


 

 

 

 

สารจากอธิการบด ี 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศที่น าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      
เร่ืองการวจิัยและพฒันานวตักรรมได้ก าหนดเป้าหมายส าคญั ประกอบด้วย ๑) ด้านเศรษฐกจิ มุ่งเน้นการวิจัย 
พฒันาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ๒) ด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนสังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ๓) ด้าน
ส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ความอุดม
สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ๔) ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
พื้นฐาน  เพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม และ ๕) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบ
บริหารจัดการ งานวจัิยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินมีพันธกิจหลัก
ส าคัญในด้านการสร้างบัณฑิตที่คุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยมหาวิทยาลัย        
มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการท าวิจัย ผลิตงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพตามศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมท้องถ่ิน ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในการจัดประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และงานประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ า สู่งานวิจัย  
(National Conference on Science and Technology and Routine to Research (NCST-R2R2022)) คร้ังนี ้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกดิจากการวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ที่ส าคัญทางการวิจัย
ระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจาก               
ทั่วประเทศ ซ่ึงก่อให้เกดิประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวชิาการ         

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอขอบคุณ วิทยากร ผู้บริหาร และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานคร้ังนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการในคร้ังนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการน าความรู้ไป



ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร 
สังคม และประเทศชาติสืบไป 
                                                                   

                  

                                                                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณศิรา  ธัญสุนทรสกลุ 

                                                                                                อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สารจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาตร์และคณะเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางด้าน

วทิยาศาสตร์และ เทคโนโลย ีและงานประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ าสู่งานวิจัย (National Conference 
on Science and Technology,and Routine to Research (NCST-R2R2022)) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย ของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ เป็นเวทีส าหรับการน าเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์เกีย่วกบัผลการวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ 
และนักวิชาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงถือเป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
งานวิจัย ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการทุกท่าน จึงได้มีการปรับเปลีย่นรูปแบบวธีิการน าเสนอผลงานวิจัยของ
ผู้เข้าร่วม เป็นการน าเสนอผลงานแบบผสมผสาน คือจะมีทั้งน าเสนองานวิจัยผ่านระบบออนไลน์และการ
น าเสนองานวิจัยแบบออนไซต์ เพ่ือความปลอดภัย ในการจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังนี้ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาที่ได้อ่านและประเมินผลงาน ซ่ึงผลงานที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการนี้จึง
เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการในคร้ังนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตเพ่ือ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน สุดท้ายนีข้อขอบคุณบุคลากรทั้งคณะวทิยาศาสร์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดงานคร้ังนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 

ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว 

คณบดคีณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สารจากคณบดี คณะเทคโนโลย ี

 ในนามของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม

การประชุมวชิาการระดับชาติทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประชุมวชิาการระดับชาติงานประจ าสู่

งานวิจัย (National Conference on Science and Technology, and Routine to Research: NCST-R2R) 

โดยความร่วมมือกนัระหว่างคณะวทิยาศาสตร์และคณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี นับเป็นการ

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  ร่วมกนัอกีทางหน่ึงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในด้าน การสร้างงานวิจัยที่

มีคุณภาพและมีคุณค่า ซ่ึงถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ทีเ่ปิดกว้างสู่สังคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  

คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน

ทีเ่ข้าร่วมการประชุมทางวชิาการในคร้ังนี ้ ได้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ร่วมกนั ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะเป็นสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัย ที่เข้มแข็งต่อไป  ในจัดการประชุมวิชาการ

คร้ังนี้ได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้ ง ผู้บริหารของ

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของการประชุมวิชาการ NCSTR2R2022 ในการ

สนับสนุนบุคลากรในสังกดัมาร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อที่ประชุม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความ

อนุเคราะห์ และให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการ จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และรวมทั้งทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนให้การประชุม

วิชาการระดับชาติ NCSTR2R2022  ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการ

ประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก 

คณบดีคณะเทคโนโลย ี  

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

 





















ผู้ด าเนินรายการ 
การประชุมวชิาการระดับชาติทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

งานประจ าสู่งานวจัิย 
Nation Conference on Science and Technology and Routine to Research (NCST-R2R2022) 

วนัที ่27 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite 
 

 ห้องที ่1 : กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและวทิยาศาสตร์สุขภาพ   
                1. รศ.ดร.สงัคม ศุภรัตนกลุ  
                2. ผศ.ดร.อจัฉรา จินวงษ ์
                3. ผศ.ดร.มธัณา วงศอ์ารีย ์
                4. รศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา 
                5. ผศ.ดร.ชนิศา นวนิล 
 

ห้องที ่2 : กลุ่มวศิวกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
               1. รศ.ดร.นิราวรรณ กนุนั  
               2. ผศ.อดิศกัด์ิ บุตรวงษ ์
               3. ผศ.ดร.วราจิต พยอม  
               4. ดร.วรรณศิริ วรรณสืบเช้ือ 
               5. ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี 
               6. ผศ.ดร.ดรุณี พวงบุตร 
               7. ผศ.ดร.สุนนัท ์นวลเพง็ 
               8. ผศ.ดร.บรรณญติั บริบูรณ์ 
 
ห้องที ่3 : กลุ่มวิทยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
              1. รศ.ดร.กริช  สมกนัธา 
              2. ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย ์
 
ห้องที ่4 : กลุ่มงานประจ าสู่งานวจัิย 
              1. ผศ.วิไลพร  กุลตงัวฒันา 
              2. ดร.วรรณสิริ  ธุระชน 



ผู้วจิารณ์บทความ 
การประชุมวชิาการระดับชาติทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

งานประจ าสู่งานวจัิย 
Nation Conference on Science and Technology and Routine to Research (NCST-R2R2022) 

 

ล าดับ ช่ือผู้วจิารณ์ สังกดั 

1 รศ.ดร.กริช   สมกนัธา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
2 รศ.ดร.กฤษณพงศ ์สมสุข มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
3 รศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
4 รศ.ดร.สงัคม ศุภรัตนกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
5 รศ.ดร.สุมาลินทร์ พอ่คา้ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
6 รศ.ดร.อภิรักษ ์ชยัเสนา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
7 ผศ.ดร.ญาณิศา ชยัยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
8 ผศ.ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ 
9 ผศ.ดร.ธงชยั เจือจนัทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
10 ผศ.ดร.ปรีชา ทุมมุ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
11 ผศ.ดร.พิศณุ ชยัจิตวณิชกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
12 ผศ.ดร.เพียว ผาใต ้ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
13 ผศ.ดร.มธัณา วงศอ์ารีย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
14 ผศ.ดร.รัฐบาล ขนัธ์โพธ์ินอ้ย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
15 ผศ.ดร.วิโรจน ์ ปงลงักา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเชียงราย 
16 ผศ.ดร.ศิริ ดวงพร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
17 ผศ.ดร.อจัฉรา  จินวงษ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
18 ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
19 ผศ.ภากร ไทยพิทกัษ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
20 ผศ.วา่ท่ี ร.ต.ดร.โอฬาร  เช่ียวชาญ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
21 ผศ.วิไลพร  กลุตงัวฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
22 ดร.ธนิตา อารีรบ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 
23 ดร.เบญจธรรม สุขณีวฒัน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 



ล าดับ ช่ือผู้วจิารณ์ สังกดั 

24 ดร.ปิยวจัน์ คา้สบาย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
25 ดร.เพิ่มพร  ลกัขณาวรรณกลุ 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น 

26 ดร.วรรณสิริ  ธุระชน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
27 ดร.วนัชยั ตาปัญโญ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
28 ดร.วนัทนี  รัฐสมุทร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
29 ดร.สุดารัตน์  แสงแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
30 ดร.อภิรักษ ์ลอยแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
31 ดร.อรรถพล สุวรรณษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
32 อ.รัฐพล ไกรกลาง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
33 อ.ศุภาวลัย ์ นนัตา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

 



ประวัติย่อวิทยากร 
 

 
 
ช่ือ:          นายสวสัด์ิ  วิชระโภชน์ 
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน:     ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
      (นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ) 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน:  กองทะเบียนและประมวลผล  ส านกังานอธิการบดี   
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกนัทรวิชยั 
      จงัหวดัมหาสารคาม  44150  โทรศพัท ์ 0 - 4375 – 4234 
E-mail:  w_msu@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา: 
 พ.ศ.  2544    ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2544    ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู  (ปว.ค.)  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ.  2549    ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  (กศ.ม.)  สาขาวิชาการวิจยัการศึกษา มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม 
 พ.ศ.  2561   ก าลงัศึกษาปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  (น.บ.)  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

 

ประสบการณ์การท างาน: 
 พ.ศ.  2544 - 2545  นกัวิชาการศึกษา  (ลูกจา้งชัว่คราว)  โครงการบริการวิชาการภายนอก   
       มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2545 - 2546  นกัวิชาการศึกษา  (ลูกจา้งชัว่คราว)  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   
       กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2546 - 2548  พนกังานการศึกษา  (พนกังานมหาวิทยาลยั)  กลุ่มงานทะเบียน 
       และประมวลผล  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2548 - 2553  พนกังานการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม 



  

 พ.ศ.  2553 - 2558  นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ 
      กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2558 - 2559  นกัวิชาการศึกษาช านาญการ 
      กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2559 - ปัจจุบนั นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
      กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งในระดับมหาวิทยาลยั: 
 พ.ศ.  2548 - 2553    ผูช่้วยนายทะเบียน  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 พ.ศ.  2552 - 2557   คณะกรรมการงานบุคคล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (ก.บ.ม.)   
 พ.ศ.  2554 - 2563   ผูรั้กษาการในต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานทะเบียน 
      กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2555 - 2557   คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรสายสนบัสนุน   
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 พ.ศ.  2556,  2558,  2560 และ 2562 ท่ีปรึกษาองคก์ารนิสิต  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 พ.ศ.  2559 และ 2561 ท่ีปรึกษาสภานิสิต  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 พ.ศ.  2562    รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2562 - ปัจจุบนั คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 พ.ศ.  2562 - 2563  ผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2563 - ปัจจุบนั นายทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2563 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร: 
 1.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับระเบียบ ขอ้บังคับ และการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 
 2.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัขอ้ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการจดัการเรียนการสอนของนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา 



  

 3.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการระบบบริหารจดัการคุณภาพ ISO 9001:2008 
 4.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการท าคู่มือการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน 
 5.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 
 6.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการท าวิจยัของบุคลากรสายสนบัสนุน 
 7.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
 
รางวัลและความภาคภูมิใจ: 
 1.  รางวลัผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการใหบ้ริการดีเด่น  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปี  2551   
 2.  รางวลับุคลากรผูป้ฏิบติังานดีเด่น  ประเภทพนกังานมหาวิทยาลยั  สายสนบัสนุนมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  ประจ าปี 2554   
 3.  ไดรั้บการยกย่องในวารสารศิษยเ์ก่าดีเด่น  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ปีท่ี  2  ฉบบัท่ี  6  เดือน
สิงหาคม  พ.ศ.  2554 
 4.  รางวลัชนะเลิศ MSU Knowledge Management Awards 2012 ด้านการให้บริการ  ประจ าปี  
2555 
 5.  รางวลัชนะเลิศ MSU Blog Contest 2012 “รางวลัผีเส้ือแสนงาม” (แลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละ
ประเด็นความรู้)  ประจ าปี  2555 
 6.  รางวลัชนะเลิศ MSU Blog Contest 2012 “รางวลัผ้ึงขวญัใจ” (ประเด็นความรู้ท่ีเขียนมีผูเ้ขา้มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้มากท่ีสุด)  ประจ าปี  2555 
 7.  เกียรติบตัร การน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมระดบัชาติ “สัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบ
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 7” ณ จงัหวดัภูเก็ต 19 ตุลาคม 2555 
 8.  ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นการให้บริการ เพื่อจดัส่งไปยงั  ปขมท. ประจ าปี  
2555 
 9.  รางวลัชนะเลิศ  MSU Knowledge Management Awards 2013 ด้านการให้บริการ ประจ าปี  
2556 
 10.  รางวัลชนะเลิศ  MSU Knowledge Management Awards 2014 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี  2557 
 11.  รางวัลชนะเลิศ  MSU Knowledge Management Awards 2015 ด้านการพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปี  2558 
 12.  รางวลัชมเชย MSU Knowledge Management Awards 2015 ดา้นการวจิยั  ประจ าปี  2558 
 13.  รางวัลชนะ เลิศ  MSU Knowledge Management Awards 2016 ห น่ วยงานสนับส นุน    
ประจ าปี  2559 



  

 14.  รางวลัเชิดชูเกียรติศิษยเ์ก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี2564 
 
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ: 
 1.  ปี 2547 ผูร่้วมวิจยัในโครงการวิจยั  “ความพึงพอใจ ปัญหาและสาเหตุต่อการใชบ้ริการระบบ
บริการการศึกษาและการลงทะเบียนวิชาเรียนผา่นระบบ Internet ของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม” 
 2.  ปี 2548 ผูร่้วมวิจยัในโครงการวิจยั “เจตคติต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาของนิสิต ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม” 
 3.  ปี 2549 วิทยานิพนธ์ (ระดบัปริญญาโท) “การวิเคราะห์จ าแนกประเภทปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผล
การเรียนของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีมีผลการเรียนสูงและต ่า” 
 4.  ปี 2551 คู่มือการปฏิบติังานกลุ่มงานทะเบียน กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 5.  ปี 2552 หัวหน้าโครงการวิจัย “ศึกษาประสิทธิภาพการท างานในทีมของบุคลากร กอง
ทะเบียนและประเมินผลมหาวิทยาลยัมหาสารคาม” 
 6.  ปี  2553 หัวหน้าโครงการวิจัย “ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” ตีพิมพใ์นวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 7.  ปี 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย “สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม” ตีพิมพ์ในวารสารสาระคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(ขอแต่งตั้งในระดับช านาญการ) 
 8.  ปี  2557 คู่ มือการปฏิบัติงาน  “คู่ มือการปฏิบัติงานระบบลงทะเบียน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” (ขอแต่งตั้งในระดับช านาญการ) 
 9.  ปี 2558 ผูร่้วมวิจยัในโครงการวิจยั “การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานด้านวิชาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 10.  ปี 2559 หัวหน้าโครงการวิจยั “การศึกษารูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียน
ระดับป ริญญ าในมห าวิท ยาลัยของรัฐ  สั งกัดส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุดม ศึกษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(ขอแต่งตั้งในระดับช านาญการพเิศษ) 
 11.  ปี 2559 งานวิเคราะห์ เร่ือง “วิเคราะห์การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 - 
2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ขอแต่งตั้งในระดับช านาญการพเิศษ) 



  

 12.  ปี  2560 งาน วิ จัย  เร่ื อ ง  “ก ารศึ กษ าผลกระทบของก าร เปิ ด  - ปิ ดภ าค เรี ยน ต าม
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” ตีพิมพใ์นวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 13.  ปี 2561 งานวิจยั เร่ือง การศึกษาแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการพน้
สภาพการเป็นนิสิตของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 14.  ปี 2562 งานวิจยั เร่ือง การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพน้สภาพและ
ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
 15.  ปี 2563 งานวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบการติดตามผลการเรียนและให้ค  าปรึกษานิสิตระดบั
ปริญญาตรีท่ีมีความเส่ียงต่อการพน้สภาพการเป็นนิสิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 16.  ปี  2564 ก าลังจัดท างานวิจัย เร่ือง การประเมินระบบการติดตามผลการเรียนและให้
ค  าปรึกษานิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีความเส่ียงต่อการพน้สภาพการเป็นนิสิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 17.  ปี 2565 เสนอขอทุนสนับสนุนงานวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนิสิต
ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560-2564 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย: 

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์  และสังวาล  ศิริ.  “ศกัยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 4(4): 23 - 33;  ตุลาคม - 
ธนัวาคม,  2553. 

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์.  “สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการพฒันาระบบการลงทะเบียนเรียน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,” วารสารสาระคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 3(2): กรกฎาคม - 
ธนัวาคม,  2555. 

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์. “การศึกษารูปแบบการให้บริการดา้นการลงทะเบียนเรียนระดบัปริญญาใน
มหาวิทยาลยัของรัฐ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,” 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(5): 146 - 157;  
กนัยายน - ตุลาคม,  2559.  

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์. “วิเคราะห์การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 - 2557
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ฉบบัพิเศษ (ประชุมวิชาการ)  ปีท่ี 12:  92 - 104;  กนัยายน,  2559. 



  

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์. “การศึกษาผลกระทบของการเปิด - ปิดภาคเรียนตามสถาบนัอุดมศึกษาใน
กลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,” 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 37(5):  กันยายน - 
ตุลาคม, 2561.  

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์. “การศึกษาแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพ
การเป็น นิ สิ ตของนิ สิตระดับป ริญญาตรี  มห าวิทยาลัยมหาสารคาม ,” วารสาร 
สาระคาม. 11(2) : กรกฎาคม – ธนัวาคม; 110 - 139, 2563. 

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์. “การศึกษาแนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพและติดตาม
ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม,” 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 39(5):  กันยายน - 
ตุลาคม, 2563.  

สวสัด์ิ  วิชระโภชน์. “การพัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนและให้ค  าปรึกษานิสิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีความเส่ียงต่อการพน้สภาพการเป็นนิสิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,” วารสาร
สาระคาม. 14(1):  มกราคม – มิถุนายน, 2566.  (แบบตอบรับการตีพิมพ)์ 
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ช่ือ:           ผศ.ดร. ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย ์
หน่วยงานท่ีติดต่อได้สะดวก:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
E-mail:  ksarun@kku.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา: 
 พ.ศ.  2543    ปริญญา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

พ.ศ.  2546      ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท .ม.) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 พ.ศ.  2552    ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วท .ด.) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา): 
 ปักษีวิทยา พิษวิทยาสัตวป่์า (สัตวมี์กระดูกสันหลงั) เต่านา 
 
ประสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการท าการวิจัย:  
หัวหน้าโครงการวิจัย:  

1. Diversity of Flora and Vertebrate Faunas at Nong La Lerng Keng, Nong Song Hong, Khon Kaen 
Province, Thailand (2004)  

2. Concentration of Organochlorine pesticide at Nong La Leng Keng wetland Nong Song Hong 
district, Khon Kaen Province, Thailand (2009-2010)  

3.  Diversity of Bird at Khon Kaen University (2012-2013)  
4.  Bird diversity at Chulabhorn Dam, Chaiysphum Province (2016-2017)  
5. Survey and Identification of Snail-eating Turtle Species in Northeastern Thailand by Using 

Mitochondrial DNA Technique (2016-2017)  



6.   Breeding ecology of shorebirds in sandbar at Mekong River (2018- 2019)  
7.  Genetic variations of snail-eating turtles (Genus Malayemys) in lower Northeastern and Eastern 

Thailand and investigations of heavy metal accumulated in blood of snail-eating turtles in Khong 
Chai district Kalasin Province (2019-2020)  

8.   Diversity of birds in Phu Ta Ka, Khon Kaen Province (2019-2020)  
9.   Diversity of birds in Khon Kaen Zoo, Khon Kaen Province (2020-2021)  
10. Khorat snail-eating turtle (Malayemys khoratensis) as a sentinel: case study contamination of 

Mercury and Methylmecury in turtle blood (2021-2022) 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว:  

ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย.์ 2547. ความหลากชนิดของสัตวมี์กระดูกสันหลงับริเวณ  หนองละเลิงเค็ง อ.
หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น (ทุนวิจยัหนา้ใหม่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น)  

ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย.์ 2554. ปริมารสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในหนอง ละเลิงเค็ง อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น (ทุนวิจยัหนา้ใหม่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น)  

ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตยแ์ละ สุภาพร เทียมวงศ.์ 2558. ความหลากชนิดของนกใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ทุนวิจยัหนา้ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น)  

ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย.์ 2561. ความหลากชนิดของนกบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ (ทุนอุดหนุน
ทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น)  

ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2562. นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกในแม่น ้ าโขง ทุนอุดหนุนทั่วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น)  

ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย ์ทศพล ไชยอนันตพ์ร เขมิกา ลมไธสง. 2562. ความ หลากหลายทางพนัธุกรรม
ของเต่าสกุลเต่านาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ตอนล่างและภาคตะวนัออก ประเทศไทยและ
ปริมาณโลหะหนักในเลือดเต่านา ในพื้นท่ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธุ์ (ทุนส านักงานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ (องคก์ารมหาชน))  

ศ รัณ ย์ เกี ย ร ติ ม าลี ส ถิ ต ย์ . 2563. ความห ล ากช นิ ดของนก ใน ภู ต าก า  (ทุ น อุ ดห นุ นทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2564. ความหลากชนิดของนกในสวนสัตว์ขอนแก่น (ทุนอุดหนุนทั่วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 

ผลงานตีพมิพ์: 
Thirakhupt, K., Sitthicharoenchai, D., Keithmaleesatti, S. and Siriwong, W. 2006. Organochlorine 

pesticides and their usages in Thailand: A Review. Journal Scientific Research Chulalongkorn 
University 31. Special Issue II (NRC-EHWM): 107-123.  



Keithmaleesatti, S.,Thirakhupt, K., Pradatsundarasarn, A., Varanusupakul, P., Kitana, N. and Robson, 
M. 2007. Concentration of organochlorine in egg yolk and reproductive success of Egretta 
garzetta(Linnaeus, 1758) at Wat Tan-en non-hunting area, Phra Nakhorn Si Ayutthaya Province, 
Thailand. Ecotoxicology and Environmental Safety 68: 79-83 (Q1).  

Keithmaleesatti, S., Varanusupakul, P., Siriwong, W., Thirakhupt, K., Robson, M. and Kitana., N. 
2009. Contamination of organochlorine pesticides in nest soil, egg, and blood of the snail-eating 
turtle (Malayemys macrocephala) from the Chao Phraya River Basin, Thailand. Proceedings of 
World Academy of Science, Engineering and Technology 40: 459-464.  

Siriwong, W., Thirakhupt, K., Sitticharoenchai, D., Borjan, M., Keithmaleesatti, S. and Robson, M. 
2009. Risk Assessment for Dermal Exposure of Organochlorine Pesticides for Local Fisherman 
at Rangsit Agricultural Area, Central Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 15: 
636-646.  

ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2555. สารเคมีท่ีรบกวนต่อมไร้ท่อและผลต่อสัตว์เล้ือยคลาน. วารสาร 
วิทยาศาสตร์ มข. 40 (2) น. 346-355. 

 Sarun Keithmaleeasatti, Wattasit Siriwong, Marija Borjan, Kristen Bartlett and Mark Robson. 2012. 
Pesticides Evaluation of Environmental Pollution: Pesticide Residues in Aquatic Invertebrates. 
CRC Press Boca Raton, FL. 319-336.  

Aksorn Manawong and Sarun Keithmaleesatti. 2012. Nesting material of Purple Swamphen 
(Porphyrio porphyrio) at Nong La Lerng Keng Wetland, Khon Kaen Thailand. Proceeding in 
39th Congress on Science and Technology of Thailand. 784-788.  

Kittigunya Pidgunpai, Sarun Keithmaleesatti and Wattasit Siriwong. 2014. Knowledge, Attitude and 
Practice associated with Cholinesterase Level in Blood Among Rice Farmers in Chainart 
Province, Thailand. Journal of Health Research Vol 28 No 2: 93-99.  

Nattawat Pholweang and Sarun Keithmaleesatti. 2014. The Residue of Arsenic in Sediment and 
Gastropoda in Huai Lek Wangsaphung District Loei Province. Proceeding in the 15th Graduate 
Research Conference. 770-775.  

Anchulee Yoskumthon, Wattasit Siriwong and Sarun Keithmaleesatti. 2015. Determination of 
CarbosulfanI on Hand of Kale-growing Farmer at Buengniam Sub-district, Muang district, Khon 
Kaen Province. Proceeding in the 34th The National Graduate Research Conference. 737-744.  

Wattasit Siriwong, Thitirat Nganchamung, Sarun Keithmaleesatti. 2016. Explicit Knowledge Program 
and Communication with Tapioca Starch Tracer Technique (TST) for Health Impact Related to 
Pesticides Exposure. Unisearch 3 (2), 11-18.  



Kanokporn Thongcharoen, Mark G. Robson and Sarun Keithmaleesatti. 2018. Determination of heavy 
metals in eggs of Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) around the wastewater treatment ponds, 
Khon Kaen University. Human and Ecological Risk Assessment. 24(2), 362-376. (Q2)  

มนทกานต ์โมฆรัตน์ จุฑามาศ นาค า ภูวเนศวร์ พยพัพานนท ์อติพร ผลเจริญ ทศพล ไชยอนนัต์  พร เขมิ
กา ลมไธสง และ ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2562. สัณฐานวิทยาของเต่าสกุลเต่านา (Genus 
Malayemys) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. ว.วิทย. มข. 47(2), 296-306.1 

 Sarun Keithmaleesatti, Kanokporn Thongcharoen, Poramad Doungkomna, Kowit Somjai, and 
Thotsapol Chaianunporn. 2020. Breeding success of little grebe, Tachybaptus ruficollis, at a 
wastewater treatment facility at Khon Kaen University, Thailand: The influence of human 
activity. Songklanakarin J. Sci. Technol. 42 (2), 274-279 (Q3)3  

ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย.์ 2563. นกในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร โคกภูตากา. ศูนยป์ระสานงาน โครงการ 
อนัเน่ืองจากพระราชด าริ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 272 หนา้  

อภิชญา เรืองสกุลพร เขมิกา ลมไธสง ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย.์ 2564. ความแตกต่างระหว่างเพศ ของ 
เต่านา (Malayemys sp.) ชนิดพันธุ์ ซ่อนเร้น . การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย  ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 22 (ออนไลน์) วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ บัณฑิต วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. หนา้ 450-456. 

Monthakarn Mokarat, Apichaya Ruangsakunporn, Thotsapol Chaianunporn,, Khemika Lomthaisong, 
Mark Gregory Robson & Sarun Keithmaleesatti. 2022. Heavy metal contamination and 
bioaccumulation in Khorat snail-eating turtles (Malayemys khoratensis) from an e-waste 
recycling activity site in Thailand. Human and Ecological Risk Assessment. 28(1), 133-153 
(Q2)2 DOI: 10.1080/10807039.2021.2023806 



 

ร่างก าหนดการ 
การประชุมวชิาการระดับชาติทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชุมวชิาการ                

ระดับชาติงานประจ าสู่งานวจัิย 
Nation Conference on Science and Technology and Routine to Research (NCST-R2R2022) 

ณ ห้องประชุมคณะวทิยาศาสตร์ ช้ัน 3 อาคาร SCB1 
วนัพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565  

 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 – 09:20 น. พิธีเปิดการประชุมโดยอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธญั

สุนทรสกุล กล่าวรายงานโดยท่านคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ดร.อภิรักษ ์ลอยแกว้ 
09:20 – 10:00 น. การแสดงตอ้นรับ จากทางคณะวทิยาศาสตร์ 
10:00 – 11:00 น. การบรรยายพิเศษจากผูท้รงคุณวฒิุ ผศ.ดร. ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย ์ 

หวัหนา้ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม, คณะวทิยาศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
หวัขอ้: การสะสมระดบัสารมลพิษในสัตวป่์า 

11:00 – 12:00 น. การบรรยายพิเศษจากผูท้รงคุณวฒิุ นายสวสัด์ิ วชิระโภชน์  
ผูอ้  านวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
หวัขอ้: บุคลากรฝ่ายสนบัสนุนกบังานวจิยั 

12:00 – 17:00 น. งานเล้ียงรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ตารางการน าเสนอ ภาคบรรยาย 
การประชุมวชิาการระดับชาติทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชุมวชิาการ                

ระดับชาติงานประจ าสู่งานวจัิย 
Nation Conference on Science and Technology and Routine to Research (NCST-R2R2022) 

ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว   
วนัศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite 

 
 ห้องที ่1 โซน F : กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

เวลา ช่ืองานวจิยั/ผู้น าเสนอ ผู้ด าเนินรายการ 

09:00-09:20 การพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง 
นายสาธิต ทองสุกงาม  

รศ.ดร.สงัคม ศุภรัตนกลุ 

ผศ.ดร.อจัฉรา จินวงษ ์

ผศ.ดร.มธัณา  วงศอ์ารีย ์09:20-09:40 การพฒันาผลิตภณัฑคุ์กก้ีกระบก 
ฐานิศร กนกเลิศฤทธ์ิ  นงนภสร ทองศิลา 

09:40-10:00 การประเมินวฏัจกัรชีวติการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย : กรณีศึกษากลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรแปรรูปถัว่ลิสงบา้นหนองฆอ้ง ต าบลขอนยงู อ าเภอกดุ
จบั จงัหวดัอดุรธานี 
สุชาดา ทองสรรค ์ ขวญัทิพา ปานเดชา* 

10:00-10:20 แบบจ าลอง SEIR ของโรค COVID-19 ในประเทศไทย 
ญาณจัฉรา เจริญศิลป์* 

10:20-10:30 พกั  

10:30-10:50 การศึกษาคุณสมบติัท่ีส าคญัของยาปฏิชีวนะส าหรับการเลือกพอลิเมอร์
ลอกแบบโมเลกลุดว้ยวธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัและการจดักลุ่ม
ขอ้มูล 
นายชนแดน ดว้ยคุม้เกลา้* 

รศ.ดร. ทรงกฎ อุตรา 

ผศ.ดร.ชนิศา นวนิล 

 

10:50-11:10 พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของนกัศึกษาในหอพกัมหาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร 
นิศารัตน์ ศรีหาพล* 

11:10-11:30 การศึกษาระยะทางกบัอายขุองกระจุกดาวเปิด M18 
ผศ.ดร.วริะภรณ์ ไหมทอง 

11:30-11:50 การศึกษาผลจากรูปร่างของรูพรุนขนาดเลก็ต่อการน าไฟฟ้าของแกรฟีน
นาโนริบบอน 
นายวชัรพงศ ์ราชกรม* 

12:00-13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

หมายเหตุ  * รูปแบบ Online 



ห้องที ่2 โซน C : กลุ่มวศิวกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

เวลา เร่ือง ผู้ด าเนินรายการ 

09:00-09:20 ระบบควบคุมการแจง้เตือนอุณหภูมิร่างกายมนุษยผ์า่นแอพลิเคชัน่ไลน์ 
รศ.จุไรรัตน์จินดา อรรถนิตย ์

รศ.ดร.นิราวรรณ กนุนั  
ผศ.อดิศกัด์ิ บุตรวงษ ์

09:20-09:40  การออกแบบช้ินส่วนส าเร็จรูปจากไมป้ระกอบส าหรับผูป้ระสบภยัพิบติั
ในประเทศไทย 
กฤษฎา จนัทชาติ* 

09:40-10:00 การยอมรับทางดา้นประสาทสมัผสั คุณสมบติัทางเคมี และคุณสมบติั
ทางกายภาพ ของโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั   
ศริสา ทวแีสง 

10:00-10:20 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 
พชัรา สีคราม  นนัทน์ภสั แซ่ตงั* 

10:20-10:30 พกั  

10:30-10:50 ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามส าหรับกระบวนการผลิตน ้ าประปาหมู่บา้น
แบบผิวดิน 

เกียรติสิน กาญจนวนิชกลุ* 

ผศ.ดร.วราจิต พยอม  
ดร.วรรณศิริ วรรณสืบเช้ือ  

10:50-11:10 ผลของอุณหภูมิการอบแหง้ต่อคุณภาพของกลว้ยหอมสม้อบแผน่  
กษมา ชารีโคตร 

11:10-11:30 การออกแบบและควบคุมหุ่นยตแ์ขนกล 5 องศาอิสระโดยใชแ้บบจ าลอง
จลศาสตร์ผกผนัของหุ่นยนตบ์นบอร์ดอาดูโน 

ผศ.ปองพล แสนสอน 

11:30-11:50 การเปรียบเทียบคุณภาพของไซรัปกลว้ยหอมทองดว้ยวธีิการสกดัโดย
การใชค้วามร้อนและการคั้นสด  
นาย กิตติศกัด์ิ  เรืองสวสัด์ิ* 

12:00-13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13:00-13:20 การวเิคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบงัคบั
ส าหรับการไหลภายในท่อ 

อภิวนัท ์เรืองเดช* 

ผศ.ดร.ระว ีพรหมหลวงศรี 

ผศ.ดร.ดรุณี พวงบุตร 

13:20-13:40 ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัไร้ดิน   กรณีศึกษา วสิาหกิจชุมชน
กลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ 

สุภาวดี เวฬุบรรพ*์ 

หมายเหตุ  * รูปแบบ Online 

 



ห้องที ่2 โซน C : กลุ่มวศิวกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ต่อ) 

เวลา เร่ือง ผู้ด าเนินรายการ 

13:40-14:00 รถเก็บใบไมบ้งัคบัวทิยพุลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับทางในมหาวทิยาลยั
ราชภฎัอุดรธานีสามพร้าว 

ดร.ยทุธศกัด์ิ ทอดทอง* 

 

14:00-14:20 การพฒันาระบบควบคุมรถด านาก่ึงอตัโนมติั 

Kittiwin Karnkrasang* 

 

14:20-14:30 พกั  

14:30-14:50 การวเิคราะห์  สมรรถณะระบบกกัเก็บความเยน็ในรูปน ้ าแขง็ 

นายจิรายทุธ  ภิรมยเ์นตร*   
ผศ.ดร.สุนนัท ์นวลเพง็ 

ผศ.ดร.บรรณญติั บริบูรณ์ 

14:50-15:10 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูก
ขา้วโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน ในอ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 

นางสาวช่อผกา มาชาดี* 

15:10-15:30 การศึกษาสมรรถนะตูเ้ยน็ขนาดเลก็ โดยใชค้อมเพรสเซอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

Supanida khwanpheng* 
15:30-15:50 การพฒันาเคร่ืองอบเมลด็พนัธ์ุขา้วขนาดเลก็โดยใชก้ารหมุนผสมกบัลม

ร้อน 

บวัวรณ์ ไชยธงรัตน์ 
15:50-16:10 เคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้าควบคุมดว้ยระบบแอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟนแอน

ดรอยด ์

มนสั ศรีมูลชยั* 

16:10-16:30 การพฒันาพ้ืนท่ีอยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พ้ืนท่ี โคก-หนอง-นา โมเดล จงัหวดั
อุดรธานี 

ณฐั อมรภิญโญ* 

หมายเหตุ  * รูปแบบ Online 

 

 

 

 

 

 



ห้องที ่3 โซน D : กลุ่มวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เวลา เร่ือง ผู้ด าเนินรายการ 

09:00-09:20 วธีิการรู้จ าอกัขระภาษาไทยผา่นวดีิทศัน์แสดงการขยบัมือแบบเรียลไทม ์
ดว้ยเทคนิคการเรียนรู้แบบเชิงลึกบนอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต ่า 
ทศพล คนัธรส* 

รศ.ดร.กริช  สมกนัธา 

ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย ์

09:20-09:40 การออกแบบระบบควบคุมการเล้ียงปลาแบบอตัโนมติั 
นฤนารถ คงนาคพะเนา, สิทธิณฐั ผลหมู่, ทววีฒัน์  สุภารส*   

09:40-10:00 แอปพลิเคชนัตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ยศพล อีเท็น* 

10:00-10:20 การพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและ
นวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี 
ณรรฐวรรณ์  พลูสน 

10:20-10:30 พกั  

10:30-10:50 การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอมเก่ียวกบั Covid-19 
โดยใช ้Line Official Account 
อนุสรณ์ จึงตระการ* 

 รศ.ดร.กริช  สมกนัธา 

ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย ์

10:50-11:10 การออกแบบและพฒันาระบบตรวจสอบการจราจรท่ีเขา้รหสั 
เจษฎางค ์เทินกระโทก* 

11:10-11:30 การออกแบบและการพฒันาการตรวจสอบเวบ็ไซตฟิ์ชชิงโดยใชก้าร
เรียนรู้ของเคร่ือง 
ณชัธพงษ ์แสงบุตร  กรินทร์ สีมา* 

12:00-13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13:00-13:20 ระบบตรวจจบัหมวกกนัน็อคและส่งสญัญาณเตือน 
พิสุทธ์ิ คงประเสริฐ* 

รศ.ดร.กริช  สมกนัธา 

ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย ์

13:20-13:40 เคร่ืองมือปฏิสมัพนัธ์กบัผเ้รียนในชั้นเรียน In-class (off-campus / on-
campus) student response tools 
พิมวรีย ์กรมสุริยศกัด์ิ* 

13:40-14:00 ระบบควบคุมและจดัการการสอบออนไลน ์
ปฏิพล กาญจนจิตร์* 

14:00-14:20 ระบบจดัการเรียนการสอนพ้ืนฐานการสร้างเวบ็ไซต ์
ธนวฒัน์ เขมวชัรเลิศ* 

หมายเหตุ  * รูปแบบ Online 

 

 



ห้องที ่3 โซน D : กลุ่มวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ(ต่อ) 

เวลา เร่ือง ผู้ด าเนินรายการ 

14:20-14:30 พกั  

14:30-14:50 การพฒันาระบบจดัการงานวนัวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ภาณุพนัธ์ุ ช่ืนบุญ 

รศ.ดร.กริช  สมกนัธา 

ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย ์

14:50-15:10 ระบบการจ าแนกคุณภาพของแครอทดว้ยการประมวลผลภาพ 

วไิลพร  กลุตงัวฒันา* 

15:10-15:30 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกพนัธ์ุยางพาราดว้ยเทคนิค
ทางดา้นการท าเหมืองขอ้มูล 

วรรณสิริ ธุระชน* 

หมายเหตุ  * รูปแบบ Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห้องที ่4 โซน F : กลุ่มงานประจ าสู่งานวจิยั 

เวลา เร่ือง ผู้ด าเนินรายการ 

09:00-09:20 ผลการจดัระบบการเรียนการสอนกายวภิาคศาสตร์แบบไฮบริดในช่วง
การแพร่กระจายของ COVID-19 
ธานี ธรรมรัตน์* 

ผศ.วไิลพร  กลุตงัวฒันา 

ดร.วรรณสิริ  ธุระชน 

09:20-09:40 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์
ผูส้อนมหาวทิยาลยัสวนดุสิตในยคุโควคิ 
นงนุช รุ่งสวา่ง* 

09:40-10:00 คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีตาม
ค่านิยมร่วมของมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
ณปภร เจ้ียวเหง้* 

10:20-10:30 พกั  

10:30-10:50 การประเมินศกัยภาพดา้นการวจิยัของสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ของมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

พีรดา พงษท์อง* 

 ผศ.วไิลพร  กลุตงัวฒันา 

ดร.วรรณสิริ  ธุระชน 

 

10:50-11:10 ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

รัตนพร  ธระเสนา 

11:10-11:30 ภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลกัษณ์ดา้นการศึกษาปฐมวยั
แบบพหุวทิยาการของมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

อรทยั โกกิลกนิษฐ* 

12:00-13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13:00-13:20 การพฒันาระบบการจองหอ้งประชุม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฎัอุดรธานี 
วา่ท่ีร้อยเอกวชัภูมิ เพชรแสงใส 

ผศ.วไิลพร  กลุตงัวฒันา 

ดร.วรรณสิริ  ธุระชน 

13:20-13:40 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอ่การใหบ้ริการของมหาวทิยาลยัสวน
ดุสิต ปีการศึกษา 2561-2563 
ณิชาภสั ตั้งวรพิมล* 

13:40-14:00 ความพึงพอใจนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะบณัฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
วรีะพงศ ์วรุิฬห์ธนกฤษณ์* 
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1 การพฒันาผลิตภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง 
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การประเมินวฏัจกัรชีวิตการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย : กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรแปรรูปถัว่ลิสงบา้นหนองฆอ้ง ต าบลขอนยงู อ าเภอกุดจบั จงัหวดั
อุดรธานี 
สุชาดา ทองสรรค ์ ขวญัทิพา ปานเดชา* 
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การศึกษาคุณสมบติัท่ีส าคญัของยาปฏิชีวนะส าหรับการเลือกพอลิเมอร์ลอกแบบ
โมเลกุลดว้ยวธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัและการจดักลุ่มขอ้มูล 
นายชนแดน ดว้ยคุม้เกลา้* 

22 
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พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของนกัศึกษาในหอพกัมหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร 
นิศารัตน์ ศรีหาพล* 
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7 การศึกษาระยะทางกบัอายขุองกระจุกดาวเปิด M18 
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การศึกษาผลจากรูปร่างของรูพรุนขนาดเล็กต่อการน าไฟฟ้าของแกรฟีนนาโนริบ
บอน 
นายวชัรพงศ ์ราชกรม* 

38 

9 ระบบควบคุมการแจง้เตือนอุณหภูมิร่างกายมนุษยผ์า่นแอพลิเคชัน่ไลน์ 
รศ.จุไรรัตน์จินดา อรรถนิตย ์
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ล าดับ ช่ืองานวจัิย/ผู้น าเสนอ หน้า 
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การออกแบบช้ินส่วนส าเร็จรูปจากไมป้ระกอบส าหรับผูป้ระสบภยัพิบติัใน
ประเทศไทย 
กฤษฎา จนัทชาติ* 
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การยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสั คุณสมบติัทางเคมี และคุณสมบติัทางกายภาพ 
ของโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั   
ศริสา ทวแีสง 
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ผศ.ปองพล แสนสอน 
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ร้อนและการคั้นสด  
นาย กิตติศกัด์ิ  เรืองสวสัด์ิ* 
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การวเิคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบงัคบัส าหรับการไหล
ภายในท่อ 
อภิวนัท ์เรืองเดช* 
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ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัไร้ดิน   กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
ผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ 
สุภาวดี เวฬุบรรพ*์ 

96 

19 
รถเก็บใบไมบ้งัคบัวทิยพุลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับทางในมหาวทิยาลยัราชภฎั
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ล าดับ ช่ืองานวจัิย/ผู้น าเสนอ หน้า 

20 
การพฒันาระบบควบคุมรถด านาก่ึงอตัโนมติั 
Kittiwin Karnkrasang* 
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21 
การวเิคราะห์  สมรรถณะระบบกกัเก็บความเยน็ในรูปน ้าแขง็ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูกขา้วโพดหวาน
ร่วมภาครัฐ-เอกชน ในอ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 
นางสาวช่อผกา มาชาดี* 
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23 
การศึกษาสมรรถนะตูเ้ยน็ขนาดเล็ก โดยใชค้อมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
Supanida khwanpheng* 
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24 
การพฒันาเคร่ืองอบเมล็ดพนัธ์ุขา้วขนาดเล็กโดยใชก้ารหมุนผสมกบัลมร้อน 
บวัวรณ์ ไชยธงรัตน์ 

128 

25 
เคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้าควบคุมดว้ยระบบแอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ 
มนสั ศรีมูลชยั* 
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26 
การพฒันาพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใชก้ระบวนการมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษา พื้นท่ี โคก-หนอง-นา โมเดล จงัหวดัอุดรธานี 
ณฐั อมรภิญโญ* 

136 

27 
วธีิการรู้จ  าอกัขระภาษาไทยผา่นวดีิทศัน์แสดงการขยบัมือแบบเรียลไทม ์ดว้ย
เทคนิคการเรียนรู้แบบเชิงลึกบนอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต ่า 
ทศพล คนัธรส* 

142 

28 
การออกแบบระบบควบคุมการเล้ียงปลาแบบอตัโนมติั 
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เคร่ืองมือปฏิสัมพนัธ์กบัผเ้รียนในชั้นเรียน In-class (off-campus / on-campus) 
student response tools 
พิมวรีย ์กรมสุริยศกัด์ิ* 
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ระบบควบคุมและจดัการการสอบออนไลน์ 
ปฏิพล กาญจนจิตร์* 
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37 
ระบบจดัการเรียนการสอนพื้นฐานการสร้างเวบ็ไซต ์
ธนวฒัน์ เขมวชัรเลิศ* 
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38 
การพฒันาระบบจดัการงานวนัวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัอุดรธานี 
ภาณุพนัธ์ุ ช่ืนบุญ 

208 

39 
ระบบการจ าแนกคุณภาพของแครอทดว้ยการประมวลผลภาพ 
วไิลพร  กุลตงัวฒันา* 

214 

40 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกพนัธ์ุยางพาราดว้ยเทคนิคทางดา้นการ
ท าเหมืองขอ้มูล 
วรรณสิริ ธุระชน* 
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ผลการจดัระบบการเรียนการสอนกายวภิาคศาสตร์แบบไฮบริดในช่วงการ
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ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อน
มหาวทิยาลยัสวนดุสิตในยคุโควคิ 
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มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
พีรดา พงษท์อง* 
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ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี 
รัตนพร  ธระเสนา 
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46 
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การพฒันาระบบการจองห้องประชุม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั
อุดรธานี 
วา่ท่ีร้อยเอกวชัภูมิ เพชรแสงใส 
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ณิชาภสั ตั้งวรพิมล* 
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ความพึงพอใจนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะบณัฑิตคณะพยาบาล
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PRODUCT DEVELOPMENT OF MASSAMAN CURRY PASTE 

 

สาธิต ทองสุกงาม  เศรษฐพงศ์ อปัมะเย 
 

สาขาวิชาอาหารและบริการ คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตน ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิด

ผง โดยศึกษาสูตรพ้ืนฐานแกงมสัมัน่ ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าพริก
แกงมัสมัน่ชนิดผง และศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อ
ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิด จากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของแกง
มสัมัน่ 3 สูตร มาท าการทดสอบประสาทสมัผสัดาาน สี กล่ิน รสชาติ เน้ือ
สมัผสั ความชอบโดยรวม ใหาผู าทดสอบชิมดาวยวิธีการชิมแบบใหาคะแนน
ความชอบ 9 ระดบั (9 Point Hedonic Scale) โดยใชาผู าทดสอบชิมจ านวน 
30 คน เป็นนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและบริการ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี เพ่ือท าการคดัเลือกสูตรของน ้ าพริกแกง
มสัมัน่ท่ีดีท่ีสุดน าไปใชาในการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์น ้ าพริกแกงมสัมัน่
ชนิดผง ผลวิจยัพบวา่ผู าทดสอบชิมใหาคะแนนความชอบสูตรท่ี 2 มากท่ีสุด 
(p≤0.05) ประกอบดาวยพริกแหางเมด็ใหญ่ราอยละ 7.6 ลูกผกัชีราอยละ 2 ลูก
ยี่หร่าราอยละ 2 เกลือป่นราอยละ 3.8 ข่าราอยละ 3.8 ตะไคราราอยละ 7 
พริกไทยเม็ดราอยละ 2 หอมแดงราอยละ 28 กระเทียมราอยละ 40 กะปิราอย
ละ 3.8 จากนั้นไดาน าสูตรท่ี 2 มาท าการศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์พริก
แกงมสัมัน่ชนิดผง และท าการศึกษาอตัราส่วนของปริมาณท่ีเหมาะสม
ของ ข่าผง และ ตะไคราผง จ  านวน 3 ระดบั ไดาแก่ ราอยละ 50, 75 และ 100 
จากนั้นน าผลิตภณัฑ์น ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง มาประกอบอาหารและ
ปรุงรสชาติในปริมาณท่ีเท่ากนัใหาไดาลกัษณะและรสชาติท่ีถูกตาองของ
แกงมสัมัน่ ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของแกงมัสมัน่ ทั้ ง 3 
ระดบั ในดาานสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม พบว่า
สูตร ราอยละ75 เป็นสูตรท่ีดีท่ีสุดอตัราส่วนการเติมท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การพฒันาผลิตภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผงเพราะยงัคงความหอมของ
สมุนไพร และรสชาติท่ีมีลกัษณะใกลาเคียงกบัแกงมสัมัน่ในสูตรพ้ืนฐาน
มากท่ีสุด (p≤0.05) ผลของการคดัเลือกบรรจุภณัฑ์พบว่า รูปแบบท่ี 3 มี
ลวดลายท่ีโดดเด่น สีท่ีใชาสอดคลาองกบัลกัษณะของอาหาร มีภาพท่ีบ่ง
บอกถึงอาหารไดาชดัเจน สีส่ือถึงความเผด็ราอนของอาหารไทย และเป็นสี
ท่ีท าใหาเกิดความอยากอาหาร และจดจ าไดาง่ายจึงเหมาะสมส าหรับน ามา
เป็นบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง 

Abstract 
This research aimed to produce Thai Massaman curry power 

by studying the development of Thai Massaman curry powder products, 
packaging of Thai Massaman curry power products. According to the 
study of three basic Thai Massaman formulars, the researcher examined 
the color, fragrance, teste, texture, and overall preference with the 30 
testers who were the students of Culinary Technology and Service 
program at Udon Thani Rajabhat University by giving the 9-point 
hedonic scale test  for selecting the best formular to develop and to 
produce Thai Massaman curry powder. The researcher found that the 
testers accepted the  formula 2 (p≤0.05) at  the most. The  formula 2 of 
Massaman curry paste ingredients were large dried chilies 7.6%, 
coriander 2%, fennel seed 2%, salt 3.8%,galangal 3.8%, lemon grass 7%, 
shallot 28%, garlic 40% and shrimp paste 3.8%. Then, the researcher  
developed Thai Massaman curry powder formula 2  by dividing the level 
of galangal and lemon grass powder into 3 levels of concentrations at 50, 
75 and 100 percent by weight.  The researchers cook and evaluated on 
appearance, color, smell, taste, and overall preference. The findings 
indicated that the best formula for powder development was 75% 
galangal and lemon grass powder because the taste and smell of 75% 
galangal and lemon grass 

 
1. บทน า 
  อาหารไทยนับว่าเป็นอาหารท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูาจกักนัทัว่
โลกและเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ มีการแลกและรับจากวฒันธรรมอ่ืน น ามาปรับเปล่ียนกับ
วฒันธรรมเดิมตลอดจนเกิดเป็นรสนิยมเฉพาะตวั (สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, 
2548) อาหารไทยมีมากมายหลากหลายประเภท เช่น ตาม ผดั ทอด ย  า น่ึง 
แกง เป็นตาน ลาวนแลาวแต่มีเอกลักษณ์ทางดาานรสชาติท่ีแตกต่างกันไป 
“แกง” นบัว่าเป็นหน่ึงในอาหารยอดนิยมของคนไทย ทัว่ทุกภูมิภาคของ
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ไทยมีเมนูแกงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมอาหารทาองถ่ิน แกงของแต่ละท่ีแต่
ละถ่ินก็มีความแตกต่างกนัไป พืชพนัธุ์และวฒันธรรมของแต่ละพ้ืนท่ีเป็น
ส่วนส าคญัท่ีสราางความหลากหลาย  
 “แกงมสัมัน่” เป็นอาหารท่ีไดารับวฒันธรรมมาจากมลายู ท่ี
อุดมดาวยเคร่ืองเทศและสมุนไพร ไดาถูกดัดแปลงดาวยภูมิปัญญาและ
ความสามารถในโภชนศิลป์ของคนไทยท่ีสามารถปรับใหาเขาากบัรสนิยม
การกินและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทาองถ่ินจนถูกปากและกลายเป็นอาหารท่ี
แพร่หลายในเมืองไทยและต่างชาติ จนท าใหาแกงมสัมัน่ของไทยไดารับ
การโหวตใหาเป็นเมนูยอดนิยมอนัดบั 1 บนเว็บไซตซี์เอ็นเอ็น เซ็กชั่น ซี
เอ็นเอ็นโก ท าใหาแกงไทยเมนูน้ีดงัไปทัว่โลก และยงักลายเป็นสัญลกัษณ์
ของราชาอาหารไทยในสายตาชาวโลกไปอีกดาวย ลกัษณะของแกงมสัมัน่
ในไทยมีสองแบบคือ แบบท่ีนิยมท ารับประทานกบัขาาวสวย มีลกัษณะน ้ า
แกงมาก นิยมปรุงรสใหาหวานน าเค็มและอมเปร้ียว อีกแบบเป็นแบบ
มุสลิมนิยมกินคู่กบัขนมปังหรือโรตี ลกัษณะน ้าขลุกขลิก มีกล่ินท่ีฉุนกว่า
แบบแรก ซ่ึงการท าแกงไทยนั้นมกัจะมีส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญัท่ีท าใหา
แกงไทยแต่ละชนิดมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนันั้นคือเคร่ืองแกง หรือท่ีคน
ไทยเรียกติดปากกนัวา่พริกแกง 

“พริกแกง” มีส่วนประกอบท่ีส าคัญคือ พืชสมุนไพรและ
เคร่ืองเทศ นิยมใชาทั้งชนิดสดและชนิดแหาง ชนิดสด เช่น ผิวมะกรูด ใบ
มะกรูด ข่า ตะไครา เป็นตาน ส่วนชนิดแหาง เช่น พริกไทย ยีห่ร่า ลูกผกัชี ลูก
จนัทน์ เป็นตาน นอกจากน้ีส่วนประกอบท่ีอาจมีไดา เช่น กะปิ กะทิ น ้ ามนั
บริโภค หรืออ่ืน ๆ โดยน ามาโขลกหรือบดผสมกนั เพ่ือน าไปใชาท  าเป็น
แกงชนิดใดชนิดหน่ึงตามชนิดของน ้ าพริกแกงนั้น เช่น แกงเขียวหวาน 
แกงพะแนง แกงมสัมัน่ เป็นตาน ซ่ึงพริกแกงแต่ละชนิดก็จะมีปริมาณของ
สมุนไพรและเคร่ืองเทศ ท่ีแตกต่างกนัไปท าใหากล่ินของพริกแกงต่างกนั
ออกไปดาวย สารท่ีใหากล่ินน้ีไดาจากน ้ ามนัหอมระเหยท่ีอยู่ในสมุนไพร
และเคร่ืองเทศเป็นส าคญัและมกัจะมีมากในสมุนไพรสด จึงท าใหาพริก
แกงส่วนใหญ่นิยมใชาสมุนไพรสดมากกว่าสมนุไพรแหาง ท  าใหาลกัษณะ
ของพริกแกงท่ีไดามีลกัษณะท่ีช้ืน เกิดการปนเป้ือนจากส่ิงสกปรก ฝุ่ น
ละออง และเช้ือจุลินทรียไ์ดาง่าย ท าใหามีอายกุารเก็บท่ีไม่นาน   

คณะผูาวิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเอาพริกแกงมสัมัน่ท่ีมีอายุการ
เก็บท่ีไม่นาน มาพฒันาเป็นพริกแกงมัสมัน่แบบผง เพ่ือควบคุมและ
ปาองกนัการเส่ือมเสียของพริกแกงท่ีเกิดข้ึนจากเช้ือจุลินทรีย ์ใหามีอายกุาร
เก็บท่ีนานข้ึน สามารถพฒันาเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนไปจนถึง
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) รวมทั้งยงัเป็นผลิตภณัฑ ์
OTOP และเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อผู าบริโภคท่ีมีวิถีการด าเนินชีวิต
ท่ีเปล่ียนไปท่ีตาองการความสะดวกในการปรุงอาหารท่ีรวดเร็วอีกดาวย 

 

 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพ่ือศึกษาสูตรพ้ืนฐานของน ้าพริกแกงมสัมัน่ 
2. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมต่อผลิตภณัฑ์

น ้าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 1.  ศึกษาสูตรพืน้ฐานของน า้พริกแกงมัสมั่น 
ท าการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของน ้ าพริกแกงมสัมั่น จ  านวน 3 

สูตรจากนั้นประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของแกงมสัมัน่ ทั้ ง 3 
สูตร ในดาานสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดาวย
วิธีการชิมแบบใหาคะแนนความชอบ 9 ระดบั  (9 Point Hedonic Scale) ใชา
ผู าทดสอบชิมจ านวน 30 คน ซ่ึงเป็น นกัศึกษา สาขาวิชาอาหารและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ์  Randomized Complete Block Design (RCBD) น าค่ า เฉ ล่ี ย ท่ี
ไดามาวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variances (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดาวยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) โดยก าหนดระดับความเช่ือมัน่ท่ีระดบั ราอยละ 95 
เพ่ือคดัเลือกสูตรท่ีดีท่ีสุดไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

 2. ศึกษาและพฒันาผลติภณัฑ์น า้พริกแกงมัสมั่นชนิดผง 
น าสูตรท่ีไดาจากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของน ้ าพริกแกงมสัมัน่ 

(จากขาอ 1.) มาท าการพฒันาเป็นผลิตภณัฑน์ ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง แต่
เน่ืองดาวยสมุนไพรในส่วนผสมของน ้ าพริกแกงมสัมัน่ไดาแก่ ข่า และ 
ตะไครา เม่ือน ามาท าเป็นผงแลาวท าใหาไดากล่ินเฉพาะของสมุนไพรลดลงจึง
ไดามีการศึกษา ปริมาณท่ีเหมาะสมของข่า และ ตะไครา 3 ระดบัไดาแก่ ราอย
ละ 50, 75 และ 100 ของปริมาณ ข่าและตะไครา ในสูตรพ้ืนฐาน จากนั้นน า
ผลิตภณัฑน์ ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง มาประกอบอาหารและปรุงรสชาติ
ในปริมาณท่ีเท่ากนัใหาไดาลักษณะและรสชาติท่ีถูกตาองของแกงมสัมัน่ 
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของแกงมสัมัน่ ทั้ง 3 สูตร ในดาานสี 
กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดาวยวิธีการชิมแบบใหา
คะแนนความชอบ 9 ระดับ  (9 Point Hedonic Scale) ใชาผู าทดสอบชิม
จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษา สาขาวิชาอาหารและบริการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุดรธานี  วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  
Randomized Complete Block Design (RCBD) น า ค่ า เ ฉ ล่ี ย ท่ี ไ ดา ม า
วิ เ คราะ ห์ความแปรปรวน Analysis of Variances (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดาวยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) โดยก าหนดระดับความเช่ือมัน่ท่ีระดบั ราอยละ 95 
เพ่ือคดัเลือกสูตรท่ีดีท่ีสุดไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
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3. ศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์
น า้พริกแกงมัสมั่นชนิดผง 

น าผลิตภณัฑ์น ้ าพริกแกงมสัมัน่ (จากขาอ 2.) และบรรจุภณัฑ์
ผลิตภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่จ  านวน 4 รูปแบบ โดยใหาผู าเช่ียวชาญคดัเลือก 
ทั้ งน้ีผู าเ ช่ียวชาญดาานอาหารไทยจ านวน  3 คน ผู าเ ช่ียวชาญดาานการ
ออกแบบจ านวน 1 คน และผู าเช่ียวชาญจากผู าประกอบการดาานอาหาร 
จ านวน 3 คน  รวมทั้งหมด 7 คน โดยใชาแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ 

  

 

ผลการวจิยั 

 1. ผลการศึกษาสูตรพืน้ฐานของน า้พริกแกงมัสมั่น 

  ผลการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของน ้ าพริกแกงมสัมัน่ จ  านวน 3 

สูตร เพ่ือเปรียบเทียบและ คดัเลือกสูตรท่ีไดารับการยอมรับ โดยน าน ้าพริก

แกงมสัมัน่ จ  านวน 3 สูตร มาประกอบอาหารและปรุงรสชาติในปริมาณท่ี
เท่ากันใหาไดาลักษณะและรสชาติท่ีถูกตาองของแกงมัสมั่น ประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผสัของแกงมสัมัน่ ทั้ ง 3 สูตร ในดาานสี กล่ิน 

รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดาวยวิธีการชิมแบบใหาคะแนน

ความชอบ 9 ระดบั  (9 Point Hedonic Scale) ใชาผู าทดสอบชิมจ านวน 30 
คน ซ่ึงเป็น นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุดรธานี วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ Randomized 

Complete Block Design (RCBD) น าค่ า เฉ ล่ี ย ท่ีไดามาวิ เคราะห์ความ

แปรปรวน Analysis of Variances (ANOVA) และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียดาวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
โดยก าหนดระดับความเช่ือมัน่ท่ีระดบัราอยละ 95 เพ่ือคดัเลือกสูตรท่ีดี

ท่ีสุดไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

ตารางที่ 1 คะแนนความชอบของสูตรพ้ืนฐานของน ้ าพริกแกงมสัมัน่ทั้ง 3 

สูตร 

คุณลกัษณะ สูตรที ่1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

สี 6.68 ± 0.62b 7.63 ± 0.40a 7.06 ± 0.39b 

กล่ิน 6.88 ± 0.40 b 7.32 ± 0.37a 7.15 ± 0.37a 

รสชาติ 6.80 ± 0.47b 7.41 ± 0.50a 6.66 ± 0.47b 

เน้ือสมัผสัns 7.00 ± 0.37 7.15 ± 0.37  7.05 ± 0.37 

ความชอบโดยรวม 6.86 ± 0.45b 7.35 ± 0.52a 6.81 ± 0.47b 

หมายเหตุ: ตวัอกัษร a,b ท่ีต่างกนัในแถวเดียวกนั แสดงวา่มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

(p>0.05) 

 

รูปที่ 1 สูตรพ้ืนฐานของน ้าพริกแกงมสัมัน่ทั้ง 3 สูตร 

 

จากตารางท่ี 1  ผลการทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั
ของสูตรพ้ืนฐานแกงมสัมัน่ ทั้ง 3 สูตร พบว่า สูตรท่ี 2 ไดารับการยอมรับ

ทางประสาทสัมผสัจากผู าทดสอบชิมมากท่ีสุด เน่ืองจากว่า แกงมสัมัน่มี

กล่ินหอมและมีรสชาติของสมุนไพรท่ีมากกว่า แกงมสัมัน่     สูตรท่ี 1 

และสูตรท่ี 3 เพราะโดยปกติแลาวรสชาติของแกงไทยทัว่ไปท่ีคนไทย

คุานเคยจะมีรสชาติท่ีกลมกล่อมกล่ินของพริกแกงไม่ฉุนจนเกินไป แต่แกง
มสัมัน่อีก 2 สูตร มีส่วนผสมของเคร่ืองเทศท่ีมากกว่าแกงมสัมัน่สูตรท่ี 2 

จึงท าใหากล่ินของเคร่ืองเทศอาจไปกลบกล่ินบางส่วนของสมุนไพรจนท า

ใหาแกงมสัมัน่มีกล่ินฉุนท่ีมากกว่า ซ่ึงคุณลกัษณะของแกงจะไปคลาายกบั

แกงแบบมุสลิม (สุมล ว่องวงศ์ศรี, 2557) จึงท าใหาแกงมสัมัน่สูตรท่ี 2 
เหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาเป็นน ้าพริกแกงมัส่มัน่ชนิดผงมากท่ีสุด 

 

 
รูปแบบที่ 1  

 
รูปแบบที่ 2 

 
รูปแบบที่ 3 

 
รูปแบบที่ 4 

สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 
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2. ผลการศึกษาและพฒันาผลติภณัฑ์น า้พริกแกงมัสมั่น         
                  ชนิดผง 

น าสูตรท่ีไดาจากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของน ้ าพริกแกงมสัมัน่ 
(จากขาอ 1.) มาท าการพฒันาเป็นผลิตภณัฑน์ ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง แต่
เน่ืองดาวยสมุนไพรในส่วนผสมของน ้ าพริกแกงมสัมัน่ไดาแก่ ข่า และ 
ตะไครา เม่ือน ามาท าเป็นผงแลาวท าใหาไดากล่ินเฉพาะของสมุนไพรลดลงจึง
ไดามีการศึกษา ปริมาณท่ีเหมาะสมของข่าและตะไครา 3 ระดบัไดาแก่ ราอย
ละ 50, 75 และ 100 ของปริมาณข่าและตะไคราในสูตรพ้ืนฐาน จากนั้นน า
ผลิตภณัฑน์ ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง มาประกอบอาหารและปรุงรสชาติ
ในปริมาณท่ีเท่ากนัใหาไดาลักษณะและรสชาติท่ีถูกตาองของแกงมสัมัน่ 
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของแกงมสัมัน่ ทั้ง 3 สูตร ในดาานสี 
กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดาวยวิธีการชิมแบบใหา
คะแนนความชอบ 9 ระดับ  (9 Point Hedonic Scale) ใชาผู าทดสอบชิม
จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็น นกัศึกษา สาขาวิชาอาหารและบริการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุดรธานี  วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  
Randomized Complete Block Design (RCBD) น า ค่ า เ ฉ ล่ี ย ท่ี ไ ดา ม า
วิ เ คราะ ห์ความแปรปรวน Analysis of Variances (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดาวยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั ราอยละ 95 
เพ่ือคดัเลือกสูตรท่ีดีท่ีสุดไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
ตารางที่ 2 คะแนนความชอบของผลิตภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผงทั้ง 
                 3 สูตร 

หมายเหตุ: ตวัอกัษร a,b,c,d ท่ีต่างกนัในแถวเดียวกนั แสดงวา่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05    

 
 

รูปที่ 2 น ้าพริกแกงมสัมัน่ทั้ง 3 สูตร 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั
ของน ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผงท่ีมีการเติมสมุนไพรชนิดผงในปริมาณราอย
ละ 75 ของน ้ าหนักสมุนไพรในสูตรพ้ืนฐาน ไดารับการยอมรับจากผู า
ทดสอบทางประสาทสัมผสัมากท่ีสุด เพราะว่าเม่ือมีการเติมสมุนไพรใน
ราอยละ 50 พบว่า กล่ินและรสชาติของน ้ าพริกแกงมสัมัน่มีความเจือจาง
ไปจากสูตรพ้ืนฐานอาจเป็นเพราะในการอบแหางมีผลท าใหาปริมาณของ
น ้ ามันหอมระเหย(essential oil) กลายเป็นไอ ซ่ึงน ้ ามันหอมระเหยมี
คุณสมบติัเป็นของเหลวท่ีมีจุดเดือดต ่า และอาจสูญเสียไปพราอมกบัการ
ระเหยของน ้าอิสระ (water activity) ตลอดช่วงการอบแหาง (บุญนาก และ
คณะ, 2552) และเม่ือเติมสมุนไพรในราอยละ 100 พบวา่มีกล่ินและรสชาติ
ของสมุนไพรท่ีมีความเขามขานมาก แต่กลบัพบวา่เม่ือรับประทานเขาาไปใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน ส่งผลใหาแกงมสัมัน่มีรสชาติท่ีปร่า ซ่ึงความปร่าใน
ความหมายของแกงไทย คือ ลกัษณะของรสชาติท่ีไม่กลมกล่อมมีผลมา
จากอัตราส่วนของเค ร่ืองปรุง ท่ีไม่สมส่วน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) จึงท าใหาการเติมสมุนไพรในปริมาณราอยละ 75 
เป็นอตัราส่วนการเติมท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาผลิตภณัฑ์น ้ าพริก
แกงมสัมัน่ชนิดผงเพราะยงัคงความหอมของสมุนไพร และรสชาติท่ีมี
ลกัษณะใกลาเคียงกบัแกงมสัมัน่ในสูตรพ้ืนฐานมากท่ีสุด 

 
 3. ผลศึกษารูปแบบของบรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสมต่อผลติภณัฑ์
น า้พริกแกงมัสมั่น 

น าผลิตภณัฑ์น ้ าพริกแกงมสัมัน่ (จากขาอ 2.) และบรรจุภณัฑ์
ผลิตภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่จ  านวน 4 รูปแบบ โดยใหาผู าเช่ียวชาญคดัเลือก 
ทั้ งน้ีผู าเ ช่ียวชาญดาานอาหารไทยจ านวน 3 คน ผู าเ ช่ียวชาญดาานการ
ออกแบบจ านวน 1 คน และผู าเช่ียวชาญจากผู าประกอบการดาานอาหาร 
จ านวน 3 คน  รวมทั้งหมด 7 คน โดยใชาแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ 
 
ตารางที่ 3 ผลการคดัเลือกรูปแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑน์ ้าพริกแกง   
                มสัมัน่ก่ึงส าเร็จรูปชนิดผง 

 
 

คุณลักษณะ สูตรควบคุม สูตรที 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 

สี 6.95 ± 1.37a 5.00 ± 1.18b 7.55 ± 1.99 a 4.76 ± 1.28b 
กล่ิน 7.05 ± 1.44ab 6.91 ± 1.38b 7.52 ± 1.37a 6.87 ± 1.30b 
รสชาติ 7.92 ± 0.84a 6.48 ± 1.12c 7.38 ± 0.98b 5.07 ± 1.48d 
เน้ือสัมผสั 7.07 ± 0.82b 5.44 ± 1.19d 7.71 ± 0.94a 5.99 ± 0.82c 
ความชอบ
โดยรวม 

7.57 ± 0.71b 5.86 ± 0.88c 8.00 ± 0.87a 5.40 ± 1.38d 

 
รูปแบบ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

 

รูปแบบที่ 1 - - - - - - - - 

รูปแบบที่ 2 - - - - - - - - 

รูปแบบที่ 3      -  6 

รูปแบบที่ 4 - - - - -  - 1 

สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 1 



บทความวิจัย                                                                                                                                      5 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

จากตารางท่ี 3 ผลการคดัเลือกบรรจุภณัฑส์ าหรับน ้ าพริกแกง
มสัมัน่ก่ึงส าเร็จรูปแบบผง ทั้ง 4 ลาย พบว่า ผู าเช่ียวชาญทั้ง 3 ดาาน เลือก
ลายท่ี 3 โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาคือ ลวดลายมีความโดดเด่น สี
ท่ีใชาสอดคลาองกบัลกัษณะของอาหาร มีภาพท่ีบ่งบอกถึงอาหารไดาชดัเจน 
สีส่ือถึงความเผ็ดราอนของอาหารไทย และเป็นสีท่ีท าใหาเกิดความอยาก
อาหาร และจดจ าไดาง่ายสรุปผลรูปแบบของบรรจุภณัฑน์ ้าพริกแกงมสัมัน่
ชนิดผงพราอมจ าหน่าย ดงัน้ี  

 
รูปที่ 3 รูปแบบของบรรจุภณัฑพ์ราอมจ าหน่ายคดัเลือกโดยผู าเช่ียวชาญ 

 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในการพฒันาผลิตภณัฑ์
น ้ าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง โดยท าการคดัเลือกสูตรพ้ืนฐานน ้ าพริกแกง
มสัมัน่ 3 สูตร พบว่าผู าทดสอบชิมใหาการยอมรับผลิตภณัฑ์น ้ าพริกแกง
มสัมัน่สูตรท่ี 2 มากท่ีสุด เน่ืองจากมีสี กล่ิน รสชาติ และเน้ือสมัผสัท่ีเป็น
ลกัษณะท่ีดีของแกงมสัมัน่ และเม่ือน ามาท าการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
น ้าพริกแกงมสัมัน่ชนิดผง แต่เน่ืองดาวยสมุนไพรในส่วนผสมของน ้ าพริก
แกงมสัมัน่ไดาแก่ ข่า และ ตะไครา เม่ือน ามาท าเป็นผงแลาวท าใหาไดากล่ิน
เฉพาะของสมุนไพรลดลงจึงไดามีการศึกษา ปริมาณท่ีเหมาะสมของข่า 
และ ตะไครา 3 ระดบัไดาแก่ ราอยละ 50, 75 และ 100 ของปริมาณ ข่าและ
ตะไครา ในสูตรพ้ืนฐานพบว่าผู าทดสอบชิมใหาการยอมรับการเติมปริมาณ
ของข่า และตะไคราในปริมาณราอยละ 75 มากท่ีสุดเน่ืองจากวา่มีกล่ินหอม
ของสมุนไพรท่ีชัดเจน และยงัคงรสชาติของน ้ าพริกแกงมัสมั่นท่ีดี 
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์น ้ าพริกแกงมัสมั่นชนิดผงพราอมจ าหน่ายท่ี
ผู าเช่ียวชาญใหาการยอมรับคือ แบบท่ี 3 เน่ืองจากมีลวดลายท่ีสวยงาม สี
ของบรรจุภณัฑส่ื์อถึงความเผ็ดราอนของอาหารไทย และท าใหาเกิดความ
อยากอาหาร  
 

กติตกิรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ี
เนยอัลมอนด์ และศึกษาปริมาณของเมล็ดกระบกอบท่ีใช้ทดแทน
ปริมาณอลัมอนด์ในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยอลัมอนด์ โดยศึกษาสูตรพ้ืนฐาน
คุกก้ีเนยอลัมอนดท่ี์มีความแตกต่างกนัทั้ง 3 สูตร โดยการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผสัของผู ้บริโภคจ านวน 30 คน ด้วยวิธีให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9 Point Hedonic Scale) ในด้าน สี กล่ิน รสชาติ       
เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม พบว่าผูท้ดสอบประเมินทางประสาท
สมัผสัให้การยอมรับผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยอลัมอนด์สูตรท่ี 1 มากท่ีสุดอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์ได้มีเน้ือท่ีหนึบ นุ่ม 
ฉ ่าน ้ าในตวัมากกว่าสูตรอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีดีของซอฟคุกก้ี และเม่ือ
น าสูตรพ้ืนฐานท่ีได้มาศึกษาปริมาณของเมล็ดกระบกอบท่ีใช้ทดแทน
ปริมาณอลัมอนดใ์นผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยอลัมอนดใ์นปริมาณร้อยละ 25, 50, 
75 และ 100 พบว่าการทดแทนเมล็ดกระบกในปริมาณท่ีต่างกนัแทบจะ
ไม่มีความแตกต่างกนัทางดา้นประสาทสัมผสัมากนกั แต่เม่ือทดแทนใน
ปริมาณร้อยละ 100 พบว่าเน้ือสัมผสัของคุกก้ีมีความร่วนมากเกินไป 
เน่ืองจากเมล็ดกระบกมีปริมาณไขมนัท่ีสูง เม่ือน าเขา้อบจึงท าให้อตัรา
การขยายตวัของคุกก้ีสูงข้ึน เม่ือทิ้งคุกก้ีไวใ้ห้เย็นส่งผลให้เน้ือสัมผสั        
มีความแตกเปราะง่าย ท าให้การทดแทนเมล็ดกระบกในร้อยละ 75 ยงัคง
คุณสมบัติของการเป็นซอฟคุกก้ีมากกว่าการทดแทนในร้อยละ 100       
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถติ (p<0.05) 
ค าส าคญั: คุกก้ีน่ิม, กระบก, การพฒันาผลิตภณัฑ ์
 

Abstract 
The objectives of this research were to analyze the 

fundamental recipe for almond butter cookies and to study the amount of 
roasted Irvingia malayana (wild almond) seeds used to substitute almond 
quantity inalmond butter cookies products. Three distinct fundamental 
formulations for almond butter cookies were investigated. The sensory 
quality of 30 customers was rated using a 9-point Hedonic Scale in terms 
of color, smell, and taste, texture and overall preference. The findings 

show the sensory assessment that the testers granted the highest 
acceptance of Almond Butter Cookie Formula 1 with statistical 
significance (p<0.05) because the product had a more chewy, soft, and 
rich moist texture than other formulas which is a favorable characteristic 
of soft cookies. When the basic formula was used to determine the 
quantity of Irvingia malayana (wild almond) seeds used to replace the 
almonds in almond butter cookie goods at 25 percent, 50 percent, 75 
percent, and 100 percent, it was discovered that the various amounts of 
Irvingia malayana (wild almond) seeds were replaced. There are little 
sensory differences. However, when used all 100 percent, the cookies had 
an excessively crumbly quality because Irvingia malayana (wild almond) 
seeds have a large amount of fat. When cookies are cooked, their rate of 
growth were increased. When the cookies were allowed to cool, they had 
a fragile quality. As a consequence, 75 percent replacement of Irvingia 
malayana (wild almond) seeds kept its soft cookie qualities 
statistically(p<0.05) more than 100 percent. 
Keywods: soft cookies, wild almond, Product development 

