00 น. และ 00.00 น. การท างาน
ของเซ็นเซอร์การส่งข้อมูลปกติ แต่สั่งการปิด – เปิดเร่ิมมีอาการช้าลงและสถานะการท างานของแบตเตอร่ีอ่อน 
ดังนัน้ เมื่อถึงเวลา 01.00 น. การท างานของเซ็นเซอร์การส่งข้อมูลปกติ แต่สั่งการปิด - เปิดไม่มีการท างาน 
สถานะการท างานของแบตเตอร่ีอ่อน จนกระทัง่เวลา 02.00 น. ที่การท างานของเซ็นเซอร์ การส่งข้อมลู และการ
ปิด - เปิดไม่มีการท างาน โดยแบตเตอร่ีแสดงสถานะไม่เพียงพอ ซึ่งสรุปได้คือแบตเตอร่ีอ่อนช่วงเวลาระหว่าง 
23.00 น. ถึง 02.00 น. ท าให้แบตเตอร่ีไม่เพียงพอต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพของราวตากผ้าได้ อย่างไรก็
ตาม ผลการทดลองนีแ้สดงให้เห็นว่าราวตากผ้าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพประมาณ 12 ชัว่โมง ซึ่ง
เพียงพอต่อการตากผ้าในแต่ละวนั ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าการวิจยัระบบราวตากผ้าอัตโนมตัิด้วยเซนเซอร์วัด
อุณหภูมิและความชืน้ และท าการแสดงผ่านแอปพลิเคชนัสามารถท างานได้ถูกต้อง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ
ความชืน้สามารถรับค่าได้หลายระดบัตามที่ก าหนดไว้ และท าการแสดดงผลผ่านแอปพลิเคชนัได้ตามที่ต้องการ 
อีกทัง้ยงัแสดงผลได้ตามที่ผู้จดัท าคาดหวงัไว้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการใช้งานราวตากผ้าอจัฉริยะ 

 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
ผลการด าเนินงานเป็นตามวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบข้อมลูสภาพอากาศที่ทดสอบผ่าน

ราวตากผ้าอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อผู้ ใช้งานสามารถทดสอบและเพื่อให้ราวตากผ้าอัจฉริยะใช้งานกับ
บุคคลทัว่ไป ระบบสามารถใช้งานได้จริง และโดยมีการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน ผ่านทางแอปพลิเคชัน ในการ
พัฒนาระบบราวตากผ้าอัจฉริยะด้วยแอปพลิเคชันสามารถสรุปผลของการท างานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้
ระหว่างการท างานวิจยัรวมถึงการแก้ไขและข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาส าหรับผู้ที่
สนใจในอนาคต เช่น การเปล่ียนเซ็นเชอร์วดัอณุหภูมิและความชืน้ทีม่ีคณุภาพดีมากกว่านีเ้พื่อความแม่นย าของ
การวดัอณุหภมูิและความชืน้ของเสือ้ผ้า การเพิ่มปริมาณแบตเตอร่ีให้มีประสิทธิภาพมากกว่านีเ้พื่อระยะเวลาใน
การใช้งานที่ยาวนานขึน้ การเปลียนแผงโซล่าเซลล์ให้ใหญ่ขึน้เพื่อการชาร์จแบตเตอร่ีใ ห้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเพิ่มเซ็นเชอร์วดัแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานกลางวนัและกลางคืน 
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ระบบให้ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมัติเพื่อการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
Automatic Aquarium Oxygenation System for Smart Living 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบตรวจวดัค่าออกซิเจนและเพิ่มออกซิเจนในน า้แบบอตัโนมตัิ
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ( Internet of Things) ระบบนีส้ามารถช่วยลดปัญหาน า้ในตู้ ปลา
เส่ือมสภาพและลดการใช้ไฟฟ้าที่เคร่ืองป๊ัมอากาศตู้ปลา และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ในการตรวจสอบค่า
ออกซิเจนในน า้ โดยตวัระบบจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) เพื่อควบคมุการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่เชื่อมต่อเข้ากับตวัเซนเซอร์วัดออกซิเจนละลายน า้แบบแอนะล็อก (Analog Dissolved Oxygen Sensor) ซึ่ง
ระบบจะท าการวัดปริมาณออกซิเจนแบบอัตโนมัติและใช้เคร่ืองป๊ัมอากาศ เพื่อท าการป๊ัมออกซิเจนในตู้ปลา 
หลงัจากนัน้จะท าการส่งข้อมลูไปยงั Blynk Server โดยระบบจะสัง่การและแสดงผลผ่าน Blynk Application ที่
ผู้ ใช้งานสามารถตัง้ค่าระดับการท างานและตรวจสอบรายงานค่าปริมาณออกซิเจนย้อนหลังได้ จากผลการ
ทดลองพบว่า ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพน า้มีปริมาณออกซิเจนมากขึน้อย่างเห็น
ได้ชดั 

 
ค าส าคัญ: การให้ออกซิเจน; การด ารงชีวิตอจัฉริยะ; ออกซเิจนละลายน า้; อินเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง 
 

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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บทน า 
ปัจจุบันมีคนเลีย้งปลาสวยงามหรือปลาตู้มากขึน้ การเลีย้งปลาจึงเป็นงานอดิเรกของครอบครัวหรือ

บุคคลทั่วไปก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและคลายเครียด เพราะปลาตู้สามารถดึงดูดความสนใจได้ทัง้เด็กและ
ผู้ ใหญ่ นอกจากนัน้ การเลีย้งปลาในตู้ปลาจะไม่ส่งเสียงและกลิ่นรบกวนบริเวณใกล้เคียง การเลีย้งปลาสวยงาม
สามารถใช้เป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งสถานที่ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ปลายงัมีส่วนช่วยในการก าจดัแมลง  เนื่องจาก
ปลาสวยงามส่วนใหญ่ชอบกินตวัอ่อนของแมลงเป็นอาหาร เช่น ปลากัด ปลาเทวดา ปลาปอมปาดวัร์ ปลาสอด 
และปลาหางนกยูง เป็นต้น ปลาตู้ที่นิยมเลีย้งสามารถถูกจ าแนกได้หลายประเภทคล้ายกับการจ าแนกประเภท
ปลาทัว่ไป เช่น การจ าแนกตามถิ่นก าเนิดว่าเป็นปลาไทยหรือปลาที่มีถิ่นก าเนิดจากต่างประเทศ การจ าแนกกลุ่ม
ตามลกัษณะการแพร่พนัธุ์ว่าออกลกูเป็นตวัหรือวางไข่ (ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี, 2563) ซึ่ง
การเลีย้งปลาสวยงามเหล่านีต้้องค านึงถึงค่ามาตรฐานระดบัออกซิเจนในน า้ซึ่งปลาสวยงามส่วนใหญ่สามารถ
อาศยัได้ในค่าระดบัที่ 6 – 9 mg/L ยกตวัอย่างเชน่ ปลาแฟนซีคาร์พ สามารถอาศยัอยู่ในระดบัออกซิเจนประมาณ
ไม่เกิน 7 mg/L การเลีย้งปลาสวยงามก่อให้เกิดรายได้เป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ และผลที่ตามมา มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่สูง และท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึน้ เพราะการท างานของอุปกรณ์ป๊ัมออกซิเจนที่ท างาน
ตลอดเวลา และมีพืน้ท่ีจ ากดั เช่น หอพกั บ้านพกั เป็นต้น (นิติพงษ์ สมไชยวงศ์ และคณะ, 2560) 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มีความก้าวหน้ามากขึน้ท าให้มีการน าเทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยกุต์การใช้งานร่วมกับอปุกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมากมายทัง้คอมพิวเตอร์และ สมาร์ท
โฟนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoTs) ได้เข้ามามีบทบาท
ส าคญัในชีวิตประจ าวนัและกลายเป็นองค์ประกอบส าหรับการพฒันาอุปกรณ์ให้มีความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ (เดชฤทธ์ิ มณีธรรม, 2560)  

จากสาเหตุข้างต้นดงักล่าวจึงท าให้เกิดความคิดในการพัฒนาระบบที่สามารถให้ออกซิเจนในตู้ปลา
แบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง Blynk  Application ที่มีการ
เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เกวลิน คุ้มรักษ์, 2555) งานวิจัยนีย้ังสนับสนุนแนวความคิดการด ารงชีวิต
อัจฉริยะ (Smart Living) ที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของเมืองอัจฉริยะ  (Smart City) ที่เน้นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงมารวมเข้ากบัการพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกโดยค านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อตอบสนองการใช้งานกับคนในสังคม 
(ภาสกร ประถมบตุร, 2564) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาระบบการให้ออกซเิจนอตัโนมตัิในน า้มีระดบัออกซเิจนในน า้ที่เหมาะสมส าหรับปลาตู้และ
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองป๊ัมออกซิเจน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 

 อินเทอร์เน็ตและไฟฟ้ามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตจึงได้แนวคิดในการพฒันาระบบโดยน าระบบ
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์การท างานร่วมกับระบบไฟฟ้าเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบช่วยในการอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานแก่ผู้ ใช้ โดยที่ผู้ ใช้สามารถก าหนดการท างานผ่าน Blynk Application ซึ่งใช้อุปกรณ์และ
โปรแกรมในการพฒันา ดงันี ้

1. Laptop  2. โปรแกรม Arduino IDE 3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) 
4. LCD Blue Screen 5. Solid State Relay 6.  Air pump (เคร่ืองป๊ัม) 
7. Analog Dissolved Oxygen Sensor  8. Blynk Platform 
9. Smartphone 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะห์ (Analysis) 
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาระบบการท างานและ Blynk Application มี

การท างานและมีความสัมพนัธ์กัน จากนัน้จึงน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบของผงังาน และโมเดลในการออกแบบ
โปรแกรมผู้ศกึษาได้ใช้ draw.io ในการออกแบบ Flowchart โดยโปรแกรมมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายและ
มีฟังก์ชนัช่วยในการออกแบบ โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ระบบงานจากการท างานของเคร่ืองป๊ัมออกซิเจนที่วดั
ได้จากเซนเซอร์ โดยผู้ ใช้ตัง้ค่าการท างานผ่าน Blynk Application ระดับออกซิเจนที่วดัได้จากเซนเซอร์ อ้างอิง
จากมาตรฐานระดบัออกซิเจนในน า้ น า้ในธรรมชาติทัว่ไปปกติจะมีค่าออกซิเจนในน า้หรือออกซิเจนละลายน า้ 
(Dissolved Oxygen: DO) ระหว่าง 5 ถึง 7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ซึ่งมาตรฐานน า้ที่มีคุณภาพดีจะมีค่า
ออกซิเจนในน า้ประมาณ 5 – 8 mg/L และน า้เสียจะมีค่าออกซเิจนต ่ากว่า 3 mg/L โดยทัว่ไปถ้าปริมาณออกซเิจน
ในน า้ต ่ากว่า 4 mg/L จะท าให้ปลาตาย แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 4 ถึง 6 mg/L อาจมีปลาจ านวนน้อยมากเพียงไม่ก่ีชนดิ
ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ในขณะที่ปลาตวัใหญ่สามารถมีชีวิตในปริมาณออกซิเจนในน า้ระหว่าง 6.5 – 9.5 mg/L 
แต่ปลาตวัเล็กไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ทัง้นี ้ถ้าปริมาณออกซิเจนในน า้อยู่ระหว่าง 9.5 ถึง 12 mg/L จะท าให้ปลา
ทกุขนาดสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ (ยพุิน พนูดี และคณะ, 2560) 

 

 

ภาพที่ 1 ระดบัออกซเิจนในน า้ทีม่ีผลส าคญัต่อการด ารงชวีิตของสตัว์น า้ 
 ที่มา : https://legatool.com  
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หลกัจากนัน้จึงท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบท่ีน ามาใช้กบัระบบให้ออกซเิจนในตู้ปลาแบบ
อตัโนมตัิ โดยควบคมุอปุกรณ์ผ่าน Blynk Application มีการออกแบบในรูปแบบของผงังานแสดงล าดบัขัน้ตอน
การด าเนินงานของระบบควบคมุอปุกรณ์ผ่าน Blynk Application ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 2 ขัน้ตอนการท างานของ Blynk Application 
 

จากภาพที่ 2 ขัน้ตอนการท างานของระบบ ผู้ ใช้งานต้องเข้าสู่ Blynk Application จากนัน้ระบบจะท า
การเชื่อมต่อไปยัง Blynk Server แล้วจะน าเข้าสู่หน้า Main ที่ต้องท าการก าหนดค่าออกซิเจนในน า้ระดับที่
ต้องการ เมื่อค่าที่วดัได้จากเซนเซอร์มีระดบัท่ีต ่ากว่าหรือเท่ากบัค่าที่ตัง้ไว้ระบบก็จะท างาน 

จากภาพที่ 3 เมื่อระบบเร่ิมท างาน อุปกรณ์จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเชื่อม Blynk Server 

เมื่อเชื่อมต่อส าเร็จระบบจะมีการรับข้อมูลจาก  Server และรับค่าที่ผู้ ใช้ท าการตัง้ค่าไว้จากนัน้ก็จะมีการ

ตรวจสอบเงื่อนไขข้อมลูที่รับ ถ้าข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ตัง้ไว้ ก็จะท าการสั่งเปิดการท างาน แต่ถ้า

หากมากกว่าค่าที่ตัง้ก็จะท าการสัง่ปิดการท างาน ระบบก็จะท างานวนลปูจนกว่าจะมีการปิดการท างาน 
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ภาพที่ 3 ขัน้ตอนการท างานรับคา่จาก Blynk Server ควบคมุผ่าน Blynk Application 
 

พัฒนาระบบ (Development) 
จากการวิเคราะห์ระบบ ขัน้ตอนต่อไปคือการพฒันาระบบให้ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอัตโนมตัิ  Blynk 

Application โดยจะท าการพัฒนาตามผังงานที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับ-ส่งค่าข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลได้ การออกแบบระบบปรับออกซิเจนตู้ปลาผ่าน Blynk Application โดยใช้ Blynk Application เป็น
ตวัควบคุมหรือแสดงผลค่าจากอุปกรณ์ และมี Blynk Server ท าหน้าที่เป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสารระหว่าง 
Blynk Application กบัอปุกรณ์ 

จากภาพที่ 4 หลกัการท างานของระบบ NodeMCU จะรับค่าข้อมลูจากตวัเซนเซอร์ แล้วส่งข้อมลูไปยงั 
Blynk Server เพื่อน าไปแสดงผลผ่านหน้าจอ Blynk Application และก าหนดค่าการท างานผ่าน Blynk 
Application จากนัน้ NodeMCU จะสัง่การไปยงัเคร่ืองป๊ัมออกซิเจนให้ท างานอตัโนมตัิ เมื่อถึงค่าที่ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 4 หลกัการท างานของระบบผ่าน Blynk Application 

        ที่มา : https://blynk.io 
 

หลังจากนัน้ จึงท าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ซึ่งการท างานจะเร่ิมต้นเมื่ออุปกรณ์ NodeMCU เชื่อมต่อกับ 
Blynk Server ส าเร็จโดยจะแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD Blue Screen หลงัจากนัน้เมื่อผู้ใช้งานก าหนดค่าการ
ท างานบน Blynk Application เพื่อส่งค่าข้อมูลมายังอุปกรณ์ NodeMCU และมี Analog Dissolved Oxygen 
Sensor เป็นเซนเซอร์วดัระดบัค่าออกซิเจนภายในตู้ปลา เมื่อค่าที่วดัได้จากเซนเซอร์มีค่าเท่ากบัค่าที่ผู้ ใช้งานตัง้
ค่าไว้ในอปุกรณ์ NodeMCU จะสัง่ให้เคร่ืองป๊ัมออกซิเจนท างานอตัโนมตัิ โดยเคร่ืองป๊ัมจะใช้ไฟเลีย้งปกตทิี่ 220V 
และมีอปุกรณ์ Solid State Relay ที่ใช้เป็นสวิตช์การท างานของเคร่ืองป๊ัม ดงัภาพท่ี 5 

ในการประกอบชุดควบคุม จะน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์หลัก ดังนี  ้NodeMCU, Analog Dissolved 
Oxygen, เคร่ืองป๊ัมขนาด 3 W, Solid State Relay โดยเขียนชดุค าสัง่การรับ-ส่งข้อมลูระหว่าง Blynk Server กบั
ชุดควบคุมซึ่งจ าเป็นต้องเขียนชุดค าสั่งเพื่อจะสั่งการท างานระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Blynk Server 
ประกอบชุดควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะให้บอร์ดควบคุมรับค่าเงื่อนไขจาก Blynk Server แล้วน า
ค่าที่ได้มาเป็นตัวก าหนดสั่งการท างานให้กับ Solid State Module เพื่อท าการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์
ไฟฟ้า ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 5 การเชื่อมต่อของอปุกรณ์ต่างๆ ในระบบ 
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ภาพที่ 6  ภาพการตดิตัง้อปุกรณ์ 
 
ทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบคือขัน้ตอนที่ยืนยันว่าระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบให้
ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอตัโนมตัิจะมีการทดสอบทัง้หมด 10 ครัง้ โดยวดัสถานะการท างานของ NodeMCU และ
เซนเซอร์ตรวจจบัออกซิเจนในน า้ หลงัจากนัน้จึงตรวจสอบค่าออกซิเจนก่อนและหลงัการท างานเพื่อตรวจสอบ
การเพิ่มขึน้ของค่าออกซิเจน ในกรณีที่ค่าออกซิเจนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับการเลีย้งปลาตู้จะถือว่าผลลพัธ์การ
ท างานของระบบผ่านและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการทดลอง 
ในการแสดงผลลพัธ์จากการทดลองบน Blynk Application ประกอบด้วยหน้าจอหลกั 2 ส่วน คือส่วน

หน้าหลกัและหน้ารายงานผล ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบในภาพท่ี 7 และ 8 ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอหลกัของ Blynk Application 
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ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผลรายงานของ Blynk Application 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าค่าออกซิเจนในน า้เพิ่มขึน้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส าหรับปลาตู้ทัง้ 10 ครัง้ หลงัจากที่มีการทดลองใช้ระบบให้ออกซเิจนในตู้ปลาแบบอตัโนมตัิในช่วงเวลาหน่ึง โดย
ไม่มีครัง้ใดที่ระบบไม่มีการท างานหรือท างานผิดพลาด อย่างไรก็ตามค่าระดบัน า้ที่วดัได้จากการทดลองในแต่ละ
ครัง้จะแตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับปัจจยัหลายๆด้าน เช่น  อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึน้ออกซิเจนจะละลายได้
น้อยลงค่าระดบัออกซิเจนก็จะต ่าลงไปด้วย ความดนัอากาศ ค่าระดบัออกซิเจนจะต ่าลงถ้าความดนัอากาศในน า้
สงูขึน้ 

 
ตารางที่ 1 ตารางผลการทดลองโปรแกรมผ่าน Blynk Application 

ผลการทดลอง NodeMCU & 
Sensor 

ค่าออกซิเจน 
ก่อนท างาน 

(mg/L) 

ค่าออกซิเจน 
หลงัท างาน (mg/L) 

ผลลพัธ์ 
การท างาน 

ครัง้ที่ 1 ท างาน 9 11 ผ่าน 
ครัง้ที่ 2 ท างาน 5 9 ผ่าน 
ครัง้ที่ 3 ท างาน 3 6 ผ่าน 
ครัง้ที่ 4 ท างาน 5 10 ผ่าน 
ครัง้ที่ 5 ท างาน 4 8 ผ่าน 
ครัง้ที่ 6 ท างาน 7 12 ผ่าน 
ครัง้ที่ 7 ท างาน 9 13 ผ่าน 
ครัง้ที่ 8 ท างาน 5 10 ผ่าน 
ครัง้ที่ 9 ท างาน 7 11 ผ่าน 
ครัง้ที่ 10 ท างาน 3 7 ผ่าน 
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาและท าการวิจยัการท างานของระบบ Blynk Application และการท างานของอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆ ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้งานได้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโดยปัญหาหลกัๆ จะเกิดจากฮาร์ดแวร์ เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ 

จะเกิดความร้อนสูงและท าให้การเชื่อมต่อขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้จึงไม่สามารถด าเนินการ
ท างานของระบบต่อไปได้ และปัญหาส าหรับผู้ ใช้งาน ผู้ ใช้งานต้องรู้ระดับค่าดีโอ Dissolved Oxygen หรือค่า
มาตรฐานระดบัออกซิเจนในน า้ในการใช้งาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ระบบให้ออกซิเจนในตู้ปลาแบบอตัโนมตัิเพื่อการด ารงชีวิตอจัฉริยะถกูพฒันาเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้ ใช้สามารถก าหนดปริมาณการท างานได้ผ่าน Blynk Application สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และ
สามารถก าหนดระดบัคณุภาพออกซิเจนในน า้ของตู้ปลาที่ปลาสามารถอาศยัอยู่ได้ มีการออกแบบโมเดลทดลอง
ขึน้มาเพื่อทดสอบการใช้งาน และสรุปผลลพัธ์ที่ได้ออกมาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึน้ 
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ผู้ เรียนหลงัการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรม 4) ประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการหลักการ 
STEM for TVET จ านวน 25 คน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ 1)  ชุดกิจกรรม 2) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 3)แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัท ากิจกรรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ชดุกิจกรรม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการกับ 4 รายวิชาตามหลักการ STEM for TVET ได้แก่
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม(S),วสัดแุละวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง(T), กลศาสตร์
โครงสร้าง 1(E), ประมาณราคาโครงสร้าง(M) 2) ประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมศกึษาจากกลุ่มทดลอง ตามเกณฑ์ 
E1/E2 เท่ากับ 42.67/51.51  ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตัง้ไว้ 70/70 3) กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษามีผลการ
เรียนรู้หลงัการเรียนผ่านชุดกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 56.4) กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.25 , S.D. = 0.67) 
 
ค าส าคัญ :  STEM for TVET;  การเรียนรู้เชิงรุก;  ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
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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  

 
บทน า 

ปัจจบุนัการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนอาชีวศกึษานัน้ยงัไม่ประสบผลสมัฤทธ์ิท่ี
ดีนกั เนื่องจากครูผู้สอนใช้วธีิการสอนแบบบรรยายและให้นกัเรียนท ากิจกรรมผ่านหนงัสือเรียน โดยนกัเรียนไม่ได้
ปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง ท าให้นกัเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ว่าข้อมลูมีความสมัพนัธ์กันอย่างไร ประกอบ
กบัผู้ เรียนขาดการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรียนท าให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดแรงกระตุ้น
ในการเรียนรู้ จากศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นัน้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียน
อาชีวศึกษามีความสนใจในการเรียนมากขึน้ เมื่อได้เรียนผ่านชุดกิจกรรม (อัญชญา คนสูงดี และคณะ 2560) 
และการจดัการเรียนการสอนผ่านการลงมือปฏิบตัิทางด้านการทดลองร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
โครงงานส่ิงประดิษฐ์ทาง วิศวกรรม พบว่าผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้และผู้ เรียนมีความเข้าใจ
เนือ้หามากยิ่งขึน้ (สุกัลยา ตนัติวิศวรุจิและ คณะ 2559) ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มประชากรที่ศึกษาครัง้นี ้ จากการ
สัมภาษณ์ นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  นายศรัณย์ ศรีแสนดี, เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 
เนื่องจากนกัศึกษาฝึกสอนได้สงัเกตบรรยากาศในห้องเรียนของอาชีวะและเล็งเห็นว่า ผู้ เรียนไม่สนใจเรียน ไม่
ตัง้ใจเรียน ไม่อยากเข้าเรียน เพราะคิดว่าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์คงเต็มไปด้วยการค านวน ต้องจ าสูตร
มากมาย พวกเขาไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาผู้ เรียนขาดแรงจงูใจใน
การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งผู้ เรียนส่วนใหญ่เลือกมาเรียนเพราะ ขาด
การเรียนทฤษฎี และการท่องจ าสตูรค านวณต่าง ๆ ซึง่เปรียบเสมือนยาขมส าหรับพวกเขา จากการศึกษาแนวคิด 
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STEM for TVET เป็นการน าหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , 2557) ส าหรับการพฒันาทกัษะอาชีพ มาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบับริบทในประเทศไทยเพื่อช่วยพฒันา
การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลยัสงักดัอาชวีศกึษาภายใต้ ภายใต้ โครงการ “Chevron 
Enjoy Science ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง สวอช., สอศ. และภาคเอกชน ในการจัดตัง้คณะกรรมการ
คดัเลือกหลกัสตูรสะเต็มระดบัสากลเพื่อน ามาปรับใช้กับการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของไทย เพื่อน ามาช่วย
พฒันาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด,2562) โดย STEM for TVET  มีการประเมินผลจะใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน
ที่มีลกัษณะเทียบเคียงกนั ในภาพรวม พบว่าหลกัจากการประเมินผลระยะข้อมลูพืน้ฐาน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการประเมินในระดับที่ดีกว่าโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ส าหรับโรงเรียนในกลุ่ม
ตวัอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของสะเต็มนัน้ พบว่าผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจในบทเรียน
มากขึน้ และสามารถประยุกต์ส่ิงที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนสู่ชีวิตประจ าวนัได้มากขึน้ ซึ่งส่งผลให้นกัเรียนสามารถ
การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มและอภิปรายกับเพื่อนร่วมชัน้ได้ และจากการประเมินในส่วนของ STEM for TVET นัน้ 
พบว่าผู้ เรียนจากวิทยาลยัที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทศันคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และอีกร้อยละ 95 รู้สึก
สนุกไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์ จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจพัฒนาชุดกิจกรรม Active 
Learning บนหลกัการ STEM for TVET บรูณาการรายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. และประเมินความ
พึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูและผู้ เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนการสอน สามารถน าชุด
กิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช.ไป
ประยกุต์ในการพฒันาการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาเร่ืองแรงลอยตวั, การเลือกใช้วสัดุ รู้จกั
คณุสมบตัิของวสัดแุละเทคโนโลยีการก่อสร้างวสัดสุมยัใหม่, การออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง โมเมนต์ของแรง
และการสมดุล และ การค านวณราคาค่าก่อสร้าง เพิ่มมากขึน้ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
หรือการประกอบอาชีพได้  
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การวจิยัครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษารายวิชาในหลกัสตูร สาขาวิชาช่างกอ่สร้าง ระดบั ปวช. ทีน่ ามาบรูณาการ

บนหลกัการ STEM for TVET (วิทยา  พิชยาปรีชาพล ,2560)  โดยในการวจิยัครัง้นีใ้ช้เนือ้หาที่เก่ียวกบัการสร้าง
แพ บนหลกัการ STEM for TVET  โดยการบรูณาการรายวิชาส าหรับหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พทุธศกัราช 2562 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาก่อสร้าง ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 
2562) จ านวน 4 รายวิชาเข้าด้วยกนั ได้แก่ 
1.   S “Science” บรูณาการในรายวชิา 20000-1302 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม 
เร่ืองแรงลอยตวั 
2.   T “Technology” บรูณาการในรายวิชา 20106-1004 ชื่อวิชา วสัดแุละวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง เร่ืองการ
เลือกใช้วสัด ุคณุสมบตัิของวสัดแุละเทคโนโลยีการก่อสร้างวสัดสุมยัใหม่ 
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3.   E “Engineering” บรูณาการในรายวิชา 20106-1006 ชื่อวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 1 เร่ืองการออกแบบ
โครงสร้าง โมเมนต์ของแรงและการสมดลุ 
4.   M “Mathematics” บรูณาการในรายวิชา 20106-2004 ชื่อวิชา ประมาณราคาโครงสร้าง เร่ืองการค านวณ
ราคาค่ากอ่สร้าง ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รายวิชาในหลกัสตูร สาขาวชิาช่างก่อสร้าง ระดบั ปวช. ท่ีน ามาบรูณาการบนหลกัการ STEM for 

TVET 
STEM บรูณาการใน

รายวชิา 
หวัข้อเร่ือง วตัถปุระสงค์รายวิชา 

S 
“Science” 

20000-1302 
วิทยาศาสตร์เพื่อ
พฒันาอาชีพชา่ง
อตุสาหกรรม 

แรงและ
ชนิดของ
แรง 

1.อธิบายความหมายของแรง 
2.อธิบายความหมายลกัษณะและชนิดของแรงพร้อมยกตวัอยา่ง 
3.ยกตวัอยา่งการน าความรู้เร่ืองแรงไปใช้ในชวีิตประจ าวนั 

T 
“Technology” 

20106-1004 
วสัดแุละวิธีการ
ก่อสร้างงาน
โครงสร้าง 

วสัดแุละ
โครงสร้าง
อาคาร 

1.เข้าใจในหลกัการจ าแนกประเภท ชนิด คณุสมบตัิของ วสัดุ
และวิธีการก่อสร้าง 
2.สามารถเลือกวสัดแุละวิธีการกอ่สร้าง น าไปใช้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
3.มีเจตคติ และกิจนิสยัที่ดใีนการเรียนรู้ ค้นคว้าเพิม่เติมเห็น
ความส าคญัต่อการเรียนวิชาวสัดแุละวิธีการก่อสร้าง 

E 
“Engineering” 

20106-1006 
กลศาสตร์ 
โครงสร้าง 1 

แรง 1. อธิบายความหมายของแรง ระบบของแรง 2มิติ ผลลพัธ์ของ
ระบบแรง การรวมแรงตามชนิดของแรง ระบบของแรง หลกัและ
วิธีในการรวมแรง 
2. สามารถค านวณหาแรงลพัธ์โดยวิธีการแยกแรงได้ 

E 
“Engineering” 

20106-1006 
กลศาสตร์
โครงสร้าง 1 

โมเมนต์ของ
แรงและการ
สมดลุ 

1. อธิบายความหมายของโมเมนต์ของแรงและการสมดลุของแรง 
สญัลกัษณ์โมเมนต์ของแรงที่ท าให้วตัถหุมนุได้ 
2. แสดงวิธีการค านวณโมเมนต์ของแรงที่กระท าต่อวตัถแุละ
แสดงการค านวณหาการสมดลุของแรงได้ 
3. เขียนสมการผลรวมของแรงตามแนวแกน x,yได้ 

M 
“Mathematics” 

20106-2004 
ประมาณราคา
โครงสร้าง 

ความรู้
เบือ้งต้นการ
ประมาณ
ราคา 

เข้าใจหลกัการ วิธีการ และขัน้ตอนการค านวณหาพืน้ท่ี ปริมาตร 
การส ารวจหาปริมาณการแยกรายการวสัดงุานก่อสร้าง 
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วิธีการวจิัย 
การท าการวิจัย ครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเนือ้หาฟิสิกส์ที่ใช้ในการสอนอาชีวะสาขาก่อสร้างจาก

นกัศกึษาฝึกสอน และวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม จากนัน้ท าการศกึษาหลกัสตูรอาชีวศกึษา สาขาก่อสร้าง 
ปีการศึกษา 2562 ศึกษาทฤษฎี STEM for TVET และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว จึงน าเนือ้หาที่
ศกึษาและวิเคราะห์มาสร้างชุดกิจกรรมและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูเพื่อจะน าชดุกิจกรรมมาทดลองใช้กับ
กลุ่มตวัอย่าง ซึง่ได้เป็นชดุกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET จากนัน้จึงน าชดุกิจกรรมที่ได้
ส่งให้ที่ปรึกษาเพื่อดคูวามถกูต้องและแก้ไขเบือ้งต้น จากนัน้จึงน าส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ ซึ่งมีผู้ เชี่ยวชาญ 3 
ท่านหลงัจากที่ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วน าชุดกิจกรรมมาแก้ไขตามที่ผู้ เชี่ยวชาญแนะน า จากนัน้จึงท าการน า
ชดุกิจกรรมไปใช้กบักลุ่มทดลอง หลงัจากน าชดุกิจกรรมไปใช้แล้วจึงท าการหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมแล้ว
จึงท าการแก้ไขชุดกิจกรรมและน าชดุกิจกรรมไปใช้กับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศกึษาแล้วจึงท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาและท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิตดังนี ้ร้อยละ , ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ น าผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อน เรียนหลัง
เรียน และการบนัทึกลงในสมดุกิจกรรมของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อน ามาสรุปและอภิปรายผล 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น : ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาส าหรับ
สาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 

ตวัแปรตาม :  
- ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชา

ส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 
- ผลการเรียนรู้เร่ืองแรง แรงพยุงหรือแรงลอยตวั การเลือกวสัดุ การประมาณราคา โมเมนต์และสมดุล

ของผู้ เรียนผ่านชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาส าหรับสาขา
ก่อสร้าง ระดบั ปวช. 

- ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชา
ส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1.  ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดับ 
ปวช. 
2. แบบประเมินประสิทธิภาพของชดุกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บรูณาการรายวิชา
ส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 
3. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองแรง แรงพยุงหรือแรงลอยตวั การเลือกวสัด ุการประมาณราคา โมเมนต์และ
สมดลุ 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

686 

 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการ
รายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ทดลองใช้ชดุกิจกรรมกบักลุ่มทดลอง (try-out) จ านวน 11 คน  
2. จดัการเรียนรู้กบักลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษา จ านวน 25 คน  

2.1. ให้กลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาท าแบบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 
2.2. ให้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรม Active Learning บน หลกัการ STEM 
for TVET บรูณาการรายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 
2.3 ให้กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษาท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน 
2.4 ให้กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษาประเมินความพงึพอใจต่อกิจกรรม 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการพฒันาชุดกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชา ส าหรับ
สาขาก่อสร้าง ระดับ ปวช. ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยการพิจารณาตามความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างชดุกิจกรรมโดยมีองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
(สมควร โพธ์ิทอง ,2560,) 

 

ภาพที่ 1 สมดุกจิกรรมแพช่วยน า้ท่วมและคู่มือครู  
ที่มา : URL: http://online.anyflip.com/pfiw/nxsa/mobile/index.html 

 
ส่วนประกอบของชดุกิจกรรมประกอบด้วย 

1. คู่มือการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับผู้สอน ประกอบด้วย ค าชีแ้จ้ง ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม สาระการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล และส าหรับผู้ เรียน ประกอบด้วย ค า
ชีแ้จง และ ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
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2. ชดุกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บรูณาการรายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง 
ระดบั ปวช. เร่ือง แพช่วยน า้ท่วม มีกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรมหลกั รายละเอียดดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ชดุกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บรูณาการรายวิชา ส าหรับสาขา

ก่อสร้าง ระดบั ปวช. 
กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ อปุกรณ์ ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้กบัผู้ เรียน ระยะเวลา 

ตอนที่ 1 

ปฐมบท 
-ให้ผู้ เรียนดวูดิีทศัน์เก่ียวกบั
ส่ิงประดิษฐ์ฝ่าวกิฤติอทุกภยั
และอภิปรายร่วมกนั 
-ให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม 
-แจ้งโจทย์กบัผู้ เรียน 
-ทีมของเรามีใครกนับ้างนะ 
-กตกิาการเรียนรู้ร่วมกนั 

เพื่อให้ผู้ เรียนได้เห็น
ว่ามีสิง่ประดิษฐ์ที่
ช่วยน า้ท่วมได้ 

โทรศพัท์ -ผู้ เรียนได้เห็นว่ามีสิ่งประดษิฐ์
หลายอย่างที่สามารถช่วยให้
ส่ิงของลอยอยูเ่หนือน า้ได้ 
-ผู้ เรียนมกีติกาในการเรียนรู้
ร่วมกนั 

20 นาท ี

กิจกรรมที่ 1 สร้างแพ 

กิจกรรมแรงผลกัที่คาดไม่ถงึ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจ
เร่ืองแรงภายในของ
โครงสร้าง 

- ผู้ เรียนมีความเข้าใจเร่ืองแรง
ภายในของโครงสร้างมากขึน้ 

30 นาท ี

กิจกรรมแรงลอยตวั เพื่อผู้ เรียนมคีวาม
เข้าใจหลกัการของ
แรงลอยตวั 

-ดิน
น า้มนั 2 
ก้อน 
-กล่อง
พลาสติก 

ผู้ เรียนมีความเข้าใจวา่วตัถุ
เดียวกนัมวลเท่ากนัแต่รูปทรง
แตกตา่งกนัจะมีผลกบัการ
ลอยตวัของวตัถ ุ

20 นาท ี

เลือกวสัด ุ
-ให้ผู้ เรียนศกึษาว่าวสัดแุต่
ละอนันัน้มีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร 
-แล้วให้ผู้เรียนเลือกวสัดทุี่จะ
น ามาใช้และให้ผู้ เรียนศกึษา
เทคโนโลยีการก่อสร้างวสัดุ
สมยัใหม ่
 

เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจ
การเลือกวสัด ุ

-ขวด
พลาสติก 
-โฟม 
-ไม้
ไอศกรีม 
-กระดาษ
ลงั 
-ตะเกียบ 

ผู้ เรียนมีความเข้าใจเร่ืองการ
เลือกวสัดใุห้เหมาะสมกบังาน 
และมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
การก่อสร้างวสัดสุมยัใหม่เพิ่ม
มากขึน้ 

10 นาท ี
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กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ อปุกรณ์ ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้กบัผู้ เรียน ระยะเวลา 

การออกแบบแพ 
-ออกแบบแพจากวสัดทุี่ทาง
กลุ่มได้เลือกไว้ 

เพื่อให้ผู้ เรียนน า
ความรู้ที่เรียนมา
ประยกุตใ์ช้ได้ 

-กระดาษ 
A0 
-ปากกา
เมจกิ 

ผู้ เรียนสามารถน าหลกัการจาก
กิจกรรมแรงผลกัที่คาดไม่ถงึ 
และกิจกรรมแรงลอยตวัมา
ประยกุตใ์ช้ในการออกแบบแพ
ได้ 

20 นาท ี

การออกแบบแพ 
-เงื่อนไขในการสร้างแพ 
-การประมาณการวสัดุ
อปุกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ
ก่อสร้างแพ (BOQ) 
-การประมาณราคา
ค่าใช้จา่ยในการก่อสร้างแพ 

เพื่อให้ผู้ เรียนสามาร
ประมาณการวสัดุ
อปุกรณ์ที่จะต้องใช้
ในการก่อสร้างแพได้ 

-กระดาษ 
A0 
-ปากกา
เมจกิ 

- ผู้ เรียนสามารถประมาณการ
วสัดอุปุกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ
ก่อสร้างแพได้ 
-ผู้ เรียนมคีวามเข้าใจการ
ประมาณราคามากขึน้ 

10 นาท ี

-บนัทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้     

การประกอบแพ เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถสร้างชิน้งาน
ตามที่ออกแบบไว้ได้ 

อปุกรณ์
ที่ผู้ เรียน
เลือกมา
ประกอบ
แพ 

ผู้ เรียนสามารถประกอบชิน้งาน
ตามที่ออกแบบไว้ได้ และ
สามารถน าหลกัการต่าง ๆมา
ประยกุตใ์นการประกอบชิน้งาน
ได้ 

30 นาท ี

กิจกรรมที่ 2 ไม้กระดกอยู่ในสมดลุ 

-ให้ผู้ เรียนหาสมดลุของ
ไม้กระดกจากการน าดิน
น า้มนัมาวางไว้ที่ระยะ
ต่าง ๆ 
-ให้ผู้ เรียนตอบเพราะเหตุ
ใดไม้กระดกจงึอยูใ่น
สมดลุ 
-โจทย์เก่ียวกบัสมดลุ 

เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจ
หลกัการโมเมนต์
ของแรงและสมดลุ
แรง 
 

-ไม้กระดก 
-ดินน า้มนั 
-กระดาษ 
A0 

ผู้ เรียนมีความเข้าใจเร่ือง 
โมเมนต์ของแรงและสมดลุมาก
ขึน้ และผู้ เรียนสามารถน าเร่ือง
โมเมนต์และสมดลุไป
ประยกุตใ์ช้กบัการทดสอบแพ
ได้ เช่น สามารถวางดินน า้มนัไว้
บนแพได้โดยไม่ท าให้แพพลิก
คว ่า 

10 นาท ี

ตอนที่ 2 การทดสอบแพ 

เงื่อนไขในการทดสอบ - - ผู้ เรียนสามารถน าหลกัการจาก
กิจกรรมมาออกแบบและสร้าง
ชิน้งานได้ตรงตามเงื่อนไข 

5 นาท ี

ผู้ เรียนท าการทดสอบแพ - -แพท่ีผู้ เรียน ผู้ เรียนสามารถน าหลกัการจาก 10 นาท ี
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กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ อปุกรณ์ ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้กบัผู้ เรียน ระยะเวลา 

และบนัทึกผลน า้หนกัที่
แพสามารถบรรทกุได้ 

สร้างขึน้ 
-กล่อง
พลาสติก 

กิจกรรมมาออกแบบและสร้าง
ชิน้งานได้ตรงตามเงื่อนไข 

ให้ผู้ เรียนน าเสนอแนวคดิ
การทดสอบแพและ
ค่าใช้จา่ยว่าเป็นไปตาม
การประมาณราคาใน
ขัน้ตอนออกแบบหรือไม ่

- - ผู้ เรียนเห็นความส าคญัว่าแพท่ี
ทางกลุ่มได้สร้างนัน้คุ้มคา่
หรือไม่ 

 

ตอนที่ 3 ระดมสมอง 
ให้ผู้ เรียนร่วมกนัอภิปราย 
แพท่ีสร้างสามารถบรรทกุ
ส่ิงของได้คุ้มค่าก่อสร้าง
หรือไม่ 

เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการ
ก่อสร้างแพได้ 

- ผู้ เรียนสามารถวเิคราะห์
ความคุ้มค่าในการก่อสร้าง
แพได้ 

5 นาท ี

ลกัษณะของแพท่ีสามารถ
บรรทกุสิ่งของได้มาก ๆ 

เพื่อให้ผู้ เรียนได้รู้จกั
แพท่ีบรรทกุสิ่งของได้
มาก ๆ 

- ผู้ เรียนได้รู้จกัลกัษณะของแพ
ที่บรรทกุสิ่งของได้มาก ๆ 

5 นาท ี

รวมระยะเวลาในการท ากิจกรรม 3 ชัว่โมง 

แนวทางในการวดัประเมินผล 
1. การจดบนัทึก 
2. การบนัทึกการทดสอบแพ 
3. การประเมินชิน้งาน 

 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  

ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาจากกลุ่มทดลอง จ านวน 11 คน ตามเกณฑ์ E1/E2 นัน้เทา่กบั 42.67/51.51 ซึง่
ต ่ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีตัง้ไว้ 70/70 ซึง่สมมตฐิาน กลา่วว่า ประสิทธิภาพนัน้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้
ไว้ 70/70 หมายความว่า จ านวนนกัเรียนร้อยละ 70 ขึน้ไปมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ต า่กวา่ร้อยละ 70 ผู้วิจยั
จึงต้องปรับปรุง ซึง่ผู้วิจยัก็ได้น าชดุกิจกรมมาปรับปรุงก่อนที่จะน าไปใช้จริง (วชิยั จนัทร์ส่อง, 2551) 
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพ E1/E2 
คะแนนระหวา่งท ากิจกรรม คะแนนหลงัท ากจิกรรม 

E1.1 = 64.39 E2 = 51.51 
E1.2 = 45.45 

E1.3 = 18.18 

E1 = (E1.1 + E1.2+ E1.3 )/3 = 42.67 

E1/E2 = 42.67/51.51 
 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านชุดกจิกรรม 

 ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนท ากิจกรรมของผู้ เรียนมคี่าเท่ากบั 9.36 คะแนน และหลงัท ากิจกรรมของผู้ เรียน
เท่ากบั 9.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน พบวา่จากการทดลองครัง้นีผู้้ เรียนมีผลการทดสอบความรู้
เฉล่ียผ่านชดุกิจกรรมลดลง 0.04 คะแนน อย่างไรกต็ามเนื่องจากการทดลองครัง้นีเ้ป็นการทดลองในสถานการณ์
จริงมีตวัแปรแทรกซ้อนเป็นจ านวนมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายบคุคลพบว่ามีผู้ เรียนที่ได้คะแนนหลงัท ากิจกรรม
มากกวา่ก่อนท ากิจกรรมมีจ านวน 12 คน มีผู้ เรียนที่ได้คะแนนเทา่เดมิมีจ านวน 2 คน และมีผู้ เรียนท่ีได้คะแนน
หลงัท ากิจกรรมน้อยกวา่ก่อนท ากิจกรรมมีจ านวน 12 คน 
 

 
 
ภาพที่ 2   กราฟแสดงคา่เฉล่ียของกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษา คะแนนแบบทดสอบก่อน – หลงัท ากจิกรรม 

รายบคุคล 
 

9
.
3
6 9
.
3
2 
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ภาพที่ 3 บรรยากาศกจิกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่ชดุกจิกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บรูณา

การรายวิชา ส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช. 

 

ตารางที่  4 แสดงผลค่าเฉล่ียประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่เรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรม Active Learning บน
หลกัการ STEM for TVET บรูณาการรายวิชา ส าหรับสาขาก่อสร้าง ระดบั ปวช.  

ข้อ ข้อค าถามความพึงพอใจ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 
N=25 

แปล
ผล 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน (S.D) 
1. ด้านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
1.1 ท่านได้เรียนรู้ผ่านการวเิคราะห์ปัญหาอยู่ในระดบัใด 4.42 0.58 มาก 
1.2 ท่านได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท ากจิกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอยูใ่น

ระดบัใด 
4.23 0.51 มาก 

1.3 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอยู่
ในระดบัใด 

4.19 0.69 มาก 
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ข้อ ข้อค าถามความพึงพอใจ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 
N=25 

แปล
ผล 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน (S.D) 
1.4 การเรียนรู้เชงิรุกท าให้ท่านมีความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมาก

ขึน้อยู่ในระดบัใด 
4.35 0.75 มาก 

ภาพรวมด้านการเรียนรู้เชิงรุก 4.30 0.63 มาก 
2. ด้านแนวคิด STEM for TVET 
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแรงผลกัที่คาดไม่ถึงอยู่ใน

ระดบัใด 
4.27 0.67 มาก 

2.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแรงลอยตวัอยู่ในระดบัใด 4.15 0.61 มาก 
2.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเลือกวสัดอุยูใ่นระดบัใด 4.15 0.78 มาก 
2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมออกแบบแพอยู่ในระดบัใด 4.23 0.82 มาก 
2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม้กระดกอยู่ในสมดลุอยู่ใน

ระดบัใด 
4.23 0.71 มาก 

ภาพรวมด้าน STEM for TVET 4.21 0.71 มาก 
3.ผลที่ท่านได้รับจากการท ากิจกรรม 
3.1 ท่านมีความรู้เร่ืองแรงภายในโครงสร้างหลงัจากท ากจิกรรม

เพิ่มมากขึน้อยูใ่นระดบัใด 
4.12 0.65 มาก 

3.2 ท่านมีความรู้เร่ืองแรงลอยตวัหลงัจากท ากิจกรรมเพิ่มมาก
ขึน้อยู่ในระดบัใด 

4.23 0.65 มาก 

3.3 ท่านมีความรู้เร่ืองประมาณราคาโครงสร้างหลงัจากท า
กิจกรรมเพิ่มมากขึน้อยู่ในระดบัใด 

4.35 0.69 มาก 

3.4 ท่านมีความรู้เร่ืองการเลือกวสัดหุลงัจากท ากจิกรรมเพิ่มมาก
ขึน้อยู่ในระดบัใด 

4.42 0.58 มาก 

3.5 ท่านมีความรู้เร่ืองการเลือกวสัดหุลงัจากท ากจิกรรมเพิ่มมาก
ขึน้อยู่ในระดบัใด 

4.27 0.72 มาก 

3.6 ท่านมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิม่มากขึน้อยูใ่นระดบัใด 4.35 0.63 มาก 
3.7 ท่านมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้อยู่ในระดบัใด 4.12 0.59 มาก 
3.8 ท่านมีความรู้ด้านวิศวกรรมเพิ่มมากขึน้อยูใ่นระดบัใด 4.19 0.69 มาก 
3.9 ท่านมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เพิม่มากขึน้อยูใ่นระดบัใด 4.15 0.73 มาก 
ภาพรวมด้านผลที่ท่านได้รับจากการท ากิจกรรม 4.24 0.68 มาก 
รวมทกุด้าน 4.25 0.67 มาก 
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สรุปผลและเสนอแนะ  
ชุดกิจกรรม Active Learning บนหลักการ STEM for TVET บูรณาการรายวิชาส าหรับสาขาก่อสร้าง 

ระดบั ปวช.  4 รายวิชา คือรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม วิชาวสัดุและวิธีการก่อสร้าง
งานโครงสร้าง วิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1 และวิชาประมาณราคาโครงสร้าง ซึ่งชดุกิจกรรมประกอบไปด้วย คู่มือ
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับผู้ สอน ภายในเล่มคู่มือระบุเร่ือง ค าชีแ้จง ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม สาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในส่วนของสมุดกิจกรรมส าหรับผู้ เรียน 
ภายในสมดุกิจกรรมระบเุร่ือง ค าชีแ้จง ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม และที่ว่างส าหรับจดบนัทึกความรู้ในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบั STEM for TVET โดยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมเร่ืองแรงลอยตวั 
กิจกรรมออกแบบแพ กิจกรรมประกอบแพ กิจกรรมทดสอบแพ และกิจกรรมระดมสมอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะ
ช่วยให้ผู้ เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ กฎ และทฤษฎีต่าง ๆ และกิจกรรมยงัช่วยพฒันาให้ผู้ เรียนมี
ทกัษะการคิดที่เป็นระบบตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูที่หลากหลาย และตรวจสอบได้ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี 
คือ กิจกรรมเลือกวสัดุ ซึ่งกิจกรรมนีจ้ะช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเทคโนโลยี 
จัดการและเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อสืบค้นได้ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม คือ กิจกรรมแรงผลักที่คาดไม่ถึง 
กิจกรรมออกแบบแพ กิจกรรมประกอบแพ กิจกรรมไม้กระดกอยู่ในสมดุล และกิจกรรมระดมสมอง ซึ่งกิจกรรม
เหล่านีจ้ะช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถออกแบบ สร้างนวัตกรรม โดยการประยุกต์ใช้ทักษะทาง คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ คือ กิจกรรมการ
ออกแบบแพ กิจกรรมไม้กระดกอยู่ในสมดุล กิจกรรมทดสอบแพ และกิจกรรมระดมสมองซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะ
ช่วยพฒันาให้ผู้ เรียนสามารถให้เหตผุลและประยกุต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้  

การพฒันาชดุกิจกรรม Active Learning บนหลกัการ STEM for TVET บรูณาการรายวิชาส าหรับสาขา
ก่อสร้าง ระดบั ปวช. มีลกัษณะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ ให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบตัิ เช่น กิจกรรมปฐมบทและกิจกรรมระดมสมองนัน้เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน กิจกรรมการเลือกวสัดุ กิจกรรมสร้างแพ กิจกรรม
ทดสอบแพและกิจกรรมไม้กระดกอยู่ในสมดุล นัน้เป็นการเรียนการสอนที่พฒันาศกัยภาพทางสมอง ได้แก่ การ
คิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมเลือกวสัดุนัน้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนบูรณา
การข้อมลู, ข่าวสาร, สารสนเทศ และทุกกิจกรรมนัน้ได้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินยัในการ
ท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึง่สอดคล้องกบัมนอกัษร โอบอ้อม และคณะ (2559)  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ในการใช้ชุดกิจกรรมกับกลุ่มผู้ เรียนจริงควรจะปรับรายละเอียดของกิจกรรมหรือเวลาที่ใช้ให้เหมาะสมกับ
ระดบัและความสามารถของผู้ใช้กิจกรรมตามความเหมาะสม 
2. การใช้ชดุกิจกรรมผู้สอนควรศกึษาชดุกิจกรรมให้เข้าใจในเนือ้หาส่วนต่าง ๆ ของกิจกรรมให้ละเอียดก่อนน าชดุ
กิจกรรมไปใช้ 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

694 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้เชี่ยวชาญทกุ ๆ ท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเป็นผู้ เชีย่วชาญ
ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยัและให้ค าแนะน าตา่งๆในครัง้นีจ้นประสบความส าเร็จ 
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เหลือ รวมถึงค าแนะน าตา่งๆที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั 
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4-Wheel Vehicle Identification System with Deep Learning on Embedded Cluster 
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บทคดัย่อ 

บทความฉบบันีน้ าเสนอระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตวัประยุกต์ใช้งานร่วมกับการเรียนรู้
เชิงลกึในการระบรุถยนต์ 4 ล้อ จากภาพถ่าย ในปัจจบุนัเทคโนโลยีในด้านการรักษาความปลอดภยัและการตรวจสอบ
ข้อมลูมีความจ าเป็นต่อชีวติและทรัพย์สินในชีวติประจ าวนัมากยิ่งขึน้ ด้วยการน าเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาใช้
งานร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย าในการตรวจสอบข้อมูลส่งผลให้จ าเป็นต้องใช้
ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและมีปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึน้ ดังนัน้งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดการใช้พลงังานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตวัที่มีตวัประมวลผลหลายชนิด มีแกนประมวลผล จ านวน 
18 แกน และใช้พลังงานต ่า จ านวน 5 บอร์ด เชื่อมต่อกันเป็นคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ รองรับการประมวลจากระยะ
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และในด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบข้อมูล ตัวระบบได้มีการพัฒนาอัลกอริธึม
จดัสรรงานและประมวลผลด้วยเรียนรู้เชิงลึกที่มีความสามารถในการระบุประเภทของรถยนต์ 4 ล้อ ยี่ห้อของรถยนต์ 
และสีของรถยนต์จากการตรวจสอบภาพถ่ายของรถยนต์ ผลการทดลองบรรลตุามวตัถปุระสงค์ ได้แก่ สามารถลดการ
ใช้พลงังานลง 44 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสามารถระบุประเภทของรถยนต์ได้ มีความ
แม่นย าไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ในอนาคตระบบต้นแบบของงานวิจยันี ้สามารถรองรับการเพิ่มจ านวนบอร์ดสมองกล
ฝังตัวในระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้รองรับการท างานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้ หรือสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้งานกบังานท่ีเก่ียวข้องได้ 

 
ค าส าคัญ:  ระบบระบรุถยนต์ 4 ล้อ; การเรียนรู้เชงิลกึ; คลสัเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตวั; การประมวลผล
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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 high-
performance 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 

 
บทน า 

 เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด วิวัฒนาการของเทคโนโลยีใน
ด้านการรักษาความปลอดภยัและตรวจสอบข้อมลู มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเป็น
อย่างยิ่งในขณะนีค้ือเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเพิ่มความ
แม่นย าและประสิทธิภาพในการประมวลผล โดยสามารถน ามาใช้งานในด้านความปลอดภยั เช่น ตรวจสอบใบหน้า
บุคคล ตรวจจับการเกิดอุบตัิเหตุ และตรวจจบักิจกรรมอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย เป็นต้น แต่ด้วยการประมวลผล
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่สูงตามไปด้วย คณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาส าคญัในจุดนี ้
และมีความสนใจที่จะน าเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นระบบส าหรับประมวลผลภาพเเทนการใช้
คอมพิวเตอร์ทัว่ไป  

โดยมีวตัถุประสงค์คือศึกษาการท างานของอลักอริทึมส าหรับการเรียนรู้เชิงลึกและคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อลดการใช้พลังงานด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวที่มีตัว
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ประมวลผลหลายชนิด มีแกนประมวลผล จ านวน 18 แกน และใช้พลงังานต ่า จ านวน 5 บอร์ด เชื่อมต่อกันเป็นคลสั
เตอร์คอมพิวเตอร์ รองรับการประมวลจากระยะทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่สามารถระบุสีของรถยนต์ ยี่ห้อของ
รถยนต์ และประเภทของรถยนต์ได้ถกูต้องไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็น  
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
ทฤษฎทีี่ใช้และเคร่ืองมือในการวิจัย 

1. การประมวลผลภาพ  คือวิธีการน าภาพมาประมวลผลหรือค านวณผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิง
ปริมาณและคณุภาพท่ีเหมาะสม สามารถน าผลลพัธ์มาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ 

2. การเรียนรู้เชิงลึก คือการจ าลองรูปแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์ โดยใช้โครงข่ายคล้ายเซลล์
ประสาทในการประมวลผล เมื่อมีการรับข้อมลูเข้าสู่ระบบ ระบบการเรียนรู้เชิงลกึจะท าการแบ่งข้อมลูและรายละเอยีด
ที่ได้รับมาทัง้หมด จากนัน้น ามาประมวลผลหาจดุเด่นและจดุแตกต่างของข้อมลูในเชิงลึก คล้ายการกรองข้อมลูเป็น
ชัน้ๆ แล้วสรุปผลข้อมลูออกมาเป็นผลลพัธ์ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้างการเรียนรู้เชิงลกึประกอบด้วย  

             2.1 เทนเซอร์โฟลว์ไลต์  (Tensorflow lite) คือเคร่ืองมือที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้งาน
แบบจ าลองเทนเซอร์โฟลว์ (Tensorflow) บนโทรศพัท์เคล่ือนที่ที่มีระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android )หรือไอโอ
เอส (IOS) บนบอร์ดราสเบอร์ร่ีพาย (Raspberry pi) บนบอร์ดนาโนเจ็ทสนั (Jetson nano) หรือบอร์ดสมองกลฝังตวั
ชนิดอื่น และด้วยแบบจ าลองที่มีขนาดเล็กลงท าให้ท างานได้เร็วขึน้ โดยอาจจะลดความแม่นย าลงไปบ้าง 

             2.2 ภาษาไพธอน (Python) คือชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งถูกพฒันาขึน้
เพื่อการท างานในแพลตฟอร์มหลายชนิด กล่าวคือสามารถใช้งานภาษาไพธอน ได้บนระบบปฏิบตัิการยนูิกซ์ (Unix) 
ระบบปฏิบตัิการลินกุซ์ (Linux) และระบบปฏิบตัิการวินโดวส์ (Window) 

3. ระบบคลสัเตอร์ คือการเชื่อมต่อระบบการท างานของกลุ่มคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนัภายใต้ระบบเครือข่าย
ความเร็วสูง อาศัยหลักการของการประมวลผลจ านวนหลายหน่วยประมวลผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลและมีประสิทธิภาพที่ดี มีลกัษณะดงัภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 ระบบคลสัเตอร์ 
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4. การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว ระบบฝังตัวหรือสมองกลฝังตวัเป็นระบบที่ผสมการท างานระหว่าง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อควบคุมการท างานของระบบอัตโนมัติ มีการประมวลผลโดยใช้ชิป  (Chip) หรือ
ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ถกูออกแบบมาเฉพาะ เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้งานระบบปฏิบตัิการเป็นแกนหลกั
ในการพฒันา และมีชดุค าสัง่ควบคมุการท างานซึง่มีหลกัการท างานเป็นล าดบัขัน้ 

5. ฮาร์ดแวร์ส าหรับระบบคลสัเตอร์แบบสมองกลฝังตวั จากทฤษฎีหลกัการท างานของระบบคลสัเตอร์บนบ
อร์ดสมองกลฝังตวั จึงได้ท าการศกึษาเก่ียวกบับอร์ดสมองกลฝังตวั และอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการน ามา
สร้างเป็นระบบคลสัเตอร์ได้ มีรายละเอียดดงันี ้

5.1 บอร์ดสมองกลฝังตวัทีม่ีตวัประมวลผลหลายชนิด มีแกนประมวลผลหลายแกน ใช้พลงังานต า่ 
มีขนาดเล็ก ราคาต ่า และมีหน่วยประมวลผลขัน้สูง โดยการประมวลผลของบอร์ดจะเป็นการประมวลแบบขนาน มี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 2 
 

  
 

ภาพที่ 2 บอร์ดสมองกลฝังตวั 
ที่มา : https://www.parallella.org/ 

 
5.2 อุปกรณ์กระจายเส้นทางการส่ือสาร คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมอุปกรณ์เครือข่ายเข้า

ด้วยกันโดยอาศยัสายเคเบิล้เชื่อมต่อกับพอร์ต (Port) ของแต่ละอุปกรณ์ มีความสามารถในการจดัการการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่าย โดยอปุกรณ์แต่ละชิน้ทีเ่ชื่อมต่อเข้ากับอปุกรณ์กระจายเส้นทางการส่ือสารจะได้รับเลขที่อยู่ไอพี (IP 
address) เป็นส่ิงบ่งบอกตวัตนของแต่ละอุปกรณ์ เพื่อให้ส่งข้อมลูได้อย่างถูกต้อง เจาะจง และเพิ่มความปลอดภัย
ภายในเครือข่าย มีลกัษณะดงัภาพท่ี 3 

 

 

ภาพที่ 3 อปุกรณ์กระจายเส้นทางการส่ือสาร 
ที่มา : https://th-test-11.slatic.net/ 
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5.3 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางแบบดีเอชซี  (Dynamic host configuration protocol) คืออุปกรณ์
เครือข่ายที่ท าหน้าที่รับส่งข้อมลู โดยข้อมูลปกติจะถูกส่งต่อระหว่างอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางผ่านระบบเครือข่าย เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าข้อมูลจะส่งถึงปลายทาง ซึ่งอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางสามารถต่อเข้ากับเครือข่ายได้หลาย
เครือข่ายและจะมีการเก็บข้อมลูที่เรียกว่าตารางเส้นทาง (Routing table) หรือนโยบายการก าหนดเส้นทาง (Routing 
policy) เพื่อใช้ในการเลือกเส้นทางที่จะส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย ในส่วนอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางแบบดีเอชซีพีจะเป็น
มาตรฐานของโพรโทคอลเครือข่าย (Network protocol) ที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet protocol) โดย
ควบคุมผ่านดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ (DHCP server) เพื่อก าหนดการตัง้ค่าเครือข่ายให้กับลูกข่ายที่อยู่ภายใต้เครือข่าย
เดียวกนั 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจยัเร่ืองต้นแบบอัลกอริทึมตรวจสอบตัวเลขกับตวัอักษรบนป้ายทะเบียนรถยนต์ สีรถยนต์ และยี่ห้อ
รถยนต์ (อดุมศกัดิ์ พธุปัญญา และคณะผู้จดัท า, 2560) ท าการวิจยัต้นแบบอลักอริทึม (Algorithm) ตรวจสอบตวัเลข 
ตวัอกัษรบนป้ายทะเบียนรถ สีรถยนต์ และยี่ห้อรถยนต์ ผลการวิจยัพบว่าการท างานของอลักอริทึมมีความแม่นย าใน
การตรวจสอบตวัเลข ตวัอกัษรบนป้ายทะเบียนรถ สีรถยนต์ และยี่ห้อรถยนต์ ขึน้อยู่กับแม่แบบ ถ้ามีแม่แบบจ านวน
มากและหลากหลาย ความส าเร็จในการตรวจสอบจะเพิ่มมากขึน้ ข้อดีของงานวิจยัดงักล่าวคือมีล าดับการท างาน
ของอลักอริทึมที่ชดัเจน เหมาะแก่การศกึษาและน าไปพฒันาล าดบัการท างานต่อไป 

 งานวิจยัเร่ืองการออกแบบและสร้างระบบคลสัเตอร์แบบสมองกลฝังตวัเพื่อประมวลผลข้อมลูดาวเทียม (จิ
รายสุ อ้อมเขต และคณะผู้จดัท า, 2560) ศกึษารูปแบบการสร้างระบบคลสัเตอร์ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตวัโดยใช้บอร์ด
พาราเลลลา (Parallella board) ซึง่สามารถออกแบบและประยกุต์ใช้ในการประมวลผลข้อมลูดาวเทียมได้ผลการวจิยั
พบว่าบอร์ดสมองกลฝังตวัจ าเป็นที่ต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดี เนื่องจากชิปประมวลผลไม่มีการถ่ายเทความ
ร้อน ถ้าอุณหภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียส จะท าให้บอร์ดหยดุท างาน ข้อดีของงานวิจยัดงักล่าวคือส่วนการท างานของ
บอร์ดสมองกลฝังตวัในการแบ่งงานระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์ 
 งานวิจยัเร่ืองระบบคดัแยกเกรดปลาหมึกแห้งส าหรับกลุ่มชาวประมงลุ่มแม่น า้ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์
ด้วยหลักการการเรียนรู้เชิงลึก (ศิริเรือง พัฒน์ช่วย และคณะผู้จดัท า, 2562) พัฒนาระบบต้นแบบการคดัแยกเกรด
ปลาหมึก เพื่อช่วยเพิ่มมลูค่าการขายปลาหมึกแห้งให้แก่ชาวประมงลุ่มแม่น า้ฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ โดยลกัษณะ
การท างานได้แนวคิดจากอลักอริธึมของการประมวลผลภาพแบบการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งระบบที่พฒันาขึน้จะท าการคดั
แยกเกรดของปลาหมึกและประเภทของปลาหมึกที่มีค่าความแม่นย าคิดเป็นร้อยละ 85 โดยข้อดีของงานวิจัยดัง
กล่าวคือวิธีรวบรวมข้อมลูส าหรับสร้างแม่แบบที่มีความแม่นย าสงูในการตรวจสอบด้วยการเรียนรู้เชิงลกึ 

 งานวิจยัเร่ืองการตรวจหาต้นไม้เป็นโรคโดยอตัโนมตัิด้วยภาพถ่ายมมุสงูจากโดรนและวิธีการเรียนรู้เชิงลกึ 
(รัตนโชติ พันธุ์วิไล, 2562) น าเทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์มาช่วยตรวจจบัต้นไม้ที่เป็นโรคโดยอตัโนมตัิ ด้วยการ
เรียนรู้เชิงลกึกบัภาพถ่ายจากมมุสงูภายในสวนของเกษตร โดยเสนอแบบจ าลองล าดบัขัน้ในการตรวจจบัต้นไม้ที่เป็น
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โรคใน 2 ขัน้ตอน ผลการทดลองแสดงว่าแบบจ าลองมีความแม่นย าสูง ข้อดีของงานวิจยัดงักล่าวคือวิธีการรวบรวม
ภาพท่ีก าหนดรูปแบบชดัเจนส าหรับสร้างแม่แบบที่มีความแม่นย าสงูส าหรับการเรียนรู้เชิงลกึ 

 งานวิจัยเร่ืองการประมวลผลภาพส าหรับการจ าแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ โดยการจ าลองการ
มองเห็นของมนษุย์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลกึ (นพรุจ พฒันสาร  และ ณฐัวฒุิ ศรีวิบลูย์, 2563) น าการประมวลผลภาพ
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึกมาพฒันาแบบจ าลองตรวจสอบและจ าแนกคุณภาพมะม่วงพันธ์โชคอนันต์ ผลการวิจยัพบว่า
การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวตันาการในการประมวลผลภาพเพื่อสร้างแบบจ าลองแสดงค่า
ความแม่นย าสงูสดุ 99.79% พฒันาเป็นต้นแบบจ าแนกคุณภาพมะม่วงพนัธุ์โชคอนนัต์พบอตัราความส าเร็จ 100% 
ข้อดีของงานวิจัยดังกล่าวคือกระบวนการออกแบบล าดบัการท างานที่มีความแม่นย าสูงในการตรวจสอบด้วยการ
เรียนรู้เชิงลกึ 
ภาพรวมของระบบ 
 ภาพรวมของระบบจะแสดงล าดับการท างานทัง้หมดของระบบ เร่ิมจากจัดเก็บข้อมูลแม่แบบ ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด คือ แม่แบบประเภทรถยนต์ แม่แบบยี่ห้อรถยนต์ และแม่แบบสีรถยนต์ จากนัน้ในส่วนระบบการ
ท างาน จะเร่ิมต้นโดยการรับอินพตุวิดีโอท่ีต้องการทดสอบเข้าสู่ระบบ จากนัน้ท าการแปลงไฟล์วิดีโอท่ีรับเข้ามาให้เป็น
ภาพ เมื่อแปลงเสร็จจึงจะท าการตรวจสอบประเภทของรถยนต์โดยน าไปเทียบกบัแม่แบบประเภทรถยนต์ ตรวจสอบ
ยี่ห้อของรถยนต์โดยน าไปเทียบกับแม่แบบยี่ห้อรถยนต์ แล้วตรวจสอบสีรถยนต์โดยน าไปเทียบกับแม่แบบสีรถยนต์
ตามล าดบั เมื่อตรวจสอบครบทกุแม่แบบ จึงแปลงไฟล์ภาพกลบัเป็นวิดีโอ และบนัทึกวิดีโอผลลัพธ์ ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพรวมของระบบ 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
ในการสร้างระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ขัน้ตอนแรกที่ต้องท าคือการรวบรวมรูปภาพ

ส าหรับสร้างแม่แบบต่างๆ โดยจะแบ่งแม่แบบออกเป็น 3 แม่แบบ ได้แก่ แม่แบบประเภทรถยนต์ซึ่งแบ่งประเภท
รถยนต์ย่อยได้ 4 ประเภท แม่แบบยี่ห้อรถยนต์ซึ่งแบ่งยี่ห้อรถยนต์ย่อยได้ 10 ยี่ห้อ และแม่แบบสีรถยนต์ซึ่งแบ่งสี
รถยนต์ย่อยได้ 10 สี  

หลงัจากรวบรวมรูปภาพได้เพียงพอ จึงน าไปสร้างเป็นแม่แบบชนิดจ าแนกภาพส าหรับเทนเซอร์โฟลว์ไลต์ 
เพื่อให้สามารถท างานบนบอร์ดสมองกลฝังตัวได้ จากนัน้เร่ิมต้นการท างานด้วยการส่งข้อมูลระบบทัง้หมดเข้าสู่
มาสเตอร์บอร์ดของบอร์ดสมองกลฝังตวั เพื่อแจกแจงการท างานไปยงัแต่ละเสลฟบอร์ด โดยขัน้ตอนแรกคือการแปลง
วิดีโอเป็นรูปภาพ ขัน้ตอนที่สองท าการตรวจสอบรูปภาพทัง้หมดกับแม่แบบประเภทรถยนต์และระบุประเภทรถยนต์ 
ขัน้ตอนที่สามท าการตรวจสอบรูปภาพทัง้หมดกับแม่แบบยี่ห้อรถยนต์และระบุยี่ห้อรถยนต์ ขัน้ตอนที่ส่ีท าการ
ตรวจสอบรูปภาพทัง้หมดกับแม่แบบสีรถยนต์และระบุสีรถยนต์ จากนัน้ในขัน้ตอนสดุท้ายจึงจะท าการแปลงรูปภาพ
ทัง้หมดที่ได้รับการตรวจสอบกลบัเป็นวิดีโอดงัเดิม มีผลการตรวจสอบดงัภาพท่ี 5 ภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพที่ 5  ผลการตรวจสอบประเภทรถยนต์ของรถตู้ที่ถกูต้อง 
 

 
 

ภาพที่ 6  ผลการตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์ของยี่ห้อเบนซ์ (Benz) ทีถ่กูต้อง 
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ภาพที่ 7  ผลการตรวจสอบสีรถยนต์ของสีด าที่ถกูต้อง 
 
ขัน้ตอนการท างานของระบบ 

 เร่ิมต้นจากการรับไฟล์วิดีโอเข้าสู่ระบบ แปลงไฟล์วิดีโอเป็นภาพ เมื่อแปลงเสร็จระบบจะท าการ
ปรับขนาดเฟรมภาพให้มีขนาด 1920x1080 พิกเซล จากนัน้บันทึกภาพทัง้หมดลงในแฟ้มข้อมูล ระบบจึงจะเร่ิม
กระบวนการตรวจสอบ โดยในกระบวนการตรวจสอบนัน้ จะน าส่วนของการเรียนรู้เชิงลกึมาใช้งาน ซึง่ถกูสร้างขึน้ด้วย
ภาษาไพธอน มีล าดบัการท างานของระบบเร่ิมที่รับไฟล์ภาพท่ีถกูบนัทึกไว้เข้ามาประมวลผล น าไฟล์ภาพไปตวรจสอบ
กับแม่แบบแต่ละชนิดที่ถกูก าหนดไว้ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นวตัถุชนิดเดียวกับแม่แบบหรือไม่ เช่น ใส่ภาพรถยนต์เข้าสู่
ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบว่าภาพที่รับเข้ามานัน้ เป็นภาพรถยนต์ประเภทใด โดยน าไปตรวจสอบกับแม่แบบ
ประเภทรถยนต์ และตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์ โดยน าไปตรวจสอบกับแม่แบบยี่ห้อรถยนต์ ซึ่งหลงัจากท าการตรวจสอบ
ยี่ห้อรถยนต์ในภาพเสร็จ จะท าการตรวจสอบสีรถยนต์ โดยน าไปตรวจสอบกับแม่แบบสีรถยนต์ แล้วจึงบนัทึกภาพ
ทัง้หมดหลงัตรวจสอบครบทกุแม่แบบลงในแฟ้มข้อมลู สดุท้ายจึงบนัทึกวิดีโอผลลพัธ์ที่ได้ออกมาดงัภาพท่ี 8 และภาพ
ที่ 9 
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ภาพที่ 8 ขัน้ตอนการท างานของอลักอริทึม 
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ภาพที่ 9 ขัน้ตอนการท างานของอลักอริทึม (ต่อ) 
 

ในการเตรียมวิดีโอส าหรับน ามาท าการทดสอบ จะใช้วิดีโอท่ีถกูบนัทึกจากกล้องโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทีม่ีความ
ละเอียดของพิกเซลขัน้ต ่า 1280×720 ความสงูของกล้องโทรศพัท์สงูจากพืน้ 35-60 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่าง
กล้องโทรศพัท์กบัรถยนต์ห่างกนัไม่เกิน 3.5 เมตร มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 10 
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ภาพที่ 10 รูปแบบการบนัทึกวิดีโอส าหรับทดสอบ 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการทดสอบ 
 ผลการทดสอบของระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลกึบนคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝัง
ตวันัน้ จะมีการแสดงผลการตรวจจบัท่ีต าแหน่งล่างซ้ายของรูปภาพ โดยจะแสดงชื่อและตามด้วยค่าความแมน่ย าของ
การตรวจสอบ ซึง่ค่าความแม่นย านัน้ค่าที่สงูที่สดุนบัเป็น 1 เช่น กรณีถกูต้อง 0.75 จะเทียบได้กบั 75 เปอร์เซ็นต์ กรณี
ถกูต้อง 0.85 จะเทียบได้กบั 85 เปอร์เซ็นต์ และกรณีถกูต้อง 1 จะเทียบได้กบั 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น  
 
ตารางที่ 1 ตรวจสอบประเภทรถยนต์แบ่งตามประเภทรถยนต์ 

การตรวจสอบประเภทรถยนต ์
ประเภทท่ีทดสอบ จ านวนทัง้หมด (คนั) ส าเร็จ (คนั) ไม่ส าเร็จ (คนั) เปอร์เซ็นส าเร็จ 

รถเก๋ง 22 17 5 77% 
รถกระบะ 18 15 3 83% 
รถตู้ 4 4 0 100% 
รถยนต์ 7 ที่นัง่ 6 5 1 83% 

รวม 50 41 9 82% 
 
การทดสอบการตรวจสอบประเภทรถยนต์ ตรวจสอบรถยนต์ทัง้สิน้ 50 คนั  จากวิดีโอ พบว่าระบบสามารถ

ตรวจสอบประเภทของรถยนต์ได้ส าเร็จ 41 คัน ตรวจสอบประเภทของรถยนต์ไม่ส าเร็จ 9 คัน ปัญหาที่พบเกิดจาก
ความชัดเจนของมุมภาพประเภทของรถยนต์บางคนัไม่ชัดเจนเพียงพอ ประเภทรถยนต์ที่ผิดพลาดเป็นรถยนต์ที่มี
ลกัษณะคล้ายคลึงกัน เช่น รถยนต์ 7 ที่นัง่ และ รถเก๋ง ที่บางคนัมีความคล้ายคลึงสงูจึงส่งผลต่อการตรวจสอบของ
ระบบ ท าให้การตรวจสอบประเภทของรถยนต์บางคนัเกิดข้อผิดพลาดขึน้ 
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ตารางที่ 2 ตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์แบ่งตามยี่ห้อรถยนต์ 

 
จากตารางที่ 2 การตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์ทัง้หมด 44 คนั พบว่าปัญหาที่ท าให้การทดสอบยี่ห้อของรถยนต์

ไม่ส าเร็จเกิดจากภาพยี่ห้อรถยนต์นัน้ไม่ชดัเจนเพียงพอ มมุของภาพไม่สามารถเห็นภาพยี่ห้อของรถยนต์ได้ชัดเจน
เพียงพอ ยี่ห้อรถยนต์บางยี่ห้อที่ใช้ทดสอบ เช่น ซูบารุ ซูซูกิ นิสสัน และฮุนได ไม่พบเห็นบนท้องถนนจึงไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยยี่ห้อรถยนต์ที่พบเห็นมากบนท้องถนนและมีความแม่นย าในการตรวจสอบสงูได้แก่ ฟอร์ด  เมอร์เซ
เดสเบนซ์ บีเอ็มดบัเบิลย ูมาสด้า โตโยต้า และฮอนด้า ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 3  ตรวจสอบสีบริเวณด้านข้างรถยนต์โดยแบ่งตามสีรถยนต์ 

การตรวจสอบสีรถยนต ์
สีที่ทดสอบ จ านวน (คนั) ส าเร็จ (คนั) ไม่ส าเร็จ (คนั) เปอร์เซ็นส าเร็จ 

ด า 9 4 5 44% 
น า้เงิน 1 0 1 0% 
น า้ตาล 4 2 2 50% 
เขียว 4 4 0 100% 
เทา 14 14 0 100% 
ส้ม 1 1 0 100% 
แดง 1 1 0 100% 
ขาว 14 13 1 93% 
รวม 48 39 9 81% 

 

ตรวจสอบยี่ห้อรถยนต ์
ยี่ห้อที่ตรวจสอบ จ านวนทัง้หมด(คนั) ส าเร็จ (คนั) ไม่ส าเร็จ (คนั) เปอร์เซ็นส าเร็จ 

โตโยต้า 27 26 1 96% 
ฮอนด้า 10 8 2 80% 
ฟอร์ด 3 3 0 100% 
เมอร์เซเดสเบนซ ์ 1 1 0 100% 
มาสด้า 1 1 0 100% 
บีเอ็มดบัเบิลย ู 2 2 0 100% 

รวม 44 41 3 93% 
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จากตารางที่ 3 การตรวจสอบสีบริเวณด้านข้างรถยนต์แบ่งตามสีของรถยนต์ พบว่ารถยนต์ที่มีโอกาส
ตรวจสอบส าเร็จมากที่สดุคือสีเทา สีเขียว สีส้มและสีแดง รถยนต์ที่มีโอกาสตรวจสอบส าเร็จมากล าดบัถดัมาคือสีขาว 
สีน า้ตาล และสีด า สีรถยนต์ที่ตรวจสอบไม่ส าเร็จเลยคือรถยนต์สีน า้เงินเนื่องจากระบบเข้าใจผิดเป็นสีน า้ตาล สี
รถยนต์ที่ไม่สามารถพบตามท้องถนนได้เลยคือสีม่วงและสีเหลือง 

ปัญหาที่พบในส่วนการทดสอบที่ท าให้ไม่ส าเร็จเกิดจากเงาของรถยนต์ท าให้สีของรถยนต์คลาดเคล่ือนไป
จากสีเดิม อีกทัง้ยังมีความคลายคลึงของโทนสี เช่น รถยนต์สีเทาเข้มเกือบด า ส่งผลต่อระบบท าให้การตรวจสอบ
รถยนต์สีด ามีข้อผิดพลาด 
 
อภปิรายผล 

พบว่าระบบสามารถท างานได้ตรงตามวตัถุประสงค์บนบอร์ดสมองกลฝังตวั และระบบสามารถตรวจสอบ
ประเภทรถยนต์แม่นย าไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็น ตรวจสอบยี่ห้อรถยนต์แม่นย าไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็น และสามารถ
ตรวจสอบสีรถยนต์แม่นย าไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็น โดยในการท างานบนบอร์ดสมองกลฝังตวันัน้ ต้องระมดัระวงัเร่ือง
อุณหภูมิของบอร์ดเนื่องจากหากมีอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า 70 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้บอร์ดหยุดการท างาน
กระทันหัน ด้วยเหตุนีจ้ึงจ าเป็นต้องมีฮีทซิงค์ส าหรับระบายความร้อนให้กับบอร์ดทุกบอร์ด ซึ่งการท างานของระบุ
รถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึกบนบอร์ดสมองกลฝังตวันัน้ สามารถลดการใช้พลงังานลงได้ถึง 44 เปอร์เซ็นต์เมื่อ
เทียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และหลังท าการทดลองเสร็จสิน้แล้วจึงได้น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ปัญหาที่
ส่งผลต่อความแม่นย าในการตรวจสอบของตวัระบบแบ่งได้ 2 ประการคือ 
 1. มมุกล้องในการถ่ายวิดีโอ หากถ่ายจากมมุสงูหรือมมุที่ไม่สามารถมองเห็นรถยนต์ได้ทัง้คนั เห็นได้เฉพาะ
บางส่วน จะส่งผลให้การระบุประเภทรถยนต์มีความคลาดเคล่ือน และหากมีแสงตกกระทบมากเกินไปหรือแสง
สะท้อนมากเกินไป จะส่งผลต่อการตรวจสอบสีของรถยนต์ให้มีความคลาดเคล่ือนเช่นกนั 
 2. สีของรถยนต์ที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น สีส้มกับสีเหลือง สีด ากับสีน า้เงินเข้ม และสีด ากับสีเทาเข้ม จะ
ส่งผลต่อการตรวจสอบสีของรถยนต์ให้มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 โครงงานนีน้ าเสนอระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วยการเรียนรู้เชิงลึกบนคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝัง
ตวัที่มีความสามาถในการระบปุระเภทรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ และสีรถยนต์ ซึง่ตวัระบบมีการท างานบนระบบคลสัเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตวั โดยสรุปผลการด าเนินงานได้ 2 ประการ คือ  สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศกึษา
เร่ืองการท างานของการประมวลผลภาพร่วมกบัการเรียนรู้เชิงลกึมาต่อยอดจนส าเร็จเป็นระบบระบุรถยนต์ 4 ล้อด้วย
การเรียนรู้เชิงลึก และระบบสามารถตรวจสอบประเภทของรถยนต์ ได้แม่นย าไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็น ตรวจสอบยี่ห้อ
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รถยนต์ได้แม่นย าไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็น และตรวจสอบสีรถยนต์ได้แม่นย าไม่ต ่ากว่า 75 เปอร์เซ็น ซึ่งมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดการใช้พลงังานลงด้วยบอร์ดสมองกลฝังตวัที่มีตวัประมวลผลหลายชนิดได้ส าเร็จ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. สามารถพฒันาต่อยอดหรือน าไปประยกุต์ใช้ในการประมวลผลด้านความปลอดภยั 
 2. สามารถพฒันาต่อยอดหรือน าไปประยกุต์ใช้ในการรวบรวมข้อมลูสถิติทางการตลาด 

3. ระบบสามารถตรวจสอบรถยนต์ได้จากวิดีโอโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องแปลงวิดีโอเป็นรูป 
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บทคดัย่อ    

งานวิจยันีเ้ป็นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตวัแทนทางไกล โดยหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุม
และส่ือสารด้วยภาพและเสียงจากระยะไกลผ่านเครือข่ายการส่ือสารแบบ 4G โดยได้พัฒนาโปรแกรมควบคุม
หลกัซึง่ท างานด้วยเวบ็เบราว์เซอร์ซึง่โดยใช้ Flask framework ร่วมกบัระบบ WebRTC เพื่อใช้เป็นโมดลูถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียงในการควบคุมหุ่นยนต์ ในการประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ได้มีการทดสอบการ
เคล่ือนที่และสัญญาณเครือข่ายแบบ 4G ในการทดสอบการเคล่ือนที่ โดยผลการทดสอบพบว่าค่าความ
คลาดเคล่ือนการเคล่ือนที่แปรผันตรงกับความเร็วและระยะทางการเคล่ือนที่ จากการทดสอบควบคุมจาก
ระยะไกล ผ่านเครือข่ายแบบ 4G ผลการทดสอบพบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยในการตอบสนองต่อค าสัง่ควบคมุ 

 
ค าส าคัญ: หุ่นยนต์ Telepresence; ระบบ WebRTC; การควบคมุผ่านเครือขา่ย 
 

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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บทน า 
หุ่นยนต์ตวัแทนทางไกลเป็นการประยกุต์ใช้ระบบการควบหุ่นยนต์ผ่านการส่ือสารทัง้ทางภาพและเสียง

จากระยะไกล จึงท าให้ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่หุ่นยนต์ก าลังปฎิบัติงานอยู่แต่ผู้
ควบคุมยังสามารถเห็นและได้ยินเสียงของสภาพแวดล้อมรอบหุ่นยนต์ได้ ดังนัน้หุ่นยนต์ ตัวแทนทางไกลจึง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานที่เก่ียวข้องกับสารส่ือสารระหว่างผู้ควบคุมหุ่นยนต์กับผู้ที่อยู่ใกล้หุ่นยนต์ เช่น
การใช้หุ่นยนต์เพื่อการติดต่อส่ือสารภายในส านักงาน  (Rana & Benjamin, 2020) งานส ารวจและเฝ้าระวัง 
(Gerald, 2011) การเรียนการสอน (Konijin & Hoorn, 2020) และการแพทย์ (Vermeersch et al., 2015) เป็น
ต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ ควบคุมหุ่นยนต์สามารถใช้หุ่นยนต์อย่างสะดวกและเป็นธรรมชาติในการควบคุม 
จ าเป็นต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมเพื่อควบคุมและประสานงานการท างานระหว่างผู้ควบคุมกับกลไกการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ซึง่ส่งผลให้หุ่นยนต์ตวัแทนทางไกลมีราคาสงู  

ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ตัวแทนทางไกลที่มีราคาถูกเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ทัง้
ภายในและภายนอกอาคาร โดยหุ่นยนต์สามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านเครือข่ายการส่ือสารแบบ 4G ท า
ให้สามารถควบคมุการเคลื่อนท่ีตามค าสัง่ได้และยงัสามารถส่ือสารทัง้ทางภาพและเสียงกบับุคคลที่อยู่ใกล้เคียง
หุ่นยนต์ได้ โดยคณะผู้วิจยัได้พฒันาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์รวมถึงการส่ือสารทาง
ภาพและเสียง ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึน้สามารถท างานได้โดยใช้เว็บเบราเซอร์ทั่วไปเพื่อท างานผ่านระบบ
เคร่ือข่ายส่ือสาร 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

การออกแบบ 
หุ่นยนต์ที่ได้พฒันาขึน้มีขนาดความกว้าง 400 mm ยาว 500 mm และสงู 1200 mm รับน า้หนกัได้ 50 

kg ใช้อลูมิเนียมเป็นโครงสร้างหลักของหุ่นยนต์ ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์กระแสตรงขนาด 50 W จ านวนสองตัว
สามารถท าความเร็วสูงสุดได้ 0.5 m/s ใช้กล้องเว็บแคม 1 ตัวในการแสดงภาพด้านหน้าของหุ่นยนต์ ใช้
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Raspberry Pi4) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเคล่ือนที่ของหุ่นยนต์และท าหน้าที่เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์รองรับการเรียกใช้โปรแกรมควบคมุจากเครือขา่ยผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ลกัษณะของหุ่นยนต์
แสดงได้ดงัภาพท่ี 1 

ส าหรับการควบคุมทิศทางการเคล่ือนที่ของหุ่นยนต์จะให้ระบบบังคับเลีย้วแบบการใช้ความเร็วที่
แตกต่างกัน (Differential Drive System) ซึ่งจะใช้มอเตอร์ขับเคล่ือนสองตัวโดยควบคุมมอเตอร์ความเร็วรอบ
ของล้อด้านหน่ึงให้มีความเร็วในการหมนุมากกว่าหรือน้อยกว่าล้ออีกด้านหนึ่งเพื่อท าให้เกิดการเลีย้วโค้ง แต่ถ้า
หากมอเตอร์ของล้อทัง้สองด้านมีความเร็วเท่ากนัหุ่นยนตจ์ะเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง โดยผลของทิศทางการหมนุของ
มอเตอร์ขบัทัง้สองตวัต่อทิศทางการเคล่ือนท่ีหุ่นยนต์แสดงได้ดงัตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ตวัแทนทางไกลท่ีได้พฒันาขึน้ 
 

ตารางที่ 1 ขนาดและทิศทางของมอเตอร์ขบัเคล่ือนตอ่ทิศทางการเคล่ือนท่ีหุ่นยนต์ 

ทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางของล้อ ทิศทางการเคลื่อนที ่ ทิศทางของล้อ 

เดินหน้า 

 

 เลีย้วขวา 

 

 

ถอยหลงั 

 

 หมนุซ้าย 

 

 

 

เลีย้วซ้าย 

 

 หมนุขวา 

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร์ขับแต่ละตัวกับองศาการเลีย้วแสดงได้ดัง
สมการ (1) ถึง (2) 

 

กล้องเว็บแคม 
ช่องใส่อปุกรณ์แทปเล็ท 

โครงสร้างอลมูเินียมโปรไฟล์ 
เราท์เตอร์ 4G 

มอเตอร์ขบั 

ล้อขบั ล้อพยงุ 

แบตเตอรีและอปุกรณ์ควบคมุ 
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ภาพที่ 2 การเลีย้วของระบบขบัเคลื่อนแบบแยกการควบคมุ (Gregor et al., 2017) 
 

เมื่อ   =   

ดงันัน้      และ                  (1) 

   และ        (2) 

 
โปรแกรมส าหรับควบคุมการเคล่ือนที่ของหุ่นยนต์จะเป็นโปรแกรมที่ท างานร่วมกับโปรแกรมเว็ บ

บราวเซอร์ดงันัน้โปรแกรมจึงถูกสร้างขึน้จากการใช้ HTML ในการสร้างกราฟฟิกติดต่อกับผู่ใช้งาน และใช้เฟรม
เวิร์ค Flask ซึ่งท างานร่วมกับ HTML และภาษาไพธอน เพื่อใช้ในการควบคุมการท างานหุ่นยนต์ ลักษณะของ
โปรแกรมควบคมุแสดงดงัภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอโปรแกรมควมคมุหุ่นยนต ์
 
โดยปุ่ มบงัคบัจะสร้างจากการใช้ HTML Form ในรูปแบบของปุ่ มกด เมื่อท าการกดปุ่ มจะมกีารส่งข้อมลู

ไปที่ตัวควบคุมซึ่งท าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งท างานร่วมกับเฟรมเวิร์ค Flask ท าให้สามารถควบคุมการ
เคล่ือนที่หุ่นยนต์ด้วยภาษาไพธอนได้ ภาพจากเว็บแคมของหุ่นยนต์ได้มาจากการใช้ซอฟต์แวร์ fswebcam ที่

ภาพจากการใช้โปรแกรม
วีดีโอคอล (WebRTC) 

ภาพจากการกล้องเว็บแคม
หุ่นยนต ์

ปุ่ มบงัคบัการเคลื่อนท่ี
หุ่นยนต ์
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ติดตัง้ที่อุปกรณ์ควบคุมซึ่งจะสามารถน าภาพจากเว็บแคมไปแสดงร่วมกับ HTML ได้ ส าหรับในหน้าต่างการ
ส่ือสารผ่านการวิดีโอคอลนัน้จะใช้ระบบ WebRTC ซึง่ทางผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ซึง่เป็นระบบการส่ือสารข้อมลูแบบ
เรียลไทม์ ซึง่สามารถน ามาแสดงการท างานร่วมกนักบัหน้าจอโปรแกรมควมคมุหุ่นยนต์  
 ในการควบคุมการท างานหุ่นยนต์เร่ิมจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตที่ต่ออยู่กับระบบ
อินเตอร์เนตเรียกหน้าเวบ็ไซต์ของโปรแกรมควมคมุจากอปุกรณ์ควบคมุหุ่นยนต์ซึง่ได้เชื่อต่อกบั router 4G และมี
หมายเลข ip ไว้แล้ว ผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เมื่ออุปกรณ์ควบคุมส่งหน้าเว็บไปยงัอุปกรณ์ ผู้ ใช้งานจึง
สามารถควบคมุการท างานของหุ่นยนต์ได้ 
 

ผลการทดสอบและอภปิรายผล 
การทดสอบการท างานของหุ่นยนต์จะแบ่งการทดสอบเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการทดสอบการ

เคล่ือนที่ของหุ่นยนต์ให้เคล่ือนที่ไปยังเส้นทางที่ก าหนด และส่วนที่สองเป็นการทดสอบความล่าช้าของการ
ควบคมุหุ่นยนต์ในระยะไกลผ่านเครือข่าย 4G  

ในการทดสอบการเคล่ือนที่จะทดสอบโดยก าหนดให้หุ่นยนต์เคล่ือนที่ด้วยความเร็ว 0.2, 0.3 และ 0.4 
m/s ไปท่ีระยะทาง 2.0, 2.5 และ 3.0 m ในทิศทางเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลงัโดยจะท าการทดสอบกรณีละ 
10 ครัง้ ในการทดสอบแต่ละครัง้จะวัดระยะคลาดเคล่ือนของหุ่นยนต์ที่จุดปลายของการเคล่ือนที่ดังภาพที่ 4 
ค่าเฉล่ียของการทดสอบในแต่ละความเร็ว ระยะทาง และทิศทางการเคล่ือนท่ีแสดงได้ดงัตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การวดัระยะคลาดเคลือ่นในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต ์
 
ตารางที่ 2 ระยะคลาดเคลื่อนเฉล่ียในแต่ละการทดสอบ 
 เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เคลื่อนที่ไปข้างหลงั 
 0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 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 

ระยะทาง 
ความเร็ว 
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จากผลการทดสอบพบว่าทัง้การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าและถอยหลงั เมื่อความเร็วในการเคล่ือนท่ีเพิ่มขึน้
จะส่งผลให้ระยะคลาดเคล่ือนมีค่าเพิ่มขึน้ยกตวัอย่างเช่นที่ระยะการเคล่ือนที่ 2.5m เมื่อเคล่ือนที่ด้วยความเร็ว 
0.2 m/s ไปข้างหน้าจะมีค่าระยะคลาดเคล่ือน 17.7 cm และ14.4 cm ในการเคล่ือนที่ไปข้างหลัง และค่า
คลาดเคล่ือนจะเพิ่มเป็น 28.9 cm และ 27.3 cm ส าหรับการเคล่ือนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังตามล าดับ เมื่อ
ความเร็วในการเคล่ือนท่ีเพิ่มเป็น 0.4 m/s 
 เมื่อระยะทางเคล่ือนที่เพิ่มขึน้จะส่งผลให้ระยะคลาดเคล่ือนเพิ่มขึน้ยกตัวอย่างเช่นที่ความเร็วการ
เคล่ือนที่ 0.3 m/s เมื่อเคล่ือนที่ไปที่ระยะทาง 2.0 m ไปข้างหน้าจะมีค่าระยะคลาดเคล่ือน 10.6 cm และ12.2 
cm ในการเคล่ือนที่ไปข้างหลงั และค่าคลาดเคล่ือนจะเพิ่มเป็น 30.1 cm และ 32.7 cm ส าหรับการเคล่ือนที่ไป
ข้างหน้าและข้างหลงัตามล าดบั เมื่อเคลื่อนที่ไปที่ระยะทาง 3m และความแตกต่างเฉล่ียของระยะคลาดเคล่ือน
ในการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าและข้างหลงัมีค่าเท่ากบั 1.9 cm 
 สาเหตุที่ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเคล่ือนที่นัน้ทางผู้ วิจัยได้พบว่าเนื่องการระบบการ
ขับเคล่ือนและบังคับเลีย้วของหุ่นยนต์ใช้วิธีความเร็วที่แตกต่างกัน (Differential Drive System) ซึ่งต้องใช้
มอเตอร์สองตวัในการเคล่ือนที่ ดงันัน้ในการเคล่ือนที่ไปข้างหน้าและข้างหลงัมอเตอร์ทัง้สองตวัต้องมีความเร็ว
รอบเท่ากนัพอดีจึงจะท าให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงซึง่จะไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการเคล่ือนท่ี แต่ในทาง
ปฎิบัติแล้วประสิทธิภาพของมอเตอร์แต่ละตัวมีค่าไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะถูกผลิตในเวลาใกล้กันก็ตาม ส่งผลให้
มอเตอร์แต่ละตวัมีความเร็วรอบที่ต่างกันเล็กน้อยเมื่อจ่ายแรงดนัไฟฟ้าที่เท่ากัน ส่งผลให้หุ่นยนต์เคล่ือนที่เฉียง
ออกจากแนวการเคล่ือนท่ีที่ก าหนดไว้ และอีกสาเหตหุน่ึงเกิดจากการท่ีมอเตอร์เกิดการกระตกุเมื่อเร่ิมการหมนุซึง่
เป็นผลให้ทิศทางการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์มีการเปล่ียนแปลง 

ส าหรับการทดสอบความล่าช้าของของการควบคมุหุ่นยนต์จากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายสญัญาณ
แบบ 4G จะท าการทดสอบจากผู้ ใช้งานใน 5 จังหวัดให้ทดสอบควบคุมหุ่นยนต์และทดสอบความล่าช้าของ
สัญญาณภาพและเสียงผ่านทาง WebRTC ที่ได้พัฒนาขึน้มา โดยทัง้ 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ประจวบคีรีขันธ์ ตราด และ ล าปางซึ่งมีระยะห่างจากหุ่นยนต์ประมาณ 15, 45, 185, 209 และ 576 km 
ตามล าดบั โดยผลการทดสอบแสดงได้ดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลทดสอบความล่าช้าของการควบคมุหุ่นยนต์จากระยะไกล 
ล าดบั จงัหวดัผู้ทดสอบเครือขา่ย ค่าเฉล่ียความล่าช้าของสญัญาณ (วินาท)ี 

วิดีโอคอล เสียง ควบคมุหุ่นยนต ์
1  ชลบรีุ (15 km.) 0.1 0.1 0.3 
2 ฉะเชิงเทรา (45 km.) 0.2 0.2 1.5 
3 ประจวบคีรีขนัธ์ (185 km) 0.5 0.5 0.6 
4 ตราด (209 km) 0.6 0.6 0.3 
5 ล าปาง (576 km) 0.8 0.8 0.5 
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 ผลทดสอบความล่าช้าของการควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลพบว่าความหน่วงของสัญญาณมีค่า
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยพบว่าสัญญาณมีค่าความหน่วงสูงสุดเมื่อทดสอบจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากในช่วงเวลาการทดสอบได้มีการใช้งานเครือข่ายการสือสารอยู่มากส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ของสญัญาณการส่ือสาร 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
งานวิจยันีไ้ด้ท าการพฒันาหุ่นยนต์ตวัแทนทางไกลโดยการใช้อุปกรณ์ควบคุมแบบคอมพิวเตอร์ขนาด

เล็ก และได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุมหุ่นยนต์และสามารถส่ือสารทัง้ภาพและเสียงโดยการใช้ 
WebRTC ซึ่งซอฟต์แวร์ท างานผ่านเว็บเบราเซอร์ท าให้สามารถเรียกใช้งานผ่านทางเคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
ซอฟต์แวร์ควบคุมได้พฒันาจากซอฟต์แวร์ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนัน้ต้นทุนของการท าหุ่นยนต์จึงลดลง จากการ
ทดสอบหุ่นยนต์พบว่า หุ่นยนต์สามารถถูกควบคุมจากระยะไกลได้ และการส่ือสารโดยการใช้ WebRTC 
สามารถส่งข้อมลูภาพและเสียงจากระยะไกลได้ อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ยงัมีความคลาดเล่ือนในการเคล่ือนท่ีโดย
ความคลาดเคลื่อนแปรผนัตรงกบัความเร็วและระยะการเคล่ือนท่ีของหุ่นยต์  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ ประเมินประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานของบริษัท
ตัวอย่าง โดยการประยุกต์ใช้มาตรวัดของแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของบริษัทตวัอย่าง ผลที่ได้คือ ประสิทธิภาพด้านความน่าเชื่อถือ 96.77 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพ
ด้านการตอบสนอง 1.95 วนั ประสิทธิภาพด้านความยืดหยุ่น 100 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน มาตรวดั
ต้นทุนรวมทัง้หมดในโซ่อุปทาน 75.33 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้านทรัพย์สิน  มาตรวดัรอบเวลาของการแปลง
เป็นเงินสด 8.49 วนั มาตรวดัอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน 53.87 เปอร์เซ็นต์และมาตรวดั
อตัราผลตอบแทนของเงินทุนหมนุเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้วิจยัได้เลือกการปฏิบตัิงานตามแบบจ าลองอ้างอิงการ
ด าเนินงานในโซ่อปุทาน คือ BP.183 Integrated Business Planning (IBP) มาประยกุต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในห่วงโซ่อุปทานมีดงันี ้  1.วางแผนการด าเนินงานในโซ่อุปทาน 2.จดัล าดบัความส าคญัของความต้องการในโซ่
อปุทานโดยรวม 3.จดัล าดบัความส าคญัของทรัพยากรในโซ่อปุทาน  4.จดัการความต้องการสินค้าและทรัพยากร
ที่มีให้สอดคล้องกนั 5.สร้างระบบการส่ือสารในโซ่อปุทานที่ดี จากการประเมินประสิทธิภาพหลงัปรับปรุง พบว่า 
ประสิทธิภาพด้านความน่าเชื่อถือ 100 เปอร์เซ็นต์  ประสิทธิภาพด้านการตอบสนอง 1.41 วนั ประสิทธิภาพด้าน
ความยืดหยุ่น 100 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน มาตรวัดต้นทุนรวมทัง้หมดในโซ่อุปทาน 69.99 
เปอร์เซ็นต์  ประสิทธิภาพด้านทรัพย์สิน   มาตรวดัรอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด 6.24 วนั    มาตรวดัอตัรา
ผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน 86.81 เปอร์เซ็นต์  มาตรวดัอตัราผลตอบแทนของเงนิทนุหมนุเวยีน 
177.98 เปอร์เซ็นต์ การปฏิบัติงานตามแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน ท าให้คุณลักษณะทัง้ 5 
ด้านของบริษัทตวัอย่าง มีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึน้ 
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อปุทาน;  ประสิทธิภาพในโซ่อปุทาน 
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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 
 

บทน า 
 บริษัทตวัอย่างเป็นบริษัทขนส่งพร้อมจ าหน่ายหิน ดิน ทรายทกุชนิด ซึง่เป็นวสัดพุืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็น
ต่องานก่อสร้าง เนื่องจากรูปแบบธุรกิจไม่ซบัซ้อน บริษัทจึงเติบโตโดยที่ไม่มีการวางโครงสร้างการด าเนินงานที่
เป็นระบบ เช่น ระบบการส่ือสารภายในโซ่อปุทานท่ีไม่ดี ท าให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้าให้กบัลกูค้า ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการหน้าใหม่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้บริษัทตวัอย่างเจอสภาวะการแข่งขนัที่สูง ปัจจยั
ส าคัญในการพฒันาบริษัทต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพภายในบริษัทเพื่อให้
สามารถน าข้อมลูไปพฒันาต่อให้การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวดัประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทตัวอย่างเพื่อให้
สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและก้าวหน้าไปอีกระดับ จึงได้น าแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน 

(Apics, 2017, p.25-137) (ธนาภรณ์ สมานทอง, 2561, น.11-14) 
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มาประยุกต์ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของบริษัทตัวอย่างแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทานมีการ
ก าหนดตัวชีว้ัดส าหรับวดัประสิทธิภาพการด าเนินการในห่วงโซ่อุปทาน มุ่งความสนใจไปที่การวัดผลของการ
ด าเนินงานและเพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท มีวิธีการอย่างครบถ้วนเพื่อท าความเข้าใจให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั สามารถพฒันามาตรฐานการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (วชัรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญและ
คณะ, 2562, น.91) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อวดัประสิทธิภาพในห่วงโซ่อปุทานของบริษัทตวัอย่างโดยการประยกุต์ใช้มาตรวดัของแบบจ าลอง
อ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อปุทาน  
 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทตัวอย่างโดยการประยุกต์ใช้มาตรวัดของ
แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อปุทาน  
ขอบเขตของงานวิจัย 

 การวิจยัน าแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทานที่มาประยุกต์ใช้คือ SCOR Model version 

12.0 และข้อมูลของบริษัทตัวอย่างในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 และช่วง

ระยะเวลาเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2564 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 (พัชรินทร์ สุภาพันธ์และคณะ, 2560)  การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักสดที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน GAP ในจงัหวดัเชียงใหม่ด้วยแบบจ าลอง SCOR Model แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกระบวนการ

วางแผน การจดัหาปัจจยัการผลิตการผลิต การจดัส่ง และการส่งคืนตัง้แต่ระดบัต้นน า้ กลางน า้และปลายน า้ การ

เชื่อมโยงการจดัการห่วงโซ่อุปทานดงักล่าว ท าให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละกระบวนการ จึงเสนอแนะให้มี

การวิเคราะห์หาข้อปฏิบัติงานหรือข้อตกลงระหว่างแต่ละกระบวนการในโซ่อุปทานและให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน GAP สามารถด าเนินงานได้โดยไม่เกิดความยุ่งยากในการจดัการ 

 (ต้องใจ ศรัทธาผล , 2561) ศึกษาการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตผ้าดิสก์เบรก โดยแบบจ าลอง

อ้างอิงการด าเนินงานโซ่อปุทาน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการหาต้นทนุในกระบวนการผลิต ต้นทนุในงานวิจยันีค้ือ 

ต้นทนุแรงงานทางตรง ต้นทนุผลิตอตัโนมตัิ ต้นทนุท่ีดินอาคารอปุกรณ์ ต้นทนุค่าโสหุ้ย ต้นทนุการผลิตที่ท าให้เกดิ

ต้นทนุสงูคือ ต้นทนุอปุกรณ์ เช่น ต้นทนุของใบเจียระไนเพชรและต้นทนุสีฝุ่ น อตัราการใช้ใบเจียระไนเพชร ลดลง

จากเดิม 180 ใบต่อปี เป็น 48 ใบต่อปี และสีฝุ่ นลดลงจากเดิม 12,384 กิโลกรัมต่อปีเป็น 11,712 กิโลกรัมต่อปี 

คิดเป็นมลูค่าต้นทนุลดลง 1,539,372 บาทต่อปี 

 
วิธีการวจิัย 

1. ศึกษาข้อมลูของบริษัทตวัอย่างเพื่อวดัประสิทธิภาพ ก่อนปรับปรุงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 
พ.ศ.2563 และหลงัปรับปรุงช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2564 
2. ประยกุต์ใช้มาตรวดัประสิทธิภาพทัง้ 5 คณุลกัษณะ (กฤติกา จินาชาญและคณะ, 2562, น.3-4) (อดิศกัดิ์ ธีรา
นพุฒันาและคณะ, 2554, น.6) ของแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อปุทาน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
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2.1 คณุลกัษณะด้านความน่าเชื่อถือ  
มาตรวดัในระดบัท่ี1 คือ RL.1.1 การเติมเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบรูณ์   
มาตรวดัในระดบัท่ี2 คือ RL.2.1 ร้อยละของค าสัง่ซือ้ที่จดัส่งได้ 

RL.2.2 ประสิทธิภาพการจัดส่งเมื่อเทียบกับวันที่ตกลงให้กับลูกค้า RL.2.3 ความถูกต้องแม่นย าของเอกสาร   
RL.2.4 สภาพผลิตภณัฑ์ที่สมบรูณ์แบบ 

2.2 คณุลกัษณะด้านการตอบสนอง 
มาตรวดัในระดบัท่ี1 คือ  RS.1.1 รอบเวลาในการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ 
มาตรวดัในระดบัท่ี2 คือ RS.2.1 รอบเวลาในการจดัหา RS.2.3 รอบเวลาในการจดัส่ง 

2.3 คณุลกัษณะด้านความยืดหยุ่น 
มาตรวดัในระดบัท่ี1 คือ  AG.1.1 ความสามารถในการปรับเปล่ียนเพิ่มขึน้ของโซ่อปุทาน  AG.1.2 

ความสามารถในการปรับเปล่ียนลดลงของโซ่อปุทาน 
2.4 คณุลกัษณะด้านต้นทนุ 

มาตรวดัในระดบัท่ี1 คือ  CO.1.1 ต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่อปุทาน  

มาตรวัดในระดับที่2 คือ CO.2.1 ต้นทุนของการวางแผน CO.2.2 ต้นทุนของการจัดหาCO.2.4 
ต้นทนุของการจดัส่ง CO.2.6 ต้นทนุเพื่อลดความเส่ียงความเส่ียงในโซ่อปุทาน 

2.5 คณุลกัษณะด้านทรัพย์สิน 
มาตรวดัในระดบัท่ี1 คือ  AM.1.1 รอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด   

มาตรวัดในระดับที่2 คือ AM.2.1 จ านวนวันของลูกหนีก้ารค้า AM.2.2 จ านวนวันของสินค้าคง

คลงั AM.2.3 จ านวนวนัของเจ้าหนีก้ารค้า 

มาตรวดัในระดบัท่ี1 คือ AM.1.2 อตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร  
มาตรวดัในระดบัท่ี2 คือ  AM.2.4 รายได้ในโซ่อปุทาน AM.2.5 ทรัพย์สินถาวร 
มาตรวดัในระดบัท่ี1 คือ  AM.1.3 อตัราผลตอบแทนของเงินทนุหมนุเวียน 
มาตรวดัในระดบัท่ี2 คือ AM.2.6 บญัชีเจ้าหนี ้AM.2.7 บญัชีลกูหนี ้AM.2.8 สินค้าคงคลงั  

3. วิธีการวดัประสิทธิภาพของแต่ละมาตรวดัระดบัท่ี 1 มีดงันี ้(ธันวา แก้วเกษ, 2554, น.27-34)  

3.1 การเติมเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบรูณ์  

วิธีค านวณคือ ร้อยละความสมบรูณ์การเติมเต็มค าสัง่ซือ้ = (ผลรวมความสมบรูณ์การเติมเต็มค า

สัง่ซือ้ / ผลรวมจ านวนค าสัง่ซือ้) x 100 

3.2 รอบเวลาในการเติมเต็มค าสัง่ซือ้  

วิธีค านวณคือ รอบเวลาในการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ = ผลรวมรอบเวลาการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ / ผลรวม

จ านวนค าสัง่ซือ้ 

 3.3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนเพิ่มขึน้/ลดลงของโซ่อปุทาน  

วิธีค านวณคือ ความสามารถในการท างาน = (จ านวนสินค้า / จ านวนสัง่ซือ้) x 100 

 3.4 ต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่อปุทาน  
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วิธีค านวณคือ ต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่อปุทาน = ต้นทนุการวางแผน + ต้นทนุการจดัหา + ต้นทนุ

สินค้า + ต้นทนุการจดัส่ง + ตนัทนุเพื่อลดความเส่ียงในโซ่อปุทาน 

 3.5 รอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด  

วิธีค านวณ รอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด = จ านวนวันของลูกหนีก้ารค้า+จ านวนวันของ

สินค้าคงคลงั + จ านวนวนัของเจ้าหนีก้ารค้า โดยจ านวนวนัของแต่ละมาตรวดัหาได้จาก   1.จ านวนวนัของลกูหนี ้

การค้า = จ านวนเงินของลกูหนีก้ารค้า / (จ าวนวนเงินยอดขายรวม / 183 วนั)  2.จ านวนวนัของสินค้าคงคลงั = 

จ าวนวนเงินของสินค้าคงคลงั / (ต้นทนุรวม / 183 วนั)   

3.จ านวนวนัของเจ้าหนีก้ารค้า = จ านวนเงินของเจ้าหนีก้ารค้า / (จ านวนเงินยอดซือ้รวม / 183 วนั) 

 3.6 อตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน  

วิธีค านวณคือ อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินถาวรของโซ่อุปทาน = [(จ านวนเงินยอดขาย

ทัง้หมด – ต้นทนุทัง้หมด) /  ทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน)] x 100 

 3.7 อตัราผลตอบแทนของเงินทนุหมนุเวียน  

วิธีค านวณคือ อตัราผลตอบแทนของเงินทุนหมนุเวียน = [(จ านวนเงินยอดขายทัง้หมด – ต้นทุน

ทัง้หมด) / (เงินสดหรือเงินลงทนุ + บญัชีลกูหนี ้– บญัชีเจ้าหนี)้ x 100 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

1. ผู้วิจยัได้วดัประสิทธิภาพโดยประยกุต์ใช้แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทานก่อนปรับปรุง โดยผลที่
ได้วดัประสิทธิภาพทัง้ 7 มาตรวดัในระดบัท่ี 1 ในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 มี
ดงันี ้
 1.1 ประสิทธิภาพการเตมิเตม็ค าสัง่ซือ้อยา่งสมบรูณ์ พจิารณาจากจ านวนค าสัง่ซือ้ทัง้หมด 93 รายการ 
โดยเป็นเกณฑ์การให้ 1=ไม่ผิดพลาดและ 0=ผิดพลาด เป็นดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเติมเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบรูณ์ก่อนปรับปรุง 

ล าดบั
ค าสัง่
ซือ้ 

จดัส่งเต็มจ านวน ผล จดัส่งตรงเวลา ผล เอกสาร
จดัส่ง
ถกูต้อง 

สินค้า
จดัส่ง
สมบรูณ์ 

ความ
สมบรูณ์
การเติม
เต็มค า
สัง่ซือ้ 

จ านวน
สัง่ 

จ านวน
ส่ง 

วนัท่ีต้องการ
สินค้า 

วนัท่ีได้รับ
สินค้า 

1 2 2 1 2/07/2563 2/07/2563 1 1 1 1 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
93 85 85 1 28/12/2563 28/12/2563 1 1 1 1 

ร้อยละความสมบรูณ์การเตมิเต็มค าสัง่ซือ้ 96.77 
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ประสิทธิภาพการเตมิเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบรูณ์  = 90

93
 𝑥 100 ผลที่ได้คือ 96.77 เปอร์เซ็นต์     

 1.2 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ พิจารณาจากจ านวนค าสัง่ซือ้ทัง้หมด 93 รายการ 

เป็นการนบัรอบเวลา ในแต่ละรายการค าสัง่ซือ้ เป็นดงัตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเตมิเตม็ค าสัง่ซือ้ก่อนปรับปรุง 

ล าดบัค าสัง่ซือ้ วนัท่ีรับค าสัง่ซือ้ วนัท่ีจดัหาวสัดไุด้ วนัท่ีลกูค้าได้รับสินค้า 
รอบเวลาการเติมเต็ม

ค าสัง่ซือ้ 

1 1/07/2563 2/07/2563 2/07/2563 1 
... ... ... ... ... 
93 21/12/2563 22/12/2563 28/12/2563 7 

ค่าเฉล่ียรอบเวลาการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ (วนั) 1.95 
 

ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเตมิเต็มค าสัง่ซือ้ = 181

 93
 𝑥 100   โดยผลที่คือ 1.95 วนั 

1.3 ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปล่ียนเพิม่ขึน้/ลดลงของโซ่อปุทาน โดยพจิารณาจาก 
จ านวนสัง่ซือ้ของแต่ละเดือนและความสามารถที่จดัส่งได้ มีข้อมลูดงันี ้   
                1.เดือนกรกฎาคม 63   = 363 เที่ยว         สามารถจดัสง่ได้ = 363 เที่ยว 
                2.เดือนสิงหาคม 63     = 416 เที่ยว         สามารถจดัสง่ได้ = 416 เที่ยว          
                3.เดือนกนัยายน 63     = 147 เที่ยว         สามารถจดัสง่ได้ = 147 เที่ยว          
                4.เดือนตลุาคม 63       = 201 เที่ยว         สามารถจดัสง่ได้ = 201 เที่ยว          
                5.เดือนพฤศจกิายน 63 = 233 เที่ยว         สามารถจดัส่งได้ = 233 เที่ยว         
                6.เดือนธันวาคม 63      = 271 เทีย่ว         สามารถจดัสง่ได้ = 271 เที่ยว      
 

ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปล่ียนเพิ่มขึน้/ลดลงของโซ่อปุทาน  = 1,631

1,631
 𝑥 100   

 
ผลที่ได้คือ 100 เปอร์เซ็นต์  แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีค าสัง่ซือ้ในแต่ละเดือน บริษัทตวัอย่างสามารถส่งสินค้าได้ครบ
จ านวนค าสัง่ซือ้ ไม่ว่าเดือนนัน้จะมีค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้หรือลดลง    

1.4 ประสิทธิภาพต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่อปุทาน โดยใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้
               1.ต้นทนุการวางแผน 169,194.00   บาท 
               2.ต้นทนุการจดัหา           27,900.00   บาท 
               3.ต้นทนุสินค้า           4,461,640.00 บาท 
               4.ต้นทนุการจดัส่ง          2,609,600.00 บาท 
               5.ต้นทนุเพื่อลดความเส่ียง   502,411.31 บาท 
               6.รายได้รวม                10,469,172.50  บาท 
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ประสิทธิภาพต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่อปุทาน = 7,770,745.31

10,469,172.50
 𝑥 100   ผลที่ได้คือ 74.23เปอร์เซ็นต ์

 
1.5 ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด ใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้
               1.ยอดขายรวม           55,993.12   บาทต่อวนั 
               2.ต้นทนุรวม            42,232.31   บาทต่อวนั 
               3.ยอดซือ้รวม               36,919.84   บาทต่อวนั 
               4.สินค้าคงคลงั           0.00   บาทต่อวนั 
               5.ลกูหนี ้                 385,076.74   บาท 
               6.เจ้าหนี ้                 686,646.70   บาท 

 

ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด = 6.88 + 0.00 +18.60

3
   ผลที่ได้คือ 8.49 วนั 

 1.6 ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน โดยใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้
               1.ยอดขายรวม                   10,469,172.50 บาท 
               2.ต้นทนุรวม                     7,770,745.31 บาท 
               3.ทรัพย์สินถาวรรวม          10,017,890.37 บาท 

ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน=
10,469,172.50 − 7,770,745.31

10,017,890.37
 𝑥 100     

ผลที่ได้คือ 26.94 เปอร์เซ็นต ์
 1.7 ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนของเงินทนุหมนุเวียน โดยใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้

               1.ยอดขายรวม              10,469,172.50 บาท 
               2.ต้นทนุรวม                7,770,745.31 บาท 
               3.เงินสดหรือเงินลงทนุ    2,698,427.19 บาท 
               4.ลกูหนี ้                           385,076.74 บาท 
               5.เจ้าหนี ้                  686,646.70 บาท 

ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนของเงินทนุหมนุเวียน = 10,469,172.50 − 7,770,745.31

(2,698,427.19 +  385,076.74) − 686,646.70
 𝑥 100  

ผลที่ได้จากการค านวณคือ 112.58 เปอร์เซ็นต ์
2.แนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดี 

จากการศกึษาแนวทางการปฏิบตัิงานของแบบจ าลองอ้างองิการด าเนินงานในโซ่อปุทาน(Apics, 

2017, p.485)  ผู้วจิยัได้เลือกแนวทางการปฏิบตังิานท่ีมีอยู่ในค าแนะน าทัง้ 5 คณุลกัษณะ คือ BP.183 

Integrated Business Planning (IBP) โดยมีแนวทางการปฏิบตัิงานดงันี ้ 

 1. วางแผนการด าเนินงานในโซ่อปุทาน   

- จดัการส่งสินค้าเร็วและสินค้าถกูต้อง 

  2. จดัล าดบัความส าคญัของความต้องการในโซ่อปุทานโดยรวม  
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- ล าดบัท่ี1 ทราบถงึลกัษณะสินค้าของแต่ละบริษัทจ าหน่ายสินค้าเพื่อจดัหาสินค้าให้ตรงตาม

ค าสัง่ซือ้ของลกูค้า   

- ล าดบัท่ี2 หาเส้นทางสถานท่ีส่งสินค้าและป๊ัมแก๊ส ให้มีระยะน้อยที่สดุ เพื่อความเร็วในการ

จดัส่งและประหยดัค่าจดัส่ง  

- ล าดบัท่ี3 เอกสารจดัสง่และใบวางบิลถกูต้องเพื่อความเร็วในการรับช าระเงิน 

  3. จดัล าดบัความส าคญัของทรัพยากรในโซ่อปุทาน  

- ล าดบัท่ี1 เงินทนุ 

- ล าดบัท่ี2 พนกังานเอกสาร  พนกังานขบัรถ ชา่งซ่อมรถ 

- ล าดบัท่ี3 สินค้าแต่ละชนิด 

- ล าดบัท่ี4 ป๊ัมแก๊ส 

  4. จดัการความต้องการสินค้าและทรัพยากรที่มใีห้สอดคล้องกนั 

- ตรวจสอบลกัษณะสินค้าในแต่ละบริษัทจ าหน่ายสินค้าวา่มีสินค้าตามที่ลกูค้าต้องการและ

จ านวนเพียงพอต่อค าสัง่ซือ้ 

  5. สร้างระบบการส่ือสารในโซ่อปุทานท่ีดี  

- มีเบอร์ติดต่อและแอปพลิเคชนัไลน์พนกังานขบัทกุคน 

- มีเบอร์ติดต่อและแอปพลิเคชนัไลน์ของแต่ละบริษัทจ าหน่ายสินค้าและป๊ัมแก๊ส 

- ติดตัง้GPS เพื่อรับรู้การเดินทางของรถส่งสินค้า 

3. หลงัจากมีการปรับปรุงการด าเนินงานในบริษัทตวัอย่าง โดยผลที่ได้วดัประสิทธิภาพทัง้ 7 มาตรวดัในระดบัท่ี 
1 ช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2564 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ธันวา แก้วเกษ, 
2554, น.75-87) มีดงันี ้

3.1 ประสิทธิภาพการเติมเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบูรณ์ พิจารณาจากจ านวนค าสัง่ซือ้ทัง้หมด 22 รายการ 
โดยเป็นเกณฑ์การให้ 1=ไม่ผิดพลาดและ 0=ผิดพลาด เป็นดงัตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการเติมเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบรูณ์หลงัการปรับปรุง 

ล าดบั
ค าสัง่
ซือ้ 

จดัส่งเต็มจ านวน ผล จดัส่งตรงเวลา ผล เอกสาร
จดัส่ง
ถกูต้อง 

สินค้า
จดัส่ง
สมบรูณ์ 

ความ
สมบรูณ์การ
เติมเต็มค า
สัง่ซือ้ 

จ านวน
สัง่ 

จ านวน
ส่ง 

วนัท่ี
ต้องการ
สินค้า 

วนัท่ีได้รับ
สินค้า 

1 150 150 1 2/03/2564 2/03/2564 1 1 1 1 
… … … … … … … … … … 
22 118 118 1 30/04/2564 30/04/2564 1 1 1 1 

ร้อยละความสมบรูณ์การเตมิเต็มค าสัง่ซือ้ 100.00 
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ประสิทธิภาพการเตมิเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบูรณ์  =
22

22
 𝑥 100   ผลที่ได้คือ 100 เปอร์เซ็นต์     

                     

  3.2 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ พิจารณาจากจ านวนค าสัง่ซือ้ทัง้หมด 22 รายการ 

เป็นการนบัรอบเวลา ในแต่ละรายการค าสัง่ซือ้ เป็นดงัตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเตมิเตม็ค าสัง่ซือ้หลงัการปรับปรุง 

ล าดบัค าสัง่ซือ้ วนัท่ีรับค าสัง่ซือ้ วนัท่ีจดัหาวสัดไุด้ วนัท่ีลกูค้าได้รับสินค้า 
รอบเวลาการเติมเต็ม

ค าสัง่ซือ้ 

1 1/03/2564 1/03/2564 6/03/2564 5 
… … … … … 

22 29/04/2564 29/04/2564 30/04/2564 1 

ค่าเฉล่ียรอบเวลาการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ (วนั) 1.41 
 

ประสิทธิภาพรอบเวลาในการเตมิเต็มค าสัง่ซือ้ = 31

 22
 𝑥 100   โดยผลที่คือ 1.41 วนั 

 3.3 ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปล่ียนเพิม่ขึน้/ลดลงของโซ่อปุทาน โดยพจิารณาจาก 
จ านวนสัง่ซือ้ของแต่ละเดือนและความสามารถที่จดัส่งได้ มีข้อมลูดงันี ้   
       1.เดือนมีนาคม 64      = 198 เที่ยว         สามารถจดัส่งได้ = 198 เที่ยว          
       2.เดือนเมษายน 64     = 507 เที่ยว         สามารถจดัส่งได้ = 507 เที่ยว          

ประสิทธิภาพความสามารถในการปรับเปล่ียนเพิ่มขึน้/ลดลงของโซ่อปุทาน  = 705

705
 𝑥 100  ผลที่ได้คือ 100 

เปอร์เซ็นต์    
 3.4 ประสิทธิภาพต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่อปุทาน โดยใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้

      1.ต้นทนุการวางแผน    56,000.00   บาท 
      2.ต้นทนุการจดัหา            15,900.00   บาท 
      3.ต้นทนุสินค้า        1,937,720.00   บาท 
      4.ต้นทนุการจดัส่ง            1,123,100.00   บาท 
      5.ต้นทนุเพื่อลดความเส่ียง 92,309.00   บาท 
      6.รายได้รวม              4,607,681.82   บาท 

 

ประสิทธิภาพต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่อปุทาน = 3,225,029

4,607,681.82
 𝑥 100   ผลที่ได้คือ 69.99เปอร์เซ็นต ์

 3.5 ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด ใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้
      1.ยอดขายรวม          46,451.30   บาทต่อวนั 
      2.ต้นทนุรวม                     52,869.33   บาทต่อวนั 
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      3.ยอดซือ้รวม          75,535.77   บาทต่อวนั 
      4.สินค้าคงคลงั       0.00   บาทต่อวนั 
      5.ลกูหนี ้                    421,566.25   บาท 
      6.เจ้าหนี ้                    610,830.00   บาท 

 

ประสิทธิภาพรอบเวลาของการแปลงเงินสด = 5.58 + 0.00 +13.15

3
   ผลที่ได้คือ 6.24 วนั 

 3.6 ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน โดยใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้
      1.ยอดขายรวม           4,607,681.82 บาท 
      2.ต้นทนุรวม                       3,242,727.00 บาท 
      3.ทรัพย์สินถาวรรวม            1,572,296.79 บาท 

ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน = 4,607,681.82  − 3,242,727.00

1,572,296.79
 𝑥 100   

ผลที่ได้คือ 26.94 เปอร์เซ็นต ์
 3.7 ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนของเงินทนุหมนุเวียน โดยใช้ข้อมลูในการค านวณดงันี ้

      1.ยอดขายรวม          4,607,681.82 บาท 
      2.ต้นทนุรวม                      3,242,727.00 บาท 
      3.เงินสดหรือเงินลงทนุ        1,000,000.00 บาท 
      4.ลกูหนี ้                              421,566.25 บาท 
      5.เจ้าหนี ้                        654,650.00 บาท 

ประสิทธิภาพอตัราผลตอบแทนของเงินทนุหมนุเวียน= 4,607,681.82 −  3,242,727.00

(1,000,000.00 +  421,566.25) − 654,650.00
 𝑥 100   

ผลที่ได้จากการค านวณคือ 177.98 เปอร์เซ็นต ์
 
 4.เปรียบเทยีบประสิทธิภาพก่อนปรับปรุงและประสิทธิภาพหลงัปรับปรุง 
 

 
(A) มาตรวดัประสิทธิภาพท่ีมีหนว่ยเป็นเปอร์เซ็นต์        (B) มาตรวดัประสิทธิภาพท่ีมีหนว่ยเป็นวนั 

ภาพที่ 1 เปรียบเทยีบเป้าหมายของบริษัทกบัผลการประเมินประสิทธิภาพก่อนปรับปรุง 
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จากภาพที่ 1 ผลจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนปรับปรุงและประสิทธิภาพหลงัปรับปรุงคือ 

 1. ประสิทธิภาพมาตรวดัการเติมเต็มค าสัง่ซือ้อย่างสมบรูณ์ เพิ่มขึน้ 3.23% 

 2. ประสิทธิภาพมาตรวดัรอบเวลาในการเติมเต็มค าสัง่ซือ้ เร็วขึน้ 0.54 วนั 

 3. ประสิทธิภาพมาตรวดัในการปรับเปล่ียนเพิ่มขึน้/ลดลงของโซ่อปุทาน 100% 

 4. ประสิทธิภาพมาตรวดัต้นทนุรวมทัง้หมดในโซ่ น้อยกว่า 5.34% 

 5. ประสิทธิภาพของบริษัทตวัอย่างด้านทรัพย์สิน  

  5.1 ประสิทธิภาพมาตรวดัรอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด เร็วขึน้ 2.21 วนั  

  5.2 ประสิทธิภาพมาตรวดัอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึน้ 26.13% 

  5.3 ประสิทธิภาพมาตรวดัอตัราผลตอบแทนเงินทนุหมนุเวียน เพิ่มขึน้ 77.98% 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

  ผู้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน  เพื่อวัดประสิทธิภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในโซ่อุปทานของบริษัทตัวอย่าง  จากการประเมินประสิทธิภาพก่อนปรับปรุง ผลที่ได้คือ 

ประสิทธิภาพด้านความน่าเชื่อถือ 96.77 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้านการตอบสนอง 1.95 วัน ประสิทธิภาพ

ด้านความยืดหยุ่น 100 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน มาตรวัดต้นทุนรวมทัง้หมดในโซ่อุปทาน 75.33 

เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้านทรัพย์สิน  มาตรวัดรอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด  8.49 วัน มาตรวัดอัตรา

ผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อุปทาน 53.87 เปอร์เซ็นต์และมาตรวัดอัตราผลตอบแทนของเงินทุน

หมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์  ผู้ วิจัยได้เลือกการปฏิบัติงานตามแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงงานในโซ่อุปทาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ทัง้  5 คุณลักษณะ คือ BP.183 Integrated Business Planning (IBP) โดยมีการ

ปฏิบตัิงาน ดงันี ้1.วางแผนการด าเนินงานในโซ่อุปทาน 2.จดัล าดบัความส าคญัของความต้องการในโซ่อุปทาน

โดยรวม 3.จดัล าดบัความส าคญัของทรัพยากรในโซ่อุปทาน 4.จดัการความต้องการสินค้าและทรัพยากรที่มีให้

สอดคล้องกัน 5.สร้างระบบการส่ือสารในโซ่อปุทานที่ดี มาประยุกต์ใช้กบับริษัทตวัอย่าง เมื่อบริษัทตวัอย่าง น า

การปฏิบัติงาน BP.183 Integrated Business Planning (IBP) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่

อุปทาน ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 - เดือนเมษายน 2564 จากการวัดประสิทธิภาพหลังปรับปรุง พบว่า 

ประสิทธิภาพด้านความน่าเชื่อถือ 100 เปอร์เซ็นต์  ประสิทธิภาพด้านการตอบสนอง 1.41 วนั ประสิทธิภาพด้าน

ความยืดหยุ่น 100 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน มาตรวัดต้นทุนรวมทัง้หมดในโซ่อุปทาน 69.99 

เปอร์เซ็นต์  ประสิทธิภาพด้านทรัพย์สิน   มาตรวดัรอบเวลาของการแปลงเป็นเงินสด 6.24 วนั    มาตรวดัอตัรา

ผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวรของโซ่อปุทาน 86.81 เปอร์เซ็นต์  มาตรวดัอตัราผลตอบแทนของเงนิทนุหมนุเวยีน 

177.98 เปอร์เซ็นต์ การปฏิบัติงานตามแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน ท าให้คุณลักษณะทัง้ 5 

ด้านของบริษัทตวัอย่าง มีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึน้  
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 การประยุกต์ใช้แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทนัน้ มี

แนวทางการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลาย ควรพิจารณาเลือกตามแนวทางกลยทุธ์ของบริษัท และรูปแบบของบริษัท  
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บทคดัย่อ 

บทความนีไ้ด้น าเสนอกรณีศกึษาเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทนุของการ
เกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบตัิเหตุ 
วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจเร่ืองความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ โดยการใช้ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ (Casue & Effect Diagram) ที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่ง
ปัญหา และระบุสาเหตุย่อยที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหลกัของสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
เป็นพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะของเขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และใช้ในการศึกษา คือ 
ข้อมลูสถิติการเกิดอุบตัิเหตุของพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะ ของเขตการเดินรถที่ 2 ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2563 ถึง เดือน ตลุาคม พ.ศ.2563 จ านวน 10 เดือน  

จากผลการวิจยั การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทุนของการเกิดอุบตัิเหตุ 
กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทุนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ วิจัย
พบว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ จากปี พ.ศ.2563 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 331 ครัง้  ในระยะเวลา 10 เดือน  
เฉล่ีย 33 ครัง้ต่อเดือน และปี พ.ศ.2564 (ลดลง)จ านวนการเกิดอบุตัิเหต ุ41 ครัง้ ระยะเวลา 2 เดือนเท่านัน้หรือ เฉล่ีย 
20.5 ครัง้ต่อเดือน หรือลดลง คิดเป็น 37.88 % และพบว่า อุบตัิเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก“ความประมาท”ของ“คน”ที่อยู่
ใน“ระดบั C”ความรุนแรงเล็กน้อยของจ านวน(ครัง้)ของการเกิดอุบตัิเหต ุ 

 
ค าส าคัญ : องค์การ; เขตการเดินรถ; พนกังานขบัรถ; 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 

 
บทน า 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีการเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วและเจริญเติบโตอย่างไม่
หยดุยัง้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและคมนาคม จึงท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่
หนาแน่นทัง้ด้านประชากร เพราะคนไทยส่วนใหญ่อพยพเข้าเพื่อประกอบอาชีพเลีย้งครอบครัว ดังนัน้ ด้านกา ร
คมนาคม การจราจรที่หนาแน่นต่อการสญัจรไปมา ระบบขนส่งสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ จึงมีบทมากในการ
ดูแลให้บริการประชาชนในเขตกรุงมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงมีการขยาย
กิจการ จ านวนรถโดยสารอย่างรวดเร็วจ านวนเยอะขึน้เพื่อรองรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ 
จ านวนรถในการให้บริการต่อวนั ต่อเที่ยวรถ ทุกสายในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลให้ครอบคลมุปัจจุบนั ที่
รองรับบริการประชาชน จ านวน 2,708 คัน โดยประมาณ ที่ไว้รองรับการให้บริการ แต่ถ้ามองถึงรายได้ที่ได้รับจาก
บริการ แน่นอนที่ส าคญัเมื่อมีจ านวนรถมาก ย่อมมีค่าใช้จ่ายตามมาเร่ือของต้นทุน(Cost) ตามมา เช่น ค่าเงินเดือน
พนกังาน ค่าเชือ้เพลิง ค่าซ่อมบ ารุง รวมถึงค่าประกนัอบุตัิเหตขุองรถแต่ละคนั ซึง่ถือเป็นจ านวนมาก ต่อค่าใช้จ่ายต่อ
คนั โดยเพราะค่าใช้ในการเกิดอบุตัิเกิดขึน้จ านวนมาก และรายจ่ายที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนรถก็มาขึน้ อย่างเช่น จ านวน
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รถขององค์การที่มีอยู่จ านวน 2,708 คัน ค่าเบีย้ประกันภัยที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ต้องจ่ายถึงราคา 
48,148,754 บาทต่อปี ในปี พ.ศ.2563  ที่ลงนามคู่สญัญากับบริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด มหาชน ซึ่งถือเป็น
รายจ่ายที่สงูเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ และส่ิงที่ตามมาคือ อุบตัิเหตุแต่ละครัง้ย่อมเกิดความเสียหายตามมา 
ยกตวัอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถิติการเกิดอบุตัิเหตใุนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เกิดขึน้1,796 ครัง้ ต่อมา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบุตัิเหตเุกิดขึน้จริง 1,949 ครัง้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบุตัิเหตเุกิดขึน้จริง 2,020 ครัง้ ปี
งบประมาร พ.ศ.2562 อบุตัิเหตเุกิดขึน้จริง 1,893 ครัง้ และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้(ทัง้นีย้งัไม่รวม
อุบัติเหตุที่ก าลังเกิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)อุบัติเหตุที่เกิดขึน้แล้ว 
1,910 ครัง้ จากข้อมลูเบือ้งท าให้เห็นว่าการเกิดอบุตัิเหตใุนองค์กร ถือว่าค่อนข้างสงู 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้ ศึกษามีความสนใจในการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง
สาธารณะและลดต้นทุนของการเกิดอบุตัิเหต ุกรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 ท่ีเป็นปัจจยัสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตุ
ที่แท้จริงของการเกิด เพราะการเกิดอบุตัิเหตแุต่ละครัง้ที่เกิดขึน้หลายๆ ลกัษณะ แต่ลกัษณะก็แตกต่างกนัออกออกไป 
รวมถึงเร่ืองของเวลาการเกิดเหตุ  และจ านวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุและค่าเสียหายประเมิน(ความ
เสียหายที่เกิดขึน้กรณีฝ่ายผิด + รอพิจารณา ไม่รวมกรณีฝ่ายถกู) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 
1-8 ปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวนเงิน 23,849,920 บาท ปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงิน 28,360,981 บาท 
และปีงบประมาณ 2563 เป็นจ านวนเงิน 38,262,120 บาท ทัง้นีค้ือความเสียหายที่เกิดขึน้อนัไม่พึงประสงค์รวมทัง้ยงั
ไม่รวมความเสียที่เกิดขึน้ในทางอ้อมเช่น การขาดดลุยภาพ ขาดค่าเสียโอกาสในการหารายได้ รวมถึงภาพลกัษณ์ที่ไม่
ควรเกิดแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จากข้อมลูดงักล่าวมานัน้ จึงท าให้ผู้ศกึษาสนใจที่จะศกึษาหาสาเหตทุี่แท้จริงของการเกิดอุบตัิเหตแุต่ละ ว่า
สาเหตุที่แต่จริงเกิดจากสาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นการกระท าที่ไม่ปลอดภัยของ
ผู้ ปฏิบัติงาน(คน)ในขณะท างาน หรือซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Condition) คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตวัของผู้ปฏิบัติงานขณะท างาน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบตัิเหตุได้ หากไม่มีการสร้างคู่มือเคร่ืองมือแนะแนวหรือแนวทางการป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุอย่างแท้จริง เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ ควบคุม ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ คน และ
เคร่ืองจกัร(รถโดยสารสาธารณะ)ทัง้เร่ืองของต้นทุน ลดต้นทุนของการเกิดอุบตัิเหตุ โดยการสร้างขัน้ตอนการท างาน
ของพนักงานให้ยึดถือปฏิบัติและออกแบบคู่มือเส้นทางการเดินรถขัน้ตอนการตรวจเช็ครถต่างๆให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิงาน 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบตัิเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2  ว่าสาเหตุที่แต่จริงเกิด
จากสาเหตจุากการปฏิบตัิงานท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Act) เป็นการกระท าที่ไม่ปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน(คน)ในขณะ
ท างาน หรือซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอบุตัิเหตไุด้สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) คือสภาพแวดล้อมที่
ไม่ปลอดภยัโดยรอบตวัของผู้ปฏิบตัิงานขณะท างาน 
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2.เพื่อศึกษาหาวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2  วิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือ
วิเคราะห์หาสาเหตทุฤษฎีก้างปลา 4M (man, machine, method, material ) 

3.เพื่อศกึษาให้เกิดความมัน่ใจเร่ืองความปลอดภยัในการบริการระบบขนส่งสาธารณะ กรณีศกึษา เขตการ
เดินรถที่ 2 สร้างขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและคู่มือต่างๆให้สอดคล้องครอบคลุมลดปัญหารถเสียระหว่างทางและลด
อบุตัิเหตใุห้ลดน้อยลงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กร 
งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุ(Multiple Causation Theory) ใน ค.ศ.1971 แดนปีเตอร์เซนได้
เสนอแนวคิดว่าอุบัติเหตุแต่ละครัง้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากสาเหตุเดียวแต่ เกิดจากสาเหตุร่วมกัน เมื่อสืบค้นลงไปจะ
พบว่าอุบัติเหตุมีผลมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและขาดประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภยั  ทฤษฎีนีจ้ะเห็นว่าถ้ามีระบบการบริหารการจดัการที่ดีโอกาสเกิดอบุตัิเหต ุก็จะลดลงหรือไม่เกิดขึน้เลย ถ้า
เกิดขึน้ก็จะลดความสญูเสียให้เกิดขึน้น้อยลง จึงใช้ก้างปลา ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุ (Casuse & Effect Diagram) เป็นแสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่าง
สาเหตุหลายๆสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหา และระบุสาเหตุย่อยที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหลกั 
ได้อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล (พชัรา กาญจนารัณย์,2533:7) ได้ให้ความหมายของอบุตัิเหตวุ่า เหตุการณ์ที่
เกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจและเหตกุารณ์นัน้ต้องท าให้บุคคลถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย (จเรย์ พูลผล
,2558) ความปลอดภยัในการให้บริการรถตู้โดยสารระหว่างเมืองในภาคใต้ถูกดดัแปลงเพื่อใช้งานบริการขนส่งแต่ยงั
ขาดระบบที่มีประสิทธิผลส าหรับจดัการความปลอดภยั และไม่มีการประเมินความพร้อมของผู้ขบัขี่และรถตู้โดยสาร
ก่อนการออกให้บริการและคนขบัส่วนใหญ่ขบัรถเร็วเกินกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนด อุปกรณ์ส่วนควบคมุไม่มีความ
แข็งแรงไม่ถกูต้อง การตรวจสภาพรถ พบว่า มีการเสริมเบาะที่นัง่เพื่อบรรทกุผู้ โยสารให้มากขึน้กว่าที่ก าหนด(14-15ที่
นัง่) ร้อยละ 67.23 และไม่จดัให้ขดัเข็มขดันิรภยัร้อยละ 72.97 จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดบัมาตรฐานของผู้
ขบัขี่และยานพาหนะตลอดจนระบบการจดัการความปลอดภยัในการให้บริการรถตู้โดยสารให้มีความปลอดภยัมาก
ขึน้ (วนัชยั บวักิตติ,2550) ความพึงพอใจต่อการบริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศในด้านความเป็นรูปธรรมขอ
งกสารบริการ ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจ ควรรักษาระดบัการให้บริการไว้และปรับปรุงสภาพรถโดยสารทัง้ภายในและ
ภายนอกให้สะอาดความปลอกภยัของรถ การรักษาส่ิงแวดล้อม ควนัด า มลพิษและการให้ความช่วยเหลือและการให้
ความสะดวกรวดเร็วแกผู่้ใช้บริการและการมีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดตี่อผู้ใช้บริการซึง่ส าคญัต่องานบริการ (วีรยา อทุยารัตน์
, 2556) ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวนัออก พบว่าด้านราคาและ
ด้านสะดวกสบายมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ด้านสภาพรถ ด้านบริการ ด้านบคุลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
  จากงานวิจยัและทฤษฎีที่เก่ียวข้องข้างต้นนัน้ สาเหตุหรือปัจจยัต่างๆ อาจเปล่ียนแปลงไปขึน้อยู่กับบริบท
ของปัญหา ผู้วิจยัจึงใช้ก าหนด 4M(Man,Machine,Method,Material) ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของการเกิด
อบุตัิเหต ุเพื่อหาสาเหตทุี่แท้จริง 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทุนของการเกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษา 

เขตการเดินรถที่ 2  เป็นการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ โดยใช้การเก็บสถิติข้อมลูของการเกิดอบุตัิเหตขุองเขตการเดินรถที่ 
2 แผนกอบุตัิเหต ุในการท าวิจยั อีกทัง้มีการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  
การก าหนดประชากรเป้าหมายและหน่วยวิเคราะห์ 

 ประชากรตัวอย่างเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) คือพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะ ท่ีอยู่ในเขตการเดินรถที่ 2 เท่านัน้ 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างในเขตการเดินรถที่2(สวนสยาม)  ทัง้หมด 3 กลุ่มปฏิบัติการงานเดินรถ และ
แหล่งข้อมลูงานอบุตัิเหต2ุ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

จากการวิจัย ผู้ที่ท าวิจัยใช้การเก็บข้อมูลวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หาสาเหตุทฤษฎีก้างปลา 4M 
(man,machine,method,material ) ในการวิจยัเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภยัและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทนุของการเกดิอบุตัิเหต ุกรณีศกึษา เขตการเดินรถที่ 2 ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้
จากการศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  และเว็บไซด์ www.google.com น ามาดัดแปลง 
ผสมผสาน ปรับปรุง รวมกนัเพิ่มเติมให้สอดคล้องกบังานวิจยั  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยในครัง้นี ้เป็นกลุ่มประชากรเจาะจงที่นับได้ ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจาก ส านักงานใหญ่ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ งานเขตการเดินรถที่ 2 (สวนสยาม)  และแผนกอบุตัิเหต2ุ  
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 จากการศึกษาปัญหาของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทุนของการเกิดอุบตัิเหตุ 
กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 เพื่อเก็บข้อมลูการเกิดอุบตัิเหตุทัง้หมดของปี พ.ศ.2563 เพื่อท าการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในแต่กรณีการเกิดอุบัติเหตุแบ่งออก 2 กรณี คือ1 . สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafe Action) เป็นการกระท าที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน(คน)ในขณะท างานซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
อุบตัิเหตุได้ 2. สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยั(Unsafe Condition) คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภยัโดยรอบตวัของ
ผู้ปฏิบตัิงานขณะท างาน ซึง่อาจจะเป็นสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตไุด้ ผลวิจยัพบว่า สาเหตหุลกัและมีสาเหตยุ่อยรอง
มาเพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาอบุตัิเหตดุงั ภาพท่ี1    
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ภาพที่ 1 จ าแนกสาเหตขุอง 4M 
 
ผลการวิเคราะห์สาเหตทุี่มีส่วนในการเกดิอบุตัเิหตขุองระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทนุของการเกิด

อบุตัิเหต ุกรณีศกึษา เขตการเดินรถที่ 2 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่ความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามสาเหตหุลกัในการเกิดอบุตัเิหตขุอง 4M 

สาเหต ุ ความถ่ี (ครัง้) ร้อยละ 

Man 241 72.81 
Material 46 13.90 

Machine 33 9.97 
Method 11 3.32 
รวม 331 100.00% 

 
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นจะเป็น Man การเกิด

อบุตัิเหต ุมีจ านวน 241 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 72.81 อนัดบัท่ี 2Material การเกิดอบุตัิเหต ุมีจ านวน 46 ครัง้ คิดเป็นร้อย
ละ 13.90 รองลงมา Machine การเกิดอุบตัิเหตุ มีจ านวน 33 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 9.97 และล าดบัสดุท้าย Method 
การเกิดอบุตัิเหต ุมีจ านวน 11 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 3.32 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามสาเหตุส าคญัที่เกิดแท้จริงวา่การเกดิอบุตัเิหตใุน 2 กรณี 
สาเหตทุี่เกิด 4M ความถ่ี(ครัง้) ร้อยละ 

Unsafe Action(คน) Man 241 72.81 
Unsafe Condition 
(สภาพแวดล้อม) 

Material 
Machine 
Method 

 
90 

 
27.19 

รวม - 331 100.00% 
 

จากตารางที่ 2 ผลการศกึษาพบว่า สาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหต ุส่วนใหญ่เป็น Unsafe Action 
(คน)มากว่า Unsafe Condition(สภาพแวดล้อม) คือ กลุ่มสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุข้อมูลที่เป็น  Unsafe Action(
คน) มีจ านวน 241 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 72.81  และกลุ่มสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เป็น Unsafe Condition(
สภาพแวดล้อม) มีจ านวน 90 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 27.19 
   
ตารางที่ 3 จ านวนมลูค่าความเสียหายของแต่ละละดบัความรุนแรงอบุตัิเหตุ 
ระดบัความรุนแรง ราคาความเสียหาย ของระดบัความรุนแรง อบุตัิเหตจุ านวนครัง้ ร้อยละ 

A 1,000,000 6 40.22 
B 568,000 19 22.85 
C 918,184 306 36.93 
รวม 2,486,184 331 100.00% 

 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรุนแรงที่สะท้อนในรูปแบบตัวเงินที่ต้องจ่ายออกไปกับค่า

ความเสียหายที่เกิดขึน้จริงจากอุบตัิเหตุ ราคา 2,486,184 บาท ส่วนใหญ่จะอยู่ในเป็น ระดบั A ความรุนแรงมาก มี
ราคาจ านวนเงิน 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.22 รองลงมา ระดบั C ความรุนแรงเล็กน้อย มีราคาเงิน 918,184 
บาท คิดเป็นร้อยละ 36.93 และน้อยที่สดุ ระดบั B มีราคาจ านวน 568,000บาท คิดเป็นร้อยละ 22.85  
 
การแก้ไขปัญหา 

1.Man การเกิดอุบตัิเหตุแต่ละครัง้มีหลายองค์ประกอบในการเกิดเหต ุโดยเพราะ ด้านสขุภาพ จึงมีขัน้ตอน
ปฏิบัติดังนี ้1.1 ลงชื่อปฏิบัติงาน วัดอุณหภูมิ ตรวจวัดความดนั ตรวจวัดแอลกอฮอร์ ก าหนดเวลาการท างานตาม
กฎหมายแรงงานก าหนด ประเมินเบือ้งต้น 1.2 นอกจากมีการทดสอบวดั EQ การควบคุมทางอารมณ์เพื่อคดัเลือก
พนกังานท่ีมีคณุภาพก่อนเข้าท างาน 1.3 ควบคมุความเร็วด้วยระบบGPS แจ้งเตือน ควบคมุก ากบัดแูล ดกูล้องวงปิด 
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ปิดป้ายเตือนห้ามขณะขับขี่ 1.4 การจัดโครงการรณรงค์อุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุมาตรการเชิงบวก รวมถึง 1.5 
มาตรการเชิงลบ ตามคณะกรรมสอบสวนลงโทษต่อไป เพื่อมิให้เกิดเหตซุ า้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

      

     

     
 

ภาพที่ 2  ขัน้ตอนการแก้ไขของ Man 
 
2. Material ออกแบบคู่มือการเดินรถแต่ละเส้นทาง  ประกอบด้วย 2.1 สายการเดินรถ 2.2รายละเอียด

เส้นทางบอกชื่อถนนต่างๆ 2.3 เส้นแผนท่ี map 2.4 บริเวณจดุเส่ียง (Risk point) 2.5 สาเหตขุองจดุเส่ียง(งานก่อสร้าง 
เขตชมุชน วงเวียน เป็นต้น) 2.6 ภาพประกอบ 2.7 ภาพจดุเส่ียง และจดักิจกรรมฝึกอบรมพนกังานอย่างน้อยปีละ 1-2
ครัง้ เพื่อลดอบุตัิเหต ุดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

  
 

ภาพที่ 3 ขัน้ตอนการแก้ไขของ Material 
 

3. Machine การซ่อมบ ารุงและการตรวจเช็คระยะ เกิดจากการซ่อมที่มาตรฐานต ่ากว่าก าหนดเนื่องจากใช้
อะไหล่ทดแทนในการซ่อมบ ารุง  และส่วนใหญ่รถโดยสารสาธารณะมีอายุการใช้งานหลายปี จึงเป็นสาเหตุการเกิด
อบุตัิเหตไุด้  ดงันัน้ต้องมีการ 1.วางแผน 2.ตรวจเช็คตามแผนท่ีก าหนด 3.ควบคมุการตรวจสอบ ดงัแสดงในแผนภาพ
ที่4 
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ภาพที่ 4  ขัน้ตอนการแก้ไขของ  Machine 
 

4. Method ก าหนดคู่มือการเช็คข้อมลูรถเบือ้งต้นก่อนน ารถออกให้บริการรับ-ส่งประชาชน เพื่อเตรียมความ
พร้อม ลดการเกิดอบุตัิเหตุ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี5 

  
 

ภาพที่ 5 ขัน้ตอนการแก้ไขของ  Method 
 
จากผลการศึกษาวิจยัปรับปรุงแก้ไข การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทุนของการเกิด

อุบตัิเหตุ กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 2 การเกิดอุบตัิเหต ุผู้วิจยัตัง้เป้าหมายการการเกิดอุบตัิเหตตุ้องลดลงจากเดิม
เพื่อเป็นการลดต้นทุนความสญูเสียขององค์กรทัง้ทางตรงและทางอ้อม การศึกษาเก็บข้อมลูสถิติการ เกิดอุบตัิเหตใุน
ระยะ เวลา 10 เดือน (มกราคม-ตลุาคม พ.ศ.2563) การเกิดอุบตัิเหต ุที่เกิดขึน้ 331 การเกิดอุบตัิเหต ุ331 ครัง้ เฉล่ีย
ต่อ 1 เดือน 33.1 ครัง้โดยประมาณ จ านวนเฉล่ียการเกิดอบุตัเิหตฝุ่ายผิดของปี พ.ศ.2564 อตัราเฉล่ีย 17 ครัง้ต่อเดอืน 
ผลลพัธ์การแก้ไขอบุตัิเหตทุี่เกิดประสิทธิภาพขึน้ คิดเป็น 48.64% ดงัแสดงในแผนภาพท่ี6 
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ภาพที่ 6 ผลลพัธ์การแก้ไขอบุตัิเหตุเกิดขึน้ปี พ.ศ.2563 เปรียบเทยีบ ปี พ.ศ.2564 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะและลดต้นทนุของการเกิดอบุตัิเหต ุกรณีศกึษา เขตการเดินรถที่ 
2 ข้อมลูด้าน 4 M ในการศกึษาข้อมลูเก่ียวสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตจุะเห็นได้ว่า  
 
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบการเกดิอบุตัิเหต ุปี พ.ศ.2563 กบั ปี พ.ศ.2564 

ล าดบั สาเหต ุ
จ านวนอบุตัิเหต ุ ผลต่าง ประสิทธิภาพ 

เฉล่ียต่อเดือน 
2563 

เฉล่ียต่อเดือน 
2564 

2563-2564 2563-2564 x100 
     2563 

1 Man 24.1 16.5 7.6 31.54% 
2 Material 4.6 0 4.6 100% 
3 Machine 3.3 0.5 2.8 85.85% 
4 Method 1.1 0 1.1 100% 

รวม 33.1 17 16.1 48.64 
 
จากตารางที่ 4 ผลการศกึษาพบว่า ดงันี ้

1.อุบตัิเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 72.81% (241ครัง้ จาก331ครัง้) สาเหตุที่เกิดจาก Man ปี พ.ศ.2563 จ านวน 
24.1ครัง้ต่อเดือน ปี พ.ศ.2564 อบุตัิเหตลุดลง เกิดขึน้ 16.5 ครัง้ต่อเตือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้คิดเป็น 31.54% 
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2.รองลงมาเกิดจาก Meterial  13.90% (46ครัง้ จาก331ครัง้) สาเหตุที่เกิดจาก Meterial ปี พ.ศ.2563 
จ านวน 4.6 ครัง้ต่อเดือน ปี พ.ศ.2564 อบุตัิเหตลุดลงเป็น 0 ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้คิดเป็น 100% 

3.Machine 9.97%(33ครัง้ จาก 331 ครัง้)อบุตัิเหตเุกิดจาก Machine ปี พ.ศ.2563 จ านวน 3.3ครัง้ต่อเดอืน 
ปี พ.ศ.2564 อบุตัิเหตลุดลง เกิดขึน้ 0.5 ครัง้ต่อเตือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้คิดเป็น 85.85% 

4.สุดท้ายที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดคือ Method 3.32% (11ครัง้ จาก 331 ครัง้) อุบัติเหตุเกิด ปี พ.ศ.2563 
จ านวน 1.1 ครัง้ต่อเดือน ปี พ.ศ.2564 อบุตัิเหตุลดลงเป็น 0 ครัง้ต่อเตือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้คิดเป็น 100% 

 
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหต ุปี พ.ศ.2563 กบั ปี พ.ศ.2564 

สาเหตทุี่เกิด 4M 
จ านวนอบุตัิเหต ุ

ผลต่าง ประสิทธิภาพ เฉล่ียต่อเดือน 
2563 

เฉล่ียต่อเดือน 
2563 

Unsafe Action(คน) Man 24.1 16.5 7.6 31.54% 
Unsafe Condition 
(สภาพแวดล้อม) 

Material 
Machine 
Method 

9 0.5 8.5 94.44% 

รวม 33.1 17 16.1 48.64 
 
จากตารางที่ 5 ผลการศกึษาพบว่า สาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตทุี่แท้จริง ดงันี ้

1.การเกิดอุบตัิเหต ุส่วนใหญ่เป็น Unsafe Act(คน) มีจ านวน 241 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 72.81 ปี พ.ศ.2563 
เฉล่ียต่อเดือน 24.1 ครัง้ ปี พ.ศ.2564 อบุตัิเหตลุดลง 16.5 ครัง้ต่อเดือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้คิดเป็น 31.54% 

2.Unsafe Condition(สภาพแวดล้อม) มีจ านวน 90 ครัง้ คิดเป็น 27.19 พ.ศ.2563 เฉล่ียต่อเดือน 9 ครัง้ ปี 
พ.ศ.2564 อบุตัิเหตลุดลง 0.5 ครัง้ต่อเดือน ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้คิดเป็น 94.44% 

3.ข้อมูลเก่ียวกับระดบัความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 3 ระดับ ของราคาค่าความเสียหายที่เกิดขึน้การ
เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเป็น ระดับ A ความรุนแรงมาก มีราคาจ านวนเงิน 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
40.22 รองลงมา ระดบั C ความรุนแรงเล็กน้อย มีราคาเงิน 918,184 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.93 และน้อยที่สดุ คือ 
ระดบั B มีราคาจ านวน 568,000บาท คิดเป็นร้อยละ 22.85 

4.ข้อมลูเก่ียวกับราคาค่าความเสียหายที่เกิดขึน้กับราคาทุนประกันความเสียค่าเบีย้ประกันภยัรถโดยสาร
สาธารณะ จ านวนเงิน 6,898,713 บาท มีจ านวนรถทัง้หมดจ านวน 388 คนั ตกเฉล่ียราคาค่าประกันต่อคนั 17,780 
บาท ต้นทุนประกันความเสียหายที่เกิดจากอุบตัิเหตุขึน้จริง(2,986,184 / จ านวนรถ 388 คนั) ต่อคนั 7,696.35 บาท   
ค่า Operation+Profit (1.45) ที่เกิดขึน้ 11,159 บาท ต่อคนัรวม 4,329,692 บาท ผลต่างต่อคนั 6,621 บาท ผลต่าง
รวมต่อคนั จ านวนทัง้หมด 388x6,621 = 2,568,948.- ความเสียหายที่เกิดขึน้การเกิดอบุตัิเหตขุองเขตการเดินรถที่ 2 
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จ านวนเงิน 4,329,692 บาท คิดเป็น ร้อยละ(%) เท่ากบั 62.76 ของ ราคาค่าเบีย้ประกนัภยัของเขตการเดินรถที่ 2 ท่ีมี
จ านวนเงิน 6,898,713 บาท คิดเป็น ร้อยละ(%) เท่ากับ 100.00 จะเห็นได้ว่าจ านวนการเกิดอุบตัิเหตุของรถโดยสาร
สาธารณะ ลดลงในปี พ.ศ.2564 (จากการเก็บข้อมลูการวิจยัในครัง้นี ้ ปี พ.ศ.2563 จ านวนอุบตัิเหตุเกิดขึน้ 33 ครัง้
ต่อเดือน และปี พ.ศ.2564 จ านวนอุบัติเหตุลดลงเหลือ 17  ครัง้ต่อเดือนฝ่ายผิด) อาจมีผลมาจากภาวะวิกฤต
โรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา โรคโควิด19 ส่งผลให้มีการใช้บริการของผู้โดยสารลดลงจ านวนมาก  
ข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บข้อมลูวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ ใช้หลักการเหตุและผล ทฤษฎีก้างปลา ท าให้เห็นชดัเจนว่า 
สาเหตสุ าคญัที่แท้ว่าการเกิดอบุตัิเหตแุบ่งออก 2 กรณี คืออะไร 

1.สาเหตุจากการปฏิบตัิงานที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe Action) เป็นการกระท าที่ไม่ปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน
(คน)ในขณะท างาน ซึง่อาจจะก่อให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ คือ “ความประมาท” ที่เกิดจาก  Man คน พนกังานขบัรถโดยสาร
สาธารณะจึงควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 -2 ครัง้ต่อปีควร
จัดการทดสอบอบรมให้เร่ืองของความรู้ความเข้าเก่ียวกับกฎจราจรทางบก พระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
ทดสอบด้านจิตวิทยา การควบคมุอารมณ์ของพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะที่ในสภาวะความตงึเครียดกรณีรถติด
นานๆบนท้องถนน เป็นต้น 

2.สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Condition) คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของ
ผู้ปฏิบตัิงานขณะท างาน(รถ) ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตไุด้ คือ “การขาดคู่มือเส้นทางการเดินรถแต่ละ
สาย” ที่เกิดจาก Material จึงควรมีคู่มือเส้นทางการเดนิรถแต่ละเส้นทาง ทกุเส้นทาง รายละเอียดต่างๆ บอกจดุเส่ียงที่
อนัอาจจะเกิดอบุตัิเหต ุท่ีควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพื่อลดการเกิดป้องกันการเกิดอบุตัิเหต ุ

3.ราคาทุนประกัน(Cost ต้นทุน) ในปีถัดไป ควรมีการน าข้อมลูที่ได้จากการท างานวิจยัและผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา โรคโควิด19 ส่งผลให้มีการใช้บริการของผู้ โดยสารลดลงจ านวนมาก จึง
ต้องมีการปรับเปล่ียนอตัราก าลงัการเดินรถออกให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรับลดลง
ให้เหมาะสมจากปกติ  100% ลดก าลงัเดินรถ เหลือเพียง 70% ไปพิจารณาต่อลองในการท าประกันภยัให้มีราคาที่
ลดลงจากเดิมการวิเคราะห์ค่าเบีย้ประกันในปีถัดไป ราคาค่าเบีย้ของปี พ.ศ.2563 ราคา 6.9 ล้านบาท  หกั (ความ
เสียหายที่เกิดข้ึน 2,986,184 บาท ค่า Operation+Profit (1.45) ที่เกิดข้ึน 11,159 บาท ต่อคันรวม 388 คัน 
4,329,692 บาท โดยประมาณ) ราคา 4.3 ล้านบาท = 2.6 ล้านบาท ค่าเบีย้ประกนัในปีถัดไป(ปี พ.ศ.2564) ราคาที่
ควรจะต ่ากว่า ปี พ.ศ.2563 น าข้อมลูการวิจยันีไ้ปเจรจาต่อลองกบับริษัทประกนัภยัเพื่อจ่ายราคาประกนัภยัราคา 4.3 
ล้านบาท ของเขตการเดินรถที่ 2 ของราคาประกนัภยัในปีถดัไป  

 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

740 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมขนส่งทางบก. (2563). ข่าวสารกรมขนส่งทางบก. วนัท่ีค้นหาข้อมลู 10 พฤศจิกายน 2563,เข้าถึงข้อมลูได้จาก 

http://www.dlt.go.th 
จเรย์ พลูผล. (2558). การศึกษาความปลอดภยัในการให้บริการรถตูโ้ดยสารระหว่างเมืองในภาคใต.้ วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต,สาขาวิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
วนัชยั บวักิตติ. (2550). ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
วีรยา อทุยารัตน์. (2556). การวิเคราะห์ความปลอดภยัรถตูโ้ดยสารสาธารณะ, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยับรูพา 
สมาคมส่งเสริมความปลอดภยั. (2563). ความหมายของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั. วนัที่ค้นหาข้อมลู 1 

พฤศจิกายน 2563,เข้าถงึข้อมลูได้จาก www.shawpat.or.th 



 
 
 

741 
 

                         การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  
                                                                                      เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1    

 

การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงนิสด 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

Developing strategies for managing cashless fare payment systems 
of the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) 

 
วิชาญ  เทวาพทิักษ์1*  วรินทร์ วงษ์มณี2 
บณัฑิตวิทยาลยั สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2 
*Corresponding author: E-mail: wichan2513@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

บทความนีน้ าเสนอการพฒันากลยุทธ์ในการบริหารจดัการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อศึกษาปัญหา-อปุสรรคของการใช้ระบบและสร้างกลยทุธ์ ส าหรับการบริหาร
จดัการ ให้ผู้ ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมาใช้บริการเพิ่มมากขึน้ ส่งผลต่อต้นทุนค่าบริหารจดัการตัว๋ม้วนลดลง 
โดยศึกษาตามกรอบแนวคิด 3 ขัน้ตอน ดงันี ้(1)เก็บรวบรวมข้อมลูทุติยภูมิจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์
เชิงลึกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการใช้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2)วิเคราะห์ ปัญหา-อุปสรรค และ
น ามาวิเคราะห์  SWOT, Model Canvas, PESTEL,7P และTOWS Matrix เพื่อพฒันากลยทุธ์(3)สร้างกลยุทธ์ใน
การบริหารจดัการทกุระดบัเพื่อให้มีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้และลดต้นทนุในการบริหารจดัการตัว๋ม้วน  

ผลการศึกษาพบว่า  จากการวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค สอดคล้องกับผลประเมินจากข้อมูลทุติยภูมิ  
โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ผู้ใช้บริการและพนกังานผู้ปฏิบตัิ  มีความพึงพอใจกบัระบบ  อยู่ในเกณฑ์  น้อย-น้อยที่สดุ  ผู้
ศึกษาจึงได้น าผลดงักล่าวมาวิเคราะห์เพื่อพฒันากลยุทธ์  โดยได้กลยุทธ์  3 ระดบั (1) กลยุทธ์ระดบัองค์ กร คือ 
จดัท าแผนปรับปรุงและพฒันาอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบให้มีประสิทธิภาพ  (2) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ คือ จดัท า
แผนส่งเสริมการใช้งานและแผนประชาสัมพันธ์ (3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่  คือ จัดผลประโยน์ตอบแทนให้กับ
พนกังานผู้ เก่ียวข้องกบัระบบ  ซึง่ประโยชน์ที่  ขสมก. จะได้รับหลงัจากการด าเนินการการพฒันากลยทุธ์ดงักล่าว
โดยมีผู้ ใช้บริการระบบเพิ่ม 10%  ต้นทุนในการบริหารจัดการตั๋วม้วนลดลง 5 ล้านบาท/ปี และลดต้นทุนด้าน
พนกังานเก็บค่าโดยสารลดลง  24 ล้านบาท/ปี ทัง้นีค้าดว่าจะมีต้นทนุการจดัการลดลงรวม 29 ล้านบาท/ปี  

 
ค าส าคัญ:  การช าระคา่โดยสารแบบไร้เงินสด;  การบริหารจดัการตัว๋ม้วน 
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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 
 

บทน า 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค สงักดั
กระทรวงคมนาคม  มีภารกิจรับผิดชอบให้บริการรถโดยสารประจ าทางรับ–ส่งผู้ โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  การด าเนินกิจการท่ีผ่านมา 44 ปี ประสบปัญหาการขาดทนุสะสมกว่า 120,000 ล้านบาท  และมี
แนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึน้ทุกปีๆละประมาณ 7,000 ล้านบาท  จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  โดยการจดัท าแผนฟืน้ฟูกิจการ  ขสมก. ที่มีประเด็นส าคญัอยู่ 3 ประเด็น คือ การลด
ค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ และ การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน   

ขสมก. จึงร่วมกบัธนาคารกรุงไทย  ท า  MOU  เพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในโครงการน าร่องการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ในสาย 510  (ธรรมศาสตร์ รังสิต –อนุเสาวรีชัยฯ)  ผ่าน
เคร่ือง EDC (Electronic Data Capture)  ได้แก่ บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. บัตรเดบิต 
และเครดิต แบบ Contactless ของทุกธนาคาร  QR Code  ของทุกธนาคาร  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  และ
ต่อมาเดือนตลุาคม 2562 ได้มีการขยายการด าเนินการช าระค่าโดยสารด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์  เพิ่มบตัรโดยสาร
ล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ รายเดือน /สปัดาห์ และบตัรโดยสารนกัเรียน นกัศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านเคร่ือง EDC 
กบัรถโดยสาร ทกุสาย ทกุคนั รวมประมาณ 3,000 คนั  
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ภาพที่ 1  บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการเตมิเงิน ส าหรับช าระคา่โดยสารแบบไร้เงินสด 
  
จากการด าเนินการที่ผ่านมาประมาณกว่า  1 ปี  พบปัญหาว่าผลการตอบรับการใช้งานของประชาชน

ผู้ใช้บริการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านบตัรต่าง ๆ  ดงักล่าว  มีปริมาณน้อยมาก เฉล่ีย 10.65%  เมื่อเทียบ
กับผู้ ใช้บริการที่ยังช าระด้วยเงินสด  89.35%  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่น าระบบช าระค่า
โดยสารแบบไร้เงินสดมาให้บริการ  รวมทัง้อาจส่งผลกับการเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์
เหมือนกัน  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจยัเบือ้งต้นพบว่าผู้ ใช้บริการและพนกังานประจ ารถที่เป็นผู้ ให้บริการที่ไม่ให้
ความสนใจระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด  อาจเกิดจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจ ที่จะใช้
บริการการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์   รวมถึงพนักงานประจ ารถ ขสมก. ไม่ให้
ความส าคญักบัระบบนีเ้ท่าที่ควร  จนท าให้ผู้ใช้บริการไม่เข้าใจระบบและไม่รู้ว่าการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ช าระคา่
โดยสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ง่าย เพียงใด หรืออีกกรณีอาจไม่ได้รับความสะดวกในเร่ืองของการเติมเงินข้าใน
บตัร เพราะขณะนีย้งัมีช่องทางการเติมเงินไม่มาก ซึ่งถ้าสามารถสร้างกลยุทธ์และรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ส าหรับ
ส่งเสริมการใช้บัตรช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ก็อาจจะท าให้ผู้ ใช้บริการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ความ
ร่วมมือหนัมาช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดมากขึน้ และสามารถส่งผลกบัการลดต้นทนุการบริหารจดัการด้านตัว๋
โดยสารได้ 

 ดังนัน้  การศึกษาการพฒันากลยุทธ์ในการบริหารจดัการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นัน้  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  และก าหนดสร้างกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานด้วยเคร่ืองมือ SWOT, Model Canvas, PESTEL,7Ps และTOWS Matrix  เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการซึ่งจะส่งผลท าให้มีผู้ ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ในอนาคต  นอกจากนัน้หากมีการใช้บริการระบบช าระค่า
โดยสารแบบไร้เงินสดมากขึน้จะส่งผลดีต่อกิจการ  ขสมก. ท าให้ต้นทนุการบริหารจดัการตัว๋ม้วนลดลง 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

744 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานการศึกษา 
 1.  ประชาชนผู้ใช้บริการ มีความหลากหลายในด้านอาชีพ การศกึษา ฐานะทางการเงิน 
 2.  พนกังานประจ ารถ ขสมก. ไม่มีแรงจงูใจในการให้ความร่วมมือกบัระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้
เงินสด 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดบนรถโดยสาร ขสมก. 
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ ปัญหาเพื่อ
น ามาก าหนดและสร้างกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนผู้ ใช้บริการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม มาใช้บริการการ
ช าระเงินแบบไร้เงินสด มากขึน้  โดยมีวิธีการวิจยั  ดงันี ้

1) ศกึษาข้อมลูและเก็บสถิติจากการช าระเงินกบัเคร่ือง EDC  กบั ช าระแบบเงินสด ของ 
ผู้ โดยสาร  พร้อมการเปรียบเทียบต้นทุนความคุ้มค่าของการปรับมาใช้ระบบการช าระเงินแบบไร้เงินสด กับการ
ช าระเงินสด (ตัว๋ม้วน)  และน าข้อมลูมาวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรคของการช าระเงินแบบไร้เงินสดเพื่อสร้างกลยทุธ์
การบริหารจดัการระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด 

2) วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา โดยใช้ทฤษฎีก้างปลา (Cause and Effect Diagram) โดย 
มี 4 ปัจจยั ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ระบบ/อปุกรณ์ พนกังานผู้ปฏิบตัิ และผู้บริหารระดบัสงู 

3) สอบถามหรือสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ผู้บริหารระดบัสงู  พนกังานผู้ปฏิบตัิ) โดยใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยัส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู ครัง้นี ้
คือ แบบสอบถาม โดยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยัในครัง้นี ้คือ กลุ่มผู้ใช้บริการ และพนกังานผู้ปฏิบตัิ 

INPUT PROCESS OUTPUT 

พฤติกรรมในการมีส่วนรวมกับ

การใช้บริการระบบการชำระเงิน

แบบไร้เงินสด ผา่นระบบการ

ชำระกับเครื่อง EDC  โดยจะเก็บ

ข้อมูลจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

ดังนี ้

1. ประชาชนผู้ใช้บริการ 

2. ผู้บริหารระดับสูง 

3. พนักงานผู้ปฏิบัต ิ

โดยแบบสอบถามหรือการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

วิเคราะหโ์ดยใช้แนวคิดทฤษฎ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  มี ก ล ย ุ ท ธ์  ใ น ก า ร

บริหารจัดการระบบการ

ชำระค่าโดยสารแบบไร้

เงินสด 

2. จำนวนผ ู ้ ใช ้บร ิการ

ชำระค่าโดยสารแบบไร้

เงินสดคาดว่าจะ เพิ่มขึ้น 

3 .  ต ้ นท ุ นค ่ าบร ิ ห า ร

จัดการตั๋วม้วนลดลง 

วิเคราะห์ปัญหา

ทฤษฎีก้างปลา 

วิเคราะห์ SWOT 

Analysis 
+ 

Business 
Model Canvas 

+ 

ก าหนดกลยทุธ์ 
TOWS Matrix 

 

PESTEL 

Analysis 

Marketing 

Mix : 7Ps 

แบบสอบถาม

/สมัภาษณ์ 

วิเคราะห์กลยทุธ์ (Strategic Analysis ) 
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จ านวนกลุ่มละ 100 คน  ซึ่งได้ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Yamane ก าหนดความคลาดเคล่ือน (e) 
เท่ากบั 10% 

4) การน าข้อมลูของจกา ข้อ 1 – 3  มาวิเคราะห์ สถานการณ์  SWOT Analysis ,Business  
Model Canvas และ PESTEL Analysis เพื่อจดัท า TOWS Matrix ส าหรับการก าหนดกลยทุธ์   
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดขององค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ศึกษาได้น าข้อมลูการใช้ระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดที่มีการใช้น้อย  เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ส าหรับการพฒันากลยุทธ์ดงักล่าว  ผู้ศึกษาขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ตาม
ขัน้ตอน  ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1  วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาในการท่ีผู้ โดยสารใช้บริการช าระเงินแบบไร้เงินสดน้อย   

1.ทฤษฎีก้างปลา  เกิดจากปัจจยัหลกัๆ  4  ปัจจยั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วิเคราะห์ปัจจยัปัญหาการใช้บริการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดน้อย โดยใช้ทฤษฎีก้างปลา 

ผู้ใช้บริการ 
ไม่มีความรู้และเข้าใจระบบ 

ระบบ/อุปกรณ์ 

ความเสถียรของสัญญาน 

ปัญหาจากการใช้เคร่ือง 

EDC  ผลประโยชน์ตอบแทน 
- ไม่ทราบว่ามรีะบบการใช้แบบนี้ 

- ระยะเวลาการทำงาน เพราะใช้   
  พลังงานแบตเตอรี ่

- คิดว่าเพิ่มภาระให้กับการทำงาน 

- ไม่มั่นใจในผลประโยชน์ตอบแทน 

นโยบายในการนำระบบไปปฏิบัติ 
- ไม่สนใจตอนอบรมการใช้ระบบ 

การสื่อสารถึงผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารบางท่านไม่ให้ความ 
ร่วมมือเท่าที่ควร 

ผู้บริหารระดับสูง พนักงานผู้ปฏิบัต ิ

ผู้โดยสารใช้

บริการ

ชำระค่า

โดยสาร

แบบไร้เงิน

สดน้อย 

- ไม่มั่นใจกับระบบ 
- ไม่สนใจที่จะใช้

- ไม่ดึงดูดใจ 

ความไม่สะดวกในการใช้บัตรฯ 
- ช่องทางการเติมเงินน้อย 

- ไม่ดีกว่าเดิม 

- ไม่ได้ใช้ประจำ ใช้เป็นบางครั้ง 

- ขัดข้องเมื่อผ่านจุดอับสัญญาน 

- เป็นเครื่องพกพาไมส่ะดวกกับผูป้ฏิบัติ 

- ผู้ปฏิบัตไิม่เข้าใจการใช้เครื่องทำ     
  ให้เครื่องเกิดปัญหา 

ไม่ให้ความร่วมมือกับการใช้

- ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการใช้ระบบ 

ผลตอบแทนจากการใช้ระบบ 

ไม่ช่วยแนะนำและชักชวนการใช ้
ระบบกับผู้ใช้บริการ 

- นโยบายการนำระบบมาใช้ของเขตการเดินรถ 
  ทั้ง 8 เขตไม่เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 

- ความไม่แน่นอน และความชัดเจน 
  ของนโยบายการใช้ระบบ  
   

- ไม่ชัดเจนและทั่วถึง 
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2.วิเคราะห์จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ผู้บริหารระดบัสงู  พนกังานผู้ปฏิบตัิ) 

2.1 ประเมินความพึงพอใจของ ผู้ ใช้บริการ กับระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด   ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

1) ประเด็นปัญหา – อปุสรรค ที่ส่งผลให้ผู้ โดยสารใช้บริการระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้ 
เงินสดน้อย เนื่องจากความพึงพอใจกบัการใช้ระบบ โดยภาพรวม อยู่ในระดบั น้อยที่สดุ ที่ค่าเฉล่ีย 1.78 

2) ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ที่ส่งผลให้ผู้ โดยสารใช้บริการระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดน้อย  
โดยภาพรวม อยู่ในระดบั น้อย ท่ีค่าเฉล่ีย 1.83 

2.2 ประเมินความพึงพอใจของ พนักงานผู้ปฏิบัติ กับระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

1) ประเด็นปัญหา – อปุสรรค ที่ผู้พนกังานปฏิบตัิไม่ให้ความร่วมมือกบัระบบช าระค่า 
โดยสารแบบไร้เงินสดส่งผลให้มีผู้ ใช้บริการระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดน้อย เนื่องจากความพึงพอใจกบั
การน าระบบมาใช้  โดยภาพรวม อยู่ในระดบั น้อย ท่ีค่าเฉล่ีย 2.05   

2) ปัจจยัด้านความพึงพอใจ ที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบตัิงานไม่ให้ความร่วมมือในการน าระบบช าระค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสดมาใช้บริการ  จนเป็นเหตุให้การใช้บริการระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดน้อย  โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบั น้อย ท่ีค่าเฉล่ีย 2.08 
 2.3  การสมัภาษณ์ผู้บริหารกบัการใช้ระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ขสมก. 
       สรุปบทสัมภาษณ์  ผู้บริหารรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ให้ข้อมูลว่าองค์การยังไม่ได้ด าเนินการ
ก าหนดนโยบายส าหรับการใช้ระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด  ขสมก. เป็นรูปธรรม เนื่องจากติดปัญหา
การน าระบบการช าระเงินสดมาใช้ไม่ชดัเจน  เพราะต้องให้สอดคล้องกบัแผนพืน้ฟกูิจการ ขสมก. 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการที่ผู้ โดยสารใช้บริการช าระเงินแบบไร้เงินสดน้อย  (ทฤษฎี
ก้างปลา) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด   ทัง้ผู้ใช้บริการและ
พนักงานผู้ปฏิบัติ  มีความสอดคล้องกันกับความไม่พึงพอใจในระบบ จึงจ าเป็นต้องน าผลมาวิเคราะห์ร่วมกับ
ทฤษฎีต่างๆ เพื่อสร้างกลยทุธ์เพื่อพฒันาการใช้ระบบดงักล่าว 
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ขัน้ตอนที่ 2  การวิเคราะห์  SWOT Analysis   Business Model Canvas และ PESTEL  
Analysis ของระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
1. ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

S-Strength (จดุแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
1. ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนเคร่ืองอ่านบัตร EDC และ
บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
2. บตัรใบเดียวสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.ได้ทุก
คนั ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สะดวกในการพกพา 
3. ระบบใช้งานเป็นแบบออนไลน์ สามารถหักช าระค่า
โดยสารได้ทนัที 
4. ช าระค่าบริการได้ปลอดภัย สะดวก โปร่งใส ไม่ต้อง
กลวัเงินสญูหาย 
5. ต้นทนุในการบริหารจดัการเร่ืองตัว๋มีประสิทธิภาพ 

1. เคร่ืองอ่านบตัรที่ใช้งานเป็นแบบพกพา ท าให้
ไม่สะดวกในการปฏิบตัิงาน 
2. พนักงานขาดความเ ข้าใจเ ก่ียวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง 
4. จดุจ าหน่ายบตัรไม่เพียงพอ 
5. โปรโมชัน่และผลตอบแทนไม่จูงใจในการบัตร 
ทัง้ผู้ขายและผู้ใช้บริการ 
6. ใช้งบประมาณสูง กรณีปรับมาใช้ระบบ E-
ticket 

O-Opportunity (โอกาส) T-Threat (อุปสรรค) 
1. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสังคมไร้เงินสด และ
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายการใช้ตัว๋ร่วมกบัระบขน
ส่งทกุประเภท 
2. โรคระบาดโควิค - 19 ส่งเสริมการใช้บัตรเพื่อลด
การสมัผสั 
3. เทคโนโลยีที่เก่ียวกับระบบการช าระเงินแบบไร้เงิน
สด เป็นโครงการที่องค์การบรรจุอยูในแผนพืน้ฟู
กิจการองค์การ ขสมก. 

1. ผู้ ใ ช้บริการไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 
2. กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย  
3. ความไม่ชัดเจนของนโยบาย กรณี ตั๋วร่วมของ
ระบบขนส่งของประเทศไทย 
4. จุดอับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในแต่ละพืน้ที่ อาทิ 
บริเวณใกล้สนามบิน กรมทหาร 
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2. ผลการวิเคราะห์ Business Model Canvas 
 
Key Partners 
- 
ธนาคารกรุงไทย 
- ธนาคารอื่นๆ 
กรณี เปล่ียนคู่ค้า 
- บริษัท เจ้าของ
สญัญา
อินเตอร์เน็ต 
- บริษัท อปุกรณ์
ส าหรับการช าระ
คาโดยสารแบบ
ไร้เงินสด 
 
 
 
 
 
 
 

Key Activities 
- ผู้ใช้บริการ ใช้ระบบ
ช าระคา่โดยสารเพิ่มขึน้ 
- ลดต้นทนุการใช้ตัว๋
ม้วน 

Value 
Proposition 
- ระบบช าระคา่
โดยสาร แบบไร้
เงินสด ขสมก. 
รองรับทกุระบบ
ขนส่ง 
- บตัร
อิเล็กทรอนิกส์  
ขสมก. ใช้ได้กบั
รถโดยสาร ขส
มก ทกุสาย ทกุ
คนั 
- การใช้ระบบ
ช าระคา่โดยสาร
แบบไร้เงินสด ขส
มก. สามารถลด
การสมัผสั เข้า
กบัสถานกาณ์
กบั โควิค - 19 

Customer 
Relationships 
- จดัโปรโมชัน่การขาย
และการใช้บตัร
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. 
- ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้บริการ เช่น 
การสร้าง Application 
การเพิม่ช่องทางการ
ขาย - เติมเงิน บตัรฯ 

Customer 
Segments 
- กลุ่ม
พนกังาน
ราชการ และ
เอกชน ที่มี
รายได้น้อยถงึ
ปานกลาง 
- กลุ่ม
นกัเรียน/ 
นกัศกึษา Key Resources 

- นโยบายและความ
ร่วมมือทีช่ดัเจนของ
ผู้บริหาร 
- พนกังานผู้ปฏิบตัิให้
ความร่วมมือ 
- อปุกรณ์ส าหรับการ
ช าระคา่โดยสารแบบไร้
เงินสด ทนัสมยั มี
คณุภาพ 

Channels 
- เว็บไซค์ และ Social 
Network ของ ขสมก. 
- ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
ต่างๆ บนรถโดยสาร ท่า
ปล่อยรถ และตามปา้ย
รถโดยสาร 
 
 

Cost Structure 
- ต้นทนุการจดัโปรโมชัน่ตา่งๆ 
- ต้นทนุการสร้าง Application ของ ขสมก. 
- ต้นทนุการพฒันาอปุกรณ์ และเคร่ืองช าระ
ค่า โดยสารแบบไร้เงินสด 
- ต้นทนุค่าใช้จ่าย ที่เป็นส่วนแบ่งจากค่า
โดยสาร ให้กบัพนกังานขบัรถและพนกังาน
เก็บคา่โดยสาร  

Revenue Streams 
- ผู้สนใจ โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ผ่านตวับตัร
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้สนใจ โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ผ่าน Application ของ 
ขสมก.  
- ผู้สนใจเข้ามาร่วมลงทนุกบัระบบช าระคา่โดยสารแบบไร้เงิน
สด ขสมก. เพราะต้องการข้อมลูผู้ใช้บริการ ที่อยูใ่นระบบ 
- ผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้มีรายได้จากค่าโดยสารเพิ่มขึน้ 
- พนกังานเก็บค่าโดยสารลดลง ขสมก มีรายได้เพิ่ม 
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3. ผลการวิเคราะห์ PESTEL Analysis  
 

ปัจจยั ผลกระทบ 
Political (P) ปัจจยัด้าน
การเมือง 

ความไม่ชดัเจนของนโยบายภาครัฐในการน ามาปฏิบตัิเร่ืองตัว๋ร่วม 

Economic (E) ปัจจยัด้านการ
เศรษฐกิจ 

ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นผู้มีรายได้น้อย จึงไม่อยากน าเงินมาไว้ที่บตัร
อิเล็กทรอนิกส์ 

Social (S) ปัจจยัด้านสงัคม ทศันคิติ และวฒันธรรม ยงัไม่ไว้ใจระบบการช าระเงินคา่โดยสารแบบไร้
เงินสด 

Technology (T) ปัจจยัด้าน
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยียงัไม่สมบรูณ์เทา่ที่ควร บางพืน้ท่ีเคร่ือง EDC ไม่สามารถใช้ได้ 
เนื่องจากเป็นจดุอบัสญัญาน 

Environment (E) ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณพืน้ท่ีใกล้สนามบิน  ใต้สะพานข้ามแยกต่างๆ หรือเขตก่อสร้างตกึ
สงูๆ เป็นปัจจยัท าให้การรับสญัญานไม่เสถียร 

Legal (L) ปัจจยัด้านกฎหมาย กฎหมายเร่ืองการประกอบธุรกจิ เนื่องจาก ขสมก. ด าเนินธุรกิจด้านการ
ขนส่ง ไม่ใช่ด้านพานชิย์ ท าให้มีข้อจ ากดัในเร่ืองการเติมเงินเข้าบตัร
อิเล็กทรอนิกส์  

       
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในส่วนส าคัญส าหรับการน าไปพัฒนากลยุทธ์ คือ เคร่ืองอ่าน

บัตร EDC และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.กรุงไทย และบัตรดังกล่าวสามารถใช้ได้กับรถ
โดยสาร ขสมก.ทุกสายทุกคัน ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ถือเป็น
โอกาสที่ดีส าหรับการพัฒนากลยุทธ์  พร้อมกับการวิเคราะห์  Business Model Canvas ที่เป็นปัจจัยในการ
ออกแบบกลยทุธ์ ซึง่กิจกรรมหลกั คือการเพิ่มปริมาณผู้ใช้ให้มากขึน้ โดยการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ใช้บริการให้
มีความพึงพอใจกับระบบ และวิเคราะห์ PESTEL Analysis ปัจจยัภายนอกที่มีผลกระทบกับการพฒันาระบบ ที่
หลักๆ คือ เทคโนโลยีของเคร่ือง EDC ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรและสภาพแวดล้อมของพืน้ที่ที่ส่งผลกระทบกับ
ความไม่เสถียรของสัญญาน ดังนัน้ จึงน าผลวิเคราะห์ SWOT , Business Model Canvas และ PESTEL   
ดงักล่าว มาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วย TOWS MATRIX เพื่อก าหนดกลยทุธ์  

 
ขัน้ตอนที่ 3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย TOWS MATRIX  จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis  Business 
Model Canvas และ PESTEL Analysis ของระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) จึงน าผลมาก าหนดกลยทุธ์ด้วย TOWS MATRIX  ดงันี ้ 
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ประเภทกลยทุธ์ กลยทุธ์ TOWS MATRIX 
กลยทุธ์เชงิรุก  
(SO Strategy) 

S1+O1 ขสมก. ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทยร่วมพัฒนาระบบเคร่ืองอ่านบัตร EDC ให้
สามารถติดตัง้ประจ าบนรถโดยสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังาน
ประจ ารถ พร้อมรองรับการใช้ตัว๋ร่วมกบัระบขนส่งทกุประเภท 
S2+O2 จดัท าแผนการส่งเสริมการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ ของ ขสมก. ท่ีปัจจุบนัใช้ได้กบั
รถโดยสาร ขสมก. ทกุคนั เพื่อจงูใจให้ผู้ใช้บริการหนัมาใช้ระบบการช าระค่าโดยสารแบบ
ไร้เงินสด ส่งผลให้ต้นทนุบริหารจดัการด้านเงินสดลดลง 

กลยทุธ์เชงิ
ป้องกนั (ST 
Strategy) 

S3+T5 พฒันาปรับปรุงและเพิ่มอปุกรณ์รับสญัญาน เพื่อเพิ่มความเสถียรของสญัญาณ 
โดยเฉพราะสถานท่ีที่เป็นจดุอบัสญัญาณ 

กลยทุธ์เชงิแก้ไข 
(WO Strategy) 

W2+O3 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ ให้ทันสมัย น่าสนใจ ในเร่ืองระบบการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ กับรถโดยสาร ขสมก. พร้อมช่องทางการเติมเงินเข้าบัตร ให้ทั่วถึงและ
มากขึน้ โดยอาจใช้สถานการณ์ปัจจุบัน กรณี การระบาดของเชือ้ โควิค – 19 ที่ควร
หลีกเล่ียงการช าระด้วยเงินสด ด้วยการสมัผสั 

กลยทุธ์เชงิรับ  
(WT Strategy) 

W3+T2 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ที่เ ก่ียวข้องและ
สอดคล้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการในเร่ืองการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมให้กับ
ผู้ ใช้บริการ และการให้ผลตอบแทนกับพนักงานผู้ขายบัตร ส าหรับเป็นแรงจูงใจในการ
เลือกมาใช้บริการระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด 

 
ขัน้ตอนที่ 4  การวิเคราะห์กลยทุธ์ ( Strategic Analysis ) 
  ข้อมลูการวิเคราะห์  SWOT Analysis ,Business Model Canvas, PESTEL Analysis TOWS 
MATRIX  และใช้หลกั Marketing Mix : 7Ps  ที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษาวิจยัจึงได้น ามาพฒันามาและสร้างกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
โดยก าหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation)  ได้ดงันี ้
 
ประเภท กลยุทธ์ที่ใช้ ระดับกลยุทธ์ 
กลยทุธ์
เชิงรุก 

1. ขสมก.ร่วมกับธนาคารกรุงไทย (หรือธนาคารอื่นๆ) พัฒนาอุปกรณ์
ส าหรับช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ทดแทน เคร่ืองช าระเงิน EDC แบบ
พกพา  เช่น 
  1.1  ปรับขนาดเคร่ือง EDC แบบพกพา ให้มีขนาดเล็กลง ส าหรับให้
พนกังานผู้ปฏิบตัิได้พกพาสะดวก ไม่สร้างความล าบากในการใช้งาน (กล
ยทุธ์นีมุ้่งเน้นไปท่ีพนกังานผู้ปฏิบตัิ) 
  1.2  ปรับรูปแบบเคร่ือง EDC แบบพกพา ให้เป็นแบบติดตัง้บนตัวรถ 
(ติดตัง้บริเวณทางขึน้ - และทางลงของรถโดยสาร) สอดคล้องกบัระบบ  E-

ระดบัองคก์ร+
หน้าที่ 
 
ระดบัหน้าที ่

 
 
ระดบัองคก์ร+

หน้าที่ 
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ประเภท กลยุทธ์ที่ใช้ ระดับกลยุทธ์ 
Ticket   สอดคล้องกับแผนพืน้ฟูกิจการ  ขสมก.  ที่ก าหนดตาม  TOR   รถ
โดยสารใหม่ต้องติดตัง้ระบบ   E-Ticket  มาพร้อมตวัรถโดยสาร เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน ทัง้เร่ืองความเสถียรของสญัญาณ  พลงังานในการใช้
งาน  
1.3 สร้าง Application ของหน่วยงาน ให้ผู้ ใช้บริการดาวโหลดติดตัง้บน
สมารท์โฟน ส าหรับช าระค่าโดยสาร และเติมเงินเข้าระบบ  โดยวิธีช าระค่า
โดยสารผ่าน Application ในรูปแบบ QR Code   ซึ่ง   QR Code  ที่ ไ ว้
ส าหรับช าระค่าโดยสารดังกล่าว จะติดไว้ภายในรถโดยสาร ขสมก.  เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และทนัสมยั   
2. จัดท าแผนส่งเสริมการใช้งานกับระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด 
เพื่อน าไปใช้ด าเนินการ 
   2.1  ด้านผู้ใช้บริการจดัโปรโมชัน่บตัรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. เช่น 
       กรณี ซือ้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ใหม่ (ราคาเดียว)ราคาบัตร 50 
บาท  จ่ายเงินเพียง 40 บาท 
       กรณี  เติมเงินในบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. รับส่วนลด 
       เติมเงิน 900 บาท  จ านวนเงินเข้าบตัร  1,000 บาท 
       เติมเงิน 450 บาท  จ านวนเงินเข้าบตัร    500 บาท 
       เติมเงิน   90 บาท  จ านวนเงินเข้าบตัร    100 บาท 
   2.2  ด้านพนกังานผู้ปฏิบตัิจดัผลประโยน์ตอบแทนให้กับพนกังานผู้ขาย
บัตร และพนักงานที่มียอดผู้ ใช้บริการการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด
จ านวนมาก โดยให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์การขายบัตรและจ านวน
ผู้ใช้บริการระบบ 
 

 
 
 
 
ระดบัองคก์ร+
หน้าที่ 
 
 
 
ระดบัธุรกิจ+
หน้าที่ 
 
ระดบัธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัหน้าที ่
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ภาพที่ 3  ขัน้ตอนการใช้งานของ Application ของหนว่ยงาน ส าหรับช าระคา่โดยสารแบบไร้เงินสด 
 

ประเภท กลยุทธ์ที่ใช้ ระดับกลยุทธ์ 
กลยทุธ์เชงิ
ป้องกนั 

ให้ ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอื่นๆ กรณีเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบระบบ 
) จดัท าแผนพฒันาปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์รับสญัญาน เพื่อเพิ่มความ
เสถียรของสัญญาณ  โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณกับผู้
ให้บริการสญัญาณหรือกรณีสญัญาณไม่ดีขึน้อาจเปล่ียนเจ้าผู้ให้บริการ
สญัญาณ  โดยคดัเลือกผู้ให้บริการท่ีมีสญัญาณดีที่สดุ 

ระดบัองคก์ร 
 
 

กลยทุธ์เชงิ
แก้ไข 

จดัท าแผนประชาสมัพนัธ์ ให้ทนัสมยั น่าสนใจ ในเร่ืองระบบการช าระคา่
โดยสารแบบไร้เงินสด โดยการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ กับรถโดยสาร ขส
มก. พร้อมช่องทางการเติมเงินเข้าบตัร ให้ทัว่ถึงและมากขึน้  โดยอาจใช้
สถานการณ์ปัจจุบัน กรณี การระบาดของเชือ้ โควิค – 19  ที่ควร
หลีกเล่ียงการช าระด้วยเงินสด ด้วยการสมัผสั      

ระดบัองคก์ร+
ธุรกิจ 

 

Application 
BMTA 

ผู้ใช้บริการสแกน 
จ่ายช าระค่าโดยสาร  

ผ่าน QR Code   
QR Code ช าระค่าโดยสาร ตดิไว้ภายในรถ

โดยสาร ขสมก.   

ผู้โดยสารเลือกประเภท รถโดยสาร ขสมก. และกดช าระค่าโดยสารตาม

ระยะทาง 
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ประเภท กลยุทธ์ที่ใช้ ระดับกลยุทธ์ 
   1) การประชาสัมพันธ์เร่ืองระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด 
โดยการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ กบัรถโดยสาร ขสมก. โดยการลงทนุจดัท า
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
      - ภายในและภายนอกรถโดยสาร ขสมก. และบริเวณป้ายรถโดยสาร 
      - ส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น  เว็ปไซค์  เฟสบุค  วารสารของ ขสมก. 
(วารสารล้อหมนุ) 
   2) การเพิ่มช่องทางการเติมเงินในบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.โดยการ
ติดตัง้จุดเติมเงินในป้ายโดยสารที่ส าคญั  และประสานความร่วมมือกบั
ผู้ประกอบธุรกิจการเติมเงิน เช่น ตู้เติมเงินบญุเติม  เคาเตอร์เซเวนอีเลฟ
เว่น 

กลยทุธ์เชงิ
รับ 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องและ
สอดคล้องกบัการน าระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด  กรณี  
     1) การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมให้กบัผู้ใช้บริการ      
     2) การให้ผลตอบแทนกบัพนกังานผู้ขายบตัร  
     3) การท า Application  ของ ขสมก.ส าหรับช าระค่าโดยสารผ่านบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

ระดบัองคก์ร + 
ธุรกิจ + หน้าที ่

 
 

 
ประโยชน์ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะได้รับหลังจากการด าเนินการการพัฒนากลยุทธ์ในการ

บริหารจดัการระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แล้ว  
1. การบริหารจดัการด้านตัว๋ม้าน  จะสามารถลดต้นทนุของหน่วยงานได้  ตามตาราง 

เปรียบเทียบการใช้ตัว๋ม้วนในปีงบประมาณ 2563  
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการลดต้นทนุการใช้ตัว๋ม้วนใน  1  เขตการเดินรถ 

ปีงบประมาณ 2563 
จ านวนตัว๋ทีใ่ช้/ปี/เขตการเดินรถ  

(ใบละ 0.185) 
32,678,101- 

% การช าระเงินผ่านเคร่ือง (EDC) สามารถลดต้นทนุตัว๋ได้เป็นจ านวน (บาท)  

10 % 
(3,267,810.10) 

15 % 
(4,901,715.15) 

20 % 
(6,535,620.20) 

25 % 
(8,169,525.25) 

6,045,448.68- 604,544.86.- 906,817.30.- 1,209,089.73.- 1,511,362.17.- 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการลดต้นทนุการใช้ตัว๋ม้วนรวม 8 เขตการเดินรถ 
ปีงบประมาณ 2563 
จ านวนตัว๋ทีใ่ช้/ปี  
(ใบละ 0.185) 
261,424,808.- 

% การช าระเงินผ่านเคร่ือง (EDC) สามารถลดต้นทนุตัว๋ได้เป็นจ านวน (บาท)  

10 % 
(26,142,480.80) 

15 % 
(39,213,712.20) 

20 % 
(52,284,961.60) 

25 % 
(65,356,202) 

48,363,589.48.- 4,836,358.95.- 7,254,536,757.- 9,672,717.90.- 12,090,897.40.- 
หมายเหต ุ ต้นทนุตัว๋ที่ใช้ต่อใบๆละ 0.185 บาท 

 
2. การบริหารจดัการด้านบคุลากร (พนกังานเก็บค่าโดยสาร) ซึง่ปัจจบุนัมีจ านวนประมาณ  

6,000  คน เฉล่ียเงินเดือนต่อคนประมาณ 20,000 บาท จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนได้ กรณี พนกังาน
เก็บค่าโดยสารเกษียณอายุ  หน่วยงานจะไม่รับพนักงานเก็บค่าโดยสารใหม่ทดแทน  ซึ่งเป็นการลดต้นทุนด้าน
พนกังาน 
 
ตารางที่ 3   ต้นทนุเงินเดือนพนกังานเก็บค่าโดยสารใหม่ ล่วงหน้า 3 ปี 

  
จากตารางพบว่า กรณี ขสมก. ใช้ระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดในรูปแบบ E-Ticket หรือ   

Application จะไม่มีพนกังานเก็บค่าโดยสารปฏิบตัิหน้าที่บนรถ จึงไม่จ าเป็นต้องรับพนกังานดงักล่าวใหม่ และใน
แต่ละปี จะมีพนกังานเก็บค่าโดยสารเกษียณอาย ุเฉล่ียประมาณ 200 คนต่อปี ท าให้ ขสมก. สามารถลดต้นทนุ
ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนได้ปีละประมาณ 24 ล้านบาท  ซึ่งถ้าค านวณล่วงหน้าไปอีกประมาณ 3 ปี ขสมก.จะ
สามารถลดต้นทนุค่าใช้จ่ายกบับคุลากร (พนกังานเก็บค่าโดยสาร) ได้จ านวนประมาณ 73 ล้านบาท 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis กับ PESTEL Analysis จากข้อมลูปัญหา - อุปสรรค และปัจจยั
ความพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้องที่ใช้ระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด  และน ามาก าหนดกลยทุธ์ ในรูปแบบ 
TOWS Matrix กบั Marketing Mix : 7Ps  จึงได้กลยทุธ์ในการพฒันาการบริหารจดัการระบบการช าระค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  เป็นระดบักลยทุธ์ ดงันี ้
  
 
 

พนกังานเก็บคา่
โดยสารเกษียณอายุ

เฉล่ียปีละ 

พนกังานเก็บคา่โดยสารใหม่ 

ทดแทน เงินเดือน/
คน 

เงินเดือน/
คน/ปี 

รวมเงินต้นทนุเงินเดอืน 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 

200 200 10,150.- 121,800.- 24,360,000 48,720,000 73,080,000 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

755 
 

1. กลยทุธ์ระดบัองค์กร  
    1.1 จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์รับสัญญาน เพื่อเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ  
โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณ กับ ผู้ ให้บริการสัญญาณหรือกรณีสัญญาณไม่ดีขึน้อาจเปล่ียนเจ้าผู้
ให้บริการสญัญาณ  โดยคดัเลือกผู้ให้บริการท่ีมีสญัญาณดีที่สดุ 
    1.2  พฒันาอุปกรณ์ส าหรับช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ทดแทน เคร่ืองช าระเงิน EDC แบบพกพา 
ให้มีความสะดวก เหมาะกบัการใช้งานบนรถโดยสาร ขสมก. 
 2. กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
      2.1 จดัท าแผนส่งเสริมการใช้งานกบัระบบช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด โดยการ 
จดัโปรโมชัน่บตัรเล็ดทรอนิกส์ ขสมก. 
     2.2 จดัท าแผนประชาสมัพนัธ์ ให้ทนัสมยั น่าสนใจ ในเร่ืองระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด 
โดยการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ กบัรถโดยสาร ขสมก. พร้อมช่องทางการเติมเงินเข้าบตัร ให้ทัว่ถึง 
 3. กลยทุธ์ระดบัหน้าที่ 
     3.1 จดัผลประโยน์ตอบแทนให้กับพนกังานผู้ขายบตัร และพนักงานที่มียอดผู้ ใช้บริการการช าระค่า
โดยสารแบบไร้เงินสดจ านวนมาก โดยให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์การขายบตัรและจ านวนผู้ ใช้บริการระบบ  
แบบขัน้บนัได  เช่น  ขายได้จ านวนมาก  ผลตอบแทนที่ได้รับจะได้มากเช่นกนั  เป็นต้น 
                3.2 จดัท าแผนการส่ือสารสร้างความเข้าใจกับพนกังานเข้าใจ กรณีน าระบบการช าระค่าโดยสารแบบ
ไร้เงินสดมาใช้ทดแทนตั๋วม้วน  ว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับต าแหน่งหน้าที่การงาน คือ พนักงานเก็บค่าโดยสาร  
เพราะหน่วยงานมีต าแหน่งรองรับไว้แล้วส าหรับทดแทนและเปล่ียนแปลง  เช่น ปรับต าแหน่งเป็นพนกังานขบัรถ   
ปรับเป็นพนกังานขายบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก และเติมเงินเข้าบตัร  เป็นต้น 

ผู้ศึกษามีเป้าหมายในการน ากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้นไปพัฒนาใช้บริหารจัดการระบบการช าระค่า
โดยสารแบบไร้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ ใช้บริการให้มากขึน้  ซึ่งจะ
ส่งผลให้สามารถลดต้นทนุของการใช้ตัว๋ม้วนและการบริหารจดัการด้านบคุลากร(พนกังานเก็บค่าโดยสาร) 
ข้อเสนอแนะ 

1. กลยทุธ์และกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้บตัรช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด  
บางอย่าง ไม่สามารถจะด าเนินการได้ทนัที เนื่องจากอาจจะมีปัญหากระทบกบัระเบียบ  ข้อบงัคบั หรือกฎหมาย
ของหน่วยงาน  
 2. การปรับเปล่ียนพัฒนาระบบการช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ที่จะน ามาใช้กับองค์การผู้บริหาร 
หรือผู้ เก่ียวข้อง ต้องค านึงถึง พนกังานผู้ปฏิบตัิ โดยเฉพาะพนกังานเก็บค่าโดยสารท่ีมีผลกระทบโดยตรง  จ าเป็น
การสร้างความเข้าใจในเร่ืองความมัน่คงของต าแหน่งงาน  มีแผนรองรับการเปล่ียนต าแหน่งที่ชดัเจน และเป็น
ธรรมกบัพนกังาน 
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กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตั๋วโครงการครอบครัวสุขสันต์ 
ไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก. ด้วยระบบจองตั๋วออนไลน์ 

The strategy to increase efficiency of ticket selling channel in happy family trip of 
visiting 9 temples project of Bangkok Mass Transit Authority by using online channel 
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บทคดัย่อ 

 บทความนีไ้ด้น าเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โครงการ
ครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักับ ขสมก. ด้วยระบบจองตัว๋ออนไลน์ โดยวิเคราะห์ปัญหา  SWOT  Analysis  
วิเคราะห์ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ปัญหาโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัด ขสมก. การ
รวบรวมข้อมลูสถิติรายได้มาวิเคราะห์ น าข้อมลูรายได้ผลการด าเนินงานในช่วงปี 2562 มาเปรียบเทียบกับในปี 
2563 เพื่อวิเคราะห์ผลต่างในการลดลงของรายได้ค่าบริการ การรวบรวมข้อมูลสถิติจ านวนผู้ ใช้บริการน ามา
วิเคราะห์ จ านวนผู้ ใช้บริการผลการด าเนินงานในช่วงปี 2562 มาเปรียบเทียบกับในปี 2563 รายได้ปี 2562 มี
รายได้ 15,847,677.00 ล้านบาท รายได้ปี 2563 • 4,274,504.00 ล้านบาท  ส่วนต่างที่ลดลง  11,573,173 ล้าน
บาท เพื่อวิเคราะห์ผลต่างในการลดลงของจ านวนผู้ ใช้บริการ พบว่าผู้ ใช้บริการมีจ านวนลดลง โดยมีปัจจัย
ภายนอกที่ส่งกระทบและมิอาจควบคมุได้ มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส โควิด 19 จากนัน้ได้
วิเคราะห์ปัญหาความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้โดยสารท่ีลดลงแล้ว  จะเห็นได้ว่าช่องทางการจ าหน่ายตัว๋
รูปแบบเดิมเส่ียงที่ผู้ โดยสารจะไม่ใช้บริการ หรือจ านวนผู้ใช้บริการลดลง  

 ดงันัน้กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โครงการครอบครัวสขุสันต์ไหว้พระ 9 วดักับ 
ขสมก. ด้วยระบบจองตั๋วออนไลน์ น าแพลตฟอร์มของ Google Form มาใช้ในการวิจัย ไม่มีค่าใช้จ่ายท าให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพลดค่าต้นทุนในการวางระบบจองตัว๋ออนไลน์ ประชาชน ผู้ ใช้บริการได้รับความ
สะดวก  เพิ่มทางเลือกในการเข้าใช้บริการมากยิ่งขึน้ ลดความเส่ียง ลดเวลาการเดินทางมาซือ้ตัว๋โดยสารที่  อู่
บางเขน และสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจากช าระค่าโดยสารล่วงหน้า 

 
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 
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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. 
 