บทน า 
เบเกอร่ีถือเป็นผลิตภณัฑข์องชาติตะวนัตก ไดเ้ขา้มามีบทบาทใน 

ประเทศไทย และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย คุกก้ี ถือว่าเป็นหน่ึงใน
ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีคนส่วนใหญ่รู้จกักนัดี ง่ายต่อการรับประทานไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลา ในปัจจุบนัจะพบได้ว่ามีการพฒันาคุกก้ีให้มีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน เช่น คุกก้ีเสริมใยอาหารจากอลัเบโดของส้มโอ (นราธิป ปุณ
เกษม, 2557) เป็นตน้ กระบก นบัวา่เป็นไมพ้ื้นเมือง มกัจะพบมากในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กระบกจะมีผลคลา้ยมะม่วงแต่มี
ขนาดเล็กกว่า เน้ือส่วนในจะเป็นเมล็ดสีขาว น าเมล็ดท่ีอยู่ขา้งในมาคัว่      
มีรสมนั กรอบ อร่อย กระบกมีราคาท่ีถูกและมีรสชาติอร่อย จนหลายคร้ัง
มกัจะมีคนพดูถึงกนัมากจนเปรียบเทียบให้กระบก คือ “อลัมอนดอี์สาน” 
       จากความส าคญัของเมล็ดกระบกท่ีกล่าวมา ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์คุกก้ีท่ีท  าจากเมล็ดกระบก ซ่ึงเป็นผลผลิตในท้องถ่ิน     
หาง่าย และมีประโยชน์ ไม่มีโทษ หรือผลเสียต่อร่างกาย นอกจากจะเป็น
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การช่วยเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภณัฑคุ์กก้ีแลว้ ยงัช่วยลดราคาของตน้ทุนคุกก้ีท่ี
ใช้อลัมอนด์  อีกทั้งเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กบัผูบ้ริโภค นับว่าเป็นการ
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจชุมชนท่ีดีอีกทางหน่ึง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยอลัมอนด ์
2. เพื่อศึกษาปริมาณของเมล็ดกระบกอบท่ีใชท้ดแทน 

ปริมาณอลัมอนดใ์นผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยอลัมอนด ์
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 1.ศึกษาสูตรพืน้ฐานคุกกีเ้นยอัลมอนด ์
 ศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยอลัมอนดจ์  านวน 3 สูตร จากนั้นท า
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 
และความชอบโดยรวม โดยการใช้ผูท้ดสอบชิมเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
อาหารและบริการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีจ านวน 
30 คน ดว้ยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9 Point Hedonic 
Scale) วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ Randomized 
Complete Block Design (RCBD)  น าค่ า เฉ ล่ีย ท่ีได้มาวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนสองทาง (Two – Way ANOVA)  และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan´s New Multiple Range Test (DMRT) 
โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั ร้อยละ 95 เพ่ือคดัเลือกสูตรท่ีดี
ท่ีสุดไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 
 2.การศึกษาปริมาณของเมล็ดกระบกอบที่ใช้ทดแทนอลัมอนด์
ในผลติภณัฑ์คุกกีเ้นยอลัมอนด์ 
 น าสูตรพ้ืนฐานท่ีไดจ้าก (ขอ้1.) ศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของ
เมล็ดกระบกเพ่ือทดแทนปริมาณอัลมอนด์ในสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนย          
อลัมอนด ์4 ระดบั คือ ร้อยละ 25, 50 , 75 และ 100 จากนั้นท าการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบ
โดยรวม โดยการใช้ผูท้ดสอบชิมจ านวน 30 คน ด้วยวิธีการชิมแบบให้
คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9 Point Hedonic Scale) วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
น าค่าเฉล่ียท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two – Way 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan´s 
New Multiple Range Test (DMRT) โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี
ระดบั ร้อยละ 95 
 
 
 
 

ผลการวจิยั 
 1.ผลการศึกษาสูตรพืน้ฐานคุกกีเ้นยอลัมอนด์ 

การศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยอลัมอนดจ์  านวน 3 สูตร ซ่ึงใน
แต่ละสูตรจะมีวัตถุดิบท่ีมีความแตกต่างกันออกไป จากนั้ นท าการ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวม โดยการใช้ผูท้ดสอบชิมเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาอาหาร
และบริการ คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีจ านวน 120 คน 
ใช้วิธีการสุ่มผูท้ดสอบชิมแบบไม่เจาะจงผูบ้ริโภคจ านวน 30 คน ด้วย
วิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9 Point Hedonic Scale) วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) น าค่าเฉล่ียท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 
(Two – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี 
Duncan´s New Multiple Range Test (DMRT) โดยก าหนดระดับความ
เช่ือมัน่ท่ีระดบั ร้อยละ 95 สูตรของคุกก้ีเนยอลัมอนด์ท่ีไดรั้บการยอมรับ
มากท่ีสุด คือ คุกก้ีเนยอลัมอนดสู์ตรท่ี 1 ผลการทดลองดงัแสดงในตาราง
ท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผสัสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนย         
อลัมอนด ์
 

คุณลกัษณะ 
คะแนนความชอบ 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
สี 7.49 ± 0.38a 6.42 ± 1.03b 6.30 ± 1.42b 

กล่ิน 7.52 ± 0.43a 6.36 ± 1.12b 6.38 ± 0.99b 

รสชาติ 7.30 ± 0.54a 6.56 ± 1.18b 6.26 ± 1.19b 

เน้ือสมัผสั 7.63 ± 0.60a 6.04 ± 0.83b 5.20 ± 1.50c 

ความชอบโดยรวม 7.44 ± 0.60a 6.20 ± 1.14b 6.06 ± 0.77b 

หมายเหตุ: คะแนนค่าเฉล่ีย ()ตวัอกัษร (a,b,c…) ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน
แสดงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 

   
 

รูปท่ี 1 สูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยอลัมอนดท์ั้ง 3 สูตร 
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2.ผลการศึกษาปริมาณของเมล็ดกระบกอบที่ใช้ทดแทน         
อลัมอนด์ในผลติภณัฑ์คุกกีเ้นยอลัมอนด์ 
 น าสูตรพ้ืนฐานท่ีไดจ้าก (ขอ้1.) ศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของ
เมล็ดกระบกเพ่ือทดแทนปริมาณอลัมอนด์ในสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยอลั
มอนด์ 4 ระดบั คือ ร้อยละ 25, 50 , 75 และ 100 จากนั้นท าการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบ
โดยรวม โดยการใชผู้ท้ดสอบชิมเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาอาหารและบริการ 
จ านวน 30 คน ดว้ยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9 Point 
Hedonic Scale)  ว า งแผนก ารทดลองแบบ สุ่มในบล็ อกสมบู ร ณ์  
Randomized Complete Block Design (RCBD)  น า ค่ า เ ฉ ล่ี ย ท่ี ไ ด้ ม า
วิ เคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two – Way ANOVA)  และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan´s New Multiple 
Range Test (DMRT) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั ร้อยละ 95 
พบว่าปริมาณเมล็ดกระบกอบท่ีใช้ทดแทนอลัมอนด์ในผลิตภณัฑ์คุกก้ี
เนยอลัมอนดท่ี์เหมาะสมท่ีสุด คือ การทดแทนเมล็ดกระบกอบในปริมาณ
ร้อยละ 75 ผลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผสัของการทดแทนปริมาณ
เมล็ดกระบกในอตัราส่วนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 
 

คุณลกัษณะ 

คะแนนความชอบ 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
 75 

ร้อยละ 
100 

สี 7.12 ± 1.03a 7.00 ± 1.19a 7.24 ± 1.06ab 7.11 ± 1.04ab 

กล่ิน 7.16 ± 1.12a 6.72 ± 1.12b 7.18 ± 1.05a 7.21 ± 1.07a 

รสชาติ 7.24 ± 1.05a 7.14 ± 1.09ab 7.49 ± 0.59a 7.28 ± 1.11a 

เน้ือสัมผสั 6.64 ± 1.68a 7.44 ± 0.86a 7.50 ± 0.93a 7.41 ± 1.13a 

ค ว า ม ช อ บ
โดยรวม 

7.08 ± 0.98a 7.42 ± 0.97a 7.29 ± 1.01a 7.17 ± 1.02a 

หมายเหตุ: ตวัอกัษร (a,b…) ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนแสดงความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 
  

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

 

 

 
รูปท่ี 2 คุกก้ีท่ีทดแทนอลัมอนดด์ว้ยเมลด็กระบกอบในปริมาณท่ีต่างกนั 

 

อภิปรายผลการทดลอง 
 1.การศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยอลัมอนด ์
 จากผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัสูตรพ้ืนฐาน
คุกก้ีเนยอลัมอนด์ทั้ง 3 สูตร พบว่าสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยอลัมอนด์ท่ีไดรั้บ
การยอมรับมากท่ีสุด คือ สูตรท่ี 1 เน่ืองจากคุกก้ีอลัมอนด์สูตรท่ี 1 มีเน้ือ
สัมผสัและกล่ินท่ีดีกว่าสูตรอ่ืน ในด้านเน้ือสัมผสัพบว่าคุกก้ีสูตรท่ี 1        
มีเน้ือสัมผสัท่ีหนึบกว่าสูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 3 ส่วนรสชาติของคุกก้ีมีความ
เขม้ขน้เน่ืองจากคุกก้ีสูตรท่ี 1 มีระยะเวลาการพกัแป้ง และการแช่แขง็แป้ง
โดท่ีนานกว่าสูตรอ่ืน ท าให้เน้ือสัมผสัมีความแน่น หนึบ มีรสชาติท่ีกลม
กล่อม เป็นผลมาจากระยะเวลาในการพกัแป้ง ซ่ึงแป้งจะดูดซึมเนยเขา้ไป 
ซ่ึงต่างจากสูตรอ่ืนท่ีมีระยะเวลาในการพกัแป้งนอ้ยกวา่สูตรท่ี 1 ส่วนผสม
จึงอาจจะยงัไม่ซึมเขา้เน้ือแป้งโดมากพอ ตวัแป้งและลกัษณะภายนอกของ
คุกก้ีท่ีแช่แข็งเวลาอบจะไม่ขยายตัวมากเกินไป เน่ืองจากตัวแป้งมี
ความเฟิร์มมากพอ (mamoobake, 2019) ท  าให้เม่ือรับประทานคุกก้ีเขา้ไป
มีความหอม หวาน มนั ของเนย และน ้ าตาลทรายแดง ในด้านกล่ินของ
คุกก้ีพบว่าสูตรท่ี 1 ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด เน่ืองจากมีกล่ินหอม
ของอัลมอนด์ท่ีชัดเจนกว่าสูตรอ่ืน อาจเป็นเพราะว่าสูตรท่ี 1 ไม่มี
ส่วนผสมของนมผง ซ่ึงกล่ินของนมผงอาจไปกลบกล่ินและรสชาติท่ีดี
ของอลัมอนด์ ท  าให้ได้กล่ินรสของอลัมอนด์ท่ีไม่ชัดเจน อีกทั้งยงัคง
คุณสมบติัของการเป็นซอฟคุกก้ีท่ีดี คือ เน้ือสัมผสัมีความนุ่มเหนียว และ
ชุ่มน ้ าในตัว (smethailandclub, 2016) จึงท าให้คุกก้ีอัลมอนด์สูตรท่ี 1 
ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด 
 2.การศึกษาปริมาณของเมล็ดกระบกอบท่ีใชท้ดแทนอลัมอนด์
ในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยอลัมอนด ์
 ผลการศึกษาการทดแทนอัลมอนด์ด้วยเมล็ดกระบกอบท่ี
คดัเลือกจากสูตรพ้ืนฐานท่ีได้รับการยอมรับ โดยมีการทดแทนเมล็ด
กระบกอบในอตัราส่วนร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ซ่ึงในแต่ละสูตรจะมี
เมล็ดกระบกอบท่ีแตกต่างกนัออกไป พบวา่สามารถทดแทนปริมาณเมล็ด
กระบกในคุกก้ีเนยอลัมอนดไ์ดถึ้งปริมาณร้อยละ 100 แต่ในดา้นลกัษณะ
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ปรากฏสามารถทดแทนเมล็ดกระบกท่ียงัคงคุณสมบติัของซอฟคุกก้ีท่ีดี
ไดเ้พียงร้อยละ 75 เน่ืองจากผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับในดา้นเน้ือสัมผสั
สูงกวา่ร้อยละอ่ืน ๆ เม่ือน าไปทดสอบทางประสาทสมัผสัในดา้นลกัษณะ
ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เ น้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีความ
แตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย แต่เม่ือมีการทดแทนเมล็ดกระบกในร้อยละ 100 
ดว้ยเมล็ดกระบกมีปริมาณไขมนัค่อนขา้งสูง จึงท าให้คุกก้ีเม่ืออบออกมา
มีความมนั และเม่ือรับประทานเขา้ไปท าให้รู้สึกเล่ียน อีกทั้งยงัท  าให้เน้ือ
คุกก้ีมีลกัษณะท่ีร่วนเกินไปจนไม่สามารถยึดเกาะกนัเป็นรูปทรงท่ีดีได้ 
ซ่ึงโดยปกติแล้วไขมนัถือเป็นองค์ประกอบท่ีมากท่ีสุดในเมล็ดกระบก 
และเม่ือถูกน ามาใช้ในปริมาณมากท าให้มีกล่ินหืนตามมา (พจนีย ์บุญนา 
และคณะ, 2556) รสชาติของคุกก้ีท่ีไดจึ้งมีความมนัมากกว่าร้อยละอ่ืน ๆ 
ส่วนการทดแทนเมล็ดกระบกร้อยละ 25 และ 50 ผูท้ดสอบชิมให้การ
ยอมรับท่ีลดลงอาจเป็นเพราะยงัขาดความหอมและความเป็นเอกลกัษณ์
ของเมล็ดกระบก เพราะฉะนั้นการใช้เมล็ดกระบกทดแทนอลัมอนด์ใน
คุกก้ีเนยอลัมอนดส์ามารถทดแทนไดถึ้งปริมาณร้อยละ 75 
 

สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของคุกก้ีเนยอลัมอนด์ทั้ง 3 สูตร 
สูตรท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด คือ สูตรท่ี 1 เพราะมีสี กล่ิน และรสชาติ
ของกระบกท่ีชัดเจน รวมถึงมีเน้ือสัมผัสท่ีตรงตามลักษณะท่ีดีของ         
ซอฟคุกก้ีจึงไดรั้บคะแนนการยอมรับจากผูท้ดสอบชิมมากท่ีสุด และเม่ือ
น าปริมาณเมล็ดกระบกอบมาทดแทนปริมาณอลัมอนดใ์นผลิตภณัฑคุ์กก้ี
เนยอลัมอนด ์พบว่าผูบ้ริโภคให้การยอมรับผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยอลัมอนด์ท่ี
ทดแทนเมล็ดกระบกร้อยละ 75 มากท่ีสุด เน่ืองจากพบว่าการทดแทน
ปริมาณเมล็ดกระบกในอัตราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีผลท าให้ปริมาณของ
ไขมนัจากเมล็ดกระบกเพ่ิมข้ึน(พจนีย ์บุญนาและคณะ, 2557) ซ่ึงโดยปกติ
แล้วไขมนัเป็นองค์ประกอบท่ีมากท่ีสุดในเมล็ดกระบก และการใช้ใน
ปริมาณมากท าให้มีกล่ินหืน เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ปริมาณ
ของเมล็ดกระบกท่ีเพ่ิมข้ึนจึงส่งผลให้เกิดความเสียสมดุลระหว่างไขมนั 
และส่วนท่ีเป็นของแห้งมีผลให้เวลาอบคุกก้ีออกมาเน้ือสัมผสัของคุกก้ีมี
ความร่วนมากเกินไป ซ่ึงโดยปกติแล้วซอฟคุกก้ีท่ีดีจะต้องมีความนุ่ม 
หนึบ ชุ่ม และฉ ่าพอประมาณ     ไม่แข็ง และร่วนจนเกินไป จึงท าให้การ
ทดแทนเมล็ดกระบกอบในปริมาณร้อยละ 75 ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด 
เพราะยงัคงคุณลกัษณะท่ีดีของซอฟคุกก้ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาคุณสมบติัของไขมนักระบก และควรศึกษาอายกุาร
เก็บรักษา เน่ืองจากในผลิตภณัฑ์มีปริมาณไขมนัถ้าเก็บไวเ้ป็นเวลานาน
อาจท าให้เกิดการเหมน็หืน 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสาขาวิชาอาหารและบริการ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีท่ีเอ้ืออ านวยในการใช้ห้องปฏิบติัการในการ
ทดลองและคน้ควา้งานวิจยั 
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กระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือ
แมก้ระทัง่อุตสาหกรรมขนาดเล็กระดบัชุมชน การประเมินวฏัจกัรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีถูก
น ามาใช้ในการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม โดยได้ศึกษาการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตถั่วลิสงคั่วทรายของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรแปรรูปถั่วลิสงบ้านหนองฆ้อง ต  าบลขอนยูง อ  าเภอกุดจับ 
จงัหวดัอุดรธานี ท่ีมีกระบวนการผลิตถั่วลิสงคัว่ทรายประกอบด้วย 5 
กระบวนการหลัก ได้แก่ การล้างถั่วลิสงดิบ การตากถั่วลิสงให้แห้ง       
การคดัขนาดถัว่ลิสง การคัว่ถัว่ลิสงดว้ยทรายร้อน และบรรจุภณัฑ ์พบว่า
การผลิตถั่วลิสงคัว่ทรายมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมทุก
กระบวนการมีค่าเท่ากบั 86.13 gCO2-eq ต่อบรรจุภณัฑ ์1 ถุง (120 กรัม) ซ่ึง
กระบวนการล้างถั่วลิสงดิบ มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาก
ท่ีสุด เท่ ากับ  64.00 gCO2-eq ต่อ ถุ ง  ( ร้อยละ  74.31) รองลงมาได้แ ก่  
กระบวนการคดัขนาดถั่วลิสง มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ากับ 19.00 gCO2-eq ต่อถุง (ร้อยละ 22.06) โดยแนวทางการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดจ์ากกระบวนการผลิตสามารถใชห้ลกัการ
ของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ซ่ึ งจะลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยของเสีย ลดการสูญเสียพลังงาน ลดการใช้
ทรัพยากรเกินความจ าเป็น และเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑด์า้นความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเพ่ิมโอกาสช่องทางการตลาด 
ค าส าคัญ: การประเมินวฏัจกัรชีวิต , ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงคั่วทราย, กลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกรแปรรูปถัว่ลิสงบา้นหนองฆอ้ง 

 
Abstract 

The main cause of global warming is caused by greenhouse gas 
emissions from various activities at the large industrial or even the small 
industrial community. Life Cycle Assessment (LCA) is used in 

environmental impact assessment, it was studied to assess the life cycle 
of sand roasted peanuts production by Ban Nong Khong peanut 
processing housewives’ group, Khon Yung Subdistrict, Kut Chab 
District, Udon Thani Province.  Which the main production process has 
5 processes such as washing raw peanut, drying peanut, peanut sizing, 
roasting peanut with hot sand and packaging. It was found that the total 
carbon dioxide emission of all processes was 86.13 gCO2-eq per bag               
(120 g), the washing raw peanuts process has the highest carbon dioxide 
emission was 64.00 gCO2-eq   per bag (74.31 %) and followed by a peanut 
sizing has carbon dioxide emissions was 19.00 gCO2-eq per bag (22.06 %). 
The approach to reducing carbon dioxide emissions from the production 
process can use the Clean Technology, which reduce the impact on the 
environment, reduce waste emissions, reduce energy loss, reduce 
resource usage and increases the value of products in terms of 
environmentally friendly and also for market opportunities. 
Keywords: life cycle assessment, sand roasted peanuts product, Ban   

Nong Khong peanut processing housewives’ group 

 
บทน า 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั้ นมีสาเหตุจาก
สภาวะเรือนกระจก ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์
และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ หลายหน่วยงานเร่ิมให้ความสนใจต่อการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Green House Gas) รวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึนจากผลิตภณัฑแ์ละบริการของตนเองมากข้ึน การให้ความส าคญัต่อ
การด าเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด
เล็ก รวมไปถึงในระดบัชุมชน จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการประเมิน
และพฒันาการด าเนินงานให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
การประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 
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เป็นกระบวนการหน่ึงในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
ผลิตภณัฑท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดช่วงชีวิตของผลิตภณัฑ ์ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยกลุ่มชาวบ้านใน
ชุมชนท่ีรวมตัวกันโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน และ
รวมถึงผูผ้ลิตรายเดียวและผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ย ซ่ึงจะ
เห็นว่าในแต่ละจงัหวดัจะมีผลิตภณัฑ์ชุมชนอยู่จ  านวนมาก การด าเนิน
กิจกรรมทั้งหลายเหล่าน้ีต่างมีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ิน 
การประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนในชุมชนจึงเป็นประเด็นท่ี
มีความส าคัญต่อการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิตเป็นวิธีการ
ระบุปริมาณพลงังานและวตัถุดิบท่ีใช้ในกิจกรรม รวมถึงของเสียท่ีปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือท่ีจะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด เช่น การศึกษาของสุภิญญา และปุณณมี 
[1] ได้ท  าการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์เมล่อนลอยแก้วในจงัหวดั
จนัทบุรี เป็นการประเมินผลิตภณัฑ์เมล่อนลอยแก้ว 1 ถุง น ้ าหนักสุทธิ 
2,000 กรัม มีการใช้น ้ า 688.86 ลิตร ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงวิธีการ
จดัการใช้น ้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีเจนจิรา และคณะ [2] ได้ท  า
การประเมินวฏัจกัรชีวิตของไส้กรอกปลารมควนัในจงัหวดักาฬสินธ์ุ มี
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตเท่ากบั 0.57 kg 
CO2-eq/250 g ผลิตภณัฑ ์สุชาดา และเมธินี [3] ไดป้ระเมินวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเต๋ียวสดในเขตอ าเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ก๋ ว ย เ ต๋ี ย ว เ ส้ น ใ ห ญ่ แ ล ะ ก๋ ว ย เ ต๋ี ย ว เ ส้ น เ ล็ ก มี ก า ร ปล ดป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 0.650 และ 0.709 kg CO2-eq/ 1 กิโลกรัม
ก๋วยเต๋ียว ตามล าดบั รวมถึง ชูลีรัตน์ และคณะ [4] ท าการประเมินวฏัจกัร
ชีวิตของโรงไฟฟ้าชุมชนแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก พบว่าการผลิตไฟฟ้า 1 
กิโลวตัต์-ชัว่โมง มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั 9.9 x  10-4 Pt โดยขั้นตอน
การผลิตแท่งเช้ือเพลิงมีค่าผลกระทบร้อยละ 57.70 ผลการศึกษาเหล่าน้ีได้
แสดงการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตผลิตภณัฑชุ์มชนนั้น ๆ  การประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑจึ์งเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภณัฑท่ี์มี
ต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงหาวิธีการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์ห้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

ผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงคัว่ทราย เป็นผลิตภณัฑชุ์มชนของอ าเภอกุดจบั 
และเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงผลิตภณัฑห์น่ึงในจงัหวดัอุดรธานี ท่ีน าถัว่
ลิสงดิบมาแปรรูปเป็นสินคา้จ าหน่ายให้กบัประชาชนและนักท่องเท่ียว 
โดยเกษตรกรบ้านหนองฆ้อง หมู่ ท่ี 4 ต  าบลขอนยูง ได้รวมกลุ่มท า
ผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงคัว่ทราย เร่ิมตน้ปี 2542 ในช่ือ "กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
แปรรูปถัว่ลิสงบา้นหนองฆอ้ง" พฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตต้รา "ฆอ้งทอง" มี

การรักษามาตรฐานอย่างต่อเน่ืองจนได้รับคดัสรรเป็น หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑไ์ทย (OTOP)ไดร้ะดบั 4 ดาว จากกรมการพฒันาชุมชน [5] ซ่ึง
กระบวนการผลิตแต่ละกิจกรรมและขั้นตอนไดมี้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ในกระบวนการ ดังนั้นการศึกษาวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ถัว่ลิสงคัว่
ทรายคร้ังน้ีจึงได้ท  าการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านการ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หรือ คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon 
Footprint)  เ พ่ือวิ เคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ี เ กิด ข้ึนจาก
กระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ในคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นฐานขอ้มูลให้ผูผ้ลิตทราบถึงสถานะทาง
ส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ เพ่ือสามารถช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ ท่ีมาจาก
กระบวนการผลิต และลดการใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น ซ่ึงจะท าให้
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และยงัช่วยเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมผลิตภณัฑใ์ห้
มีคุณค่าทางส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 
 

วธีิการด าเนินการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมจากการ

สอบถามขอ้มูล และวดัค่าท่ีเก็บขอ้มูลจริงจากสถานท่ี โดยท าการสังเกต 
ตรวจวดั และสอบถามจากตวัแทนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปถัว่ลิสง 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ส าหรับการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) โดยใช้การอ้างอิงจาก
ฐานขอ้มูลขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก และฐานข้อมูล
งานวิจยัจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  

การประเมินวฏัจักรชีวติ  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมตลอดวฎัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงคัว่
ทราย กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปถัว่ลิสงบา้นหนองฆอ้ง ต  าบลขอนยงู 
อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี  

ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุ ติยภู มิจาก
กระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย โดยใช้หลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ของผลิตภณัฑ ์(LCA) หรือกระบวนการตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 
-14043 ส าหรับการศึกษาการประเมินวัฏจัก รชี วิตสามารถแบ่ง
กระบวนการออกเป็น 4 ขั้นตอน [6]  ดงัน้ี 

1. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and Scope 
Definition)  

งานวิจัยน้ีได้ก  าหนดกลุ่มผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเลือก
พิจารณา ไดแ้ก่ คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ส าหรับขอบเขตของกระบวนการผลิต
ถัว่ลิสงคัว่ทราย 
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2. การจดัท าบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม (Inventory Analysis)  
จดัท าบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากร การใชพ้ลงังาน 

และของเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทรายโดย
การจัดท าบัญชีรายการส่ิงแวดล้อม ได้แก่ รายการสารขาเข้า (Input) 
หมายถึง  วตัถุดิบ ทรัพยากร และพลังงาน และสารขาออก  (Output) 
หมายถึง ผลิตภณัฑ ์ของเสีย และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

3. การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)  
น าข้อมูลบัญชีรายการส่ิงแวดล้อมมาวิเคราะห์คาร์บอนฟุต 

พร้ินท์จากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยของข้อมูลการใช้ทรัพยากร การใช้
พลงังาน และการปล่อยของเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการผลิตถัว่ลิสง
คั่วทราย โดยประเมินค่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้งานต่อหน่วยผลผลิต ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Emission Factor: EF) ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่
ทราย จากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) [7] ดั ง
ตารางท่ี 1 

 
 

ตารางที่ 1 ค่า Emission Factor ของวตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตถัว่
ลิสงคัว่ทราย  
ล าดับ
ที ่

รายการ Emission Factor  
(kgCO2-eq/หน่วย) 

แหล่งอ้างอิง หมายเหตุ 

1 ถัง่ลิสง (kg) 0.7686 Thai National 
LCI Database, 
TIIS-MTEC-
NSTDA (with 
TGO 
electricity 
2016-2018) 

- 

2 น ้ าประปา 
(m3) 

0.2843 การประปาส่วน
ภูมิภาค 

3 ก๊าซหุงตม้ 
(kg) 

0.4267  ไดจ้าก
กระบวนการ
กลัน่น ้ ามนัดิบ 

4 ไฟฟ้า 
(kWh) 

0.5986 - 

5 เปลือกถัว่/
ถัว่เน่าเสีย 
และทราย
เส่ือมสภาพ 
(kg) 

0.7933 ใชร่้วมกบัการฝัง
กลบขยะมูลฝอย
ชุมชนแบบถูก
หลกัสุขาภิบาล 

6 ทรายหยาบ 
(kg) 

0.0037 Ecoinvent 2.2, 
IPCC 
2007GWP 
100a 

- 

7 ถุงพลาสติก
PE (kg) 

1.5200 LDPE Sheet 
จาก JEMAI 
Pro ดว้ยไฟฟ้า
ของประเทศ
ไทย 

อา้งโดย [2] 

8 น ้ าท้ิง (m3) 0.625 องคก์าร
บริหารจดัการ
ก๊าซเรือน
กระจก 
(องคก์ร
มหาชน) 

 

4. การแปลผล (Interpretation) 
เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์และสรุปผลจากการประเมินผล

กระทบด้านส่ิงแวดล้อมว่าขั้นตอนใดมีปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินต์มาก
ท่ีสุด เ พ่ือให้ทราบถึงกระบวนการท่ีส่งผลให้ เ กิดผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด และน าไปสู่แนวทางและวิธีการปรับปรุง
กระบวนการในการแกไ้ขหรือปรับปรุงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

การค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์  
การค านวณใช้หลกัการตามสมการ (คณะกรรมการเทคนิคดา้น

คาร์บอนฟตุปรินทข์องผลิตภณัฑ)์ [8] ดงัน้ี  
 
 

 

ถัว่ลิสงดิบ 

ลา้งถัว่ลิสง 

ตากแดดให้แห้ง 

คดัขนาดถัว่ลิสง 

คัว่ถัว่ลิสง

ด้วยทราย

บรรจุภณัฑ ์

สารขาเข้า สารขาออก 

ทรายเส่ือมสภาพ, 

น ้าท้ิงลา้งทราย 

 

ก๊าซหุงตม้,  

ไฟฟ้า, ทราย                                                                        

แสงแดด 

น ้าประปา, 
ไฟฟ้า 

น ้าทิ้งลา้งถัว่, 
เศษถัว่ลิสง 

ถุงบรรจุภณัฑ,์ 
ไฟฟ้า 

บรรจุภณัฑเ์สียหาย 

รูปที่ 1 บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต
ถัว่ลิสงคัว่ทราย 

 

เปลือกถัว่, 
ถัว่เน่าเสีย 
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Carbon Footprint = Activity x Emission Factor  
โดย 

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2-eq) 
Activity คือ ปริมาณการใช้วตัถุดิบ เช้ือเพลิง พลังงาน วสัดุ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจกรรม 
Emission Factor คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตามชนิดวตัถุดิบ พลงังาน หรือเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นกิจกรรม (kgCO2/unit) 
 

ผลการศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระบวนการ
ผลติถั่วลสิงคัว่ทราย 

การประ เ มินการปลดปล่อยคา ร์บอนไดออกไซด์จ าก
กระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย เป็นการประเมินผลกระทบจากขอ้มูล
บญัชีรายการสารขาเขา้ และสารขาออกของผลิตภณัฑ์ จากขั้นตอนการ
วิเคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่นรูปของตวัช้ีวดัผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้ม โดยประเมินค่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้งานต่อหน่วยผลผลิต ในการค านวณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของการผลิตถั่วลิสงคัว่ทรายจะใช้ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีได้จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (TGO) 
และสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ โดยค่า Emission Factor มาจากฐานขอ้มูล
บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย (Thai National LCI Database) 
และต่างประเทศ พบวา่กระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย มีการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด ์ดงัตารางท่ี 2  

 
ตารางที่ 2 รายการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการผลิต
ถัว่ลิสงคัว่ทราย 
ล าดบั
ท่ี 

กระบวนการ การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์                           
(gCO2-eq/หน่วย) 

วตัถุดิบ ทรัพยากร พลงังาน ของสีย 
1 ลา้งถัว่ลิสงดิบ ถัว่ลิสง น ้ าประปา ไฟฟ้า น ้ าท้ิง 
2 ตากแดดให้แห้ง - - - - 
3 คดัขนาดถัว่ลิสง - - - เปลือกถัว่/

ถัว่เน่าเสีย 
4 คัว่ถัว่ลิสงดว้ย

ทรายร้อน 
ทราย
หยาบ 

น ้ าประปา ไฟฟ้า ทราย
เส่ือม 
สภาพ 

ก๊าซหุง
ตม้ 

น ้ าท้ิงจาก
การลา้ง
ทราย 

5 บรรจุภณัฑ ์ ถุงบรรจุ
ภณัฑ ์

- ไฟฟ้า ถุงบรรจุ
ภณัฑ์
ช ารุด/
เสียหาย 

ผลจาการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของ
กระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทรายของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปถั่ว
ลิสงบา้นหนองฆอ้ง ซ่ึงมีกระบวนการผลิต ประกอบด้วย กระบวนการ
ล้างถัว่ลิสงดิบ กระบวนการตากแดดให้แห้ง กระบวนการคดัขนาดถั่ว
ลิสง กระบวนการคัว่ถัว่ลิสงดว้ยทรายร้อน และกระบวนการบรรจุภณัฑ ์
มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดใ์นแต่ละกระบวนการ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภณัฑ์ถัว่ลิสง
คัว่ทราย ต่อบรรจุภณัฑ ์1 ถุง (120 กรัม) 
กระบวน
การ 

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์ gCO2-eq 

/1 ถุง 
ร้อย
ละ วตัถุดิบ ทรัพยากร พลงังาน ของเสีย 

ลา้งถัว่
ลิสงดิบ 

63.00 0.60 0.30 0.10 64.00 74.31 

ตากแดด
ให้แห้ง 

- - - - - - 

คดัขนาด
ถัว่ลิสง 

- - - 19.00 19.00 22.06 

คัว่ถัว่
ลิสงดว้ย
ทราย
ร้อน 

0.0029 
 

0.0195 
 

0.60 0.60 

1.43 1.66 0.20 
 

0.0043 
 

บรรจุ
ภณัฑ ์

0.20 - 1.50 0.0026 1.70 1.97 

รวม 63.20 0.62 2.60 19.71 86.13 100 

 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ล้ า ง ถั่ ว ลิ ส ง ดิ บ  มี ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2-eq) ทั้งหมดเท่ากบั 64.00 gCO2-eq /ถุง พบวา่การ
ปลดปล่อย CO2-eq  อยูใ่นส่วนของวตัถุดิบถัว่ลิสงคิดเป็น 63.00 gCO2-eq /ถุง 
การใช้ทรัพยากรน ้ าประปาปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.60 gCO2-eq /ถุง   
การใช้พลงังานในรูปแบบไฟฟ้าเพ่ือขบัเคล่ือนมอเตอร์ปลดปล่อย CO2-e 

คิดเป็น 0.30 gCO2-eq /ถุง และของเสียท่ีเกิดข้ึนมีการปลดปล่อย CO2-eq คิด
เป็น 0.10 gCO2-eq /ถุง ซ่ึงกระบวนการล้างถั่วลิสงดิบ มีการปลดปล่อย 
CO2-eq  คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของกระบวนการผลิตถั่วลิสงคัว่ทราย ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วตัถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรมักจะมีการใช้น ้ าใน
กระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑเ์มล่อนลอยแกว้
ท่ีมีการใช้น ้ าในปริมาณ 688.86 ลิตรต่อผลิตภัณฑ์ 2,000 กรัม [1] ใน
ขั้นตอนน้ีการใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงการใช้น ้ าให้มี
ความเหมาะสมกบัปริมาณวตัถุดิบ และมีการบ าบดัน ้ าเพ่ือน ากลบัมาใช้
ใหม่ จะสามารถลดปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน และลดการปลดปล่อย CO2-eq 

ลงได ้
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กระบวนการตากแห้ง เป็นกระบวนการท่ีน าถัว่ลิสงดิบท่ีลา้งแลว้
มาตากให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย ์ในกระบวนการน้ีจึงไม่
พบการปลดปล่อย CO2-eq  

กระบวนการคัดขนาดถั่วลิสง เป็นการคัดแยกขนาดถั่วลิสง
ทั้งหมดออกเป็น 3 ขนาด ถัว่ลิสงท่ีไม่ไดข้นาดตามตอ้งการ และถัว่ลิสงท่ี
เน่าเสียจะถูกคดัทิ้งไปในกระบวนการน้ี ในขั้นตอนน้ีมีการปลดปล่อย 
CO2-eq คิดเป็น 19.00 gCO2-eq /ถุง คิดเป็นร้อยละ 22.06 ของกระบวนการ
ผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย  

กระบวนการคัว่ถัว่ลิสงด้วยทรายร้อน การใช้ทรายหยาบมีการ
ปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.0029 gCO2-eq /ถุง การใช้ทรัพยากรน ้ าประปา
ปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.0195 gCO2-eq /ถุง ในส่วนของการใชพ้ลงังาน
มีการใช้ไฟฟ้าปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.60 gCO2-eq /ถุง การใช้แก๊สหุง
ตม้เพ่ือให้ความร้อนกบัทรายหยาบปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.20 gCO2-eq 

/ถุง และของเสียท่ีเป็นทรายเส่ือมสภาพปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.60 
gCO2-eq /ถุง น ้ าทิ้งจากกระบวนการล้างทรายมีการปลดปล่อย CO2-eq คิด
เป็น 0.0043 gCO2-eq /ถุง  รวมการปลดปล่อย CO2-eq ในกระบวนการคัว่ถัว่
ลิสงดว้ยทรายร้อนมีค่า เท่ากบั 1.43 gCO2-eq /ถุง คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของ
กระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย  

กระบวนการบรรจุภณัฑ์ วตัถุดิบประเภทถุงบรรจุภณัฑ์มีการ
ปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.20 gCO2-eq /ถุง การใช้พลังงานในรูปแบบ
ไฟฟ้าปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 1.50 gCO2-eq /ถุง ของเสียท่ีเป็นบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหายปลดปล่อย CO2-eq คิดเป็น 0.0026 gCO2-eq /ถุง รวม
การปลดปล่อย CO2-eq ในกระบวนการบรรจุภณัฑเ์ท่ากบั 1.70 gCO2-eq /ถุง 
คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของกระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทราย 

เม่ือพิจารณาการปลดปล่อย CO2-eq ท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณการใช้
วตัถุดิบ เช้ือเพลิง และพลงังาน ท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม พบว่า วตัถุดิบมี
การปลดปล่อย CO2-eq เท่ากบั 63.20 gCO2-eq /ถุง ของเสียมีการปลดปล่อย 
CO2-eq เท่ากบั 19.71 gCO2-eq /ถุง การใช้พลงังานจากไฟฟ้าและแก๊สหุงตม้
มีการปลดปล่อย  CO2-eq เท่ากับ  2.60 gCO2-eq /ถุง  การใช้ทรัพยากร
น ้ าประปามีการปลดปล่อย  CO2-eq เท่ากับ 0.62 gCO2-eq /ถุง  รวมการ
ปลดปล่อย CO2-eq จากการผลิตถั่วลิสงคั่วทรายทั้ งหมดเท่ากับ  86.13 
gCO2-eq /ถุง 

 
สรุปผล 

จากการศึกษา พบว่า กระบวนการท่ีมีการปลดปล่อย CO2-eq มาก
ท่ีสุด คือ กระบวนการล้างถั่วลิสงดิบ มีการปลดปล่อย CO2-eq เท่ากับ 
64.00 gCO2-eq /ถุง คิดเป็นร้อยละ 74.31 รองลงมา คือ กระบวนการคดั
ขนาดถัว่ลิสง มีการปลดปล่อย CO2-eq เท่ากบั 19.00 g CO2-eq /ถุง คิดเป็น
ร้อยละ 22.06 กระบวนการบรรจุภณัฑ์ มีการปลดปล่อย CO2-eq เท่ากับ 
1.70 gCO2-eq /ถุง คิดเป็นร้อยละ 1.97 และกระบวนการคัว่ถั่วลิสงด้วย

ทรายร้อน มีการปลดปล่อย CO2-eq เท่ากบั 1.43  gCO2-eq /ถุง คิดเป็นร้อยละ 
1.66 ในขณะท่ีกระบวนการตากแดดให้แห้งไม่มีการปลดปล่อย CO2-eq 

ตามล าดบั โดยกระบวนการผลิตถัว่ลิสงคัว่ทรายทั้ง 5 กระบวนการ มีการ
ปลดปล่อย CO2-eq รวมทั้งหมดคิดเป็น 86.13 gCO2-eq ต่อบรรจุภณัฑ์ 1 ถุง 
(ปริมาณ 120 กรัม)  จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นว่ากระบวนการผลิตถัว่
ลิสงคัว่ทราย มีการปลดปล่อย CO2-eq จากของเสียท่ีอยูใ่นรูปของถัว่ลิสงท่ี
ถูกคดัทิ้ง ซ่ึงในกระบวนการน้ีหากมีการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบก่อนท่ีจะ
น าเขา้มาในกระบวนการผลิตจะสามารถช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรได ้
ในขณะท่ีถั่วลิสงท่ีไม่ได้ขนาดตามตอ้งการ สามารถหาวิธีการในการ
สร้างผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติม เช่น ถัว่ลิสงบด เป็นตน้ นอกจากน้ีทรัพยากรและ
พลงังานท่ีส าคญัท่ีถูกใชใ้นกระบวนการผลิต คือ น ้ า ไฟฟ้า และพลงังาน
ความร้อน โดยการใช้น ้ าในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัวตัถุดิบ และมีระบบ
การกรองบ าบดัเพ่ือน าน ้ ากลบัมาใช้ใหม่ จะสามารถลดการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไชด์ได้ ในขณะท่ีพลังงานความร้อนสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดยใช้หลกัการอนุรักษพ์ลงังาน เช่น การใชฉ้ากฉนวนกั้น
เพ่ือรักษาอุณหภูมิความร้อนของเตา และการเลือกใช้เตาประหยดั
พลังงาน รวมถึงการใช้หลัก การของเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) ซ่ึงจะท าให้กระบวนการผลิตถั่วลิสงคั่วทรายของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรแปรรูปถัว่ลิสงบา้นหนองฆอ้งมีตน้ทุนการผลิตลดลง 
และสามารถท่ีจะลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการปลดปล่อย CO2-eq ลง
ได ้ 
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แบบจ ำลอง SEIR ของโรค COVID-19 ในประเทศไทย 
A SEIR Model Applied to the Data of COVID-19 Spread in Thailand 

 

ญำณจัฉรำ เจริญศิลป์  อำทิตย์ ใจช่วง 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
atitjc@udru.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาและวิเคราะห์เสถียรภาพ

ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลผูป่้วย จริงในประเทศไทยในกลุ่ม
ของประชากรท่ีติดเ ช้ือและวิเคราะห์ความไวของ ℜ0 ซ่ึงน าไปสู่
มาตรการในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดต่อไป  
ค าส าคญั: โควิด-19, แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์, การวิเคราะห์ความไว 
 

Abstract 
In this paper, a mathematical model and stability for Covid-

19 epidemic is developed and used to control disease. Numerical 
solutions are given on prediction picture of the number of the Covid-19 
to confirm the analytical results. We compared the results with the model 
predictions and real data of infected in Thailand. Sensitivity analysis for 
ℜ0 of the model is performed and discussed to control strategies of the 
disease. 
Keywords: Covid-19, Mathematical model, Sensitivity analysis 
 

1. บทน ำ 
Covid-19  เป็นโรคท่ีระบาดอย่างหนักทัว่โลก ตั้งแต่ปี 2019 

เป็นตน้มา และในประเทศไทยก็มีการระบาดอยา่งหนกัเช่นเดียวกนั ดว้ย
เหตุน้ีเอง ได้มีผูคิ้ดคน้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือจ าลองการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 กันอย่างแพร่หลาย  ซ่ึงจะน าไปสู่การหา
มาตรการในการควบคุมโรค ต่อไป ในปี  2020  Mohamed และ 
Abderrahmane [1] ไดใ้ชแ้บบจ าลอง SIR  (ไม่มีการเกิดใหม่ การตาย หรือ
การยา้ยถ่ิน) เพ่ือคาดการณ์จุดสูงสุดของการแพร่ระบาดและวนัท่ีส้ินสุด
ของโรค Covid-19 ในแอลจีเรีย โดยใช้จ  านวนผูติ้ดเช้ือรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 
25 กุมภาพนัธ์ 2020 ถึง 17 เมษายน 2020 และในปีเดียวกนั Annas และ 
คณะ [2] สร้างแบบจ าลองการแพร่ระบาด SEIR ส าหรับการระบาดของ 
Covid-19 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยท าการวิเคราะห์เสถียรภาพก ากบั
เฉพาะท่ีและเสถียรภาพวงกวา้งเชิงเส้นก ากบั และการท านายพฤติกรรม

ของโรคจากแบบจ าลองท่ีสร้างเปรียบเทียบกับข้อมูลผู ้ป่วยจริงใน
ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมา Hamdy และ คณะ [3] ได้พฒันาแบบจ าลอง 
SEIR ใหม่ ให้เหมาะสมส าหรับผูป่้วยในทุกประเทศ เพ่ือท่ีจะค้นพบ
พลวัตของการแพร่เ ช้ือ SARS-CoV-2 ไปย ังมนุษย์และย ังก าหนด
มาตรการการควบคุมและกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถลดการแพร่ระบาดได้
อ ย่ า ง ม าก  โด ยอาศัยข้อ มู ล ก ารแพ ร่ ระบาดของ  Covid-19 ใน
ซาอุดิอาระเบีย  

ในบทความน้ีไดส้ร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของโรค Covid-19  ในประเทศไทย โดยท าการตรวจสอบ
เสถียรภาพของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์ผลเชิงตวัเลข
เพื่อเปรียบเทียบการแพร่ระบาดของแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลผูป่้วย
จริงในประเทศไทยของกลุ่มประชากรท่ีติดเช้ือและวิเคราะห์ความไวของ 
ℜ0 ซ่ึงน าไปสู่มาตรการในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19  ต่อไป 

 

2. กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 
ในบทความน้ี จะน าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์การแพร่

ระบาดของโรค Covid-19 โดยการสร้างและวิเคราะห์ตามแบบวิธี
มาตรฐานจากการศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ SEIR ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักลุ่มประชากรและลกัษณะการเกิดโรค โดยกลุ่มประชากรท่ีเส่ียงจะ
ติดเช้ือ (S) หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือและกลายเป็น
ประชากรท่ีมีการติดเช้ือระยะแฝงได,้ กลุ่มประชากรท่ีติดเช้ือระยะแฝง 
(E) หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีไดรั้บเช้ือ แต่ยงัไม่แสดงอาการและไม่
สามารถแพร่เช้ือไปสู่ผูอ่ื้นได,้ กลุ่มประชากรท่ีติดเช้ือ (I) หมายถึง กลุ่ม
ประชากรท่ีติดเช้ือและสามารถแพร่เช้ือไปสู่ผูอ่ื้นได ้และ กลุ่มประชากรท่ี
หายจากการติดเช้ือ (R) หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีหายจากการติดเช้ือ 
เน่ืองจากมีภูมิคุม้กนัหรือไดรั้บการรักษา  
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แบบจ าลอง SEIR แสดงดงัรูปท่ี 1 ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 1  แผนภาพของแบบจ าลอง SEIR 

 
เม่ือ 
S(t) หมายถึง ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง  
E(t) หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีติดเช้ือระยะแฝง แต่ยงัไม่แสดงอาการ  
I(t) หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีติดเช้ือแลว้สามารถแพร่เช้ือได ้ 
R(t) หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีหายจากการติดเช้ือ   
𝛽 หมายถึง อตัราการแพร่เช้ือ  
Λ หมายถึง อตัราการยา้ยถ่ิน  
µ หมายถึง อตัราการตายตามธรรมชาติ  
𝜔 หมายถึง อตัราการตายจากโรค  
𝛾 หมายถึง อตัราของกลุ่มประชากร E(t) ยา้ยไปเป็นกลุ่มประชากร I(t)  
𝛼 หมายถึง อตัราการฟ้ืนตวัจากกลุ่มประชากร I(t)  
𝛿 หมายถึง อตัราการยา้ยกลุ่มประชากร จาก R(t) เป็นกลุ่มประชากร S(t) 
 

ก าหนดให ้ S(t)=S, E(t)=E, I(t)=I, R(t)=R สามารถเขียนเป็น
ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงท่ีไม่เชิงเส้นไดด้งัน้ี 
�̇� =  ʌ − 𝛽𝑆𝐼 − 𝜇𝑆 + 𝛿𝑅 

�̇� =  𝛽𝑆𝐼 − (𝛾 + 𝜇)𝐸                                           (2) 

𝐼̇ = 𝛾𝐸 − (𝛼 + 𝜇 + 𝜔)𝐼 

�̇� = 𝛼𝐼 − (𝜇 + 𝛿)𝑅 

 

กำรหำจุดสมดุล  (Equilibrium Point : 𝓔)  
การหาจุดสมดุล ด าเนินการโดยจดัสมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิง

เส้น สมการ (2) ให้มีค่าเท่ากบัศูนย ์ได ้�̇� =�̇�= 𝐼 ̇= �̇� = 0 จากสมการ
ขา้งตน้จะไดค้่า ณ จุดสมดุลไม่มีโรค (ℰ0) และจุดสมดุลมีโรค (ℰ∗)

ดงัน้ี  
จุดสมดุลไม่มีโรค (Disease Free Equilibrium Point : 𝓔𝟎 )  
คือ  ℰ0 = (𝑆0, 𝐸0 , 𝐼0, 𝑅0 ) โดยท่ี 

𝑆0 =
ʌ

𝜇
 

𝐸0 = 0                                                                           (3) 

𝐼0 = 0               

𝑅0 = 0 

จุดสมดุลมีโรค (Disease Endemic Equilibrium Point : 𝓔∗  )  
คือ ℰ∗ = (𝑆∗, 𝐸∗ , 𝐼∗, 𝑅∗ ) โดยท่ี 

𝑆∗ =
𝛼𝛾+𝛼𝜇+𝛾𝜇+𝛾𝜔+𝜇2+𝜇𝜔

𝛾𝛽
                                             (4) 

𝐸∗ =
(𝛼+𝜇+𝜔)(𝜇+𝛿)(ʌ𝛽𝛾−𝛼𝛾𝜇−𝛼𝜇2−𝛾𝜇2−𝛾𝜇𝜔−𝜇3−𝜇2𝜔)

𝛽𝛾(𝛼𝛿𝜇+𝛼𝛾𝜇+𝛼𝜇2+𝛿𝛾𝜇+𝛿𝛾𝜔+𝛿𝜇2+𝛿𝜇𝜔+𝛾𝜇2+𝛾𝜇𝜔+𝜇3+𝜇2𝜔)
  (5) 

𝐼∗ =
(𝜇+𝛿)(ʌ𝛽𝛾−𝛼𝛾𝜇−𝛼𝜇2−𝛾𝜇2−𝛾𝜇𝜔−𝜇3−𝜇2𝜔)

𝛽(𝛼𝛿𝜇+𝛼𝛾𝜇+𝛼𝜇2+𝛿𝛾𝜇+𝛿𝛾𝜔+𝛿𝜇2+𝛿𝜇𝜔+𝛾𝜇2+𝛾𝜇𝜔+𝜇3+𝜇2𝜔)
          

(6) 

𝑅∗ =
𝛼(ʌ𝛽𝛾−𝛼𝛾𝜇−𝛼𝜇2−𝛾𝜇2−𝛾𝜇𝜔−𝜇3−𝜇2𝜔)

𝛽(𝛼𝛿𝜇+𝛼𝛾𝜇+𝛼𝜇2+𝛿𝛾𝜇+𝛿𝛾𝜔+𝛿𝜇2+𝛿𝜇𝜔+𝛾𝜇2+𝛾𝜇𝜔+𝜇3+𝜇2𝜔)
    (7) 

 

พิจารณาค่าระดบัการติดเช้ือโรค (Basic Reproduction 
Number : ℜ0) [4] จากเมทริกซ์ ในรูป �̇� = ℱ(𝑥) − 𝒱(𝑥)  
โดยท่ี 

𝑋 = [

𝑆
𝐸
𝐼
𝑅

] , ℱ(𝑋) = [

0
𝛽𝑆𝐼
0
0

]  และ  𝒱(𝑋) =

[
 
 
 

𝛽𝑆𝐼 + 𝜇𝑆 − 𝛿𝑅 − ʌ
(𝛾 + 𝜇)𝐸

−𝛾𝐸 + (𝛼 + 𝜇 + 𝜔)𝐼

−𝛼𝐼 + (𝜇 + 𝛿)𝑅 ]
 
 
 
 

เม่ือ F คือเมทริกซ์ของผูติ้ดเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึน และ V คือเมทริกซ์ของผูติ้ดเช้ือท่ี
เปล่ียนสถานะจากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึง 

𝐹 =

[
 
 
 
0 0 0 0

0 0
𝛽ʌ

𝜇
0

0 0 0 0
0 0 0 0]

 
 
 

  , 𝑉 =

[
 
 
 
 𝜇 0

𝛽ʌ

𝜇
0

0 𝛾 + 𝜇 0 0
0 −𝛾 𝛼 + 𝜇 + 𝜔 0
0 0 −𝛼 𝜇]

 
 
 
 

 

จะไดว้่า 

𝑉−1 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1

𝜇
−

𝛽ʌ𝛾

𝜇2(𝛾 + 𝜇)(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)
−

𝛽ʌ

𝜇2(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)
0

0
1

𝛾 + 𝜇
0 0

0
𝛾

(𝛾 + 𝜇)(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)

1

(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)
0

0
𝛼𝛾

𝜇(𝛾 + 𝜇)(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)

𝛼

𝜇(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)

1

𝜇]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

และ 

𝐹𝑉−1 =

[
 
 
 
 
0 0 0 0

0
𝛽ʌ𝛾

𝜇(𝛾 + 𝜇)(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)

𝛽ʌ

𝜇(𝛼 + 𝜇 + 𝜔)
0

0 0 0 0
0 0 0 0]

 
 
 
 

 

 

หาค่า ℜ0 จาก Spectral Radius ของ 𝐹𝑉−1 ซ่ึงเขียนแทน
ดว้ย 𝜌(𝐹𝑉−1 ) 

 ℜ0  =  
𝛽𝛬𝛾 

µ(𝛼𝛾 + 𝛼µ + 𝛾µ + 𝛾𝜔 + µ2 + µ𝜔)
                         (8) 

เม่ือ  
1. ค่า ℜ0 ณ จุดสมดุลท่ีไม่มีโรคมีค่า ℜ0< 1 จะไม่เกิดการแพร่

ระบาดของโรค 

2. ค่า ℜ0 ณ จุดสมดุลท่ีมีโรคมีค่า ℜ0 = 1 จะเกิดการแพร่
ระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนประจ าในพ้ืนท่ีนั้น (Endemic) 

3. ค่า ℜ0 ณ จุดสมดุลท่ีมีโรคมีค่า ℜ0 > 1 จะเกิดการแพร่

ระบาดของโรคท่ีแพร่กระจายกวา้งข้ึนในเชิงภูมิศาสตร์ 

(Epidemic) 
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3. กำรวเิครำะห์เสถียรภำพของแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 
ทฤษฎบีท 3.1 (เสถียรภาพก ากบัเฉพาะท่ี ℰ0) ถา้ ℜ0< 1 แลว้ จุดสมดุล
ท่ีไม่มีโรค (ℰ0) มีเสถียรภาพเชิงเส้นก ากบัเฉพาะท่ี  
พสูิจน์ จาโคเบียนเมทริกซ์ของจุดสมดุลท่ีไม่มีโรค 

J ( 
𝛬 

𝜇
, 0, 0, 0) =

[
 
 
 
 
 
 −𝜇 0 −𝛽

𝛬 

𝜇
𝛿

0 −𝛾 − 𝜇 𝛽
𝛬 

𝜇
0

0 𝛾 −𝛼 − 𝜇 − 𝜔 0
0 0 𝛼 −𝜇 − 𝛿]

 
 
 
 
 
 

 

จากจาโคเบียนเมทริกซ์ขา้งบน ก าหนดค่า 𝑑𝑒𝑡(𝐽 −  𝜆𝐼)  =  0 เพื่อ
หาค่า 𝜆 เม่ือ 𝜆 เป็นค่ารากลกัษณะเฉพาะ (Eigen Values) และ 𝐼 เป็น 
เมทริกซ์เอกลกัษณ์ 4 × 4 ดงัน้ี 
det (J − 𝜆𝐼)

=

|

|
−𝜇 − 𝜆1 0 −𝛽

𝛬 

𝜇
𝛿

0 −𝛾 − 𝜇 − 𝜆2 𝛽
𝛬 

𝜇
0

0 𝛾 −𝛼 − 𝜇 − 𝜔 − 𝜆3 0
0 0 𝛼 −𝜇 − 𝛿 − 𝜆4

|

|

 

จะได ้(−µ − 𝜆)(𝛿 + µ + 𝜆)𝐴 = 0 

เม่ือ 𝐴 =
𝛬𝛽𝛾−𝛼𝛾µ−𝛼𝜆µ−𝛼µ2−𝛾𝜆µ−𝛾µ2−𝛾µ𝜔−𝜆 2µ−2𝜆µ2−𝜆µ𝜔−µ 3−µ 2𝜔

 µ 
 

ถา้ −µ − 𝜆 =  0 นัน่คือ 𝜆1 = −µ   

ถา้ 𝛾 + µ + 𝜆 = 0 นัน่คือ 𝜆2 = −γ −  µ   

พิจารณา 
𝛬𝛽𝛾−𝛼𝛾µ−𝛼𝜆µ−𝛼µ2−𝛾𝜆µ−𝛾µ2−𝛾µ𝜔−𝜆 2µ−2𝜆µ2−𝜆µ𝜔−µ 3−µ 2𝜔

 µ 
= 0 

จดัให้อยู ่ในรูป  𝑎𝜆2  +  𝑏𝜆 +  𝑐 =  0  
จะได ้
 𝜆2  +  (𝛼 +  𝛾 +  2µ +  𝜔)𝜆 + (𝛼𝛾 +  𝛼µ +  𝛾µ +

 𝛾𝜔 +  µ 2 +  µ𝜔 − 
𝛬𝛽𝛾 

µ
 ) =  0  

นัน่คือ 𝜆2  +  (𝛼 +  𝛾 +  2µ +  𝜔)𝜆 + (1 −  ℜ0)(𝛼𝛾 +

 𝛼µ +  𝛾µ +  𝛾𝜔 +  µ 2 +  µ𝜔)  =  0  

จะพบว่า λ1, λ2 ส่วนจริงมีค่าเป็นลบ และตามเง่ือนไขของ Routh-Herwitz 
[5] λ3, λ4 จะเสถียรก็ต่อเม่ือ a, b, c มีเคร่ืองหมายเป็นบวกทั้งหมด หรือ
เป็นลบทั้งหมด จาก  
𝜆2  +  (𝛼 +  𝛾 +  2µ +  𝜔)𝜆 + (1 − ℜ0)(𝛼𝛾 +  𝛼µ   
+ 𝛾µ +  𝛾𝜔 +  µ 2 +  µ𝜔)  =  0 
จะไดว้่า a, b, c มีค่าเป็นบวกทั้งหมด ดงันั้น จุดสมดุลท่ีไม่มีโรคเสถียรภาพ
เชิงเส้นก ากบัเฉพาะท่ี เม่ือค่าระดบัการติดเช้ือ ℜ0 < 1 
                    
ทฤษฎบีท 3.2 (เสถียรภาพก ากบัเฉพาะท่ี ℰ∗) ถา้ ℜ0 > 1 แลว้ จุดสมดุล
ท่ีมีโรค (ℰ∗)  มีเสถียรภาพเชิงเส้นก ากบัเฉพาะท่ี 
 พสูิจน์ จาโคเบียนเมทริกซ์ของจุดสมดุลท่ีมีโรค 

𝐽(𝑆∗, 𝐸∗, 𝐼∗, 𝑅∗) = [

−𝛽𝐼∗ − 𝜇 0 −𝛽𝑆∗ 𝛿
𝛽𝐼∗ −𝛾 − 𝜇 𝛽𝑆∗ 0
0 𝛾 −𝛼 − 𝜇 − 𝜔 0
0 0 𝛼 −𝜇 − 𝛿

] 

จากจาโคเบียนเมทริกซ์ขา้งบน ก าหนดค่า 𝑑𝑒𝑡(𝐽 −  𝜆𝐼)  =  0 เพื่อ
หาค่า 𝜆 เม่ือ 𝜆 เป็นค่าลกัษณะเฉพาะ (Eigen Values) และ 𝐼 เป็นเมทริกซ์
เอกลกัษณ์ 4 × 4 ดงัน้ี 
𝑑𝑒𝑡(𝐽 − 𝜆𝐼)

= |

−𝛽𝐼∗ − 𝜇 − 𝜆1 0 −𝛽𝑆∗ 𝛿
𝛽𝐼∗ −𝛾 − 𝜇 − 𝜆2 𝛽𝑆∗ 0
0 𝛾 −𝛼 − 𝜇 − 𝜔 − 𝜆3 0
0 0 𝛼 −𝜇 − 𝛿 − 𝜆4

| 

จะได ้  (𝜇 + 𝛿 + 𝜆)(𝜆3 + 𝑎𝜆2 + 𝑏𝜆 + 𝑐) = 0 

โดยท่ี 
𝑎 = 𝛼 + 3𝜇 + 𝜔 + 𝛽𝐼∗ + 𝛾 

𝑏 = 2𝛼𝜇 + 𝛼𝛾 + 𝜇𝛽𝐼∗ + 3𝜇2 + 2𝜇𝛾 + 𝜔𝛽𝐼∗ + 2𝜔𝜇 

       +𝜔𝛾 + 𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜇𝛽𝐼∗ − 𝛾𝛽𝑆∗ 

𝑐 = 𝛼𝛾𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛾 + 𝛼𝜇2 + 𝜇𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜇2𝛽𝐼∗ 

       +𝜇2𝛾 + 𝜇3 + 𝜔𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛾 + 𝜔𝜇2 

        −𝜇𝛾𝛽𝑆∗ 

ถา้ 𝜇 + 𝛿 + 𝜆 = 0 นัน่คือ λ1 = −𝛿 − 𝜇 

จะพบว่า 𝜆1 มีส่วนจริงเป็นค่าลบ และตามเง่ือนไขของ Routh-Herwitz 
 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4   จะเสถียร ก็ต่อเม่ือ 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 และ 𝑎𝑏 − 𝑐 > 0 
นัน่คือ 
𝑎 = (𝛼 + 3𝜇 + 𝜔 + 𝛽𝐼∗ + 𝛾) > 0 

𝑏 = 2𝛼𝜇 + 𝛼𝛾 + 𝜇𝛽𝐼∗ + 3𝜇2 + 2𝜇𝛾 + 𝜔𝛾 + 𝛾𝛽𝐼∗ 

       +𝜇𝛽𝐼∗ − 𝛾𝛽𝑆∗ > 0 

จะเป็นจริง เม่ือ 
2𝛼𝜇 + 𝛼𝛾 + 𝜇𝛽𝐼∗ + 3𝜇2 + 2𝜇𝛾 + 𝜔𝛾 + 𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜇𝛽𝐼∗ > 𝛾𝛽𝑆∗

 

𝑐 = 𝛼𝛾𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛾 + 𝛼𝜇2 + 𝜇𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜇2𝛽𝐼∗ 

       +𝜇2𝛾 + 𝜇3 + 𝜔𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛾 + 𝜔𝜇2 

       −𝜇𝛾𝛽𝑆∗ > 0 

จะเป็นจริง เม่ือ 
𝛼𝛾𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛾 + 𝛼𝜇2 + 𝜇𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜇2𝛽𝐼∗ + 𝜇2𝛾 

+𝜇3 + 𝜔𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛾 + 𝜔𝜇2 > 𝜇𝛾𝛽𝑆∗ 
และ 
𝑎𝑏 − 𝑐 = (𝛼 + 3𝜇 + 𝜔 + 𝛽𝐼∗ + 𝛾)(2𝛼𝜇 + 𝛼𝛾 + 𝜇𝛽𝐼∗ 

                 +3𝜇2 + 2𝜇𝛾 + 𝜔𝛾 + 𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜇𝛽𝐼∗ − 𝛾𝛽𝑆∗) 
  − (𝛼𝛾𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛾 + 𝛼𝜇2 + 𝜇𝛾𝛽𝐼∗ 
                       +𝜇2𝛽𝐼∗ + 𝜇2𝛾 + 𝜇3 + 𝜔𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛾 
                       +𝜔𝜇2 − 𝜇𝛾𝛽𝑆∗)               
𝑎𝑏 − 𝑐 > 0 จะเป็นจริง เม่ือ 

(𝛼 + 3𝜇 + 𝜔 + 𝛽𝐼∗ + 𝛾)(2𝛼𝜇 + 𝛼𝛾 + 𝜇𝛽𝐼∗ 
 +3𝜇2 + 2𝜇𝛾 + 𝜔𝛾 + 𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜇𝛽𝐼∗ − 𝛾𝛽𝑆∗) 
>(𝛼𝛾𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛽𝐼∗ + 𝛼𝜇𝛾 + 𝛼𝜇2 + 𝜇𝛾𝛽𝐼∗ 
    +𝜇2𝛽𝐼∗ + 𝜇2𝛾 + 𝜇3 + 𝜔𝛾𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛽𝐼∗ + 𝜔𝜇𝛾 
    +𝜔𝜇2 − 𝜇𝛾𝛽𝑆∗) 
ดงันั้น จุดสมดุลท่ีมีโรคเสถียรภาพเชิงเส้นก ากบัเฉพาะท่ี เม่ือค่าระดบัการ
ติดเช้ือ ℜ0 > 1  จึงท าให้เกิด การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ข้ึน 
 
 

4. กำรวเิครำะห์ผลเชิงตวัเลข  
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ในการศึกษา น้ีท าการ วิ เคราะห์ เ ชิงตัว เลขโดยการน า
ค่าพารามิเตอร์ท่ีได้จากการส ารวจข้อมูล  เก่ียวกับการระบาดของโรค 
Covid-19 ในการติดเช้ือของมนุษย ์ซ่ึงมีค่าต่างๆ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

 
สญัลกัษณ์ ความหมาย ค่าพารามิเตอร์ อา้งอิง 

𝛬 อตัราการยา้ยถ่ิน 0.003 - 
𝛽 อตัราการแพร่เช้ือ 0.16 - 
𝛾 อตัราของกลุ่มประชากร E

ยา้ยไปเป็นกลุ่มประชากร I  
0.2 [3] 

𝛼 อตัราการฟ้ืนตวัจากกลุ่ม
ประชากร I  

0.03 [3] 

𝛿 อตัราของกลุ่มประชากร R 
ยา้ยกลบัไปเป็นกลุ่ม
ประชากร S 

0.2 - 

𝜇 อตัราการตายตามธรรมชาติ 0.00119 [3] 
𝜔 อตัราการตายจากโรค 0.057 - 

 
รูปท่ี 2  การเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรกลุ่มเส่ียง (S) ณ เวลา t ใดๆ 
จากแบบจ าลอง SEIR 

 
รูปท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรกลุ่มระยะฟักเช้ือ (E) ณ 
เวลา t ใดๆ จากแบบจ าลอง SEIR 

 
รูปท่ี 4 การเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรกลุ่มติดเช้ือ (I) ณ เวลา t ใดๆ 
จากแบบจ าลอง SEIR  
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รูปท่ี 5 การเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรกลุ่มติดเช้ือท่ีหายจากการ
ไปพบแพทย ์(R) ณ เวลา t ใดๆ จากแบบจ าลอง SEIR 
 

จากรูปท่ี 2-5 แสดงการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของจ านวน
ประชากรแต่ละกลุ่ม โดยใชแ้บบจ าลอง SEIR พบว่า รูปท่ี 1 จ  านวน
ประชากรกลุ่มเส่ียง (S) มีจ  านวนลดลงเม่ือเวลาผ่านไปเขา้สู่จุดสมดุลท่ีมี
โรค ซ่ึงมีผลท าให้ในรูปท่ี 2 จ านวนประชากรกลุ่มระยะฟักเช้ือ (E) และ
ประชากรกลุ่มติดเช้ือ (I) เร่ิมมีการฟักตวัของเช้ือและมีการติดเช้ือเพ่ิมมาก
ข้ึนในช่วงแรกและลดลงเขา้สู่จุดสมดุลโรค เน่ืองจากประชากรกลุ่มท่ีหาย
จากการติดเช้ือ (R) ไดห้ายจากการติดเช้ือเม่ือไปพบแพทย ์ดงัแสดงในรูป
ท่ี 5 

 
รูปท่ี 6 การเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรกลุ่มติดเช้ือ (I) ของ
แบบจ าลอง SEIR เปรียบเทียบกบัจ านวนผูป่้วยจริง [6]  ช่วงวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 จากรูปท่ี 6 แสดงพฤติกรรมของโรค เม่ือเปรียบเทียบจ านวน
ประชากรกลุ่มติดเช้ือ (I) กบัขอ้มูลผูป่้วยจริงดว้ยโรค Covid-19 ใน
ประเทศไทย ในปี 2563 พบวา่จ านวนประชากรกลุ่มติดเช้ือ (I) จาก
แบบจ าลอง SEIR มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจริงของผูป่้วยโรค Covid-19 
 

5. กำรวเิครำะห์ควำมไว  
การวิเคราะห์ความไวทางระบาดวิทยา คือ การวิเคราะห์

พารามิเตอร์ของอตัราการแพร่กระจายเช้ือของโรคว่าพารามิเตอร์ใดส่งผล
ให้อตัราการแพร่กระจายเช้ือเพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยสามารถค านวณค่า
ความไวไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 
 𝒵𝐻 

𝑃 = 
𝜕𝐻

𝜕𝑝
/

𝐻

𝑝
                                                                 (9) 

เม่ือ  
ℜ0  =  

𝛽𝛬𝛾 

µ(𝛼𝛾 + 𝛼µ + 𝛾µ + 𝛾𝜔 + µ2  + µ𝜔)
          

ก าหนด p แทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และ 𝐻 = ℜ0 จะได ้         
𝒵ℜ0  

𝛽
= 

𝜕ℜ0 

𝜕𝛽
×

𝛽

ℜ0 
  

= 
 𝛬𝛾

µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)
×

µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)

 𝛬𝛾
   

 

= 1                                                                               (10) 

 

𝒵ℜ0  
𝛬 = 

𝜕ℜ0 

𝜕𝛬
×

𝛬

ℜ0 
  

= 
 𝛽𝛾

µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)
×

µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)

 𝛽𝛾
   

 

= 1                                                                               (11) 

 

𝒵ℜ0  
𝛾

= 
𝜕ℜ0 

𝜕𝛾
×

𝛾

ℜ0 
  

= 
 𝛽𝛬(𝛼+µ+𝜔)

(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)2
×

µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)

 𝛽𝛬
   

= 
 µ(𝛼+µ+𝜔)

𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔
                                               (12)   

 

𝒵ℜ0  
µ

= 
𝜕ℜ0 

𝜕µ
×

µ

ℜ0 
  

= −
 𝛽𝛬𝛾(𝛼𝛾+2𝛼µ+2𝛾µ+𝛾𝜔+3µ2 +2µ𝜔)

[µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)]2
×

µ2(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)

 𝛽𝛬𝛾
   

 = −
𝛼𝛾+2𝛼µ+2𝛾µ+𝛾𝜔+3µ2 +2µ𝜔

𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔
                                      (13)   

𝒵ℜ0  
𝛼 = 

𝜕ℜ0 

𝜕𝛼
×

𝛼

ℜ0 
  

= −
 𝛽𝛬𝛾(𝛾µ+µ2)

[µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)]2
×

µ𝛼(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)

  𝛽𝛬𝛾
   

= −
 (𝛼𝛾+𝛼µ)

𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔
                                           (14)   

𝒵ℜ0  
𝜔 = 

𝜕ℜ0 

𝜕𝜔
×

𝜔

ℜ0 
  

= −
 𝛽𝛬𝛾(𝛾µ+µ2)

[µ(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)]2
×

µ𝜔(𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔)

  𝛽𝛬𝛾
   

= −
 (𝜔𝛾+𝜔µ)

𝛼𝛾+𝛼µ+𝛾µ+𝛾𝜔+µ2 +µ𝜔
                                          (15)   

 
 



บทความวิจัย                                                                                                                                    21 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ตารางท่ี 2 ค่าความไวของพารามิเตอร์ต่างๆ 
 

สญัลกัษณ์ ค่าความไว 
𝛬 +1 
𝛽 +1 
𝛾 +0.0059 
𝛼 -0.6463 
𝜇 -0.3769 
𝜔 -0.3402 

 
จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปไดว้่า พารามิเตอร์แต่ละตวัมีความ

ไวแตกต่างกนั โดยการควบคุมการแพร่กระจายของโรค Covid-19 นั้นให้
สงัเกตความไวท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงอตัราการแพร่เช้ือ (𝛽) และ อตัราการยา้ย
ถ่ิน (𝛬) เป็นพารามิเตอร์ท่ีมีความไวมากท่ีสุด จึงเลือกควบคุม อตัราการ
แพร่เช้ือ (𝛽) และอตัราการยา้ยถ่ิน (𝛬)  ซ่ึงมีเคร่ืองหมายเป็นบวก นัน่คือ 
เม่ือเพ่ิม อตัราการแพร่เช้ือ (𝛽) และอตัราการยา้ยถ่ิน (𝛬) จะท าให้ ℜ0  

เพ่ิมข้ึน และเม่ือลดอตัราการแพร่เช้ือ (𝛽) และ อตัราการยา้ยถ่ิน (𝛬)  จะ
ท าให้ ℜ0 ลดลง และอตัราของกลุ่มประชากร E ยา้ยไปเป็นกลุ่มประชากร 
I (𝛾) มีความไวน้อยท่ีสุด เป็นตวัเลือกสุดทา้ยในการควบคุมเพ่ือไม่ให้
เกิดการแพร่กระจายของ โรค Covid-19 

 
6. อภิปรำยผลและสรุปผล  

ในบทความน้ีไดพ้ฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อน ามา
ท านายการเเพร่ระบาดของ โรค Covid-19 ในประเทศไทย จากการ
วิเคราะห์ผลเชิงตวัเลข พบวา่ จ  านวนประชากรกลุ่มติดเช้ือ (I) จาก
แบบจ าลอง SEIR มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจริงของผูป่้วยโรค Covid-19 
และจากการวิเคราะห์จุดสมดุลดว้ยวิธีการวิเคราะห์ดว้ยวิธีมาตราฐาน 
สามารถหาคา่พารามิเตอร์ ℜ0 ท่ีมีเสถียรภาพของจุดสมดุลท่ีไม่มีโรคเเละ
จุดสมดุลท่ีมีโรค  
โดยท่ี 

ℜ0  =  
𝛽𝛬𝛾 

µ(𝛼𝛾 + 𝛼µ + 𝛾µ + 𝛾𝜔 + µ2  + µ𝜔)
                                      

 สามารถพิจารณาค่าระดบัการติดเช้ือของ ℜ0 โดยจุดสมดุลท่ี
ไม่มีโรค ค่า ℜ0 < 1 จะไม่มีการแพร่กระจายของโรค Covid-19 และจุด
สมดุลท่ีมีโรค ค่า ℜ0 > 1 จะมีการแพร่กระจายของ Covid-19 และท าการ
วิเคราะห์ความไวเพื่อพิจารณาปัจจยัในการควบคุมการแพร่กระจายของ
โรค พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลกบั ℜ0 มากท่ีสุด และสามารถควบคุมได ้
คือ อตัราการแพร่เช้ือ (𝛽)  และ อตัราการยา้ยถ่ิน (𝛬) ซ่ึงมีแนวทางใน
การควบคุมการแพร่เช้ือ โดยการปิดเมืองหรือปิดประเทศและเร่งฉีด
วคัซีนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในประเทศ เพ่ือลดอตัราการแพร่เช้ือให้ได้
มากท่ีสุดต่อไป 
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บทคดัย่อ 
ในงานวิจยัน้ี การวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัไดถู้กน ามาใชใ้น

การระบุคุณสมบติเชิงเคมีจากยาปฏิชีวนะ 32 ชนิด ท่ีไดผ้า่นการตรวจจบั
ด้วยกระบวนการพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล  (molecularly imprinted 
polymer:MIP) จากนั้นจึงใชก้ารวิเคราะห์แบบเคมีนในการแบ่งขอ้มูลของ
ยาปฏิชีวนะออกเป็นกลุ่มย่อยด้วยคุณสมบติัท่ีส าคญัเชิงเคมี ก่อนท่ีจะ
น ามาอภิปรายถึงคุณสมบติัของ         มอนอเมอร์ส าหรับ MIPs ท่ีเหมาะสม
กบัยาปฏิชีวนะในแต่ละกลุ่ม ผลของการจดักลุ่มดว้ยเคมีนแสดงให้เห็นถึง
ข้อมูลของยาปฏิชีวนะสามารถถูกแบ่งเป็นสามกลุ่มย่อย ด้วยด้วย
คุณสมบติัท่ีส าคญับางประการ เช่น ความเป็นตวัให้หรือตวัรับอิเล็กตรอน
ในพนัธะไฮโดรเจน และความเป็นแอโรมาติก ซ่ึงขอ้มูลจากการศึกษาน้ี
สามารถน าไปใชใ้นการอกแบบคุณสมบติัของ MIPs ส าหรับยาปฏิชีวนะ
แบบอ่ืนๆ ได ้

 

Abstract 
 In this research, a principal component analysis was 

performed to identify some essential chemical features from 32 

antibiotics those could be detected by molecularly imprinted polymer 

(MIP) systems. Then, a K-mean clustering analysis was performed to 

divide the antibiotic data into subgroups by the essential chemical 
features before a discussion on the properties of monomers for MIPs 

suitable for each group of antibiotics. The K-mean clustering results 

showed that the antibiotic data could be divided into three subgroups by 

some essential features, e.g. hydrogen bonding donor or acceptor and 
aromaticity. The information from this study could be useful for further 

designs of MIPs for other antibiotics. 