บทน า 
 ด้วยในปัจจุบัน ขสมก.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของกระทรวงคมนาคม
ให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ ให้บริการประชาชนจดัเดินรถในเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล นอกจาก
การให้บริการด้านเดินรถโดยสารในเส้นทางปกติแล้ว ขสมก.จดัโครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดั กบั ขส
มก. ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้ท่องเที่ยวในจงัหวดักรุงเทพ ปริมณฑล 
และจังหวัดใกล้เคียง แบบไปเช้า -เย็นกลับ ให้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  โดย
ให้บริการจดัเดินรถโดยปรับอากาศ 35 ที่นัง่ และจดัเดินรถในเส้นทาง  สถานท่ีส าคญัเป็นท่ีศรัทธา เลื่อมใส และ
จุดส าคญัในจงัหวดันัน้ ซึ่งในปัจจุบนัให้บริการ 13 จงัหวดั เปิดจ าหน่ายตัว๋ตัง้แต่เวลา  05.30 – 08.00 น. โดย
ช่องทางการจ าหน่ายตั๋วเพียงช่องทางเดียวคือ ผู้ โดยสารเดินทางมาซือ้ตั๋วที่หน้างานอู่บางเขน เลือกเส้นทาง
จงัหวดัที่ต้องการไปช าระเงินกบัพนกังานจ าหน่ายตัว๋ แล้วขึน้รถภายในวนันัน้   

 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานพบว่าจ านวนผู้ โดยสารลดลงเกิดจากความไม่มัน่ใจ
ในการเดินทางเนื่องจากช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โดยสารมีเพียงช่องทางเดียว ผู้ โดยสารต้องเดินทางไปซือ้ตัว๋
โดยสารที่อู่บางเขนแล้วขึน้รถโดยสารเพื่อเดินทางในวันนัน้ ท าให้เกิดความเส่ียงที่ไม่ได้เดินทางในเส้นทางที่
เลือกหรือตัง้ใจไว้ เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางในจงัหวดันัน้ ๆ  มีจ านวนน้อยไม่สามารถออกให้บริการได้ 
ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ท าให้ต้องเปล่ียนเส้นทางหรืองดการเดินทาง  ท าให้ผู้ โดยสารเกิดความไม่มัน่ใจในการใช้
บริการ ส่งผลการวางแผนรถโดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ไม่สามารถจัดการได้ ปัจจัย
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สภาพอากาศที่ไม่เอือ้อ านวย และไม่มีช่องทางอื่นในการเข้าถึงการจองตั๋วโดยสาร ส่งผลกระทบกับรายได้
โครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดั กบั  ขสมก.ลดลง นอกจากนัน้แล้วพบว่าการการจดัการบริหารการเดนิ
รถประสบปัญหาด้านการบริหารจดัการ 

 จากเหตุผลดงักล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โครงการ
ครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัดกับ ขสมก. ด้วยระบบจองตั๋วออนไลน์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT  
Analysis และน าแพลตฟอร์ม Google From เข้ามาจัดการในระบบจองตั๋วออนไลน์ เพื่อน าผลวิจัยเสนอ
ผู้บริหารเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตัว๋ และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้ใช้บริการเข้าถงึ
มากขึน้ ช่วยให้ยอดการจ าหน่ายตัว๋เพิ่มมากขึน้ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึน้ 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
1.  เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายตัว๋และอ านวยความสะดวก โครงการไหว้พระ 9 วดั กบั ขสมก. 
2.  น านวตักรรมสร้างมลูค่าเพิ่ม Value ให้กบัองค์การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3.  สามารถน า Demand จ านวนผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์พฤติกรรมลกูค้าผู้ใช้บริการและยงัน ามาพฒันาต่อยอด

ในการให้บริการในอนาคต  
4.  เพื่อลดปัญหาความเส่ียงในการจดัการบริหารการเดินรถที่ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย  
งานวิจัยและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดระบบการจองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ (Computer Reservation Systems: CRSs) ระบบส ารอง
ที่นั่งของการบินไทย เดิมการบินไทยมีระบบส ารองที่นั่งของตนเอง คือระบบรอยัล (Royal System) โดยใน
ระยะแรก ผู้ โดยสารที่ต้องการส ารองที่นั่งต้องติดต่อโดยตรงกับการบินไทย ต่อมาได้มีการปรับเปล่ียนแผน
ทางการตลาดท าให้เกิดตัวแทนจ าหน่าย (Travel Agent) ขึน้ ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายตั๋วได้เข้ามามีบทบาทและมี
อ านาจในการตดัสินใจซือ้ที่นัง่ของสายการบินมากขึน้  
     ทัง้นีก้ารส ารองที่นั่งผ่านตัวแทนจ าหน่าย นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึน้ เพราะสมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (The International Air Transport Association : IATA)  และสายการบินต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยได้พยายามผลกัดนังานด้านส ารองที่นัง่ และออกบตัรโดยสารให้ด าเนินการโดยตวัแทนจ าหน่ายให้
มากขึน้   ระบบส ารองที่นัง่ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computerize Reservation System: CRS) เกิดจากกลุ่มสายการ
บินและกลุ่มร่วมกันพฒันา เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในด้านการจดัจ าหน่ายอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นการกระจายการ
ขายไปยังตัวแทนจ าหน่ายทั่วโลก ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันท าให้ CRS แต่ระบบเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการส ารองที่นัง่สายการบิน อาทิ การจองห้องพกัโรงแรม รถเช่า การจองที่นั่ง
รถไฟ ฯลฯ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า การส ารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ (Global Distribution System: GDS)  
ปัจจุบันทั่วโลกมีระบบส ารองที่นั่งผ่านคอมพิวเตอร์ (CRS) ที่ส าคัญดังนี  ้  Sabre เป็นระบบส ารองที่นั่งที่
สมบูรณ์ ออกแบบมาเพื่อการเดินทางขององค์กรใช้ประโยชน์จาก AI ช่วยให้การวางแผนการเดินทางของลกูค้า
และกลุ่มองค์กรให้มีความสะดวกและง่ายขึน้ ทัง้บริษัทฯตวัแทนสายการบิน ที่ให้บริการได้อย่างครอบคลมุและ
มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สะดวกและรวดเร็วในการออกตัว๋เคร่ืองบินให้กบัลกูค้า 
 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน การที่จะเกิดประสิทธิภาพการท างานนัน้ต้องมีองค์ประกอบ 
2 ส่วนหลกัคือ ผู้ที่ท างานกับโครงสร้างการท างาน ส าหรับในเร่ืองของคนท างานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบตัิตวั
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ในการท างานและการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ดงันัน้ คนท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะดงันี ้(สมพิศ สขุ
แสน, 2556) 1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดี  ที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า นั่นคือคนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการ ผู้ รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดงันัน้
ผู้ ให้บริการจะต้องสร้างวฒันธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  (One Stop Service) 2) ความถูกต้อง
แม่นย า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย าในกฎ ระเบียบ ข้อมูล  ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่
เลินเล่อจน ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 3) ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหา
ความรู้ในเร่ืองงานท่ีท าอยู่ตลอดเวลา คนท่ีมีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทัง้การเรียนรู้  ด้วย
ตนเอง องค์กร ผู้ อื่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถน าความรู้นัน้มาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ 4) 
ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสงู จะท างานผิดพลาด
น้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี  ้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สดุ เพราะคนเหล่านีจ้ะท าให้องค์กร
พัฒนาได้เร็ว  5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิด  ริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ
ให้บริการท่ีลดขัน้ตอน การประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้น  

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

 ผู้ศกึษาได้จดัท ากระบวนการวิจยั เพื่อก าหนดวางแผนแนวทางในการวจิยั เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
ตลอดจนการทดสอบเคร่ืองมือและสรุปผลการวิเคราะห์ ดงัภาพแบบแสดงแผนภมูิวิธีการศกึษาวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  แบบแสดงแผนภมูิ วิธีการศกึษา 
 
เคร่ืองมือวิจัย  

ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมอื Google Form  สร้างออกแบบข้อมลูเพื่อให้ผู้ โดยสารท าการกรอกข้อมลูรายละเอยีด
ได้สร้างแผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) โดยที่ในบทความนีจ้ะน าเสนอเพียงการสร้าง Google 
Form  ตามภาพประกอบ ดงันี ้

• ผู้โดยสารเพิ่มขึน้ด้วยช่อง
ทางการจ าหนา่ยตัว๋
ออนไลน์ 41% 

• แพลตฟอร์ม Google Form

• การทดสอบเคร่ืองมือAdmin
ระบบหลงับ้าน 

• SWOT Analysis

• วิเคราะห์ผงัก้างปลา 
(FishBoneDiagram)

• ปัญหาผู้โดยสารลดลง

• ช่องทางการจ าหนา่ยตัว๋

• ตอบสนองควาต้องการ ศึกษา
ปัญหา

การ
วิเคราะห์
ปัญหา

ผลการ
ศึกษาวิจัย

เคร่ืองมื
อวิจัย
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ภาพที่ 4 การสร้างข้อมลู Google Form  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  แผนผงัรูปภาพรถโดยสาร ระบเุลือกที่นัง่ 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 6 เพิ่มไฟล์อบัโหลดการช าระเงิน 
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การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย Admin  ระบบหลังบ้าน  
การดรูะบบจองตัว๋ออนไลน์จาก Admin  ระบบหลงับ้าน (Google Form) ข้อมลูในการบนัทึกการตอบ

กลับการจองที่สมบูรณ์ ของระบบจองตั๋วออนไลน์ Google Form ในแต่ละวันที่เดินทาง สามารถวิเคราะห์ใน
รูปแบบของ Excle และรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ เพื่อให้รู้จ านวนรถที่ให้บริการ , จ านวนผู้ โดยสารที่ใช้บริการ, 
รายได้ในการให้บริการ เก็บข้อมูลทางสถิติ ได้อย่างแม่นย าและสามารถดูได้แบบ Real Time  ดังรูป
ภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพที่ 7 Admin กราฟข้อมลูระบเุส้นทาง จ านวนผู้โดยสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 รูปไฟล์การช าระเงิน 
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ผลข้อมูลทางสถิติ  
1. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มปฏิบัติการเดินรถสามารถจัดการวางแผนการเดินรถให้สอดคล้องการใช้บริการไม่

ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในเส้นทาง   
2. ผู้บริหารได้ทราบผลการด าเนินงาน สามารถปรับปรุงและวางแผนการให้บริการในเส้นทางใหม่หรือเกิด

นโยบายในการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัองค์การ   
3. หน่วยงานการเงินและการบญัชีสามารถทราบยอดรายได้ล่วงหน้าจากช่องทางการจ าหน่ายตัว๋ออนไลน์ และ

ไม่ต้องน าเงินสดเข้าบญัชี 
เมื่อสร้าง Google Form  เสร็จน ามาวางในแอปพิเคชั่นลิงค์ QR Code และเมื่อได้ QR Code ติดประกาศ
ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ผ่านระบบจอแสดงผลบนรถโดยสาร ขสมก. ทกุคนั เพื่อส่ือสารให้ผู้ โดยสารสามารถจอง
ผ่านระบบ QR Code เพียงแค่สแกนจากนัน้เข้าระบบลิงค์ไปหน้า Google Form  ผู้ โดยสารสามารถท าการจอง
ตัว๋โดยสารโครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดั กบั ขสมก. ได้ทนัทีที่อยู่บนรถโดยสาร ขสมก. ดงันัน้ผู้ศกึษา
ได้ท าการสร้าง QR Code ระบบจองตั๋วออนไลน์ Google Form เข้ามาใช้จองในวนัที่ 12 สิงหาคม 2563 โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ใช้บริการสามารถจองตัว๋โดยสารผ่านการแสกน QR Code ล่วงหน้าและการจ าหน่ายตัว๋
โดยสารหน้างานอู่บางเขน ดงัภาพประกอบท่ี 9 เสร็จสมบรูณ์ 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 9 ระบบจองตัว๋ออนไลน์ QR Code 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 ระบบจองตัว๋โดยสารออนไลน์ด้วย Google Form แสดงให้เห็นจ านวนปริมาณผู้โดยสาร จองเข้ามาใน
ระบบ และสดัส่วนจ านวนผู้ โดยสารท่ีเดินทางมาซือ้ตัว๋ที่อู่บางเขน  ดงัภาพกราฟประกอบจ านวนผู้ โดยสารและ
รายได้ค่าโดยสาร 
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41%
59%

จ านวนผู้โดยสาร

จองด้วยระบบออนไลน์

เดินทางมาซือ้ตัว๋

56,363

89,600

รายได้ค่าโดยสาร

จองด้วยระบบออนไลน์

เดินทางมาซือ้ตัว๋

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงจ านวนผู้โดยสารในวนัท่ี 12 ส.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 กราฟแสดงรายได้ในวนัท่ี 12 ส.ค. 63 
 

1. จากกราฟจ านวนผู้โดยสาร และรายได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ โดยสารท่ีจองตัว๋ออนไลน์มากคิดเป็น          
      41%ได้รับความสนใจจากผู้โดยสาร เนื่องจากได้รับความสะดวกสบาย ระบบการจอง   
      Google Form   ท าให้ผู้ โดยสารได้เดินทางในเส้นทางที่ต้องการ  
2. รายได้ค่าโดยสารได้เพิ่มสภาพคล่องด้วยกระแสเงินสดที่ผู้ โดยสารช าระเข้ามาล่วงหน้าก่อนวนัเดินทาง คิด

เป็น 39%  
3. ขสมก. สามารถวางแผนการจดัการเดินรถในเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จ านวนรถโดยสารที่แน่นอน 

และจดัการหมายเลขรถโดยสาร พนกังานขบัรถ และพนกังานเก็บค่าโดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการ 

4. ท าให้มีผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มขึน้จากเข้าถึงช่องทางจองตัว๋ออนไลน์   
    

สรุปผลและเสนอแนะ 
1. เคร่ืองมือเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Google Form จึงเป็นกลยทุธ์เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โดยสาร โครงการ

ครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักบั ขสมก. 
2. ระบบจองตัว๋ออนไลน์ Google Form ลดความเส่ียงของผู้โดยสารท่ีเดินทางมาซือ้ตัว๋หน้างานได้มากถึง 77%  
3. ในการวิจัยครัง้นีผู้้ ใช้บริการโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัดกับ ขสมก.สร้างพึงพอใจให้กับ

ผู้ ใช้บริการได้เป็นอย่างดี จึงนบัได้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตัว๋โครงโครงการครอบครัว
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สขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักับ ขสมก. เป็นช่องทางทางเลือกใหม่ให้กับผู้ โดยสารผู้ ใช้บริการ ในเพจ Facebook
ไหว้พระอู่บางเขนมีการแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้

 1)  กลุ่มประชาชนผู้ ใช้บริการชื่นชอบ และชมเชย ในการท าระบบจองตัว๋ออนไลน์โครงการครอบครัว
สขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักบั ขสมก. ได้รับความสะดวกและได้ที่นัง่ เส้นทางที่ต้องการไปอย่างแน่นอน และไม่ท าให้
เสียเวลาในการตื่นเช้าเพื่อเดินทางไปซือ้ตัว๋โดยสารที่อู่บางเขน โดยการ ผู้ใช้บริการกดถกูใจเมื่อเจ้าหน้าที่โพสต์
การจองตัว๋โครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักบั ขสมก. ผ่านระบบ QR Code  คิดเป็น 88 % ของจ านวน
สมาชิกที่ติดตามเพจ Facebook ไหว้พระอู่บางเขน และมีข้อเสนอแนะอยากให้เลือกที่นั่งได้แบบสายการบิน
เพื่อให้ทราบว่าที่นัง่ได้ถกูจองไปแล้วหรือยงั 
 2)  กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการท่ีไม่เห็นด้วยกบัระบบจองตัว๋ออนไลน์โครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 
9 วดักบั ขสมก. ให้ความเห็นว่าควรใช้ระบบเดิมคือการซือ้ตัว๋ที่อู่บางเขนเหมือนเดิม ใครมาก่อนได้ขึน้ก่อน และ
มองว่าเป็นรูปวฒันธรรมดงัเดิมไม่ควรให้มีระบบการจองตัว๋ออนไลน์เกิดขึน้ คิดเป็น 12 % 
4. ผลการด าเนินงานในการจองตัว๋โดยสารออนไลน์โครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักับ ขสมก.ท าให้ผู้

อ านวยเขตการเดินรถที่ 1และผู้บริหาร หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน พึงพอใจในระบบการจองตั๋ว
โดยสารออนไลน์ ท าให้ ขสมก.มีจ านวนผู้ โดยสารเพิ่มขึน้ และมีกระแสเงินสดเข้ามาระบบหมนุเวียนเพื่อให้
เกิดสภาพคล่อง อีกทัง้ช่วยลดปัญหา และตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรพิจารณากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแก้ไข หรือขอยื่นปรับปรุงแก้ไข

กฤษฏีการการจดัตัง้องค์การ พ.ศ 2519 เพื่อประกอบธุรกจิเก่ียวเนือ่งกบัการขนส่ง 
2.  ในอนาคตผู้บริหารพลักดันและสนับสนุนให้เกิดบริษัทลูก เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เป็น

ตัวอย่างในการจัดตัง้บริษัทลูกเชื่อมโยงโครงข่าย เมื่อเกิดบริษัทลูก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  หรือ 
BMTA Travel ให้บริการโครงการไหว้พระ 9 วัด ขสมก. หรือผู้ ให้บริการรถโดยสารแบบท่องเที่ยว  จัดตัง้
บริษัทลูกในเครือ ขสมก. เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการขนส่งบุคคลให้บริการด้านท่องเที่ยวตาม
โครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักับ ขสมก. และใช้กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่าย
ตั๋วด้วยระบบออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ส่ือดิจิทัลขยายธุรกิจ น าระบบการจองตั๋วโดยสารที่ใช้  
Software (ซอฟต์แวร์) เป็นชุดค าสั่งหรือโปรแกรม (Program) ที่เขียนขึน้ส าหรับระบบการจองตั๋วโดยสาร
โดยเฉพาะ และบันทึกฐานข้อมลูลูค้าในการใช้บริการ สะสมแต้ม สมาชิก ส่วนลด ให้ลูกค้าติดตามสนใจ
มากขึน้ ทัง้ลูกค้ารายเก่า รายใหม่ ข้อมูลในการใช้บริการสามารถน ามาวิเคราะห์ พัฒนาเส้นทางหรือการ
ให้บริการท่ีดียิ่งขึน้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการท่ีได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 

3.  การสร้างจุดแลนมาค์ Landmark ในเส้นทางโครงการครอบครัวสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดักับ ขสมก. จดัหาจุด
แลนมาค์ Landmark  สถานท่ีท่องเที่ยวส าคญัของแต่ละจงัหวดั และมีจดุเช็คอิน Check-in ร้านกาแฟ Cafe 
ของฝากประจ าจังหวัด ส าหรับถ่ายภาย ร่วมกับร้านค้าอาหารอร่อยพืน้บ้านในท้องถิ่นนัน้ เที่ยว กิน ได้
ส่วนลด สร้างรายได้ธุรกิจหมนุเวียนให้ชุมชน มีไกด์ซึ่งเป็นพนกังาน ขสมก. ที่ฝึกอบรมด้านการพูดแนะน า 
ให้บริการที่ดีเยี่ยมกบัลกูค้า และ Up Date เส้นทางท่องเที่ยวจดุแลนมาค์ Landmark เพื่อให้ผู้ โดยสารรู้สึก
ถึงประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

  

766 
 

4.  การต่อยอดกลยุทธ์ด้านการตลาดสร้าง Application ส าหรับการจองตัว๋โดยสารโครงการครอบครัวสขุสนัต์
ไหว้พระ 9 วัดกับ ขสมก โดย Application จะท าให้การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนผู้ ใช้บริการได้ง่ายและ
สะดวก สามารถดูข้อมูลเส้นทาง ร้านค้าอาหารที่อร่อย ของฝาก ของที่ระลึก จุดส าคัญ และอ่านประวัติ
สถานที่น่าสนใจ เชื่อมโยงโคร่งข่ายกับรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางปกติ ขสมก. สามารถดูได้
จากสมาทโฟนผ่าน Application การสะสมแต้ม     

5.  Rebranding หรือ การปรับภาพลกัษณ์องค์กร คือกลยุทธ์หนึ่งทางการตลาด โดยที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
ท าการปรับภาพลกัษณ์หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ และน าไปสู่การปฏิบตัิในทุกมิติขององค์กร ด้วยการส่ือสารท่ี
ชัดเจนต่อเนื่อง อาจมีการเปล่ียนวิสัยทศัน์หรือเปล่ียนวิธีคิดของคนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรร่วมกัน
ขับเคล่ือนแบรนด์ใหม่ให้เข้าถึง ตัง้แต่พนักงานขบัรถโดยสาร, พนักงานเก็บค่าโดยสาร ตลอดจนผู้บริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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บทคดัย่อ 

 บทความนีไ้ด้น าเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเติมก๊าซ และลดค่า
ล่วงเวลาจากการเติมก๊าซ ฝ่ายการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการ    เดินรถที่ 1 อู่รังสิต มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาค่าล่วงเวลาการเติมก๊าซ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊าซ โดยใช้ผงั
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ (causes and effect) แผนผังแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทัง้หมดที่ก่อให้เกิดปัญหา และระบุสาเหตุย่อยที่ส่งผลต่อปัญหาหลัก 
พร้อมทัง้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเติมก๊าซและลดค่าล่วงเวลาของ
พนกังาน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถามและแบบสรุปการเติมก๊าซ ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเติมก๊าซ และลดค่าล่วงเวลาจากการเติมก๊าซ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊าซ 
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จ านวนรถโดยสารสาธารณะเข้ามาใช้บริการจ านวน 5,983 คนั เฉล่ีย   วนัละ 193 
คัน และ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ลดลง)จ านวนรถโดยสารสาธารณะเข้ามาใช้บริการจ านวน  5,227 คัน 
เฉล่ีย วันละ 187 คัน และสามารถลดค่าล่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ ลดลง 360 ,609 บาท 
และส่วนใหญ่พบว่า ค่าล่วงเวลาส่วนใหญ่ เกิดจาก การรอคอยการเติมก๊าซในสถานี ที่ไม่มีการก าหนดรอบและ
เวลาในการเติม ส่งผลต่อค่าล่วงเวลาของพนกังานขบัรถในการเติมก๊าซหลงัจากเวลาเลิกงาน 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการเติมก๊าซ; ค่าล่วงเวลา; เขตการเดินรถ; พนกังานขบัรถ; รถโดยสารสาธารณะ  

 
Abstract 

This article presents a case study on improving the gas filling process and reducing the over-
time 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 
 

บทน า 
องค์การขนส่งการขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เ ป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่                               

ในการจัดบริการรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร 
สมทุรปราการ ซึง่เส้นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางร่วมบริการ ขสมก. มีทัง้หมด   8 เขต ส าหรับเขตการเดิน
รถที่ 1 เป็นเขตการเดินรถชานเมือง ด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร   โดยเดินรถผ่านถนนสายส าคญั 3 สาย 
คือ ถนนพหลโยธิน, ถนนวิภาวดี – รังสิต และ ถนนรามอินทรา ให้บริการในพืน้ท่ีปริมณฑลครอบคลมุพืน้ท่ีอ าเภอ
เมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี ในปัจจุบนัมีการเดินรถ 3 
ลักษณะ คือการเดินรถธรรมดาลกัษณะพิเศษ (รถครีม – แดง) รถปรับอากาศยูโรทู (EURO II) และการเดินรถ
ปรับอากาศลกัษณะพิเศษโดยการใช้ก๊าซ NGV โดยมีสมัปทานของรถที่วิ่งจ านวนมาก 

สภาพโดยทัว่ไปของเขตการเดินรถที่ 1 มีจ านวน 3 อู่ ได้แก่ อู่บางเขนและเป็นส านกังานเขต, อู่รังสิต, อู่
ธรรมศาสตร์ มีรถโดยสารให้บริการจ านวน 407 คนั  สถานที่ท าการกลุ่มปฏิบตัิการเดินรถ ที่ 2 ,3 (อู่รังสิต) คนั มี
เส้นทางการเดินรถ 12 สาย ได้แก่ 39, 95ก, 185, 510, 520, 555, A3, A4, 34, 59, 503 และ 522 มีรถประจ าการ
ทัง้หมด 272 คนั โดยในจ านวนนีม้ีรถใช้ก๊าซจ านวน 198 คนั ท าให้จ านวนรถในการเติมก๊าซ  แต่ละวนัมีจ านวน
มาก จากการศกึษาข้อมลูรายงานสรุปการเตมิก๊าซของ ขสมก.อู่รังสิต สาย 522 ใน 1 วนั มีจ านวนทัง้หมด 36 คนั 
พบว่า มีการเติมก๊าซ 118 รอบ แสดงให้เห็นว่า จากรายงานสรุปการเติมก๊าซ ไม่มีการก าหนดรอบและเวลาใน
การเติม จึงส่งผลให้รถเข้ามาเติมบ่อย และจ านวนวิ่งของแต่ละสายไม่แน่นนอน ซึง่ท าให้เกิดความล่าช้าในการรอ
การเติมก๊าซ และส่งผลต่อค่าล่วงเวลาของพนกังานขบัรถในการเติมก๊าซหลงัจากเวลาเลิกงาน  

จากปัญหาดงักล่าว อาจจะพิจารณาการจดัระบบการเติมก๊าซให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ในแนวทาง
แก้ไขปัญหา รูปแบบจะมุ่งเน้นในด้านบคุคลกร ด้านสถานท่ี และด้านกระบวนการเติมก๊าซ โดยมีความสม ่าเสมอ
ในการพฒันา จากปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา และการประเมิน 
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วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย 
1. เพื่อศกึษาปัญหาค่าล่วงเวลาการเติมก๊าซ 
2. เพื่อลดต้นทนุค่าล่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊าซ 

การทบทวนวรรณกรรม 
กิตติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ และ อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาการ

ให้บริการรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ (ขสมก.)” การศึกษาในครัง้นี ้จะแบ่ง
ผลการวิจยัออกเป็น 3 ประเด็นตามโครงสร้างการวิจยั โดย ผลการวิจยัพบว่า 1) แผนปฏิบตัิงาน มีข้อบกพร่องใน
ส่วนของการก าหนดวัตถุประสงค์โครงการ และพบปัญหาในการน าโครงการไปปฏิบัติและการประเมินผล
โครงการ 2) การส ารวจทศันคติ และประเมินความต้องการของผู้ ใช้บริการพบว่า โครงการที่ ขสมก. ด าเนินการ
นัน้ สอดคล้อง กบัความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่ผู้ใช้บริการก็ยงัคงเห็นว่า การให้บริการควรต้องปรับปรุง โดย 
เฉพาะความทนัเวลา รองลงมาคือ ความถ่ี/ความต่อเนื่อง สภาพรถ ความครอบคลมุ/ทัว่ถึงของ เส้นทาง ความ
ปลอดภยั และการพฒันาคุณภาพรถเมล์ฟรี ตามล าดบั 3) การพฒันาการให้บริการ รถโดยสารประจ าทาง ต้อง
น าเอาเทคโนโลยีการระบุต าแหน่ง (GPS) การพฒันา Application และการใช้ช่องทางพิเศษ (buslane) เข้ามา
ประยกุต์ใช้ และบรูณาการอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ยงั ต้องปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้สามารถให้บริการได้อยา่ง
ครอบคลมุ/ทัว่ถึง 

ณรงค์ วงศ์สกลุ และ กฤษฎา ตนัเปาว์ (2561) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการแก้ไขปัญหา
การขาดทุนของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)”โดยมีการพฒันารูปแบบการแก้ไขปัญหา การขาดทุน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) การกู้ เงินเพื่อปรับ โครงสร้างหนี ้2) การปฏิรูประบบรถ
โดยสารประจ าทาง และ 3) การลดจ านวน พนกังาน และการประเมินตรวจสอบยืนยนัรูปแบบโดยการจดัสนทนา
กลุ่ม ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการใช้แก้ไขปัญหาการ ขาดทนุขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

พนิดา ทองสุข ได้ท าการวิจัยเร่ือง (2556) ได้ท า“การวิเคราะห์ต้นทุนประกอบการขนส่งรถโดยสาร
ประจ าทางของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปรียบเทียบกับรถเอกชนร่วมบริการ” วตัถุประสงค์ของการศกึษา
ครัง้นี ้เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการประกอบการขนส่งรถโดยสาร ประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และเปรียบเทียบต้นทนุการประกอบการระหว่างรถโดยสารของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในการลด
ต้นทุนการประกอบการขนส่งรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1) ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้
น า้มันเชือ้เพลิงในการเดินรถ 2) ลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ที่ เกิดจากการกู้ เงินจาก สถาบันการเงิน 3) การ
ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถที่ซ้อนทบักัน 4) ลดจ านวนบคุลากร ตามความสมคัร ใจโดยเข้าโครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนด (Early Retirement) 

อิทธิพงษ์ เขมะเพชร และ ลักขณา คิดบรรจง (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ปัญหาการด าเนินงานของ
ระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข” โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการเดิน รถโดยสารประจ าทางซึง่ด าเนินงาน
โดยองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมถึงทบทวนการศึกษาหรือ งานวิจัยทัง้ในระดับนโยบายจาก
องค์กรในต่างประเทศ ซึง่ต่างให้ข้อสรุปถึงสาเหตแุละการแก้ไขที่ตรงกนั ในการปรับปรุงระบบการด าเนินงานของ
ระบบการเดินรถ โดยสารประจ าทางและการเชื่อมต่อกบัระบบราง การจ าลอง ระบบจราจรหรือขนส่งด้วยระบบ
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คอมพิวเตอร์ ช่วยลด ต้นทุนและผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการในการศึกษาและ วิเคราะห์ถึงผลที่ได้จากการ
ปรับเปล่ียนการด าเนินงาน ของระบบขนส่งมวลชน ข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบมีพืน้ฐานจาก
ดชันีชีว้ดัซึ่งสะท้อนถึงผลการ ด าเนินงานของระบบขนส่งมวลชน แนวความคิดของ การศึกษาและวิเคราะห์ผล
จากการทบัซ้อนของเส้นทาง การเดินรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก.นบัเป็นวิธีการหน่ึง ในการบรรเทาปัญหา
การด าเนินงานของ ขสมก.โดยการลด ความยาวของเส้นทาง ลดจ านวนเส้นทางการเดินรถที่ ซ า้ซ้อนในบาง
เส้นทาง และเพิ่มจ านวนรอบของการให้บริการ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

ศกึษาสภาพโดยทัว่ไปขององค์การขนส่งมวลชน ระยะเวลาการเติมก๊าซ และค่าล่วงเวลา เก็บข้อมลูจริง
จากรายงานการเติมก๊าซขององค์ลุ่มปฏิบัติการเดินรถอู่รังสิต ระบุปัญหาหลักที่เกิดขึน้ในองค์การที่จะเสนอ
แนวทางในการแก้ไข และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึน้ จากนัน้น าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัระบบการเติมก๊าซ และประเมินรูปแบบการจดัระบบการเติมก๊าซจากการเก็บแบบสอบถามจากประชากร
กลุ่มตัวอย่าง และแนวโน้มของความเป็นไปได้จากงานวิจัยและผลวิเคราะห์ที่เก่ียวข้อง สรุปผลงานและ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาในอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีขึน้  

เคร่ืองมือที่ผู้ ศึกษาได้น ามาใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้คือ แบบสอบถาม และ แบบสรุปการเติมก๊าซ ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการใช้รถโดยสารสาธารณะ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี ้คือ ประชาชนผู้ใช้บริการพืน้ท่ีเขตการเดินรถที่ 1 ซึง่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน ผู้ศกึษาจึง
ใช้หลกัการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สตูร Taro Yamane ได้จ านวนตวัอย่างที่จะน ามาวิเคราะห์ 
จ านวน 100 คน   

การศึกษาข้อมลูจากรายงานขององค์กร จึงจดัท าแผนผงัก้างปลาเพื่อหาสาเหตุและปัจจยัที่ท าให้เกิด
ค่าล่วงเวลาจากการเติมก๊าซของพนกังาน ของการเกิดค่าล่วงเวลาจากระบบการเติมก๊าซ และผลการวิเคราะห์
ปัจจยัที่ก่อให้เกิดปัญหาจากแผนผงักางปลา คือ  
1. ด้านกระบวนการเติมก๊าซ การเติมก๊าซในแต่ละคนัใช้เวลาประมาณ 20 - 40 นาทีต่อคนั เมื่อมีจ านวนรถที่มาก
ท าให้มีการต่อคิวเพื่อเติมก๊าซในสถานี เนื่องจากจ านวนรถโดยสารท่ีเข้ามาเติมก๊าซมีจ านวนหลายสาย มีจ านวน
เที่ยววิ่งรถในแต่ละสายที่ไม่แน่นอน และไม่มีการก าหนดเที่ยวในการเติมก๊าซ ส่งผลให้จ านวนรถในแต่ละสายน า
รถเข้ามาเติมบ่อยครัง้   
2. ด้านสถานที่และอุปกรณ์ สถานีป๊ัมก๊าซของอู่รังสิตที่จัดตัง้โดยบริษัท ปตท. จ ากัดได้เข้ามาติดตัง้สถานที่ 
จ านวน 6 ช่อง 12 หวัจ่าย สามารถใช้หวัจ่ายเติมได้เพียงครัง้ละ 6 ช่อง จากผงัของสถานีที่ไม่สามารถเติมก๊าซ
แบบสวนทางกนัได้จากผงัที่สามารถเติมได้แบบทางเดียว  
3. ด้านบุคลากร ปัญหาพนักงานเติมก๊าซในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ มีพนักงาน 3 คนต่อกะ โดยมีพนักงานจด
ปริมาณก๊าซที่ตู้  1 คน และ 2 คนเสียบหวัจ่าย พนกังานเกิดความเหน่ือยล้า เนื่องจากพนกังานท่ีช่วยเติมก๊าซขาด
อตัราก าลงัและไม่เพียงพอกบัช่องเติมก๊าซต้องใช้หมนุเวียนเดินเติมก๊าซ จึงมีพนกังานไม่เพียงพอในการเติมก๊าซ
แต่ละคนั  
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ซึ่งชัว่โมงเวลาท างานจะสิน้สดุเมื่อน าเข้าอู่ หรือมีการน ารถเข้ามาจอดรอเพื่อให้เกิดค่าล่วงเวลา ท าให้พนกังาน
ขบัรถเกิดค่าล่วงเวลาจากการรอคอยการเติมก๊าซ และปัจจยัอื่นๆ เช่น การเกิดปัญหาจราจร, การจดัเวลารับงาน, 
แผนการปล่อยรถ อตัราค่าล่วงเวลาของพนกังานขบัรถที่เกิดจากการท างานท่ีล่วงเวลาการคิดค่าล่วงเวลาจะคิด
รวมกับฐานเงินเดือนโดยน ามาเฉล่ียกับชั่วโมงการท างานที่เพิ่มขึน้ และอัตราตามต าแหน่งของพนักงานขบัรถ 
โดยค่าล่วงเวลาของพนกังานขบัรถเกิดขึน้จากปัญหาจราจร แผนการปล่อยรถ, และการจดัเวลารับงาน  

รถประจ าทางที่เข้ามาใช้สถานีเติมก๊าซประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ซึง่มีจ านวน 5,983 คนั และใน 
1 วนัมีจ านวนรถเข้ามาเติมเฉล่ีย 193 คนั ค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาของพขร.,พกส.ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2564 
ซึง่สายที่เกิดค่าล่วงมากที่สดุคือสาย 34 อู่รังสิต - หวัล าโพง รวม 84 สถานี เป็นรถประจ าทางที่เร่ิมให้บริการเวลา 
0:00 และสิน้สดุที่เวลา 23:40 วนัท าการของสปัดาห์ ทุกวนั และรองลงมาคือสาย 39 ตลาดไท - อนุสาวรีย์ชัย
สมรภมูิ รวม 73 สถานี ทัง้สองสายที่ให้บริการมีจ านวนสถานีจดุจอดรถที่มากและมีระยะในการเดินรถที่ไกล 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

จากปัญหาความล่าช้าในการรอการเติมก๊าซ ที่ส่งผลต่อค่าล่วงเวลาของพนกังานขบัรถ ในการเติมก๊าซ
หลังจากเวลาเลิกงาน ผู้ ศึกษาได้ท าการเสนอแนวทางการแก้ไขของการลดค่าล่วงเวลา จากการศึกษาและ
รวบรวมเอกสารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเติมก๊าซขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต
การเดินรถที่ 1 อู่รังสิต โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดงันี ้

 
แนวทางที่ 1 การน าระบบ Application หรือ QR CODE 

การน าระบบ Application หรือ QR CODE เข้ามาใช้ในการจดัคิวในการเติมก๊าซ โดยเมื่อพนกังานขบั
รถน ารถเข้ามาในสถานีเติมก๊าซ จะต้องท าการแสกน QR CODE เพื่อดูหมายเลขช่องว่างในการน ารถเข้าไปเติม
ก๊าซ น ารถเข้าไปเติมตามหมายเลขช่อง เพื่อป้องกันการน ารถเข้ามาจอดทิง้ไว้เพื่อให้เกิดค่าล่วงเวลา และลด
ปริมาณรถภายในสถานี เพื่อช่วยลดการอคอยที่เกิดขึน้จากการรอคิวเติมก๊าซ ที่ใช้เวลา 20-40 นาที และลด
ปริมาณการน ารถเข้ามาจอดในสถานีเพื่อรอค่าล่วงเวลาที่เกิดขึน้ โดยได้มีการทดลองจดัท า QR CODE ในเดือน
กุมภาพนัธ์ และผลการทดลอง  ที่เกิดขึน้คือ สามารถลดเวลาในการเข้าเติมก๊าซ คนัละประมาณ 20 นาที  ท าให้
ระยะเวลาในการรอ-คอยลดลงท าให้ค่าล่วงเวลาที่เกิดขึน้ลดลง โดยการคิดค่าล่วงเวลาของพนักงานขบัรถคิด
จากชั่วโมงการท างานของพนักงานขับรถและอัตราค่าลวงเวลาของแต่ละต าแหน่ง โดย 1 ชั่วโมง จะได้รับค่า
ล่วงเวลาประมาน 60-80 บาท ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ รถประจ าทางที่เข้ามาใช้บริการในสถานีเติมก๊าซ มีจ านวน 
5,127 คนั ซึง่ลดลงจากเดือนมกราคม 856 คนั   

 
แนวทางที่ 2 การน ารถโดยสารประจ าทางเติมก๊าซที่สถานีอื่นในระหว่างการเดินรถ 

โดยการให้น ารถประจ าทางเติมก๊าซในสถานีป๊ัมก๊าซเอกชนในระหว่างการเดินรถ หรือเติมก๊าซในพืน้ท่ี
บริเวณใกล้เคียง เพื่อลดความแออัดในสถานี ช่วยย่นระยะเวลาในการรอเข้าใช้บริการในสถานีอู่รังสิต และ
สามารถน ารถเข้ามาเก็บที่ อู่รังสิตได้ก่อนการเกิดค่าล่วงเวลา โดยได้ประเมินผลผ่านการเก็บแบบสอบถามจาก
ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 100 คน ซึง่ข้อมลูจากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดงันี ้
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1.การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน และเพศชาย จ านวน 30 

คน และไม่ระบุเพศ 5 คน มีอายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 56 คน อายุ 26-35 ปี จ านวน 26 คน และอายุ 36-45 
จ านวน 17 ปี  

2. การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้รถโดยสารสาธารณะ 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้รถโดยสารสาธารณะ หากต้องน ารถโดยสารธารณะ
เติมก๊าซระหว่างการเดินรถ 
หากต้องน ารถโดยสารธารณะเติมก๊าซระหว่างการเดินรถ  จ านวน (คน) 
ใช้บริการ 54 
ไม่ใช้บริการ 46 

รวม 100 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ส่วนมากจะใช้บริการรถ จ านวน       

54 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และไม่ใช้บริการจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้รถโดยสารสาธารณะ กรณีที่ผู้ตอบถามใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ 
ถ้าใช้บริการ เวลามากที่สดุที่ยอมรับได้หากมีการเติมก๊าซ จ านวน (คน) 
20 นาที 24 
25 นาที 21 
30นาที 9 

รวม 54 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลาที่คนที่ใช้บริการยอมรับได้มากที่สุดคือ 20 นาที จ านวน 24 คน 
รองลงมา 25 นาที จ านวน 21 คน  และ 30 นาที จ านวน 9 คน จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการต่อ
จ านวน 54 คน 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้รถโดยสารสาธารณะ กรณีที่ผู้ตอบถามไม่ใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะ 
ถ้าไม่ใช้บริการ วิธีการเดินทางไปยงัปลายทาง จ านวน (คน) 
รถร่วมสายอื่น 16 
รถไฟฟ้า 11 
รถแท็กซี่ 9 
รถยนต์ส่วนตวั 10 

รวม 46 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามว่าส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถร่วมสายอื่น จ านวน 16 คน  

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า จ านวน 11 คน คิด เดินทางด้วยรถแท็กซี่ จ านวน 9 คน และเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตวั 10 
คน คิดเป็น จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้บริการ จ านวน 46 คน 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้รถโดยสารสาธารณะ ราคาค่าโดยสารเพิ่มเติม 

ราคาค่าโดยสารเพิ่มเตมิ จ านวน (คน) 
10 บาท 40 
11 - 20 บาท 33 
21 – 30 บาท 16 
31 บาทขึน้ไป 11 

รวม 100 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมผู้ที่ตอบแบบสอบถามยอมรับส่วนใหญ่คือ 10 บาท 

จ านวน 40 คน รองลงมาคือ ราคา 11-20 บาท จ านวน 33 คน ราคา 21-30 บาท จ านวน 16 คน และราคา 31 
บาทขึน้ไป จ านวน 11 คน  

 
แนวทางที่ 3 การจัดท าตารางการเติมก๊าซ 

โดยการจดัท าตารางการเติมก๊าซ จะจดัในช่วงเวลาเร่งดว่น คือช่วงเวลา 8.00-10.00 และ 16.00-18.00 
เพื่อให้รถประจ าทางที่เข้ามาใช้บริการในสถานี สามารถน ารถเข้ามาเติมได้อย่างรวดเร็ว การรอคอยการเติมก๊าซ 
1 ครัง้ ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที และผงัสามารถเติมได้ 6 คนั ดงันัน้ใน 1 ชัว่โมงจะสามารถเติมได้ 18 
คนั เพื่อช่วยลดปริมาณและความแออดัของรถประจ าทางในสถานี การเติมก๊าซในช่วงเวลาเร่งด่วน 
 จากแนวทางการแก้ไขปัญหาทัง้ 3 แนวทาง มีการทดลองใช้แนวทางที่ 1 ในองค์กร ท าให้ค่าล่วงเวลาใน
เดือนกุมภาพนัธ์และเดือนมีนาคมลดลง และ จ านวนรถที่เข้ามาใช้บริการในสถานีลดลง ท าให้ย่นระยะเวลารอ
คิวในสถานีลงได้ 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาค่าล่วงเวลา และเพื่อเป็นแนวทางการลดต้นทุน ค่า

ล่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการเติมก๊าซ ของการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการ
เดินรถที่ 1 อู่รังสิต โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงแบบประยุกต์ซึ่งด าเนินการวิจยัด้วยวิธีแบบผสมผสาน ระหว่าง
การวิจยัเชิงคุณภาพและวิจยัเชิงปริมาณ มีการรวบรวมเอกสารสรุปรายการการเติมก๊าซรายเดือนของ  อู่รังสิต 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัตารางการเดินรถ ควรจดัตารางการเติมก๊าซในแต่ละชัว่โมงผ่านแบบปฏิบตัิงาน หรือ
ช่องทาง QR CODE โดยบอกหมายเลขรถและเวลาที่ชดัเจน หรือน ารถโดยสารไปเติมที่สถานีบริการข้างนอกใน
ระหว่างการเดินรถในกรณีที่ระยะทางวิ่งของรถโดยสารมีระยะที่ไกล และมีปริมาณการเติมที่น้อย เพื่อลดการน า
รถเข้าไปใช้บริการที่สถานีก๊าซในจ านวนที่มาก และย่นระยะเวลารอคิวจาก 40 นาที  เป็น 20 นาที  ซึ่งสามารถ
ลดค่าล่วงเวลา ระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ ลดลง 360,609 บาท และระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์และ
มีนาคม ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาลดลง 326,248 บาท และมีการประเมินผลจากการเก็บแบบสอบถามของประชาชนที่
ใช้บริการโดย ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการต่อ และเวลาที่ผู้ใช้บริการต่อยอมรับ
ได้หากรถมีการเติมก๊าซ  คือ 20 นาที ส่วนผู้ที่ไม่ใช้บริการต่อส่วนใหญ่เลือกเปล่ียนวิธีโดยสารด้วยรถร่วมสายอื่น 
และราคาโดยสารเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับได้คือ 10 บาท  

การแก้ไขปัญหาค่าล่วงเวลาจากกระบวนการเติมก๊าซ ที่เกิดจากการรอคอยการเติมก๊าซในสถานีป๊ัม
ของอู่รังสิต จากการวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ท าให้เห็นถึงการลดค่าล่วงเวลาและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการเติมก๊าซ คือ  

1. สามารถลดระยะเวลาในการเติมก๊าซ และการรอคอย จาก 40 นาที เป็น 20 นาที  
2. สามารถจดัระบบกระบวนการเติมก๊าซของรถโดยสารประจ าทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไม่

เกิดความแออดัในสถานี และการจอดรถทิง้ไว้ 
3. สามารถลดค่าล่วงเวลาของพนกังานขบัรถ ที่เกิดขึน้จากการรอคอยการเติมก๊าซ ได้ประมาณ 60 – 

80 บาท ต่อคน 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศกึษาเร่ือง การลดค่าล่วงเวลา (OT) จากกระบวนการเติมก๊าซของการเดินรถองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 อู่รังสิต มีข้อเสนอแนะดงันี ้การศึกษาในครัง้นีม้ีปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ คือ สภาพการจราจร สภาพอากาศและอุบตัิเหตุที่เป็นปัญหาที่อาจท าให้เกิดค่าล่วงเวลา การพฒันา
เทคโนโลยี QR CODE ที่น าเข้ามาใช้ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และทนัสมยั  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาครัง้ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูอาจไม่ครอบคลุมต่อการน ามาศึกษา เนื่องจากเอกสารมีการจดบนัทึก     ด้วย
ลายมือ มีจ านวนมาก และการศึกษามีระยะเวลาจ ากัด ท าให้เก็บข้อมลูได้บางส่วน โดยผลที่ได้  จากการศึกษา
เป็นเพียงแนวทางที่ผู้ศกึษาได้เสนอแนะและแสดงให้เห็นถึง ค่าล่วงเวลาที่ลดลงจากเดิม 
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บทคดัย่อ 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นองค์กรที่ให้บริการรถโดยสารประจ าทางวิ่งรับ - ส่งผู้ โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
จ านวน 117 เส้นทาง มีรถโดยสารให้บริการ 3,005 คนั จ านวนผู้ใช้บริการเฉล่ียต่อวนั 894,008 คน รายได้ค่าโดยสาร
เฉล่ียต่อวนั 11,043,226.47 บาท โดยใช้พัสดุตั๋วโดยสารเฉล่ียต่อวนั 1,105 ม้วน หรือประมาณ 404,108 ม้วนต่อปี 
และในปีงบประมาณ 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ท าสญัญาจ้างส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้พิมพ์                         
พสัดตุัว๋โดยสารส่งมอบ จ านวน 627,800 ม้วน มลูค่าพิมพ์ จ านวน 7,315,162.00 บาท  ซึง่จะเห็นได้ว่า 3 ปีที่ผ่านมา 
ปริมาณการสัง่ซือ้ไม่สอดคล้องกบัปริมาณการใช้ จ านวน 223,692 ม้วน     
 งานวิจยันีไ้ด้ศึกษาการบริหารจดัการต้นทุนพสัดตุัว๋รถโดยสารประจ าทาง  เนื่องจากปริมาณการสัง่ซือ้และ
ปริมาณการใช้พัสดุตั๋วไม่สอดคล้องกัน ท าให้มีพัสดุตั๋วคงเหลือ เป็นจ านวนมาก คิดเป็นต้นทุนค่าพิมพ์ จ านวน 
3,521,464.60 บาท ในการแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนีไ้ด้ใช้ข้อมูลการสั่งซือ้ตั๋วและปริมาณการใช้ตัง้แต่เดือน
มกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 ของเขตการเดนิรถที่ 5 พสัดตุัว๋ จ านวน 21 ประเภทราคา ในการบริหารจดัการ
พสัดุตัว๋รถโดยสารให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโดยวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของพสัดุตัว๋แต่ละราคาโดยใช้ทฤษฎี 
ABC Classification จัดล าดับความส าคัญตามมูลค่าปริมาณการใช้พัสดุตั๋ว  จากนัน้การพยากรณ์ (Forecasting) 
ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average) หาปริมาณการใช้เฉล่ียต่อเดือน เพื่อมาก าหนดนโยบายใน
การสั่งซือ้พัสดุตัว๋ในแต่ละกลุ่มราคา และเมื่อเปรียบเทียบการสัง่ซือ้แบบเดิมกับหลังการปรับปรุงการสั่งซือ้ท าให้มี
ต้นทนุค่าพิมพ์ตัว๋ลดลงเป็นจ านวนเงิน 662,700.00 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 62.04  
 
ค าส าคัญ: ตัว๋โดยสาร; 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 
5 th 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 
 
 

บทน า 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จดัตัง้เป็นองค์การของรัฐตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2519 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจ และขอบเขตความ
รับผิดชอบในการจดับริการรถโดยสารประจ าทางวิ่ง รับ-ส่ง ผู้ โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกล้เคียง 5 
จงัหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม นอกจากนีย้งัมีหน้าที่ในด้านประกอบการอื่นๆ 
ที่ เ ก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจ าทาง จัดเป็น
สาธารณูปโภคชนิดหนึ่งของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และปานกลางเป็นหลักการด าเนินการจึงมุ่ง
สนองตอบนโยบายของ รัฐบาลในด้านการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ มี รายได้ น้อยโดยไม่หวังผลก าไร 
มีรถยนต์โดยสารในการให้บริการ จ านวน 3,005 คนั เส้นทางเดินรถ จ านวน 117 เส้นทาง ปีงบประมาณ 2563 ขสมก. มี
รายได้จากการจ าหน่ายตั๋วโดยสารเฉล่ียวันละ จ านวน 11,043,226.47 บาท จ านวนผู้ ใช้บริการเฉล่ียวันละ จ านวน 
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894,008 คน ซึ่งในงานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์การศกึษา เพื่อบริหารจดัการพสัดตุัว๋รถโดยสารประจ าทางให้มีปริมาณที่
เหมาะสม และลดต้นทนุค่าพิมพ์พสัดตุัว๋รถโดยสารประจ าทาง โดยก าหนดขอบเขตการศกึษา งานวิจยันีท้ าการศกึษา
ในเร่ืองพัสดุตั๋วรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 5 โดยส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลการสั่งซือ้จากส านักบริการและจัดซือ้ ส านักบัญชีและกองทุนกลาง และเขตการเดินท่ี 1 – 8  ปัจจุบันองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ท าสญัญาจ้างส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ตัว๋โดยสารปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
627,800 ม้วน มูลค่าพิมพ์ จ านวน 7,315,162.00 บาท และจากการตรวจนับพัสดุตั๋วโดยสารคงเหลือ ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2563 มีจ านวน 348,066 ม้วน มลูค่าพิมพ์ จ านวน 3,521,464.60 บาท ซึง่ในจ านวนพสัดตุัว๋คงเหลือมีพัสดุตัว๋
ที่ไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ระหว่างขออนุมัติท าลาย จ านวน 75,455 ม้วน มูลค่าพิมพ์ จ านวน 802,322.30 ดังนัน้ใน
ปีงบประมาณ 2564 จะมีพสัดตุัว๋โดยสาร จ านวน 900,411 ม้วน มลูค่าพิมพ์ จ านวน 10,034,304.30 บาท จากการรวบรวม
ข้อมลูการใช้พสัดุตัว๋โดยสารของปี 2563 มีการใช้พสัดตุัว๋ จ านวน 404,107 ม้วน จะเห็นได้ว่าปริมาณการสัง่ซือ้มากกว่า
ปริมาณการใช้ สาเหตุเกิดจากไม่มีพยากรณ์การใช้ และไม่มีการส ารวจพัสดุตั๋วคงเหลือก่อนท าสัญญา จึงท าให้
องค์การต้องรับภาระต้นทนุค่าพิมพ์พสัดุตั๋วโดยสารที่สงู ดงัแสดงในภาพท่ี 1 จึงเป็นสาเหตุของปัญหาสร้างมลูเหตจุงู
ใจในการต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดงักล่าว  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงพสัดตุัว๋รถโดยสารคงเหลือปี 2562 และ 2563 
 

อปุกรณ์และวิธกีารวิจัย 
  กรณีศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการพัสดุตั๋วโดยสารขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ(ขสมก.) เพื่อลดต้นทุนในการจดัเก็บและมีปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้จริง พร้อมทัง้เสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและลดต้นทุนในการด าเนินงาน โดยผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมลู 
ประกอบด้วยทฤษฎีเคร่ืองมือ ดงัต่อไปนี ้ 
 

จ านวนม้วน 
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เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัญหาก้างปลา (Fishbone Diagram) 
  แผนผังก้างปลา(Fishbone Diagram)หรือเรียกเป็นทางการว่าแผนผังสาเหตุและผล(Cause and 
Effect Diagram) แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทัง้หมด
ที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานัน้ (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผงัสาเหตุและผลในชื่อของ "ผงัก้างปลา 
(Fishbone Diagram) " เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือหลายๆ คนอาจรู้จกัในชื่อของ
แผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครัง้แรกเมื่อปีค.ศ.1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุอิชิกาว่า 
 แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว (ปฏิพล งานสขุ, 2562), https://www.oilpurethailand.net/fishbone-diagram/ 
 
ทฤษฎี ABC Classification 
 การวิเคราะห์จดักลุ่มด้วยระบบ ABC คือเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคญักับการจดักลุ่มสินค้าเป็น 3 
กลุ่มเพื่อง่ายในการบริหารจดัการตามกลุ่มสินค้า การจดัล าดบัมีหลายแบบตามแนวนโยบายที่ต้องการใช้บริหารของ
องค์กรเช่น การจดัล าดบัสินค้าตามมลูค่าสินค้าคงคลงัที่ถือครองรวมต่อปีของแต่ละรายการ , มลูค่าขายสินค้าแต่ละ
รายการ หรือส่วนแบ่งก าไรของสินค้านัน้ โดยจดัแบ่งตามเกณฑ์การพิจารณา เช่น การใช้จ านวนรายการวสัดุ (Unit) มา
คิดร่วมกับมูลค่า (Value) มูลค่าที่พูดถึงอาจเป็น มูลค่าการถือครอง หรือมูลค่าการขาย หรือมูลค่าส่วนแบ่งก าไร เพื่อ
จดัแบ่งกลุ่ม 
  - วั สดุ ก ลุ่ม  A คือ  วัสดุ ในกลุ่ ม  A จะประกอบด้วย สินค้าที่ มี เพียง ไม่ ก่ี รายการหรือ 
มีจ านวน SKU (Stock Keeping Unit) น้อยอาจเพียง 5-15 % แต่เป็นรายการสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงเกิน 70-80 
% อาจก าหนดค่าขัน้สงู Y หากมีเก็บขัน้ต ่าสงูกว่า Y ก็จะจดัอยู่ในวสัดกุลุ่มนี ้ 
 - วัสดุกลุ่ม B คือ วสัดุในกลุ่ม B เป็นส่วนสินค้าที่มีมลูค่ารองลงไป จะได้รับความส าคัญน้อยลง
จะประกอบด้วยสินค้ารายการระหว่าง 15-30 % แต่เป็นรายการสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต ่ากว่า 30 % อาจอยู่ใน
ระหว่างค่าที่ก าหนด โดยมีค่าต ่ากว่า Y แต่ยงัสงูกว่าค่าขัน้ต ่า X ก็จะจดัอยู่ในวสัดุกลุ่มนี ้ส่วนสินค้าที่มีมลูค่าการถือ
ครอง หรือมีมลูค่าการขาย หรือส่วนแบ่งก าไรรองลงไปจะได้รับความส าคญัน้อยลงเป็น B และ C ตามล าดบั  
 - วัสดุกลุ่ม C คือ วัสดุในกลุ่ม C เป็นส่วนสินค้าที่มีมูลค่าน้อยสุด จะให้ความส าคัญน้อยที่สุดจะ
ประกอบด้วยสินค้าที่มีรายการมาก 50-60 % แต่เป็นรายการสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าต ่าเพียง 5-10 % ต ่ากว่าค่าที่ได้
ก า ห น ด ขั ้ น ต ่ า  X ห า ก มี เ ก็ บ ขั ้ น ต ่ 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 อภิญญานนัท์ และเชาวลิต หามนตรี, 2562) 
 
ทฤษฎีการพยากรณ์ (Forecasting)  
 การพยากรณ์แบ่งตามพฤติกรรมอุปสงค์โดยแนวโน้มเป็นการบ่งชีร้ะดบัการเคล่ือนไหวของอุปสงค์ในระยะ
ยาวว่ามากขึน้ หรือต ่าลง โดยปัจจุบนัพฤติกรรมอุปสงค์เป็นค่าที่เป็นลกัษณะการสุ่ม ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมปกติมีหลาย
รูปแบบ คือ พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบแนวโน้ม วฏัจกัร ฤดูกาล และเหตุการณ์ผิดปกติ (ธัญยธรณ์ อ้นมี, 2560) โดยใน
หลกัการการพยากรณ์ ได้น าหลกัการวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงันี ้
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 1 หลักการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method)  
  การหาค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นการหาค่าเฉล่ียของยอดขายโดยใช้จ านวนข้อมลู 
3 ช่วงเวลาขึน้ไปในการค านวณ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่วงก็ใช้ข้อมูลใหม่มาเฉล่ียแทนข้อมูลในช่วงไกลที่สุดซึ่งจะถูก
ตดัทิง้ 
 2 วิธีพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method)  
 การหาค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นการหาค่าเฉล่ียของยอดขายโดยใช้จ านวนข้อมลู 
3 ช่วงเวลาขึน้ไปในการค านวณ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่วงก็ใช้ข้อมูลใหม่มาเฉล่ียแทนข้อมูลในช่วงไกลที่สุดซึ่งจะถูก
ตดัทิง้ 

  ค่าเฉล่ียเคลื่อนที่ = 
∑อปุสงค์หรือยอดขายในช่วงเวลา 𝑛 ครัง้

𝑛
 

 
หลักการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 
  การวัดความคลาดเค ล่ือนของค่ าจ ริ งและค่ า ท่ีพยากรณ์ ไ ด้ โดยใ ช้ค่ าสัมประ สิท ธ์ิ 
ต่าง ๆ หรือจ านวนข้อมูลต่าง ๆ จะพิจารณาจากการที่ค่าจริงใกล้เคียงค่าพยากรณ์ที่สุด หรือท าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนน้อยที่สดุย่อมเป็นค่าที่เหมาะสมกบัการใช้พยากรณ์ให้ได้ผลลพัธ์ที่แม่นย า 
  การวัดความคลาดเคลื่อนสามารถวัดได้จากค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 1. Mean Absolute Deviation (MAD) = 
∑ | ค่าจริง−ค่าพยากรณ์ |

𝑛
 

   ค่า MAD ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิง่แม่นย า 

  2. Mean Squared Error (MSE) = 
∑  (ค่าจริง−ค่าพยากรณ์)2

𝑛
 

   ค่า MSE ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิง่แม่นย า 

  3. Mean Absolute Percent Error (MAPE) =  
∑ | ค่าจริง−ค่าพยากรณ์ |

𝑛
x100 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินวิจยัได้มีการออกแบบวิธีการด าเนินการวิจยัเป็นขัน้ตอนเพื่อให้เกิดระบบวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาการวิจยั ดงันี ้
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ภาพที่ 2 แสดงวธีิการด าเนินงานวิจยั 

  
รวบรวมข้อมลูจากงานวิจยัที่เก่ียวข้อง บทความวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน และต าราเรียนที่เก่ียวข้อง น ามา
เป็นแนวทางการศึกษาถึงสาเหตุการสัง่ซือ้พสัดุตัว๋ไม่สอดคล้องกับปริมาณการใช้ โดยรวบรวมข้อมลูการสัง่ซือ้และ
ปริมาณการใช้พสัดุตัว๋ปี 2563  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จดักลุ่มพสัดุตัว๋ ABC พยากรณ์การใช้ ก าหนดนโยบาย
การสัง่ซือ้ และเปรียบเทียบการสัง่ซือ้แบบเดิมกบัแบบใหม่  
 
 ศึกษาข้อมูลปัจจุบัน 
 จากการตรวจนับพัสดุตั๋วรถโดยสาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มียอดคงเหลือ จ านวน 348,066 ม้วน 
มลูค่าพิมพ์ จ านวน 3,521,464.60 บาท ซึง่ในจ านวนนีม้ีพสัดตุัว๋รถโดยสารท่ีใช้งานไม่ได้ จ านวน 75,455 ม้วน มลูค่า
พิมพ์ จ านวน 802,322.30 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และขออนุมตัิจากผู้มีอ านาจเผาท าลาย เนื่องจากมีการ
ปรับราคาค่าโดยสาร เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 จึงท าให้พสัดตุัว๋รถโดยสารดงักล่าวไม่สามารถน ามาใช้งานได้  

จาการรวบรวมข้อมลูการใช้พัสดุตั๋วโดยสารปีงบประมาณ 2562 จ านวน 548,252 ม้วน และปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 404,107 ม้วน ซึง่จะเห็นได้ว่ามผีู้ใช้บริการลดลง จ านวน 144,145 ม้วน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควดิ 
-19  

จากการรวบรวมข้อมลูการสัง่ซือ้พสัดุตัว๋รถโดยสารตัง้แต่ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 734,500 ม้วน และ 
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 423,500 ม้วน ลดลงจ านวน 311,000 ม้วน เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีพสัดุตัว๋คง
เหลืออยู่ จ านวน 328,673 ม้วน 

•รวบรวมข้อมลู
ปัจจบุนั

•วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา

วิเคราะห์
ปัญหา

•จดักลุม่พสัดตุัว๋

•พยากรณ์การใช้

ด าเนินการ
แก้ไข

•ก าหนดนโยบาย
การสัง่ซือ้

•ผลเปรียบเทียบการ
สัง่ซือ้แบบดิมกบั
แบบใหม่

สรุปผลการ
ด าเนินงาน
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ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการซือ้และการใช้พสัดตุัว๋รถโดยสารปีงบประมาณ 2562 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการซือ้และการใช้พสัดตุัว๋รถโดยสารปีงบประมาณ 2563 

 
 จากภาพที่ 3 และ 4 จะเห็นได้ว่าการสั่งซือ้แต่ละครัง้ไม่สอดคล้องกับปริมาณการใช้ ไม่มีการส ารวจตั๋ว
คงเหลือก่อนด าเนินการท าสญัญาสัง่ซือ้ ซึ่งจากการตรวจนบัของคณะกรรมการพสัดุตัว๋ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 
พบว่ามีพสัดุตัว๋คงเหลือ จ านวน 348,066 ม้วน ท าให้เกิดต้นทุนการจดัพิมพ์ จ านวน 3,521,464.60 บาท ดงันัน้จึงต้อง
วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา 
 
 
 
 
 

จ ำนวนมว้น 
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การวิเคราะห์ปัญหา 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงปัญหาทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการปฏิบตัิงาน 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนินงานโดยใช้ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagrams) ท าให้ทราบว่า ปัญหาหลกัๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สรุปได้
ดงันี ้

พสัดตุัว๋โดยสารมีหลายประเภทชนิดราคา จ านวน  27 ราคา และจดัเก็บไว้ตามสถานท่ีเขตการเดินรถที่ 1-8 
แยกเป็น 24 กลุ่มปฏิบตัิการเดินรถ โดยการสัง่ซือ้แต่ละเดือนนัน้ ไม่มีการจดัล าดบัความส าคญัตามปริมาณการใช้
ของพสัดตุัว๋แต่ละประเภทชนิดราคา ไม่มีการตรวจนบัพสัดตุัว๋คงเหลือ และขาดการก ากบัดแูลจากหวัหน้างาน จึงท า
ให้ปริมาณการสัง่ซือ้และปริมาณการใช้ไม่สอดคล้องกนั    
 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา 
         ศึกษาข้อมลูขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 5 โดยรวบรวมข้อมลูปริมาณการใช้พสัดุตั๋ว
และปริมาณการสัง่ชือ้พสัดตุัว๋รถโดยสารประจ าทาง ตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ท าการตรวจนบัพสัดุคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 พบว่ามียอดพสัดุตัว๋คงเหลือ จ านวน 60,401 ม้วน ราคา
ค่าพิมพ์ จ านวน 627,965.72 บาท ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะศกึษาพสัดตุัว๋รถโดยสารโดยใช้การแบ่งกลุม่
พสัดตุัว๋ด้วยเกณฑ์ปริมาณการใช้ต่อเดือน โดยการแบ่งกลุ่มพสัดตุัว๋รถโดยสารด้วยเกณฑ์ปริมาณการใช้ (ABC) ดงันี ้
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงการจดักลุ่มพสัดตุัว๋รถโดยสาร ABC 

 
ด าเนินการพยากรณ์ยอดการใช้พัสดุตั๋วรถโดยสาร 
 น า ข้ อมู ลพั สดุ ตั๋ ว  Class ABC ที่ แ บ่ ง ก ลุ่ ม ด้ ว ย วิ ธี  ABC แ ล้ ว น า ม าท า ก า รพย า ก ร ณ์ ย อด 
การใช้พสัดุตัว๋ด้วยค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (Weighted Average) แบบ 3 เดือน และ 6 เดือน และหาค่าความคลาดเคลื่อน
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วง 3 เดือน หรือ 6 เดือน มีความคลาดเคล่ือนน้อยที่สดุ โดยการใช้ข้อมลูปริมาณการใช้พสัดุตัว๋
โดยสารตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 เป็นข้อมลูในการพยากรณ์  

ราคาหน้าตั๋ว 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 
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ภาพที่ 7 แสดงการพยากรณ์การใช้พสัดตุัว๋โดยสารเฉล่ียต่อเดือน แบบ 6 เดือน 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงการพยากรณ์การใช้พสัดตุัว๋โดยสารเฉล่ียต่อเดือน แบบ 6 เดือน 

 

ผลรวม

เฉล่ียการใช้

ต่อเดือน รวม 6 เดือน ผลรวมค่าถวัเฉล่ีย ใช้ต่อเดือน ค่าผดิพลาด ปรับเป็นค่าสมบรูณ์ 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 0.13

20 8.00 8.50 1 1 1 1 1 1 1 21 21 1 -               -                              0.00

21 5.50 9.30 1 1 1 1 1 1 1 21 21 1 -               -                              0.00

5,254 5,498 5,298 5,278 5,167 4,910 5,234 108,551 5,178 64.83 0.37

36.99

21

1.76

รวม

ล าดับ ราคาหน้าตั๋ ว ราคาพิมพ์ ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63

พยากรณ์ (Forecasting) 6 เดือน

ค่าถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average)

                         X 100

N =

MAPE

จ านวนม้วน 
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ก าหนดนโยบายในการสั่งซือ้พัสดุตั๋วรถโดยสาร 
 หลงัผลลพัธ์การพยากรณ์ที่ได้ซึง่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ส ารวจความต้องการการใช้ตัว๋ของแต่ละเขตการเดนิ
รถ และเปรียบเทียบกบัปริมาณการใช้ในแต่ละเขตการเดินรถเพื่อก าหนดการสัง่ซือ้ในแต่ละเดือน ได้มีการด าเนินการ
บริหารจัดการการจัดการตั๋ววิธีการใหม่โดยน ากลุ่มตัวอย่างเขตการเดินรถที่ 5 ตรวจนับพัสดุตั๋วตามการแบ่งกลุ่ม
สินค้าคงคลงัแบบ ABC เพื่อทบทวนปริมาณการสัง่ซือ้ที่เหมาะสมและมีปริมาณพสัดตุัว๋คงเหลือที่เหมาะสม ดงันี ้
   - พสัดตุัว๋ประเภทกลุ่ม A ให้ด าเนินการตรวจนบัทกุเดือน  
   - พสัดตุัว๋ประเภทกลุ่ม B ให้ด าเนินการตรวจนบัทกุ 3 เดือน 
  - พสัดตุัว๋ประเภทกลุ่ม C ให้ด าเนินการตรวจนบัทกุ 6 เดือน   
 ตามที่ องค์ การขนส่ งมวลชนก รุ ง เทพ (ขสมก. )  ไ ด้ ท าสัญญาจ้ างพิ ม พ์ ตั๋ ว รถ โดยสา ร 
ประจ าทางกับส านักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล อายุสัญญา 1 ปี  เ ร่ิมตั ง้แต่ วันที่  1 ตุลาคม 2563 ถึ งวันที่   
30 กันยายน 2564 โดย ขสมก. จะสัง่ซือ้ล่วงหน้าเป็นรายเดือน และส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจดัส่งให้กับ ขสมก. 
ทกุวนัที่ 4 ของเดือนถดัไป ซึง่การสัง่แต่ละครัง้จะต้องสัง่เป็นจ านวนเต็ม เช่น 100 ม้วน 200 ม้วน 500 ม้วน และ 1,000 ม้วน 
เป็นต้น ดงันัน้จึงก าหนดการสัง่ซือ้พสัดตุัว๋ตามประเภทกลุ่ม ABC   

 
ผลการทดลองและการอภปิลายผล 

1. ผลการจดัเรียงมลูค่าการใช้พสัดุตัว๋ตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 21 ราคา น ามาล าดบั
ความส าคญัตาม ทฤษฎี ABC Classification แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงันี ้
 

กลุ่ม ต้นทนุค่าพิมพ์(บาท/ปี) สดัส่วน จ านวนชนิดราคาตัว๋ 
A 513,496.47 82.47 7 
B 77,729.38 12.48 5 
C 31,399.11 5.04 9 

ภาพที่ 9 แสดงผลการแบ่งกลุ่มพสัดตุัว๋ ABC 
 
2. ผลการพยากรณ์การใช้พสัดตุัว๋โดยสารในแต่ละประเภทราคาต่อเดือนของเขตการเดินรถที่ 5 จ านวน 5,178 ม้วน
ต่อเดือน โดยน าผลการพยากรณ์มาก าหนดนโยบายการสัง่ซือ้ปี 2564 และเมื่อเปรียบเทียบการสัง่ซือ้พสัดตุัว๋โดยสาร
แบบเดิมกบัแบบใหม่แล้วสามารถลดต้นทนุพสัดตุัว๋โดยสาร จ านวน 662,700 บาท 
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ภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบการสัง่ซือ้ตัว๋รถโดยสารแบบใหม่ 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการด าเนินการศกึษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการต้นทนุพสัดตุัว๋รถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 5 สรุปได้ดงันี ้
 1. การแบ่งหมวดหมู่ตามมลูค่าปริมาณการใช้พสัดุตัว๋ ABC Classification สามารถจดักลุ่ม A ได้ 7 ราคา 
โดยมีสดัส่วน 82.47 % มีต้นทนุค่าพิมพ์รวม 513,496.47 บาท ตามด้วยกลุ่ม B จ านวน 5 ราคา โดยมีสดัส่วน 12.48 
% มีต้นทุนค่าพิมพ์รวม 77,729.38 บาท และสดุท้ายกลุ่ม C จ านวน 9 ราคา โดยมีสดัส่วน 5.04 % มีต้นทุนค่าพิมพ์
รวม 31,399.11 บาท 

 2. พยากรณ์ปริมาณการใช้พสัดุตั๋วตามกลุ่ม ABC ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average) 
พบว่าปริมาณการใช้พสัดตุัว๋เฉล่ียรวมได้แก่ กลุ่ม A จ านวน 4,131 ม้วนต่อเดือน ต้นทนุค่าพิมพ์ 44,957.99 บาทต่อเดือน 
กลุ่ม B จ านวน 748 ม้วนต่อเดือน ต้นทุนค่าพิมพ์ 6,936.03 บาทต่อเดือน และท้ายสดุกลุ่ม C จ านวน 229 ม้วนต่อเดือน 
ต้นทนุค่าพิมพ์ 2,744.47 บาทต่อเดือน 

ค่าพิมพ์

ต่อม้วน จ านวนม้วน มูลค่าพิมพ์ พัสดุตั๋ วคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.63 ยอดพยากรณ์การใช้ จ านวนส่ังซือ้ (ม้วน) มูลค่าพิมพ์ จ านวนม้วน มูลค่าพิมพ์

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 1,032 200 1,860.00       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 -                 100 850.00

21 5.50 9.30 200 1,860.00           170 12 -                 200 1,860.00

106,500 1,068,250.00  36,583 62,136 37,200 405,550.00 69,300 662,700.00รวม

การส่ังซือ้แบบใหม่ ปี 2564 ( B )
ล าดับ ราคาหน้าตั๋ ว

การส่ังซือ้แบบเดิม ปี 2564 ( A ) ผลต่าง D = A - B



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

788 
 

 3. ก าหนดนโยบายการสัง่ซือ้พสัดุตัว๋ในแต่ละกลุ่ม โดยพสัดุกลุ่ม A จ านวน 7 ราคา ก าหนดให้มีการสัง่ซือ้
ทกุเดือนและท าการตรวจนบัทกุเดือน กลุ่ม B จ านวน 5 ราคา ก าหนดให้มีการสัง่ซือ้ 3 เดือนครัง้ และท าการตรวจนบั
ทกุ 3 เดือน สดุท้ายกลุ่ม C ก าหนดให้มีการสัง่ซือ้ 6 เดือนครัง้และท าการตรวจนบัทกุ 6 เดือน 
 4. เปรียบเทียบการสัง่ซือ้พสัดตุัว๋แบบเดิมและหลงัการปรับปรุงปี 2564 พบว่า มีต้นทนุค่าจดัพิมพ์ลดลงเป็น
จ านวนเงิน 662,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.04 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการต้นทุนพสัดุตัว๋รถโดยสารประจ าทาง  กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างเขตการเดินรถที่ 5 ซึ่งยังไม่ครบทุกเขตการเดินรถที่ 1-4 และ 6-8 การใช้เคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีการจ าแนกสินค้าเป็นหมวดหมู่ ABC Classification และการพยากรณ์ (Forecasting) ผลลพัธ์ที่
ได้ในการจัดกลุ่มอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากปัจจยัของประเภทรถโดยสารที่มีอยู่ 6 ประเภท ซึ่งมีราคาค่าโดยสาร
ต่างกนั  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเองเร่ืองนี ้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือในด้านข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์จากบริษัทกรณีศกึษาในที่นีผู้้จดัท าขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู และยงัรวมถึงได้รับความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจาก ดร.วิชญุตร์ งามสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะ หลกัการและ แนวคิดอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา รวมทัง้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย ที่ได้ชีแ้นะและรับเป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.ปิยะเนตร  นาคสีดี ที่รับเป็น
กรรมการ ขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่ได้ให้ก าลังใจเสมอมาในการศึกษาต่อปริญญาโทในครัง้นีต้ลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ทัง้ในด้านวิชาการและประสบการณ์  ท าให้สามารถน าความรู้ที่
ได้มาประยกุต์ใช้ในการท างานและการศกึษาครัง้นี ้และขอขอบคณุ เจ้าหน้าที่บณัฑิตวิทยาลยัที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลาที่ได้ศกึษาอยู่ และพี่ๆเพื่อนๆ นกัศกึษาปริญญาโททกุท่านท่ีได้ให้ก าลงัใจและความช่วยเหลือตลอดมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
ธัญยธรณ์ อ้นมี. (2560). การพยากรณ์และการวางแผนสร้างสต็อกสินคา้ เพือ่ลดปัญหาการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตเลนส์แวน้ตา จ ากดั [การศกึษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต]. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

นภสัสร สกลุประดิษฐ์. (2560). การจดัการสินคา้คงคลงัในโรงงานผลิต และการกระจายสินคา้แช่แข็ง  จ ากดั [การศกึษา
ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต].มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

789 
 

 
ปฏิพล งามสขุ. (2562). การวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนสินคา้คงคลงัและแนวทางการลดการขาดแคลนสินคา้คง

คลงัของฝ่ายการตลาด บริษัท XXX จ ากดั [การศกึษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต]. มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย. 

พิชามญชุ์ อภิญญานนัท์ และเชาวลิต หามนตรี. (2562). การพยากรณ์เชิงปริมาณ กรณีศึกษา บริษัทน าเข้าฉนวนกนั
ความร้อน. การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่57. 

ภราภรณ์ ทศพร. (2559). การปรับปรุงการบริหารวตัถดิุบคงคลงั กรณีศึกษาโรงงานผลิตช้ินส่วนตลบัลูกปืน. จ ากดั 
[การศกึษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต]. มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์. 

เยาวลกัษณ์ ซาหนองหว้า และชฎาพร ฑีฆาอตุมากร. (2562). การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงั ของบริษัท ซี.
เอส. สตีล โปรดกัส์ จ ากดั. โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง.  

สภุสัสรา ปัญโญรัฐโรจน์. (2559). การวิเคราะห์ปริมาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม กรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และ
อปุกรณ์ไฟฟ้า. มหาวิทยาลยัราชฤกษ์. 

เสริมพงษ์  เนียมสกลุ. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการวตัถดุิบคงคลงั กรณีศกึษาโรงงานผลิตน า้ดื่ม. วารสาร
สหศาสตร์ศรีปทมุ ชลบรีุ, 4(2), 1-14.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

790 
 

                         การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์  
                                                                                      เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1    

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดจุดใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงนิสดของผู้โดยสาร 
รถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5  
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บทคดัย่อ 
นโยบายการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยพัฒนาการให้บริการของระบบรถโดยสารประจ าทาง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบรถ
โดยสารประจ าทางเพิ่มขึน้ โดยการศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลที่มีผลต่อการก าหนด
จุดใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทางเพิ่มมากขึน้  เพื่อน าผลที่ได้รับ
จากการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการบริหารจดัการจดัจ าหน่ายบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพิ่มโอกาส
ใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารของเขต
การเดินรถที่ 5 สาย 138, 140, และ 141 จ านวน 200 ตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่
เก่ียวข้องกบังานด้านบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั รวมทัง้การเลือกท าเลที่ตัง้ (Location Selection)  

ผลการวิจยัพบว่า ผู้ โดยสารให้ความส าคญัต่อการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด 
เร่ืองการมีจดุเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทาง บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งชมุชน จดุให้บริการมีความปลอดภยัต่อ
การใช้บริการ การเดินทางไปจุดให้บริการมีความสะดวก ที่ตัง้ของจุดบริการมีความสะดวกต่อการใช้บริการ จุด
ให้บริการมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา โดยจุดที่ให้ความส าคญัเรียงล าดบัดงันี ้จุดวดัสน จุด กม.9 
และจดุการเคหะธนบรีุ  
ค าส าคัญ: บตัรโดยสารอเิล็กทรอนิกส์; การเลือกท าเลที่ตัง้; ปัจจยัที่มีผลต่อการใช้บริการ 

 
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 Bus-
stop, Thonburi housing’s Bus-stop. 
Keywords: Electronics card; Location Selection; Service Factor    
 

บทน า 
ปัจจุบนัองค์การขนส่งมวลชนกรุเทพ (ขสมก.) มีจ านวนรถให้บริการประชาชน 3,005 คนั จ านวน 112 

เส้นทาง มีรายได้จากการจ าหน่ายตัว๋โดยสารเฉล่ียวนัละ 11,043,226.47 บาท มีผู้ โดยสารเฉล่ียวนัละ จ านวน 
894,008 คน แต่ความต้องการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงอยา่ง
ต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการพฒันาระบบโดยสารประจ าทางควบคู่ไปกับระบบขนส่งมวลชน
อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มีทางเลือกและครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการมากที่สดุ  

องค์การขนส่งมวลชนกรุเทพ (ขสมก.) มีแผนการน าเทคโนโลยีระบบตัว๋อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการใช้
บริการระบบรถโดยสารประจ าทาง ซึง่ระบบตัว๋อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจยัหลกัตวัหน่ึงที่จะช่วยพฒันาการให้บริการ
ของระบบรถโดยสารประจ าทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหนัมาใช้บริการ
ระบบรถโดยสารประจ าทางเพิ่มขึน้ด้วย เนื่องจากเป็นการสร้างความสะดวกให้กบัผู้ โดยสาร ทัง้นี ้การใช้ระบบตัว๋
อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถน าไปใช้ส าหรับการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ในอนาคต รวมทัง้มี
ผลประโยชน์ อื่น ๆ อีก เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการจ าหน่ายตัว๋โดยสาร การจดัเก็บรายได้ การรวบรวมข้อมูล
การเดินทางลดเวลาการช าระค่าโดยสารด้วยเงินสด และลดภาระของประชาชนในการซือ้ตัว๋โดยสารของ ขสมก. 
รวมทัง้ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานเก็บค่าโดยสารมีจ านวนประมาณ 5,400 คน ค่าใช้จ่าย
จ านวนประมาณ 139,209,920 บาทต่อเดือน และพิมพ์ตัว๋โดยสารปีงบประมาณ 2563 จ านวน 9,613,297.30 
ล้านบาท ต่อปี ซึง่ถ้า ขสมก. สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนีไ้ด้ จะท าให้ ขสมก. ลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในด้านบคุลา
กรได้สงูมากและสามารถเพิ่มรายได้ให้กบั ขสมก. เองอีกด้วย โดยปัจจบุนั ขสมก.  พบว่ารายได้จากการให้บริการ
รถโดยสารระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน 2563 เป็นรายได้ที่ได้รับจากการจ าหน่ายตัว๋ม้วน คิดเป็นเงิน
ทัง้หมด 1,263,234,478 บาท คิดเป็นร้อยละ  87.67  และรายได้ที่ได้ รับจากผู้ โดยสารใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นเงินทัง้หมด 177,639,000บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.33  จะเห็นได้ว่ารายได้จากการใช้บตัร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวน ร้อยละ 12.33 ของรายได้ค่าโดยสาร  เนื่องจากแผนฟืน้ฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ก าหนดให้มีโครงการซือ้รถใหม่ที่มีอปุกรณ์ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ติดตัง้มาพร้อมกับรถ
โดยสารโดยไม่ต้องใช้พนกังานเก็บค่าโดยสาร และลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลโดยใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
การช าระค่าโดยสาร หากจ านวนรายได้ค่าโดยสารที่ได้รับจากผู้ โดยสารมีสัดส่วนน้อยกว่ารายได้จากการ
จ าหน่ายตัว๋ม้วนตามที่ปรากฎดงักล่าวข้างต้น  จะท าให้รถโดยสารที่จดัซือ้มาใหม่ที่มีระบบการช าระค่าโดยสาร
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โดยใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และไม่สามารถลดจ านวนพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ดังนัน้  ผู้ ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดจุดใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ของผู้ โดยสารรถ
โดยสารประจ าทาง เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อ
จะได้น าผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงระบบการใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และท าให้มีรายได้จากการใช้
บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสารมีจ านวนเพิ่มขึน้  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1.  การก าหนดจุดใช้บัตรโดยสารอิเ ล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง 
กรณีศกึษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

2. เพื่อน าผลที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้จ านวน
รายได้ค่าโดยสารท่ีได้รับจาการใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนเพิ่มขึน้ 

3. เพื่อก าหนดจดุ/ท าเลที่ตัง้การจ าหน่ายบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  

1.  ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการก าหนดจุดใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศกึษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่าง
กนั 

2. เพื่อน าผลที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้จ านวนรายได้ค่าโดยสารที่ได้รับจาการใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวน
เพิ่มขึน้ 

3. เพื่อน าผลที่ได้รับจากการศกึษาให้ ขสมก. ใช้เป็นแนวทางการก าหนดจดุ/ท าเลที่ตัง้การจ าหน่ายบตัร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดให้ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชนผู้ ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางของ ขสมก. 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา การซือ้ การใช้ 
การประเมินผล และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา 
(Schiffman & Karuk, 1994 อ้างใน กลัปังหา ตรองพาณิชย์, 2541, หน้า 45)   

พฤติกรรมของผู้ซือ้ หมายถึง การกระท าของบคุคลใดบคุคลหน่ึงที่เก่ียวข้องกบัการแลกเปล่ียนซือ้สินค้า
และบริการด้วยเงิน และรวมทัง้กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดให้มีการกระท านี ้ส่วนพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคนัน้จะเน้นถึงการซือ้ของผู้ซึง่ซือ้เอาไปใช้บริโภคเอง (ธงชยั สนัติวงษ์,  2533) 
 จากความหมายพฤติกรรมของผู้ซือ้และผู้บริโภคที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค 
หมายถึง ลกัษณะการกระท าของบคุคล ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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 ลักษณะเบือ้งต้นที่ส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ลกัษณะเบือ้งต้นท่ีส าคญัของพฤตกิรรมผู้บริโภค คือ เร่ืองราวของความรู้ทัง้หมดของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
(อดลุย์ จาตรุงค์กลุ, 2534) ประกอบด้วย 

1. พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความปรารถนาต่างเป็นพฤติกรรมจูงใจ โดยมุ่งที่จะให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่คิดเอาไว้ การจูงใจและความคิดใน
การซือ้ผู้บริโภคจะถกูซ่อนไว้ไม่มีใครสงัเกตเห็น  

2. พฤติกรรมผู้บริโภครวมไปถึงกิจกรรมมากมาย ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราคิด รู้สึกวางแผน ตดัสินใจ
ซือ้ และได้ประสบการณ์ ผู้บริโภคมีกิจกรรมมากมายไม่เฉพาะแต ่ตกลงใจซือ้อย่างเดียว จะต้องมองว่าสินค้าหรือ
บริการมีก่ีอย่างและก่ีตรายี่ห้อ จุดนีเ้ป็นจุดส าคญัเพราะเป็นศูนย์รวมของการใช้จ่าย เวลา และเงินเพื่อแลกกับ
การซือ้สินค้า 

3. พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการ นกัวิชาการกล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น กระบวนการทาง
ความนึกคิดและอารมณ์ (Mental and Emotional Process) แล้วยงัรวมไปถึง การเลือก การซือ้ และการใช้สินค้า 

4. พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกนัในเร่ืองจงัหวะเวลาและความสลบัซบัซ้อน จงัหวะเวลาหมายถึง เมื่อ
การตดัสินใจเร่ิมต้นและความยาวนานของกระบวนการทัง้หมด ส่วนความสลบัซบัซ้อน หมายถึง จ านวนกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจ จังหวะเวลา และความสลับซับซ้อนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยปกติยิ่งการ
ตดัสินใจสลบัซบัซ้อนเพียงใด เวลาที่ใช้ก็จะยิ่งมากขึน้เท่านัน้  

5. พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกบับทบาทมากมาย ในกระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภคมีหลายหน้าที่ท่ี
ผู้บริโภคกระท า เช่น เป็นผู้ซือ้ ผู้ ใช้ ผู้ตดัสินใจ ผู้ก่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจ ฯลฯ ผู้บริโภคอาจท าหน้าที่ดงักล่าว
มากกว่าหน่ึงในเวลาเดียวกนัก็ได้ 

6. พฤติกรรมผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นพฤติกรรม
ปรับตัว (Adaptive) ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ห้อมล้อมรอบตัว การตัดสินใจได้รับอิทธิพลจากพลังภายในและ
ภายนอกบางอย่าง 

7. พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันไปเมื่อต่างบุคคลกัน จะต้องเข้าใจว่าท าไมบุคคลจึงมีพฤติกรรม
ต่างกัน เร่ืองนีเ้ป็นเพราะบุคคลมีบุคลิกภาพต่างกัน และยังต่างกันอีกในหลายลักษณะซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้มี
การแบ่งส่วนตลาด เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วยบคุคลที่มีลกัษณะต่างๆ เหมือนกนั 

โดยสรุป ลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคข้างต้น มีลกัษณะแตกต่างกัน แต่ละลกัษณะเป็นไปตามปัจจยัที่
เข้ามาเก่ียวข้องท าให้เกิดกระบวนการกิจกรรม การกระท าของแต่ละบคุคล โดยมีวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง 
แนวคิดทฤษฎีปัจจัยท าเลที่ตัง้ 

กลยทุธ์ในการเลือกท าเลที่ตัง้ (ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2556) 
การเลือกท าเลที่ตัง้สามารถใช้ได้ทัง้แนวทางมหาภาค (Macro Approaches)และแนวทางจุลภาค 

(Micro Approaches) ซึง่แนวทางมหภาคเป็นการวิเคราะห์เพื่อเลือกท าเลที่ตัง้หรือพืน้ท่ีขนาดใหญ่ระดบัประเทศ
และภูมิภาค ส่วนแนวทางจุลภาคเป็นการเลือกท าเลที่ตัง้แบบเฉพาะเจาะจงจากพืน้ที่หรือประเทศที่ได้เลือกไว้
แล้ว 
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1. การเลือกท าเลที่ตัง้ตามแนวมหภาค ส่วนมากนิยมใช้ส าหรับศนูย์กระจายสินค้า ในอดีตได้มีผู้ เสนอ
แนวทางมหภาคส าหรับการเลือกท าเลที่ตัง้ไว้หลายแนวทาง ในที่นีจ้ะขอเสนอแนวทางของ Edgar M. Hoover 
ซึง้เสนอกลยทุธ์การเลือกท าเลที่ตัง้ของศนูย์กระจายสินค้าไว้ 3 ประเภทดงันี ้

กลยุทธ์ท าเลที่ตัง้ใกล้ตลาด (Market-Positioned Strategy) กลยุทธ์นีจ้ะก าหนดให้ติดตัง้คลงัสินค้าอยู่
ใกล้กบัลกูค้าคนสดุท้าย (Final Customer) ให้มากที่สดุ ซึง่จะท าให้สามารถให้บริการลกูค้าได้ดี ปัจจัยส าคญัใน
การเลือกท าเลที่ตัง้ใกล้ลูกค้ามีหลายประการ เช่น ค่าขนส่ง รอบเวลาการสั่งซือ้สินค้า ความอ่อนไหวของ
ผลิตภณัฑ์ ปริมาณที่สัง่ซือ้ และระดบัการให้บริหารลกูค้าต้องการ หรือเป็นการก าหนดท าเลที่ตัง้คลงัสินค้าโดย
มุ่งหวงัให้ลกูค้าหรือผู้บริโภคได้รับประโยชน์สงูสดุ เสียค่าขนส่งน้อยที่สดุ ระยะทางสัน้ท่ีสดุ 

กลยุทธ์ท าเลที่ตัง้ใกล้แหล่งผลิต (Production-Positioned Strategy) กลยุทธ์นีก้ าหนดให้ตัง้คลงัสินค้า
อยู่ใกล้แหล่งวตัถดุิบหรือโรงงานให้มากที่สดุ ซึง่การตัง้คลงัสินค้าแบบนีจ้ะท าให้ระดบัการให้บริการลกูค้าต ่ากว่า
กลยทุธ์ท าเลที่ตัง้ใกล้ตลาด แต่สามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถดุิบเข้าสู่โรงงานซึง่การประหยดัในกรขนส่งสามารถ
ประหยดัค่าขนส่งสามาารถเกิดขึน้ได้โดยรวบรวมการขนส่งจากแหล่งต่างๆ โดยรถบรรทุกหรือตู้คอนเทรนเนอร์ 
(Container Load : CL) ปัจจยัส าคญัในการเลือกท าเลที่ตัง้ใกล้แหล่งผลิตประกอบหลายประการ เช่น สภาพของ
วตัถดุิบว่าเน่าเสียง่ายหรือไม่ จ านวนวตัถดุิบที่เป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ ฯลฯ 

กลยุทธ์ท าเลที่ตัง้อยู่ระหว่างลกูค้ากับแหล่งผลิต (Intermediately-Positioned Strategy) กลยุทธ์นีจ้ะ
ก าหนดให้ตัง้คลงัสินค้าอยู่ตรงกลางระหว่างผลิตและตลาด ซึ่งการตัง้คลงัสินค้าประเภทนี ้ท าให้ระดบัการให้บริ
การต ่ากว่าแบบแรกแต่สงูกว่าแบบที่สอง ท าเลที่ตัง้ประเภทนีเ้หมาะส าหรับธุรกิจที่ต้องการให้บริการลกูค้า และมี
โรงงานการผลิตหลายแห่ง หรือเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต สินค้าโดยก าหนดท าเลที่ตัง้
คลังสินค้าโดยยึดสายกลางระหว่าง 2 กลุ่ม เช่น การมีคลังสินค้ามากกว่าหนึ่งแห่ง หรือการสร้างคลังสินค้า
กึ่งกลางระหว่างทางของการขนส่งจากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค 
          นอกจากนีก้ารก าหนดท าเลที่ตัง้คือยงัต้องค านึงถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อกิจการ 2 ประเภท คือ ปัจจยัเชิง
ปริมาณ และปัจจยัเชิงคณุภาพ 
          2. การเลือกท าเลที่ต้องส าหรับแนวทางจุลภาค ส่วนมากเหมาะส าหรับคลังสินค้า ควรพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
           ธุรกิจต้องการใช้คลงัสินค้าเอกชน ควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
          -คณุภาพและความหลากหลายของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
          -คณุภาพและปริมาณของแรงงาน รวมถึงอตัราจ้างแรงงาน 
          -คณุภาพของเขตอตุสาหกรรมซึง่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมชมุชน และสาธารณปูโภค 
          -ต้นทนุของเงินลงทนุ รวมถึงต้นทนุค่าก่อสร้าง ศกัยภาพในการขยายพืน้ท่ี และผลประโยชน์ทาง   ภาษี 
           ธุรกิจต้องการใช้สินค้าสาธารณะ ควรจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ดงันี ้
          -ลกัษณะของคลงัสินค้า และการบริการของคลงัสินค้า 
          -ความเพียงพอของยานพาหนะในการขนส่ง ระยะทางของการไปสถานีขนส่งสินค้า 
          -ความเพียงพอของบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคมและการใช้
คลงัสินค้าจากธุรกิจอื่น 
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          -ประเภทความถ่ีของการรายงานสินค้าคงคลงั 
          กระบวนการเลือกท าเลที่ตัง้เป็นกระบวนการที่ซบัซ้อนหลายขัน้ตอน นอกจากนัน้ในบางกรณีจะมีปัจจยั
อื่นเข้ามามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท าเลที่ตัง้ของคลงสิันค้า เช่น สงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง เทคโนโลยีฯ 
จึงควรพิจารณาปัจจยัเหล่านีเ้พิ่มเติม การก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการคลงัสินค้าแห่ง
หน่ึง ต้องสิน้เปลืองค่าใช้จา่ยในการลงทนุเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ เมื่อได้ก าหนดที่ตัง้และท าการก่อสร้างลงไปแล้ว 
หากต้องการมีการเปล่ียนแปลงย้ายที่ตัง้ใหม่ย่อมเป็นเร่ืองยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้อีกมากมายซึง้ไม่ควร
ไม่ควรเป็นเช่นนัน้ วิธีที่จะแก้ได้ก็คือจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกด้านทุกมุม ในการเลือกท าเลที่ตัง้
คลงัสินค้าแต่ละแห่งย่อมมีสภาพท่ีแตกต่างกนัออกไปตามนโยบายของธุรกิจตามประเภทของสินค้าที่ท าการเก็บ
รักษา และตามขนาดของกิจการ การเลือกท าเลที่ตัง้ก็ย่อมมีข้อพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป เป็นหน้าที่ของผู้
บริการที่จะตกลงใจเลือกท าเลซึง้สามารถ อ านวยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างสมประโยชน์ และบรรลผุล
ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสารของเขตการเดินรถ

ที่ 5 สาย 138, 140, และ 141และเจ้าหน้าที่ ขสมก. ที่เก่ียวข้องกับงานด้านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
การศึกษาครัง้นี ้มีจ านวนผู้ โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 5 ทัง้หมด 32,422 คน (องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ , 2563) ผู้ วิจัยได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ านวนที่แน่นอน (Finite 
Population) โดยใช้สูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane,1973  อ้างในล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538  หน้า 37) ดงันี ้

   สตูร n    =                                 N 
       1 + Ne2 

เมื่อ      N    คือ     จ านวนของขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
      n    คือ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
    e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้ 
                          (ในท่ีนีใ้ช้ค่าความเชื่อมัน่ 93% ท าให้ e มีค่าเท่ากบั 1 - 0.93 = 0.07) 

   แทนค่า   n   =           32,422 
                 1 + 32,422 (0.07)2 

           =    202.81 
ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 202 คน ผู้วิจยัเก็บขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 200 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจยัใช้วิธีการเลือกเก็บตวัอย่างเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 5 สาย 138, 

140, และ 141 และเจ้าหน้าที่ ขสมก. ที่เก่ียวข้องกับงานด้านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในเขตพืน้ที่รถ
โดยสารประจ าทางของเขตการเดินรถที่ 5 โดยมีขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่างดงันี ้
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แผนการสุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด 

จากผู้ โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 5 สาย 138, 140, และ 141 และเจ้าหน้าที่ ขสมก. ที่
เก่ียวข้องกบังานด้านบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีรถโดยสารประจ าทางของเขตการเดินรถที่ 5  
เคร่ืองมือในการวิจัย 

ลกัษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม โดยใช้ทฤษฎี
การเลือกท าเลที่ตัง้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสงัเคราะห์เพื่อหาปัจจยัที่
มีผลต่อการก าหนดจุดใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศกึษา 
เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั โดยน าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้ว 
ไปด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้ส าหรับการวิจัย ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองปัจจัยด้านท าเลที่ตัง้บตัรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาและความครอบคลุมของค าถาม (Content 
Validity) รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อขอค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสม ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เชี่ยวชาญ ได้แก่  

1. คณุช านาญ อยู่มอสด ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ 1 
2. คณุสมควร นาสนม     ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ  
3. คณุพนิดา ทองสขุ     ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 
โดยผู้ทรงคุณวฒุิ/ผู้ เชี่ยวชาญ ท าการตรวจสอบตามแบบประเมินโดยใช้ดชันีความสอดคล้อง IOC (Item 

Objective Congruence index) เป็นรายบคุคลว่าข้อค าถามแต่ละข้อสามารถวดัได้ตรงกบั จดุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ ดงันี ้  

ถ้าข้อค าถามวดัได้ตรงจดุประสงค์                                ได้ +1  คะแนน  
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้วดัตรงจดุประสงค์หรือไม่      ได้   0  คะแนน  
ถ้าข้อค าถามวดัได้ไม่ตรงจดุประสงค์                             ได้  -1  คะแนน  
น าคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญ ทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของข้อค าถามกบัจดุประสงค์เพื่อหาค่าเฉล่ีย โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกข้อค าถามดงันี ้ 
1. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่  0.50 - 1.00 คดัเลือกไว้ใช้ได้ 
2. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
ผลจากการค านวณหาค่า IOC โดยรวมมีค่ามากกว่า 0.5 ส่วนแบบสอบถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 

ผู้วิจยัได้น าค่าดงักล่าวพร้อมแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญ มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุง
ข้อค าถามในแบบสอบถาม หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้ วิจัยน า
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แบบสอบถามฉบบัร่างที่ได้ผ่านการแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability Analysis)  
 2. การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability Analysis) เมื่อผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
หลงัจากนัน้จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด 
เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีเกณฑ์การแปลผลความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
ค่าความเชื่อมัน่  ระดบัความเชื่อมัน่ 

                           0.80 – 1.00 
                           0.70 – 0.79 
                           0.50 – 0.69 
                           0.30 – 0.49 
                          ต ่ากว่า 0.30 

 สงูมาก 
สงู 
ปานกลาง 
ต ่า 
ต ่ามาก 

ที่มา : พรรณี ลีกิจวฒันะ. (2553). วิธีการวิจยัทางการศึกษา (พิมพ์ครัง้ที่ 6). กรุงเทพมหานคร:  
คณะครุุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั. 

  
 เมื่อน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มทดลองที่เป็นผู้ โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 
5 สาย 138, 140 , และ 141 จ านวน  30 ชุด  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ  0.901 
แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง  0.829 – 0.892 ซึ่งมีระดับค่าความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดบัสงูถึงสงูมาก (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2553) 
การเลือกท าเลที่ตัง้ 

หลงัจากการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศกึษา เขตการเดินรถ
ที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แล้วนัน้ ผู้วจิยัได้น าข้อมลูค่าเฉล่ียของแบบสอบถามที่ได้มาหาค่า
น า้หนกัเพื่อคดัเลือกจดุท าเลที่ตัง้ในการการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้โดยสารรถ
โดยสารประจ าทาง กรณีศกึษา เขตการเดินรถที่ 5ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท าเลที่ตัง้ใด และจดุไหนมากที่สดุ หลงัจากนัน้น าข้อมลูหลกัๆ ที่ได้รับไปด าเนินการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เชี่ยวชาญ อีกครัง้ว่ามคีวามคดิเห็นอย่างไรต่อหลกัการในการเลือกท าเลที่ตัง้ที่ผู้ โดยสารให้
ความส าคญั รวมทัง้ขอความคิดเห็นรวมถึงค าแนะน าเพิม่เติม 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  มีอายรุะหว่าง 25-30 ปี มีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วน
บคุคลโดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดจุดใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้โดยสารรถ
โดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
ตารางที่  2  คา่เฉล่ีย และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานความส าคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดจดุใช้บตัร โดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จดุวดัสน กม.9 การเคหะธนบรีุ 

ปัจจัยด้านท าเลที่ตัง้ 
ค่าเฉลี่ย 

วัดสน กม.9 การเคหะธนบุรี 

1. มีจดุเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทาง 8.87 8.86 8.54 

2. บริเวณใกล้เคยีงมแีหล่งชมุชน 8.62 8.50 8.36 
3. การเดินทางไปจดุให้บริการมคีวามสะดวก 8.85 8.73 8.44 
4. ที่ตัง้ของจดุบริการมีความสะดวกต่อการใช้บริการ 8.71 8.74 8.40 
5. จ านวนทีจ่อดรถมีเพียงพอ 6.93 6.89 6.62 
6. มีการวางผงัสถานท่ีทีเ่หมาะสมต่อการให้บริการ 8.00 8.10 7.78 
7. จดุให้บริการมคีวามพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา 8.34 8.46 8.25 

8. จ านวนห้องน า้มีเพียงพอต่อการใช้บริการ 5.57 3.78 3.16 
9. จดุให้บริการมคีวามปลอดภยัต่อการใช้บริการ 8.47 8.14 8.37 
10. สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความสะอาด 7.73 7.41 7.41 
11. จดุให้บริการมีป้ายบอกชดัเจน 8.12 8.25 7.44 

ค่าเฉล่ียรวม 8.02 7.80 7.52 
 

ผลการศึกษาจากการศึกษาความส าคัญของ ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดจุดใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จดุวดัสน โดยรวมมีค่าเฉล่ียรวมที่ 8.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ โดยสารให้ระดบั
ความส าคญั ได้แก่ มีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทาง การเดินทางไปจดุให้บริการมีความสะดวก ที่ตัง้ของ
จดุบริการมีความสะดวกต่อการใช้บริการ บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งชมุชน จดุให้บริการมีความปลอดภยัต่อการใช้
บริการ จดุให้บริการมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา จดุให้บริการมีป้ายบอกชดัเจน มีการวางผงัสถานที่
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ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความสะอาด จ านวนที่จอดรถมีเพียงพอ และจ านวน
ห้องน า้มีเพียงพอต่อการใช้บริการ  

จากการศกึษาความส าคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จุด 
กม.9 โดยรวมมีค่าเฉล่ียรวมที่ 7.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ โดยสารให้ระดับความส าคญั ได้แก่ มีจุด
เชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทาง  ที่ตัง้ของจุดบริการมีความสะดวกต่อการใช้บริการ การเดินทางไปจุด
ให้บริการมีความสะดวก บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งชุมชน จุดให้บริการมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา 
จดุให้บริการมีป้ายบอกชดัเจน จดุให้บริการมีความปลอดภยัต่อการใช้บริการ มีการวางผงัสถานท่ีที่เหมาะสมต่อ
การให้บริการสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความสะอาด จ านวนที่จอดรถมีเพียงพอ  และจ านวนห้องน า้มี
เพียงพอต่อการใช้บริการ  
 จากการศกึษาความส าคญัของปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จุดการ
เคหะธนบุรี โดยรวมมีค่าเฉล่ียรวมที่ 7.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ โดยสารให้ระดบัความส าคญั ได้แก่ 
มีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทาง การเดินทางไปจุดให้บริการมีความสะดวก ที่ตัง้ของจุดบริการมีความ
สะดวกต่อการใช้บริการ จุดให้บริการมีความปลอดภัยต่อการใช้บริการ บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งชุมชน จุด
ให้บริการมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา มีการวางผงัสถานท่ีที่เหมาะสมต่อการให้บริการ จดุให้บริการ
มีป้ายบอกชดัเจน สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความสะอาด จ านวนที่จอดรถมีเพียงพอ และจ านวนห้องน า้มี
เพียงพอต่อการใช้บริการ  
 การสมัภาษณ์คณุพริม้เพรา วงศ์สทุธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 พบว่า ในส่วน
ของการเลือกท าเลที่ตัง้ในการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้โดยสารรถโดยสารประจ า
ทาง กรณีศกึษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นัน้เห็นว่าการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ในจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทางนัน้มีความส าคญั เพราะเป็นหวัใจ
หลกัต่อการเดินทางอย่างยิ่ง ท าให้ผู้ โดยสารมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปในเส้นทางที่หลากหลาย ยิ่ง
หากเป็นจดุที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งชมุชน การเดินทางและที่ตัง้ของจดุบริการมีความสะดวก ปลอดภยั และ
พร้อมต่อการใช้บริการ ยิ่งท าให้ผู้ โดยสารเห็นถึงความสะดวกของการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
มากขึน้ 
 การสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ ขสมก. ที่เก่ียวข้องกบังานด้านบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ของการเลือก
ท าเลที่ตัง้ในการก าหนดจุดใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง 
กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นัน้เห็นว่าการก าหนดจุดใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ในจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทางนัน้มีความส าคัญมากที่สุดเช่นกัน 
เพราะผู้ โดยสารจะสามารถใช้เป็นจุดศูนย์กลาง เป็นจุดใหญ่ๆ ในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้ง่าย  ปัจจุบัน
ผู้ โดยสารหนัมาใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเนื่องจากเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ โดยสารแทนการ
พกเงินสด และท าให้การเดินทางมีความง่ายมากยิ่งขึน้อีกด้วย 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการสรุปค่าน า้หนกัของปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดของ
ผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา เขตการเดินรถที่ 5 ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า 
ผู้ โดยสารให้ความส าคญัในเร่ืองของการมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทาง บริเวณใกล้เคียงมีแหล่งชมุชน 
จุดให้บริการมีความปลอดภยัต่อการใช้บริการ การเดินทางไปจุดให้บริการมีความสะดวก ที่ตัง้ของจุดบริการมี
ความสะดวกต่อการใช้บริการ จุดให้บริการมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา โดยจุดที่ให้ความส าคญั
เรียงล าดบัได้ดงันี ้จดุวดัสน จดุ กม.9 และจดุการเคหะธนบรีุ 
 การก าหนดจุดใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ในจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางหลาย
เส้นทางนัน้ท าให้ผู้ โดยสารมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปในเส้นทางที่หลากหลาย ท าให้ผู้ โดยสารเห็นถึง
ความสะดวกของการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมากขึน้ มีส่วนให้ผู้ โดยสารหนัมาใช้บตัรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดเนื่องจากเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ โดยสารแทนการพกเงินสด และท าให้การเดินทาง
มีความง่ายมากยิ่งขึน้อีกด้วย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท าเลที่ตัง้ด้านมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางหลายเส้นทาง และอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงมีแหล่งชุมชน ผู้ โดยสารให้ความส าคัญมากที่สุด ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรอาศัยจุดเด่นในการสร้าง
สัญลักษณ์และป้ายให้มีความโดดเด่นท าให้ลูกค้าจดจ าง่าย มีการโฆษณารวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ผู้ประกอบการให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ โดยสารเกิดความมัน่ใจในการใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงิน
สด เพื่อสร้างการจดจ า และใช้ในการพฒันาธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึน้   
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ผู้วิจยัควรศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการก าหนดจดุใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงนิสด ของ
ผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง ในเขตการเดินรถอื่นๆ เพื่อให้สามารถทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดจดุใช้
บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ของผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง ท่ีแตกต่างกนั 

2. ผู้วิจยัควรศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัและความต้องการในการใช้บตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แทน
เงินสด ของผู้ โดยสารรถโดยสารประจ าทาง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการก าหนดจุดใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดให้ได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค  แล้วน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้กับธุรกิจ
เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

         การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ืองนีส้ าเร็จได้ความกรุณาจาก ดร. วิชญุตร์ งามสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ ท่ีได้ให้ความกรุณานะน า ตรวจตราและแก้ไขเนือ้หา ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าการศึกษา
ค้นคว้าอิสระมาโดยตลอด เพื่อให้การศึกษาครัง้นีส้มบูรณ์ที่สุด จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี ้
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ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกท่านที่เ ก่ียวข้อง ที่ช่วยประสิทธิประสาทความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์อนัมีค่าให้  ขอกราบขอบพระคณุคุณพ่อและคณุแม่ที่ให้การส่งเสริมและสนบัสนนุทางการศกึษามา
โดยตลอด รวมถึงเพื่อนๆ ทกุท่านท่ีมีส่วนให้ค าแนะน าจนท าให้การศกึษาค้นคว้าอิสระฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ด้วยดี 

ขอขอบพระคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่าน ที่กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมลู ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทกุ
ท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือจนท าให้การศกึษาครัง้นีเ้สร็จสิน้สมบรูณ์ และลลุ่วงไปได้ด้วยดี  
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บทคดัย่อ 

 การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาหาสาเหตขุองปัญหาในการจดัการงานสารบรรณที่เป็นอปุสรรคใน
การด าเนินงานและหาแนวทางเพื่อลดความสิน้เปลืองในกระบวนการส่งและจดัเก็บเอกสารของ องค์กรการเดิน
รถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยใช้แนวคิดของลีน (Lean) รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ 
เพิ่มคุณภาพการให้บริการของแผนกธุรการ กลุ่มงานส่ือสาร ส านักบริหารการเดินรถ ส านักงานใหญ่ เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพที่วดัผลจากความสอดคล้องกับแนวคิดของลีน ร่วมกับผลเปรียบเทียบก่อน-หลังการใช้
แนวทางดงักล่าว มีกระบวนการท างานใหม่ที่สามารถลดระยะเวลาและขัน้ตอนการท างาน  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบในการด าเนินงานสารบรรณของฝ่ายธุรการ คือ การผลิตและรับเข้า
เอกสารเป็นจ านวนมากเฉล่ีย 52 แผ่นต่อวัน ไม่มีการจัดหมวดเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาท าลายเอกสารที่แน่นอนท าให้ใช้พืน้ท่ีจดัเก็บจ านวนมาก ใช้เวลาในการสืบค้นโดยเฉล่ีย 30 นาที/ฉบบั 
การสืบค้นเอกสารเฉล่ีย 10-15 ฉบบั/วนั จากการทดลองประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชนั LINE กับระบบ
จดัเก็บและส่งเอกสารเป็นระยะเวลา 7 วนั สรุปได้ว่า จ านวนการรับเข้าเอกสารท่ีเป็นกระดาษคือ 19 แผ่น มีการ
ใช้พืน้ท่ีจดัเก็บต่อปี 20 ลบ.ม. ลดลงจากเดิม ร้อยละ 84.13 และระยะเวลาการสืบค้นเอกสาร 7 นาที/ฉบบั ลดลง
จากเดิม 23 นาที 

 ส รุปไ ด้ ว่ า  กา รประยุกต์ ใ ช้  E-mail และแอปพลิ เคชัน  LINE  สามารถ เพิ่ มประ สิท ธิภาพ   
ในการจัดการงานสารบรรณและลดกระบวนการไหลของข้อมูลภายในองค์กร ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
ทรัพยากรบคุคล ลดพืน้ท่ีในการจดัเก็บเอกสาร และลดเวลาในการสืบค้นเอกสารได้ 

 
ค าส าคัญ: ลีน; E-mail; Line; การจดัการงานสารบรรณ; องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 
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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 

 
 

บทน า 
หน่วยงานต่าง ๆ ล้วนแต่มีการติดต่อส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน จึงมีการผลิตและการใช้

เอกสารจ านวนมากเพื่อให้สามารถด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายที่วางไว้ การจดัการเอกสารมีความส าคญัต่อ
หน่วยงาน คือ ท าให้เกิดการควบคมุเอกสารอย่างมีระบบเพื่อสนองความต้องการด้านการบริหารและการด าเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วยให้ประหยดังบประมาณและบุคลากร (David Strohl, 
2021) 

ปัจจุบันการด าเนินงานของส านักบริหารการเดินรถ มีการผลิตและการใช้เอกสารรับเข้าจากทัง้ภายใน
และภายนอกเป็นจ านวนมากเพื่อแจ้งเวียนข่าวสารตามกฎระเบียบข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ในส่วนต่าง ๆ ของ
องค์กร โดยทกุหน่วยงานย่อยต้องทราบและถือปฏิบตัิไปในทางทิศเดียวกัน จากการส ารวจการด าเนินงานพบว่า
องค์การนีไ้ด้ประสบปัญหาต่าง ๆ ด้านการจดัการเอกสาร เช่น การจดัส่งเอกสารไม่เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนของ
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งาน การสญูหายของเอกสาร และความซบัซ้อนการจดัเก็บและค้นหาเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการขัน้ตอนการ
ด าเนินการเจ้าหน้าที่ในองค์กรและที่ส าคญัคือการขาดการจดัการเอกสารที่ดีและเหมาะสมกบัองค์กร 

ปัญหาการจดัการเอกสารของขัน้ตอนการด าเนินงาน คือ เอกสารต้นฉบบัแล้วมีการท าส าเนาจ านวนมาก 
เพื่อกระจายข้อมลูไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จดัว่าเป็นการสิน้เปลืองทรัพยากรกระดาษอย่างมาก ซึง่ปัญหาการ
จัดการเอกสารที่เกิดจากบุคลากร ได้แก่ ความผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร การมีทรัพยากรบุคคลมากกว่า
จ านวนงาน ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าให้ค่าใช้จ่ายในองค์กรเพิ่มขึน้ จากข้อมลูของสถิติเอกสารรับเข้าเอกสารจาก
หน่วยงานภายนอกตัง้แต่วนัที่1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2563 มีการรับเอกสารเข้าจ านวน  13,350 ฉบับ  จาก
การศึกษากระบวนการท างานทัง้ระบบ พบว่าบางขัน้ตอนหรือบางกระบวนการ เกิดความล่าช้า มีข้อมูลสญูหาย 
การไหลเวียนผิดพลาดหรือไม่สะดวกในการสืบค้นและสิน้เปลืองทรัพยากรกระดาษและทรัพยากรบุคคล จาก
ปัญหาดงักล่าวจึงต้องมีการปรับปรุงขัน้ตอนและกระบวนการการท างานให้การจดัการเอกสารและการไหลของ
ข้อมลูในองค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาหาสาเหตขุองปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคในการด าเนินงาน 
2. เพื่อหาแนวทางเพื่อลดความสิน้เปลืองในกระบวนการขนส่งและจดัเก็บเอกสารของ องค์กรการเดินรถ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยใช้แนวคิดของลีน (Lean) 
ขอบเขตของการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษากระบวนการงานสารบรรณและการไหลของข้อมลู ในส่วนกระบวนการรวบรวม
ข้อมลูการเดินรถจากทัง้ 8 เขต ของฝ่ายธุรการ องค์กรการเดินรถองค์การ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบสาเหตขุองปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคในการด าเนินงาน 
2. มีขัน้ตอนการท างานและระยะเวลาในการจดัการลดลง 
3. มีกระบวนการจดัการงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคดิลนี (Lean Thinking) 
ลีน (Lean) คือการควบคมุการผลิตให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยปราศจากความสญูเปล่าใน  ทุก ๆ ส่วน

งาน ตัง้แต่กิจกรรมต้นน า้ ได้แก่ การจดัหาจดัซือ้วตัถดุิบ กิจกรรมกลางน า้ ได้แก่ กระบวนการผลิต กิจกรรมปลาย
น า้ กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ โดยเน้นตอบสนองความต้องการไปถึงลกูค้าแบบทนัที เน้นสร้างประสิทธิผลสงูสดุ 
และลดการสญูเสียในวงจรการผลิตที่มุ่นเน้นในเร่ืองการไหล (Flow) แบบคล่องตวัของงานในทกุกระบวนการเป็น
หลกั (Womack & Jones, 2003) 

ความสูญเปล่า (Waste/Muda) 7 ประการ 
การสร้างมมุมองที่ให้เห็นถึงกิจกรรมที่ท าทัง้หมดตลอดกระบวนการ ให้เห็นถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า

และกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า แล้วพยายามก าจดัออกไปให้เหลือน้อยที่สุด แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
(Skhmot, 2017) 
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1. การผลิตที่มากเกินไป  คือท าการผลิตเพื่อรอจ าหน่าย (Make to stock) เป็นการผลิตโดยที่ยงัไมม่ี
ความต้องการ หรือท าการผลิตตามยอดพยากรณ์ ก่อให้เกิดต้นทนุจมในการจดัเก็บสินค้า เกิดปัญหา อปุทาน
ส่วนเกินตามมา  

2. สินค้าคงคลงัมากเกินไป (Unnecessary Inventory) คือ การที่บริษัทเก็บสินค้าประเภท วตัถุดิบ งาน
ระหว่างกระบวนการ (Work in Process: WIP) และสินค้าส าเร็จรูปไว้ใช้งานมากเกินความจ าเป็นก่อให้เกิด
ต้นทนุในการเก็บรักษา  

3.  การขนส่ง (Transportation) คือ การเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ไม่ก่อให้เกดิ
มลูค่าเพิม่ โดยจะพจิารณาการขนส่งในกระบวนการผลิตเป็นส าคญั 

4. การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Excess Motion) คอื การเคลื่อนไหวโดยเปล่าประโยชน์ เป็นสาเหตขุอง
เส้นทางการไหลของงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การดแูลรักษาสถานท่ีท างาน อปุกรณ์การท างานท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
และวิธีการท างานไม่ถกูต้อง 

5. กระบวนการที่ไม่เกิดคุณค่า (Non Value Added Processing) คือ กระบวนการที่ใช้วตัถุดิบ แรงงาน 
เวลา โดยไม่ก่อให้เกิดคณุค่า  

6. การรอคอย (Waiting) คือความสญูเปล่าจากการรอคอยทัง้หมด เช่น วตัถุดิบ ข้อมลูข่าวสาร อุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  

7. การมีของเสีย (Defect) คือ งานท่ีผิดพลาด วตัถดุิบท่ีไม่ได้คณุภาพ ส่งผลเสียต่องานท่ีท า และน ามา
แก้ไขท าให้สญูเสียแหล่งวตัถดุิบทัง้หมดในกระบวนการ 

หลักการ ECRS 
คือหลกัการท่ีประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน (วิทยา อินทร์สอน, 2552) ในท่ีนีผู้้ศกึษาได้พิจารณาเฉพาะส่วน คือ 

ส่วนของงานฝ่ายสนบัสนนุ มีรายละเอียด ดงันี ้
1.  การก าจดั (Eliminate) หมายถึง การก าจดัเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยการพิจารณาความส าคัญ

ของเอกสารต่าง ๆ  
2.  การรวมกัน (Combine) คือ การรวมเอกสารที่ซ า้กันมาเก็บรักษาที่ส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ

สะดวกในการค้นหาและลดปริมาณเอกสาร 
3. การจดัใหม่ (Rearrange) เอกสารที่มีความซ า้ซ้อนสามารถด าเนินการจดัรูปแบบเอกสารใหม่ เพื่อลด

ความความยุ่งยากในงานเอกสารบางรายการลงไป 
4.  การท าให้ง่าย (Simplify) คือ การจัดรูปแบบของเอกสารให้เข้าใจง่ายและสะดวกเหมาะสมกับการ

จดัเก็บและใช้งาน  
แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) 
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการบนัทึกข้อมลูกระบวนการได้อย่างละเอียด ประกอบด้วยสญัลกัษณ์ ค าบรรยาย

และลากเส้นเชื่อมต่อกัน บอกอธิบายรายละเอียดของขัน้ตอนการผลิต เพื่อช่วยให้ผู้ สร้างแผนภูมิสามารถ
มองเห็นภาพรวมและน ามาวิเคราะห์ข้อบกพร่องของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจน ส่งผลไปสู่การพัฒนา
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ชนิด (American Society of Mechanical 
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Engineers : ASME) (ม.ป.ป.) ประกอบไปด้วย การปฏิบัติ (Operation) การตรวจสอบ ( Inspection) การ
เคลื่อนที่ (Transportation) การรอคอย (Delay) และ การเก็บรักษา (Storage) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดาวัลย์ นันทจินดา (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การประยุกต์หลักการ ECRS กับบริษัทขนส่งระบบ 

Milk run กรณีศกึษา: บริษัท ABC Transport จ ากดั” ผลจากการประยกุต์ใช้หลกัการ ECRS พบว่า การปรับปรุง
การจดัท าเอกสาร และลกัษณะการวิ่งรับภาชนะเปล่า ท าให้สามารถประหยดัเวลากระบวนการท างานในส่วนนี ้
ได้ร้อยละ 50% และรถบรรทกุสามารถรับส่งสินค้าได้ตามก าหนดเวลาในแต่ละรอบเวลาของ Milk Run 

นลินี จนัทรประภาพร (2559) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตแผ่นพืน้คอนกรีตส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่า กรณีศึกษา บริษัท AAA จ ากัด” ผล
การศึกษาพบว่า สามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ ร้อยละ 14.67 ต่อ 1 รอบการผลิต เวลาที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตลดลงเหลือ 610.34 นาที สามารถขยายปริมาณการผลิตสินค้า (Lot Size) ได้เป็น 17.50 ตาราง
เมตร การขยายปริมาณการผลิตสินค้าใช้เวลาเท่าเดิม ท าให้บริษัทมีรอบการผลิตโดยประมาณ 200 รอบต่อปี 
รายได้จากการจ าหน่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.67 ต่อปี 

ฤทธิชยั สงัฆทิพย์ (2558) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การลดเวลาการผลิตกระบวนการเชื่อมชิน้ส่วนยานยนต์
ด้วยเทคนิค ECRS” โดยการน าแนวคิด ECRS มาปรับปรุงวิธีการท างาน จากการศึกษาพบว่า ท าให้รอบเวลา
การผลิตลดลงร้อยละ 45.05 

สถาพร ด ารงศกัดิ์ และ วรินทร์ วงษ์มณี (2557) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลกัการลีนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุน า้ตาลทราย กรณีศึกษา บริษัท M.P.V. จ ากัด” โดยการน าแนวคิดลีนมา
ประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงขัน้ตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จากการศกึษา
พบว่า ล าดบัขัน้ตอนการท างานใหม่สามารถป้องกนัและลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจลุง และ
ต้นทนุแรงงานลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน ร้อยละ 46.67  

ณัฐวัตร แก้วบุญปัน  (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ น้ ส่วน
คอมเพรสเซอร์แอร์ด้วยการจดัสมดลุสายการผลิต” ประยุกต์ใช้แนวคิดการจดัสมดลุการปฏิบตัิงานของพนกังาน
และการจดัวางผงัเคร่ืองจกัรตามแนวคิด ECRS จากการศกึษาพบว่า ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึน้เป็นร้อย
ละ 90.75% และเส้นเวลาในการผลิต (Production Lead Time) ลดลงเหลือ 9.23 ชัว่โมง และส่งผลให้จ านวน
ชิน้งานระหว่างการผลิตลดลงเหลือ 555 ชิน้ ซึ่งสามารถลดต้นทนุด้านแรงงานทางตรงได้ 2 ,220,000  บาทต่อปี 
หลงัปรับปรุงการใช้เคร่ืองล้างชิน้งาน ท าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการผลิตลดลงได้ถึง 281,155.7 บาทต่อปี  
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการงานสารบรรณ

และการไหลของข้อมูลในองค์กร ผู้ ศึกษาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้ แผนผังสาเหตุและผล เพื่อหา
สาเหตุของปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานและใช้แนวคิดลีน เพื่อหาแนวทางเพื่อลดความสิน้เปลืองใน
กระบวนการขนส่งและจดัเก็บเอกสารของ องค์กรการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ การจดัการงานสารบรรณของแผนกธุรการขององค์การเดินรถ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ ทัง้หมดจ านวน 9 กระบวนการ 
กลุ่มตวัอย่าง คือ การจดัการงานสารบรรณของกระบวนการรวบรวมข้อมลูการเดินรถจากทัง้ 8 เขต ของ

ฝ่ายธุรการ องค์กรการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดกระบวนการและแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยท าการเก็บข้อมลูจากการรับเข้า-ส่งออกเอกสารต่าง ๆ โดยสืบค้นและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ จ านวน
เอกสารที่รับเข้าฝ่ายงานสารบรรณของฝ่ายการเดินรถองค์กร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใน ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและขนส่งเอกสาร พืน้ที่จัดเก็บแฟ้มเอกสาร จ านวนเอกสารที่ต้องสืบค้นต่อวนั และระยะเวลาที่ใช้ในการ
สืบค้นเอกสาร/ฉบบั รวมทัง้สิน้ 10 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ตลุาคม 2563 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้ศึกษาน าข้อมลูที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูมาจ าแนกประเภทของปัญหา โดย
แยกเป็นรายด้าน และสงัเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบย่อยของปัญหา จากนัน้น าไปสร้างแนวทางการจดัการงาน
สารบรรณ โดยประยกุต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชนั Line 

2. ข้อมูล เชิ งป ริมาณ ผู้ ศึกษาไ ด้น า ข้อมูลมา เป รียบเทียบโดยใ ช้สถิติ เชิ งพรรณนา ไ ด้แก่   
ค่าร้อยละ และอธิบายผลด้วยการพรรณนา 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

จากการศกึษาสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้
ส่วนที่ 1 สาเหตุของปัญหาของการจัดการงานสารบรรณ   

จากการศึกษาปัญหากระบวนการด าเนินงานการจดัการเอกสารและการส ารวจเอกสารที่การผลิตและ
รับเข้าตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 2563 พบว่า มีเอกสารรับเข้า-ส่งต่อ 13,350 แผ่น 

และมีรายละเอียด ดงัแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูโดยเฉล่ียของผลการส ารวจข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง 

รายการ ผลการส ารวจ หน่วย 

จ านวนเอกสารรับเข้าคลงัเอกสาร 13,350 แผ่น/ปี 

ต้นทนุค่าพิมพ์เอกสารแผนกอื่น ๆ 19,890 บาท/ปี 

พืน้ท่ีจดัเก็บเอกสาร 126 ลบ.ม./ปี 

ระยะเลาในการสืบค้นเอกสาร 30 นาที/ฉบบั 

จ านวนเอกสารที่สืบค้น 10-15 ฉบบั/วนั 

ระยะเวลาในการด าเนินการเก่ียวกบัเชือ้เพลิงทัง้ 8 เขต 325 นาที/วนั 
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วิเคราะห์สาเหตไุด้ ดงันี ้
1.ปัญหาด้านกระบวนการ เกิดการการด าเนินงานท่ีมีขัน้ตอนกระบวนการในการท างานท่ีซบัซ้อน มีการ

ขนส่งเอกสารไปยงัหลายฝ่ายหรือหลายหลายบคุคล  ท าให้เกิดความลา่ช้าของของกระบวนการ และเพิ่มโอกาส
การตกหล่นของเอกสาร  

2.การจดัเก็บเอกสาร ไม่มีการจดัเรียงเอกสาร และไม่มีการจดัหมวดหมู่ประสิทธิภาพมากเพียงพอ ท าให้
การสืบค้นเอกสาร เป็นไปอย่างยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน อีกทัง้ยงัไม่มีก าหนดเวลาระยะเวลาการจดัเก็บ 
และก าหนดการท าลายเอกสารอย่างแน่นอน ท าให้เกิดปัญหาพืน้ท่ีจดัเก็บเอกสารไม่เพียงพอ 

3.บคุลากรส่วนใหญ่ยงัไม่มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในขัน้ตอนกระบวนการการท างาน รวมไปถึงการสรุป
ข้อมลูวิเคราะห์สรุปผลเชิงตวัเลข (Business Intelligence) และเชิงสถิติ  

จากปัญหาและสาเหตทุัง้หมด ผู้ศกึษาได้จดัท าแผนผงัก้างปลา มีรายละเอียดดงันี ้

 
 

ภาพที่ 1 แผนผงัก้างปลาเพื่อหาสาเหตขุองปัญหาในกระบวนการจดัการงานสารบรรณ 
 
ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชัน LINE ส าหรับการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลการเดนิ
รถ 8 เขต 

จากการศึกษาสาเหตุ จะได้แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการโดยน า E-mail และแอปพลิเคชนั LINE 
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลการเดินรถ 8 เขต โดยก าหนดกระบวนการมาตรฐานให้
ผู้ปฏิบตัิงานด าเนินการ 3 กระบวนการ ดงันี ้
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ภาพที่ 2 ขัน้ตอนการส่งเอกสาร 
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ภาพที่ 3 ขัน้ตอนการรับ/จดัเก็บเอกสาร 

  

ผู้ รับ

ตอบกลบั E-mail เพื่อยืนยนัการรับ
เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารลงคอมพิวเตอร์

อพัโหลด์เก็บเอกสารไว้ในฐานข้อมลูกลาง 
(Drive)

เรียกใช้ไฟล์เอกสารจากแฟม้ที่จ าแนกเป็นรายเดือน 

โดยยดึวนัรับเข้าเอกสารเป็นหลกั*

น าเอกสารเรียนเสนอผู้บงัคบับญัชาใน
รูปแบบเอกสาร

หากได้รับการลงนามหรือรับทราบแล้ว 
ท าส าเนาแล้วสง่กลบัฝ่ายงานสารบรรณ

ด้วย E-mail ดงักลา่ว

ท าส าเนาเก็บแยกแฟม้ จ าแนกตามราย
เดือน

ตอบกลับการยืนยันการ
ได้รับเอกสารถึงฝ่ายงาน
สารบรรณ โดยตอบกลับ
ผ่านแอปพลิเคชนั Line  
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ภาพที่ 4 ขัน้ตอนการค้นหาเอกสาร 

 
ส่วนที่ 3 ผลของการประยุกต์ใช้แนวทางฯ ส าหรับการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลการเดินรถ 8 เขต 

เมื่อก าหนดกระบวนการท างานท่ีเป็นมาตรฐานดงักล่าวแล้ว น ามาวิเคราะห์เปรียบเทยีบด้วยแผนผงัการ
ไหลของกระบวนการ เห็นได้วา่ ระยะเวลาทีใ่ช้ลดลงร้อยละ 50.98 แสดงดงัภาพท่ี 5 นี ้

 
 

ภาพที่ 5 แผนผงัการไหลของกระบวนการก่อน-หลงัปรับปรุง 

เร่ิมกระบวนการค้นหาเอกสาร

เปิดแฟม้ที่จดัเก็บเอกสารไว้จาก ฐานข้อมลูกลาง (Drive)

เลอืกวนัท่ีรับเอกสาร

เลอืกชนิดเอกสาร 

เช่น เอกสารอนมุตัิ เอกสารรับทราบการประชาสมัพนัธ์

เลอืกไฟล์ที่ต้องการน าไปใช้หรือสง่ตอ่

จบกระบวนการ
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และจากการทดลองใช้แนวทางฯ กระบวนการด าเนินงาน สามารถลดการด าเนินการจาก 19 ขัน้ตอน 
เหลือเพียง 7 ขัน้ตอน และพบว่า มีการรับเอกสารเข้าที่เป็นแฟ้มเอกสาร จ านวน 26 แผ่น/วนั ท าให้มีต้นทนุในการ
พิมพ์เอกสารจ าพวก หมึกพิมพ์ กระดาษ บางส่วน ซึ่งลดลงจากการจดัเก็บเอกสารรูปแบบเดิม ถึงร้อยละ 48.65 
ส่วนพืน้ที่เอกสารส าหรับจัดเก็บแบบแฟ้มเอกสาร ลดลงจากเดิมเหลือ 20 ลบ.ม./ปี  และยังสามารถค้นหา
เอกสารได้รวดเร็วขึน้เหลือเพียง 7 นาทีต่อฉบับ ข้อมูลก่อนและหลังการประยุกต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชนั 
LINE  ในการเก็บเอกสาร รับเข้า-ส่งออก และเวลาในการด าเนินงานรวมทัง้กระบวนการลดลงเหลือ 145 นาทีต่อ
วนั ดงัแสดงในตาราง 3 

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมลูก่อนและหลงัการประยกุต์ใช้ E-mail และแอปพลิเคชนั LINE   

รายการ การจดัเก็บเอกสาร 
ด้วยแฟม้เอกสาร 

การส่งเอกสารด้วย 
E-mail และ LINE 

อตัราเปรียบเทียบ (%) 

เอกสารรับเข้าคลงัเอกสาร  
(แบบกระดาษ) 

52 แผ่น/วนั 26 แผ่น/วนั ลดลง 48.65 

ต้นทนุค่าพิมพ์เอกสาร 55 บาท/วนั 20 บาท/วนั ลดลง 63.64 

พืน้ท่ีจดัเก็บเอกสาร 126 ลบ.ม/ปี 20 ลบ.ม./ปี ลดลง 84.13 

ระยะเวลาในการสืบค้นเอกสาร 30 นาที/ฉบบั 7 นาที/ฉบบั ลดลง 76.67 

ระยะเวลาของกระบวนการรวบรวมข้อมลู 325 นาที/วนั 145 นาที/วนั ลดลง 55.38 
 
อภปิรายผล 

การวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเอกสารในหน่วยงานสารบรรณมีปัจจยัหลกั 4 ด้าน ได้แก่ 
1.เคร่ืองมือ เนื่องจากจ านวนเอกสารที่รับเข้าคลงัเอกสารนัน้มีจ านวนมาก ท าให้สิน้เปลืองพืน้ที่ที่ใช้ใน

การจดัเก็บเอกสาร รวมถึงการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่ ท าให้สืบค้นเอกสารท าได้ยาก โดยดูได้จากการ
วิเคราะห์ระยะเวลาในการสืบค้นเอกสาร 1 ฉบบั ใช้เวลาถึง 30 นาที  

2.กระบวนการ จากองค์กรมีกระบวนการท างานที่ค่อนข้างซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าขึน้ใน
กระบวนการขนส่งเอกสารและท าให้เกิดเอกสารสญูหายได้ 

3.วตัถดุิบ เนื่องจากการที่จะส่งเอกสารไปยงัหน่วยงานเป้าหมายนัน้ เอกสารตวัจริงจะถกูท าส าเนาอย่าง
น้อยสองฉบบัขึน้ไป ก่อนที่จะส่งไปยงัหน่วยงานเป้าหมาย ท าให้มีการใช้จ านวนกระดาษที่มากขึน้ อีกทัง้องค์กร
เองไม่ได้ก าหนดระยะเวลาชดัเจนที่จะสามารถท าลายเอกสารได้ ส่งผลให้มีการใช้พืน้ที่ในการจดัเก็บเอกสารที่
เพิ่มมากยิ่งขึน้ รวมถึงสิน้เปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการท าส าเนาเอกสารอีกด้วย  

4.บคุลากร บคุลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในองค์กรยงัขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี ท า
ให้ไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเอกสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ 

และเมื่อท าการวิเคราะห์ผลจากการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้แนวทางทางฯ พบว่า สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการงานสารบรรณและลดกระบวนการไหลของข้อมลูได้ อภิปรายได้ ดงันี ้
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1.การจดัการงานสารบรรณนัน้มีขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็นหลายส่วน ได้แก่ การรอการขนส่งเอกสารในแต่ละ
ขัน้ตอน รวมไปถึงการใช้งานบุคลากรในการขนส่งเอกสารที่ท างานร่วมกนักับแผนกอื่น ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า
ในการขนส่งเอกสาร และเกิดความสูญเปล่าของทรัพยากรบุคคล จากการพัฒนาระบบใหม่ขึน้ สามารตัด
กระบวนการในการขนส่งเอกสารโดยบคุคลออกได้ ซึง่สามารถน าบคุลากรท่ี ไปท าหน้าที่ในส่วนอื่นแทนได้ ท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานท่ีสงูขึน้ 

2.การท างานของการจดัการสารบรรณนัน้มีกระบวนการท่ีค่อนข้าง ซึง่เมื่อท าการปรับระบบเป็นการใช้ E-
mail และการแจ้งเตือนบุคลากรที่เก่ียวข้องด้วยแอปพลิเคชนั LINE รวมไปถึงการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถท างานควบคู่ไปด้วยกันระหว่างงาน   สารบรรณและการสรุปผลทางด้านการเงิน 
เนื่องมาจากไฟล์เอกสารนัน้สามารถสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือน และรายปี ได้ในทนัทีที่ต้องการทราบ
ยอดค่าใช้จ่ายย้อนหลงั ซึง่ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างานมากกว่าเดิม 

3.การจดัล าดบังานส าหรับงานสารบรรณ ขัน้ตอนทัง้หมดถกูจดัรูปแบบใหม่เป็นการติดต่อผ่านทางอีเมล์  
ในการเรียกเอกสารหรือส่งเอกสารมายงังานสารบรรณ จากนัน้เมื่องานสารบรรณได้รับข้อมลู ผู้ รับสารสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ และท าการร้องขอรหัสผ่าน กรณีเป็นเอกสารลับ ซึ่งถือเป็นการปรับกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

4.ระยะเวลาการค้นหาเอกสาร 1 ฉบบัลดลงเหลือเพียง 7 นาที  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสิน้เปลืองก่อนและหลงัทดลองใช้แนวคิดหรือเคร่ืองมือที่น าเสนอ 

พบว่า เมื่อมีการใช้การประยุกต์ใช้  E-mail และแอปพลิเคชนั LINE  สามารถลดความสิน้เปลืองตามหลกัความ
สิน้เปลืองทัง้ 7 ประการได้ โดยรวมลดลงร้อยละ 55.38 ซึง่แยกการอธิบายรายข้อ ดงันี ้1) การผลิตที่มากเกินไป : 
ลดลงร้อยละ 48.65 2) สินค้าคงคลงัมากเกินไป :ลดลงร้อยละ 84.13 3) การขนส่ง ลดลงประมาณร้อยละ 51.28 
4) การเคล่ือนไหว ลดลง ร้อยละ 50.00 5) กระบวนการท่ีไม่เกิดคณุค่า ลดลงร้อยละ 55.38 6) การรอคอย ลดลง
ร้อยละ 76.67 และ7) การมีของเสีย ลดลงร้อยละ 63.64 
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บทคดัย่อ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการไหว้พระ 9 วัด อู่บางเขนได้มีการด าเนินการจัดไหว้พระมา
เป็นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาได้มีการขยายไปในเส้นทางจงัหวดัต่างๆมากขึน้ ซึ่งการจดัเดินรถไหว้พระ 9 วดัมีผลการ
ด าเนินงานด้านก าไรในปีที่ผ่านมาลดลง ท าให้การเดินรถในช่วงเสาร์ อาทิตย์ และนกัขตัฤกษ์เกิดการขาดทนุและทาง
องค์การไม่มีไม่เคยมีการวิเคราะห์ต้นทุนการเดินรถโครงการไหว้พระ 9 วัด  วัตถุประสงค์ในการวิจัยครัง้นีจ้ึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการเดินรถในแต่ละเดือน การพยากรณ์ยอดผู้ ใช้บริการในแต่ละเส้นทาง เพื่อน ามา
ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้สอดคล้องกบัผู้ใช้บริการ 

ผลการศกึษา จากปัญหาเร่ืองต้นทนุพนกังานประจ ารถที่มีฐานเงินเดือนสงู พบว่ามีการปรับเปล่ียนเป็นการ
ใช้พนกังานใหม่ที่ฐานเงินเดือนต ่าลง จะสามารถลดค่าล่วงเวลาลงได้ 289,188  บาท หรือ 35 % ต่อปี ส่วนวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ท าให้ทราบว่าแต่ละเส้นทางควรมีผู้ โดยสารขัน้ต ่าจ านวนเท่าไหร่ถึงควรเปิดเส้นทาง จากการค านวณ
จดุคุ้มทนุทัง้ 5 เส้นทาง และ จากการศกึษาข้อมลูไว้พระ 9 วดัครัง้นี ้พบว่าสาเหตทุี่ท าให้มีต้นทนุการด าเนินการลดลง
นัน้ผู้ศกึษาเส้นทางทัง้ 5 เส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย และใช้เทคนิคการพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีหาค่าเฉล่ียเคลื่อนที่แบบ
ถ่วง น า้หนัก (Weighted moving averages) และวิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) พบว่ามี 3 เส้นทาง 
ได้แก่ เส้นทางนครนายก เส้นทางสมุทรปราการ และเส้นทางฉะเชิงเทรา มี แนวโน้มที่ผู้ โดยสารจะลดต ่าลงกว่า
จุดคุ้มทุน ควรปิดเส้นทางเหล่านี ้ส่วนอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางอ่างทองและกรุงเทพ ที่ยังมีผู้ ใช้บริการอยู่ แต่
น้อยลงเร่ือยๆ ซึ่งจะต้องมีการท าการตลาด หรือหาสถานที่ใหม่ๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยว หรือวัดที่เป็นที่นิยม จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการหนัมาสนใจมากยิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ : ต้นทนุ; การพยากรณ์; จดุคุ้มทนุ 
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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 

 
บทน า 

ขสมก. มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  และอีกหนึ่งบริการ ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้ท่องเที่ยวในจงัหวดั กรุงเทพ ปริมณฑล และจงัหวดัใกล้เคียง 
แบบไปเช้า -เย็นกลบั ให้บริการในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ปัจจุบนัเส้นทางไหว้พระ 9 วดัขึน้อยู่
กบักรมการขนส่งโดยตรง โดยทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะต้องท าเร่ืองยื่นหนงัสือ ขออนญุาตวิ่งในเส้นทางแต่
ละจงัหวดั ปัจจุบนัได้เปิดจ านวน 13 เส้นทาง  ได้แก่จงัหวดัสมทุรปราการ จังหวดัอยุธยา จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัสพุรรณบุรี จงัหวดันครนายก จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดันครปฐม จงัหวดักรุงเทพ 
จงัหวดัเพชรบรีุ จงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัสมทุรสาคร  ซึง่ช่วงหลงัมานีท้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีรายได้ที่
ลดลงอยู่ตลอด เมื่อเปรียบเทียบรายได้ปีพ.ศ.2562 และปีพ.ศ.2563 รายได้ปี พ.ศ. 2562 มีรายได้ 15,847,677 ล้าน
บาท รายได้ปี พ.ศ. 2563 มีรายได้ 4,274,504 ล้านบาท ส่วนต่างที่ลดลง 11,573,173 ล้านบาท ท าให้องค์การขนส่ง
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มวลชนกรุงเทพ ต้องหนัมาค านึงถึงการบริหารจดัการเดินรถเส้นทางไหว้พระ 9 วดั ซึ่งเกิดต้นทุนไม่คุ้มค่าใช้จ่าย คือ
ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายด้านพนกังานประจ ารถ ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง และระยะทางในการเดินรถ ซึ่งปัจจุบนัทางองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่มีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่แน่นอนและไม่มีการพยากรณ์ล่วงหน้าในการมาใช้บริการของ
ผู้โดยสาร โดยมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  เพื่อวิเคราะห์ต้นทนุค่าใช้จ่ายและต้นทนุการเดินรถโครงการไหว้พระ 9 วดั
และเพื่อให้ทราบถึงจุดคุ้มทุนในแต่ละเส้นทางและเสนอแนวทางลดต้นทุนของพนกังานประจ ารถ และประยุกต์ใช้
แนวคิดการพยากรณ์มาใช้เป็นแนวทางการตดัสินใจในการจดัเส้นทางการเดินรถ ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ
สามารถน าต้นทุนค่าใช้จ่ายการเดินรถมาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการเดินรถโครงการไหว้พระ 9 วัด แล้วยังสามารถน า
ข้อมลูการหาจดุค้มทนุมาวิเคราะห์จ านวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมและสามารถลดต้นทนุค่าใช้จ่ายการเดินรถโครงการ
ไหว้พระ 9 วดัซึง่สามารถน าแนวทางการพยากรณ์มาใช้ในการในการวางแผนเส้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพได้
และสามารถตดัสินใจในการปรับปรุงการจดัเส้นทางเดินรถให้มีความเหมาะสม โดยมีขอบเขตการศกึษา  โดยศกึษา
ข้อมลูจากโครงการสขุสนัต์ไหว้พระ 9 วดั เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน เปิดเดินรถในช่วง เสาร์ -อาทิตย์ และนกัขตั
ฤกษ์  รวมทัง้ศึกษาข้อมลูสรุปรายได้ ค่าใช้จ่ายและก าไรขาดทุนในการเดินรถ โครงการไหว้พระ 9 วดั โดยใช้ข้อมลู
ย้อนหลงั จากปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ.2563 ซึง่ศกึษาจากการเดินรถทัง้หมด 13 เส้นทาง  
กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

818 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
  การพยากรณ์ 
 การพยากรณ์เป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึน้ โดยการ  คาดคะเนนัน้ต้อง
อาศัยข้อมูลในอดีตและปัจจุบันมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาค าตอบว่า  ในอนาคตนัน้จะเป็นเช่นไร (วิชยั 
แหวนเพชร, 2534) การพยากรณเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ในการท านายเหตกุารณ์ในอนาคต ซึ่งอาจน า หลายๆวิธีมา
ใช้แล้วแต่สถานการณ์ เช่น อาจน าข้อมลูในอดีตมาพยากรณ์เหตกุารณ์ในอนาคต โดยอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์
เข้าช่วย อาจใช้เฉพาะดุลยพินิจของผู้พยากรณ์เพียงอย่าง เดียวหรืออาจใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน เพื่อให้การพยากรณ์มี
ความแม่นย ามากที่สุด (Jay Hezer & Barry Render : 2549) ในการศึกษาครัง้นีจ้ะทดสอบการพยากรณ์ 2 แบบ 
ประกอบด้วย การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถ่วงน า้หนัก (Weighted moving averages)และวิธีการปรับเรียบ 
(Exponential Smoothing) 
  การวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

การวัดความคลาดเคล่ือนของค่าจริงและค่าท่ีพยากรณ์ได้โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิต่าง ๆ หรือจ านวนข้อมลู
ต่าง ๆ จะพิจารณาจากการที่ค่าจริงใกล้เคียงค่าพยากรณ์ที่สดุ หรือท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนน้อยที่สดุย่อมเป็น
ค่าที่เหมาะสมกบัการใช้พยากรณ์ให้ได้ผลลพัธ์ที่แม่นย า 

  การวดัความคลาดเคลื่อนสามารถวดัได้จากค่าต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
 
  1. Mean Absolute Deviation (MAD) = 
         ค่า MAD ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งแม่นย า 

   2. Mean Squared Error (MSE) = 

               ค่า MSE ยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งแม่นย า    

   3. Mean Absolute Percent Error (MAPE) =  
 
   
 การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ 
             การวเิคราะห์การคุ้มทนุ (Breakeven Analysis) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ผู้บริหารธุรกิจ สามารถน ามาใช้ช่วยเพื่อ
การตดัสินใจในการวางแผนก าไรล่วงหน้าได้จดุคุ้มทนุ (Breakeven Point) คือ ระดบัการด าเนนิธุรกิจที่รายได้รวม
เท่ากบัต้นทนุรวมพอดี หรือจดุที่ก าไรเป็นศนูย์ถ้าการด าเนินธุรกจิอยู่ในระดบัสงูกว่าจดุนีเ้พยีงหน่วยเดียว จะท าให้
รายได้รวมมากกว่าต้นทนุรวม ท าให้ธุรกจิมีก าไร การวเิคราะห์การคุ้มทนุนีน้อกจากจะใช้ช่วยเพื่อการตดัสินใจในเร่ือง
การวางแผนก าไรของธุรกจิโดยทัว่ไปแล้ว ยงัสามารถน าไปใช้ชว่ยประกอบการตดัสินใจผลิตด้วยตนเองหรือซือ้ ชว่ย
ในการตดัสินใจเร่ืองการตัง้ราคาสินค้า การตดัสินใจเก่ียวกบัแผนก าไรของผู้ ค้าปลีก (กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม : 
2562)   
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (คงกฤช ป่ินทอง 2554) : การพยากรณ์การผลิตชิน้ส่วนยางในรถยนต์ กรณีศึกษา  บริษัท อีโนเวรับเบอร์ 

(ประเทศไทย) การค้นคว้าอิสระครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างสมการ  การพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์ 5 
ชนิด ประกอบด้วย ซีลกระโปรงหน้า ซีลกระจงัหน้า ขอบหน้าต่างแค็บ ยางรองกระจกหลงั และ ยางซีลกระจกหลงั ด้วย
วิธีอนุกรมเวลา โดยใช้การพยากรณ์ 3 วิธี คือการพยากรณ์โดยหาค่าการเปล่ียนแปลงตามฤดกูาล การพยากรณ์โดย
การหาค่าแนวโน้ม และการพยากรณ์โดยวิธีการประยุกต์ใช้ค่าผลคูณระหว่างค่าแนวโน้มและดชันีการเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาล (T x S) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายเดือนของยอดขายผลิตภัณฑ์ทัง้หมด 40 เดือน และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมช่วยวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ยอดขายทัง้ 3 วิธีโดยใช้การหาคา่
ความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ และพิจารณาจากร้อยละของค่าความคลาดเคล่ือนที่น้อยที่สดุ พบว่าผลิตภณัฑ์ซีลกระ
โปรงหน้า รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซีลกระจังหน้า และผลิตภัณฑ์ยางรองกระจกหลังควรใช้การพยากรณ์โดยการหาค่า
แนวโน้ม ผลิตภณัฑ์ขอบหน้าต่างแค็บ ควรใช้วิธีการพยากรณ์แบบ (T x S) และผลิตภณัฑ์ยางซีลกระจกหลงัควรใช้
การพยากรณ์โดยหาค่าการเปล่ียนแปลงตามฤดกูาล 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเร่ืองแนวทางในการตดัสินใจเพือ่ลดต้นทนุโครงการไหว้พระ  9  วดัอู่บางเขน ซึง่มี
รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปนี ้

 
 

ภาพที่ 2 ขัน้ตอนระเบียบวิธีการวิจยั 
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วิธีการเก็บข้อมูล 
1. เก็บข้อมลูปัญหาทีเ่กดิขึน้ของโครงการไหว้พระ 9 วดั อู่บางเขน พร้อมทัง้เก็บข้อมลูแยกประเภทต้นทนุ 
2. เก็บข้อมลูเดิมในเร่ืองของขัน้ตอนต่าง ๆ ที่ด าเนินการ 
3.  เก็บข้อมลูสถิติสรุปรายได้ ค่าใช้จ่ายและก าไรขาดทนุการเดินรถ โครงการไหว้พระ 9 วดั โดยใช้ข้อมลู

ย้อนหลงั จากปีพ.ศ. 2561 ถงึปีพ.ศ. 2563 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
   ผู้วิจยัศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการหาแนวทางการตดัสินใจเพื่อลดต้นทุนโครงการไหว้พระ  
9  วดั และน าแนวทางมาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของโครงการไหว้พระ 9 วดั ให้เกิดความก้าวหน้าและสามารถ
น ามาใช้ในการตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดงันี ้
การค านวณหาจุดคุ้มทุน  (B.E.P.: Break Even Point)   

การหาจดุคุ้มทนุจะเป็นทางเลือกในการตดัสินใจว่าควรท่ีจะเปิดเส้นทางนีห้รือไม่ จ านวนผู้ใช้บริการเท่าไหร่
จึงจะเปิดเส้นทางซึง่วธีินีช้่วยให้ตดัสินใจในการเปิดเส้นทางได้มากขึน้ และสามารถเปรียบเทียบกบัเส้นทางในปัจจบุนั
ว่าควรปรับเปล่ียนหรือลดเส้นทางลงหรือไม่ 
การพยากรณ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณผู้ ใช้บริการ ลักษณะข้อมูลเป็นแนวโน้ม  จึงเลือกทดสอบเทคนิคการ
พยากรณ์ 2 วิธีคือ การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถ่วงน า้หนกั (Weighted moving averages) และการปรับเรียบแบบ 
(Exponential Smoothing) 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  แผนผงัก้างปลาเป็นแผนผงัที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตทุัง้หมดที่เป็นไปได้
ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานัน้ (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผงัสาเหตุและผล ในชื่อของ “ผงัก้างปลา (Fish 
Bone Diagram)” เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จักในชื่อของ
แผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพฒันาครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกา
ว่า แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนภมูิก้างปลาแสดงปัญหาทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการปฏิบตัิงาน 
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จากการศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนินงานโดยใช้ผงัแสดงเหตแุละผล (Cause and Effect 
Diagrams) ท าให้ทราบว่า ปัญหาหลกัๆที่ส่งผลกระทบต่อต้นทนุของการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. ต้นทนุค่าของพนกังานสงูเนื่องจากมีการใช้พนกังานที่มีฐานเงินสงู พนกังานรุ่นพี่หรือพนกังานรุ่นเก่านัน้มีการ
ผกูขาดหน้าที่การเดินรถโครงการนี ้เพราะมีผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือน 

2. ไม่มีการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ ท าให้เกิดการขาดทนุในการก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการขัน้ต ่า 
 3. ไม่มีการพยาการณ์ดยูอดการใช้บริการ ในแต่ละเส้นทางว่าเส้นทางเหล่านัน้มีผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด ท า
ให้ไม่ทราบว่าควรปรับเปล่ียนเส้นทางอย่างไร 
การวิเคราะห์ต้นทนุและเสนอแนวทาง    
 การน าข้อมลูที่ได้จากการเก็บข้อมลูเดิมที่มีการด าเนินการอยู่ มาเปรียบเทียบดวู่า ต้นทนุใดบ้างที่ท าให้เกิด
ค่าใช้จ่าย โดยที่สามารถลดในส่วนของต้นทุนนัน้ได้  จึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูค่าใช้จ่ายด้านพนกังาน
ประจ ารถที่มีฐานเงินสงูและฐานเงินเดือนต ่า  
 จากข้อมลูข้างต้นแสดงถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการค านวณ คาดคะเนและคิดต้นทุนที่เกิดขึน้ก่อน เพื่อ
ก่อให้เกิดก าไรในแต่ละเส้นทาง ดงันัน้ ผู้วิจยัเลือกที่จะน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมลูรายได้ - 
ค่าใช้จ่ายที่ได้ศกึษาแล้วสามารถที่จะลดได้ โดยมีเหตผุลที่สนบัสนนุให้สามารถเกิดแนวคิดที่จะน าเสนอแบ่งออกเป็น 
3 แนวทางได้แก่ 
  1. การลดคา่ใช้จา่ยในด้านพนกังานประจ ารถโดยใช้พนกังานท่ีมฐีานเงินเดือนต า่ 
  2. การพยากรณ์จ านวนผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกบัการใช้รถ 
 3. การวเิคราะห์จดุคุ้มทนุในการเดินรถแต่ละเส้นทาง 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
จากปัญหาที่ท าให้รายได้การด าเนินงานลดลง ไม่ว่าจะเป็นด้านพนกังานที่มีฐานเงินที่สงู ปัญหาการจดัรถ

ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้ ใช้บริการ รวมถึงความซบัซ้อนในเส้นทางที่ท าให้เกิด กิโลเมตรเกินก าหนดและมีค่าใช้จ่าย 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางในการลดต้นทุน ประกอบด้วย การ
เปรียบเทียบต้นทุนด้านพนักงานประจ ารถ,การพยากรณ์เพื่อจัดเส้นทางและการหาจุดคุ้มทุนการเดินรถ จึงได้น า
แนวคิดในบทท่ี 3 มาท าการวิเคราะห์ โดยมีผลการวิจยั ดงันี ้
การลดต้นทนุจากการปรับเปลี่ยนมาใช้พนักงานที่มีฐานเงนิเดอืนต ่า 

การน าพนักงานที่มีฐานเงินสูงและพนักงานที่มีฐานเงินเดือนต ่ามาเปรียบเทียบและเสนอแนวทางในการ
ตดัสินใจ โดยวิธีการน าเงินเดือนของพนกังานขบัรถและพนกังานเก็บค่าโดยสารมาคิดเฉล่ียต่อวนั ยกตวัอย่างการคิด 
เงินเดือน = ฐานเงินเดือน / จ านวนวนัท างาน ( =37500 / 30 = 1250 )  ค่าล่วงเวลา = ฐานเงินเดือน  /  จ านวนวนั
ท างาน  /  ชัว่โมงการท างาน  X  ชัว่โมงที่ท าล่วงเวลา  
(= 37500 / 30 /8) * 4 = 2500 ดงัข้อมลูในตารางที่  1 
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ตารางที่ 1 เงินเดือนและคา่ล่วงของพนกังานประจ ารถที่มฐีานเงนิเดือนสงู 
 

 
 

ตารางที่ 2 เงินเดือนและคา่ล่วงของพนกังานประจ ารถที่มฐีานเงนิเดือนต า่ 
 

 
 

ตารางที่ 3  แสดงคา่ล่วงเวลาพนกังานประจ ารถ ปีพ.ศ 2561-2563 

 
 

 

เดือน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มกราคม 96,360         110,220       144,540     
กมุภาพันธ์ 108,240       66,660         102,300     

มนีาคม 61,380         66,000         125,840     
เมษายน 79,200         71,280         

พฤษภาคม 69,960         70,620         
มถุินายน 75,240         64,020         
กรกฎาคม 573,180       72,600         
สิงหาคม 256,740       166,320       104,940     
กนัยายน 108,240       69,300         102,080     
ตุลาคม 71,280         73,920         140,800     

พฤศจกิายน 82,500         82,500         117,040     
ธันวาคม 116,820       88,440         

รวม 1,699,140    1,001,880    837,540      
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จากตารางที่ 3 เป็นข้อมลูค่าล่วงเวลาที่เกิดขึน้จริง โดยค านวณจากพนกังานที่มีฐานเงินเดือนสงู  ปี พ.ศ.
2561 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,699,140 บาท ปี พ.ศ.2562 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,001,880 และปี พ.ศ.2563 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 
837,540 จะเห็นว่าค่าล่วงเวลาในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงเนื่องมาจากมีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้ไม่
สามารถเปิดการเดินรถได้เต็มที่ รวมถึงมีการล็อคดาวน์ท าให้ต้องปิดการเดินรถไหว้พระ 9 วดั ดงันัน้เมื่อค่าล่วงเวลา
ลดลง จ านวนผู้ ใช้บริการก็ลดลงเช่นกนั จึงจ าเป็นจะต้องลดค่าใช่จ่ายด้านพนกังานประจ ารถ เพื่อลดต้นทุนโครงการ
ในส่วนที่สามารถลดได้ในช่วงที่ผู้ ใช้บริการลดลง เพราะการที่ผู้ ใช้บริการลดลง นัน่หมายถึงรายได้และก าไรก็ลดลง
ด้วยเช่นกนั  ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สดุในช่วงสถานการณ์เช่นนี  ้
 
ตารางที่ 4 แสดงคา่ล่วงเวลาในแต่ละเส้นทาง ทัง้หมด 13 เส้นทาง ข้อมลูจริงของปี พ.ศ.2563 

 
 

การคิดใช้ค่าใช้จ่ายของพนกังานที่มีฐานเงินเดือนต า่มาคิด จากทัง้ 13 จงัหวดั ที่น ามาคิดต่อเดือนแล้วอยูท่ี ่
45,696 บาท ถ้าคดิ 1 ปี เท่ากบั น า 45,696 X 12 = 548,352 บาทจากการน าค่าล่วงเวลามาคิด จะเห็นวา่มีคา่ใช้จา่ย
ลดลง 837,540 – 548,352 = 289,188 บาท/ปี  

จากการเปรียบเทียบค่าล่วงเวลาพนักงาน จะเห็นได้ว่าการฝึกให้พนักงานที่มีฐานเดือนต ่ามาท าหน้าที่
โครงการไหว้พระ 9 วัด จะท าให้มีค่าใช้จ่ายลดลง 35 % ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด และยังสามารถฝึกอบรมพัฒนา
พนักงานเหล่านีใ้ห้มีความเชี่ยวชาญ ช านาญเส้นทาง รวมถึงสามารถสานต่อพนักงานรุ่นเก่าที่ จะเกษียณได้อีกใน
อนาคต ที่เลือกวิธีการใช้พนักงานที่มีฐานเงินเดือนต ่าหรือเลือกพนักงานที่ยังเด็กหรืออายุยังน้อยมาท านัน้ เพราะ
ปัจจุบันโครงการไหว้พระ 9 วัด พนักงานรุ่นพี่หรือพนักงานรุ่นเก่านัน้มีการผูกขาด และมีรายได้อื่นนอกเหนือจาก
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ซึ่งก็คือได้รับเงินจากวดั จากร้านค้า ร้านของฝาก ที่มีการน าลกูทวัร์หรือผู้ ใช้บริการมาลงในวดั 
หรือในร้านขายของฝากนัน้ ซึ่งเป็น ช่องทางการหารายได้ของพนักงานและท าให้ผู้ อื่นหรือ พนักงานคนใหม่ๆไม่
สามารถไปโครงการไหว้พระ 9 วดันีไ้ด้ เพราะโดนกีดกนั จากพนกังานเดิมที่ปฎิบตัิงานอยู่แล้ว 
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เลือกวิธกีารพยากรณ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสนิใจในการจัดเส้นทางเดนิรถ 
 

 
 

ภาพที่ 4  ข้อมลูจ านวนผู้ใช้บริการ ปีพ.ศ. 2561- 2563 
 
ผลการศกึษาข้อมลูยอดผู้ใช้บริการ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2561 –2563 ดงัภาพท่ี 4 ของทัง้หมด 13 เส้นทาง แสดงให้

เห็นยอดผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นแนวโน้มโดยจะสงัเกตเห็นได้จากการวิเคราะห์ผลด้วยการพล็อตกราฟ จึง
ตดัสินใจเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของแต่ละเส้นทาง โดยใช้เส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยมาวิเคราะห์  มีทัง้หมด 
5 เส้นทางแล้วจึงน า 5 เส้นทางนีม้าพยากรณ์ โดยใช้ 2 วิธี ประกอบด้วย วิธีหาค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถ่วงน า้หนัก 
(Weighted moving averages) และวิ ธีการปรับเ รียบ (Exponential Smoothing) โดยมีการใช้ ข้อมูลจ านวน
ผู้ ใช้บริการย้อนหลัง 3 เดือน และการใช้ข้อมูลจ านวนผู้ ใช้บริการย้อนหลัง 5 เดือน แล้วค านวณหาค่าความ
คลาดเคลื่อน เพื่อเลือกรูปแบบการพยากรณ์ ที่เหมาะสม  

 
ตารางที่ 5  ผลลพัธ์การพยากรณ์ วิธี Weighted Moving Average ของทัง้ 5 เส้นทาง 

 

 
 

เสน้ทาง ยอดผูใ้ช้บริการ

นครนายก 1196 1350 1188 2597 2439

สมทุรปราการ 1300 1569 1518 2942 2868

ฉะเชิงเทรา 1509 1093 977 2613 2555

อ่างทอง 2433 3737 3478 4448 4260

กรุงเทพ 1801 3366 3211 3610 3459

Average 8239 11115 10372 16210 15581

Weighted Moving Averages

ความต้องการจริง          MSE          

แบบ 3 เดือน

       MSE         

แบบ 5 เดือน

         MAPE         

แบบ 3 เดือน

         MAPE          

 แบบ 5 เดือน
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การวเิคราะห์ข้อมลูจากตารางที่ 5 ค่าความคลาดเคลื่อนด้วยเทคนิค MSE และ MAPE ระหวา่ง 3 เดือน กบั 
5 เดือน สรุปได้วา่การพยากรณ์ของทัง้ 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางนครนายก,เส้นทางสมทุรปราการ,เส้นทางฉะเชงิเทรา
,เส้นทางอ่างทอง และเส้นทางกรุงเทพ ด้วยเทคนิค Weighted Moving Average จากการวิเคราะห์ข้อมลูคา่ความ
คลาดเคลื่อนด้วยเทคนคิ MSE และ MAPE ระหว่าง 3 เดือน กบั 5 เดือน สรุปได้ว่าเลือกการพยากรณ์ของทัง้ 5 เส้นทาง 
ด้วยวิธี Weighted Moving Average นัน้ เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ 5 เดือน เนื่องจากมีคา่ความคลาดเคลื่อนแต่ละ
ปีน้อยที่สดุ  

นอกจากวิธี Weighted Moving Average แล้วยงัมกีารค านวณค่าการพยากรณ์ต่อด้วยวิธี Exponential 
Smoothing พยากรณ์ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2560 - 2563 ด้วยวิธี Exponential Smoothing โดยมีการใช้ค่าอลัฟ่าอยู่ที่ 0.1 - 
0.9 แล้วค านวณหาคา่ความคลาดเคลื่อนเพื่อเลือกคา่อลัฟ่าที่เหมาะสม 

 

ตารางที่ 6 ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ด้วยวิธี Exponential Smoothing ที่ระดบั α ที่แตกตา่งกนั 

 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากตารางที่ 6 คา่ความคลาดเคลื่อนด้วยเทคนิค MAPE เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ 

ก าหนดคา่ α = 0.1 ซึง่เป็นเส้นทางนครนายกและเส้นทางสมทุรปราการ ส่วนจากการวเิคราะห์ข้อมลูคา่ความ

คลาดเคลื่อนด้วยเทคนคิ MAPE เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ ก าหนดค่า α = 0.5 ซึง่เป็นเส้นทางฉะเชิงเทรา ส่วนจาก

การวเิคราะห์ข้อมลูคา่ความคลาดเคลื่อนด้วยเทคนิค MAPE เลือกวิธีการพยากรณ์แบบ ก าหนดคา่ α = 0.4 ซึง่เป็น
เส้นทางอา่งทอง และ จากการวิเคราะห์ข้อมลูคา่ความคลาดเคล่ือนด้วยเทคนิค MAPE เลือกวธีิการพยากรณ์แบบ 

ก าหนดคา่ α = 0.6 ซึง่เป็นเส้นทางกรุงเทพ ซึง่จากการวเิคราะห์ข้อมลูค่าความคลาดเคลื่อนด้วยเทคนิค MSE และ 
MAPE ด้วยวิธี Exponential Smoothing โดยมีการใช้ค่าอลัฟ่าอยทูี่ 0.1 – 0.9 แล้ว สรุปได้วา่การพยากรณ์ของทัง้ 5 

เส้นทาง เลือกวิธีการพยากรณ์แบบก าหนดคา่ α = 0.2 เนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ 
 
 
 
 
 
 

เสน้ทาง

ยอด

ผูใ้ช้บริ

การ

MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE

นครนายก 1196 16598 12908 16648 12913 16731 12934 16852 12939 17034 13714 17187 12931 17430 17666 13112 12991 17954 13054

สมทุรปราการ 1300 16843 12803 16459 12717 16473 13006 16680 13014 16773 13638 16943 13097 182890 13163 17424 13237 17674 13392

ฉะเชิงเทรา 1509 15228 12489 15249 12489 15300 12489 15380 12489 15488 12284 15625 12489 16093 12489 16210 12489 15986 12489

อ่างทอง 2433 12882 10793 12216 10766 12222 10782 12328 10755 12490 15543 12837 10906 13807 12255 14077 11256 14553 11812

กรุงเทพ 1801 15067 12303 15056 12270 15124 12254 15283 12221 15511 12953 15852 12198 18069 13234 16820 12359 17366 12667

Exponential Smoothing

ความต้องการจริง 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
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ตารางที่ 7  วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม 
 

 
 

จากการศกึษาเส้นทางทัง้ 5 เส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการน้อยและใช้เทคนิคการพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีหาค่าเฉล่ีย
เคล่ือนที่แบบถ่วงน า้หนัก (Weighted moving averages) และวิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing)และน า
ผลลพัธ์ การพยากรณ์ทัง้ 2 วิธีมาเปรียบเทียบกันด้วยค่า MSE และ MAPE จะเห็นได้ว่าการใช้เทคนิคการพยากรณ์
ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถ่วงน า้หนัก (Weighted moving averages) แบบ 5 เดือน เป็นวิธีที่เหมาะสม
ที่สดุ สรุปผลการเลือกวิธีการพยากรณ์ดงัตารางที่ 7  ซึง่วิธีการค านวนดงันี ้

สตูร  
 

 
ยกตัวอย่าง วิธีการคดิ จงัหวดัสมทุรปราการ ปี พ.ศ. 2562 แบบ 3 เดือน 

 

นครนายก 1196 Weighted Moving Averages 1152

สมุทรปราการ 1300 Weighted Moving Averages 1280

ฉะเชิงเทรา 1509 Weighted Moving Averages 1487

อ่างทอง 2433 Weighted Moving Averages 2347

กรุงเทพ 1801 Weighted Moving Averages 1784

ค่าพยากรณ์วิธีท่ีใชพ้ยากรณ์เสน้ทาง ความตอ้งการจริง

น ำ้หนกั ช่วงระยะเวลำ

3 เดือนทีแ่ล้ว

2 2 เดือนทีแ่ล้ว

1 3 เดือนทีแ่ล้ว

6 คำ่รวมของน ำ้หนกัทัง้หมด
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ผลลัพธ์การหาจุดคุ้มทุนที่เหมาะสม  
  จากการพยากรณ์ยอดผู้ ใช้บริการในแต่ละเส้นทาง มีบางเส้นทางที่มียอดผู้ ใช้บริการน้อยและไม่คุ้ม
ค่าใช้จ่าย จึงน าข้อมลูของทัง้ 5 เส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยมาคิดจดุคุ้มทนุ เนื่องจากการท่ีเห็นว่าผู้ใช้บริการลดลงนัน้ 
แสดงว่ามีรายได้ลดลง ท าให้ต้องคิดจุดคุ้มทุนว่าปัจจุบันควรที่จะเปิดเส้นทางนีอ้ยู่หรือไม่ ซึ่งต้นทุนที่น ามาคิดคือ 
ต้นทนุท่ีเกินจากการเดินรถในเส้นทางปกติ ประกอบไปด้วยต้นทนุคงที่และต้นทนุแปรผนั  
ยกตัวอย่างการค านวณ 
 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมลูต้นทนุคงที่และต้นทนุแปรผนัของเส้นทางนครนายก 
 

 

เดือน คำ่จริง

มกรำคม 33

กมุภำพนัธ์ 0

มีนำคม 47

เมษำยน 50 [(3x47)+(2x0)+(1x33)]/6 = 29

พฤษภำคม 46 [(3x50)+(2x47)+(1x0)]/6 = 41

มิถนุำยน 22 [(3x46)+(2x50)+(1x47)]/6 = 48

กรกฎำคม 62 [(3x22)+(2x46)+(1x50)]/6 = 35

สงิหำคม 42 [(3x62)+(2x22)+(1x46)]/6 = 46

กนัยำยน 0 [(3x42)+(2x62)+(1x22)]/6 = 45

ตลุำคม 21 [(3x0)+(2x42)+(1x62)]/6 = 24

พฤศจิกำยน 10 [(3x21)+(2x0)+(1x42)]/6 = 18

ธันวำคม 52 [(3x10)+(2x21)+(1x0)]/6 = 48

คำ่เฉลีย่เคลือ่นทีแ่บบ 3 เดือน

ต้นทุนคงที่ บาท/คัน/เดือน บาท/คัน/วัน

คา่จา้งพนักงาน 228000 9120

คา่เหมาซ่อม 18800 512

คา่ภาษีเช้ือเพลิง 9632 52

รวม 256432 9683

ต้นทุนแปรผัน บาท/คัน/เดือน บาท/คัน/วัน

คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง 137605 11467

คา่ กม.ส่วนเกิน 1020 85

คา่ล่วงเวลา 1141 143

รวม 139766 11695

เส้นทางนครนายก



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

828 
 

 
จากตารางที่ 8 สามารถคิดค านวณต้นทุนได้จากการน า ต้นทุนแปรผนัทัง้ 3 ส่วน ได้แก่ ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง

,ค่า กม.ส่วนเกิน และ ค่าล่วงเวลา มาคิดจ านวนท่ีนัง่ที่คุ้มทุน โดยเส้นทางนครนายก ค่าตัว๋ที่นัง่ละ 429 บาท วีธีการ
ค านวณมีดงันี ้

หมายเหตุ การคิดค านวณต้นทุนนี ้ไม่น าต้นทุนคงที่ ในส่วนของเงินเดือนพนักงานมาค านวณเพราะ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนีต้้องเสียอยู่แล้วในการเดินรถรถในเส้นทางปกติ ที่ไม่ใช่การเดินรถ 9 วดั 

 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางนครนายก เท่ากบั 27 ท่ีนัง่ 

สรุปจากการค านวณจดุคุ้มทนุทัง้ 5 เส้นทางที่มียอดผู้ใช้บริการน้อย ได้ผลลพัธ์ดงันี ้
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางนครนายก เท่ากบั 27 ท่ีนัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางสมทุรปราการ เท่ากบั 27 ท่ีนัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางฉะเชิงเทรา เท่ากบั 27 ท่ีนัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางอ่างทอง เท่ากบั 37 ท่ีนัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางกรุงเทพ เท่ากบั 22 ท่ีนัง่ 
จากการค านวณ ท าให้ทราบถึงต้นทุนท่ีแท้จริง แล้วท าให้เห็นจดุคุ้มทนุที่ชดัเจน ซึ่งน าจดุคุ้มทนุที่ค านวณนี ้

ไปเปรียบเทียบกบัค่าพยากรณ์เพื่อหาแนวทางในการตดัสินใจ ในการปรับปรุงเส้นทางต่อไป จากการเปรียบเทียบผล
ที่ได้เป็นดงัภาพท่ี 5 - 9 

 
ภาพที่ 5  ข้อมลูแนวโน้มยอดผู้ใช้บริการของจงัหวดันครนายก 

ตน้ทนุรวม =  ตน้ทนุผนัแปร

= 11467+ 85+143

=  11695 บาท/คนั

จ านวนท่ีนัง่ =  11695÷ 429

=  27 ท่ีนัง่
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จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มของผู้มาใช้บริการ มีความใกล้เคียงกบัความเป็นจริง ซึง่กราฟมีขึน้
มีลงตาม ฤดูกาล เนื่องในแต่ละเดือนมีฤดูการไม่เหมือนกันจึงท าให้ยอดผู้ ใช้บริการแตกต่างกันไป จากการคิด
จดุคุ้มทนุ จดุคุ้มทนุของจงัหวดันครนายกจะอยู่ที่ 27 ท่ีนัง่ เนื่องมีการเดินทาง 8 วนัต่อเดือน เท่ากบั 27 X 8 = 216 ที่
นัง่  

 
ภาพที่ 6 ข้อมลูแนวโน้มยอดผู้ใช้บริการของจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มของผู้มาใช้บริการ มคีวามใกล้เคียงกบัความเป็นจริง ซึง่กราฟมีขึน้

มีลงตาม ยอดผู้ใช้บริการ ซึง่จะเห็นได้ว่ามีบางเดือน เช่น เดือนพฤศจิกายนเส้นกราฟมแีนวโน้มสงูเกือนถงึจดุคุ้มทนุ  
จากการคดิจดุคุ้มทนุ จดุคุ้มทนุของจงัหวดัสมทุรปราการจะอยู่ที่ 27 ที่นัง่ เนื่องมกีารเดินทาง 8 วนัต่อเดือน เทา่กบั 27 
X 8 = 216 ท่ีนัง่  

 
ภาพที่ 7 ข้อมลูแนวโน้มยอดผู้ใช้บริการของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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จากภาพที่  7 แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มของผู้มาใช้บริการ มีความใกล้เคียงกบัความเป็นจริง ซึ่งกราฟมี
ขึน้มีลงตามยอดผู้ ใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนไม่มีเดือนไหนถึงจุดคุ้มทุนเลย  จากการคิดจุดคุ้มทุน 
จุดคุ้มทุนของจงัหวดัฉะเชิงเทราจะอยู่ที่ 27 ที่นัง่ เนื่องมีการเดินทาง 8 วนัต่อเดือน เท่ากับ 27  X 8 = 216 ที่นัง่  จาก
ภาพท่ี 5 ภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่าค่าจริงและค่าพยากรณ์ไม่ถึงจดุคุ้มทนุและมีบางเดือนท่ีมีความใกล้เคียง
จุดคุ้มทุน ซึ่งควรมีการท ากลยทุธ์ทางการตลาดหรือปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการขายให้ยอดถึง
จดุคุ้มทนุ 

 
ภาพที่ 8 ข้อมลูแนวโน้มยอดผู้ใช้บริการของจงัหวดัอ่างทอง 

 
จากภาพที่ 8  แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มของผู้มาใช้บริการ มีความใกล้เคียงกบัความเป็นจริง ซึ่งกราฟมี

ขึน้มีลงตามยอดผู้ ใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนมีบางเดือน เช่น เดือนกันยายน และมกราคมเส้นกราฟมี
แนวโน้นท่ีสงูจนถึงจดุคุ้มทุน  จากการคิดจดุคุ้มทนุ จดุคุ้มทนุของจงัหวดัอ่างทองจะอยู่ที่ 37 ที่นัง่ เนื่องมีการเดินทาง 
8 วนัต่อเดือน เท่ากบั 37 X 8 = 296 ที่นัง่  

 
ภาพที่ 9  ข้อมลูแนวโน้มยอดผู้ใช้บริการของจงัหวดักรุงเทพฯ 
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จากภาพที่ 9  แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มของผู้มาใช้บริการ มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งกราฟมี

ขึน้มีลงตามยอดผู้ ใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนมีบางเดือน เช่น เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เส้นกราฟมี
แนวโน้นท่ีสงูจนถึงจดุคุ้มทนุ  จดุคุ้มทนุของจงัหวดักรุงเทพฯจะอยู่ที่ 22 ที่นัง่ เนื่องมีการเดินทาง 8 วนัต่อเดือน เท่ากบั 
22 X 8 = 176 ที่นัง่  

จากภาพที่ 8 และภาพที่ 9 มีบางเดือนใกล้เคียงจุดคุ้มทุน ซึ่งจะต้องมีการท ากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
ส่งเสริมการขาย เพื่อให้ยอดถึงจดุคุ้มทุน เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางที่มีผู้ ใช้บริการอยู่แล้ว และมีการปรับรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆอยู่เร่ือยๆ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เบื่อและมีความน่าสนใจ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
การศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวทางในการตัดสินใจเพื่อลดต้นทุนโครงการไหว้พระ  9  วัดอู่บางเขน” มี

วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้รายได้ในการด าเนินลดลงและท าให้มีก าไร
เพิ่มขึน้ ศกึษาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเปรียบเทียบระหว่างพนกังานที่มีฐานเงินเดือนต ่ากับพนกังานที่มีฐาน
เงินเดือนสงู การพยากรณ์ และการใช้หลกัการคิดจดุคุ้มทนุ 

1. จากปัญหาเร่ืองต้นทนุค่าแรงพนกังานสงู เมื่อมีการปรับเปล่ียนมาใช้พนกังานใหม่ที่ฐานเงินเดอืนต ่า จาก
การเปรียบเทียบจะเห็นว่าสามารถลดค่าล่วงเวลาลงได้ 289,188 บาท หรือ 35 % ต่อปี ซึ่งเมื่อเงินเดือนพนกังานต ่า
จะท าให้ค่าล่วงเวลาลดลงตามด้วยเช่นกนั เพราะค่าล่วงเวลาพนกังานนัน้แปรผนัตามเงินเดือนของพนกังาน 

2. จากการศึกษาข้อมลูไว้พระ 9 วดัครัง้นี ้พบว่าจากการพยากรณ์เส้นทางทัง้ 5 เส้นทาง ซึ่งประกอบด้วย
การพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วง น า้หนกั (Weighted moving averages) และวิธีการปรับเรียบ 
(Exponential Smoothing)และน าผลลัพธ์การพยากรณ์ทัง้  2 วิ ธีมาเปรียบเทียบกัน โดยวิ เคราะห์ค่าความ
คลาดเคล่ือน ได้ผลลัพธ์คือการพยากรณ์ด้วยวิธี (Weighted moving averages) แบบ 5 เดือน เป็นวิธีที่เหมาะสม 
ผลลพัธ์พบว่ามี 3 เส้นทาง ได้แก่ จงัหวดันครนายก จงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีแนวโน้มผู้โดยสาร
จะลดต ่าลงกว่าจุดคุ้มทุน  ส่วนอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ จังหวัดอ่างทองและกรุงเทพ ที่ยังมีผู้ ใช้บริการอยู่ แต่น้อยลง
เร่ือยๆ 

3. จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ท าให้ทราบถึงจ านวนผู้ โดยสารขัน้ต ่าเพื่อน าไปตดัสินใจในการเปิดเส้นทาง
การเดินรถการค านวณจดุคุ้มทนุทัง้ 5 เส้นทางสรุปจากการค านวณจดุคุ้มทนุทัง้ 5 เส้นทางที่มียอดผู้ใช้บริการน้อย ได้
ผลลพัธ์ดงันี ้

ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางนครนายก เท่ากบั 27 ท่ีนัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางสมทุรปราการ เท่ากบั 27 ท่ีนัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางฉะเชิงเทรา เท่ากบั 27 ท่ีนัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางอ่างทอง เทา่กบั 37 ทีน่ัง่ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจดุคุ้มทนุ เส้นทางกรุงเทพ เทา่กบั 22 ที่นัง่ 
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เมื่อมกีารคดิจดุคุ้มทนุแล้ว ต่อไปทกุครัง้ที่มกีารเปิดเส้นทางพนกังานท่ีท าโครงการไหว้พระ 9 วดั จะต้องน า
จดุคุ้มนีไ้ปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยเทียบดยูอดการจองที่นัง่ในทกุๆครัง้ ที่มีการเปิดเส้นทาง  แต่เมื่อมีการเปิด
เส้นทางและจ านวนผู้ใช้บริการไมถ่ึงจดุคุ้มทนุ จึงควรพิจารณาถงึสาเหตทุี่ท าให้ไมถ่ึงจดุคุ้มทนุแล้วด าเนินการแก้ไข 
หรืออาจใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT analysis มาร่วมด้วย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการน าเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการก าหนดเส้นทางและก าหนดจุดที่จอดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการค านวณระยะและเวลา ให้ตามก าหนดการ นอกจากนีย้ังท าให้ทราบถึงการวิ่งนอกเส้นทาง 
กิโลเมตรศนูย์เปล่า ที่ท าให้เกิน กิโลเมตรเกินได้อีกด้วย เพราะถ้ามี กิโลเมตรเกิน ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนด
การเหมาซ่อมที่จะต้องไม่เกินกิโลเมตรท่ีก าหนด  

2 .ควรสร้างโปรแกรมส าหรับจองตัว๋โดยที่ ผู้ ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถที่จะซือ้ตัว๋ผ่าน
ระบบได้เลย ถ้ามีการจองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะท าให้ลดการใช้กระดาษได้เยอะ เนื่องจากเป็นทรัพยากร
สิน้เปลือง 

3. ควรมีการพยากรณ์ยอดผู้ ใช้บริการทัง้เส้นทางที่มีผู้ ใช้บริการมากและเส้นทางที่มีผู้ ใช้บริการน้อยหรือทกุ
เส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแนวโน้มการมาใช้บริการของผู้ ใช้บริการ เพื่อดูความต้องการและสามารถจัดรถให้
สอดคล้องกบัผู้ใช้บริการได้ 
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บทคดัย่อ 

           การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษากระบวนการปฏิบตัิงาน และลดความสญูเปล่าในกระบวนการจา่ย
สินค้าแผนกคลงัสินค้า บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากดั เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ 1.แผนภาพการเขียนผงั
งาน (Flow Chart) 2.เวลาเฉล่ีย (Average Time)และ เวลามาตรฐาน (Standard Time) 3.แผนภูมิกระบวนการ
ไหล (Flow Process Chart) 4.แผนผงัก้างปลา(Fishbone Diagram) 5.ประชมุระดมสมอง (Brain Storming) 6.
หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) ผลการวิจัยพบว่าทางบริษัทเป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคท าใหมีการสัง่ซือ้สินค้าอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนัทางแผนกคลงัสินค้าประสบปัญหาในเร่ืองการปฏิบตัิงาน
ล่าช้า ท าให้ลกูค้าไม่พึงพอใจ ซึ่งเกิดจากมีขัน้ตอนในการปฏิบัติงานที่ซ า้ซ้อน ผู้ วิจัยได้ท าการปรับปรุงขัน้ตอน
การปฏิบัติงานกระบวนการจ่ายสินค้า ก่อนปรับปรุงมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานทัง้หมด 25 ขัน้ตอน หลังการ
ปรับปรุงมีขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 17 ขัน้ตอน คิดเป็นร้อยละ 32 เวลาของการปฏิบัติงานก่อนปรับปรุงใช้เวลา 
94.2 นาที หลงัการปรับปรุงใช้เวลาการปฏิบตัิงาน 91.2 นาที ลดลงร้อยละ 3.2 และสามารถลดระยะทางในการ
ปฏิบตัิงาน ก่อนการปรับปรุงมีระยะทาง 1,098 เมตร หลงัการปรับปรุงมีระยะทาง 1,068 เมตร ลดลงร้อยละ 2.7 
จากงานวิจยันีส้ามารถลดความสญูเปล่าในขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ส่งผลให้ทางบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึน้ใน
การตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ลกูค้ามีความพึงพอใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั
บริษัทได้ 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการจ่ายสินค้า; หลกัการลดความสญูเปล่า(ECRS); คลงัสินค้า 
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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 
 
 

บทน า 
ในยุคปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบทางการค้ามีหลากหลายวิธีที่บริษัทหรือ

องค์กรแต่ละแห่งก็จะเลือกท าตามกลยุทธ์ของตนเองหรือตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้ การด าเนินการบริหาร
จัดการคลังสินค้าจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและช่วยลดการท างานที่
ซ า้ซ้อนกนั ส่งผลให้ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากดั เป็นบริษัทท่ีใหญ่ระดบัต้น ๆ ของประเทศไทยที่จดัจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคท าให้มีการสัง่ซือ้อยู่ตลอดเวลาจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ในการปฏิบัติงานแผนกคลังสินค้ามีขัน้ตอนในการปฏิบัติงานที่ซ า้ซ้อนและมี
ขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานท่ีเยอะจนเกินไป จึงท าให้พนกังานก าลงัประสบปัญหาในเร่ืองการปฏิบตัิงานล่าช้า ท า
ให้ลกูค้าไม่พึงพอใจ จึงท าให้ส่งผลเสียต่อบริษัททัง้ในด้านภาพลกัษณ์ ด้านเวลา และความน่าเชื่อถือ 
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงศึกษาปัญหาและกระบวนการปฏิบัติงานการจ่ายสิน ค้าแผนกคลังสินค้า บริษัท 
มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด มีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานง่ายขึน้และลดความสญูเูปล่าด้าน
ระยะทางและระยะเวลา โดยการสืบค้น ส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้วย
แผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) พร้อมทัง้หาแนวทางการแก้ไข และท าการบนัทึกขัน้ตอนการปฏิบัติงาน
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ด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละขัน้ตอน ระยะทาง 
ระยะเวลา พร้อมทัง้หาแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความสญูเปล่าด้วยหลกัการลดความสญูเปล่า (ECRS) 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

 การปรับปรุงกระบวนการการท างานท่ีซ า้ซ้อนและสญูเปล่าของแผนกคลงัสินค้า บริษัทมหาสารคาม เบ
เวอเรช จ ากดั เพื่อใช้เป็นแนวทางและ หลงัอ้างอิงในการศกึษาและวิเคราะห์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นแนวทางในการ ด าเนินงาน ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ดงัต่อไปนี ้
 1. แผนภูมิการไหล (Flow Chart) เป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และขัน้ตอนการท างานของ
โปรแกรมอีกทัง้ยงัช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมท าให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึน้ การเขียน Flowchart นัน้
จะใช้สญัลกัษณ์ต่าง ๆ แทนค าอธิบายและกระบวนการท างานของโปรแกรมในแต่ละส่วนตัง้แต่แรกจนถึงสิน้สดุ
การท างานของโปรแกรม  
 2. การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) การที่จะ
วิเคราะห์อัตราก าลังคนด้วยหน่วยการผลิตของสินค้า เช่น ชิน้ อัน แพ็ค โหล ไม่ใช่วิธีการที่ดีนัก เนื่องจากมี
อัตราส่วนของการค านวณที่ผิดพลาดสูงอีกทัง้ยังมีความยืดหยุ่นในการค านวณต ่า  ดังนัน้ การสร้างหน่วยของ
ข้อมลูให้เป็นหน่วยเดียวกนั หรือเป็นหน่วยมาตรฐาน  

3. แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) การก าหนดหวัข้อปัญหาควรก าหนดให้ชดัเจนและมีความ
เป็นไปได้ ก าหนดหวัข้อปัญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะได้ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การ
ถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อย ๆ 

 

 
ภาพที่ 2 ตวัอย่างผงัก้างปลา 

ที่มา : http://www.prachasan.com 
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4.การระดมสมอง (Brain Storming) คือ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
เป็นแนวทางสู่การวางแผนการด าเนินการ, การค้นหาสาเหตขุองปัญหา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ  
 5.หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) คือ ตัวย่อของภาษาอังกฤษ 4 ค า อันได้แก่ E: Eliminate 
หมายความ ว่าการก าจดั, C: Combine หมายความว่าการรวมกนั, R: Rearrange หมายความว่าการจดัใหม่, S: 
Simplify หมายความว่าการท าให้ง่าย  
 
ขัน้ตอนการวิจัย / Research Process 
 1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของรายงานฉบบันีผู้้วิจยัจึงน าทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาช่วยในการด าเนินงานดงันี  ้
1.แผนภาพการเขียนผังงาน (Flow Chart) 2.เวลาเฉล่ียเวลาเฉล่ีย (Average Time)ละ เวลามาตรฐาน 
(Standard Time) 3.แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 4.แผนผังก้างปลา(Fishbone Diagram) 
5.ประชมุระดมสมอง (Brain Storming) 6.หลกัการลดความสญูเปล่า (ECRS)  

2. สืบค้น ส ารวจ และเก็บรวบข้อมูล 
 ผู้วิจยัจะท าการลงพืน้ท่ีจริง ณ แผนกคลงัสินค้า ของบริษัทกรณีศกึษา เพื่อท าการส ารวจและเก็บข้อมลู
เก่ียวกับขัน้ตอนกระบวนการปฏิบตัิงานการจ่ายสินค้า ซึ่งจะใช้ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และจะท าการบันทึกผลการส ารวจไว้ในแผนภูมิการไหล (Flow Chart) และ
แผนภาพการไหล (Flow Diagram) ผู้วิจยัจะเก็บระยะเวลาแต่ละขัน้ตอนการปฏิบตัิงานลงในตารางเวลาเฉล่ีย
โดยที่จ าท าการจบัเวลาขัน้ตอนละ10 ครัง้ 

3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  ผลการวิเคราะห์หาสาเหตคุวามสญูเปล่าในการปฏิบตัิด้วยแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) โดย
การลงพืน้ท่ีจริงเพื่อสงัเกต และสอบถามผู้ที่เก่ียวข้องโดยการแยกลกัษณะของปัญหาตา่ง ๆ ได้ท าการวเิคราะห์ 
และสรุปสาเหตขุองปัญหาด้วยแผนผงัก้างปลา ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 สาเหตขุองปัญหาความสญูเปล่าในการปฏิบตัิงาน 

        จากภาพที่ 3 ได้แสดงถึงสาเหตทุี่เป็นตวับ่งชีใ้ห้ทราบปัญหาการสญูเปล่าของขัน้ตอน และระยะเวลาในการ
จ่ายสินค้าล่าช้า  
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 1.คน (Man) สาเหตุในเร่ืองของพนกังาน คือ พนกังานขาดงาน และพนกังานไม่มีความช านาญในการ
ขบัโฟล์คลิฟท์ ท าให้สินค้าช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งให้ลกูค้า  

2.วิธีการ (Method) สาเหตุที่มีความละเอียดอ่อนเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานโดยที่มีกระบวนการท าให้เกิด
ขัน้ตอนในการท างานท่ีมากเกินความจ าเป็น และมีขัน้ตอนซ า้ซ้อน 

3.เคร่ืองจกัร (Machine) เป็นสาเหตุที่ท าให้การออกเอกสารล่าช้า อนัเนื่องมาจากเคร่ืองพิมพ์เอกสาร
ช ารุดบ่อย  

4. หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อทราบสาเหตทุี่ท าให้เกิดความสญูเปล่าในการปฏิบตัิงานแล้ว ผู้วิจยั
จะน าสาเหตุทัง้หมดมาเข้าที่ประชุมเพื่อท าการระดมความคิด (Brain Storming) กับผู้ที่เก่ียวข้อง 4-7 คนที่
สามารถลดความสญูเปล่า (ECRS) แสดงดงัตารางที่ 1 

5. การใช้หลกัการลดความสญูเปล่า (ECRS)การระดมความคิด (Brain Storming)กบัผู้ที่เก่ียวข้องแล้ว
ได้การแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสญูเปล่า 
 

ตารางที่ 1  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยแผนผงัก้างปลา 
ล าดบั สาเหต ุ แนวทางการแก้ไข 
1 บคุคล 

(MAN) 
1.ตกัเตือนพนกังาน 
2.อบรมพนกังานในการขบัรถโฟร์คลิฟท์ให้ถกูวิธี 

2 วิธีการ (METHOD) 1.ลดขัน้ตอนการจดัคิวขึน้สินค้าของเช็คเกอร์ออกไป 
2.ปรับเปล่ียนวิธีการท างานใหมท่ าให้ขัน้ตอนการปฏิบตังิานลดลง 

3 เคร่ืองจกัร (MACHINE) ตรวจเช็คหมึกเคร่ืองพมิพ์เอกสารโดยการรีเช็คกระดาษ1แผ่นก่อน
การท างานทกุวนั 

 
 จากการระดมสมอง ได้ลงมติให้ท าการแก้ไขในเร่ืองวิธีการเป็นอนัดบัแรก โดยใช้หลกัการลดความสญู
เปล่า (ECRS) ดงันี ้ 

1. การรวมกัน (Combine) ผู้วิจยัได้ท าการรวมขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจากการที่เช็คเกอร์เดินมารับใบ
หยิบสินค้าในออฟฟิศ แต่ผู้ วิจัยมองเห็นว่าสามารถให้พนักงานรับ-จ่ายสินค้าส่งใบหยิบสินค้าแทนได้ เพื่อลด
เวลาในการปฏิบตัิงาน และลดการเคล่ือนไหวที่ไม่จ าเป็นของพนกังานได้  

2. การก าจดั (Eliminate) ผู้วิจยัได้ท าการก าจดัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจากการที่เช็คเกอร์ต้องจดัคิวรถ
ก่อนเข้ารับสินค้าเอง แต่ผู้วิจยัมองว่าการที่พนกังานรับ-จ่ายสินค้าก่อนจะได้รับใบขอขึน้สินค้า ทาง BRF จดัคิว
มาแล้ว จะท าให้ลดเวลาในการปฏิบตัิงาน และลดการเคล่ือนไหวที่ไม่จ าเป็นของพนกังานได้ 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
จากการระดมสมองได้น าหลกัการลดความสญูเปล่า (ECRS) มาท าการเก็บระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอน

การท างานของแผนกคลังสินค้า บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด ผู้ วิจัยได้เก็บผลตัวอย่างแต่ละขัน้ตอน 
จ านวนขัน้ตอนละ 10 ครัง้ ซึ่งเพียงพอต่อหลักการทางสถิติที่ต้องท าการเก็บข้อมลูอย่างน้อย 3 ครัง้ เพื่อมาหา
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ค่าเฉล่ียและค่ามาตรฐานของข้อมลู สามารถหาเวลามาตรฐานได้จากสตูร เวลาเฉล่ีย + (เวลาเฉล่ีย * % เวลา
เผ่ือ) บริษัทกรณีศกึษาให้เวลาในการพกัท าธุระส่วนตวัได้เพียงคนละ 5 นาที โดยผู้วิจยัจะให้ค่าเวลาเผ่ือไว้ที่ 5% 
ดงันี ้   เวลาเผ่ือส าหรับบุคคล = 2.5 %   เวลาเผ่ือส าหรับความล่าช้า = 2.5 %  เวลามาตรฐานก่อนปรับปรุง = 
เวลาปกติ x (1 + % เวลาเผ่ือ)  

จากข้อมูลที่ได้มา ผู้ วิจัยจึงน าขัน้ตอนการปฏิบัติงานด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process 
Chart) ผู้ วิจัยสามารถท าการปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนการจ่ายสินค้า แผนกคลังสินค้า บริษัทกรณีศึกษา ดัง
ตารางที่ 2  
ตารางที่ 2: แผนภมูิกระบวนการไหลของกระบวนการปฏิบตัิงานหลงัปรับปรุง 

แผนภมูิกระบวนการไหลของกระบวนการท างาน 
วิธีการ :       ก่อน       หลงั สรุปผล 
ชื่อเร่ือง : การปรับปรุงขัน้ตอน
กระบวนการจ่ายสินค้า 
ผู้ เขียน :โชตินภา 
แผนก :คลงัสินค้า 
วนัท่ี :7/04/2564 

กิจกรรม ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 
ปฏิบตัิงาน 
เคลื่อนย้าย 
ตรวจสอบ 
รอคอย 
เก็บรักษา 

12 
9 
2 
2 
0 

8 
6 
2 
1 
0 

4 
3 
0 
1 
0  

 รวม 25 17 8 

ค าอธิบาย 
ระยะ 
ทาง
(เมตร) 

เวลา
(นาที) 

สญัลกัษณ์ 
หมายเหต ุ     

1.พนกังานขบัรถติดต่อ
ป้อมยามเพื่อรับบตัรผ่าน
ประต ู

- 1.8       

2.น ารถเข้าจอดที่ลาน
จอดรถ 

20 1.1       

3.BRF จดัคิวตามระบบ 
DCS 

- 4.8       

4.รอเรียกควิขึน้สินค้า - 24.8       

5.BRF ปริน้ใบขอรับ
สินค้าส่งให้พนกังานรับ-
จ่ายสินค้า 

3 1       
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนภมูิกระบวนการไหลของกระบวนการปฏิบตังิานหลงัปรับปรุง 
6 . พ นั ก ง า น รั บ - จ่ า ย
สิน ค้ าออกใบสั่ ง หยิ บ
สินค้าส่งให้เช็คเกอร์ 

30 1.3       

7. เช็คเกอร์เรียกรถเข้ารับ
สินค้า 

- 0.9       

8.พนักงานขับรถ น ารถ
เข้าลานจ่ายสินค้า 

500 3.8       

9.เช็คเกอร์ตรวจสภาพรถ
ก่อนเข้ารับสินค้า 

5 1.6       

10.พนักงานขับรถโฟล์
คลิฟตกัสินค้าขึน้รถ 

20 17.1       

11.เช็คเกอร์ ยืนยันใบ
หยิบสินค้า 

- 2       

12 . เ ช็ ค เ กอ ร์ โท รแ จ้ ง
พ นั ก ง า น รั บ - จ่ า ย
สินค้าออกเอกสาร 

- 1.1       

13.พนกังานขบัรถถอยรถ
ไปคลมุผ้าใบ 

30 20       

14.พนกังานขบัรถเดินมา
รับเอกสารใบส่งสินค้า/
ใบก ากับภาษี  ใบผ่าน
ประตทูี่ส านกังาน 

15 2.8       

15.พนักงานขับรถเดิน
กลบัไปท่ีรถ 

15 0.6       

16.พนักงานขับรถน ารถ
ออกประต2ู 

400 5       

1 7 . ร ป ภ . ต ร ว จ ส อ บ
เอกสาร/ใบผ่านประตู
และรับบตัรผ่านประตคูืน 

- 1.5       

รวม 1,068 91.2       
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ผลการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) ได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
กระบวนการก่อนและหลงัปรับปรุง แสดงดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการก่อนและหลงัปรับปรุง 

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง ผลต่างคดิเป็นร้อยละ 

ขัน้ตอนการท างาน (จ านวน) 25 17 8 32 
เวลามาตรฐาน (นาที) 94.2 91.2 3 3.2 
ระยะทาง (เมตร) 1,098 1,068 30 2.7 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิจยั พบว่าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานก่อนปรับปรุงมี 25 ขัน้ตอน หลงัปรับปรุง

เหลือ 17 ขัน้ตอน ลดลง 8 ขัน้ตอน ผลต่างคิดเป็นร้อยละ 32  เวลามาตรฐานก่อนปรับปรุง 94.2 นาที หลัง
ปรับปรุงเหลือ 91.2 นาที ผลต่างคิดเป็นร้อยละ 3.2  ระยะทางก่อนปรับปรุง 1,098 เมตร หลังปรับปรุงเหลือ 
1,068 เมตร ผลต่างคิดเป็นร้อยละ 2.7 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 พบว่าขัน้ตอนการปฏิบัติงานก่อนปรับปรุงมี 25 ขัน้ตอน หลังปรับปรุงเหลือ 17 ขัน้ตอน ลดลง 8 
ขัน้ตอน ผลต่างลดลงคิดเป็นร้อยละ 32 เวลามาตรฐานก่อนปรับปรุง 94.2 นาที หลงัปรับปรุงเหลือ 91.2 นาที 
ผลต่างลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.2 ระยะทางก่อนปรับปรุง 1,098 เมตร หลังปรับปรุงเหลือ 1,068 เมตร ผลต่าง
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.7 
 จากการที่ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนการจ่ายสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท 
มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด ผู้ วิจัยได้ด าเนินขัน้ตอนการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการลดความสญู
เปล่าในกระบวนการปฏิบัติงานแผนกคลังสินค้า โดยได้น าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ แผนภูมิการไหล (Flow 
Chart) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงาน แผนภาพการไหล (Floe Diagram) และ
แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ใช้วิเคราะห์ขัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนของกิจกรรมเพื่อหาระยะทาง 
และเวลาที่เกิดขึน้ตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)ใช้แสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างปัญหาที่ต้องแก้ไขกบัสาเหตทุี่ท าให้เกิดปัญหาความสญูเปล่าในการปฏิบตัิงาน ซึง่จะท าให้มองภาพรวม
ของปัญหาได้ง่ายขึน้ แนวคิดระดมสมอง (Brain Storming) ใช้ทฤษฎีนีใ้นการปรึกษา เพื่อวางแผนแนวทางใน
การแก้ไขความสญูเปล่าในการปฏิบตัิงานหลกัการลดความสูญเปล่า (ECRS) ใช้ในการลดขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็น
และปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบตัิงานใหม่ 
 1. จากการน าหลักการลดความสูญเปล่า (ECRS) เข้ามาช่วยในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
พนกังานเช็คเกอร์เดินมารับใบหยิบสินค้าในออฟฟิศ และพนกังานเช็คเกอร์จดัคิวรถกอ่นเข้ารับสินค้า ผู้วิจยัได้ท า
การแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยท าการรวมขัน้ตอนพนกังานเช็คเกอร์เข้ากบัพนกังานรับ-
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จ่ายสินค้าตรวจเช็คสินค้าภายในคลงัสินค้า การรวมกัน และท าการก าจดัขัน้ตอนพนกังานเช็คเกอร์จดัคิวรถเข้า
รับสินค้า การก าจดั (Eliminate) ตามล าดบั 
 2. ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการ พบว่าขัน้ตอนการปฏิบัติงานก่อน
ปรับปรุงมี 25 ขัน้ตอน หลังปรับปรุงเหลือ 17 ขัน้ตอน ผลต่างลดลง 8 ขัน้ตอน ผลต่างคิดเป็นร้อยละ 32 เวลา
มาตรฐาน ก่อนปรับปรุง 94.2 นาที หลังปรับปรุงเหลือ 91.2 นาที ผลต่างคิดเป็นร้อยละ 3.2 ระยะทาง ก่อน
ปรับปรุง 1,098 เมตร หลงัปรับปรุงเหลือ 1,068 เมตร ผลต่างคิดเป็นร้อยละ 2.7 
 3. จากผลการวิจัยซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการค านวณพบว่าหลังการปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนก
คลงัสินค้า บริษัทกรณีศึกษา พบว่าสามารถลดขัน้ตอนการท างาน ลดเวลาการท างาน และลดระยะทางในการ
เคลื่อนไหวได้ 
 การปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนการท างานนี ้เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกคลงัสินค้า 
เพียงแผนกเดียว บริษัทกรณีศึกษา ยงัมีหน้าที่และกระบวนการอื่น ๆ อีกหลายแผนกที่ควรท าการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทกรณีศกึษา 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาความต้องการพืน้ฐานของสถานประกอบการ ในการรับสมคัร

พนักงานเข้าท างานด้านคลังสินค้า ซึ่งสถานประกอบการต้องการพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ ผลลัพธ์ของการ
ประยกุต์ใช้ จริยธรรม และความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัใด ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กลุ่มเป้าหมายของ
การวิจยัครัง้นี ้คือ สถานประกอบการในจงัหวดัเชียงราย จ านวน 87 สถานประกอบการ จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดย
ประกอบไปด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 5 สถานประการ บริษัทจ ากัด จ านวน 77 สถานประกอบการ และบริษัท
จ ากดัมหาชน จ านวน 4 สถานประกอบการ โดยรวบรวมข้อมลูจากส านกังานพาณิชย์ จงัหวดัเชียงราย เคร่ืองมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมลูจาก สถานประกอบการ คือ แบบสอบถามออนไลน์ จากนัน้ประยกุต์ใช้ค่าทางสถิติเพื่อวิเคราะห์
หาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลลพัธ์ที่ได้จากการศกึษาความต้องการพืน้ฐานในการรับสมัครพนกังาน
เข้าท างานด้านคลงัสินค้าตามมาตรฐาน กรมพฒันาฝีมือแรงงานพบว่า จากปัจจยัด้านความรู้พืน้ฐาน ปัจจยัทางด้าน
ทกัษะและปัจจยัทางด้านผลลพัธ์ ของการประยุกต์ใช้ และปัจจยัด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัที่ 1 
ซึ่งพนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ การยกสินค้าขึน้ลงจากระวางบรรทุก 
การจดัเรียงสินค้า การตรวจนบัสินค้า และการบรรจสิุนค้า มีการปรับใช้ความรู้ให้เข้ากบังาน ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม 
มีความรับผิดชอบ อีกทัง้ระเบียบวินยั รวมถึงรักษาความสะอาดในพืน้ที่ปฏิบตัิงาน เป็นระดบัความต้องการพืน้ฐาน
ซึง่สถานประกอบการมีความต้องการ ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 
ค าส าคัญ: กรมพฒันาฝีมือแรงงาน; คลงัสินค้า; สถานประกอบการ; ความต้องการพืน้ฐาน 
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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 
 

บทน า 
อตุสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทย จดัว่าเป็น 1 ใน 5 ของอตุสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve  ซึง่เป็น

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 4.0 (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และเป็นหัวใจส าคัญของการ
ขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงที่โลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทขึน้เร่ือย ๆ ทัง้
ในภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความส าคญัในการพฒันาโลจิสติกส์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขนัด้วยการพฒันาและยกระดบัสมรรถนะก าลงัคน
ด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นปัจจยัส าคญัโดยเฉพาะ การลดต้นทนุ และการเพิ่มมลูค่าที่ช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การพฒันาก าลงัคนด้านโลจิสติกส์ให้มีคณุภาพและมีมาตรฐาน อาชีพจึงเป็นส่ิงที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
พฒันาระบบ โลจิสติกส์ของประเทศไทย ดงันัน้สถานประกอบการจะต้องมีการส่งเสริม 13 กิจกรรมหลกัในด้านโลจิ
สติกส์ ซึ่งการบริหาร คลังสินค้าเป็นหนึ่งใน 13 กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (Lopburi., 2554) และจะต้องมีการ
พฒันาศกัยภาพ ของพนกังานด้านคลงัสินค้า โดยปัจจบุนัในประเทศไทย มีหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบในการรับรอง
มาตรฐานด้าน คลงัสินค้าอยู่ 2 หน่วยงานหลกั คือ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายในการพฒันาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะต้องด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนนุ
ก าลงัแรงงาน ให้เป็นผู้มีฝีมือความรู้ ความสามารถ และ ทศันคติในการท างานสอดคล้องกบัความต้องการและทนัตอ่
การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้มีงานท า มีรายได้สามารถด ารงชีวิตและหาเลีย้งครอบครัว ตลอดจนเพื่อ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ (สมชาติเลขาลาวัณย์ , 2549) ซึ่งในปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มี



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564 

844 

 

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของกลุ่มรับบริการ  และ
มอบหมายให้กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ด าเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงานเพื่อให้แรงงานมีศกัยภาพในการท างานตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ อนัจะเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาก าลังคน
ของประเทศ ส่งผลให้สามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายได้ตามที่ประเทศชาติต้องการต่อไป (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน, 2555, น.  2-3) ซึ่งสามารถกระท าได้ โดยตรง คือ การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ให้เกิดทักษะความ
ช านาญ (พระราชบญัญัติส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545)  ซึ่งในจงัหวดัเชียงรายนัน้ เป็นจงัหวดัที่มีพืน้ท่ี
ในเขตชายแดน ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจเขตอนภุมูิภาคลุ่มน า้โขง และเส้นทาง การเชื่อมต่อภมูิภาคบนถนน R3A และ R3B 
(Suthep Nimsai, 2013) และมีสถานประกอบการที่มีคลังสินค้าอยู่หลายแห่งแต่ยงัไม่มีศูนย์ให้บริการทดสอบด้าน
คลงัสินค้า ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ 

ดงันัน้ทางผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการศกึษา ความต้องการของสถานประกอบการในการรับสมคัรพนกังาน 
เข้าท างานด้านคลังสินค้าว่าต้องการพนักงานที่มีความรู้ และทักษะในระดับใด ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรณีศึกษาสถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย อันก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการจัดตัง้ศูนย์ให้บริการ
ทดสอบตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงานในสายงานคลงัสินค้า สินค้าคงคลงั และการกระจายสินค้า เพื่อรับรอง
มาตรฐาน ให้กบัสถาบนัฯ ภาคอตุสาหกรรม สถานประกอบการ และภาคการศกึษา ของจงัหวดัเชียงราย และพืน้ที่ที่
ใกล้เคียง  
วัตถุประสงค์ 

เพื่อการศกึษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับสมคัรพนกังานเข้าท างานด้านคลงัสินค้าวา่
ต้องการพนกังานท่ีมีความรู้และทกัษะในระดบัใด ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจดัตัง้ศนูย์ให้บริการทดสอบ ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงรายจ านวน 87 สถาน
ประกอบการ โดยสถานประกอบการจังหวัดเชียงรายในปี 2563  มีจ านวน 696 สถานประกอบการ (ส านักงาน
พาณิชย์จงัหวดัเชียงราย, 2563) ซึง่ผู้ด าเนินการวิจยัได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ดงันี ้
 1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีที่ประชากรมีจ านวนแน่นอน (Finite population) โดยขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 : ธานินทร์ ศิลป์จาร, 2549)  ซึ่งค านวณได้ดงั
สมการ 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
                     (1) 
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 โดยก าหนดให้ค่า e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ในรูปของสดัส่วน ก าหนดให้ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 
90% (e = 0.10) ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ค านวณได้คือ 87 สถานประกอบการ  2. จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
นัน้ได้สถานประกอบการ 87 สถานประกอบการ และได้ท าการส่งแบบสอบถาม ให้กับสถานประกอบการทาง
ออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ต้องส่งแบบออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาด) ซึ่งแบ่งได้เป็นห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั 5 สถานประการ บริษัทจ ากดั 77 สถานประกอบการ และบริษัทจ ากดัมหาชน 4 สถานประกอบการ 
เคร่ืองมือวิจัย 
 ทางผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในงานวิจยัในครัง้นี ้
 1. สร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบมาตรฐานของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในสาขาผู้ปฏิบตัิการคลงัสินค้า 
(ระเบียบพฒันาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการยกระดบัฝีมือ พ.ศ.2547) 
 2. น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) 
(นิยม จันทร์นวล , 2562) จากผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าคะแนนความเที่ยงตรง ( IOC) อยู่ที่  0.945  
ซึ่งแบบสอบถามมีความสอดคล้อง กับวตัถปุระสงค์ในการศึกษา ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเป็นแบบสอบถามในการ
เก็บข้อมลูได้      
 3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) จากผู้ เชี่ยวชาญ ส่งไปยงัสถานประกอบการ
จ านวน 87 สถานประกอบการผ่านทางออนไลน์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่การร่างแบบสอบถามตรวจสอบความ
เที่ยงตรง(IOC) โดยได้รับการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อน าข้อมลูมาสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการ
ส ารวจความคิดเห็นจากสถานประกอบการที่คดัเลือก โดยการน าแบบสอบถามมาสร้างในรูปแบบ QR code และ 
Google form ซึ่งในแบบสอบถามประกอบไปด้วย  4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านผลลัพธ์ของการ
ประยุกต์ใช้ และด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน จากนัน้น า QR code ส่ง
ให้กบัสถานประกอบการผ่านทางอีเมล จ านวน 87 ชดุ เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแล้ว น ามาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของข้อมลูแล้วน าข้อมลูมาประมวลผลโดยใช้สถิติพืน้ฐานในการค านวณ 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลจริงที่ผู้ ศึกษาได้รวบรวมค้นคว้าจากเอกสาร บทความ 
ข้อมลูทางสถิติและรายงานวิจยัที่เก่ียวข้อง รายงานค้นคว้าแบบอิสระ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อน าข้อมลูเบือ้งต้น และ
แนวคิดพืน้ฐานในการศกึษาวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

1. การวเิคราะห์ข้อมลู 
     1.1 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) (ศิริชยั กาญจนวาสี, 
ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสโุข, 2537, น. 39-40 ; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2543, น. 213) โดยการใช้การแจกแจง
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ความถ่ีของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม และการหาอตัราส่วนร้อยละระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉล่ีย ร่วมกบัส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์แบบสอบถาม   
     1.2 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ความต้องการของสถานประกอบการที่ มีต่อผู้ที่ผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในสาขาผู้ปฏิบตัิการคลงัสินค้า ระหว่างระดบั 1 และ 2  
 2. สถิติที่ใช้ 
     2.1 การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) เพื่อใช้อธิบายความถ่ีของข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ, 2556)  

    2.2 การจดัต าแหน่งและเปรียบเทียบ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายร้อยละของข้อมลูที่
ได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ค านวณได้ดงัสมการ (นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ, 2556) 

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑋100                     (2) 

 
เมื่อ  P  คือ ร้อยละ 

      f   คือ ความถ่ีของคะแนนท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
       n  คือ คะแนนทัง้หมด   
 

2.3 ค่าเฉล่ีย (Sample Mean) เพื่ออธิบายคา่เฉล่ียที่ได้ 
    จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 3 4 และ5 ของสถานประกอบการ โดยเป็นไปตามมาตรฐานของกรมพฒันา

ฝีมือแรงงาน 2 ระดบั ซึง่ค านวณได้ดงัสมการ (นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ, 2556) 
 

x̅ =
∑𝑋

𝑁
                                  (3) 

 
เมื่อ       x̅     คือ ค่าจากกลุ่มตวัอย่าง     

          ∑x  คือ ผลรวมของข้อมลูทัง้หมด           
  N     คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
 

2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เป็นค่าของการวดั การกระจายที่ได้หาได้จากราก
ที่สองของคะแนนทกุค่าที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉล่ียของข้อมลูยกก าลงัสอง เพื่ออธิบายค่าเฉล่ียที่ได้จากแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 3 4 และ 5 ซึง่ค านวณได้ดงัสมการ (วิสาข์ เกษประทมุ, 2539) 
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𝑆. 𝐷.= √
∑(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
                (4) 

 
เมื่อ  S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง       

             x      คือ ข้อมลูแต่ละตวั 

             x̅     คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
              n     คือ จ านวนข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ระดบัการศกึษา 

 
ภาพที่ 1 ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
จากภาพที่ 1 ระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปริญญาตรี 63.2% ปริญญาโท 32.2% 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.4% และ ปริญญาเอก 1.1% ตามล าดบั 

2. ประเภทของหน่วยงาน 

 
ภาพที่ 2  ประเภทหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากภาพที่ 2 ประเภทหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหน่วยงานเอกชนทัง้หมด 100% 
 

3.  ประสบการณ์ท างาน 

 
 

ภาพที่ 3 ประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จากภาพที่ 3 ประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน 5 ปี และ6 ปี คิดเป็น 26.44% 
เท่ากัน รองลงมาเป็น 4 ปี คิดเป็น 18.39% 7 ปี คิดเป็น 10.34% 3 ปีและ9 ปี คิดเป็น 5.74% เท่ากัน 8 ปี คิดเป็น 
4.60 % และ10 ปี คิดเป็น 2.30% ตามล าดบั 

จากตารางจะเห็นได้ว่าสถานประกอบการต้องการ มากที่สดุ คือ ระดบั 1 โดยด้านความรู้ (Knowledge) ได้

ค่า X ̅ = 4.408 และค่า S.D = 0.591 ด้านทกัษะ (Skills) ได้ค่า X ̅ = 4.434 และค่า S.D = 0.598 ด้านผลลพัธ์ของการ

ประยุกต์ใช้ (Application Outcome) X ̅ =  4.405 และค่า S.D = 0.610 และด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

(Ethic and Responsibility) X ̅ = 4.406 และค่า S.D = 0.594 ดังนัน้ หากพนักงานที่สนใจในการเข้าท างานด้าน
คลังสินค้า พนักงานต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ในระดับ 1 ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อตรงต่อ 
ความต้องการของสถานประกอบการ 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความรู้ (Knowledge) 
1. ด้านความรู้ (Knowledge) ระดบั 1 

ด้านความรู้ (Knowledge) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 1 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

การปฏิบตัิตามกฎระเบยีบในการปฏิบตัิงาน 
1. มีความรู้และความเข้าใจในเอกสารการปฏิบตังิาน 4.563 0.637 
2. มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานคณุภาพในการท างาน 4.402 0.611 
3.เข้าใจถึงกฎความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 4.345 0.572 
4. ปฏิบตัิงานตามระเบียบและข้อก าหนดการปฏิบตัิงาน 4.413 0.583 
การยกสินค้าขึน้ลงจากระวางบรรทกุ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการยกสินค้าขึน้ลงจากระวางบรรทกุ 4.333 0.5658 
6. มีความรู้เบือ้งต้นในการใช้อปุกรณ์พืน้ฐานในการเคลื่อนย้ายสนิค้า 4.448 0.6098 
7. เข้าใจรายละเอียดของใบสัง่งาน 4.425 0.5949 
8. สามารถอธิบายกระบวนการในการยกสินค้าขึน้ลงจากระวางรถบรรทกุได้ 4.448 0.5936 
การจดัเรียงสินค้าและการบรรจ ุ
9. รู้จกัการวิธีใช้อปุกรณ์ในการจดัเรียง 4.333 0.566 
10. มีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัวิธีใช้ 4.379 0.604 
11. อธิบายวิธีการในการบรรจวุสัดุ 4.402 0.573 
12. มีความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัรายละเอียดใบสัง่งานในการจดัเรียง 4.425 0.589 
13. มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการจดัเรียงและการบรรจสิุนค้า 4.391 0.594 
14.มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและเทคนคิในการจดัเรียงสินค้า
และการบรรจ ุ

4.402 0.573 

รวม 4.408 0.591 
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2. ด้านความรู้ (Knowledge) ระดบั 2 
ด้านความรู้ (Knowledge) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 2 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

การควบคมุการปฏิบตัิงานของผู้ช่วยพนกังานปฏิบตัิการ 
1. มีความเข้าใจในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานคลงัสินค้า 4.034 0.4928 
2. มีความรู้ในการประเมินปริมาณงาน 4.011 0.5285 
3. มีความรู้ในการประเมินศกัยภาพของบคุลากร 4.023 0.4971 
4. มีความรู้ ความสามารถในเทคนิคการมอบหมายงาน 4.046 0.5452 
5. มีความรู้ในการประเมินความผิดปกติในการปฏิบตัิงาน 4.011 0.4919 
6. เข้าใจเก่ียวกบัระเบยีบและข้อก าหนดในการปฏิบตังิาน 4.069 0.4905 
7. มีความสามารถในการประเมนิประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 4.115 0.5227 
8. มีความสามารถในการจดัท ารายงานตามรูปแบบท่ีหน่วยงานก าหนด 4.080 0.5244 
การตรวจรับสินค้า การจดัเก็บสินค้า และกระจายสินค้า 
9. มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดใบสัง่สินค้า ใบสัง่งานใบสัง่ซือ้ และใบ
จ่ายสินค้า 

4.057 0.528 

10. มีความเข้าใจและสามารถวเิคราะห์ผงัการจดัเก็บสินค้า 4.103 0.555 
11. มีความรู้เบือ้งต้นในการใช้อปุกรณ์ในการเคล่ือนย้ายสินค้า 3.988 0.496 
12. มีความเข้าใจเก่ียวกบัหน่วยนบัของสินค้าในแต่ละรายการ 3.954 0.518 
13. มีความเข้าใจในข้อก าหนดการจดัเก็บของสินค้าแต่ละรายการ 4.023 0.509 

รวม 4.040 0.515 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านทกัษะ (Skills) 
1. ด้านทกัษะ (Skills) ระดบั 1 

ด้านทกัษะ (Skills) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 1 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

การยกสินค้าขึน้ลงระวางรถบรรทกุ 
1. ปฏิบตัิงานยกสินค้าขึน้-ลงระวางรถบรรทกุตามใบสัง่งานถกูต้องรวดเร็ว 
และปลอดภยั 

4.402 0.575 

2. สามารถรายงานผลการปฏิบตังิานการยกสินค้าขึน้ลงระวางรถบรรทกุได้
อย่างตรงตามวตัถปุระสงค์ 

4.333 0.582 

3. มีความสามารถปฏิบตังิาน (ยกสินค้าขึน้-ลงระวางรถบรรทกุ) ภายใต้
ค าแนะน าของหวัหน้า 

4.494 0.615 

การจดัเรียงสินค้า 
4. สามารถเตรียมอปุกรณ์ในการจดัเรียงสินค้า 4.379 0.574 
5. มีความสามารถในการจดัเรียงสินค้าตามใบสัง่งานได้อย่างไม่มข้ีอผิดพลาด 4.425 0.595 
6. มีความสามารถในการรายงานผลการปฏิบตัิงานการจดัเรียงสินค้าได้อยา่ง
ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

4.552 0.632 

การบรรจสิุนค้า 
7. มีความสามารถในการเตรียมการบรรจแุละการบรรจสิุนค้าตามใบสัง่งาน 4.448 0.590 
8. มีความสามารถในการรายงานผลการปฏิบตัิงานการบรรจสิุนค้าได้อยา่ง
ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

4.425 0.619 

9. มีความสามารถปฏิบตังิานการบรรจสิุนค้าภายใต้ค าแนะน าของหวัหน้าได้ 4.460 0.600 
การตรวจนบัสินค้า 
10. มีความสามารถในการตรวจนบัสินค้าตามใบสัง่งาน 4.460 0.594 
11. มีความสามารถในการรายงานผลการปฏิบตัิงานการตรวจนบัสินค้าได้
อย่างตรงตามวตัถปุระสงค์ 

4.356 0.597 

12. มีความสามารถในการปฏิบตัิงานการตรวจนบัสินค้าภายใต้ค าแนะน า
ของหวัหน้าได้ 

4.471 0.600 

รวม 4.434 0.598 
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2. ด้านทกัษะ (Skills) ระดบั 2 
ด้านทกัษะ (Skills) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 2 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

การควบคมุการปฏิบตัิงานของผู้ช่วยพนกังานการปฏิบตักิารคลงัสินค้า 
1. สามารถปฏิบตังิานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.138 0.511 
2.มีทกัษะในการควบคมุการปฏิบตัิงานประจ าวนั 4.011 0.540 
3. สามารถรายงานผลการปฏิบตังิานประจ าวนั 4.149 0.514 
4. มีประสบการณ์ในการท างานด้านการปฏิบตัิการคลงัสินค้า 4.103 0.504 
การตรวจรับสินค้า 
5. มีความสามารถในการตรวจสอบเอกสาร 4.103 0.512 
6. มีทกัษะในการขนถา่ยสินค้า 4.437 0.574 
7. มีความสามารถในการบนัทึกการรับสินค้า 4.103 0.509 
8. มีประสบการณ์ในการท างานตรวจรับสินค้า 4.195 0.526 
การจดัเก็บสินค้า 
9. มีความสามารถในการตรวจสอบเงื่อนไขการจดัเก็บสินค้า 3.977 0.496 
10. ท างานด้านการเก็บรักษาสินค้าได้เป็นอย่างดี 4.092 0.555 
11. มีความสามารถในการจดัเตรียมอปุกรณ์ในการปฏิบตังิานการจดัเก็บ
สินค้า 

4.092 0.521 

การจา่ยสินค้า 
12. มีความสามารถพืน้ฐานในการหยิบสินค้าได้อย่างคล่องแคล่ว 4.161 0.520 
13. มีความสามารถพืน้ฐานในการจ่ายสินค้าได้เป็นอย่างดี 4.218 0.546 
14.มีความสามารถพืน้ฐานในการบนัทึกรายการจา่ยสินค้าได้อย่างไม่ผิดพลาด 4.253 0.549 

รวม 4.145 0.527 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านทกัษะ (Skills) 
1. ด้านผลลพัธ์ของการประยกุต์ใช้ (Application Outcome) ระดบั 1 

ผลลพัธ์ของการประยกุต์ใช้ (Application Outcome) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 1 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

1. สามารถประยกุตใ์ช้ความรู้ขนถ่ายสินค้า ท างานตามกระบวนการภายใต้
การควบคมุของสถานประกอบการได้ 

4.483 0.609 

2. จดัเรียงสินค้าตามค าสัง่ได้อยา่งชดัเจน 4.241 0.607 
3. ใช้อปุกรณ์ต่าง ๆ ในการเคล่ือนย้ายภายใต้การแนะน าของหวัหน้างานได้ 4.529 0.627 
4. ปรับวิธีการท างานให้เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาในการท างานคลงัสินค้าได้ 4.368 0.596 

รวม 4.405 0.610 
 

2. ด้านผลลพัธ์ของการประยกุต์ใช้ (Application Outcome) ระดบั 2 
ผลลพัธ์ของการประยกุต์ใช้ (Application Outcome) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 2 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

1. สามารถประยกุตใ์ช้ความรู้ขนถ่ายสินค้า ท างานตามกระบวนการภายใต้
การควบคมุของสถานประกอบการได้ 

4.483 0.609 

2. จดัเรียงสินค้าตามค าสัง่ได้อยา่งชดัเจน 4.241 0.607 
3. ใช้อปุกรณ์ต่าง ๆ ในการเคล่ือนย้ายภายใต้การแนะน าของหวัหน้างานได้ 4.529 0.627 
4. ปรับวิธีการท างานให้เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาในการท างานคลงัสินค้าได้ 4.368 0.596 
5. ปรับปรุงคณุภาพผลการปฏิบตัิงานได้อย่างต่อเนื่อง 4.402 0.575 
6.แก้ปัญหางานคลงัสินค้าทีซ่บัซ้อนในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ 4.310 0.575 
7. พฒันาความรู้การจดัเรียงสินค้าหรือกระบวนการท างานคลงัสินค้าให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการได้ 

4.391 0.594 

รวม 4.389 0.597 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) 
1. ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) ระดบั 1 

ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 1 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

1. มีระเบียบวินยั 4.483 0.603 
2. มีจิตส านกึในการปฏิบตัิงานอย่างถกูต้องและปลอดภยั 4.379 0.639 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ 4.402 0.573 
4. มีความใส่ใจ ละเอยีด และรอบคอบ 4.414 0.594 
5. มีความซือ่สตัย์ ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 4.379 0.570 
6. รักษาความสะอาดในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 4.379 0.587 

รวม 4.406 0.594 
  

2. ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) ระดบั 2 

ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ปฏิบตัิงานคลงัสินค้าระดบั 2 
ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

x̅ S.D. 