 

1. บทน า 

ยาปฏิชีวนะเป็นยาท่ีใช้ในการฆ่าเช้ือหรือยบัย ั้งการเจริญ  

เติบโตของเช้ือแบคทีเรียและถูกน ามาใช้อยา่งแพร่หลายทั้งในมนุษย ์และ

สตัวร์วมทั้งถูกใชใ้นการรักษาโรคพืชท าให้มีการตรวจพบการตกคา้งของ
ยาปฏิชีวนะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น ในน ้ าทิ้ง น ้าทะเล ในดิน ฯลฯ  [1-

3]ไปจนถึงผลิตภณัฑ์ทางปศุสัตวแ์ละการเกษตร เช่น นม [4] หรือเน้ือ 

[5]ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อของส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บสารดงักล่าว

ซ่ึงแม้จะได้รับในระดบัความเขม้ข้นต ่า แต่ในบางชนิดก็สามารถสร้าง 
ผลกระทบร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิตได้  อาทิเช่น ท าให้ฮอร์โมนเกิดความ

เปล่ียนแปลงและอาจส่งผลให้ปริมาณสเปิร์มลดนอ้ยลง [6] 

 ในปัจจุบนัจึงไดมี้การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการตรวจจบัโมเลกุล
ของยาปฏิชีวนะตกคา้งท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอิมมูโนแอสเซย ์ 

( Immunoassays) [7,8] หรือโครมาโทกราฟี  (Chromatography) [8-9]  

อย่างไรก็ตาม การพฒันาวิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า (Electroanalytical 

assay) [10-12] และการใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล (Molecularly 

Imprinted Polymer : MIP) มาเป็นองค์ประกอบเสริมท่ีช่วยเพ่ิมความ
แม่นย  าในการจบัโมเลกุลของยาปฏิชีวนะก็ก าลงัเป็นท่ีสนใจเช่นเดียวกนั 

 พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเป็นโครงสร้างท่ีประกอบไปดว้ย
การก่อตัวของโมเลกุลมอนอเมอร์  (Monomer) ผ่านกระบวนการ             

พอลิเมอไรเซชันท่ีท าให้เกิดเป็นพอลิเมอร์จ านวนมากท่ีก่อตวักันเป็น

โครงสร้างขนาดใหญ่รอบโมเลกุลตน้แบบ (Template Molecule) ซ่ึงเม่ือ

ท าการล้างโมเลกุลตน้แบบออกก็จะท าให้เกิดโพรง (Cavity) ท่ีมีรูปร่าง

จ าเพาะเจาะจงกบัโมเลกุลแม่แบบ (Template Molecule ) คือโมเลกุลของ
ยาปฏิชีวนะ กระบวนการดงักล่าวเรียกว่าเทคนิคการลอกแบบโมเลกุล 

(Molecular Imprinting Technique) อย่างไรก็ตาม  ในการออกแบบ          
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พอลิเมอร์ลอกแบบท่ีจะมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัโมเลกุลตน้แบบชนิด

ใหม่นั้น การท านายโครงสร้างโมเลกุลท่ีมีความเหมาะสมอาจมีอุปสรรค
ทางดา้นความซบัซ้อนของโครงสร้างโมเลกุล [13] จึงไดมี้การใช้เทคนิค

เชิงการค านวณ เช่น การสร้างแบบจ าลองโมเลกุลและท านายโครงสร้างท่ี

มีการจบักนัระหว่างพอลิเมอร์ลอกแบบกับโมเลกุลแม่แบบด้วยทฤษฎี

ฟังก์ชนันัลความหนาแน่น (Density Functional Theory) และการจ าลอง
พลวตัของโมเลกุล (Molecular Dynamics Simulations) นอกเหนือไปจาก

การใช้แบบจ าลองของโมเลกุลแล้ว เทคนิคเชิงการเรียนรู้ของเคร่ือง 

(Machine Learning:ML) ท่ีอาศัยการเรียนรู้รูปแบบของชุดข้อมูลผ่าน

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ [14,15] จนกระทัง่ไดแ้บบจ าลองท่ีสามารถ

ท านายค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบภายในพอลิเมอร์ลอกแบบท่ี
สามารถเขา้กนักบัโมเลกุลแม่แบบได ้[16-18] 

 ในงานวิจยัน้ีได้มีการน าเสนอการใช้วิธีการอย่างง่ายคือการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis) ส าหรับ
คุณสมบัติทางเคมีท่ีส าคัญของโมเลกุลแม่แบบ 32 ชนิด ท่ีได้จาก

การศึกษาในห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัพอลิเมอร์ลอกแบบท่ีผ่านมาเพ่ือให้

ทราบถึงคุณสมบติัทางเคมีท่ีส าคญัต่อการจดักลุ่มขอ้มูลโมเลกุลแม่แบบ

และทราบถึงรูปแบบของพอลิเมอร์ลอกแบบท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม
ของโมเลกุลแม่แบบไดต่้อไป 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

2.1 การสังเคราะห์พอลเิมอร์ลอกแบบ 

กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบให้มีความจ าเพาะ
เจาะจงต่อโมเลกุลเป้าหมาย (Target molecule) โดยทัว่ไปแลว้ท าได้โดย
การน ามอนอเมอร์ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกั  มาผา่นกระบวนการปฏิกิริยา
พอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) ร่วมกับโมเลกุลเป้าหมายซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีโมเลกุลเป้าหมายถูกเรียกว่าโมเลกุลแม่แบบ (Template 
molecule) จากนั้นจึงค่อยท าการลา้งโมเลกุลแม่แบบออก ส่ิงท่ีเหลืออยูจึ่ง
มีแค่พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล [19] ท่ีแสดงดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 กระบวนการสงัเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกลุ [20] 

 

2.2 เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั  

 เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั ( Principal Component 

Analysis : PCA) เป็นเทคนิคหน่ึงในวิธีการของการเรียนรู้ของเคร่ืองซ่ึงมี
ความสามารถในการหาคุณสมบติัส าคญัท่ีตรงกนัของแต่ละขอ้มูลไปเพ่ือ

ท าการจดัขอ้มูลให้สามารถวิเคราะห์ไดง่้ายข้ึน  โดยแต่ละขั้นตอนถูกแบ่ง

ออกเป็นสองส่วน ดงัต่อไปน้ี [21] 

ส่วนท่ี 1 การหาคุณสมบติัของขอ้มูล   

 1. หาค่าความแปรปรวน (Variance) ของทุกขอ้มูลในหน่ึง ๆ

คุณสมบัติ  จากนั้ นจึงน ามาหาค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) 

ร่วมกบัความแปรปรวนอีกหน่ึงคุณสมบติั   

2. เม่ือท าจนครบทุกคู่คุณสมบติัแล้วจึงน ามาสร้างเมทริกซ์

ความแปรปรวนร่วม C (Covariance matrix) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กนั

ของแต่ละคู่คุณสมบติัโดยมีลกัษณะเป็นเมทริกซ์สมมาตรท่ีเท่ากบัจ านวน
คุณสมบติัทั้งหมดท่ีมี  

3. จากนั้นจึงท าการหาค่าลกัษณะเฉพาะ (Eigenvalue ) ของ

เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม  และเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ (Eigenvector) 
เพ่ือน ามาสร้างเป็นเมทริกซ์ของลักษณะเฉพาะ W ซ่ึงเป็นเมทริกซ์

สมมาตรดว้ยเช่นกนั โดยเมทริกซ์  W  มีความสัมพนัธ์กบัเมทริกซ์ C  

ดงัสมการท่ี 1 

               TC WΛW              (1) 

เม่ือΛ  คือเมทริกซ์การแปลง ( Diagonalize ) ท่ีบรรจุค่าลกัษณะเฉพาะไว ้

ส่วนท่ี 2 การลดมิติของขอ้มูล 

 1. ท าการลดมิติของเมทริกซ์ W ดว้ยการตดัเวกเตอร์ลกัษณะ

เฉพาะท่ีมีค่านอ้ยออกและนิยามใหม่เป็น W  

 2. จากนั้นจึงน าเมทริกซ์ W คูณเขา้กบัเมทริกซ์ของขอ้มูลเดิม

เร่ิมตน้ X ส่ิงท่ีไดคื้อเมทริกซ์ของขอ้มูลใหม่ X ท่ีถูกปรับแกนและลดมิติ 
ดงัสมการท่ี 2 

  X XW      (2) 
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2.3 เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี 

การเรียนรู้ของเคร่ืองในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเรียนรู้แบบไม่

มีผูส้อน (Unsupervised Learning) ซ่ึงจะน าขอ้มูลโมเลกุลยาปฏิชีวนะท่ี
ไดผ้่านการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลมาจดักลุ่มดว้ยเทคนิค

เคมีน (k-means)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดักลุ่มข้อมูล [22] ใน

ลกัษณะของการสร้างจุดเซนทรอยด ์(Centroid) ข้ึนมาในบริเวณกลุ่มของ

ขอ้มูลเป็นจ านวน k จุด ข้ึนอยูก่บัการก าหนด จากนั้นทุก ๆ จุดขอ้มูลจะ
ถูกค านวณดว้ยสมการท่ี (3) เพ่ือพิจารณาว่าอยูใ่นระยะท่ีนอ้ยท่ีสุดจากจุด 

เซนทรอยดห์รือไม ่

2N k

i ij ij i j

i 1 j 1

L({x },{ω }) ω x μ
 

      (3) 

เม่ือ  ix  คือจุดขอ้มูลท่ี i ถึง N ขอ้มูล 

ijω คือตวัแปรตามสมการท่ี 4 ท่ีช่วยแยกแยะกลุ่มขอ้มูล 

jμ  คือจุดเซ็นทรอยดท่ี์ j ถึง k ซ่ึงถูกค านวณโดยสมการท่ี 5 
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       (5)      

 

3. วธีิด าเนินงานวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาคุณสมบติัของโมเลกุลยาปฏิชีวนะท่ีเคยถูกน ามา

เ ป็นแม่ แบบในการสัง เ คราะ ห์พอลิ เมอร์ลอกแบบโมเลกุ ลใน

ห้องปฏิบติัการ ผูวิ้จยัจึงเร่ิมตน้จากการคน้ควา้งานวิจยัท่ีไดมี้การรวบรวม

การทดลองท่ีเก่ียวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบของยา

ปฏิชีวนะ ซ่ึงได้แก่รายงานของ Ingrid และคณะ [23] ท่ีมีการรวบรวม
ขอ้มูลจาก 85 การทดลอง แล้วในขั้นตอนต่อไปจึงท าการเลือกตวัอย่าง

ขอ้มูลโมเลกุลยาปฏิชีวนะท่ีไม่ซ ้ ากนัออกมาได้ 32 โมเลกุล ท่ีถูกลอก

แบบโดยเร่ิมตน้จากมอนอเมอร์ จากนั้น จากนั้นผูวิ้จยัได้ใช้ขอ้มูลรหัส 

สไมล์ (Simplified Molecular-Input Line-Entry System : SMILES) ของ
แต่ละโมเลกุลแม่แบบจากฐานขอ้มูล PubChem [24] มาท าการสกดัขอ้มูล

คุณสมบติัเชิงอะตอม (Atomic Feature) โดยใช้ค  าสั่ง MolGraphConv() 

จากไลบรารีภาษาไพทอนคือ Deepchem [25] ท าให้ได้ขอ้มูลคุณสมบติั 

28 คุณสมบติัออกมาส าหรับแต่ละโมเลกุล ท าให้ได้ชุดข้อมูลส าหรับ

เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัและเทคนิคการจดักลุ่มแบบเคมีน             

 

รูปท่ี 2 เวกเตอร์คุณสมบติัหลัก PCA1 และ PCA2 ท่ีสีแทนระดับของ   

ความแปรปรวนร่วม (Covariance) 

 

รูปท่ี 3 กลุ่มต าแหน่งของโมเลกุลท่ีถูกจดักลุ่มบนแกนเวกเตอร์คุณสมบติั

หลกัท่ี 1 (PC1) และเวกเตอร์คุณสมบติัหลกัท่ี 2 (PC2) ดว้ยเทคนิคเคมีน 

โดยใช้ไลบรารีภาษาไพทอนคือ sklearn [26] จากนั้นจึงท าการแสดงผล

ของ eigenvector ส าหรับองค์ประกอบหลกั (Principal Component) ของ

คุณสมบติัโมเลกุลแม่แบบและท าการแสดงผลการจดักลุ่มลงบนแกนของ 
องคป์ระกอบหลกัต่อไป 
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4. ผลและการอภิปรายผลการวจิยั 

4.1 ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัหลกัร่วมของยาปฏิชีวนะ 

 จากการวิเคราะห์คุณสมบติัเชิงเคมีโดยรวมของโมเลกุลยา
ปฏิชีวนะทั้ง 32 โมเลกุล ด้วยการรวมลกัษณะเด่นท่ีได้จากเทคนิคการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั เป็น 2 เวกเตอร์คุณสมบติั ดงัรูปท่ี 2 เวกเตอร์

คุณสมบติัท่ี 1 หรือ PC1 ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของคุณสมบติั

ของการเป็นไฮบริไดเซชันแบบ sp3 พร้อมกับคุณสมบัติเป็นตัวรับ
อิเล็กตรอนในการเกิดพนัธะไฮโดรเจน (acceptor) ท่ีมีความแปรปรวน

ร่วม (covariance) กันในทางบวก และพบว่าคุณสมบติัทั้ งสองมีความ

แปรปรวนร่วมในทางลบกับคุณสมบัติแอโรมาติก (Aromatic) และ

คุณสมบติัไฮบริไดเซชนัแบบ sp2 ในท านองเดียวกนัเวกเตอร์คุณสมบติัท่ี 

2 หรือ PC2  แสดงให้เห็นถึงการท่ีคุณสมบัติการเป็นโมเลกุลตัวให้
อิเล็กตรอนในพนัธะไฮโดรเจน (donor) มีความแปรปรวนร่วมในทางลบ

กบัคุณสมบติัของอะตอมภายในโมเลกุลท่ีมีโครงสร้างต่ออยู่กบัอะตอม

ไฮโดรเจน 3 อะตอม (H3) 

  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่คุณสมบติัเด่นจากการใชเ้ทคนิควิเคราะห์

องค์ประกอบหลกัท่ีปรากฏบนเวกเตอร์คุณสมบติัหลกัท่ี 1 (PC1) ได้แก่ 

การเป็นไฮบริไดเซชันแบบ sp3 และคุณสมบติัเป็นตวัรับอิเล็กตรอนใน

การเกิดพนัธะไฮโดรเจนท่ีมีค่าเป็นบวกบนแกน PC1 ในขณะท่ีคุณสมบติั
ของการเป็นไฮบริไดเซชันแบบ sp2 และคุณสมบัติแอโรมาติกจะอยู่

ในทางตรงกนัขา้มคือมีค่าเป็นลบบนแกน PC1 ในส่วนของคุณสมบติัเด่น

ของเวกเตอร์คุณสมบติัหลกัท่ี 2 (PC 2) ได้แก่ คุณสมบติัเป็นโมเลกุลตวั

ให้อิเล็กตรอนในพันธะไฮโดรเจนท่ีมีค่าเป็นบวกและคุณสมบัติท่ี         

ตรงขา้มคือการมีโครงสร้างต่ออยูก่บัไฮโดรเจน 3 อะตอม 

4.2 ผลการจดักลุ่มยาปฏิชีวนะตามคุณสมบติัหลกั 

 การจดักลุ่มของโมเลกุลยาปฏิชีวนะผา่นเทคนิคเคมีนบนแกน
ของคุณสมบติัหลกั ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ดงัรูปท่ี 3 โดยแต่ละกลุ่ม

จะมีเกณฑต์ามคุณสมบติัหลกัดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 (รูปท่ี 3 จุดสีส้ม) เป็นกลุ่มท่ีอยู่บริเวณท่ีมีค่า PC1 
น้อยกว่า 0 และส่วนใหญ่อยู่ในบริ เวณท่ีมีค่า PC2 น้อยกว่า 0 นั้ น

หมายความว่าโดยส่วนใหญ่แลว้กลุ่มน้ีมีโครงสร้างของโมเลกุลเป็นแบบ

แอโรมาติกซ่ึงมีไฮบริไดเซชนัแบบ sp2 และมีโครงสร้างต่ออยูก่บัอะตอม

ไฮโดรเจน 3 อะตอม ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าเ ป็นส่วนปลายของ                

โซ่ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีคุณสมบติัไม่ชอบน ้า 

กลุ่มท่ี 2 (รูปท่ี 3 จุดสีเขียว) อยู่ในช่วง PC2 ท่ี  3 ถึง 4 ซ่ึง

หมายถึงโมเลกุลในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่มีคุณสมบติัเป็นโมเลกุลตวัรับ

อิเล็กตรอนในพนัธะไฮโดรเจนและเป็นโมเลกุลท่ีมีไฮบริไดเซชันแบบ 
sp3 ซ่ึงทั้งสองคุณสมบติัมีลกัษณะเป็นตรงกนัขา้มกบักลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี 0 (รูปท่ี 3 จุดสีน ้ าเ งิน) เป็นกลุ่มของโมเลกุลท่ีอยู่

ในช่วง -1 ถึง 1 ของ PC1 และก็ยงัคงอยู่ในช่วง -1.5 ถึง 1 ของ PC2 ซ่ึง
หมายความวา่โมเลกุลของยาปฏิชีวนะกลุ่มน้ีไม่ไดมี้คุณสมบติัเด่นเฉพาะ

ตามกลุ่มท่ี 1 และ 2 อยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่มีคุณสมบติัเด่นทั้งหมดท่ีอยูใ่น

เวกเตอร์คุณสมบติัท่ี 1 และ 2 

4.3 มอนอเมอร์ท่ีถูกน ามาใชใ้นแต่ละกลุ่มยาปฏิชีวนะ 

จากขอ้มูลการจดักลุ่มยาปฏิชีวนะขา้งตน้ เม่ือน ามอนอเมอร์ท่ี

ใช้ร่วมกบักลุ่มยาปฏิชีวนะดงักล่าวจดัเขา้กลุ่มตามคู่ของยาปฏิชีวนะท่ีใช้

ร่วมกนัแลว้ แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 ซ่ึงคุณสมบติัเด่นท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละ
กลุ่มของยาปฏิชีวนะจะสามารถสร้างพนัธะต่อกลุ่มมอนอเมอร์เหล่าน้ี 

ยกตวัอย่างเช่นโมเลกุลของ เอ็มฟีนิลีนไดอะมีน (m-Phenylenediamine) 

ซ่ึงมีลกัษณะโครงสร้างท่ีเป็นแอโรมาติกท่ีสามารถสร้างพนัธะไพ อีกทั้ง

ยงัมีลักษณะของ NH2 อยู่สองต าแหน่งซ่ึงมีโอกาสท่ีจะสามารถสร้าง
พนัธะไฮโดรเจนได้ด้วยเช่นกนั ทั้งน้ีจึงมีความสอดคล้องกบัคุณสมบติั

หลกัของกลุ่มท่ี 1 และอาจเป็นไปไดว้่ามอนอเมอร์เอ็มฟีนิลีนไดอะมีนท่ี

ได้ผ่านการการสังเคราะห์พอลิ เมอร์ลอกแบบร่วมกับโมเลกุลยา                  

อิริโธรไมซิน (Erythromycin) [23] ก็มีโอกาสสังเคราะห์ร่วมกบัโมเลกุล

ยาอะซิโธรมยัซิน(Azithromycin) [23] ไดด้ว้ยเช่นกนัเน่ืองจากตวัมนั 

ตาราง 1 มอนอเมอร์ท่ีถูกสงัเคราะห์ร่วมกบัยาปฏิชีวนะในแต่ละกลุ่ม 

 Group 0 Group 1 Group 2 

M
on

om
er

 

aniline 3-thienylboronic acid acrylamide 

catechol aniline aniline 

dopamine m-phenylenediamine dopamine 

dopamine o-phenylenediamine melamine 

eriochrome black t p-aminobenzoic acid o-aminophenol 

indole-3-acetic acid p-aminothiophenol o-phenylenediamine 

l-lysine pyrrole p-aminobenzoic acid 

luminol pyrrole-3-carboxylic acid p-aminothiophenol 

o-aminophenol  pyrrole 
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o-phenylenediamine  resorcinol 

p-aminothiophenol  sulfanilic acid 

pyrrole   

 

มีมอนอเมอร์ท่ีเคยถูกใช้ในการสังเคราะห์คือ กรด 3-ธีนิลโบโรนิก             

(3-thienylboronic acid) ซ่ึงเป็นมอนอเมอร์ท่ีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ี 1 

เช่นเดียวกนั  ในท านองเดียวกนัหากพิจารณาโมเลกุลมอนอเมอร์ตวัอยา่ง

ท่ีพบเฉพาะในกลุ่มท่ี 2 อาทิเช่น โดปามีน (dopamine) ท่ีโครงสร้างส่วน
หน่ึงเป็นแบบแอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน  (aliphatic hydrocarbon) ท่ีปลาย

เป็น NH2 และอีกด้านหน่ึงก็ยงัคงมีโครงสร้างเป็น OH อยูส่องต าแหน่ง 

ท าให้โดยรวมของโครงสร้างมีโอกาสเกิดพนัธะไฮโดรเจนได้ดี ซ่ึงอาจ

เป็นไปได้ว่ามอนอเมอร์โดปามีนท่ีได้ผ่านการการสังเคราะห์พอลิเมอร์
ลอกแบบร่วมกับโมเลกุลยานอร์ฟลอกซาซิน  (norfloxacin)[23] ก็มี

โอกาสใช้สังเคราะห์ร่วมกบัโมเลกุลยาปาซูฟลอกซาซิน (Pazufloxacin) 

ไดด้ว้ยเช่นกนั  เน่ืองจากตวัมนัมีมอนอเมอร์ท่ีเคยถูกใชใ้นการสังเคราะห์

คือ กรดซลัฟานิลิก (Sulfanilic acid) ซ่ึงเป็นมอนอเมอร์ท่ีถูกจดัให้อยูใ่น

กลุ่มท่ี 2 เช่นเดียวกนั ในส่วนของกลุ่มท่ี 0 ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายไม่

เด่นไปในทางใดทางหน่ึงลักษณะของมอนอเมอร์ท่ีจะสร้างพนัธะจึง

สามารถสร้างพนัธะไดห้ลากหลายดว้ยเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น อีริโอโครม

แบคที  ( eriochrome black t ) มีโครงสร้างท่ีใหญ่กวา่มอนอเมอร์ในกลุ่ม

อ่ืนและมีโครงสร้างท่ีประกอบไปดว้ยอะตอมของออกซิเจนท่ีร่วมพนัธะ
อยูก่บัไนโตรเจนและซลัเฟอร์ซ่ึงบริเวณทั้งสองมีโอกาสในการท าพนัธะ          

โควาเลนต์กบัออกซิเจนได้ นอกจากนั้นก็ยงัมีต  าแหน่ง OH อยู่ด้วยกัน

สองต าแหน่งท่ีซ่ึงมีโอกาสในการสร้างพนัธะไฮโดรเจนดว้ยเช่นกนั จึงมี

ความสอดคล้องกบัคุณสมบติัในส่วนใหญ่ของกลุ่มท่ี 0 และอาจเป็นไป

ได้ว่ามอนอเมอร์อีริโอโครมแบคที ท่ีได้ผ่านการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
ลอกแบบร่วมกบัโมเลกุลยาคลอแรมเฟนิคอล(Chloramphenicol) [23] ก็มี

โอกาสใช้สังเคราะห์ร่วมกับโมเลกุลยาแอมพิซิลลิน (Ampicillin) [23]  

ไดด้ว้ยเช่นกนั  เน่ืองจากตวัมนัมีมอนอเมอร์ท่ีเคยถูกใชใ้นการสังเคราะห์

คือลูมินอล (Luminol) [23] ซ่ึงเป็นมอนอเมอร์ท่ีถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มท่ี 0 
เช่นเดียวกนั 

 

5. สรุป 

การศึกษาคุณสมบติัหลกัของยาปฏิชีวนะส าหรับพอลิเมอร์

ลอกแบบโมเลกุลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัสามารถหา

คุณสมบัติ เ ด่นของโมเลกุลยาปฏิชีวนะ ท่ีผ่านการสัง เคราะห์ใน

ห้องปฏิบติัการแลว้เป็นจ านวน 32 โมเลกุล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มตามคุณสมบติัหลกัท่ีวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 มีคุณสมบติัเด่นเป็น

การสร้างพนัธะโควาเลนต ์พนัธะไพและพนัธะไฮโดรเจนได้ กลุ่มท่ี 2 มี

คุณสมบติัเด่นของการสร้างพนัธะไฮโดรเจน กลุ่มท่ี 0 มีคุณสมบติัของ

กลุ่มท่ี 1 และ 2 ร่วมกนั ดงันั้น ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากการศึกษาคร้ัง
น้ีมีส่วนช่วยในการเลือกมอนอเมอร์ท่ีคาดว่าจะมีความสอดคล้องกบัยา

ปฏิชีวนะไดไ้ปจนถึงการใช้เป็นวิธีการเลือกยาปฏิชีวนะอ่ืนท่ีไม่ปรากฏ

ในการศึกษาน้ีแต่มีโครงสร้างใกลเ้คียงกบัทั้งสามกลุ่มเพ่ือการออกแบบ

การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบในห้องปฏิบติัการในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ความรู้เก่ียวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้า และทศันคติในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าภายในหอพกันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
คือ นกัศึกษาในหอพกัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน 100 คน โดย
เลือกการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิหลายขั้น (Multistage stratified random 
sampling) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ห้องพักประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ 
(100%) พดัลม (98%) เตารีดไฟฟ้า (95%) คอมพิวเตอร์ (92%) หม้อหุง
ขา้วไฟฟ้า (74%) เคร่ืองท าน ้ าอุ่นไฟฟ้า (58%) เคร่ืองหนีบผม (34%) ไดร์
เป่าผม (31%) กระทะไฟฟ้า (53%) กาตม้น ้ าไฟฟ้า (28%) กระติกน ้ าร้อน 
(25%) เคร่ืองพิมพ ์(24%) และเคร่ืองปรับอากาศ (14%) ปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีได้จากการส ารวจเท่ากบั 6,914.5 kWh ต่อเดือน ปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าจริงเท่ากบั 6,587 kWh ต่อเดือน 
 2. ด้านองค์ความรู้เก่ียวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัดี (77.5%) 
 3. ด้านทศันคติในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (x̅ = 3.94) 
 4. ด้านพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.15) 
 5. นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในหอพกั ไม่แตกต่างกนั 
 6. ความรู้เก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์ เชิง
บวกกบัพฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในหอพกั
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ค าส าคญั: พฤติกรรม พลงังานไฟฟ้า ปริมาณการใช ้หอพกั 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the behavior of 

using electrical appliances, electric power knowledge, and attitudes 
toward electrical energy conservation of the dormitory student of Sakon 
Nakhon Rajabhat University (SNRU). The questionnaire was used in the 
research. The samples were the 100 dormitory students in Sakon Nakhon 
Rajabhat University and sampling by multistage stratified random 
sampling. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis. 

The results showed that: 
 1. Rooms are equipped with electric bulbs and mobile phones 
(100%), fans (98%), electric irons (95%), computers (92%), electric rice 
cookers (74%), electric water heaters (58%), hair straighteners (34%) 
Hairdryer (31%), electric pan (53%), electric kettle (28%), thermos 
(25%), printer (24%) and air conditioner (14%). The estimated electricity 
consumption from the survey was 6,914.5 kWh/month. The actual 
electricity consumption was 6,587 kWh/month. 
 2. Knowledge about electrical energy conservation of SNRU 
students, overall; it was at a good level (77.5%). 
 3. Attitudes towards electrical energy conservation of SNRU 
students, overall; it was at the agreed level (x = 3.94). 
. 4. The electrical energy conservation behavior of students of 
SNRU students, overall; it was at a high level (x = 4.15). 
 5. SNRU students with different personal data have no 
difference in electrical energy conservation behaviors in Sakon Nakhon 
Rajabhat University dormitories. 



บทความวิจัย                                                                                                                                    30 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 6. Knowledge about the usage of electricity is positively 
related to the behavior of energy conservation among students in the 
dormitory of Sakon Nakhon Rajabhat University. 
Keywords: Behaviors, Electricity Energy, Consumption, Dormitory 
 

1. บทน า 
พลงังานคือปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยอี์กทั้งยงั

เป็นปัจจยัในการส่งเสริม สวสัดิภาพ ความผาสุกของประชาชน ส าหรับ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้และก าลงัพฒันา พลงังาน จึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ความมัน่คงของประเทศทั้งดา้นการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีย ังเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจสงัคมของประเทศ  ทั้งน้ีไฟฟ้านบัเป็นพลงังานรูปแบบหน่ึง ซ่ึง
มีคุณสมบติัพิเศษคือท่ีสามารถผลิตข้ึนไดโ้ดยการแปรรูปจากธรรมชาติ
พลงังาน ส่งจ่ายไปยงัจุดท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการแปรรูปเป็นพลงังานรูปแบบอ่ืน ไฟฟ้าจึงท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง
ในการน าพลงังานจากแหล่งทรัพยากรพลงังานมาใชป้ระโยชน์เพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจสังคม และการด ารงชีวิตท่ีสะดวกสบายยิ่งข้ึน นโยบายการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล คาดว่าจะท าให้พลังงานไฟฟ้ามี
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ซ่ึงจะส่งผลโดยรวม ท าให้ลดการน าเขา้เช้ือเพลิง
โดยไม่เสียเปรียบดุลการคา้กบัต่างประเทศ ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างจ ากดั อย่างไรก็ตามนโยบายการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าจะสมัฤทธ์ิผลไดก้็ต่อเม่ือทุกภาคส่วนตอ้งมีการร่วมมือร่วม
ใจกนั ช่วยกนัประชาสัมพนัธ์รณรงค์การประหยดัพลงังานไฟฟ้าให้ได้
รับรู้ข่าวสาร ซ่ึงจะท าให้เกิดจิตส านึกรู้คุณค่าของการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าให้ประชาชนน าไปสู่การมีส่วนร่วมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
อยา่งย ัง่ยนื [1] 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เพ่ือให้การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้นกัศึกษาในหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสกลนครมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ผูวิ้จยัจึงได้
ด าเนินการส ารวจการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในหอพกันักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสกลนคร ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้าในหอพกันักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครและศึกษาความรู้
ความเขา้ใจในการใช้พลงังานไฟฟ้าหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนครว่ามีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
อยา่งไรและมีความรู้ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานถูกตอ้งเพียงใด 

 
 
 

1.1 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในหอพกั
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 2. เพ่ือค  านวณและเปรียบเทียบระหว่างพลังงานไฟฟ้าท่ีได้
จากการส ารวจ กับพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้จริงภายในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้า ความรู้เก่ียวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้า และทศันคติในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ของนกัศึกษาในหอพกัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ในปี ค.ศ. 2019 Vinh Tien Le & Adrian Pitts [2] ท าการส ารวจ
การใชเ้คร่ืองใช้ไฟฟ้าและการใช้พลงังานในครัวเรือนเวียดนาม เมือง Tuy 
Hoa การศึกษาน้ี ศึกษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้งานและการใช้
พลังงานท่ีแท้จริงของครัวเรือนชาวเวียดนาม รวบรวมข้อมูลจากการ
ส ารวจ 60 ครัวเรือนในเมือง Tuy Hoa ทางชายฝ่ังตอนใต้ - กลางของ
เวียดนามในปี 2560 ผลแสดงให้เห็นว่าการใช้พลงังานเฉล่ีย 4,492 kWh 
ต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึงไฟฟ้าและก๊าซปิโตรเลียมเหลวคิดเป็น 74.4% และ 
25.6% ตามล าดบั รายละเอียดของการใช้พลงังานในปัจจุบนั พบว่า การ
ระบายความร้อนเป็นการส้ินเปลืองขั้นต้นโดยมีสัดส่วน 31.9% ของ
ทั้งหมด รองลงมา คือ แก๊สหุงต้ม 25.6% และเคร่ืองใช้ในครัว 18.5% 
นอกจากน้ียงัมีการคาดการณ์การใช้พลงังานส าหรับครัวเรือนทัว่ไปท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศต่าง ๆ ผลการศึกษาน้ีจึงเป็นข้อมูลอ้างอิงท่ีเป็น
ประโยชน์ ส าหรับผูก้  าหนดนโยบายนกัวางแผนพลงังานและครัวเรือน
ของเวียดนาม เพ่ือท าความเขา้ใจลกัษณะการใช้พลงังานท่ีมีอยูแ่ละระบุ
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารบา้นเรือน  
 ในปี  ค .ศ .  2020  Kittikun Poolsawat et al. [3] ได้ส ารวจ
ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีอยู่อาศยัของประเทศไทยและศกัยภาพใน
การประหยดั การส ารวจการสัมภาษณ์ผูใ้ช้งาน 7,192 ครัวเรือน ส าหรับ
การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 41 ชนิด ครอบคลุมทัว่ประเทศไทยในปี 2561 มี
การระบุลักษณะการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส าหรับทั้งในชนบทและใน
เมือง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้ งประเทศถูกประมาณจากผลการส ารวจ 
แบบจ าลองพลังงานท่ีใช้ในการคาดคะเนแสดงถึงการใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่ในระดบัพ้ืนท่ี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้
ไฟฟ้าโดยรวมในครัวเรือนอยูท่ี่ 35,624.37 GWh ในปี 2018 ประกอบดว้ย
เคร่ืองปรับอากาศ (26.50%) ตู้เย็น (19.33%) หลอดไฟในร่ม (14.93%) 
หม้อหุงข้าว (6.82%) โทรทัศน์  (6.10%) พัดลม (5.75%) ขวดไฟฟ้า 
(3.35%) หลอดไฟภายนอกอาคาร (3.30%) ป๊ัมอตัโนมติั (2.61%) เคร่ือง
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ท าน ้าอุ่น (1.86%) คอมพิวเตอร์ (1.67%) เตารีด (1.55%) และเคร่ืองใชอ่ื้น 
ๆ (6.23%) ประมาณ 13.97% ของการใช้ไฟฟ้ากล่าวคือ 4,975.89 GWh 
หรือ  2.39 MtCO2 ส ามารถลดลงได้ด้วยการ เป ล่ี ยนอุปกรณ์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
 ในปี พ.ศ. 2558 จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล และ โสภิตสุดา ทอง
โสภิต [4] ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระดบัความรู้ ความเขา้ใจและทศันคติดา้น
พลังงาน (Energy Literacy) ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา ผ่าน
กรณีศึกษา 3 อ  าเภอในจงัหวดัลพบุรี ไดแ้ก่ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลยั 
และโรงเรียนพระนารายณ์ในอ าเภอเมืองลพบุรี โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
และโรงเรียนบา้นวงัเพลิงในอ าเภอโคกส าโรง และโรงเรียนสัตยาไสใน
อ าเภอชยับาดาล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 352 คน ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียของความรู้ความเข้าใจด้าน
พลงังานระหว่างกลุ่มตวัอย่างของโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งผลิตไฟฟ้า
กบักลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนั
ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยพ้ืนท่ีใกล้แหล่งผลิตไฟฟ้าจะมีคะแนนเฉล่ีย
นอ้ยกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ผลวิจยัน้ี ท  าให้สรุปไดว้า่ พ้ืนท่ีใกลแ้หล่งผลิตไฟฟ้า
ไม่ใช่ปัจจยัท่ีท  าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานมากกว่า
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แต่ปัจจยัส าคญัอยูท่ี่ความเจริญกา้วหน้าทางสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลย ี 
 ในปี พ.ศ. 2554 รุจิรา คงนุ้ย และ ทกัษิณา เครือหงส์ [5]ได้
ศึกษาการประหยดัพลังงานไฟฟ้า และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554 
โดยเลือกตวัอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย จ  านวน 339 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า พบว่านักศึกษา
ชายและหญิงมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และนักศึกษาแต่ละคณะมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

3. วธีิการด าเนินการวจิยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ หวัหนา้ห้องพกั
ของหอพกันักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร จ านวน 246 
ห้อง ประจ าปีการศึกษา 2564 

กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาในหอพกัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีได้ก  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นเกณฑ์ร้อยละ 
40 ของขนาดประชากร ซ่ึงจ านวนประชากร 246 ห้อง คิดเป็น 40% จะได้
กลุ่มตวัอยา่ง 98 ห้อง เพ่ือให้การวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูวิ้จยัจึง
ใช้กลุ่มตวัอย่างเพ่ิมข้ึน รวมทั้งส้ิน 100 ห้อง โดยเลือกการสุ่มตวัอย่าง
แบบชั้นภูมิหลายขั้น (Multistage Stratified Random Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีการพฒันาจากแบบสอบถามของ จุไรรัตน์ ธิไหล [6] และ ปรียา
นาจ สิงห์โต และ อาจารี แนบเนียน [7] แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 7 ค  าถาม ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี สาขา คณะ 
จ านวนสมาชิกในห้องพกั จ  านวนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีน ามาใช้ในห้องพกั 
(ทั้งตนเองและเพ่ือนร่วมห้อง) และค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ดา้นการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติในการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ส่วนท่ี 5 ค  าถามเร่ืองพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด  
 ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งหรือความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ซ่ึงขอ้ค  าถามทุกขอ้
มีค่า IOC มากกวา่ 0.5 ข้ึนไป 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาภายในหอพกั
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จ านวน 100 ฉบบัดว้ยตนเอง และไดรั้บ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาเพ่ือท าการวิเคราะห์ จ  านวน 
100 ฉบบั 

3.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจก

แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. สรุปผลการวจิยั 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการส ารวจตวัอย่างนกัศึกษาจ านวน 100 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 เป็นเพศชาย ร้อยละ 41 ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2  
ร้อยละ 47 เป็นนกัศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 15 เป็นนกัศึกษา
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 64 มีจ  านวนสมาชิกในห้องพกั 3 คน ร้อยละ 50 มี
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใช้งานจ านวน 4-6 ช้ิน ร้อยละ 36 มีค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน
อยูร่ะหว่าง 101-300 บาท ร้อยละ 67 เม่ือน ามาค านวณค่าเฉล่ียพบว่า ค่า
ไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนโดยเฉล่ีย 278.83 บาท 
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4.2 ผลการส ารวจการใช้พลงังานไฟฟ้า 
 ผลการส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าจ าแนกตามประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า พบว่า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องพกัส่วนใหญ่ท่ีใช้งานมาก 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หลอดไฟฟ้า โทรศพัท์มือถือ พดัลม เตารีดไฟฟ้า และ
คอมพิวเตอร์ ดังรูปท่ี 1 ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องพกัส่วนใหญ่ท่ีมี
ระยะเวลาการใช้งานมาก 5 อนัดับแรก ได้แก่ โทรศพัท์มือถือ พดัลม 
หลอดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปรับอากาศ ดงัรูปท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 1 ผลการส ารวจการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 
 

 
รูปท่ี 2  ระยะเวลาการใชง้านต่อวนั (ชัว่โมง/วนั) 

 

 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากการส ารวจ เท่ากับ 6,917.8 
kWh ต่อเดือน ส่วนปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าแทจ้ริงมีการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าทั้งส้ินเท่ากบั 6,587 kWh ต่อเดือน ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือน ±5% 

4.3 ผลการวเิคราะห์ความรู้ด้านการใช้พลงังานไฟฟ้า 
 

ตารางท่ี 1 ความรู้ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 

ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผดิ 
(ร้อยละ) 

ตอบไม่รู้ 
(ร้อยละ) 

1. ปัจจุบนัประเทศไทยมีความ สามารถใน
การผลิตกระแส ไฟฟ้าใชใ้นประเทศได ้
อยา่งเพียงพอ 

 
80 

 
10 

 
10 

ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ตอบผดิ 
(ร้อยละ) 

ตอบไม่รู้ 
(ร้อยละ) 

2. การเลือกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ควรเลือกแบบท่ี
ไดม้าตรฐานและมีฉลากประหยดัไฟเสมอ 

99 1 0 

3. ฉลากประหยดัไฟฟ้าท่ีมีระดับ 1-5 ท่ีติด
บนเคร่ืองใช้ ไฟฟ้า ถ้าตัวเลขท่ีแสดงบน
ฉลากยิง่มาก แสดงวา่กินไฟมาก 

 
79 

 
14 

 
7 

4. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีจ านวนวตัตม์ากจะท า
ให้เปลืองไฟมาก 

85 7 8 

5. ก าร ปิ ดโทรทัศน์ ท่ี รี โ มทจะท า ให้
โทรทศัน์กินไฟอยู ่

70 13 17 

6. การเสียบปลัก๊ชาร์ตแบตโทรศพัท ์
โนต้บุก๊ ท้ิงไวจ้ะท าให้ส้ินเปลืองพลงังาน
ไฟฟ้า 

 
87 

 
7 

 
6 

7. หลอดฟลูออเรสเซนต ์(นีออน) เปลืองไฟ
มากกวา่หลอดไส ้

58 21 21 

8. หลอดไฟฟ้าแบบฟลูออเรสเซนต ์
(นีออน) ให้แสงสวา่งมากกวา่หลอดไฟฟ้า
แบบไส้ ถา้ จ  านวนวตัตเ์ท่ากนั 

 
69 

 
6 

 
25 

9. ตูเ้ยน็ 2 ประตูเปลืองไฟมากกวา่ตูเ้ยน็
ประตูเดียวท่ีมีขนาดเท่ากนั 

79 5 16 

10. การใส่ของในตูเ้ยน็มากเกินไป จะท าให้
ตูเ้ยน็เปลืองไฟกวา่ปกติ 

85 11 4 

11. ควรปรับอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศ 
ให้อยูท่ี่ระดบั 25 องศาเซลเซียส เพื่อ
ประหยดัพลงังาน 

 
87 

 
6 

 
7 

12. การเปิดพดัลมระบายอากาศในห้องท่ี
เปิดเคร่ืองปรับอากาศจะช่วยลดพลงังาน
ไฟฟ้าในการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 

 
52 

 
33 

 
15 

รวม 77.5 11.16 11.33 

 
จากตารางท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ

นกัศึกษาจ านวน 100   คน พบว่า คะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ตอบถูกคิดเป็น 77.5 เปอร์เซ็นต์ สรุปว่านักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัดี 

4.4 ผลการวเิคราะห์ทศันคตใินการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
ทศันคติในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนักศึกษาจ านวน 

100  คน พบวา่ มีคะแนนเฉล่ีย 3.94 คะแนน สรุปวา่นกัศึกษามีทศันคติใน
ระดบัเห็นด้วย ซ่ึงนักศึกษามีทศันคติในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ี
ถู ก ต้อ ง  สู ง สุ ด  3 อัน ดับ แ รก  ไ ด้ แ ก่  ส ถ าบัน ค รอบค รั ว แ ล ะ
สถาบนัการศึกษามีส่วนส าคญัในการปลูกฝังพฤติกรรมการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าให้แก่เยาวชน ค่าเฉล่ีย 4.60 การประหยดัไฟฟ้าท าให้
ประหยดัค่าไฟของท่านได ้ค่าเฉล่ีย 4.58 และพฤติกรรมประหยดัพลงังาน
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ไฟฟ้าเป็นจุดเร่ิมตน้ของพฤติกรรมการประหยดัพลงังานอ่ืน ๆ ค่าเฉล่ีย 
4.49 

ส่วนทศันคติในการประหยดัพลงังานถูกตอ้งต ่าสุด 3 อนัดบั
ท้าย ได้แก่ การประหยดัพลังงานไฟฟ้าของท่านไม่ได้ช่วยลดการซ้ือ
ไฟฟ้าของไทยจาก ต่างประ เทศ  ค่ า เฉ ล่ี ย  2.95 ก าร เ ลื อกขนาด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้เหมาะกับความต้องการ ไม่ได้เป็นการประหยดั
พลงังาน ค่าเฉล่ีย 3.11 และการใช้ไฟฟ้าเป็นปริมาณมากไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย 3.25 

4.5 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ค่าสถิต ิ การแปล
ความหมาย �̅� S.D. 

1. เปิดโทรทศัน์ท้ิงไวแ้ลว้ไม่ดู 4.41 0.944 มาก 
2. เปิดประตูตูเ้ยน็ท้ิงไวเ้ป็นเวลานาน 4.70 0.759 มากที่สุด 
3. เปิดไฟไวท้ิ้งไวโ้ดยไม่ใชง้าน 3.95 1.009 มาก 
4. ท่านมกัจะเปิดคอมพิวเตอร์ และเล่นมือถือ
ไปพร้อมๆกนั 

3.09 1.264 ปานกลาง 

5. เปิดพดัลมท้ิงไวเ้ม่ือไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณนั้น 4.14 1.045 มาก 
6. เปิดประตู หรือหน้าต่างท้ิงไวใ้นขณะเปิด
เคร่ืองปรับอากาศ 

4.47 0.759 มาก 

7. ไม่ปิดคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใชง้าน 4.06 1.213 มาก 
8. ไม่เช็ดผมให้แห้งหมาดๆ ด้วยผา้ก่อนใช้
เคร่ืองเป่าผม 

4.52 0.847 มากที่สุด 

9. ปิดโทรทศัน์โดยการใชรี้โมท 4.09 1.215 มาก 
10. เสียบปลั๊กไฟเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ิงไวเ้ม่ือ
เลิกใชง้าน 

3.93 1.166 มาก 

เฉล่ีย 4.15 0.63 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของ

นักศึกษาจ านวน 100  คน พบว่า คะแนนเฉล่ียท่ี 4.15 คะแนน สรุปว่า
นกัศึกษามีพฤติกรรมประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระดบัมาก 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
ตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั ผลดงัตารางท่ี 3 ถึง 5 

ด้านเพศ พบว่า นักศึกษาเพศชายมีคะแนนพฤติกรรมการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า โดยเฉล่ียเท่ากับ 41.05 นักศึกษาเพศหญิงมี
คะแนนพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยเฉล่ียเท่ากบั 41.97  
เม่ือทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ t ผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
นกัศึกษาเพศชายและนกัศึกษาเพศหญิง 
 

เพศ จ านวน 
(คน) 

�̅� S.D. t-test df P-value 

ชาย 41 41.05 6.79320 -0.715 98 0.476 
หญิง 59 41.97 5.94795 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าสถิติ t-test เท่ากบั -0.715 (P-value = 
0.476 > 0.05) ดงันั้น ยอมรับว่าสมมติฐานหลกัท่ีว่า คะแนนพฤติกรรม
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยเฉล่ียของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง 
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ดา้นชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีคะแนนพฤติกรรมการ
ประหย ัดพลังงานไฟฟ้า โดยเฉล่ียเท่ากับ 41.0 ชั้ นปีท่ี  2 มีคะแนน
พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยเฉล่ียเท่ากบั 40.79 ชั้นปีท่ี 3 มี
คะแนนพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยเฉล่ียเท่ากบั 42.16 
และชั้นปีท่ี มีคะแนนพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยเฉล่ีย
เท่ากับ 45.44 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ F ผลดัง
ตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
นกัศึกษา จ าแนกตามชั้นปี 

แหล่งของความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ชั้นปี 178.735 3 59.578 1.530 0.212 
ความคลาดเคล่ือน 3739.455 96 38.953 
ทั้งหมด 3918.190 99  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ค่าสถิติ F เท่ากบั 1.530 (P-value = 0.212 

> 0.05) ดังนั้น ยอมรับว่าสมมติฐานหลักท่ีว่า คะแนนพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยเฉล่ียของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
และชั้นปีท่ี 4 ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ดา้นคณะ พบว่า นกัศึกษาหอพกัท่ีสังกดัคณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการ
จดัการ มีคะแนนพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยเฉล่ียเท่ากบั 
41.73,  39.16,  42.83, 42.00,  34.50 และ 46.50 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างดว้ยสถิติ F ผลดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
นกัศึกษา จ าแนกตามคณะ 

แหล่งของความ 
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

คณะ 201.997 5 42.199 1.070 0.382 
ความคลาดเคล่ือน 3707.193 94 39.438 
ทั้งหมด 3918.190 99  
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ ค่าสถิติ F เท่ากบั 1.070 (P-value = 0.382 

> 0.05) ดังนั้น ยอมรับว่าสมมติฐานหลักท่ีว่า คะแนนพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยเฉล่ียของนกัศึกษาคณะต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

4.6 ผลการหารูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

ผลการหารูปแบบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า จากตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ขอ้มูลปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า (x1) ความรู้เก่ียวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้า (x2) และทศันคติในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า (x3)  ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า มี
เพียงตวัแปรด้านความรู้เก่ียวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้า ท่ีสามารถอธิบาย
ความผันแปรของพฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของตวั
แปรพยากรณ์ท่ีใชพ้ยากรณ์พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 
ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.b B t P 

ความรู้เก่ียวกบั
การใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า (x2) 

0.929 0.389 0.235 2.391 0.019 

ค่าคงท่ี 32.966 3.658 - 9.011 0.00 
R เท่ากบั 0.235      R Square เท่ากบั 0.055 

 

5. สรุป และอภิปรายผล 
 ผลการส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าจ าแนกตามประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า พบว่า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องพกัส่วนใหญ่ท่ีใช้งานมาก 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หลอดไฟฟ้า โทรศพัท์มือถือ พดัลม เตารีดไฟฟ้า และ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากการส ารวจ เท่ากบั 
6,917.8 kWh ต่อเดือน ส่วนปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าแทจ้ริงมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าทั้ ง ส้ินเท่ ากับ  6 ,587 kWh ต่อเ ดือน ซ่ึง มีค่ าความ
คลาดเคล่ือน ±5% นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
อยูใ่นระดบัดี เน่ืองจากเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีท่ีไดค้วามรู้เร่ือง
การประหยดัพลงังานมาพอสมควร 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการประหย ัดพลังงานไฟฟ้าในหอพัก
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ จิรา คงนุ้ย และ ทกัษิณา เครือหงส์ [5] ท่ีพบว่า นักศึกษาชายและ
นกัศึกษาหญิงมีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะ 

นกัศึกษาท่ีอาศยัในหอพกัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ในแต่ละห้องพกั
มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพและการเรียนท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงมี
พฤติกรรมการใช้และการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้น
ถา้ตอ้งการจดักิจกรรมจดัการส่งเสริม อบรมความรู้ กระตุน้ให้นกัศึกษา
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ควรจดักิจกรรมให้ทัว่ถึงทุกเพศ ทุกชั้นปี ทุก
คณะ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาระยะทางกบัอายขุองกระจุกดาวเปิด M18 ในคร้ังน้ี 
ได้ท  าการเก็บข้อมูลภาพถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง 
Takahashi TOA พร้อมด้วยซีซี ดี  ด้วยการสั่งถ่ ายภาพผ่านเว็บไซต์ 
iTelescope.net  แล้ววิเคราะห์หาระยะทางและอายุ ผลท่ีได้จากการ
ค านวณพบว่า กระจุกดาวเปิด M18 มีระยะทาง 2,187.7616 พาร์เซก (pc) 
และมีอายปุระมาณ 49.4 ลา้นปี 
ค าส าคญั: M18 /กระจุกดาวเปิด / ระยะทาง / อาย ุ
 

Abstract 
 The study of the distance and the age of the open cluster M18 
in this work was observed by the Takahashi TOA refracting telescope 
together with a CCD Photometer via iTelescope.net. The images have 
analyzed for distance and age. The results showed that the open cluster 
M18 is far from us about 2,187.7616 parsecs (pc) and the age of open 
cluster M18 is 49.4 Myr. 
Keywords: M18 / Open Cluster / Distance / Age   
 

บทน า 
 ดาวฤกษเ์ป็นก้อนสสารขนาดใหญ่มีแสงสว่างในตวัเอง มอง
จากโลกเห็นเปล่งแสงระยิบระยบั เป็นวตัถุทอ้งฟ้าท่ีรวมตวักันอยู่เป็น
ก้อนเพราะแรงโน้ม ถ่วงระหว่างอะตอมของสารนั้ น  ดาวฤกษ ์
มีวิวฒันาการมาจากการยุบตวัของแก๊สและฝุ่ นมหึมา ในการยุบตวันั้น 
จะเกิดการหมุนวนข้ึน ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่จะมีสัณฐานเป็นลูกกลมและ
หมุนรอบตวั เน้ือสารของดาวฤกษ์ภายในดวงนั้นจะอยูใ่นสถานะสมดุล 
เพราะแรงโน้มถ่วงและแรงดนัภายในท าให้ดาวฤกษท์รงขนาดคงท่ีไวไ้ด ้
การศึกษาดาวฤกษจ์ะใช้เคร่ืองซีซีดี (CCD) ต่อเขา้กบักลอ้งโทรทรรศน์ 
เ พ่ือบันทึกแสงของดาวฤกษ์ท่ีแผ่ออกมา ซ่ึงน าไปสู่การวิเคราะห์
คุณสมบติัพ้ืนฐานของดาวฤกษ์ เช่น ดชันีสี แมกนิจูดปรากฏ แมกนิจูด
สัมบูรณ์ ระยะทาง อายุ อุณหภูมิยงัผล เป็นต้น [1] และเม่ือดาวฤกษ์

จ  านวนมากมาอยูใ่กลก้นัจะเรียกวา่ กระจุกดาว ซ่ึงดาวสมาชิกต่าง ๆ จะมี
การเคล่ือนท่ีสอดคลอ้งกนัด้วยความเร็วเท่ากนั และอยู่ห่างจากผูส้ังเกต
เท่ากนั รวมทั้งมีอายเุท่ากนัดว้ย ซ่ึงเป็นผลมาจากการก่อก าเนิดดาวฤกษ์
จากเนบิลลากลุ่มเดียวกนั ส าหรับกระจุกดาวเปิด M18 อยู่ในกลุ่มดาว 
คนยิงธนู มีค่าแมกนิจูดปรากฎ 6.9 มีขนาดเชิงมุมประมาณ 9 ลิปดา 
คน้พบโดย Charles Messier ในปี พ.ศ.2307 ซ่ึง M18 เป็นกระจุกดาวท่ีใช้
กลอ้งดูดาวขนาดเล็กในการสงัเกตมากท่ีสุด มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 
17 ปีแสง กระจุกดาวน้ีนับว่าเป็นกลุ่มดาวท่ีอายุน้อย โดย M18 ตั้ งอยู่
ระหว่าง M17 และ M24 [2] จากการศึกษาท่ีผา่นมาท าให้คณะผูวิ้จยัสนใจ
ท่ีจะท าการศึกษา ระยะทาง และอายขุองกระจุกดาว M18  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1) เพื่อค  านวณหาระยะทางของกระจุกดาวเปิด M18 
2) เพื่อค  านวณหาอายขุองกระจุกดาวเปิด M18 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
ศึกษาเฉพาะกระจุกดาวเปิด M18 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาทางกายภาพกระจุกดาวเปิด M18 โดยใช้วิธีการสั่ง

ถ่ายภาพผ่านเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อตัโนมัติ iTelescope และใช้
กลอ้งหกัเหแสง Takahashi TOA จากระบบ iTelescope คือ กลอ้ง T5 และ
เม่ือน าภาพกระจุกดาวเปิด M18 ท่ีสั่งถ่ายโดยใช้ Filter B และ Filter V 
ของระบบ UBV ซ่ึงกรองแสงในช่วงความยาวคล่ืน 430 และ 525  
นาโนเมตรตามล าดบั แลว้วิเคราะห์ความเขม้แสงและฟลกัซ์ของแสงดาว 
ด้วยโปรแกรม AstroImageJ โดยสืบคน้ค่าแมกนิจูดของดาวอา้งอิงจาก
ฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Aladin แลว้ค  านวณหาแมกนิจูดปรากฏของดาว
ฤกษใ์นกระจุกดาวเปิด M18 ไดจ้ากสมการ [1]  

 
m1 - m2 = -2.5log (

F1

F2
)   (1) 
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เม่ือ     m1 , m2       คือ แมกนิจูดปรากฏของดาวดวงท่ี 1 และดวงท่ี 2 
         F1 , F2         คือ ฟลกัซข์องดาวดวงท่ี 1 และดวงท่ี 2 

ทั้งน้ีฟลกัซ์ท่ีใช้ค  านวณในสมการท่ี (1) น้ี เป็นค่าท่ีวดัไดจ้าก
โปรแกรม AstroImageJ ส่วนค่าแมกนิจูดนั้น ในงานน้ีก าหนดให้ดาวดวง
ท่ี 1 เป็นค่าแมกนิจูดของดาวฤกษ์ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ ส่วนดาวดวงท่ี 2 
เป็นค่าท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูล Aladin  
 

จากนั้ นน าค่ าแมก นิ จูดปรากฏ ท่ีได้มาสร้ างแผนภาพ 
เฮิทซ์ปรุง - รัสเซลล์ โดยให้แกน x เป็น ค่าดชันีสี (B-V) และแกน y เป็น
ค่ า แ ม ก นิ จู ด ใ น  Filter V แ ล้ ว น า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ แ ผ น ภ า พ 
เฮิทซ์ปรุง - รัสเซลล์มาตรฐาน เพ่ือค  านวณหาค่าระยะทาง และอาย ุของ
กระจุกดาวเปิด M18 โดยท่ีการค านวณหาค่าระยะทางของกระจุกดาวเปิด 
M18 สามารถหาไดจ้ากสมการ 

 

d = 10(
  + 5 

5
)     (2) 

 
เม่ือ     d คือ ระยะทางของดาวฤกษ ์โดยมีหน่วยเป็นพาร์เซก 
           คือ มอดูลสัระยะทาง 
 

และการค านวณหาอายุของดาวของกระจุกดาวเปิด M18 
สามารถหาไดจ้ากสมการ 

 

t = 1010(
M

Msun
)
-2.5

   (3) 

 
เม่ือ     t        คือ อายขุองดาว โดยมีหน่วยเป็นปี 
           M       คือ มวลของดาว 
           Msun   คือ มวลของดวงอาทิตย ์
 
 โดยใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัส่องกว่างกบัระยะทางของ
ดาวสามารถหาไดจ้ากสมการ  
 

      m - msun= -2.5 log [ (
L

Lsun
) (

dsun

d
)
2
]    (4) 

 
เม่ือ     m       คือ ค่าแมกนิจูดปรากฏของดาวฤกษ ์
           msun   คือ ค่าแมกนิจูดปรากฏของดวงอาทิตย ์(ประมาณ -26.5) 
           d        คือ ระยะทางของดาวฤกษ ์
           dsun    คือ ระยะทางของดวงอาทิตย ์ 
 

และความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัส่องสว่างกบัมวลดาวสามารถหาไดจ้าก
สมการ [2] 
 

        log (
L

Lsun
)  = 3.5log (

M

Msun
)    (5) 

 
เม่ือ     L      คือ ก าลงัส่องสวา่งของดาวฤกษ ์
           Lsun  คือ ก าลงัส่องสวา่งของดวงอาทิตย ์
 

ผลการทดลอง 
จากการน าภาพกระจุกดาวเปิด M18 ทั้ง Filter B และ Filter V 

มาก าหนดต าแหน่งดาวฤกษใ์นกระจุกดาวเปิด M18 และก าหนดต าแหน่ง
ของดาวอ้างอิง จ  านวน 5 ดวง ดังรูปท่ี 1 จากนั้ นน ามาค านวณหาค่า 
แมกนิจูดปรากฏของดาวแต่ละดวง ตามสมการท่ี (1) โดยในงานน้ีใชด้าว
ฤกษใ์นกระจุกดาวเปิด M18 จ านวน 40 ดวง 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการก าหนดต าแหน่งดาวอา้งอิงในกระจุกดาวเปิด M18 
 

เม่ือวิเคราะห์ค่าแมกนิจูดแลว้น ามาสร้างแผนภาพเฮิทซ์ปรุง-
รัสเซลล ์โดยให้แกน x เป็น ค่าดชันีสี (B-V) และแกน y เป็นค่าแมกนิจูด
ใน Filter V ได้ดงัรูปท่ี 2 พร้อมน ามาเปรียบเทียบกบักบัล าดบัหลกัของ
แผนภาพเฮิทซ์ปรุง-รัสเซลล์มาตรฐานเพ่ือหาค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์ 
(Absolute Magnitude) ไดด้งัรูปท่ี 3 
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รูปที่ 2  แผนภาพเฮิทซ์ปรุง-รัสเซลล ์ของกระจุกดาวเปิด M18 
 

 
 

รูปที่ 3  การเทียบล าดบัหลกัของกระจุกดาวเปิด M18 กบัล าดบัหลกั 
ของแผนภาพเฮิทซ์ปรุง-รัสเซลล ์มาตรฐาน 

 
จากรูปท่ี 3 การเทียบล าดบัหลกัของกระจุกดาวเปิด M18 กบั

ล าดบัหลกัของแผนภาพเฮิทซ์ปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน เพ่ือหาค่าแมกนิจูด
สัมบูรณ์ (Absolute Magnitude) ได้เท่ากับ -3.0 และค่าแมกนิจูดปรากฏ 
(Apparent Magnitude) เท่ากับ 8.7 แล้วน ามาค านวณหาระยะทางจาก
สมการท่ี (2) ได้เท่ากับ 2,187.7616 พาร์เซก (pc) และจากระยะทางท่ี
ค  านวณได้น้ี สามารถน าไปค านวณหาก าลังส่องสว่างของดาวได้จาก
สมการท่ี (4) แลว้น าไปใช้ค  านวณหามวลตามสมการท่ี (5) เพ่ือน ามวลท่ี
ไดไ้ปวิเคราะห์อายขุองกระจุกดาวเปิด M18 ตามสมการท่ี (3) ไดป้ระมาณ 
49.4 ลา้นปี  
 

สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาทางกายภาพกระจุกดาวเปิด M18 โดยใช้วิธีการ

สั่ง ถ่ ายภาพผ่าน เครือข่ ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ  iTelescope  
ซ่ึงในงานน้ีทดลองใช้กล้องหัก เหแสง Takahashi TOA จากระบบ 
iTelescope คือ กล้อง T5 และเม่ือน าภาพกระจุกดาวเปิด M18 ท่ีสั่งถ่าย

โดยใช้ Filter B และ Filter V มาวิเคราะห์เพ่ือหาระยะทางและอาย ุพบว่า
กระจุกดาวเปิด M18 มีค่าระยะทาง 2,187.7616 พาร์เซก และไดอ้ายขุอง
กระจุกดาวเปิด M18 เท่ากบั 49.4 ลา้นปี 

 

อภิปรายผลการวจิยั 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง The Open Clusters NCG 6613 (M18) 

and NCG 6716 โดย U. Lindoff เม่ือปี ค.ศ.1971 พบว่าได้ระยะทางของ
กระจุกดาว M18 เท่ากบั 1,250 พาร์เซก [5] ซ่ึงความคาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนน้ี
อาจเกิดจากความแม่นย  าของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในอดีต 
และอาจเกิดจากสัญญาณรบกวนจากแหล่งต่างๆ ท่ียงัหลงเหลือจาก
สัญญาณรบกวนของภาพถ่ายในปัจจุบัน รวมไปถึงการขยายตัวของ 
เอกภพเน่ืองมาจากทฤษฎีบ๊ิกแบง (Bing Bang Theory)  
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บทคดัย่อ 
       จากการศึกษาลกัษณะการส่งผ่านอิเล็กตรอนของแกรฟีนนา

โนริบบอนแบบขอบซิกแซก ท่ี มีความบกพร่อง เ ชิ งทอพอโลยี  
(topological defects) ขนาดเล็กในสองรูปแบบท่ีต่างกนั พบวา่การส่งผา่น
อิเล็กตรอนภายใตค้วามต่างศกัยไ์ฟฟ้าไม่เกิน 1.1 โวลต์ ส าหรับระบบ
โครงสร้างท่ีประกอบด้วยรู (vacancy defects) ท่ีมีลักษณะคล้ายวงกลม
ขนาดเล็ก (type -I defect) และคลา้ยส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก (type-II defect) มี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ vacancy defect แบบคลา้ยวงกลมจะท า
ให้เกิดการหมุนวนของกระแสอิเล็กตรอนรอบรู ท าให้ vacancy defects 
ประพฤติตวัเสมือนก าแพงศกัยเ์วกเตอร์และท าให้การน าไฟฟ้ามีค่าลดลง
เม่ือเพ่ิมสนามไฟฟ้าระหวา่งขั้ว ส่วน vacancy defect แบบคลา้ยส่ีเหล่ียมท่ี
มีขอบแบบซิกแซก ตามแนวของสนามไฟฟ้าจะท าให้เกิดเส้นทางในการ
เคล่ือนตัวของประจุและส่งผลให้การน าไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิม
สนามไฟฟ้าระหว่างขั้ว ขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์ส าหรับการทดสอบ
คุณสมบติัทางไฟฟ้าของวสัดุคาร์บอนซ่ึงเราสามารถคาดการณ์ชนิดของ 
vacancy defects ท่ี เ กิด ข้ึนจากการทดสอบการน าไฟฟ้าภายใต้ค่ า
สนามไฟฟ้าระหวา่งขั้วท่ีแตกต่างกนัได ้
ค าส าคัญ : แกรฟีนนาโนริบบอน , ความบกพร่องเ ชิงทอพอโลยี , 
แบบจ าลองไทด์บายดิง และฟังก์ชันกรีนในระบบท่ีไม่สมดุลทางความ
ร้อน 

 

Abstract 
 In this study, electronic transport in zigzag graphene nanoribbons 
with two different types of small defects was investigated. At smaller 
voltage than 1.1 Volt, different behaviors were observed for cases of a 
circle-like defect (type-I defect) and a square-like defect (type-II defect). 
The circle-like defect caused a circulation of electron about the defect 
areas and behaved like vector potential barrier. Therefore, the 
conductance of graphene nanoribbons with type-I defect decreased with 
increasing the bias voltage. Meanwhile, the square-like defect with 
zigzag boundaries along the electric field between source and drain 
created additional paths for electron transport. Therefore, the 

conductance of graphene nanoribbons with type-II defect increased with 
increasing the bias voltage. These results would be useful for the 
characterization of carbon-based materials under varied bias voltages.  
Keywords: Graphene nanoribbon, Topological defect, Tight-binding 
model, Non-equilibrium Green’s function 
 

1. บทน า 
       แกรฟีน (graphene) เป็นอัญรูปหน่ึงของคาร์บอนท่ีมีการ

จดัเรียงตวัของคาร์บอนอะตอมเป็นโครงสร้างรูปหกเหล่ียม (hexagonal) 
คลา้ยคลึงกบัรังผ้ึง แต่มีลกัษณะเป็นชั้นท่ีมีความหนาเพียงแค่อะตอมเดียว
และยึดติดกนัดว้ยพนัธะโคเวเลนตท่ี์มีความแขง็แรงมาก จากลกัษณะเชิง
ทอพอโลยขีองการเช่ือมต่อระหวา่งอะตอมคาร์บอนในแกรฟีนท่ีคาร์บอน
แต่ละอะตอมจะมีการเช่ือมต่อกบัคาร์บอนอีก 3 อะตอม โดยท่ีมีออร์บิทลั
แบบผสมเป็นแบบ sp2 และมีออร์บิทัลพาย (pi orbital) ท่ีสามารถเกิด
พนัธะพาย (pi bond) กบัคาร์บอนขา้งเคียงอะตอมใดก็ไดอี้ก 1 พนัธะ การ
ท่ีพันธะคู่ ซ่ึงประกอบด้วยพันธะซิกมา (sigma bond) กับพันธะพาย
สามารถมีการเปล่ียนต าแหน่งระหว่างคู่อะตอมคาร์บอนและเกิดการเร
โซแนนซ์ในทางเคมีได้นั้น ท าให้แกรฟีนในอุดมคติ (pristine graphene) 
มีคุณสมบติัในการน าไฟฟ้าท่ีดีมาก และจากการพิสูจน์ด้วยแบบจ าลอง
ไทด์บายด่ิง ท่ีพิจารณาฮามิลโตเนียนซ่ึงประกอบด้วยเทอมการกระโดด 
(hopping term) ของอิเล็กตรอนระหว่างแลตทิซของแกรฟีนในลกัษณะท่ี
ใกล้เคียงกับการเคล่ือนย้ายของออร์บิทัลและพันธะพาย ท าให้ได้
ความสมัพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัโมเมนตมัเป็นแบบเชิงเส้นในลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกบัทฤษฎีสมัพทัธภาพในกรณีท่ีอนุภาคไม่มีมวล ธรรมชาติของ
อิเล็กตรอนในแกรฟีนจึงเป็นเสมือนกับอนุภาคท่ีไม่มีมวล (massless 
particle) เป็นการยืนยนัคุณสมบติัพิเศษในการน าไฟฟ้าของแกรฟีน ซ่ึงจะ
สามารถพิจารณาเป็นวสัดุท่ีมีสมบติัความเป็นสารก่ึงโลหะ (semimetal) 
ซ่ึงมีการน าไฟฟ้าไปสูงมาก มีโอกาสในการร่ัวของอิเล็กตรอนไดสู้งท าให้
ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนเป็นไปไดย้าก เราจึงหาวิธีท าให้แกรฟีนมี
สมบติัความเป็นสารก่ึงตวัน า (semiconductor) ซ่ึงมีได้หลายวิธีไม่ว่าจะ
เป็นการเจือสารอ่ืนเขา้มาท าแกรฟีนไม่บริสุทธ์ิ หรือท าให้แกรฟีนเกิดรู 
ท าให้ช่องวา่งพลงังาน (energy gap) กวา้งข้ึน [5] 
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       คุณสมบติัทางไฟฟ้าท่ีพิเศษของแกรฟีนตามเหตุผลท่ีกล่าวมา
เป็นผลให้เกิดแนวคิดในการพฒันาแกรฟีนเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการ
สร้างช้ินส่วนส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดบันาโนและสปินทรอนิกส์ (spintronic) หน่ึงในแนวคิดดงักล่าวคือ
การกัดลายของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระดับนาโนด้วยแกรฟีนท่ีมี
ลกัษณะเป็นแผ่นยาวหรือเป็นแกรฟีนนาโนริบบอนอย่างไรก็ตาม การท่ี
จะสังเคราะห์แกรฟีนให้มีโครงสร้างในลักษณะของรังผ้ึงท่ีสมบูรณ์ 
(pristine graphene) นั้นเป็นไปได้ยาก คือมกัจะมีรูข้ึนและส่งผลกระทบ
เชิงทอพอโลยต่ีอโครงสร้างแกรฟีนในการท าให้ออร์บิทลัของบางอะตอม
ไม่ไดมี้การเช่ือมต่อแบบ sp2 ซ่ึงจะส่งผลต่อการน าไฟฟ้า เราจึงเรียกการ
เกิดความบกพร่องทางโครงสร้างในลกัษณะน้ีว่าเป็นความบกพร่องเชิง
ทอพอโลยี(topological defect) โดยบริเวณท่ีเกิด vacancy defect อาจมี
พฤติกรรมคลา้ยกบัการสร้างสนามแม่เหล็กเหน่ียวน า และอาจท าให้การ
น าไฟฟ้าของแกรฟีนลดลง แต่ในกรณีท่ีเกิด vacancy defect จ านวนมากท่ี
มีการกระจายตวัแบบสม ่าเสมอก็อาจท าให้เกิดปรากฏการณ์สั่นพ้อง 
(resonance) ของคล่ืนอิเล็กตรอนและท าให้เกิดการน าไฟฟ้าท่ีใกลเ้คียงกบั
กรณีแกรฟีนอุดมคติไดเ้ช่นกนั 

       ในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช้ระเบียบวิธีเชิงค  านวณท่ีมีพ้ืนฐานมา
จากแบบจ าลองไทด์บายดิง (tight-binding model) เพ่ือศึกษาผลเน่ืองจาก 
ความบกพร่องเชิงทอทอพอโลย ี(topological defect) ขนาดเล็ก 2 ลกัษณะ 
ต่อการน าไฟฟ้าของแกรฟีนนาโนริบบอน และลกัษณะการกระจายตวั
ของอิเล็กตรอนภายใตค้วามต่างศกัยร์ะหว่าง source กบั drain ซ่ึงจะเป็น
การเข้าใจพ้ืนฐานของการท่ี vacancy defect ต่างชนิดส่งผลท่ีต่างกนัต่อ
การน าไฟฟ้าของแกรฟีนนาโนริบบอน  

 

2. วธีิด าเนินงานวจิยั 
       ในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีมีขอบแบบซิก

แซก (zigzag graphene nanoribbon) ขนาดความยาว 8.86 nm  ความกวา้ง 
2.04 nm ในโครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีมี vacancy defect เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของลกัษณะรูท่ีเกิดข้ึน โดยเราออกแบบให้รูปแบบรูมีความ
แตกต่างกนัสองลกัษณะ (topological defect) โดยการลบอะตอมคาร์บอน 
6 อะตอม ในจ านวนท่ีเท่ากนั แต่ต่างกนัท่ีลกัษณะของลกัษณะรูโดยศึกษา
พฤติกรรมการกระเจิงของอิเล็กตรอนในโครงสร้างแกรฟีนท่ีมีรู ทั้งสอง
ลกัษณะ ดูว่าขณะอิเล็กตรอนเคล่ือนตวัไปในบริเวณท่ีมีรูจะมีพฤติกรรม
แตกต่างกนัอยา่งไร โดยใช้การประมาณค่าพลงังานดว้ยวิธีการไทด์บาย
ดิง (tight binding model) and Non-equilibrium Green’s function method 
(NEGF) [3] โดยศึกษาพฤติกรรมการกระเจิงของอิเล็กตรอนในโครงสร้าง
แกรฟีนท่ีมีรู ด้วยโปรแกรมจ าลอง KWANT Package [3] ในการจ าลอง
โครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนแบบขอบซิกแซก และค านวณผลของ
สมบติัทางไฟฟ้าของแกรฟีนนาโนริบบอน ในโครงสร้างอะตอมของ    