1. มีระเบียบวินยั 4.483 0.603 
2. มีจิตส านกึในการปฏิบตัิงานอย่างถกูต้องและปลอดภยั 4.379 0.639 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ 4.402 0.573 
4. รักความก้าวหน้าพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 4.345 0.589 
5. มีความใส่ใจ ละเอยีด และรอบคอบ 4.414 0.594 
6. มีความซือ่สตัย์ ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 4.379 0.570 
7. เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบัเพื่อนร่วมงาน 4.276 0.572 
8. รักษาความสะอาดในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 4.379 0.415 
9. ปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 4.425 0.595 
10. ปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรมเทา่เทียมกนัต่อทกุฝ่าย 4.391 0.594 

รวม 4.387 0.574 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศกึษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับสมคัรพนกังานเข้าท างานด้านคลงัสินค้าเพื่อ
การศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการในการรับสมัครพนักงานเข้าท างานด้านคลังสินค้าว่าต้องการ
พนกังานที่มีความรู้และทกัษะในระดบัใด ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา สถานประกอบการใน
จงัหวดัเชียงราย มีความต้องการระดบั 1 มากที่สดุตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงานทัง้ 4 ด้าน มีรายละเอียด
ดงันี ้  

1. ด้านความรู้ (Knowledge) พบว่าความต้องการมากที่สดุอยู่ในระดบั 1 โดยพนกังานจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในเอกสารการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานตามระเบียบและข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน มีมาตรฐานคณุภาพ
ในการท างาน เข้าใจกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม มีความรู้เบือ้งต้นในการยกสินค้าขึ น้ลงจาก
ระวางบรรทุก รู้จักการใช้งานอุปกรณ์พืน้ฐานในการเคล่ือนย้าย รวมถึงมีความรู้เบือ้งต้นในการจดัเรียงสินค้า การ
บรรจสิุนค้า เทคโนโลยีและเทคนิคพืน้ฐาน 

2. ด้านทักษะ (Skills) พบว่าความต้องการมากที่สุดอยู่ในระดับ 1 โดยพนักงานจะต้องมีทักษะในการ
ปฏิบตัิงานยกสินค้าขึน้ลงระวางรถบรรทุกตามใบสัง่งานอย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภยั สามารถรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานการยกสินค้าขึน้ลงระวางรถบรรทุกได้อย่างตรงตามวตัถุประสงค์ จดัเตรียมอุปกรณ์ในการจดัเรียงสินค้า 
ตรวจนบัสินค้า และบรรจสิุนค้า อีกทัง้มีความสามารถในการจดัเรียงสินค้าตามใบสัง่งานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด 

3. ด้านผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ (Application Outcome) พบว่าความต้องการมากที่สุดอยู่ในระดบั 1 
โดยพนักงานจะต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ขนถ่ายสินค้า ท างานตามกระบวนการภายใต้การ
ควบคุมของสถานประกอบการได้ และจัดเรียงสินค้าตามค าสั่งได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
เคล่ือนย้ายภายใต้การแนะน าของหวัหน้างานได้ รวมถึงใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเคล่ือนย้ายภายใต้การแนะน าของ
หวัหน้างานได้ 

4. ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility) พบว่าความต้องการมากที่สุดอยู่ใน
ระดบั 1 โดยพนกังานจะต้องมีระเบียบวินยั มีจิตส านึกในการปฏิบตัิงานอย่างถูกต้องและปลอดภยั รวมทัง้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความใส่ใจ ละเอียด และรอบคอบ และต้องมีความซื่อสตัย์ ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั และรักษา
ความสะอาดในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดงันัน้ ภาคอตุสาหกรรมควรจดัการอบรมเพื่อให้ ความรู้พนกังานในด้านคลงัสินค้า และส่งเสริมเพื่อพฒันา 
ศกัยภาพให้กบัพนกังานโดยสนบัสนุนให้มีการทดสอบ มาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงานในด้านคลงัสินค้า ส่วนภาค
การศกึษาควรจดัการเรียนการสอน เก่ียวกบัมาตรฐานด้านคลงัสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสให้นกัศกึษามีความพร้อมเข้ารับ
การทดสอบด้านคลงัสินค้า ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  และหากพนกังานที่สนใจในการเข้าท างานด้าน 
คลงัสินค้า อย่างน้อยพนกังานต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ในระดบั 1 ตามมาตรฐานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพื่อ
ตรงต่อ ความต้องการของสถานประกอบการ 
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บทคดัย่อ 

 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นหน่วยงานในสงักดั กรมพฒันาฝีมือแรงงาน    กระทรวงแรงงาน มี
ภารกิจหลักคือการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ในพืน้ที่ที่รับผิดชอบให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างขีดความสามารถ และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่รองรับการพฒันาฝีมือแรงงานให้แก่ก าลงัแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ตามโครงการ
พฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ซึ่งปัจจบุนัสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ มีการ
ออกใบรับรองฝีมือแรงงานตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งขอบเขตการรับรองมีอ านาจรับรองได้เฉพาะ
ภายในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่สามารถรับรองให้ครอบคลุมตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน            
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong SubRegion : GMS) จึงเป็นที่มาของการพัฒนามาตรฐานให้สามารถ
รับรองในระดบัสากล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ซึง่เป็นท่ียอมรับในหลาย ๆ ประเทศ คณะผู้วิจยัจึงได้ลง
พืน้ที่ศึกษาข้อมูลเพื่อการเตรียมความพร้อม พบว่ามาตรฐานเดิมควรได้รับการพัฒนาด้านรูปแบบการรับรองเป็น
อันดับแรกเนื่องด้วยมีความพร้อมมากที่สุด โดยใช้ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท เพื่อให้คะแนนความพร้อมก่อนการ
พฒันา คิดเป็น ร้อยละ 31.16 ภายหลงัการพฒันาการเตรียมความพร้อม เพิ่มขึน้เป็น ร้อยละ 72.79 แต่ยงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาให้เสร็จสมบูรณ์ ทางคณะผู้วิจยัได้น าทฤษฎีการบริหารโครงการมาใช้ในการ
ก าหนดเส้นทางการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายในท้ายที่สดุ 
 
ค าส าคัญ :  มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012; โลจิสติกส์; สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
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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 
 

บทน า 
 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลกัในการพฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงาน
ไทยให้มีทกัษะได้มาตรฐานสากล นอกเหนือจากแผนงานปกติในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เพิ่มพนู ทกัษะประสบการณ์ ความสามารถ เจตคติ และสร้างความพร้อมในการท างาน และด ารงชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดั กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
มีภารกิจหลกัคือพฒันาฝีมือและศกัยภาพแรงงานในพืน้ที่ที่รับผิดชอบให้มีความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นหน่วยงานรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ก าลังแรงงานในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ตามโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong 
SubRegion: GMS)  ที่รัฐบาลไทยได้มีการลงนามในกรอบความร่วมมือ เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจร่วมกันของสมาชิก         
อนภุมูิภาค 6 ประเทศ ได้แก่ สหภาพพม่า ไทย สปป.ลาว กมัพชูา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยนูนาน) (สถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน, 2562) 
 ปัจจบุนัสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ มีการออกใบอนญุาตภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ส่งผล
ให้ขอบเขตการรับรองมีอ านาจรับรองได้เฉพาะภายในประเทศไทย ไม่สามารถรับรองให้ครอบคลุมกับเขตพืน้ที่
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รับผิดชอบทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติจึงต้องการที่จะน าเอามาตรฐานระดับสากลเข้ามารับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน (สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน, 2562) กล่าวคือมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 
2012 ในสาขาอาชีพผู้ปฏิบตัิงานขบัเคล่ือนรถบรรทกุสินค้าขนาดใหญ่ ดงันัน้เป้าหมายของคณะผู้วิจยัคือการพฒันา
องค์กรให้เป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้
ผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการทดสอบได้รับโอกาสในการท างานมากขึน้ โดย เร่ิมจากการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับมาตรฐาน  ISO/IEC 17024: 2012 และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการศึกษาในครัง้นี ้เช่น ทฤษฎีแผ่น
ตรวจสอบ (Check Sheet) ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และทฤษฎีการบริหารโครงการ (Project 
Management) เพื่อการรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอผลลพัธ์เพื่อแสดงให้เห็นถงึแนวทางในการ
พัฒนาคู่มือคุณภาพ เพื่อให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ   เป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์สาขาผู้ปฏิบตัิงานขบัเคล่ือนรถบรรทกุสินค้าขนาดใหญ่  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคู่มือคุณภาพ ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเป็นหน่วยรับรอง
สมรรถนะบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์สาขาผู้ปฏิบัติงานขับเคล่ือนรถบรรทุก
สินค้าขนาดใหญ่ 
 
ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
 มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรหรือ
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทหน้าที่ให้การรับรองความสามารถของบคุลากรน าไปปฏิบตัิเพื่อให้ผลของ
การรับรองมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นอกจากนีม้าตรฐานยังสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการสร้างการ
ยอมรับในผลการรับรองทัง้ในระดบัชาติ และระดบัระหว่างประเทศ (สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2556) 
 การบริหารโครงการ (Project Management) คือ การเร่ิมต้น วางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบควบคมุ และ
ปิดโครงการ ผ่านทางเคร่ืองมือ ความรู้ ทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในองค์กร  โดยเป้าหมายคือการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของโครงการภายในระยะเวลาและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ 
     จุดมุ่งหมายของการบริหารโครงการ คือการ ‘บริหารความเส่ียง’ เพื่อให้โอกาสที่โครงการจะประสบความส าเร็จ
มากขึน้ โดยที่ความเส่ียงก็รวมถึงปัจจยัหลายอย่าง ตัง้แต่ปัจจยัภายในโครงการเช่น พนกังานหรือทรัพยากรต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจัยนอกโครงการ อาทิ บริษัทคู่แข่ง เทคโนโลยี หรือปัญหาที่ควบคุมไม่ได้อย่างดิน ฟ้า อากาศ ยิ่งเป็น
โครงการท่ีมีมลูค่าสงู มีหลายตวัแปร และหลายขัน้ตอนการด าเนินการ ‘ความเส่ียง’ ที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งเป็นสาเหตทุี่ผู้บริหารโครงการหลายคนเลือกที่จะแตกโครงการใหญ่ๆ ให้ออกมาเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ เพื่อความง่าย
ในการบริหาร            
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     ปัจจยัของการบริหารโครงการ คือ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน เวลา ลกูค้าและบุคคลที่เก่ียวข้องบุคลากรในโครงการ 
เป้าหมายของโครงการ ทรัพยากรอื่น ๆ และราคา  
     เคร่ืองมือในการวิเคราะห์จากการบริหารโครงการท่ีเลือกใช้ คือ ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (Critical Path Method) เป็น
การก าหนดตารางเวลาของงาน ตลาด หน้าที่ และกิจกรรม เพื่อที่จะบอกว่า แต่ละกิจกรรมใช้เวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ
เมื่อไหร่ และกิจกรรมส่วนไหนเป็นปัญหาคอขวดของการบริหารโครงการ โดยที่ เส้นทางวิกฤต (Critical Path) 
หมายถึงเส้นทางใดในเครือข่ายงานที่ใช้เวลานานที่สดุในการท าโครงการนัน้ ๆ จนส าเร็จ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เส้นทางที่ถ่วงให้งานล่าช้า (Tiger, 2563) 
 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นแผ่นงานที่ได้ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องาน   นัน้ ๆ ใช้
ส าหรับกรอกรายละเอียดของข้อมูล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุและติดตามผลการด าเนินงาน โดยมี
จุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส าคัญ ๆ ได้ง่ายและเป็นระบบ  ซึ่งลักษณะของใบตรวจสอบต้องค านึงถึงการก าหนด
รายละเอียดที่ชดัเจน (ทองพนัชัง่ พงษ์วารินทร์, 2559) 
 กราฟ (Graph) เป็นแผนภาพท่ีอธิบายความแตกต่างของข้อมลูจากการเกบ็บนัทึก ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมลู
ที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจโดยอาศยัการพิจารณาด้วยตาเปล่าได้สามารถให้รายละเอียดของการเปรียบเทียบได้
ดีกว่าการน าเสนอข้อมลูด้วยวิธีอื่น (ทองพนัชัง่ พงษ์วารินทร์, 2559) 
 ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นมาตรวัดที่ใช้ส าหรับให้ผู้ แสดงระดับความคิดเห็นใน
แบบสอบถามปลายเปิด (Close Ended Question) ที่จะมีตวัเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามระดับความเห็น
ด้วย วิธีวัดความพึงพอใจหรือความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย Likert Scale คือการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกแสดงความคิดเห็นจากระดบัความถึงพอใจหรือระดมความเห็นด้วย 5 ระดบั ต่อแบบสอบถามในแต่ละข้อ 
 ระดับความเห็นด้วยทัง้ 5 ระดับของ Likert scale คือระดับความพึงพอใจที่จะมีตัง้แต่พอใจหรือเห็นด้วยที่สุด ไป
จนถึงไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยที่สดุ ดงันี ้ 
     5 หมายถึง เห็นด้วยที่สดุหรือพึงพอใจที่สดุ 
     4 หมายถึง เห็นด้วยหรือพอใจ  
     3 หมายถึง เฉย ๆ หรือปานกลาง  
     2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยหรือไม่พึงพอใจ  
     1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง (ฤทธิไกร ไชยงาม, 2563) 
 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
หรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ และมีหลกัฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขัน้ตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ท่ีได้บันทึกเป็น
เอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (ชนาธิป ลีนิน, 2563) 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมลูและเอกสาร เช่น คู่มือการขอมาตรฐานการเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร ในระดบั
สากลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์ และทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ท าการศึกษาข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจยันี ้เช่น คู่มือการขอมาตรฐานการเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะ
บคุลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาต ิ        เพื่อน าข้อมลูที่ศกึษามาวิเคราะห์ให้
เข้ากบัคู่มือคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์  
 ขัน้ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีที่ศึกษา เพื่อวางแผนที่จะพัฒนาคู่มือคุณภาพในสาขาผู้ปฏิบัติงาน
ขบัเคล่ือนรถบรรทกุสินค้าขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์ 

 ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ทฤษฎีแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อที่จะวางแผนการพฒันาคู่มือคณุภาพ        ตามขัน้ตอนการ
ขอเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบคุลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์ ซึง่ทางคณะผู้วิจยัได้ด าเนินการขอ
ค าปรึกษาจากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการจดัท าเอกสารในระบบ อีกทัง้ยงัท าการจดัหมวดหมู่ของเอกสารโดยใช้
เคร่ืองมือควบคมุคณุภาพ 7 ชนิด คือ  
 - แผนภมูิพาเรโต (Pareto Diagram)  
 - ผงัแสดงเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram)  
 - กราฟ (Graph)  
 - ใบตรวจสอบ (Check sheet)  
 - ผงัการกระจาย (Scatter Diagram) 
 - ฮีสโตแกรม (Histogram)  

- แผนภมูิควบคมุ (Control Chart)  
 ทางคณะผู้ วิจัยเลือกใช้ แผ่นตรวจสอบ (Check sheet) เพื่อจัดหมวดหมู่เอกสาร ให้เป็นไปตามปัจจัยย่อยของ
แนวทางในการวางแผนการพฒันาคู่มือคุณภาพ  และกราฟ (Graph) เพื่อแสดงข้อมูลความคืบหน้าของการพฒันาเป็นแบบ
รูปภาพให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึน้ 
 ขัน้ตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการพฒันาคู่มือคุณภาพในสาขาผู้ปฏิบตัิงานขบัเคล่ือนรถบรรทุก
สินค้าขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์ 
 ท าการเก็บและจดัเรียงข้อมลูตามปัจจยัย่อยที่รวบรวมมา โดยการเก็บข้อมลู สามารถจ าแนกปัจจยัย่อยได้ดงันี ้

1. การรับค าขอ 
2. การประเมิน 
3. การสอบ 
4. การตดัสินการรับรอง 
5. การพกัใช้ ยกเลิกหรือลดขอบข่ายการรับรอง 
6. การต่ออายกุารรับรอง 
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7. การใช้ใบรับรอง 
8. การอทุธรณ์การตดัสินการรับรอง 
9. การร้องเรียน 
10. การแต่งตัง้คณะกรรมการ 

 โดยทางคณะผู้วิจยัได้ลงพืน้ที่ส ารวจข้อมลู ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งได้ข้อมลู จากบุคลากรของ
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ แต่เนื่องจากข้อมลูส่วนใหญ่เป็นข้อมลูภายใน ขององค์กร จึงต้องเก็บรักษาเป็นความลบั
และไม่สามารถน ามาเผยแพร่ได้ทัง้หมด  
 ขัน้ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือคุณภาพมาตรฐาน  ISO/IEC 17024: 2012 
ด้านโลจิสติกส์ 

 ท าการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการเก็บข้อมลู โดยท าการให้คะแนนการพฒันาคู่มือคณุภาพ ด้านรูปแบบการรับรอง 
ใช้ทฤษฎีมาตรวดัของลิเคิร์ท เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของการพฒันา ทัง้ก่อนและหลงัการพฒันา และใช้ทฤษฎีการบริหาร
โครงการ (Project Management) เพื่อหาข้อจ ากดัให้เป้าหมาย  ประสบผลส าเร็จตามแผนทีว่างไว้ 
 ขัน้ตอนที่ 5 สรุปผลในสาขาผู้ปฏิบัติงานขับเคล่ือนรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 
2012 ด้านโลจิสติกส์ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนาคู่มือคุณภาพ และแนวทางส าหรับพัฒนาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติ ท าการสรุปผลแนวทางการพฒันาองค์กรให้เป็นหน่วยรับรองสมรรถนะของบคุลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 
2012 ด้านโลจิสติกส์ สาขาผู้ปฏิบตัิงานขบัเคล่ือนรถบรรทกุสินค้าขนาดใหญ่ 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 คณะผู้วิจยัได้ท าการศึกษาข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 เป็นมาตรฐานที่
ก าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่ด าเนินการผ่านสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (MASCI) เพื่อด าเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทดัเทียมกับประเทศอื่น ๆ โดยมีองค์ประกอบส าคญัที่
ต้องใช้ในการพฒันามาตารฐาน  ISO/IEC 17024: 2012 ดงันี ้ด้านบุคลากร ด้านเคร่ืองมือ ด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ และ
ด้านรูปแบบ การขอรับรอง สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบจากทางสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติใน
การพฒันา ดงัภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  แผนผงัแสดงรายละเอยีดในแต่ละองค์ประกอบในการขอเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบคุลากร 

 
 และศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่น ามาวิเคราะห์และ   วางแผนการ
ด าเนินงานที่จะท าให้องค์กรบรรลผุลตามเป้าหมายที่วางไว้ แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ที่น ามาจดัหมวดหมู่และรวบรวม
เอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่น ามาก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคืบหน้าของการพัฒนา
เอกสารแต่ละฉบบั กราฟ (Graph) ที่น ามาแสดง  ความคืบหน้าของการพฒันาให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึน้ และการบริหารโครงการ 
(Project Management) ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาเส้นทางในการพฒันาต่อไป 
 อีกทัง้คณะผู้วิจยัสามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบทีส่ถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติมีอยู่ ดงั
ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  แผนผงัแสดงรายละเอยีดในแต่ละองค์ประกอบทีส่ถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ มีก่อนขอเป็น

หน่วยรับรองสมรรถนะบคุลากร 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีแนวปฏิบัติที่ดี พบว่าองค์ประกอบส่วนมากที่มาตรฐานต้องการยังไม่มี
ความพร้อมที่จะด าเนินงานต่อไปได้ ดงันัน้จึงด าเนินงานด้านรูปแบบการขอรับรอง    เป็นล าดบัแรก เพราะเป็นด้านที่
ความพร้อมมากที่สดุ  
 คณะผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด คือ แผ่น
ตรวจสอบ (Check sheet) เพื่อจดัหมวดหมู่เอกสาร ให้เป็นไปตามปัจจยัย่อยของแนวทางในการวางแผนการพฒันา
คู่มือคณุภาพ เร่ิมจากการจดัหมวดหมู่ของเอกสารที่ได้รวบรวมมาให้เป็นไปตามปัจจยัหลกั คือ  
 1) การรับค าขอ  
 2) การประเมิน  
 3) การสอบ  
 4) การตดัสินการรับรอง  
 5) การพกัใช้ ยกเลิกหรือลดขอบข่ายการรับรอง  
 6) การต่ออายกุารรับรอง  
 7) การใช้ใบรับรอง  
 8) การอทุธรณ์การตดัสินการรับรอง  
 9) การร้องเรียน  
 10) การแต่งตัง้คณะกรรมการ  
 11) อื่น  ๆ 
โดยในแต่ละปัจจยัย่อยจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนการพฒันาเอกสารทัง้ก่อนและหลงัการพฒันา ดงัตารางที่ 1 

 
ภาพที่ 3  ตวัอยา่งแผ่นตรวจสอบท่ีจดัหมวดหมู่ของเอกสาร 
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ตารางที่ 1  เกณฑ์การให้คะแนนการพฒันาเอกสาร 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ไม่มีข้อมลูจากสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาติ  
2 มีข้อมลูเดมิจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ แตย่งัขาดข้อมลูที่ต้องด าเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 
3 มีข้อมลูเดมิจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ แตย่งัขาดข้อมลูที่ต้องด าเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 คิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์ท่ากบั 50%  
4 มีข้อมลูเดมิจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ แตย่งัขาดข้อมลูที่ต้องด าเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 คิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์ท่ากบั 80 % 
5 มีข้อมลูเดมิจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ โดยไมต้่องปรับปรุง 

 
 ทฤษฎีมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert rating scale) ใช้ส าหรับแสดงระดบัความคิดเห็นในแบบสอบถาม ที่จะมี
ตวัเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามระดบัความคืบหน้า คณะผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์คะแนนการพฒันา เพื่อใช้
วดัความคืบหน้าของการพฒันาที่ได้คะแนน ตัง้แต่ 1 ถึง 5 คะแนน หากปัจจยัย่อยที่คะแนน 5 คะแนน คือ เอกสารชดุ
นัน้ ๆ ไม่ต้องท าการปรับปรุงใด ๆ เลย เนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 อยู่แล้ว 
 ภายหลงัจากการประเมินในแต่ละปัจจยัย่อยคณะผู้วิจยัได้ทราบว่า ก่อนการพฒันามีความพร้อมในการขอ
เป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ด้านโลจิสติกส์ ร้อยละ 31.16  และ
หลงัจากการพฒันา การเตรียมความพร้อม เพิ่มขึน้เป็น ร้อยละ 72.79  ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ความคืบหน้าของการพฒันาองค์ประกอบด้านรูปแบบการขอรับรอง 

100% 

31.16% 

72.79% 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

  

866 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5  ตวัอยา่งแผ่นตรวจสอบท่ีขาดข้อมลูในการด าเนินงาน 
  

จากการประเมิน เห็นได้ว่าก่อนการพฒันามีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว ภายหลงัจากการพฒันา   มีความคืบหน้า
เพิ่มขึน้ แต่ยังขาดข้อมูลบางส่วนจึงท าให้เอกสารไม่สามารถน าไปใช้งานได้ และรวมถึง การขอเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะ
บคุลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 ท าให้การพฒันาไม่เสร็จสมบูรณ์ ทางคณะผู้วิจยัได้ท าการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การบริหารโครงการ (Project Management) หาแนวทางในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จรวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยเร่ิมจากการ
รวบรวมข้อมลูที่ยงัด าเนินการไม่ส าเร็จ และก าหนดล าดบัการด าเนินการก่อนและหลงัเพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินงานต่อไป 
 
ตารางที่ 2  ข้อมลูที่ยงัด าเนินการไม่ส าเร็จและก าหนดล าดบัการด าเนินการก่อนและหลงั 

ล าดบั กระบวนการย่อยที่ต้องด าเนนิการต่อไป กระบวนการก่อนหน้า 

A การแปลภาษาองักฤษ C,E,F,H 

B การก าหนดวนัท่ีและเวลา ส าหรับการตรวจประเมินภายใน D 

C การก าหนดวนัที่และเวลา ส าหรับการทบทวนสมรรถนะผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประจ าปี - 

D การก าหนดแผนการตรวจสอบประเมินภายใน G 

E การสรุปผลการตรวจประเมินภายใน B 

F การระบขุ้อบกพร่องจากผลการตรวจประเมินภายใน  E 
G การวางแผนก าหนดการตรวจประเมินภายใน - 

H การก าหนดสดัส่วนน า้หนกัของข้อสอบ I,J 

I การแต่งตัง้คณะกรรมการความเป็นกลาง - 

J การคดัเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 

K การขอขึน้ทะเบียนเพื่ออนมุตัิเคร่ืองหมายประจ าสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ A 
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 การบริหารโครงการ (Project Management) คือ การเร่ิมต้น วางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบควบคุม และ
ปิดโครงการ ผ่านทางเคร่ืองมือ ความรู้ ทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในองค์กร โดยเป้าหมายคือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการภายในข้อจ ากัดตามกระบวนการที่ควรด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งแต่ละกระบวนการในตารางที่ 2 สามารถน ามาเขียนเป็นโครงข่ายได้ ดงัภาพที่ 6 เพื่อให้ง่ายต่อความ
เข้าใจส าหรับการวางแผนในการพฒันาต่อไป 

 
ภาพที่ 6  โครงข่ายแสดงเส้นทางการด าเนินการ 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากการหาแนวทางการพฒันาคู่มือคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024: 2012 โดยใช้ทฤษฎี   แนวปฏิบตัิที่ดีใน
การวิเคราะห์ข้อมลูที่ศกึษา จึงทราบแนวทางในการพฒันาด้านรูปแบบการขอรับรองเนื่องจากมีความพร้อมมากที่สดุ จากเดิม
คิดเป็น ร้อยละ 31.16 ทางคณะผู้วิจยัได้ประยกุต์ใช้ แผ่นตรวจสอบและมาตรวดัลิเคิร์ท ในการวดัความคืบหน้าของการเตรียม
ความพร้อมหลังจากการพัฒนามีความพร้อมเพิ่มขึน้เป็น ร้อยละ 72.79 จึงใช้การฟเพื่อแสดงความพร้อมระหว่างก่อนการ
พัฒนาและหลังการพัฒนาเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และใช้ทฤษฎี การบริหารโครงการในการหาเส้นทางที่ควร
ด าเนินการต่อไป         พบว่าแนวทางการพฒันาคู่มือคู่มือคุณภาพ ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17024: 2012 ได้เส้นทางที่ควร
ด าเนินการให้ส าเร็จ ดงัภาพที่ 6  คือ G-D-B-E-A-K และ G-D-B-F-A-K จะเห็นได้ว่าเส้นทางมีความซบัซ้อนและมีหลายขัน้ตอน 

ดงันัน้ ทางคณะผู้วิจยัจึงข้อเสนอว่าควรด าเนินการตามล าดบั ที่คาดการณ์ไว้ เพื่อพฒันาปัจจยั   ด้านรูปแบบการ
รับรองให้แล้วเสร็จก่อนปัจจยัด้านอื่น ๆ  หากด าเนินการล่าช้า อาจท าให้เป้าหมายไม่ประสบผลส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82  
เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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บทคดัย่อ 

การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการ
เดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในด้านต่างๆ โดยการใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ที่ผู้ ศึกษาได้จัดท าขึน้ มีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยจากการศึกษาพบว่า  ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มี
การศกึษาในระดบัการศกึษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 5,001 
-10,000 บาท โดยสาเหตทุี่เลือกใช้บริการเพราะความประหยดั และความสะอาด  โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ในส่วนของเคร่ืองท าความเย็น (ปรับอากาศ) รองลงมาคือ การแต่งกายของพนักงาน การให้บริการของ
ผู้ตรวจตัว๋ ความสะดวกของการใช้บริการ ระยะห่างของป้ายรถเมล์ และ สภาพรถที่ให้บริการ  ตามล าดบั และกลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สดุ คือ ระยะเวลาในการปล่อยรถโดยสาร โดยกลุ่มตวัอย่างต้องการให้เพิ่มจ านวนรถที่
ให้บริการมากขึน้ในเขตการเดินรถที่ 1 ซึง่เป็นเขตการเดินรถที่ กลุ่มตวัอย่างใช้เป็นจ านวนมาก 
 
ค าส าคัญ : ความพงึพอใจ; 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 
 

บทน า 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัด
กระทรวงคมนาคม  จัดตั ง้ขึ น้ โดย  พระราชกฤษฎีกาจัดตั ง้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  พุทธศักราช 
2519 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) มีความรับผิดชอบเก่ียวกับการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งใน 
การเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการ
เดินทาง  มีความจ าเป็นอย่างมากต่อชีวิตประจ าวนัของประชาชนทัว่ไป  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  รถ
โดยสารประจ าทางสาธารณะ เป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง ท่ีรัฐจดัเป็นบริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และปาน
กลางเป็นหลกั การด าเนินงานจึงมุ่งสนองนโยบายรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่หวงัผล
ก าไร การจดัเก็บค่าโดยสาร จึงอยู่ในอตัราที่ต ่ากว่าต้นทุนจริง ตามที่รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย การให้บริการ
ของ ขสมก. มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นหลกั  
 เขตการเดินรถที่ 5 ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลกัในการให้บริการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑลย่านฝ่ังธนฯ  โดยการจดัการเดิน
รถให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการในแต่ละวนั  แต่ความเป็นจริงการจดัการเดินรถยังไม่เป็นที่
เพียงพอต่อความต้องการเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของรถไม่เพียงพอ การรอรถนาน รถมาแต่ไม่จอดรับ  ทัง้นีเ้ขต
การเดินรถที่  5 ยังเป็นเขตน าร่องที่ได้น าเทคโนโลยีระบบ  GPS (global position system) การบริหาร  และการ
ติดตามรถโดยสารแบบทนักาล (real time)  มาช่วยในการบริหารจดัการในด้านการเดินรถในองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)  ปัจจุบนัเขตการเดินรถที่ 5 ได้ติดตัง้เทคโนโลยีระบบ  GPS (global position system) การบริหาร  
และการติดตามรถโดยสารแบบทนักาล (real time) ทัง้หมด  
  ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเร่ือง ”ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดิน
รถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการระบบการเดินรถของสาย 82 และปัญหา
อปุสรรคของการบริหารจดัการ รวมไปถึงข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบการระบบการจดัการการ
เดินรถ ซึง่จะสามารถน าไปใช้ปรับปรุงและพฒันาสายการเดินรถอื่นๆในความรับผิดชอบของเขตการเดินรถที่ 5 อู่ราช
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ประชา ที่ยงัต้องการพฒันาระบบบริหารจดัการให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในด้านต่างๆ และผู้ศึกษาได้ก าหนดพืน้ที่เพื่อใช้ในการศึกษาโดยเลือกที่จะศกึษาเฉพาะผู้ ใช้บริการ 
โดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เท่านัน้ 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คือ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากจ านวนรถที่ให้บริการทัง้หมดมีจ านวน 33 คนั ใน 1 วนัมีผู้ ใช้บริการจ านวนที่ไม่แน่นอน จึง
ท าการเก็บตวัอย่างแบบอย่างง่ายโดยเก็บคนัละ 50 ตวัอย่าง ได้ขนาดตวัอย่าง จ านวน 1,650 คน และน ามาค านวณ
ด้วยสตูรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างอิงจากชยัสิทธ์ิ  เฉลิมประเสริฐ, 2544, น. 69) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ร้อย
ละ 95 และระดับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จากจ านวนของผู้ ใช้บริการรถโดยสารสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยเก็บแบบสอบถามตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 จนถึงวนัท่ี 31  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้วิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
   ส่วนที่ 1 ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลด้านลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของค่า (Likert s Scale) 
คือมีระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ โดยให้ค่าน า้หนกัดงันี ้(บญุเรียง  ขจรศิลป์, 2533, น.64) 
 ระดบั  5   หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 ระดบั  4   หมายถึง   มีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 ระดบั 3  หมายถึง   มีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
 ระดบั 1  หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบข้อมูลโดยการส ารวจครัง้นีไ้ด้ให้ผู้ ช่วยวิจัย  จ านวน 2 คนมาเป็นผู้ ช่วยแจก
แบบสอบถามโดยผู้วิจยัได้อธิบายถึงขัน้ตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูอีกทัง้ก่อนการเก็บแบบสอบถามทางผู้วิจยั
ได้อบรมรายละเอียดและวตัถปุระสงค์ของแบบสอบถามให้กับผู้ช่วยในการเก็บแบบสอบถามทัง้ 2 ท่าน พร้อมทัง้ให้
ผู้ ช่วยทัง้ 2 แจกแบบสอบถามให้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แล้วเก็บแบบสอบถามทนัทีที่กลุ่มตวัอย่างตอบค าถามเสร็จสิน้แล้ว 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. หาค่าสถิติพืน้ฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สรุประดบัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่  5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียดงันี ้(บญุเรียง  ขจรศิลป์, 2533, น.66) 
          ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ 
          ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจน้อยที่สดุ 
 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม จ าแนกตาม เพศ โดยใช้การทดสอบ t-test ชนิดกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน 
(Independent Sampies) 
 4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม จ าแนกตาม อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One Way ANOVA)  
 5. เปรียบเทียบปัจจยัพฤติกรรมเก่ียวกบัการเดินทางของผู้ใช้บริการโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดิน
รถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม จ าแนกตาม วถัุประสงค์ในการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ 
ช่วงเวลาในการใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test 
(One Way ANOVA)   
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ผลการทดลองและอภปิราย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ สามารถสรุปได้ดังนี  ้

เพศชาย จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 เพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 อายุต ่า
กว่า 20 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 มีอายุ 31-40 
ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีอายุมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 การศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 มัธยมต้น 
จ านวน 50 คิดเป็นร้อยละ 12.50 มธัยมปลาย/ปวช. จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อนปุริญญา/ปวส. จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ปริญญาตรี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 สถานภาพโสด จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 สมรส จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 
แยกกันอยู่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 อาชีพ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสหกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.50 พนักงานเอกชน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  188 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.00 ค้าขาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 รายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
รายได้ 5,001-10,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 รายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 220 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.00 รายได้ มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 อยู่ 3 ข้อ ได้แก่ 
ข้อ 8 มารยาทการให้บริการของ พกส. (t = 1.981) ข้อ 10 ผู้ ให้บริการแต่งกายสภุาพและมีบุคลิกภาพดี (t = 0.209) 
และข้อ 12 มัน่ใจในความปลอดภยัและในการเดินทาง (t = 2.694) นอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 
ทกุข้อ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จ าแนกตามอายุ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ าแนกตาม
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ าแนกตาม
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามรายได้ 
ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ สามารถอภิปรายได้ดงันี ้ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาย 82 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนก
ตามอายุ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตาม
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ าแนกตาม
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามรายได้ 
ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า 
ความพึงพอใจของแต่ละคนมีไม่เท่าเทียมกนั บางคนอาจมีความต้องการในการได้รับบริการท่ีคาดหวงัไว้สงู ในขณะท่ี
บางคนไม่คาดหวังอะไรมากมาย ซึ่งการให้บริการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการ ผู้ ให้บริการต้องมี
จิตส านึกและตระหนกัถึงการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องได้รับการ
อบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และควรรักษามาตรฐานการบริการที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ 
อรรณพ และคณะ (2548, น.27 อ้างอิงจาก มาริษา  ไกรงู, 2552, น. 27) ท าการศกึษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
รถ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผู้ที่ใช้บริการรถ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะทัว่ไปของ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้บริการรถ ขสมก. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอาย ุ20 -25 
ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 
5,001 -10,000 บาท พฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. มีความสมเหตุสมผล โดยสาเหตุที่เลือกใช้บริการ
เพราะความประหยดั และความสะอาด ส่วนปัจจยัที่กลุ่มตวัอย่างค านึงถึงในการใช้บริการ คือ ความสะดวก ราคา 
ความรวดเร็วและ สภาพรถ กลุ่มตัวอย่างเสียค่าบริการรถโดยสาร 30 บาท/วัน ส่วนระยะเวลาในการปล่อยรถควร
ปล่อยรถ 10 นาที/ 2 คนั และกลุ่มตวัอย่างต้องการให้เพิ่มจ านวนรถที่ให้บริการมากขึน้ในเขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งเป็น
เขตการเดินรถที่ กลุ่มตวัอย่างใช้เป็นจ านวนมาก การให้บริการของรถ ขสมก. โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง เคร่ืองท าความเย็น (ปรับอากาศ) สร้างความพึงพอใจได้มากที่สดุ รองลงมาคือ การแต่งกายของ
พนกังาน การให้บริการของผู้ตรวจตัว๋ ความสะดวกของการใช้บริการ ระยะห่างของป้ายรถเมล์ สภาพรถที่ให้บริการ 
ภาพพจน์ขององค์การ ขสมก. ความสะดวกบนรถ อตัราค่าโดยสาร การติดป้ายโฆษณา บนรถโดยสาร เคร่ือง อ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการ การจอดรถไม่ตรงป้าย สภาพรถเมล์ การให้บริการของพนกังานเก็บค่าโดยสาร จ านวนรถที่
ให้บริการแต่ละสาย และการขับรถของพนักงาน ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ 
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ระยะเวลาในการปล่อยรถโดยสาร และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ลินจง และคณะ (2549, น. 32 อ้างอิงจาก ธีรยสถ์ 
ปานกลาง, 2552, น.27) ท าการศกึษาทศันคติและความพึงพอใจในการใช้บริการรถขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ (ขสมก.) 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผู้ ใช้บริการรถ  โดยสารประจ าทาง
โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 380 ชดุ น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-
test และ F-test ซึ่งการทดสอบ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 และน ามาประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจยั 
พบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการรถ ขสมก. ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 25-31 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัท มีรายได้ต่อเดือน 6,001 – 9,000 และ 9,001-12,000 
บาท ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 5-6 วัน/สัปดาห์ เพราะอยู่ ใกล้ที่ท างาน/โรงเรียน/บ้าน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉล่ียครัง้ละ 16 บาท ทัศนคติต่อการใช้บริการรถ ขสมก. อยู่  ในระดับปานกลางและ
ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในการเพิ่มเส้นทางการเดินรถมากที่สดุ และสอดคล้องกบั ปพิชญา แทนประสาน (2557) 
ศึกษาการตดัสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้ โดยสาร ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้สาธารณะ ด้านวตัถปุระสงค์หลกัในการเลือกใช้บริการเพื่อไปท างาน 
ด้านเหตผุลในการเลือกใช้บริการ เพราะความรวดเร็ว ด้านความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใช้บริการไม่แน่นอน ด้านวนัท่ี
เลือกใช้บริการ 32 ระหว่างวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ ด้านงบประมาณที่ใช้กบัริการระหว่าง 41-50 บาทต่อครัง้ ด้านช่วงเวลา
ที ่เลือกใช้บริการระหว่างเช้าและสาย และด้านระยะเวลาโดยเฉล่ียที่รอใช้บริการระหว่าง 6-10 นาที โดยกลุ่มตวัอย่าง
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านต่างๆ และการ ตดัสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะที่ท่า
รถตู้สายอนสุาวรีย์ชยัสมรภูมิ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลที่
แตกต่างกนัส่วนใหญ่และพฤติกรรมการใช้บริการ รถตู้สาธารณะที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการรถตู้สาธารณะของผู้ โดยสารที่ ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแตกต่างกัน โดยส่วนประสมทางการตลาด
บริการของรถตู้สาธารณะ ทกุด้านมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สาย
อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดนโยบายการให้บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจดัรถโดยสารประจ า
ทางให้เพียงพอและเหมาะสม 
 2. ควรมีการปรับเปล่ียนตารางการปล่อยรถให้มีจ านวนมากขึน้ในช่วงเวลาเร่งด่วน และจดัให้มีรถเสริมเพื่อ
ท าการวิ่งในบางช่วงของเส้นทางที่มีผู้ โดยสารจ านวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน  
 3. ควรด าเนินการด้านนโยบายในการจดัเก็บค่าโดยสารอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐาน 

4. ด้านผู้ ให้บริการ ควรมีนโยบายในด้านการแต่งกายของพนกังานให้มีความสภุาพเรียบร้อย  นโยบายการ
ฝึกอบรมพนกังานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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กิตติกรรมประกาศ 
การศกึษาค้นคว้าอิสระเร่ืองนี ้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร. มณิสรา บารมี

ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า  ช่วยเหลือ ตรวจตราและแก้ไขเนือ้หา 
ตลอดจน ให้ก าลังใจ และเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา  ในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ  หัวข้อ กลยุทธ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพช่องทางการจ าหน่ายตั๋วด้วยระบบจอง ตั๋วออนไลน์ ให้กรอบแนวคิดที่ทันยุคสมัยในการต่อยอดการ
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บทคดัย่อ    

  การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์ในการลดระยะทางและต้นทุนการขนส่งนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนมกรณี
ศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเส้นทางการขนส่งใช้การตัดสินใจและประสบการณ์ของหัวหน้างานในการ
ด าเนินการ จึงท าให้การจัดเส้นทางขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดระยะทางและต้นทุนการขนส่งที่สูงเกินไป 
งานวิจยันีจ้ึงได้เสนอวิธีการจดัการการขนส่งในรูปแบบใหม่เพื่อลดระยะทางและต้นทุนในการขนส่งลง โดยการ
ลดจ านวนรถบรรทกุและวางแผนเส้นทางการขนส่งโดยใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์และโปรแกรม LINGO จากนัน้
ท าการเปรียบเทียบระยะทางและต้นทนุของการขนส่งรูปแบบปัจจบุนักบัรูปแบบท่ีน าเสนอ  

ผลการวิจยัพบว่า การจดัเส้นทางการขนส่งรูปแบบเดิมของบริษัทกรณีศึกษามีระยะทางรวม 4,802.20 
กิโลเมตรต่อเดือน และต้นทุนการขนส่งรวม 56,891.14 บาทต่อเดือน เมื่อใช้วิธีการจดัการขนส่งรูปแบบใหม่ที่
น าเสนอมีระยะทางรวม 3,029.00 กิโลเมตรต่อเดือน และต้นทนุรวม 30,849.20 บาทต่อเดือน จึงสามารถสรุปได้
ว่า การขนส่งรูปแบบใหม่ที่น าเสนอ สามารถลดระยะทางได้ 1,773.20 กิโลเมตรต่อเดือน (ร้อยละ 36.92) และ
ลดต้นทนุการขนส่งลง 26,041.94 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 45.57) ตามล าดบั  

 
ค าส าคัญ :  ต้นทนุการขนส่ง; การจดัเส้นทาง; 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 
 

บทน า 
การเลีย้งโคนมเพื่อน านมมาบริโภคในประเทศไทยได้เร่ิมด าเนินการมาเป็นเวลานาน ด าเนินการภายใต้

องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์
ผู้ เลีย้งโคนมโคกก่อ จ ากดั จดัตัง้เป็นสหกรณ์ผู้ เลีย้งโคนมโคกก่อ จ ากดั มีการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร คือ การ
บริหารจัดการด้านเลีย้งโคนม การจัดการอาหาร โคนมและปัจจัยการผลิต  การบริหารจัดการด้านน า้นมดิบ
มาตรฐาน GMP โดยสหกรณ์มีศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ จ านวน 2 แห่ง การบริหารจดัการปลายน า้ของสหการณ์โค
นม คือ การแปรรูปผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ซึง่มีการจ าหน่ายไปยงัโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวนวนัละ 50,000 ถุงต่อวนั ซึ่งสหกรณ์ท าการจดัส่งไปตามโรงเรียนโดยตรงหรือท าการ
จดัส่งไปยงัตวัแทนจ าหน่ายที่อยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัมหาสารคาม 

ปัจจุบนัการจดัการขนส่งนมจากโรงงานผลิตของสหกรณ์โคนมยงัไม่ได้มีการรูปแบบและเส้นทางขนส่ง
อย่างเป็นระบบ โดยจะใช้ประสบการณ์ของพนักงานขับรถในการเลือกเส้นทางขนส่ง อีกทัง้ยังไม่ได้มีการ
วิเคราะห์ต้นทนุในการขนส่งที่เกิดขึน้ ท าให้โรงงานไม่สามารถท าการปรับปรุงเพื่อลดต้นทนุการขนส่งได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดงันัน้การวิจยัในครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม รวมถึงหา
ต้นทนุการขนส่งที่แท้จริงเพื่อท าการปรับปรุงและลดต้นทนุการขนส่งให้ต ่าลง โดยใช้การแก้ปัญหาการจดัเส้นทาง
การขนส่ง (Transportation problem) และหาต าตอบด้วยใช้โปรแกรม LINGO 

 
วิธีการวจิัย 

การวิจยันีใ้ช้โปรแกรม LINGO (อกนิษฐ์และศิรวดี, 2562) ในการค านวณหาเส้นทางการเดินรถที่สัน้สดุ 
และวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนม โดยมีขัน้ตอนการวิจัยคือ การวิเคราะห์ปัญหา 
(Problem Analysis) การเขียนโปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program 
Testing & Verification) การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) และจัดท าเส้นทาง
โปรแกรมวางแผนการขนส่ง (วนัพิชิตและวีรพฒัน์, 2563) 

การขนส่งปัจจุบนัของสหกรณ์ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 2 คนั โดยรถแต่ละคนั จะขนส่งวนัละ 1 รอบ 
โดยรถแต่ละคนัจะมีพนกังานที่ท าการขนส่ง 1 คน ท าให้การขนส่งมีต้นทุนที่สงู จึงท าการรวมเส้นทางการขนส่ง
ของรถบรรทุกทัง้  2 คนั เข้าด้วยกัน และใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หาเส้นทางการขนส่งที่สัน้ที่สุด ปัญหา
การขนส่งดงักล่าวเป็นรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) (ศิว
พรและ ธาริณี, 2562) ซึง่มีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดงันี ้  
 i,j = ลกูค้ารายที่ i หรือ j i,j = 1….k 
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พารามเิตอร์  
 Cij = ต้นทนุในการเดินทางจากลกูค้า i ไปลกูค้า j 
 k = จ านวนลกูค้า  
 S = จ านวนลกูค้าที่อยูใ่นเส้นทาง 
 V = จ านวนลกูค้าทัง้หมด  
 ตวัแปรตดัสินใจ 
 Xij =  1 เมื่อมีการเดินทางจาก i ไป j 
             0 เมื่อไม่มีการเดินทางจาก i ไป j 
 สมการเปา้หมาย 
 

ij ij

i j

C X


         (1) 

 สมการขอบขา่ย 
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 สมการที่ (1) ต้นทนุการเดินทางจากเมือง i ไปเมือง j สมการท่ี (2) การเดินทางออกจากเมือง i ใดๆ ต้องมี
ค่าเท่ากบั 1 (เมืองใดเมืองหน่ึงเดินทางออกได้เพียงครัง้เดียว) ในขณะที่ (3) มีการเดินทางเข้าเมือง i ได้เพียงครัง้
เดียว (4) เป็นสมการป้องกนัการเกิดการเดินทางย่อย (sub-tour)  
  จากนัน้ค านวณหาต้นทุนการจดัส่งนมในปัจจุบนั เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นทนุการขนส่งหลงั
ปรับปรุง (นวรรณ, 2561) 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

 โครงสร้างต้นทุนในการขนส่งแบบเดิมประกอบด้วยต้นทุนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้คือ ต้นทุนคงที่ (Fixed 
cost) เป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณการขนส่ง นิยามและการค านวณต้นทนุคงที่ของการขนส่ง
แสดงดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 นิยามต้นทนุคงที่และการค านวณ 

ทรัพยากร ค าอธิบาย การค านวณต้นทนุคงทีต่อ่เดือน 
ค่าแรง พนกังานรับคา่แรงเป็นรายวนั วนัท างาน 26 วนั ค่าแรง 300 บาท/วนั 
ค่าภาษี(รถบรรทกุ 6 ล้อ) ตาม พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ค่าภาษี/12 

ค่าเส่ือมราคา  
 

ค่าเส่ือมราคา (รถมีราคาครอบครอง = 
1,310,000 บาท) 

ค่าเส่ือมราคาต่อเดือน = (ราคา
ครอบครอง/อปุกรณ์การใช้งาน)/12 
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ตารางที่ 2  ต้นทนุคงที่ของการขนส่งแบบเดิม 
รายการต้นทนุคงที่ จ านวนทีใ่ช้ ต้นทนุคงทีต่่อหนว่ย 

(บาท) 
ต้นทนุคงที่ต่อเดือน  

(บาท) 
ค่าแรง  2 คน 300.00 15,600.00 
ค่าภาษี (รถบรรทกุ 6 ล้อ) 2 คนั 537.50 1,075.00 
ค่าเส่ือมราคา  2 คนั 10,916.67 21,833.34 

ต้นทนุคงที่ต่อเดือน 38,508.34 
 
ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณการขนส่ง 

ต้นทุนผนัแปร เช่น ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน า้มนัหล่อล่ืน เป็นต้น ซึ่งจะค านวณต้นทนุผนัแปรของรถ
ทัง้  2 คนั 

 
ตารางที่ 3  นิยามของทรัพยากรด้านต้นทนุผนัแปรและการค านวณ 

ทรัพยากร ค าอธิบาย การค านวณต้นทนุผนัแปรต่อเดือน 
ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง คิดอัตราการสิน้ เปลือง น า้มัน

เชือ้เพลิง 5 กม./ลิตร 
[(ระยะทาง × คา่น า้มนัเชือ้เพลิง) ÷ 
อตัราการสิน้เปลือง ] × จน.วนั
ท างาน 

 
ตารางที่ 4  ต้นทนุผนัแปรในการขนส่งของรถคนัท่ี 1 

การขนส่ง ระยะทางต่อวนั (กม.) ต้นทนุผนัแปรต่อเดือน (บาท) 
สหกรณ์ -->อนบุาลมหาสารคาม 20.40 2,030.37 
อนบุาลมหาสารคาม-->อบต.ลาดพฒันา 10.80 1,074.90 
อบต.ลาดพฒันา-->อบต. เขวา 15.40 1,532.73 
อบต. เขวา-->อบต. ท่าตมู 9.90 985.33 
อบต. ท่าตมู-->อบต.ห้วยแอ่ง 4.10 408.06 
อบต.ห้วยแอ่ง-->อบต. ดอนหว่าน 31.00 3,085.37 
อบต. ดอนหว่าน-->อบต. บวัค้อ 3.40 338.39 
อบต. บวัค้อ-->สหกรณ์ 9.00 895.75 
รวม 104.00 10,350.90 
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เส้นทางการขนส่งของรถคนัท่ี 1 แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 เส้นทางการขนส่งของรถคนัท่ี 1 

 
ตารางที่ 5  ต้นทนุผนัแปรในการขนส่งของรถคนัท่ี 2 

เส้นทางการขนส่ง ระยะทางต่อวนั(กม.) ต้นทนุผนัแปรต่อเดือน (บาท) 
สหกรณ์-->อบต. หนองกงุ 26.90 2,677.30 
อบต. หนองกงุ-->อบต. โนนภิบาล 11.10 1,104.76 
อบต. โนนภิบาล-->อบต. วงัแสง 16.00 1,592.45 
อบต. วงัแสง-->อบต. มิตรภาพ 8.40 836.03 
อบต. มิตรภาพ-->สหกรณ์ 18.30 1,821.36 
รวม 80.70 8,031.90 

 
เส้นทางการขนส่งของรถคนัท่ี 2 แสดงดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2  เส้นทางการขนส่งของรถคนัท่ี 2 
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ตารางที่ 6 ต้นทนุรวมของการขนส่งนมโรงเรียนแบบเดิม 
ทรัพยากร ต้นทนุต่อเดือน (บาท) 

ค่าแรง 15,600.00 
ค่าภาษี 1,075.00 
รถบรรทกุ 6 ล้อ 21,833.34 
ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงรถคนัท่ี 1 10,350.90 
ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงรถคนัท่ี 2 8,031.90 
ต้นทนุรวม 56,891.14 

ในการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งโดยน าสมการทางคณิตศาสตร์ สมการที่ (1) ถึง (4) ไปเขียนโปรแกรมเชิง
เส้นตรงและจดัเส้นทางการขนส่งใหม่ในโปรแกรม LINGO ซึง่รายละเอียดของโปรแกรมแสดงดงัต่อไปนี ้ 
‘ปัญหาการวางแผนการขนส่ง 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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 หลังปรับปรุงการวางแผนเส้นทางขนส่งด้วยโปรแกรม LINGO มีต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร แสดงดัง
ตารางที่ 7 และ 8 ส าหรับต้นทนุรวมของวิธีที่ปรับปรุงแสดงดงัตารางที่ 9 
   
ตารางที่ 7 ต้นทนุคงที่ของวิธีที่ปรับปรุง 

ทรัพยากร จ านวนทีใ่ช้ ราคาต่อหน่วย (บาท) ต้นทนุคงที่ต่อเดือน (บาท) 
ค่าแรง 1 คน 300.00 7,800.00 
ค่าภาษี 1 คนั 537.50 537.50 
รถบรรทกุ 6 ล้อ 1 คนั 10,916.67 10,916.67 

ต้นทนุคงที่ต่อเดือน 19,254.17 
 
ตารางที่ 8 ต้นทนุผนัแปรของวิธีที่ปรับปรุง 

การขนส่ง ระยะทาง (กม.) ต้นทนุผนัแปรต่อเดือน (บาท) 
สหกรณ์-->อบต.บวัค้อ 5.90 587.22 
อบต.บวัค้อ-->อบต. ดอนหวา่น 7.00 696.70 
อบต. ดอนหว่าน-->อบต. วงัแสง 6.90 686.74 
อบต. วงัแสง-->อบต.มิตรภาพ 8.40 836.04 
อบต.มิตรภาพ-->อบต. โนนภิบาล 13.40 1,333.68 
อบต. โนนภิบาล-->อบต. หนองกงุ 11.00 1,094.81 
อบต. หนองกงุ-->อบต. เขวา 6.70 666.84 
อบต. เขวา-->อบต.ห้วยแอ่ง 5.80 577.26 
อบต.ห้วยแอ่ง-->อบต. ท่าตมู 4.10 408.06 
อบต. ท่าตมู-->อบต. ลาดพฒันา 18.10 1,801.46 
อบต. ลาดพฒันา-->อนบุาลมหาสารคาม 10.80 1,074.90 
อนบุาลมหาสารคาม-->สหกรณ์ 18.40 1.831.32 

รวม 116.50 11,595.03 
 

ตารางที่ 9 ต้นทนุรวมในการขนส่งของวธีิที่ปรับปรุง 
ทรัพยากร ต้นทนุต่อเดือน (บาท) 

ค่าแรง 7,800.00 
ค่าภาษี 537.50 
รถบรรทกุ 6 ล้อ 10,916.67 
ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 11,595.03 
รวม 30,849.20 
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 เส้นทางการขนส่งหลงัปรับปรุงแสดงดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 เส้นทางการขนส่งหลงัปรับปรุง 

 
เมื่อน าต้นทนุรวมของวิธีเดิมและวิธีที่ปรับปรุงมาเปรียบเทียบกันแยกตามทรัพยากรที่ใช้แสดงดงัภาพที่ 

4 และเมื่อเปรียบเทียบการลดลงของต้นทนุของแต่ละทรัพยากรเป็นร้อยละแสดงดงัตารางที่ 10 

 
ภาพที่ 4 เปรียบเทยีบต้นทนุการขนส่งรวมแบบเดิมกบัแบบที่ปรับปรุง 

 
ตารางที่ 10 แสดงเปรียบเทยีบต้นทนุที่ลดลงของแต่ละทรัพยากรเป็นร้อยละ 

ทรัพยากร 
ต้นทนุแบบเดิม 
(บาท/เดือน) 

ต้นทนุที่ปรับปรุง 
(บาท/เดือน) 

ลดลง 
(บาท/เดือน) 

คิดเป็นร้อยละ 

ค่าแรง 15,600.00 7,800.00 7,800.00 50 
ค่าภาษี 1,075.00 537.50 537.50 50 
รถบรรทกุ 6 ล้อ 21,833.34 10,916.67 10,916.67 50 
ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 18,382.80 11,595.03 6,787.77 37 

รวม 56,891.14 30,849.20 26,041.94 46 
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จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่าวิธีการที่ปรับปรุงสามารถลดการใช้ทรัพยากรค่าแรงได้ร้อยละ 50 ลดค่า
ภาษีได้ร้อยละ 50 ลดค่าเส่ือมราคารถบรรทุก 6 ล้อได้ร้อยละ 50 และลดค่าน า้มันเชือ้เพลิงได้ร้อยละ 37 
ตามล าดบั 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
การจดัเส้นทางรูปแบบเดิมของสหกรณ์โคนมโคกก่อ จ ากดั มีระยะทางรวมเท่ากับ 4,802.20 กิโลเมตร

ต่อเดือน และมีต้นทุนรวม 56,891.14 บาทต่อเดือน เมื่อใช้วิธีการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และโปรแกรม LINGO มีระยะทางรวมเท่ากับ 3,029.00 กิโลเมตรต่อเดือน และมีต้นทุนรวม 
30,849.20 บาทต่อเดือน ซึ่งวิธีการที่ปรับปรุงสามารถลดระยะทางได้ 1,773.20 กิโลเมตรต่อเดือน หรือสามารถ
ลดต้นทุนรวมได้เท่ากับ 26,041.94 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.57 หากคิดเป็นต้นทุนในการขนส่งที่
ลดลงได้จะเท่ากบั 312,503.28 บาทต่อปี 
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บทคดัย่อ    

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจดัเส้นทางขนขยะทัว่ไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม และ
น าเสนอการจัดเส้นทางรถขนขยะ 3 กรณี คือ กรณีการใช้รถขนขยะ 2, 3, และ 4 คัน โดยแก้ปัญหาการจัด
เส้นทางการเดินรถดงักล่าวด้วยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver จากนัน้ท าการเปรียบเทียบระยะทางแต่ละ
กรณีกบัการจดัเส้นทางแบบเดิมซึง่มีระยะทางรวม 4,160 เมตรต่อวนั และเลือกวิธีที่ได้ระยะทางรวมที่สัน้ท่ีสดุ  

ผลการวิจัยพบว่า กรณีใช้รถขนขยะ 2 คัน มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,681 เมตรต่อวัน ลดลงจากเดิม 
2,479 เมตรต่อวนั หรือร้อยละ 59.59 กรณีใช้รถขนขยะ 3 คนั มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,648 เมตรต่อวนั ลดลง
จากเดิม 2,512 เมตรต่อวนั หรือร้อยละ 60.38 กรณีใช้รถขนขยะ 4 คนั มีระยะทางรวม เท่ากบั 2,460 เมตรต่อวนั 
ลดลงจากเดิม 1,700 เมตรต่อวนั หรือร้อยละ 40.86 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ากรณีที่ 3 เป็นวิธีการที่ให้ระยะทางรวม
สัน้ท่ีสดุ  

 
ค าส าคัญ : ขยะทัว่ไป; ปัญหาการจดัเส้นทางรถ 
 

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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บทน า 
 โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลประจ าจังหวัดที่ ให้บริการทางการแพทย์             
ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาสารคามมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้มีขยะภายใน
โรงพยาบาลมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ นอกจากขยะที่มาจากผู้ใช้บริการแล้วยงัมีขยะที่มาจากการท าการรักษาของ
ทางโรงพยาบาลอีกด้วย ขยะที่เกิดขึน้มีหลายประเภทและมีจุดทิง้ขยะหลายจุด โดยแต่จุดมีปริมาณขยะที่
แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้ ขยะที่มีปริมาณมากที่สุดคือขยะประเภททั่วไป 
โรงพยาบาลได้จดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการเก็บและคดัแยกขยะ ซึ่งได้จดัเส้นทางการเก็บขนขยะทัว่ไปออกเป็น 4 
เส้นทาง แต่ละเส้นทางก าหนดเที่ยวเดินรถ 3 เที่ยวต่อวัน โดยเส้นทางเดินรถเก็บขยะทั่วไปแต่ละเที่ยวใช้
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการเก็บขยะทัว่ไป ท าให้เกิดความสญูเปล่าด้านเวลาและระยะทางในการเดิน
รถเก็บขนขยะ  
 ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงท าการปรับปรุงการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะทั่วไปซึ่งเป็นปัญหาการเดินรถ
หลายเส้นทาง (Multiple Traveling Salesman Problem: MTSP) โดยใช้โปรแกรม VRP Spreadsheet Solver 
โดยทดสอบการจดัเส้นทางการเก็บขยะ 3 กรณี คือ กรณีใช้รถเก็บขนขยะ 4 คนั 3 คนั และ 2 คนั โดยล าดบั เพื่อ
ท าการเปรียบเทียบหาเส้นทางที่มีระยะทางรวมที่สัน้ที่สดุ ซึง่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเก็บขยะได้  

 
วิธีการวจิัย 

การจัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle routing) เป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการจดัส่งสินค้า ปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถ (Vehicle Routing Problem: VRP) เป็นปัญหาที่
มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การประยกุต์ใช้ VRP แก้ปัญหาด้านการขนส่งอาจมีการเพิ่มเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกบักรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงจนท าให้ปัญหา VRP มีความหลากหลาย รูปแบบทัว่ไปของ VRP 
คือ การเดินทางของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเร่ิมจากจุดเร่ิมต้น เช่น คลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น 
ไปยังลูกค้าต่าง ๆ ที่ทราบแน่นอน เพื่อขนส่งสินค้าจากลูกค้าต่าง ๆ กลับมายังจุดเร่ิมต้น โดยจุดรับสินค้าจาก
ลกูค้าแต่ละรายสามารถรับบริการในการขนส่งสินค้าได้เพียงครัง้เดียวด้วยรถคนัเดียวและปริมาณความต้องการ
ขนส่งของทกุจุดรับสินค้าในแต่ละเส้นทางเมื่อรวมกนัจะต้องไม่เกินความจขุองยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลรวมของระยะทางหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางมีค่าต ่าที่สุด การหาค าตอบของ
เส้นทางเดินรถมีหลากหลายวิธีแตค่ าตอบที่ได้รับจากแตล่ะวิธีอาจมีคณุภาพของค าตอบที่แตกต่างกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัลกัษณะปัญหาและรายละเอียดของแต่ละกรณีศกึษา  

จากการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ปัญหาพบว่าการเก็บขยะทัว่ไปของโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็น
การจดัการเส้นทางการเดินรถหลายเส้นทาง โดยเร่ิมจากจุดเดินรถและกลับรถเพียงจุดเดียว โดยมีเส้นทางการ
เก็บขนขยะทั่วไป 4 เส้นทาง ปัญหานีจ้ึงเป็นปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบ (Multiple Traveling 
Salesman Problem: MTSP) เนื่องจากเป็นการเดินรถหลายเส้นทาง การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบ
หลายเส้นทางเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนกว่า VRP (ณัตพร ไชยเสนา, 2560) ตัวอย่างผลลัพธ์ของการจัด
เส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบ MTSP แสดงดงัภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1  ผลลพัธ์การจดัเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบหลายเส้นทาง (MTSP) 

 
            รูปแบบทัว่ไปของปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบหลายเส้นทางเป็นดงันี ้(Tolga Bektas, 
2005)  

สมการเปา้หมาย: 
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สมการป้องกนัการเกิดเส้นทางยอ่ย (sub-tour)     (6) 
 
เมื่อ n คือจ านวนลกูค้า  m คือ จ านวนเส้นทาง  1,0ijx เป็นตวัแปรไบนารี มีค่าเป็น 0 เมื่อไม่มีการ

เดินทางจากจดุ i ไปยงัจดุ j มคี่าเป็น 1 เมื่อมีการเดินทางจากจดุ i ไปยงัจดุ j และ cij คือ คา่ใช้จ่ายในการ
เดินทางจากจดุ i ไปยงัจดุ j ในตวัแบบนีม้ีสมมตุฐิานวา่คา่ใช้จา่ยการเดินทางจากจดุหนึ่งไปอีกจดุหนึ่งมีคา่
เท่ากนั  

 การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเก็บขยะทัว่ไปใช้โปรแกรม VRP Spreadsheet Solver (ณฐัณิชา 
รุ่งโรจน์ชชัวาล อินทอุร ศรีสวา่ง วนฐัฌพงษ์ คงแก้ว, 2559) ในรูปแบบปัญหา MTSP เพื่อให้มีระยะทางขนส่งที่
สัน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้ งานวิจยันีใ้ช้โปรแกรม VRP Spreadsheet Solver มาปรับปรุงเส้นทางรถเก็บขยะ
ทัว่ไป 3 กรณี คือ กรณีใช้รถเก็บขนขยะ 4 คนั 3 คนั และ 2 คนั จากนัน้ท าการเปรียบเทยีบระยะทางของแต่ละ
กรณี 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
เส้นทางในการขนขยะทั่วไปในโรงพยาบาลมหาสารคามในปัจจุบันมี 4 เส้นทาง ใช้พนักงานขนขยะ

เส้นทางละ 1 คน ปริมาณความจสุงูสดุของรถเข็นเฉล่ีย 80  กิโลกรัมต่อคนั พนกังานได้รับค่าแรงวนัละ 300 บาท 
พนกังานจะเก็บขยะวนัละ 3 เที่ยว คือ ช่วงเช้าเวลา 06:00 น. - 07:00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13:00 น. - 14:00 น. ช่วง
เย็นเวลา 16:00 น. - 17:00 น. เร่ิมต้นจากจุดจอดรถเก็บขยะทัว่ไปไปยังจุดรับขยะทัง้หมด 15 จุด แต่ละจุดใช้
เวลาในการจดัเก็บขยะโดยเฉล่ีย 5 นาทีระยะทางระหว่างจดุรับขยะแสดงดงัตารางที่ 1 และข้อมลูการจดัเส้นทาง
รถเก็บขยะทัว่ไปในปัจจบุนัแสดงดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1  ระยะทางระหว่างจดุรับขยะ (เมตร) 

 
 
ตารางที่ 2  ข้อมลูการจดัเส้นทางรถเก็บขยะทัว่ไปในปัจจบุนั 

 

รถคนัท่ี เส้นทาง ระยะทาง  
(เมตร) 

เวลาในการจดัเก็บ  
(นาที) 

1 จดุจอด (0)->5->6->7->8->จดุจอด(0) 1,510 20 

2 จดุจอด (0)->9->10->จดุจอด(0) 1,460 10 

3 จดุจอด(0)->1->2->3->4->จดุจอด(0) 450 20 

4 จุดจอด(0) ->11->12->13->14->15->จุด
จอด(0) 

740 
25 

รวม 4,160 75 
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ภาพที่ 1  แสดงเส้นทางของรถขยะในปัจจบุนั 

 
การปรับปรุงเส้นทางรถเก็บขยะทัว่ไปด้วยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver แสดงในภาพท่ี 2 และ

ข้อมลูการปรับปรุงเส้นทางรถเก็บขยะทัว่ไปกรณี 2 คนั 3 คนั และ 4 คนั แสดงในตารางที่ 3 4 และ 5 ตามล าดบั 

  

 
 

ภาพที่ 2  การตัง้คา่โปรแกรม VRP Spreadsheet Solver  
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ตารางที่ 3  การจดัเส้นทางด้วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 2 คนั 

 

 
ภาพที่ 5 การจดัเส้นทางด้วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 2 คนั 

 
ตารางที่ 4  การจดัเส้นทางด้วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 3 คนั 

 

รถคนัที ่ เส้นทาง ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลาในการจดัเก็บ 
(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 

รวม 1,648 75 

รถคนัที ่ เส้นทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลาในการจดัเก็บ 
(นาที) 

1 0->15->14->13->12->11->0 544 25 

2 0->1->2->4->3->0 384 20 

3 0->5->6->7->8->9->10->0 720 30 

รวม 1,648 75 
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ภาพที่ 4  การจดัเส้นทางด้วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 3 คนั 

 
ตารางที่ 5  การจดัเส้นทางด้วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 4 คนั 

 

 
ภาพที่ 5 การจดัเส้นทางด้วย VRP Spreadsheet Solver กรณีรถขนขยะ 4 คนั 

 

รถคนัที ่ เส้นทาง 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลาในการจดัเก็บ 
(นาที) 

1 0->15->14->13->12->11->0 544 25 

2 0->4->6-->5->3->0 563 20 

3 0->8->9->10->0 685 15 

4 0->1->2->7->0 668 15 

รวม 2,460 75 
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สรุปผลและเสนอแนะ  
 เมื่อเปรียบเทียบระยะทางและประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่ายของการจดัเส้นทางรถเก็บขยะ ระหว่างวิธี
เดิมกบัการจดัเส้นทางด้วยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver ในรูปแบบ MTSP ได้ผลดงันี ้
            วิธีเดิม มีระยะทางรวมเท่ากับ 4,160 เมตรต่อวนั และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนกังาน 4 คน คนละ 300 
บาท รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมดเท่ากบั 1,200 บาทต่อวนั 
            กรณีรถขนขยะ 2 คัน  มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,681 เมตรต่อวัน ลดลงจากวิธีเดิม 2,479 เมตรต่อวัน 
(ร้อยละ 59.59) และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 2 คน คนละ 300 บาท รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมดเท่ากับ 600 
บาทต่อวนั 
 กรณีรถขนขยะ 3 คัน  มีระยะทางรวมเท่ากับ 1,648 เมตรต่อวนั ลดลงจากวิธีเดิม 2,512 เมตรต่อวัน 
(ร้อยละ 60.38) และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 3 คน คนละ 300 บาท รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมดเท่ากับ 900 
บาทต่อวนั 
 กรณีรถขนขยะ 4 คัน มีระยะทางรวมเท่ากับ 2,460 เมตรต่อวนั ลดลงจากวิธีเดิม 1,700 เมตรต่อวัน 
(ร้อยละ 40.86) และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนกังาน 4 คน คนละ 300 บาท รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมดเท่ากบั 1,200 
บาทต่อวนั 
            จากผลการวิจยัพบว่าการจดัเส้นทางกรณีใช้รถขนขยะ 3 คนั เป็นวิธีการท่ีมีระยะทางรวมสัน้ท่ีสดุ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 900 บาทต่อวนั แต่หากเลือกกรณีใช้รถขนขยะ 2 คัน ซึ่งมีระยะทางรวม 1,681 
เมตรต่อวนั ซึง่มีระยะทางมากกว่ากรณีใช้รถขนขยะ 3 คนั เท่ากบั 33 เมตรต่อวนั แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
จ้างพนกังานลดลง 300 บาทต่อวนั ดงันัน้ จึงเสนอแนะผู้บริหารโรงพยาบาลให้ใช้กรณีใช้รถขนขยะ 2 คนั จะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายได้มากและสามารถน าพนกังานอีก 2 คน ไปท างานอื่นที่มีความจ าเป็นต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 วิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาเก่ียวกับปัญหาและความต้องการของเจ้าของวิสาหกิจในการ
พัฒนาระบบ 2) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ3) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุ กลุ่มตวัอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแคบหมู
อิ่มสุข ผู้ เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และ นักพัฒนาระบบจากสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมจ านวนทัง้สิน้ 43 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปัญหาและความต้องการรูปแบบ
ระบบบริหารจดัการวิสาหกิจฯ คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และแบบประเมินประสิทธิภาพของผลการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการระบบที่
สามารถจดัการด้านสินค้า ด้านลกูหนี ้ด้านบญัชีรายรับ-รายจ่าย ทัง้นีไ้ด้พฒันาระบบท่ีมุ่งเน้นความสามารถของ
ระบบตามความต้องการในเร่ือง การผลิตสินค้า การขายสินค้า การรับคืนสินค้า จดัการรายรับ-รายจ่าย และการ
จัดการลูกหนี ้และผู้ ใช้ระบบได้ประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบระบบ ในส่วนน าเข้าข้อมูล และส่วน
น าเสนอข้อมลู โดยมีประสิทธิภาพในระดบัมาก (X ̅= 4.43, S.D. = 0.43)   
 
ค าส าคัญ: ระบบบริหารจดัการวสิาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุ; วิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุ 
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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 income-
expenses 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 (X ̅= 4.43, 
S.D. = 0.43). 
 
Keywords : Management System for Happy Moo Kham Community Enterprise; Happy Moo Kham 
Community Enterprise 
  

บทน า 
ปัจจุบันทางวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขมีกระบวนการจดัจ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก กลุ่มลูกค้าคือ 

บุคคลที่มารับไปขายจากตวัเมือง ร้านค้า ร้านส้มต า ซึ่งมีผลิตภณัฑ์ภายในกลุ่ม คือ น า้พริก 2 สตูร คือ น า้พริก
สตูรข่า น า้พริกสตูรซอสมะขาม Snack มี 2 รส คือ รสหม่าล่า รสบาร์บีคิว แคบหมมูี 2 แบบ คือ หมูกระจก หมู
กรอบแก้ว ทางกลุ่มใช้วิธีการเก็บบันทึกข้อมูลลงสมุดบัญชี การสืบค้นจะใช้วิธีการเปิดค้นหาจากสมุดบัญชี 
รายการการซือ้วตัถดุิบจะถกูบนัทึกลงสมดุบญัชี จากกระบวนการเก็บบนัทึกข้อมลูดงักล่าว ท าให้ข้อมลูสญูหาย 
ค านวณรายการสินค้าผิดพลาด และไม่สามารถสรุปข้อมลูได้ทนัทีที่ต้องการ กระบวนการและปัญหาดงักล่าวทาง
เจ้าของวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุจึงได้มีความต้องการระบบสารสนเทศมาสนบัสนุนในการด าเนินงาน ดงันัน้ 
ผู้วิจยัจึงได้น าสารสนเทศมาสนบัสนุนและออกแบบระบบทีมุ้ งเน้นในเร่ือง การด าเนินงานในการเก็บข้อมลู และ
การค านวณการขาย การจดัเก็บข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ตอบโจทย์เจ้าของกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2012 และโปรแกรม Microsoft Access 2012 เข้ามาช่วยในการ
ค านวณ ใช้ วงจรการพฒันาระบบ SDLD ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ จากปัญหาและความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุขดังกล่าว จึงมี
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานวิจยัครัง้นีค้ือ 1. เพื่อศกึษาเก่ียวกบัปัญหาและความต้องการของเจ้าของวิสาหกิจ
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ในการพัฒนาระบบ 2. เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ  3.เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุ พืน้ที่บ้านชาด ต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี โดยได้มีการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องจาก สภุัสสรา เสาแก้ว อรรถพล ชัยชูเชิด และ
นิรินธน์ ชุนหจันทร์ (2560) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้
พฒันาระบบร้านขายอะไหล่รถยนต์ เพื่ออ านวยความสะดวก และช่วยลดความผิดพลาด ซ า้ซ้อนของข้อมลูใน
การท างาน ผู้พัฒนาใช้โปรแกรมMicrosoft Visual Studio 2012 ในการพัฒนา และโปรแกรม Microsoft SQL 
Server 2008 R2ในการจดัการฐานข้อมูล และได้ศึกษางานวิจยัที่ผ่านมาของมะลิสา สมรฤทธ์ิ สุปัญญา ดอก
สนัเทียะ และชนมัพร รัตนาภิรมย์ (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
สยาม ที่ได้พฒันาระบบบริหารจดัการสต็อกเคร่ืองเซิฟเวอร์บริษัทโปรอิมเมจฯ จ ากัด เพื่อจดัเก็บข้อมลูอุปกรณ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ผู้พฒันาใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ใน
การพัฒนาและโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล  รวมทัง้ได้ศึกษา
กระบวนการพัฒนาระบบจากแนวคิด วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ 
การแบ่งขัน้ตอนกระบวนการพฒันาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ
หรือตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบท่ีจะพฒันานัน้อาจเป็นการพฒันาระบบใหม่หรือการปรับปรุง
ระบบเดิมให้ดีขึน้ก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดังนี  ้เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562) 1. การ
ค้นหาปัญหา (Problem Recognition) เป็นการท าความเข้าใจกับปัญหาที่แท้จริงของผู้ ใช้ระบบพร้อมทัง้ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบ เพื่อก าหนดความต้องการของผู้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบต่อไป  
2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เป็นการจดัท าแบบจ าลองกระบวนการของการออกแบบและ
พฒันาระบบค านึงถึงความพร้อมด้านเคร่ืองมือ ด้านบุคลากร ความคุ้มค่าในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย มาให้ผู้ใช้
ระบบได้ตรวจสอบความเป็นไปได้เพื่อตดัสินใจด าเนินงาน 3. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการศึกษาระบบงาน
เดิม ศึกษาออกแบบระบบงานใหม่ตามความต้องการของผู้ ใช้ น าสู่วิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผงังานระบบ 
(System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมลู (Data Flow Diagram) 4. การออกแบบ (Design) เป็นการ
ออกแบบกระบวนการท างานออกแบบรายงานเอกสารรูปแบบการรับข้อมลูทางจอภาพและการประสานกบัผู้ใช้
ตามความต้องการของผู้ ใช้ระบบ5. การพฒันาและทดสอบ (Development & Test) เป็นการน าส่ิงที่ออกแบบไว้
มาพฒันาเป็นโปรแกรม ตลอดจนท าการทดสอบการท างานของโปรแกรม และท าการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ 
ก่อนจะน าไปติดตัง้และใช้งานตอ่ไป 6. การติดตัง้ (Implementation) เป็นการด าเนินการติดตัง้ระบบและประเมนิ
ประสิทธิภาพของระบบจากผู้ ใช้ระบบ 7. การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงานวิจัย ซึ่งจากแนวคิดการด าเนินงานข้างต้นผู้ วิจัยเชื่อมั่นว่างานวิจยัครัง้นีจ้ะสร้างประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการธุรกิจที่สามารถช่วยจดัการ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมลู สามารถช่วยจดัเก็บข้อมลูต่างๆเพื่อ
ป้องกนัการสญูหายได้ ซึง่จะสามารถท าให้วิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุมีการจดัการทีม่ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

                     
(System Development Life Cycle : SDLC) 

1.               (Problem Recognition) 
2.                     (Feasibility Study) 
3.              (Analysis) 
4.           (Design) 
5.                  (Development & Test)
6.            (Implementation) 
7.                   (System Maintenance) 

      :                        ,2562

                   
                          

                                                            

1.                                        
2.                                                  
                                   

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 
อุปกรณ์และวิธกีาร 
 1.โปรแกรม Microsoft Access 2012 ใช้ส าหรับการจัดการฐานข้อมูล ช่วยให้ระบบบริหารจัดการ
จดัการขายสินค้าแคบหมเูป็นระเบียบมากขึน้ มีฐานข้อมลูที่ชดัเจน 
 2.โปรแกรม Microsoft Visual basic 2012 ใช้ในการออกแบบหน้าจอที่สามารถเข้าใจง่ายโดยมีปุ่ ม 
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมลูอย่างเห็นได้ชดั สะดวกในการใช้งาน ยงัสามารถค านวณได้แม่นย า สามารถดู ข้อมลูลกูค้า 
พนกังาน และออกรายงานได้ อีกทัง้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมลูภายหลงัได้จากข้อมลูในระยะเวลาที่รวดเร็ว 
กลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 สมาชิกวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุจ านวน 10 คน 
 2.2 ผู้ เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน 9 คน  
 2.3 นกัพฒันาระบบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 30 คน และได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ
จ านวน 24 คน จากตาราง R.V krejcie และ D.W moegan 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถามปัญหาและความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสขุ 
พืน้ท่ีบ้านชาด ต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี 

2. คู่มือการพฒันาระบบ (คู่มือการท างานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2563) 
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3. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูอิ่มสุข พืน้ที่บ้านชาด 
ต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นีไ้ด้ด าเนินการตามกระบวนการ SDLC ดงัต่อไปนี ้

1. การค้นหาปัญหา (Problem Recognition) คือการศกึษาปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่ม
สุข ในการด าเนินกิจการมีปัญหาใดบ้าง เช่น ปัญหาในการสั่งซือ้และรับเข้าวัตถุดิบ การสั่งซือ้จะต้องเขียนใส่
กระดาษเพื่อส่งให้กบับริษัทท่ีสัง่ซือ้ เป็นต้น 

 2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เป็นการค านึงถึงด้านการเดินทาง ด้านเคร่ืองมือ 
ด้านบุคลากร ความคุ้มค่าในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ที่จะพฒันาระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนแคบหมอูิ่ม
สขุ 

3. การวิเคราะห์ (Analysis) ในรูปแบบของ Flowchart ที่น าเสนอถึงกระบวนการท างานในระบบเดิม
และมีการท างานสู่การออกระบบใหม่ วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนภาพผงังานระบบ (System Flowchart) และทิศ
ทางการไหลของข้อมลู (Data Flow Diagram) 

4. การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบหน้าจอให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด ซึง่เปิดกว้างให้ผู้ใช้งานระบบและผู้ที่เก่ียวข้องกบัระบบประเมิน 

 5. การพฒันาและทดสอบ (Development & Test) เป็นการน าผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่
ผู้ใช้ระบบประเมินแล้วมาใช้ในการพฒันาระบบ โดยการพฒันาระบบในครัง้นีไ้ด้ใช้โปรแกรม Microsoft Access 
2012 ในการเก็บข้อมลู และ Microsoft Visual Basic 2012 ในการเขียนโปรแกรม และท าการทดสอบการท างาน
ของโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ก่อนจะน าไปติดตัง้ให้กบัวิสาหกิจฯ 

6. การติดตัง้ (Implementation) เป็นการด าเนินการติดตัง้ระบบ พร้อมทัง้คู่มือการใช้งานของระบบ
วิสาหกิจฯ ประเมินประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะของระบบจากผู้ใช้งานระบบ 

7. การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) เป็นการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ เพื่อให้ได้ระบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัครัง้นีใ้นส่วนศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ
และพฒันาระบบฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธี วิเคราะห์เนือ้หา ส าหรับการศกึษาประสิทธิภาพต่อระบบ
ฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติวิจยัได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพต่อระบบ
โปรแกรมบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุ ดงันี ้

4.51 – 5.00 มีประสิทธิภาพระดบัมากที่สดุ 
3.51 – 4.50 มีประสิทธิภาพในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 มีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีประสิทธิภาพในระดบัน้อย 
1.01 – 1.50 มีประสิทธิภาพในระดบัน้อยที่สดุ 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
1. ผลการศกึษาปัญหาและความต้องการของเจ้าของวิสาหกิจในการพฒันาระบบบริหารจดัการร้านค้า

ปลีกแคบหม ูพืน้ท่ีบ้านชาด ต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี 
 ด้านปัญหาและความต้องการระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกแคบหม ูพบว่ากลุ่มตวัอย่างของร้านค้า
ปลีกแคบหมจู านวน 10 คน ด้านท่านมีระบบสารสนเทศในการจดัการด้านการขายหรือไม่ ส่วนใหญ่เลือกตอบ 
ไม่มี จ านวน10 คน ด้านการขายสินค้ามีปัญหาในเร่ืองใดบ้าง ส่วนใหญ่ใช้การจดบนัทึก จ านวน 9 คน รองลงมา
ท าบิลขายที่เป็นลกูหนีห้าย จ านวน 1 คน) ด้านการสัง่ซือ้และรับเข้าวตัถุดิบท่านมีปัญหาอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่
เขียนใส่กระดาษสัง่ซือ้สินค้า จ านวน 7 คน รองลงมาการผลิตแต่ละครัง้วตัถดุิบไม่พอแต่การผลิตขาย จ านวน 3 
คน ด้านการรับคืนสินค้ามีปัญหาอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่เปล่ียนคืนสินค้ามีกล่ินหืน จ านวน 6 คน รองลงมาเป็น
แตกหกั เสียผลก าไรในการคืนสินค้า จ านวน 4 คน ด้านรายรับ-รายจ่ายมีปัญหาอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่จดใส่สมดุ
บนัทึก จ านวน 10 คน  
 2. ผลการวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ 
 แผนผงับริบทเป็นการออกแบบในระดบัสงูโดยแผนภาพ เพื่อแสดงให้เห็นภาพของระบบ ขัน้ตอนการ
ท างานความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในระบบกับส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องรวมถึงเหตกุารณ์ หรือกระบวนการท่ี
เกิดขึน้ในระบบ ดงันี ้
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ภาพที่ 2 แผนผงับริบท 
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 จากภาพที่ 2 แสดงถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในระบบ ในส่วนเจ้าของกิจการสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลู
พืน้ฐาน จดัการสัง่ซือ้และรับเข้า จดัการผลิตสินค้า จดัการขายสินค้า จดัการรับคืนสินค้า จดัการรายรับ-รายจ่าย 
ออกรายงาน ในส่วนลกูค้า ลกูค้าสัง่ซือ้จะได้ใบเสร็จ ในส่วนบริษัท เจ้าของกิจาการจะท าการสัง่ซือ้วตัถกุบับริษัท 
ในส่วนสมาชิกจะท าการผลิตสินค้าตามที่ลกูค้าออเดอร์มา 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงถงึหน้าจอหลกั 

 
 จากภาพที่ 3 แสดงถึงหน้าหลักในการท างาน มีการท างานในส่วน ข้อมูลพืน้ฐาน จัดการสั่งซือ้และ
รับเข้า จัดการผลิตสินค้า จัดการขายสินค้า จัดการรับคืนสินค้า จัดการรายรับ-รายจ่าย การออกรายงาน และ
ออกจากระบบ 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงข้อมลูพืน้ฐานข้อมลูสินค้า 

 
จากภาพที่ 4 แสดงหน้าจอข้อมลูพืน้ฐานหน้าข้อมลูสินค้า ที่จะสามารถค้นหาชื่อสินค้า แสดงราคาทนุ 

ราคาขาย วนัท่ีหมดอาย ุและสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมลูได้ 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการสัง่ซือ้วตัถดุิบ 

 
 จากภาพที่ 5 แสดงหน้าจอสั่งซือ้วัตถุดิบ ในสามารถค้นหาบริษัท รหัสวัตถุดิบ โดยค้นหาจากรหัส 
หน้าจอจะแสงดรายละเอียดของข้อมลู สามารถเพิ่มรายการสินค้าได้หลายรายการ หรือ ลบรายการที่เพิ่มไปใน
การสัง่ซือ้ ค านวณราคารวมสินค้า บนัทึกการสัง่ซือ้และสัง่พิมพ์ใบสัง่ซือ้ได้ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการรับเข้าวตัถดุิบ 

 
 จากภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอการรับเข้าวตัถดุิบ โดยมีการค้นหากการสัง่ซือ้การากขายสินค้า และตรวจรับ
วตัถดุิบที่รับเข้าตามจ านวนที่รับจริง สามารถแก้ไข ลบ และบนัทึก 
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอกการขายสินค้า 

 
 จากภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอการขายสินค้าในส่วนการค้นหาลกูค้าจากรหสัลกูค้า สามารถเลือกสินค้าได้
หลายรายการ มีการรับเงินเข้าและสามารถคิดเป็นเงินทอนได้อตัโนมตัิ 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอรายงานการขายสินค้า 

 
. จากภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอรายงานการขายสินค้า ซึง่สามารถเลือกวนัท่ี ที่จะออกรายงานได้ รายงานจะ
แสดงรายงานการขายสินค้าทัง้หมดในช่วงวนัท่ี ที่เลือก และสามารถรวมเงินท่ีได้ทัง้หมดจากขายในช่วงวนัท่ีที่เรา
เลือก 
 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุฯ 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ระดับประสิทธิภาพด้านการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมลู และด้านส่วนน าเสนอข้อมลูของ
ระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุฯ 

 
 
 

รายการประเมินประสิทธิภาพ 
ผลการออกแบบระบบ 

X S.D 
ระดบัประสิทธิภาพ 

1.ด้านการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมลู               
               -หน้าจดัการข้อมลูพืน้ฐาน 
               -หน้าจดัการสัง่ซือ้สินค้า 
               -หน้าจอรับเข้าวตัถดุิบ 
               -หน้าจอจดัการผลิตสนิค้า 
               -หน้าจอจดัการขายสินค้าหน้าร้าน 
               -หน้าจอค้นหาค าสัง่ซือ้จากลกูค้า 
               -หน้าจอจดัการส่งสินค้า 
               -หน้าจอจดัการลกูหนี ้ 

 -หน้าจอรับคืนสินค้าสินค้า 
 -หน้าจอจดัการรายรับรายจา่ย  
 -หน้าจอออกรายงาน 

2.ด้านการออกแบบส่วนน าเสนอข้อมลู               
                -รายงานข้อมลูลกูค้า            
                -รายงานข้อมลูสินค้า 
                -รายงานข้อมลูประเภทสินค้า 
                -รายงานข้อมลูบริษัท 
                -รายงานข้อมลูวตัถดุบิ 
                -รายงานข้อมลูสัง่ซือ้และรับเข้าวตัถดุิบ 
                -รายงานข้อมลูการผลิตสินค้า 
                -รายงานข้อมลูการขายสินค้า 
                -รายงานข้อมลูลกูหนี ้

-รายงานข้อมลูรับคืนสินค้า  
-รายงานข้อมลูรายรับ-รายจ่าย 

รวม 

   
     4.61        
    4.58 
    4.58 
    4.45 
    4.55 
    4.30 
    4.39 

4.48 
4.45 
4.45 
4.45 

 
4.48 
4.42 
4.42 
4.48 
4.52 
4.42 
4.36 
4.48 
4.45 
4.42 
4.52 
4.43 

 
    .556     
    .502 
   .561 
  .564 
  .564 
  .585 
  .556  
  .506  
 .564 
 .617 
 .617 

 
.508 
.508 
.561 
.408 
.566 
.502 
.653 
.566 
.564 
.561 
.566 
.430  

ม 
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
มีประสิทธิภาพมาก 

มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก  
มีประสิทธิภาพมาก  
มีประสิทธิภาพมาก  
มีประสิทธิภาพมาก  
มีประสิทธิภาพมาก 

 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก 

มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก 
มีประสิทธิภาพมาก 

มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
มีประสิทธิภาพมาก 
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ตารางที่ 1 แสดงตารางรายการประเมินความสอดคล้องด้านการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมลู และด้าน
ส่วนน าเสนอข้อมลู 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแคบหมอูิ่มสขุ 
พืน้ที่บ้านชาด ต าบลบ้านยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มีประสิทธิภาพมาก 
(X ̅= 4.43, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมลู  หน้าจดัการข้อมลู
พืน้ฐาน หน้าจดัการสัง่ซือ้สินค้าหน้าจอรับเข้าวตัถดุิบ หน้าจอจดัการขายสินค้าหน้าร้านผู้ประเมินมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามล าดับ ด้านการออกแบบส่วนน าเสนอข้อมลู รายงานข้อมูลวตัถุดิบ 
และรายงานข้อมลูรายรับ-รายจ่ายผู้ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุตามล าดบั   
 

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลจากการศกึษาปัญหาและความต้องการของเจ้าของวิสาหกิจในการพฒันาระบบพบว่ามีปัญหาหลกั

คือ การสั่งซือ้และรับเข้าวตัถุดิบ การผลิต การขายสินค้า ลูกหนี ้รายรับ -รายจ่าย และมีความต้องการระบบที่
สามารถจดัการกบังานขายสินค้า งานรับคืนสินค้า และงานลกูหนี ้โดยผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ 
โดยมุ่งเน้นความสามารถของระบบใน การขายสินค้า การรับคืนสินค้าซึ่งสอดคล้องกับงานมะลิสา สมรฤทธ์ิ สุ
ปัญญา ดอกสันเทียะ และชนัมพร รัตนาภิรมย์ (2559)ในการจัดเก็บสต๊อกสินค้า  และการจัดการลูกหนีท้ี่
สอดคล้องสภุสัสรา เสาแก้ว อรรถพล ชยัชเูชิด และนิรินธน์ ชนุหจนัทร์ (2560) เพื่ออ านวยความสะดวก และช่วย
ลดความผิดพลาด ซ า้ซ้อนของข้อมลูลกูหนี ้และใช้หลกัการท างาน SDLC (System Development Life Cycle) 
ในการพฒันาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึน้ ตามแนวทางของ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ  (2562)  
ซึ่งผลจากการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุ ฯพบว่ามีประสิทธิภาพใน
ระดบัมาก (X ̅= 4.43, S.D. = 0.43) ทัง้นีเ้ป็นเพราะ ทางผู้วิจยัเป็นผู้ทดสอบ และให้ผู้ เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกบัการ
พฒันาระบบช่วยตรวจสอบ โดยมีการปรับแก้ไขให้ตรงตามผู้ประเมิน และน าไปให้ผู้ใช้งานระบบได้ใช้งานจริง  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 การวิจยัพฒันาระบบบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชนแคบหมอูิ่มสขุ พืน้ท่ีบ้านชาด ต าบลบ้านยวด อ าเภอ
สร้างคอม จงัหวดัอดุรธานีครัง้นีไ้ด้ศกึษาความต้องการรูปแบบระบบบริหารจดัการร้านค้าปลีกแคบหมอูิ่มสขุ ได้
ด าเนินงานตามกระบวนการ SDLC 7 ขัน้ตอน โดยจะใช้โปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 2012 และ
โปรแกรม Microsoft Access 2012 ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบที่จะพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพสามารถ
สนบัสนุนการท างานให้แก่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชชุนแคบหมอูิ่มสขุทัง้ในด้านการจดัการข้อมลูพืน้ฐาน เร่ืองการ
จดัการข้อมลูลกูค้า เร่ืองการจดัการข้อมลูสินค้า การสัง่ซือ้และรับเข้าวตัถดุิบ การขาย การออกรายงาน ในเ ร่ือง
จดัการบนัทึกข้อมลู โดยการด าเนินงานในแต่ละด้านสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และออกรายงานที่เก่ียวข้อง
ได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยระบบมีการก าหนดสิทธ์ิผู้ ใช้ระบบ มีปุ่ มเมนูท่ีชดัเจน สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งจะท าให้
เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพและสร้างความสะดวกในการด าเนนิงานขององค์กรยิ่งขึน้ 

 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

906 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถน าหลกัการจดัการฐานข้อมลู (Database Management) มาใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลูรวบรวม

ไว้ที่ศนูย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ า้ซ้อนของข้อมลู 
2. ใช้เคร่ืองมือในการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสมัภาษณ์ สงัเกต เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความ

จริงและถกูต้อง 
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ระบบบริหารจัดการบ้านฟาร์มเหด็เต้าหู้ & ฟ้า ออนไลน์ 
Ban Farm Mushroom Toahu & Fa Online Management System 

 
เจนจิรา  สีแสด1*  วราพร  กรีเทพ2  ปรีญาพรรณ  ปัดแสง3 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี1 ,2,3 
*Corresponding author: Email: 62000427114@udru.ac.th* 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า 
ออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการขายสินค้าให้มีหลากหลายช่องทาง และเพื่อประเมินความสอดคล้องของระบบ
บริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า 28 คน 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 คน ใช้วิธีคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ครัง้นี ้
ประกอบด้วย 1) ลงพืน้ที่ท าการศึกษาปัญหาการของระบบเดิม 2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนือ้หา และใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบตามวงจรพฒันาระบบ 
SDLC โดยใช้โปรแกรมภาษา Visual Studio Code ในการสร้างเว็บไซต์ โปรแกรม Xampp ในการจดัการฐานข้อมลู 
และโปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบรูปภาพ ผลการศึกษาพบว่าผู้ ใช้ระบบต้องการรูปแบบระบบ ท่ี
สามารถสนับสนุนการท างานใน ด้านจัดการข้อมูลพืน้ฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.793 ด้านจดัการงานขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.565  ด้านออกรายงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557  และหลังจากพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ ได้
ประเมินประสิทธิภาพการท างานจากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการท างานระดบัมากทกุด้าน 
 
ค าส าคัญ: ระบบบริหารจดัการ; การพฒันาระบบ; 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 
 

บทน า 
 กลุ่มบ้านฟาร์มเห็ด เต้าหู้&ฟ้า ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 บนเนือ้ที่กว่า 5 ไร่ ตัง้อยู่ที่
บ้านเลขที่ 238 หมู่ 16 บ้านดงสมัพนัธ์ ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี ด าเนินการเก่ียวกับการผลิตก้อนเห็ด 
โดยซือ้วตัถุดิบมามาผลิต และจ าหน่ายก้อนเห็ด และเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด เก็บผลผลิตด้วยตวัเอง โดยไม่มี
การจ้างแรงงาน ได้พบปัญหา ดงันี ้1. ด้านการเพาะปลกู คือ ไม่สามารถระบรุายละเอียดของการเพาะปลกูได้ชดัเจน 
เช่น วัน เวลาที่เพาะปลูกเห็ด 2. ด้านบัญชีการเงิน คือ เนื่องจากเดิมระบบบัญชีมีเพียงบันทึกรายได้ในรายวนั ราย
เดือนและรายปี แต่ไม่มีการบนัทึกการค านวณหาต้นทุนคงที่และต้นทุนผนัแปรในการผลิตแต่ละครัง้ 3. ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย คือ ยงัมีการจดัจดัจ าหน่ายเพียงช่องทางเดียว ท าให้รูปแบบการจดัจ าหน่ายยงัไม่หลากหลาย จาก
ปัญหาดงักล่าวข้างต้น กลุ่มบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า มีความต้องการได้รับการสนบัสนุน ด้านการจดัจ าหน่าย เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการขายในรูปแบบออนไลน์ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงต้องการช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยมีวตัถปุระสงค์มุ่งเน้น
ในเร่ือง วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจดัการฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ พฒันาระบบจดัการขายสินค้าให้มี
หลากหลายช่องทาง และประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึน้ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ  (2562) โดยใช้
กระบวนการวงจรการพฒันาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) และใช้โปรแกรม CSS ประกอบกับ Java 
script และ HTML ในการพัฒนาระบบ ทัง้นีไ้ด้ศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ธนกร  สุวรรณโสภณ และคณะ (2560) ได้
พัฒนาระบบเว็บไซต์ขายสินค้าไอทีออนไลน์ ทัง้นีก้ารออกแบบระบบเน้นใช้ CSS ประกอบกับ Java script และ 
HTML โดยได้สร้างขึน้เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล การอพัเดทข้อมลูและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการ มีการ
บนัทึกช่วงเวลาที่เข้าสู่ระบบ และท าการแก้ไขได้ และได้ศึกษางานวิจยัที่ผ่านมา เอกลกัษณ์ รังสิกรรพุม (2560) ได้
พฒันาระบบ ร้านขายรองเท้าออนไลน์ มีส่วนประกอบในการใช้งาน 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ซือ้ ส่วนของผู้ขาย และส่วน
ของผู้ดแูลระบบ 2) ผลการประเมินคณุภาพระบบซือ้-ขายสินค้ามือสองออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบั มาก และ 3) ผล
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การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบซือ้-ขายสินค้ามือสองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ และ
ยังได้ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบที่ผ่านมา ภัสสร จิตต์แข็ง และคณะ (2561) ได้พัฒนาระบบซือ้ขายสินค้า
ออนไลน์ประเภทอุปกรณ์ท าเล็บแฟชัน่ ที่สามารถ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีระบบการซือ้สินค้าที่มีความ
ทนัสมยั มีระบบการสมคัรสมาชิกและมีการ Login เข้าระบบเพื่อท าการสัง่ซือ้สินค้า มีระบบซือ้สินค้าที่ใช้งานได้อย่าง
สะดวก จากการศึกษาเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้องและโดยใช้กนะบวนการพฒันาระบบ SDLC ผู้วิจยัเชื่อมัน่ว่า การ
พฒันาระบบที่พฒันาขึน้จะสามารถ สนบัสนุนการท างานของบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ในเร่ืองการขายออนไลน์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 ระบบบริหารจัดการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้  & ฟ้า ออนไลน์ เป็นงานวิจัยที่พัฒนาขึน้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ซือ้เป็นการวิจยัเชิงพฒันา ซึ่งท าการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ  และพฒันาระบบเว็บไซต์เพื่อใช้ส าหรับ
การออกแบบเว็บไซต์การซือ้ขายผลิตภณัฑ์ในช่องทางออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่าง 
 1) สมาชิกฟาร์มเห็ดเต้าหู้  & ฟ้า อ.เพ็ญ จ.อดุรธานี จ านวน 28 คน  
 2) ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1) แบบประเมินประสิทธิภาพ บ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบเนือ้หา และใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยพฒันาแบบความสอดคล้องเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
แปรผลตามค่าเฉล่ีย ดงันี ้
    ระดบัคะแนน  5  มากที่สดุ  
    ระดบัคะแนน  4  มาก   
    ระดบัคะแนน  3  ปานกลาง  
    ระดบัคะแนน  2  น้อย   
    ระดบัคะแนน  1  น้อยททีส่ดุ 
ขัน้ตอนวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีไ้ด้ด าเนินการตามกระบวนการ SDLC ดงัต่อไปนี ้
 1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition): ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู ก าหนดประเดน็
ปัญหา จากการสอบถามปัญหาและความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้& 
ฟ้า ออนไลน์ จากผู้ประกอบการ และพนกังานบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้& ฟ้า  
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 2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเคร่ืองมือที่ต้อง
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ ความพร้อมด้านบุคลากรผู้พัฒนาระบบ และผู้ ใช้งาน และความคุ้มค่า ในการพฒันา
ระบบใหม่กบัระยะเวลาด าเนินงาน 
 3) การวิเคราะห์ (Analysis) น าข้อมูลที่ได้จากขัน้ก าหนดปัญหา มาใช้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ออกแบบระบบงานใหม่ของระบบบริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้& ฟ้า ออนไลน์ ด้วยแผนผงั (Flow Chart) และ
แผนภาพข้อมลู (Data flow Diagram) กระบวนการขัน้ตอนในระบบ  
 4) การออกแบบ (Design): น าข้อมูลในขัน้การวิเคราะห์ มาด าเนินการออกแบบลักษณะการท างานของ
ระบบ ออกแบบส่วนด าเนินงานของผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้อมลู และออกแบบรูปแบบการใช้งานระบบ 
การใช้ซอฟต์แวร์ภาษา Visual code และฐานข้อมลูใชโปรแกรม Xampp ในการออกแบบระบบ โดยผู้ เชี่ยวชาญร่วม
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test): ด าเนินการพัฒนาระบบ จากการออกแบบที่ได้
ด าเนินงานไว้และด าเนินงานทดสอบ ทดลองข้อผิดพลาดของระบบ โดยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจนเสร็จ
สมบรูณ์ ก่อนน าสู่การติดตัง้ใช้งานจริง 
 6) การติดตัง้และการใช้งาน (Implement): ด าเนินการติดตัง้ระบบ และประเมินประสิทธิภาพของระบฯจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และพนกังานของบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้& ฟ้า ออนไลน์ 
 7) บ ารุงรักษา (Maintenance): น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญ มาด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขระบบในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ระบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการทดลองและอภปิราย 
 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ พบว่าผู้ประกอบการ
และสมาชิก มีความต้องการรูปแบบการใช้งานระบบในด้านการจดัการข้อมูลพืน้ฐาน ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ด าเนินการ
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยวางแผนดงันี ้1. โปรแกรมภาษา และโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เหมาะส าหรับการพฒันา
ระบบ คือโปรแกรมภาษา Visual code และระบบจดัการฐานข้อมลูด้วยโปรแกรม Xampp มีความเหมาะสมในการ
พฒันาระบบ 2. ความสามารถของระบบ ควรมีความสามารถในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ค้นหา และออกรายงานข้อมลูใน
รูปแบบตามเงื่อนไขต่าง ๆ มีการก าหนดสิทธ์ิผู้ ใช้ระบบโดยการ Login 3. หน้าจอด าเนินงานของระบบควรออกแบบ
ให้ใช้งานง่าย มีการท างานของการซือ้-ขายสินค้าที่ชดัเจน สะดวกต่อการใช้งาน 
 2. พัฒนาระบบจัดการขายสินค้าให้มีหลากหลายช่องทาง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบในรูปการขาย
สินค้าทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการเพิ่มช่องทางในการขาย ที่สามารถจดัการข้อมลูพืน้ฐาน จดัการงาน
ขาย จดัการออกรายงาน และในการท างานของแต่ละระบบให้มีประสทธิภาพมากขึน้ 
 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ผู้ วิจัยได้
ด าเนินงานออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ท่ีสอดคล้องต่อความต้องการ
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ของผู้ ใช้ระบบ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านจัดการข้อมลูพืน้ฐาน 2) ด้านจัดการงานขาย 3) ด้านจัดการออก
รายงาน 
ทัง้นีก้ารด าเนินงานของระบบบริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานดงันี ้
 1) ด้านจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ประกอบด้วยการน าเข้าข้อมลูในเร่ืองข้อมูลลกูค้า ข้อมลูสินค้า ข้อมลูผู้ดูแล
ระบบ โดยเมื่อมีครบถ้วนแล้วระบบจะบนัทึกข้อมลูทัง้หมดไว้ในฐานข้อมลู และสามารถแสดงผลข้อมลูออกมาทาง
หน้าจอ 
 2) ด้านจัดการงานขาย สามารถลบ แก้ไข ค้นหา และแสดงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย
ระบบการสั่งซือ้ ระบบช าระเงิน ระบบรับค าสั่งซือ้ ระบบส่งสินค้า  
 3) ด้านจดัการออกรายงาน สามารถสืบค้นได้จากเงื่อนไขที่กก าหนดเช่น ประเภทรายงาน และวนั เดือน ปี 
ที่ต้องการออกรายงาน   
 ซึง่สามารถน าเสนอผลการพฒันาระบบได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอการท างานเว็บไซต์ของหน้าแรก 

  
จากภาพที่ 2 แสดงถึงการท างานหน้าจอเว็บไซต์ของหน้าแรกของระบบบริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&

ฟ้า ออนไลน์ ประกอบไปด้วยเมนูการท างานในส่วนจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้ดูแล
ระบบ 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าจดัการสมคัรสมาชิก 
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 จากภาพที่ 3 แสดงถึงส่วนงานจดัการสมคัรสมาชิก ที่ด าเนินงานในส่วนจดัการข้อมลูพืน้ฐาน ในส่วนงาน
จัดการข้อมลูสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วยการการเพิ่มข้อมลูลูกค้าด้วยการกรอหข้อมลูให้ครบถ้วน การบันทึกข้อมลู 
การลบข้อมลู และการแก้ไขข้อมลู โดยข้อมลูลกูค้าที่เพิ่มเข้ามาในฐานข้อมลูแล้วนัน้ จะจดัแสดงในตารางข้อมลูลกูค้า 
ซึง่สามารถค้นหาข้อมลูลกูค้าได้จากรหสัลกูค้า และชื่อลกูค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 จดัการแสดงสินค้า 
  

จากภาพท่ี 4 แสดงถึงส่วนงานจดัการแสดงสินค้าหน้าร้าน ซึ่งประกอบด้วยปุ่ มรายละเอียดของสินค้า หยิบ
ใส่ตะกร้า สามารถค้าหาชื่อสินค้าจากชื่อสินค้าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 จดัการสัง่ซือ้สินค้า 
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 จากภาพที่ 5 แสดงถึงส่วนงานจดัการจดัการสัง่ซือ้สินค้า - หน้าร้าน ซึง่ประกอบด้วยปุ่ มสัง่ซือ้สินค้า ค านวณ
ยอดสินค้า และลบการส่ีงซือ้ สามารถดรูายละเอียดการสัง่ซือ้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 จดัการแจ้งช าระเงิน 
  

จากภาพที่ 6 แสดงถึงส่วนงานจดัการจดัการแจ้งช าระเงิน - หน้าร้าน ซึ่งประกอบไปด้วยการน าเข้าข้อมูล
โดยการอ้างอิงข้อมลูจากการสัง่ซือ้ สามารถแสดงรายละเอียดในการสัง่ซือ้ ปุ่ มย้อยนกลบั บนัทึกการสัง่ซือ้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 จดัการข้อมลูสินค้า 
 
 จากภาพที่ 7 แสดงถึงส่วนงานจดัการข้อมลูสินค้า  ซึง่ประกอบไปด้วยปุ่ มแก้ไข ลบสินค้า แสดงรายละเอียด
ข้อมลูสินค้าทัง้หมด สามารถค้านหาโดยค้าหาจากชื่อสินค้าได้ 
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ภาพที่ 8 จดัการข้อมลูเพาะปลกู 

  
จากภาพท่ี 8 แสดงถึงส่วนงานจดัการจดัการจดัการข้อมลูเพาะปลกู  ซึ่งสามารถกรอกข้อมลูการเพาะปลกู 

แก้ไข ลบ ค้าหาข้อมลูการเพาะปลกูได้โดยค้าหาจากวนั เดือน ปี การเพาะปลกู และสามารถแสดงรายละเอียดของ
การเพาะปลกูได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 จดัการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า 
 

จากภาพที่ 9 แสดงถึงส่วนงานจดัการจดัการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า ซึ่งประกอบไปด้วยการน าเข้าข้อมลูโดย
การอ้างอิงข้อมลูจากการสัง่ซือ้สินค้าของลกูค้า ยืนยนัออเดอร์ ยกเลิก และสามารค้าหาข้อมลูการสัง่ซือ้ของลกูค้าโดย
ค้าหาจากเลขที่การสัง่ซือ้ได้ 
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ภาพที่ 10 จดัการส่งสินค้า 

 
จากภาพที่ 10 แสดงถึงส่วนงานจดัการจดัการจดัการส่งสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วยการน าเข้าข้อมลูโดยการ

อ้างอิงข้อมูลจากการสั่งซือ้สินค้าของลูกค้า ปุ่ มจัดส่ง ยกเลิก และสามารถแสดงรายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกับการ
จดัส่งสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 จดัการรายรับ 
 

จากภาพที่ 11 แสดงถึงส่วนงานจดัการจดัการจดัการจดัการรายรับ ซึง่ประกอบไปด้วยการน าเข้าข้อมลูโดย
การอ้างอิงข้อมลูจากการกรอกข้อมลูการช าระเงินจากลกูค้า การกรอกรายรับของผู้ดูแลระบบ สามารถค้นหารายรับ
ได้โดยการค้นหาจาก วนั เดือน ปี ของรายรับได้ 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

916 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 จดัการรายจา่ย 
  
จากภาพที่ 12 แสดงถึงส่วนงานจัดการจัดการรายจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยปุ้มแก้ไข ลบข้อมูล แสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูรายจ่ายทัง้หมด และสามารถค้นหารายจ่ายได้โดยการค้นหาจาก วนั เดือน ปี ของรายจ่าย
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 จดัการออกรายงาน 

 
จากภาพที่ 13 แสดงถึงส่วนงานการจดัการออกรายงาน โดยการท างานในแต่ละรายการจะมีเงื่อนไขส าหรับ

การออกรายงาน โดยใช้เงื่อนไขจาก การเลือกประเภทรายงานที่ต้องการออกรายงาน  รายละเอียดของรายงานจะ
แสดงออกมาอตัโนมตัิ 
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 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ผู้วิจยัได้
ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้ &ฟ้า ออนไลน์ จากผู้ เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 คน และกลุ ่ม บ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า จ า น วน28  คน  ได้ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ แสดงตวัอย่างตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องเว็บไซต์ “บ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์”  

  
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ ระบบบริหารจดัการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้  & ฟ้า ออนไลน์ 

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสอดคล้องมาก  
 โดยค่าเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.46 ได้แก่ ระบบรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า, ระบบรับช าระเงินจากลกูค้า, ระบบออก
รายงาน รองลงมามีค่าเฉล่ียท่ากบั 4.38 ได้แก่ ระบบสมาชิก, ระบบแสดงสินค้า, ระบบข้อมลูสินค้า-ด้านกระแสข้อมลู
, ระบบสัง่ซือ้สินค้า, ระบบรายรับ รองลงมาค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 คือ ระบบเพาะปลกู รองลงมาค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ระดบัประสิทธิภาพ 

ด้านการจัดการข้อมูลพืน้ฐาน    
      จดัการสมาชิก 4.14 0.891 มาก 
      จดัการแสดงสินค้า 4.25 0.799 มาก 
      จดัการข้อมลูสินค้า 4.11 0.875 มาก 
      จดัการเพาะปลกู 4.27 0.608 มาก 

โดยรวม 4.19 0.793 มาก 
ด้านการจัดการขาย    
     จดัการสัง่ซือ้สินค้า 4.38 0.545 มาก 
     จดัการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า 4.46 0.558 มาก 
     จดัการรับช าระเงินจากลกูค้า 4.46 0.558 มาก 
     จดัการส่งสินค้า 4.41 0.599 มาก 

โดยรวม 4.43 0.565 มาก 
ด้านการรายงาน    
     จดัการรายรับ 4.38 0.545 มาก 
     จดัการรายจา่ย 4.11 0.567 มาก 
      การออกรายงาน 4.46 0.558 มาก 

โดยรวม 4.36 0.557 มาก 
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คือระบบแสดงสินค้า รองลงมาค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 คือ ระบบจดัการสมาชิก  และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 คือ ระบบ
รายจ่าย ระบบข้อมลูสินค้า ตามล าดบั 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ครัง้นีพ้ัฒนา
ระบบ โดยได้ใช้โปรแกรมภาษา Visual code และโปรแกรม Xampp ในการพฒันาระบบ โดยหลงัการพฒันาระบบ
พบว่า ผู้ ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทัง้ในด้านการจัดการข้อมูล
พืน้ฐาน ด้านจดัการงานขาย และด้านออกรายงาน โดยท าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกใน
การด าเนินงานขององค์กรยิ่งขึน้ ซึ่งการด าเนินงานและผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในครัง้นีม้ีความสอดคล้อง
กับการท างานของ เอกลกัษณ์ รังสิกรรพุม (2560) ร้านขายรองเท้าออนไลน์ มีส่วนประกอบในการใช้งาน 3 ส่วน คือ 
ส่วนของผู้ ซือ้ ส่วนของผู้ ขาย และส่วนของผู้ ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบซือ้-ขายสินค้ามือสอง
ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบั มาก และ 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อระบบซือ้-ขายสินค้ามือ
สองออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ที่สดุ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การวิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษาความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการบ้านฟาร์มเห็ดเต้าหู้&ฟ้า ออนไลน์ ได้
ด าเนินงาน โดยได้ใช้โปรแกรมภาษา Visual code และโปรแกรม Xampp ในการพฒันาระบบ และระบบท่ีพฒันาขึน้
มีประสิทธิภาพสามารถสนบัสนนุการท างานให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้ทัง้ในด้านการจดัการข้อมูลพืน้ฐาน เร่ืองการ
จัดการข้อมูลสมาชิก เร่ืองการจัดการข้อมูลสินค้า ด้านจัดการเพาะปลูกในเร่ืองจัดการลงรายละเอียดของการ
เพาะปลกู เร่ืองจดัการออกรายงาน โดยระบบก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้ระบบ ระบบการซือ้-ขายที่ชดัเจน สะดวกต่อการใช้ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการสั่งซื อ้ เพื่อเกิดความเป็นหนึ่งเดียว ในการด าเนินงาน
รวดเร็วยิ่งขึน้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และประเมินผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์คุณภาพให้กับเกษตรกรชุมชนบ้านบาก ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากเกษตรกร จ านวน 17 คน เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบ
ประเมินผล แบบทดสอบ และ แบบบนัทึก ส าหรับกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประกอบด้วย 1) การศกึษาดู
งานการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 2) จดัฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคณุภาพดี และ 3) การให้เกษตรกรจดัท าแปลง
ตามกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธุ์ น าผลการวิจยัมาวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉล่ียและร้อยละ ผลการศึกษา 
พบว่าการประเมินกระบวนการศึกษาดูงาน เกษตรกรมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ส่วนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวด้วยวิธีฝึกอบรม ใช้แบบทดสอบการพฒันาความรู้ของเกษตรกรก่อน
และหลังการอบรม พบว่า ก่อนฝึกอบรมมีระดับคะแนนเฉล่ีย 14.5 คะแนน และหลังการอบรมมีระดับคะแนน
เฉล่ีย 21.6 คะแนน  กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประเมินคุณภาพผลผลิตข้าวพบว่า ก่อนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีคุณภาพตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ข้าวของเกษตรกรผ่านมาตรฐานร้อยละ 17.7 และหลังการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานร้อยละ 64.7 จากที่เกษตรกรเข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตามขัน้ตอนดังกล่าวสามารถท าให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อไป  
 
ค าส าคัญ : เมล็ดพนัธุ์; การถ่ายทอดเทคโนโลยีชมุชน 
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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  
 
 
 

บทน า 
เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวที่ไม่ได้

มาตรฐานเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท าให้คณุภาพและผลผลิตข้าวของประเทศไทยลดลง ปัญหาของการผลิตมีหลาย
ปัจจัย ได้แก่ การจัดการแปลงผลิต ผลผลิตต่อพืน้ที่ต ่าและไม่มีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการเลือกพันธุ์ปลูกไม่
เหมาะสมกับพืน้ที่ เมล็ดพนัธุ์ที่น ามาใช้มีการปนพันธุ์เนื่องจากมีการผลิตข้าวที่หลากหลายในแหล่งเพาะปลูก
เดียวกนั (ปรียารัตน์ จอมดวง และพรชุลีย์ นิลวิเศษ, 2557) นอกจากนัน้ปัญหาด้านการตลาด ราคา แหล่งน า้ใน
การผลิต ต้นทุนในการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ขาดเงินทุนและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม และเมล็ดพนัธุ์คุณภาพไม่เพียงพอ (นิติ นวรัตน์, 2556) ปัจจุบนัเกษตรกรในประเทศมีความต้องการ
ใช้เมล็ดพนัธุ์ข้าว 1.3 ล้านตนัต่อปี แยกเป็นเมล็ดพนัธุ์ที่ต้องการทางตลาด จ านวน 758,000 ตนั และส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน 542,000 ตัน เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ ข้าวไว้ใช้เอง (กรมการข้าว, 2559) ซึ่งเมล็ดพันธุ์ ข้าวของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน มีพันธุ์อื่นปน เกินกว่ามาตรฐานเมล็ดพนัธุ์ก าหนด (พรทิพย์ ถาวงค์ และ
ประโยชน์ เจริญธรรม, 2541) ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตข้าวเฉล่ียต่อไร่น้อยกว่าและต้นทุนการผลิตสูงกว่าการ
ปลูกข้าวจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (อาวีกร ปกป้อง และศานิต เก้าเอีย้น, 2556) จากการศึกษารวบรวมพบว่า
แนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวด้อยคุณภาพและการขาดแคลนเมล็ดพนัธุ์ดีของเกษตรกร คือ  
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบกับส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวไว้ใช้เองและ
กระจายเมล็ดพนัธุ์ดีในชมุชน 