แกรฟีนพฤติกรรมของอิเล็กตรอนจะการกระโดดขา้มอะตอมจากซบัแลต
ทิชอะตอบหน่ึงไปยงัซับแลตทิชอีกอะตอมหน่ึงท่ี อยู่ใกล้ท่ีสุด ซ่ึง
พลังงานของอิเล็กตรอนแต่ละอะตอมท่ีกระโดดขา้มในแลตทิชท่ีใกล้
ท่ีสุด สามารถเขียนสมการฮามิลโทเนียน ไดด้งัน้ี 

 

 Ĥ= ∑ Hijĉi
†
ĉj (1) 

 
โดย ĉi

†คือ ตวัด าเนินการสร้าง (creation operator) อิเล็กตรอนท่ีอะตอม 
ĉj  คือ ตวัน าเนินการท าลาย (annihilation operator) อิเล็กตรอนท่ีอะตอม 
Hij   เป็นหน่ึงในสมาชิกของเมทริกซ์เฮอร์มิเทียนแบบอนันต์ (infinite 
Hermitian Matrix) ในระบบพิกดัต าแหน่งแบบเฟิร์สควอนไทเซซนั (first 
quantization) โดยศึกษาพฤติกรรมการส่งผ่านของอิเล็กตรอนใน
โครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีมีรู จะมีพฤติกรรมประพฤติตวัเสมือน
ก าแพงศักยแ์บบเวกเตอร์ (vector potential barrier) [4] ข้ึน เราสามารถ
ค านวณหาค่าการน าไฟฟ้าโดยหลักการ Landauer–Buttiker [3] โดยใช้
โปรแกรม KWANT [3] ในการค านวณผลการน าไฟฟ้า ท่ีได้จากการ
จ าลองโครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอน ดงัสมการ  
 

 G =  
e2

h
∑|Smn|2 (2) 

 
โดย e คือ ค่าประจุไฟฟ้า  Smn คือ เมทริกซ์การกระเจิง  (Scattering 
Matrix)  h คือ ค่าคงท่ีของพลงัค ์(Planck’s constant) 
 

 
 
รูปที่ 1 แบบจ าลองโครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีมีความบกพร่อง  

เชิงทอพอโลย ี(topological defect) ทั้ง 2 ลกัษณะ 
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3. ผลและการอภิปรายผลการวจิยั 
       ในโครงสร้างแกรฟีนโดยทัว่ไปอิเล็กตรอนจะมีการกระเจิงใน

โครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีมีรู และผลรวมของอิเล็กตรอนท่ีมีการ
กระเจิงผ่านขั้ ว drain ก็จะถูกน ามาคิดในเทอมของการน าไฟฟ้าด้วย
โปรแกรม KWANT [3] รูปท่ี 2 แสดงค่าการน าไฟฟ้าของแกรฟีนนาโน
ริบบอน ท่ีมี vacancy defect แบบท่ี 1 และ 2 เทียบกบักรณีท่ีไม่มี vacancy 
defect ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในโครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีไม่มี vacancy 
defect ค่าการน าไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนในลักษณะคล้ายขั้นบันไดเม่ือจ่าย
พลงังานท่ีสูงข้ึน ตามระดับชั้นของแถบพลงังานท่ีอิเล็กตรอนสามารถ
ผา่นสูงข้ึนแต่ในโครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีเกิด vacancy defect ท่ี
บริเวณ  vacancy defect จะประพฤติตัวเป็นเสมือนก าแพงศักย์แบบ
เวกเตอร์ (vector potential barrier) [4] กกัอิเล็กตรอนให้ผา่นไปไดย้ากข้ึน 
ท าให้การน าไฟฟ้ามีค่าต  ่าลงในทุกระดับของพลังงานท่ีมาจากการให้
ความต่างศกัยร์ะหว่างปลายทั้งสองของแกรฟีนนาโนริบบอนอย่างไรก็
ตามเม่ือพิจารณาช่วงความต่างศกัยท่ี์ต  ่ากว่า 1.1 eV การเพ่ิมอย่างรวดเร็ว
ของค่าการน าไฟฟ้าจะพบว่ารูปร่างท่ีแตกต่างกนัของ vacancy defect มี
ผลต่อการน าไฟฟ้าเม่ือมีการเพ่ิมความต่างศกัย ์กล่าวคือ การน าไฟฟ้ามีค่า
ลดลงเม่ือเพ่ิมสนามไฟฟ้าระหว่างขั้ วของแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีมี 
vacancy defect ลกัษณะคลา้ยวงกลมขนาดเล็ก (type-I defect) แต่การน า
ไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมสนามไฟฟ้าระหว่างขั้วของแกรฟีนนาโนริบ
บอน ท่ีมี vacancy defect ลกัษณะคลา้ยวงกลมขนาดเล็ก (type-II defect) 
เห็นไดว้่าค่าการน าไฟฟ้าลดลงอยา่งเฉียบพลนัในเฉพาะ type-I defect ซ่ึง
เกิดจากปรากฏการณ์แอนติเรโซแนนซ์ (antiresonance) [1] ในบริเวณท่ี
เกิดการกักอิเล็กตรอน ซ่ึงใน  type-II defect จะไม่มีการลดลงอย่าง
เฉียบพลัน ซ่ึงเราสามารถแยกลักษณะของ vacancy defect ในสอง
ลกัษณะน้ีได้ โดยรายละเอียดของความแตกต่างระหว่าง type-I defect 
และ type-II defect สามารถอธิบายได้ด้วยการวิเคราะห์การกระจายตวั
ของความหนาแน่นอิเล็กตรอนท่ีจะส่งผลต่อการน าไฟฟ้าของระบบ      
แกรฟีนนาโนริบบอน 

 

 
 

รูปที่ 2 ค่าการน าไฟฟ้า (conductance) ของแกรฟีนนาโนริบบอน  
ท่ีมี vacancy defect ทั้ง 2 ลกัษณะ เทียบกบักรณีท่ีไม่มี vancancy defect 

 
จากกราฟค่าการน าไฟฟ้าของแกรฟินนาโนริบบอนท่ีมี vacancy defect 
และไม่มี vancancy defect เราพิจารณาพลงังานช่วง bis voltage ท่ีต  ่ากว่า 
1.1 eV เพ่ือดูลกัษณะการกระจายตวัของหนาแน่นของอิเล็กตรอนเป็น
อยา่งไรในแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีมี vacancy defect ทั้งสองลกัษณะ โดย
พิจารณาจากค านวณของผลความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของ
อิเล็กตรอน (Probability Density) ดว้ยโปรแกรม KWANT [3] ดงัสมการ  
 

𝑃 = ∫ 𝛹∗𝛹𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
                            (3) 

 
โดย  𝛹 คือ ฟังกช์นัคล่ืนของอิเล็กตรอน  𝑃 คือ ความหนาแน่นของความ
น่าจะเป็นของอิเล็กตรอน (Probability density) 
  
ในพลงังานช่วง bias voltage ท่ี 0.01 eV พบว่า ความหนาแน่นของความ
น่าจะเป็นของอิเล็กตรอนมีค่าสูงบริเวณท่ีขอบแกรฟีนนาโนริบบอน ซ่ึงมี
โครงสร้างแบบซิกแซก ช้ีให้เห็นว่าการน าไฟฟ้าเกิดข้ึนท่ีบริเวณขอบใน
ระบบท่ีไม่มี vacancy defect มีลกัษณะการกระจายตวัของอิเล็กตรอนท่ี
สม ่าเสมอ ณ บริเวณขอบส่วนในระบบท่ีมี vacancy defect ทั้งสองแบบ
เกิดการกระจายตัวของอิเล็กตรอนท่ีมีลักษณะคล้ายคล่ืนน่ิง คือเห็น
บริเวณท่ีเป็นบพัและปฏิบพัก่อนถึงบริเวณ vacancy defect แสดงให้เห็น
ถึงการท่ี vacancy defect ประพฤติตวัเสมือนก าแพงศกัยเ์วกเตอร์ (vector 
potential barrier) [4] ซ่ึงเกิดจากผลจากการมีช่องว่างบนแกรฟีน (defect-
induced magnetic field) [2] ส่วนหลังบริเวณ vacancy defect จะเห็นการ
กระจายตวัของอิเล็กตรอนสม ่าเสมอท่ีขอบแต่มีความหนาแน่นของความ
น่าจะ เ ป็นของอิเล็กตรอน ท่ีต ่ ากว่ากรณี ท่ีไม่ มี  vacancy defect ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัค่าการน าไฟฟ้าท่ีต  ่ากวา่ ดงัรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปที่ 3 ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอน 
ในแกรฟีนนาโนริบบอนทั้ง 3 ลกัษณะ ท่ี bias voltage เท่ากบั 0.010 eV 
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ในช่วงพลังงานท่ี 1.095 eV  กรณีของแกรฟีนนาโนริบบอนท่ีไม่มี  
vacancy defect พบว่าความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอน
มีค่าสูงสุดท่ีบริเวณก่ึงกลางของแกรฟีนนาโนริบบอน แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบของการน าไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนทัว่ทั้งแถบขอบแกรฟีนนาโนริบบอน 
ใน type-I defect แสดงพฤติกรรมการเป็นเสมือนก าแพงศกัยเ์วกเตอร์ [4] 
ท าให้เกิดการกกัอิเล็กตรอนข้ึนระหวา่งบริเวณ source กบับริเวณ vacancy 
defect และเห็นรูปแบบการกระจายตวัของคล่ืนน่ิงอิเล็กตรอนท่ีมีรูปแบบ
สลบัของบพั-ปฏิบพั ซ่ึงเกิดจากการท่ีอิเล็กตรอนซ่ึงมีพลงังานไม่มากพอ
ถูกกกักนัอยูภ่ายในบริเวณก าแพงศกัยเ์วกเตอร์ [4] ดงักล่าวนอกจากนั้น
ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอนระหว่าง vacancy 
defect กับส่วน drain ในกรณีของ type-I defect มีค่าต  ่ ากว่ากรณีไม่มี  
vacancy defect อย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกบัค่าการน าไฟฟ้าท่ี
ลดลงเหลือ 40% ของกรณีไม่ มี  vacancy defect เ ม่ือพิจารณาความ
หนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอนท่ีบริเวณใกล้กับ type-I 
defect พบวา่มีบริเวณท่ีมีการกระจายตวัของความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง
รูปร่างเป็นวงกลมล้อมรอบขอบ vacancy defect ท่ีมีลักษณะเป็นแบบ   
ซิกแซกสลบักบัแบบอาร์มแชร์ ซ่ึงอาจท าให้เกิดสนามแม่เหล็กท่ีเป็นผล
จากการมีช่องว่างบนแกรฟีน (defect-induced magnetic field) [2] ส่งผล
ให้เกิดความตา้นทานซ่ึงมีค่าสูงข้ึนและการน าไฟฟ้าท่ีลดลงเม่ือเพ่ิมประจุ
รวมให้กับระบบด้วย bias voltage โดย type-II defect แสดงพฤติกรรม
การเป็นเสมือนก าแพงศกัยเ์วกเตอร์ [4] ท่ีเกิดจากผลจากการมีช่องวา่งบน
แกรฟีน (defect-induced magnetic field) [2] บางส่วน และอิเล็กตรอนเกิด
พฤติกรรมเป็นคล่ืนน่ิงจากการท่ีถูกกกักนัอยูภ่ายในก าแพงศกัยเ์วกเตอร์ 
[4] ระหว่าง source กบั defect แต่มีผลต่างของความหนาแน่นของความ
น่าจะเป็นของอิเล็กตรอนระหว่างบริเวณบพักบัปฏิบพัท่ีไม่มากเท่ากับ
กรณี type-I defect และพบความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของ
อิเล็กตรอนท่ีบริเวณระหว่าง type-II defect กบั drain ท่ีมีค่าใกล้เคียงกบั
กรณีท่ีไม่มี vacancy defect ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าการน าไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนจนมี
ค่าใกล้เคียงกับกรณีท่ีไม่มี vacancy defect เช่นกัน เม่ือพิจารณาความ
หนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอนท่ีบริเวณใกล้กับ type-II 
defect พบว่ามีบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของความน่าจะเ ป็นของ
อิเล็กตรอนสูงเฉพาะด้านท่ีมีขอบแบบซิกแซกของ vacancy defect ท่ีมี
ทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้าระหว่าง source และ drain ส่วนขอบอาร์ม
แชร์ท่ีตั้งฉากกบัสนามไฟฟ้าจะมีความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของ
อิเล็กตรอนท่ีต ่า ลกัษณะการกระจายตวัของอิเล็กตรอนแบบดงักล่าวบ่งช้ี
ถึงการท่ีความหนาแน่นของสถานะอิเล็กตรอนมีค่ามากท่ีบริเวณขอบ
แบบซิกแซกของ vacancy defect และเป็นการเพ่ิมความน่าจะเป็นท่ี
อิเล็กตรอนจะเลือกเส้นทางการกระเจิงโดยผ่านทางบริเวณดงักล่าวและ
ต่อไปยงับริเวณ drain ส่งผลให้การน าไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมประจุรวม
ให้กบัระบบดว้ย bias voltage ดงัรูปท่ี 4 

 
 

รูปที่ 4 ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอน 
ในแกรฟีนนาโนริบบอนทั้ง 3 ลกัษณะ ท่ี bias voltage เท่ากบั 1.095 eV 

 

4. สรุป 
จากการศึกษาพฤติกรรมการส่งผ่านอิเล็กตรอนของแกรฟีน 

นาโนริบบอนแบบขอบซิกแซกท่ีมี vacancy defect ท่ีต่างกนัสองลกัษณะ 
โดยการจ าลองโครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอนดว้ยโปรแกรม KWANT 
เห็นได้ว่า ผลทางกายภาพของโครงสร้างลักษณะรู vacancy defect ใน   
แกรฟีนนาโนริบบอนแบบขอบซิกแซกทั้ งสองลักษณะ (type - I&II 
defect) ท่ีมีจ  านวนอะตอมคาร์บอนท่ีลบไปในจ านวนอะตอมท่ีเท่ากนั แต่
โครงสร้างต่างกนั โดยรู vacancy defect ทั้งสองลกัษณะ สามารถประพฤติ
ตวัเป็นเสมือนก าแพงศักย์แบบเวกเตอร์ [4] และมีสมบติัทางไฟฟ้าท่ี
แตกต่างกัน และการใช้โปรแกรม KWANT [3] ในการออกแบบสร้าง 
แบบจ าลองโครงสร้างแกรฟีนนาโนริบบอน ดูสมบติัทางไฟฟ้าทั้งการน า
ไฟฟ้าและความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอนในการวิจยัน้ี
มีผลท่ีสอดคล้องกันกับความเป็นไปได้ในทางทฤษฎี ซ่ึงสามารถเป็น
ทางเลือกท่ีให้กบันักวิจยั นักทดลอง ในการท าวิจยัช่วยคาดการณ์ผลท่ี
ตอ้งการศึกษา ทดสอบคุณสมบติัทางไฟฟ้าของโครงสร้างวสัดุคาร์บอน
และโครงสร้างวสัดุอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการศึกษา ท าให้ประหยดัเวลา งบประมาณ
ในการทดลอง และไดผ้ลท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้มูลในการปฏิบติัทดลองจริง  
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ระบบควบคุมการแจ้งเตือนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ผ่านแอพพลเิคช่ันไลน์ 
Human Body Temperature Alarm Control System via LINE Application 
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บทคดัย่อ 
  วตัถุประสงคข์องระบบควบคุมการแจง้เตือนอุณหภูมิร่างกาย
มนุษย์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  เพ่ือวดัอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์โดย
หลีกเล่ียงการสัมผสัหรือใกล้ชิดกับบุคคลหรือกลุ่มเส่ียงท่ีอาจติดเช้ือ     
โควิด-19 โครงสร้างของระบบมีดงัน้ี คือ ส่วนท่ี 1 อินฟาเรดเซนเซอร์วดั
อุณหภูมิ  ส่วน ท่ี  2 กล้อง  ESP32-CAM และส่วนท่ี  3 Arduino wifi 
ESP8266 ซ่ึงส่งค่าอุณหภูมิแบบไร้สายผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ จากผลการ
ทดลองวดัอุณหภูมิร่างกายของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน เพศชาย 7 คน 
เพศหญิง  3 คน พบว่าสามารถวดัอุณหภูมิไดร้ะหว่าง 30°C - 40°C มีค่า
ผิดพลาดสูงสุดร้อยละ 3.05  และในการแสดงผลข้อมูลผ่านไลน์
แอพพลิเคชัน่สามารถแสดงผลการแจง้เตือนเป็นขอ้ความและรูปภาพได้
อยา่งแม่นย  า สามารถส่งขอ้มูลไดทุ้ก ๆ 3 วินาที และระยะการท างานของ
เซนเซอร์วดัอุณหภูมิท่ีเหมาะสมไม่เกิน 10 เซนติเมตร  
ค าส าคญั: แอพพลิเคชัน่ไลน์, อินฟาเรดเซนเซอร์, โควิด-19  
 

 Abstract 
The purpose of the human body temperature alarm control 

system through the LINE application. To measure human body 
temperature by avoiding contact or close contact with people or groups 
at risk of contracting COVID-19. The structure of the system is as 
follows: Part 1 Infrared temperature sensor Part 2 Camera ESP32-CAM 
and Part 3 Arduino wifi ESP8266 which transmits temperature values 
wirelessly via LINE application. The results of the body temperature 
measurement experiment of a sample of 10 people.7 males and 3 females 
were found to be able to measure temperatures between 30°C - 40°C, the 
maximum error is ±3.05%, and in the data display via the LINE 
application, the alarm can be displayed in text and images accurately. It 
can transmit data every 3 seconds and the optimum temperature sensor 
working distance is not more than 10 cm. 
Keywords: LINE application, Infrared temperature sensor, COVID-19 

1. บทน า 
  ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสท่ีถูกพบคร้ังแรกใน    
ปี คศ.1960 แต่ยงัไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจนว่ามาจากท่ีใด แต่เป็น
ไวรัสท่ีสามารถติดเช้ือไดท้ั้งในมนุษยแ์ละสตัว ์ปัจจุบนัมีการคน้พบไวรัส    
สายพนัธุ์น้ีแลว้ทั้งหมด 6 สายพนัธุ์ ส่วนสายพนัธุ์ท่ีก  าลงัแพร่ระบาดหนกั 
ทัว่โลกตอนน้ีเป็นสายพนัธุ์ท่ียงัไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพนัธ์ุท่ี 7 จึงถูก
เรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้ งช่ือ 
อย่างเป็นทางการว่า  “โควิด-19” (COVID-19) เคร่ืองวดัอุณหภูมิก็เป็น
เคร่ืองมือทางการแพทยอี์กชนิดหน่ึงท่ีมีใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายและทุก
สถานพยาบาลส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งมีเพ่ือใช้ตรวจวดัไขข้องผูป่้วย โดย
ปกติในการตรวจวดัไข ้ของแพทยจ์ะใช ้“เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท” เป็น
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิร่างกายของผูป่้วย โดยอาศยั หลกัการท่ีว่าถ้าระดบั
อุณหภูมิท่ีวดัไดสู้งกว่าระดบัอุณหภูมิปกติของร่างกายคือ 37.5 ° C ถือว่า
ผูป่้วยมีไขซ่ึ้งการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทนั้น มีขอ้ดอ้ยคือในการ
วัดแต่ละคร้ังต้องใช้  เวลาค่อนข้างมากเ พ่ือรอให้ปรอทหยุดการ
เปล่ียนแปลงก่อน จึงจะสามารถอ่านค่าอุณหภูมิไดแ้ละ ถา้ตอ้งการความ
รวดเร็วในการวดัก็อาจจะไม่ได้ค่า อุณหภูมิท่ีแทนจริงก็เป็นได้อีกทั้ ง
จะตอ้งมีการท าความสะอาดทุกคร้ังหลงัจากการใช้งาน ในการคดักรอง
ผูป่้วย  เคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผสั เป็นมาตรการเบ้ืองตน้ท่ี
ใช้ประเมินภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด-19 แต่ก็ยงัมีข้อจ ากดัในการ
สถานท่ีท่ีมีผูค้นมาใช้บริการมากหากตรวจพบวา่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า
ปกติ ก็ไม่สามารถท่ีจะเขา้ดูแลไดท้นั ท  าให้เกิดการแพร่กระจายเช้ืออยา่ง
ไม่เจตนา 
 

2. การออกแบบและสร้าง 
  โครงสร้าง ระบบควบคุมการแจง้เตือนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์
ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ จะท างานเม่ือ Ultrasonic Sensor Module ตรวจพบ
วตัถุหรือมนุษย์และจะส่งค่าไปยงั  ESP8266 ท  าการประมวลผลแล้ว
แสดงขอ้ความท่ีจอแอลอีดีแบบเมตริกซ์ ขอ้ความวา่ “เขา้อีก” หากวตัถุอยู่
ไกล แต่ถา้อยูใ่นระยะท่ีเหมาะสมซ่ึงเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ GY–906 BCC  
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อ่านค่าได ้ก็จะส่งค่าอุณหภูมิไปยงั ESP8266 [1] ซ่ึงจะท าการเปรียบเทียบ
ค่าของอุณหภูมิท่ีอ่านได้ พร้อมกับ ESP32-CAM จะถ่ายภาพพร้อมส่ง
ขอ้มูลไปท่ี ESP8266  หากวดัค่าอุณหภูมิได้เกินกว่าท่ีก าหนดคือ 38 °C 
จะท าให้มีการแจง้เตือนท่ี Buzzer Module เป็นเสียงดงัอยา่งต่อเน่ือง และ
แสดงผลอุณหภูมิท่ี แอลอีดีแบบเมตริกซ์ พร้อมกบัส่งขอ้มูลไปท่ีไลน์
แอพพลิเคชัน่ ดงัรูปท่ี 1  

GY-906 BCC
Sensor

HC-SR04 
Ultrasonic 

Sensor Module

Arduino 
ESP32-CAM

Arduino Wifi 
ESP8266

           
Application 

Line

Red LED 
Matrix Driver 
MAX7219 IC 
Driver Modul

Buzzer Module

 
รูปท่ี 1 ไดอะแกรมการท างานของระบบ 

 

 
รูปท่ี 2 ส่วนประกอบของระบบควบคุม 

 
2.1 การออกแบบโครงสร้างส่วนแสดงผลของระบบผ่านแอลอดีเีมตริกซ์ 

  
รูปท่ี 3 ชุดแสดงผลผา่นแอลอีดีเมตริกซ์ 

 

 

รูปท่ี 4 วงจรแสดงผลผา่นแอลอีดีเมตริกซ์ MAX7219 module 
 
                    ชุดแสดงผลผ่านแอลอีดีเมตริกซ์ MAX7219 module 
สามารถแสดงผลตัวเลขได้สูงสุด 8 หลัก ส าหรับโครงงานน้ี จะ
แสดงผลตวัเลขเพียงแค่ 4 หลกั โดยมีไฟเล้ียง 5V ท่ีเช่ือมต่อกบั V+ 
และเช่ือมต่อกบักราวด์ผ่านตวัเก็บประจุเซรามิก 100nF และตวัเก็บ
ประจุด้วยไฟฟ้า 10μF ส่วนทางด้านเอาต์พุต จะเช่ือมต่อกับตัว
ต้านทาน 40KΩ เข้ากับ V+ ซ่ึงมีกระแสไหลได้ประมาณ 10mA 
[2],[3] 
 

2.2 การสร้างโปรแกรมแจ้งเตือนผ่านไลน์แอพพลิเคช่ัน  
  โดยท าการสร้าง   Line Token จาก เว็บ   https://notify-
bot.line.me/th/ เพื่อท าการ “เขา้สู่ระบบ” (Log in) และกรอกขอ้มูล Email 
และ Password ท่ีจะใชเ้ขา้สู่ระบบดงัรูปท่ี 5 [4] 

 
 

รูปท่ี 5 การสร้าง Line Token 
 น าค่าไลน์โทเคนท่ีไดม้าใส่เขา้ไปในโคด้โปรแกรมอาร์ดูโน 
และตั้ งค่าไวไฟท่ีจะท าการเช่ือมต่อกับชุดควบคุมให้ตรงกัน  เขียน
โปรแกรมเพ่ือให้แสดงค่าอุณหภูมิผา่น Line Notify ดงัรูปท่ี 6 [5],[6] 
 

จอแสดงผล 

LED เมตริกซ์ 

เซนเซอร์อินฟราเรด 

เซนเซอร์อุณหภูมิ 

กลอ้ง 

https://notify-bot.line.me/th/
https://notify-bot.line.me/th/
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รูปท่ี 6 โปรแกรม Line Notify ส าหรับการแจง้เตือนอุณหภูมิ 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 
  ทดสอบการท างานของเซนเซอร์อัลตราโซนิคและ
เซนเซอร์วดัอุณหภูมิแบบไร้สายโดยใช้ฝ่ามือยกข้ึนเขา้ใกลต้วัเซนเซอร์ท่ี
ระยะห่างประมาณ 5 เซนติเมตร และสังเกตการแสดงผลขอ้ความท่ีจอ
แอลอีดีเมตริกซ์ 

 
รูปท่ี 7 ทดสอบระยะการท างานของเซนเซอร์ 

 
 การรับส่งข้อมูลและความเร็วในการแสดงผลข้อมูลของไลน์
แอพพลิเคชั่น ระยะการรับส่งข้อมูลของ ESP8266 ไวไฟ การวดัค่า
อุณหภูมิของเคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟาเรดรุ่น Q3 ซ่ึงมีคุณสมบติั ระยะการ
วดั  5 เซนติเมตร -10 เซนติเมตร ช่วงการวดั อินฟราเรด 0 °C -50 °C ความ
แม่นย  าในการวดั  ±0.2 °C  เวลาตอบสนอง  1 วินาที เปรียบเทียบกบัการ
วดัอุณหภูมิของระบบควบคุมการแจง้เตือนอุณหภูมิร่างกายมนุษยผ์่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ โดยใช้กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายจ านวน 7 คนและเพศ
หญิง 3 คน ท าการวดัสองแบบคือ ใช้ฝ่ามือแตะท่ีเซนเซอร์ในระยะห่าง     
5 เซนติเมตร และใชห้นา้ผากแตะท่ีเซนเซอร์ในระยะห่าง   5 เซนติเมตร 

     
 ก) Thermometer รุ่น Q3 ข) การวดัอุณหภูมิของกลุ่มตวัอยา่ง 
รูปท่ี 8 การวดัอุณหภูมิเปรียบเทียบของระบบแจง้เตือนกบั Thermometer 

รุ่น Q3 
 

4. ผลการทดลอง 
 การวดัค่าอุณหภูมิของเคร่ืองวดัอุณหภูมิอินฟาเรดรุ่น Q3   
เปรียบเทียบกบัการวดัอุณหภูมิของระบบควบคุมการแจง้เตือนอุณหภูมิ
ร่างกายมนุษยผ์่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 10 คนได้ค่า
อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 34 °C - 38 °C ซ่ึงค่าอุณหภูมิจากระบบแจ้ง
เตือนผ่านไลน์มีค่าต  ่ากว่า อุณหภูมิของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ Q3 ค่าความ
ผิดพลาดเฉล่ียร้อยละ 1.87  

ตารางท่ี 1 การวดัอุณหภูมิเม่ือใชฝ่้ามือท่ีระยะห่าง 5 เซนติเมตร  

บุคคล 
ท่ี 

การวดัโดยใช้ฝ่ามือ 

Thermometer  
รุ่น Q3(°C) 

ระบบแจง้เตือน 
(°C) 

ค่าผดิพลาด 
ร้อยละ 

1 36.3 34.83 -4.05 
2 36.6 35.47 -3.09 
3 36.5 35.91 -1.62 
4 36.3 35.35 -2.62 
5 36.4 34.61 -4.92 
6 36.3 34.81 -4.10 
7 36.5 36.43 -0.19 
8 36.8 37.67 2.36 
9 36.5 36.55 0.14 

10 36.4 36.17 -0.63 
ค่าเฉลีย่  -1.87 

 
ตารางท่ี 2 การวดัอุณหภูมิเม่ือหนา้ผากท่ีระยะห่าง 5 เซนติเมตร  

บุคคล 
ท่ี 

การวดัโดยใช้หน้าผาก 

Thermometer  
รุ่น Q3(°C) 

ระบบแจง้เตือน 
(°C) 

ค่าผดิพลาด 
ร้อยละ 

1 36.8 35.63 -3.18 
2 35.5 35.55 0.14 
3 35.95 36.95 2.78 
4 36.9 36.03 -2.36 
5 36.8 35.8 -2.72 
6 36.5 35.03 -4.03 
7 36.4 36.5 0.27 
8 36.9 38.13 3.33 
9 36.8 36.99 0.52 

10 36.5 37.3 2.19 
ค่าเฉลีย่  -0.30 

https://www.ponpe.com/infrared-thermometer.html
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รูปท่ี 9 อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรดโดยใชฝ่้ามือ 

 

 
รูปท่ี 10 อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรดโดยใชห้นา้ผาก 

 

 และเม่ือท าการวดัโดยใชห้นา้ผากส่วนใหญ่ค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
ระบบควบคุมการวดัอุณหภูมิโดยแจง้เตือนผ่านไลน์ ร้อยละ 60 มีค่าสูง
กวา่ Thermometer รุ่น Q3 ค่าความผิดพลาดเฉล่ีย ร้อยละ 0.3 
 ขอ้ความท่ีแสดงท่ีหน้าจอแอลอีดีแบบเมตริกซ์เม่ือทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งแสดงขอ้ความได้ถูกตอ้งตามล าดบั คือ เม่ือเคร่ืองเร่ิมท างานจะ
แสดงข้อความพร้อม และเ ม่ือตรวจเจอวัตถุในระยะท่ีห่างกว่า 2 
เซนติเมตร จะแสดงข้อความเข้าอีก และเม่ือตรวจสอบอุณหภูมิได้จะ
แสดงอุณหภมิู เป็นตวัเลข 35.61 
 
 

                 
ก) รอค าสัง่   ข) เซนเซอร์ท างาน 

 
                                           ค) อ่านค่าอุณหภูมิ 

รูปท่ี 11 ขอ้ความบนแอลอีดีเมตริกซ์ 
  

 เม่ือระบบควบคุมการแจ้งเตือนอุณหภูมิตรวจพบบุคคลท าให้
ระบบสามารถส่งขอ้มูลในรูปแบบของภาพถ่ายไปยงั LINE Notification 
ซ่ึงไฟลท่ี์ส่งเป็นไฟลรู์ปภาพนามสกุล JPEG ชนิด QQVGA ความละเอียด 
120 พิกเซล × 160 พิกเซล ซ่ึงมกัใช้ในการแสดงผลของอุปกรณ์พกพา 
โดยส่งขอ้มูลในเวลา 3 วินาที  

 

 
 

รูปท่ี 12 การส่งขอ้มูลรูปภาพใน LINE Notifier 
 

ระยะในการรับส่งของสัญญาณไวไฟของ WeMos D1 R2 
V2.10 บอร์ด Arduino Wifi ESP8266 Arduino เ ป็นไปตามมาตฐาน 
Wireless 802.11 b/g/n standard โดยมีความเร็ว 11 mbps ท่ีระยะ 45 เมตร
เท่านั้น ท างานท่ีคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz  
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Thermometor รุ่น Q3 ระบบแจง้เต่ือนผา่นไลน์
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5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

          ระบบควบคุมการวดัอุณหภูมิแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
สามารถวดัอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -70 °C ถึง 380 °Cโดยมีค่าผิดพลาดไม่เกิน
ร้ อยละ  5  ซ่ึ ง ในก าร วัด อุณห ภู มิ ร่ า งก ายบุ คคล ได้ค่ า ใน ช่ ว ง  
30 °C ถึง 40°C  เม่ือวดัโดยใช้ฝ่ามือห่างจากเซนเซอร์ 5 เซนติเมตร ค่า
ความผิดพลาดมากท่ีสุดร้อยละ  ±3.05 และค่าความผิดพลาดเฉล่ียร้อยละ 
1.87  ส่วนเม่ือวดัโดยใช้หน้าผากจากเซนเซอร์ 5 เซนติเมตร ค่าความ
ผิดพลาดมากท่ีสุดร้อยละ  ± และค่าความผิดพลาดเฉล่ียร้อยละ 0.3 ซ่ึง
ผิดพลาดนอ้ยกวา่การวดัโดยใชฝ่้ามือ 
          การแสดงผลขอ้มูลท่ีชุดแอลอีดีเมตริกซ์สามารถแสดงได ้3 รูปแบบ 
คือ พร้อม เขา้อีก และค่าของอุณหภูมิเป็นตวัเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง การ
ส่งข้อมูลรูปแบบไปยงั LINE Notify สามารถส่งข้อมูลได้ภายในเวลา       
3 วินาที แสดงอุณหภูมิ พร้อมรูปภาพ ซ่ึงความละเอียดของรูปภาพมีขนาด
ท่ีเหมาะสมส าหรับการแสดงผล ในการใช้งานระบบมีข้อจ ากัดคือ
สามารถใช้งานระบบแจ้งได้ในบริเวณท่ีมีสัญญาณไวไฟท่ีมีระดับ
เสถียรภาพดี ซ่ึงจะสามารถส่งขอ้มูลทั้งภาพและเสียงได ้
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การออกแบบช้ินส่วนส าเร็จรูปจากไม้ประกอบส าหรับผู้ประสบภัยพบิัติในประเทศไทย 
Design of Prefabricated Wood Componentry for Disaster Rehabilitation in Thailand 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบโครงสร้างและ

ระบบการก่อสร้างท่ีพกัอาศยัระบบช้ินส่วนส าเร็จรูปเพ่ือตอบสนองต่อ
การใช้งานของผูป้ระสบภยัในประเทศไทยโดยการจ าลองสถานการณ์
ดว้ยคอมพิวเตอร์ซ่ึงงานวิจยัน้ีจึงน าเสนอรูปแบบช้ินส่วนโครงสร้างซ่ึง
ผลิตโดยกระบวนการอตัโนมติั โดยค านึงถึงปัจจยัประกอบในการผลิต 
ขนาดและจ านวนช้ินส่วน การขนส่ง ระยะเวลาและกระบวนการประกอบ 
การเลือกวสัดุหลงัคาและฐานราก คุณสมบติัทางโครงสร้างท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบวสัดุไมป้ระกอบยางพาราในไทย และน ามาใช้ในแบบจ าลองและ
ออกแบบรูปร่างของช้ินส่วนประกอบ ซ่ึงจากการศึกษาแบบจ าลองด้วย
คอมพิวเตอร์พบว่า ขนาดของช้ินส่วนไม้ประกอบท่ีความหนา 32 
มิลลิเมตร ท่ีสามารถใช้งานไดคื้อ ความกวา้ง 14 เซนติเมตร ความลึก 30 
เซนติเมตร และน ามาผลิตโดยเคร่ืองตดัควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และ
ประกอบเป็นท่ีพกัอาศยัแก่ผูป้ระสบภยัต่อไป 
ค าส าคญั: ระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป,ไมป้ระกอบ, ผูป้ระสบภยั, ท่ีพกัอาศยั 
 

Abstract 
This research aims to study the structure and construction 

system of prefabricated housing systems in response to the use of disaster 
victims in Thailand by computer simulation. The structure is produced 
by automated processes taking into account the factors of production Size 
and number of parts, transportation, timing, and assembly process. 
Selection of roof and foundation materials Structural properties obtained 
from testing of rubberwood componentry materials in Thailand and used 
in modeling and designing the shape of components. From the study of 
computer simulations, it was found that the size of the wooden composite 
parts with a thickness of 32 millimeters that can be used is width 14 
centimeters, depth 30 centimeters. For production by computer-
controlled cutting machines and assembling as shelters for the victims.  
Keywords: prefabricated, wood componentry, temporary housing  

1. บทน า 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติจึงไม่

สามารถระบุ ความเสียหาย ความรุนแรงหรือพ้ืนท่ีไดช้ดัเจน การรับมือต่อ
ภยัพิบติัจึงเป็นการมุ่งเน้นการช่วยเหลือหลังได้รับความเสียหาย เช่น 
สาธารณูปโภค การบาดเจบ็ของผูป้ระสบภยั และท่ีพกัอาศยั ซ่ึงท่ีพกัอาศยั
ชัว่คราวถือเป็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยการ
ออกแบบควรค านึงถึง ความสะดวกในการขนส่ง การ ความแข็งแรง 
คงทน เหมาะสมแก่การอยูอ่าศยั และก่อสร้างไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ในดา้นวตัถุดิบไมย้างพาราจดัว่าเป็นวตัถุดิบท่ีมีศกัยภาพ จาก
การท่ีปริมาณการผลิตยางพาราของประเทศไทยตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2559-2564 
สูงอย่างต่อเน่ือง แต่พบว่าปี พ.ศ. 2564 มีการส่งออกลดลงร้อยละ 19.4 
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี พ.ศ.2563 [12] เน่ืองจากภาวะชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ การน าเอาไมย้างพารามาประยกุตเ์ป็นท่ีพกัอาศยัถือว่าเป็นการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยแล้วยงัเป็นการเพ่ิมมูลละค่าและลดการตัดไม้
ยางพาราก่อนช่วงอายุท่ีเหมาะสมอายุ ส่งผลให้ชาวสวนยางพารามี
ทางเลือกมากข้ึนในการปลูกไมย้างพารา ในงานวิจยัน้ีจึงมีน าไมย้างพารา
มาพฒันาเป็นช้ินส่วนโครงสร้างของท่ีพกัอาศยั ซ่ึงในการออกแบบ
ช้ินส่วนของท่ีพกัอาศัย มีขั้นตอนในการศึกษาทดสอบก าลังของไม้
ยางพาราและออกแบบรูปแบบช้ินส่วนโครงสร้างเพ่ือผลิตโดยใช้ระบบ
การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยค านึงถึงปัจจยัในการขนส่ง และการ
ประกอบ และเหมาะกบัภาพรวมของส่ิงก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถพฒันา
โครงสร้างชั่วคราวท่ีคงทนต่อการใช้งานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในล าดบั
ต่อไป 

 

2. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 รูปแบบทีพ่กัพงิ/ทีพ่กัอาศัยทีเ่หมาะสมในประเทศไทย 

ซ่ึงท่ีพกัพิง/ท่ีพกัอาศยัถือเป็นส่ิงท่ีต้องการหลังเกิดภยัพิบติั
ทนัที โดยมีอยู ่7 ประเภทดงัน้ี 1. ท่ีพกัพิงฉุกเฉิน (Emergency Shelter), 2.
ท่ีพกัพิงชัว่คราว (Temporary Shelters), 3. ท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว (Temporary 
Housing), 4. ท่ีพกัพิงชั่วคราว (Transitional Shelters) , 5. ท่ีพักพิงแบบ
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ก้าวหน้า  (Progressive Shelters) , 6. ท่ีพัก พิงหลัก /ห น่ึงห้อง  (Core 
Shelters/One room) , 7. ท่ีอยู่อ าศัยถ าวร  (Permanent Housing)  โดย
แตกต่างกันไปตามอายุการใช้งาน ความรวดเร็วในการก่อสร้าง และ 
รูปแบบการพกัอาศยั  

ปัจจยัด้านเทคนิคของการสร้างบา้นพกัชั่วคราวได้แก่ 1.ง่าย
ต่อการสร้างและร้ือถอน ซ่ึงช้ินส่วนท่ีใช้ในการก่อสร้างจะตอ้งมีน ้ าหนกั
เบา ไม่มีช้ินส่วนมากเกินไป ไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการสร้างและร้ือถอน ใน
เวลาท่ีรวดเร็วตามความต้องการของผูป้ระสบภยั  2.วสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างควรหลีกเล่ียงส่ิงท่ีท  าให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ควรใช้
วสัดุท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายได ้สามารถน ากลบัไปใช้ใหม่ได ้ง่ายต่อการ
ผลิต และ คนในพ้ืนท่ีมีความรู้ในการใช้วสัดุนั้น 3.การจ าแนกอนัตราย
และประสิทธิภาพ ไม่ควรใช้วสัดุหรือโครงสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย
เม่ือเกิดภัยพิบัติซ ้ า เช่นการก่อสร้างด้วยโครงสร้างไม้หรือไม่ไผ่จะ
อนัตรายนอ้ยกวา่โครงสร้างท่ีท าจากเหล็กหากเกิดการถล่มลงมา  

ผลกระทบดา้นร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากผูป้ระสบภยัจะตอ้ง
เผชิญกบัความเครียดจากการสูญเสียบา้น จากภยัพิบติั และผลเสียจากภยั
พิบติัในหลายๆดา้น การออกแบบบา้นจึงตอ้งค านึงถึงการลดความเครียด
ของผูป้ระสบภยัร่วมด้วย เช่น การออกแบบหน้าต่างขนาดกวา้งเพ่ือการ
มองเห็นภายนอกบา้นพกัจะช่วยลดความเครียดท่ีตอ้งอุดอูอ้ยูใ่นบา้น [4] 

ส าหรับอาคารส าหรับภูมิอากาศเขตร้อนช้ืน การออกแบบเพ่ือ
ตอบสนองสภาพแวดล้อมของแต่ละภูมิภาคของไทย แสดงออกถึงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองความร้อนจากแดด ดว้ยการมีชายคา
ยื่นยาว เพ่ือให้ร่มเงาแก่อาคาร หลังคาชันเพ่ือระบายน ้ าฝนได้ในเวลา
รวดเร็ว วางผงัอาคารแบบแผ่เพ่ือเพ่ิมระยะห่างให้ลมพดัผ่านไดร้ะหว่าง
เรือน ตวัเรือนมีหน้าต่างและช่องลมมากมายเพ่ือรับลมและระบายอากาศ 
สถาปัตยกรรมไทยนอกจากส่งเสริมการระบายความร้อนท่ีสะสมใน
โครงสร้างและวสัดุอาคาร เเล้วความเร็วลมยงัช่วยเร่ืองการระเหยเหง่ือ 
ก่อให้เกิดผลทาง ความเยน็ (Cooling effect) [18] 

2.2 การออกแบบช้ินส่วนส าเร็จรูป 
โดยหลกัการพ้ืนฐานของช้ินส่วนส าเร็จรูปแบ่งได ้6 ส่วน ดงัน้ี

1.  ระบบ (System) 2.วัสดุ  (Material) 3. วิธีการ(Method) 4. ช้ินงาน 
(Product) 5.ระดบัขั้น (class) 6.แนวแกน (Grid) [15] 

ในการออกแบบช้ินส่วนส าเร็จรูป และน ากระบวนการผลิต
แบบดิจิตอลมาใช้ โดยมีการพฒันารูปแบบของบ้านพกัชั่วคราวตาม
ลกัษณะของครอบครัว และความแตกต่างของพ้ืนท่ีท่ีได้จดัท าบา้นพกั
ชัว่คราว มีการพิจารณาใชเ้คร่ือง CNC (Computer Numerical Control) ใน
การค านวณการตดัช้ินงานร่วมกบัการลดขั้นตอนของกระบวนการท่ีไม่
จ  าเป็นลงโดยก าหนดเป็นมาตรฐานในทุกการวางแผนก่อสร้าง ซ่ึงช่วยลด
การเกิดของเสีย ลดกระบวนการและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการ
ท างานของมนุษยล์ง และยงัใชเ้วลาในการก่อสร้างท่ีนอ้ยลง [5],[7],[11] 

จากการทดลองก่อสร้างบ้าน  Indigo Pine [1]  ขนาด 3 
ห้องนอน 92 m² มีความสะดวกในการก่อสร้าง โดยนกัเรียนในเวลา 9 วนั 
ใช้เวลาการประกอบบ้านเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีความช่วยเหลือจาก
ผูรั้บเหมา นอกจากน้ีโครงสร้างส าเร็จรูปสามารถถอดแยกช้ินส่วนของ
บา้นไดใ้นเวลาเพียง 3 วนั  

2.3 ไม้ยางพารา 
 จากการทดลองน าไมย้างพาราไปอาบน ้ ายา เพ่ือป้องกนัการ
ท าลายเน้ือไมจ้ากแมลงและเช้ือรา แล้วน าไปวางไวท่ี้สภาพบรรยากาศ
ปกติ เป็นเวลา 7 วนั จะไม่มีเช้ือราเกิดข้ึน และแผน่ไมอ้ดัไมย้างพาราท่ีท า
จากไม้บางท่ีจุ่มน ้ ายาป้องรักษาเน้ือไม้ ยงัมีค่าแรงดึงสูงสุดเฉล่ีย 2.27 
MPa [16] 
 ไม้เ ป็นวัสดุ ท่ีมีสมบัติตั้ งฉาก (Orthotropic material) ซ่ึงมี
สมบติัทางกลท่ี แตกต่างกนัในแกนตั้งฉากหลกั 3 แกน: ในแนวแกน ใน
แนวรัศมี และในแนวเส้นสัมผสัวงปี เพ่ือให้เขา้ใจลกัษณะเชิงกลของไม้
ไดอ้ยา่งเต็มท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบความสัมพนัธ์ของ ความเคน้-ความเครียด 
โดยตอ้งทดสอบทางกล จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาพฒันาเป็นแบบจ าลองและ
ค านวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite element method) ดัง
แสดงในรูปท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบความเค้น-ความเครียด ท่ีได้ระหว่าง
แบบจ าลองกบัการทดสอบทางกายภาพ [8] 
 

 
 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งช้ินงานท่ีใชใ้นการทดสอบและโมเดล Finite element [8] 

 
ในส่วนของการลดปริมาณของรอยเท้าคาร์บอน (Carbon 

footprint) ท่ี เ กิดข้ึนในแต่ละกระบวนการของการก่อสร้างลง แบ่ง
ออกเป็น 4 วิธี คือ 1.ใชว้สัดุชนิดท่ีมีคาร์บอนต ่า 2.ลดขนาดวสัดุ 3.การใช้
ซ ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่  (Recycle)  4.ใช้ว ัสดุในท้องถ่ิน ลด
กระบวนการขนส่งลง ซ่ึงพบว่าในการก่อสร้างอาคาร วงจรชีวิตของ
อาคารมีการปล่อยคาร์บอน 275 gm CO₂-e โดยในส่วนท่ีมาจากวสัดุมี
การปล่อยคาร์บอน 75% การขนส่ง13% การจดัการของเสีย11% การ
ก่อสร้าง 1% และจากการศึกษาการก่อสร้างท่ีใช้วสัดุเป็นไม ้จะช่วยลด
ปริมาณคาร์บอนลงในประเทศแคนาดา ปี ค.ศ. 2012 พบว่าในส่วนของ
การผลิตวสัดุเก่ียวกับการก่อสร้างลดปริมาณคาร์บอนลง 20 %และ
คาร์บอนลดลง1.5%ของทั้งประเทศ พบวา่การใชว้สัดุไมใ้นการก่อสร้างมี
การปล่อยคาร์บอนนอ้ยกวา่คอนกรีต และเหล็ก [9] 
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3. วธีิการด าเนินงาน 

3.1ศึกษาออกแบบบ้านต้นแบบทีพ่กัอาศัยทีเ่หมาะสมแก่
ประเทศไทย 

1. ปัจจยัในการพฒันาอาคาร 
1.1. ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
1.1.1. หลงัคา จะตอ้งมีชายคายื่นยาว เพ่ือให้ร่มเงาแก่อาคาร 

หลงัคาชนัเพ่ือระบายน ้าฝนไดใ้นเวลารวดเร็ว วสัดุท่ีใชต้อ้งมีน ้ าหนกัเบา
และคงทน 

1.1.2. ช่องระบายอากาศ เพ่ือระบายความร้อนภายในอาคาร 
1.1.3. ระบบฐานราก จะท าการยกพ้ืนเพ่ือป้องกนัความช้ืนจาก

พ้ืนดิน 
1.2. การป้องกนัความร้อนของอาคาร 
ผนังกันความร้อน ออกแบบเป็นเพ่ิมความสามารถในการ

ตา้นทานความร้อนให้กบัผนงัโดยใชผ้นงั 2 ชั้นมีช่องวา่งอากาศ (Air-gap) 
ระหวา่งชั้นของผนงัเพ่ือให้อากาศเป็นฉนวนกนัความร้อน  

1.3. ขนาดช้ินส่วนส าเร็จรูปและจ านวนช้ินส่วน 
ขนาดช้ินส่วนส าเร็จรูปแต่ละช้ินจะตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัของ

การเคร่ืองยา้ยโดยอา้งอิงจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ในมาตรา 37 [17] ได้วางหลักกฎหมายเอาไว้ว่า ห้ามมิให้นายจ้างให้
ลูกจา้งท างานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ เข็นของหนักเกินอตัรา
น ้ าหนักตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี ไดก้  าหนดให้นายจา้งใชลู้กจา้งท างานเหล่าน้ีได ้ไม่เกิน
อตัราน ้ าหนกัโดยเฉล่ียดงัน้ีลูกจา้งเด็กหญิง อายตุั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี 
ยกของหนกัไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรัม ลูกจา้งเด็กชาย ยกของหนกัไดไ้ม่เกิน 
25 กิโลกรัม ลูกจา้งเพศหญิง ท่ีอายุเกิน 18 ปี ยกของหนักได้ไม่เกิน 25 
กิโลกรัมเช่นกนัแต่หากเป็น ลูกจา้งชาย อายเุกิน 18 ปีข้ึนไป สามารถยก
ของหนักได้ไม่เกิน 55 กิโลกรัม ในกรณีของหนักเกินอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้ให้นายจา้งจดัให้มีเคร่ืองทุ่นแรงท่ีเหมาะสม ไม่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของลูกจา้ง จากขอ้มูลขา้งตน้จะตอ้งจ ากดั
น ้ าหนักของช้ินส่วนส าเร็จรูปแต่ละช้ินไม่ให้เกิน 25 กิโลกรัม เพ่ือให้
เหมาะสมโดยส าหรับการขนยา้ยของผูก่้อสร้างทั้งชายและหญิง 
จ านวนช้ินส่วนส าเร็จรูปจะตอ้งมีจ านวนช้ินน้อยท่ีสุดเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการประกอบโดยใชเ้วลาไม่นานและกระบวนการประกอบไม่ซบัซอ้น 

1.4. การขนส่งโดยานพาหนะขนาดเล็ก  
เน่ืองจากวสัดุท่ีท  ามาใช้คือไมอ้ดัท่ีมีขนาดกวา้ง x ยาว เท่ากบั 

1.20x2.40 ม. ผูวิ้จยัจึงเลือกใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ขนาดเล็ก แบบตูอ้ลูมิเนียม 
เพราะสามารถบรรทุกช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดได ้และสามารถป้องกนั
ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในขณะขนส่ง เช่น แดด ลม ฝน เป็นตน้ โดย
ขนาดของรถบรรทุก 6 ลอ้ขนาดเล็ก แบบมีตูข้นส่งเป็นอลูมิเนียมขนาด 
กวา้ง x ยาว x สูง เท่ากบั 2.20x3.00x2.20 ม. 

1.5. การก าหนดรูปแบบ สัดส่วน ขนาด และพิกดัมูลฐานของ
อาคาร ซ่ึงนอกจากจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในการใช้สอยแลว้จะตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัขนาดของวสัดุท่ีน ามาใช้ ในการศึกษาน้ีไดใ้ช้ไม่อดั
ยางพาราเป็นวสัดุ โดยมีขนาด 1.20 x 2.40 ม. ซ่ึงขนาดดงักล่าวจะส่งผล
ให้ขนาดอาคารเท่ากบั 1.20 x 2.40 ม. 2.40 x 2.40 ม.2.40 x3.60 ม. ผูวิ้จยั
ไดค้  านึงถึงพระราชบญัญติัอาคาร ในส่วนของห้องนอนท่ีใช้สอยไดอ้ยา่ง
สบาย ควรมีความกวา้งดา้นแคบสุดไม่นอ้ยกวา่ 2.50 ม. และพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 8 ตารางเมตร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลือก ขนาดอาคาร 2.40 x 3.60 ม. ซ่ึงมี
ขนาดใกลเ้คียงกบัพระราชบญัญติัอาคารขา้งตน้ 

1.6. ระยะเวลาและกระบวนการประกอบช้ินส่วนส าเร็จรูป 
การประกอบอาคารด้วยระบบช้ินส่วนส าเร็จรูปจะต้อง

ประกอบส าเร็จในเวลาอนัรวดเร็วเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีพกั
อาศยัของผูป้ระสบภยั  โดยการออกแบบรูปแบบอาคารของผูวิ้จยัจะลด
ระยะเวลาการประกอบและร้ือถอนลงตามอตัราส่วนของพ้ืนท่ีใชส้อย นัน่
คือ ใชร้ะยะเวลาในการประกอบ 3 ถึง 4 วนั และร้ือถอน 1 ถึง 2 วนั 

2.หลงัคา วสัดุหลงัคาท่ีผูวิ้จยัเลือกน ามาพิจารณาไดแ้ก่ ผา้ใบ 
ไมอ้ดัด า เมทลัชีท หลงัคายางมะตอย และ กระเบ้ืองลอนคู่จากการศึกษา
พบว่าว ัสดุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดได้แก่ เมทัลชีท(คลิปล็อค) 
เน่ืองจาก มีราคาถูก การประกอบและร้ือถอนได้ง่าย มีความแข็งแรง
ทนทานต่อสภาพอากาศของประเทศไทย 

3.ฐานราก ผูวิ้จยัเลือกใช้ Jackpad ดงัแสดงในรูปท่ี 2 โดยเป็น
วสัดุท่ีมีคุณสมบติั สามารถปรับระดบัความสูงของฐานได้เม่ือพ้ืนผิวท่ี
ก่อสร้างนั้ นต่างระดับกัน สามารถตั้ งอยู่บนสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
แตกต่างกนัไดเ้ช่น พ้ืนดิน พ้ืนหิน พ้ืนหญา้ พ้ืนโคลน และยงัสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

 
 

รูปภาพท่ี 2 Jackpad [6] 

3.2 การทดสอบวสัดุ 
ทดสอบก าลังของไม้ยางพารา โดยทดสอบตามมาตรฐาน 

ASTM [2] 1.การทดสอบก าลังต้านทานแรงดัดของไม้ 2.การทดสอบ
ก าลังตา้นทานแรงอดัในแนวตั้งฉากเส้ียนของไม้ 3.การทดสอบก าลัง
ตา้นทานแรงอดัในแนวขนานเส้ียนของไม ้4.การทดสอบก าลงัตา้นทาน
แรงเฉือนในแนวขนานเส้ียนของไม ้5.การทดสอบก าลงัตา้นทานแรงดึง
ในแนวขนานเส้ียนของไม ้อยา่งละ 5 ตวัอยา่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 การทดสอบก าลงัของไมข้องไมย้างพารา 

  

3.3 กระบวนการพฒันาแบบจ าลองด้วยคอมพวิเตอร์ 
 ท าการพฒันาแบบจ าลองในโปรแกรม Autodesk Fusion 360 
ค านวณดว้ยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์โดยมีการแบ่งช้ินประกอบจ านวน 3382 
ถึง 6823 ช้ินประกอบข้ึนกบัแบบจ าลองต่างๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 และน า
กลสมบติัและก าลงัของไมย้างพาราจากค่าก าลงัท่ีไดจ้ากการทดสอบวสัดุ
มาพฒันาเป็นแบบจ าลอง  และก าหนดคานยาว 2.40 m. ประกอบดว้ยแผน่
ไม ้4 ช้ิน 4 ดา้น บน ล่าง ซ้าย ขวา โดยกลไกการถ่ายแรงระหว่างช้ินส่วน
ท าผ่านผิวสัมผัส (contact surface)  ฐานรองรับมีเ พ่ือการยึด ร้ังของ
โครงสร้าง 2 ด้าน คือ แบบลูกล้อ (Roller support) กับ แบบหมุดยึด 
(Pinnedsupport) จากนั้นจึงก าหนดแรงกระท าเป็น น ้ าหนักบรรทุกคงท่ี 
(DL) มีค่า 50 kg/m2 น ้ าหนกับรรทุกจร (LL) เท่ากบั 150 kg/m2 จากพ้ืนท่ี
ใช้สอย 2.4 x 3.6 ม. เพ่ือถ่ายแรงลงคาน (สีฟ้า)  ดงัแสดงในรูปท่ี 4 โดย
เม่ือท าการวิเคราะห์แบบจ าลอง ตามรูปท่ี 5 ผูวิ้จยัพิจารณาแรงภายในคือ
แรงดึง แรงอดั แรงเฉือน ของช้ินส่วนด้านบน ด้านขา้ง ด้านล่าง โดยมี
การศึกษาตวัแปรออกแบบเป็นความลึกและความกวา้งของหน้าตดัคาน
ต่างๆ กนั เพ่ือหาขนาดท่ีเหมาะสม ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 

  
 

รูปท่ี 4 ลกัษณะการถ่ายแรงลงคาน 

  
 

รูปท่ี 5 แบบจ าลองในโปรแกรม Autodesk Fusion 360 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 ลกัษณะแรงท่ีกระท ากบัช้ินส่วนต่างๆ 
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4.ผลการศึกษา 
4.1 ผลการการทดสอบวสัดุไม้อดัยางพารา  

จากการทดสอบกลสมบติัของไม้ยางพารา ประกอบด้วย 1.
ก าลังรับแรงดดั 2.ก าลังรับแรงอดัขนาดแกน 3.ก าลงัรับแรงอดัตั้งฉาก
แกน 4.ก าลงัรับแรงเฉือน 5.ก าลงัรับแรงดึงขนาดแกน อยา่งละ 5 ช้ิน และ
น าค่าท่ีไดม้าค  านวณหาค่ากลสมบติัของไมย้างพารา หน่วยแรงท่ียอมให้
โดยใช้สัดส่วนความปลอดภยัตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างไม ้
ระบุมาตรฐาน ตารางท่ี 2 
 
 ตารางท่ี 2 ค่าคุกลสมบติัของไมย้างพาราท่ีไดจ้ากการทดสอบวสัดุ 
 

Material 
Properties 

Strength of Wood 
MPa 

Safety Factor Strength to Use 
MPa 

Bending 61.44 8 7.68 

Compression 
Parallel to 
Grain 

56.06 6.5 8.62 

Compression 
Perpendicular 
to Grain 

11.03 3.5 3.16 

Shear Parallel 
to Grain 

14.48 13 1.11 

Tension 
Parallel to 
Grain 

112.20 8 14.025 

Tension 
Perpendicular 
to Grain 

3.74   

Average 
Modulus 

12755.6   

density 0.6453   

v 0.3   

G = E/(2(1+v)) 4906   

 
4.2 ผลการวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิไฟไนต์เอลเิมนต์และน า
ข้อมูลทีไ่ด้ไปจดัท าช้ินส่วนส าเร็จรูป 
 ผูวิ้จยัก าหนดความหนาของไมก้ระดานเท่ากบั 32 มม. และ
แปรผนัความกวา้งและลึกของคานเป็นตวัแปรออกแบบ จากการสร้าง
แบบจ าลองไฟนต์เอลิเมนต์ตามกระบวนการ 3.3 ผลการศึกษาการ
ออกแบบเป็นแรงภายในช้ินส่วนโดยมีขนาดของหน่วยแรงภายในดัง
แสดงในตารางท่ี 3-5 โดยวิธีการสร้างแบบจ าลองวสัดุเป็นตาม[3] และ 
การทดสอบรอบต่อเป็นตาม [10]  

ตารางท่ี 3 การศึกษาผลของสุ่มความกวา้งและเพ่ือเทียบค่าหน่วยแรงดึง  
 

 ความลึก cm. 

คว
าม
กว้
าง
 cm

. 

 15 20 25 30 35 

14 4.569 3.791 3.036 1.620  

16 4.141 3.350 2.918 1.642  

18 4.214 3.627 2.770 1.634 1.346 

20 4.788 3.563 2.670 1.639  

22  3.320 2.510   

24   2.360   

 
ตารางท่ี 4 การศึกษาผลของความกวา้งและลึกเพ่ือเทียบค่าหน่วยแรงอดั 

 

 ความลึก cm. 

คว
าม
กว้
าง
 cm

. 
 15 20 25 30 35 

14 5.427 4.465 4.810 3.212  

16 5.173 4.724 3.893 3.045  

18 5.568 4.531 3.959 3.079 2.558 

20 5.755 4.319 3.623 2.833  

22  4.134 4.073   

24   3.922   

 
ตารางท่ี 5 การศึกษาผลของความกวา้งและลึกเพ่ือเทียบแรงเฉือนท่ีเกิด 

 

 ความลึก cm. 

คว
าม
กว้
าง
 cm

. 

 15 20 25 30 35 

14 1.830 1.562 1.950 1.056  

16 1.988 1.339 1.387 1.038  

18 1.889 1.618 1.351 0.966 0.837 

20 1.934 1.591 1.323 0.945  

22  1.621 1.612   

24   1.743   

 
 จากการศึกษาแบบจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์พบว่า ขนาดของ
โครงสร้าง ท่ีสามารถใช้งานไดคื้อ ความกวา้ง 14 เซนติเมตร และ ความ
ลึก 30 เซนติเมตรจากนั้นจึงน าไปออกแบบผงัเพ่ือการผลิตโดยเคร่ืองตดัท่ี
ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

 
 

รูปภาพท่ี 7 ตวัอยา่งช้ินส่วนงานและการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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5. สรุปผลงานวจิยั  
จากการทดสอบก าลงัของไมย้างพาราพบวา่ก าลงัตา้นทานแรง

ดดัเท่ากบั 61.44 MPa เม่ือน าไปเทียบกบัมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง [13] พบว่าตรงกบัไมเ้น้ือแข็งปานกลางท่ีมีค่าก าลงัตา้นทาน
แรงดดัอยูท่ี่ 60 ถึง 100 MPa 
 ผลการออกแบบช้ินส่วนคานประกอบพบว่าขนาดหน้าตัด
คานท่ีเหมาะสมทของแผ่นนไมค้วามหนาเท่ากบั 32 มิลลิเมตร คือ คาน
ประกอบท่ีมีความกวา้ง 14 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตรโดยมีค่า
หน่วยแรงเฉือนเป็นค่าวิกฤตในการน ามาพิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสม 
 นอกจากน้ีการผลิตโดยเคร่ืองตดัควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์นั้น
จ าเป็นต้องท าแบบส่งผลช่วยให้สามารถก าหนดช้ินส่วน มีล าดับ ลด
ขั้นตอนในการประกอบ และลดความผิดพาดจากมนุษยล์งได ้ซ่ึงจะส่งผล
ให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงเช่นเดียวกัน [5] อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาน้ียงัไม่ได้รวมอลักอรึทึมส าหรับการวางผงัแน่นท่ีสุดของรูป
หลายเหล่ียม (Polygon packing) [14]  
 แนวทางการน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชง้านต่อ โดยน าแนว
ทางการออกแบบไปปรับใชอ้อกแบบช้ินส่วน อ่ืนๆ เช่น เสา พ้ืน หลงัคา 
เพื่อ ประกอบรวมเป็นท่ีพกัอาศยัต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การแปรรรูปผลิตภณัฑโ์ฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่น

ตะวนั โดยใช้เช้ือเร่ิมตน้จากผลิตภณัฑ ์โยเกิร์ตทางการคา้ (Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium) เพ่ือศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของกล้วย
หอม และผงแก่นตะวนัในการแปรรูปโดยแปรปริมาณกลว้ยหอม  0, 10 
และ 20%  w/v และผงแก่นตะวนั 0, 2 และ 4 %  w/v  ทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผสั วิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพ และทางเคมีของโยเกิร์ต
ทั้ง 9 ทรีตเมนต์  ผูท้ดสอบชิมให้คะแนนในการประเมินคุณลักษณะ
ทางด้านประสาทสัมผสัของโยเกิร์ตท่ีท าการทดสอบแตกต่างกนั (p ≤ 
0.05)  ซ่ึง ทรีตเมนตท่ี์ใช้กลว้ยหอม 10% ผงแก่นตะวนั 4%  ไดค้ะแนน
การยอมรับโดยรวมเท่ากับ 6.43 และใกล้เคียงกับทรีตเมนต์ควบคุม 
(กลว้ยหอม 0% ผงแก่นตะวนั 0%) ส าหรับผลการวิเคราะห์คุณสมบติัทาง
กายภาพของโยเกิร์ต กล้วยหอมผสมผงแก่นตะวนั พบว่าไม่มีความ
แตกต่างทางดา้นสถิติ (p ≥ 0.05) ในการวิเคราะห์ค่าความหนืด  ค่าความ
สว่าง (L*)  และค่าความเป็นสีแดง (a*) ยกเวน้ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 
เม่ือเพ่ิมปริมาณกล้วยหอมจะส่งผลให้ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของ
ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน (p ≤ 0.05) ส่วนการวิเคราะห์ทางดา้นเคมีพบว่าไม่
มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P ≥ 0.05) ในการวิเคราะห์ค่า pH  ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด(Total Solid) และปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายได้ 
(Total Soluble Solid)  ยกเวน้ปริมาณกรดแลคติก  ซ่ึงเม่ือเพ่ิมปริมาณผง
แก่นตะวนัมากข้ึนจะท าให้มีปริมาณกรดแลคติกของโยเกิร์ต กลว้ยหอม
ผสมผงแก่นตะวนัเพ่ิมมากข้ึน (p ≤ 0.05) 
ค าส าคญั: โฮมเมดโยเกิร์ต กลว้ยหอม ผงแก่นตะวนั พรีไบโอติก    
 

Abstract 
Processing of homemade yoghurt, yoghurt mixed with 

banana and jerusalem artichoke powder using the starter from the product 
commercial yogurt (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium) to study 

the optimal dosage of bananas and jerusalem artichoke powder in 
processing by varying the content of bananas 0, 10 and 20% w/v and 
jerusalem artichoke powder 0, 2 and 4 % w/v. Sensory testing, physical 
and chemical property analysis, The evaluation of the organoleptic 
characteristics of the tested yogurt was different in sensory attribute (p ≤ 
0.05). 10% banana, 4% jerusalem artichoke powder received an overall 
acceptance score of 6.43 and was close to the control treatment (0% 
banana, 0% jerusalem artichoke powder). Yoghurt mixed with banana 
and jerusalem artichoke powder no statistical differences were found (p 
≥ 0.05) in the viscosity, brightness (L*) and redness (a*) analyses, except 
for the yellowness (b*) when adding dosage of bananas resulted in an 
increase in the yellowness (b*) of the product (p ≤ 0.05). For chemical 
properties analysis, there was no statistically significant difference (P ≥ 
0.05) in the pH, Total solids and Total Soluble Solids except lactic acid 
analysis, the result found that, when increasing the amount of jerusalem 
artichoke powder increased, the lactic acid content of Yogurt mixed with 
banana and jerusalem artichoke powder increased (p ≤ 0.05). 
Keywords: Homemade Yogurt, banana, Jerusalem Artichoke, prebiotic 
  

1. บทน า 
 โ ย เ กิ ร์ ต  (Yogurt)  มี ก ระบวนการแปร รูป ในระดับ

อุตสาหกรรม โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมัก  ท่ีได้จากนมหมักโดย
เช้ือจุลินทรีย ์โดยน ้ านมท่ีใช้อาจเป็นนมสด นมพร่องมนัเนย นมคืนรูป
จากนมพร่องมนัเนย  จุลินทรียท่ี์นิยมใช้เป็นหัวเช้ือหรือสตาร์ทเตอร์ใน
การหมกัโยเกิร์ตกนัแพร่หลายคือ เช้ือผสมของ Lactic acid bacteriaไดแ้ก่ 
Lactobacillus bulgaricus และ Streptococus thermophilus โดยจุลินทรีย์
จะท าหนา้ท่ีในการเปล่ียนน ้าตาลในซ่ึงอยูใ่นนม คือ แลคโตสให้เป็นกรด
แลคติก (Lactic acid ) ซ่ึงมีผลท าให้โปรตีนตกตะกอนมีลกัษณะเป็นล่ิม
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ค่อนขา้งนุ่ม มีเน้ือสัมผสัก่ึงแข็งก่ึงเหลวโดยทัว่ไปมีสีขาวถึงขาวนวลมี
กล่ินหอมอ่อนๆเฉพาะตวั รสชาติเปร้ียว เน่ืองจากมีกรดค่อนขา้งสูงและมี
จุลินทรียท่ี์มีชีวิตอยูป่ริมาณมาก นอกจากน้ียงัมีสารประกอบอ่ืนๆเกิดข้ึน
อีกด้วย แต่มักจะมีในปริมาณน้อย ได้แก่ สารประกอบท่ีระเหยได้ 
(volatile compound ) หรือสารประกอบอะโรมาติก(aromatic compound)
ซ่ึงพบว่าสารประกอบเหล่าน้ีท าให้เกิดคุณสมบติัเฉพาะตวัของผลิตภณัฑ์
เช่น กล่ิน รสชาติ และเน้ือสมัผสั ท่ีแตกต่างออกไป [1]   ปัจจุบนัผูบ้ริโภค
สามารถท าโยเกิร์ตเองได้ท่ีบ้าน โดยใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์สายพนัธ์ุท่ีมี
ประโยชน์ และไดรั้บการรับรองวา่ปลอดภยั ซ่ึงอาจจะจะมีขายในรูปแบบ
เม็ดเเคปซูล หรือมีความสะดวกมากข้ึนโดยอาจใช้เช้ือจุลินทรีย์จาก
โยเกิร์ตท่ีมีขายในทางการค้า  มาเป็นหัวเช้ือในการหมักนม จึงเรียก
โยเกิร์ตท่ีแปรรูปในลกัษณะน้ีวา่ โฮมเมดโยเกิร์ต โยเกิร์ตจดัเป็นอาหารท่ี
ยอ่ยง่ายเหมาะกบัผูท่ี้มีอาการทอ้งเสียเน่ืองจากการรับประทานผลิตภณัฑ์
นม จุลินทรียท่ี์ใช้ในการหมกัโยเกิร์ตนั้นสามารถยอ่ยน ้ าตาลแลคโตสให้
เป็นน ้ าตาลกลูโคสและกาแลคโตส ท าให้ร่างกายสามารถยอ่ยและดูดซึม
ได้ง่าย ข้ึน  [2]  และย ังสามารถจัดอยู่ในกลุ่มอาหารเ พ่ือสุขภาพ  
(Functional  food)   เน่ืองจากจุลินทรียท่ี์ใช้ในการหมกัโยเกิร์ตจดัอยู่ใน
กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประโยชนตต่์อสุขภาพ หรือ โพรไบโอติก  (Probiotic)   

กล้วยหอมเป็นผลไม้ท่ีมีปลูก  ได้ทั่วไปในประเทศไทย มี
คุณค่าทางโภชนาการด้านคาร์โบไฮเดรตและวิตามินสูง แต่มีไขมัน 
โคเลสเตอรอลและเกลือแร่ในปริมาณต ่า   จึงเหมาะส าหรับเป็นอาหาร
ของคนท่ีรักษาสุขภาพ และไดมี้การใชก้ลว้ยเป็นแหล่งทางโภชนาการใน
ผูป่้วยดว้ยโรคทางล าไส้โดยเฉพาะในเด็กซ่ึงเป็นอาการท่ีเกิดจาก การแพ้
คาร์โบไฮเดรตอีกด้วย   เ ช่นเ ดียวกับแก่นตะวันเ ป็นท่ีแหล่งของ
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ซ่ึงส่วนใหญ่ในหัวแก่นตะวนัพบมากใน
รูปของอินนูลิน (Inulin) ถึง16-39 %  อินนูลินเป็นพอลิเมอร์ของน ้ าตาล
ฟรักโทส (Fructose) เ ช่ือมต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์  (Glycosidic 
bond) ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก ซ่ึง
สารอาหารเหล่าน้ีสามารถยอ่ยไดด้ว้ยจุลินทรีย ์ในกลุ่มโพรไบโอติกและ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเช้ือกลุ่มน้ีในระบบทางเดินอาหาร  สาร
ท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวจะเรียกว่าพรีไบโอติก (Prebiotic)   นอกจากน้ียงั
พบว่าพรีไบโอติกช่วยดูดซบัสารพิษในล าไส้ใหญ่ ควบคุมการขบัถ่ายให้
เป็นปกติ และเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคในร่างกายผูบ้ริโภคดว้ย [3] 

ดังนั้ นในงานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปริมาณท่ี
เหมาะสมในการใช้กล้วยหอมและผงแก่นตะวนัในการแปรรูปโยเกิร์ต
แบบโฮมเมดโดยใชเ้ช้ือสตาร์เตอร์ส าหรับหมกันมจากโยเกิร์ตทางการคา้
( Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium) ต่ อ ก า ร ย อ ม รั บ ข อ ง
ผูบ้ริโภคและศึกษาคุณสมบติัทางด้านเคมีและกายภาพของโฮมเมดโย
เกิร์ต กล้วยหอมผสมผงแก่นตะวนั  โดยวตัถุดิบหลกัท่ีใช้คือกล้วยหอม
สุกท่ีมีในทอ้งถ่ิน และใชผ้งแก่นตะวนัส าเร็จรูปทางการคา้    

2. วตัถุดบิและวธีิการทดลอง 

2.1 การศึกษาปริมาณ กล้วยหอม และผงแก่นตะวนั 
ทีเ่หมาะสมในการผลติโฮมเมดโยเกร์ิต  กล้วยหอมผสมผงแก่น
ตะวนั 
  การทดลองผลิตโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั 
วางแผนการทดลองแบบ  23 Factorial experiment โดยแปรปริมาณผง
แก่นตะวนัทางการค้า 3 ระดบั คือ 0%, 2%, 4%  w/v และแปรปริมาณ
กลว้ยหอม 3 ระดบัคือ 0%, 10%, 20% w/v   ส่วนผสมอ่ืนๆไดแ้ก่ นมพาส
เจอไรซ์ 100 มล. เจลาติน 0.4 กรัม น ้ าตาลทราย 6 กรัม และหัวเช้ือ
สตาร์ทเตอร์ในเช้ือกลุ่ม lactic acid bacteriaจากโยเกิร์ตทางการคา้ 12 กรัม   
  การเตรียมกล้วยหอม   น ากล้วยหอมท่ีอยู่ในระยะสุก (สุ่ม
ตวัอยา่งกลว้ยมาป่ันและวดัปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายไดใ้ห้มีค่าอยู่
ในช่วง 16 °Brix) มาปอกเปลือก หั่นเป็นช้ินบางๆ แช่ ascorbic acid 0.5% 
เป็นเวลา 20 นาที  เพ่ือป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาสีน ้ าตาล [4] จากนั้นใช้
กระชอนตกักลว้ยข้ึนให้สะเด็ดน ้ า และน าไปป่ันจนเป็นเน้ือเดียวกนัดว้ย
เคร่ืองป่ันเป็นเวลา 3 นาที  และเก็บไวใ้นภาชนะพร้อมปิดฝาน าไปแช่เยน็
จนกวา่จะใชง้าน 
            การผลิตโฮมเมดโยเกิร์ต ตวงนมพาสเจอไรซ์  100  มล. ใน
กระบอกตวง เทนม 100 มล. น ้าตาล 6 กรัม เจลาติน 0.4 กรัม  กลว้ยหอม 
(0%, 10%, 20% w/v) และผงแก่นตะวนั (คือ 0%, 2%, 4%  w/v) ลงใน
หมอ้ ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 70 °C นาน 15 นาที  เทลงส่วนผสมจ านวน
ลงในภาชนะบรรจุท่ีมีฝาปิด และเม่ืออุณหภูมิของน ้ านมลงประมาณ 45 
°C เติมเช้ือสตาร์ทเตอร์จากโยเกิร์ตทางการคา้  จ  านวน 12 กรัม ผสมให้
เขา้กนัและปิดฝา น าน ้ านมไปบ่มท่ี 45°C เป็นเวลา 6 ชม. จนเกิดเคิร์ด 
หรือ pH ≈ 4.2-4.5 และหยดุการหมกัโดยน ้าไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ จากนั้นน า
โยเกิร์ตท่ีได้ไปทดสอบทางด้านประสาทสัมผสั และศึกษาคุณสมบัติ
ทางดา้นเคมี และคุณสมบติัด้านกายภาพของโฮมเมดโยเกิร์ตกล้วยหอม
ผสมผงแก่นตะวนั 