บ้านบาก หมู่ 4 ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีพืน้ที่การเกษตร ประมาณ 
1,500 ไร่ พืน้ที่ท านา 658 ไร่ ปลูกข้าวฤดูนาปีเพียงอย่างเดียว ในปี 2562 บ้านบากมีผลผลิตข้าวเฉล่ีย 460 
กิโลกรัม ต่อไร่ (สยาม มาลยัชู, 2563) เกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพนัธุ์ข้าวไว้ใช้เอง แม้ว่าจะมีการใช้ข้าวพนัธุ์ดีแต่
เมล็ดพนัธุ์ที่น ามาเพาะปลกูส่วนใหญ่เก็บไว้ใช้เองหลายรอบ มีการแลกเปล่ียนกับเพื่อนบ้าน มีบางส่วนที่ขอรับ
การสนบัสนนุจากกรมการข้าว แต่น ามาปลกูในพืน้ที่ท่ีมีปัญหาข้าวปน ข้าวแดง และปลกูข้าวหลายพนัธุ์ในแหล่ง
ผลิตเดียวกัน จึงท าให้เกิดปัญหาผลผลิตไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อราคาผลผลิต นอกจากนัน้ยงัพบว่าเกษตรกรใน
ชุมชนขาดความรู้และเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพเนื่องจากอยู่ห่างไกล
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จากปัญหาดังกล่าวอาจท าให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกร คือ เร่ืองของการบริโภคข้าวไม่มี
คุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาต ่า ปัญหากับพืน้ที่ท านา คือ มีข้าวแดง ข้าวปน เป็นจ านวนมาก และ
ปัญหาต่อประเทศชาติซึง่อาจถกูกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า และสร้างปัญหาให้กบัผู้ ส่งออกข้าวเนื่องจาก
ข้าวไม่มีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโครงการฯ นีโ้ดยการด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคณุภาพดีไว้ใช้ในครัวเรือนให้กบัเกษตรกรชมุชนบ้านบาก ต าบลบงเหนือ อ าเภอ
สว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร มีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและประเมินผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และมีประสบการณ์สามารถน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการผลิต
ข้าวให้ได้คณุภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 การวิจัยนีเ้ป็นการท าวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed 
Method) โดยมีอปุกรณ์และวิธีการวิจยัดงันี ้
 1. การเลือกพืน้ที่  ด าเนินการในพืน้ที่บ้านบาก หมู่ 4 ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร โดยการจดัประชมุวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
 2. ประชากร ด าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive  
sampling) ซึง่เป็นเกษตรกรท่ีอาสาสมคัรรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว จ านวน 17 ราย จาก
การด าเนินการจดัประชมุ 
 3. การเลือกเคร่ืองมือ ในการน าเกษตรกรศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
โดยใช้เคร่ืองมือ คือ 
 3.1 การประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจและประเมินความรู้ที่ได้รับจากการศกึษาดงูาน  
 3.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะและ
สมรรถภาพด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวก่อนและหลงัฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 
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 3.3 การประเมินผลการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  ใช้แบบบันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ข้าวก่อนและหลังการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบใน
ห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ ข้าวปน ข้าวแดง เปอร์เซ็นต์ความงอก ความชืน้ เมล็ดพนัธุ์ บริสทุธ์ิ และส่ิงเจือปน  
 4. การรวบรวมข้อมลู จากแบบประเมิน แบบทดสอบ และแบบบนัทึกข้อมลู 
 5. การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย 
 5.1 วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย จากแบบประเมินความพึง
พอใจจากการศกึษาดงูาน 
 5.2 วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน และการเปรียบเทียบโดยสถิติ  T-testจาก
แบบทดสอบความรู้ 
 5.3 วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย จากแบบบนัทึกข้อมลูผลการ
วิเคราะห์คณุภาพเมล็ดพนัธุ์ 
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 การศกึษานีเ้พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคณุภาพท่ีประกอบด้วย การศกึษาดงูาน การ
ฝึกอบรม และการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
คณุภาพให้กบัเกษตรกร โดยมีผลการศกึษาดงันี ้
 ข้อมูลทั่ วไปของเกษตรกร จากการเก็บรวมรวม พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีอายุเฉล่ีย 57 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.5 เพศชาย ร้อยละ 23.5 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 29.4 อาย ุ
51-60 ร้อยละ 35.3 และอายุมากกว่า 60 ร้อยละ 35.3 ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ป.4 ร้อยละ 41.2 
ประถมศึกษา ระดบั ป.6 ร้อยละ 41.2 มธัยมศึกษาตอนต้น ม.3 ร้อยละ 5.9 และมธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ร้อย
ละ 11.7 เคยมีประสบการณ์ในการศกึษาดงูาน ร้อยละ 29.4 และไม่เคยศกึษาดงูาน ร้อยละ 70.6 มีผลการประเมิน
จากกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ 
  

1. ผลการประเมินจากการศึกษาดูงาน 
  จากการประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
พบว่าข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร มีความพึงพอใจโดยรวมหลังจากศึกษาดูงานในระดับมากที่สุด 4.67 
คะแนน องค์ความรู้ที่ได้รับในด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวในระดบัมากที่สดุ 4.60 คะแนน  (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ระดบัความคิดเห็นที่ได้รับจากการศกึษาดงูาน 

หวัข้อการประเมิน ความพึงพอใจ 

 ระดบั 
1. ความพึงพอใจโดยรวม 4.71 มากที่สดุ 
2. การอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชม/ศกึษาดงูาน 4.65 มากที่สดุ 
3. เอกสารประกอบการเยี่ยมชม/ศกึษาดงูาน 4.53 มากที่สดุ 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการต้อนรับคณะศกึษาดงูาน 4.71 มากที่สดุ 
5. ความสภุาพเรียบร้อยและความเต็มใจในการต้อนรับ  4.88 มากที่สดุ 
6. ความเหมาะสมของเวลาในการศกึษาดงูานตามสถานท่ีตา่งๆ 4.65 มากที่สดุ 
7. องค์ความรู้ที่ได้รับในด้านกระบวนการผลิตเมลด็พนัธุ์ข้าว 4.60 มากที่สดุ 
    7.1 กระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 4.56 มากที่สดุ 
    7.2 วิธีการบริหารจดัการของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 4.74 มากที่สดุ 
    7.3 การจดัท าแปลงของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 4.59 มากที่สดุ 
    7.4 รูปแบบการรับซือ้คืนของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 4.59 มากที่สดุ 
    7.5 การวิเคราะห์คณุภาพของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 4.59 มากที่สดุ 
    7.6 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ์ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 4.59 มากที่สดุ 
    7.7 การตลาดของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 4.56 มากที่สดุ 
    7.8 การน ารูปแบบการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ไปปรับใช้ 4.62 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.67 มากที่สดุ 

 
 2. ผลการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุข้าวก่อนและหลังการจัดท าแปลง  
  ผลการวิเคราะห์ข้าวเปลือกพันธุ์ กข6 ของเกษตรกร จ านวน 17 ตัวอย่าง ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีเมล็ด
พันธ์ุบริสุทธ์ิ เฉล่ีย ร้อยละ 97.46  มีส่ิงเจือปน เฉล่ีย ร้อยละ 2.54 มีข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวปนใน 500 กรัม เฉล่ีย 
90.88 เมล็ด มีเมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม เฉล่ีย 12.94 เมล็ด มีข้าวแดงปนใน 500 กรัม เฉล่ีย 15.4 เมล็ด มี
ความงอกเฉล่ีย ร้อยละ 97.61 มีความชืน้เฉล่ีย ร้อยละ11.84 เมล็ดพันธุ์ผ่านมาตรฐานร้อยละ 17.7 (ตารางที่ 2) 
ส่วนผลวิเคราะห์หลงัเข้าร่วมโครงการมีเมล็ดพนัธุ์   บริสทุธ์ิ เฉล่ีย ร้อยละ 98.72  มีสิ่งเจือปน เฉล่ีย ร้อยละ 1.28 มี
ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวปนใน 500 กรัม เฉล่ีย 11.1 เมล็ด มีเมล็ดพนัธุ์อื่นปนใน 100 กรัม เฉล่ีย 3.59 เมล็ด มีข้าวแดง
ปนใน 500 กรัม เฉล่ีย 3.71 เมล็ด มีความงอกเฉล่ีย ร้อยละ 99.12 มีความชืน้เฉล่ีย ร้อยละ 12.64 เมล็ดพนัธุ์ผ่าน
มาตรฐานร้อยละ 64.7 ดงัตารางที่ 3 

 

 

 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

924 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การรับฟังบรรยาย การท าแบบทดสอบ การตรวจแบบทดสอบ การฝึกปฏิบตัิตดัข้าวปนในแปลงผลิต
เมล็ดพนัธุ์ข้าวของเกษตรกร ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคณุภาพดี 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 
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ตารางที่ 2 คณุภาพเมล็ดพนัธุ์ของเกษตรกร ปี 2562 

เกษตรกร 
ล าดบัท่ี 

เมล็ด
พนัธุ์
บริสทุธ์ิ  
(%) 

ส่ิงเจือปน 
(ร้อยละ) 

 

เมล็ด
พนัธุ์อืน่
ปนใน 
100 
กรัม 
(เมล็ด) 

ข้าวแดง
ปนใน 
500 
กรัม
(เมล็ด) 

ข้าวเจ้า/
ข้าว
เหนียว
ปนใน 
500 
กรัม 
(เมล็ด) 

ความ
งอก 
(%) 

 

ความชืน้ 
(%) 

 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

1 92.55 7.45 5 0 25 97.00 12.8 ไม่ผ่าน 

2 99.04 0.96 22 66 100 99.00 11.0 ไม่ผ่าน 

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 3.86 20 58 150 97.75 11.4 ไม่ผ่าน 

ค่าเฉล่ีย 97.46 2.54 12.9 15.4 90.9 97.61 11.8  

ผ่าน
ม
า
ต
ร
ฐ
า
น
ร้
อ

47.06 47.06 17.64 52.94 17.65 52.94 100.0 17.7 
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ตารางที่ 3 คณุภาพเมล็ดพนัธุ์ของเกษตรกร ปี 2563 

เกษตรกร 
ล าดบัท่ี 

 

เมล็ด
พนัธุ์
บริสทุธ์ิ 
(%) 

ส่ิงเจือปน 
 (ร้อยละ) 

เมล็ด
พนัธุ์อื่น
ปนใน 

100 กรัม 
(เมล็ด) 

ข้าวแดง
ปนใน 

500 กรัม
(เมล็ด) 

ข้าวเจ้า/
ข้าว

เหนียวปน
ใน 500 
กรัม 
(เมล็ด) 

ความ
งอก 
(%) 

ความชืน้ 
(%) 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

1 98.21 1.79 3 0 9 99.25 12.9 ผ่าน 

2 98.25 1.75 11 1 21 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 

ค่าเฉล่ีย 98.72 1.28 3.6 3.7 11.1 99.12 12.6  

ผ่าน
ม
า
ตร
ฐ
า
น
ร้อ
ย
ล
ะ 

100.0 100.0 70.6 88.2 76.5 100.0 100.0 64.7 
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เกษตรกรมีองค์ความรู้และความพึงพอใจโดยรวมหลงัจากศกึษาดูงานในระดบัมากที่สดุ มีระดบัคะแนน
เฉล่ียก่อนฝึกอบรม 14.5 คะแนน เมื่อเข้าอบรมแล้วมีระดับคะแนนเฉล่ีย 21.6 คะแนน และสามารถน าไป
ปฏิบตัิงานในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับรายงานของ สนัติภาพ แสงออมสิน (2555) พบว่าหลงัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรมีระดับความรอบรู้เฉล่ียรวมเพิ่มขึน้ คือ มีความรอบรู้ดี ร้อยละ 94.16 และมีความ
เข้าใจดี ร้อยละ 95.0  และน าเอาความรอบรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปปฏิบตัิสามารถผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ร้อยละ 90  ประกอบกับรายงานของ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร และคณะ (2563) 
พบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคณุภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชนบนพืน้ที่สูง โดยน าเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และ
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคุณภาพ จากการจดัเก็บองค์ความรู้และการให้ความรู้แก่ชาวชมุชน ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการปลกูข้าวเป็นเมล็ดพนัธุ์ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ที่เกษตรกรได้รับค่อนข้างสงูขึน้ ระดบัประสิทธิภาพ
การผลิตก็อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นเดียวกัน ซึ่งสัมพันธ์กับ ประไพศรี จตุเทน (2551) และ วิยะดา สุทธิศักดิ์ (2560) ท่ี
พบว่าความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดท าแปลงที่ได้รับหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวผ่านมาตรฐานเพิ่มขึน้ ส่วนประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวนครัง้ที่เข้า
ฝึกอบรม ประกอบกบัทศันคติที่มีประโยชน์ต่อนวตักรรมและเทคโนโลยี (กิตติชาติ ชาติยานนท์, 2550) เป็นปัจจยัที่
มีอิทธิพลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวให้ได้มาตรฐานของเกษตรกรเช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่าก่อนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีตัวอย่างข้าวเปลือกที่เหมาะสมในการน าไปเป็นเมล็ดพันธุ์ตัง้ต้นเพื่อปลูกในแปลงนาผ่านมาตรฐาน
คณุภาพเมล็ดพนัธุ์เพียงร้อยละ 17.7 เนื่องจากไม่ได้ใช้เมล็ดพนัธุ์ดีในการปลกูโดย สรุพล จตุพร และคณะ (2549) 
รายงานว่าการใช้เมล็ดพนัธุ์ข้าวคุณภาพดีตามด้วยการใช้สารก าจดัวชัพืชร่วมกับการจดัการน า้ตามด้วยตรวจตดั
ข้าวแดงตามระยะเวลา สามารถลดปริมาณต้นข้าวแดงที่ถูกตรวจตัดทุกช่วงระยะและมีระดับความรุนแรงลดลง 
97.48-99.54 % จากการศึกษาก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรมีเมล็ดพันธ์ุบริสุทธ์ิต ่ากว่ามาตรฐาน 
ส่ิงเจือปน เมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม ข้าวแดงปนใน 500 กรัม และข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวปนใน 500 กรัม เกิน
มาตรฐาน หากน าไปเทียบกบัมาตรฐานเมล็ดพนัธุ์ข้าวของกรมการข้าวชัน้พนัธุ์จ าหน่ายยอมให้มีเมล็ดพนัธ์ุบริสทุธ์ิ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ส่ิงเจือปนไม่เกินร้อยละ 2  เมล็ดพนัธุ์อื่นปนใน 100 กรัม ไม่เกิน 3 เมล็ด ข้าวแดงปนใน 
500 กรัม ไม่เกิน 5 เมล็ด ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวปนใน 500 กรัม ไม่เกิน 15 เมล็ด ความงอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และความชืน้ไม่เกินร้อยละ 14 (กรมการข้าว, 2560) เมื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเกษตรกรมีเมล็ดพนัธุ์ข้าว
ผ่านมาตรฐานร้อยละ 64.7 ส่วนที่ไม่ผ่านมีสาเหตุมาจากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม เช่น ไม่มีการตดัข้าวปน มีการใช้รถเก่ียวนวดข้าวโดยไม่ท าความสะอาด และเกษตรกรมีประสบการณ์ใน
การตัดข้าวปนน้อย จากผลวิเคราะห์มีเมล็ดพันธุ์อื่นปนใน 100 กรัม ข้าวแดงปนใน 500 กรัม และข้าวเจ้า/ข้าว
เหนียวปนใน 500 กรัม เกินมาตรฐาน สอดคล้องกับรายงานของ พัดชา เศรษฐากา (2563) พบว่าการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปล่ียนความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวเหนียวอินทรีย์ ส่งผลให้เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพนัธุ์ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวผ่านมาตรฐานอินทรีย์ในระยะปรับเปล่ียน ปีที่ 2 และผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ จ านวน 14 
ราย จาก 20 ราย ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องจากมีข้าวเหนียวปนเกินมาตรฐานก าหนด เกิดจากสมาชิกมีพืน้ท่ีแปลง
เมล็ดพนัธุ์ข้าวเหนียวติดกับแปลงข้าวเจ้า ไม่ได้เก่ียวข้าวบริเวณขอบแปลงออก มีการใช้เคร่ืองเก่ียวนวดข้าว และ
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ไม่ได้ตดัพนัธุ์ปน สมัพนัธ์กับอ าพล ใต้เงาสน (2561) ที่รายงานว่าการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวคณุภาพดีโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วม เกษตรกรมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีผลการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของ
เกษตรกรผ่าน 8 ราย ไม่ผ่าน 2 ราย เน่ืองจากมีความบริสทุธ์ิน้อยและมีเมล็ดพนัธ์ุอ่ืนปน สาเหตมุาจากความถ่ีของ
การตรวจตัดข้าวปน การก าจัดวัชพืชและการเก็บเก่ียวโดยใช้รถเก่ียวที่ไม่มีการควบคุม เกษตรกรที่ไม่ผ่านควร
ด าเนินการตามค าแนะน าและต้องมีการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อการพฒันาคณุภาพการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 

 

สรุปผลและเสนอแนะ  

สรุปผล 
 1. การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท าให้ เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในการ
ปฏิบตัิจริงจากบคุคลอื่นซึง่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานของตนเอง 
โดยสงัเกตได้จากความพึงพอใจโดยรวมหลงัจากศกึษาดงูานอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 2. หลังจากเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวด้วยวิธีฝึกอบรมท าให้
เกษตรกรมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากยิ่งขึน้ โดยพบว่ามีระดับคะแนนที่เพิ่มขึน้
หลงัจากได้รับการฝึกอบรมทีร่ะดบัคะแนนเฉล่ีย 21.6 คะแนน  
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ และ
สามารถปฏิบัติงานในแปลงตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวมีคณุภาพดีเพิ่มขึน้ โดยหลงัการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเมล็ดพนัธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานเพิ่มขึน้ร้อยละ 64.7 
เสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาเกษตรกรเร่ิมต้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปีแรก อาจยังมีการรับรู้ไม่ลึกซึง้ ยังมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์น้อย ซึ่งสามารถหาความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพืน้ท่ี 
 2. จากการศกึษาเกษตรกรฝึกปฏิบตัิการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวในแปลงของตนเองเพียงคนละ 1 แปลง จึง
ท าให้มีโอกาสดแูลและจดัการในแปลงได้อย่างทัว่ถึงและส่งผลให้เมล็ดพนัธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานมากขึน้ แต่หากมี
การเพิ่มพืน้ท่ีการผลิตเกษตรกรต้องจดัการแปลงนาให้สะอาดเพื่อลดข้าวเรือ้และข้าวปนในแปลงให้ได้มากที่สดุ 
เช่น มีการล่อให้ข้าวเรือ้งอกและไถกลบหลายรอบ และต้องก าจัดข้าวปนออกจากแปลงนาในทุกระยะการ
เจริญเติบโตของข้าว รวมทัง้ท าความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งาน เช่น รถไถ รถเก่ียวนวด 
อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรไม่ได้ผลิตเมล็ดพนัธุ์เพื่อการค้าจึงไม่จ าเป็นต้องท าในพืน้ท่ีปริมาณมาก 
 3. ในขณะด าเนินการศึกษาเกิดภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนานส่งผลกระทบท าให้เกษตรกรท านาได้ล่าช้า 
และเกิดโรคระบาด ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ควรแนะน าหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ในเร่ืองของผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและการปรับตวัเพื่อการพฒันาการปลกูข้าวให้เกษตรกร 
 4. การศกึษาในพืน้ท่ีหากจะให้เกดิประสิทธิภาพสงูสดุควรมีการบรูณาการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อร่วมกนัพฒันาเกษตรกร 
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 5. เมื่อเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หากเกษตรกรได้รับความรู้แต่ไม่น าไปปฏิบัติจะท าให้
เกิดผลในทางตรงกนัข้ามได้เช่นเดียวกนั  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคณุกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง และศนูย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวสกลนครที่ให้ความอนเุคราะห์
สถานที่ในการศึกษาดูงาน ขอขอบคุณศูนย์วิจยัข้าวสกลนครที่ให้การสนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์ข้าวในการน าไปปลูก
เพื่อจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ขอขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนาที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับ
ผู้วิจัย และสุดท้ายขอขอบคุณเกษตรกรบ้านบาก และผู้น าชุมชน ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลองนี ้
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของน า้มนักานพลแูละความหนาแน่นของการ
บรรจตุ่ออตัราการรอดตายของปลานิลแดง ขนาด 30.03±1.05 กรัม และเปอร์เซ็นต์การร่ัวซมึของถงุบรรจปุลานลิ
แดง เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 4x4 แฟคทอเรียล ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม  (4x4 
factorial in completely randomized design) ทดลอง 2 ปัจจยัร่วมกนัที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง ปัจจยัที่ 1 (A) คือ
ความเข้มข้นของน า้มนักานพล ู4 ระดบั ที่ 10 (ชุดควบคุม), 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปัจจยัที่ 2 (B) คือ
ความหนาแน่นของปลานิลแดง 4 ระดบั ที่ 2, 3, 4  และ 6 ตวัต่อลิตร ผลการวิจยั พบว่า การใช้น า้มนักานพลทูี่ 
20 และ 25  มิลลิกรัมต่อลิตร  อตัราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม การใช้น า้มนักานพลทูี่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตัราการรอดตาย
เฉล่ียสงูที่สดุ ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2 และ 3 ตวัต่อลิตร อตัราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดงมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับความหนาแน่นในการบรรจุที่ 6 ตัวต่อลิตร  ความ
หนาแน่นในการบรรจุที่ 2 และ 3 ตวัต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตัราการรอดตายเฉล่ียสงูที่สดุ เมื่อวิเคราะห์อิทธิพล
ร่วมของทัง้ 2 ปัจจัย พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) การใช้น า้มันกานพลูที่ 25 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับความหนาแน่นในการบรรจปุลานิลแดง 2, 3, 4 และ 6 ตวัต่อลิตร ไม่พบเปอร์เซ็นต์การ
ร่ัวซึมของถุงบรรจุปลานิลแดง ส าหรับค่าคุณภาพน า้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความ
เข้มข้นของน า้มนักานพลแูละความหนาแน่นของการบรรจมุีผลต่ออตัราการรอดตายของปลานิลแดง 
 
ค าส าคัญ: ปลานิลแดง; น า้มนักานพล;ู ความหนาแน่นในการบรรจ;ุ อตัราการรอดตาย  
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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 
 
 

บทน า 
 ปลานิลสีแดง เป็นชื่อที่ได้รับการพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามมกุฏราชกุมารี 
เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2527แต่นิยมเรียกกนัว่า “ปลานิลแดง” ซึ่งกรมประมงได้ส่งปลานิลสีแดงไปตรวจสอบพนัธุ์ 
ณ มหาวิทยาลัยสเตอร์ริง ประเทศสหราชอาณาจกัร และมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยการ
วิเคราะห์อลัโลไซม์ที่ควบคมุยีนบางชนิด พบว่ามีความถ่ีปลานิล 78 เปอร์เซ็นต์ และปลาหมอเทศ 22 เปอร์เซ็นต์ 
(มานพ ตัง้ตรงไพโรจน์, สภุทัรา อุไรวรรณ์ และพรรณศรี จริโมภาส, 2530, น. 20) ปลานิลแดงที่มีการเพาะเลีย้ง
ในประเทศไทยมีความหลากหลายของสายพนัธุ์ กรมประมง โดยกองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์  “ปทุมธานี 1” เป็นพันธุ์ปลานิลแดงที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ส าเร็จในปี 2552 โดย
วิธีการคดัเลือกแบบดลูกัษณะตวัเองที่มีการประเมนิจากค่าการผสมพนัธุ์ของน า้หนกั ในความเค็ม 25-30 ส่วนใน
พนั เพื่อให้มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสงู และสามารถเลีย้งได้ในน า้เค็มระดบั 25-30 ส่วนในพนั (นวลมณี 
พงศ์ธนา, นนท์ปวิธ ออกแดง,มัลลิกา ทองสง่า และประจกัษ์ บัวเนียม, 2552, น. 412-420)  ปลานิลแดง เป็น
ปลาที่มีความส าคญัทางเศรษฐกจิ และมีการเพาะเลีย้งกนัอย่างแพร่หลายทัว่ประเทศ (นวลมณี พงศ์ธนา, 2553, 
น. 47) ปัจจบุนัเกษตรกรมีการเลีย้งปลานิลแดงโดยใช้รูปแบบการเลีย้งในกระชงั ส าหรับการขนส่งลกูปลานิลแดง
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นัน้ มีหลายวิธี เช่น การบรรจุลกูปลาลงในถุงพลาสติกและมีการเติมออกซิเจนลงไปโดยการมดัปากถุงให้แน่น 
และการบรรจุในถังพลาสติกขนาดใหญ่โดยมีการให้ออกซิเจนระหว่างการขนส่ง ในการขนส่งลูกปลานิลแดง
ขนาด 10-30 กรัม ไม่นิยมใช้ถุงพลาสติกในการขนส่ง เนื่องจากครีบของปลานิลแดงขณะมีการเคล่ือนไหว หรือ
การตื่นตกใจจะท าให้ถงุพลาสติกเกดิการร่ัวซมึ ปลานิลแดงอาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึง่การขนส่ง
ลกูปลานิลแดงขนาดดงักล่าว นิยมใช้ถงัไฟเบอร์ทรงส่ีเหล่ียมโดยมีการเติมอากาศและลดอณุหภมูิ แต่เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุลูกปลานิลแดงขนาด 30 กรัมโดยใช้ความเข้มข้นน า้มัน
กานพลูในการสลบ เพื่อการเคล่ือนไหว อาการตื่นตกใจ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง และลดความเส่ียงจากการร่ัวซมึของถงุที่บรรจซุึง่อาจส่งผลต่ออตัราการรอดตายของปลานิลแดงได้ การใช้
น า้มนักานพล ู(Clove oil) เป็นยาสลบในสตัว์น า้ ในต่างประเทศได้รับความนิยมโดยใช้เป็นยาสลบปลากันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นสารสกดัจากพืช มีราคาถกู ปลอดภยัต่อปลาและมนษุย์ (วชัริยา ภรีูวิโรจน์กลุ, 2556, น. 
655) ส าหรับในประเทศไทย  อุทร เจริญเดช , นนทวิทย์ อารีย์ชน , ประพันธ์ศักดิ์  ศีรษะภูมิ และดวงดาว 
ฉันทศาสตร์ (2552, น. 9-18) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของสารยูจีนอลจากน า้มันกานพลูในการทดสอบ
ความเป็นพิษเฉียบพลนั พบว่า ความเป็นพิษเฉียบพลนัของสารยจูีนอลในน า้มนักานพลทูี่ท าให้ลกูปลานิลตาย 
50% ที่  24 ชั่วโมง (24-hr LC50) คือที่ระดับความเข้มข้น 16.95 มิลลิกรัมต่อลิตร และในการทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยให้ปลานิลสัมผัสกับน า้มันกานพลูที่ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ลูกปลานิลเข้าสู่
ระยะ sedation ของการสลบ ที่ระดบัความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ลกูปลาจะเข้าสู่ระยะที่ 5 ของการสลบ 
(loss of reflex reactivity) ภูริภัทร วงษ์แก้ว และทัศนีย์ นลวชัย (2558, น. 208-214) ศึกษาระดบัความเข้มข้น
ของน า้มนักานพลเูพื่อใช้ในการสลบปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ขนาด 2 นิว้  พบว่า ระดบัความเข้มข้นสงูสดุ
ของน า้มนั กานพลทูี่ท าให้ปลายี่สกเทศรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ คือ 52 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นต ่าสดุของ
น า้มนักานพลทูี่ท าให้ปลายี่สกเทศเกิดการสลบคือ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลา 90 นาที เจนนชุ ว่องธวชัชยั, 
พรชยั โรจน์สิทธิศกัดิ์, นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์ และณัฐพล จงอรุณงามแสง (2549, น. 1-80) ศึกษาการพฒันา
สตูรต ารับสารละลายน า้มนักานพลเูป็นยาสลบในสตัว์น า้ พบว่า ความเข้มข้นของน า้มนักานพลทูี่ 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมสามารถเหนี่ยวน าให้ปลานิลสลบและฟืน้ภายใน 2 นาที ความเข้มข้นของ
สารละลายน า้มนักานพลูที่ 300, 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถลดการเคล่ือนไหวของปลาเก๋าอย่าง
รวดเร็วท าให้จับบังคับและชั่งน า้หนัก ความเข้มข้น 400-500 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสม
สามารถเหน่ียวน าให้ปลาเก๋าลดความเคลื่อนไหวจนกระทัง่สลบภายในระยะเวลา 300 วินาที และฟืน้ในเวลาไม่
เกิน 60-250 วินาที วิจิตรา ตุ้งซี่ และณฐัพล ราชภิูมนต์ (2561, น. 1-7) ศกึษาประสิทธิภาพของน า้มนักานพลใูน
การสลบปลานิลขนาด 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร พบว่าสารละลายน า้มนักานพลสูามารถท าให้ปลานิลสลบ
ได้ โดยปลานิลขนาดใหญ่จะต้องใช้ระดบัความเข้มข้นของน า้มนักานพลสูงูกว่าปลาขนาดเล็ก แต่ขณะเดียวกัน
การใช้น า้มันกานพลูในระดับความเข้มข้นสูงจะใช้เวลาน้อยในการชักน าให้สลบและสามารถสลบได้เป็น
เวลานาน ระดบัความเข้มข้นไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ส่งผลต่ออตัราการตายและสขุภาพของปลานิล ปลา
นิลขนาด 5 และ 10 เซนติเมตร ควรใช้น า้มันกานพลูความเข้มข้น 40-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลานิลขนาด 15 
และ 20 เซนติเมตร ควรใช้น า้มนักานพลคูวามเข้มข้น 60-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเหมาะสมกับการชัง่น า้หนัก 
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การติดเคร่ืองหมาย การเก็บเลือดหรือการตรวจโรค แต่หากใช้เพื่อการขนส่งต้องมีการทดสอบหาระดับความ
เข้มข้นที่เหมาะสมต่อไป จากการศกึษาที่ผ่านมาดงักล่าวข้างต้นระดบัความเข้มข้นที่ใช้ขึน้อยู่กับชนิดและขนาด
ของปลา อย่างไรก็ตาม การใช้ยาสลบเพื่อช่วยในการขนส่งพนัธุ์สตัว์น า้โดยเฉพาะลกูปลาที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ และลกูปลาที่มีขนาดใหญ่นัน้ ควรมีความระมดัระวงั และควรมีการทดสอบหาระดบัความเข้มข้นของ
น า้มนักานพลทูี่เหมาะสมกับชนิด ขนาดของปลา และความหนาแน่นในการบรรจุที่เหมาะสม งานวิจยัครัง้นีไ้ด้
เห็นความส าคญัของการขนส่งปลานิลแดงขนาด 30 กรัมซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมส าหรับการเลีย้งปลาในกระชงั
ของเกษตรกร โดยได้ท าการทดลองในถุงพลาสติกทัง้นีเ้พื่อการศึกษาความเข้มข้นของน า้มนักานพล ูและความ
หนาแน่นในการบรรจุที่ เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายของปลานิลแดง ที่ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตลอดจน
การศึกษาเปอร์เซ็นต์การร่ัวซึมของถุงบรรจุปลานิลแดงจากการใช้ความเข้มข้นของน า้มันกานพลู และความ
หนาแน่นในการบรรจุที่แตกต่างกัน  ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการการขนส่งปลาให้แก่ฟาร์ม
เกษตรกรต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง จัดการทดลองแบบ 4x4 แฟคทอเรียล ในแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในกลุ่ม (CRD: Completely Randomized Design) ท าการทดลองในพืน้ที่โล่งโดยใช้ตาข่ายสีด าส าหรับ
พลางแสง ใช้ปัจจยัทดลอง 2 ปัจจยั คือ 
 ปัจจยัที่ 1 (A) คือ ความเข้มข้นของน า้มนักานพล ูมี 4 ระดบั ได้แก่ 
   A1 คือ ความเข้มข้นของน า้มนักานพลทูี่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชดุควบคมุ) 
   A2 คือ ความเข้มข้นของน า้มนักานพลทูี่ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   A3 คือ ความเข้มข้นของน า้มนักานพลทูี่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   A4 คือ ความเข้มข้นของน า้มนักานพลทูี่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 ปัจจยัที่ 2 (B) คือ ความหนาแน่นของปลานิลแดง มี 4 ระดบั ได้แก่ 
   B1 คือ ความหนาแน่นที่ 2 ตวัต่อลิตร  
   B2 คือ ความหนาแน่นที่ 3 ตวัต่อลิตร  
   B3 คือ ความหนาแน่นที่ 4 ตวัต่อลิตร 
   B4 คือ ความหนาแน่นที่ 6 ตวัต่อลิตร 
  
 ท าการทดลอง 2 ปัจจยัร่วมกนั โดยมีทรีตเมนต์ผสม (treatment combination) ทัง้หมด 16 ทรีตเมนต์ผสม แต่
ละทรีตเมนต์ผสม มีจ านวน 2 ซ า้ (replication) ท าการทดลองที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง  
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1. การเตรียมการวิจัย 
 1.1 การเตรียมน า้มนักานพล ู
 น าน า้มนักานพล ู(Clove Oil) บริสทุธ์ิมาผสมกบั Ethyl Alcohol 95% เพื่อให้ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยผสมในอตัราส่วน น า้มนักานพล ู1 ส่วน ต่อ Ethyl Alcohol 9 ส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วบรรจเุก็บ
ไว้ในขวดแก้วสีชาหรือขวดทึบแสง จะได้น า้มันกานพลูส าหรับใช้ในการสลบปลา (stock solution) ที่มีความ
เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
 1.2 การเตรียมสตัว์ทดลอง 
 น าลูกปลานิลแดงขนาด 2-3 เซนติเมตร มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก     
1 เมตร ให้อาหารชนิดเม็ดส าเร็จรูป จ านวน 2 มือ้ต่อวนั อนุบาลลกูปลานิลแดงประมาณ 60 วนั (เดือนกรกฎาคม-
เดือนกันยายน 2563) จากนัน้ท าการคดัขนาดลกูปลานิลแดงให้มีขนาดน า้หนกัเฉล่ียประมาณ 30 กรัมต่อตวั โดยนบั
จ านวนปลานิลแดงเพื่อใช้ส าหรับการทดลอง จ านวน 120 ตวั และน าไปพกัในถงัพลาสติกขนาดบรรจ ุ500 ลิตร  
 1.3 การเตรียมถงุและการเตรียมน า้ก่อนการบรรจใุส่ถงุ 
 น าถงุพลาสติกขนาด 18 นิว้ x 28 นิว้ จ านวน 2 ใบมาซ้อนกนัก่อนการบรรจนุ า้ใส่ถงุเตรียมน า้ใส่ถงุ ถงุละ 4 ลิตร โดยใส่
น า้มนักานพลตูามระดบัความเข้มข้นที่ 10, 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 1.4 ขัน้ตอนการบรรจลุกูปลานิล 
 นับจ านวนลูกปลานิลใส่ถุงตามความหนาแน่นที่วางแผนการทดลอง โดยเติมอากาศ 2 ส่วนใน 3 ส่วน 
และมดัปากถงุพลาสติกด้วยยางให้แน่น 
 
2. ขัน้ตอนการทดลอง 
 หลงัจากบรรจปุลานิลแดงใส่ถงุ ท าการทดลองที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง โดยเร่ิมต้นทดลองทีเ่วลา 6.00 น. 
และสิน้สดุการทดลองที่เวลา 18.00 น. เมื่อสิน้สดุการทดลอง น าถงุที่บรรจปุลานิลแดงไปลอยน า้ในถงัพลาสติกขนาด
บรรจุ 50 ลิตรซึ่งมีการเติมน า้ 40 ลิตร ประมาณ 5 นาที เพื่อให้อุณหภูมิน า้ในถุงและอุณหภูมิน า้ในถังใกล้เคียงกัน 
จากนัน้เปิดปากถงุและเก็บตวัอย่างน า้ในถงุส าหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ ท าการนบัจ านวนปลานิลแดงที่ตายและ
บนัทึกข้อมลู ส่วนจ านวนปลานิลแดงที่รอดตายของแต่ละถงุท าการนบัลงในถงัพลาสติกและเติมอากาศเพื่อให้ปลาได้มี
การพกัฟืน้และท าการจดบนัทึกข้อมลู  
 
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  เมื่อสิน้สดุการทดลอง ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูการทดลอง ดงันี ้
 3.1 บันทึกจ านวนปลาที่รอดตาย เพื่อค านวณอัตราการรอดตาย (Survival rate : SR%) ตามวิธีของ (วิมล 
จนัทรโรทยั, 2536, น. 323-328) โดยใช้สตูร  
 

อตัราการรอดตาย = จ านวนปลาเมื่อสิน้สดุการทดลอง (ตวั) X 100 
 จ านวนปลาเมื่อเร่ิมต้นการทดลอง(ตวั)  
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 3.2 บนัทึกจ านวนถุงที่บรรจุลกูปลานิลแดงที่มีการร่ัวซึม เพื่อค านวณเปอร์เซ็นต์การร่ัวซมึของถุงบรรจุ
ลกูปลานิลแดง โดยค านวณจาก 
 

เปอร์เซ็นตก์ารร่ัวซมึของถงุบรรจลุกูปลานิลแดง = จ านวนถงุที่มกีารร่ัวซมึ X 100 
 จ านวนทัง้หมด  

  
 3.3 การตรวจสอบคณุภาพน า้และบนัทึกข้อมลูดงันี ้
   1. อณุหภมูิของน า้ (temperature) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (0C) 
   2.  ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ (dissolved oxygen) โดยใช้ DO Test Kit มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร 
   3. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) โดยใช้ pH Test Kit 
   4.  แอมโมเนีย (ammonia) โดยใช้ Ammonia Test Kit มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร  
   5. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยใช้ Nitrite test kit มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของอตัราการรอดตายเฉล่ียของลกู
ปลานิลแดง ที่มีการใช้ระดับความเข้มข้นของน า้มันกานพลูและความหนาแน่นท่ีต่างกัน และ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของอตัราการรอดตายเฉล่ียของลกูปลานิลแดง ที่มีการใช้ระดบัความเข้มข้นของน า้มนักานพลรู่วมกับความ
หนาแน่นที่ต่างกันโดยใช้วิธี Tukey HSD Multiple comparisons ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 ผลของความเข้มข้นของน า้มนักานพลแูละความหนาแน่นของการบรรจุต่ออตัราการรอดตายของปลานิล
แดง ที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง มีผลการศกึษาตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดงันี ้
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ตารางที่ 1 อตัราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดง ที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

A 
 B SR1  

(%) 
A x B 

2 3 4 6 

12 

10 75.00±0.00 75.00±0.00 75.00±0.00 29.17±5.89 63.54±21.33b 

ns 
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 

25 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00 100.00±0.00a 

SR2 (%) 93.75±11.57x 93.75±11.57x 90.63±11.08xy 69.79±40.08y  
P-value 

A 
0.03   

P-value 
B  

0.02   

P-value 
AxB 
(AxB) 

0.37 
P-value (A) 
P-value (A) 
P-value (A) 

  

หมายเหตุ  A คือ ระดบัความเข้มข้นน า้มนักานพล ูและ B คือระดบัความหนาแน่นลกูปลานิลแดง 
       A x B คือ อิทธิพลร่วมของระดบัความเข้มข้นน า้มนักานพล ูและระดบัความหนาแน่นลกูปลานิลแดง 
     SR1 คือ อตัราการรอดตายเฉล่ียที่ระดบัความเข้มข้น (A) 
      SR2 คือ อตัราการรอดตายเฉล่ียที่ระดบัความหนาแน่น (B) 
         a,bค่าเฉล่ียในแนวตัง้ยกก าลงัด้วยอกัษรภาษาองักฤษต่างกนัแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05)  
    x,yค่าเฉล่ียในแนวนอนยกก าลงัด้วยอกัษรภาษาองักฤษต่างกนัแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05)  
      ns หมายถึง มีความแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

ตารางที่ 2: เปอร์เซ็นต์การร่ัวซมึของถงุบรรจปุลานิลแดง ที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง 

A 
 B 

เปอร์เซน็ตก์ารร่ัวซมึเฉล่ีย (%) 
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 

เปอร์เซน็ตก์ารร่ัวซมึเฉล่ีย (%) 25.0 25.0 50.0 50.0  

    หมายเหตุ    A คือ ระดบัความเข้มข้นน า้มนักานพล ู
      B คือ ระดบัความหนาแน่นลกูปลานิลแดง 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าการใช้น า้มนักานพลูที่ 10, 15, 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการการรอด
ตายเฉล่ียของปลานิลแดงเท่ากับ 63.54±21.33,  86.98±32.08, 97.40±4.95 และ 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดบั  การใช้น า้มนักานพลทูี่ 10, 15, 20 และ 25  มิลลิกรัมต่อลิตร  อตัราการรอดตายเฉล่ียของปลานิล
แดงมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) การใช้น า้มนักานพลทูี่ 15, 20 และ 25  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร อัตราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต  (P>0.05) การใช้
น า้มนักานพลทูี่ 20 และ 25  มิลลิกรัมต่อลิตร  อตัราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกบัการใช้น า้มนักานพลทูี่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยการใช้น า้มนักานพลทูี่ 
25 มิลลิกรัมต่อลิตรอตัราการรอดเฉล่ียของปลานิลแดงสงูที่สดุ ความหนาแน่นในการบรรจทุี่ 2, 3, 4 และ 6 ตวั
ต่อลิตร อตัราการการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดงเท่ากับ  93.75±11.57, 93.75±11.57, 90.63±11.08 และ  
69.79±40.08 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  ความหนาแน่นในการบรรจทุี่ 2, 3 , 4 และ 6 ตวัต่อลิตร  อตัราการรอดตาย
เฉล่ียของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2, 3 
และ 4 ตัวต่อลิตร  อัตราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดงมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>
0.05)  ความหนาแน่นในการบรรจทุี่ 2 และ 3 ตวัต่อลิตร อตัราการรอดตายเฉล่ียของปลานิลแดงมีความแตกตา่ง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกบัความหนาแน่นในการบรรจทุี่ 6 ตวัต่อลิตร  โดยความหนาแน่น
ในการบรรจทุี่ 2 และ 3 ตวัต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตัราการรอดตายเฉล่ียสงูที่สดุ  เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของทัง้ 
2 ปัจจัย พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการใช้
ความหนาแน่นในการบรรจทุี่ 2, 3, 4 และ 6 ตวัต่อลิตร ร่วมกับการใช้ความเข้มข้นน า้มนักานพลทูี่ 25 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อตัราการรอดตายของปลานิลแดงสงูที่สดุ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การร่ัวซึมของถุง
บรรจุปลานิล ตามตารางที่ 2 พบว่าที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง การใช้ความเข้มข้นน า้มนักานพลทูี่ 10 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรร่วมกบัความหนาแน่นในการบรรจุที่ 2, 3, 4 และ 6 ตวัต่อลิตร พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การร่ัวซมึของถงุบรรจุปลา
นิลแดง 100 เปอร์เซ็นต์ การใช้ความเข้มข้นน า้มนักานพลทูี่ 15 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับความหนาแน่น
ในการบรรจปุลานิลแดง 4 และ 6 ตวัต่อลิตร พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การร่ัวซมึของถงุบรรจปุลานิลแดง 50 เปอร์เซ็นต์  
การใช้ความเข้มข้นน า้มนักานพลทูี่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับความหนาแน่นในการบรรจปุลานิลแดง 2, 3, 4 
และ 6 ตวัต่อลิตร ไม่พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การร่ัวซมึของถุงบรรจปุลานิลแดง เช่นเดียวกบัการใช้ความเข้มข้นน า้มนั
กานพลทูี่ 15 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบัความหนาแน่นในการบรรจุปลานิลแดง 2 และ 3 ตวัต่อลิตร ดงันัน้
การใช้น า้มนัการพลรู่วมกับความหนาแน่นในการบรรจุมีผลต่ออตัราการรอดตายของปลานิลแดง และสามารถ
ลดความเส่ียงจากการร่ัวซึมของถุงที่มีการบรรจุปลานิลซึ่งอาจส่งผลต่ออตัราการรอดตายของปลานิลแดงจาก
การขาดออกซิเจนได้ ส าหรับคณุภาพแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  คณุภาพน า้เมื่อสิน้สดุการทดลองที่ระยะเวลา 12 ชัว่โมง 

หมายเหตุ     A1 คือ ระดบัความเข้มข้นน า้มนักานพล ู10  มิลลิกรัมต่อลิตร  
                   A2 คือ ระดบัความเข้มข้นน า้มนักานพล ู15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   A3 คือ ระดบัความเข้มข้นน า้มนักานพล ู20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   A4 คือ ระดบัความเข้มข้นน า้มนักานพล ู25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  B1 คือระดบัความหนาแน่นลกูปลานิลแดง 2 ตวัต่อลิตร 
  B2 คือระดบัความหนาแน่นลกูปลานิลแดง 3 ตวัต่อลิตร 
  B3 คือระดบัความหนาแน่นลกูปลานิลแดง 4 ตวัต่อลิตร 
  B4 คือระดบัความหนาแน่นลกูปลานิลแดง 6 ตวัต่อลิตร 
 
 จากตารางที่ 3 เมื่อสิน้สุดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิของน า้อยู่ในช่วง 26.0 -27.0 องศาเซลเซียส 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้อยู่ในช่วง 3.2-4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.6-7.9 
ค่าแอมโมเนียรวมอยู่ที่ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ค่าไนไตรท์อยู่ที่ 0.0-0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ค่าคณุสมบตัิของ

AxB 
คณุภาพน า้ 

อณุหภมูิ  
(องศาเซลเซยีส) 

DO 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

pH NH4 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

NO2 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

A1B1 26.0 3.2 7.6 0.3 0.0 
A1B2 26.0 3.2 7.8 0.3 0.0 
A1B3 26.0 3.2 7.8 0.3 0.1 
A1B4 26.0 3.5 7.9 0.3 0.1 
A2B1 26.0 4.0 7.6 0.3 0.0 
A2B2 26.5 4.1 7.8 0.3 0.0 
A2B3 26.0 3.5 7.8 0.3 0.1 
A2B4 26.0 3.5 7.8 0.3 0.1 
A3B1 26.0 4.2 7.6 0.3 0.0 
A3B2 26.5 4.2 7.8 0.3 0.1 
A3B3 26.0 3.5 7.8 0.3 0.1 
A3B4 26.0 3.5 7.9 0.3 0.1 
A4B1 26.5 4.6 7.6 0.3 0.0 
A4B2 26.0 4.5 7.8 0.3 0.0 
A4B3 26.5 4.2 7.8 0.3 0.1 
A4B4 27.0 4.2 7.9 0.3 0.1 
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น า้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  (Lawson, 1995, p. 355; นิคม ละอองศิริวงศ์, คมน์ ศิลปาจารณ์ และลักขณา 
ละอองศิริวงศ์, 2554, น. 441-445; ชลอ ลิม้สุวรรณ  และพรเลิศ จันทร์รัชชกูล, 2547,น. 206; Boyd and 
Tucker, 1998, p. 700; ไมตรี ดวงสวสัดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ, 2528, น. 115) 

 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการวิจยัผลของความเข้มข้นของน า้มนักานพลแูละความหนาแน่นของการบรรจุต่ออตัราการรอด
ตายของปลานิลแดง โดยสามารถสรุปผลและข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. การใช้ความเข้มข้นน า้มนักานพลแูละความหนาแน่นในการบรรจมุีผลต่ออตัราการรอดตายของปลา
นิลแดง 
 2. การใช้น า้มนักานพลคูวามเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบัความหนาแน่นในการบรรจุปลานิลแดงที่ 
2, 3, 4 และ 6 ตวัต่อลิตร ปลานิลแดงมีอตัราการรอดตายสงู ซึง่มีความเหมาะสม สามารถลดการเคล่ือนไหว ลดอาการ
ตื่นตกใจ และลดความเส่ียงจากการร่ัวซมึของถงุบรรจปุลานิลแดง  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาระดบัความเข้มข้นของน า้มนักานพลูที่สงูขึน้ ร่วมกับความหนาแน่นในการบรรจุที่
สงูขึน้ 
 2. ควรมีการศกึษาการขนส่งปลานิลแดงขนาดที่ใหญ่ขึน้ส าหรับเป็นพ่อแม่พนัธุ์ โดยการใช้ระดบัความ
เข้มข้นน า้มนักานพล ูและความหนาแน่นการบรรจแุละระยะเวลาในการขนส่ง 
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บทคดัย่อ    

 มะม่วงน า้ดอกไม้สีทองมีการปลกูและผลผลิตเป็นจ านวนมากในประเทศไทย แต่ยงัประสบปัญหาด้าน
การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตและมีการใช้สารเคมีซึ่งมีสารตกค้าง โดยงานวิจยันีมุ้่งศึกษาไคโตซานซึ่งเป็น
สารอินทรีย์เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมะม่วงน า้ดอกไม้สีทองหลงัการเก็บเก่ียว โดยชุบผล
มะม่วงแก่ระยะ 105 วันหลังดอกบาน ในน า้กลั่น กรดอะซิติก และสารละลายไคโตซาน ความเข้มข้นต่างๆ 
(0.25, 0.50, 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์) เป็นระยะเวลา 11 วนั บนัทึกข้อมลูการเกิดโรค การสญูเสียน า้หนกั ค่าสี L 
a b ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ และทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี hedonic 
scale เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเกบ็รักษา 11 วนัพบว่า ผลมะม่วงที่ชบุด้วยไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5, 0.75 และ 
1 เปอร์เซ็นต์ มีระดบัการเกิดโรค ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ การเปล่ียนแปลงของสี a และ b เปอร์เซ็นต์การ
สญูเสียน า้หนักน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับส่ิงทดลองอื่นๆ นอกจากนีผ้ลการทดสอบทางประสาทสัมผสัพบว่า ผู้
ทดสอบให้คะแนนความชอบคุณลักษณะด้านสี รสชาติ และลกัษณะปรากฏของผลมะม่วงที่ชุบด้วยไคโตซาน 
ความเข้มข้น 0.5, 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับส่ิงทดลองอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า การชุบไคโต
ซาน ความเข้มข้น 0.5, 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการเกิดโรคและช่วยยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง
น า้ดอกไม้สีทองได้นานถึง 11 วนั 
 
ค าส าคัญ :  มะม่วง; ไคโตซาน; การเก็บรักษา; คณุภาพ; เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 
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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 
  

บทน า 
 มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกจิที่มีพืน้ท่ีการผลิตและผลผลิตจ านวนมากและมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึน้ทกุปี 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) และประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงไปจ าหน่ายในต่างประเทศ แต่ต้อง
ประสบปัญหาการเน่าเสียของผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียวในระหวา่งการเก็บรักษา ซึง่โรคหลงัการเก็บเก่ียวที่ส าคญั
ของมะม่วง คือโรคแอนแทรคโนส มีสาเหตมุาจากเชือ้ Coletotrichum gloeosporioides (ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 
และคณะ, 2548) ซึง่การป้องกนัก าจดัโรคนีใ้นปัจจบุนัยงัคงมีการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลท าให้เกิดการตกค้างของ
สารพิษในผลมะม่วง ดงันัน้เพื่อหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคระหว่างการเก็บรักษาผลมะม่วง โดย
การหาวิธีการอื่นที่ช่วยลดการเกิดโรค ชะลอการสกุ และรักษาคณุภาพของผลมะม่วงจึงเป็นส่ิงส าคญั 
  ไคโตซาน เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติที่มีโครงสร้างเหมือนตาข่ายคล้ายฟองน า้ รวมทัง้มีช่องว่างขนาดเล็ก 
ท าให้มีคุณสมบตัิในการดูดซบัและจบัตะกอน เมื่อน าไปเคลือบติดกับชัน้ผิวเปลือกผลไม้ สามารถยบัยัง้การเกิด
แบคทีเรียและเชือ้รา ส่งผลให้พืชป้องกนัตนเองได้ (ดวงใจและคณะ, 2549) มีงานวิจยัหลายฉบบัรายงานผลของ
การใช้ไคโตซานเคลือบผิวพืช เพื่อรักษาคณุภาพภายหลงัการเก็บเก่ียว เช่น พริก (Lacap และทรงศิลป์, 2561), 
มะละกอ (เพียรใจ และคณะ, 2551), สาล่ี (เสาวคนธ์ และดนยั, 2545) และส้ม (กฤติพงษ์ และธนะชยั, 2553) 
เป็นต้น ดงันัน้งานวิจยัในครัง้นี ้จึงมุ่งเน้นที่จะน าไคโตซานมาเคลือบผิวมะม่วงน า้ดอกไม้สีทอง เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาและคณุภาพหลงัการเก็บเก่ียว 
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
1. การเตรียมไคโตซาน 
 เตรียมกรดอะซิติก ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 4 ลิตร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 1 ลิตร 
และน ามาละลายไคโตซาน (มวลโมเลกลุ 6,000 – 8,000 kDa ของบริษัท Sigma-Aldrich) ปริมาณ 2.5 5.0 7.5 
และ 10 กรัม ตามล าดบั เพื่อให้ได้ไคโตซานตามที่ต้องการคือ 0.25 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั 
2. การเตรียมผลมะม่วง 
 คดัเลือกมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้สีทอง ทีเ่ก็บเก่ียวเมื่ออาย ุ105 วนัหลงัดอกบาน จากสหกรณ์การเกษตร 
อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี โดยคดัเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการ ส่งออกเพื่อจ าหน่ายยงัต่างประเทศ  
ขนาดผลโดยเฉล่ีย ประมาณ 360-380 กรัม ต่อผล ปราศจากโรค แมลง และต าหนิ จากนัน้ท าการตัดขัว้ผลให้
เหลือความยาว  5 มิลลิเมตร คว ่าผลให้ส่วนขัว้ลงพืน้ของภาชนะที่รองด้วยฟองน า้ ปล่อยให้ยางไหลจนหมด แล้ว
น าไปล้างท าความสะอาด และผ่ึงให้แห้ง 
3. การเคลือบผิว 
 การทดลองนีว้างแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยมี
การทดลองทัง้สิน้ 6 ส่ิงทดลอง ส่ิงทดลองละ 4 ซ า้ ได้แก่ ส่ิงทดลองที่1 ชุบด้วยน า้กลัน่, ส่ิงทดลองที่ 2 ชุบด้วย
กรดอะซิติก 0.50 เปอร์เซ็นต์ ส่ิงทดลองที่ 3 ชุบด้วยไคโตซาน 0.25 เปอร์เซ็นต์ ส่ิงทดลองที่ 4 ชุบด้วยไคโตซาน 
0.50 เปอร์เซ็นต์ ส่ิงทดลองที่ 5 ชุบด้วยไคโตซาน 0.75 เปอร์เซ็นต์ และส่ิงทดลองที่ 6 ชุบด้วยไคโตซาน 1.00 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งวิธีการชุบคือน าผลมะม่วงทัง้ผลจุ่มในสารละลายที่ก าหนด ระยะเวลา 1 นาที และ
น ามาผ่ึงให้แห้ง จากนัน้น าผลมะม่วงไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ 80±2 
เปอร์เซ็นต์) เป็นเวลา 11 วนั 
4. การตรวจสอบระดับการเกดิโรค 
 ในวนัท่ี 11 หลงัการเก็บรักษา น าผลมะม่วงมาตรวจสอบระดบัการเกิดโรคบนพืน้ท่ีผิวของมะม่วง โดย
ก าหนดระดบัการเกิดโรค 6 ระดบั ดงันี ้ 
 ระดบั 1 = ไม่มีพืน้ท่ีเกิดโรค หรือพืน้ท่ีเกิดโรคเทา่กบั 0% ของพืน้ที่ทัง้หมด  
 ระดบั 2 = มีพืน้ท่ีเกิดโรคเทา่กบั 0-5% ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
 ระดบั 3 = มีพืน้ท่ีเกิดโรคเทา่กบั 5-25% ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
 ระดบั 4 = มีพืน้ท่ีเกิดโรคเทา่กบั 25-50% ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
 ระดบั 5 = มีพืน้ท่ีเกิดโรคเทา่กบั 50-75% ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
 ระดบั 6 = มีพืน้ท่ีเกิดโรคมากกวา่ 75 % ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
5. การวิเคราะห์คุณภาพและสถิติ 
 5.1 บนัทึกผลน า้หนกัสดของวนัที่เร่ิมการทดลอง และวนัสิน้สดุการทดลอง และน ามาหาค่าเปอร์เซ็นต์
การสญูเสียน า้หนกั  
 5.2 บนัทึกค่าสี (L* a* และ b*) ของเปลือกมะม่วงในวนัท่ีเร่ิมการทดลอง และวนัสิน้สดุการทดลอง โดย
เคร่ืองวดัสี Spectrophotometer (Minolta) น าค่าสี(L* a* และ b*) ของเปลือกมะม่วงในวนัท่ีเร่ิมการทดลอง ลบ
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ด้วยค่าสี(L* a* และ b*) ของเปลือกมะม่วงในวันสิน้สุดการทดลอง เพื่อหาค่าการเปล่ียนแปลงของสีเปลือก
มะม่วง (∆L ∆a ∆b) 
 5.3 บันทึกปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) และปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ (TSS) (AOAC., 2000) 
ในวนัสิน้สดุการทดลอง 
 5.4 บนัทึกผลการทดสอบทางประสาทสมัผสั โดยผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 20 คน ให้คะแนน
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผสัในด้านลกัษณะปรากฏ, สี, กล่ิน, รสชาติ, เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม 
โดยวิธี Hedonic Scale (Estrada et al., 2000) ซึง่คะแนนเท่ากบั 9 หมายถึง ชอบมากที่สดุ และคะแนนเท่ากับ 
1 หมายถึงความไม่ชอบมากที่สดุ  
 5.5 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้อมลูทัง้หมด โดยวิธี Duncan’s multiple 
range test (DMRT) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์   
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 จากการทดลองพบว่า ผลมะม่วงที่ชุบไคโตซานความเข้มข้น 0.50, 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ มีระดบัการ
เกิดโรคน้อยกว่าผลมะม่วงที่ชุบน า้กลัน่และกรดอะซิติคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 1 และ 
ภาพที่ 1) อาจเนื่องมาจากไคโตซานเป็นสารเคลือบผิว ซึ่งจะไปปกคลมุทบัหรือทดแทนไขมนัที่เคยมีอยู่ ช่วยปิด
ช่องเปิดต่างๆ ตามธรรมชาติของผลมะม่วง (วรรธนมณฑน์ และคณะ, 2552) ส่งผลให้เชือ้จลิุนทรีย์ซึง่เป็นสาเหตุ
ของโรคพืชภายหลงัการเก็บเก่ียวเข้าท าลายผลมะม่วงที่มีสารเคลือบได้น้อยลง ดงัเช่นรายงานของดนยัและพิมพ์
ใจ (2546) และ พิมพ์ใจและคณะ (2549) พบว่า การเคลือบไคโตซานที่ผิวของสตรอเบอร่ีช่วยลดการเข้าท าลาย
ของโรคพืชได้  
 ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การสญูเสียน า้หนกัพบว่า ผลมะม่วงที่ชุบไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเปอร์เซ็นต์การสญูเสียน า้หนกั เท่ากับ 9.76 9.59 และ 9.51 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ซึ่งน้อยกว่า
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับส่ิงทดลองอื่นๆ นอกจากนีเ้มื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์
การสญูเสียน า้หนกัของผลมะม่วงที่ชบุไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ไม่มีความแตก
กันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) อาจเป็นเพราะการเคลือบผิวด้วยไคโตซานสามารถจ ากัดการแพร่ผ่านเข้า
ออกของก๊าซ จึงส่งผลให้ผลผลิตมีอตัราการหายใจลดลงและท าให้การสญูเสียน า้จากกระบวนการหายใจลดลง
ด้วย (วรรธนมณฑน์ และคณะ, 2552) สอดคล้องกบัรายงานของ ชลิตาและคณะ (2559) ท่ีพบว่า การเคลือบไค
โตซานและน า้ปนูใสช่วยลดการสญูเสียน า้หนกัในผลมะละกอ 
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ตารางที่ 1 ผลของไคโตซานที่มีต่อระดบัการเกิดโรคและการสญูเสียน า้หนกัของผลมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้สีทอง 
ภายหลงัการเก็บรักษา 11 วนั  
ส่ิงทดลอง ระดบัการเกิดโรค การสญูเสียน า้หนกั (เปอร์เซ็นต์) 

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 * ** 
ตวัเลขที่ตามด้วยตวัอกัษรที่เหมือนกันในแนวตัง้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และ 99% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ผลของไคโตซานที่มีต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกและระดบัการเกิดโรคของผลมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้สี

ทอง ภายหลงัการเก็บรักษา 11 วนั โดยรูปแถวบน: ผลที่ 1 = ชุบน า้กลัน่ ผลที่ 2 = ชุบกรดอะซิติก 0.5 
เปอร์เซ็นต์ ผลที่ 3 = ชุบไคโตซาน 0.25 เปอร์เซ็นต์ แถวล่าง: ผลที่ 4 = ชุบ ไคโตซาน 0.50 เปอร์เซ็นต์ 
ผลที่ 5 = ชบุไคโตซาน 0.75 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ 6 = ชบุไคโตซาน 1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั 

 
 ภายหลงัการเก็บรักษามะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้สีทองครบ 11 วนั พบว่า ค่า ∆L ของผลมะม่วงในทุกส่ิง
ทดลองไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และมีค่า ∆L อยู่ระหว่าง 10.60-11.95 ในขณะท่ีค่า ∆a และ ∆b ของผลมะม่วง
ที่ชุบไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าผลมะม่วงที่ชุบน า้กลัน่ กรดอะซิติก และไคโต

1 2 3 

4 5 6 
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ซาน ความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.01) แต่ค่า ∆a และ ∆b ของผลมะม่วงที่ชบุ
ไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) ซึ่ง
ปกติภายหลงัการเก็บเก่ียวผลไม้จะมีการหายใจและเปล่ียนสีผิวของผล โดยสีของมะม่วงภายหลงัการเก็บเก่ียว
จะค่อยๆ เปล่ียนสีจากผลดิบสีเหลืองอ่อนกลายเป็นผลสกุสีเหลืองเข้ม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ไคโต
ซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการเปล่ียนแปลงของสีผิวมะม่วงได้ นอกจากนีผ้ล
การเปล่ียนแปลงสีผิวยังสอดคล้องกับการสูญเสียน า้หนัก ที่พบว่า ไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 
เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ผลมะม่วงสญูเสียน า้หนกัน้อยลง ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้ผลมะม่วงเปล่ียนแปลงสีผิวน้อยเช่นกัน 
เช่นเดียวกับงานวิจยัของปรางค์ทอง และ เบญจมาส (2557) รายงานว่า การใช้ไคโตซานมีแนวโน้มในการช่วย
ชะลอการเปล่ียนสีผลและรักษาความสดของผลชมพู่ดีกว่าชดุควบคมุ 
 ไคโตซานที่ระดบัความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ผลมะม่วงมีปริมาณของแข็งที่ละลาย
น า้ได้ต ่ากว่าผลมะม่วงที่ชุบน า้กลัน่ กรดอะซิติก และไคโตซาน ความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p≤0.01) ในทางตรงกันข้ามไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ผล
มะม่วงมีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เท่ากับ 0.93 1.06 และ 1.10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าส่ิงทดลองอื่นๆ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.01) โดยที่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้
ของผลมะม่วงที่ชุบไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการสูญเสียน า้หนักและการเปล่ียนแปลงของสีผิว 
แสดงให้เห็นว่า ไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการสกุของผลมะม่วงได้ โดย
ช่วยลดการสญูเสียน า้หนกั ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงสีผิวช้าลง, มีปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้น้อย และมี
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้มาก  
 
ตารางที่ 2  ผลของไคโตซานท่ีมตี่อการเปล่ียนแปลงสีเปลือก (∆L ∆a ∆b) ของผลมะมว่งพนัธุ์น า้ดอกไม้สีทอง 

ภายหลงัการเก็บรักษา 11 วนั 
ส่ิงทดลอง การเปล่ียนแปลงสีเปลือก 

∆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 ** ** 

ตวัเลขที่ตามด้วยตวัอกัษรที่เหมือนกันในแนวตัง้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 99% 
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ตารางที่ 3  ผลของไคโตซานท่ีมตี่อปริมาณของแขง็ที่ละลายน า้ได้และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของผลมะม่วง   
พนัธุ์น า้ดอกไม้สีทอง ภายหลงัการเก็บรักษา 11 วนั 

ส่ิงทดลอง ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ (º
Brix) 

ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (เปอร์เซน็ต์) 

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 ** ** 
ตวัเลขที่ตามด้วยตวัอกัษรที่เหมือนกันในแนวตัง้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 99% 
 
ตารางที่ 4  ผลของไคโตซานท่ีมตี่อคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสมัผสัในด้านลกัษณะปรากฏ, สี, กลิ่น,  

รสชาติ, เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม ของผลมะม่วงพนัธุ์น า้ดอกไม้สีทอง ภายหลงัการเก็บ 
รักษา 11 วนั 

ส่ิงทดลอง คะแนนความพงึพอใจ 
ลกัษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาต ิ เนือ้สมัผสั ความชอบ
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 
ตวัเลขที่ตามด้วยตวัอกัษรที่เหมือนกันในแนวตัง้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ ตามการวิเคราะห์ทาง
สถิติแบบ Duncan’s new mutiple rang test ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และ 99% 
  

การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ผลมะม่วงที่ชุบไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 
เปอร์เซ็นต์ ได้รับคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ, สี และรสชาติน้อยกว่าผล
มะม่วงที่ชุบน า้กลั่น กรดอะซิติก และไคโตซาน ความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p≤0.05 และ p≤0.01) ในขณะที่คะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านกล่ิน, เนือ้สัมผัส และ
ความชอบโดยรวมของผลมะม่วงที่ชบุด้วยสารละลายชนิดต่างๆ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  (p>0.05) (ตารางที่ 3) 
เนื่องจากผลมะม่วงที่ชุบความเข้มข้น 0.5 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ สุกช้ากว่าส่ิงทดลองอื่นๆ ผลมะม่วงจึงมีสี
เหลืองอ่อน และมีปริมาณกรดสงู จึงส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจทางประสาทสมัผสัในด้านลกัษณะปรากฏ, สี 
และรสชาติน้อย 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 การชบุไคโตซาน ความเข้มข้น 0.5, 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถชะลอการเกิดโรคและช่วยยืดอายุ
การเก็บรักษามะม่วงน า้ดอกไม้สีทองได้นานถึง 11 วนั และมีระดับการเกิดโรค ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ 
การเปล่ียนแปลงของสี a และ b เปอร์เซ็นต์การสญูเสียน า้หนกัน้อย เมื่อเปรียบเทียบกบัส่ิงทดลองอื่นๆ 
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การเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียวแซมมันส าปะหลังในระบบน า้หยด 
Growth and Yield of Mung Bean Intercrop with Cassava under Drip Irrigation System 

 
ประทีป อูปแก้ว*  
สาขานวตักรรมเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตสระแก้ว 
*Corresponding author: E-mail:  prateep_o@buu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การปลูกมันส าปะหลังร่วมกับพืชตระกูลถั่วเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ ปลูกมันปะหลัง 
การศึกษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตในการปลกูมนัส าปะหลงัหลงัแซมด้วยถั่ว 
โดยทดสอบ 3 ทรีทเม้นท์คือ มนัส าปะหลงั มนัส าปะหลังแซมถั่วเขียว และถั่วเขียว ด้วยแผนการทดลองแบบสุ่ม
บล็อกสมบรูณ์ ผลการศึกษาพบว่าน า้หนกัสด น า้หนกัแห้ง และผลผลิตของถัว่เขียวที่ปลกูอย่างเดียวมากกว่าถั่ว
เขียวที่ปลกูแซมในมนัส าปะหลงั แต่ความสงู ความกว้างของทรงพุ่ม น า้หนกัหนกัหวัมนัสด และเปอร์เซ็นต์แป้ง
ของมันส าปะหลังไม่มีความแตกต่างกันระหว่างมันส าปะหลังแซมถั่วเขียว และปลูกมันส าปะหลังอย่างเดียว 
ดงันัน้การปลกูมนัส าปะหลงัแซมถัว่เขียว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืน้ท่ี 
 
ค าส าคัญ:  มนัส าปะหลงั; พืชแซม; ถัว่เขยีว 
 

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 cassava-
legume 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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บทน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยเป็นล าดับที่ 4 รองจาก

ยางพารา อ้อยและข้าว ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังเกือบทุกภาคของประเทศไทย การปลูกมัน
ส าปะหลงัอายุเก็บเก่ียวผลผลิตในภาคตะวนัออก จะมีอายุประมาณ 10 – 12 เดือนจากนัน้จะขายมนัส าปะหลงั
ให้กบัโรงแป้งหรือลานมนั ปัจจุบนัพบว่าราคาหวัมนัส าปะหลงัมีราคาประมาณ 0.90 – 3.00 บาทต่อกิโลกรัม ท า
ให้เกษตรกรที่ปลูกมนัส าปะหลงัอยู่ในภาวะชาดทุนหรือได้ก าไรไม่มาก อย่างไรก็ตามการปลกูมันส าปะหลัง ใน
แปลงเกษตรส่วนใหญ่จะยกร่องปลกู ซึ่งทรงพุ่มของมนัส าปะหลงัจะชิดหรือคลมุพืน้ที่ในช่วงเวลาสามเดือนคร่ึง
ซึง่ถ้าเกษตรกรมีการจดัการวชัพืชที่ดี การเพิ่มศกัยภาพการผลิตในพืน้ที่ปลกูพืชโดยการปลกูพืชแบบแซมเป็นวิธี
หนึ่งที่ได้มีการปลูกอย่างแพร่หลาย ซึ่งการปลูกแบบแซมคือการปลูกพืชสองชนิดในพืน้ที่เดียวกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พืน้ที่ดิน การปลูกพืชสลบัที่มีอายุเก็บเก่ียวใกล้เคียงกันเช่น ข้าวโพดหวานกับถั่วเขียว ถั่ว
เหลืองกบัข้าวโพด โดยการปลกูพืชสลบัจะมีผลลผิตต่อพืน้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนีย้งัลดวชัพืช
ในพืชหลกัและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน (อภิพรรณ พุกภักดี, 2528, น. 21 – 58) ส่วนการปลูกพืชสลบัที่มี
อายเุก็บเก่ียวต่างกันเช่น การปลกูละหุ่งกับอ้อย ละหุ่งกบัมนัส าปะหลงั ซึ่งการปลกูพืชร่วมจะเก็บเก่ียวก่อนจจะ
ช่วยคลุมพืน้ที่วางระหว่างต้นของพืชหลัก (อภิพรรณ พุกภักดี, 2541, น. 199 –213) นอกจากนีก้ารปลูกแบบ
สลบัยงัเป็นการเป็นการลดการเข้าท าลายของโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้อีกวิธีหน่ึงซึ่งก าลงั
เป็นที่นิยม โดยในประเทศจีนใช้วิธีการปลกูสลับระหว่างพันธุ์ข้าวที่ต้านทานและอ่อนแอต่อโรคใบไหม้ เพื่อลด
การลดการเข้าท าลายของโรคไหม้ในพนัธุ์ที่อ่อนแอและเพิ่มผลผลิตให้สงูขึน้ (Leung, 2003, p. 1156-1169) การ
ปลูกพืชสลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืน้ที่เช่นการปลกูถั่วลิสงแซมมันส าปะหลังโดยอาศัยน า้ฝนที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ด (กิริยา สงัข์ทองวิเศษ, 2554, น. 375-379) จากผลการศกึษาเบือ้งต้นพบการปลกูแบบสลบัจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตต่อพืน้ที่ ลดวชัพืช โรคและแมลงได้ พืชตระกูลถั่วที่ปลกูจะเพิ่มไนโตเจนในดินและอายุเก็บเก่ียวสัน้เช่น 
ถั่วเขียว 65- 75 วนั ถั่วเหลือง 85 -95 วนั เป็นต้นอ ดังนัน้การทดลองนีจ้ึงจะได้ทดสอบถั่วเขียวมาปลูกแซมใน
แถวมนัส าปะหลงัเพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตในพืน้ท่ีในแปลงมนัส าปะหลงัและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีปลกู
มนัปะหลงัต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

การศึกษานีท้ดสอบในแปลงมันส าปะหลังของเกษตรกร บ้านเสาสูง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว ทดสอบระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์  พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธุ์  พ.ศ. 2662 วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCB) ท าซ า้จ านวน 3 ซ า้ ระยะระหว่างแถว 1.25 เมตร ระยะระหว่าง
ต้น 0.50 เมตร โดยใช้พนัธุ์มนัส าปะหลงัพนัธุ์ห้วยบง 80 ปลกู 1 ท่อนพนัธุ์ต่อหลมุ ความยาวของท่อนพนัธุ์เท่ากบั 
25 เซนติเมตร จ านวน 3 ทรีทเมนท์ โดยมีทรีทเมนท์ คือมันส าปะหลงั มันส าปะหลังแซมถั่วเขียว และถั่วเขียว 
การปลูกถั่วเขียวแซมมันส าปะหลังที่ระยะปลูกถั่วเขียวจะปลูกมันบนสันร่องมันส าปะหลังปลูกแถวคู่ระยะ
ระหว่างแถว 20 เซนติเมตรและระยะหว่างต้น 20 เซนติเมตร การใส่ปุ๋ ยจะใส่ปริมาณปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ
การให้น า้ในระบบน า้หยด บนัทึกข้อมลูการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวและมนัส าปะหลงั โดยประเมิน
ความสงู ความกว้างของทรงพุ่ม น า้หนักสดต้นและใบ น า้หนกัแห้งต้นและใบ และผลผลิตของถั่วเขียวและมัน
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ส าปะหลงั เปอร์เซ็นต์แป้งของมนัส าปะหลงั การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) ตามแผนการทดลองแบบ RCB และใช้ค่า Least Significant Difference (LSD) ในการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ความสงูและความกว้างของทรงพุ่มของถัว่เขียวที่ปลกูแซมในมนัส าปะหลงัและถัว่เขียวเชิงเดียวพบว่า

มีความแตกต่างอย่างนัยส าคญัทางสถิติ โดยถั่วเขียวที่ปลกูแซมในมนัส าปะหลังจะมีความสูงมากว่าถั่วเขียว
เชิงเดี่ยว แต่ความกว้างของทรงพุ่มไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) ซึง่พืชมีการแก่งแย่งแข่งขนัของแสงจะกระตุ้นให้
พืชมีความสงูและความกว้างของทรงพุ่มมากขึน้ สอดคล้องกบังานทดลองของ วีณาพร จนัทะสินธุ์, 2560, น. 12 
ทดสอบถั่วแป๋ป่าที่ระยะปลกูที่แคบจะท าให้ต้นถัว่ความสงูมากว่าระยะปลกูที่ห่าง แต่ในส่วนความกว้างของทรง
พุ่มที่ปลกูเชิงเดียวและปลกูแซมในมนัส าปะหลงัไม่แตกต่างต่างกนั เกิดจากลกัษณะประจ าพนัธุ์ของพนัธุ์ถัว่เขียว
ที่มีศกัยภาพมีความกว้างของทรงพุ่ม เมื่อเปรียบเทียบน า้หนกัสดต้นและใบ น า้หนกัแห้งต้นและใบ และผลผลิต
ฝักสดของถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมันส าปะหลังและปลูกเชิงเดียวมีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิติ โดย
น า้หนกัสดต้นและใบของถั่วเขียวที่ปลูกเชิงเดียวมีน า้หนัก 1,779 กิโลกรัมต่อไร่ และถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมัน
ส าปะหลงัมีน า้หนกั 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนน า้หนกัแห้งต้นและใบของถั่วเขียวที่ปลูกเชิงเดียวมีน า้หนกั 535 
กิโลกรัมต่อไร่ และถั่วเขียวปลูกแซมในมันส าปะหลังมีน า้หนัก 353 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตของถั่วเขียวที่ปลูก
เชิงเดียวมีน า้หนกั 228 กิโลกรัมต่อไร่และถัว่เขียวที่ปลกูแซมมนัส าปะหลงัมีน า้หนกั 118 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 
1) ซึง่ผลที่แตกต่างเกิดจากถั่วเขียวที่ปลกูแซมในมนัส าปะหลงัจะมีการแก่งแย่งแข่งขนัในเร่ืองการสงัเคราะห์แสง 
การดูดน า้ การดูดธาตอุาหารในดินเป็นต้น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ซี่งสอดคล้องกับผลการทดลอง
ในตารางที่ 2 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กิริยาและคณะ (2554) ทดสอบพืชตระกูลถั่วคือใช้พันธุ์ถั่วลิสงที่ปลูก
อย่างเดียวมีน า้แห้งรวม (ต้น+ใบ) และผลผลิตมากกว่าถั่วลิสงที่ปลูกแซมในมันส าปะหลัง นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องการทดลองของ ปาริชาต สุวรรณโฉม, 2546 เปรียบเทียบการปลูกถั่วเขียวในมันส าปะหลัง พบว่า
น า้หนักแห้งต้น น า้หนักแห้งใบ และผลผลิตของถั่วที่ปลูกเดียวมากกว่าถั่วเขียวที่ปลูกแซมในมันส าปะหลัง 
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความสงู ความกว้างทรงพุ่ม ผลผลิต และเปอร์เซ็นต์แป้งของมนัส าปะหลงัในแปลง
ที่ปลกูถั่วเขียวแซมในมนัส าปะหลงัและปลกูมนัส าปะหลงัเชิงเดียวพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างนยัส าคญัทาง
สถิติ (ตารางที่ 2) การปลกูมนัส าปะหลงัแซมด้วยถัว่เขียว ไม่มีความแตกต่างของน า้หนกัหวัมนัสดและเปอร์เซ็นต์
แป้ง เมื่อเปรียบเทียบกบัการปลกูมนัส าปะหลงัเชิงเดียว ซึง่เหตผุลที่ไม่เกิดความแตกต่างเนื่องจากพืชที่ปลกูแซม
เป็นพืชตระกูลถั่วมีลักษณะประจ าพันธุ์ที่มีความสงูและความกว้างของทรงพุ่มน้อยกว่ามันส าปะหลังท าให้ไม่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมนัส าปะหลงัที่แซมต้นถัว่ (ตารางที่ 1) ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับ
งานทดลองของ กิริยา สงัข์ทองวิเศษ, 2554, น. 375-379 ประประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง
ปลูกแซมในมันส าปะหลังโดยอาศัยน า้ฝนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการทดลองพบว่าการปลูกถั่วลิสงแซมมัน
ส าปะหลงัไม่สามารถเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลงัได้ โดยมนัส าปะหลงัที่ปลกูแซมถัว่ลิสงบางพนัธุ์มีน า้หนกัแห้งต้น 
น า้หนักแห้งใบ น า้หนักแห้งราก จ านวนหัวต่อต้น น า้หนักสดใบ และผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างกับปลุกมัน
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ส าปะหลงัอย่างเดียว แต่การปลกูมนัส าปะหลงัแซมจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในพืน้ท่ี ดงันัน้จึงควรส่งเสริมให้
มีปลกูถัง่ลิสงแซมมนัส าปะหลงัที่ระบบน า้หยดหรือพืน้ท่ีแปลงมนัส าปะหลงัที่มีความซืน้ 
 
ตารางที่ 1 ความสงู ความกว้างของทรงพุ่ม น า้หนกัสดต้นและใบ น า้หนักแห้งต้นและใบ และผลผลิต ของถั่ว

เขียวที่ปลกูแซมในมนัส าปะหลงัและปลกูเชิงเดียว 
ทรีทเม้นท์ ความสงู  

(เซนติเมตร) 
ความกว้างของทรง
พุ่ม (เซนติเมตร) 

น า้หนกัสด
ต้นและใบ 
(กิโลกรัม
ต่อไร่) 

น า้หนกั
แห้งต้น
และใบ 

(กิโลกรัม
ต่อไร่) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม
ต่อไร่) 

ถัว่เขยีวแซม
ส าปะหลงั 

75.50 A 60.00 1,200 B 358 B 118 B 

ถัว่เขียวเชิงเดียว 37.66 B 55.33 1,779 A 535 A 228 A 
LSD * NS * * * 
หมายเหต:ุ * มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
                ในคอลมัน์เดียวกนัอกัษรพิมพ์ใหญ่ต่างกนัแสดงความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ 0.05 
 
ตารางที่ 2 ความสงู ความกว้างของทรงพุ่ม ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งของมนัในแปลงที่ปลกูถัว่เขียวแซมในมนั

ส าปะหลงัและปลกูมนัส าปะหลงัเชิงเดียว 
ทรีทเม้นท์ ความสงู 

(เซนติเมตร)) 
ความกว้างทรงพุ่ม 

(เซนติเมตร)) 
ผลผลิตมนั
ส าปะหลงั 
(ตนัต่อไร่) 

เปอร์เซ็นตแ์ป้ง
มนัส าปะหลงั 

(%) 
ถัว่เขยีวแซมมนั
ส าปะหลงั 

225.33 121.00 6.54 27.73 

มนัส าปะหลงั
เชิงเดียว 

224.00 120.83 6.65 24.40 

LSD NS NS NS NS 
หมายเหต:ุ * มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิต 
                ในคอลมัน์เดียวกนัอกัษรพิมพ์ใหญ่ต่างกนัแสดงความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ 0.05 
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สรุปผลและเสนอแนะ  

สรุปการปลกูมนัส าปะหลงัแซมถั่วเขียวในระบบน า้หยดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมนั
ส าปะหลงั เมื่อเปรียบเทียบกบัการปลกูมนัส าปะหลงัอยา่งเดยีว แต่การมนัส าปะหลงัแซมถัว่เขียวจะส่งผลให้การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวลดลง เมื่อเทียบกับปลกูถั่วอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการปลกูมนัส าปะหลงั
แซมถัว่เขียวสามารถปลกูได้และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืน้ท่ีในระหว่างการปลกูมนัส าปะหลงัในระบบน า้หยด 

ข้อสังเกตุที่ได้จากผลการทดลองการปลูกมันส าปะหลังในระบบน า้หยดมันส าปะหลังสามารถ
เจริญเติบโตได้ตามศกัยภาพของสายพนัธุ์มนัส าปะหลงั ซึ่งทรงพุ่มของมนัส าปะหลงัจะปิดพืน้ที่ดินทัง้หมดและ
สามารถบังแสงไม่ให้สามารถส่องผ่านได้ใช้เวลาประมาณ 3.5 เดือน ท าให้สามารถปลูกพืชแซมมนัส าปะหลัง
ด้วยพืขตระกลูถัว่ได้ แต่ต้องมีอายเุก็บเก่ียวไม่เกิน 3.5 เดือน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอชุมพร 1 ที่ เสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทอง มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมเพคตินสกดัจากเปลือกกล้วยหอมทองในอาหารต่อการเจริญเติบโตของ
ปลาหมอชุมพร 1 ในการทดลองใช้ปลาน า้หนักและความยาวตัวเฉล่ียเร่ิมต้น เท่ากับ 3.29±0.70 ก. และ 
5.43±0.39 ซม. ตามล าดบั ปล่อยปลาที่ความหนาแน่น 50 ตวัต่อถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร เป็นเวลา 91 วนั 
แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชดุการทดลองๆ ละ 3 ซ า้ ประกอบด้วย ชดุการทดลองที่ 1 (ชดุควบคมุ) 2 และ 3 โดย
การเลีย้งปลาหมอชุมพร 1 ด้วยการเสริมเพคติน 0, 1 และ 3 ก./อาหาร 1 กก. โดยอาหารเม็ดส าเร็จรูปมีระดบั
โปรตีน 25.32 % ตามล าดบั ผลการศึกษาพบว่า การเสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทอง 1 และ 3 ก./อาหาร 
1 กก. จะส่งผลต่อ น า้หนกัตวัเฉล่ียสดุท้าย อตัราการเจริญเติบโต สงูกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ปลาที่มีการเสริมเพคติน 1 ก./อาหาร 1 กก. มีความแตกต่างกันด้านความยาวกับชุดควบคุม และ
พบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันของอัตราการรอดตาย อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ และ 
ผลผลิตสทุธิ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง ปัจจยัของคุณภาพน า้ที่ตรวจวดัในการทดลองในครัง้นี ้ประกอบไป
ด้วย อุณหภูมิ  (25.7±0.2, 25.8±0.1 และ  25.8±0.2 oC ตามล าดับ) ออกซิ เจนละลายในน า้  (4.30±0.21, 
4.25±0.23 และ 4.42±0.05 mg/L ตามล าดบั) ความเป็นกรดเป็นด่าง (7.82±0.01, 7.79±0.05 และ 7.79±0.01 
ตามล าดับ) ความเป็นด่าง (164.8±8.3, 158.7±13.5 และ 162.3±18.6 mg/L as CaCO3 ตามล าดับ) ปริมาณ
แอมโมเนีย (0.18±0.01, 0.21±0.08 และ 0.27±0.08 mg/L ตามล าดับ) ไนไตรท์ (0.32±0.03, 0.38±0.01 และ 
0.33±0.05 mg/L ตามล าดบั) คุณภาพน า้มีความเหมาะสมในการเลีย้งปลาหมอชุมพร 1 สรุปการเสริมเพคติน
จากเปลือกกล้วยหอมทอง 1 และ 3 ก./อาหาร 1 กก. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กบัปลาหมอชมุพร 1 ได้  

 
ค าส าคัญ:  ปลาหมอชมุพร 1;  เพคติน;  เปลือกกล้วยหอมทอง;  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 
 

บทน า 
ปลาหมอชุมพร 1 (Anabas testudineus (Bloch)) เป็นปลาหมอไทยที่ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรม

สตัว์น า้ชมุพร ด าเนินการปรับปรุงสายพนัธุ์ท าให้มีอตัราการเจริญเติบโต และสามารถให้ผลผลิตต่อหน่วยสงูกว่า
ปลาหมอไทยพนัธุ์ปกติ (สง่า และสชุาติ, 2550; กฤษณุพนัธ์ และคณะ, 2553; กฤษณุพนัธ์ และเมตตา, 2554) 
และกรมประมงได้อนุมตัิให้ใช้ชื่อพันธุ์ว่า  “ชุมพร 1” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ซึ่งผ่านการทดสอบพนัธุ์ว่ามี
ความเหมาะสม ส าหรับน ามาเลีย้งในพืน้ท่ีจงัหวดัชมุพร และพืน้ท่ีใกล้เคียง (สชุาติ และคณะ, 2555) 

กล้วยหอมทอง Musa )AAA Group  (ชื่อสามัญ  Hom Thong Banana ปัจจุบันกล้วยชนิดนีเ้ป็นพืช
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการส่งออกไปยงัประเทศต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก )เบญจมาศ , 2558 ( แต่ยังมีกล้วยหอม
ทองจ านวนมากที่ไม่ได้มาตราฐานเหลือตกค้างในพืน้ที่ผลิต ตามนโยบายของรัฐบาล  “ประเทศไทย 4 .0  ”ที่
ส่งเสริมให้เกษตรกรไม่เป็นผู้ผลิตวตัถดุิบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องยกระดบัเป็นผู้ประกอบการ ส่งผลให้เกษตรกร
เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วน าเอากล้วยหอมทองที่มีอยู่มาเพิ่มคุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ และได้การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดย Tchobanoglous et al. (1993) พบว่า กล้วย
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หอมทกุๆ 100 กิโลกรัม มีเปลือกสงูถึง 40 กิโลกรัม ถ้าไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์เปลือกกล้วยเหล่านีจ้ะกลายเป็น
ขยะทางการเกษตรที่จะก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาอนัใกล้ Emaga et al. (2007) และ Mohapatra et 
al. (2010) รายงานว่า เปลือกกล้วยหอมมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารส าคญัอยู่ถึง 10 – 21% เพคตินเป็นพรีไบโอติค
ประเภทสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน า้ได้ที่สตัว์ไม่สามารถย่อยได้ แต่มีประโยชน์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโต 
และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Manning & Gibson, 2004) จากประโยชน์
ของพรีไบโอติคจึงมีนักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจ ในการเสริมพรีไบโอติคให้กับปลาเพื่อส่งเสริมด้านการ
เจริญเติบโต เช่น การเสริม ฟรักโตโอลิโกแซคคาไรด์ FOS 2-3 % ในอาหารลูกปลา Caspian roach (Rutilus 
rutilus) วัยอ่อน (Soleimani et al., 2012) การเสริมพรีไบโอติคทางการค้าให้กับปลา red drum (Sciaenops 
ocellatus) (Zhou et al., 2010) ซึง่การเสริมพรีไบโอติคสามารถช่วยส่งเสริมด้านการเจริญเติบโตให้กบัปลาได้ 

ถึงแม้จะมีการปรับปรุงสายพนัธุ์ปลาหมอชมุพร 1 ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึน้แล้ว แต่การใช้ประโยชน์
จากสารเพคตินที่สกดัจากเปลือกกล้วยหอมทองเสริมในอาหารปลา เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่น่าสนใจ และอาจช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของปลาหมอชมุพร 1 ได้ วตัถปุระสงค์ของการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผล
ของการเสริมเพคตินสกดัจากเปลือกกล้วยหอมทองในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอชมุพร 1 
 

อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบCRD ใช้ปลาหมอชมุพร 1 50 ตวั ต่อ 1 ซ า้ เลีย้งในถงั

พลาสติกขนาดปริมาตร 500 ลิตร เป็นระยะเวลา 91 วัน แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ า้ 
ดงันี ้

ชดุการทดลองที่ 1 การเลีย้งปลาหมอชมุพร 1 เสริมเพคติน 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (ชดุควบคมุ) 
ชดุการทดลองที่ 2 การเลีย้งปลาหมอชมุพร 1 เสริมเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ชดุการทดลองที่ 3 การเลีย้งปลาหมอชมุพร 1 เสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
 

การเตรียมสตัว์ทดลอง ใช้ปลาหมอชุมพร 1 ขนาดน า้หนกัตวัเฉล่ียเร่ิมต้น 3.29±0.70 กรัม และความ
ยาวตวัเฉล่ียเร่ิมต้น 5.43±0.39 ซม. มาปรับสภาพให้แข็งแรงก่อนน าไปใช้ในการทดลอง โดยใช้ถงัพลาสติกกลม
ปริมาตร 3 ลกูบาศก์เมตร ให้อากาศตลอดเวลา อุณหภูมิน า้ 30±1 oC และ ความเป็นกรดเป็นด่างของน า้เท่ากบั 
7.1–7.6 ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป วนัละ 2 ครัง้ เป็นเวลา 2 สปัดาห์  

การสกดัเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทอง ดดัแปลงตามวิธีของ Emaga et al. (2008) น าเปลือกกล้วย
หอมทองระยะ 1 (เปลือกมีสีเขียว) หัน่เปลือกกล้วยเป็นชิน้เล็ก อบท่ีอณุหภมูิ 60 oC เป็นระยะเวลา 3 วนั จากนัน้
น ามาป่ันเป็นผงด้วยเคร่ืองป่ัน น าผงเปลือกกล้วยใส่ถงุพลาสติก เก็บไว้ในท่ีแห้ง ก่อนน ามาใช้ในการสกดัเพคติน
ต่อไป ขัน้ตอนการสกัดเพคติน น าผงเปลือกกล้วยมาสกัดด้วยน า้  (ผงเปลือกกล้วย 1 กรัม : น า้ 10 มล.) ที่
อณุหภมูิ 60 oC เป็นเวลา 2 ชม. ท าการสกดัด้วยน า้ 2 ครัง้ โดยน าผงเปลือกกล้วยที่สกดัได้จากครัง้ที่ 1 มาท าการ
สกดัซ า้เป็นครัง้ที่ 2 จากนัน้น าน า้สกดัเปลือกกล้วย มาผสมกบัเอทานอล 95 % ในอตัราส่วน น า้สกดั 1 ส่วน : เอ
ทานอล 4 ส่วน ทิง้ไว้ข้ามคืน น ามากรองแยกเพคตนิท่ีมีลกัษณะเป็นเจลสีน า้ตาลอ่อน น าเพคตินมาอบทีอ่ณุหภมูิ 
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60 oC เป็นระยะเวลา 3 วนั น าสารเพคตินมาบดจนเป็นผง เก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ไม่มีความชืน้ เพื่อใช้เป็นสาร
เสริมในอาหารต่อไป  

การเตรียมอาหารส าหรับทดลอง น าอาหารเม็ดส าเร็จรูปที่ไม่ผสมสารสกดัเพคตนิจากเปลือกกล้วยหอม
เป็นอาหารชุดควบคุม โดยมีโปรตีน 25.32 % และอาหารที่ผสมสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมที่ความ
เข้มข้น 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม จากนัน้น าเพคตินละลายน า้และคลกุเคล้ากับอาหารเม็ดส าเร็จรูปให้ทัว่ 
จากนัน้น าอาหารที่ผ่านการผสมเพคตินมาผ่ึงลมให้แห้ง น าอาหารใส่ภาชนะพลาสติก เก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อ
น าไปใช้ในการทดลองต่อไป และสุ่มเก็บอาหารทดลองส่วนหนึ่งเพื่อน าไปวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการตามวิธี
ของ AOAC (2000) ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คณุคา่ทางโภชนาการของอาหาร 3 สตูร 

โภชนาการในอาหารจากการวิเคราะห์ 
ปริมาณเพคตินผสมในอาหารเมด็ส าเร็จรูป  

(กรัม/กิโลกรัม) 
0 1 3 

ความชืน้ (%) 10.23 10.58 10.32 
โปรตีน (%) 25.32 25.28 25.30 
ไขมนั (%) 3.71 3.78 3.83 
เยื่อใย (%) 7.69 7.76 7.83 
เถ้า (%) 15.26 15.22 15.31 
คาร์โบไฮเดรต (%) 37.79 37.38 37.41 
พลงังานรวม Kcal/อาหาร 100 กรัม 282.12 280.88 281.48 

หมายเหตุ  
พลงังานรวม Kcal/อาหาร 100 กรัม = (%โปรตีน × 4) + (%ไขมนั × 8) + (%คาร์โบไฮเดรต × 4) 
ให้อาหารปลาหมอชมุพร 1 กินจนอิ่ม วนัละ 2 ครัง้ เวลา 8.00 น. และ 17.00 น. เป็นระยะเวลา 91 วนั โดยตลอด
การเลีย้งจะมีการเปล่ียนถ่ายน า้ทกุ ๆ 7 วนั จนสิน้สดุการทดลอง 

 
 
การเก็บข้อมลูการทดลอง เมื่อสิน้สดุการทดลองท าการนบัจ านวนปลาที่เหลือรอด และสุ่มปลาซ า้ละ 

10% เพื่อชัง่น า้หนกัและวดัความยาว เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาค านวณหา  
- น า้หนกัตวัเฉล่ียสดุท้าย (Average final body weight) (กรัม/ตวั) 
 = ผลรวมทัง้หมดของน า้หนกัปลาสดุท้ายที่สุ่ม (กรัม)/จ านวนปลาที่สุ่ม (ตวั) 
- ความยาวตวัเฉล่ียสดุท้าย (Average final body length) (ซม./ตวั) 
 = ผลรวมความยาวทัง้หมดปลาสดุท้าย(ซม.)/จ านวนปลาที่สุ่ม (ตวั) 
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 - อตัราการเจริญเติบโต(Average daily gain) (กรัม/ตวั/วนั) 
= น า้หนกัตวัเฉล่ียสดุท้าย กรัม)/ตวั – (น า้หนกัตวัเฉล่ียเร่ิมต้น กรัม)/ตวั ( 

  ระยะเวลาของการทดลองเลีย้ง )วนั(  
- อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้(Feed conversion ratio)  )กรัม(  

 = น า้หนกัอาหารที่ปลากิน /น า้หนกัปลาที่เพิ่มขึน้ )กรัม(  
- อตัราการรอดตาย (Survival rate) (%) 

  =(จ านวนปลาทีเ่หลือรอด )ตวั( /จ านวนปลาเมื่อเร่ิมทดลอง )ตวั( ) × 100 
- ผลผลิตปลาสทุธิ (Net yield) (กรัม/ถงั) 

 = น า้หนกัปลาทัง้หมด 1 ถงั (กรัม) – น า้หนกัปลาเร่ิมต้น 1 ถงั (กรัม) 

การวิเคราะห์คุณภาพน า้ ท าการตรวจวิเคราะห์น า้ก่อนปล่อยปลาลงในถังทดลองและทุก ๆ  7 วนั โดย
ท าการเก็บตวัอย่างน า้ภายในถงัทดลองของแต่ละถงัในตอนเช้า )07.00 น  (.ตามพารามิเตอร์ต่างๆ ดงันี ้ ค่าความ
เป็นด่าง ค่าแอมโมเนียรวม ค่าไนไตรท์ โดยใช้วิธี พงศ์เชฏฐ์ )มปป(.  ส่วนดชันีคณุภาพน า้ที่ตรวจวดัในถงัทดลอง
โดยตรง ตอนเช้า )07.00 น  (.จะท าการวดัที่กึ่งกลางระดบัน า้ ดงันี ้ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ วดัโดยใช้
เคร่ืองยี่ห้อ YSI รุ่น 550 A และ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง วดัโดยใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรดเป็นด่าง ยี่ห้อ Mettlor 
Toledo รุ่น seven compact 

การวิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลด้วยวิธี One – way analysis of 
variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new 
multiple range test ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ผลการทดลองเลีย้งปลาหมอชุมพร 1 ที่เสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองในปริมาณต่างกัน 3 

ระดบั คือ 0, 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 91 วนั พบว่า  
ปลาหมอชมุพร 1 ทีเ่สริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองในปริมาณ 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

มีน า้หนักสูงกว่าชุดการทดลองที่เสริมเพคติน 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
น า้หนักตัวเฉล่ียสุดท้ายของปลาหมอชุมพร 1 มากที่สุด คือ การเสริมเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่า
เท่ากับ 31.79±3.66 กรัม/ตัว รองลงมาคือ การเสริมเพคติน 3 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 
29.47±2.20 และ 22.24±1.11 กรัม/ตวั ตามล าดบั (ตารางที่ 2)  

ความยาวตวัเฉล่ียสดุท้ายของปลาหมอชมุพร 1 ที่เสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองในปริมาณ 1 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีความยาวมากกว่าชดุควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มีความแตกต่างจากชดุ
การทดลองที่มีการเสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ความยาวตวัเฉล่ียสดุท้ายของปลาหมอชุมพร 1 มาก
ที่สดุ คือ เสริมเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 10.91±0.14 ซม./ตวั รองลงมาคือ เสริมเพคติน 3 
และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากบั 10.74±0.30 และ 10.37±0.08 ซม./ตวั ตามล าดบั (ตารางที่ 2)  
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ปลาหมอชมุพร 1 ทีเ่สริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองในปริมาณ 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าชุดควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) อัตราการเจริญเติบโตของปลา
หมอชมุพร 1 ที่เสริมเพคติน 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ค่ามากที่สดุ มีค่าเท่ากบั 0.34±0.04 กรัม/ตวั/วนั รองลงมา
คือ เสริมเพคติน 3 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากบั 0.31±0.03 และ 0.23±0.01 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั 
(ตารางที่ 2) 

อตัราการรอดตายของปลาหมอชมุพร 1 ที่เสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองทกุชดุการทดลองไมม่ี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) พบว่า การเสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีอตัรา
การรอดตายสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 98.0±2.0 % รองลงมาคือเสริมเพคติน 1 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่า
เท่ากบั 96.7±3.1 และ 94.0±2.0 % ตามล าดบั (ตารางที่ 2) 

อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ของปลาหมอชุมพร 1 ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) การเสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าต ่าที่สดุ 1.17±0.02 รองลงมาคือ
เสริมเพคติน 1 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากบั 1.21±0.05 และ 1.30±0.19 ตามล าดบั (ตารางที่ 2)  

ผลผลิตสุทธิของปลาหมอชุมพร 1 ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) การเสริมเพคติน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลผลิตสทุธิสงูที่สดุ เท่ากบั 1086±217 กรัม/ถงั รองลงมา
ได้แก่ เสริมเพคติน 1 และ 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากบั 1039±75 และ 946±119 กรัม/ถงั (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของปลาหมอชุมพรที่เสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองที่ปริมาณแตกต่างกัน

(ค่าเฉล่ีย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ปัจจยั 
ปริมาณเพคตินผสมในอาหารเมด็ส าเร็จรูป (กรัม/1 

กิโลกรัม) P-value 
0 1 3 

น า้หนกัตวัเฉล่ียสดุท้าย (กรัม/ตวั) 22.24±1.11a 31.79±3.66b 29.47±2.20b 0.009 
ความยาวตวัเฉล่ียสดุท้าย (ซม./ตวั)  10.37±0.08a 10.91±0.14b 10.74±0.30ab 0.040 
อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/ตวั/วนั) 0.23±0.01a 0.34±0.04b 0.31±0.03b 0.011 
อตัราการรอดตาย (%) 94.0±2.0 98.0±2.0 96.7±3.1 0.197 
อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ 1.30±0.19 1.21±0.05 1.17±0.02 0.534 
ผลผลิตสทุธิ(กรัม/ถงั) 946±119 1039±75 1086±217 0.555 

หมายเหตุ ตวัอกัษร a b ทีไ่ม่เหมือนกนัในแนวนอนเดยีวกนั แสดง มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) 
 
 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเสริมเพคตินสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองสามารถส่งเสริมให้
ปลาหมอชุมพร 1 มีน า้หนักตวัเฉล่ียสุดท้าย และอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอชุมพร 1 ที่ไม่ได้รับการ
เสริมเพคตินสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hoseinifar et al. (2021) และ 
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Hosseini et al. (2020) ที่ทดลองใช้สารเพคตินท่ีสกดัจากเปลือกแอปเปิล้และเปลือกส้มเสริมในอาหารเลีย้งปลา
ไน Cyprinus carpio พบว่าเพคตินจากทัง้ 2 แหล่งสกัดช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับปลาไนขึน้ได้ และ 
Hien et al. (2019) ใช้เพคตินสกัดจากเปลือกส้ม 10 กรัม/กิโลกรัม ร่วมกับการผสม Lactobacillus plantarum 
108 CFU/กรัม เสริมในอาหารปลานิลวัยอ่อน สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลาได้ นอกจากนีย้งัมี
การใช้สารสกดัจากเปลือกกล้วยหอมเสริมในการเลีย้งกุ้งก้ามกราม พบว่า ท่ีระดบั 6 กรัม/กิโลกรัม จะมีศกัยภาพ
ท าให้กุ้งก้ามกรามมีน า้หนักเพิ่มขึน้ (Rattanavichai & Cheng, 2015) ความแตกต่างกันทางด้านเคมีกายภาพ
ของสารพรีไบโอติคนัน้ ยังส่งผลต่อปฏิกิริยาชีวภาพของสารนัน้ด้วยเช่นเดียวกัน โดย Subha et al. (2013) ได้
ยกตวัอย่างพรีไบโอติคจาก เบต้า 1, 3 กลแูคน ว่าปัจจยัทางเคมีกายภาพของเบต้า 1, 3 กลแูคน ที่แตกต่างกัน 
เช่น โครงสร้างปฐมภูมิ น า้หนกัโมเลกุล กิ่งก้านของโครงสร้าง และความสามารถในการละลายได้ จะส่งผลต่อ
ปฏิกิริยาชีวภาพของเบต้า 1, 3 กลูแคน จากการศึกษาในครัง้นีม้ีความแตกต่างจาก Rattanavichai & Cheng 
(2015) ในเร่ืองวิธีการสกดั และระยะเปลือกกล้วยหอมที่น ามาสกดั ซึง่อาจส่งผลต่อปฏิกิริยาชีวภาพของสารสกดั
ที่ได้จากเปลือกกล้วยหอม 

คุณภาพน า้ในการเลีย้งปลาหมอชุมพรที่เสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทอง 0, 1 และ 3 กรัม/
อาหาร 1 กิโลกรัม ตลอดการทดลอง พบว่า อุณหภูมิมีค่า 25.7± .02,  .258± .01 และ 25 .8±0.2 oC ตามล าดบั 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้มีค่า 4.30±0.21, 4.25±0.23 และ4.42±0.05 mg/L ตามล าดบั ความเป็นกรดเป็น
ด่างมีค่า 7.82±0.01, 7.79±0.05 และ 7.79±0.01 ตามล าดบั ความเป็นด่างมีค่า 164.8±8.3, 158.7±13.5 และ 
162.3±18.6 mg/L as CaCO3 ตามล าดบั ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่า 0.18±0.01, 0.21±0.08 และ 0.27±0.08 
mg/L ตามล าดบั ปริมาณไนไตรท์มีค่า 0.32±0.03, 0.38±0.01 และ 0.33±0.05 mg/L ตามล าดับ ค่าอุณหภูมิ, 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้, ความเป็นกรดเป็นด่าง, ความเป็นด่าง  และปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์
ในน า้ในทกุชดุการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  (ตารางที่ 3) คณุภาพน า้ใน
การเลีย้งสตัว์น า้มีความส าคญัเช่นกนั เพราะถ้าคณุภาพน า้ไม่เหมาะสมต่อการเลีย้งสตัว์น า้อาจส่งผลต่อสขุภาพ
สตัว์น า้ตามไปด้วย มัน่สิน และไพพรรณ (2544) เขียนไว้ว่า อุณหภูมิของน า้ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
สตัว์น า้ควรอยู่ระหว่าง 25–32 oC ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ไม่ต ่ากว่า 4 mg/L ความเป็นกรดเป็นด่างของ
น า้ควรอยู่ในช่วง 6.5–9 ความเป็นด่างในน า้ไม่ต ่ากว่า 80 mg/L as CaCO3 จากการศกึษาของยทุธภมูิ และคณะ 
(2562) พบว่า ค่าคุณภาพน า้ในบ่อทดลองเลีย้งปลาหมอชุมพร 1 มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 7-8.5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ 4-6.3 mg/L อุณหภูมิของน า้ 21.5-29.5 oC แอมโมเนียรวม 0.02-0.03 mg/L 
ความเป็นด่าง 61-86 mg/L as CaCO3 จากข้อมลูดงักล่าวเมื่อมาเปรียบเทียบกับค่าคุณภาพน า้ในการทดลอง
ครัง้นี ้ยงัคงมีความเหมาะสมต่อการเลีย้งปลาหมอชมุพร 1  
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ตารางที่ 3 คณุภาพน า้ในการเลีย้งปลาหมอชมุพรท่ีเสริมเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองที่ปริมาณแตกต่างกัน
(ค่าเฉล่ีย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ปัจจยั 
ปริมาณเพคตินผสมในอาหารเมด็ส าเร็จรูป  

(กรัม/1 กิโลกรัม) P-value 
0 1 3 

อณุหภมูิ (oC) 25.7± 0. 2 25. 8± 0. 1 25.8±0.2 0.531 
ออกซิเจนละลายในน า้ (mg/L) 4.30±0.21 4.25±0.23 4.42±0.05 0.529 
ความเป็นกรดเป็นดา่ง 7.82±0.01 7.79±0.05 7.79±0.01 0.532 
ความเป็นดา่ง (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 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

  การเสริมสารเพคตินสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองในอาหารที่ระดบั 1 และ 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
จะส่งผลท าให้ปลาหมอชมุพร 1 มีน า้หนกัตวัเฉล่ียสดุท้าย อตัราการเจริญเติบโต สงูกว่าปลาหมอชมุพรที่ไม่ได้รับ
การเสริมสารสกดัเพคติน คณุภาพน า้มีความเหมาะสมต่อการเลีย้งปลาหมอชมุพร 1  

ข้อเสนอแนะ ถ้ามีการศกึษาเพิ่มเติมควรมีการใช้สารเคลือบอาหาร เช่น วุ้นหรือไข่ขาว เคลือบในอาหาร
ก่อนน าไปทดลอง 
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บทคดัย่อ 

ผลการเลีย้งปลาทับทิมต่างกัน 2 แบบๆ 3 ซ า้ คือ แบบปกติที่มีการเปล่ียนถ่ายน า้ (ชุดควบคุม) และ
แบบระบบไบโอฟลอคร่วมกับระบบอควาโปนิกส์ภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ นาน 119 วัน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าโลหิตวิทยาและดชันีตบัของปลาทบัทิม พบว่า ปลาทบัทิมที่เลีย้งในระบบไบโอ
ฟลอคร่วมกับระบบอควาโปนิกส์มีค่าโลหิตวิทยาดังนี ้ปริมาณเม็ดเลือดแดง ปริมาณฮีมาโตคริต ปริมาณ
ฮีโมโกลบิน และดชันีตบั เท่ากับ 1.69±0.18 x106 เซลล์ต่อไมโครลิตร, 31.42±1.91 เปอร์เซ็นต์, 7.51±0.56 กรัม
เปอร์เซ็นต์ และ 1.80±0.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) กบั
ปลาทบัทิมที่เลีย้งแบบปกติที่มีการเปล่ียนถ่ายน า้ (ชดุควบคมุ) (p>0.05) สรุปว่าการเลีย้งปลาทบัทิมในระบบไบ
โอฟลอคร่วมกบัระบบอควาโปนิกส์ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าโลหิตวิทยาและดชันีตบั 

 
ค าส าคัญ : การลดของเสีย;  ปลาทบัทิม;  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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บทน า 
ปัจจุบันการเพาะเลีย้งปลาทบัทิมเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศกัยภาพทัง้ด้านการผลิตและการตลาดที่

เพิ่มขึน้ในแต่ละปี ซึ่งเป็นการเลีย้งเชิงเดี่ยวทัง้ในบ่อดินและกระชงัที่ความหนาแน่นสงูๆ แล้วให้อาหารส าเร็จรูป
เป็นหลักอย่างเต็มที่เพื่อเร่งการเติบโตแล้วยกระดับผลผลิตให้สูงสุดภายในเวลาอันสัน้ส่งผลให้น า้มีปริมาณ
สารอินทรีย์ปนเปือ้นสูงโดยเฉพาะแอมโมเนียและไนไตรท์ท าให้ปลาหยุดการเติบโต (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และ
ไพพรรณ พรประภา, 2544) หรือรุนแรงจนตายได้ ซึง่จ าเป็นต้องเปล่ียนน า้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครัง้ ในปริมาณ
สูงถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ แนวคิดการเลีย้งปลาที่ใช้น า้น้อยจึงเป็นแนวคิดดีด้วยการน าเทคโนโลยีไบโอ
ฟลอคที่ช่วยย่อยสลายของเสียที่มีพิษสูง (แอมโมเนียและไนไตรท์) ได้เร็วกว่ากระบวนการไนตริฟิคเคชั่น 
(nitrification) เนื่องจาก heterotrophic bacteria เติบโตเร็วกว่า nitrifying bacteria ประมาณ 10 เท่า และยัง
เป็นอาหารภายในบ่อที่ดีมาใช้ร่วมกบัระบบอควาโปนิคส์ที่เป็นการเลีย้งสตัว์น า้ร่วมกบัการปลกูพืชแบบไร้ดิน โดย
พืชสามารถลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจน (แอมโมเนีย ไนไตรท์และไนเตรท) และฟอสฟอรัสที่ปนเปือ้นในน า้
ได้ดีส่งผลให้การเลีย้งปลาแบบ biofloc and aquaponic system (BA) มีการเปล่ียนน า้น้อยมากหรือแทบไม่มี 
แต่ถึงกระนัน้ปลาทบัทิมที่เลีย้งก็อาจเกิดความเครียดท าให้การเติบโตและผลผลิตลดลงในที่สดุ ซึ่ง กิจการ ศุภ
มาตย์ และวชัรินทร์ รัตนชู (2530) ; นิรุทธ์ิ สขุเกษมและคณะ (2548) ; Puangkaew et al. (2004) และ Hrubec 
et al. (2000) พบว่า การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบเลือดขึน้อยู่กับปัจจยัต่าง ๆ เช่น ชนิด สายพันธุ์ อายุ ระยะ
เจริญพนัธุ์ การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมทัง้อุณหภูมิ สารพิษ อาหารและการให้อาหาร ตลอดจนรูปแบบการ
เลีย้งสตัว์น า้ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อองค์ประกอบของเลือด ปัจจุบนัได้มีการศึกษาองค์ประกอบเลือดปลาส าคญั
ทางเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ปลากะพงขาว (กิจการ ศุภมาตย์ และคณะ, 2530)  ปลาหมอไทย (นิรุทธ์ิ สขุเกษม 
และคณะ, 2548) และปลานิลมีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 1.49 – 1.62 x 106 cell/µl (Delany et al., 1990) 
และดัชนีตับของปลานิลเพศเมียและเพศผู้ เท่ากับ 1.41-2.37 และ 1.50-2.23 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ปิยมาศ 
โนนคู่เขตโขง, 2546) ดงันัน้ การศึกษาวิจยัในครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าโลหิตวิทยาและดชันีตับของ
ปลาทบัทิมที่เลีย้งแบบ BA ซึ่งข้อมลูที่ได้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นที่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูประเมินสขุภาพส าหรับ
สนบัสนนุงานวิจยัต่อไปในอนาคตได้ 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

การวางแผนการทดลอง  
ทดลองเลีย้งปลาทบัทิมต่างกนั 2 แบบ ๆ ละ 3 ซ า้ คือ แบบ CT และแบบ BA 

การเตรียมปลาทดลอง  
น าปลาทบัทิมพกัในถงัพลาสติกขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๆ 206.5 เซนติเมตร ที่ใส่น า้ 2,500 ลิตร พร้อม

ติดตัง้ระบบให้อากาศแล้วให้อาหารวนัละ 2 ครัง้ (ช่วงเช้า-ช่วงเย็น) นาน 2 สปัดาห์ เพื่อให้แข็งแรงก่อนคดัปลาที่
น า้หนกัเร่ิมต้น 20 กรัม มาใช้ในการทดลอง 
การเตรียมถังทดลอง  

การทดลองทัง้ 2 แบบ จะเตรียมและใช้ถังแบบเดียวกับขัน้ตอนเตรียมปลาทดลอง แต่แบบ BA ในถัง
เลีย้งปลามีการติดป๊ัมเพื่อสบูน า้ให้ไหลผ่านชดุรางปลกูพืชที่อตัราการไหล 2 ลิตรต่อนาที แล้วปล่อยกลบัสู่ถงัเดิม 
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โดยชุดรางปลูกพืชท าจากท่อ PVC ขนาด 4 นิว้ ความยาว 2.0 เมตร จ านวน 5 เส้น แล้วเจาะรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ห่างกัน 20 เซนติเมตร เพื่อใส่ถ้วยปลูกต้นกล้าผกัมาลงปลกูในราง ซึ่งปิยวฒัน์ เรืองราย 
และคณะ (2558) พบว่า อัตราส่วนของน า้หนักปลาต่อจ านวนพืชที่ปลูกควรเท่ากับ 2.5 กิโลกรัมของปลาต่อ
จ านวนพืช 110 ต้น ตามล าดบั 
การเตรียมโรงเรือน  

ใช้แผ่นพลาสติกใสปิดทัง้ด้านข้างและด้านบนของโรงเรือนทัง้หมดพร้อมใช้พดัลมดดูอากาศเป็นเคร่ือง
ควบคมุอณุภมูิ  
การเตรียมอาหาร  

ใช้อาหารปลานิลส าเร็จรูปท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการดงัตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 คณุค่าทางโภชนาการอาหารปลานิลส าเร็จรูป 

ระยะการเลีย้ง 
คณุค่าทางโภชนาการ 

โปรตีน ไขมนั กาก ความชืน้ 
ปลานิลเล็ก (ขนาด 20-100 กรัม) >32 >4 <6 <12 
ปลานิลรุ่น (ขนาด 100-300 กรัม) >30 >4 <8 <12 
ปลานิลใหญ่ (ขนาด >300 กรัม) >25 >4 <8 <12 

 
การเตรียมไบโอฟลอค  

โดยใช้ถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร ในการหมกัอาหารกุ้งและกากน า้ตาลเพื่อผลิตไบโอฟลอคแล้วเติม
อากาศเพื่อรักษาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้สงูกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลาพร้อมควบคมุอตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ให้อยู่ในสดัส่วน 16 : 1 โดยเติมวตัถดุิบคาร์โบไฮเดรตซึง่ดดัแปลงจากสมการ
ของ Schryver, Crab, Defoirdt, Boon, & Verstraete (2008)  
ขัน้ตอนการเลีย้ง 

ปล่อยปลาที่เตรียมไว้ลงถงัทดลองละ 2.5 กิโลกรัม หรือ 125 ตวั พร้อมให้อาหารตามตารางที่ 1 วนัละ 
2 ครัง้ (เช้า-เย็น) ปริมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ของน า้หนักตวั ส าหรับปลาขนาด 20-100 กรัม แล้วปรับเป็น 6 และ 3 
เปอร์เซ็นต์ของน า้หนกัตวั ส าหรับปลาขนาด 100-300 กรัม และ >300 กรัม ตามล าดบั ให้อาหารทดลองอย่างช้า 
ๆ ซึ่งภายในถังเลีย้งปลามีการรักษาค่าปริมาณออกซิเจนละลายน า้ให้สูงกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลา 
ส าหรับแบบ CT ทุก ๆ 7 วนั มีการเปล่ียนน า้ปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน า้ทัง้หมด ส่วนแบบ BA เติมน า้
เพื่อรักษาระดบัน า้พร้อมเติมไบโอฟลอคทกุ ๆ 7 วนั ในอตัรา 1 ลิตรต่อตนั นาน 119 วนั  
การเก็บข้อมูลโลหติวิทยา  

ดัดแปลงวิธีการของส่งศรี มหาสวัสดิ์ และชัยชาญ มหาสวัสดิ์ (2529) เมื่อสิน้สุดการทดลองสุ่มปลา
ทบัทิมถงัละ 10 ตวั มาสลบด้วยสารละลายควินลัดีนที่ระดบัความเข้มข้น 100 ppm เป็นระยะเวลา 10 นาที แล้ว
เจาะเลือดที่ caudal vein บริเวณโคนหางด้วยหลอดฉีดยาพลาสตกิขนาด 1 มล. ที่ติดตัง้เข็มเบอร์ 24G ประมาณ 
0.5 มิลลิลิตร แล้วน าเลือดที่ได้ท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเลือดต่าง ๆ ดงันี ้
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- ปริมาณเม็ดเลือดแดง โดยน าเลือดที่ได้เจือจางด้วยสารป้องกนัการแข็งตวัของเลือด 5 เปอร์เซ็นต์ ใน
อตัราส่วน 1:100 แล้วท าการนบัปริมาณเม็ดเลือดแดงโดยใช้สไลด์นบัเม็ดเลือด  

-ค่าฮีมาโตคริต โดยน าเลือดที่ใส่อยู่ในหลอดไมโครแคฟิลลาร่ีไปป่ันด้วยเคร่ืองเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่
ความเร็ว 11,700 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที แล้ววดัเปอร์เซ็นต์ฮีมาโตคริตด้วยตวัอ่านไมโครแคฟิลลาร่ี  

-ฮีโมโกลบิน วดัโดยใช้ Haemometer ในการหาค่าฮีโมโกลบิน 
การเก็บข้อมูลดัชนีตับ  

น าปลาทับทิมที่ถูกเก็บตวัอย่างเลือดแล้วมาผ่าท้องเพื่อน าตบัออกมาชัง่น า้หนักเพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ค านวนจาก (น า้หนกัตบั (กรัม) / น า้หนกัตวั (กรัม))×100 
การเก็บข้อมูลการเติบโต  

เมื่อสิน้สดุการทดลองนบัจ านวนปลาทบัทิมที่เหลือรอดพร้อมกบัชัง่น า้หนกัรวมของปลาทบัทิมในแต่ละ
ถงั แล้วสุ่มมาอีก 10 ตวั เพื่อชัง่น า้หนกัและวดัความยาวแต่ละตวัอีกครัง้หน่ึง น าข้อมลูที่ได้มาค านวณหาน า้หนกั
ตวัเฉล่ียสดุท้าย ความยาวตวัเฉล่ียสดุท้าย อตัราการเจริญเติบโต อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ อตัราการรอด
ตาย ผลผลิตปลาสทุธิ ผลผลิตปลาสทุธิและผลผลิตผกัสลดัทัง้หมด 
การเก็บข้อมูลคุณภาพ  

วิเคราะห์น า้ก่อนปล่อยปลาทบัทิมลงในถงัทดลองและทกุ ๆ  7 วนั โดยคณุภาพน า้ที่ตรวจวดัที่ถงัทดลอง
โดยตรง ตอนเช้า (7.00 น.) ดังนี ้ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ วัดโดยใช้เคร่ืองยี่ห้อ YSI รุ่น 550 และ ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง วดัโดยใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรดเป็นด่าง ยี่ห้อ Mettler รุ่น seven compact พร้อมใช้ขวด
พลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร เก็บตวัอย่างน า้กลบัไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงันี ้ค่า
แอมโมเนียรวม ค่าไนไตรท์ ค่าไนเตรท และ ค่าฟอสฟอรัสที่ละลายน า้ (Orthophosphates) โดยใช้วิธี พงศ์เชฏฐ์ 
(มปป.) 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียโลหิตวิทยาและดชันีตบัของแต่ละชดุการทดลองโดยวิธี t-test  ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

ผลการเลีย้งปลาทับทิมต่างกัน 2 แบบ ๆ 3 ซ า้ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ต่อ ค่าโลหิต
วิทยาและดชันีตบัได้สรุปไว้ในตารางที่ 2 ส่วนการเติบโต ผลผลิตปลาและผกัสลดั อตัราการรอดตายได้สรุปไว้ใน
ตารางที่ 3 และค่าคณุภาพน า้ระหว่างการทดลองได้สรุปไว้ในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 2 ค่าโลหิตวิทยาและดชันีตบัของปลาทบัทิมที่เลีย้งตา่งกนั 2 แบบ (คา่เฉล่ีย±คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน)  

ปัจจยั 
รูปแบบการเลีย้งปลาทบัทิม 

p-value 
แบบ CT แบบ BA 

ปริมาณเม็ดเลือดแดง  
(×106 เซลล์ต่อไมโครลิตร) 

1.81±0.16a 1.69±0.18a 0.425 

ค่าฮมีาโตคริต (เปอร์เซ็นต)์ 32.66±2.24a 31.42±1.91a 0.504 
ปริมาณฮีโมโกลบิน (กรัมเปอร์เซน็ต์) 8.71±0.68a 7.51±0.56a 0.076 

ดชันีตบั (เปอร์เซ็นต์) 2.40±0.22a 1.80±0.50a 0.130 
หมายเหตุ อกัษร a ที่เหมือนกนัในแนวนอน แสดงถึง ความไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(p>0.05) 
 
ตารางที่ 3  การเติบโต ผลผลิตปลาและผกัสลดั อตัราการรอดตายของปลาทบัทิมที่เลีย้งต่างกนั 2 แบบ คือ แบบ 

CT และแบบ BA นาน 119 วนั (ค่าน้อยสดุ-ค่ามากสดุ) 

ปัจจยั 
รูปแบบการเลีย้งปลาทบัทิม 

แบบ CT  แบบ BA 
น า้หนกัตวัเฉล่ียสดุท้าย (กรัม) 269.50-300.28 249.21-318.16 
ความยาวตวัเฉล่ียสดุท้าย(เซนติเมตร) 24.53-25.19 24.62-25.50 
อตัราการเจริญเติบโต (กรัมต่อวนั) 2.21-2.47 2.04-2.62 
อตัราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 95.33-99.00 100.00 
ผลผลิตสทุธิ (กิโลกรัมต่อถงั) 24.89-25.91 24.77-25.05 
ผลผลิตผกัสลดัทัง้หมด (กิโลกรัมต่อถงั) - 1.04±1.44 

 
ตารางที่ 4 คุณภาพน า้ภายในถังเลีย้งปลาทบัทิมที่ต่างกนั 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วนั (ค่า

น้อยสดุ-ค่ามากสดุ) 

ปัจจยั 
รูปแบบการเลีย้งปลาทบัทิม 

แบบ CT  แบบ BA 
ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน า้ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.77-4.05 3.57-3.75 
ค่าความเป็นกรดเป็นดา่ง 7.99-8.05 7.74-7.90 
ค่าความเป็นดา่ง (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 า้ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.78-1.16 3.21-3.53 
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ปริมาณเม็ดเลือดแดง 
ผลการเลีย้งปลาทับทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ส่งผลให้มีปริมาณ

เม็ดเลือดแดงเฉล่ียเท่ากบั 1.81±0.16 และ 1.69±0.18 x106เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดบั และให้ผลไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ดงันัน้ การเลีย้งปลาทบัทิมแบบ BA จึงไม่มีผลต่อปริมาณเม็ด
เลือดแดงและรวมไปถึงค่าฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน และดชันีตบัของปลาทบัทิม เนื่องจากอาหารท่ีใช้เลีย้ง 
การเติบโต และคุณภาพน า้ในการเลีย้งปลาทบัทิมที่ต่างกันทัง้ 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วนั 
พบว่า มีค่าใกล้เคียงกันอีกทัง้คุณภาพน า้ยังมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของปลาทับทิมจึงไม่ส่งผลต่อ
สขุภาพโดยรวมของปลา ซึ่งสอดคล้องมินตรา ศีลอุดม และคณะ (2557) ที่ศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมี
ในเลือดบางประการของปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) ที่เลีย้งใน 2 สภาพการเลีย้ง คือ ในระบบ
โรงเรือนปิดและบ่อดิน พบว่า ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงของตวัอย่างปลาทัง้ 2 สภาพการเลีย้งไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P > 0.05) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.29 ± 0.18 และ 1.21 ± 0.23 x106เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดับ 
เนื่องจากปลากดคงัที่น ามาศึกษาครัง้นีม้ีช่วงอายุเดียวกัน คือ ประมาณ 240 วัน อีกทัง้ยงัมีขนาดใกล้เคียงกัน
ส่งผลให้ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงจึงไม่แตกต่างกนัซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของ ศิลป์ชยั มณีขตัิย์ (2553) ที่ได้
ท าการศกึษาค่าโลหิตวิทยาของปลาแรดแล้วพบว่าค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงนัน้มีความสมัพนัธ์กบัขนาดของปลา 
โดยปลาแรดขนาดใหญ่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงมากกว่าปลาแรดขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามล าดับ  และ
ยุทธนา สว่างอารมย์ และคณะ (2557) รายงานว่าการวิเคราะห์เลือดนัน้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในแง่การ
ประเมินสุขภาพของปลาได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ง Klinger et al. (1996) รายงานว่า ค่าโลหิตวิทยานัน้มีความส าคญั
มากในการประเมินถึงความเหมาะสมของอาหารที่ใช้เลีย้งสตัว์น า้ได้ว่าการน าอาหารชนิดต่าง ๆ มาเลีย้งสตัว์น า้
นัน้มีผลต่อสขุภาพสตัว์น า้ นอกจากนี ้Delany et al. (1990) รายงานว่าเลือดปลาแปรเปล่ียนตามอาหารที่ได้รับ
ซึง่มีผลต่อปริมาณเม็ดเลือดแดง, ฮีมาโตคริต และระดบักลโูคส ส่วนปริมาณเม็ดเลือดแดงปกติของปลานิลทัว่ไป
มีค่าเท่ากับ 1.49 – 1.62 x 106 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนัน้ ปลาทับทิมที่เลีย้งต่างกันทัง้ 2 แบบ จึงจัดว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีสขุภาพดี  

 
ปริมาณฮีมาโตคริต   

ผลการเลีย้งปลาทบัทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วนั ส่งผลให้มีปริมาณฮี
มาโตคริตเฉล่ียเท่ากับ 32.66±2.24 และ 31.42±1.91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และให้ผลไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ดงันัน้ การเลีย้งปลาทบัทิมแบบ BA จึงไม่มีผลต่อปริมาณฮีมาโตคริตของ
ปลา ซึง่สอดคล้องกบัมินตรา ศีลอดุม และคณะ (2557) ที่พบว่าระบบการเลีย้งทัง้ระบบโรงเรือนปิดและบ่อดินไม่
มีผลต่อค่าปริมาณฮีมาโตคริตของปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 27.90 ± 7.07 และ 
27.50 ± 6.47 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และให้ผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ส่วนปลานิลทัว่ไปมี
ปริมาณฮีมาโตคริตเท่ากับ 22.11 - 22.56 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธนา สว่างอารมย์ และคณะ (2557) 
รายงานว่าปริมาณฮีมาโตคริตของปลานิลทนเค็มฯ ที่เลีย้งด้วยอาหารปลานิลส าเร็จรูปและอาหารที่มีส่วนผสม
ของกากสลัดจ์ปาล์มที่แตกต่างกันทัง้ 5 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม) 10 20 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร 
แล้วให้ผลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งมีปริมาณฮีมาโตคริตเท่ากับ 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  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั แล้วสรุปว่าปลา
นิลทนเค็มฯ ในทุกชุดการทดลองมีสขุภาพดี แต่ Delany et al. (1990) รายงานว่าเลือดปลาสามารถแปรเปล่ียน
ตามอาหารที่ได้รับซึง่มีผลต่อปริมาณเม็ดเลือดแดง ปริมาณฮีมาโตคริต และระดบักลโูคส  

 
ปริมาณฮีโมโกลบิน 

ผลการเลีย้งปลาทับทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน ส่งผลให้มีปริมาณ
ฮีโมโกลบินเฉล่ียเท่ากบั 8.71±0.68 และ 7.51±0.56 กรัมเปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และให้ผลไม่มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าการเลีย้งปลาทบัทิมแบบ BA ไม่ส่งผลต่อปริมาณฮีโมโกลบิน
ของปลา ซึ่งโดยทัว่ไปถ้าปลาเป็นโรคหรือมีสขุภาพไม่ดี ปริมาณฮีมาโตคริตจะมีค่าลดลงดงัการศึกษาของส่งศรี 
มหาสวัสดิ์ และชัยชาญ มหาสวัสดิ์ (2529) ที่พบว่า ถ้าปลาดุกด้านที่ได้รับเชือ้แอร์โรโมนาส ไฮโดรฟิลล่าเพียง 
5.6×1011 เซลล์ต่อมิลลิลิตร มีผลท าให้ปลามีค่าฮีมาโตคริตลดลงกว่าปลาชุดควบคุมที่ไม่ได้รับเชือ้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ถ้าปลาดุกด้านที่ได้รับเชือ้แอร์โรโมนาส ไฮโดรฟิลล่าเพิ่มขึน้เป็น 19.6 × 1011 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร มีผลท าให้ปลามีค่าทัง้จ านวนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน และปริมาณฮีโมโกลบินมีค่าลดลงกว่าชุด
ควบคุมที่ไม่ได้รับเชือ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าถ้าปลามีสขุภาพท่ีไม่ดีจะส่งผลท าให้จ านวนเม็ด
เลือดแดง ค่าฮีมาโตคริตและค่าฮีโมโกลบินลดลง  

 
ดัชนีตับ (เปอร์เซน็ต์) 

ผลการเลีย้งปลาทบัทิมที่ต่างกัน 2 แบบ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วนั ส่งผลให้มีค่าดชันีตบั
เฉล่ียเท่ากบั 2.40±0.22 และ1.80±0.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และให้ผลไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าการเลีย้งปลาทบัทิมแบบ BA ไม่ส่งผลต่อค่าดชันีตบั ซึ่ง โดยทัว่ไปค่าดงันีต้บั
นัน้น่ามีความสมัพนัธ์กบัอาหารที่ปลาได้รับมากกว่า เนื่องจากถ้าสตัว์น า้ได้รับอาหารที่มีไขมนัมากเกินไปส่งผล
ท าให้สตัว์น า้มีการเพิ่มขึน้ของน า้หนกัตวัอย่างรวดเร็วพร้อมกบัสะสมไขมนัในร่างกาย และท าให้ปลาอ้วนในที่สดุ
พร้อมกบัเกิดอาการผิดปกติที่ตบั โดยมานพ ตัง้ตรงไพโรจน์ และคณะ (2536) รายงานว่าอาหารปลานิลที่มีไขมนั 
>5 เปอร์เซ็นต์ ไขมนัส่วนท่ีเกินไม่ถกูน าไปใช้ประโยชน์ แต่ไปสะสมทีอ่วยัวะภายในและกล้ามเนือ้ แล้วถ้าอาหาร
มีไขมนั >12 เปอร์เซ็นต์ ยงัมีผลยบัยัง้การเติบโตและถ้าได้รับติดต่อกนันาน ๆ ยิ่งท าให้ปลาเครียดแล้วติดโรคได้
ง่าย แต่  De silva and Anderson (1995) ก็รายงานว่า ระดบัไขมนัที่เหมาะสมในอาหารส าหรับปลาทัว่ไปควรมี
ค่าระหว่าง 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ้ปลาในแต่ละภมูิภาคยงัมีความต้องการไขมนัแตกต่างกนัออกไป เช่น 
ปลาในเขตหนาวต้องการไขมนัในอาหารไม่ต ่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (NRC, 1983) ปลาเขตอบอุ่นต้องการไขมนัใน
อาหารอยู่ในช่วง 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ (อ านวย โชติญาณวงษ์, 2524) ส่วนปลาในเขตร้อน เช่น ปลานิล ปลาดุก 
และปลาไหล ระดับไขมันที่เหมาะสมในอาหารควรมีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (อ านวย โชติญาณวงษ์, 2525) 
เนื่องจากปัจจุบนัค่ามาตรฐานของดชันีตบัของสตัว์น า้ยงัไม่มีการก าหนดเกณฑ์ออกมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานใน
การเปรียบเทียบ ดังนัน้ ผลของดัชนีตับปลาทับทิมจึงขอน าไปเปรียบเทียบกับยุทธนา สว่างอารมย์ และคณะ 
(2557) รายงานค่าดชันีตบัของปลานิลทนเค็มฯ ที่เลีย้งด้วยอาหารปลานิลส าเร็จรูป และอาหารท่ีมีส่วนผสมของ
กากสลดัจ์ปาล์มที่แตกต่างกนั 5 ระดบั คือ 0 (ชุดควบคมุ) 10 20 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์ในสตูรอาหาร เป็นเวลา 
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143 วัน นัน้ส่งผลให้ปลานิลทนเค็มฯ มีดัชนีตับ เท่ากับ 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  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และของปิยมาศ โนนคู่เขตโขง (2546) ที่ได้ท าการศกึษาผล
ของกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลงเนือ้เยื่อตบั และระบบสืบพนัธุ์ในปลานิล แล้วรายงานว่า 
ค่าดัชนีตับปลานิลเพศเมียมีค่าระหว่าง 1.41-2.37 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลานิลเพศผู้ มีค่าระหว่าง 1.50-2.23 
เปอร์เซ็นต์ พบว่า ไม่มีความผิดปกติของตบั  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการเลีย้งปลาทับทิมต่างกัน 2 แบบ ๆ 3 ซ า้ คือ แบบ CT และแบบ BA นาน 119 วัน พบว่า ปลา

ทบัทิมที่เลีย้งแบบ BA มีปริมาณเม็ดเลือดแดง ปริมาณฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน และดชันีตบัให้ผลไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) สรุปว่าการเลีย้งปลาทบัทิมแบบ BA ไม่ส่งผลกระทบต่อค่า
โลหิตวิทยาและดชันีตบัของปลาทบัทิม 
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บทคดัย่อ 

 แบคทีเรีย Bacillus licheniformis และ Bacillus amyloliquefaciens ถูกคัดแยกได้จากน า้กร่อยและ
ดินป่าชายเลนพบว่ามีประสิทธิภาพยับยัง้แบคทีเรีย Aeromonas hydrophila 3237ด้วยเทคนิค cross streak 
method และ double-layer agar method การทดสอบการเจริญร่วม กนัในอาหารเหลวพบว่าการใช้บาซลิลสัทัง้
สองสายพันธุ์สามารถลดจ านวน A. hydrophila 3237 ได้ที่ชั่วโมงที่ 72 ในการศึกษาได้เตรียมบาซิลลัสทัง้สอง
สายพนัธุ์ที่จ านวนเซลล์ 3.0x108CFU/ml ในอตัราส่วน 1:1 ผสมอาหารที่ความเข้มข้น 4 ระดบั คือ 0, 2.5, 5 และ 
10% เลีย้งปลานิลที่ความเค็ม 15 ppt นาน 56 วนั พบว่าอาหารผสมโปรไบโอติกที่ความเข้มข้น 10% ปลานิลมี
อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (ADG) เท่ากบั 2.26±0.01 g/ตวั/วนั และอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (SGR) 
เท่ากบั 2.23±0.01%/วนั (P<0.05) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ (FCR) เท่ากบั 0.96±0.00 (P<0.05) ปลานิล
ในทุกชุดการทดลองมีอัตรารอด 100% และที่ระดับความเข้มข้น 10% พบว่าปลานิลมีความต้านทานโรคต่อ
แบคทีเรีย A. hydrophila 3237 (3.0x107 CFU/ตวั) ได้ 100%  
 
ค าส าคัญ: บาซิลลสั; โปรไบโอติก; แอโรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า; ปลานิล; น า้กร่อย 
 
 

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  
 
 

บทน า 
 ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน า้จืดซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
เลีย้งและขยายพนัธุ์ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคณุค่าทางโภชนาการสงู ซึง่ปัญหาจากภยัแล้งและน า้ทะเลหนนุ
ท าให้น า้มีค่าความเค็มสงูเกินค่ามาตรฐาน และปัญหาดินเค็มในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 
ส่งผลให้มลูค่าการส่งออกปลานิลของปี 2563 ลดลง 42.7% เมื่อเทียบกบัปี 2562 และคาดว่าในปี 2564 ผลผลิต
ปลานิลจะมีปริมาณเพียง 210,419 ตนั กรมประมงจึงได้จดัท าแผนพฒันาการเพาะเลีย้งปลานิล (2563-2567) 
เพื่อพัฒนาสายพนัธุ์ปลานิลทนโรค ทนเค็มและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค (เกวลิน หนูฤทธ์ิ, 2564, น. 1-11) แต่
พืน้ที่เลีย้งและแหล่งน า้จืดมีปริมาณที่ลดน้อยลง ดงันัน้การเพาะเลีย้งที่ปากแม่น า้ที่ติดกับทะเล บริเวณชายฝ่ัง 
และพืน้ที่ดินเค็มจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ปลาเกิดความเครียดเมื่อเจริญในน า้ที่มีความเค็ม
สงูขึน้ ระดบัภมูิคุ้มกนัโรคลดลงและติดโรคจากเชือ้ A. hydrophila ซึง่เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างแท่ง เจริญได้
ในน า้จืดและน า้กร่อย ท าให้ผิวหนงัปลานิลเป่ือยยุ่ย ครีบเน่า เลือดออกที่ผิวหนงัซึง่เป็นสาเหตใุห้ปลานิลมีอตัรา
การตายสงู และติดต่อจากสตัว์น า้มาสู่มนุษย์ (Laith & Najiah, 2013, p.1-7) การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ของแหล่งน า้ธรรมชาติจากการปนเปือ้นของน า้ทิง้จากบ้านเรือนพบว่าเป็นสาเหตุให้เชือ้พฒันาพนัธุกรรมให้ดือ้
ต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึน้ (Goni-Urriza et al., 2000, p.125-132) 
 เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยการใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกสกุลบาซิลลัสพบว่ามีความปลอดภัยต่อ
ส่ิงแวดล้อม แบคทีเรียสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโต อตัรารอด ความต้านทานเชือ้โรคและภูมิคุ้มกันของปลา
นิลให้เพิ่มขึน้ (Kim, Subramanian, & Heo., 2017, p. 1354-1364) แบคทีเรียสกลุบาซิลลสัเป็นสายพนัธุ์ที่ไมก่อ่
โรคในสตัว์น า้ ทนต่อกรดและเกลือน า้ดีในกระเพาะและล าไส้ น าเข้าสู่ร่างกายสตัว์น า้ได้หลายวธีิ เชือ้จะสร้างสาร
ต่อต้านและท าลายจลิุนทรีย์ก่อโรค (Keysami, Mohammadpour, & Saad, 2011, p.1-13) ในการศกึษาวิจยัจึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อคดัแยกแบคทีเรียสกุลบาซิลลัสที่มีประสิทธิภาพยับยัง้เชือ้ A. hydrophila และศึกษาความ
เข้มข้นที่เหมาะสมของโปรไบโอติกที่ผสมอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานโรคในการ
เพาะเลีย้งปลานิลที่ความเค็ม 15 ppt ข้อมลูที่ได้จากการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางพฒันาการเลีย้งปลานิลใน
น า้กร่อยแก้ปัญหาให้กบัเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งปลานิลในพืน้ท่ีซึง่ได้รับผลกระทบจากน า้ทะเลหนนุและดินเค็ม 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

977 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.1 การคัดแยกแบคทีเรียโปรไบโอติกจากน า้กร่อยและดินป่าชายเลน 
 คดัแยกแบคทีเรียจากดินป่าชายเลนในอ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 3 ตวัอย่าง และอ าเภอแกลง 
จงัหวดัระยอง จ านวน 3 ตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มเก็บตวัอย่างดิน ซึ่งแต่ละตวัอย่างจะเก็บดินจ านวน 4 จุด น าดิน
ทัง้ 4 จุดมาผสมให้เป็นเนือ้เดียวกันและชัง่น า้หนกัจ านวน 10 กรัม ผสมในสารละลาย NaCl 1.5% ปริมาตร 90 
ml ที่ปราศจากเชือ้ เขย่าแรงๆ 30 ครัง้ เพื่อให้ดินกระจายตวัและเจือจาง 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
ละความเจือจางท า 3 ซ า้ (กีรวิชญ์ เพชรจุล, กาญจนา กุลวิทิต, อนุพงษ  ทานกระโทก และพนิดา สืบชมภู, 
2561, น. 955-964) น าไปบ่มที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้ใช้วิธี cross streak plate 
จนได้เชือ้บริสุทธ์ิ สังเกตขนาด ลักษณะสี ลักษณะโคโลนี จดบันทึก การคัดแยกเชือ้จากตัวอย่างน า้กร่อยใน
อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 2 ตวัอย่าง และอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จ านวน 2 ตวัอย่าง ท าการทดลอง
เช่นเดียวกบัตวัอย่างดิน 
1.2 การคดัเลือกแบคทีเรียโปรไบโอตกิในการยับยัง้เชือ้ก่อโรค 
 การยบัยัง้เชือ้ก่อโรคใช้วิธี cross streak method ดดัแปลงจาก (Lertcanawanichakul & Sawangnop, 
2008, p.161-171) โดยใช้ลวดเขี่ยเชือ้ (loop) ที่ปลอดเชือ้แตะเชือ้โปรไบโอติกน ามา streak ลงบนต าแหน่งตรง
กลางของอาหาร NA ที่ผสม NaCl 1.5% บ่มเชือ้ที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ใช้ลวดเขี่ยเชือ้
ที่ปลอดเชือ้แตะเชือ้ A. hydrophila แต่ละสายพันธุ์ และชื่อก่อโรคสายพันธุ์อื่น (Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus aureus, Flexibacter sp. และ Escherichia coli)  น ามา  streak ท ามุม 90 องศากับรอย 
streak ของโปรไบโอติก บ่มเชือ้ที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส สงัเกตการเกิดบริเวณยบัยัง้ ณ ต าแหน่งที่โคโลนีบน
รอย streak ของแบคทีเรียทัง้สองตัดกันเป็นเวลา 72 ชัว่โมง ยืนยนัผลการยบัยัง้ด้วยวิธี double-layer agar ใช้
ลวดเขี่ยเชือ้ย้ายโปรไบโอติกที่มีความเข้มข้น 1.5x105CFU/ml มา spot บนอาหาร NA ที่ผสม NaCl 1.5% บ่มให้
เชือ้เจริญเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และเลีย้งเชือ้ A. hydrophila 3237 ในอาหาร Nutrient broth (NB) (Himedia, 
India) ที่ผสม NaCl 1.5% อาย ุ24 ชัว่โมง ปรับให้เชือ้มีความเข้มข้น 1.5x106CFU/ml ดดูเชือ้ปริมาตร 0.2 ml ลง
ในอาหาร NA ปริมาตร 20 ml เขย่าให้เป็นเนือ้เดียวกันเทสารละลายเชือ้ทับบนจานอาหาร NA ที่ผสม NaCl 
1.5% ซึ่ ง มี โปร ไบโอติก เจ ริญอยู่  (Verschuere, Rombaut, Sorgeloos, & Verstraete, 2000, p.655-671) 
คดัเลือกแบคทีเรียที่ยบัยัง้เชือ้ก่อโรคมาจดัจ าแนกสายพนัธุ์  
1.3 การจ าแนกชนิดของแบคทีเรียโปรไบโอติกด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาและเทคนิคทางอณูชีววิทยา                                                                                                                                                      
 จัดจ าแนกแบคทีเรียใช้วิธีมาตรฐานตามคู่มือการจัดจ าแนกแบคทีเรียของ Bergey’ s Manual of 
Determinative Bacteriology 9th Edition (Holt, Krieg, Sneath, Staley, & Williams, 1994) ร่วมกับการใช้ชุด
ทดสอบ API 50 CHB (bioMerieux, France) และยืนยนัการจ าแนกสายพนัธุ์ของโปรไบโอติกด้วยการวิเคราะห์
ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA โดยเลีย้งแบคทีเรียในอาหาร Luria-Bertani broth (Difco, USA) และสกดั
ดี เ อ็ น เ อ ด้วย  Gentra Puregene extraction kit (QIAGEN, Germany) เพิ่ มจ านวนดี เอ็น เอ ด้วย เค ร่ือง 
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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วิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ด้วยวิธี DNA sequence analysis และเปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทด์ที่ได้กบัล าดบั
นิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมลูของ GenBank database โดยใช้โปรแกรม BLAST 
1.4 การทดสอบการเจริญร่วมกันระหว่างโปรไบโอตกิและ A. hydrophila 3237 ในอาหารเหลว (Broth 
co-culture assay) (Cao, He, Wei, Diong, & Lu, 2011, p.1-7) 
 เลีย้งแบคทีเรียโปรไบโอติกและ A. hydrophila 3237 ในอาหาร Tryptic soy broth (TSB) 
(Merck, Germany) ที่ผสม NaCl 1.5% ปริมาตร 10 ml บ่มเชือ้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าที่ความเร็ว 
150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น าสารละลายเชือ้เข้าเคร่ืองหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่ 10,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 15 นาที ล้างเซลล์ 2 ครัง้ด้วย NaCl 1.5% เจือจางให้ได้ปริมาณเชือ้ 106 CFU/ml น าเชือ้ก่อโรค
และโปรไบโอติกมาเจริญร่วมกันในอาหาร TSB ที่ผสม NaCl 1.5% ปริมาตร 18 ml ในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 50 
ml บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หาปริมาณแบคทีเรีย A. hydrophila 3237 ที่ระยะเวลา 0, 24, 48, 72, 96 
และ 120 ชัว่โมง ของทกุชดุการทดลองบนอาหาร Rimler-Shotts medium (Himedia, India) ที่ผสม NaCl 1.5% 
ด้วยเทคนิค spread plate technique แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ า้ 
ประกอบด้วย 
 ชดุการทดลองที่ 1 อาหารที่มี A. hydrophila 1 ml (ชดุควบคมุ) 
 ชดุการทดลองที่ 2 อาหารที่ม ีA. hydrophila และ B. licheniformis ชนิดละ 1 ml 
 ชดุการทดลองที่ 3 อาหารที่ม ีA. hydrophila และ B. amyloliquefaciens ชนิดละ 1 ml 
 ชดุการทดลองที่ 4 อาหารที่ม ีA. hydrophila 1 ml B. licheniformis และ B. amyloliquefaciens ชนิด
ละ 0.5 ml 
1.5 การวางแผนการทดลองเลีย้งปลานิล  
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) จ านวน 4 ชุด
การทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ า้ ซ า้ละ 30 ตวั คือ ชุดการทดลองที่ปลานิลได้รับอาหารผสมโปรไบโอติกทัง้ 2 
สายพนัธุ์ที่มีจ านวนเซลล์ 3.0x108CFU/ml ในอตัราส่วน 1:1 ประกอบด้วยชดุการทดลอง T1 อาหารเม็ดส าเร็จรูป
ไม่ผสมโปรไบโอติก (ชุดควบคุม) และชุดการทดลอง T2, T3 และ T4 อาหารเม็ดส าเร็จรูปผสมโปรไบโอติกที่
ความเข้มข้น 2.5, 5 และ 10%   
1.6 การเตรียมอาหารผสมโปรไบโอติกและการเลีย้งสตัว์น า้  
 เลีย้งหวัเชือ้โปรไบโอติกในอาหาร NB ที่ผสม NaCl 1.5% ที่ปราศจากเชือ้ น าไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ขยายปริมาณเชือ้ในอาหาร NB ในตู้บ่มเป็นเวลา 48 ชั่วโมง น าสารละลายเชือ้เข้าเคร่ือง
หมุนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ล้างเซลล์ 2 ครัง้ด้วย phosphate buffer 
saline (PBS) pH 7.2 ปรับให้เซลล์มีความเข้มข้น 3.0x108 CFU/ml เตรียมเชือ้ทัง้สองสายพนัธุ์ในอตัราส่วน 1:1 
ผสมในอาหารที่มีโปรตีน 30% ที่ความเข้มข้น 0, 2.5, 5 และ 10% อาหารของชุดควบคุมเตรียมโดยผสม
สารละลาย PBS ในปริมาตร 1% อาหารทุกชุดการทดลองเคลือบด้วยน า้มันปลา 20 ml ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
น าไปอบท่ี 45 องศาเซลเซียส 6 ชัว่โมง เตรียมอนบุาลลกูปลานิลน า้หนกัเฉล่ีย 3.46±0.52 กรัม ในน า้ทะเลท่ีปรับ
ความเค็มด้วยน า้จืดให้มีความเค็ม 5, 10 และ 15 ppt ทุกๆ 15 วัน รวม 45 วัน ได้ปลาที่มีน า้หนักเฉล่ีย 
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52.03±0.31 กรัม คัดเลือกปลาที่มีน า้หนักใกล้เคียงกันลงในบ่อซีเมนต์ 12 บ่อ ให้อาหารแต่ละชุดการทดลอง
เท่ากบั 3% ของน า้หนกัปลา วนัละ 2 เวลา (6.00 และ 18.00 น.) เป็นเวลา 56 วนั 
1.7 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและอัตรารอด  
 จดบันทึกน า้หนักปลาเร่ิมต้น (initial weight) และชั่งน า้หนักปลาทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 56 วัน ใช้
ค านวณน า้หนกัสดุท้าย (final weight) อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (Average Daily Growth, ADG) อตัรา
การเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific Growth Rate, SGR) อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ (Feed Conversion 
Rate, FCR) และอตัรารอด (survival rate)                                                                                                                                                                                 
1.8 การทดสอบการต้านทานแบคทีเรีย A. hydrophila ของปลานิลด้วยวิธีฉีดเข้าช่องท้อง 
 ในวนัท่ี 57 ของการเลีย้ง สุ่มเลือกปลานิลบ่อละ 12 ตวั มาทดสอบการต้านทานโรคต่อ   A. hydrophila 
3237 โดยเลีย้งเชือ้ในอาหาร TSB บ่มเชือ้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น าสารละลายเชือ้
เข้าเคร่ืองหมนุเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่ 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ล้างเซลล์ 2 ครัง้ด้วย PBS pH 7.2 
ปรับให้เซลล์มีความเข้มข้น 1.5x108CFU/ml ฉีดเชือ้เข้าช่องท้องปลาปริมาตร 0.2 ml หลงัฉีดเชือ้ก่อโรคให้อาหาร
ที่ไม่ผสมโปรไบโอติกทกุชดุการทดลอง นบัจ านวนปลาตายทกุวนัเป็นเวลา 14 วนั น ามาหาค่าอตัราการตายและ
ค่าการรอดตายสัมพทัธ์ (Relative Percent Survival : RPS) ในรูปของประสิทธิภาพของวคัซีน (Ellis & Large, 
1988, p.47-76)                                                                                                                                                                                       
1.9 การวิเคราะห์ผลทางสถิต ิ
  น าข้อมลูที่ได้มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมลูด้วยวิธี 
One-Way Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างชดุทดลองด้วย
วิธี Post Hoc (Least-Significant Different : LSD) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95%     
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 จากการศกึษาสามารถคดัแยกแบคทีเรียได้ 108 ไอโซเลทจากตวัอย่าง 10 ตวัอย่าง น าทุกไอโซเลทมา
ทดสอบการยับยัง้เชือ้ก่อโรคด้วยวิธี cross streak method ซึ่งเป็นวิธีทดสอบเบือ้งต้นที่ส าคัญที่ต้องท าการ
ทดลองเป็นขัน้แรกเพื่อทดสอบคุณสมบัติของเชือ้กลุ่มโปรไบโอติกในการสร้างสาร secondary metabolite ที่
หลัง่ออกนอกเซลล์เพื่อยบัยัง้เชือ้ก่อโรคและเป็นวิธีที่เหมาะสมต่อการทดสอบกบัเชือ้จ านวนมาก (Velho-Pereira 
& Kamat, 2011, p.223–228) พบว่าแบคทีเรีย 7 ไอโซเลท คือ B141, B181 EM3, PS1, Y1, Y2 และ Y4 มีฤทธ์ิ
ยับยัง้ A. hydrophila แบคทีเรีย 9  ไอโซเลท คือ A1, A332, A22, B21, B22, T4, PM12, Y2 และ Y4 มีฤทธ์ิ
ยบัยัง้ S. agalactiae แบคทีเรีย 7 ไอโซเลท คือ A1, EM82, PS8, S7, Y1, Y2 และ Y4 มีฤทธ์ิยบัยัง้ Flexibacter 
sp. และ S. aureus แบคทีเรียเกือบทุกสายพันธุ์ยับยัง้ E. coli โดยเฉพาะสายพันธุ์ Y2 ที่คัดแยกจากน า้กร่อย
และ Y4 จากดินป่าชายเลนสามารถยบัยัง้ A. hydrophila, S. agalactiae, Flexibacter sp., S. aureus และ E. 
coli ได้จึงคดัเลือกไอโซเลท Y2 และ Y4 มายบัยัง้ A. hydrophila ทัง้ 3 สายพนัธุ์พบว่าให้ผลการยบัยัง้ที่ใกล้เคยีง
กนั สงัเกตจากขนาดของ inhibition zone แสดงในภาพท่ี 1 จึงท าการทดสอบผลการยบัยัง้ด้วยวิธี double-layer 
agar ซึ่งเป็นวิธีที่ป้องกันการปนเปือ้นของเชือ้ที่ไม่ต้องการได้และใช้ทดสอบได้ทัง้เชือ้แบคทีเรีย ยีสต์และเชือ้รา 
พบว่าไอโซเลท Y2 มีประสิทธิภาพในการยบัยัง้ A. hydrophila 3237 ที่ความเข้มข้น 1.5x106CFU/ml ได้มากกวา่ 
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Y4 เนื่องจาก inhibition zone มีขนาดใหญ่กว่าแสดงผลในภาพท่ี 2 จึงเป็นวิธีที่ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
โปรไบโอติกแต่ละสายพนัธุ์ได้ (Purivirojkul & Areechon, 2007, p. 125-132).  การจ าแนกสายพนัธุ์ของ
เชือ้บาซิลลัสพบว่าแบคทีเรียทัง้ไอโซเลท Y2 และ Y4 มีรูปร่างเป็นแท่งยาว ติดสีแกรมบวก สร้างเอนโดสปอร์ 
เจริญได้ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน สร้างเอนไซม์คะตะเลส ออกซิเดส ไลเปส อะไมเลส และเคซีเนส 
สามารถรีดิวซ์ไนเตรทเป็นไนไตรท์ ใช้ซิเตรทเป็นแหล่งคาร์บอน สร้างแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด์ สร้างกรดจากการใช้
น า้ตาลกลโูคส ไม่สร้างอินโดล ไอโซเลท Y2 สร้างกรดจากการใช้น า้ตาลอะราบิโนส และไซโลส ไม่สร้างเอนไซม์ยู
รีเอส ไอโซเลท Y4 สร้างกรดจากการใช้น า้ตาลแลคโตส แมนนิทอล และซูโครส และสร้างเอนไซม์ยรีูเอส จากคู่มอื
การจดัจ าแนกของ Bergey’ s Manual of Determinative Bacteriology 9th Edition ร่วมกับผลของการใช้แหล่ง
คาร์โบไฮเดรท 49 ชนิดของชดุทดสอบ API 50 CHB จดัจ าแนกไอโซเลท Y2 ได้ เป็น Bacillus licheniformis (% 
ID=79.5) และไอโซเลท Y4 ได้เป็น Bacillus amyloliquefaciens     (% ID= 99.0) ผลการวิเคราะห์ล าดบันิวคลี
โอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่าไอโซเลท Y2 มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับ B. licheniformis DSM 13 
(NR118996) และ B. licheniformis BCRC 11702 (NR116023) โดยมี % ความคล้ายคลึง (%  homology) 
เท่ ากับ  99.0% และไอโซ เลท Y4 มีความใก ล้ชิดทางพันธุกรรมกับ  B. amyloliquefaciens dhs-28 Z 
(GQ903336) และ B. amyloliquefaciens ES-2 (GQ903336) โดยมี % ความคล้ายคลงึ (% homology) เท่ากบั 
99.8% จากผลการจดัจ าแนกพบว่าผลการทดสอบลกัษณะทาง phenotype และ genotype มีความสอดคล้อง
กนั ซึง่บาซิลลสัทัง้สองสายพนัธุ์สามารถเจริญได้ที่ความเค็ม NaCl 0-7% สามารถประยกุต์ใช้ยบัยัง้เชือ้ก่อโรคใน
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด น า้กร่อยและน า้เค็ม  
 

 
ภาพที่ 1 Bacillus sp. Y2 และ Bacillus sp. Y4 ยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรีย A. hydrophila 3217,             

A. hydrophila 3237 และ A. hydrophila 5467 ด้วยวิธี cross streak method 
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ภาพที่ 2 การเกิดบริเวณยบัยัง้ (Inhibition zone) ของ Bacillus sp.Y2 และ Bacillus sp. Y4 ต่อ                     

A. hydrophila 3237 (1.5x106 CFU/ml) ด้วยวิธี double-layer agar method 
 

 ผลการทดสอบการเจริญร่วมกันในอาหารเหลวของ A. hydrophila 3237 และบาซิลลัส พบว่าในชุด
การทดลองที่ 1 (ชุดควบคมุ) แบคทีเรีย A. hydrophila 3237 เพิ่มจ านวนสงูสดุที่ระยะ เวลา 48 ชัว่โมงมีจ านวน
เซลล์เท่ากับ 7.46x108CFU/ml และลดลงที่ระยะเวลา 72 ชัว่โมง มีจ านวนเซลล์เท่ากบั 4.74x108CFU/ml ซึ่งใน
ชดุการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ที่ระยะเวลา 72 ชัว่โมง พบจ านวนเซลล์ของ A. hydrophila 3237 เท่ากบั 2.56x108, 
2.70x108 และ 2.03x108CFU/ml คิดเป็น 54.00%, 56.96% และ 42.83% ตามล าดบั (ตารางที่ 1) จ านวนเซลล์
ที่ลดลงมีค่าต ่ากว่าชดุควบคมุอย่างมนียัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และที่ระยะเวลา 96-120 ชัว่โมง พบว่าจ านวน
เซลล์ของ A. hydrophila 3237 ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้แบคทีเรียบาซิลลสัทัง้สองสายพนัธุ์ร่วมกนัจะมผีล
ต่อการลดจ านวน A. hydrophila 3237 ได้มากกว่าการใช้แบคทีเรียสายพันธุ์เดี่ยวสอดคล้องกับการใช้เชือ้ B. 
subtilis ร่วมกับ Lactobacillus acidophilus เลีย้งปลานิลพบว่าเลือดปลามีค่า hematocrit values และค่า 
serum bactericidal activity สูงกว่าการใช้โปรไบโอติกสายพันธุ์ เดี่ยว (Aly, Abdel-Galil, Abdel-Aziz, & 
Mohamed, 2008, p.128-136) ดงันัน้ในการเลีย้งปลานิลจึงใช้โปรไบโอติกในระยะ vegetative cell ที่มีชีวิตฉีด
พ่น (live spray) บนผิวอาหารให้ปลานิลกินมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลาได้ดีกว่าการเติมโปรไบโอติกลงในน า้
เลีย้ง การใช้เชือ้ที่มีชีวิตจะกระตุ้นปลานิลให้มีกิจกรรมการจบักินเชือ้โรคของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils และ
ค่า plasma bactericidal activity เพิ่มขึน้ในระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะได้ดีกว่าการใช้เชือ้ตายและสปอร์ 
(Taoka et al., 2006, p.755-766)  
 ผลการเจริญเติบโตของปลานิลในชดุควบคมุ T1 ที่เลีย้งด้วยอาหารที่ไม่ผสมโปรไบโอติก พบว่าปลานิล
มีค่าน า้หนกัสดุท้ายเท่ากบั 173.84+0.32 กรัม/ตวั มีความสอดคล้องกบัการศกึษาของ ซาฮา และคลาตนั (Saha 
& Khatun, 2014, p.261-269) ท่ีเลีย้งปลานิลแปลงเพศให้อาหาร 
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ตารางที่ 1 จ านวนเซลล์ของ Aeromonas hydrophila 3237 ในการเจริญในอาหารเหลวร่วมกบัโปรไบโอติกสาย
พนัธุ์บาซิลลสั  

  จ านวนเซลล์ของ A. hydrophila 3237 (x106 CFU/ml) 

ชดุการทดลอง 0 ชม. 24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 96 ชม. 120 ชม. 

1 5.93±0.00a 54.3±0.04a 746±0.22a 474±0.14a 350±0.22a 253±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 : ตวัอกัษร a b c และ d ในคอลมัน์เดียวกนัมคีวามแตกตา่งกนัทางสถติิ (P<0.05)  
 

ปกตินาน 105 วัน พบว่าน า้หนักสุดท้ายของปลามีค่าใกล้กับชุดการทดลอง T1 แต่ให้ค่าอัตราการ
เปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ที่สูงกว่าอาจเนื่องจากปลาเกิดความเครียดต่อการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน า้ เช่น 
อุณหภูมิ อัลคาไลนิตี ้แอมโมเนีย ไนไตรท์ ปริมาณออกซิเจนและความเค็มของน า้ที่ขึน้ลงเฉล่ีย 11-14 ppt 
เนื่องจากเลีย้งในกระชังบริเวณปากแม่น า้ ขณะที่ชุดควบคุม T1 เลีย้งปลาในบ่อซีเมนต์ที่น า้มีความเค็มคงที่ 
แสดงให้เห็นการปรับตัวของปลานิลให้สามารถเจริญได้ในน า้ที่มีความเค็ม 15 ppt ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ดี อาซีวีโด และคณะ (de Azevedo et al., 2015, p.828-835) เลีย้งปลานิลแปลงเพศสายพนัธุ์ไทยมีน า้หนกั
เฉล่ีย 1.61±0.05 กรัม ที่ระดับความเค็ม 14 ppt พบว่าปลามีอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ที่มากกว่าชุด
ควบคุม T1 เนื่องด้วยปลาอยู่ในระยะปลาเล็กหรือปลาวยัรุ่น (juvenile phase) มีความต้องการอาหารมากกว่า
ปลาในระยะอื่น ในชุดการทดลอง T2 (2.5%) และ T3 (5%) พบว่าปลามีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้มีค่าสงู
กว่าชุดควบคุม แต่ในชุดการทดลอง T4 (10%) พบว่าปลานิลมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้มีค่าต ่ากว่าชุด
ควบคุม อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมเท่ากับ 
0.96±0.00, 2.26±0.01 กรัม/ตัว/วัน และ 2.23±0.01 %/วัน ตามล าดับ พบว่าทุกค่ามีความแตกต่างกับชุด
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) จึงเป็นความเข้มข้นท่ีเหมาะสมที่สดุต่อการเจริญเติบโต
ของปลานิลในน า้กร่อย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ คลาตนั และซาฮา (Khatun & Saha , 2017, p.346-351) 
เ ลีย้งปลานิลแปลงเพศในน า้ก ร่อยเสริมโปรไบโอติกประกอบด้วย  Rhodopseudomonas palustri, B. 
mesentericus, Streptococcus faecalis และ Clostridium butyricum พบว่าโปรไบโอติกมีผลส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของปลาให้ดีขึน้ให้ค่าอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ที่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
เนื่องด้วยศกัยภาพในการผลิตเอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลสของบาซิลลสัชนิดโปรติเอส อะไมเลส และไลเปส ช่วยย่อย
อาหารได้ผลผลิตเป็นกรดอะมิโน เปปไทด์สายสัน้ๆ น า้ตาลโมเลกุลเดี่ยวและกรดไขมนัสายสัน้จากการหมกั ใช้
เป็นสารตัง้ต้นท าปฏิกิริยากบัสารอื่นเกิดเป็นสารใหม่ในร่างกาย (Zhou, Wang, & Li, 2009, p. 349-353) ซึง่กรด
ไขมนัสายสัน้มีผลยบัยัง้การสงัเคราะห์คอเลสเตอรอลท าให้ระดบัไขมนัในเลือดปลาลดลง และพบสารไตรกลีเซอ
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ไรด์ และอัลคาไลด์ฟอสฟาเทสเพิ่มขึน้ที่บ่งชีว้่าปลามีสุขภาพดี (Tukmechi, Morshedi, & Delirezh, 2007, 
p.1183-1189) เอนไซม์โปรติเอสจากบาซิลลัสสามารถย่อยสลายสาร anti-nutritional factors (ANFs) เช่น 

glycinin, β-conglycinin และ trypsin inhibitor ซึ่งเป็นองค์ประกอบในพืชอาหารสัตว์โดยอาศัยกระบวนการ
หมัก สารเหล่านีจ้ะขัดขวางการดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ของสัตว์น า้ (Zheng et al., 2017, p. 520-526) 
เอนไซม์จึงมีผลต่อการย่อย ลดระยะเวลาในการย่อย ลดความเป็นพิษของอาหารและเพิ่มอตัราการเจริญเติบโต
ให้สตัว์น า้ นอกจากนีก้ารเลือกชนิดของโปรไบโอติกต้องมีความสอดคล้องกับสายพนัธุ์สตัว์น า้ดงัผลการศึกษา
การใช้ B. subtilis ร่วมกับ B. licheniformis ส่งผลให้ปลามีค่าอตัราการแลกเนือ้ที่ลดลง อตัราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ ค่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร และประสิทธิภาพการใช้โปรตีนที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ให้ผลดีกว่าการ
ใช้ B. subtilis, B. licheniformis และ Enterococcus faecium ร่วมกนั (Merrifield, Bradley, Baker, & Davies, 
2010, p 496-503) อตัรารอดของปลานิลในทกุชดุการทดลองมีค่า 100% (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตและอตัรารอดของปลานิลที่ได้รับอาหารผสมโปรไบโอติกที่ระดบัความเข้มข้น

แตกตา่งกนัเป็นเวลา 56 วนั  

  ชดุการทดลอง 

การเจริญเติบโต T1 (0%) T2 (2.5%) T3 (5%) T4 (10%) 

น า้หนกัเร่ิมต้น (กรัม/ตวั) 53.27+0.42 53.28+0.32 50.74+0.25 50.83+0.23 

น า้หนกัสดุท้าย (กรัม/ตวั) 173.84+0.32 157.37+0.32 158.79+0.34 177.57+0.45 

น า้หนกัเพิม่เฉล่ียต่อวนั (กรัม/ตวั/วนั) 2.15±0.01a 1.86±0.01b 1.93±0.00c 2.26±0.01d 

อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วนั) 2.11±0.01a 1.93±0.01b 2.04±0.01c 2.23±0.01d 

อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเนือ้ 1.04±0.01a 1.08±0.00b 1.08±0.00b 0.96±0.00c 

อตัรารอด (%) 100 ± 0.00 100 ± 0.00 100 ± 0.00 100 ± 0.00 
หมายเหตุ : ตวัอกัษร a b c และ d ในแถวเดยีวกนัมีความแตกตา่งกนัทางสถติิ (P<0.05)  
 

ดงันัน้การใช้แบคทีเรียบาซิลลสัทุกความเข้มข้นมีความเหมาะสม ปลอดภยั ไม่ก่อโรคในปลานิลระยะ 
juvenile และส่งเสริมให้ปลานิลรอดชีวิตที่ความเค็ม 15 ppt โดยทั่วไปจะใช้โปรไบโอติกที่ความเข้มข้น 105 
CFU/ml (Zhou, Wang, & Li,  2009, p.349–353) เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลา แต่ถ้าใช้ที่ความเข้มข้น
สงูถึง 107 CFU/ml โปรไบโอติกจะมีโอกาสรอดชีวิตและเคล่ือนผ่านจากกระเพาะอาหารไปยึดเกาะที่ผนงัล าไส้
สตัว์น า้ ลดการยึดเกาะของเชือ้ก่อโรคและกระตุ้นให้ปลาสร้างภูมิคุ้มกนัแบบไม่จ าเพาะที่ส าคญัมากต่อสตัว์น า้
รวมทัง้ปลา ท าหน้าที่เป็นปราการด่านแรกในการยบัยัง้เชือ้โรค จนกว่าปลาจะสร้างภูมิคุ มกันแบบจ าเพาะ
ขึน้มาได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชือ้ควรให้ปลาได้รับอาหารผสมโปรไบโอติกตัง้แต่
เร่ิมเลีย้งเพื่อกระตุ้นให้ปลาสร้างภูมิคุ้มกนัก่อนได้รับเชือ้โรค ในการศกึษาให้อาหารผสมโปรไบโอติกนาน 56 วนั 
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากหลังทดสอบความต้านทานโรคในวันที่ 57 พบว่าปลานิลในทุกชุดการ
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ทดลองตายภายในวนัที่ 58 และไม่พบการตายของปลาจนถึงวนัที่ 70 ปลานิลในชุดการทดลองที่ได้รับโปรไบโอ
ติกที่ความเข้มข้นท่ีสงูขึน้จะมีอตัราการตายน้อยลง มีค่าอตัราการตาย (%) เท่ากบั 26.67±15.28, 10.00±10.00 
และ 3.33± 5.77 ของชุดการทดลอง T1, T2 และ T3 ตามล าดับ และไม่พบปลาตายในชุดการทดลอง T4 โดย
อตัราการตายของชดุการทดลอง T3 และ T4 มีความแตกต่างกับชดุควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
บ่งชีว้่าแบคทีเรียบาซิลลสัทกุความเข้มข้นสามารถต้านทานโรคต่อ A. hydrophila 3237 (3.0x107CFU/ตวั) และ
ที่ความเข้มข้น 10% สามารถต้านทานโรคต่อ A. hydrophila 3237 ได้ 100% เนื่องจากปลานิลที่ได้รับอาหาร
ผสม B. licheniformis ที่ระดับความเข้มข้น 105-106 CFU/กิโลกรัมอาหาร นาน 56 วัน ส่งผลให้แบคทีเรียกลุ่ม 
Bacillus sp. และ Enterococcus sp.กลายเป็นแบคทีเรียประจ าถิ่นของล าไส้ปลานิลแทนแบคทีเรียกลุ่ม 
Escherichia sp., Lachnospiraceae sp., Chitinivibrio sp. และ Clostridium sp. (คณาธิป พรหมนวล และ
สภุฏา คีรีรัฐนิคม, 2561, น. 43-50) การเปล่ียนแปลงกลุ่มประชากรในระบบทางเดินอาหารมีบทบาทส าคญัใน
ด้านโภชนาการและภมูิคุ้มกนั มีผลต่อการสร้างเอนไซม์ย่อยอาหาร และการสร้างสารก่อโรค (virulence factors) 
ชนิดต่างๆ ซึ่งสารเหล่านีม้ีหน้าที่ชกัน าการก่อโรคในสตัว์น า้ สอดคล้องกับผลของการเลีย้งฺ Bacillus sp. QSI-1 
ร่วมกับ A. hydrophila YJ-1 ในอาหารพบว่า A. hydrophila YJ-1 ลดการสร้างเอนไซม์โปรติเอส โปรตีนฮีโมไล
ซีน และสาร N-acyl-homoserine lactone ซึง่เป็นสารทีเ่หน่ียวน าให้แบคทีเรียสร้างไบโอฟิล์ม (biofilm) ที่ส่งเสริม
การก่อโรค (Zhou, Yu, & Chu , 2019, p. 1-9) นอกจากลดปัจจยัที่มีผลต่อการก่อโรคยงัส่งเสริมให้ปลานิลสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ คิม, สบุรามาเนียน, และฮีโอ (Kim, Subramanian, & Heo, 
2017, p.1354-1364) เลีย้งลูกปลากระเบนทะเล (Oplegnathus fasciatus)ที่ความเค็ม 33 ppt ได้รับอาหาร
ผสมแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens (1.4x106CFU/g) สามารถลดอตัราการตายของปลาหลงั 
 
ตารางที่ 3 อตัราการตายและ % การรอดตายสมัพทัธ์ของปลานิลหลงัทดสอบความต้านทานโรคตอ่แบคทีเรีย 

A. hydrophila 3237 เป็นเวลา 14 วนั   

  ชดุการทดลอง 

พารามเิตอร์ (%) T1 (0%) T2 (2.5%) T3 (5%) T4 (10%) 

อตัราการตาย   26.67±15.28a 10.00±10.00ab 3.33±5.77b 0.00±0.00b 

ค่าการรอดตายสมัพทัธ์   62 88 100 
หมายเหตุ : ตวัอกัษร a b และ c ในแถวเดียวกนัมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) 
  

ทดสอบความต้านทานเชือ้ S. iniae (P<0.05) และพบสารในระบบภมูิคุ้มกนัแบบไม่จ าเพาะเพิ่มขึน้ใน
ซีร่ัม ได้แก่ เอนไซม์ไลโซไซม์ ซุปเปอร์ออกไซด์แอนอิออน (O2

- ) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) นอกจากนี ้
ค่าการรอดตายสมัพทัธ์มีค่าสงูขึน้ในทุกชดุการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกบัชุดควบคุมแสดงถึงประสิทธิภาพของ
แบคทีเรียบาซิลลัสต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลานิลในการต้านทานโรคต่อแบคทีเรีย A. hydrophila 3237 
(ตารางที่ 3) 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสามารถคัดแยกแบคที เ รีย  B. licheniformis และ  B. amyloliquefaciens ที่ มี
ประสิทธิภาพยบัยัง้แบคทีเรีย A. hydrophila 3237 ด้วยเทคนิค cross streak method และ double-layer agar 
การเจริญร่วมกนัในอาหารเหลวพบว่าการใช้บาซิลลสัทัง้สองสายพนัธุ์ร่วมกนัจะมีประสิทธิภาพดีที่สดุในการลด
จ านวน A. hydrophila 3237 ได้ที่ชั่วโมงที่ 72 ในการศึกษาได้เตรียมบาซิลลัสทัง้สองสายพันธุ์ที่จ านวนเซลล์ 
3.0x108CFU/ml ในอตัราส่วน 1:1 ผสมอาหารที่ความเข้มข้น 2.5, 5 และ 10% เลีย้งปลานิลที่ความเค็ม 15 ppt 
นาน 56 วนั พบว่าระดบัความเข้มข้น 10% ส่งเสริมให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตดีที่สดุ มีอตัรารอด 100% และ
ต้านทานโรคต่อแบคทีเรีย A. hydrophila 3237 ได้ 100% บ่งชีว้่าบาซิลลัสทัง้สองสายพันธุ์ไม่เป็นสายพนัธุ์ก่อ
โรคมีความปลอดภยัต่อปลานิล สามารถน าไปใช้ในอตุสาหกรรมเลีย้งปลานิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในพืน้ท่ี
น า้จืดและพืน้ท่ีที่ประสบปัญหาน า้ทะเลหนนุหรือดินเค็ม ซึง่จ าเป็นต้องอนบุาลลกูปลานิลที่ระดบัความเค็มต่างๆ 
จะช่วยให้ปลานิลปรับสภาพร่างกายให้เหมาะสมต่อความเค็มที่เปล่ียนแปลงได้  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุก 
Development of Palmyra palm sponge cake 
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บทคดัย่อ    

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุก โดยคัดเลือกสูตร
พืน้ฐานของสปันจ์เค้ก พบว่าสตูรพืน้ฐานที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสมัผัสจาก 3 สตูร ประกอบด้วย ไข่ไก่ 
100 กรัม แป้งเค้ก 55 กรัม น า้ตาลทราย 45 กรัม เนยสดจืด 40 กรัม นมสด 30 กรัม น า้ 25 กรัม เอสพี 7.5 กรัม 
กลิ่นวนิลา 5 กรัม และผงฟู 4 กรัม จากนัน้ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมเนือ้ตาลสกุในสปันจ์เค้ก โดย
ศึกษาปริมาณการเสริมเนือ้ตาลสกุในการผลิตสปันจ์เค้กเป็น 5 ระดับ คือ 0 กรัม 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัมและ 
40 กรัม ตามล าดบั พบว่าการเสริมเนือ้ตาลสุกที่ปริมาณ 30 กรัม กลุ่มตวัอย่างให้การยอมรับในด้านสี รสชาติ 

กลิ่น เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวมมากที่สดุ (p0.05) จากนัน้น าสปันจ์เค้กที่เสริมเนือ้ตาลสกุ 30 กรัม ไป
ทดสอบกับผู้บริโภค 50 คน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับร้อยละ 98 และผู้บริโภคร้อยละ 52 คาดว่าจะ
ซือ้ผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กที่มีการเสริมด้วยเนือ้ตาลสกุที่ปริมาณ 30 กรัม 
 
ค าส าคัญ:  สปันจ์เค้ก; เนือ้ตาลสกุ; การวิจยัและพฒันา 
 

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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บทน า 
ด้วยสถานการณ์เร่งรีบในปัจจุบัน ท าให้มีเวลาในการเตรียมอาหารน้อยลง คนในสังคมส่วนใหญ่จึง

นิยมซือ้อาหารท่ีสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการรับประทาน เช่น ขนมปัง เค้ก คุ๊กกี ้เป็นต้น  ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่
ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากว่ามีข้อจ ากดัด้านเวลา
ท าให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่จ าเป็นไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ส่งผลให้มีความเส่ียงต่อการเกิด
โรคต่างๆ ได้ง่าย (จิตรา สิงห์ทอง, 2562) และเค้กจัดเป็นขนมอบชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมน ามารับประทานเป็น
อาหารว่าง หาซือ้ได้ทัว่ไป และราคาไม่แพง สปันจ์เค้กหรือเค้กฟองน า้เป็นเค้กที่มีส่วนผสมของไข่เป็นหลกั เนือ้
เค้กมีลกัษณะฟเูบาด้วยการขยายตวัของไข่ที่ตีจนขึน้ฟูเป็นหลกั บางคนจึงเรียกเนือ้เค้กชนิดนีว้่า “เค้กไข่”  สปันจ์
เค้กเป็นเนือ้เค้กที่เบากว่าบตัเตอร์เค้กแต่หนกักว่าชิฟฟอนเค้ก ส่วนใหญ่สปันจ์เค้กนิยมน ามาท าเป็นพวกโรลช็อค
โกแลตหรือแยมโรลต่างๆ รวมถึงเค้กที่มีการแต่งหน้าเค้ก แต่อยากให้เป็นเค้กที่ทานแล้วไม่รู้สึกหนกัเกินไป (ออต
โต้, 2562) เนือ้ตาลสุก เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดอื่นๆ ที่ปลูกต้นตาลโตนด รวมทั ง้ประเทศต่างๆ ในเขตเส้นศูนย์สูตร 121 เนือ้ตาลสุก
ประกอบด้วยความชืน้ประมาณ 74-77 % เถ้า 1.2 % ไขมนั 0.6 % สตาร์ช 12.6 % โปรตีน 1.2 % น า้ตาลชนิด
ต่างๆ 9-13 % และมีสารแคโรทีนอยด์ในปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผักและผลไม้อื่น (จินตนา วิบูลย์ศิริกุล 
และคณะ, 2560) การใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นทัง้การบริโภคเป็นอาหาร และการใช้ประโยชน์ด้าน
สุขภาพ จะถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และรายได้ของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง (สกุลตรา ค า้ชู, 2558) ดังนัน้
คณะผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะน าเนือ้ตาลสกุมาเสริมคุณค่าทางโภชนาการของสปันจ์เค้ก เป็นแนวทางหนึ่งใน
การพฒันาการใช้ประโยชน์จากเนือ้ตาลสกุเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เพิ่มมลูค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์จากเนือ้
ตาลสกุ และยงัได้เค้กที่รสชาติแปลกใหม่เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่นิยมอาหารเพื่อสขุภาพ โดยมีวตัถุประสงค์
ของการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาสตูรพืน้ฐานท่ีเหมาะสมของการผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้ก 2. เพื่อศึกษาหาปริมาณของ
เนือ้ตาลสกุที่เหมาะสมในผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้ก และ 3. เพื่อศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์สปันจ์
เค้กเนือ้ตาลสกุ และมีขอบเขตของการวิจยั ด้าน 1. เนือ้หางานวิจยันีเ้ป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาล
สกุ โดยท าการคดัเลือกสตูรพืน้ฐานท่ีเหมาะสมของสปันจ์เค้ก จากนัน้น ามาเป็นสตูรพืน้ฐานในการศกึษาการเติม
เนือ้ตาลสุกในปริมาณต่างๆ ต่อคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กเนื อ้ตาลสุก และ
คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาทดสอบ และการยอมรับของผู้บริโภค 2. เวลาใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ 3. พืน้ที่
พัฒนาสูตรสปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุกที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติ  สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การคัดเลือกสูตรพืน้ฐานของสปันจ์เค้กเพื่อการผลิตสปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุก 

คัดเลือกสูตรพืน้ฐานของสปันจ์เค้กโดยการหาข้อมูลสูตรสปันจ์เค้ก จ านวน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 
ดดัแปลงจากเบคกิง้เบค (2564) สตูรที่ 2 ดดัแปลงจากวีไอพีสเตชัน่ (2561) และสตูรที่ 3 ดดัแปลงทีมงานวิกิฮาว 
(ม.ป.ป.)  โดยก าหนดปริมาณส่วนผสมทัง้หมดดงัตารางที่ 1 การผลิต สปันจ์เค้กท าได้โดยน าแป้งเค้ก ไข่ไก่ นม 
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น า้ตาลทราย ผงฟ ูกลิ่นวนิลลา น า้ และเอสพ ีมาตีให้ส่วนผสมเข้ากนัเป็นเวลา 5 นาทีและขึน้ฟ ูจากนัน้น าเนยสด
ละลายที่อณุหภมูิอุ่นมาเทผสมลงไปและตีต่อเป็นเวลา 3 นาทีจนเข้ากนั จากนัน้น ามาเทใส่พิมพ์และน าเข้าอบที่
อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส น าสปันจ์เค้กที่ได้ทัง้ 3 สูตร มาประเมินทางประสาทสมัผัสในด้านสี กล่ิน รสชาติ 
เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการให้ความชอบ 5 ระดบั (5-point hedonic Scale) โดย 1 คะแนน 
หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด และ 5 คะแนน หมายถึง ชอบมากที่สุด ใช้ผู้ ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน และเป็น
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบรีุ ทัง้เพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี จ านวน 20 คน น าข้อมลูที่
ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี 
Duncan's new multiple range test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป จากนัน้จึงคัดเลือกสูตรที่
ได้รับคะแนนความชอบสงูสดุเป็นสตูรพืน้ฐานเพื่อท าการทดสอบต่อไป 
 
ตารางที่ 1 วตัถดุิบและปริมาณส่วนผสมของสปันจ์เค้กสตูรพืน้ฐาน 

ส่วนผสม 
ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 

สตูรที่ 1 สตูรที่ 2 สตูรที่ 3 
แป้งเค้ก 
ผงฟ ู
ไข่ไก่ 
น า้ตาลทราย 
เอสพ ี
เนยสดจดื 
นมสด 
นมข้นจืด 
น า้ 
กลิ่นวนิลลา 

55 50 50 
4 8 2 

100 100 100 
45 177 60 
7.5 7.5 7 
40 40 25 
30 - - 
- - 30 

25 44 - 
5 - 2.5 

 
2. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุก  

ท าโดยศึกษาปริมาณของการเสริมเนือ้ตาลสกุในสปันจ์เค้กที่เหมาะสม โดยน าเนือ้ตาลสกุมาเสริมในส
ปันจ์เค้กปริมาณ 0 กรัม (สตูรควบคุม) 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม และ 40 กรัม ซึ่งมีส่วนผสมดงัตารางที่ 2 น ามา
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กล่ิน รสชาติ เนือ้สัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการให้
ความชอบ 5 ระดบั (5-point hedonic Scale) โดย 1 คะแนน หมายถึง ไม่ชอบมากที่สดุ และ 5 คะแนน หมายถึง 
ชอบมากที่สดุ ใช้ผู้ทดสอบท่ีผ่านการฝึกฝน และเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี ทัง้เพศชายและหญิง
ที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี จ านวน 20 คน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, 
ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan's new multiple range test (DMRT) โดยใช้



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

  

991 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป จากนัน้จึงคัดเลือกสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดเพื่อน าไปทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อไป 

 
ตารางที่ 2 วตัถดุิบและปริมาณส่วนผสมของสปันจ์เค้กที่เสริมเนือ้ตาลสกุระดบัตา่งๆ 

ส่วนผสม 
ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 

0 กรัม 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 
แป้งเค้ก 55 55 55 55 55 
ผงฟ ู 4 4 4 4 4 
ไข่ไก่ 100 100 100 100 100 
น า้ตาลทราย 45 45 45 45 45 
SP 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
เนยสดจดื 40 40 40 40 40 
นมสด 30 30 30 30 30 
น า้ 25 25 25 25 25 
กลิ่นวนิลลา 5 5 5 5 5 
เนือ้ตาลสกุ - 10 20 30 40 

 
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค  

น าสปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุที่ได้รับคะแนนความชอบสงูที่สดุจากข้อ 2 มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรี โดยการสุ่มแบบบังเอิญจ านวน 50 คน ด้วยวิธีการให้ความชอบ 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคิ ร์ท (Likert) (Likert, 1961) เป็นระดับการประเมิน โดยแบ่งเป็นคะแนนเฉล่ียน ามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ ได้แก่ 4.50-5.00 คือ ระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ 3.50-4.49 คือ ระดบัความพึงพอใจ
มาก 2.50-3.49 คือ ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 1.50-2.49 คือ ระดบัความพึงพอใจน้อย (ควรเสนอแนวทาง
พฒันา) และ 1.00-1.49 คือ ระดบัความพึงพอใจน้อยที่สดุ (ควรเสนอแนวทางพฒันา) สอบถามการยอมรับ และ
การตดัสินใจซือ้ 
 

ผลการทดลองและอภปิรายผล 
1. การพัฒนาสูตรพืน้ฐานของสปันจ์เค้ก 

จากการคดัเลือกสตูรพืน้ฐานของสปันจ์เค้กจากสูตรพืน้ฐานทัง้ 3 สตูร พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนการ
ยอมรับสปันจ์เค้กสตูรท่ี 1 อาจเป็นผลมาจากสตูรที่ 1 มีรสชาติที่ก าลงัดี ไม่หวานจนเกินไป ไม่มีกล่ินคาวของไข่
ไก่ มีสีสนัที่สวยงามชดัเจนไม่อ่อนเกินไป เนือ้สมัผสัที่ก าลงัดีนุ่มและหอมมนั แสดงดงัตารางที่  3 ดงันัน้จึงเลือก
สตูรที่ 1 มาเป็นสตูรพืน้ฐานในการพฒันาสปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุต่อไป 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางประสาทสมัผสัของสปันจ์เค้กสตูรพืน้ฐานทัง้ 3 สตูร 

ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 
สตูรพืน้ฐาน 

สตูรที ่1 สตูรที ่2 สตูรที ่3 
สีns 4.25±0.91 4.40±0.60 3.95±0.83 
รสชาต ิ 4.10±0.79ab 3.85±0.81b 4.45±0.89a 

กลิ่น 4.20±0.77a 4.40±0.82a 3.53±1.27b 

เนือ้สมัผสั 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 ตวัเลขที่มีตวัอกัษรก ากบัตา่งกนัในแนวนอน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดบั  = 0.05 
 ns หมายถงึ ค่าที่ไมแ่ตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั  = 0.05 

 
2. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมเนือ้ตาลสุกในสปันจ์เค้ก 
 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของสปันจ์เค้กที่มีการเสริมเนือ้ตาลสุกที่ระดับต่างๆ 
ให้ผลดงัตารางที่ 4 พบว่าการเสริมเนือ้ตาลสุกในสปันจ์เค้กมีผลต่อคะแนนระดบัความชอบด้านสี รสชาติ กล่ิน 
เนือ้สัมผัส และความชอบโดยรวม และสปันจ์เค้กที่เสริมเนื อ้ตาลสุกที่ปริมาณ 20 และ 30 กรัม ได้รับคะแนน

ความชอบทุกด้านมากที่สดุ (p0.05) จะเห็นได้ว่าการเสริมด้วยเนือ้ตาลสกุในปริมาณที่เพิ่มขึน้ ท าให้คะแนน
ระดับความชอบด้านสี รสชาติ กล่ิน เนือ้สัมผสั และความชอบโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ การเพิ่มปริมาณเนือ้
ตาลสกุมีผลต่อสปันจ์เค้ก คือท าให้สปันจ์เค้กมีสีเหลือง มีกล่ิน และรสชาติตาลโตนดเพิ่มขึน้ สีเหลืองของของส
ปันจ์เค้กที่เสริมด้วยเนือ้ตาลสกุเกิดจากมีสารแคโรทีนอยด์ซึง่เป็นรงควตัถทุี่ให้สีเหลืองและเป็นสารสีธรรมชาติที่มี

คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและออกซิเดชันที่มีประสิทธิภาพสูง (Jansz, et al., 2002; Fiedor & Květoslava, 
2014) Chysirichote & Siripanwattana (2013) พบว่าการเพิ่มปริมาณเนือ้ตาลสกุมีผลให้มฟัฟินสีเหลืองเข้มขึน้ 
สคุนธา สคุนธ์ธารา และคณะ (2561) พบว่าการเสริมเนือ้ตาลสกุในการผลิตสงัขยาเนือ้ตาลสกุท าให้สงัขยามีสี
เหลือง และกล่ินหอมตาลโตนดสุกเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามหากเสริมเนือ้ตาลสุกในปริมาณที่มากเกินไปอาจมี
อิทธิพลต่อการยอมรับโดยตรงต่อผู้บริโภคเนื่องจากเนือ้ตาลสกุมีรสชาติเฉพาะตวัส่งผลให้ให้รสชาติสปันจ์เค้กมี
รสชาติเปล่ียนไป สคุนธา สคุนธ์ธารา และอภิวชัร์ เข็มทอง (2563) ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์คุกกีเ้นือ้ตาลสุก
ผง โดยการเสริมผงเนือ้ตาลสุกในคุกกีท้ี่ปริมาณต่างๆ พบว่าคุกกีท้ี่มีปริมาณผงเนือ้ตาลสุกร้อยละ 2.50 มี

ความชอบโดยรวมมากกว่าสตูรอื่นๆ (p0.05) โดยการเสริมผงเนือ้ตาลสกุในคุกกีท้ าให้เกิดความหอมและสีทีดี 
แต่เมื่อเพิ่มปริมาณผงเนือ้ตาลสกุมากขึน้ส่งผลให้เกิดรสชาติที่ขม สปันจ์เค้กที่เสริมเนือ้ตาลสกุที่ปริมาณ 20 และ 
30 กรัม ได้รับคะแนนความชอบทกุด้านมากที่สดุ และไม่แตกต่างกนั โดยมีคะแนนความชอบโดยรวม 4.35 และ 
4.40 ระดับความชอบมาก ดังนัน้จึงเลือก สปันจ์เค้กที่เสริมเนือ้ตาลสุก 30 กรัม ไปท าการทดลองขัน้ต่อไป 
เนื่องจากเนือ้ตาลสกุมีคุณค่าทางอาหาร และมีสารแคโรทีนอยด์ที่มีคณุสมบตัิต้านอนมุูลอิสระและออกซิเดชนัที่
มีประสิทธิภาพสงู 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

  

993 

 

 ตารางที่ 4 คะแนนความชอบของสปันจ์เค้กที่เสริมเนือ้ตาลสกุระดบัต่าง ๆ 

ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 
ระดบัการเสริมด้วยเนือ้ตาลสกุในสปันจ์เค้ก 

0 กรัม 10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 
สี 3.05±0.76b 3.85±0.88a 4.10±0.72a 4.40±0.68a 2.60±1.31b 

รสชาต ิ 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 

เนือ้สมัผสั 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 ตวัเลขที่มีตวัอกัษรก ากบัต่างกนัในแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดบั  = 0.05 
 
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มต่ีอผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุก 

จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสุก โดยการน า สปันจ์เค้กที่
เสริมด้วยเนือ้ตาลสกุ 30 กรัม ไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 50 คน เป็นชายร้อยละ 42 และหญิง
ร้อยละ 60 โดยมีอายุต ่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงของอายุ 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงของอาย ุ41-
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 60 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 10 การศึกษาสงูสดุคือ มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 
52 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 26 อาชีพสูงสุดคือ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 46 
รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 28 โดยมีรายได้เรียงสูงสุดคือ ต ่ากว่า 5 ,000 บาท ร้อยละ 48 
รองลงมาคือ 5,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 28 จากการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาล
สกุ (ตารางที่ 5) พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความพึงพอใจด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวมอยู่
ในระดบัพึงพอใจมาก 

ด้านการยอมรับของผู้บริโภค (ตารางที่ 6) พบว่าผู้บริโภคมีการยอมรับผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 98 มี
การตดัสินใจซือ้ คิดเป็นร้อยละ 52 และคิดว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 62 

 
ตารางที่ 5  คะแนนความพึงพอใจจากผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุ 

คณุภาพทางประสาทสมัผสั คะแนน ระดบัความพงึพอใจ 
สี 3.88±0.69 พึงพอใจมาก 
รสชาต ิ 3.94±0.68 พึงพอใจมาก 
กล่ิน 4.00±0.70 พึงพอใจมาก 
เนือ้สมัผสั 3.86±0.73 พึงพอใจมาก 
ความชอบโดยรวม 3.92±0.74   พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 6  การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุ 
คณุภาพทางประสาทสมัผสั ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

การยอมรับผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุ   
ยอมรับ   49 98 
ไม่ยอมรับ   1 2 

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุ   
ซือ้ 26 52 
ไม่แน่ใจ 4 8 
ไม่ซือ้ 20 40 

ความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุ   
เป็นผลิตภณัฑ์ที่น่าสนใจ  31 62 
เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพ 6 12 
เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคณุคา่ทางโภชนาการสงู 6 12 
เป็นผลิตภณัฑ์ที่มลูค่าให้กบัวตัถดุิบในประเทศไทย 7 14 

 
 

สรุปผล 
การคัดเลือกสปันจ์เค้กสูตรพืน้ฐาน พบว่าสปันจ์เค้กสตูรที่ 1 ได้รับคะแนนด้านรสชาติ กล่ิน และเนือ้

สมัผัสมากกว่าสตูรอื่นๆ จึงเลือกสตูรที่ 1 เป็นสตูรพืน้ฐานในการพฒันาสปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุต่อไป การศึกษา
ปริมาณเนือ้ตาลสุกที่เหมาะสมในการผลิตสปันจ์เค้กเนือ้ตาลสกุ พบว่าการเสริมเนือ้ตาลสุกที่ปริมาณ 30 กรัม 

กลุ่มตวัอย่างให้การยอมรับในด้านสี รสชาติ กลิ่น เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวมมากที่สดุ (p0.05) และเมื่อ
ทดสอบการยอมรับของผู้ บริโภคพบว่าผู้ บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 98 ยอมรับ และร้อยละ 52 คาดว่าจะซือ้
ผลิตภณัฑ์สปันจ์เค้กที่มีการเสริมด้วยเนือ้ตาลสกุที่ปริมาณ 30 กรัม 

 
เสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

 ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมโดยพฒันาสตูรสปันจ์เค้กที่เสริมเนือ้ตาลสกุในปริมาณที่เพิ่มขึน้เพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการ หรืออาจเพิ่มส่วนผสมหรือสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถปรับปรุงรสชาติ 
กลิ่นรส และเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑ์ได้ 
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ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อจ านวนแมงมุมเขีย้วยาวในนาข้าวอินทรีย์ 
Effect of Ecological Factors on Abundance of Long-jawed Spiders (Tetragnathidae)  
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บทคดัย่อ 

เเมงมมุเขีย้วยาว (Tetragnathidae) เป็นเเมงมมุที่พบมากที่สดุในนาข้าว เเต่การศกึษา ด้านนิเวศวิทยา
ของเเมงมมุเขีย้วยาวในนาข้าวยงัมีไม่มากนกั การศกึษาครัง้นีจ้งึศกึษาปัจจยัทางนิเวศวทิยาที่มีอิทธิพลต่อจ านวน
ประชากรแมงมุมเขีย้วยาวในนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบ  นิเวศเกษตรกรรมที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากสารเคมี
สงัเคราะห์ โดยส ารวจชนิดและจ านวนแมงมมุเขีย้ว- ยาวด้วยวิธีแปลงสุ่ม วิธีสวิงโฉบ และเดินส ารวจแบบเห็นตวั 
ในนาข้าว รวมทัง้เก็บปัจจยัทางนิเวศวิทยาในนาข้าว ได้แก่ ความสงูต้นข้าว ความสงูน า้ในนาข้าว และเเมลงที่
เป็นเหยื่อของแมงมมุในนาข้าว ผลการส ารวจพบ แมงมุมเขีย้วยาว 9 ชนิด โดยพบ Tetragnatha madibulata, 
Dyshyognatha dentate, T. javana และ T. maxillosa เป็นจ านวนมากที่สดุ 4 ชนิดตามล าดบัจากการวิเคราะห์
ทางสถิติ พบจ านวนแมงมมุเขีย้วยาวมากที่สดุในนาข้าวระยะ Reproductive โดยพบว่าระดบัความสงูของน า้ใน
นาข้าวและจ านวนแมลงที่เป็นเหยื่อ เป็นปัจจยัทางนิเวศวิทยาที่มีผลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงจ านวนของแมง
มมุเขีย้วยาวในนาข้าวอินทรีย์ 

 

ค าส าคัญ: นาข้าวอินทรีย์; เเมงมมุเขีย้วยาว; 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 
 

บทน า 
นาข้าว เป็นพืน้ที่ชุ่มน า้ซึ่งมีการเปล่ียนเเปลงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจกัร ตัง้แต่ก่อนหว่านข้าว

จนกระทัง่หลงั การเก็บเก่ียวก่อให้เกิดเเหล่งที่อยู่อาศยัอาศยัย่อย (Microhabitat) หลายเเบบ ซึ่งดึงดูดส่ิงมีชีวิต
หลายชนิดเข้าไปใช้ประโยชน์  (Kremen et al., 1994, Bambaradeniya et al., 2003) แมงมมุเป็นผู้ ล่าที่ด ารงชวีติ
ตามส่วนต่างๆ ของต้นข้าว ท าหน้าที่เป็นตวัห า้ควบคมุแมลงศตัรู ของต้นข้าว เช่น หนอนกอข้าว ตัก๊เเตนข้าว เป็น
ต้น (Coddington and Levi, 1991, Wise, 1993)  
 ในประ เทศไทยพบแมงมุมหลายวงศ์  (Family) ในนา ข้าว  เช่น  Araneidae, Tetragnathidae, 
Oxyopidae และ Lycosidae เเต่การศึกษานิเวศวิทยาของแมงมุมในนาข้าวยงัมีน้อยมาก กลุ่มแมงมมุเขีย้วยาว 
(Tetragnathidae) เป็นวงศ์ที่พบมากที่สดุในนาข้าว ชกัใยระหว่างใบข้าว ดกัเหยื่อพวกผีเสือ้ แมลงหวี่ เพลีย้ และ
ตัก๊แตน เป็นต้น (Rattanapun et al., 2012)  

นาข้าวอินทรีย์เป็นระบบนิเวศเกษตรกรรมที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากสารเคมีสงัเคราะห์ น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย ที่ดีของแมงมมุเขีย้วยาว งานวิจยันีจ้ึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางนิเวศวิทยาในนาข้าวอินทรีย์ที่มี
อิทธิพลต่อจ านวนของแมงมมุเขีย้วยาว และคาดว่าระยะที่เเตกต่างกนัของนาข้าวและความสงูของต้นข้าวน่าจะมี
อิทธิพลต่อการเข้ามาสร้างใยของแมงมมุเขีย้วยาว จ านวนแมลงที่เป็นเหยื่อน่าจะดึงดูดแมงมมุ-เขีย้วยาวเข้ามา
หากินในนาข้าว ระดบัน า้ในนาข้าวน่าจะมีอิทธิพลต่อการเจริญพนัธุ์ของแมลงกลุ่ม Diptera ที่เป็นเหยื่อของเเม
งมมุเขีย้วยาว (Plantnick, 2020) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

            ส ารวจและเก็บตวัอย่างแมงมุมเขีย้วยาวในนาข้าวอินทรีย์ ขนาด 11ไร่  ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม  (47P 615230.24mE 1538166.16mN, Map data, 2017 Google) โดยผันน า้จากคลองดิน
ชลประทานมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน า้ใกล้นาข้าว ปลกูข้าวพนัธุ์หอมปทมุ เกษตรกรใช้ฮอร์โมนเปลือกไข่เป็ดในนาข้าว 
2 ครัง้ต่อเดือน ใช้สารสกัดจากสะเดาและพริกในการก าจัดแมลงศัตรูข้าว แปลงนาที่ศึกษาได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร, Canada Organic Regime (COR), International Federation 
of Organic Agriculture Movements (IFOAM) และ Council Regulation (EC)  

ส ารวจและเก็บข้อมลูทุก 2 สัปดาห์ ใน 2 ฤดูการปลูกข้าวตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ  .ศ . 2557 ถึง เดือน
มิถนุายน พ .ศ. 2558 โดยใช้วิธีการส ารวจ 3 วิธีดงันี ้

1. ใช้แปลงสุ่มตัวอย่าง 1 ตารางเมตร (0.5 X 2 เมตร) จ านวน 6 แปลง แต่ละแปลงวางห่างกัน 100 
เมตร โดยวางแปลงในนาข้าวที่ติดกบัคนันา ก าหนดเวลาในการส ารวจและเก็บแมงมมุเขีย้วยาวและแมลง แปลง
ละ 20 นาที เร่ิมตัง้เเต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป 
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2. ใช้สวิงโฉบ ใช้สวิงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 56 เซนติเมตร ด้ามจบัยาว 1 เมตร โฉบแมงมมุและแมลง
ในนาข้าว 6 จดุ แต่ละจดุจะอยู่ตรงกลางระหว่างเเปลงสุ่ม โดยโฉบสวิงจดุละ 20 โฉบ (โดยตวดัสวิงไปด้านซ้าย 1 
ครัง้ และด้านขวา 1 ครัง้ คือ 1 โฉบ) ที่บริเวณปลายยอดข้าวซึ่งจะขึน้อยู่กับความสงูของต้นข้าว เร่ิมตัง้แต่เวลา 
19.00 น. ถึง 20.00 น. 

3. เดินส ารวจเเบบเห็นตวั ส ารวจแมงมมุโดยการเดินบนคนันา เก็บเเมงมมุเขีย้วยาวที่ชกัใยบน ต้นข้าว 
ตอซงัข้าว วชัพืชที่พบบนคนันาเเละในนาข้าวทัง้หมด ในเวลาเวลากลางคืนตัง้เเต่เวลา 19.00 น. ถึง 20.00 น. 

แมงมมุเขีย้วยาวและแมลงที่เก็บจากวิธีการส ารวจแบบแปลงสุ่มและแบบสวิงโฉบจะเก็บรักษาสภาพ
ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% และจ าแนกตัวอย่างแมงมุมที่เก็บได้ในระดับชนิด (Species) โดยจ าแนก
ตัวอย่างตามแนวทางของ Christa (2001) Jocque และคณะ (2007) และ Frances และคณะ (2000) และจ า
เเนก ตัวอย่างแมลงในระดับอันดับ (Order) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereo microscope) โดยแยก
แมลงในอนัดบั Diptera มาวิเคราะห์ในบทบาทท่ีเหยื่อของแมงมมุเขีย้วยาว 
 การศกึษาครัง้นีเ้เบ่งระยะของต้นข้าวในนาข้าวได้เป็น 3 ระยะ (Reissig, 1896) คือ 

 1. Vegetative phase เร่ิมตัง้แต่ข้าวเร่ิมงอกจนมีช่อดอก 
 2. Reproductive phase ต้นข้าวออกช่อดอกเเละออกดอก  

3. Ripening phase ดอกข้าวเร่ิมแก่เเละพฒันาเป็นเมล็ดข้าว 
โดยมีการวดัปัจจยัทางนิเวศวิทยาในนาข้าวในแปลงสุ่มทกุครัง้ที่มีการส ารวจแมงมมุดงันี  ้
1. ความสงูของต้นข้าว วดัจากโคนต้นถึงต าแหน่งที่สงูที่สดุของต้นข้าว จ านวน 5 ต้น ในแปลงสุ่มโดยใช้

ตลบัเมตรและวดัต้นเดิมทกุครัง้  
2. ความสูงของน า้ วัดจากพืน้นาจนถึงระดับน า้ที่สูงที่สุด สุ่มวัดในแปลงสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตลับเมตร 

จ านวน 3 จดุ ของแต่ละแปลงสุ่มตวัอย่าง 
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ ข้อมูลทัง้หมดจะถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ R 3.6.1 (Core Team, 

2019) โดยการทดสอบความแตกต่างของ จ านวนแมงมุมเขีย้วในเเต่ละระยะของนาข้าวจะใช้ General linear 
model (GLM) เเละเปรียบเทียบพหคุณูด้วยวิธี Tukey’s HSD Test ก าหนดให้จ านวนเเมงมมุเขีย้วยาวเป็นตวัแปร
ต้น (Dependent Variable) ฤดขูองการท านาและระยะของต้นข้าวในนาข้าวเป็น ตวัแปรระบกุลุ่ม (Fixed Factor) 
เช่นเดียวกนักบัการทดสอบปัจจยัที่มีผลต่อจ านวนแมงมมุเขีย้วยาวในนาข้าวจะถูกก าหนดให้เป็นตวัแปรระบกุลุม่
ปัจจยัที่ส่งผลต่อจ านวนแมงมมุจ าถกูเลือกไว้ในโมเดลโดยใช้ฟังก์ชนั ‘Step’  
 

ผลการวิจัยเเละอภปิรายผล 
 พบเเมงมมุเขีย้วยาวในนาข้าวทัง้หมด 592 ตวั จ าเเนกได้ 9 ชนิด เป็น ตวัเต็มวยั 567 ตวัและเป็น วยั
อ่ อน  25 ตัว  ไ ด้ 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) ซึ่งแมงมุมตัวเต็มวัย
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เท่านัน้ท่ีสามารถจ าแนกในระดบัชนิดได้ ในการส ารวจครัง้นีพ้บแมงมมุเขีย้วยาว T. madibulata, D. dentate, T. 
javana และ T. maxillosa จ านวนที่มากที่สดุ 4 อนัดบัแรกคิดเป็น 35.7%, 16.9%, 13.5% และ 11.49 ตามล าดบั  
 

ภาพที่ 1 จ านวนเเมงมมุเฉล่ีย (±SE) แต่ละระยะของนาข้าวในช่วงเร่ิมตัง้แตข้่าวเร่ิมงอก ชว่งต้นข้าวออกช่อดอก
และช่วงออกเป็นเมล็ดจนเเก่เตม็ที่ 

 
จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าฤดูการท านาข้าวไม่มีผลต่อการเพิ่มจ านวนแมงมุมเขีย้วยาว 

(F=0.5358, df=1, p=0.4726) ผู้ วิจัยจึงตัดออกจากโมเดลและพบว่าระยะของนาข้าวอินทรีย์มีอิทธิพลต่อ
จ านวนแมงมมุเขีย้วยาวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (F=6.3582, df=2, p=0.0069) โดยพบจ านวน แมงมมุเขีย้ว
ยาวที่มากที่สุดในนาข้าวระยะ Reproductive  (ภาพที่ 1) ซึ่งต่างจากระยะ Vegetative อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (Tukey’s HSD: p=0.0011)  โดยจ านวนของเเมงมุมเขีย้วในระยะ Vegetative และระยะ Ripening ไม่มี
ความเเตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(Tukey’s HSD: p=0.0840) สาเหตุที่พบจ านวนแมงมุมเขีย้วยาว
สงูสดุในระยะ Reproductive อาจเป็นเพราะว่าต้นข้าวในระยะนีม้ีความสงูของล าต้นและระยะห่างของใบข้าวที่
เหมาะสม ในการ สร้างใยดกัเหยื่อของแมงมมุเขีย้วยาว (Jayakumar & Sankari, 2010)  

 

ภาพที่ 2 จ านวนแมงมมุเฉล่ียและความสงูน า้เฉล่ีย 
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ภาพที่ 3 จ านวนเเมงมมุเขีย้วยาวและจ านวนของเหยื่อในนาข้าว 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อจ านวนของแมงมมุเขีย้วยาวพบว่าความสงูต้นข้าว ความสงูน า้ 
และจ านวนเหยื่อ ไม่มีอิทธิผลร่วมต่อกัน (F=0.4226, df=1, p=0.5248) เมื่อวิเคราะห์ปัจจยัแยกพบว่าความสงู
ต้นข้าวไม่มีอิทธิพลต่อจ านวนของแมงมมุเขีย้วยาว (F=0.0044, df=1, p=0.9482) ด้วยเช่นเดียวกนั แต่ความสงู
ของระดับน า้และจ านวนแมลงที่เป็นเหยื่อมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงของจ านวนแมงมุมเขีย้วยาว
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (F=5.1899, df=1, p=0.0333 และ F=14.3475, df=1, p=0.0011) ช่วงที่เกษตรกรมี
การผนัน า้เข้านาท าให้นาข้าวจะมีสภาพเป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้ชัว่คราวส่งผลให้กลุ่มแมลงที่เป็นเหยื่อเข้ามาใช้ประโยชน์
ในบริเวณนาข้าว (ภาพท่ี 2, 3) ได้เเก่ แมลงในอนัดบั Diptera ซึง่เมื่อปริมาณน า้เพิ่มขึน้ท าให้ตวัเต็มวยัของแมลง
เข้ามาวางไข่ไว้หรืออาจวางไข่ไว้ตัง้แต่ชว่งที่เกษตรกรเร่ิมมกีารกกัเก็บน า้ไว้ (Bambaradeniya et. al, 2004) โดย
พบว่าจ านวนของเเมลงในนาข้าวที่เป็นเหยื่อมีจ านวนเพิ่มขึน้ในช่วงเวลาที่มีปริมาณน า้ในนาข้าวเพิ่มขึน้
ตามล าดบั ซึง่เหมาะส าหรับเป็นอาหารของแมงมมุเขีย้วยาวที่ชกัใยล่าเหยื่อภายในนาข้าวและบริเวณคนันา  

หลงัจากช่วงของการเก็บเก่ียวเสร็จสิน้ จะพบว่าจ านวนของเเมงมมุเขีย้วยาวลดลงตามล าดบั เนื่องจาก
พืน้ที่ส าหรับเกาะชกัใยและปริมาณของเเมลงที่เป็นอาหารลดจ านวนลง (Tsutsui et al., 2016) ซึ่งเป็นไปได้ว่า
แมงมมุและแมลงต่างๆ ที่เคยใช้พืน้ที่นาข้าวอยู่เดิมอพยพไปใช้ประโยชน์ในนาข้าวหรือพืน้ที่อื่นที่มีอาหารและที่
กักใยมี่สมบูรณ์กว่าและรอกระทั่งถึงฤดูการท านาครัง้ถัดไปจึงอาจกลับมาใช้ประโยชน์จากนาข้าวดังเดิม  
(Miyashita et. al., 2014) โดยที่ปริมาณของแมงมมุเขีย้วยาวที่เพิ่มขึน้จะแปรผนัตามความสมบูรณ์ของต้นข้าว
และแมลงที่เป็นเหยื่อ เพราะต้นข้าวที่สงูและหนาเเน่นท าให้มีพืน้ท่ีส าหรับชกัใยและเกาะได้ดี ประกอบกบัเหยื่อที่
เข้ามาอาศยัที่เพิ่มขึน้ตามปัจจยัที่สมบรูณ์ภายในนาข้าว ขณะเดียวกนัเมื่อปริมาณเหยื่อลดลงเเมงมมุเขีย้วยาวก็
จะลดลงเนื่องจากต้องอพยพชัว่คราวเพื่อไปหาพืน้ท่ีที่สมบูรณ์กว่า เช่น ต้นไม้ที่เป็นเเนวกนัชนบริเวณข้างนาข้าว 
บริเวณป่ารอบๆ นาข้าว เป็นต้น (Wilson et al., 2014) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การศึกษานีพ้บว่าจ านวนแมงมมุเขีย้วยาว (Tetragnathidae) มากที่สดุในนาข้าวระยะ Reproductive 

โดยระดบัความสงูของน า้และจ านวนแมลงที่เป็นเหยื่อมีผลเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงจ านวนของแมงมมุเขีย้ว
ยาว  แมงมมุกลุ่มนีท้ี่อาศยัในนาข้าวเเบบอินทรีย์อาจใช้เป็นตวัควบคุมประชากรแมลงที่เป็นศตัรูของต้นข้าวได้
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และอาจจะสามารถใช้ควบคุมประชากรแมลงที่เป็นศตัรูของพืชชนิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งจะช่วยรักษา
ความหลากหลายและความยัง่ยืนของระบบนิเวศนาข้าวเเบบอินทรีย์ในระยะยาวได้ 
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0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ ท่ีมีภาวะหน้ามัน 

A comparison study of the effect of topical 2% L-carnitine and 0.05% isotretinoin on 
reducing facial sebum production on oily face 
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บทคดัย่อ 

 ภาวะผิวหน้ามันเป็นปัญหาที่พบบ่อย นอกจากจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดสิวแล้ว ยังสร้างความ
กังวลในแง่ความสวยงามของผิว ท าให้สูญเสียความมั่นใจและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย การศึกษานีม้ี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการผลิตซีบมัในผู้ที่มีภาวะหน้า มนัของสารแอลคาร์นิ
ทีน 2% และสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในอาสาสมคัรหญิงไทย ท าการศกึษาแบบ prospective experimental 
study randomized, double-blind, split-face clinical trial มีผู้ เข้าร่วมวิจยัจ านวน 30 คน อาย ุ22-45 (33.68 ± 
7.51) ปี ที่มีภาวะหน้ามนัและต้องการลดการผลิตซีบมับริเวณใบหน้า ได้รับการสุ่มรักษาบริเวณใบหน้า 2 ข้าง
เปรียบเทียบกัน โดยใบหน้าข้างหนึ่งใช้สารแอลคาร์นิทีน 2% และใบหน้าอีกข้างหนึ่งใช้สารไอโซเทรทิโนอิน 
0.05% ผู้ เข้าร่วมวิจัยต้องใช้สารทัง้สองชนิดทาบริเวณ  ใบหน้าแต่ละข้างตามที่ก าหนด วันละครัง้ ก่อนนอน 
ต่อเนื่องทุกวันจนครบ 8 สัปดาห์ ประเมินผล ในสัปดาห์ที่ 0 และสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียซีบมัที่วดัได้จากเคร่ืองซีบมัมิเตอร์, ผลข้างเคียง และความพึงพอใจในการรักษา มีผู้ เข้าร่วมวิจยัที่อยู่จน
ครบการวิจยัจ านวน 28 ราย พบว่าในกลุ่มที่รักษาด้วยสารแอลคาร์นิทีน ค่าเฉล่ียซีบมัที่ต าแหน่งปีกจมกู มีระดบั
ลดลงหลงัการรักษาเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ ที่ต าแหน่งคิว้ด้านนอกและคิว้ด้านใน มีค่าเฉล่ียซีบมัลดลงหลงัการ
รักษา 2 และ 4 สปัดาห์ ตามล าดบั และเมื่อเทียบประสิทธิภาพการลดปริมาณซีบมักบัสารไอโซเทรทิโนอิน พบวา่ 
ที่สปัดาห์ที่ 8 สารไอโซเทรทิโนอินสามารถลดปริมาณซีบมัที่ต าแหน่งปีกจมกู และค่าเฉล่ียระดบัซีบมัของทัง้ 3 
ต าแหน่ง ได้มากกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้ค่าเฉล่ีย และร้อยละที่เปล่ียนแปลงของปริมาณน า้มนั ในเร่ือง
ความพึงพอใจในการรักษา พบว่าอาสาสมัครทัง้สองกลุ่มมีแนวโน้มความพึงพอใจในการรักษามากขึน้ตาม
ระยะเวลาที่ใช้ยา ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05%  พบผลข้างเคียง คือ แดง แห้ง ลอก 
ร้อยละ 53.57 ในขณะท่ีกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยสารแอลคาร์นิทีน 2% พบว่ามีผลข้างเคียงเพียง 5 ราย (ร้อยละ 
17.85) สารแอลคาร์นิทีนมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหน้ามนั แม้จะด้อยกว่าสารไอโซเทรทิโนอิน แต่สาร
แอลคาร์นิทีนมีความปลอดภัยในการรักษาและผลข้างเคียงน้อยกว่าสารไอโซเทรทิโนอิน จึงสามารถเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาภาวะหน้ามนั 
 
ค าส าคัญ : ซีบมั; ภาวะหน้ามนั; แอลคาร์นิทีน; สารไอโซเทรทิโนอิน; ซีบมูิเตอร์ 
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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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บทน า 
 ภาวะผิวหน้ามันเกิดจากการท างานที่มากเกินไปของต่อมไขมัน (sebaceous gland) ท าให้มีซีบัม 
(sebum) หรือน า้มนับนใบหน้ามากกว่าปกติ ซีบมัที่ผลิตออกมาเมื่อท าปฏิกิริยากบัเหงื่อบริเวณผิวหน้าแล้วท าให้
เกิดลักษณะผิวหน้ามันวาวอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะเห็นได้ชัดบริเวณ T-zone (Pie´rard-Franchimont et al., 
2010, p.343-352) 
 ซีบมัถกูสร้างและหลัง่ออกมาจากตอ่มไขมนั ซึง่ซีบมับนผิวหนงัประกอบด้วยกรดไขมนัหลายชนิด ได้แก่ 
ไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) แว็กซ์เอสเตอร์ (wax ester) สควาลีน (squalene) และคลอเลสเตอรอล เอสเตอร์ 
(cholesterol ester) แต่ละตวัจะมีส่วนประกอบไม่เท่ากัน และแต่ละบริเวณก็จะมีความหนาแน่นของต่อมไขมนั
แตกต่างกนัไป โดยบริเวณที่ต่อมไขมนัมีมากที่สดุ คือ บริเวณใบหน้า โดยมีต่อมไขมนัประมาณ 300-1500 ต่อม
ต่อตารางเซนติเมตร นอกจากนีใ้นแต่ละช่วงอายุจะผลิตไขมนัไม่เท่ากัน  (Pie´rard-Franchimont et al., 2010, 
p.343-352) โดยทัว่ไป ผู้ชายมีอตัราการสร้างซีบมัมากกว่าผู้หญิง และความแตกต่างนีจ้ะยิ่งเห็นได้ชดั เมื่ออายุ
มากขึน้ ซึ่งสมัพนัธ์กับฮอร์โมนที่เปล่ียนแปลงไป เช่น ภาวะหมดประจ าเดือนของผู้หญิง ที่ท าให้การท างานของ
ต่อมไขมนัลดลง (Man et al.,2009, p.190-199) ซีบมัที่ถูกหลัง่ออกมาจากต่อมไขมนั จะช่วยให้ผิวหนงันุ่มนวล
และชุ่มชื่น ช่วยต่อต้านการอกัเสบ ป้องกันแสงแดด ป้องกันการติดเชือ้ราและเชือ้แบคทีเรีย การที่ผิวหนงัมีการ
ผลิตซีบมัมากเกินไป นอกจากจะเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งในการกระตุ้นการเกิดสิวแล้ว แม้ในผู้ที่ไม่มีปัญหา
สิว ภาวะผิวมนัยงัสร้างความกังวลในแง่ความสวยงามของผิว ซึ่งสมัพนัธ์กับการมีรูขุมขนกว้าง ผิวหน้ามีความ
มนัวาว 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 ประสบปัญหาจากภาวะผิวหน้ามัน ท าให้
สญูเสียความมัน่ใจและส่งผลต่อคณุภาพชีวิตด้วย (Arbuckle et al., 2008, p.80) 
 วิธีการรักษาภาวะหน้ามนัคือการลดการผลิตและการหลัง่ของซีบมับนใบหน้า ในปัจจุบนัมีการรักษา
หลายวิธีทัง้ยาทาและยารับประทาน ส าหรับยารับประทานนัน้ปัจจุบนัมียาเพียงสองกลุ่มหลกั ที่ใช้ในการรักษา
ภาวะผิวมันคือและการรักษาด้วยฮอร์โมนและการใช้ 13-ซิส-เรตติโนอิคเอซิด (13-cis retinoic acid) ยากลุ่ม
ดงักล่าวมีการใช้แพร่หลายในคลินิกผิวพรรณเพื่อการรักษาสิวหากแต่ยาดงักล่าวมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก เช่น 
ท าให้ปากแห้ง คอแห้ง อาจท าให้เกิดภาวะตบัอกัเสบ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ ปวดท้อง ภาวะซมึเศร้า ภาวะไขมัน
ในโลหิตสงู และยายงัเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ได้ จึงไม่นิยมให้รับประทานเพียงเพื่อหวงัผลให้ผิวหายมนั ดงันัน้
การใช้ยาในกลุ่มนีจ้ึงควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของแพทย์อย่าเคร่งครัด  (Von Stuttgen, 1975, p.174-9) การ
ใช้ฮอร์โมนก็อาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งได้ (Speroff  & Decherney, 1993, p.1034-47) 
 การใช้ยาทา เช่น สารไอโซเทรทิโนอิน เป็นสารในกลุ่มเรตินอยด์ ซึ่งมีการน า มาใช้กันมากในการรักษา
สิว ตัง้แต่ปี 1969 เนื่องจากมีคุณสมบตัิที่ช่วยเร่งการผลดัเซลล์ของผิวหนงัชัน้อีพิเดอมิส (epidermis) ท าให้การ
ผลดัเซลล์เป็นไปอย่างปกติซึ่งจะช่วยให้การอุดตนัของรูขุมขนลดลง ช่วยลดอตัราการผลิตซีบมั และท าให้ต่อม
ไขมนัมีขนาดเล็กลง (Craven & Griffiths, 1996, p.1-10) อย่างไรก็ตามสารไอโซเทรทิโนอินมีผลข้างเคียงหลาย
อย่าง เช่น ผิวแดง แห้งลอก แสบผิว ซึ่งอาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้ผู้ ป่วยใช้ยาไม่ต่อเนื่อง และอาจท าให้การรักษาไม่
ได้ผล การทาเวชส าอางที่มี ส่วนประกอบของสารที่ช่วยลดความมันบนใบหน้า เช่น ไนอะซินาไมด์  
(niacinamide), green tea (Endly et al., 2017, p.49-55) วิธีการอื่น ๆ เช่น การลอกผิว (peeling), กระดาษซบั
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มัน, เลเซอร์ (1,450nm diode laser), การฉีดสารโบทูลินุมทอกซินเข้าชัน้ใต้ผิวหนัง ( Intradermal injection of 
Botulinum toxin) มาใช้ในการรักษาภาวะผิวหน้ามนั อย่างไรก็ตามยงัไม่มีวิธีการใดที่ใช้เป็นมาตรฐานและได้ผล
ระยะยาว  
 สารแอลคาร์นิทีน (L-carnitine) เ ป็นสารหนึ่ งที่ ไ ด้ รับความสนใจและมีการศึกษาในแง่ของ
ความสามารถในการลดความมนับนใบหน้าได้ เป็นสารที่ร่างกายผลิตขึน้เองตามธรรมชาติ สังเคราะห์ได้จาก
กรดอะมิโนจ าเป็น 2 ชนิด คือไลซีน (Lysine) และ เมธไทโอนีน (Methionine) ที่ไต ตบั และสมอง (Cave et al., 
2008, p.16-34) มี โครงสร้างเป็น quaternary amine สามารถละลายน า้ได้   แอลคาร์นิทีนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการสลายกรดไขมัน (fatty acids) โดยท าหน้าที่ขนส่ง long-chain fatty acid ผ่านไมโตคอนเดรียเมม