2.2 การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของโฮมเมด 
โยเกร์ิต กล้วยหอมผสมผงแก่นตะวนั 
 การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของโฮมเมดโยเกิร์ต 
กลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั โดยใชผู้ท้ดสอบก่ึงฝึกฝนในการทดสอบชิม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คน ทดสอบคุณลกัษณะดา้นต่างๆของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
ลักษณะปรากฏ สี รสชาติ กล่ินรส เน้ือสัมผสั (ความข้นหนืด) และ
ความชอบโดยรวม ใชแ้บบทดสอบ 9-Point Hedonic Scale (1 คือ ไม่ชอบ
มากท่ีสุด และ 9 คือ ชอบมากท่ีสุด) น าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบ
ทางดา้นประสาทสัมผสั มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS  
วิ เคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล  แบบ 23 Factorial  in RCBD  
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วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95  (p≤0.05)   

 2.3 การวเิคราะห์คุณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมี 
ในของโฮมเมดโยเกิร์ตกล้วยหอมผสมผงแก่นตะวัน หลังการ
บ่มโยเกร์ิต  
      การวิเคราะห์คุณสมบติัทางด้านกายภาพได้แก่  การวดัค่าสี 
โดยเคร่ืองวดัสียี่ห้อ Hunter lab รุ่น Color Flex (CX 1463) Mini scan EZ 
รายงานผล เป็นค่าความสว่าง (L*)  ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความ
เป็นสีเหลือง(b*)   การวดัค่าความหนืด ดว้ยเคร่ือง Brookfield viscometer 
Model DV-II  เตรียมตวัอย่างโดยน าตวัอย่างโฮมเมดโยเกิร์ตกล้วยหอม
ผสมผงแก่นตะวนัปริมาตร 400 มล. ใส่บิกเกอร์ขนาด 500 มล. และน าไป
วดัค่าความหนืดตามสภาวะท่ีก าหนดดังน้ี ใช้หัววดัเบอร์ 3 (LV3) ใช้
ค่าแรงเฉือนท่ี 10 รอบ/นาที ระยะเวลาในการหมุนของหวัวดัเป็นเวลา 90 
วินาที ค่าความหนืดท่ีได้เป็นเซนติพอยส์ (cP)  ส าหรับการวิเคราะห์
ทางด้านด้านเคมีได้แก่ การวดัความเป็นกรด-ด่าง โดยเคร่ือง pH meter  
การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้ งหมด (Total Solid)  ด้วยวิธีการอบท่ี
อุณหภูมิ 105 °C การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายได ้(Total 
Soluble Solid) โดยการวดัด้วยเคร่ือง Hand refractometer  การวิเคราะห์
ปริมาณกรดแลคติกด้วยวิธี Titratable acidity  [5] ข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดลองในขอ้ 2.3 ท าการทดลอง 3 ซ ้ าและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง 
มาวิเคราะห์ผลทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรม SPSS  วิ เคราะห์ความ
แปรปรวนของขอ้มูล  แบบ 23 Factorial in CRD  วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ร้อยละ95  (p≤0.05)   
 

3.ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 3.1 ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของ       
โฮมเมดโยเกร์ิตกล้วยหอมผสมผงแก่นตะวนั 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ย 
หอมผสมผงแก่นตะวนั ทั้ง 9 ทรีตเมนต์ (ตารางท่ี 1) พบว่าในแต่ละ
คุณลกัษณะท่ีท าการทดสอบ ได้แก่ ลกัษณะปรากฎ สี กล่ินรส รสชาติ  
เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) และการยอมรับโดยรวม โยเกิร์ตทั้ง 9 ทรีต
เมนต ์ไดค้ะแนนการยอมรับทางดา้นประสาทสมัผสัในคุณลกัษณะต่าง ๆ
จากผู ้ทดสอบชิม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤0.05) ซ่ึง
พบว่า โยเกิร์ตทรีตเมนต์ควบคุม (กล้วย 0% ผงแก่นตะวนั 0%)  นั้นได้
คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสัสูงท่ีสุดในทุกคุณลกัษณะ  
โดยมีคะแนนความชอบทุกคุณลกัษณะอยูใ่นช่วง 7-8  คะแนน คือ ชอบ
เล็กน้อย – ชอบปานกลาง ในขณะทรีตเมนตท่ีมีเฉพาะส่วนผสมของ
กล้วยหอมในปริมาณสูงข้ึน ส่งผลต่อคะแนนการยอมรับทางด้าน

ประสาทสมัผสัให้มีแนวโน้มการยอมรับจากผูบ้ริโภคน้อยลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผสมกลว้ยหอมในปริมาณสูงท่ีสุด (20% w/v )  โดยพบว่ามี
คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสัในทุกคุณลกัษณะต ่าท่ีสุด(P 
≤0.05) (อยูใ่นช่วง 4-6 คะแนน :  ไม่ชอบ-ชอบ) ทั้งน้ีเน่ืองจากกลว้ยหอม
ท่ีน ามาใช้ในการทดลองเป็นกล้วยหอมสุก และน ามาป่ันละเอียดก่อน
น าไปผสมกบัน ้านมเพ่ือหมกัโยเกิร์ต ซ่ึงตามธรรมชาติของกลว้ยสามารถ
เกิดปฏิกิริยาสีน ้ าตาล (Browning reaction) ได ้เม่ือน ามาปอกเปลือกและ
ป่ันจึงท าให้เกิดสีน ้าตาลไดม้ากข้ึน ถึงแมว้า่ในการทดลองจะใชก้ารยบัย ั้ง
การเกิดปฏิกิริยาสีน ้าตาลก่อนน ากลว้ยมาป่ัน [4] แต่ยงัพบวา่เกิดสีน ้าตาล
ข้ึนเล็กน้อยในโยเกิร์ตทุกทรีตเมนตท่ี์ใชก้ลว้ยเป็นส่วนประกอบ จากการ
ทดลองยงัสังเกตุไดว้า่การเพ่ิมปริมาณกลว้ยหอมในปริมาณท่ีสูงข้ึนส่งผล
ต่อค่าคะแนนความชอบด้านกล่ินรสลดลงอย่างมีนัยส าคญั(P ≤0.05)  
เน่ืองจากโยเกิร์ตท่ีได้ปรากฏกล่ินของกล้วยหอมมากเกินไป จนท าให้
กล่ินของกลว้ยหอมกลบกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโยเกิร์ตจากนมสดท่ีผู ้
ทดสอบชิมจดจ าได้ [4]  เช่นเดียวกนักบัทรีตเมนต์ท่ีมีเฉพาะส่วนผสม
ของผงแก่นตะวนัอยา่งเดียว ซ่ึงแก่นตะวนัผงท่ีใชใ้นการทดลองเป็นชนิด
ส าเร็จรูปทางการค้า มีลกัษณะเป็นผงสีน ้ าตาลอ่อน  ซ่ึงในโยเกิร์ตท่ีมี
ปริมาณแก่นตะวนัเพ่ิมมากข้ึน มีแนวโน้มส่งผลต่อคะแนนการยอมรับ
ทางด้านประสาทสัมผสัลดลงเช่นกัน  จากส่วนผสมทั้งสองชนิดเม่ือ
น าไปผสมกับน ้ านมในการแปรรูปโยเกิร์ต จึงส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตโฮมเมด กลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั มีลกัษณะทางดา้นประสาท
สัมผสัท่ีแตกต่างไปจากทรีตเมนต์ควบคุมท่ีมีเฉพาะนมสด (P ≤0.05)  
โดยเฉพาะในด้านสีและลักษณะปรากฏ ซ่ึงโยเกิร์ตท่ีมีส่วนผสมของ
กล้วยหอมและผงแก่นตะวนัจะมีสีน ้ าตาลอ่อน ในขณะท่ีโยเกิร์ตทรีต
เมนตค์วบคุมจะให้สีของขาวตามธรรมชาติของน ้านม (รูปท่ี 1)  นอกจาก
แลว้ยงัพบว่าการผสมกลว้ยหอมและผงแก่นตะวนัในระดบัต่าง ๆส่งผล
ต่อคะแนนความชอบในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นรสชาติ ดา้นเน้ือสมัผสั (ความ
ขน้หนืด) ให้มีคะแนนทางด้านประสาทสัมผสัท่ีน้อยกว่าโยเกิร์ตทรีต
เมนตค์วบคุมอีกด้วย (P ≤0.05)  อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาคะแนนดา้น
การยอมรับโดยรวมพบว่า การใช้กลว้ยหอม 10%  ผสมกบัผงแก่นตะวนั
ในปริมาณ 0% และ 4%  ไดค้ะแนนการยอมรับโดยรวมเป็นล าดบัท่ีสอง
หรือใกลเ้คียงกบัโยเกิร์ตทรีตเมนต์ควบคุมมากท่ีสุด (P ≤0.05)   ผลการ
ทดลองท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัเก่ียวกบัโยเกิร์ต กลว้ยหอม [4] ท่ีพบว่า
ผูท้ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับสูงท่ีสุดในโยเกิร์ตท่ีใช้กล้วยหอม 
10%  และงานวิจยัการพฒันาโยเกิร์ตไขมนัต ่าเสริมแป้งแก่นตะวนั [6] 
โดยพบว่าการใชแ้ป้งแก่นตะวนัในปริมาณ 3.60% w/v  และ รายงานการ
วิจยัการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพของโยเกิร์ตน ้ านมขา้วโพดดว้ยการผสม
ผงพืชต่าง ๆ[7]  ซ่ึงพบว่าผงแก่นตะวนั 5% นั้นมีคะแนนการยอมรับ
ทางดา้นประสาทสมัผสัสูงท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1  การทดสอบทางประสาทสมัผสัของโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั ทั้ง 9 ทรีตเมนต ์ 
 

a–e ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤0.05) 
 

3.2  ผลการวเิคราะห์คุณสมบัตทิางด้านกายภาพ และเคม ีใน
ของโฮมเมดโยเกร์ิตกล้วยหอมผสมผงแก่นตะวนั หลงัการบ่ม
โยเกร์ิต 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสี  ค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสี
แดง (a*) ของผลิตภณัฑโ์ฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนัจาก
การแปรรูปโดยใชป้ริมาณกลว้ยหอมและผงแก่นตะวนัท่ีแตกต่างกนั ทั้ง 9 
ทรีตเมนตน์ั้นไมมี่ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P≥0.05)(ไม่ไดแ้สดงขอ้มูล
ทั้งหมด) โดยพบวา่ค่าความสวา่ง (L*) ของผลิตภณัฑโ์ฮมเมดโยเกิร์ต นั้น
อยูใ่นช่วง 80 ถึง 87 และค่าความเป็นสีแดง (a*) อยูใ่นช่วง -1.44 ถึง 2.05 
ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการทดลองมีความสว่างสูงเน่ืองจากวตัถุดบัหลกัท่ี
ใช้ คือ น ้ านม ซ่ึงน ้ านมมีค่าความสว่างใกล้เคียง 100 และเม่ือผสมกับ
กล้วยหอมและผงแก่นตะวนัในปริมาณต่าง ๆ อาจส่งผลต่อความสว่าง
ของโยเกิร์ตท่ีไดจ้ากการหมกัน ้านมให้ลดลงได ้ ในขณะท่ีค่าความเป็นสี
แดง (a*) ของผลิตภณัฑท่ี์วดัไดน้ั้นค่อนขา้งต ่า ซ่ึงเป็นลกัษณะธรรมชาติ
ของผลิตภณัฑน์ม 

ค่าความเป็นสีเหลือง (b*)  ของผลิตภัณฑ์ทั้ ง 9 ทรีตเมนต์
พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P ≤0.05)  ทั้งน้ีจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัหลกัท่ีศึกษาในการทดลองน้ี คือ กล้วย
หอมและผงแก่นตะวนั นั้นไม่มีอิทธิพลร่วมกนัต่อค่าความเป็นสีเหลือง 
(b*) ของผลิตภณัฑ ์ (Non-interaction)  ดงันั้นการพิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การทดลองจึงพิจารณาแยกเฉพาะปัจจยัหลกั คือพิจารณาเฉพาะการเติม
กล้วยหอมในระดบัต่าง ๆ ต่อค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของผลิตภณัฑ์    
(ตารางท่ี 2) พบว่า  เม่ือมีการเติมกลว้ยหอมในปริมาณสูงข้ึนค่าความเป็น
สีเหลือง (b*) ของผลิตภณัฑ ์มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนและแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P ≤0.05)  เน่ืองสีธรรมชาติของกลว้ยหอมสุกนั้นมีสี
เหลืองอ่อน ประกอบกบัการเกิดปฏิกิริยาสีน ้ าตาล (Browning reaction)
ของกลว้ยในขณะบดหรือป่ัน  ดงันั้นเม่ือเพ่ิมปริมาณมากในการทดลองจึง
ส่งผลต่อค่าความเป็นสีเหลืองของผลิตภณัฑ์ให้มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน
ดว้ย [4] 

 

ตารางท่ี 2 ค่าความเป็นสีเหลือง (b*)  ของโฮมเมดโยเกิร์ต กลว้ยหอมผสม
ผงแก่นตะวนั เม่ือพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของปัจจยัหลกั คือ กลว้ยหอม 
 

กลว้ยหอม (%w/v)  ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 
0 14.92b ±2.95 
10 15.70ab ±1.98 
20 17.93a ±2.12 

a– b ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤0.05) 
 

การพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการเติมผงแก่นตะวนัในระดบั
ต่างกนัต่อค่าความเป็นสีเหลือง (b* ) ของผลิตภณัฑ์ (ตารางท่ี 3) พบว่า  
เม่ือมีการเติมผงแก่นตะวนัในปริมาณสูงข้ึน ท าให้ค่าความเป็นสีเหลือง 

ทรีตเมนต์ คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสั 

กล้วยหอม 
(%w/v)     

ผงแก่นตะวัน 
(%w/v) 

ลักษณะปรากฎ สี กลิ่นรส รสชาติ 
เน้ือสัมผสั 

(ความข้นหนืด) 
การยอมรับ 
โดยรวม 

0 

0 7.90a±0.84 8.00a±1.05 7.06a±1.38 7.30a±1.55 7.66a±1.09 7.90a±1.18 

2 5.53c±1.45 5.63c±1.21 5.83bc±1.57 5.40bcd±1.79 5.40cde±1.75 5.83cd±1.48 

4 4.26e±1.31 4.23e±1.43 4.31d±2.01 4.26e±1.91 4.60e±1.54 4.40e±1.42 

10 

0 7.26a ±1.01 7.43ab±1.19 6.36ab±1.73 5.86b±1.87 6.66b±1.18 6.86b±1.30 

2 5.16 cd±1.20 4.50de±1.59 5.40c ±1.35 4.66de±1.56 5.10de±1.49 5.43d±1.30 

4 6.53b±1.59 6.93b±1.43 6.13bc±1.73 5.76bc±1.88 6.00bc±1.72 6.43bc±1.56 

20 

0 5.43c±1.25 5.06cd±1.46 5.36c±1.42 5.53bcd±1.71 5.40cde±1.47 5.76cd±1.22 

2  5.46c±1.45 5.23cd±1.27 5.43c±1.50 5.96b±1.49 5.56cd±1.63 6.03cd±1.40 

4 4.63de±1.51 4.20e±1.58 5.23c±1.71 4.83cde±2.10 5.00de±1.70 5.33d±1.58 
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(b* ) ของผลิตภณัฑ ์มีแนวโนม้เพ่ิมลดลงและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P ≤0.05) ซ่ึงจะแตกตางจากกลว้ยหอมเน่ืองจากผงแก่นตะวนั
ทางการคา้จะมีลกัษณะเป็นผงแห้งสีน ้ าตาลอ่อน เม่ือสามารถละลายไปใน
น ้านมจึงส่งผลให้ลดความเป็นสีเหลืองของโยเกิร์ตลดลง 

 

ตารางท่ี 3 ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสม
ผงแก่นตะวนั เม่ือพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของปัจจยัหลกัคือ ผงแก่นตะวนั 
 

ผงแก่นตะวนั (%w/v) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 
0 17.75a±2.53 
2 16.14ab ±1.95 
4 14.66b ±2.65 

a– b ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤0.05) 
 

 
รูปท่ี 1 โฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั A; ทรีตเมนตค์วบคุมกลว้ยหอม 
0% และ ผงแก่นตะวนั 0%    B; กลว้ยหอม 10% w/v และ ผงแก่นตะวนั 4% w/v 

 

การวิเคราะห์ค่าความหนืดของโฮมเมดโยเกิร์ต กล้วยหอม
ผสมผงแก่นตะวนั ทั้ง 9 ทรีตเมนต์  (ตารางท่ี 4) พบว่าความหนืดของ
ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตมีค่าอยูใ่นช่วง 1503.33–1843.33 cP  ซ่ึงพบว่าเม่ือไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P ≥ 0.05)   ทั้งน้ีในการทดลองใช้นมสดใน
ปริมาณเท่ากนัทุกทรีตเมนต ์ความหนืดท่ีเกิดข้ึนในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตเป็น
ผลมาจากการตกตะกอนของน ้ านมเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง pH .หรือค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน ้ านมเป็นหลกั โดยผลการวิเคราะห์ทางดา้นเคมี
พบวา่ค่าความเป็นกรด-ด่างของโยเกิร์ตทั้ง 9 ทรีตเมนตไ์ม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ (P ≥ 0.05)  และมีการใช้เจลาตินในส่วนผสมเพ่ือช่วยเพ่ิม
ความขน้หนืดในผลิตภณัฑใ์นปริมาณเท่ากนัทุกทรีตเมนต ์  ส าหรับการ
กล้วยหอมน ามาใช้ในการทดลองนั้น มีขั้นตอนการป่ันให้ละเอียดก่อน
น ามาผสมกบัน ้านม  การใชส่้วนผสมของกลว้ยหอมและผงแก่นตะวนัท า
ให้ลักษณะของเน้ือโยเกิร์ตท่ีได้ทุกทรีตเมนต์จะมีลักษณะคล้ายครีม 
(Creaminess)  และมีความหนืดไม่แตกต่างกัน จากการสังเกตผลการ
ทดลองพบว่าในโยเกิร์ตท่ีมีเฉพาะผงแก่นตะวนัในปริมาณท่ีสูงข้ึนมี
แนวโน้มจะมีความหนืดต ่าท่ีสุด  เน่ืองจากโมเลกุลของอินนูลินท่ีมีใน
แก่นตะวนัจะกระจายตวัในไมเซลล์ของเคซีนและไปขดัขวางการเกิด
โครงข่ายของเจลโปรตีน (Protein matrix) และส่งผลท าให้เกิดเจลหรือ 
เคิร์ดท่ีมีความอ่อนนุ่มของโยเกิร์ตท่ีมีส่วนผสมของผงแก่นตะวนั [5][8] 

 

ตารางท่ี 4 ความหนืดของโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่นตะวนั 
 

กลว้ยหอม 
(%w/v) 

ผงแก่นตะวนั 
(%w/v) 

ความหนืดns 

 (cP) 
 

0 
0 1690.00±149.33 
2 1552.00±190.03 
4 1503.33±145.72 

 
10 

0 1760.67±285.73 
2 1681.00±313.07 
4 1719.67±157.70 

 
20 

0 1843.33±253.25 
2 1763.33±336.20 
4 1749.00±230.44 

ns ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างทรีตเมนต ์(P ≥ 0.05) 
    

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของโฮมเมดโยเกิร์ตกล้วย 
หอมผสมผงแก่นตะวนั  (ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลทั้งหมด) ส าหรับค่าความเป็น
กรด-ด่าง  หรือ pH โยเกิร์ต โฮมเมดกล้วยหอมผสมผงแก่นตะวนั ทั้ง 9 
ทรีตเมนต ์ มี pH อยูใ่นช่วง 4.29-4.43และไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P ≥ 0.05) การผลิตโยเกิร์ตจะเสร็จส้ินลงเม่ือโยเกิร์ตมีระดบั pH ถึงระดบั
ท่ีก าหนด โดยผูผ้ลิตโยเกิร์ตทางการคา้ส่วนใหญ่มีความตอ้งการค่า pH 
ระหว่าง 4.0 ถึง 4.6  หลงัจากนั้นจะหยดุกระบวนการหมกัดว้ยการท าให้
เยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็ว  ส าหรับในช่วงของ pH น้ี ผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตจะมี
ปริมาณกรดแลคติกท่ีเหมาะสม ท าให้เคิร์ดของโยเกิร์ตท่ีได ้มีลกัษณะตึง  
ช่วยในการท าให้เคิร์ดมีลกัษณะหนาข้ึน และยงัท าหน้าท่ีเป็นสารกนับูด
ส าหรับแบคทีเรียท่ีไม่พึงประสงค ์[9]  โฮมเมดโยเกิร์ตทั้ง 9 ทรีตเมนตไ์ม่
มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส าหรับปริมาณของแข็งทั้งหมด โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 21.83-23.73 %  เช่นเดียวกบัปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดทุ้ก ทรีต
เมนตมี์ค่าเท่ากบั  16 °Brix  เน่ืองจากงานวิจยัน้ีใชน้มสดพาสเจอไรซ์ชนิด
ไขมนัเต็ม (Whole milk) และตรวจสอบปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ใน
กลว้ยสุกให้อยูใ่นปริมาณเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด เม่ือน ามาแปร
รูปเป็นโยเกิร์ต ปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณของแข็งท่ีละลายใน
แต่ละทรีตเมนต์จึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≥ 0.05)  การ
วิเคราะห์หาปริมาณกรดแลคติกในโฮมเมดโยเกิร์ต  พบว่าไม่มีอิทธิพล
ร่วมกันระหว่างกล้วยหอมและผงแก่นตะวนั (Non-interaction)  ดงันั้น
ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณกรดแลคติกจึงพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของ
ปัจจยัหลกัแต่ละปัจจยั  คือ กลว้ยหอม (ตารางท่ี 5) พบวา่ปริมาณกรดแล
คติกท่ีวิเคราะห์ได้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≥ 0.05) เม่ือใช้
ปริมาณกลว้ยหอมในระดบัท่ีสูงข้ึน  

ส่วนการพิจารณเฉพาะอิทธิพลของผงแก่นตะวัน ท่ีมีต่อ
ปริมาณกรดแลคติก (ตารางท่ี 6) พบว่าการในโยเกิร์ตท่ีใช้ผงแก่นตะวนั
ในระดบัสูง (4%)  ส่งผลให้มีปริมาณกรดแลคติกสูงท่ีสุด (P ≤0.05)  ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากในผงแก่นตะวนัเป็นแหล่งส าคัญของอินนูลิน ซ่ึงมี
คุณสมบัติ เ ป็นพรีไบโอติกท่ีร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ แต่
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แบคทีเรียในกลุ่มสร้างกรดแลคติกท่ีจดัเป็นโพรไบโอติก เช่นหัวเช้ือท่ีใช้
ในการหมกัโยเกิร์ตสามารถยอ่ยหรือใช้ประโยชน์จากพรีไบโอติกได ้จึง
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสร้างกรดแลคติก  ส่งผลต่อ
โยเกิร์ตหรือผลิตภณัฑน์มหมกัประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีการเติมน ้ าตาลหรือสาร
ให้ความหวานท่ีมีคุณสมบติัเป็นพรีไบโอติก มีปริมาณกรดแลคติกสูง
กวา่ทรีตเมนตค์วบคุมอยา่งมีนยัส าคญั  [10] 
    

ตารางท่ี 5 ปริมาณกรดแลคติกในโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่น
ตะวนั เม่ือพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของปัจจยัหลกั คือ กลว้ยหอม  
 

กลว้ยหอม (%w/v) กรดแลคติก ns (%) 
0 0.90±0.11 
10 0.89±0.08 
20 0.88±0.12 

ns ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างทรีตเมนต ์(P ≥ 0.05) 
  

ตารางท่ี 6 ปริมาณกรดแลคติกในโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ยหอมผสมผงแก่น
ตะวนั เม่ือพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของปัจจยัหลกั คือ ผงแก่นตะวนั 
 

ผงแก่นตะวนั (%w/v) กรดแลคติก (%) 
0 0.87 b ±0.06 
2 0.85b ±0.07 
4 0.96a ±0.13 

a– b ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤0.05) 
  

อย่างไรก็ตาม พบว่าโฮมเมดโยเกิร์ตกล้วยหอมผสมผงแก่น
ตะวันมีปริมาณกรดแลคติก สูงกว่า 0.6% ซ่ึงสอดคล้องกับ Codex 
Alimentarius ไดแ้นะน าวา่ปริมาณกรดแลคติกในโยเกิร์ตทางการคา้ควรมี
ไม่น้อยกว่า 0.6 % [11] รวมทั้งมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.
5146-2546) เร่ือง นมเปร้ียว [12]และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบั
ท่ี 353) [13] ท่ีก  าหนดให้โยเกิร์ตมีค่าความเป็นกรด โดยค านวณเป็นกรด
แลคติกไม่นอ้ยกวา่ 0.6 % 

 
 

4. สรุป 
การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสัของโฮมเมดโยเกิร์ตกลว้ย 

หอมผสมผงแก่นตะวนั ผูท้ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับโดยรวมใน
โยเกิร์ตท่ีมีส่วนผสมของกล้วยหอม 10%w/v และผงแก่นตะวนั 4 %w/v 
ใกล้เคียงกบัโยเกิร์ตทรีตเมนต์ควบคุมท่ีสุด  ค่าสีของโยเกิร์ตกลว้ยหอม
ผสมผงแก่นตะวนัให้เหลืองอ่อนหรือสีน ้ าตาลอ่อน ส่วนค่าความหนืด
และคุณสมบติัทางเคมีดา้นต่าง ๆ มีค่าอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน
ของโยเกิร์ตทางการคา้  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ หาแนวทางในการปรับปรุง
หลกัสูตร โดยใช้ขอ้มูล จากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี
การศึกษา 2564 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 เรียงล าดับ
ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย อนัดบั 1 คือ ด้านหลกัสูตร รองลงมาคือ
ดา้นสวสัดิการ และดา้นเหตุผลส่วนตวัเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ระดบัความ
คิดเห็นอยูอ่นัดบัสุดทา้ย โดยจากขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมจึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
ค าส าคญั: ปัจจยัท่ีส่งผล, การตดัสินใจ, การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 

Abstract 
 The purpose of this research is to find out the ways to improve 
curriculum using data of factors affecting decision-making to study for a 
bachelor's degree, Faculty of Technology, Udon Thani Rajabhat 
University, academic year 2021. From the study result, it was found that 
the respondents had their opinions on the factors affecting their decision 
to study for a bachelor's degree in the Faculty of Technology, Udon Thani 
Rajabhat University, academic year 2021, in order of the opinions from 
highest to lowest, the first place was the curriculum aspect, the second 
place was the welfare aspect and personal reasons aspect which was the 
last. Based on the information of the factors affecting the decision to 
study in the field of industrial management, the information is used as a 
guideline for further curriculum. improvements 

Keywords: Factors influencing, decision making, bachelor’s degree 
study 
 

1. บทน า 
 การเปล่ียนแปลงของโลกได้เร่ิมมีการแข่งขนัในด้านต่าง ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและการศึกษา 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาท่ีเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตของมนุษย ์
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยแ์ละยงัเป็นปัจจยัหน่ึง 
ในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ เราจึงควรไดรั้บการศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนในการพัฒนา
ประเทศชาติให้สามารถก้าวทนัตามกระแสสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว [1] อีกทั้งจากสถานการณ์ในปัจจุบนัส่งผลให้รัฐบาลตอ้งใช้
มาตรการเขม้งวดเพ่ือควบคุมการระบาด COVID-19 ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วนรวมถึงสถาบนัการศึกษา ซ่ึงทางมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานีได้รับผลกระทบโดยทางตรงและโดยทางออ้ม รวมถึง
ปัญหาอตัราการเกิดของประชากรในประเทศไทยท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง 
จึงท าให้จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการ
จดัการอุตสาหกรรมลดลง โดยส ารวจสถิติระหว่างปีการศึกษา 2555-
2564 จากสถิติพบวา่จ านวนนกัศึกษาลดลงอยา่งต่อเน่ืองดงัแสดงในรูปท่ี 
1 และ 2 



บทความวิจัย                                                                                                                                    61 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
  
รูปที่ 1 แสดงจ านวนนกัศึกษาคณะเทคโนโลยท่ีีเขา้มาศึกษาระหว่างปี

การศึกษา 2555-2564 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงจ านวนนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่ีเขา้มา
ศึกษาระหวา่งปีการศึกษา 2555-2564 

 
 ดงันั้นผูศึ้กษาวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์การให้
ขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชา
การจดัการอุตสาหกรรมมากข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 
2564  
 2.2 เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร
โดยอาศยัขอ้มูล ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญา
ตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564  
 

3. แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปี
การศึกษา 2564 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้รวบรวมเอกสารโดยอาศยัทฤษฎี 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการอ้างอิงและเป็นแนวทาง
ส าหรับการท าวิจยัดงัน้ี 

 

3.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจ 
 จากการศึกษาทฤษฎีการตดัสินใจของนักวิชาการหลายท่าน
พบวา่การตดัสินใจเลือกอะไรก็ตามจะตอ้งคิดอยา่งเป็นระบบมีเหตุผลใน
การพิจารณามีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีจะตดัสินใจเป็นอยา่งดี
นอกจากน้ียงัพบว่าการตดัสินใจมีการท าเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและ
การตดัสินใจเป็นหวัใจส าคญัในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพฉะนั้น
นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาต่อจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะการ
ตดัสินใจเลือกเรียนสายใดสายหน่ึงเท่ากบัวา่ไดล้งทุนเพ่ิมมูลค่าให้ตนเอง
และเป็นการสร้างความพร้อมท่ีจะเอาไปประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
สายการเรียนท่ีเลือกเรียน [2] 
 

3.2 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจ 
 แต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจาก ความ
แตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล
ท าให้พฤติกรรมการตดัสินใจ ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั โดย
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนั้นสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัภายใน (Internal Factor) เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลในด้าน
ความคิด และการแสดงออกซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น 
ความจ าเป็น ความตอ้งการของบุคคล แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การ
รับรู้และการเรียนรู้ และส าหรับปัจจยัภายนอก (External Factor) เป็น 
ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความคิด
และพฤติกรรม ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม 
วฒันธรรม ตวักระตุน้ทางการตลาดและสภาพแวดลอ้ม [3] 
 

3.3 ข้อมูลมหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เดิมช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครู
กสิกรรมมณฑลอุดร” ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
29 กุมภาพนัธ์ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัด
ครูอุดรธานีเป็น “วิทยาลัยครูอุดรธานี” พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติ
วิทยาลยัครู พระราชบญัญติัวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518 ก าหนดให้วิทยาลยัครู
อุดรธานีเป็นสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนถึง
ระดบัปริญญาตรี และเปิดสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ 
หลักสูตร สภาการฝึกหัดค รู  เ ม่ือวัน ท่ี  14 กุมภาพันธ์  พ .ศ.  2535 
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือ 
“สถาบนัราชภฏั” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณต่อชาวราชภฏัเป็นล้นพน้ด้วยทรงพระเมตตา โปรดกล้าฯ 
พระราชทานพระราชลญัจกรประจ าพระองคใ์ห้เป็น “สัญลกัษณ์ประจ า
สถาบันราชภัฏ” วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบนัราชภฏัอุดรธานี ไดรั้บการ
ยกฐานะและปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี” 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา 
 

3.4 ข้อมูลทัว่ไปของคณะเทคโนโลย ี
 ประวติัความเป็นมาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เป็นคณะท่ีจัดตั้ งข้ึนมาใหม่ โดยแยกส่วนออกมาจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศ
กฎกระทรวงการจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 
และมาตรา 11 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2547 ลง
นามโดย นายอดิศยั โพธารามิก รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 
4. วธีิการด าเนินการวจิยั 
 ในการการศึกษาวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2564 ” ผูศึ้กษาไดก้  าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี1 คณะ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 
246 คน 
 ก ลุ่มตัวอย่าง  คือ  นัก ศึกษาชั้ น ปี ท่ี 1  คณะเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 152 คน โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane [4] และเพ่ือป้องกนัขอ้ผิดพลาดในการศึกษาผูศึ้กษาจึง
เพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 173 คน โดยด าเนินการส่งแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ไปยงัเพจ Facebook ของแต่ละสาขาวิชาฯในคณะเทคโนโลย ี
 
 
 

 
 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ แบบสอบถาม
กรอก และแบบสอบถามปลายปิด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ แบบมีหลายตวัเลือก (Multiple Choice Questions) 
[5] ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี
การศึกษา 2564 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดซ่ึงสอดคล้องกับ
งานศึกษาของ [6] ส่วนที่ 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี
การศึกษา 2564  
 

4.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานดงัแสดงในรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. เลือกหวัขอ้ปัญหาท่ีจะศึกษางานวิจยั 

 
2. ศึกษาคน้ควา้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีจะหาขอ้มูล 

 
4. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล 

 
6. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาบทสรุปของงานวิจยั 

 
7. สรุปผลและอภิปรายผล 

 
8. การจดัท ารายงานและรูปเล่มวิจยั 
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4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผูวิ้จยัได้
ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของการตอบแบบสอบถาม แลว้น าไป
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ดงัน้ี  
 4.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ
นักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี
การศึกษา 2654 ประกอบดว้ย เพศ ภูมิล าเนาของนกัศึกษา ส าเร็จการศึกษา
จากสถานศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม (ก่อนเขา้ศึกษาในสาขาวิชาฯ)  ปัจจุบนั
ก าลงัศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาฯ และรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงประกอบด้วย การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะ
ของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 โดย
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย 
 4.4.3 น าขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 มาสรุป
หรือวิเคราะห์ในลกัษณะการบรรยายเชิงพรรณนา 

 
5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
5.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี ผล
การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามโดยผู ้ศึกษาได้แจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 
ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 
จ  านวน 173 ชุด และท าการเก็บรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืน มีความสมบูรณ์ครบจ านวน 
173 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 โดยการน าเสนอข้อมูลในรูปของความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ   
     ชาย 107 61.85 

     หญิง 66 38.15 

2.ภูมิล าเนาของนักศึกษา   

     อุดรธานี 110 63.58 

     หนองคาย 21 12.14 

     หนองบวัล าภู 12 6.94 

     สกลนคร 9 5.20 

     บึงกาฬ 7 4.05 

     ขอนแก่น 4 2.31 

     อ่ืนๆ 10 5.78 

3.ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา   

     สถานศึกษาของรัฐบาล 159 90.86 

     สถานศึกษาของเอกชน 13 8.57 

     ระบุไม่ตรงค าถาม 1 0.57 

4. เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษา   

     2.00-2.50 9 5.20 

     2.51.3.00 33 19.08 

     3.01-3.50 71 41.04 

     3.51 ข้ึนไป 60 34.68 

5. ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฯ   
- วศิวกรรมเคร่ืองกล 25 14.45 
- วศิวกรรมไฟฟ้า 22 12.72 
- วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 4 2.31 
- วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 28 16.18 
- เกษตรศาสตร์ 3 1.73 
- สัตวศาสตร์ 4 2.31 
- ธุรกิจการเกษตร 8 4.62 
- เทคนิคการสัตวแพทยแ์ละการพยาบาล
สัตว ์

10 5.78 

- เทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ 6 3.47 
- การจดัการอุตสาหกรรม 4 2.31 
- อาหารและบริการ 23 13.29 
- โยธาสถาปัตยกรรม 22 12.72 
- วศิวกรรมพลงังาน 12 6.94 

6 รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว   
     ต  ่ากวา่ 10,000 15 8.67 
     10,001-15,000 32 18.50 
     15,001-20,000 25 14.45 
     21,001-25,000 29 16.76 
     25,001-30,000 29 16.76 
     30,000 ข้ึนไป 43 24.86 
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 จากตารางท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 61.85 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.15 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่จ ังหวัดอุดรธานี 
จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 63.58 รองลงมาได้แก่จงัหวดัหนองคาย 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.14 จงัหวดัหนองบวัล าภู จ  านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.94 จงัหวดัสกลนครจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 
จงัหวดับึงกาฬจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05 จงัหวดัขอนแก่นจ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 จงัหวดัร้อยเอ็ดจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.16 จงัหวดันครราชสีมา,บุรีรัมย,์เชียงใหม่,ชยัภูมิ,เลย,กาฬสินธ์ุ จ  านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 และไม่ระบุจงัหวดั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 
 ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐบาล จ านวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.86 สถานศึกษาของเอกชน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย 

ละ 8.57  
 เกรดเฉล่ียสะสมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 จ านวน 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.04 รองลงมา ไดแ้ก่ เกรดเฉล่ียระหว่าง 
3.51 ข้ึนไป จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 34.68 เกรดเฉล่ียระหว่าง2.51-
3.00 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.08 และอนัดบัสุดทา้ย เกรดเฉล่ีย
ระหวา่ง 2.00-2.50 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 เรียงลงมาตามล าดบั 
 ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลจ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.45 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.72 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
การส่ือสารจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.73 สาขาวิชาสัตวศาสตร์จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.31 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.62 สาขาวิชาเทคนิคการสตัวแพทยแ์ละการพยาบาลสตัวจ์  านวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.78 สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.47 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมจ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.31 สาขาวิชาอาหารและบริการจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.29 สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรมจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.72 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94 
 รายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัวส่วนใหญ่ 10,001-15,000 
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 รองลงมาได้แก่ มีรายได้ระหว่าง 
25,001-30,000 จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และ20,001-25,000 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 ตามล าดบั 
 

 

5.2 การน าเสนอระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 โดยน าเสนอในรูปแบบ
ของข้อมูลค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ล าดบัความคิดเห็นและล าดบัแสดงในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเป็นระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 𝐱 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ระดับ 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสาขา 4.31 0.75 มากที่สุด 3 
ปัจจยัดา้นหลกัสูตร 4.39 0.53 มากที่สุด 1 
ปัจจยัดา้นเหตุผลส่วนตวั 3.46 1.48 มาก 6 
ปัจจยัดา้นสังคม 4.27 0.60 มากที่สุด 4 
ปัจจยัดา้นประชาสัมพนัธ์ 3.75 1.33 มากที่สุด 5 
ปัจจยัดา้นสวสัดิการ 4.33 0.71 มากที่สุด 2 

  
 จากตารางท่ี 3  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 พิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายดา้น
อนัดบั 1 คือ ด้านหลักสูตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด (x = 4.39, 
S.D. = 0.53) รองลงมากคือด้านสวสัดิการ (x = 4.33, S.D. = 0.71) และ
ด้านเหตุผลส่วนตวัเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ระดบัความคิดเห็นอยู่อนัดับ
สุดทา้ย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.46, S.D. = 1.48) 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเป็นระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปี
การศึกษา 2564 ด้านภาพลกัษณ์ของสาขา 
 

ด้านภาพลักษณ์ของสาขา 𝐱 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ระดับ 

1.   เ ป็นสาขาวิชาท่ีมี ช่ือเสียงมา
นาน 

3.97 0.87 มาก 6 

2.   เ ป็นสาขา ท่ี มีคณาจารย์เ ก่ ง 
น่า เ ช่ื อ ถือและมีความ รู้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ความสามรถได้
อยา่งแม่นย  า 

4.43 0.65 มากที่สุด 2 

3.  เป็นสาขาท่ีมีความโดเด่นด้าน
การศึกษา 

4.29 0.74 มากที่สุด 5 

4.  เ ป็นสาขาท่ีมีงานรองรับเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา 

4.46 0.64 มากที่สุด 1 

5.   มี มุมส าห รับอ านวยความ
สะดวกในการท างานและพกัผ่อน
หยอ่นใจ 

4.33 0.83 มากที่สุด 4 

6.   มีการส่ง เ ริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนและมี
บริการวชิาการแก่สังคม 

4.36 0.75 มากที่สุด 3 

รวม 4.31 0.75 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 ด้าน
ภาพลักษณ์ของสาขามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.31, S.D. = 
0.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัของความคิดเห็นอนัดบัท่ี 1 คือ 
เป็นสาขาท่ีมีงานรองรับเม่ือส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมาก
ท่ีสุด (x = 4.46, S.D = 0.64) รองลงมาคือ เป็นสาขาท่ีมีคณาจารย์เก่ง 
น่าเช่ือถือและมีความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถได้อย่างง
แม่นย  า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.43, S.D = 0.65) และ มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและมีบริการวิชาการ
แก่สงัคม มีค่าฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด (x = 4.36, S.D. = 0.75)  
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานท่ีเป็นระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2564 ด้านหลกัสูตร 
 

ปัจจัยด้านหลักสูตร 𝐱 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ระดับ 

1. เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรสามารถ
น าไปประกอบอาชีพและปรับปรุง
การท างานในองคก์รได ้

4.48 0.46 มากที่สุด 1 

2.  หลักสูตรท่ีเปิดสอนตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงงาน 

4.36 0.58 มากที่สุด 3 

3. หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีคุณภาพ
และจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสม 

4.32 0.60 มากทีสุด 5 

4. หลักสูตรมีการจดัการเรียนการ
สอนแบบปฏิบติังานจริง 

4.43 0.49 มากทีสุด 2 

5. มีกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนและมี
การส่งเสริมทางดา้นวชิาการ 

4.36 0.55 มากที่สุด 4 

รวม 4.39 0.53 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564  ดา้นหลกัสูตร 
มีค่าฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x = 4.39, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายขอ้ใน
อนัดบัท่ี 1 คือ เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรสามารถน าไปประกอบอาชีพและ
ปรับปรุงการท างานในองค์กรได้ (x = 4.48, S.D. = 0.46) รองลงมา 
หลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนแบบปฏิบติังานจริง มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (x = 4.43, S.D. = 0.49) และหลกัสูตรท่ีเปิดสอนตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
(x = 4.36, S.D. = 0.58) 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเป็นระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2564 ด้านเหตุผลส่วนตัว 
 

ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว 𝐱 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ระดับ 

1. รายไดค้รอบครัว 3.84 0.93 มาก 3 
2. มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนตรงตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

4.28 0.62 มากที่สุด 1 

3. เพื่อนเลือกเขา้เรียนต่อใน
สาขาน้ีเป็นจ านวนมาก 

3.27 1.67 ปานกลาง 5 

4. เพื่อจะน าเอาความรู้ท่ีเรียนไป
ต่อยอดธุรกิจของครอบครัว 

3.29 2.02 ปานกลาง 4 

5. ผูป้กครองตอ้งการให้เลือก
เรียนในสาขาน้ี 

3.35 1.99 ปานกลาง 6 

6. บุคคลที่ประทบัใจ (Idol) เคย
ศึกษาสาขาน้ี 

2.25 1.61 นอ้ย 7 

7. เป็นมหาวทิยาลยัท่ีใกลบ้า้น 3.95 1.59 มาก 2 
รวม 3.46 1.48 มาก  

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 ด้านเหตุผล
ส่วนตวั มีค่าฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x = 3.46, S.D. = 1.48) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อค่าเฉล่ียราย
ขอ้ในอนัดับท่ี 1 คือ มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนตรงตามความต้องการของ
ผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.28, S.D. = 0.62) รองลงมา 
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใกลบ้า้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.95, S.D. = 
1.59) และรายได้ครอบครัวมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x = 3.84, S.D. = 
0.93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเป็นระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2564 ด้านสังคม 
 

ปัจจัยด้านสังคม 𝐱 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ระดับ 

1. เป็นสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีนิยมของ
สังคมปัจจุบนั 

4.06 0.79 มาก 5 

2. เป็นสาขาวชิาท่ีสามารถมีงานท า
ท่ีมัน่คงไดใ้นปัจจุบนั 

4.32 0.51 มากที่สุด 4 

3.  สั ง ค ม ย ก ย่ อ ง ใ น ค ว า ม รู้
ความสามารถ 

4.25 0.61 มากที่สุด 3 

4.  ช่ือเ สียงของสาขาวิชาเป็นท่ี
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ 

4.25 0.62 มากที่สุด 2 

5. สามารถน าหลักสูตรท่ีเรียนไป
ประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย 

4.57 0.44 มากที่สุด 1 

รวม 4.27 0.62 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 2564  ดา้นสังคม มี
ค่าฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.27, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อค่าเฉล่ียรายข้อใน
อันดับท่ี  1 คือสามารถน าหลักสูตรท่ี เ รียนไปประกอบอาชีพได้
หลากหลาย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.57, S.D. = 0.44) 
รองลงมา ช่ือเสียงของสาขาวิชาเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานต่างๆ 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.25, S.D. = 0.62) และสังคมยกยอ่ง
ในความรู้ความสามารถมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.25, S.D. = 
0.61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย                                                                                                                                    67 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเป็นระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2564 ด้านประชาสัมพนัธ์ 
 

ปัจจัยด้านประชาสัมพนัธ์ 𝐱 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ระดับ 

1. มีการจดัการประชาสัมพนัธ์แนะ
แนวจากรุ่นพี่ 

3.89 1.01 มาก 3 

2. ทราบข่าวสารจากส่ือแผ่นพบั/
ใบปลิว โปสเตอร์ป้ายท่ีเก่ียวกับ
สาขาวชิาฯก่อนเขา้ศึกษา 

3.76 1.25 มาก 4 

3. ได้รับข่าวสาจากเว็บไซต์ของ
มหาวทิยาลยั 

3.99 1.04 มาก 2 

4.  มี ก า รประช าสั มพัน ธ์ ผ่ า น 
Facebook ของสาขาวิชา/คณะ และ
มหาวทิยาลยั 

4.03 1.01 มาก 1 

5. คุณครูท่ีปรึกษาท่ีโรงเรียนเดิม
เป็นผูแ้นะน า 

3.06 2.26 มาก 5 

รวม 3.75 1.33 มาก  

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564  ด้าน
ประชาสัมพนัธ์ มีค่าฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x = 3.75, S.D. = 1.33) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อ
ค่าเฉล่ียรายขอ้ในอนัดบัท่ี 1 คือ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่าน Facebook ของ
สาขาวิชา/คณะ และมหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x = 4.03, 
S.D. = 1.01) รองลงมา ได้รับข่าวสาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มี
ค่ า เฉ ล่ี ยอยู่ในระดับมาก (x = 3.99, S.D. = 1.04) และมีการจัดการ
ประชาสัมพนัธ์แนะแนวจากรุ่นพ่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x = 3.89, 
S.D. = 1.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเป็นระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2564 ด้านสวสัดกิาร 
 

ปัจจัยด้านสวัสดิการ 𝐱 S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ระดับ 

1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและทนัสมยั 

4.25 0.74 มากที่สุด 5 

2. มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
เป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูล 

4.26 0.81 มากที่สุด 4 

3. มีอาคารและจ านวนห้องเรียนท่ี
เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 

4.45 0.54 มากที่สุด 2 

4.  มีเงินทุนสนับสนุนการศึกษา 
เช่น กองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ทุนนกักีฬาและทุนอ่ืนๆ 

4.39 0.58 มากที่สุด 3 

5. มีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถ
ใชง้านไดต้ลอดเวลา 

4.13 1.05 มาก 6 

6. มีแม่บา้นดูแลรักษาความสะอาด 
เพื่อสุขภาพอนามยัของนกัศึกษา 

4.47 0.50 มากที่สุด 1 

รวม 4.33 0.71 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564  ด้าน
สวสัดิการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x =4.33 , S.D. = 0.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อ
ค่าเฉล่ียรายข้อในอนัดับท่ี 1 คือมีแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาด เพ่ือ
สุขภาพอนามยัของนักศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x = 4.47, 
S.D. = 0.50) รองลงมามีอาคารและจ านวนห้องเรียนท่ีเพียงพอกบัจ านวน
นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x = 4.45, S.D. = 0.54) และมี
เงินทุนสนบัสนุนการศึกษา เช่น กองทุนให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.),ทุน
นักกีฬาและทุนอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (x = 4.39, S.D. = 
0.58) 
 

5.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงสุดและแนวทางการ
ปรับปรุงหลกัสูตรทีต่อบสนองแต่ละปัจจยั 
 จากขอ้มูล ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ปีการศึกษา 
2564 ในดา้นต่างๆ ท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามตามหวัขอ้ท่ี 5.2 ปัจจยัดา้นท่ี
ไดรั้บคะแนนสูงสุดไดถู้กน ามาวิเคราะเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
หลกัสูตรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสูงสุดและแนวทางการปรับปรุง
หลกัสูตรท่ีตอบสนองแต่ละปัจจยั 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ 

ปัจจัยย่อยที่ได้คะแนน
สูงท่ีสุด 

แนวทางที่สาขาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ของสาขา 

เป็นสาขาท่ีมีงานรองรับ
เม่ือส าเร็จการศึกษา 

ประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้รียน
ทราบถึงอาชีพและงานท่ี
ผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
หลกัสูตรสามารถน าไป
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่ง
หลากหลายผอ่านส่ือ 

Social Media เช่น 
Facebook 

2. ปัจจยัดา้นหลกัสูตร 

เน้ือหาวชิาในหลกัสูตร
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพและปรับปรุงการ
ท างานในองคก์รได ้

จดัการเรียนการสอน
แบบปฏิบติังานจริงเพื่อ

นกัศึกษาจะไดมี้
ประสบการณ์จากการลง

มือท า 

3. ปัจจยัดา้นเหตุผล
ส่วนตวั 

มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอน
ตรงตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียน 

ควรส ารวจความตอ้งการ
ของผูเ้รียนในดา้น
หลกัสูตรส าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตรใน

รอบถดัไป 

4. ปัจจยัดา้นสังคม 
สามารถน าหลกัสูตรท่ี
เรียนไปประกอบอาชีพ

ไดห้ลากหลาย 

ประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้รียน
ทราบถึงอาชีพท่ีผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตร
สามารถไปประกอบ

อาชีพไดอ้ยา่ง
หลากหลายผอ่านส่ือ 

Social Media เช่น 
Facebook 

5. ปัจจยัดา้น
ประชาสัมพนัธ์ 

มีการประชาสัมพนัธ์
ผา่น Facebook ของ
สาขาวชิา/คณะ และ

มหาวทิยาลยั 

ควรมีการท าเพจ 
Facebook เพื่อการ

ส่ือสารการ
ประชาสัมพนัธ์ ให้เขา้ถึง
ผูท่ี้จะเขา้มาศึกษามาก

ข้ึน 

6. ปัจจยัดา้นสวสัดิการ 
มีแม่บา้นดูแลรักษาความ
สะอาด เพื่อสุขภาพ
อนามยัของนกัศึกษา 

ควรจดัผูดู้แลรักษาความ
สะอาดให้ท าความ

สะอาดอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อสุขภาพอนามยัของ
บุคลากรและนกัศึกษา 

   
 

5.4 การน าผลสรุปจากงานวจิัยมาปรับปรุงการด าเนินงานของ
สาขา 
 5.4.1 มีการสร้างเพจทาง Facebook ของสาขา ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความความเคล่ือนไหวและขอ้มูลของสาขา 

 
 

รูปที่ 4 เพจสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 
 
 5.4.2 ส่ือสารผ่านกลุ่มเป้าหมายด้วยโพสตท่ี์แนะน าบุคลากร
ของสาขา 

 

 
 

รูปที่ 5 โพสตแ์นะน าบุคลากรของสาขา 
 

 5.4.3 บณัฑิตท่ีจบจากสาขาสามารถท างานประเภทได้บ้าง
ผา่นสถานการณ์การท างานจริงของบณัฑิต 
 5.4.4 รวบรวมบทความท่ีกล่าวถึงลกัษณะงานท่ีบณัฑิตจาก
สาขาการจดักดัการอุตสาหกรรมท่ีสามารถท าได ้
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รูปที่ 6 โพสตแ์นะน าการท างานจากรุ่นพ่ี 
 

5.5 ผลทีไ่ด้จากการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 5.4.1 จ านวนคนติดตามเพจ Facebook ของสาขาวิชาการ
จดัการอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน จาก 0 เป็น 254 คน 
 5.4.2 มีจ  านวนข้อความท่ีอินบล็อกเข้ามาสอบถามขอ้มูลใน
เพจ Facebook ของสาขา เพ่ิมข้ึนจาก 0 เป็น 9 คน 
 5.4.3 จ  านวนนักศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชาการ
จดัการอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 1 คน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณความกรุณาผูเ้ก่ียวข้องท่ีได้อนุเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลือ คอยให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเป็นอยา่งดี คณะผูจ้ดัท  าได้
ตระหนกัและทราบซ้ึงในความกรุณาจากทุก ๆ ท่านเป็นอยา่งยิง่ในโอกาส
น้ี สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีท่ี1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา  2564 ท่ีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ท าให้ได้ขอ้มูลครบถ้วน สมบูรณ์ ซ่ึงนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เป็นผูมี้ความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการเก็บขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 
ระบบประปาหมู่บา้นเป็นบริการสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยา่ง

ยิง่ส าหรับหมู่บา้นท่ีอยูน่อกเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค 
ปัญหาท่ีส าคญั คือ คุณภาพของน ้ าไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพของ
การประปา เน่ืองจากขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจวัด ดังนั้ น
วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัน้ี คือ การพฒันาชุดตรวจวดัค่าความขุ่น
และค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้ าก่อนและหลงัปรับปรุงคุณภาพน ้ า, การ
ควบคุมการเปิดและปิดการท างานของเคร่ืองสูบน ้ าอย่างอตัโนมติัตาม
เวลาท่ีก าหนดไวแ้ละการจ่ายสารละลายสารส้มลงในน ้ าดิบอตัโนมติัเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ า ตวัควบคุมหลกั คือ บอร์ด Raspberry Pi ตวัควบคุม
ยอ่ย คือ NodeMCU พร้อมทั้งมีการส่งขอ้มูลไปยงั NETPIE (แพลตฟอร์ม
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง) เพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถเฝ้าติดตามและควบคุม
ในระยะไกลได ้ผลการทดลองพบว่า ค่าความคลาดเคล่ือนของเซ็นเซอร์
วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และ เซ็นเซอร์วดัความขุ่นไม่เกิน 3.41 % และ 
4.88 % ตามล าดบั เคร่ืองสูบน ้ าท  างานได้อย่างอตัโนมติั และ การจ่าย
สารละลายสารส้มลงในน ้ าดิบไดอ้ย่างอตัโนมติั ตามระดบัความขุ่นท่ีได้
จากเซ็นเซอร์ ท าให้น ้ าท่ีได้จากกระบวนการผลิตน ้ าประปาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ 
ค าส าคญั: ประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน, อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง, การจ่าย
สารละลายสารส้ม 
 

Abstract 
A village water supply system is a utility that are very 

essential for villages outside the Provincial Waterworks Authority. The 
central issue is that water quality is below water-supply quality standards 
due to the lack of measuring equipments. Therefore, the aims of this 
research work are as follows: to develop turbidity and pH measurement 
of the water before and after the water treatment process, to control water 
pumps automatically according to user-specified time, and to inject alum 
solution into raw water automatically in order for water treatment. The 

main controller is Raspberry Pi board. The sub-controllers are 
NodeMCU. In addition, all data are sent to NETPIE (IoT Platform). The 
user can monitor and control remotely. The experimental results showed 
that the errors of the pH sensors and the turbidity sensors were less than 
3.41% and 4.88%, respectively. The water pumps operated 
automatically. In addition, the alum solution was injected into the raw 
water automatically based on the turbidity level measured by the sensor. 
As a result, water after treatment process reached the criteria of quality 
standard. 
Keywords: village surface water system, Internet of things, alum solution 

injection 
 

1. บทน า 
น ้าประปาเป็นน ้าท่ีใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั 

จะตอ้งมีคุณสมบติัหลายๆ ดา้น เช่น คุณสมบติัทางกายภาพ สะอาด ไม่มี 
สี กล่ิน รส คุณสมบติัทางเคมี ไม่มีแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีเป็นอนัตราย คุณสมบติั
ทางชีววิทยา ไม่มีส่ิงท่ีมีชีวิตด ารงชีพอยู่ในน ้ า เช่น แบคทีเรีย ไวรัส 
ตลอดจนเช้ือโรคต่างๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตของมนุษยแ์ละสตัว ์

ส าหรับหมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตการให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาคนั้น ระบบประปาหมู่บา้นเป็นบริการสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่ง ซ่ึงถูกบริหารจดัการและดูแลโดยคณะกรรมการบริหารกิจการ
และบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบประปา
หมู่บา้น [1-2] ไดแ้ก่ น ้าประปาท่ีผลิตไดใ้นบางพ้ืนท่ี มีคุณภาพไม่ไดต้าม
เกณฑด์ชันีท่ีบ่งช้ีคุณภาพน ้ าประปา ทั้งดา้นกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา 
อีกทั้งไม่มีการตรวจสอบน ้ าประปาอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากขาดแคลน
อุปกรณ์และงบประมาณในการจดัซ้ือหรือซ่อมบ ารุง นอกจากน้ี เน่ืองจาก
ไม่ทราบค่าความขุ่นของน ้ าดิบท่ีแน่นอน ท าให้ผูดู้แลไดเ้พียงกะปริมาณ
สารส้มท่ีตอ้งใช้ ซ่ึงอาจจะใช้ในปริมาณท่ีไม่เหมาะสม ถา้มากเกินไป ก็
จะท าให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย จึงได้มีงานวิจยัต่างๆ น าเสนอแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เช่น เกียรติสิน กาญจนวนิชกุลและคณะ [3] ได้
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พฒันาระบบตรวจวดัค่าความขุ่นและความเป็นกรด-ด่างของน ้ าก่อนและ
หลังกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า แต่ไม่มีระบบจ่ายสารละลาย
สารส้มอตัโนมติั  Pasika และ Gandla [4] ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง
ร่วมกบัเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เพ่ือตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่างและ
ความขุ่นของน ้ าในถังแต่ไม่ได้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าดิบ Satheesh 
Kumar และคณะ [5] ได้พฒันาเคร่ืองจ่ายสารละลายสารส้มท่ีสามารถ
ปรับอตัราการไหลเพ่ือให้ไดป้ริมาณสารส้มท่ีตอ้งการโดยอตัโนมติั แต่
ไม่ไดมี้การตรวจวดัค่าความขุ่นของน ้ า Mokua และคณะ [6] ได้ตรวจวดั
ค่าความเป็นกรด-ด่างและความขุ่นของน ้ าดิบในการผลิตน ้ าโดยใช้
เทคโนโลย ีLoRa ในการสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

จากงานวิจยัข้างตน้ มีการติดตั้งใช้งานท่ีแตกต่างจากระบบ
ประปาหมู่บา้นและยงัไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ดงันั้นวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัน้ี คือ การวดัค่าความขุ่นและค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน ้ าก่อน
และหลงัการปรับปรุงคุณภาพน ้า, การควบคุมการเปิด-ปิด ของเคร่ืองสูบ
น ้ าอตัโนมติัตามท่ีตั้ งเวลาไวล่้วงหน้า และการจ่ายสารละลายสารส้ม
อัตโนมัติ  เ พ่ือให้ได้น ้ าประปาตามมาตรฐานประปาส่วนภูมิภาค 
นอกจากน้ี ยงัได้พฒันาระบบควบคุมและแสดงผลแบบออนไลน์โดย
อาศยัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) เพ่ือให้
ผูดู้แลสามารถติดตามสถานะการท างานไดต้ลอดเวลา เม่ือมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน ระบบยงัสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line ได้อีกด้วย 
คณะผูวิ้จยัได้ติดตั้งและทดสอบ ณ ระบบน ้ าประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน
ของบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผวิดนิ 

กระบวนการผลิตน ้ าประปาผิวดิน โดยทัว่ไป มีองคป์ระกอบ
หลกั 3 ส่วน [3, 7] คือ 

(1) แหล่งน ้ าดิบ: โดยพิจารณาทั้งคุณภาพและปริมาณน ้ าดิบท่ี
จะตอ้งมีเพียงพอส าหรับใช้ผลิตน ้ าประปาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง น ้ าจากแหล่ง
น ้าน้ี จะถูกน าไปผา่นขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน ้าดว้ยเคร่ืองสูบน ้า     

(2) ระบบผลิตน ้าประปา มีขั้นตอนดงัน้ี 
- การเติมสารเคมี: ก่อนท่ีน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าจะไหลเข้าถัง

ตกตะกอนจะมีการใส่สารเคมีลงไป ได้แก่ สารละลายสารส้มหรือ
สารละลายปูนขาว ในปริมาณท่ีพอเหมาะกับคุณภาพน ้ าดิบในแต่ละ
ฤดูกาล 

- การตกตะกอน: เม่ือใส่สารเคมีแล้ว น ้ าดิบจะไหลเข้าถัง
ตกตะกอนโดยผ่านระบบการกวน เพ่ือให้สารเคมีสัมผสัและท าปฏิกิริยา
กบัตะกอนหรือความขุ่นท่ีอยูใ่นน ้ าจบัเป็นกอ้นเล็ก ๆ แลว้ค่อย ๆ มีขนาด
โตข้ึนตกลงสู่กน้ถงั เหลือแต่น ้าใสไหลไปยงัถงักรองน ้า การตกตะกอนน้ี

จะใชเ้วลาประมาณ 24 ชัว่โมง ความขุ่นของน ้าท่ีออกจากถงัตกตะกอนไม่
เกิน 7 NTU (Nephelometric Turbidity Units) 

- การกรองน ้ า: เม่ือน ้ าผ่านการตกตะกอนมาแล้ว จะไหลเขา้
มายงัถงักรองน ้ า (โดยทัว่ไปจะใช้ทรายกรองและกรวดกรอง) เพ่ือกรอง
เอาตะกอนท่ีละเอียดออกคร้ังหน่ึง น ้ าท่ีผ่านการกรองแล้วจะใสมาก มี
ความขุ่นไม่เกิน 4 NTU 

- การฆ่าเช้ือโรค: น ้าท่ีกรองแลว้ เพ่ือให้แน่ใจวา่ ไม่มีเช้ือโรค
หลงเหลืออยูจึ่งตอ้งมีการใส่สารคลอรีนฆ่าเช้ือโรค 
 (3) ระบบจ่ายน ้า 
  - ถงัน ้ าใส เป็นถงัส าหรับเก็บน ้ าสะอาดท่ีผ่านการกรองแล้ว
เรียกวา่ น ้าประปา เพ่ือรอจ่ายให้ผูบ้ริโภค 

 - หอถงัสูง เป็นท่ีเก็บน ้าท่ีสูบข้ึนมาจากถงัน ้าใสดว้ยเคร่ืองสูบ
น ้ าแบบหอยโข่ง เพ่ือท าให้เกิดแรงดนัในการจ่ายให้บริการไปตามท่อถึง
บา้นประชาชนผา่นมาตรวดัน ้า 
 

2.2 การใช้สารละลายสารส้ม 
ปริมาณสารส้มท่ีตอ้งใช ้จะข้ึนอยูก่บัความขุ่นของแหล่งน ้าดิบ 

โดยพิจารณาจากตารางท่ี 1 ซ่ึงไดม้าจาก คู่มือ ผูค้วบคุมการผลิตน ้าประปา
ระบบประปาแบบผิวดิน รูปแบบของกรมทรัพยากรน ้า 

 
ตารางท่ี 1 ค่าความขุ่นของน ้ าดิบกบัปริมาณสารส้มท่ีใช ้[7] 
 

ค่าความขุ่น 
(NTU) 

สารส้ม  
g/น า้ 1 ลบ.ม. 

ค่าความขุ่น 
(NTU) 

สารส้ม  
g/น า้ 1 ลบ.ม. 

7 5.2 14 10.5 
8 6 15 11.2 
9 6.7 16 12 
10 7.5 17 12.7 
11 8.2 18 13.5 
12 9 19 14.2 
13 9.7 20 14.4 

  
 ตวัอย่างสูตรในการท าค  านวณ เช่น ความขุ่นท่ี 15 NTU ตอ้ง

เติมสารส้ม 11.2 กรัม/น ้า 1 ลูกบาศกเ์มตร ในการเตรียมสารละลายสารส้ม 
ผู ้ดูแลจะใช้สารส้ม 15 กิโลกรัมละลายในน ้ า  700 ลิตร ในการจ่าย
สารละลายสารส้ม จึงตอ้งควบคุมอตัราการไหล ซ่ึงค  านวณไดจ้าก 
 

           

ตวัท าละลาย(ml) ปริมาณสารสม้(g)
ปริมาตรของสาร=

ตวั ถูกละลาย(g)                       (1) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020309403#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020309403#!
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700000 11.2
=

15000
522.67 ml

 
นั่นคือ ตอ้งจ่ายปริมาตรของสารละลาย 522.67 ml/น ้ า 1 ลูกบาศก์เมตร 
และ เน่ืองจากระบบประปาแบบผิวดินท่ีคณะผูวิ้จยัได้ท  าการติดตั้ง เป็น
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ดงันั้น อตัราการไหลของสารละลาย จะ
เป็น  

                

522.67 ml 10
อตัราการไหล =

60 min                                             (2) 

                                      =87.11 ml/min  
 
ดงันั้น จากตวัอยา่งขา้งตน้ คณะผูวิ้จยั จึงไดป้รับเปล่ียนอตัราการไหลของ
สารละลายสารส้ม เพ่ือให้เหมาะสมกบัค่าความขุ่นของน ้ าดิบดงัแสดงใน
ผลการทดลอง ตารางท่ี 4 
 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
คณะผูวิ้จยัไดป้รับแก้ระบบเดิมท่ีเคยไดพ้ฒันาข้ึน [3] โดยได้

เปล่ียนแปลงเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมควบคุม และ การจ่ายสารละลาย
สารส้ม ดงัรูปท่ี 1 การท างานแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ชุดวดัคุณภาพน ้าดิบและ
จ่ายสารละลายสารส้ม, ชุดวดัคุณภาพน ้าในถงัน ้าใส, ชุดควบคุมเคร่ืองสูบ
น ้าดิบ และ ชุดควบคุมหลกั  

 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสร้างการท างานของทั้งระบบ 
 

3.1 ชุดวดัคุณภาพน า้ดบิและจ่ายสารละลายสารส้ม 
ชุดวดัคุณภาพน ้ าดิบและจ่ายสารละลายสารส้ม ประกอบดว้ย

เซ็นเซอร์วดัความเป็นกรด-ด่าง (Gravity analog pH sensor)  และเซ็นเซอร์
วดัความขุ่น (Gravity analog turbidity sensor ) ต่อเขา้กบั NodeMCU เพ่ือ
ส่งค่าท่ีได้จากเซ็นเซอร์ไปยงัชุดควบคุมหลักผ่านทางเครือข่ายไร้สาย 
WiFi พร้อมทั้งส่งไป NETPIE โดยจะอ่านค่าทุกๆ 20 วินาที ต  าแหน่งการ
ติดตั้ง ดังรูปท่ี 2 คือ บ่อพกัน ้ าดิบ เม่ือทราบค่าความขุ่นของน ้ าดิบแล้ว 
NodeMCU จะค านวณอตัราการไหลของสารละลายสารส้มตามตารางท่ี 1 
โดยส่งค าสั่งหมุนมุมของ RC Servo Motor ซ่ึงมีกา้นติดกบัวาล์วควบคุม
การไหลของสารละลายสารส้ม ดงัรูปท่ี 3 ขนาดมุมในการหมุนมีผลต่อ
ปริมาตรของสารละลายท่ีจะเติมลงในน ้าดิบ  
 

 
 

รูปท่ี 2 ต าแหน่งติดตั้งชุดวดัคุณภาพน ้าดิบ 
 

 
 

รูปท่ี 3 การควบคุมการจ่ายสารละลายสารส้มลงในน ้าดิบ 
 

3.2 ชุดวดัคุณภาพน า้ในถังน า้ใส  
ชุดวดัคุณภาพน ้ าในถงัน ้ าใส ประกอบดว้ยเซ็นเซอร์วดัความ

เป็นกรด-ด่างและเซ็นเซอร์วดัความขุ่น เช่นเดียวกบัชุดวดัคุณภาพน ้ าดิบ 
แต่ต าแหน่งการติดตั้ง จะอยูท่ี่ถงัน ้าใส ดงัรูปท่ี 4 ซ่ึงเป็นน ้าท่ีผา่นกระบวน
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าแลว้ นอกจากน้ี คณะผูวิ้จยัยงัได้ติดตั้งสวิทช์ลูกลอย 
เพ่ือเป็นตวัส่งสัญญาณตดัการท างานของเคร่ืองสูบน ้ าดิบ เม่ือน ้ าในถงัถึง
ระดบัท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 4 ต าแหน่งติดตั้งชุดวดัคุณภาพน ้าในถงัน ้าใส 
 

3.3 ชุดควบคุมเคร่ืองสูบน า้ดบิ 
ชุดควบคุมเคร่ืองสูบน ้าดิบท าหนา้ท่ีในการสูบน ้าจากแหล่งน ้ า

ดิบมายงักระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า การออกแบบวงจรจะใช้  
NodeMCU รับค าสั่งมาจากชุดควบคุมหลักผ่านทาง NETPIE แล้วใช้
หน้าสัมผสัของ Relay ในการต่อเขา้กบัระบบเดิมดงัรูปท่ี 5 ในการหยุด
การท างานของเคร่ืองสูบน ้ า จะใช้สวิทช์ลูกลอยท่ีติดตั้งเพ่ือวดัระดบัน ้ า
ในถงัน ้าใส  

 
 

รูปท่ี 5 วงจรของชุดควบคุมเคร่ืองสูบน ้ าดิบ 
 

3.4 ชุดควบคุมหลกั 
ชุดควบคุมหลกั ท างานเป็นตวักลางในการรับค่า แสดงผลและ

ควบคุมการท างานของเคร่ืองสูบน ้ าท่ีท  าหน้าท่ีสูบน ้ าจากถงัน ้ าใสไปยงั
หอถงัสูง เคร่ืองสูบน ้ าน้ี จะถูกตดัการท างานด้วยสวิทช์ลูกลอยท่ีติดตั้งท่ี
หอถงัสูง ตวัควบคุมของชุดน้ี คือ Raspberry Pi 3 และคณะผูวิ้จยัไดพ้ฒันา
โปรแกรม ดังรูปท่ี 6 ซ่ึงสามารถแสดงค่าเซ็นเซอร์ทั้ งก่อนและหลัง
ปรับปรุงคุณภาพน ้ า ตั้ งเวลาการท างานของเคร่ืองสูบน ้ า พร้อมทั้งยงั
บนัทึกค่าต่างๆ ลงในฐานขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในอนาคตได ้

นอกจากน้ี เพ่ือให้ผู ้ดูแลสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ และ 
ควบคุมได้ในระยะไกล คณะผู้วิจัยได้น าเสนอ 2 แนวทาง คือ ใช้ 
Dashboard ของ NETPIE ดังรูปท่ี 7 และใช้โปรแกรม AnyDesk เพ่ือใช้
งาน Raspberry Pi จากระยะไกล 

 
 

รูปท่ี 6 โปรแกรมในการแสดงผลและควบคุม 
 

 
 

รูปท่ี 7 Dashboard ของ NETPIE 
 

4. ผลการทดลอง 
การทดลองแบ่งเป็นการทดสอบย่อยของแต่ละส่วนและการ

ทดสอบรวมทั้งระบบ ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 ผลการทดลองเซ็นเซอร์วดัความเป็นกรด-ด่าง 
ในการทดลองน้ี ไดใ้ช้น ้ ายาท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีทราบ

ค่า คือ 4.00 และ 7.00 เพ่ือน ามาสอบเทียบเซ็นเซอร์ท่ีใช้ โดยท าการปรับ
ค่าเซ็นเซอร์ให้ใกลเ้คียงกบัค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีทราบค่า หลงัจากน้ี น า
เซ็นเซอร์มาท าการทดสอบ โดยวดัค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีทราบค่า 
จ  านวน 5 คร้ังเพ่ือหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบ
กบัเคร่ืองมือวดัในห้องปฏิบติัการ ซ่ึงไดผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 2 พบว่า 
ไดผ้ลลพัธ์ใกลเ้คียงกบัเคร่ืองมือวดัในห้องปฏิบติัการ 

 
ตารางท่ี 2 ค่าความเป็นกรด-ด่างระหวา่งเซ็นเซอร์ท่ีใชก้บัเคร่ืองมือวดั 
 

pH เคร่ืองมือวดั เซ็นเซอร์ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง 

ค่าความคลาด
เคล่ือน (%) 

4.00 4.00 +/- 0.07 3.92 +/- 0.18 3.34 
7.00 6.96 +/- 0.11 6.94 +/- 0.31 3.41 

 
4.2 ผลการทดลองเซ็นเซอร์วดัความขุ่น 

ในการทดลองได้น าเซ็นเซอร์วดัค่าความขุ่นสอบเทียบกับ
เคร่ืองมือวดัในห้องปฏิบติัการ แลว้น ามาทดสอบโดยใชน้ ้าดิบท่ีก่อนเขา้สู่
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กระบวนการผลิตน ้ าประปาของหมู่บา้น ท าการเขย่าขวดจ านวน 5 คร้ัง
ก่อนน ามาวดัในแต่ละคร้ัง ดงัตารางท่ี 3 แลว้ท าการเขยา่ขวดใหม่อีกรอบ 
จนครบ 5 คร้ัง เพ่ือหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 3 ค่าความขุ่นระหวา่งเซ็นเซอร์ท่ีใชก้บัเคร่ืองมือวดั 
 

คร้ังที่ เคร่ืองมือวดั 
(NTU) 

เซ็นเซอร์วดั
ความขุ่น 
(NTU) 

ค่าความคลาด
เคล่ือน (%) 

1 6.4 6.7 4.68 
2 5.37 5.6 4.28 
3 5.1 5.5 7.84 
4 5.47 5.7 4.2 
5 8.22 8.5 3.4 

ค่าเฉล่ีย 6.11 6.4 4.88 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.28 1.27 - 

 

4.3 ผลการทดลองการจ่ายสารละลายสารส้ม 
เน่ืองจากปริมาตรของสารละลายสารส้มท่ีตอ้งจ่ายให้กบัน ้ า

ดิบข้ึนอยู่กับระดับความขุ่นของน ้ าดิบดังตารางท่ี  1 คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบการปรับอตัราการไหลของสารละลายดว้ยการปรับมุมของ RC 
Servo Motor ดงัรูปท่ี 3 โดยปรับมุมตั้งแต่ 17 – 22 องศา จ านวน 20 คร้ัง
เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ได้ดงัตารางท่ี 4 อตัราการไหลท่ีได ้ณ แต่ละมุมองศา จะ
ถูกใช้เป็นตวัก าหนดช่วงของค่าความขุ่นท่ีวดัได้ เช่น ช่วงความขุ่น 7-9 
NTU ใช้มุมการหมุนท่ี 17 องศา ในขณะท่ีช่วงความขุ่น 10 – 13 NTU ใช้
มุมการหมุนท่ี 18 องศา เป็นตน้ 
 