เบรน ภายในไมโตคอนเดรีย กรดไขมนัจะถกูสลายโดยกระบวนการ β-oxidation แอลคาร์นิทีนช่วยเปล่ียนไขมนั
ท่ีสะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้กลายเป็นพลังงาน จึงมีฤทธ์ิเป็นตัวเผาผลาญไขมัน ลดระดับคลอ
เลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)ได้ มีการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของสารแอลคาร์นิ
ทีนต่อการลดระดับน า้มันบนใบหน้า โดยการทาครีมที่มี ส่วนประกอบ 2% แอลคาร์นิทีน พบว่า สามารถลด
ปริมาณไขมนัหรือกรดไขมนั (Fatty acid) ในซีโบไซท์ (sebocyte) ได้ และมีผลท าให้ซีบมัลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
รวมถึงไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง (Peirano et al., 2012, p.30-36) ส าหรับการศกึษาเก่ียวกบัการใช้สารแอลคาร์
นิทีนในแง่ของความสามารถในการลดความมนับนใบหน้า รวมถึงการศกึษาเปรียบเทียบกบัยาทาชนิดอื่นในการ
รักษาภาวะหน้ามนัยงัมีน้อย จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาในครัง้นี  ้
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เจลแอลคาร์นิทีน 2% ในการลดการผลิตซีบมัในผู้ที่มีภาวะหน้า
มนัโดยเปรียบเทียบกบัเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% 
 2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและผลข้างเคียงของการรักษาภาวะหน้ามันด้วยเจลแอลคาร์นิทีน  2% 
และเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหน้ามนั หมายถึง ความสามารถในการลดระดบัซีบมับนผิวหน้า โดย
ประเมินจากปริมาณการผลิตซีบมัที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนการรักษา 
 2. ภาวะผิวหน้ามนั หมายถึง การท่ีมีผิวหน้ามนัเงากวา่คนปกติ คือ มากกว่า 1.5-4.0 มิลลิกรัม(มก.)/10 
ตร.ซม./3 ชั่วโมง (ชม.) แม้ล้างหน้าไปแล้วเพียงไม่นาน ผิวหน้าก็จะกลับมามีความมันใหม่อย่างรวดเร็ว  
(Schaller & Plewig, 2008, p.492-494) 
 3. ซีบมัหรือน า้มนับนใบหน้า สร้างจากเซลล์ผิวหนงัเคอราติโนไซด์และต่อมไขมนัใต้ผิวหนงั 
 4. อตัราการผลิตซีบมั (Schaller & Plewig, 2008, p.492-494) 
  4.1 คนปกติทัว่ไปจะมีการผลิตซีบมัออกมา ประมาณ 1 มก./10 ตร.ซม./3 ชม. 
  4.2 คนผิวแห้งจะมีการผลิตซีบมัน้อยกว่า 0.5 มก./10 ตร.ซม./3 ชม. 
  4.3 คนผิวมนัจะมีการผลิตซีบมั 1.5-4.0 มก./10 ตร.ซม./3 ชม.  
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อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงทดลองทางคลินิก แบบไปข้างหน้า ชนิดมีสุ่มเลือกโดยปกปิดสองฝ่าย 
คือ ผู้ท าวิจัยและผู้ เข้าร่วมวิจยั มีกลุ่มควบคุม และแบบแบ่งคร่ึงหน้าเปรียบเทียบในคนเดียวกัน (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
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เลขท่ีโครงการ EC 20221-20 
 
สมมติฐานของการวจิัย 
 การใช้เจลแอลคาร์นิทีน 2 % สามารถลดระดบัการผลิตซีบมัได้แตกตา่งจากเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% 
 
ตัวแปรที่ศึกษา: ตวัแปรต้น คือ การรักษาภาวะหน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นิทีน, การรักษาภาวะหน้ามนัด้วยเจล
ไอโซเทรทิโนอิน ตวัแปรตาม คอื ระดบัซีบมับนผิวหน้า ระดบัความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมวิจยั ผลข้างเคียงของ
การรักษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 อาสาสมคัรหญิงไทย อายรุะหว่าง 20-45 ปี ท่ีมีภาวะผิวหน้ามนัท่ีต้องการรักษา และมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร ในชว่งเดอืนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ซึง่มี
คณุสมบตัิตามเกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเข้าศกึษา  (inclusion  criteria) 
 เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเข้าศกึษา (inclusion criteria) 
 1. อาสาสมคัรหญิงไทยที่มีลกัษณะผิวเป็นผิวผสมถงึผิวมนัโดยประเมินจากการวดัด้วยเคร่ืองซีบมั
มิเตอร์ได้คา่มากกกวา่หรือเทา่กบั 150 ไมโครกรัมต่อตารางเซนตเิมตรใน 3 ชัว่โมง (1.5 มก./10 ตร.ซม./3 ชม.) 
(Schaller & Plewig, 2008, p.492-494) 
 2. อายรุะหวา่ง 20-45 ปี 
 3. สามารถมาติดตามผลการรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 4. สขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ 
 5. ไม่มีการใช้ยาคมุหรือฉีดยาคมุ (ยาที่มฮีอร์โมนผสมอยู่) 
 6. ผู้ เข้าร่วมการรักษาเข้าร่วมการศกึษาด้วยความสมคัรใจและลงลายลกัษณ์อกัษรในใบยินยอมเข้า
ร่วมงานวจิยั 
 เกณฑ์การคดักลุ่มตวัอยา่งออกจากการศกึษา (exclusion criteria) 
 1. หญิงที่ก าลงัตัง้ครรภ์หรือให้นมบตุร 
 2. มีโรคประจ าตวัเรือ้รังที่ควบคมุไม่ได้เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคทางระบบหวัใจและ
หลอดเลือด โรคไตหรือมีภาวะภมูิคุ้มกนับกพร่อง 
 3. มีประวตัิการใช้ยาทาดงัต่อไปนี ้ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนเข้าร่วมในโครงการวิจยั 
  3.1 ยาทาในกลุ่มเบนโซอิล เปอร์ออกไซด์ (benzoyl peroxide) 
  3.2 ยาทาในกลุ่มกรดวิตามินเอ (retinoic acid) 
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  3.3 ยาทาในกลุ่มกรดอลัฟ่าไฮดรอกซี่ (alpha hydroxy acid) 
  3.4 ยาทาในกลุ่มกรดเบต้าไฮดรอกซี่ (beta hydroxyl acid) 
  3.5 ยาทาในกลุ่มรีซอซินอล (resorcinol) 
 4. มีประวตัิการใช้ยารับประทานดงัต่อไปนี ้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั 
  4.1 ยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ เช่น ยาไอโซเทรทิโนอิน (isotretinoin) 
  4.2 ยาในกลุ่มฮอร์โมนท่ีมีฤทธ์ิต่อต้านแอนโดรเจน 
  4.3 ยาในกลุ่มที่มีผลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน 
 5. มีประวตัิการได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ชนิดอื่น ๆ  รวมทัง้ แสงความเข้มข้นสงู ( IPL: Intense Pulse 
Light) และคลื่นวิทย ุ(RF: Radiofrequency) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั 
 6. มีผิวหนงับริเวณใบหน้าผิดปกติ เช่น ผ่ืนผิวหนงัอกัเสบ ติดเชือ้ มะเร็งผิวหนงั ยกเว้น สิว 
 7. มีประวตัิการแพ้ยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ เช่น ยาไอโซเทรทิโนอิน  
 8. ผู้ เข้าร่วมวิจยั ไม่สามารถมารับการตรวจ และติดตามงานวิจยัได้อย่างต่อเนื่อง 
 ค านวณขนาดตวัอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มอิสระต่อกัน (two independent means) จาก
ข้อมลูงานวิจยัที่ศกึษาก่อนหน้าของ โชติกา หาญนรเศรษฐ์และคณะ (2015) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 28 คน เมื่อ
ค านึงถึงการป้องกันกลุ่มตวัอย่างถอนตวัออกจากงานวิจยั เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างอีกร้อยละ 20 (Wood et al., 
2004, p.368-76) ดงันัน้ การศกึษานีใ้ช้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 34 คน 
 
ขัน้ตอนในการด าเนินการศึกษา 
 1. คดัเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจยัตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น (inclusion and exclusion criteria) 
 2. วัดความมันบนใบหน้าด้วยซีบัมมิเตอร์เพื่อคัดกรองเข้าร่วมการวิจัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับ
ความมนั ≥ 150 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตรใน 3 ชัว่โมง) โดยวดัระดบัซีบมับนใบหน้า 3 จดุ ดงันี ้ 
  2.1 หน้าผากทัง้สองด้าน ต าแหน่ง 2 ซม. เหนือคิว้ในแนวหางตาด้านใน 
  2.2 หน้าผากด้านข้างทัง้สองด้าน ต าแหน่ง 2 ซม. เหนือคิว้ในแนวหางตาด้านนอก 
  2.3 จมกูทัง้สองด้าน ต าแหน่ง 1 ซม. เหนือจดุกึ่งกลางขอบล่างของปีกจมกู  
 3. สุ่มใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งท าการรักษา (block randomization) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เลือกข้างที่จะท าการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน 2% หรือเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% โดยข้อมูลจะถูกปิดเป็น
ความลบัทัง้ผู้ท าการวิจยั และผู้ เข้าร่วมการวิจยั  
 4. ท าการแจกจ่ายยาให้ผู้ เข้าร่วมวจิยั สบู่ล้างหน้าที่ม ีpH เป็นกลาง ผลิตภณัฑ์ป้องกนัแสงแดด SPF30 
และให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิตวัดงันี ้
  4.1 ให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ล้างหน้าของโครงการวิจัยวนัละ 2 ครัง้ เช้า 
เย็น และทายาทกุวนั ทายาหลงัล้างหน้า วันละครัง้ก่อนนอนต่อเนื่องกัน 8 สปัดาห์ โดยใช้ยาต่อหนึ่งข้างปริมาณ
เท่าปลายนิว้ หรือประมาณ 0.5 กรัมต่อการทา 1 ครัง้ ทาให้ทัว่บริเวณใบหน้าข้างที่ก าหนดไว้ตามฉลาก ห้ามทาส
ลบัข้างกนั โดยยาที่ทาใบหน้าด้านขวาให้ใช้นิว้ชีม้ือขวาทา และยาที่ทาใบหน้าด้านซ้ายให้ใช้นิว้ชี ม้ือซ้ายทา เพื่อ
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ป้องกนัยาทัง้สองชนิดปนเปือ้นกนั ปล่อยให้ยาแห้งโดยห้ามล้างหน้าและห้ามเช็ดถบูริเวณที่ทายาเป็นเวลาอย่าง
น้อย 4 ชัว่โมง 
  4.2 ไม่อนญุาตให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัใช้ยาทา ครีมบ ารุงชนิดอื่น ๆนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ให้ แต่
สามารถใช้ผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้า (Makeup) ได้ตามปกติ 
  4.3 ผู้ท าวิจยัจะนดัผู้ เข้าร่วมวิจยัมาติดตามผลการรักษาหลงัได้รับยาในสปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 
และ 8 สปัดาห์ ตามล าดบั โดยในแต่ละครัง้จะมีการประเมินผลดงันี ้
  1) วัดความมันบนใบหน้าหลังล้างหน้า 3 ชั่วโมง ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 20-25 องศา
เซลเซียส (นั่งพัก) โดยใช้เคร่ือง Sebumeter SM 815 วัด 3 ต าแหน่ง ได้แก่ หน้าผากตรงกลางทัง้สองด้าน 
ต าแหน่ง 2 ซม. เหนือคิว้ในแนวหางตาด้านใน, หน้าผากด้านข้างทัง้สองด้าน ต าแหน่ง 2 ซม. เหนือคิว้ในแนวหาง
ตาด้านนอก และจมกูทัง้สองด้าน ต าแหน่ง 1 ซม. เหนือจดุกึ่งกลางขอบล่างของปีกจมกู 
  2) ผู้ เข้าร่วมวิจยั ประเมินความพึงพอใจในการรักษา ในสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ของการรักษา
โดยใช้แบบสอบถาม 
  3) สอบถามผู้ เข้าร่วมวิจยัถึงอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึน้ เช่น คนั, แสบ, แดง, ผิวลอกเป็นขยุ 
ในสปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 โดยหากมีอาการดงักล่าว ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัประเมินความรุนแรงเป็นเล็กน้อย, ปาน
กลาง, หรือรุนแรง ลงในแบบฟอร์ม และ ผู้ท าวิจยั บนัทึกผลข้างเคียงลงในแบบฟอร์ม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ คือ โปรแกรม SPSS  
 1. สถิติเชิงพรรณนา 
  1.1 ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่ เพศ โรคประจ าตวั ประวตัิการแพ้ยา ประวตัิการรักษาหน้ามนัที่
ผ่านมา ปัจจัยกระตุ้นท าให้เกิดหน้ามัน ผลกระทบของภาวะหน้ามัน อาการข้างเคียงที่เกิดขึน้จากการรักษา 
ประเมินผลการรักษา สรุปข้อมลูในรูปแบบความถ่ีและร้อยละ 
  1.2 ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ ค่าระดบัซีบมับริเวณต่าง ๆ โดยแยกวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระดบัซีบมัในแต่ละจดุออกจากกนั สรุปข้อมลูในรูปแบบของค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเชิงอนมุาน 
  2.1 ใช้สถิติในการประเมินการเปล่ียนแปลงระดบัน า้มนับริเวณใบหน้าก่อนและหลงัการรักษา
ด้วยเจลแอลคาร์นิทีนหรือเจลไอโซเทรทิโนอิน ณ สปัดาห์ที่ 0, 2, 4, 6, 8 
  2.2 เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการทาเจลแอลคาร์นิทีนกับเจลไอโซเทรทิโนอินโดย
เปรียบเทียบข้อมลู ค่าระดบัซีบมับริเวณต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มที่ใช้เจลแอลคาร์นิทีนเทียบกบักลุ่มที่ใช้เจลไอโซเทรทิ
โนอิน 0.05% ด้วยสถิติ Repeated Measure ANOVA และท าการเปรียบเทียบก่อนหลงัการรักษารายคู่ในกลุ่ม
เดียวกนั (multiple comparison) ด้วยวิธี bonferoni โดยก าหนดระดบัการมีนยัส าคญัทางสถิติที่ p < 0.05 
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ผลการทดลองและอภปิรายผล 
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เข้าร่วมวิจัย การศึกษานีม้ีผู้ เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับการตรวจว่ามีผิวมันตรงตามเกณฑ์
คดัเลือก จ านวน 30 คน โดยมีผู้ เข้าร่วมวิจยัที่เข้าร่วมโครงการวิจยัจนเสร็จสิน้ทัง้หมด 28 คน มีอายตุัง้แต่ 22-45 
ปี โดยมีค่าเฉล่ียอายเุท่ากบั 33.68 ± 7.51 ปี จากกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาทัง้หมด พบว่ามีผู้มีโรคประจ าตวั จ านวน 
2 ราย คือ โรคภูมิแพ้อากาศ คิดเป็นร้อยละ 7.1 และไม่มีผู้มีประวตัิการแพ้ยา ในด้านผลกระทบของการมีภาวะ
หน้ามนัท่ีพบสงูสดุคือ รูขมุขนกว้าง คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ สิว คิดเป็นร้อยละ 35.3 ดงัรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ เข้าร่วมวิจยั (n=28) 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
อายุ (ปี) 

ต ่ากว่า 25 ปี 
25 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 

มากกวา่ 35 ปี 
Mean±SD 
Min-Max 

 
5 
4 
9 
10 

33.68 ± 7.51 
22 – 45 

 
17.9 
14.3 
32.1 
35.7 

 
 

โรคประจ าตัว 
ไม่มี 
มี 

 
26 
2 

 
92.9 
7.1 

ประวัติการแพ้ยา 
ไม่มี 
มี 

 
28 
0 

 
100 
0.0 

ผลกระทบของการมีภาวะหน้ามัน (ตอบได้มากกว่า 1) 
สิว 

รูขมุขนกว้าง 
ความกงัวล 

 
18 
24 
9 

 
35.3 
47.1 
17.6 

 
 ผลการเปรียบเทียบปริมาณซีบัมระหว่างการรักษาภาวะหน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นิทีน และเจลไอโซ
เทรทิโนอิน แยกตามต าแหน่งบนใบหน้า พบว่า ที่ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านนอก และต าแหน่งเหนือคิว้ด้านใน ใน
สัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนที่ต าแหน่งปีกจมูก ในสัปดาห์ที่ 8 พบความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (p = <0.001) นอกจากนีย้งัพบว่าที่ต าแหน่งปีกจมกู ในกลุ่ม
ที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีนมีค่าเฉล่ียซีบมัสงูขึน้ในสปัดาห์ที่ 8 ซึ่งแอลคาร์นิทีนอาจจะมีผลสัน้ ท าให้
บริเวณปีกจมกูที่มีต่อมไขมนัมากกว่าบริเวณคิว้ก็เลยมีซีบมักลบัมาผลิตมากกว่า  และระดบัซีบมัเฉล่ียของทัง้ 3 
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ต าแหน่ง ในสปัดาห์ที่ 8 พบความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (p = 0.009) ดงัรายละเอยีด
ในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียซีบมั (µg/cm2 ) ที่ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านนอก เหนือคิว้ด้านใน บริเวณปีกจมกู 

และค่าเฉล่ียซีบมัของทัง้ 3 ต าแหน่ง ในสปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 ระหว่างหน้าคร่ึงที่ได้รับการรักษา
ภาวะหน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นทิีนและหน้าคร่ึงที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน               
(n = 28 คน)  

ต าแหน่งบนใบหน้า แอลคาร์นิทีน 
Mean ± SD 

ไอโซเทรทโินอิน 
Mean ± SD 

p-value 
(between group) 

ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านนอก 
สปัดาห์ท่ี 0 
สปัดาห์ท่ี 1 
สปัดาห์ท่ี 2 
สปัดาห์ท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 6 
สปัดาห์ท่ี 8 

p-value (within group) 

 
129.29 ± 34.28 
108.29 ± 49.80 
80.54 ± 60.94 
55.43 ± 32.96 
52.21 ± 30.85 
51.14 ± 35.13 

<0.001 

 
125.50 ± 27.74 
103.11 ± 44.92 
75.39 ± 50.77 
57.71 ± 35.23 
48.07 ± 26.69 
50.96 ± 28.66 

<0.001 

 
0.387 
0.425 
0.271 
0.586 
0.400 
0.959 

 
เปรียบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison) 

แอลคาร์นิทีน                Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD              129.29 ± 34.28   108.29 ± 49.80    80.54 ± 60.94    55.43 ± 32.96   52.21 ± 30.85    51.14 ± 35.13 
   
 
ไอโซเทรทิโนอิน            Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD              125.50 ± 27.74   103.11 ± 44.92    75.39 ± 50.77    57.71 ± 35.23   48.07 ± 26.69    50.96 ± 28.66 
   
 

ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านใน 
Week 0 
Week 1 
Week 2 
Week 4 

 
161.00 ± 35.32 
141.82 ± 48.04 
111.61 ± 71.44 
85.04 ± 53.35 

 
159.00 ± 39.18 
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 (ต่อ) 
ต าแหน่งบนใบหน้า แอลคาร์นิทีน 

Mean ± SD 
ไอโซเทรทโินอิน 

Mean ± SD 
p-value 

(between group) 

Week 6 
Week 8 

81.11 ± 42.84 
73.00 ± 53.49 

79.32 ± 47.66 
70.46 ± 48.73 

0.764 
0.585 

P-value (within group) <0.001 <0.001  
เปรียบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison) 

แอลคาร์นิทีน                Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD              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            Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD              159.00 ± 39.18   140.89 ± 52.42   120.14 ± 67.62    83.39 ± 46.68  79.32 ± 47.66   70.46 ± 48.73 
   
 
ต าแหน่งปีกจมกู 

Week 0 
Week 1 
Week 2 
Week 4 
Week 6 
Week 8 

P-value (within group) 

 
226.18 ± 48.54 
195.86 ± 70.02 
140.71 ±78.25 
139.82 ± 89.45 
123.46 ± 79.01 
137.25 ± 76.97 

<0.001 

 
221.21 ± 41.93 
203.00 ± 77.96 
145.04 ± 86.79 
136.14 ± 76.93 
118.21 ± 73.37 
112.18 ± 76.05 

<0.001 

 
0.155 
0.571 
0.702 
0.678 
0.592 

<0.001 

เปรียบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison) 
แอลคาร์นิทีน                Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD              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            Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD             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 (ต่อ) 
ต าแหน่งบนใบหน้า แอลคาร์นิทีน 

Mean ± SD 
ไอโซเทรทโินอิน 

Mean ± SD 
p-value 

(between group) 

ระดบัซีบมัเฉลี่ยของทัง้ 3 ต าแหน่ง 
Week 0 
Week 1 
Week 2 
Week 4 
Week 6 
Week 8 

P-value (within group) 

 
172.08 ± 28.84 
163.65 ± 58.06 
111.58 ± 64.85 
93.46 ± 52.01 
85.42 ± 44.75 
87.04 ± 51.79 

<0.001 

 
168.93 ± 24.19 
148.97 ± 47.01 
113.76 ± 61.00 
91.62 ± 44.63 
81.25 ± 41.40 
77.70 ± 47.13 

<0.001 

 
0.086 
0.214 
0.633 
0.563 
0.349 
0.009 

เปรียบเทียบรายคู่สัปดาห์ (multiple comparison) 
แอลคาร์นิทีน                Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD              172.08 ± 28.84   163.65 ± 58.06  111.58 ± 64.85  93.46 ± 52.01   85.42 ± 44.75   87.04 ± 51.79 
   
 
 
ไอโซเทรทิโนอิน            Week 0               Week 1               Week 2               Week 4               Week 6               Week 8   
Mean ± SD               168.93 ± 24.19  148.97 ± 47.01  113.76 ± 61.00   91.62 ± 44.63    81.25 ± 41.40   77.70 ± 47.13 
   
 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียซีบัมที่ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านนอก เหนือคิว้ด้านใน บริเวณปีกจมกู 
และค่าเฉล่ียซีบัมของทัง้ 3 ต าแหน่ง ในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 ระหว่างหน้าคร่ึงที่ได้รับการรักษาภาวะ
หน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นิทีน และหน้าคร่ึงที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน (ตารางที่ 2) พบว่าเมื่อน า
ค่าเฉล่ียในแต่ละสปัดาห์มาเปรียบเทียบกัน โดยจ าแนกตามการได้รับการรักษาภาวะหน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นิ
ทีน และเจลไอโซเทรทิโนอิน (within group) แล้วพบว่า ค่าเฉล่ียซีบัมที่ต าแหน่งต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน และกลุ่มที่
ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน โดยเมื่อน าค่าเฉล่ียในแต่สปัดาห์ของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กันรายคู่ (multiple comparison) พบว่า ที่ต าแหน่งคิว้ด้านนอก กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน 
ค่าเฉล่ียซีบัมในคู่สัปดาห์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัได้แก่ สัปดาห์ที่  0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8, 
สปัดาห์ที่ 1 กบัสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และสปัดาห์ที่ 2 กบัสปัดาห์ที่ 6  แสดงว่าค่าเฉล่ียซบีมัมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนยัส าคญั หลงัได้รับการรักษาเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ ส่วนกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโน
อิน ค่าเฉล่ียซีบมัในคู่สปัดาห์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั ได้แก่ สปัดาห์ที่ 0 กับสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 
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8, สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และสัปดาห์ที่ 2 กับสัปดาห์ที่ 6 และ 8 แสดงว่าค่าเฉล่ียซีบัมมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หลงัได้รับการรักษาเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์  
 ที่ต าแหน่งคิว้ด้านใน กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน ค่าเฉล่ียซีบมัในคู่สัปดาห์ที่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัได้แก ่สปัดาห์ที่ 0 กบัสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8, สปัดาห์ที่ 1 กบัสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 
และสปัดาห์ที่ 2 กับสปัดาห์ที่ 6 และ 8  แสดงว่าค่าเฉล่ียซีบมัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หลงัได้รับการ
รักษาเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ ส่วนกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ค่าเฉล่ียซีบมัในคู่สปัดาห์ที่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ได้แก่ สปัดาห์ที่ 0 กบัสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8, สปัดาห์ที่ 1 กบัสปัดาห์ที่ 4, 6 
และ 8 และสปัดาห์ที่ 2 กับสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 แสดงว่าค่าเฉล่ียซีบมัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หลงั
ได้รับการรักษาเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์  
 ที่ต าแหน่งปีกจมูกกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน ค่าเฉล่ียซีบัม ในคู่สัปดาห์ที่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัได้แก ่สปัดาห์ที่ 0 กบัสปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 และสปัดาห์ที่ 1 กบัสปัดาห์ที่ 2, 4, 
6 และ 8 แสดงว่าค่าเฉล่ียซีบมัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หลงัได้รับการรักษาเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ 
ส่วนกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ค่าเฉล่ียซีบัมในคู่สัปดาห์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั ได้แก่ สปัดาห์ที่ 0 กับสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และสปัดาห์ที่ 1 กับสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 แสดงว่า
ค่าเฉล่ียซีบมัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หลงัได้รับการรักษาเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ และค่าเฉล่ียซีบมั
ของทัง้ 3 ต าแหน่ง พบว่า กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน ค่าเฉล่ียซีบมัในคู่สปัดาห์ที่มีความแตกตา่ง
กันอย่างมีนยัส าคญัได้แก่ สปัดาห์ที่ 0 กับสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 สปัดาห์ที่ 1 กับสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 และ
สปัดาห์ที่ 2 กับสปัดาห์ที่ 6  แสดงว่าค่าเฉล่ียซีบมัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หลงัได้รับการรักษาเป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ค่าเฉล่ียซีบัมในคู่สัปดาห์ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8, สัปดาห์ที่ 1 กับสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 
และ 8 และสปัดาห์ที่ 2 กับสปัดาห์ที่ 6 แสดงว่าค่าเฉล่ียซีบมัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หลงัได้รับการ
รักษาเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบร้อยละของระดบัซีบมั ที่เปล่ียนแปลงจากสปัดาห์ที่ 0 ระหว่างหน้าคร่ึงที่ได้รับการรักษา
ภาวะหน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นทิีน 2% กบัเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในสปัดาห์ต่าง ๆ โดยแยก 
ตามต าแหน่งบนใบหน้า (n=28 คน) 

ต าแหน่งบนใบหน้า แอลคาร์นิทีน 
%Change ± SD 

ไอโซเทรทโินอิน 
%Change ± SD 

p-value 

ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านนอก 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่1 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่2 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่4 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่6 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่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 

ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านใน 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่1 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่2 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่4 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่6 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่8 

 
-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 

ต าแหน่งปีกจมูก 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่1 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่2 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่4 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่6 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที ่8 

 
-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 

ระดับซีบัมเฉลี่ยของทัง้ 3 
ต าแหน่ง 

สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที่ 1 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที่ 2 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที่ 4 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที่ 6 
สปัดาห์ที่ 0 กบั สปัดาห์ที่ 8 

 
 

-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 

  
ผลการศกึษาเปรียบเทียบร้อยละของระดบัซีบมัที่เปล่ียนแปลงจากสปัดาห์ที่ 0 ระหว่างหน้าคร่ึงที่ได้รับ

การรักษาภาวะหน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นิทีน 2% กบัเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในสปัดาห์ต่าง ๆ โดยแยก ตาม
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ต าแหน่งบนใบหน้า พบว่า ที่ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านนอก ร้อยละของระดับซีบัมที่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0 
ระหว่างการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน กบัเจลไอโซเทรทิโนอิน ในสปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 ไม่มีความแตกตา่ง
กันทางสถิติ ที่ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านใน ร้อยละของระดบัซีบัมที่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0 ไปสัปดาห์ที่ 2 มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.045)  โดยใบหน้าคร่ึงที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน มีความ
เปล่ียนแปลงของระดบัซีบมัจากสปัดาห์ที่ 0 ไปสปัดาห์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ -33.74 ส่วนด้านท่ีได้รับการรักษาด้วย
เจลไอโซเทรทิโนอิน มีความเปล่ียนแปลงของระดบัซีบมัคิดเป็นร้อยละ -26.54 ที่ต าแหน่งปีกจมกู พบว่าร้อยละ
ของระดับซีบัมที่เปล่ียนแปลงจากสัปดาห์ที่ 0 ไปสัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.001) โดย
ใบหน้าคร่ึงที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน มีความเปล่ียนแปลงของระดบัซีบมัจากสปัดาห์ที่ 0 ไปสปัดาห์
ที่ 8 คิดเป็นร้อยละ -40.29 ส่วนด้านท่ีได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน มีความเปล่ียนแปลงของระดบัซบีมั
คิดเป็นร้อยละ -49.89 และร้อยละที่เปล่ียนแปลงไปของระดับซีบัมเฉล่ียของทัง้ 3 ต าแหน่ง พบว่าร้อยละของ
ระดบัซีบมัที่เปล่ียนแปลงจากสปัดาห์ที่ 0 ไปสปัดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.034) โดยใบหน้า
คร่ึงที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน มีความเปล่ียนแปลงของระดบัซบีมัจากสปัดาห์ที่ 0 ไปสปัดาห์ที่ 8 คิด
เป็นร้อยละ -50.53 ส่วนด้านท่ีได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน มีความเปล่ียนแปลงของระดบัซีบมัคิดเป็น
ร้อยละ -54.91 (ตารางที่ 3) 
 ความพึงพอใจในการรักษา ในสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ของการรักษา ผู้ เข้าร่วมวิจยั ประเมินความพึง
พอใจในการรักษาโดยใช้แบบสอบถาม ระดบัความพึงพอใจในสปัดาห์ที่ 4 พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจล
แอลคาร์นิทีน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการรักษาในระดับปานกลาง และพบว่ามีจ านวนผู้ เข้าร่วมวิจยัที่มี
ระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86 ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ที่คิด
เป็นร้อยละ 28.57 ในสปัดาห์ที่ 6 และสปัดาห์ที่ 8 พบว่าผู้ เข้าร่วมวิจยัส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมาก โดย
ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน จ านวนผู้ เข้าร่วมวิจยัที่มีระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
64.29 ส่วนในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน จ านวนผู้ เข้าร่วมวิจยัที่มีระดบัความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 60.71 โดยผู้ เข้าร่วมวิจัยทัง้สองกลุ่มมีแนวโน้มความพึงพอใจมากขึน้ตามระยะเวลาที่ใช้ยา 
(ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจระหว่างการรักษาภาวะหน้ามนัด้วยด้วยเจลแอลคาร์นทิีน 2% กบั
เจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% 

ความพึงพอใจในการ
รักษา 

ไม่พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

รู้สึกเฉยๆ 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ
เล็กน้อย 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

สัปดาห์ที่ 4 
แอลคาร์นิทีน (n=28) 

 
0 (0) 

 
1 (3.57) 

 
0 (0) 

 
15 (53.57) 

 
12 (42.86) 

ไอโซเทรทิโนอิน (n=28) 0 (0) 1 (3.57) 1 (3.57) 18 (64.29) 8 (28.57) 

สัปดาห์ที่ 6 
แอลคาร์นิทีน (n=28) 
ไอโซเทรทิโนอิน (n=28) 

 
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) 

สัปดาห์ที่ 8 
แอลคาร์นิทีน (n=28) 

 
0 (0) 

 
0 (0) 

 
1 (3.57) 

 
9 (32.14) 

 
18 (64.29) 

ไอโซเทรทิโนอิน (n=28) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (39.26) 17 (60.71) 

 
 ผลข้างเคียง ประเมินโดยผู้ วิจยัและผู้ เข้าร่วมวิจัยในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 โดยการประเมินผล
ข้างเคียงโดยผู้ เข้าร่วมวิจยั พบว่าด้านท่ีรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน ร้อยละ 78.58 ไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ โดย
อาการข้างเคียงที่พบได้แก่ อาการลอก คนั และอาการแสบร้อน ส่วนในด้านที่รักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน มี
ผลข้างเคียงจากการรักษา โดยอาการข้างเคียงที่พบได้แก่ แสบร้อน แดง คัน ลอก และผลข้างเคียงที่  พบมาก
ที่สดุคือ อาการลอก จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 (ตารางที่ 5) ส่วนผลข้างเคียงที่ประเมินโดยผู้วจิยั พบว่า
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน มีเพียง 5 ราย ที่พบผลข้างเคียง โดยพบมี Dryness จ านวน 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.71 และมี Exfoliation จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.14 ซึ่งอาการข้างเคียงที่พบเป็นเพียง 
mild dryness and exfoliation ในขณะท่ีกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอินมีผลข้างเคียง จ านวน 15 
ราย คิดเป็นร้อยละ 53.57 โดยผลข้างเคียงที่พบมาก ที่สุด คือ Dryness จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 
รองลงมาคือ Exfoliation มีจ านวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 21.43 (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 5 จ านวนร้อยละของอาการข้างเคียงของใบหน้าแต่ละคร่ึงที่เกดิขึน้จากการรักษาประเมิน โดยผู้ เข้าร่วม
วิจยัในสปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 (n = 28 คน) 

อาการข้างเคียง แอลคาร์นิทีน (ร้อยละ) ไอโซเทรทโินอนิ (ร้อยละ) 
แสบร้อน 1 (3.57) 5 (17.86) 
แดง 0 (0.00) 2 (7.14) 
คนั 2 (7.14) 4 (14.29) 
ลอก 3 (10.71) 6 (21.43) 
ผ่ืน 0 (0.00) 0 (0.00) 
ไม่มีอาการข้างเคียง 22 (78.58) 11 (39.28) 

 
ตารางที่ 6 จ านวนร้อยละของอาการข้างเคียงของใบหน้าแต่ละคร่ึงที่เกดิขึน้จากการรักษาประเมินโดยผู้วิจยั ใน

สปัดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 (n= 28 คน) 
อาการข้างเคียงประเมินโดย

ผู้วิจัย 
แอลคาร์นิทีน (ร้อยละ) ไอโซเทรทโินอนิ (ร้อยละ) 

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) 

 
อภปิรายผล 
 ก่อนท าการรักษาระดบัน า้มนัเฉล่ียในแต่ละต าแหน่ง และในแต่ละซีกหน้า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) การติดตามผลการรักษาโดยตรวจวดัระดบัซีบัมที่สัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 8 
พบว่า ที่ต าแหน่งเหนือคิว้ด้านนอกและระดับซีบัมเฉล่ียของทัง้ 3 ต าแหน่ง เร่ิมมีค่าเฉล่ียซีบัมลดลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ หลงัการรักษาเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ ทัง้กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีนและก
ลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน ท่ีต าแหน่งเหนือคิว้ด้านใน เร่ิมมีค่าเฉล่ียซีบมัลดลงอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ หลงัการรักษาเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ ทัง้ 2 กลุ่ม ที่ต าแหน่งปีกจมกู ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจล
แอลคาร์นิทีน เร่ิมมีค่าเฉล่ียซีบัมลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ หลังการรักษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ส่วน
กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอิน เร่ิมมีค่าเฉล่ียซีบัมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ หลังการรักษาเป็น
ระยะเวลา 2 สปัดาห์ สอดคล้องกับการศึกษาของ รีโต ปีราโน (Peirano et al., 2012, p.30-36) ที่ท าการศึกษา
ทางคลินิกแบบ vehicle-controlled, randomized study, split-face design ในอาสาสมัครที่มีปัญหาผิวหน้า
มนั ใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของแอลคาร์นิทีน 2% เปรียบเทียบกับยาหลอก พบว่าแอลคาร์นิทีนสามารถลดการ
ผลิตซีบมัได้อย่างมีนยัส าคญั ตัง้แต่สปัดาห์ที่ 2 หลงัใช้ เมื่อเทียบกบัก่อนใช้ และเห็นผลชดัเจนขึน้ 3 สปัดาห์หลงั
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ใช้ เมื่อเทียบกับยาหลอก โดยแอลคาร์นิทีนมีบทบาทส าคญัในการล าเลียงกรดไขมนัเข้าสู่ไมโตคอนเดรียและ

เกิด β-oxidation ตามมา การเพิ่มการก าจัดกรดไขมันโดยแอลคาร์นิทีน ส่งผลให้ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นไขมัน
ส่วนประกอบในซีบมัลดลง จึงมีผลลดระดบัซีบมัได้  
 การรักษาหน้ามนัด้วยเจลคาร์นิทีนและเจลไอโซเทรทิโนอินนัน้ จากการศกึษาพบว่าต้องใช้เวลาในการ
รักษาเพื่อให้เห็นผลแตกต่าง ระดบัซีบมัลดลงชดัเจนหลงัจากรักษา  อย่างน้อย 2 สปัดาห์ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่รักษาด้วย เจลไอโซเทรทิโนอินวดัระดบัซีบมัเฉล่ียที่ต าแหน่งปีกจมกู 
และระดบัซีบมัเฉล่ียของทัง้ 3 ต าแหน่ง ได้ค่าต ่ากว่าข้างที่รักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ในสปัดาห์ที่ 8  ส าหรับค่าเฉล่ียร้อยละที่เปล่ียนแปลงไปของระดบัซีบมัหลงัการรักษาเทียบกับก่อนการรักษาใน
สัปดาห์ที่ 0 นัน้พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอินมีการเปล่ียนแปลงลดลงของระดับซีบัมที่
ต าแหน่งปีกจมูกและค่าเฉล่ียซีบัมของทัง้ 3 ต าแหน่ง มากกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในสปัดาห์ที่ 8  
 จากผลการศึกษาวิจยัพบว่าไอโซเทรทิโนอินมีประสิทธิภาพสูงกว่าเจลแอลคาร์นิทีน ในการลดระดับ
ซีบมั ซึง่จะเห็นความแตกต่างชดัเจนในสปัดาห์ที่ 8 โดยเจลไอโซเทรทิโนอินสามารถยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ 

5α reductase ท าให้ยบัยัง้การเปล่ียนแปลงจาก เทสโทสเตอโรน เป็น 5α ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน ซึ่งเป็นแอน
โดรเจนท่ีออกฤทธ์ิได้มากท่ีสดุ ท าให้การกระตุ้นการท างานของต่อมไขมนัลดลง การผลิตซีบมัจึงน้อยลงด้วย และ
ยงัมีคณุสมบตัิในการยบัยัง้การเจริญเตบิโตของเซลล์ซีโบไซท์เป็นผลให้ตอ่มไขมนัมีขนาดเล็กลงอีกด้วย (Stewart 

et al., 1984, p.74-78) ประสิทธิภาพในการลดหน้ามนัจึงสงูกว่าเจลแอลคาร์นิทีน 
 ความพึงพอใจภายหลังการรักษาภาวะหน้ามันด้วยเจลแอลคาร์นิทีน 2% และเจลไอโซเทรทิโนอิน 
0.05% โดยประเมินระดบัความพึงพอใจในสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 จากแบบสอบถาม พบว่าผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้สอง
กลุ่มมีแนวโน้มความพึงพอใจมากขึน้ตามระยะเวลาที่ใช้ยา 
 อาการข้างเคียงจากการรักษา ประเมินโดยผู้ วิจัยและผู้ เข้าร่วมวิจัยสอดคล้องกัน โดยพบอาการ
ข้างเคียงจากการรักษาด้วยเจลไอโซเทรทิโนอินมากกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยเจลแอลคาร์นิทีน  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผล 
 จากการศึกษาถึงผลของการรักษาภาวะหน้ามนัโดยใช้เจลแอลคาร์นิทีน 2% เปรียบเทียบกับเจลไอโซ
เทรทิโนอิน 0.05% พบว่า เจลแอลคาร์นิทีนมีประสิทธิภาพในการลดระดบัน า้มนับนใบหน้าได้ โดยเชื่อว่าเป็นผล

จากบทบาทส าคัญในการล า เ ลียงกรดไขมันเ ข้าสู่ ไมโตคอนเด รียของแอลคา ร์นิทีน  และเกิด  β-
oxidation ตามมา  การเพิ่มการก าจัดกรดไขมันโดยแอลคาร์นิทีน  ส่งผลให้ไตรกลีเซอไรด์  ซึ่งเป็นไขมัน
ส่วนประกอบในซีบมัลดลง จึงมีผลลดระดบัซีบมัได้ ประสิทธิภาพในการลดภาวะหน้ามนัของเจลแอลคาร์นิทีน 
2% ไม่แตกต่างกับเจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในช่วงแรกของการรักษา แต่เจลไอโซเทรทิโนอิน 0.05% สามารถ
ลดระดบัน า้มนัได้ดีกว่าเจลแอลคาร์นิทีนในสปัดาห์ที่ 8 เมื่อพิจารณาร่วมกบัผลข้างเคยีงจากการใช้เจลแอลคาร์นิ
ทีนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้เจลไอโซเทรทิโนอิน ซึ่งมกัเป็นสาเหตุให้ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ยาต่อเนื่องได้
นาน การรักษาภาวะหน้ามนัด้วยเจลแอลคาร์นิทีน จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ  
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจยันีม้ีระยะเวลาการศึกษาเพียง 8 สัปดาห์และท าการศึกษาเฉพาะในเพศหญิง จึงควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาในเพศชาย มีการติดตามผลการรักษาระยะที่ยาวนานขึน้ เพื่อศึกษา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา ความถ่ีในการรักษา ผลการรักษาสามารถคงทนมากเพียงใด และควรมี
การศกึษาเพิ่มเติม เก่ียวกบัการใช้ความเข้มข้นอื่น ๆ ของเจลแอลคาร์นิทีนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใน
การรักษาภาวะผิวหน้ามนัท่ีดีขึน้ 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนีศ้ึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้ในการบ าบัดน า้เสียจาก
โรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้หญ้าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี อายุประมาณ 3 
สัปดาห์ ท าการทดลองเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ทดลองเร่ิมต้น เป็นเวลา 1 เดือน ที่ ขนาดบ่อทดลอง ฐานกลม
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.70 สงู 0.30 เมตร ประกอบด้วยชดุควบคมุและชดุที่ปลกูด้วยหญ้าแฝก จ านวน 3 บ่อ 
พบว่า หญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตและบ าบดัน า้เสียได้ ช่วงที่ 2 ทดลองในบ่อบ าบดัน า้เสียของโรงงาน เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ทัง้นีบ้่อ 1 และบ่อ 2 มีขนาด 12x28x3 เมตร บ่อ 3 มีขนาด 21.5x28x2.1 เมตร ใช้แท่นลอย
น า้ ขนาด 1.08x4.12 เมตร  ท่ีปลกูด้วยหญ้าแฝกจ านวน 12,600 ต้น และ บ่อ 3 จ านวน 16,695 ต้น  ซึง่ค่าอตัรา
การไหลเฉล่ียของน า้เข้าเท่ากับ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ค่าบีโอดี 833 ซีโอดี 995 ของแข็งแขวนลอย 338 
ของแข็งละลายน า้ 1,985 (หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร) และค่าพีเอช 10.1 ผลการทดลองพบว่าหญ้าแฝกมี
ประสิทธิภาพในการลดค่าพารามิเตอร์ ได้ร้อยละ 81.67  95.32  94.53  44.32  และ 26.73 ตามล าดับ เมื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกพบว่า หญ้าแฝกมีความยาวรากเพิ่มขึน้จาก 1.5 เซนติ เมตร เป็น 93 
เซนติเมตร และหญ้าแฝกสามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในน า้เสียที่มาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อ
น าไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช ดงันัน้หญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฎร์ธานีสามารถบ าบดัน า้เสียจากโรงงานผลิตปู
เทียมแช่เยือกแข็งได้ตามมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากโรงงาน 
 
ค าส าคัญ: หญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฏร์ธานี; การบ าบดัน า้เสียด้วยวิธีธรรมชาติ; เทคนิคแท่นลอยน า้; 

   โรงงานผลิตปเูทียมแช่เยือกแข็ง  
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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 
 

บทน า 
 ปัจจบุนัทรัพยากรน า้เป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อมนษุย์ เนื่องจากน า้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และน ามาใช้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นอุปโภค บริโภค น ามาใช้ทางด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของปลา ส่ิงมีชีวิตในน า้ ที่มนุษย์สามารถน าไปบริโภคได้ ซึ่งใน
ประเทศไทยมีการขยายตวัของอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ โรงงานอตุสาหกรรมทางด้านอาหารแปรรูปเป็นอตุสาหกรรม
ที่ไทยมีการส่งออกถึงร้อยละ 89.5 (ศนูย์วิจยักสิกร, 2559) เนื่องจากมีผลผลิตทางวตัถดุิบที่หลากหลาย และส่ิงที่
หลีกเล่ียงไม่ได้เมื่อมีการขยายของโรงงานอุตสาหกรรมคือ น า้เสียหรือน า้ทิง้จากโรงงานที่มาจากกระบวนการ
ผลิต กระบวนการชะล้างอปุกรณ์ต่าง ๆ สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน โดยภยัจากสารเคมี ไม่ได้มีเพียงแต่ในรูปของก๊าซ
พิษที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศจากโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้ แต่ยงัมีการปล่อยสารเคมีในรูปของสารละลายลงสู่
แหล่งน า้ต่าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาน า้เน่าเสีย รวมถึงการส่งกล่ินเหม็นรบกวน จึงท าให้เกิดมลภาวะทางน า้ การ
บ าบดัน า้เสียในปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยีหลายวิธีในการบ าบดั  ซึ่งวิธีการที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการท า
ระบบแล้ว และไม่ต้องมีการจดัเตรียมพืน้ท่ีมาก คือวิธีการบ าบดัน า้เสียโดยใช้พืช โดยการใช้พืชนัน้จะดดูซบัธาตุ
อาหารท่ีมีอยู่ในน า้เสียเพื่อไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช  
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 การบ าบดัน า้เสียแบบใช้ธรรมชาติในการบ าบดั ต้องอาศยักลไกทัง้จากธรรมชาติทัง้ที่เป็นกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ ที่มีอยู่ในพืช ดิน น า้ และจุลชีพเพื่อช่วยในการปรับสภาพน า้เสียจากที่มีการ
ปนเปือ้นทัง้สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารเคมีต่าง ๆ ให้เป็นน า้ที่มีสารปนเปือ้นลดน้อยลง ซึ่งจะไม่มีการใช้
เคร่ืองจกัรกล ดงันัน้จะช่วยให้สามารถลดการใช้พลงังานต้นทนุในการดแูลเคร่ืองจกัร และการซ่อมบ ารุงอีกด้วย 
วิธีการบ าบดัน า้เสียแบบพืชลอยน า้ เป็นวิธีปลกูพืชในน า้โดยตรง ซึ่งจะมีแท่นลอยน า้เพื่อให้พืชเจริญลอยอยู่ใน
ระดับผิวน า้ และรากลอยอยู่ใต้น า้  การเลือกพืชที่จะน ามาใช้ในการบ าบัดน า้เสียควรจะศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อมของพืช สามารถปรับตัวและเจริญได้ดี ทนต่อสภาพน า้ท่วมขัง ทนต่อการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณความเข้มข้นของสารพิษต่าง ๆ สามารถดูดซึมและเก็บสะสมสารต่าง ๆ ได้ดี และสามารถน าออกจาก
ระบบได้ง่าย ซึ่งหญ้าแฝกเป็นหญ้ายืนต้นที่มีรากลึกและมีชีวมวลสูงนักวิจัยได้พิสูจน์ว่า หญ้าแฝกมี
ความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ความเป็นกรด ด่าง สงู โลหะหนกั ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสงู 
(Mathew, 2015) เนื่องจากหญ้าแฝกมีล าต้นที่แข็งแรง มีการเจริญเติบโตและแตกกอหนาแน่น ท าให้สามารถ
ช่วยกรองและดกัตะกอนในแหล่งน า้ได้ และรากพืชสามารถดูดซบัธาตุอาหารที่มีอยู่ในน า้เสียที่มาจากการย่อย
สลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์เพื่อน าไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช (ธีรนาท, 2556)  ประสิทธิภาพการบ าบดั
น า้เสียของหญ้าแฝกปลกูแบบพืชลอยน า้ในศนูย์ปรับปรุงคณุภาพน า้ชมุชนของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ มี
ประสิทธิภาพการบ าบดับีโอดีได้ร้อยละ 78.21 ซีโอดีได้ร้อยละ 41.28 ของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 80.69 (มงคล, 
2558)  
 ส าหรับการศกึษานีเ้ป็นการศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกพนัธุ์สรุาษฎร์ธานีต่อการบ าบดัน า้เสียใน
โรงงานผลิตปเูทียมแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้ ซึ่งโรงงานได้มีการใช้กรดเกลือ (HCL) และสารส้ม ใน
การบ าบดัน า้ จากข้อมลู ปี 2562 พบว่า น า้เสียมีค่าความเป็น 
กรด – ด่าง (pH) เฉล่ีย 9.9 ค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) เฉล่ีย 106.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน า้ 
(TDS) เฉล่ีย 1,137.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี (BOD) เฉล่ีย 268 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี (COD) เฉล่ีย 
481.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่มีค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีดงักล่าวในการแก้ปัญหาเป็นราคาสงูมาก  
 ดังนัน้งานวิจัยในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าหญ้าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ธานีมาใช้ในการ
บ าบดัน า้เสียด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้ โดยวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของน า้เสียที่ผ่านการบ าบดัด้วยเทคนิคแท่น
ลอยน า้และศกึษาประสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียของหญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฎร์ธานีในโรงงานผลิตปเูทียมแช่
เยือกแข็งด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาค่าพารามเิตอร์ของน า้เสียที่ผ่านการบ าบดัด้วยเทคนคิแท่นลอยน า้ 
2. เพื่อศกึษาประสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียของหญ้าแฝกในโรงงานผลิตปเูทียมแชเ่ยือกแข็งด้วย

เทคนิคแท่นลอยน า้ 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
            ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อุปกรณ์และวิธกีารวิจัย 

 
 
1. แผนการทดลอง 
 1.1 การออกแบบการทดลอง  
 ใช้หญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฎร์ธานี อายปุระมาณ 3 สปัดาห์ ท าการทดลองเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 ทดลองเร่ิมต้น เป็นระยะเวลา 1 เดือน ที่ขนาดบ่อทดลอง ฐานกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.70 สงู 0.30 เมตร ประกอบด้วยชดุควบคมุและชดุที่ปลกูด้วยหญ้าแฝก จ านวน 3 บ่อ ปลกูหญ้าแฝกจ านวน 60 ต้น 
ทดลองกับน า้เสียของโรงงานโดยการน าน า้เสียมาใส่ในบ่อทดลอง เบือ้งต้นจ านวน 4 บ่อ ประกอบด้วยบ่อ
ควบคุม (ไม่มีการปลกูพืช) บ่อที่ 1 บ่อที่ 2 และ บ่อที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฎร์
ธานีเบือ้งต้นว่าสามารถบ าบดัน า้เสียและเจริญเติบโตได้ ซึง่ระยะเวลาในการเก็บกกัน า้เป็นเวลา 1 เดือนและเป็น
แบบ Batch  
 ช่วงที่ 2 ทดลองในบ่อบ าบัดน า้เสียของโรงงาน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ใช้แท่นลอยน า้เท่ากันที่ขนาด 
1.08x4.12 เมตร ขนาดของบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 มีขนาดเท่ากันที่ 12x28x3 เมตร ปลกูหญ้าแฝกจ านวน 12,600

1. ค่าพารามเิตอร์น า้เสียก่อน

เข้าระบบบ่อบ าบดัน า้ 

2. หญ้าแฝกสายพนัธุ์ 

สรุาษฎร์ธาน ี

บ่อ 1 Parameter หลงัการบ าบดั 
- ทกุสปัดาห์ : ค่า pH, TSS 
- ทกุเดือน : BOD, COD, TDS  
- ทุกสัปดาห์ : ความยาวของราก
พืช  

 

บ่อ 2 Parameter  หลงัการบ าบดั 
- ทกุสปัดาห์ : ค่า pH, TSS 
- ทกุเดือน : BOD, COD, TDS  
- ทกุสปัดาห์ : ความยาวของราก
พืช  

บ่อ 3 Parameter หลงัการบ าบดั 
- ทกุสปัดาห์ : ค่า pH, TSS 
- ทกุเดือน : BOD, COD, TDS  
- ทกุสปัดาห์ : ความยาวของราก
พืช  

 

บ่อ 1  
- แท่นลอยน า้จ านวน 4 แท่น  
- ขนาดแท่นละ 1.08 x 4.12 เมตร  
- จ านวนแท่นละ 1,500 หลมุ x 4     
  = 6,000 หลมุ  
 

บ่อ 2  
- แท่นลอยน า้จ านวน 4 แท่น  
- ขนาดแท่นละ 1.08 x 4.12 เมตร  
- จ านวนแท่นละ 1,500 หลมุ x 4     
  = 6,000 หลมุ  

 

บ่อ 3  
- แท่นลอยน า้จ านวน 4 แท่น  
- ขนาดแท่นละ 1.08 x 4.12 เมตร 
- จ านวนแท่นละ 1,500 หลมุ x 4     
  = 6,000 หลมุ  
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ต้น และบ่อที่ 3 มีขนาด 21.5x28x2.1 เมตร ปลกูหญ้าแฝกจ านวน 16,695 ต้น มีระยะเวลาในการกักเก็บน า้โดย
บ่อที่ 1คือ 8.4 ชัว่โมง บ่อที่ 2 คือ 8.4 ชัว่โมง และบ่อที่ 3 คือ 11.1 ชัว่โมง ซึ่งเป็นการทดลองในบ่อบ าบดัน า้เสีย
เดิมของโรงงานผลิตปเูทียมแช่เยือกแข็งที่มีอยู่เป็นการไหลแบบต่อเนื่อง ด าเนินการทดลองภายในโรงงานผลิตปู
เทียมแช่เยือกแข็ง จงัหวดัสมทุรสาคร ระหว่างเดือน มิถุนายน – เดือน สิงหาคม 2562 เพื่อศกึษาค่าพารามิเตอร์
ของน า้เสียและศึกษาประสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียของหญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฎร์ธานีในบ่อบ าบดัน า้เสีย
จริงของโรงงานผลิตปเูทียมแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: - Scale : 1 : 500 cm 
ท่อน า้เข้า เส้นผ่าศนูย์กลาง 3 นิว้   

 ท่อเชื่อมบ่อ 1 และบ่อ 2 เส้นผ่าศนูย์กลาง 4 นิว้ 
 ท่อเชื่อมบ่อ 2 และบ่อ 3 เส้นผ่าศนูย์กลาง 8 นิว้   
   ท่อน า้เข้า ท่อเชื่อมระหวา่งบ่อ และท่อน า้ออก 
         แท่นแพหญ้าแฝก 
  Aerator 

ภาพที่ 1  ขนาดบ่อบ าบดัน า้เสียภายในโรงงาน 
 
2. การเก็บตัวอย่างน า้เสียวิเคราะห์  
 การเก็บตวัอย่างน า้เสียก่อนและภายหลงัการปลกูหญ้าแฝกในแต่ละบ่อบ าบดัจริงของโรงงานทัง้ 3 บ่อ 
เพื่อศกึษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการบ าบดัน า้เสีย  
 ช่วงที่ 1 พารามิเตอร์ที่ตรวจได้ในห้องปฏิบตัิการของโรงงาน คือ การวดัค่าพีเอช ค่าออกซิเจนละลายน า้ 
(DO) และค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) โดยท าการตรวจพารามิเตอร์ดงักล่าวเพื่อศกึษาการบ าบดัน า้เสียและการ
เจริญเติบโตของหญ้าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ธานีก่อนท าการทดลองในบ่อบ าบัดน า้เสียจริงของโรงงานผลิตปู
เทียมแช่เยือกแข็งในช่วงที่ 2 

28 m 

12 m 12 m 21.5 m 

บ่อ 1 บ่อ 2 บ่อ 3 

ท่อน า้เข้า 

ท่อน า้ออก 
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  ช่วงที่ 2 พารามิเตอร์และความถ่ีในการเก็บตวัอย่างน า้เสียวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบตัิการมีละเอียด
ตามตารางที่ 1  
 
 ตารางที่ 1  แสดงค่าพารามิเตอร์และความถ่ีในการวิเคราะห์น า้เสีย 

พารามเิตอร์ ความถ่ี 
ค่าบีโอดี (BOD) ทกุเดือน 
ค่าซีโอดี (COD) ทกุเดือน 
ค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) ทกุสปัดาห์ 
ค่าของแข็งละลายน า้ (TDS) ทกุเดือน 
ค่าพีเอช (pH) ทกุวนั 
ความยาวรากพืช  ทกุสปัดาห์ 

 
ผลการทดลองและอภปิรายผล 

 การใช้หญ้าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ธานีที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้ในการบ าบัดน า้เสีย จาก
โรงงานผลิตปเูทียมแช่เยือกแข็ง  

ช่วงที่ 1 ผลการทดลองพบว่าค่าพีเอช (pH) จาก 10.1 ลดลงเป็น 6.9 ค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) จาก 
90 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเป็น 27 มิลลิกรัมต่อลิตร และความยาวรากพืชเพิ่มขึน้จาก 1.5 เซนติเมตร เป็น 18 
เซนติเมตร หลงัจากทดลองช่วงที่ 1 หญ้าแฝกมีประสิทธิภาพและสามารถเจริญเติบโตในน า้เสียได้  
 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองช่วงที่ 1 บ่อท่ี 1  
ระยะ 
เวลา 
(วนั) 

pH ค่า DO 
(mg/l) 

ค่า  
TSS (mg/l) 

Appearance ความยาว
รากพืช 
(cm.) 

0  10.1 6.6 90 น า้เสียมีสีเขียวเข้มมีตะกอนแขวนลอย
จ านวนมากและกลิ่นเหม็นเล็กน้อย 

1.5 

7  9.6 6.3 86 น า้เสียมีสีเขียวเล็กน้อยมีตะกอนแขวนลอย
ปานกลางและมีกล่ินเหม็นเล็กน้อย 

6.5  

14  9.1 5.1 77 น า้เสียมีสีเขียวเล็กน้อยมีตะกอนแขวนลอย
เล็กน้อยและกลิ่นเหม็นลดน้อยลง 

9.5  

21  8.7 4.9 69 น า้เสียขาวใสยงัมีตะกอนเล็กน้อยและกลิ่น
ลดน้อยลง 

13  

28  8.3 4.2 54 น า้เสียขาวใสมีตะกอนเล็กน้อยมากและมี
กลิ่นน้อย 

18  
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ภาพที่ 2  ความยาวรากหญ้าแฝก บ่อที่ 1 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองช่วงที่ 1 บ่อท่ี 2 
ระยะ 
เวลา 
(วนั) 

pH ค่า DO 
(mg/l) 

ค่า  
TSS (mg/l) 

Appearance ความยาว
รากพืช 
(cm.) 

0 9.8 6.5 75 น า้เสียมีสีเขียวเข้มมีตะกอนแขวนลอย
จ านวนมากและกล่ินเหม็นเล็กน้อย 

1.1  

7 9.1 6.1 67 น า้เสียมีสีเขียวเล็กน้อยมีตะกอนแขวนลอย
ปานกลางและมีกล่ินเหม็นเล็กน้อย 

5.3  

14 8.5 4.9 50 น า้เสียมีสีเขียวเล็กน้อยมีตะกอนแขวนลอย
เล็กน้อยและกล่ินเหม็นลดน้อยลง 

9.0  

21 7.7 4.5 38 น า้เสียขาวใสยงัมีตะกอนเล็กน้อยและกล่ิน
ลดน้อยลง 

13  

28 6.9 4.2 27 น า้เสียขาวใสมีตะกอนเล็กน้อยมากและมี
กลิ่นน้อย 

17.8 

 



การประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ที่ 1 วนัที่ 23 สิงหาคม 2564  

 

1029 
 

 

ภาพที่ 3  ความยาวรากหญ้าแฝก บ่อที่ 2 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดลองช่วงที่ 1 บ่อท่ี 3 
ระยะ 
เวลา 
(วนั) 

pH ค่า DO 
(mg/l) 

ค่า  
TSS (mg/l) 

Appearance ความยาว
รากพืช 
(cm.) 

0 9.8 6.5 75 น า้เสียมีสีเขียวเข้มมีตะกอนแขวนลอย
จ านวนมากและกล่ินเหม็นเล็กน้อย 

1  

7 9 6.2 67 น า้เสียมีสีเขียวเล็กน้อยมีตะกอนแขวนลอย
ปานกลางและมีกล่ินเหม็นเล็กน้อย 

5  

14 8.1 5 50 น า้เสียมีสีเขียวเล็กน้อยมีตะกอนแขวนลอย
เล็กน้อยและกล่ินเหม็นลดน้อยลง 

8.5  

21 7.4 4.9 38 น า้เสียขาวใสยงัมีตะกอนเล็กน้อยและกล่ิน
ลดน้อยลง 

13  

28 6.9 4.4 27 น า้เสียขาวใสมีตะกอนเล็กน้อยมากและมี
กลิ่นน้อย 

17.3  
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ภาพที่ 4  ความยาวรากหญ้าแฝก บ่อที่ 3 

 

 

ภาพที่ 5  น า้เสียบ่อควบคมุและบ่อท่ีปลกูด้วยหญ้าแฝกบ่อที่ 3 
 
 ช่วงที่ 2 ทดลองการใช้หญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฎร์ธานีในการบ าบดัน า้เสียจริงของโรงงาน ซึ่งก่อนการ
บ าบดัมีค่าพารามิเตอร์ดงันี ้
 ค่าบีโอดี (BOD) 833 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดี (COD) 995 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย (TSS) 
338 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน า้ (TDS) 1,985 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าพีเอช (pH) 10.1 และหลังการ
บ าบดัด้วยหญ้าแฝกพบว่าน า้มีคณุภาพ ดงันี ้ 
  
 

บ่อควบคุม บ่อท่ีปลูกด้วยหญ้าแฝก 
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ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่าบ่อที่ 1 ลดลงจาก 13.4 เป็น 8.7 บ่อที่ 2 ลดลงจาก 19.5 เป็น 9.3 และบ่อที่ 3 
ลดลงจาก 20 เป็น 5.5 (ตามภาพที่ 6) ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 
2560 (ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) หญ้าแฝกมีประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี  คิดเป็นร้อยละ 81.67 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในการบ าบัดน า้เสียจากสถาบันอาหารพบว่า หญ้าแฝก
สามารถลดค่าบีโอดีได้ร้อยละ 80-85 (Mathew, 2015)  

ภาพที่ 6  ค่า BOD (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562 
  
 ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่า บ่อที่ 1 ลดลงจาก 620 เป็น 35.1 บ่อที่ 2 ลดลงจาก 995 เป็น 771 
และบ่อที่ 3 ลดลงจาก 73.4 เป็น 46.6 (ตามภาพที่ 7) ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) คิดเป็นร้อยละ 95.32 ซึ่งการทดลองบ าบดัน า้เสียด้วย
ระบบสวนพืชลอยน า้ในการบ าบดัน า้ทิง้จากการฟอกย้อม พบว่าอายุของหญ้าแฝกมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน า้เสีย โดยหญ้าแฝกที่มีอาย ุ3 เดือน จะมีประสิทธิภาพในการลดค่าซีโอดีได้ร้อยละ 36  (ขนิษฐา , 2555) 
ซึ่งงานวิจัยพบว่าถ้าหากต้องการประสิทธิภาพในการบ าบัดซีโอดีที่ดีต้องเพิ่มระยะเวลาการกักเก็บให้นานขึน้ 
(ลลิน ีและมณฑล, 2554)  
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ภาพที่ 7  ค่า COD (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562 
  

ค่าของแข็งแขวนลอยทัง้หมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) บ่อที่ 1 ลดลงจาก 54 เป็น 41 บ่อที่ 2 ลดลงจาก 36 
เป็น 15 และบ่อที่ 3 ลดลงจาก 15 เป็น 14 (ตามภาพที่ 8)ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน า้
ทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร)  คิดเป็นร้อยละ 94.53 เช่นเดียวกับงานวิจัยศึกษา
ประสิทธิภาพการบ าบัดน า้เสียของหญ้าแฝกปลูกแบบพืชลอยน า้ในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน า้ชุมชนของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์กบินทร์บุรีพบว่า มีประสิทธิภาพการบ าบดัของแข็งแขวนลอยร้อยละ 80.69 (มงคล , 
2558) 
 

 

ภาพที่ 8  ค่า TSS (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562 
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 ค่าของแข็งละลายน า้ทัง้หมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) บ่อท่ี 1 ลดลงจาก 1,535 เป็น 1,480 บ่อท่ี 2 ลดลงจาก 
1,895 เป็น 785 และบ่อที่ 3 ลดลงจาก 1,605 เป็น 1,495 (ตามภาพที่ 9)ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคมุ
การระบายน า้ทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร) คิดเป็นร้อยละ 44.32 พบว่าหญ้าแฝก
ดดูซบัของแข็งละลายน า้เพื่อน าไปใช้ในการเจริญเติบโต สอดคล้องกบังานวิจยัที่ใช้หญ้าแฝกในการบ าบดัน า้เสีย
ที่ผ่านการบ าบดัโดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพของฟาร์มสกุรพบว่าหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียได้ดี
ที่สดุในบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินในแนวดิ่งสามารถลดค่าของแข็งละลายน า้ได้ร้อยละ 55.97 และแบบไหล
ใต้ดินในแนวนอนได้ร้อยละ 42.59 (พัฒน์ โกจินอก, ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล, และศรีกาญจนา คล้าย
เรือง, 2558) 

 

 
ภาพที่ 9  ค่า TDS (mg/l) เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562 

  
ค่าพีเอช พบว่าบ่อท่ี 1 ลดลงจาก 8.5 เป็น 7.1 บ่อท่ี 2 ลดลงจาก 8.7 เป็น 7.3 และบ่อท่ี 3 ลดลงจาก 

9.5 เป็น 7.4 (ตามภาพที่ 10) ซึง่พบว่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 
(5.5-9.0) และหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพในการลดคา่ pH ได้ร้อยละ 26.73 สอดคล้องกบังานวิจยัที่พบว่าหญ้า
แฝกมีความสามารถในการทนตอ่สภาวะแวดล้อมได้ดี เช่น ความเป็นกรดสงู ความเป็นดา่งสงู (Mathew, 2015) 
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ภาพที่ 10  ค่า pH เดือน มิ.ย.-ส.ค.2562 
  

ความยาวรากพืช (เซนติเมตร) พบว่า บ่อท่ี 1 เพิ่มขึน้จาก 1 เป็น 92 เซนติเมตร บ่อท่ี 2 เพิ่มขึน้จาก 1.5 
เป็น 92.5 เซนติเมตรและบ่อท่ี 3 เพิ่มขึน้จาก 1.5 เป็น 93 เซนติเมตร (ตามภาพที่ 11) ซึง่พบว่าหญ้าแฝกสามารถ
ดดูซบัธาตอุาหารท่ีมีอยู่ในน า้เสียที่มาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจลิุนทรีย์เพื่อน าไปใช้ในการเจริญเติบโต
ของพืช (ธีรนาถ, 2556) ซึง่จลิุนทรีย์ที่อาศยัอยู่บริเวณรากพืช โดยพืชจะท าหน้าที่ในการส่งผ่านออกซิเจนจากใบ
สู่ราก ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนการท างานของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ท าให้เกิดการออกซิไดซ์ ( oxidize) 
สารอินทรีย์และลดความเป็นของสารพิษต่าง ๆ ได้อีกด้วย  
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ภาพที่ 11  ความยาวรากพชื เดอืน มิ.ย.-ส.ค.2562 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
 การศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน า้ในการบ าบัดน า้เสียจาก
โรงงานผลิตปูเทียมแช่เยือกแข็ง พบว่า หญ้าแฝกสายพันธุ์สุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพในลดค่าบีโอดี ซีโอดี 
ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน า้ และพีเอช ได้ร้อยละ 81.67  95.32  94.53  44.32  และ 26.73 ตามล าดบั 
และศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกพบว่า หญ้าแฝกมีความยาวรากเพิ่มขึน้จาก 1.5 เซนติเมตร เป็น 93 
เซนติเมตร หญ้าแฝกสามารถดดูซบัธาตอุาหารท่ีมีอยู่ในน า้เสียที่มาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อน าไปใช้ใน
การเจริญเติบโตของพืช ดงันัน้หญ้าแฝกสายพนัธุ์สรุาษฎร์ธานีสามารถบ าบดัน า้เสียจากโรงงานผลิตปเูทียมแช่
เยือกแข็งได้ตามมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากโรงงาน  
 อย่างไรก็ตามในการใช้หญ้าแฝกบ าบดัน า้เสีย เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ควรตดัหญ้าแฝกให้
สัน้ลง เพื่อให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตขึน้ใหม่  
 เมื่อมีการใช้น า้เสียจริงของโรงงานในการบ าบดัท าให้ไม่สามารถควบคมุน า้เข้า หรือสภาวะแวดล้อมที่
เกิดขึน้กบัน า้เสียในบ่อบ าบดัเนื่องจากเป็นการบ าบดัด้วยวิธีธรรมชาติ  
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บทคัดย่อ 

การผลิตเมล่อนอินทรีย์การควบคุมคุณภาพผลผลิตมีความส าคญัอย่างมาก เนื่องจากแหล่งธาตุอาหาร
ปุ๋ ยอินทรีย์ที่ใช้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะชนิดของปุ๋ ยคอกที่เป็นวสัดุปลกูที่ยงัมีข้อมูลการศึกษาไม่มากนักถึง
ชนิดของปุ๋ ยคอกที่เหมาะสม จึงท าการศึกษาศักยภาพของแหล่งธาตุอาหารจากปุ๋ ยคอกแต่ละชนิดในการผลิตเม
ล่อนอินทรีย์ โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x6 factorial in CRD จ านวน 4 ซ า้ ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัย A 
ชนิดพันธุ์เมล่อน จ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์โอเรนซี่ (A1) และพันธุ์ปริน้เซส (A2) และ ปัจจัย B ปุ๋ ยแหล่งธาตุ
อาหารและวัสดุปลูกปุ๋ ยคอกแตกต่างกัน จ านวน 6 ทรีตเมนต์ ได้แก่ ปุ๋ ยไฮโดรโปรนิกส์ (B1) ปุ๋ ยหมกัมลูวัว (B2) 
ปุ๋ ยหมักมูลสุกร (B3) ปุ๋ ยหมักมูลไก่ (B4) ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน (B5) และปุ๋ ยหมักมูลค้างคาว (B6) จากผลการ
ทดลอง พบว่า พนัธุ์ของเมล่อนมีการเจริญโตเติบโตแตกต่างกัน โดยเมล่อนพนัธุ์โอเรนซี่ (A1) มีการเจริญเติบโต
สูงกว่าพันธุ์ปริน้เซส (A2) ส่วนวัสดุปลูก พบว่า วัสดุปลูกจากปุ๋ ยมูลวัวมีศักยภาพดีที่สุดในลักษณะการ
เจริญเติบโต และเมล่อนพันธุ์โอเรนซี่ (A1) ที่ปลูกในวัสดุปลูกจากปุ๋ ยหมักมูลวัว มูลค้างคาว และมูลไส้เดือน มี
ลักษณะการเจริญเติบโตดีที่สุด ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า เมล่อนพันธุ์โอเรนซี่ (A1) มี
น า้หนกัเฉล่ียต่อผล ขนาดผล และความหนาของเนือ้ผลมากกว่าเมล่อนพนัธุ์ปริน้เซส (A2) และวสัดุปลกูจากปุ๋ ย
หมักมูลวัวให้ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตดีที่สุด ส่วนลักษณะคุณภาพของผลผลิต พบว่า เมล่อน
พนัธุ์โอเรนซี่ (A1) มีเปอร์เซ็นต์ความหวานสงูกว่าเมล่อนพนัธุ์ปริน้เซส (A2) ส่วนวสัดุปลกูจากปุ๋ ยหมกัมูลค้างคาว
และมูลไส้เดือนมีความหวานสูงที่สุด จากการศึกษาในครัง้นี ้สรุปได้ว่าเมล่อนพันธุ์โอเรนซี่ (A1) และวัสดุปลูก
จากปุ๋ ยหมกัจากมลูววั มลูค้างคาว และมลูไส้เดือนเหมาะสมจะน ามาใช้ในการผลิตเมล่อนอินทรีย์ และวสัดุปลูก
จากปุ๋ ยหมกัมลูสกุรไม่ค่อยเหมาะสมที่จะน ามาใช้ปลกูเมล่อนอินทรีย์ 

 
ค าส าคัญ:  พืชผกัอินทรีย์, โรงเรือนปลกูพืช, การปลกูเมล่อน, ปุ๋ ยอินทรีย์ 
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Abstract 
For organic melon production the productivity quality is very important. Due to the various of 

nutrients sources form organic fertilizer which still doesn't have much study data about the type of 
manure suitable for producing organic melon which has the potential to produce quality products.  
Therefore, the potential of nutrients from each type of manure to produce organic melon has been 
studied. The 4x6 factorial in CRD experiment planned for 4 replications. The factors studied were factor 
A two melon varieties namely Orrancy melon (A1)  and Princess melon (A2) and factor B (planting 
materials with 6 treatments including hydroponics (B1), cow manure compost (B2), pig manure 
compost (B3), chicken manure compost (B4), earthworm compost (B5) and bat manure compost. (B6). 
From the experiment, it was found that the varieties of Melon had different growth. The Orrancy melon 
(A1)  had higher growth characteristics than the Princess melon (A2) . The material from cow manure 
compost has the best potential for growth. And Orrancy melon (A1)  grown on planting materials from 
cow dung, bat manure and earthworm manure have the best growth characteristics. Yield and yield 
components found that Melon strain Orrancy melon (A1) had higher weight per fruit, fruit size and fruit 
thickness than Princess melon (A2) and planting material from cow manure compost gave the best 
yield characteristics and yield components.  As for the quality characteristics of the produce, it was 
found that Orrancy melon (A1)  had higher percentage of sweetness than Princess melon (A2)  and 
material from compost, bat manure and earthworm manure had the highest sweetness. In this study, 
the Orrancy melon (A1) and plant material were obtained from compost from cow manure, bat manure 
and earthworm manure. Suitable to be used in the production of organic melon and planting material 
from pig manure compost is not suitable for organic melon cultivation. 
 
Keywords: organic vegetable, greenhouse, melon planting, organic fertilizer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564  

 

1039 
 

บทน า 
เมล่อน มีช่ือวิทยาศาสตร์ Cucumis melon L. อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชผกัในตระกูลแตงอีก

ชนิดหนึ่งที่เป็นผลไม้ที่มีราคาแพง แต่ในปัจจุบนัมีการปลกูเมล่อนมากขึน้ท าให้ราคาถูกลงและเร่ิมเป็นที่รู้จักมาก
ขึน้ทัง้การบริโภคสดและการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสขยายตวัได้มาก และก าลงัเป็นที่
นิยมในตลาดทัว่ไปและตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจาก มีรสชาติดีเนือ้นุ่ม หวานฉ ่าและมีกล่ินหอม สามารถเก็บ
รักษาผลสกุไว้ได้นานและมีราคาค่อนข้างแพงเหมาะกับการบริโภคในช่วงที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทย ท าให้
ความต้องการบริโภคในปัจจุบนัเพิ่มมากขึน้ตามล าดับ ส่งผลให้เมล่อนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่น่าจบั
ตามอง (กฤษฎิ พรหมทอง, 2559) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญเก่ียวกับสุขภาพจ านวนมากขึน้ที่มีความกังวล
เก่ียวกับความปลอดภยัในผลผลิตพืชที่ปลกูโดยเฉพาะเมล่อนที่นิยมใช้สารเคมีเป็นหลัก ร่วมถึงปัญหาก้านต้นทุน
และความยั่งยืนในการผลิตของเกษตรกร จึงได้มีการศึกษาถึงวิธีการใช้ปุ๋ ยอินทร์ยมาใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารใน
การผลิตเมล่อนอินทรีย์ แต่ปัญหาในการผลิตในระบบอินทรีย์โดยเฉพาะการผลิตเมล่อนในตลาดบน คือ การ
ควบคุมคุณภาพของผลผลิตเมล่อน เช่น ความหวาน ความกรอบ กล่ินหอม และน า้หนกัผลผลิต เป็นต้น เมล่อน
เป็นผลไม้ที่มีความส าคัญในเชิงการค้าในหลายประเทศ เพราะมีรสชาติหวาน และกล่ินหอมที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ (Villanueva et al., 2004) ซึ่งมีความส าคญัอย่างมากในกระบวนการผลิตและตลาดของเมล่อน เนื่องจาก 
แหล่งธาตุอาหารปุ๋ ยอินทรีย์ที่ใช้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะปุ๋ ยคอกที่เป็นองค์ประกอบหลักในการปลูกพืช
อินทรีย์ ยงัมีข้อมลูการศึกษาไม่มากนกัถึงชนิดของปุ๋ ยคอกที่เหมาะสมในการผลิตแตงเมล่อนอินทรีย์ที่มีศกัยภาพ
ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งก าลงัเป็นที่นิยมในท้องตลาด  

ดังนัน้ การวิจัยนีจ้ึงมุ่งเน้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ ยคอกแต่ละชนิดในการผลิตเมล่อน
อินทรีย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชาชนที่สนใจหรือผู้ที่ก าลงัจะปรับเปล่ียน
การท าการเกษตรแบบเคมี กลับมาท าการเกษตรแบบอินทรีย์ และเพิ่มการแข่งขันสินค้าด้านการเกษตร เป็น
แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์ และส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ให้เกษตรกร
และผู้ที่สนใจ  

 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบ 2x6 factorial in CRD จ านวน 4 ซ า้ โดยมีปัจจัยที่ท าการศึกษา จ านวน 2 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย A คือ พันธุ์เมล่อนจ านวน 2 พันธุ์ โดยแบ่งเป็น 1) พันธุ์โอเรนซี่ (A1) และ 2) พันธุ์ปริน้เซส 
(A2) ส่วนปัจจยั B คือ ปุ๋ ยแหล่งธาตุอาหารและวัสดุปลกูปุ๋ ยคอกแตกต่างกัน จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ ยไฮโดรโปร
นิกส์ (B1) ปุ๋ ยหมักมูลวัว (B2) ปุ๋ ยหมักมูลสุกร (B3) ปุ๋ ยหมักมูลไก่ (B4) ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน (B5) และ ปุ๋ ยหมัก
มลูค้างคาว (B6) 

 
การเตรียมปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ 

การเตรียมดินผสมและปุ๋ ยคอก โดยการน าวัสดุส่วนผสมของดินผสมในการปลูกเมล่อนมาหมักเป็น
เวลาอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้จุลินทรีย์ได้ย่อยสลายเศษวัสดุดินผสม ได้แก่ ปุ๋ ยหมักใบไม้ ขุยมะพร้าว กาบ
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มะพร้าวสับ และปุ๋ ยคอกแต่ละชนิด ทัง้ 5 ชนิด ในสัดส่วน  2 : 1 : 1 : 2 ตามล าดับ โดยมีการรดน า้กองปุ๋ ยหมัก
ทุกวนั และให้มีการกลับกองปุ๋ ยหมักแต่ละชนิด สปัดาห์ละ 3 ครัง้ เพื่อเป็นการเติมอากาศออกซิเจนให้จุลินทรีย์
ได้ย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ลักษณะของโรงเรือนท่ีใช้ในงานวิจัย 

เป็นโรงเรือนปลกูพืชแบบทรงหลงัคาฟันเล่ือย กว้าง 6 เมตร ความยาว 12 เมตร สงู 3.5 เมตรโครงสร้าง
โครงเรือน : เป็นเหล็กชุบสีกันสนิม วัสดุคลุมโรงเรือน : ด้านข้างคลุมตาข่ายกันแมลงขนาด 32 เมส หลังคาโค้ง 
คลมุพลาสติก พีอี ความหนา 150 ไมครอนประตูโรงเรือน : เป็นแบบบงัใบท าด้วยตาข่ายกันแมลง จ านวน 2 ชัน้ 
การระบายอากาศ : อาศัยการถ่ายเทอากาศจากด้านข้างโรงเรือน ผ่านตาข่ายกันแมลง และด้านบนหลังคาฟัน
เล่ือย 

ระบบจ่ายน า้และปุ๋ ย : เป็นระบบใช้หวัน า้หยด ต่อจากสาย PE ขนาด 25 มิลลิเมตร โดยใช้ป๊ัมน า้ ขนาด
ก าลัง 60 W ขับน า้เข้าสู่ระบบจากถังเก็บน า้ 50 ลิตร จ านวน 3 ถัง ที่สามารถให้น า้กับหัวหยดได้อย่างน้อย 200 
ต้น  

 
การปลูกและดูแลรักษาต้นเมล่อน 
 การเพาะกล้า โดยบ่มเมล็ดพนัธุ์เมล่อนทัง้ 2 พนัธุ์ ด้วยการน าเมล็ดใส่ห่อผ้าลงแช่น า้ประมาณ 5 ชัว่โมง 
จากนัน้บ่มเมล็ดจนมีรากงอกน าไปเพาะในถาดเพาะโดยใช้พีทมอสเป็นวสัดุเพาะ เมื่อต้นกล้าอายุกล้า 14 วนัจึง
ย้ายปลกู 
 การย้ายกล้าปลูก ย้ายปลูกต้นกล้าเมล่อนหลังจากต้นกล้ามีใบจริงครบ 2 ใบ ท าการย้ายกล้าลงใน
แปลงปลกูแต่ละทรีตเมนต์ ระยะปลกูระหว่างต้น 30 เซนติเมตร โดยในแต่ละทรีตเมนต์จะปลูกต้นเมล่อนจ านวน 
30 ต้นต่อแปลง รวมทัง้หมด 6 แปลง รวมจ านวน 180 ต้น  
 การให้น า้ หลงัจากย้ายกล้าปลูก แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของ
ล าต้น ตัง้แต่ปลกูจนถึง 35-40 วนั หรือก่อนการออกดอกให้น า้อยู่ระหว่าง 0.5-1.0 ลิตรต่อต้นต่อวนั ระยะที่สอง 
เป็นระยะผสมเกสร จะลดปริมาณน า้ลงเล็กน้อยแต่อย่าให้ดินแห้ง และพยายามอย่าให้น า้ถูกดอกเพราะจะท าให้
ละอองเกสรตายได้ ระยะที่สาม เป็นระยะการเจริญเติบโตของผลให้น า้ เต็มที่วันละ 2-3 ลิตรต่อต้นต่อวัน ส่วน
ระยะที่ส่ี เป็นระยะพัฒนาคุณภาพ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 15-20 วันก่อนเก็บเก่ียว จะลดปริมาณการให้น า้ลง
เร่ือย ๆ จนกระทัง่หยุดให้น า้และปล่อยให้ดินแห้งก่อนเก็บเก่ียว 5 วนั  
 การตดัแต่งก่ิง หลงัจากย้ายปลูก 15 วนั ท าการจดัเถาโดยให้ล าต้นเมล่อนเลือ้ยพนัค้างเชือกผ้าที่ขึงไว้
จากล่างขึน้บน โดยต้องมีการจัดเถาให้ขึน้เชือกทุก ๆ 2-3 วัน ในระยะนีต้้นเมล่อนจะมีแขนงข้างเกิดขึน้ตาม
จ านวนข้อไปเร่ือย ๆ ให้แต่งแขนงข้างออกจนถึงข้อที่ 9-12 เพื่อเว้นไว้ส าหรับรอการผสม เมื่อต้นเมล่อนอายุ
ประมาณ 20 วนั หลงัจากย้ายปลกู ท าการแต่งใบล่างออก 4-5 ใบ ให้โปร่งง่ายต่อการดูแลรักษา และท าการเด็ด
ยอดแขนงข้อที่ 9 - 12 โดยเหลือใบไว้ 2 ใบต่อแขนง และเด็ดยอดทิง้เมื่อต้นเมล่อนมีความสูงประมาณ 140 
เซนติเมตร  
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การให้ปุ๋ ยต้นเมล่อน โดยทรีตเมนต์ที่เป็นปุ๋ ยหมักมูลสตัว์ จะให้ปุ๋ ยน า้อินทรีย์ TPI อตัราส่วน 20 ซีซีต่อ
น า้ 1 ลิตร ส่วนปุ๋ ยไฮโดรโปรนิกส์ (AB) จะให้ในอัตราส่วน 200 ซีซีต่อน า้ 20 ลิตร โดยให้ปุ๋ ยทางระบบน า้พร้อม
กับการให้น า้ในช่วง 1-30 วนั หลงัจากย้ายปลกูจะให้ปุ๋ ยสปัดาห์ละ 3 ครัง้ ช่วง 30-60 วนั หลงัจากย้ายปลกูจะให้
ปุ๋ ยสปัดาห์ละ 5 ครัง้ จนถึงช่วงผสมเกสร จะให้ปุ๋ ยทางระบบน า้ทุกวนัพร้อมกับให้น า้ 

การผสมเกสร โดยเก็บดอกตัวผู้ที่มีลักษณะตูมซึ่งจะบานวันถัดไปน ามาบ่มโดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
(25-28 องศาเซลเซียส ) 1 คืน เมื่อดอกตัวเมียเร่ิมบาน ท าการผสมเกสรแขนงที่ 9-12 ตามล าดับการบานของ
ดอกตวัเมีย โดยน าดอกตวัผู้ที่บ่มไว้ มาผสมในช่วงเช้าไม่เกินเวลา 10.00 น. หลงัท าการผสม 7-10 วนั ให้คดัไว้ 1 
ลกูที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด หลงัจากที่เลือกผลที่ดีที่สุดแล้วใช้เชือกผ้าท าเป็นบ่วงคล้อง แล้วให้น าปลายเชือกอีก
ปลายหนึ่งไปผูกไว้กับค้าง 
 การเก็บเก่ียว ส าหรับเมล่อนจะมีอายุตัง้แต่เร่ิมปลูกจนถึงช่วงเวลาเก็บเก่ียวประมาณ 70-80 วัน ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสายพนัธุ์ และช่วงฤดูในการปลกู ก่อนเก็บเก่ียวให้ท าการการควบคุมน า้และปุ๋ ย โดยงดให้น า้และปุ๋ ย 5-
7 วนัก่อนการเก็บเก่ียว 
 
การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกข้อมลูในลกัษณะการเจริญเติบโต ได้แก่ ความยาวล าต้น (เซนติเมตร) และจ านวนใบ (ใบต่อต้น) 
ของเมล่อนทัง้หมดทุกสัปดาห์ และบันทึกลักษณะผลผลิต ได้แก่  น า้หนักผล (กิโลกรัม)  ขนาดของผล 
(เซนติเมตร) ความหนาของเปลือก (เซนติเมตร) ความหนาของเนือ้ (เซนติเมตร) และ 5) ความกว้างของช่องว่าง
ผล (เซนติเมตร) ลกัษณะคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ ความแน่นเนือ้ (นิวตนั) โดยใช้เคร่ือง firmness tester และ
เปอร์เซ็นต์ความหวาน (องศาบริกซ์) โดยใช้ hand refractometer 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากเก็บข้อมูลลักษณะที่ศึกษาและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Statistic 8 
(SXW Tallahassee, FL, USA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้ อมูลโดยใ ช้ ค่า Least Significant 
Difference (LSD) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 % 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
การศึกษาศกัยภาพของแหล่งธาตุอาหารจากปุ๋ ยคอกแต่ละชนิดต่อการผลิตเมล่อนอินทรีย์ในครัง้นี ้ เป็น

การปลูกเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต รวมถึงคุณภาพผลผลิตของเม
ล่อน โดยใช้เมล่อน จ านวน 2 พนัธุ์ พนัธุ์โอเรนซี่และพนัธุ์ปร๊ินเซส และวสัดุปลกูจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ วสัดุปลูกที่
มีแหล่งธาตุอาหารจากปุ๋ ยคอก จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ มลูววั มลูไก่ มลูสกุร มลูค้างคาว และมลูไส้เดือน และวัสดุ
ปลูกที่ใช้ปุ๋ ยไฮโดรโปรนิกส์เป็นทรีตเมนต์เปรียบเทียบ และปลูกทดลองในสภาพโรงเรือน โดยมีผลการทดลอง
ดงันี ้
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ลักษณะการเจริญเติบโตของเมล่อน 
 ลกัษณะการเจริญเติบโตที่ศึกษา ได้แก่ จ านวนใบ (ใบต่อต้น) และความยาวล าต้น (เซนติเมตร) โดยท า
การเก็บข้อมูลตัง้แต่หลังย้ายปลูกต้นเมล่อนจนถึงสปัดาห์ที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนการเก็บเก่ียว 1 สปัดาห์ 
จากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบ factorial in CRD เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปัจจัย (Factor) ที่ท าการศึกษา คือ พันธุ์เมล่อนที่ใช้ปลูก (A) วัสดุปลูกที่มีแหล่งของธาตุอาหาร
แตกต่างกัน (B) และอิทธิผลของพันธุ์เมล่อนต่อวัสดุปลูกแต่ละชนิด (AxB) ในลักษณะการเจริญเติบโต พบว่า 
ปัจจยัพนัธุ์ของเมล่อนที่ศึกษามีจ านวนใบต่อต้น (ตารางที่ 1) และความยาวล าต้น (ตารางที่ 2) มีความแตกต่าง
กันในทุกช่วงการเจริญเติบโต แต่อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย พบว่า พนัธุ์โอเรนซี่ (A1) มีลกัษณะ
การเจริญเติบโตในลกัษณะจ านวนใบ และความยาวล าต้นสูงกว่าพนัธุ์ปริน้เซส (A2) และปัจจยัวสัดุปลูก พบว่า 
มีผลต่อการเจริญเติบโตทุกลักษณะที่ศึกษาแตกต่างกัน โดยวสัดุปลูกจากปุ๋ ยหมักมูลวัวมีศกัยภาพดีที่สุด และมี
การเจริญเติบโตทางล าต้นดีกว่าปุ๋ ยไฮโดรโปรนิกส์ที่เป็นทรีตเมนต์เปรียบเทียบ ส าหรับอิทธิพลของพนัธุ์เมล่อน
ต่อวสัดุปลกู พบว่า มีความแตกต่างกันในลกัษณะจ านวนใบ แต่ความยาวล าต้น พบว่า ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 
2) แสดงให้เห็นว่าพันธุ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตในลักษณะจ านวนใบต่อต้นแตกต่างกัน ยกเว้น
ลกัษณะความยาวของล าต้น อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลอง พบว่า พนัธุ์โอเรนซี่ (A1) ที่ปลกูในวสัดุปลูกจาก
ปุ๋ ยหมกัมลูววั มลูค้างคาว และมลูไส้เดือน มีลกัษณะการเจริญเติบโตดีที่สุด และมีศกัยภาพสงูกว่าปุ๋ ยไฮโดรโปร
นิกส์ที่เป็นทรีตเมนต์เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพันธุ์เมล่อนที่ได้รับแหล่งของธาตุอาหารปุ๋ ยคอกชนิดต่างๆ 
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าเมล่อนมีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ ยคอกต่างกัน และอาจมีผลจากสภาพแวดล้อมที่
ต่างกัน โดยสอดคล้องกับงานของ Hamid et al. (2002) และ Nooprom & Santipracha (2015) ที่ลักษณะการ
เจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดขึน้อยู่กับธรรมชาติของพนัธุกรรม หรือลกัษณะประจ าพนัธุ์ของพืชชนิดนัน้ 
 
ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในลกัษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า น า้หนกัผลผลิตของเมล่อน
พนัธุ์ทัง้ 2 พนัธุ์ มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 3) โดยพนัธุ์โอเรนซี่ (A1) มีน า้หนกัเฉล่ียต่อผล (628.8a กรัมต่อผล) 
ความกว้างผล (9.9a เซนติเมตร)  ความยาวผล (11.0a เซนติเมตร) และความหนาของเนือ้ผล (2.89a 
เซนติเมตร) มากกว่าพันธุ์ปริน้เซส (A2) ส่วนวัสดุปลูก พบว่า วัสดุปลูกที่มีปุ๋ ยคอกต่างชนิดกันมีผลต่อลักษณะ
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของเมล่อน (ตารางที่ 3)  โดยวสัดุปลกูจากปุ๋ ยหมกัมูลววัให้ลกัษณะผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตดีที่สดุ รองลงมา คือ วสัดุปลกูจากปุ๋ ยหมกัมูลค้างคาว และมลูไส้เดือน (ตารางที่ 3) ในขณะ
ที่วสัดุปลกูจากปุ๋ ยหมักมูลสกุรให้ลกัษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าปุ๋ ยมูลวัวไม่
ค่อยเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการปลูกเมล่อน อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองในครัง้นี ้ พบว่า พันธุ์โอเรนซี่ 
(A1) ที่ปลกูในวสัดุปลกูจากปุ๋ ยหมักมูลวัว มีศกัยภาพให้ลกัษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตดีที่สุด (ตาราง
ที่ 3) อย่างไรก็ตาม ความต้องการและการตอบสนองต่อชนิดและปริมาณธาตุอาหารของเมล่อนแต่ละชนิดมี
ความแตกต่างกัน (Deus, J.A.L., et.al., 2015) จึงควรมีการศึกษาการตอบสนองของเมล่อนแต่ละพนัธุ์ในแต่ละ
ชนิดต่อปุ๋ ยต ารับต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกการจดัการธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตเมล่อนอินทรีย์ 
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ลักษณะคุณภาพของผลผลิต 
 ลกัษณะคุณภาพของผลผลิตเมล่อนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อราคาและคุณภาพของเมล่อน 
โดยเฉพาะการผลิตเมล่อนในระบบอินทรีย์ที่ปกติจะมีศักยภาพของผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม่ดีเท่ากับการ
ผลิตในระบบเคมี  ดงันัน้ การศึกษาหาวิธีการปลูกเมล่อนในระบบอินทรีย์ที่มีศกัยภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าระบบ
เคมี จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาการผลผลิตเมล่อนอินทรีย์ จากผลการศึกษาในครัง้นี ้เป็นการเปรียบเทียบ
ลกัษณะคุณภาพของผลผลิตเมล่อนในด้านเปอร์เซ็นต์ความหวาน และลกัษณะความแน่นเนือ้ที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ในด้านคุณภาพของเมล่อน โดยในลกัษณะพนัธุ์ของเมล่อนที่ศึกษา พบว่า เปอร์เซ็นต์ความหวานของผลเมล่อนมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) ซึ่งพันธุ์ A1 (12.8a องศาบริกซ์) มีเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงกว่าเมล่อน
พนัธุ์ A2 (11.0b องศาบริกซ์) ซึ่งคุณภาพความหวานของเมล่อนแต่ละพนัธุ์จะมีคุณลักษณะแตกต่างกัน และใน
ปัจจัยวัสดุปลูก พบว่า วัสดุปลูกจากมูลค้างคาวและมูลไส้เดือนมีเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงที่สุดและสูงกว่าปุ๋ ย
ไฮโดรโปรนิกส์ที่เป็นทรีตเมนต์เปรียบเทียบ (ตารางที่ 4) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ ยหมกัจากมูล
ค้างคาวและมูลไส้เดือนที่เป็นปุ๋ ยอินทรีย์สามารถน ามาใช้ในการผลิตเมล่อนอินทรีย์ได้ ซึ่งมีศักยภาพใกล้เคียง
หรืออาจสูงกกว่าการใช้ปุ๋ ยเคมีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในลกัษณะความแน่นเนือ้ พบว่า พนัธุ์เมล่อนที่ศึกษาไม่มี
ความแตกต่างกัน (ตารางที่ 4) แต่วัสดุปลูกที่ใช้มีผลท าให้ความแน่นเนือ้แตกต่างกัน โดยวัสดุปลูกจากมูลไก่
สามารถท าให้ผลเมล่อนมีความแน่นเนือ้มากที่สุด ในขณะที่วัสดุปลูกจากมูลวัวและมูลสุกรมีความแน่นเนือ้ต ่า
ที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ ยไฮโดรโปรนิกส์ เนื่องจากคุณภาพของธาตุอาหารที่มีในปุ๋ ยจากมูลสตัว์มีความไม่คงที่
ของธาตุอาหารท าให้พบว่าลักษณะความแน่นเนือ้ของคุณภาพผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับปุ๋ ยไฮโดรโปรนิกส์ แต่อย่างไรก็ตาม ในการผลิตเมล่อนการใช้ปุ๋ ยคอกเพียงอย่างเดียวอาจไม่
สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของกนกอร อัมพรายน์ และคณะ 
(2563) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการให้ปุ๋ ยแบบครัง้เดียวและการให้ปุ๋ ยตามระยะการเจริญเติบโตในเมล่อน โดย
พบว่าการใช้ปุ๋ ยคอกร่วมกับปุ๋ ยเคมีสามารถให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล่อนดีที่สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564  

 

1044 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโตของเมล่อน 2 พันธุ์ ใน 6 วัสดุปลูกที่มีแหล่งธาตุอาหารต่างกันในจ านวน
ลกัษณะใบในช่วงสปัดาห์ที่ 2 ถึงสปัดาห์ที่ 7 หลงัย้ายปลกู 

Factor 
Number of leaves (leaves per plant) 

2nd week 3rd week 4th week 5th week 6th week 7th week 

Factor A (varieties) 
A1 11.1 a 16.1 a 21.1 a 24.8 b 28.7 b 32.0 b 
A2 6.1 b 11.1 b 16.5 b 28.0 a 30.8 a 35.4 a 

F-test ** ** ** ** ** ** 
Factor B (nutrient sources) 
B1 7.5 d 12.4 d 21.8 a 26.8 b 29.7 bc 35.4 a 
B2 11.3 a 16.2 a 20.7 a 29.7 a 32.4 a 35.1 a 
B3 7.1 d 12.3 d 18.9 b 22.8 c 26.3 d 29.5 b 
B4 8.9 c 13.7 c 17.4 c 26.5 b 30.1 bc 34.9 a 
B5 9.9 b 14.9 b 17.3 c 26.8 b 31.2 ab 33.9 a 
B6 7.1 d 12.3 d 16.5 c 25.9 b 29.0 c 33.5 a 

F-test ** ** ** ** ** ** 

Factor A x B 
A1 B1 8.0 e 13.5 c 17.9 de 22.9 g 28.2 def 31.9 bcd 
A1 B2 12.9 b 18.5 a 24.6 a 27.3 cde 30.3 bcd 32.5 bcd 
A1 B3 7.8 ef 13.5 c 17.7 de 22.0 g 27.3 efg 31.1 de 
A1 B4 12.0 c 16.2 b 21.8 b 25.9 de 29.3 cdef 32.0 bcd 
A1 B5 14.8 a 18.9 a 23.9 a 27.8 cd 30.3 cd 32.8 bcd 
A1 B6 11.4 c 16.1 b 20.4 bc 22.9 g 26.9 fg 31.6 cde 
A2 B1 7.0 fg 11.2 d 16.8 ef 30.6 ab 31.2 bc 39.0 a 
A2 B2 9.8 d 13.9 c 18.9 cd 32.0 ab 34.4 ab 37.7 a 
A2 B3 3.0  h 8.5 e 13.9 g 23.6 fg 25.3 g 27.9 e 
A2 B4 6.4 g 11.1 d 15.4 fg 25.3 ef 29.8 cde 37.0 a 
A2 B5 7.9 e 13.5 c 19.6 c 27.6 cd 33.0 ab 35.7 ab 
A2 B6 2.8 h 8.5 e 14.2 g 28.9 bc 31.0 bc 35.4 abc 

F-test ** ** ** ** ** * 
Mean 8.6 13.6 18.8 26.4 29.8 33.7 
% C.V. 6.14 5.04 5.24 4.61 5.27 6.79 

* and ** = significantly different at p<0.05 and 0.01 respectively. 
Mean within the same column followed by the different letters are significantly different according to LSD (p<0.05).  
Melon Orrancy Variety (A1) and Melon Princess Variety (A2). Hydroponics fertilizer (B1), cow manure compost (B2), pig manure compost (B3), 
chicken manure compost (B4), bat manure compost (B5) and vermicompost fertilizer (B6). 
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ตารางที่  2 ลักษณะการเจริญเติบโตของเมล่อน 2 พันธุ์  ในวัสดุปลูก 6 ชนิดที่มีแหล่งธาตุอาหารต่างกันใน
ลกัษณะความยาวล าต้นระหว่างสปัดาห์ที่ 2 ถึงสปัดาห์ที่ 7 หลงัย้ายปลกู 

Factor 
Trunk length (cm.) 

2nd week 3rd week 4th week 5th week 6th week 7th week 

Factor A (varieties) 
A1 68.8 a 115.5 a 155.6 a 185.7 a 201.8 a 217.4 a 
A2 49.3 b 95.5 b 127.6 b 157.3 b 166.2 b 176.4 b 

F-test ** ** ** ** ** ** 
Factor B (nutrient sources) 
B1 85.5 a 128.0 a 163.7 ab 191.6 ab 198.2 ab 210.1 ab 
B2 85.6 a 128.5 a 176.4 a 200.8 a 212.7 a 219.2 a 
B3 23.4 d 74.0 c 111.4 d 156.4 cd 169.2 c 181.6 c 
B4 27.5 d 72.6 c 104.9 d 146.8 d 168.9 c 188.8 c 
B5 72.1 b 114.8 b 151.6 bc 173.2 bc 181.0 bc 194.7 bc 
B6 60.1 c 114.8 b 141.5 c 160.2 cd 174.0 c 187.0 c 

F-test ** ** ** ** ** ** 

Factor A x B 
A1 B1 94.6 133.4 169.9 196.6 209.2 226.4 
A1 B2 96.6 143.5 203.9 224.1 234.6 243.0 
A1 B3 33.4 84.0 121.4 168.8 183.9 195.1 
A1 B4 35.7 82.6 114.9 153.1 183.0 200.2 
A1 B5 82.1 124.8 161.6 193.4 203.5 225.2 
A1 B6 70.1 124.8 161.9 178.0 196.3 214.6 
A2 B1 76.6 123.5 157.4 186.7 187.3 193.8 
A2 B2 74.6 113.4 148.8 177.5 190.7 195.4 
A2 B3 13.4 64.0 101.4 144.0 154.4 168.0 
A2 B4 19.2 62.6 94.9 140.4 154.7 177.5 
A2 B5 62.1 104.8 141.6 153.0 158.5 164.2 
A2 B6 50.1 104.8 121.2 142.3 151.7 159.4 

F-test ns ns ns ns ns ns 
Mean 59.0 105.5 141.6 171.5 184.0 196.9 
% C.V. 7.55 9.92 9.81 8.99 9.45 7.81 

ns and ** = not significantly different and significantly different at p<0.01 respectively.  
Mean within the same column followed by the different letters are significantly different according to LSD (p<0.05). 
Melon Orrancy Variety (A1) and Melon Princess Variety (A2). Hydroponics fertilizer (B1), cow manure compost (B2), pig manure compost (B3), 
chicken manure compost (B4), bat manure compost (B5) and vermicompost fertilizer (B6). 
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ตารางที่ 3 ข้อมลูผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตจากเมล่อน 2 พนัธุ์ ต่อวสัดุปลกู 6 ชนิดที่มีแหล่งธาตุอาหาร
ต่างกัน 

Factor Yields (gram per fruit ) 
Yield component (cm.) 

wide legth thick 

Factor A (varieties)       
A1 628.8 a 9.9 a 11.0 a 2.89 a 
A2 521.8 b 9.0 b 10.2 b 2.48 b 

F-test ** ** ** ** 
Factor B (nutrient sources) 
B1 536.0 bc 9.1 c 10.3 c 2.43 cd 
B2 790.6 a 10.7 a 12.0 a 3.08 a 
B3 345.8 d 7.3 d 9.23 d 2.28 d 
B4 461.2 c 9.2 c 9.45 d 2.63 bc 
B5 710.2 a 10.3 ab 11.1 b 2.98 a 
B6 608.2 b 9.9 b 11.3 b 2.68 b 

F-test ** ** ** ** 

Factor A x B 
A1 B1 639.4 cde 9.8 bc 11.2 bc 2.63 cde 
A1 B2 868.2 a 11.0 a 12.2 a 3.37 a 
A1 B3 362.0 g 8.2 d 8.9 ef 2.23 f 
A1 B4 576.8 de 9.9 bc 10.5 cd 2.83 bc 
A1 B5 655.5 bcde 10.1 bc 11.2 bc 3.30 a 
A1 B6 671.2 bcd 10.3 ab 11.9 ab 2.97 b 
A2 B1 432.6 fg 8.5 d 9.5 e 2.33 ef 
A2 B2 713.0 bc 10.4 ab 11.7 ab 2.80 bc 
A2 B3 329.5 g 6.5 e 9.6 d 2.23 f 
A2 B4 345.6 g 8.6 d 8.4 f 2.43 def 
A2 B5 764.9 ab 10.5 ab 11.0 bc 2.67 bcd 
A2 B6 545.1 ef 9.4 c 10.7 c 2.40 def 

F-test ** ** ** * 
Mean 575.3 9.4 10.6 2.7 
% C.V. 11.75 4.69 5.04 6.99 

* and ** = significantly different at p<0.05 and 0.01 respectively. 
Mean within the same column followed by the different letters are significantly different according to LSD (p<0.05). 
Melon Orrancy Variety (A1) and Melon Princess Variety (A2). Hydroponics fertilizer (B1), cow manure compost (B2), pig manure compost (B3), 
chicken manure compost (B4), bat manure compost (B5) and vermicompost fertilizer (B6). 
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ตารางที่ 4 ข้อมลูคุณลกัษณะคุณภาพของเมล่อน 2 พนัธุ์ บนวสัดุปลกู 6 ชนิดที่มีแหล่งธาตุอาหารต่างกัน 
Factor % brix (brix) Firmness (N/mm) 

Factor A (varieties) 
A1 12.8 a 1.98 
A2 11.0 b 2.04 

F-test ** ns 
Factor B (nutrient sources) 
B1 11.9 b 1.95 c  
B2 10.3 c 1.65 d 
B3 10.9 bc 1.67 d 
B4 11.0 bc 2.48 a 
B5 13.8 a 2.08 bc 
B6 13.6 a 2.23 bc 

F-test ** ** 

Factor A x B 
A1 B1 13.0 bc 1.63 ef 
A1 B2 10.6 de 1.97 c 
A1 B3 11.4 d 1.47 f 
A1 B4 13.0 bc 2.07 c 
A1 B5 14.4 a 2.37 b 
A1 B6 14.3 a 2.40 b 
A2 B1 10.7 de 1.67 def 
A2 B2 10.0 ef 1.93 cd 
A2 B3 9.0 f  1.87 cde 
A2 B4 10.4 de 2.90 a 
A2 B5 13.2 bc 1.80 cde 
A2 B6 12.8 c 2.07 c 

F-test * * 
Mean 11.9 2.0 
% C.V. 6.90 8.51 

ns, * and ** = not significantly different, significantly different at p<0.05 and 0.01 respectively. 
Mean within the same column followed by the different letters are significantly different according to LSD (p<0.05).  
Melon Orrancy Variety (A1) and Melon Princess Variety (A2). Hydroponics fertilizer (B1), cow manure compost (B2), pig manure compost (B3), 
chicken manure compost (B4), bat manure compost (B5) and vermicompost fertilizer (B6). 

  
จากการศึกษาในครัง้นี ้สรุปได้ว่า พนัธุ์เมล่อนที่เหมาะต่อการผลิตเมล่อนอินทรีย์ คือ พนัธุ์โอเรนซี่ (A1) 

โดยปัจจยัเร่ืองของพนัธุ์นัน้มีความส าคัญอย่างมากในการผลิตเมล่อน เนื่องจาก การแสดงออกของยีนมีความผัน
แปรไปตามสภาพแวดล้อมเข้ามาเก่ียวข้อง (อารักษ์ ธีรอาพน , 2555) จึงท าให้เมล่อนแต่ละพันธุ์มีลักษณะ
แตกต่างกัน เช่น วันดอกแรกบานของดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย สีเปลือก รูปทรงผล และสีของเนือ้ผล เป็นต้น 
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(Alenazi et al., 2015) และปุ๋ ยคอกที่เป็นแหล่งธาตุอาหารที่เหมาะสมจะน ามาใช้ในการผลิตเมล่อนอินทรีย์ คือ 
ปุ๋ ยหมกัจากมลูววั มลูค้างคาว และมลูไส้เดือน และวสัดุปลกูจากปุ๋ ยคอกเป็นแหล่งธาตุอาหารที่ไม่ค่อยเหมาะสม
ที่จะน ามาใช้ปลูกเมล่อน คือ มูลสุกร เนื่องจาก ให้ลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตต ่าที่สุด อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณขององค์ประกอบธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ ยคอกมูลสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชนัน้มี
ปริมาณมากน้อยไม่เท่ากัน (ชยัภูมิ สขุส าราญ, 2563) แต่การเลือกใช้วสัดุปลูกปุ๋ ยคอกแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับ
พืชเป็นเทคนิคที่สามารถควบคุมการจัดการธาตุอาหารพืชได้ดี 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากผลการทดลอง พบว่า ชนิดพนัธุ์ของเมล่อนมีลกัษณะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบแตกต่างกัน  
โดยพันธุ์โอเรนซี่ (A1) มีการเจริญเติบโตสูงกว่าพันธุ์ปริน้เซส (A2) ส่วนปัจจัยวัสดุปลูก พบว่า วัสดุปลูกจากปุ๋ ย
หมักมูลวัวมีศักยภาพดีที่สุดต่อเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ ส าหรับอิทธิพลของพันธุ์เมล่อนต่อวัสดุปลูก จะมี
ความแตกต่างกันในลกัษณะจ านวนใบ โดยพนัธุ์โอเรนซี่ (A1) ที่ปลกูในวัสดุปลูกจากมูลวัว มลูค้างคาว และมูล
ไส้เดือน มีผลการเจริญเติบโตดีที่สุด ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า พันธุ์โอเรนซี่ (A1) มี
น า้หนกัเฉล่ียต่อผล ขนาดผล และความหนาของเนือ้ผลมากกว่าพนัธุ์ปริน้เซส (A2) ในส่วนวสัดุปลูก พบว่า วสัดุ
จากปุ๋ ยหมักมูลวัวให้ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตดีที่สุด ปุ๋ ยหมักมูลค้างคาว และมูลไส้เดือน 
รองลงมา น้อยที่สุดคือปุ๋ ยหมักมูลสุกรให้และพบว่า พันธุ์โอเรนซี่ (A1) มีเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงกว่าพนัธุ์ปริน้
เซส (A2) และวัสดุจากปุ๋ ยหมักมูลค้างคาวและมูลไส้เดือนมีเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ใน
ลกัษณะความแน่นเนือ้ แต่วสัดุที่ใช้มีผลท าให้ความแน่นเนือ้แตกต่างกัน โดยวสัดุจากปุ๋ ยหมกัมูลไก่มีความแน่น
เนือ้มากที่สุด และวัสดุจากมูลวัวและมูลสุกรมีความแน่นเนือ้ต ่าที่สุด จากการศึกษาในครัง้นี ้สรุปได้ว่า พันธุ์โอ
เรนซี่ (A1) และวสัดุจากปุ๋ ยหมักจากมูลววั มลูค้างคาว และมลูไส้เดือน เหมาะสมจะน ามาใช้ในการผลิตเมล่อน
อินทรีย์ และวัสดุจากปุ๋ ยหมักมูลสุกรไม่ค่อยเหมาะสมที่จะน ามาใช้ปลูกเมล่อนอินทรีย์ ดังนัน้ควรมีการศึกษา
คุณสมบัติของดินผสมที่เป็นวัสดุปลูกของเมล่อนทัง้ก่อนการปลูก ระหว่างการปลูก และหลังการปลูก เพื่อน า
ข้อมูลดังกล่าวมีใช้ในการวิจารณ์ผลการทดลอง จะท าให้ผลการวิจัยมีน า้หนักและครอบคลุมปัจจัยที่ศึกษาดี
ย่ิงขึน้และควรมีการปลูกทดลองในช่วงฤดูกาลที่มีความหลากหลายกว่านี ้ เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ต่อการแสดงออกของพนัธุ์เมล่อนที่แตกต่างกัน  
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