4.4 ผลการทดลองทั้งระบบ 
ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามส าหรับกระบวนการผลิต

น ้าประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน ไดถู้กน าไปติดตั้งและทดสอบ ณ บา้นดอน
หน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม คณะผูวิ้จยั
ไดท้ดสอบการท างานแต่ละฟังกช์ัน่ ซ่ึงไดผ้ลดงัตารางท่ี 5 ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
ท  างานได้ถูกตอ้งทุกฟังก์ชั่น หลงัจากนั้น คณะผูวิ้จยัได้มีการเก็บขอ้มูล
ก่อนติดตั้งระบบและหลงัติดตั้งระบบ เพ่ือเปรียบเทียบเป็นเวลา 3 วนั 
ตวัอยา่งการใชป้ริมาตรของสารละลายสารส้มก่อนการติดตั้งระบบเป็นดงั
ตารางท่ี 6 เม่ือติดตั้งระบบแล้ว ตวัอย่างการเก็บขอ้มูลใน 1 วนั เป็นดัง
ตารางท่ี 7 ซ่ึงจะพบวา่ เม่ือค  านวณปริมาตรของสารละลายสารส้ม จะอยูท่ี่
ประมาณ 66.18 ลิตร ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีใชใ้นระบบเดิม 

ตารางท่ี 4 อตัราการไหลของชุดจ่ายสารละลายสารส้มเม่ือปรับมุมของ 
RC Servo Motor 
 
ค่าความขุ่น 
(NTU) 

มุมหมุน
Servo Motor 

(องศา) 

อตัราการไหลที่
ต้องเติม 
(ml/min) 

อตัราการไหล
ที่ได้ 

(ml/min) 

7 17 40.44 58.25 
8 17 46.66 58.25 
9 17 52.11 58.25 
10 18 58.33 78.7 
11 18 63.77 78.7 
12 18 70 78.7 
13 18 75.44 78.7 
14 19 81.66 110.3 
15 19 87.11 110.3 
16 19 93.33 110.3 
17 19 98.77 110.3 
18 19 105 110.3 
19 20 110.44 146.95 
20 20 112 146.95 
21 20 140 146.95 
22 21 147.77 169.95 
23 21 147.77 169.95 
24 21 155.55 169.95 
25 21 155.55 169.95 
26 21 163.33 169.95 
27 22 171.11 186.6 

 
ตารางท่ี 5 การทดสอบฟังกช์ัน่ของทั้งระบบ   
  

ฟังก์ช่ัน ผลการทดสอบ 
การตั้งเวลาในการเปิดและปิดเคร่ืองสูบน ้า ผา่น 
การรับค่าจากเซ็นเซอร์และแสดงผลบนโปรแกรม ผา่น 
การแสดงค่าเซ็นเซอร์บน NETPIE ผา่น 
การแจง้เตือนผ่าน Line Notify ผา่น 
การแจง้สถานะการท างานบนโปรแกรม ผา่น 
การบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ผา่น 
การสัง่เปิดและปิดเคร่ืองสูบน ้าระยะไกล ผา่น 
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ตารางท่ี 6 ปริมาตรของสารละลายสารส้มก่อนการติดตั้งระบบ 
 

วนัที่ 

อตัราการไหล
ของสารละลาย  

(ml/min) 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ปริมาตรของ
สารละลาย

สารส้ม (ลติร) 

28 มี.ค.65 293.4 10 176.04 
29 มี.ค.65 296.4 10 177.84 
30 มี.ค.65 295.4 10 177.24 

 
ตารางท่ี 7 ขอ้มูลท่ีไดเ้ม่ือติดตั้งระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
 

เวลา 

ความขุ่น
เฉลีย่ของ
น า้ดบิ 
(NTU) pH 

มุมของ 
Servo 
Motor 
(องศา) 

ความขุ่น
เฉลีย่ใน
ถังน า้ใส  
(NTU) 

06.00 - 07.00 15.94 6.9 19 4.1 
07.00 - 08.00 15.82 7.1 19 4.3 
08.00 - 09.00 15.84 7 19 4.2 
09.00 - 10.00 15.86 7 19 4.1 
10.00 - 11.00 15.74 7 19 4.3 
11.00 - 12.00 15.8 7.1 19 4.4 
12.00 - 13.00 15.98 6.9 19 4.3 
13.00 - 14.00 15.85 7.1 19 4.3 
14.00 - 15.00 15.79 6.9 19 4.2 
15.00 - 16.00 15.9 7.1 19 4.2 

 

5. สรุป 
ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามส าหรับกระบวนการผลิต

น ้ าประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ท่ีได้พฒันาข้ึนบรรลุวตัถุประสงค์ใน 3 
ประการ คือ สามารถเฝ้าติดตามค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าความขุ่นของ
น ้ าก่อนและหลงักระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า สามารถควบคุมการ
เปิดปิดเคร่ืองสูบน ้ าไดอ้ย่างอตัโนมติั และ ควบคุมการจ่ายสารละลาย
สารส้มให้เหมาะสมกบัระดบัความขุ่นของน ้ าดิบ ท าให้ประหยดัสารส้ม
และไดคุ้ณภาพน ้ าประปาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน นอกจากน้ี ยงัช่วยให้การ
บริหารจดัการสะดวกข้ึน โดยสามารถเฝ้าติดตามและควบคุมผ่านสมาร์ท
โฟนได้ อย่างไรก็ตาม เซ็นเซอร์ท่ีใช้วดัตอ้งมีการดูแลรักษา ผูดู้แลตอ้ง
คอยสงัเกตความผิดปกติของเซ็นเซอร์ เน่ืองจากเซ็นเซอร์มีอายกุารใชง้าน 

6. กติตกิรรมประกาศ 
คณะผูวิ้จยัใคร่ขอขอบคุณ คุณบุญพรม กุณโฮง ผูดู้แลระบบ

ประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของหมู่บา้นดอนหน่อง ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีใน
การทดสอบและให้ค  าปรึกษาทางด้านระบบประปาหมู่บ้าน และ ใคร่
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 
และ ความขุ่น ในห้องปฏิบติัการ 
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ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณภาพของกล้วยหอมส้มอบแผ่น 
Effect of drying temperature on qualities of banana (Kluai Hom Som) baked sheet 

 
กษมา ชารีโคตร  ศริสา ทวแีสง  ศรัญญา วอขวา  ธนวรรณ เพง็ชัย  เพลนิพศิ แจ้งโพธิ์นาค  ศยามน ปริยาจารย์1 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

บทคดัยอ่ 
 การพฒันาผลิตภณัฑ์กล้วยหอมส้มอบแผ่น มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการผลิตกลว้ยหอมส้มอบแผ่น โดยใช้
อุณหภูมิ 3 ระดบัได้แก่ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส โดยศึกษาคุณภาพ
ทางกายภาพ ทางเคมี  อายุการเก็บรักษา และการยอมรับของผูบ้ริโภค
ทางดา้นประสาทสัมผสั พบวา่ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบกลว้ยหอม
ส้มอบแผ่น คือ ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ซ่ึงผูบ้ริโภคให้การยอมรับ
มากท่ีสุด โดยมีค่าสีผิวหน้ากล้วยหอมส้มแผ่น มีค่าความสว่าง  (L*) 
เท่ากบั 35.99  และมีค่าความแขง็ ผลิตภณัฑเ์ท่ากบั 18.80 N มีค่า pH 4.60 
และค่าความเป็นกรดซิตริกอยูท่ี่ร้อยละ 0.78 และเม่ือน าไปวิเคราะห์หาค่า
ความช้ืน พบวา่ อุณหภูมิท่ี 90 องศาเซลเซียส มีค่าความช้ืนต ่าท่ีสุด เท่ากบั 
ร้อยละ 17.47 ซ่ึ งท า ให้ มี อ ายุก าร เก็บ รักษาได้นาน ท่ี สุ ด  20 ว ัน                          
เม่ือเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 
ค าส าคญั: กลว้ยหอมส้ม, อุณหภูมิการอบ, กลว้ยอบแผน่ 
 

Abstract 
 Product development of banana baked (Kluai Hom Som) 
sheet. The objectives were to study the optimum temperature to the 
production of banana baked sheet by using 3 temperature levels, that was 
70, 80 and 90 °C, by studying physical, chemical quality, shelf life. It was 
found that the optimum temperature for banana baked sheet was 90 °C, 
which was the most accepted by consumers. The result indicated that the 
highest lightness (L*) value of the orange banana sheet was 35.99 and a 
hardness value was 18.80 N with pH of 4.60 and a citric acidity of 0.78%. 
The moisture content, it was found that the temperature at 90 °C had the 
lowest moisture content of 17.47%, which made it have a shelf life to 
maintain for up to 20 days at room temperature. 
Keywords: Kluai Hom Som, drying temperature, banana baked sheet  

 
 
 

1. บทน า 
 ผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยในปัจจุบนัมีมาก โดยกลว้ยแต่ละชนิดจะ
อุดมไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการ หากรับประทานเป็นประจ าจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งน้ี นอกจากการรับประทานผลสุกของกลว้ย
หรือน ามาประกอบอาหารแลว้ ยงัสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ท่ี
หลากหลาย เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก กล้วยอบเนย ทอฟฟ่ี แป้งกล้วย 
และกลว้ยในน้าเช่ือมบรรจุกระป๋อง เป็นตน้ เพ่ือช่วยป้องกนักลว้ยสดลน้
ตลาด ท าให้สามารถยกระดบัราคาผลผลิตไม่ให้ตกต ่า ช่วยยืดอายกุารเก็บ
รักษา ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสร้างผลิตภณัฑช์นิดใหม่ท่ีมีคุณภาพออก
สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กบั
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร และสร้างรายไดมู้ลค่าสูงให้กบัประเทศ [1] 
 ในปัจจุบนักล้วยท่ีปลูกมากในเชิงเศรษฐกิจทางภาคอีสาน 
ไดแ้ก่ กลว้ยน ้ าวา้ กลว้ยหอมทอง และกลว้ยหอมส้ม แต่กลว้ยหอมส้มจะ
นิยมปลูกบริเวณเชิงเขา เน่ืองจากปลูกและดูแลรักษาง่าย เกษตรกรจึงมี
การปลูกกล้วยหอมส้มเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ จ. หนองคาย จ.เลย 
เป็นตน้ แต่ราคาของกลว้ยหอมส้มมีราคาถูก และยงัเน่าเสียง่ายเวลาสุกไม่
สามารถเก็บไวไ้ดน้าน จึงนิยมน าไปแปรรูป เช่น กลว้ยฉาบหลากรส  เป็น
ตน้ ซ่ึงในดา้นโภชนาการกลว้ยหอมส้ม ก็มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีหลาย
หลาย โดยมีสารอาหารประเภทโปรตีนและคาร์โบโฮเดรตสูง เป็นแหล่ง
วิตามินเอ วิตามินบี และวิตามินซี รวมถึง แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุ
เหล็ก [2] ปัจจุบนัแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
ส่งผลต่อการเลือกรับประทานอาหารท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการและ
ส่งเสริมสุขภาพ นอกจากน้ีผลิตภณัฑต์อ้งพกพาง่าย และสะดวกต่อการ
รับประทาน [3] ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะน ากลว้ยหอมส้มมาพฒันาเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอบแผ่นโดยน ามาอบด้วยตู ้อบลมร้อน ซ่ึงเ ป็น
เทคโนโลยีท่ีใช้กนัแพร่หลายโดยเป็นการน าตวัอย่างอาหารไปอบแห้ง
ภายใต้สภาวะท่ีเฉพาะส าหรับอาหารแต่ละชนิดน ้ าหนักของอาหารท่ี
หายไปหมายถึง ปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่ในอาหารท่ีระเหยออกไป [4] ซ่ึงการ
อบแห้งเป็นกระบวนการแปรรูปเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค และ
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมส้มเพ่ือลดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและเป็นการเพ่ิมมูลค่าของกลว้ยหอมส้มอีกดว้ย 
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2. วธีิด าเนินการวจิยั 
2.1 การเตรียมกล้วยหอมส้มบด  
 น ากล้วยหอมส้มจากจังหวัดหนองคาย ความสุกระยะ 7 
(เปลือกมีสีเหลือง สุกเตม็ท่ี มีกล่ินหอม) ตามมาตรฐาน CSIRO [5] มาลา้ง
ท าความสะอาดด้วยน ้ าประปา จากนั้นน าผลกล้วยหอมส้มปอกเปลือก
น าไปแช่ดว้ยกรดซิตริก 0.1% นาน 15 นาที น าข้ึนมาสะเด็ดน ้า แลว้น าไป
ป่ันให้ละเอียดดว้ยเคร่ืองบดป่ัน จากนั้นเทกลว้ยบดลงในถาดขนาด 10 x 
12 น้ิว ปริมาณ 400 กรัม จะไดก้ลว้ยหอมส้มบด  
 

2.2 การศึกษาอุณหภูมิการอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน (Hot air 
oven) 
 น ากลว้ยหอมส้มบดมาอบแห้งโดยใช้เคร่ืองอบแห้งแบบตูอ้บ
ลมร้อน แปรอุณหภูมิท่ีใช้ในการอบแห้ง 3 อุณหภูมิ คือ 70, 80 และ 90 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง จากงานวิจยัของ จนัทร์เพญ็ และเสน่ห์ 
[6] ในการท ากล้วยน้าว้าอบม้วนอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสม คือ 
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 15 ชั่วโมง  ซ่ึงจากงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยั
ตอ้งการลดเวลาในการอบลง จึงท าให้ไดอุ้ณหภูมิการอบแห้ง 3 อุณหภูมิ
ขา้งตน้  และเม่ือได้เป็นกลว้ยหอมส้มอบแผ่น น ามาวิเคราะห์สมบติัทาง
กายภาพและเคมี ได้แก่ ค่าสี (L*, a* และ b*) ค่าความแข็ง pH ปริมาณ
กรดทั้งหมด ปริมาณน ้ าอิสระ ความช้ืน และน ามาทดสอบทางประสาท
สมัผสั  
 

2.3 การวิเคราะห์คุณสมบัตทิางกายภาพ เคมี และทางประสาท
สัมผสั 

2.3.1 การตรวจสอบทางกายภาพ ไดแ้ก่  
(1) ค่าสี (L*, a* และ b*) โดยใชเ้คร่ือง Colorimeter ยีห่้อ Hunter Lab 

รุ่น CX1463 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(2) การวดัเน้ือสมัผสั  
โดยใช้เคร่ืองวดัเน้ือสัมผสั (Texture Analyzer ยี่ห้อ Brookfield รุ่น 

CT 3)  
2.3.2 การตรวจสอบทางเคมี ไดแ้ก่ 
(1) ปริมาณน ้ าอิสระ (aw) โดยใช้เคร่ืองวดัค่าปริมาณน ้ าอิสระใน

อาหาร water activity meter“ Novasina” รุ่น Lab Touch  
(2) ความช้ืน ตามวิธี AOAC [7] 
(3) องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร (proximate analysis) ตามวิธี 

AOAC [7] 
2.3.3 การทดสอบทางประสาทสมัผสั 

การทดสอบทางประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวมดว้ยวิธี 9-point hedonic scale ใชผู้ท้ดสอบชิมก่ึงฝึกฝน
จ านวน 30 คน 

2.3.4 การตรวจสอบทางจุลินทรีย ์ 
ปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมด (total plate count) และปริมาณยีสต์และรา 

ตามวิธี AOAC [7] 

2.4 การวางแผนการทดลองและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized 
design) ส าหรับสมบติัทางกายภาพและเคมี และวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (randomized complete block design) ส าหรับ
การประเมินทางประสาทสัมผัส โดยทุกขั้ นตอนจะทดลอง 3 ซ ้ า  
เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test และ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for 
Windows Version 22 
 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
3.1 ในการศึกษาอุณหภูมกิารอบแห้งของกล้วยหอมส้มอบแผ่น
โดยใช้ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ดา้นสีของกลว้ยหอมส้ม
อบแผ่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยค่า
ความสว่าง (L*) ของอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส มีความสว่างมากสุดซ่ึงมีค่าเท่ากบั 41.14 และ 43.66 ตามล าดบั
และอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีค่าความสว่างน้อยท่ีสุดซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
35.99 ซ่ึงส่งผลต่อค่าสีแดง (a*)  โดยท่ีอุณภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีค่าสี
แดง (a*)  12.75 และท าให้ค่าสีเหลือง (b*)  มีค่าสูงตามไปดว้ย โดยมีค่า
เท่ากบั 20.77  อาจเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในกล้วยอบ ได้แก่
การเกิดสีน ้าตาลเม่ือกลว้ยสุกไดรั้บความร้อน ปริมาณน ้าท่ีมีอยูสู่งร่วมกบั
กรดอะมิโน ส่งผลให้ระหว่างการอบเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด ซ่ึงเป็น
ปฏิกิริยาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์ โดย จารุวรรณ และคณะ [8] รายงาน
ว่า การอบแห้ง ท่ีอุณหภูมิสูงนั้ นอิทธิพลของอุณหภูมิจะส่งผลให้
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน ้าตาลไดสู้งกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต ่า จึงท าให้
ค่าความสว่างลดลง ค่าสีแดงเพ่ิมข้ึนพร้อมกับค่าสีเหลือง ของบริเวณ
ผิวหนา้ของกลว้ยหอมส้มอบแผน่ 
 จากการวิเคราะห์ค่าน ้ าอิสระ (water activities; aw) ตารางท่ี 2 
พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าน ้ าอิสระ (aw) ของกล้วยหอมส้มอบแผ่นทั้ง 3 
อุณหภูมิ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ท่ี
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีค่า aw เท่ากบั 0.92 และท่ีอุณหภูมิท่ี 80 และ 
90 องศาเซลเซียส มีค่า aw เท่ากบั 0.72 และ 0.58 ตามล าดบั  เช่นเดียวกบั
ค่าความช้ืนท่ีเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิการอบ ท าให้ค่าความช้ืนลดต ่าลง โดยท่ี
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อุณหภูมิท่ี 90 องศาเซลเซียส กลว้ยหอมส้มอบแผ่นมีค่าความช้ืนร้อยละ 
18.17 ซ่ึงการเพ่ิมอุณหภูมิในการอบท าให้ผลิตภณัฑ์กล้วยหอมส้มอบ
แผ่นมีความช้ืนลดลง วิชมณี และคณะ [9] พบว่าสภาวะการท าแห้งมีผล
ท าให้ปริมาณความช้ืนและค่า aw ลดลงเพราะการใช้อุณหภูมิสูง น ้ าจะมี
โอกาสระเหยออกจากตวัอยา่งไดม้าก เม่ือใช้อุณหภูมิและเวลาในการท า
แห้งเพ่ิมข้ึน  
 การวิเคราะห์เน้ือสัมผสั (ความแข็ง) ของกล้วยหอมส้มอบ
แผน่ทั้ง 3 อุณหภูมิ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีค่าความแขง็อยูท่ี่ 4.88 และท่ีอุณหภูมิท่ี 80 
และ 90 องศาเซลเซียส มีค่าความแข็งอยูท่ี่ 13.06 และ 18.80 ตามล าดบั 
โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแปรผนัตามอุณหภูมิในการอบท่ีเพ่ิมข้ึน  เนาวนิตย ์
และคณะ [10] ไดร้ายงานว่าการอบแห้งดว้ยลมร้อนท่ีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน 
ส่งผลต่อการเพ่ิมค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ความช้ืนประสิทธิผลมีค่าสูงข้ึน 
เน่ืองจากอุณหภูมิในการอบแห้งดว้ยลมร้อนเป็นตวัเร่งอตัราการระเหยน ้ า
จึงท าให้อาหารมีความแขง็เพ่ิมมากข้ึน 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าปริมาณกรดทั้งหมดโดยในรูปกรดซิ
ตริกของกลว้ยหอมส้มอบแผน่ทั้ง 3 อุณหภูมิ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % 
(p≤0.05)  ท่ีอุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส มีค่าความเป็นกรดสูงสุด
ซ่ึงมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.48 และ 0.55 ตามล าดับ และรองลงมาคือท่ี
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีค่าปริมาณกรดทั้งหมดโดยในรูปกรดซิตริก 
มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.78 ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีการระเหยน ้ า
ออกมามากท่ีสุด การระเหยเป็นวิธีหน่ึงของการท าให้เขม้ขน้ข้ึน จึงท าให้
กล้วยหอมส้มอบแผ่นท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีค่าปริมาณกรด
ทั้งหมดในรูปกรดซิตริกสูงสุด อยา่งไรก็ตามเม่ือน าผลิตภณัฑก์ลว้ยหอม
ส้มอบแผน่ไปวดัค่า pH พบวา่ มีค่า pH อยูใ่นช่วง 4.53-4.65  
 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านลักษณะ
ปรากฏของผูท้ดสอบต่อผลิตภณัฑก์ล้วยหอมส้มอบแผ่นอยู่ในช่วง 6.47 
ถึง 6.67 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่ลกัษณะปรากฏของกลว้ยหอมส้มอบ
แผ่นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p›0.05) เน่ืองจากกลว้ยหอม
ส้มอบแผ่น ใชก้ลว้ยร้อยละ 100 มีเพียงอุณหภูมิท่ีใช้การแปรรูปแตกต่าง
กนั ซ่ึงท าให้การเปล่ียนแปลงสีมีความชัดจน โดยมีค่าความสว่าง (L*) 
ลดลงและมีความเป็นสีแดง (a*) เพ่ิมข้ึน ท าให้ผลิตภณัฑมี์สีเหลืองแดง
อมน ้ าตาล จึงท าให้ผูท้ดสอบชิมให้คะแนนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
มากท่ีสุด เพราะเป็นสีของผลิตภณัฑอ์บแผน่  
 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสีของผู ้
ทดสอบชิมต่อผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมส้มอบแผน่อยูใ่นช่วง 6.23 ถึง 7.03 ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 พบว่าสีของกล้วยหอมส้มอบแผ่นทั้ง 3 อุณหภูมิมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับค่าทาง
กายภาพเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิสูงข้ึนผลิตภณัฑ์จึงมีค่าความสว่าง (L*) ลดลง

และค่าความเป็นสีแดง (a*) และ ค่าสีเหลือง (b*) สูงข้ึน จึงท าให้ผู ้
ทดสอบเห็นสีท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีสีเขม้กว่าอุณหภูมิอ่ืน และผู ้
ทดสอบชิมก็ยงัให้ความชอบดา้นสีมากท่ีสุด 
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นกล่ินของผูท้ดสอบชิมต่อ
ผลิตภณัฑ์กล้วยหอมส้มอบแผ่นอยู่ในช่วง 5.57 ถึง 6.20 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 พบว่ากล่ินของกล้วยหอมส้มอบแผ่นไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญั (p›0.05) เน่ืองจากกล้วยมีสารให้กล่ินในกลุ่มของเอส
เทอร์ ซ่ึงเอสเทอร์เกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรียก์บัแอลกอฮอร์ โดยท่ี
หมู่ -OH ในกรดถูกแทนดว้ย O-R ของแอลกอฮอล ์ซ่ึงสารท่ีท าให้กลว้ยมี
กล่ินหอมนั้นช่ือว่า บิวทิลเอทาโนเอต [11] เพราะในแต่ละอุณหภูมิการ
อบใช้ปริมาณกลว้ยหอมส้มเท่ากนั แต่อยา่งไรก็ตามการอบดว้ยอุณหภูมิ
สูงส่งผลต่อการระเหยหายไปของกล่ิน ซ่ึงผูท้ดสอบชิมให้ความชอบไม่
แตกต่างกนัในแต่ละอุณหภูมิการอบ  
 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นรสชาติของผู ้
ทดสอบชิมต่อผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมส้มอบแผน่อยูใ่นช่วง 5.90 ถึง 6.13 ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 พบว่ารสชาติของกล้วยหอมส้มอบแผ่นไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั (p›0.05) เน่ืองจากผลิตภณัฑก์ล้วยหอมส้ม
อบแผ่นไม่มีส่วนผสมอย่างอ่ืนใช้กล้วยหอมส้มร้อยละ 100 จึงท าให้ผู ้
ทดสอบชิมได้รสชาติความหวาน ความเปร้ียวท่ีมีอยู่ในกล้วยหอมส้ม
อย่างเต็มท่ี แต่อย่างไรก็ตามการอบกล้วยหอมส้มท่ีอุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส ไดรั้บความชอบมากท่ีสุดคือ 6.13 เน่ืองจาก 90 องศาเซลเซียส 
มีการระเหยน ้ าออกมากท่ีสุด ซ่ึงการระเหย เป็นวิธีหน่ึงของการท าให้
รสชาติเขม้ขน้โดยการระเหยเอาน ้ าออกจากอาหารเหลว [12] จึงท าให้
กล้วยอบส้มอบแผ่นท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีค่าความเป็นกรด
สูงสุดจึงไดร้สชาติเด่นท่ีสุด 
 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นเน้ือสมัผสัของ
ผูท้ดสอบชิมต่อผลิตภณัฑ์กลว้ยหอมส้มอบแผ่นอยูใ่นช่วง 5.60 ถึง 6.17 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบว่าเน้ือสัมผสัของกล้วยหอมส้มอบแผ่นไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p›0.05) เน่ืองจากผลิตภณัฑก์ลว้ยหอม
ส้มอบแผ่นมีเน้ือสัมผสัคลา้ยกนั คือมีลกัษณะเป็นแผ่นฉีกออกจากนัให้
ความยืดหยุ่น และเหนียว ในการใช้อุณหภูมิการอบทุก ๆ อุณหภูมิ ซ่ึง
ความเหนียวเกิดจากความช้ืนท่ีลดลงตามอุณหภูมิการอบ เนาวนิตย ์และ
คณะ [10] ได้รายงานว่าการอบแห้งด้วยลมร้อนท่ีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน 
ส่งผลต่อการเพ่ิมค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ความช้ืนประสิทธิผลมีค่าสูงข้ึน
เป็นตวัเร่งอตัราการระเหยน ้า จึงท าให้อาหารมีความแข็งเพ่ิมมากข้ึนและ
ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ไดรั้บความชอบมากสุดคือ 6.17  
 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบ
โดยรวมของผูท้ดสอบชิมต่อผลิตภณัฑ์กลว้ยหอมส้มอบแผ่นอยู่ในช่วง 
6.30 ถึง 6.67 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบว่าความชอบโดยรวมของกล้วย
หอมส้มอบแผ่นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p›0.05) ใน
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คุณลกัษณะต่าง ๆ ผูท้ดสอบชิมให้ความชอบไม่แตกต่างกนั จึงส่งผลต่อก
ค่าความชอบโดยรวม ซ่ึงก็ไม่มีความชอบแตกต่างกนั แต่อย่างไรก็ตาม
กล้วยหอมส้มท่ีอบท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ได้รับความชอบมาก
ท่ีสุดคือ 6.67 คะแนน ซ่ึงสอดคล้องกบัความชอบด้านลักษณะปรากฏ 
ด้านสี ด้านกล่ิน ด้านรสชาติ และด้านเน้ือสัมผสั ท าให้ได้รับคะแนน
ความชอบโดยรวมเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด 

3.2 การศึกษาอายุการเกบ็รักษาของผลติภัณฑ์กล้วยหอมส้มอบ
แผ่น 
 ตลอดเวลาการเก็บรักษาของกล้วยหอมส้มอบแผ่นทั้ง 3 อุณ
ภูมิ ได้แก่ อุณหภูมิ 70 80, และ 90 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในถุงแก้ว 
(OPP) ท่ีอุณหภูมิห้อง พบการเพ่ิมข้ึนของจุลินทรียแ์ละยีสต์ราทั้งหมด 
ในขณะท่ีอายุการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน [ไม่ได้แสดงในตาราง] อาจเพราะ
สภาวะในการเก็บรักษาอาจท าให้ผลิตภณัฑมี์จ านวนเช้ือจุลินทรียเ์พ่ิมข้ึน 
ซ่ึงมาตฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ไดก้  าหนดให้กลว้ยอบ มีจ านวนเช้ือจุลินทรีย์
ทั้งหมด ตอ้งน้อยกว่า 1 × 106 โคโลนีต่อตวัอย่าง 1 กรัม แซลโมเนลลา 
ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 25 กรัม สแตฟิโลค็อกคสั ออเรียส ตอ้งนอ้ยกว่า 10 
โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตอ้งน้อย
กว่า 3 ต่อตวัอยา่ง 1 กรัม และยีสตแ์ละรา ตอ้งน้อยกว่า 1 × 103 โคโลนี
ต่อตวัอยา่ง 1 กรัม [13] ซ่ึงปัจจยัท่ีท  าให้ผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมส้มอบแผ่น
ท่ีอุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส เน่าเสียก่อน เน่ืองจากการใช้
อุณหภูมิในการอบแตกต่างกนัเม่ือใช้อุณหภูมิต ่าความช้ืนก็จะมากท าให้
อาหารเน่าเสียง่าย ดงันั้นท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จึงเน่าเสียเร็วกว่า
อุณหภูมิอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิมพเ์พญ็ [10] น ้าเป็นส่วนประกอบหลกั
ของอาหาร โดยเฉพาะอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ไข่ นม น ้ ามีท่ีมี
อิทธิพลต่อสมบัติ  และคุณภาพ ทั้ งสมบัติทางกายภาพ (physical 
properties) ความหนืด (viscosity) สมบัติด้าน เ น้ือสัมผัส  ( textural 
properties) ตวัอยา่งบทบาทท่ีส าคญัของน ้าท่ีมีต่ออาหารไดแ้ก่ น ้ามีผลต่อ
การเส่ือมเสียของอาหาร (food spoilage) น ้ามีผลต่อเน้ือสมัผสัของอาหาร 
ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่า สูตรท่ีใช้อุณหภูมิสูงท่ีสุด คือ 90 องศา
เซลเซียส สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 20 ว ัน เน่ืองจากว่าอัตราการ
เจริญเติบโตของเช้ือยงัไม่เกินท่ีมาตรฐานก าหนดไวแ้ละยงัไม่มองเห็น
การเน่าเสียทางลกัษณะปรากฎ  
 

       
70 องศาเซลเซียส   80 องศาเซลเซียส     90 องศาเซลเซียส 

 
รูปท่ี 1 กลว้ยหอมส้มอบแผน่ อบท่ีอุณหภูมิต่างกนั 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพดา้นกายภาพของกลว้ยหอมส้มอบแผ่น 
 
อุณหภูมิ 
(องศา

เซลเซียส) 

สี 
ความแขง็ 

(N) L* a* b* 

70 41.14±0.22a 41.14±0.22a 14.89±0.87b 4.88±1.99c 
80 43.66±2.42a 10.92±1.49a 20.57±2.14a 13.06±2.47b 
90 35.99±3.14b 12.7 ±0.58a 20.77±1.20a 18.80±5.29a 

 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนัในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่มมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 95 % (p≤0.05) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพดา้นเคมีของกลว้ยหอมส้มอบแผน่ 
 

อุณหภูมิ 
(องศา

เซลเซียส) 
aw 

ความช้ืน 
(ร้อยละ) 

pH 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด 

(กรดซิตริก) 
(ร้อยละ) 

70 0.92±0.02a 44.91±2.71a  4.65±0.03a 0.48±0.06b 
80 0.72±0.03b 22.00±2.02b 4.53±2.02b 0.55±0.85b 
90  0.58±0.08c 18.17±2.88b 4.60±0.04a 0.78±0.40a 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนัในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่มมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 95 % (p≤0.05) 
 

4. สรุป 
การเลือกอุณหภูมิท่ีเหมาะสมของกระบวนการแปรรูป เพ่ือพัฒนา
ผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมส้มอบแผน่ โดยอุณหถูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การใช้
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส โดยใช้เคร่ือง Hot air oven เป็นระยะเวลา 8 
ชั่วโมง เน่ืองจากได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความช้ืนต ่า และท าให้ผลิตภณัฑ์มีสี
เหลืองผสมน ้าตาลอ่อน และมีปริมาณกรดทั้งหมดในรูปซิตริกสูงท่ีสุด ซ่ึง
ไดรั้บคะแนนความชอบโดยรวมจากการทดสอบทางประสาทสัมผสัอยู่
ในระดบัชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลางและสามารถเก็บรักษาไดน้านถึง 
20 วนัท่ีอุณหภูมิห้อง  
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินทางประสาทสมัผสัของกลว้ยหอมส้มอบแผน่ 

คุณลกัษณะ 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 

70 80 90 

ลกัษณะปรากฏns 6.47 ± 1.61 6.47 ± 1.61 6.47 ± 1.61 
สี 6.23 ± 1.52b 6.23 ± 1.52ab 6.23 ± 1.52a 
กล่ินns 5.57 ± 1.57  5.87 ± 1.77  6.20 ± 1.65  
รสชาติns 5.90 ± 2.00  6.07 ± 2.00  6.13 ± 1.68  
เน้ือสมัผสัns 5.60 ± 1.95  5.93 ± 1.76  6.17 ± 2.14  
ความชอบโดยรวมns 6.30 ± 2.05  6.47 ± 1.84  6.67 ± 1.84  

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรก ากบัแตกต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนัแสดงว่ามีความแตกต่างกนั
อย่ามมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95 % (p≤0.05) และ ns หมายถึง ในคอลมัน์
เดียวกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่ามมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95 % 
(p>0.05) 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยัจากสถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุดรธานี และขอขอบคุณการสนบัสนุนเคร่ืองมือของสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
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การออกแบบและควบคุมหุ่นยต์แขนกล 5 องศาอสิระโดยการใช้แบบจ าลองจลศาสตร์ผกผนัของหุ่นยนต์บน
บอร์ดอาดูโน่ 

The Design and Control of 5-DOF Robotic-Arm by Using an Inverse Kinetic Model of Robotic on 
Arduino Boards 

 
ปองพล แสนสอน  วศิรุต เพชรจรัส 
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s.pongpon@udru.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและควบคุมหุ่นยต์

แขนกล 5 องศาอิสระเสรี โดยวิธีการเขียนโปรแกรมของสมการ

จลศาสตร์ผกผนัของหุ่นยนต์บนบอร์ดอาดูโน่ เพ่ือศึกษาวิธีการ

และการใช้บอร์ดอาดูโน่ในการค านวณมุมขอ้ต่อและการควบคุม

หุ่นยนต์ โดยระบบประกอบด้วย บอร์ดอาดูโน  เซอร์โวมอเตอร์  
กลไกหุ่นยนต ์ ในวิธีการทดลองจะสั่งให้หุ่นยนต์เคล่ือนเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีต  าแหน่ง X= 50 Y=50 ขนาด 50 มิลลิเมตร เพื่อท า

การเก็บมุมขอ้ต่อหุ่นยนตเ์พ่ือเปรียบเทียบกบัค่าท่ีค  านวณโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยพบวา่ค่ามุมขอ้ต่อทั้งหมดของหุ่นยนต์
และโปรแกรมมีค่าเท่ากัน ดังนั้นจากการทดลองบอร์ดอาดูโน่

สามารถใช้ส าหรับควบคุมการท างานของหุ่นยนตแ์บบอตัโนมติั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ค  าส าคญั : หุ่นยนต ์5 ขอ้ต่อ, อาดูโน่, เซอร์โวมอเตอร์, จลศาสตร์

แบบผกผนั 

Abstract 
 

This paper proposed the design and control of a robotic 
arm 5 Degrees of Freedom, called 5-DOF. By means of, the 
programming technique of the robot's inverse kinetic equation on 
the Ardunio board. To examine the method and use Arduino 
boards to calculate joint angles and robot control. The system 
consists of the Arduino boards, a servo motor, and a robot 
mechanism. In the experimental method, the robot moves in a 
square shape at the position X= 150, Y=150, and a size of 50 mm 
to keep the angle of the robot joint is taken to compare with the 

value calculated, by using a computer program. It was found that 
all joint angle values of the robot and program were the same. 
Therefore, from the experimental, the Arduino board can be used 
to control the operation of automated robots effectively. 
 Keywords: Robot 5-DOF, Arduino, servo motor, inverse 

kinematics 

1. บทน า 

การใช้งานแขนกลอุตสาหกรรม เป็นเร่ืองปกติมากใน
อุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตเป็นระบบอตัโนมติั โดยปกติ

แขนกลจะมีการท างานอย่างง่ายท่ีสุดคือการหยิบช้ินงานและวาง

ช้ินงานในต าแหน่งท่ีตอ้งการ ตลอดจนถึงการควบคุมเส้นทางเดิน

ตามต าแหน่งท่ีตอ้งการ เช่น หุ่นยนตเ์ช่ือม  ปัญหาใหญ่ของการใช้

งานแขนกลอุตสาหกรรมท่ีผูป้ฏิบติังานควบคุมหุ่นยนต์คือ การ
เคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์แขนกล  ซ่ึงเป็นชุดของการด าเนินการเพ่ือ

ควบคุมให้ข้อต่อหรือตวักระตุ้นท างานตามล าดับอย่างถูกต้อง 

ตวัอย่าง เช่น เม่ือต้องการหยิบช้ืนงาน ตวัประมวลผลจะสั่งให้

หุ่นยต์ขยบัและจับช้ินงาน ดังนั้ นข้อต่อในต าแหน่งไหล่ แขน 
ปลายแขน และมือของหุ่นยนตแ์ขนกลทั้งหมดจะท างานพร้อมกนั 

เพ่ือให้ได้งานในลกัษณะท่ีดีท่ีสุดและเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดในเวลา

นอ้ยท่ีสุด 

เป้าหมายหลักของบทความน้ีคือการออกแบบและ

ควบคุมหุ่นยนต์แขนกลท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบ 5 องศาอิสระเสรี 

โดยใชส้มการจลศาสตผ์กผนัของหุ่นยนตบ์นบอร์ดอาดูโน 

2. การออกแบบระบบกลไกหุ่นยนต์ 
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 โครงสร้างหุ่นยนต์แขนกลแบบ 5 องศาอิสระเสรี 

ประกอบดว้ยขอ้ต่อแบบหมุนจ านวน 5 ขอ้ต่ออนุกรมโดยแต่ละขอ้

ต่อจะท าหน้าท่ีเป็น ฐานหุ่นยนต ์เอว ไหล่  ขอ้ศอก ท าให้เคล่ือนท่ี

ในปริภูมิ 3 มิติ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1  โครงสร้างหุ่นยนตแ์ขนกลแบบ 5 องศาอิสระเสรี 

 2.1 DH พารามิเตอร์  

  DH พารามิเตอร์เป็นวิธีการท่ีนิยมน ามาใช้

อธิบายการเช่ือมต่อระหว่างขอ้ต่อและแกนต่างๆเขา้ดว้ยกนั โดย

จะเร่ิมจากฐานเป็นแกนหมายเลข 0 และเช่ือมต่อ าปจนถึงปลายสุด

ของแขนหุ่นยนตห์มายเลข 5 ส าหรับขอ้ต่อท่ีน ามาใช้โดยวิธีการ 
DH พารามิเตอร์[1] จะประกอบดว้ยขอ้ต่อของแขนกลจะตอ้งเป็น

ขอ้ต่อแบบยืดหด (P joint) หรือข้อต่อแบบหมุน (R joint)  แกน

ของหุ่นยนต์จะประกอบด้วยความยาวของแกนและมุมบิดของ

แกนระหว่างตน้ทางกบัปลายทาง โดยการก าหนดพารามิเตอร์จะ
พิจารณาจากการเช่ือมต่อกนัในแต่ละขอ้ต่อของหุ่นยนต ์ดงัแสดง

ในรูปท่ี 2    

x0

z0
y0q1

L1

x1

z1 z2 z3

z4 z5
q2

q3 q4

q5x2 x3

x4 x5y1 y2 y3

y4 y5L2 L3

L4

 

รูปท่ี 2  การก าหนดเฟรมและขอ้ต่อส าหรับหุ่นยนต ์

จากรูปท่ี 2  น าข้อมูลท่ีได้รับมาเขียนตาราง DH พารามิเตอร์ ท่ี

ประกอบดว้ยแกนหมายเลข 0  ถึง หมายเลข 5  ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  DH พารามิเตอร์ส าหรับหุ่นยนต ์

link ia  i  id  i  

1 0 90 L1 1 
2 L2 0 0 2 
3 L3 0 0 3 
4 0 90 0 4 
5 0 0 L4 5 

 

3. จลศาสตร์แบบไปข้างหน้าของหุ่นยนต์  

 จลศาสตร์แบบไปขา้งหน้าของหุ่นยนตใ์ช้ส าหรับการ

อธิบายพิกดัต าแหน่งของปลายแขนหุ่นยนตเ์ทียบกบัแกนอา้งอิง

เม่ือข้อต่อของหุ่นยนต์มีการเปล่ียนแปลงการหมุนหรือยืดออก 

น าไปใช้ในการควบคุมข้อต่อ (Joint Control) สมการจลศาสตร์

แบบไปขา้งหน้าของหุ่นยนต์สามารถวิเคราะห์ได้จากตาราง DH 
พารามิเตอร์ น ามาแทนค่าลงในเมตริกซ์การแปลงดงัแสดงในรูปท่ี 

3 ส าหรับแกน 0 ถึงแกนหมายเลข 5 ดงัแสดงในสมการท่ี (1) จะได้

เมตริกซ์การแปลงต าแหน่ง ซ่ึงเป็นสมการแบบไปขา้งหน้าของ

หุ่นยนต ์(3) 
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รูปท่ี 3  เมตริกซ์การแปลงต าแหน่งหุ่นยนต ์
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(3) 

ต าแหน่งในปริภูมิ XYZ จะเป็นไปตามสมการท่ี (4)  โดยท่ี ค่า L1 
= 100 มม. L2 = 120 มม. L3 = 120 มม. และ L4 = 100 มม. 

L1= 100mm. 

L2=120mm. 

L3=120mm. L4=100mm. 

1 

2 

3 

4 
5 
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(4) 

4. จลศาสตร์แบบผกผนักลบัของหุ่นยนต์ 

 สมการจลศาสตร์แบบผกผันกลับของหุ่นยนต์ใช้
ส าหรับการอธิบายค่ามุมขอ้ต่อเม่ือทราบพิกดัต าแหน่งปลายแขน

หุ่นยนต์ในปริภูมิ XYZ ซ่ึงน าไปใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์แบบ

อตัโนมติั การหาค่าสมการในแต่ละข้อต่อของหุ่นยนต์ จะต้อง

ทราบสมการจลศาสตร์แบบไปขา้งหน้าของหุ่นยนต์ดงัแสดงใน

สมการท่ี (3)  แล้วน าสมการมาท าการเปรียบเทียบกับเมตริกซ์
ต  าแหน่งปลายสุด[2][3] ท่ีประกอบด้วยต าแหน่ง px, py, pz และ

การหมุนรอบแกน XYZ ประกอบดว้ยสมาชิก r11 ถึง r33 ดงัแสดง

ในสมการท่ี (5)  

11 12 13
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31 31 31
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r r r py

r r r pz

 
 
 
 
 
 

                

(5) 

สมการค านวณค่ามุมทุกขอ้ต่อแสดงไดด้งัสมการท่ี (6) ถึง (15) 

1 tan2( , )y xA p p                  

(6) 

   
2

1 4 33 1 4 33

2

3 3

tan 2 , 1
z zp L L r p L L r

A
L L



 
        

  
 

      

(7) 

 2 2 2

123 tan 2( , ) tan 2 ,A b a A a b c c        

(8) 

4 23xa p L r                                           

(9) 

4 23yb p L r                 

(10) 

3 12 2 1c L c L c                                                     

(11) 

3 123 1 2                                     

(12) 

123 123 3 12 2 1

4

4

x yp c p s L c L c
s

L

  
             

(13) 

 2

4 4 4tan 2 , 1A s s                 

(14) 

5 11 123 21 123 12 123 22 123tan 2( , )A r s r c r s r c           
(15) 

5. การออกแบบระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 ระบบอเล็กทรอนิกส์ท่ีใชส้ าหรับควบคุมหุ่นยนตจ์ะ
ประกอบดว้ยบอร์ดประมวลผลสญัญาณ แหล่งจ่ายพลงังาน  เซอร์

โวมอเตอร์ท าหนา้ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนขอ้ต่อหุ่นยนต ์ดงัแสดงใน

รูปท่ี 4 

โดยท่ี SV1 – SV5 จะควบคุมขอ้ต่อ 1 5    ของหุ่นยนต ์ค่า

มุมของเซอร์โว SV1 – SV5 จะไดจ้ากสมการท่ี (6), (7), (12), (14) 

และ(15) ตามล าดบั 

 

 

รูปท่ี 4  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ผลการทดลอง 

 ในการทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์แบบ 5 องศา
อิสระเสรี โดยใช้สมการจลศาสตร์ผกผนัน ามาเขียนชุดค าสั่งบน

SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 
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บอร์ดอาดูโน โดยการสั่งให้หุ่นยนตท์  าการวาดรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส

ขนาด 50mm ท่ีต  าแหน่ง  X(50), Y(50) ในพ้ืนท่ีท างาน ดงัรูปท่ี 5 

แลว้ท าการเก็บขอ้มูลมุมขอ้ต่อทั้งหมดของหุ่นยนตใ์นการวาดรูป

ส่ีเหล่ียม แลว้น ามาเปรียบเทียบค่าท่ีค  านวณได้โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดงัรูปท่ี 6    

 

 

รูปท่ี 5 ต  าแหน่งเส้นทางเดินของหุ่นยนตเ์พื่อวาดรูปส่ีเหล่ียม 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 มุมขอ้ต่อหุ่นยนตเ์ปรียบเทียบกบัการค านวณดว้ย

คอมพิวเตอร์  

 

 

7. สรุปผล 

 ในการทดลองน้ี ไดส้ัง่ให้หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีเพ่ือเขียนรูป

ส่ีเหล่ียมจตุรัสท่ีต  าแหน่ง X(50) และ Y(50) ขนาด 50 มิลลิเมตร  
โดยท าการเก็บค่ามุมหมุนขอ้ต่อสัง่งานหุ่นยนตท์ั้งหมด (q1 – q5) ท่ี

ใช้สมการจลศาสตร์ผกผนัร่วมกบับอร์ดอาดูโนค านวณค่ามุมขอ้

ต่อ เขียนกราฟเปรียบเทียบกบัค่ามุมขอ้ต่อท่ีค  านวณโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล จากรูปท่ี 6  q1 robot ถึง q5 robot คือ 

มุมขอ้ต่อท่ีไดจ้ากบอร์ดอาดูโน และ q1 com ถึง q5 com  คือ มุมขอ้
ต่อท่ีค  านวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล ซ่ึงพบว่า

ค่ามุมทั้ ง 2 กรณีมีค่าเท่ากัน ดังนั้ นจึงสามารถน าค่าจลศาสตร์

ผกผนัท่ีออกแบบไปใช้บอร์ดอาดูโนเพ่ือท าหน้าท่ีประมวลผล

ส าหรับหุ่นยนต ์5 องษาอิสระ ส าหรับการควบคุมแบบอตัโนมติั
ได ้ 
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การเปรียบเทยีบคุณภาพของไซรัปกล้วยหอมทองด้วยวธีิการสกดัโดยการใช้ความร้อนและการคั้นสด 

QUALITY COMPARISON OF SYRUP FROM GROS MICHEL BANANA (MUSA ACUMINATA)  
BY THERMAL EXTRACTION AND PRESSED JUICE METHOD 

 
กติติศักดิ์ เรืองสวสัดิ์1  พชิญา ค าพรมมา1  ศยามน ปริยาจารย์2  ธนวรรณ เพง็ชัย2  เอกชัย จารุเนตรวลิาส2 

 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เนน้เคมี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาคุณสมบติัของไซรัปจากกลว้ยหอม

ทองท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  จากการเตรียมดว้ยวิธีการสกดัโดยใชค้วาม
ร้อน และการคั้นสด จากผลการทดลอง พบวา่การสกดัดว้ยการคั้นสดมีค่า
สีของไซรัปสูงกว่าการสกัดแบบใช้ความร้อน โดยมีค่าสี L*, a*,  b* 
ระหว่าง 12.53 – 18.93, 7.98 – 9.40, 14.41 – 18.46 ตามล าดบั อยา่งไรก็
ตาม ไซรัปท่ีใช้การสกดัแบบใช้ความร้อนให้ค่าปริมาณของแข็งท่ีละลาย
น ้ าได้ทั้งหมดและปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์มากกว่าการสกดัด้วยการคั้นสด 
โดยมีค่ามีปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดท้ั้งหมดอยูร่ะหวา่ง 73.82 –77.33 
องศาบริกซ์ และมีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ระหว่าง 33.03 - 48.83 %(โดย
น ้ าหนัก) ไซรัปจากวิธีการสกัดทั้ง 2 แบบมีปริมาณกรด(กรดมาลิก)
ระหวา่ง 1-1.34%(โดยน ้าหนกั) ผลการประเมินทางประสาทสมัผสั พบว่า 
ไซรัปท่ีสกดัโดยใชค้วามร้อน มีคะแนนความชอบดา้นลกัษณะปรากฏ สี 
กล่ินรส เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวมสูงกว่าไซรัปจากการคั้นสด (P 
≤  0.05)  
ค าส าคญั: ไซรัป, กลว้ยหอมทอง, การสกดัโดยการใชค้วามร้อน, การ   
                 สกดัโดยการคั้นสด 
 

Abstract 
 This research has studied properties of syrup from non-
standard Gros Michel banana (Musa acuminata) prepared by thermal 
extraction and pressed juice method. From the result, it is found that the 
color values of the syrup by pressed juice method are higher than those 
by thermal extraction method with the color values L*, a*, b* between 
12.53 – 18.93, 7.98 – 9.40, 14.41 – 18.46, respectively. However, total 
soluble solids and reducing sugars content of the syrup by thermal 
extraction method are higher than those by pressed juice method with 
total soluble solids between 73 .82  –  77 .33  °brix and reducing sugars 
content between 33.03 - 48.83 %(wb). The syrups from both extraction 

methods had malic acid content between 1-1.34%(wb). The sensory 
evaluation results showed that hot extracted syrup had higher scores on 
appearance, color, odor, flavor, texture and overall liking than pressed 
juice method syrup (P ≤ 0.05). 
Keywords: syrup, Gros Michel banana, thermal extraction method,   

pressed juice method 
 

1. บทน า 
จากการศึกษาแหล่งเพาะปลูกกลว้ยในต าบลบา้นโคก อ าเภอ

สร้างคอม จงัหวดัอุดรธานี มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลว้ยหอมทองบา้นโคก 
เป็นแหล่งท่ีมีการเพาะปลูกกลว้ยเป็นจ านวนมากกวา่ 500 ไร่ ปัจจุบนักลุ่ม
ไดส่้งผลผลิตกลว้ยหอมทองให้กบัร้านสะดวกซ้ือ ในเขต 11 จงัหวดัทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เน่ืองจากกล้วยเป็นพืชท่ีปลูกง่ายใน
พ้ืนท่ี เจริญเติบโตไดดี้ให้ผลไดต้ลอด และให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แต่
ก็พบปัญหาเก่ียวกบัผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร คือ ผลผลิตกลว้ยหอมทอง
บางคร้ังมีขนาดไม่ไดต้ามตอ้งการ  ท  าให้ไม่ไดเ้กณฑต์ามท่ีตลาดตอ้งการ 
จึงมีแนวคิดท่ีจะน ากล้วยหอมทองท่ีมีขนาดไม่ถึงเกณฑ์มาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑไ์ซรัป ซ่ึงหลกัของการพฒันาไซรัปผลไมป้ระกอบดว้ยขั้นตอน
หลักๆ อยู่ 2 ขั้นตอน คือ การสกดัน ้ าผลไม้และการท าให้เข้มขน้ เป็น
ของเหลวมีความหนืดสูง อาจมีลกัษณะขุ่นหรือใส มีกล่ินรสเฉพาะของ
ผลไม้ ส่วนของน ้ าผลไม้ควรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีความหวาน
อยา่งน้อย 65 องศาบริกซ์  มีค่าปริมาณน ้ าอิสระต ่า ท่ีมีผลต่อการยบัย ั้งการ
เจริญของจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุของการเส่ือมเสียน ้ าผลไม้ [1] ดังนั้ น 
งานวิจยัคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาการผลิตไซรัปจากกล้วยหอมทองท่ีไม่ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานโดยใชต้น้ทุนการผลิตต ่าและสามารถผลิตไดส้ะดวกและ
ถูกหลกัวิชาการในครัวเรือน   โดยวิธีการสกดัโดยใช้ความร้อนและการ
สกัดโดยวิธีการคั้นสด รวมทั้งศึกษาสมบติัทางเคมี กายภาพ และการ
ยอมรับทางประสาทสมัผสัของผูบ้ริโภคของไซรัปจากกลว้ยหอมทอง  

 



บทความวิจัย                                                                                                                                    87 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2. อุปกรณ์และวธีิการ 
 น ากลว้ยหอมทองท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีความสุกในระยะ
ท่ี 7-8 (สุกเต็มท่ี) มาท าความสะอาด แลว้ปอกเปลือก จากนั้นหั่นเป็นช้ิน
ในแนวขวางท่ีมีความหนา 5 มิลลิเมตร แช่ดว้ยกรดซิตริกความเขม้ขน้ 0.1 
N นาน 5 นาที จากนั้นลา้งดว้ยน ้าสะอาดจ านวน 2 คร้ัง  

1) การเตรียมไซรัปกลว้ยหอมทอง 
1.1) การเตรียมไซรัปกล้วยหอมทองด้วยวิธีการสกัด
โดยการใชค้วามร้อน 

 ชั่งกล้วยหอมทองและน ้ าสะอาดด้วยอัตราส่วน 1:1 โดย
น ้าหนกั น าเน้ือกลว้ยมาให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 
5 นาที จากนั้นน ามากรองเอาแต่น ้ าดว้ยผา้ขาวบาง และท าให้เขม้ขน้ดว้ย
การระเหยน ้ าท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส  แลว้เค่ียวต่อไปเร่ือยๆ
จนมีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดไม่นอ้ยกวา่  70 องศาบริกซ์ 

1.2) การเตรียมไซรัปกลว้ยหอมทองดว้ยวิธีการคั้นสด 
 ชั่งกล้วยหอมทองและน ้ าสะอาดด้วยอัตราส่วน 1:1 โดย
น ้าหนกั น าเน้ือกลว้ยมาท าให้ละเอียด แลว้น ามากรองเอาแต่น ้าดว้ยผา้ขาว
บาง และท าให้เข้มข้นด้วยการระเหยน ้ าท่ีอุณหภูมิไม่เกิน  70 องศา
เซลเซียส  แลว้เค่ียวต่อไปเร่ือยๆจนมีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด
ไม่นอ้ยกวา่  70 องศาบริกซ์  

2)การวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมี และกายภาพ  
น าไซรัปกลว้ยหอมทอง ไปวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมี 
และกายภาพ ดงัน้ี 
2.1)วัดปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าได้ (°Brix) ด้วย
เคร่ืองวดัปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าได ้

 (OPTi Digital Handheld Refractometer)  
2.2)วดัปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ ตามวิธีของ Lane และ 

Eynonดดัแปลงจาก A.O.A.C. (2000) [2]  
2.3) วดัปริมาณกรดมาลิก ตามวิธี A.O.A.C. (2000) [2] 
2.4) วดัค่าสี (L*, a* และb*) ดว้ยเคร่ือง Hunter Lab   

 3) การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสักบัผลิตภณัฑไ์ซรัป
กล้วยหอมทอง ดว้ย วิธีการ 9-Point hedonic scale โดยการประเมินด้าน 
ลักษณะปรากฏ สี กล่ินรส เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวม ด้วยผู ้
ทดสอบชิมก่ึงฝึกฝนท่ีเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จ  านวน 15 คน 
 4) การวิเคราะห์ผลการทดลอง  
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดย
วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี T-test 
ส าหรับความแตกต่างแบบคู่  และน าข้อมูลท่ีได้มาค  านวณโดยใช้
โปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะห์ผลความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
  ไซรัปจากกล้วยหอมท่ีไม่ผ่ าน เกณฑ์มาตรฐาน  จาก
กระบวนการผลิตทั้ง 2 แบบดงัแสดงใน Figure 1 คือ การคั้นสด และการ
สกัดโดยใช้ความร้อน  ผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมี และกายภาพ 
แสดงผลท่ีไดด้งั Table 1 และผลการประเมินทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี 
9-point Hedonic scale ดงัแสดงใน Table 2 
 ผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมี และกายภาพ พบว่า ไซรัปจาก
กลว้ยหอมจากกระบวนการผลิตจากการคั้นสดและการสกดัโดยใชค้วาม
ร้อนมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดอ้ยูใ่นช่วง 73.83-77.33 องศาบริกซ์ 
ซ่ึงผลท่ีได้น้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรรณพและคณะ[3]ท่ีผลิตไซรัป
จากกล้วยตากตกเกรด มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าได้ 75องศาบริกซ์ 
และมีปริมาณของแข็งทั้งหมดตามท่ีมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.
1500/2561) ไซรัปจากพืช (syrup) ท่ีไดก้  าหนดไวว้่า มีปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน ้ าไดท้ั้งหมดตอ้งไม่น้อยกว่า 70 องศาบริกซ์ [4] ปริมาณน ้ าตาล
รีดิวซ์ของไซรัปกล้วยหอมจากการสกัดโดยใช้ความร้อนมีค่าสูงกว่า
ไซรัปกล้วยหอมจากการคั้นสดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) 
เน่ืองจากความร้อนมีผลท าให้โครงสร้างพอลิแซ็กคาไรดใ์นกลว้ยเกิดการ
สลายพนัธะไกลโคไซดใ์ห้น ้าตาลรีดิวซ์  ซ่ึงน ้าตาลรีดิวซ์ หมายถึง น ้าตาล
ท่ีมีหมู่แอลดีไฮด์ (aldehyde) หรือคีโตน (ketone) ท่ี เป็นอิสระอยู่ใน
โมเลกุลของน ้าตาล และถูกออกซิไดส์ไดง่้ายดว้ยตวัออกซิไดส์ (oxidizing 
agent) อย่างอ่อน ท าให้ได้น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (monosaccharide) เช่น 
กลูโคส กาแล็กโทส ฟรุกโทส และมอลโทส [5] ปริมาณกรดมาลิกจาก
ไซรัปท่ีได้อยู่ในช่วง 1-1.34% ซ่ึงเป็นกรดท่ีพบมากในกลว้ยหอม[6] ค่า
ความสว่าง (L*)  ค่าสีแดง(a*) และ ค่าสีเหลือง(b*)ของไซรัปกลว้ยหอม
จากการสกดัโดยใชค้วามร้อน มีค่าสูงกวา่ไซรัปจากกลว้ยหอมจากการคั้น
สดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤ 0.05) เพราะการสกดัโดยการคั้นสดจะ
ท าให้เกิดจากปฏิกิริยาท่ีเ ก่ียวกับเอนไซม์ เป็นปฏิกริยาออกซิเดชัน 
(oxidation) จะเกิดข้ึนเม่ือกล้วยถูกคั้นสดจะเกิดการช ้ า ฉีกขาด และ
เน้ือเยื่อถูกท าลาย ท าให้เอนไซม์ในกลุ่มฟีนอเลส (phenolase) เช่น 
polyphenol oxidase (PPO) แ ล ะ ส า ร ท่ี ท า ป ฏิ กิ ริ ย า  ( substrate) 
สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) เช่น แทนนิน (tannin) ท่ีพบ
ในกล้วยหอมทอง ซ่ึงออกซิ เจนในอากาศเข้ามาสัมผัสกัน สาร 
monophenol (ไม่มีสี) จะถูกออกซิไดซ์เป็นไดฟีนอล (diphenol)ซ่ึงไม่มีสี 
และถูกออกซิไดซ์ต่อเป็น o-quinone ซ่ึงจะท าปฏิกิริยาต่อกบักรดอะมิโน
หรือโปรตีนได้เป็นสารสีน ้ าตาล และจะรวมตัวกันเป็นพอลิเมอร์ท่ีมี
โมเลกุลใหญ่และมีสีเขม้ข้ึน[7] ดงันั้น การสกดัโดยการคั้นสดจะมีโอกาส
ท่ีกล้วยสัมผสัอากาศได้มากกว่า เกิดสีเหลืองอมน ้ าตาลมากกว่ากล้วยท่ี
ผา่นการสกดัโดยใช้ความร้อน ซ่ึงเม่ือผ่านความร้อนจะท าให้เอนไซมซ่ึ์ง
เป็นโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ 
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 จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยการ
ทดสอบความชอบแบบ 9 ระดบั( 9-Point hedonic scale) โดยประเมินดา้น
ลักษณะปรากฏ สี  กล่ินรส เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวม พบว่า 
คะแนนความชอบของไซรัปกลว้ยหอมทองจากการสกดัโดยใชค้วามร้อน  
ในด้านลักษณะปรากฎ สี  รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผสัและความชอบ
โดยรวมมีคะแนนท่ีสูงกว่าการคั้นสดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p ≤  
0.05)  โดยคะแนนความชอบของไซรัปจากการสกัดด้วยความร้อนมี
คะแนนในช่วง 7.07-7.67 คือ ชอบปานกลาง ส่วนไซรัปจากการคั้นสดมี
คะแนนในช่วง 5.87-6.67 คือ ชอบเล็กนอ้ย  ดงันั้น ผูป้ระเมินมีความชอบ
ไซรัปกลว้ยหอมทองจากการสกดัโดยใชค้วามร้อน  มากกกวา่การคั้นสด 
 
Table 1 Chemical and physical properties of banana syrup from thermal 

extraction and pressed juice method. 
Type of 
banana 
syrup 

TSS 
(oBrix) 

Reducing 
sugar (%) 

Malic 
acid 
(%) 

Color Value 
L* a* b* 

Hot 
Extraction 
method   

77.33 
+0.31a 

48.83 
+0.94a 

1.34 
+0.08a 

12.59 
+0.08b 

8.24 
+0.25b 

14.40 
+0.17b 

Pressed juice 
method 

73.83 
+0.38b  

33.03 
+2.10b 

1.00 
+0.08b 

18.82 
+0.11a 

9.35 
+0.05a 

18.34 
+0.47a 

a,b Difference letters in the same column indicated significantly difference (p ≤  0.05)  
 

Table 2 Hedonic test of sensory scores of banana syrup from thermal 
extraction and pressed juice method. 

Type of 
banana 
syrup 

sensory scores* 
Appearanc

e 
Color Flavor Texture Overall 

liking 
Hot 
extractio
n method 

7.27+0.96a 7.40+0.99
a 

7.13+1.30
a 

7.07+1.58
a 

7.67+0.82
a 

Pressed 
juice 
method 

5.87+1.46b 6.00+1.65
b 

6.53+1.25
b 

6.20+1.21
b 

6.67+1.35
b 

a,b Difference letters in the same column indicated significantly difference (p ≤  0.05)  
* Base on  9 - point hedonic scale(9=extremely like, 1= extremely dislike) 
 

 
Figure1 Banana syrup from pressed juice method (Left), 

and thermal extraction(Right) 
 

4. สรุป 
 จากการศึกษาวิจยัการผลิตไซรัปกลว้ยหอมท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน ดว้ยกระบวนการผลิต 2 วิธี คือ วิธีการคั้นสด และวิธีการสกดั
โดยการใชค้วามร้อน พบวา่ สามารถผลิตไซรัปกลว้ยหอมท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน ดว้ยวิธีการผลิตทั้ง 2 วิธีได ้ โดยผูบ้ริโภค มีความชอบไซรัป
กลว้ยหอมทองจากการสกดัโดยการใชค้วามร้อนมากกวา่การคั้นสด  
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บทคดัย่อ 
 โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการถ่ายเทความร้อน
แบบการพาความร้อนส าหรับการไหลภายในท่อ  3 แบบ คือ ท่อกลม 
ท่อสามเหล่ียม และท่อส่ีเหล่ียม  ความยาวท่อ  1.7 เมตร และพ้ืนท่ี
ถ่ายเทความร้อนเท่ากนั  ท่อทั้ง 3 ติดตั้งขดลวดความร้อนขนาด 1,200 
วตัต ์และหุ้มฉนวนป้องกนัความร้อนหนา 3.5 เซนติเมตร  การทดสอบ
การพาความร้อนภายในท่อ ปรับตั้งความเร็วของอากาศ 3 ระดบั คือ 4 
m/s 6 m/s และ 8 m/s และฟลกัซ์ความร้อนท่ี 102 W/m2 140 W/m2 
และ 180 W/m2 ตามล าดบั จากผลการทดลองพบว่าเม่ือเพ่ิมอตัราการ
ไหลของอากาศ การถ่ายเทความร้อนและค่า Nusselt number มีค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนทั้งในทางทฤษฎีและในทางทดลอง แต่ค่า Stanton number จะมี
ค่ าลดลง    โดยท่อกลมมีค่ า  Nusselt Number สูง ท่ี สุด  และท่อ
สามเหล่ียมมีค่า Nusselt Number ต ่าท่ีสุด ซ่ึงท่อทั้ง 3 แบบมีค่า Nusselt 
Number ในทางทดลองแตกต่างจากค่า Nusselt Number ในทางทฤษฎี
เฉล่ียไม่เกินร้อยละ 18 และท่อสามเหล่ียมมีค่า Stanton Number สูง
ท่ีสุด ส่วนท่อกลมมีค่า Stanton Number ต ่าท่ีสุด ซ่ึงท่อทั้ง 3 แบบมีค่า 
Stanton Number ในทางทดลองแตกต่างจากค่ า  Stanton Number 
ในทางทฤษฎีเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 13 
ค าส าคญั: ฟลกัซ์ความร้อนคงท่ี / การพาความร้อน / นสัเซิลนมัเบอร์ / 
เรยโ์นลดน์มัเบอร์   และสแตนตนันมัเบอร์ 
 

Abstract 
The objective of this project is to study a force convection heat transfer 
tester .  The air is flow through inside of the pipe.  The pipe 3 type is 
circular pipe, rectangular pipe and square pipe.  In which the surface 
areas of each pipe are equal.  All pipes are equipped with heating coil 
(Heater)at 1,200 watt and thick insulated 3.5 cm.  By testing the heat 
transfer behavior by convection inside the test pipe, which has 3 levels 
of air flow adjustment which are 4 m/ s, 6 m/ s and 8m/ s 

respectively.Which is going to get the heat flux value 102 W/  m2 140 
W/m2 and 180 W/ m2 respectively. From the experiment, it was found 
that when increasing the flow rate of heat transfer air and Nusselt 
number has a reduced value and Stanton number has an increase value  
both theoretical and experimental.  The circular pipe has the highest 
Nusselt number and the rectangular pipe has the lowest Nusselt 
number.  All pipes having a precious Nusselt number in experimental 
differential having a precious Nusselt number in theoretical average 
not more than percent 18.    The rectangular pipe has the highest 
Stanton number and the circular pipe has the lowest Stanton number. 
All pipes having a precious Stanton number in experimental 
differential having a precious Stanton number in theoretical average 
not more than percent 13. 
Keywords:   Constant heat flux / Forced convection / Nusselt number 
/ Reynold number and  Stanton number   
 

1. บทน ำ 
              ในปัจจุบนัอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนมีการน ามาใช้งาน
กนัอย่างกวา้งขวางในวงการต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและวงการ
อุตสาหกรรม การเ ลือกใช้ อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนท่ี มี
ประสิทธิภาพจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ อุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อนท่ีมีใช้งานในปัจจุบนัมีอยูม่ากมายหลายประเภท
แต่มีหลกัการเดียวกนั คือ เป็นการถ่ายเทความร้อนจากส่ิงส่ิงชนิดหน่ึง
ไปยงัของไหลอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงวิธีการดังกล่าวสามารถพบเห็นได้
ทั่วไปในชี วิตประจ าว ัน  เ ช่น  หม้อน ้ า  รถยนต์คอนเดนเซอร์  
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ [1] ซ่ึงการถ่ายเทความร้อนมีอยู ่3 ประเภท 
คือ การน าความร้อน การพาความร้อน  และการแผ่รังสีความร้อน ซ่ึง
การพาความร้อนประกอบดว้ยกลไก 2 ชนิด ไดแ้ก่ พลงังานซ่ึงถูกส่ง
ถ่ายโดยการเคล่ือนท่ีซ่ึงไม่เป็นแบบแผนของโมเลกุล เรียกว่า การ
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แพร่กระจาย (Diffusion) ซ่ึงจะมีอิทธิพลมากตรงบริเวณพ้ืนท่ีผิวท่ี
สมัผสักบัของไหล และพลงังานท่ีถูกส่งถ่ายเน่ืองจากการเคล่ือนท่ีเป็น
กลุ่มก้อน (Bulk motion) ของของไหล ซ่ึงเม่ือของไหลเคล่ือนท่ีผ่าน
วตัถุซ่ึงมีอุณหภูมิต่างกบัของไหล เช่น พ้ืนผิวร้อน   การพาความร้อน
แบ่งเป็นการพาความร้อนแบบธรรมชาติหรืออิสระ  และการพาความ
ร้อนแบบบงัคบั   ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองจากแรงกระท าภายนอกต่อของไหล 
เช่น พดัลม, ป๊ัม ฯลฯ [2]  การพาความร้อนแบบบงัคบัจะเกิดข้ึนเม่ือ
แรงภายนอกมาบงัคบัให้ของไหลเคล่ือนท่ีผา่นผิววตัถุท่ี ร้อนหรือเยน็
กวา่ในงานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาปรากฏการณ์ของการพาความร้อนแบบ
บงัคับท่ีไหลผ่านผิวท่อท่ีมีหน้าตัดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส วงกลม และ
สามเหล่ียม ในกรณีการไหลในช่วงการไหลแบบป่ันป่วนหรือป่ันป่วน  
2. ทฤษฎกีารวเิคราะห์ 
            การไหลภายในท่อทั้งการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบ
ป่ันป่วน[4,5,6,7,8,9]ข้ึนอยู่กบัค่า Red ในรูปร่างของท่อใด ๆ สามารถ
ค านวณไดจ้าก (1)  

Re𝑑 =
ρVDh

μ
                               (1) 

เม่ือ          V  คือ ความเร็วเฉล่ียของของไหล, m/s 
        Dh  คือ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางภายในท่อ, m 
               ρ  คือ ความหนาแน่นของของไหล, kg/m3  
   μ  คือ ความหนืดของของไหล, N.s/m2  
                  ผลของสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน (f) ตามรูปร่างท่อต่าง ๆ 
สามารถก าหนดโดย 

ท่อกลม 𝑓   = 0.184ReD
−0.2 (2) 

ท่อสามเหล่ียม 
f =

13.3

ReDh
 (3) 

ท่อส่ีเหล่ียม 
f =

14.2

ReDh
 (4) 

                 สามารถการถ่ายเทความร้อนส าหรับการไหลภายในท่อท่ี
สามารถพิจารณาจากกฎการท าความเยน็ของนิวตนั คือ 

qconv = h̅cA[Tsurface − Tsurround]                     (5) 
เม่ือ   h̅c                   คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความร้อนเฉล่ีย, W/m2-  C 
         A                      คือ พ้ืนท่ีผิวท่ีสมัผสักบัการไหลของอากาศ, m2 

      Tsurface         คือ อุณหภูมิผิวสมัผสั,   C   
       Tsurround   คือ อุณหภูมิการไหลของอากาศภายนอก,   C 
                    การไหลแบบป่ันป่วนส าหรับการไหลภายในท่อซ่ึงมีค่า 
Pr ในช่วง 0.5 - 100 สามารถก าหนดไดโ้ดย 

Nuth
= 0.023ReD

0.8Pr
0.4  (6) 

ตวัแปรท่ีระบุในสมการ (6) สามารถก าหนดไดจ้ากอุณหภูมิเฉล่ียของ
ของเหลวทางเขา้และทางออก Tb,av หรือ Tm คืออุณหภูมิเฉล่ียของ
ทางออกและผิวท่อทางออกดงัสมการท่ี 7 และ สมการ(8)ตามล าดบั 

Tb,av =
Tb,in + Tb,out

2
  (7) 

T̅m =
Ts + Tb,av

2
 (8) 

                 ค่าสมัประสิทธ์ิการพาความร้อน (hc) และอตัราการไหลของ
ของเหลวในเทอมของ Nu, St, Re และ Pr สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี 
9-11  

Nu =
hcD

kf
 (9) 

St =
hc

VCpρ
 (10) 

Pr =
μCp

kf
 (11) 

                  และสามารถพิจารณา Nu, St และ f ส าหรับการไหลภายใน
แบบป่ันป่วนท่ีมีค่า Re>10,000  ไดจ้ากสมการท่ี 13 และสมการท่ี 14 

Nu = 0.23ReD
0.8Pr0.4 (13) 

St = 0.23ReD
−0.2Pr−0.6 (14) 

         การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อน กรณีมี
ลกัษณะการไหลแบบป่ันป่วนในท่อกลม สามารถหาได้จากสมการ
ของ Chilton-Colburn คือ 

   
Cf

2
=

f

8
= StPr2/3 =

NuD

ReDPr
Pr2/3    (15) 

Nu = 0.23ReD
4/5

Pr1/3  (16) 

            และการวิเคราะห์การพาความร้อนกรณีมีลกัษณะการไหลแบบ
ป่ันป่วนในหนา้ตดัท่ีไม่ใช่วงกลม สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี 17 

Dh =
4AC

P
   (17) 
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เม่ือ AC คือ พ้ืนท่ีหนา้ตดั    และ P คือ เส้นรอบรูป 
 
3. อุปกรณ์การทดลอง  
              รายละเอียดเคร่ืองทดสอบการถ่ายเทความร้อนโดยการพา
ความร้อนภายในท่อแบบท่อกลม ท่อส่ีเหล่ียม และท่อสามเหล่ียมดงั
แสดงในรูปท่ี 1 

 

 
 

1.สวิตชว์ดัอุณหภูมิ Tin , Tout 10.สวิตช ์Blower  
2.สวิตชว์ดัอุณหภูมิผิวของท่อ
วงกลม 

11.สวิตช ์Heater ของท่อวงกลม 

3.สวิตชว์ดัอุณหภูมิผิวของท่อ
ส่ีเหล่ียม 

12. สวิตช ์Heater ของท่อ
ส่ีเหล่ียม 

4.สวิตชว์ดัอุณหภูมิผิวของท่อ
สามเหล่ียม 

13.สวิตช ์Heater ของท่อ
สามเหล่ียม 

5.Variable Transformer 14.ไฟ LED แสลงผล Heater 
6.ตวัปรับความเร็วลม 15.มานอมิเตอร์ของท่อวงกลม 

7.จอแสดงผลอุณหภูมิ 16.มานอมิเตอร์ของท่อส่ีเหล่ียม 
8.วาลว์เปิดท่อลม 17.มานอมิเตอร์ของท่อ

สามเหล่ียม 
9.จอแสดงผล Power Meter 18. มานอมิเตอร์วดัความเร็วลม 

 

รูปที่ 1  แสดงรายละเอียดเคร่ืองทดสอบการถ่ายเทความร้อนส าหรับ
การไหลภายในท่อแบบท่อกลม ท่อส่ีเหล่ียม และท่อสามเหล่ียม 
วธิีการทดลอง        
            การทดลองโดยการปรับตั้งความเร็วการไหลของอากาศ 3 ค่า
คือ 4 m/s (Red เฉล่ีย 12,000) 6 m/s (Red เฉล่ีย 18,000) และ 8 m/s(Red 
เฉล่ีย 24,500)   และปรับตั้งแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 3 ค่า เพ่ือให้ 
ฟลักซ์ความร้อนมี ค่าเท่ากับ 102 W/m2 กับท่ีฟลักซ์ความร้อน 140 
W/m2 และท่ีฟลกัซ์ความร้อน 180 W/m2 ตามล าดบั 
 

4. ผลการทดลอง 
        4.1 การเปรียบเทียบค่า Reynolds  Number กบั Nusselt Number 
ส าหรับการไหลภายในท่อทั้ง 3 ชนิด กรณีค่าฟลกัซ์ความร้อนเท่ากนั 

 
 

รูปที่  2 เปรียบเทียบ ReD กบั St ฟลัก๊ซค์วามร้อน 102 W/m2(ทฤษฎี) 
 

 
 

รูปที่ 3เปรียบเทียบ ReD กบั St ฟลัก๊ซ์ความร้อน102W/m2(การทดลอง) 
 
              รูปท่ี 2  และรูปท่ี 3  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง Reynolds 
Number กับ Nusselt Number  ท่ีฟลักซ์ความร้อนคงท่ี 102 W/m2  
ความเร็วอากาศ 4 m/s 6 m/s และ 8 m/s พบว่าเม่ือเพ่ิมอตัราการไหล
ของอากาศค่า Reynolds Number จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบั Nusselt 
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Number โดย Reynolds Number มวลอากาศท่ีไหลภายในท่อส่ีเหล่ียม 
สามเหล่ียม และ วงกลม เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 4 m/s (Red เฉล่ีย 12,000) 6 m/s 
(Red เฉล่ีย 18,000) และ 8 m/s(Red เฉล่ีย 24,500)   ตามล าดบัผลจะท า
ให้ Nusselt Number เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ยทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบ ReD กบั St ฟลัก๊ซ์ความร้อน 140 W/m2 (ทฤษฎี) 

 
รูปที่ 5เปรียบเทียบ ReDกบัSt ฟลัก๊ซ์ความร้อน 140 W/m2(การทดลอง) 

 

                  จากรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 
Reynolds Number กับ Nusselt Number เ ม่ือเทียบกับท่ีฟลักซ์ความ
ร้อนคงท่ี 140 W/m2 พบวา่เม่ือเพ่ิมอตัราการไหลค่า Reynolds Number 
จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ Nusselt Number โดย Reynolds Number 
มวลอากาศท่ีไหลภายในท่อส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม และวงกลม เพ่ิมข้ึน
เท่ ากับ4 m/s (Red เฉ ล่ี ย  12,000) 6 m/ s (Red เฉ ล่ี ย  18,000) และ  8 
m/s(Red เฉล่ีย 24,500)   ตามล าดบัผลจะท าให้ Nusselt Number เพ่ิมข้ึน
ตามไปดว้ย ทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง 

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบ ReD กบั St ฟลัก๊ซ์ความร้อน 180 W/m2 (ทฤษฎี)  
 

                จากรูปท่ี  6  และรูปท่ี  7  พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 
Reynolds Number กับ Nusselt Number เ ม่ือเทียบกับท่ีฟลักซ์ความ
ร้อนคงท่ี 180 W/m2 พบว่าเ ม่ือเพ่ิมอัตราการไหลของอากาศค่า 
Reynolds Number จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ Nusselt Number โดย 
Reynolds Number ข องมวลอากาศ ท่ี ไหลภายในท่ อ ส่ี เห ล่ี ยม 
สามเหล่ียม และวงกลม เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 4 m/s (Red เฉล่ีย 12,000) 6 m/s 
(Red เฉล่ีย 18,000) และ 8 m/s(Red เฉล่ีย 24,500)  ตามล าดบัผลจะท า
ให้ Nusselt Number เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง 
           4.2 เปรียบเทียบค่า Reynolds  Number กบั Stanton Number ทั้ง 
3 ท่อ ท่ีฟลักซ์ความร้อนเท่ากนั จากรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9 พบว่าความ 
สมัพนัธ์ระหว่าง Reynolds Number กบั Stanton Number เม่ือเทียบกบั
ท่ีฟลกัซ์ความร้อนคงท่ี 102 W/m2 พบว่าเม่ือเพ่ิมอตัราการไหลของ
อากาศค่า  Reynolds Number จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ Stanton 
Number เม่ือ Reynolds Number ของมวลอากาศท่ีไหลภายในท่อ หน้า
ตดัส่ีเหล่ียม หน้าตดัสามเหล่ียม และ หน้าตดัวงกลม เพ่ิมข้ึนจาก4 m/s 
(Red เฉ ล่ีย  12,000) 6 m/s (Red เฉ ล่ี ย  18,000) และ  8 m/s(Red เฉ ล่ี ย 
24,500) ตามล าดบัผลจะท าให้ Stanton Number ลดลงตามไปด้วยทั้ง
ทางทฤษฎีและการทดลอง 
 

 
รูปที่ 7เปรียบเทียบ ReDกบั St ฟลัก๊ซ์ความร้อน180W/m2(การทดลอง) 
                

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบ ReD กบั St ฟลัก๊ซ์ความร้อน 102 W/m2 (ทฤษฎี) 
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบ ReDกบัSt ฟลัก๊ซ์ความร้อน102W/m2(การทดลอง) 

 
 

รูปที่ 10 เปรียบเทียบReDกบัSt ฟลัก๊ซ์ความร้อน140W/m2(ทฤษฎี) 
 

                  จากรูปท่ี 10 และรูปท่ี 11 พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง 
Reynolds Number กับ Stanton Number เ ม่ือเทียบกับท่ีฟลักซ์ความ
ร้อนคงท่ี 140 W/m2 พบว่าเ ม่ือเพ่ิมอัตราการไหลของอากาศค่า 
Reynolds Number จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ Stanton Number โดย 
Reynolds Number ข องมวลอากาศ ท่ี ไหลภายในท่ อ ส่ี เห ล่ี ยม 
สามเหล่ียม และวงกลม เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 4 m/s (Red เฉล่ีย 12,000) 6 m/s 
(Red เฉล่ีย 18,000) และ 8 m/s(Red เฉล่ีย 24,500)   ตามล าดบัผลจะท า
ให้ Stanton Number ลดลงตามไปดว้ย ทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง 

 
รูปที่11เปรียบเทียบ ReDกบัSt ฟลัก๊ซ์ความร้อน140W/m2(การทดลอง) 

 

 
 

รูปที่ 12 เปรียบเทียบ ReD กบั St ฟลัก๊ซ์ความร้อน 180 W/m2 (ทฤษฎี)  
    

               จากรูปท่ี 12 และรูปท่ี 13 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 
Reynolds Number กับ Stanton Number เ ม่ือเทียบกับท่ีฟลักซ์ความ
ร้อนคงท่ี 180 W/m2 พบว่าเ ม่ือเพ่ิมอัตราการไหลของอากาศค่า 
Reynolds Number จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ Stanton Number โดย 
Reynolds Number ของมวลอากาศ ท่ี ไหลภายในท่อ  ส่ี เห ล่ี ยม  
สามเหล่ียม และวงกลม เพ่ิมข้ึนเท่ากบั4 m/s (Red เฉล่ีย 12,000) 6 m/s 
(Red เฉล่ีย 18,000) และ 8 m/s(Red เฉล่ีย 24,500)   ตามล าดบัผลจะท า
ให้ Stanton Number ลดลงตามไปดว้ย ทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง 

 

 
รูปที่ 13 เปรีบเทียบ ReDกบั St ฟลัก๊ซ์ความร้อน180W/m2(การทดลอง) 

 
5. สรุปผลการทดลอง 
                จากการศึกษาการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบ
บงัคบั กรณีฟลกัซ์ความร้อนคงท่ี ได้ท  าการศึกษาค่าตวัเลข Reynold 
number, Nusselt number และStanton number ระหว่างทฤษฎีและการ
ทดลองของท่อพ้ืนท่ีหน้าตัดกลม พ้ืน ท่ีหน้าตัด ส่ี เห ล่ียม และ
พ้ืนท่ีหน้าตดัสามเหล่ียม โดยการทดสอบพฤติกรรมการถ่ายเทความ
ร้อนโดยการพาความร้อนภายในท่อทดสอบซ่ึงมีการปรับอตัราการ
ไหล 3 ระดับ คือ4 m/s (Red เฉล่ีย 12,000) 6 m/s (Red เฉล่ีย 18,000) 
และ  8 m/ s(Red เ ฉ ล่ี ย  24,500) และป รับแรงดันไฟ ฟ้ า ให้ ข ด
ลวดความร้อน (Heater) ท่ี 3 ระดบั คือ 60 โวลต์ 70 โวลต์ และ 80 
โวลตต์ามล าดบั ซ่ีงจะไดค้่าฟลกัซ์ความร้อนท่ี 102 W/m2  140  W/m2 
และ 180  W/m2 ตามล าดบั จากการทดลองพบวา่เม่ือเพ่ิมอตัราการไหล
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ของอากาศ การถ่ายเทความร้อนและตัวเลข Nusselt number มีค่าท่ี
ลดลงและในส่วนของค่าตวัเลข Stanton number จะมีค่าเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผลจากการศึกษาการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบ
บงัคบั กรณีฟลักซ์ความร้อนคงท่ี พบว่าในขณะท่ีเกิดการไหลแบบ
ป่ันป่วนท่ีทางเขา้ของท่อจะมีการพาความร้อนมากกว่าท่ีท่อทางออก 
เพราะวา่ขณะท่ี ค่า Reynold Number มีค่ามาก ส่งผลให้  Heat transfer 
coefficient  มีค่าเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยสอดคล้องทั้งทางทฤษฎีและการ
ทดลอง 
2. ผลจากการศึกษาการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบ
บงัคบั กรณีฟลกัซ์ความร้อนคงท่ี ซ่ึงมีตวัแปรท่ีไดท้  าการศึกษา ไดแ้ก่ 
ค่า Reynold Number, Nusselt Number  และ Stanton Number พบวา่ค่า 
Reynold Number, Nusselt Number  และ  Stanton Number ในทาง
ทดลองมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนักบัค่าในทางทฤษฎี 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัไร้ดินกรณีศึกษา วสิาหกจิชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง อ าเภอปากคาด 
จังหวดับึงกาฬ 

Cost and Return of Hydroponics Farming The Case Study of Na Kang's Community Enterprise of 
Hydroponic Vegetables, Pak Khat District, Bueng Kan Province. 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง อ  าเภอ

ปากคาด จงัหวดับึงกาฬ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน
การปลูกผกัไร้ดิน และวิเคราะห์ศกัยภาพของ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ประธานกลุ่ม และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง อ  าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ จ านวน 25 
ราย เก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2564 ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผกัไร้ดินทั้งหมด 6 ชนิด ไดแ้ก่ ผกักรีนโอ๊ค 
ผกับตัเตอร์เฮด ผกับุง้  ผกักวางตุง้  ผกัคะน้า และผกัข้ึนฉ่าย โดยมีตน้ทุน
เฉล่ีย 1,262.10 บาทต่อรอบการผลิต เป็นตน้ทุนคงท่ีคิดเป็นร้อยละ 35.43  
ตน้ทุนผนัแปรคิดเป็นร้อยละ 64.57  ผกัท่ีให้ก  าไรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผกัข้ึนฉ่าย 
4 ,830.50 บาท/รอบการผลิต จุดคุ้มทุนปริมาณขาย (B.E.P.)  11.70  
ค่าตอบแทนการลงทุน (ROI) 413.04% อันดับ 2 ผ ักสลัดกรีนโอ๊ค ผ ัก
สลัดบตัเตอร์เฮด ซ่ึงมีต้นทุนและผลประกอบการ ก าไรเท่ากัน 3,833.25 
บาท/รอบการผลิต จุดคุ้มทุนปริมาณขาย (B.E.P.)  17.41ค่าตอบแทนการ
ลงทุน (ROI) 244.66% และอนัดบั 3 ผกัคะน้า ก าไร 1,633.25บาท/รอบการ
ผลิต จุดคุ้มทุนปริมาณขาย (B.E.P.)  27.341ค่าตอบแทนการลงทุน (ROI) 
119.50% สรุปได้ว่า ผกัข้ึนฉ่ายท่ีปลูกด้วยวิธีการปลูกผกัไร้ดินให้ความ
คุม้ค่าในการลงทุนมากท่ีสุด และยงัพบวา่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน 
มีศกัยภาพในการผลิตผกัโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
คุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) และสามารถผลิตไดทุ้กฤดูกาล 
แต่พบปัญหาในการผลิตผกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ควร
เพ่ิมก าลงัในการผลิตผกัหรือขยายเครือข่ายเกษตรกรปลูกผกัไปยงัต าบลอ่ืน 
อนัจะน ามาซ่ึงการแก้ปัญหาการว่างงานในทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดการสร้างงาน

สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจให้ชุมชนเข้มแข็ง 
มัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ต่อไป 
ค าส าคญั: ผกัไร้ดิน,วิสาหกิจชุมชน, จุดคุม้ทุน, ค่าตอบแทนการลงทุน     

Abstract 
 The study of  Na Khang's community enterprise of hydroponic 
farming, Na Khang Sub-district, Pak Khat District, Bueng Kan Province, 
aims to analyse cost and profit of hydroponic farming, and the community 
enterprise's potentials . The quantitative research was conducted through in- 
depth interviews, participation observation, and focus group discussion 
with 25 participants; the leader and members of Na Khang's community 
enterprise of hydroponic farming, during July 1 - December 30, 2021. The 
results shows that six vegetables had been farmed including green oak 
lettuce, butterhead lettuce, water spinach, chinese cabbage, chinese kale, 
and celery. The average fixed cost per production cycle was 1,262.10 baht 
which was 35.43%, and the variable cost is 64.57%. Celery was the most 
profitable vegetable of 4,830.50 baht per production cycle with the 
breakeven point (B.E.P) of 11.70, and 413.04% return on investment (ROI), 
followed by green oak lettuce and butterhead lettuce with 3,833.25 
baht/production cycle profit, B.E.P at 17.41 and 244.66% ROI, and chinese 
kale with 1,633.25 baht/production cycle profit, B.E.P at 27.341 and 
119.50% ROI respectively. To conclude, hydroponic celery was the best 
investment. Moreover, Na Khang's community enterprise of hydroponic 
farming was capable of producing vegetables which met Good Agricultural 
Practices (GAP) standard all year long. The only problem was product 
shortage that did not meet consumers' demand. Therefore, this Na Khang's 
community enterprise should increase production capacity or expand the 
farmer network to other subdistricts in order to solve the problem of local 
unemployment and build careers, leading to lowered outcome, escalated 
income, and enhanced economic development which enable the community 
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to be strong, stable,  
and sustainable. 
Keywords: hydroponics, community enterprise, breakeven point, 
return on investment  

 
1. บทน า 

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศ
ให้ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งผกัและผลไมส้ากล หรือ International Year of 
Fruits and Vegetables (IYFV) โดยมีเป้าหมายเพ่ือปลุกจิตส านึกของ
มนุษยใ์ห้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริโภคผกัและผลไม ้ทั้งในดา้น
โภชนาการ ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ ตลอดจนการบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ [1] และในฐานะ
ท่ีประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิก ไดมี้การด าเนินนโยบายใน
การพฒันาสุขภาพของประชน ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายการพฒันา
ประเทศของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 12 [2] มีการก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นปัจจยัพ้ืนฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 
ด้านสุขภาพจิต การออกก าลังกาย การอนามยัส่ิงแวดล้อม และอาหาร
สะอาดปลอดภยั ซ่ึงจะน าไปสู่สุขภาวะท่ีดี โดยสอดคล้องกบัเป้าหมาย
และยทุธศาสตร์ระดบัชาติ ในร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 13 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้
ประชาชนบริโภคผกัผลไมป้ลอดภยัอย่างเพียงพอเพ่ิมข้ึน เพ่ือการมีสุข
ภาวะท่ีดี ลดความเส่ียงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) น าไปสู่
การสร้างความมัน่คงทางอาหาร และเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในตวัช้ีวดัส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และการส ารวจ
สถานการณ์การบริโภคผกัและผลไมใ้นประเทศไทย โดยสถาบนัวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มใน
การบริโภคผกัและผลไม้เพ่ิมมากข้ึน [3] และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ประชาชนหนัมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งในแง่ของการออกก าลงั
กาย และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ จึงท าให้ความนิยมในการบริโภค
ผกัปลอดสารพิษมีมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัการผลิตผกัปลอดสารพิษมีหลาย
รูปแบบ เช่น การปลูกผกัแบบเกษตรอินทรีย ์การปลูกผกัในโรงเรือน 
รวมถึงการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponics)  

ปัจจุบนัการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponics) เป็นท่ีนิยมกนัอยา่ง
แพร่หลาย เน่ืองจากการปลูกในระบบ Hydroponics เป็นการปลูกพืชผกัท่ี
ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย ใชน้ ้ านอ้ย ซ่ึงบางพ้ืนท่ีมีปัญหาเร่ืองดินเส่ือมโทรมก็ปลูกได้
เพราะไม่ใช้ดินเป็นวสัดุปลูก สามารถควบคุมกระบวนการผลิต และลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลให้ไดผ้ลผลิตผกัท่ีมีคุณภาพ และให้
ผลตอบแทนสูง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีตระหนกัถึง

การดูแลสุขภาพอย่างแทจ้ริง อีกทั้งการปลูกผกัไร้ดินสามารถปลูกเพ่ือ
การบริโภคภายในครัวเรือนและการปลูกเชิงพาณิชย ์เป็นการลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponics) ต าบลนากั้ง 
อ  าเภอปากคาด จังหวดับึงกาฬ  เป็นอีกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่ึง ซ่ึง
ประสบความส าเร็จในการปลูกผกัไร้ดิน ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2560 โดย
การรวมกลุ่มกนัของเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีมีความสนใจในการปลูกผกัไร้
ดิน มีวตัถุประสงคใ์นการรวมกลุ่มเพ่ือปลูกผกับริโภคภายในครอบครัว
และจ าหน่ายในชุมชน และต่อมาเป็นการปลูกผกัในเชิงพาณิชย ์โดย
ได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความรู้ในด้านการ
ผลิต การบริหารจดัการกลุ่ม ตลอดจนดา้นเทคโนโลยี  แต่ในดา้นบญัชี มี
เพียงการบันทึกรายรับ รายจ่าย แต่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกผัก จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงน ามาสู่การ
ศึกษาวิจยัเพ่ือส่งเสริมการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน เพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต 
การพฒันาด้านการตลาด และการจดัจ าหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกษตรกรและผูท่ี้สนใจ ได้ทราบถึง
ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักไร้ดิน  และใช้เ ป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจในการปรับเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การ
ท าการเกษตรปลอดภยัหรือเกษตรอินทรีย ์ท่ีค  านึงถึงการปลูกท่ีมีความ
ปลอดภยัของทั้งวงจร ปลอดภยักบัเกษตรกรผูผ้ลิต ชุมชนรอบขา้ง และ
ส่งต่อสุขภาพท่ีดีให้แก่ผูบ้ริโภค เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ลดปัญหา
การวา่งงาน และแกไ้ขปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินฐานในชุมชน  

 
2.วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกผกัไร้
ดินของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ ง อ  าเภอปากคาด
จงัหวดับึงกาฬ 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้
ดิน ต าบลนากั้ง อ  าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ 
 
3.วธิีการด าเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการ
สมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ส าหรับเป็นเคร่ืองมือ ในการระดม
ความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ประธานกลุ่ม 
และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง อ  าเภอปากคาด 
จงัหวดับึงกาฬ (focus group) จ  านวน 25 ราย โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  
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ขั้นตอนในการวิจยัประกอบดว้ย  
1. การศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน  
2. วิเคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน 

ดว้ยวิธีการ SWOT Analysis   
3. ศึกษาตน้ทุนของการปลูกผกัไร้ดิน  
4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวมรวมมาวิเคราะห์ทางบญัชี [4]  

4.1 ก าไร = รายได ้– (ตน้ทุนคงท่ี+ตน้ทุนผนัแปร)  
4.2 จุดคุม้ทุน B.E.P. (Break even Point)  
4.3 ค่าตอบแทนการลงทุน ROI (Return on 

Investment) 
5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

 
ระยะเวลาในการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 30 ธนัวาคม 2564 
 
4. ผลการวจิัย 

บริบทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponics) ต าบลนากั้ง อ  าเภอปาก
คาด จงัหวดับึงกาฬ  ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายประสิทธ์ิ ค  าตะ
พนัธ์ เป็นประธานกลุ่ม และเป็นสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) จงัหวดับึงกาฬ มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 25 คน วตัถุประสงคใ์นการ
รวมกลุ่มเพ่ือปลูกผกับริโภคภายในครอบครัวและจ าหน่ายในชุมชน และ
ต่อมาเป็นการปลูกผักในเชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเ กษตรท่ี ดี  (Good  Agricultural 
Practices: GAP) เ ม่ือปี พ.ศ. 2561 การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่ม
แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ การวางแผน การผลิต การบญัชี และการตลาด 

1) การวางแผน การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก
ผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง มีการก าหนดโครงสร้างของกลุ่มท่ีชัดเจน และน า
หลกัการแบ่งงาน (division of work) มาใชใ้นการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มเลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการ  

2) การผลิต การด าเนินการผลิตผกั ประกอบดว้ย การจดัเตรียม
อุปกรณ์-สถานท่ี การผลิตผกั การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิตสถานท่ี
ในการผลิตตั้งอยูท่ี่ท  าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน หมู่ท่ี 6 ต  าบล
นากั้ง อ  าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ ส าหรับอุปกรณ์การผลิตผกั ได้แก่ 
เมล็ดพนัธ์ุผกั โฟมเพาะเมล็ด วสัดุปลูก ธาตุอาหารพืช โต๊ะปลูก ซ่ึง
ปัจจุบันทางกลุ่มใช้โต๊ะปลูกแบบโรงเรือนกางมุ ้ง ขนาด 2×6 เมตร 
จ านวน 6 โรงเรือน 
 การผลิตผกัของกลุ่ม มีการปลูกผักจ านวน 6 ชนิด ได้แก่             
กรีนโอค๊ บตัเตอร์เฮด ผกับุง้ ผกักวางตุง้ ผกัคะนา้ และผกัข้ึนฉ่าย ส าหรับ
ขั้นตอนการปลูกเร่ิมจากการเลือกชนิดและเมล็ดพนัธุ์ผกั โดยสั่งซ้ือจาก

ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุผกั เลือกเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีอตัราการงอกสูง การด าเนินการ
ปลูกและการดูแลรักษา เร่ิมตั้งแต่การเพาะเมล็ด การยา้ยตน้อ่อนลงโต๊ะ
ปลูก ตรวจดูระดบัธาตุอาหารพืช การเจริญเติบโตของผกั การท าความ
สะอาด และมีการจดัการศตัรูพืชดว้ยชีววิธี เช่น ปล่อยให้กบเขียดมาช่วย
ก าจดัแมลงศตัรูพืช และหากพบหนอน ผูดู้แลจะเก็บออกทนัที การปลูก
ผักไร้ดินสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล และผักทุกชนิดมีวิธีการปลูก
เหมือนกนั แตกต่างกนัท่ีระยะเวลาเก็บผลผลิต ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัชนิดผกั  

3) การบัญชี การท าบัญชีจะดูแลโดยเหรัญญิก ท าหน้าท่ี
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบรายรับ รายจ่าย และเก็บรักษาเงินของกลุ่ม เงินทุน
มาจากการออมของสมาชิก และมีการปันผลให้แก่สมาชิก โดยต้นทุน 
(cost) ในการผลิตผกั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) 
เช่น โรงเรือน และต้นทุนผนัแปร (variable cost) เช่น เมล็ดพนัธุ์ ธาตุ
อาหาร โฟมเพาะเมล็ด บรรจุภณัฑ ์ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า  

4) การตลาด วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 
Mix หรือ 4P’s) 4 ส่วน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา(Price) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(Kotler and Keller, 2012) รายละเอียดดงัน้ี  

P1 ผลิตภณัฑ์ (Product) ได้แก่ ผกัสลดัสายพนัธุ์ต่างประเทศ 
กรีนโอ๊ค บัตเตอร์เฮด ผักบุ ้ง ผ ักกวางตุ ้ง ผ ักคะน้า  และผักข้ึนฉ่าย 
ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) จากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไดรั้บการสนบัสนุนบรรุภณัฑ์
จากส านกังานเกษตรจงัหวดับึงกาฬ  

P2 ราคา (Price) ผกักรีนโอค๊ บตัเตอร์เฮด ราคากิโลกรัมละ 90 
บาท, ผกับุ ้ง ราคากิโลกรัมละ 30 บาท, ผกักวางตุ ้ง ราคาละ 45 บาท, 
ผกัคะน้า ราคากิโลกรัมละ 50 บาท และผกัข้ึนฉ่าย ราคากิโลกรัมละ 100 
บาท  

P3 การจดัจ าหน่าย (Place) รูปแบบการจดัจ าหน่ายมี 2 รูปแบบ 
คือ ขายปลีกและขายส่ง สถานท่ีจ าหน่าย ไดแ้ก่ ท่ีท  าการวิสาหกิจชุมชน 
ตลาดชุมชน ตลาดนัดสินค้าเกษตรลานพญานาคอ าเภอปากคาด และ
โรงพยาบาลปากคาด  
 P4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่าน Facebook Fanpage ของ 
กชมนฟาร์ม ปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์  

ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกผกัไร้ดิน 
การวิเคราะห์ตน้ทุน ประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ผลการ
วิเคราะห์พบว่า โรงเรือน และตน้ทุนผนัแปร (variable cost) เช่น ตน้ทุน
คงท่ี ไดแ้ก่ โรงเรือนพร้อมชุดปลูกผกัไร้ดิน ราคา 25,000 บาท อายกุารใช้
งาน 5 ปี ค่าเส่ือมคิดไม่เป็นเงินสด 13.15 บาทต่อวนั ซ่ึงผกัแต่ละชนิดใช้
ระยะเวลาเก็บเก่ียวแตกต่างกนั (ตาราง 1-7) 
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ตน้ทุนผนัแปร  ไดแ้ก่ ค่าเมล็ดพนัธุ์ ธาตุอาหาร โฟมเพาะเมล็ด บรรจุ
ภณัฑ ์ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า  (ตาราง 1-7) 
 
ตารางท่ี 1 ตน้ทุนในการปลูกผกัดินผกัสลดักรีนโอค๊ 

รายการ จ านวนเงิน/รอบการผลิต รวม ร้อยละ 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

ตน้ทุนคงท่ี     
  -โรงเรือน  591.75 591.75 37.77 
ตน้ทุนคงท่ีรวม  591.75 591.75 37.77 
ตน้ทุนผนัแปร     
  -เมล็ดพนัธ์ 400  400 25.53 
  -ฟองน ้ าเพาะเมล็ด 85  85 5.43 
  -บรรจุภณัฑผ์กั 100  100 6.38 
  -ธาตุอาหาร 320  320 20.42 
  -ค่าไฟฟ้า 50  50 3.19 
  -ค่าน ้ าประปา 20  20 1.28 
ตน้ทุนแปรผนัรวม 975  975 62.23 
ตน้ทุนรวมทั้งหมด 975 591.75 1566.75 100 

 
ตารางท่ี 2 ตน้ทุนในการปลูกผกัดินผกัสลดับตัเตอร์เฮด 

รายการ จ านวนเงิน/รอบการผลิต รวม ร้อยละ 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

ตน้ทุนคงท่ี     
  -โรงเรือน  591.75 591.75 37.77 
ตน้ทุนคงท่ีรวม  591.75 591.75 37.77 
ตน้ทุนผนัแปร     
  -เมล็ดพนัธ์ 400  400 25.53 
  -ฟองน ้ าเพาะเมล็ด 85  85 5.43 
  -บรรจุภณัฑผ์กั 100  100 6.38 
  -ธาตุอาหาร 320  320 20.42 
  -ค่าไฟฟ้า 50  50 3.19 
  -ค่าน ้ าประปา 20  20 1.28 
ตน้ทุนแปรผนัรวม 975  975 62.23 
ตน้ทุนรวมทั้งหมด 975 591.75 1566.75 100 

 
ตารางท่ี 3 ตน้ทุนในการปลูกผกัดินผกับุง้ 

รายการ จ านวนเงิน/รอบการผลิต รวม ร้อยละ 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

ตน้ทุนคงท่ี     
  -โรงเรือน  263 263 25.34 
ตน้ทุนคงท่ีรวม  263 263 25.34 
ตน้ทุนผนัแปร     
  -เมล็ดพนัธ์ 200  200 19.27 
  -ฟองน ้ าเพาะเมล็ด 85  85 8.19 
  -บรรจุภณัฑผ์กั 100  100 9.63 
  -ธาตุอาหาร 320  320 30.83 

  -ค่าไฟฟ้า 50  50 4.82 
  -ค่าน ้ าประปา 20  20 1.93 
ตน้ทุนแปรผนัรวม 775  775 74.66 
ตน้ทุนรวมทั้งหมด 775 263 1,038   100 

ตารางท่ี 4 ตน้ทุนในการปลูกผกัดินผกักวางตุง้ 
รายการ จ านวนเงิน/รอบการผลิต รวม ร้อยละ 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

ตน้ทุนคงท่ี     
  -โรงเรือน  394.50   394.50   33.73 
ตน้ทุนคงท่ีรวม  394.50   394.50   33.73 
ตน้ทุนผนัแปร     
  -เมล็ดพนัธ์ 200  200 17.10 
  -ฟองน ้ าเพาะเมล็ด 85  85 7.27 
  -บรรจุภณัฑผ์กั 100  100 8.55 
  -ธาตุอาหาร 320  320 27.36 
  -ค่าไฟฟ้า 50  50 4.28 
  -ค่าน ้ าประปา 20  20 1.71 
ตน้ทุนแปรผนัรวม 775  775 66.27 
ตน้ทุนรวมทั้งหมด 775 394.50   1,169.50 100 

 
ตารางท่ี 5 ตน้ทุนในการปลูกผกัดินผกัคะนา้ 

รายการ จ านวนเงิน/รอบการผลิต รวม ร้อยละ 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

ตน้ทุนคงท่ี     
  -โรงเรือน  591.75 591.75 43.30 
ตน้ทุนคงท่ีรวม  591.75 591.75 43.30 
ตน้ทุนผนัแปร     
  -เมล็ดพนัธ์ 200  200 14.63 
  -ฟองน ้ าเพาะเมล็ด 85  85 6.22 
  -บรรจุภณัฑผ์กั 100  100 7.32 
  -ธาตุอาหาร 320  320 23.41 
  -ค่าไฟฟ้า 50  50 3.66 
  -ค่าน ้ าประปา 20  20 1.46 
ตน้ทุนแปรผนัรวม 775  775 56.70 
ตน้ทุนรวมทั้งหมด 775 591.75 1,366.75 100 

 
ตารางท่ี 6 ตน้ทุนในการปลูกผกัดินผกัข้ึนฉ่าย 

รายการ จ านวนเงิน/รอบการผลิต รวม ร้อยละ 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

ตน้ทุนคงท่ี     
  -โรงเรือน  394.50   394.50   33.73 
ตน้ทุนคงท่ีรวม  394.50   394.50   33.73 
ตน้ทุนผนัแปร     
  -เมล็ดพนัธ์ 200  200 17.10 
  -ฟองน ้ าเพาะเมล็ด 85  85 7.27 
  -บรรจุภณัฑผ์กั 100  100 8.55 
  -ธาตุอาหาร 320  320 27.36 
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  -ค่าไฟฟ้า 50  50 4.28 
  -ค่าน ้ าประปา 20  20 1.71 
ตน้ทุนแปรผนัรวม 775  775 66.27 
ตน้ทุนรวมทั้งหมด 775 394.50   1,169.50 100 

 
ตารางท่ี 7 ตน้ทุนในการผลิตและระยะเวลาเก็บเก่ียวของผกัแต่ละชนิด 

ชนิดผกั 
ระยะเวลา
เก็บเก่ียว
(วนั) 

ตน้ทุน (บาท/รอบการ
ผลิต) ตน้ทุน

สุทธิ 
ร้อย
ละ ตน้ทุน

คงท่ี 
ตน้ทุนผนั
แปร 

1.ผกัสลดั 
กรีนโอ๊ค 
2.ผกัสลดั 
บตัเตอร์เฮด 

45 
 

45 

591.75 
 

591.75 

975 
 

975 

1,566.75 
 

1,566.75 

24.83 
 

24.83 

3.ผกับุง้ 20 263 775 1,038   16.45 
4.ผกักวางตุง้ 30 394.50   775 1,169.50 18.53 
5.ผกัคะนา้ 45 591.75   775 1,366.75 21.66 
6.ผกัข้ึนฉ่าย 30 394.50    775 1,169.50 18.53 
ค่าเฉล่ียรวม                    35.83 447.10 815 1,262.10 100 

 
ตางรางท่ี 8 ผลตอบแทน จุดคุม้ทุน (BEP) และค่าตอบแทน 
การลงทุน (ROI) ของการปลูกผกัไร้ดินของผกัแต่ละชนิด 

ชนิดผกั 
ผลผลติ 
(กก.) 

ราคา
ขาย 

 

รายได้ 
 

ต้นทุน
สุทธ ิ

 

   ก าไรสุทธ ิ
 

จุดคุ้ม
ทุน 

(BEP) 
 

ค่าตอบ 
แทน
การ
ลงทุน 
(ROI) 

 

1.ผกัสลดั 
กรีนโอค๊ 
2.ผกัสลดั 
บตัเตอร์เฮด 

60 
 

60 

90 
 

90 

5,400 
 

5,400 

1,566.75 
 

1,566.75 

3,833.25 
 

3,833.25 

17.41 
 

17.41 

244.66 
 

244.66 

3. ผกับุง้ 50 30 1,500 1,038   462 34.60 44.51 

4.ผกักวางตุง้ 50 45 2,250 1,169.50 1,080.50 25.99 92.39 

5. ผกัคะนา้  60 50 3,000 1,366.75 1,633.25 27.34 119.50 

6.ผกัข้ึนฉ่าย 60 100 6,000 1,169.50 4,830.50 11.70 413.04 

 
ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห ์SWOT ศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้
ดิน ต าบลนากั้ง อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ 

SWOT ผลการวเิคราะห์ 
จุดแข็ง 1. ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพการ

ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
2. ประธานกลุ่มมีความเช่ียวชาญในการปลูกผกัไร้ดินสามารถเป็น
วทิยากรถ่ายทอดความรู้ให้กบัเครือข่ายเกษตรได ้
3. มีผลผลิตทุกฤดูกาล 
4. ใชท่ี้พกัอาศยัเป็นท่ีผลิตท าให้ประหยดัตน้ทุนเร่ืองค่าเช่า 

จุดอ่อน 1. ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

SWOT ผลการวเิคราะห์ 
 2. มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย แต่ไม่มีการวเิคราะห์ตน้ทุนและ

ผลตอบแทนของการปลูกผกัไร้ดิน 
3. ขาดความช านาญในการเพาะเมลดพนัธุ์ผกัใชเ้อง 

โอกาส 1. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมทางดา้นเกษตรกรรม 
2. กระแสการรักสุขภาพ การบริโภคผกัปลอดสารพิษมีแนวโนม้สูงข้ึน 
3. มีหน่วยงานภาครัฐ และสถาบนัอุดมศึกษา ให้การสนบัสนุน  

อุปสรรค 1. ราคาตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน 
2. สภาพอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตของผกั 
3. ความผนัผวนของราคาผลผลิต 

 

      
             รูปท่ี 1 โรงเรือนผกัไร้ดิน           รูปท่ี 2 ผกัสลดับตัเตอร์เฮด 
 

5. สรุปผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถน ามาสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ง อ  าเภอปากคาด จงัหวดับึง
กาฬ ใชโ้ตะ๊ปลูกแบบโรงเรือนกางมุง้ ขนาด 2×6 เมตร จ านวน 6 โรงเรือน 
ปลูกผกัจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค บตัเตอร์เฮด ผกับุง้ ผกักวางตุ ้ง 
ผกัคะนา้ และผกัข้ึนฉ่าย การปลูกผกัไร้ดินสามารถผลิตไดทุ้กฤดูกาล และ
ผกัทุกชนิดมีวิธีการปลูกเหมือนกนั แตกต่างกนัท่ีระยะเวลาเก็บเก่ียว ซ่ึง
จะข้ึนอยู่กบัชนิดผกั  โดยมีต้นทุนเฉล่ีย 1,262.10 บาท เป็นตน้ทุนคงท่ี 
447.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.43  เป็นตน้ทุนผนัแปร 815 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.57  พบว่าตน้ทุนท่ีมากท่ีสุด ได้แต่ ธาตุอาหาร(ปุ๋ ย) 20.42 – 
30.83% รองลงมาเป็นค่าเมล็ดพนัธ์ 14.63 – 25.53% ขดัแยง้กบังานวิจยั 
“ตน้ทุนและผลตอบแทนผกัไฮโดรโปนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั นโม ฟาร์ม 
จ ากดั” [5] ท่ีระบุเป็นตน้ทุนผนัแปร 42.07% มีตน้ทุนมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก 1.ค่าแรงงาน 35.95%, ค่าสติกเกอร์ฉลากสินคา้ 18.72% และ 3.ค่า
เส่ือมโรงเรือน 13.18% ตน้ทุนการผลิตท่ีแตกต่างกนัมาก ในปี 2561 และ 
2564 เกิดจากวิกฤติโควิค19ท่ีส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ รวมถึงราคา
น ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนสูง จากบทความ “การปรับตวัทางธุรกิจสู้ภยัโควิด 19”  
กล่าวว่าโรคติดเช้ือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ของสินคา้ โดยเฉพาะในส่วนตน้น ้ าและปลายน ้ าของโซ่
อุปทาน ท่ีได้รับผลกระทบมากกว่าส่วนอ่ืนๆ การขาดแคลนวตัถุดิบใน
ภาคการผลิต โดยเฉพาะวตัถุดิบท่ีต้องน าเข้ามาจากประเทศท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือ COVID-19 ในระดบัรุนแรงจนท าให้ตอ้งมีการ
สั่งปิดโรงงาน โดยประเทศไทยจะได้รับผลกระทบกับสินค้าท่ีต้องใช้
วตัถุดิบท่ีน าเข้ามาจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ เกิด Bullwhip Effect 
(ปรากฏการณ์แส้ม้า) [6]  ผกัท่ีมีตน้ทุนมากท่ีสุด คือ ผกัสลัดสายพนัธ์ุ
ต่างประเทศ (กรีนโอ๊ค,บตัเตอร์เฮด) คิดเป็นร้อยละ 24.83 รองลงมาคือ 
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ผกัคะน้า คิดเป็นร้อยละ 21.66 ผกัท่ีมีก าไรต่อรอบการผลิตมากท่ีสุด คือ 
ผกัข้ึนฉ่าย มีก าไร 4,830.50 บาทต่อรอบการผลิต รองลงมาคือ ผกัสลดั
สายพนัธุ์ต่างประเทศ มีก าไร 3,833.25 บาทต่อรอบการผลิต จุดคุม้ทุน
ของปริมาณขาย (B.E.P.)  พบวา่ ผกับุง้มากท่ีสุด กล่าวคือ ตอ้งผลิตผกับุง้
ขายจ านวน 34.60 กิโลกรัมถึงจะคุม้ทุน และค่าตอบแทนการลุงทุน (ROI) 
มากท่ีสุดคือ ผ ักข้ึนฉ่าย 413.04 บาท รองลงมาคือ ผ ักสลัดสายพนัธ์ุ
ต่างประเทศ 244.66 บาท ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ผกัข้ึนฉ่ายท่ีปลูกดว้ยวิธีการ
ปลูกผกัไร้ดินให้ความคุม้ค่าในการลงทุนมากท่ีสุดด้วยราคาท่ีสูงและมี
รอบเก็บเก่ียวท่ีสั้ น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผกัไร้ดิน ต าบลนากั้ ง มี
ศกัยภาพในการผลิตผกัโดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  (Good  Agricultural Practices: 
GAP) และสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล แต่พบปัญหาในการผลิตผกัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีแนวโน้มเดียวกบัการศึกษา
การผลิต การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคผกัไฮโดรโปนิกส์ กรณีศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร และขอนแก่น [7] พบว่า กลุ่ม
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโนม้ในการซ้ือผกัไฮโดรโปนิกส์เพ่ิมมากข้ึนดว้ย
เหตุผลหลกั คือ เพ่ือโภชนาการ และเพ่ือสุขภาพ ส าหรับโอกาสของกลุ่ม
คือ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมทางดา้นเกษตรกรรม และอุปสรรค คือ ราคา
ตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นตน้ทุนในปลูกผกั พบว่า วิสาหกิจชุมชนฯ มีตน้ทุนใน
การผลิตท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะค่าเมล็ดพนัธ์ และค่าธาตุอาหาร(ปุ๋ ย) 
หากมีการปลูกเพ่ือเก็บเมล็ดพนัธ์เอง และท าปุ๋ ยใช้เอง จะช่วยลดปริมาณ
การใชปั้จจยัผนัแปร และช่วยเพ่ิมก าไรสุทธิให้มากข้ึนได ้ 

2. ดา้นก าไรสิทธิท่ีไดจ้ากการขายผกับุง้ 1 รอบการผลิตมีก าไร
ค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัผกัชนิดอ่ืน ดงันั้นกลุ่มควรปรับวิธีขายจากเดิม
ท่ีขายเป็นกิโลกรัม โดยแบ่งเป็นขายเป็นก าหรือมดัแทน 

3.ปัญหาในการผลิตผักไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ควรเพ่ิมก าลังในการผลิตผกัหรือขยายเครือข่ายผูป้ลูกผกัให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

4.ควรศึกษาตลาดผูบ้ริโภคในชุมชน ว่ามีความต้องการผกั
ชนิดอ่ืนๆใดในแต่ละเดือนของรอบปี เพ่ือน ามาใช้วางแผนการผลิตผกั
ปลอดภยัของชุมชนต่อไป 
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี(สามพร้าว) ไดมี้การ

ปลูกตน้ไมเ้ป็นจ านวนมาก เพ่ือให้มหาวิทยาลยัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความ
ร่มร่ืน และมีความน่าอยู ่แต่อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีตามมาก็คือใบไมท่ี้ร่วงเป็น
จ านวนมาก ท าให้การเก็บใบไมใ้ชเ้วลานานและใชจ้  านวนคนเยอะ ผูวิ้จยั
ได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบนัมีการใช้พลังงานทดแทนกันอย่างกว้างขวาง 
รวมถึงมีเทคโนโลยีในการควบคุมหลายวิธี  จึงคิดหาวิธีการเก็บใบไม้
บริเวณถนนให้สะดวกมากข้ึนโดยสร้างรถเก็บใบไมบ้งัคบัวิทยพุลงังาน
แสงอาทิตย ์เคล่ือนท่ีโดยการควบคุมผ่านรีโมทบงัคบัวิทย ุจากงานวิจยัน้ี
ไดท้  าการหาประสิทธิภาพปริมาณการเก็บใบไมร้วมถึงระยะเวลาการใช้
งาน 
ค าส าคญั: รถเก็บใบไม,้ พลงัานแสงอาทิตย,์ ความถ่ีวิทย ุ

 
Abstract 
 In the present, Udon Thani Rajabhat University (Sam Phrao) 
has planted a lot of trees for the university to have a good environment 
shady and have livability. However, that follows is many fallen leaves. 
This makes picking leaves time consuming and requires many numbers 
of people. In this research, the researcher has seen that at present, there 
is a widespread use of renewable energy, including the technology to 
control many techniques. Therefore, came up with a more convenient 
way to collect leaves around the road by building a solar-powered radio-
controlled leaf collecting car and moving by radio remote controlling. 
From this research, the efficiency of leaf collection and duration of use 
was determined.  
Keywords: Leaf Sweeper Car, Solar Cell, Radio Frequency 
 

1. บทน า 
การท าความสะอาดเป็นงานหลักในชีวิตประจ าวนัท่ีทุกคน

ตอ้งท า เช่น การกวาดบา้น ถูบา้น ซักผา้ กวาดใบไมใ้นสนามหน้าบา้น 

เป็นตน้ ซ่ึงการท าความสะอาดในยคุปัจจุบนัมีความสะดวกสบายมากข้ึน
ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการท าความสะอาดร่วมกบัการควบคุม 
เช่นเรือเก็บขยะบนผิวน ้า[1,2] หุ่นยนตเ์ก็บขยะ[3] และการควบคุมจะมีทั้ง
รูปแบบเสียง และรูปแบบมือถือ[4,5]  เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวิธีจะช่วยอ านวย
ความสะดวก แต่ไดท้  าข้ึนมาเพ่ือตอบสนองการใชง้านตามแต่ละสถานท่ี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี(สามพร้าว) ได้ปลูกตน้ไมเ้รียง
รายตามแนวถนนในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างส่ิงแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัการเป็นสถาบนัการศึกษา ในแต่ละวนัใบไมจ้ะร่วงหล่นใต้
ตน้ไม ้เศษใบไมจ้ะสะสมบริเวณขอบกั้นของเกาะกลางถนนเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้แรงงานคนในการเก็บกวาดใบไมเ้หล่าน้ีเป็นประจ า 
ซ่ึงผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงปัญหาของการกวาดใบท่ีตอ้งใช้แรงและเวลาในการ
ท างานเป็นระยะเวลานาน ๆ และตอ้งใช้คนเดินกวาด ซ่ึงจะท าให้การ
ท างานใชเ้วลามาก  

กลุ่มผู ้จ ัดท า จึงจัดท ารถ เก็บใบไม้บังคับ วิทยุพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ีท  างานควบคู่กับคนกวาดใบไม้ โดยจะตามเก็บใบไม้
หลงัจากท่ีคนกวาดใบไมล้งมาถนน เพ่ือท่ีจะลดการใช้แรงงานและช่วย
ลดเวลาในการท างาน รวมไปถึงช่วยให้ไม่ต้องตากแดดลดการเกิด
โรคมะเร็งผิวหนงั ซ่ึงสาเหตุมาจากการตากแดดเป็นเวลานาน และจะไดมี้
เวลาท างานอยา่งอ่ืนเพ่ิมข้ึน  

 

2. หลกัการท างาน 
พลงังานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์เซลล์

วงจรชาร์จเจอร์

แบตเตอร่ี 6 V

ชุดบงัคบัวิทยุ

แบตเตอร่ี 12 V

มอเตอร์เกียร์ 12 V
ขบัเคลื่อนลอ้

มอเตอร์  12 V
ขบัใบกวาด

 

รูปท่ี 1 แผนผงัการท างานรถเก็บใบไมพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
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จากรูปท่ี  1 คือแผนผังการท างานรถเก็บใบไม้พลังงาน
แสงอาทิตยป์ระกอบดว้ย โซลาร์เซลล์ 120 W รับพลงังานความร้อนจาก
แสงอาทิตยเ์ปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า จ่ายให้วงจรชาร์จเจอร์เพ่ือชาร์จ
แบตเตอร่ี 12 Vและแบตเตอร่ี 6 V ในส่วนของแบตเตอร่ี 12 V ให้เป็น
แหล่งจ่ายไฟให้กบัมอเตอร์เกียร์ 12 V เพื่อขบัเคล่ือนลอ้และมอเตอร์ 12 V 
เ พ่ือขับมอเตอร์ตัวกวาดใบไม้ ในส่วนของแบตเตอร่ี  6 V ให้ เ ป็น
แหล่งจ่ายไฟให้กบัชุดบงัคบัวิทย ุ 

 

รูปท่ี 2 พ้ืนท่ีการท างาน 
 

จากรูปท่ี 2 จุด A คือต าแหน่งคนกวาดใบไม ้จะท าการกวาดใบไม้
บนสนามหญา้ลงมาบนถนน จุด B คือต าแหน่งท่ีรถเก็บใบไมบ้งัคบัวิทยุ
พลงังานแสงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีมาเก็บใบไมห้ลงัจากคนกวาดใบไมล้งมาบน
ถนนแลว้ โดยให้คนท่ีกวาดใบไมท่ี้ จุด A บงัคบัรถเพ่ือเก็บใบไมบ้นถนน
และขอบฟุตบาท ซ่ึงลกัษณะการกวาดใบไม ้จะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะการ
กวาดใบไม้ในสถานการณ์จริง คือคนกวาดใบไม้จะกวาดลงมาท่ีถนน 
แล้วหลงัจากนั้น จะตอ้งลงมาเก็บใบไมด้ว้ยตนเองท่ีบริเวณถนน แต่ใน
งานวิจยัน้ี คนกวาดใบไมจ้ะกวาดใบไมล้งมาลกัษณะเดิม แต่จะใชร้ถเก็บ
ใบไม้ เคล่ือนท่ีมาเก็บใบไม้บริเวณถนนหลังจากท่ีได้กวาดลงมาแล้ว 
แทนการมาเก็บใบไมด้ว้ยตนเอง 

จากรูปท่ี  3 คือส่วนประกอบของรถเก็บใบไม้พลังงาน
แสงอาทิตย ์จะมีถงัเก็บใบไมอ้ยูไ่ตแ้ผงโซลาร์เซลล์ ซ่ึงจะใชแ้ปลงปัดปัด
ใบไมผ้่านแผ่นรองทางดา้นใตใ้บปัดข้ึนไปเก็บในถงัเก็บใบไม ้โดยแปลง
ปัดจะท างานโดยใช้มอเตอร์ปัดน ้าฝนรถยนตเ์ป็นตวัปัดกวาดใบไมเ้ขา้ไป
ในถงั รวมไปถึงแผงโซลาร์เซลล์ จะวางอยูท่ี่ต  าแหน่งด้านบนของตวัรถ 
ท าหน้าท่ีแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า เพ่ือใช้ในระบบ
ควบคุม และมอเตอร์ส าหรับการขบัเคล่ือนรถ และส่วนประกอบสุดทา้ย
คือ รีโมทบงัคบัวิทย ุท่ีใชใ้นการควบคุมการเดินหนา้และถอยหลงั 

 

รูปท่ี 3 รถเก็บใบไมบ้งัคบัวิทยพุลงังานแสงอาทิตย ์

3. วงจรการท างาน 

 

 
รูปท่ี 4 วงจรควบคุมรถเก็บใบไมบ้งัคบัวิทยพุลงังานแสงอาทิตย ์

 
จากรูปท่ี 4 คือวงจรใช้งานประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรง 2 แหล่งจ่าย คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แรงดนั 5 V และ 
12 V แหล่งจ่าย 5  V จะจ่ายให้รีซีฟเวอร์และเซอร์โวมอเตอร์ ส่วน
แหล่งจ่าย 12 V จะจ่ายให้กบัลิมิตสวิชให้เป็นสวิชเพ่ือสัง่การจ่ายไฟ 12 V  
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เข้าไปยงัรีเลยแ์ละรีเลยจ์ะท าการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 
โดยการผา่นวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ 
 

 
รูปท่ี 5 อุปกรณ์ภายนอกและภายในชุดควบคุม 

จากรูปท่ี 5 คือระบบขบัเคล่ือนของตัวรถทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยภายนอกประกอบไปดว้ย แบตเตอร่ี 12 V 85 A มอเตอร์เกียร์
ขนาด 12 V 250 W และกล่องควบคุม ภายในประกอบไปดว้ยรีซีฟเวอร์ 
ท าหนา้ท่ีรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล หลงัจากรับสญัญาณแลว้จะไป
ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ขนาด 12 V โดยท าการกดลิมิตสวิชให้ลิมิต 
สวิชควบคุมการจ่ายไฟเขา้รีเลยข์นาด 12 V 30 A และรีเลยจ์ะท าหน้าท่ี
ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 

4. ผลการทดลอง 
การเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของรถ

เก็บใบไมบ้งัคบัวิทยพุลงังานแสงอาทิตย ์แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ คือ 
1. การทดสอบประสิทธิภาพของรถเก็บใบไม้บงัคบัวิทยุพลงังาน

แสงอาทิตย ์ในการเก็บใบไมท่ี้ระยะทางต่างๆ 
2. การทดสอบระดบัแรงดนัและกระแสขณะใชง้านท่ีระยะทางต่างๆ 
3. การทดสอบระดบัแรงดนัท่ีใช ้ในช่วงเวลาต่างๆ 

 

รูปท่ี 6 ปริมาณการเก็บใบไม ้

จากรูปท่ี 6 เป็นผลการทดทองการเก็บใบไม้ ซ่ึงจะท าการ
ทดลองเก็บใบไมท่ี้ระยะทางต่างๆ โดยจะโปรยใบไม้ท่ีมีน ้ าหนัก 500 
กรัมต่อ 10 เมตร แล้วท าการทดลองโดยการบงัคบัรถเก็บใบไมใ้ห้เก็บ

ใบไม้ตามระยะทางซ่ึงผลการทดลองปรากฏว่าท่ีระยะทาง 10 เมตร 
ปริมาณการเก็บใบไมไ้ด้ 400 กรัม ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปริมาณใบไมท่ี้อยูบ่น
พ้ืนตอนเร่ิมตน้ และเม่ือพิจารณาท่ีระยะทาง 60 เมตร ปริมาณการเก็บ
ใบไมไ้ดอ้ยูท่ี่ 1,900 กรัม การทดลองทั้ง 3 คร้ัง จะเห็นไดว้า่การเก็บใบไม้
สามารถเก็บไดใ้กลเ้คียงกนัทั้ง 3 คร้ัง 

 

รูปท่ี 7 เปรียบเทียบแรงดนัขณะต่อโซลาร์เซลลก์บัไม่ต่อโซลาร์เซลลท่ี์
ระยะทางต่างๆ 

จากรูปท่ี 7 คือผลการทดลองเปรียบเทียบการใช้งานรถเข็น
แบบต่อและไม่ต่อโซลาร์เซลล์ขณะใช้งาน โดยการท าการทดลองวดั
แรงดนัของแบตเตอร่ีเปรียบเทียบกนั จะเห็นไดว้่าช่วงระยะทาง 10 ถึง 20 
เมตร แรงดนัแบบไม่ชาร์จขณะท างาน และชาร์จขณะท างาน จะลดลงจาก 
12.3 V เป็น 12.2 V หลังจากนั้นท่ีระยะทาง 20 ถึง 40 เมตร แรงดันจะ
เท่ากนัท่ี 12.2 V ทั้ง 2 แบบ หลงัจากนั้นท่ีระยะทาง 40 ถึง 60 เมตร จะ
เห็นได้ว่า แรงดนัแบตเตอร่ีแบบชาร์จขณะใช้งาน จะยงัมีค่าเท่าเดิมคือ 
12.2 V แต่แบบไม่ชาร์จขณะใชง้าน จะลดลงท่ี 12.1 V นัน่ก็หมายความวา่ 
การใช้งานแบบชาร์จไปด้วยสามารถใช้งานได้นานกว่าแบบท่ีไม่ต่อ
โซลาร์เซลลโ์ดยท าการใชง้านท่ีระยะทาง 60 เมตร 

 
รูปท่ี 8 เปรียบเทียบกระแสขณะต่อโซลาร์เซลลก์บัไม่ต่อโซลาร์เซลลท่ี์

ระยะทางต่างๆ 

จากรูปท่ี 8 คือการเปรียบเทียบกระแสขณะต่อโซลาร์เซลลก์บั
ไม่ต่อโซลาร์เซลล ์ท าการทดลองวดักระแสตามระยะทางท่ีบงัคบัจะเห็น
ไดว้า่การใชง้านแบบไม่ต่อโซลาร์เซลลก์ระแสท่ีจ่ายให้มอเตอร์จะไม่คงท่ี
เหมือนกบัการต่อโซลาร์เซลลใ์ห้ชาร์จไฟไปดว้ยขณะรถท างานอยู ่
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รูปท่ี 9 เวลาใชง้านแบตเตอร่ีขณะชาร์จและไม่ชาร์จ 

จาก รูป ท่ี  9 เ ป็นผลการใช้งานแบตเตอ ร่ี ท่ี เ วลาต่างๆ
เปรียบเทียบระหวา่งการชาร์จแบตเตอร่ีและไม่ชาร์จแบตเตอร่ี โดยท าการ
ทดลองโดยการวดัค่าแรงดันขณะต่อโหลดมอเตอร์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
แรงดนัมีการเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการชาร์จให้กบัแบตเตอร่ี แต่ในทางกลบักนั
แรงดนัจะลดลงเร่ือย ๆ เม่ือมีการใช้งานโหลดโดยไม่มีการชาร์จเขา้มา
เพ่ิมเติม 

 
5. สรุป 

รถเก็บใบไมบ้งัคบัวิทยพุลงังานแสงอาทิตยไ์ดท้  าการทดสอบ

ระยะส่งสญัญาณของรีโมทส่งสญัญาณ ผลการทดลองคือเม่ือบงัคบัไปใน
ระยะ 60 เมตร สัญญาณของรีโมทบงัคบัวิทยุมีการตอบสนองท่ีดี เม่ือ

บงัคบัไปในระยะท่ีมากกว่า 60 เมตร การรับส่งสัญญาณได้แต่ไม่ค่อย

เสถียร ซ่ึงระยะทางไม่เกิน 60 เมตรน้ี เป็นระยะทางการท างานจริงของคน

ท่ีท าการกวาดใบไมจ้ากสนามลงมาถนน และมาเก็บใบไมท่ี้พ้ืนถนน ท่ีไม่

ท  าให้เกิดการเหน่ือยลา้ ผลของการเก็บใบไมใ้นสถานท่ีจริง ลกัษณะการ
เก็บใบไมน้ั้น มีผลการท างานท่ีน่าพอใจ โดยการปริมาณใบไม ้2,500 กรัม 

สามารถเก็บได ้1,900 กรัม จะเห็นว่าผลการเก็บใบไมน้ั้น สามารถเก็บได้

มากกว่าคร่ึงหน่ึงของปริมาณท่ีอยูบ่นพ้ืน รวมถึงผลของระยะทางท่ีไดท้  า

การทดสอบท่ีระยะ 60 เมตร  ระดบัแรงดนัไฟฟ้าลดลงจาก 12.2 โวลต์ 
เป็น 12.1 โวลต ์คิดเป็นการลดลงเพียงร้อยละ 1.6  และเม่ือพิจารณาการ

ใช้งานท่ีเวลา 30 นาที ระดบัแรงดนัไฟฟ้าลดลงจาก 12.2 โวลต ์เป็น 12.1 

คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.8 
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีท่ีได้อนุเคราะห์

สถานท่ีท าการทดลอง รวมถึงคณาจารยส์าขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าในการท าวิจยั 
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โครงงานวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาระบบควบคุมรถด านา

ก่ึงอตัโนมติั ชนิดเดินตาม 2 แถวปักด า มีวตัถุประสงค ์ เพื่อออกแบบและ

ติดตั้งระบบควบคุมรถด านาก่ึงอตัโนมติั และความคุม้ค่าการลงทุน  รถ

ด านามีขนาด 6 แรงมา้ ขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตเ์บนซิน ระบบขบัเคล่ือน

ดว้ยล้อตีนตะขาบอิสระสามารถเคล่ือนท่ีเดินหน้าและถอยหลงัดว้ยการ

ควบคุมชุดเกียร์ ชุดปักด าชนิดกลไก ระบบควบคุมก่ึงอัตโนมัติ

ประกอบดว้ย ชุดรีโมทคอนโทรล ชนิดส่งสัญญาณดว้ยคล่ืนวิทย ุมีระยะ

ส่งสัญญาณไม่เกิน 130 เมตร ท่ีแรงเคล่ือนไฟฟ้าของแบตเตอร่ีไม่ต  ่ากว่า 

11 โวลต์ จากผลการทดลองการท างานพบว่ารัศมีวงเล้ียวและความเร็ว

ของรถด านามีค่าใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม รัศมีวงเล้ียวเฉล่ีย 0.90 เมตร และ

ความเร็วเฉล่ีย 31 เมตร/นาที และระบบมีระยะเวลาคืนทุนจากการท างาน 

150 วนัต่อปี เท่ากบั 0.06 ปี  

ค าส าคญั : การควบคุมก่ึงอตัโนมติั/ ระยะเวลาคืนทุน/รถด านาแบบ 2 แถว

ปักด า 

Abstract 

The objective of the Development of a Semi-Automatic 

Control of Rice Transplant Tractor System. This project aims to design 

and install a semi-automatic controlling system of rice transplanter. To 

find value for investment. The Rice Transplant using 6 horsepower 

gasoline engine, and Independent crawler-wheel drive system.  That Rice 

Transplant Tractor can move forward and backward by gearbox control, 

and the mechanical embroidery kits. The semi-automatic control system 

comprised a remote control unit that sent signal using radio wave. It can 

be controlled within less than 130 maters in length, voltage of battery not 

lower than 11 volts. According to the results of the experiment, the 

turning radius and speed of the rice transplant tractor are close to the 

original condition, the average turning radius is 0.95 meters and the 

average speed of 31 m/min, and the system has a payback period of 150 

days per year. (0.06 year) 

Keywords: Semi-automatic control/Pay-back period/ Rice transplanter of 
a 2-row 
 

1. บทน ำ 
   ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งขา้วเป็นสินคา้ส่งออกมากเป็น
อนัดบัตน้ ๆ ของโลก ขา้วจึงนบัวา่เป็นสินคา้ส าคญัท่ีสามารถสร้างรายได้
เข้าประเทศเป็นจ านวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์[1]ได้มีการส่งเสริมการท าเกษตรยุคใหม่ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดการท าเกษตรแบบอตัโนมติั เช่น  ฟาร์ม
อจัฉริยะ (Smart Farm)  ท่ีมีการควบคุมการท างานแบบอตัโนมติัเช่ือมโยง
ขอ้มูลจากอุปกรณ์ตรวจวดัต่าง ๆ  เพ่ือการสั่งการ การตดัสินใจ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือความแม่นย  าและประสิทธิภาพในกระบวนการท า
การเกษตร เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต และสามารถควบคุมไดจ้ากระยะไกล 
ประโยชน์ของการใช้ระบบควบคุมระยะไกลแทนมนุษย ์คือ ลดความ
เส่ียงในการท างานของพ้ืนท่ีท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละแรงงานของ
มนุษย ์อีกทั้งอนัตรายจากแสงแดดจดัและอุบติัเหตุจากการท างานใกล้
เคร่ืองจักรในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย เหตุผลหลักท่ีใช้การควบคุม
ระยะไกล คืออ านวยความสะดวกและคล่องตวัในการท างาน  

โครงการวิจยัน้ีได้ศึกษาและน าระบบการควบคุมระยะไกล 

โดยใช้หลกัการควบคุมด้วยสัญญาณคล่ืนวิทยุ เพ่ือน ามาใช้ควบคุมการ

ท างานของรถด านา โดยมีการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการ

ท างานของรถด านาท่ีมีอยูเ่ดิม พร้อมติดตั้งตวัรับส่งสญัญาณคล่ืนวิทยเุพ่ือ
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ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ ผ่านวงจรไฟฟ้าท่ีออกแบบมาใช้ในการ

ควบคุมการท างานของรถด านา 

2.ทฤษฎงีานวจิยั 
           การแบ่งประเภทของรถด านา[2]มีการแบ่งออกไดห้ลายประเภท
หลาย วิธีการแต่โดยทัว่ไปแบ่งตามลกัษณะการใชง้านไดคื้อ 
         1) รถด านาใชแ้รงคน (Manual rice transplanter) รถด านาใชแ้รงคน 
อาศยัแรงงานจากคนโดยตรงท าให้กลไกเกิดการปักด าดว้ยการเป็น
เดินหนา้ และ เดินถอยหลงั 
         2) รถด านาใชเ้คร่ืองยนตช์นิดใชก้บักลา้ลา้งราก ท าหนา้ท่ีปักด าแทน
คน โดยติดตั้งอุปกรณ์ปักด าติดตั้งเขา้กบัรถไถเดินตามหรือเคร่ืองพรวน
ดินแบบเดินตามใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซินเป็นตน้ก าลงั 
         3) รถด านาให้เคร่ืองยนตช์นิดใชก้บักลา้แห่ง หรือกลา้หลุมรถด านา
ชนิดน้ียงัใชอ้ยูท่างตอยเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น กลา้แท่ง หรือกลา้หลุมท่ี
จะใชต้อ้งเป็นกลา้แก่ (Mature seedling) กลา้ท่ีมีอายมุากรากจะขอกนัเป็น
กอ้นรูปแท่งส่ีเหล่ียมตามรูปทรงของหลุมใน กระบะเพาะท าให้ส่วนของ
รากมีน ้าหนกัมาก จึงเหมาะกบัพ้ืนท่ีนาท่ีเป็นดินทรายท่ีกลา้ทัว่ไปหรือ
กลา้แผน่ไม่สามารถตั้งตน้ให้ตรงได ้
         4) รถด านาใชเ้คร่ืองยนตช์นิดใชก้บกัลา้แผน่ รถด านา ประเภทน้ีมี
ขนาดค่อนขา้งเล็กใชเ้คร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 4 จงัหวะ 1-25 แรงมา้ 
         5) รถด านาหรือเคร่ืองด านาท่ีใชเ้คร่ืองยนตแ์บบนัง่ขบั (Riding type 
rice - transplanter)มีขนาดใหญ่แต่มีความคล่องตวัในการท างานประสิทธิ 
ภาพในการท างานสูง สามารถปักค า ไดค้ร้ังละ 4-8 แถว ปักดา  ตั้งแต่ 5 
ไต่อวนั มีทั้งแบบ 3 ลอ้และ 4 ลอ้  
          6) รถด านาใชเ้คร่ืองยนตช์นิดนัง่ขบัท่ีใชก้บัตน้กลา้เป็นแผน่ นิยม
ใชโ้ดยทัว่ไป ปักด าไดค้ร้ังละ 4-5 แถว 
            รีโมทคล่ืนความถ่ีวิทย ุ 433.92 MHz รีโมทความถ่ีวิทย ุ RF เป็น
รีโมทท่ีใชค้วามถ่ีวิทยท่ีุมีความสามารถส่งคล่ืนไดไ้กลแบบทะลุทะลวง
ไดทุ้กพ้ืนท่ี และสามารถส่งสญัญาณไดไ้กลกวา่รีโมททัว่ไป มีระยะรัศมี
โดยรอบ 100 เมตรและสญัญาณท่ีส่งออกไปข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ และโมดูล 
TwS-BS-3 (433.92 เมกะเฮิรตซ์) อุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย 
           IC HT12E คือ IC ท่ีมีหนา้ท่ีเขา้สู่รหสัจากวงจรภาคส่งเพ่ือท่ีจะ
ส่งไปถึงภาครับต่อไปสามารถกล่าว ไดง่้ายๆคือเป็นตวัสัง่ให้ปิด-เปิดโย
จากวงจรภาครับไปถึงภาคส่ง 
            IC HT12D คือ IC ท่ีมีหนา้ท่ีถอดรหสัจากโมดูลภาครับและจะส่ง
ค่าเอาทพ์ทุออกไปเพ่ือท่ีจะน าไปใช ้ ควบคุมการปิด-เปิดของอุปกรณ์ตวั
อ่ืนต่อไป 
            TWS-BS-3 (433.92 เมกะเฮิรตซ์) อุปกรณ์ชนิดน้ีเป็น เป็นโมดูลใน
ภาคส่งหลกัท่ีส าคญัหนา้ท่ีส่งสญัญาณวิทยโุดยมีรัศมี 100 เมตร   
          ความเขม้ของสญัญานสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

                                                                             (1)         
   เม่ือ  PT   คือ ความแรงของสญัญาณจากเคร่ืองส่ง (dBm)  
            Pd   คือ ความเขม้ของสญัญาณท่ีเคร่ืองรับห่างจากเคร่ือง  
                        ส่งเป็นระยะทาง (dBm) 
          d    คือ ระยะทางระหว่างเคร่ืองส่งและเคร่ืองรับ(km) 
            การวิเคราะห์ผลดา้นสถิติของการทดสอบการควบคุมการท างาน
ของรถด านาแบบก่ึงอตัโนมติัคือ 

                                                            (2) 
เม่ือ X คือ จ  านวนขอ้มูลขอ้มูล (ความถ่ี) การท างานท่ีตอ้งการ 
                น ามาหาค่าร้อยละ 
       N คือ จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 
            และความเช่ือมัน่ของการทดลองการควบคุมการท างานของรถ
ด านาแบบก่ึงอตัโนมติัคือ 

                                                             (3) 
   เม่ือ    คือ สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
           K  คือ จ  านวนคร้ังการทดสอบ 
           Si2 คือ ความแปรปรวนแต่ละคร้ังการทดสอบ 
           St2 คือ ความแปรปวนรวมการทดสอบ 
 

3.วธีิด าเนินการวจิยั 
การออกแบบการท างานของรถด านาแบบเดินตาม ด าเนินการ

สร้างระบบควบคุมรถด านาดว้ยวิทยบุงัคบั ออกแบบวงจรท่ีน ามาควบคุม
คนัเร่ง คลัตช์ตดัต่อก าลัง และระบบบงัคบัเล้ียว โดยประยุกต์ใช้วิทยุ
บงัคบัเป็นตวัควบคุม และใช้เซอร์โวช่วยในการควบคุมการท างานของ
รีเลย์โดยการหมุนไปกดสวิตช์ เ พ่ือไปสั่งการให้รีเลย์ท  างานปล่อย
กระแสไฟไปมอเตอร์ท่ีควบคุมการท างานของตวัรถด านา จากนั้นติดตั้ง
วงจรและอุปกรณ์ต่างๆใวใ้นตวัรถด านาให้เรียบร้อย ดงัรูปท่ี 1และรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 1 รายละเอียดอุปกรณ์รถด านาแบบเดินตาม 

 

รูปท่ี 2 รีโมทคอนโทรลควบคุมรถด านาแบบเดินตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 วงเล้ียวรถด านา (a) ควบคุมผา่นรีโมท (b) ควบคุมผา่นคน 

 

 
รูปท่ี 4 วงจรควบคุมรถด านาควบคุมก่ึงอตัโนมติั 
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วงจร relay ควบคุมการท างาน โดยน าวงจรไปควบคุมการ

ท างานส าหรับขบัเคล่ือนการเดินหน้า-ถอยหลังของตวัรถ ควบคุมการ

บงัคบัเล้ียว และควบคุมการปักด าตน้กลา้  ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

4. ผลการวจิยั 
1. ผลการทดสอบระบบบงัคบัเล้ียวทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ของตวัรถด านาท่ีบงัคบัควบคุมผา่นรีโมทคอนโทรล รัศมีวงเล้ียวเฉล่ียอยู่
ท่ี 0.9 เมตร และวงเล้ียวมีค่ารัศมีท่ีคงท่ีเท่ียงตรง เน่ืองจากการบังคับ
ควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทร ได้มีการก าหนดค่ารัศมีของการเล้ียวไวแ้ล้ว
จึงท าให้มีความคงท่ีและแม่นย  ามากกว่ารถด านาท่ีบงัคบัควบคุมดว้ยคน 
ซ่ึงรัศมีวงเล้ียวเฉล่ียของคนอยูท่ี่ 0.94 เมตร และไม่คงท่ี วงเล้ียวมีค่ารัศมี
ไม่เท่ียงตรงเน่ืองจากคนเป็นตวัหน่วงในการเล้ียวเพราะดว้ยอุปสรรคดา้น
สภาพพ้ืนท่ีท่ีต้องเดินและสภาพความเหน่ือยล้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนไปตาม
ระยะทาง และระยะเวลาการท างาน จึงมีรัศมีวงเล้ียวท่ีไม่แม่นย  าเท่าท่ีควร  

2. ผลทดสอบความเร็วรถด านาเม่ือควบคุมการท างานดว้ยคน
เปรียบเทียบกบัระบบควบคุมผา่นคล่ืนวิทย ุ
ตารางที่ 1 การทดสอบความเร็วเม่ือควบคุมดว้ยคนเปรียบเทียบกบัระบบ
ควบคุมผา่นคล่ืนวิทย ุ

 

ผลการทดสอบความเร็วของรถด านาแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ การ
ทดสอบความเร็วรถด านาบงัคบัดว้ยคน และการทดสอบความเร็วรถด านา
บงัคบัรีโมทคอนโทรล ผลการทดสอบความเร็วรถด านาควบคุมด้วยคน
โดยตรงได้ความเร็ว 30.48 เมตร/นาที และผลการทดสอบความ เร็วรถ
ด านาควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้ความเร็ว 42.72 เมตร/นาที เม่ือ
เปรียบเทียบแล้ว ความเร็วรถด านาท่ีควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลมี
ความเร็วมากกวา่การควบคุมรถด านาดว้ยคนโดยตรง เน่ืองจากการบงัคบั
รถด านาดว้ยคนนั้น มีขอ้จ ากดัและลิมิตความเร็วของคน เช่น ความหน่วง
จากการเดินในโคลน ความเหน่ือยล้าของคนควบคุม การเดินต้องระวงั
ไม่ให้เหยยีบย  า่ตน้กลา้ท่ีปักด า เป็นตน้ 

3. ผลทดสอบระยะการส่งสัญญาณของระบบควบคุมผ่าน
คล่ืนวิทยุ การทดลอบประสิทธิภาพความเท่ียงตรงของการรับ -สั่ง
สัญญาณนั้น เป็นการทดสอบการตอบสนองของรถด านาควบคุมผ่าน
รีโมทคอนโทรลคล่ืนวิทย ุผลการทดลองประสิทธิภาพของวงจรรับ-ส่ง 
และการท างานของอุปกรณ์ร่วมกนัไดมี้ประสิทธิภาพท่ีดี 100 เปอร์เซ็นต ์
ในระยะทางตั้งแต่ 0-130 เมตร ถา้ระยะการรับ-ส่งสญัญาณเกินกวา่ 130  
เมตร ยงัท างานได้เช่นกนั แต่ประสิทธิภาพจะด้อยลงเน่ืองจากปัญหาท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัทั้งวงจรรับ-ส่งสัญญาณ และคล่ืนความถ่ีไม่ถึงกนั รวมไป
ถึงการถูกรบกวนสัญญาณจากภายนอก การควบคุมจึงมีประสิทธิภาพจะ
ลดลง เม่ือระยะการรับ-ส่งสัญญาณเกินกว่า 150 เมตรข้ึนไป ไม่สามารถ
ส่ือสารกบัรถด านาได ้
 
ตารางที่ 2 การทดสอบระยะการส่งของระบบควบคุมคล่ืนวิทย ุ

 
 
 

ความเร็วสูงสุดควบคุมโดยคน 

การ
ทดลอง

ท่ี 

ระยะทางท่ีได้
(เมตร) 

เวลา(นาที) 
อตัราเร็ว 

(เมตร/นาที) 

1  30.15 1.0  30.15 

2  29.8 1.0  29.8 

3  31.50 1.0  31.50 

เฉล่ีย  30.48  1.0  30.48 

ความเร็วสูงสุดควบคุมผา่นรีโมทคอนโทรล 

1 40.70 1.0 40.70 

2 42.30 1.0 42.30 

3 45.15 1.0 45.15 

เฉล่ีย 42.72  1.0 42.72  
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ตารางที่ 2 การทดสอบระยะการส่งของระบบควบคุมคล่ืนวิทย(ุต่อ) 
 

 
 

             4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอร์ร่ีความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เวลาการใช้งานของแบตเตอร่ี เ ม่ือเ ร่ิมการทดลองสามารถวัดค่ า
ก าลงัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีได ้12.2 โวลต ์และเม่ือใช้งานไปค่าก าลงัไฟฟ้า
ก็ลดลงแต่อุปกรณ์ระบบควบคุมรถด านายงัสามารถท างานต่อได ้จนกระ
ทั้งระบบควบคุมรถด านาวดัค่าก าลงัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีต  ่าลงถึง 10.75 
โวลต ์อุปกรณ์ระบบควบคุมเร่ิมท างานติดขดั ตอบสนองช้าลง และ เม่ือ
ระบบควบคุมรถด านาวดัค่าก าลังไฟฟ้าต ่าลงถึง 10.39 โวลต์ อุปกรณ์
ระบบควบคุมก็ไม่สามารถควบคุมและท างานได ้

5. ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน
ในการจดัสร้างระบบควบคุมก่ึงอตัโนมติั หรือการควบคุมโดยผ่านชุด
รีโมทคอนโทรล จะคิดเป็นจุดคุม้ทุนต่อไร่ และจุดคุม้ทุนต่อวนั ซ่ึงในการ
จดัสร้างระบบควบคุมก่ึงอตัโนมติั มีค่าใช้จ่าย หรือค่าตน้ทุน (Pay-back 
Period) อยูท่ี่ 5,500 บาท สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายได ้150 บาท ต่อไร่ ซ่ึง
ไดจ้ากผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการควบคุมรถด านาดว้ยมนุษย ์3,915 
บาท และค่าใชจ่้ายในการควบคุมผา่นรีโมทคอนโทรล 3,765 บาท[5] รถ
ด านาควบคุมก่ึงอตัโนมติัสามารถใชง้านได ้4 ไร่/วนั จะสามารถประหยดั
ตน้ทุนได้วนัละ 600 บาท ฤดูการท านาปี ช่วงปักด าตน้กล้าจะเร่ิมเดือน
พฤษภาคม ระยะเวลาการใช้งานรถด านาแต่ละพ้ืนท่ีไม่เท่ากัน ซ่ึง

ระยะเวลาท่ีใช้ค  านวณมี 60 วนั , 90 วนั , 120 วนั และ 150 วนั  ดงันั้นจะ
ใช้ระยะเวลาคืนทุน 0.15 ปี , 0.1 ปี , 0.07 ปี และ 0.06 ปี ตามล าดบั ดัง
แสดงในรูปท่ี 5 
 

ตารางที่ 3 ผลทดสอบการใชพ้ลงังานแบตเตอร่ี 
ก าลงัไฟฟ้า 

(v) 
เล้ียวซา้ย เล้ียวขวา 

ตดัต่อ
ก าลงั 

ดบั
เคร่ืองยนต ์

12.04 
ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

11.93 
ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

11.70 
ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

11.49 
ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

11.34 
ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

11.09 
ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

10.92 
ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

ท างาน
ปกติ 

10.75 กระตุก กระตุก กระตุก 
ท างาน
ปกติ 

10.39 ไม่ท  างาน ไม่ท  างาน ไม่ท  างาน ไม่ท  างาน 

 

 
   รูปท่ี 5 ระยะเวลาคืนทุนรถด านาชนิดควบคุมการท างานก่ึงอตัโนมติั 

5. สรุปผลการทดลอง 
        จากผลการวิจยัสรุปไดคื้อ ระบบควบคุมก่ึงอตัโนมติัประกอบด้วย 
ชุดรีโมทคอนโทรล ชนิดส่งสัญญาณด้วยคล่ืนวิทยุ สามารถใช้ควบคุม
การท างานของรถด านาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะส่งสญัญาณไม่
เกิน 130 เมตร ท่ีแรงเคล่ือนไฟฟ้าของแบตเตอร่ีไม่ต  ่ากว่า 11 โวลต ์ รัศมี
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วงเล้ียวและความเร็วของรถด านามีค่าใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม รัศมีวงเล้ียว
เฉล่ีย 0.95 เมตร และความเร็วเฉล่ีย 31 เมตร/นาที และระบบมีระยะเวลา
คืนทุนจากการท างาน 150 วนัต่อปี เท่ากบั 0.06 ปี 
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บทคดัย่อ 
 เน่ืองด้วยปัจจุบนัมีเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมการอนุรักษ์
พลังงานการใช้พลังงานของระบบเค ร่ืองท าความเย็นผู ้วิจัย จึงมี
ว ัตถุประสงค์ศึกษาการใช้พลังงานของเค ร่ืองท าความเย็นให้ มี
ประสิทธิภาพการท างานสูงสุดและมีสมรรถนะการท าความเยน็ท่ีสูงสุด
ซ่ึงผูวิ้จยัจะใช้พลงังานความร้อนเพ่ิมอุณหภูมิให้กบัสารท าความเยน็โดย
การแลกเปล่ียนความร้อนผ่านอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนและลดการ
ท างานของคอมเพรสเซอร์โดยท่ีเคร่ืองท าความเยน็มีขนาด 9.4 กิโลวตัต์ 
การศึกษาขอ้มูลก าหนดการท างานของคอมเพรสเซอร์ท่ีความถ่ี 50Hz, 
45Hz, และ 40Hz ใช้ระยะเวลาการทดลอง 12 ชั่วโมง โดยปกติสารท า
ความเยน็จะมีอุณหภูมิการท างานอยูท่ี่ 62 องศาเซลเซียส ขณะลดรอบการ
ท างานของคอมเพรสเซอร์ผูวิ้จยัจะเพ่ิมอุณหภูมิให้กบัสารท าความเยน็ท่ี
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน เม่ือคอมเพรสเซอร์ท างานท่ี 45Hz จะเพ่ิม
อุณภูมิของสารท าความเยน็ท่ี 75 องศาเซลเซียส และท่ีรอบการท างาน 
40Hz จะเพ่ิมอุณหภูมิของสารท าความเยน็ท่ี 95 องศาเซลเซียส ผลจากการ
ทดลองพบว่าเม่ือเปรียบเทียบการใช้พลังงานของระบบท าความเย็นท่ี
คอมเพรสเซอร์ใช้ความถ่ีท่ี 40/50Hz และ 45/50Hz พบว่าผลประหยดั
พลังงานท่ี 40/50Hz สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 34.36% และ ท่ี 
45/50Hz สามารถลดการใช้พลงังานไดถึ้ง 15.30% และเม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท าความเยน็เม่ือการท างานของคอมเพรสเซอร์ท างานท่ี
ความถ่ีต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการท าความเยน็ (C.O.P.) แตกต่าง
กนัโดยพบว่า C.O.P. ระบบท าความเยน็ท่ีคอมเพรสเซอร์ท างาน 50Hz มี
ประสิทธิภาพการท าความเย็นสูงสุดและต ่าสุดท่ี 2.31/1.88 , 45Hz มี
ประสิทธิภาพการท าความเยน็สูงสุดและต ่าสุดท่ี 2.22/1.83 และ 40Hz  
ประสิทธิภาพการท าความเย็นสูงสุดและต ่ า สุดท่ี  2.19/1.99 เ ม่ือ
เปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพการท าความเย็นมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่างกนัคิดเป็นร้อยละ 3.89%, (50/45Hz) และ 5.19%, (50/40Hz)  
ค าส าคญั: ระบบประจุความเยน็, ความร้อนทิ้งกลบัมาใช้ , ปรับความถ่ี
คอมเพรสเซอร์ระบบท าความเยน็, การอนุรักษพ์ลงังาน 
 

Abstract 
Due to the current technology involved in energy 

conservation, the use of the refrigeration system, the researcher has an 
objective to study the energy consumption of the chiller for maximum 
efficiency and maximum cooling performance. The researchers used heat 
energy to heat the refrigerant by exchanging heat through a heat 
exchanger and reducing the operation of the 9.4 kW refrigeration 
compressor Three study of data determines the operation of compressors 
at frequencies of 50Hz, 45Hz, and 40Hz. The experimental period is 12 
hours. Normally, the refrigerant has an operating temperature of 62 °C. 
While reducing the compressor cycle, the researcher will increase the 
temperature to the refrigerant at the heat exchange device When the 
compressor is running at 45Hz, the refrigerant temperature is increased 
to 75 °C. and at 40Hz working cycle, the refrigerant temperature was 
increased to 95 °C. The results of the experiment showed that when 
comparing the energy consumption of the refrigeration system with the 
compressor frequency at 40/50Hz and 45/50Hz, it was found that the 
energy saving effect was at 40/50Hz, energy consumption can be reduced 
by 34.36%, and at 45/50Hz, energy consumption can be reduced by 
15.30%. Cooling (C.O.P.) is different was found that C.O.P. refrigeration 
systems with 50Hz compressors have the highest and lowest cooling 
efficiency of 2.31/1.88, 45Hz with the highest and lowest cooling 
efficiency of 2.22/1.83 and 40Hz. The highest and lowest cooling 
efficiency at 2.19/1.99 when comparing the cooling efficiency data, the 
efficiency difference was 3.89%, (50/45Hz) and 5.19%, (50/40Hz) 
Keywords: Ice – storage, Recovery west heat, Compressor variable 
speed, Energy conservation 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัพลังงานไฟฟ้ามีความต้องการใช้พลังงานน ามา
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอยา่งมาก มีอตัราการ
ขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนสูง กล่าวคือพลงังานจะถูกน ามาใชเ้พ่ิมมากข้ึนควบคู่กบั
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคม [1] ขณะเดียวกนัการประหยดัการใช้
พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศสามารถน าพลังงานความร้อน
กลบัมาช่วยประหยดัการใช้พลงังานของระบบท าความเยน็ไดด้ว้ยวิธีการ
เพ่ิมความร้อนให้สารท าความเยน็ท่ีอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนท าให้
สารท าความเยน็ให้มีอุณหภูมิสูงข้ึนท่ีเหมาะสมก่อนท่ีสารท าความเยน็จะ
เขา้ไประบายความร้อนท่ี คอนเดนเซอร์ (Condenser) [2] การใชพ้ลงังาน
มาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของระบบท าความเย็นเป็นส่ิงจ าเป็นส่วน
หน่ึงสามารถท าไดต้ามหลกัการวิศวกรรม ทั้งน้ีการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การใช้พลงังานกบัเคร่ืองท าความเยน็ มีไดห้ลายวิธีการ ยกตวัอย่างเช่น 
การน าความร้อนจากแสงอาทิตยแ์บ่งเป็น 3 แบบประกอบดว้ย 1. PVTgl

 : 
simple glass flat-plate PhotoVoltaic/Thermal collector 2. PVTIwe : low-e 
glass flat-plate PhotoVoltaic/Thermal collector 3. PVugl:unglazed flat-
plate PhotoVoltaic/Thermal collector เขา้มามีส่วนร่วมในการท างานของ
เคร่ืองท าความเยน็ (Chiller) [3] ต่อมาไดศึ้กษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองท าความเยน็ (Chiller) ร่วมกับระบบกักเก็บความเย็น 
(Ice Storage) โดยการใช้การกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ แบบ 
Fresnel collector field (FCF) ขนาด 132 m2 สามารถท าความร้อนให้กับ
น ้ าท่ีผ่าน FCF ได้มากกว่า 200 ๐C และควบคุมระบบคอนโทรลตาม
สภาวะการท างานของเคร่ืองท าความเยน็ให้มีความเหมาะสมของอุณหภูมิ
การท างานระบบท าความเยน็มากท่ีสุด พบว่า ค่า EER การท าความเยน็มี
สมรรถนะสูงข้ึนเม่ือน าความร้อนจากแสงอาทิตยเ์ขา้มาร่วมการท างานกบั
เคร่ืองท าความเยน็ (Chiller) [4] อีกทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความ
เยน็สามารถท าไดโ้ดยควมคุมการท างานของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับ
ค่าความถ่ี Frequency (Hz) ในการท างานเคร่ืองท าความเยน็ท่ีแตกต่างกนั
ออกไป แต่ยงัคงตอ้งใชค้วามร้อนร่วมกบัสารท าความเยน็อยูด่ว้ย (ใชแ้ก๊ส
ร้อนแลกเปล่ียนอุณหภูมิท่ีคอนเดนเซอร์) โดยมีการท าความเยน็แบ่งเป็น
สองช่วงคือ การท าความเย็นโดยใช้คอมเพรสเซอร์หลัก  (Main 
Compressor) และใช้คอมเพรสเซอร์ตัวเสริม (Auxiliary Compressor) 
และท าการทดลองการท างาน โดยให้คอมเพรสเซอร์ท างานในความถ่ีทาง
ไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงพบว่า การปรับความถ่ี Frequency (Hz) 
คอมเพรสเซอร์สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความเยน็ C.O.P. ได้
เช่นกนั [5] ทั้งน้ี การน าความเยน็จากสารท าความเยน็เขา้มาแลกเปล่ียนให้
เป็นน ้ าแข็งนั้น ตวักลางของสารท่ีไหล ในท่อทองแดง ประกอบดว้ย น ้ า
ผสมกบัไกคลอ อยูท่ี่ 40% เน่ืองจากน ้าเยน็ท่ีใชแ้ลกเปล่ียนความเยน็ให้อยู่
ในรูปแบบน ้ าแข็ง ในน ้ าจะต้องผสมไกคลอด้วย เพ่ือเพ่ิมจุดเยือกแข็ง 
(Freezing point) เน่ืองจากอุณหภูมิในการแลกเปล่ียนนั้นมีค่าต  ่ามาก ทั้งน้ี

ประสิทธิภาพการท าความเย็น C.O.P. ของเคร่ืองท าความเย็น (Chiller) 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดม้ากวิธีการ ประกอบดว้ย กรณีควบคุมอตัรา
การไหลน ้ าไกลคลอ Ethylene glycol (EG) 60 – 70 ลิตรต่อนาที กรณีท่ี 1 
ควบคุมอุณหภูมิอีวาพอเรเตอร์ของสารท าความเยน็ R404A ท่ีอุณหภูมิ -5 
และ -7 องศาเซลเซียส กรณีท่ี 2 ควบคุมอุณหภูมิ EG ท่ี -5 และ -7 องศา
เซลเซียส กรณีท่ี 3 ควบคุมแรงดนัคอมเพรสเซอร์ดา้นดูด (Suction) โดย
การควบคุมแรงดนัสารท าความเยน็ ท่ี 2 และ 2.5 บาร์ กรณีท่ี 4 ควบคุม
การท างานคอมเพรสเซอร์ (on/off) โดยใชอุ้ณหภูมิของ  EG ท่ี -5 และ -7 
องศาเซลเซียส ทั้งน้ีผลสรุปไดว้า่กรณีท่ี 2 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท าความเยน็ C.O.P. ไดม้ากกวา่กรณีอ่ืนๆ [6] ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงไดเ้ห็นแนวทาง
วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความเย็นหลากหลายกระบวนการและ
หลากหลายวิธีการทดลอง จึงไดน้ ามาประยกุตแ์ละปรับปรุงใชใ้นงานวิจยั
ในคร้ังน้ี 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 การด าเนินการทดลองในคร้ังน้ี ระบบท าความเย็นขนาด 
9.4kW ทดลองการท าความเยน็ในรูปแบบกกัเก็บน ้ าแข็งภายในระยะเวลา 
8 ชัว่โมง ใชส้ารท าความเยน็เป็นชนิด 404a และ ใช้น ้าผสมไกลคอลเป็น
สารตวักลางแลกเปล่ียนความเยน็ท่ีอีวาพอเรเตอร์ ในอตัราส่วนอยูท่ี่ 7:3 
และมีอตัราการไหล 70 ลิตรต่อนาที กลบัเขา้ไปเก็บในถงัประจุความเยน็ 
(Ice - storge) โดยวิธีการท าความเยน็ในรูปแบบน ้ าแข็งในการศึกษาใน
คร้ังน้ีมุ่งเน้นการใช้พลงังานในการท าความเยน็กกัเก็บในรูปแบบน ้ าแข็ง
เป็นหลัก ซ่ึงมีขั้นตอนการทดลองดงัน้ี โดยปกติระบบท าความเย็นใน
รูปแบบกกัเก็บในรูปแบบน ้ าแข็งคอมเพรสเซอร์จะท างานท่ี 50Hz ทั้งน้ี
เพ่ือเปรียบเทียบการใช้พลงังานการทดลองในคร้ังน้ีจะปรับความถ่ีไฟฟ้า
ท่ีคอมเพรสเซอร์ใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ความถ่ีทางไฟฟ้าท่ี 50Hz, 
45Hz และ 40Hz เพ่ือเปรียบเทียบการใช้พลงังานของระบบท าความเยน็ 
ทั้งน้ีสมการท่ีใช้ประกอบการค านวณการประหยดัพลงังานไดด้งัน้ี การ
ลดการท างานของคอมเพรสเซอร์  โดยการลดความถ่ีทางไฟฟ้า 
(Frequency, Hz) โดยอา้งอิงจาก 
สมการ Affinity Low’s 

P1 = P2(N1/N2)
3                                           (1) 

N = 120f/p                                                (2) 
โดยท่ี P หมายถึง ก าลงัไฟฟ้า (วตัต,์ Watt)   

N หมายถึง จ  านวนรอบการหมุน (รอบต่อนาที, Rpm) 
f  หมายถึง ค่าความถ่ีทางไฟฟ้า (Frequency, Hz) 
p หมายถึง จ  านวนขั้วแม่เหล็กคอมเพรสเซอร์ (โพล, Pole) 

ทั้งน้ี เม่ือท าการลดรอบการท างานของคอมเพรสเซอร์ลงอุณหภูมิของสาร
ท าความเยน็จะลงลดตามล าดบั เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิ
กบัแรงดนั PV=nRT เม่ือแรงดนัลดลงอุณหภูมิจะลดลงดว้ยตามล าดบั จึง
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ตอ้งท ากระบวนการหน่ึงท่ีท าให้อุณหภูมิของสารท าความเยน็ให้อยูค่งท่ี 
ในขณะลดรอบการท างานของคอมเพรสเซอร์ โดยการน าความร้อน
กลบัมาเพ่ิมอุณหภูมิสารท าความเยน็ข้ึน เพ่ือให้แรงดนัของสารท าความ
เยน็คงท่ีเม่ือลดรอบการท างานของคอมเพรสเซอร์ ดงันั้น เม่ือลดรอบการ
ท างานคอมเพรสเซอร์หรือลดความถ่ีไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ ผูวิ้จยัได้
ก  าหนดการเพ่ิมอุณหภูมิของสารท าความเยน็ไวด้งัน้ี เม่ือคอมเพรสเซอร์
ท างานท่ีความถ่ีทางไฟฟ้า Operated Variable Frequency Compressor 
Drive (OVFCD), OVFCD:45Hz, Set Temperature in Boiler = 75๐C, 
OVFCD:40Hz, Set Temperature in Boiler = 95๐C 
 

ผลการวจิยั 
4.1 ผลการทดลองการเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานประจุความ

เยน็ท่ีระบบมีการท างาน 50Hz, 45Hz และ 40Hz  
ทางทฤษฎีและจากการทดลองแสดงดงัรูปท่ี 1  

 
รูปที่ 1  แสดงพลงังานการไฟฟ้า 50Hz, 45Hz และ 40Hz ของการประจุ

ความเยน็ในรูปแบบน ้าแขง็ 
จากรูปที่ 1 พบว่าเม่ือลดรอบคอมเพรสเซอร์ลดลงตามล าดบั 

45/50Hz และ 40/50Hz พบว่าการใช้พลังงานลดลงเป็นไปตามทฤษฎี 
Affinity Low’s ทั้งน้ีค่าพลงังานไฟฟ้าทางทฤษฎีก าหนดให้แรงดนัไฟฟ้า
อยู่ท่ี 220 โวลต์ เม่ือวดัแรงดันไฟฟ้าจริงแรงดนัไฟฟ้าจะอยู่ท่ี 225-240 
โวลต์ จึงท าให้การค านวณค่าพลงังานไฟฟ้าทางทฤษฎีกบัทางปฏิบติัมี
ความแตกต่างกัน แต่ไปในทิศทางเดียวกัน และพบว่าเม่ือลดรอบการ
ท างานของคอมเพรสเซอร์เปรียบเทียบการประหยดัพลงังาน 45/50Hz 
และ 40/50Hz พบวา่ใชพ้ลงังานลดลงแสดงดงัรูปท่ี 2  

 
 

 
รูปที่ 2 แสดงพลงังานไฟฟ้าลดลงเม่ือปรับรอบคอมเพรสเซอร์ 

 
รูปที่ 3 แสดงคอมเพรสเซอร์ต่างกนัค่าความถ่ี (Frequency ,Hz)  

 
จากรูปที่  2 แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบท าความเย็น

ลดลงหลงัปรับรอบการท างานของคอมเพรสเซอร์เม่ือเปรียบเทียบการใช้
พลงังานไฟฟ้าของระบบท าความเยน็ท่ีคอมเพรสเซอร์ใช้ความถ่ีไฟฟ้าท่ี 
40/50Hz และ 45/50Hz พบว่าผลประหยดัพลังงานไฟฟ้าท่ี  40/50Hz 
สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 34.36% และ ท่ี 45/50Hz สามารถ
ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ถึง 15.30% และเม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ
การท าความเยน็ C.O.P. ในขอบเขตระยะเวลาการทดลอง 12 ชั่วโมง ซ่ึง
สมรรถนะการท าความเยน็สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 

COPChiller = QEvap,Chiller/WCom                                                        (3) 
โดยท่ี  QEvapChiller = h4-h1(kJ/kg)                                       (4) 

WCom          = h2-h1(kJ/kg)                                      (5)  
 
ทั้งน้ีไดเ้ก็บผลการทดลองประสิทธิภาพการท าความเยน็ (Chiller) ท่ีรอบ
การท างานของคอมเพรสเซอร์ต่างกนัซ่ึงใช้ค่าความถ่ี (Frequency ,Hz) ท่ี
50Hz, 45Hz, 40Hz ตามล าดบัแสดงดงัรูปท่ี 3  
 

จากรูปที่ 3 พบว่าเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าความ
เยน็เม่ือการท างานของคอมเพรสเซอร์ท างานท่ีความถ่ีทางไฟฟ้าต่างกนั
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท าความเยน็ (C.O.P.) แตกต่างกนัโดยพบว่า 
C.O.P. ระบบท าความเยน็ท่ีคอมเพรสเซอร์ท างาน 50Hz มีประสิทธิภาพ
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การท าความเยน็สูงสุดและต ่าสุดท่ี 2.31/1.88, 45Hz มีประสิทธิภาพการ
ท าความเยน็สูงสุดและต ่าสุดท่ี 2.22/1.83 และ 40Hz  ประสิทธิภาพการท า
ความ เ ย็น สู ง สุดและต ่ า สุ ด ท่ี  2.19/1.99 เ ม่ื อ เป รียบ เ ที ยบข้อมู ล
ประสิทธิภาพการท าความเยน็มีประสิทธิภาพสูงสุดต่างกนัคิดเป็นร้อยละ 
50/45Hz, (3.89%) และ 50/40Hz, (5.19%) ทั้งน้ีเน่ืองจาก C.O.P. มีความ
แตกต่างกนัเน่ืองจากอตัราการไหลสารท าความเยน็ลดลงเม่ือปรับลดรอบ
การท างานคอมเพรสเซอร์ (VFD) ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบมวลน ้ าแข็งของ
การทดลองน้ีพบวา่เม่ือคอมเพรสเซอร์ลดรอบการท างาน (VFD) ท่ี 50Hz, 
45Hz และ 40Hz ส่งผลให้ระยะเวลาการประจุน ้าแข็งแตกต่างกนัออกไป
ดว้ย แสดงดงัรูปท่ี 4  

 
รูปที่ 4 แสดงการประจุน าแขง็คอมเพรสเซอร์ท่ีใชค้วามถ่ี 
 

 
รูปที่ 5 แสดงระยะเวลาการประจุความเยน็ในรูปแบบน ้าแขง็ 
         50Hz, 45Hz และ 40Hz 
 

จากรูปที่ 4 การประจุน ้าแขง็ของระบบท าความเยน็ประจุความ
เยน็ให้อยู่ในรูปแบบน ้ าแข็งภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมงเม่ือการท างาน
คอมเพรสเซอร์ต่างกนัและพบว่าการท างานระบบประจุความเยน็ท่ี 50Hz  
สามารถท ามวลน ้ าแข็งสูงสุด 265.4kg ท่ี 45Hz สามารถท ามวลน ้ าแข็ง
สูงสุด 209.8kg และท่ี 40Hz สามารถท ามวลน ้ าแข็งสูงสุด 176.3 kg ทั้งน้ี
อัตราประจุความเย็นในรูปแบบน ้ าแข็งแตกต่างกันเ น่ืองจากการ
แลกเปล่ียนความร้อนของสารท าความเยน็กบัน ้ าท่ีเปล่ียนไปโดยการลด
รอบการท างานคอมเพรสเซอร์ท าให้การแลกเปล่ี ยนความร้อนท่ี 
Evaporator ต ่า การประจุน ้าแขง็เม่ือลดรอบการท างานของคอมเพรสเซอร์

จะตอ้งใช้ระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิการท างาน
ระบบประจุความเยน็สามารถแสดงดงัรูปท่ี 5  

 
จากรูปที่ 5 การท างานของคอมเพรสเซอร์ท่ี 50Hz, 45Hz และ 

40Hz อุณหภูมิอตัราการประจุความเยน็ พบว่าช่วงเวลาประจุความเยน็ท่ี 
100 นาที การท างานคอมเพรสเซอร์ 50/50Hz ประจุความเยน็ไดอุ้ณหภูมิ 
16.4 ๐C ท่ีการท างานคอมเพรสเซอร์ 45/50Hz ประจุความเยน็ไดอุ้ณหภูมิ 
19.5 ๐C  และการท างานคอมเพรสเซอร์  40/50Hz ประจุความเย็นได้
อุณหภูมิ 22.8 ๐C และเม่ือประจุความเย็นถึง 720 นาที การท างาน
คอมเพรสเซอร์ 50/50Hz ประจุความเยน็ไดอุ้ณหภูมิ -1.2 ๐C ท่ีการท างาน
คอมเพรสเซอร์ 45/50Hz ประจุความเย็นได้อุณหภูมิ  -0.7 ๐C และการ
ท างานคอมเพรสเซอร์  40/50Hz ประจุความเย็นได้อุณหภูมิ -0.4 ๐C  
ตามล าดบั 

 

วจิารณ์ผลการวจิยั 
 เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ี เม่ือได้ท  างานทดลองโดยการลด
รอบการท างานคอมเพรสเซอร์โดยการปรับค่าความถ่ี Hz (VFD) และน า
ความร้อนแลกเปล่ียนกับสารท าความเย็นเม่ือคอมเพรสเซอร์ท างานท่ี
ความถ่ีทางไฟฟ้าต ่ากว่า 50Hz โดยมีแนวทางท่ีจะพฒันาและศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมคือปรับปรุงเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ิมอตัราการไหลของสารท าความเยน็ 
R404A เม่ือลดรอบการท างานคอมเพรสเซอร์และเพ่ิมครีบ (Fin) ระบาย
ความร้อนท่อทองแดงในถงัเก็บความเยน็เพ่ือเพ่ิมมวลน ้ าแขง็ในถงักกัเก็บ
ความเย็นและลดระยะเวลาการประจุความเย็นในรูปแบบน ้ าแข็งให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือรอบการท างานคอมเพรสเซอร์ลดลง ทั้งน้ีเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะระบบ  กกัเก็บความเยน็ในรูปแบบน ้ าแข็งให้มีระยะเวลา
ท าน ้ าแข็งลดลงกว่าเดิม และเม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจยั [6] เคส 3 ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมแรงดนัสารท าความเยน็มีประสิทธิภาพการท า
ความเยน็ C.O.P. อยูท่ี่ 1.38 และพบว่าประสิทธิภาพการท าความเยน็ของ
งานวิจยัน้ีมีประสิทธิภาพการท าความเยน็ C.O.P. อยู่ท่ี 1.93 ท่ีรอบการ
ท างานของคอมเพรสเซอร์ 50Hz  
 

สรุปผลการวจิยั 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาสมรรถนะระบบกกัเก็บความเยน็ใน
รูปแบบน ้ าแขง็และมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออนุรักษพ์ลงังานเม่ือลดการท างาน
คอมเพรสเซอร์ในระบบท าความเยน็ลงและน าความร้อนเพ่ิมให้กบัสาร
ท าความเยน็ พบว่าพลงังานการท าความเยน็ระบบประจุน ้ าแข็งในการ
ท างานท่ี  50Hz ใช้พลังงานมากกว่าการท างานท่ี  45Hz และ 40Hz 
ตามล าดบั ประสิทธิภาพการท าความเยน็ C.O.P. พบวา่การท างานท่ี 50Hz 
พบว่ามีประสิทธิภาพการท างานมากกว่า รอบการท างาน 40/45Hz ทั้งน้ี
มวลน ้ าแข็ง ท่ีสามารถน ามาใช้ปรับอากาศพบว่าการท างานของ
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คอมเพรสเซอร์ท่ี 50Hz สามารถประจุน ้ าแข็งได้มากว่ารอบการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์ท่ี 40/45Hz ทั้ งน้ี เน่ืองจากการลดรอบการท างาน
คอมเพรสเซอร์ส่งผลต่ออตัราการไหลเชิงมวลท าให้การแลกเปล่ียนความ
ร้อนลดลงไปดว้ยตามล าดบั 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน  
ในอ าเภอนาวงั จังหวดัหนองบัวล าภู 

Factors Affecting Returns of Farmers Participating in the Public-private Collaboration Project on Sweet 
Corn Production in Na Wang District, Nong Bua Lam Phu Province. 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของเกษตรกร 2) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ
ปลูกขา้วโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน 3) ศึกษาตน้ทุนการผลิตขา้วโพด
หวานของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของ
เกษตรกร 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน ในพ้ืนท่ีอ าเภอนาวงั จังหวดั
หนองบวัล าภู จ  านวน 250 คน ค  านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีของทาโร ยา
มาเน ได้ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 155 ตวัอย่าง สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
โดยใช้ต  าบลทั้ง 5 ต  าบลเป็นชั้นภูมิ และสุ่มตามสัดส่วนของประชากร 
เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั จากนั้นวิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต  ่าสุด 
ค่าสูงสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจยั พบวา่ 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
58.10) มีอายุเฉล่ีย 53.92 ปี จบการศึกษาต ่ ากว่าระดับประถมศึกษา/
ประถมศึกษา (ร้อยละ 63.90) ท านาเป็นอาชีพหลัก (ร้อยละ 79.40)                
มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.59 คน มีจ  านวนพ้ืนท่ีถือครอง
ทั้งหมดเฉล่ีย 20.88 ไร่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าการเกษตร
เฉล่ีย 30.34 ปี มีประสบการณ์ปลูกขา้วโพดหวานเฉล่ีย 1.17 ปี มีรายได้
ภาคการเกษตรของครัวเรือนเฉล่ีย 137,241.29 บาทต่อปี และมีภาระ
หน้ีสินในภาคเกษตร ณ ปี 2564 เฉล่ีย 148,760.65 บาท พบวา่ 2) เกษตรกร
มีระดบัความพึงพอใจต่อโครงการปลูกขา้วโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน 
ในดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และใน
ด้านระบบเกษตรพันธสัญญาในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 3) 
เกษตรกรมีตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อไร่ 4,040.93 บาท                มีตน้ทุนท่ีเป็น

เงินสดต่อไร่ 468.19 บาท มีตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสดต่อไร่ 3,572.74 บาท 
โดยมีตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อไร่ 3,666.76 บาท  

ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อไร่ 374.17 บาท รายไดร้วมเฉล่ียต่อไร่ 
4,126.59 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียต่อไร่ 459.83 บาท 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุน ท่ี เ ป็นเ งินสดเฉล่ียต่อไร่  3,658.40 บาท 
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 85.66 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 0.14 
บาทต่อกิโลกรัม 4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของเกษตรกร ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรท่ีมากข้ึนจะท าให้มีผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดและมีผลตอบแทน
สุทธิเพ่ิมข้ึน 
ค าส าคญั: ผลตอบแทน การผลิตขา้วโพดหวาน, การมีส่วนร่วมภาครัฐ-
เอกชน 

Abstract 
 The objectives of this research were to study: 1) 
socioeconomic factors of farmers, 2) farmers' satisfaction towards the 
public-private collaboration project on sweet corn production, 3) 
production costs of sweet corn of the farmers, and 4) factors affecting 
farmer's return. 
 This research is survey research with farmers participating in 
the public-private collaboration project on sweet corn production in the 
area of Na Wang District Nong Bua Lam Phu Province. The total 
population was 250 farmers. Sample size was calculated using Taro 
Yamane's method, resulting a sample size of 155 farmers. The sampling 
method was stratified sampling using all 5 sub-districts and obtaining a 
sample number proportional to the population. Data collection was 
conducted by using questionnaires as a research tool. The data were then 
analyzed by descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, 
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mean, minimum value, maximum value and standard deviation, and 
inferential statistics were multiple regression analysis. 
 The results showed that: 1) most of the farmers were female 
(58.10%), average age 53.92 years, graduated below primary/elementary 
level (63.90%), and farming as their main occupation (79.40%). The 
average household was 2.59 people with an average total area of 20.88 
rai. Most of them have an average of 30.34 years of farming experience, 
an average of 1.17 years of sweet corn planting experience, an average 
household income of 137,241.29 baht per year in the agricultural sector, 
and debt burden in the year 2020 average 148,760.65 baht. 2) Farmers' 
satisfaction towards the public-private collaboration project on sweet 
corn production in terms of promotion and support was a high (an average 
of 3.83) and in terms of the contract was a moderate level (an average of 
3.36). 3) The average total cost per rai was 4,040.93 baht. The cost in 
cash per rai is 468.19 baht and non-cash cost per rai 3,572.74 baht. The 
average total variable cost per rai was 3,666.76, and the average total 
fixed cost per rai is 374.17 baht. The total income per rai of 4,126.59 
baht. When income is subtracted from costs, farmers have an average 
total income per rai of 4,126.59 baht, the return above average variable 
costs per rai of 459.83 baht, the return over average cash costs per rai of 
3,658.40 baht, the average net return of 85.66 baht per rai, and the 
average net return of 0.14 baht per kilogram. 4) The factor affecting 
farmers' returns was that farmers who have more experience in farming 
increased more returns above variable costs, cash costs and net return. 
Keywords: Returns, Sweet Corn Production, Public-Private Sector 

Participation 
 

1. บทน า 
ขา้วโพดหวาน (Zea mays L. saccharata) เป็นขา้วโพดท่ีปลูก

มากทัว่โลก ผูป้ลูกรายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ฮงัการี 
และแคนาดา ส่วนเอเชียมีผูป้ลูกรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่ น ไตห้วนั 
และไทย โดยแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคญั ได้แก่ ภาคเหนือ เช่น จังหวดั
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น จงัหวดั
หนองคาย นครพนม ภาคกลาง เช่น จงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม 
สุพรรณบุรี ส่วนภาคใต ้เช่น จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
และสตูล (เวบ็เพ่ือพืชเกษตรไทย, 2564) ในปี 2563 ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2563) รายงานวา่ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วโพดหวาน
จ านวน 234,402 ไร่ และมีการส่งออกขา้วโพดหวานมากท่ีสุดอนัดบั 1 
ของโลกในปี 2561 ซ่ึงสามารถส่งออกขา้วโพดหวานไดม้ากถึง 532,370 
ตนั คิดเป็นมูลค่า 7,956 พนัล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงส่งออกได้ 

489,992 ตัน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ8.65) คิดเป็นมูลค่า 7,662 พนัล้านบาท 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.84) (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) และในปี 
2564 ประเทศท่ีมีการน าเขา้ขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋องจากประเทศไทย
สูงท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา (กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2564) 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงเกิดการว่างงานจาก
ผลกระทบท่ีเกิดกบัภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
แรงงานมาสู่ภาคเกษตรมากข้ึน ดว้ยสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปคณะรัฐมนตรี
จึงมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับหลักการใช้
งบประมาณจากพระราชก าหนดให้อ  านาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือ
แกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใตแ้ผนงาน
ท่ี 3 กรอบวงเงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลา้นบาท ส านักงาน
เกษตรจงัหวดัหนองบวัล าภูจึงไดเ้สนอโครงการปลูกขา้วโพดหวานร่วม
ภาครัฐ-เอกชน เพ่ือด าเนินโครงการภายใตแ้ผนงานฟ้ืนฟเูศรษฐกิจทอ้งถ่ิน
และชุมชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัโครงการฯ เม่ือวนัท่ี 
4 สิงหาคม 2563 โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัหนองบวัล าภูเป็นหน่วยงาน
ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการปลูกขา้วโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน 
(ส านกังานเกษตรจงัหวดัหนองบวัล าภู, 2563) 

อ าเภอนาวงั มีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลบักบัท่ีราบตาม
เชิงเขาเหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ ไมผ้ลและทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ส่วนท่ีราบ
ลุ่มเหมาะส าหรับท านา ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เหลืองและพืชผกัต่างๆ 
เช่น ถัว่ลิสง แตงกวา พริก มะเขือ ขา้วโพดขา้วเหนียวและขา้วโพดหวาน 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการปลูกหลงัฤดูท านาเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและ
จ าหน่ายปลีกในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียงเท่านั้น โครงการปลูกขา้วโพด
หวานร่วมภาครัฐ-เอกชน ในอ าเภอนาวงัมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 250 ราย ซ่ึงเกษตรกรอาจย ังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปลูกขา้วโพดหวานและมีการปลูกน้อย จากผลการ
ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 มีเกษตรกรข้ึน
ทะเบียนปลูกข้าวโพดหวาน จ านวน 9 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2564) ผู ้วิจัย จึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของ
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน      
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการด าเนินการ  
โครงการในระยะต่อไป 
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2. วธีิด าเนินการวจิยั 
2.1 รูปแบบการวจิยั เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 

2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูกขา้วโพดหวาน

ร่วมภาครัฐ-เอกชน ในพ้ืนท่ีอ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู จ  านวน 250 
ครัวเรือน ค  านวณขนาดตวัอย่างด้วยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 155 
ตวัอย่าง สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยใช้
ต  าบลทั้ ง 5 ต  าบลเป็นชั้ นภูมิ แล้วสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้ได้จ  านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสัดส่วนของประชากร แบ่งเป็นต าบลนาเหล่า 10 ครัวเรือน 
ต าบลนาแก 30 ครัวเรือน ต าบลวงัทอง 57 ครัวเรือน ต าบลวงัปลาป้อม 35 
ครัวเรือน และต าบลเทพคีรี 23 ครัวเรือน 

2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ตอนดงัน้ี ตอนท่ี 1 ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของ
เกษตรกรต่อโครงการปลูกขา้วโพดหวานร่วมภาครัฐ – เอกชน ตอนท่ี 3 
ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร และตอนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 

2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต  ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

3. ผลการวจิยั 
3.1 ลกัษณะพื้นฐานทางเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร  

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.10) มีอายุเฉล่ีย 
53.92 ปี จบการศึกษาต ่ากว่าระดบัประถมศึกษา/ประถมศึกษา (ร้อยละ 
63.90) ท านาเป็นอาชีพหลกั (ร้อยละ 79.40) มีจ  านวนแรงงานในครัวเรือน
เฉล่ีย 2.59 คน มีจ านวนพ้ืนท่ีถือครองทั้งหมดเฉล่ีย 20.88 ไร่ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรเฉล่ีย 30.34 ปี มีประสบการณ์ปลูก
ขา้วโพดหวานเฉล่ีย 1.17 ปี มีรายได้ภาคการเกษตรของครัวเรือนเฉล่ีย 
137,241.29 บาทต่อปี และมีภาระหน้ีสินในภาคเกษตร ณ ปี 2564 เฉล่ีย 
148,760.65 บาท 

3.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการปลูกข้าวโพด
หวานร่วมภาครัฐ-เอกชน 
 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความ
พึงพอใจต่อโครงการปลูกขา้วโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชนโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ส่วนด้านระบบเกษตรพนัธสัญญา พบว่า 

เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจต่อโครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วม
ภาครัฐ-เอกชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36)  

3.3 ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร 
ตารางท่ี 1 ปริมาณผลผลิต ราคา ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิต  
                 ขา้วโพดหวานของเกษตรกร 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนรวมเฉล่ียต่อไร่ 

4,040.93 บาท มีตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดต่อไร่ 468.19 บาท มีตน้ทุนท่ีไม่เป็น
เงินสดต่อไร่ 3,572.74 บาท โดยมีตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อไร่ 3,666.76 
บาท ต้นทุนคงท่ีรวมเฉล่ียต่อไร่ 374.17 บาท รายได้รวมเฉล่ียต่อไร่ 
4 ,126.59 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์มาศ สิงห์ค  า และ                        
ธีราลกัษณ์ สัจจะวาที (2563) ท่ีท  าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจาก
การปลูกขา้วโพดหวานพนัธ์ุชูการ์สตาร์พลสัของเกษตรกรในเขตต าบล
หัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง พบว่า มีตน้ทุนเฉล่ีย 3,948.10 
บาทต่อไร่ มีตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดต่อไร่ 468.19 บาท (ร้อยละ 11.59) และ
ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสดต่อไร่ 3,572.74 บาท (ร้อยละ88.41) โดยมีตน้ทุน
ผนัแปรรวมเฉล่ียต่อไร่ 3,666.76 บาท (ร้อยละ90.74%) และตน้ทุนคงท่ี
รวมเฉล่ียต่อไร่ 374.17 บาท (ร้อยละ 9.26) เม่ือเทียบกบัผลการศึกษาของ
อภิญญา เช้ือช่างเขียน และคณะ (2561) ซ่ึงมีตน้ทุนรวมเท่ากบั 12,111.91 
บาทต่อไร่ แบ่งเป็นตน้ทุนคงท่ี 1,259.39 บาทต่อไร่ และตน้ทุนผนัแปร 
10,852.52 บาทต่อไร่ พบว่า เกษตรกรยงัมีตน้ทุนการผลิตขา้วโพดหวาน
ต ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากการได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลิตจากหน่วยงาน
ภาครัฐจึงท าให้มีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดต ่า ส่วนด้านผลตอบแทน พบว่า 
เกษตรกรมีรายได้รวมเฉล่ียต่อไร่ 4,126.59 บาท มีผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียต่อไร่ 459.83 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรวิชญ ์

รายการ หน่วย การผลิตข้าวโพดหวาน 
  ปริมาณผลผลิตเฉล่ีย  กิโลกรัมต่อไร่ 630.66   
  ปริมาณผลผลิตสูงสุด  กิโลกรัมต่อไร่ 3,000 
  ปริมาณผลผลิตต ่าสุด  กิโลกรัมต่อไร่ 50 
  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  410.55  
  ราคาจ าหน่าย  บาทต่อกิโลกรัม 7.23 
  ตน้ทุนรวมเฉล่ีย  บาทต่อไร่ 4,040.93 
  ตน้ทุนรวมเฉล่ีย  บาทต่อกิโลกรัม 6.41 
  ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด บาทต่อไร่ 468.19 
  ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด บาทต่อไร่ 3,572.74 
  ตน้ทุนผนัแปร บาทต่อไร่ 3,666.76 
  ตน้ทุนคงท่ี บาทต่อไร่ 374.17 
  รายได ้ บาทต่อไร่ 4,126.59 
  ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร  บาทต่อไร่ 459.83 
  ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด  บาทต่อไร่ 3,658.40 
  ผลตอบแทนสุทธิ บาทต่อไร่ 85.66 
  ผลตอบแทนสุทธิ บาทต่อกิโลกรัม 0.14 
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ประทุมชัย และเยาวรัตน์ ศรีวรานนัท์ (2563) ท่ีท  าการศึกษาการจดัการ
การผลิตตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดหวานและ
ขา้วโพดขา้วเหนียวสีม่วง ต  าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น 
พบว่า เกษตรกรมีรายไดท้ั้งหมดต่อไร่ 4,386 บาทต่อไร่ รายไดสุ้ทธิต่อไร่ 
-731 บาท อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาคร้ังน้ีเกษตรกรยงัไม่ถึงกบัขาดทุน
เน่ืองจากมีผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียเท่ากบั 85.66 บาท 

3.4 ปัจจยัทีม่ผีลต่อผลตอบแทนของเกษตรกร  
การวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของ

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูกขา้วโพดหวานร่วมภาครัฐ- เอกชน ใน
อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัว่า
ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน จ านวนพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดิน ประสบการณ์ในการท า
การเกษตร ประสบการณ์ในการปลูกขา้วโพดหวาน รายไดภ้าคการเกษตร
ของครัวเรือนต่อปี ภาระหน้ีสินในภาคเกษตร ณ ปีปัจจุบัน(2564)                
อายกุารเก็บเก่ียวผลผลิตและช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต มีผลหรือไม่ต่อ
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด
และผลตอบแทนสุทธิของการเขา้ร่วมโครงการปลูกขา้วโพดหวานร่วม
ภาครัฐ-เอกชน 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทน 
                เหนือตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกร 
 

ตัวแปรอิสระ  b S.E  β t p-value  

   ค่าคงท่ี 
(Constant) 

-330.123 459.589  -0.718 0.474 

ประสบการณ์ใน
การท าการเกษตร 27.358 13.809 0.161 1.981 0.049* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
       R = 0.161      R2 = 0.026     Adjusted R2= 0.019            
       Std Error of Est. = 2,327.840      F = 3.925      Sig = 0.049        
  

จากตารางท่ี 2 พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการท า
การเกษตรมากข้ึนทุก 1 ปี จะท าให้มีผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
เพ่ิมข้ึน 27.358 บาทต่อไร่ แสดงว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการท า
การเกษตรมากจะสามารถดูแลรักษาและบริหารจัดการผลิตได้ดีกว่า
เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการท าการเกษตรน้อย จึงท าให้เกษตรกรท่ี
มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรมากมีผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนั
แปรมากข้ึนตามไปดว้ย 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทน 
                เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดของเกษตรกร 
 

ตัวแปรอิสระ b S.E. β t p-
value 

ค่าคงท่ี (Constant) 2,674.041 475.766  5.620 0.000 

ประสบการณ์ใน
การท าการเกษตร 

34.253 14.295 0.194 2.396 0.018* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
       R = 0.194         R2 = 0.038      Adjusted R2= 0.031            
       Std Error of Est. = 2,409.777     F = 5.742    Sig = 0.018        
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการท า
การเกษตรเพ่ิมข้ึนทุก 1 ปี จะท าให้มีผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน
สดเพ่ิมข้ึน 34.253 บาทต่อไร่ อาจเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ใน
การท าการเกษตรกรน้อยยงัขาดความรู้และขาดเคร่ืองมือทางการเกษตร
และไม่ได้ให้เวลาในการท าการเกษตรเต็มท่ี ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรมากส่วนใหญ่จะมีการเตรียมดิน        
การปลูกดูแลรักษา การเก็บเก่ียวผลผลิตและขนส่งผลผลิตดว้ยตนเองและ
มีเวลาในการท าการเกษตรเต็มท่ีท าให้มีต้นทุนท่ีเป็นเงินสดต ่ากว่า
เกษตรกรท่ีประสบการณ์ในการท าการเกษตรกรน้อย จึงท าให้ มี
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงินสดท่ีสูงข้ึน เ ม่ือเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัของสิรวิชญ ์ประทุมชยั และเยาวรัตน์ ศรีวรานนัท ์(2563, น. 351) 
ซ่ึงเกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกขา้วโพดประมาณ 5 ปี และมีรายไดเ้หนือ
ตน้ทุนเงินสดต่อไร่ 1,921 บาท อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรยงัมีผลตอบแทน
เหนือต้นทุนท่ีเป็นเงินสดเท่ากับ 3,658.40 บาทต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรยงัไดป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการ 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทน 
                 สุทธิของเกษตรกร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
       R = 0.161       R2 = 0.026     Adjusted R2= -0.019            
       Std Error of Est. = 2,328.519    F = 3.929     Sig = 0.049           
 

ตัวแปรอิสระ  b S.E  β t p-value  

   ค่าคงท่ี 
(Constant) 

-705.541 459.723  -1.535 0.127 

   ประสบการณ์
ในการท า
การเกษตร 

27.381 13.813 0.161 1.982  0.049* 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการท า
การเกษตรมากข้ึนทุก 1 ปี จะท าให้มีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนต่อไร่ 
27.381 บาท อาจเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการท าการเกษตร
มากจะสามารถดูแลรักษาและบริหารจดัการการผลิตไดดี้กว่าเกษตรกรท่ี
มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรนอ้ย 

3.5 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
เกษตรกรต้องการให้มีโครงการอย่างต่อเน่ือง เพราะท าให้

เกษตรกรมีได้มีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งช่วยลดตน้ทุนในการผลิตในด้าน
ปัจจยัการผลิต ถา้หากมีโครงการคร้ังต่อไปเกษตรกรตอ้งการให้เพ่ิมราคา
รับซ้ือผลผลิตและรับซ้ือผลผลิต โดยไม่คดัเกรดคุณภาพและตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดราคาผลผลิต  

 
4. สรุป 
4.1 ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร 

ต้นทุนการผลิต พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนรวมเฉล่ียต่อไร่ 
4,040.93 บาท มีตน้ทุนท่ีเป็น เงินสดต่อไร่ 468.19 บาท (ร้อยละ 11.59) 
และมีตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสดต่อไร่ 3,572.74 บาท (ร้อยละ88.41) โดยมี
ต้นทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อไร่ 3,666.76 บาทของต้นทุนรวมทั้ งหมด  
(ร้อยละ90.74%) คิดเป็นค่าวสัดุเฉล่ียต่อไร่ 2,254.63 บาท (ร้อยละ 55.79) 
และค่าแรงงานเฉล่ียต่อไร่1,412.13 บาท (ร้อยละ 34.95) และมีตน้ทุนคงท่ี
รวมเฉล่ียต่อไร่ 374.17 บาทของตน้ทุนรวมทั้งหมด (ร้อยละ 9.26)            

ผลตอบแทน พบวา่ เกษตรกรมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อไร่ 4,126.59 
บาท มีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉล่ียต่อไร่ 459.83 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดเฉล่ียต่อไร่ 3,658.40 บาท              มี
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 85.66 บาทต่อไร่และผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 0.14 
บาทต่อกิโลกรัม  
4.2 ปัจจยัทีม่ผีลต่อผลตอบแทนของเกษตรกร  

ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท าการเกษตรท่ีมากข้ึนจะท าให้มี
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด
และมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน ดังนั้ น หากเกษตรกรต้องการเพ่ิม
ผลตอบแทนต่อไร่จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการผลิต
ขา้วโพดหวานโดยเจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนความรู้เก่ียวกบั
ระบบการผลิต การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการผลิต เช่น การใช้ระบบน ้ า
หยด การใช้ระบบน ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์การใช้ปุ๋ ยหมกั การใช้น ้ าหมกั
ชีวภาพ การใชส้ารชีวภณัฑ ์และการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย เพ่ือช่วยลด
ตน้ทุนในการผลิตตลอดจนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพ่ิมเติม 
 
 

5. กติตกิรรมประกาศ 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขา้

ร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน ในอ าเภอนาวงั 
จงัหวดัหนองบวัล าภู สามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภวตั เจียมจิณณวตัร อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ
รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา โพธ์ิดี อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีได้กรุณาให้
ค  าปรึกษา ความรู้ ขอ้คิด ขอ้แนะน าและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
จนกระทัง่การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกคนท่ีอ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือในการท าวิจยัคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยัหวงัว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการท าการวิจยัคร้ังต่อไป 
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 The Study of Performance of Small Refrigerator using Direct Current Compressor (DC) 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัย น้ี มีว ัต ถุประสงค์  เ พ่ือ ศึกษาตัวแปร ท่ีมีผล ต่อ

สมรรถนะการท าความเยน็ของตูเ้ยน็  และความคุม้ค่าในการลงทุน ตูเ้ยน็
ขนาดเล็กประกอบดว้ยคอมเพรสเซอร์กระแสสลบั (AC) และกระแสตรง 
(DC)    ทดลองตามมาตรฐาน มอก. 2186-2547 แบ่งเป็น 2 กรณีคือระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรง  และระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ท่ีภาระท าความเย็น
ทั้งหมด 10 กรณี  ใช้น ้ าเป็นภาระการท าความเย็น ผลการทดลองทั้ง 2 
กรณีพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการท าความเย็น (COP) ของ
คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สูงกว่าคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) ทุกภาระการท าความเย็น และจากการทดสอบตาม
มาตรฐานเกณฑ์ระดับแสดงประสิทธิภาพพลังงานระหว่างการใช้
คอมเพรสเซอร์กระแสสลับ กับคอมเพรสเซอร์กระแสตรง มีการใช้
พลงังานไฟฟ้าต่อปีเท่ากบั 319.08  kWh/y และ 276.82  kWh/y ตามล าดบั  
ส าหรับตูเ้ยน็ 1 ประตู(ไฟฟ้ากระแสสลบั)   มีมาตรฐานเกณฑร์ะดบัแสดง
ประสิทธิภาพเบอร์ 3 และไฟฟ้ากระแสตรงมีมาตรฐานเกณฑร์ะดบัแสดง
ประสิทธิภาพเบอร์ 5   และพบว่าคอมเพรสเซอร์กระแสตรงประหยดักว่า
คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นเงิน 2023.56 บาท/ปี   ระยะเวลาใน
การคืนทุน 4.85 ปี 
ค าส าคัญ: ตู้เย็นขนาดเล็ก/สัมประสิทธ์ิสมรรถนะการท าความเย็น/
คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง/คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

Abstract 
This project aimed to parameters of the performance for small 

refrigerator, using direct current compressor (DC) and alternating current 
compressor( AC) .  To find economic optimization investment in a 
refrigerator. In accordance with the TIS.2186-254, the experiment which 
water is used as cooling load is divided into 2  cases:  first, electrical 
systems from batteries, and the other case, electrical systems from the  
MEA, with a total cooling load of 10  cases.  In both cases, it was found 

that the performance of coefficient ( COP)  of the direct current 
compressor is totally higher than the alternating current compressor.   
According to the standardized tests showed that the electrical energy 
consumption during using the AC and DC compressor using   are   319.08 
kWh / y and 276.82 kWh / y respectively.   Comparing to the standard of 
efficiency criteria of the 1-door refrigerator using the AC systems, it has 
performance benchmark at level 3 .  And using DC systems, it has 
performance benchmark at level 5 .  It reveals that DC compressor can 
save about 2023.56  baht/year more than AC compressor  and it takes 5 
years to payback period. 
Keywords: Small refrigerator   /  Coefficient of Performance /    Direct 
current compressor   / Alternating current compressor   
 

1. บทน า 
ส าหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศใกล้เส้นศูนยสู์ตรและ

ไดรั้บพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อปีเป็นจ านวนมาก พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้รับรังสีดวงอาทิตยสู์งสุดเม่ือค านวณความเขม้รังสีรวมของ
ดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีของพ้ืนท่ีทัว่ประเทศพบว่ามีค่าเท่ากบั 18.2 
เมกะจูล/ตารางเมตร•วนั แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยมีศกัยภาพพลงังาน
แสงอาทิตยสู์ง [2] ดงันั้น พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานทางเลือก
อีกอย่างหน่ึงท่ีมนุษยใ์ห้ความสนใจและเลือกมาใช้เป็นแหล่งพลงังาน
ทดแทน เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้ม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพราะ
นอกจากจะช่วยลดปัญหามลภาวะจากการใช้พลงังานไฟฟ้ามากเกินไป 
การเลือกใช้พลังงานทางเลือกยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว [3]  ใน
พ้ืนท่ีห่างไกลในชนบท ความจ าเป็นในการน าวคัซีนเขา้ไปใช้กบัคนและ
สัตวมี์ความส าคญั แต่การเดินทางมีความยากล าบากท าให้การเก็บรักษา
วคัซีนมีความส าคัญ โดยเฉพาะวคัซีนบางตวัต้องเก็บให้อยู่ความเย็น
ตลอด ดงันั้นพ้ืนท่ีชนบทท่ีไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึง พลงังานแสงอาทิตย ์จึงเป็น
แหล่งพลังงานทางเลือกอีกอย่างท่ีใช้เลือกมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
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ทดแทน แทนพลงังานจากไฟฟ้า เน่ืองด้วยสภาพแวดล้อม และสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ดงันั้นในการจดัท าโครงงานวิจยัน้ี ได้ศึกษาการน าพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ขา้มาใช้ในชีวิตประจ าวนัเพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้งานในพ้ืนท่ีทุรกนัดาร ท่ีไฟฟ้ายงั
เขา้ไม่ถึง รวมถึงเพ่ือประโยชน์ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือ
ทางการแพทย ์การศึกษาน้ีสนใจ เร่ืองของสมรรถนะการท าความเยน็ของ
ตูเ้ยน็ท่ีใช้งานร่วมกบัแบตเตอร่ี เทียบกนัระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนนครหลวง (MEA)  และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตูเ้ยน็ 

 

2. อุปกรณ์การวจิยั 
การ วิจัย เ พ่ือ ศึกษาสมรรถนะตู้ เ ย็นขนาด เล็ กโดยใช้

คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เทียบกับคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั โดยน าคอมเพรสเซอร์ทั้งสองติดตั้งใชง้านกบัตูเ้ยน็ขนาดเล็ก 
ระบบประกอบด้วยตูเ้ยน็ประตูเดียวขนาด 3.1 ft3 คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ใช้สารท าความเยน็ R-134a 
เป็นสารท างานในระบบ การทดลองบนัทึกผลความดนัด้วยเกจวดัความ
ดนัแบบอนาล็อก วดัอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคบัเปิลชนิด K และบนัทึกค่า
การใช้พลงังานไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ดว้ยเคร่ืองวดัพาวเวอร์มิเตอร์ [4]   
ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 1 ตู ้เย็นขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ
คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

         
รูปท่ี 2  แสดงการติดตั้งเคร่ืองมือบนัทึกข้อมูลทางไฟฟ้า อุณหภูมิและ
ความดนั 
  
               จากรูปท่ี 2 หมายเลข 1 คือ AC คอมเพรสเซอร์   หมายเลข 2 คือ 
DC คอมเพรสเซอร์   หมายเลข 3  คือคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนดว้ย
อากาศ    หมายเลข 4 คือท่อแคพิลลารี หมายเลข 5 คืออิวาพอเรเตอร์   
หมายเลข 6 คือเกจวดัความดนัและเทอร์โมคบัเปิลชนิด K ด้านเขา้ AC 
คอมเพรสเซอร์ หมายเลข 7 คือเกจวดัความดนัและเทอร์โมคบัเปิลชนิด K 
ดา้นออก AC คอมเพรสเซอร์  หมายเลข 8 คือเกจวดัความดนัและเทอร์โม
คบัเปิลชนิด K ด้านเขา้ DC คอมเพรสเซอร์ และหมายเลข 9 คือเกจวดั
ความดนัและเทอร์โมคบัเปิลชนิด K ดา้นออก DC คอมเพรสเซอร์ 

ขั้นตอนในการทดลองปรับตั้งโหลดหรือภาระการท าความ
เยน็ภายในห้องของตูเ้ยน็โดยใชน้ ้าปริมาตร 4 6 และ 8 ลิตรตามล าดบั โดย
ก าหนดอุณหภูมิเร่ิมต้นของน ้ าเท่ากับ 25 30 และ 35C และอุณหภูมิ 
สุดทา้ยเท่ากบั 17 C 

 
 ตารางท่ี 1 การแจกแจงภาระการท าความเยน็ (พลงังาน) 

          น ้า  (L) 
T (C ) 

4 ลิตร 6 ลิตร 8 ลิตร 

25 420 kJ 630 kJ 840 kJ 
30 500 kJ 755 kJ 1,000 kJ 
35 585 kJ 880 kJ 1,170 kJ 

 

3. ทฤษฎกีารวเิคราะห์ 
    3.1) การวเิคราะห์วฏัจักรท าความเยน็ชนิดอดัไอ [5] 

สมการการไหลแบบต่อเน่ืองสามารถน ามาประยกุตใ์ชห้าค่า
สมรรถนะของวฏัจกัรการท าความเยน็แบบอดัไอดงัรูปท่ี 3ได ้คือ  

Q - W = ṁ(h2-h1)   และ  W = ṁ(h2-h1)        (1)             
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เม่ือ  Q  =  ความสามารถการท าความเยน็หรือความร้อน  (kJ) 
 W   = งานคอมเพรสเซอร์ (kW)  
 ṁ  = อตัราการไหลของสารท าความเยน็ (kg/s)  
 h2  = เอนทาลปีออกจากคอมเพรสเซอร์   (kJ/kg)  
 h1  = เอนทาลปีเขา้สู่คอมเพรสเซอร์ (kJ/kg) 
 

  
        

รูปท่ี 3 วฏัจกัรการท าความเยน็แบบอดัไอส าหรับตูเ้ยน็ขนาดเล็ก 
                   
               ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทออกจากคอนเดนเซอร์ (กระบวน การ 
2 – 3) สู่ส่ิงแวดลอ้ม สามารถหาค่าไดจ้ากสมการ  

  Qcond =    ṁ(h3-h2)                              (2)                                                              
     เม่ือ         Qcond  =  ปริมาณความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์  (kJ) 

      h3   =  เอนทาลปีออกจากคอนเดนเซอร์   (kJ/kg)  
 

                อุปกรณ์ลดความดนั (กระบวนการ 3 – 4) เป็นกระบวนการ 
throttling process constant enthalpy 
         ดงันั้น        h4 = h3                               (3)                               
                ปริมาณภาระการท าความเยน็ของเคร่ืองระเหยหรืออวิาพอเร-
เตอร์ (กระบวนการ 4 – 1) สามารถหาค่าไดจ้ากสมการ 
     Qevap =  ṁ(h1-h4)                               (4)                              
     เม่ือ          Qevap  =  ปริมาณความร้อนเขา้อิวาพอเรเตอร์  (kJ) 

      h4   =  เอนทาลปีทางเขา้อิวาพอเรเตอร์   (kJ/kg)  
 

3.2. สมรรถนะของวฏัจักรการท าความเยน็แบบอดัไอ [5] 
สมรรถนะของวฏัจกัรการท าความเยน็แบบอดัไอของตู้เย็น

ขนาดเล็กจะพิจารณาในรูปของสัมประสิทธ์ิของสมรรถนะ (COP)  คือ
อตัราส่วนระหว่างอตัราการถ่ายเทความร้อนของอิวาพอเรเตอร์ (Qevap) 
และงานในการอัดคอมเพรสเซอร์ (Wcomp) โดยท่ีปริมาณความร้อน
เหล่าน้ีสามารถหาได้จากคุณสมบติัทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารท า

ความเยน็ท่ีสภาวะต่างๆซ่ึงสมรรถนะของวฏัจกัรนั้นสามารถเขียนเป็น
สมการได ้ดงัน้ี 

                              COP =
Qevap

Wcomp
                 (5) 

 หรือ   COP   =
(h1-h4)

(h2-h1)
                 (6)                

  
ตารางที่ 2 มาตรฐานเกณฑร์ะดบัแสดงประสิทธิภาพ ตูเ้ยน็ 1 ประตู 

AV MEPS = No.3 No.4 (MEPS 
– 7.5%) 

No.5 (MEPS 
– 15%) 

นอ้ยกวา่ 
100 L 

EC นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 0.74 AV 
+ 278 

EC นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 
0.68 AV + 
255 

EC นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 
0.62 AV + 
233 

มากกวา่
หรือ
เท่ากบั 
100 L 

EC นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 0.43 AV 
+ 158 

EC นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 
0.39 AV + 
145 

EC นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 
0.36 AV + 
133 

 
เม่ือ   MEPS  คือ  ก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานขั้นต ่า  
(Minimum Energy Performance   Standard) 
         AV       คือ  ปริมาตรปรับเทียบของตูเ้ยน็ เป็นลูกบาศกเ์ดซิเมตร 

(Adjusted volume) 
          EC        คือ  พลงังานไฟฟ้าท่ีใชเ้ป็นกิโลวตัตช์ัว่โมงต่อช่วงเวลาท่ี
ทดสอบ (Energy Consumption Criteria)  
 

4. การวเิคราะห์ผลการวจิยั 
    4.1 ตัวแปรที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะการท าความเยน็ (COP) 

1.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสมัประสิทธ์ิ
สมรรถนะการท าความเยน็(COP)ท่ีภาระการท าความเยน็ท่ีแตกต่าง 
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รูปท่ี 4 สมัประสิทธ์ิของสมรรถนะการท าความเยน็ (COP) เทียบกบัเวลา 
ท่ีภาระท าความเยน็ 420 kJ, 500 kJ , 585 kJ ระหวา่งตูเ้ยน็ท่ีใช้
คอมเพรสเซอร์กระแสสลบัและคอมเพรสเซอร์กระแสตรง 

 
จากรูปท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการท าความเยน็ (COP) 

ของตูเ้ยน็จะมีค่าลดลงเม่ืออุณหภูมิของภาระ(Load)การท าความเยน็ลดลง 
และคอมเพรสเซอร์กระแสสลบัท่ีใช้ ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
(MEA) มีค่าการเปล่ียนแปลงสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการท าความเย็น 
(COP)  ต  ่ากว่าระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ี เฉล่ียร้อยละ 23.01 
เน่ืองจากงานท่ีป้อนเขา้ระบบจากการไฟฟ้านครหลวง(MEA) มีค่าสูงกว่า
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของก าลงัไฟฟ้ามากกวา่ ซ่ึงมีค่าความแตกต่าง
ของก าลงัไฟฟ้าเท่ากบัร้อยละ 56.97  

 1.2  ผลเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงก าลงัไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 5 ผลเปรียบเทียบก าลงัไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปเทียบกบัเวลา ของ
คอมเพรสเซอร์กระแสตรง ท่ีภาระการท าความเยน็ 420 kJ , 500 kJ , 585 
kJ , 630 kJ , 755 kJ , 880 kJ ,840 kJ, 1000 kJ , 1170 kJ 

รูปท่ี 6 ผลเปรียบเทียบก าลงัไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปเทียบกบัเวลา ของ
คอมเพรสเซอร์กระแสสลบั ท่ีภาระการท าความเยน็ 420 kJ , 500 kJ , 585 
kJ , 630 kJ , 755 kJ , 880 kJ ,840 kJ, 1000 kJ , 1170 kJ 

 
จากรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 แสดงก าลังไฟฟ้าจะแปรผนัตรงกับ

ภาระการท าความเยน็ และสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการท าความเยน็ จาก
การวิเคราะห์ค่าการเปล่ียนแปลงก าลงัไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์กระแสสลบัท่ี
ใช้ ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง(MEA) กับคอมเพรสเซอร์
กระแสตรงท่ีใช้ ระบบไฟฟ้าแบตเตอร่ี มีอตัราการใช้ก  าลงัไฟฟ้ามากกว่า 
คอมเพรสเซอร์กระแสตรงท่ีใช้ ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ีร้อย
ละ 56.97  เน่ืองจากคอมคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์กระแสสลบัตอ้ง
ใชแ้รงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีสูงกวา่คอมเพรสเซอร์กระแสตรง 

 
1.3 ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความร้อนที่ดูดซับที่

คอยล์เยน็(Qevap) ที่ภาระการท าความเยน็ที่แตกต่างกนั 
 

 
รูปท่ี 7 ผลเปรียบเทียบความร้อนท่ีดูดซับท่ีอิวาพอเรเตอร์(Qevap) ท่ี
เปล่ียนแปลงไปเทียบกบัเวลา  ระบบไฟฟ้ากระแสสลบั(MEA) กบัระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงแบตเตอร่ีท่ีทุกภาระการท าความเยน็  
 

รูปท่ี 7 แสดงระยะเวลาการท างานของตูเ้ยน็ ณ เวลาท่ีเท่ากนั 
พบว่าผลการเปล่ียนแปลงความร้อนท่ีดูดซับท่ีอิวาพอเรเตอร์(Qevap) จาก
ระบบคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (MEA) และระบบกระแสตรง
ไฟฟ้าแบตเตอร่ี มีความแตกต่างกนัในช่วงแรกคิดเป็นร้อยละ 32 จากนั้น
มีค่าจะลดลง โดยในช่วงเร่ิมการท างานของคอมเพรสเซอร์ความร้อนดูด
ซบัท่ีอิวาพอเรเตอร์(Qevap) จะเพ่ิมข้ึน และเม่ืออุณหภูมิภายในตูเ้ยน็ลดลงมี
ผลท าให้ความร้อนท่ีดูดซับท่ีอิวาพอเรเตอร์จะลดลงตามล าดบั โดยค่า
ความร้อนดูดซบัท่ีอิวาพอเรเตอร์(Qevap) จะอยูใ่นช่วง 170-151  Watt  และ 
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205-198 Watt  ของคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั(MEA) กบัระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงตามล าดบั 
 
4.2. ความเหมาะสมด้านเศรษศาสตร์  
        4.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน  

การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพ
พลงังานของตูเ้ยน็ขนาดเล็กระหว่างการใช้คอมเพรสเซอร์กระแสสลบั
(AC)กับคอมเพรสเซอร์กระแสตรง(DC)เม่ือพิจารณาความคุ้มค่าการ
ลงทุนและระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) พบว่าตูเ้ยน็ขนาดเล็กท่ีใช้
ร่วมกับคอมเพรสเซอร์กระแสตรง(DC)  กรณีถ้าใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
กระแสตรงโดยแผงผลิตไฟฟ้า  Solar cells จากพลังงานแสงอาทิตย์มี
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 4.85 ปี  และในกรณีใชร้ะบบการแปลงพลงังาน
รวมกบัแบตเตอร่ีตะกัว่กรด มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 0.6 ปี  
       4.2.2 มาตรฐานเกณฑ์ระดบัแสดงประสิทธิภาพพลงังาน 
 การทดสอบตามมาตรฐานเกณฑ์ระดับแสดงประสิทธิภาพ
พลังงานระหว่างการใช้คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์กระแสสลับ
(AC)กบัคอมเพรสเซอร์กระแสตรง(DC)มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อปีมีค่า
เท่ากบั 319.08  kWh/y และ 276.82  kWh/y ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือเทียบตาม
มาตรฐานเกณฑร์ะดบัแสดงประสิทธิภาพ ส าหรับตูเ้ยน็ 1 ประตูของการ
ใชค้อมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์กระแสสลบั(AC) ท่ีใช ้ระบบไฟฟ้าจาก 
MEA   มีมาตรฐานเกณฑ์ระดับแสดงประสิทธิภาพเบอร์  3 และ 
คอมเพรสเซอร์กระแสตรง(DC) ท่ีใช้ระบบไฟฟ้าแบตเตอร่ี มีมาตรฐาน
เกณฑร์ะดบัแสดงประสิทธิภาพเบอร์ 5 เน่ืองจากคอมเพรสเซอร์กระแส
ตรงท่ีใช้  ระบบไฟฟ้าแบตเตอร่ี  มีอัตราการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าใน
คอมเพรสเซอร์กระแสสลบั โดยมีค่าความแตกต่างร้อยละ 42.26  เม่ือ
พิจารณาค่าใช้จ่ายต่อปี ท่ีราคาค่าไฟฟ้า 4 บาทต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายจาก 
คอมเพรสเซอร์กระแสสลบั เท่ากบั 2023.56 บาทต่อปี และคอมเพรสเซอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงท าให้ไม่ มีค่ าใช้ จ่ ายด้านพลังงานไฟฟ้าดังนั้ น
คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้า 
กวา่คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 2023.56 บาท/ปี 
 

5.สรุปผลการทดลอง 
       ผลการทดลองสรุปได้ว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการ

ท าความเยน็ (COP) ของคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สูงกว่า
คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ทุกภาระการท าความเยน็ และ
จากการทดสอบตามมาตรฐานเกณฑ์ระดบัแสดงประสิทธิภาพพลงังาน
ระหว่างการใช้คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์กระแสสลับ กับ
คอมเพรสเซอร์กระแสตรง มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อปีมีค่าเท่ากบั 319.08  
kWh/y และ 276.82  kWh/y ตามล าดับ  ส าหรับตู้เย็น 1 ประตู(ไฟฟ้า
กระแสสลบั)   มีมาตรฐานเกณฑ์ระดบัแสดงประสิทธิภาพเบอร์ 3 และ

ไฟฟ้ากระแสตรงมีมาตรฐานเกณฑ์ระดับแสดงประสิทธิภาพเบอร์ 5   
และพบว่าคอมเพรสเซอร์กระแสตรงประหยดักว่าคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัเป็นเงิน 2023.56 บาท/ปี   ระยะเวลาในการคืนทุน 4.85 ปี 
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The Development of Small Rice Seeds Dryer Using Rotating Mixed with a Hot Air 
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ผสมกับลมร้อนท่ีสร้างข้ึนและเพ่ือพฒันากระบวนการอบเมล็ดข้าวท่ี
สามารถน าไปใชใ้นครัวเรือนได ้โดยออกแบบเคร่ืองอบแห้งท่ีใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าสร้างลมร้อน (ผ่านขดลวด) เข้าไปหมุนเวียนเพ่ืออบเมล็ด
ข้าวเปลือก โดยเคร่ืองสามารถท างานได้ตั้ งแต่อุณหภูมิ 40 ถึง 60  
องศาเซลเซียล ปริมาตรของถงั 76.8 ลิตร บรรจุได ้20 kg ในการทดลอง
ได้น าเมล็ดพนัธ์ุขา้วเปลือก พนัธ์ุ กข.6 มาทดสอบ พบว่า มีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมส าหรับการอบเมล็ดพนัธ์ุให้มีความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็น
ความช้ืนอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยั  พบว่า การอบท่ี 60 องศาเซลเซียล ใช้
เวลาในการอบประมาณ 40 นาที เ ร็วสุด เ น่ืองการใช้อุณหภูมิ 60  
องศาเซลเซียล ช่วยไล่ความช้ืนออกจากเมล็ดพนัธุ์ไดเ้ร็วและช่วยในการ
ประหยดัพลงังานมากท่ีสุด 
ค าส าคญั: เคร่ืองอบเมล็ดขา้ว, เมล็ดพนัธ์ุ 
 

Abstract 
This research was carried out to determine the optimum 

conditions of the small rice seeds dryer using rotating mixed with a hot 
air, as well as, to develop the process of drying rice seeds that that can be 
used in households. Paddy seed drying machine was designed that uses 
electrical energy to generate hot air through a coil. Hot air is circulated 
through the chamber to dry the paddy seeds. The drying machine was 
operated in the temperature range of 40 to 60 ◦C. The volume of the 
drying tank can be loaded at 76.8 liter. In the testing has brought rice 
seeds about 20 kg for testing. It was found that there was a suitable 
temperature for drying the machine’s seeds at 60 ◦C. It uses time in the 
drying at 60 minute and the resulting humidity is 14 percent.  
Keywords: Rice grain dryer, Rice seeds 

1. บทน า 
ขา้ว เป็นพืชท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยอ์ย่าง

มากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะต่อประเทศไทย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมในการปลูกขา้ว ขา้วจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ
ไทย ในปี 2564 สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย รายงาน การส่งออกขา้วของ
ไทย มีปริมาณ 6.11 ล้านตนั เพ่ิมข้ึน 6.7% มูลค่า 1.07 แสนล้านบาท 
ลดลง 7.1% โดยไทยส่งออกเป็นอนัดบัสามของโลกรองจากอินเดียและ
เวียดนาม [1,3]  

การเพ่ิมผลผลิตขา้ว เมล็ดพนัธุ์ขา้วคุณภาพดีเป็นปัจจยัเร่ิมตน้
ท่ีส าคญัในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพขา้ว แต่อยา่งไรก็ตาม เมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วหลงัการเก็บเก่ียวจากแปลงปลูกมกัประสบปัญหาระดบัความช้ืนสูง 
โดยความช้ืนของเมล็ดพนัธุ์เป็นสาเหตุท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อการ
เส่ือมคุณภาพของเมล็ดภายใน 1-2 วนั จึงจ าเป็นตอ้งลดความช้ืนของเมล็ด
ให้อยใูนระดบัความช้ืนท่ีปลอดภยั  

โดยส่วนใหญ่เกษตรมกันิยมท าการลดความช้ืนโดยใช้ลาน
ตากซ่ึงอาศยัธรรมชาติ แต่การลดความช้ืนขา้วในลานตากนั้นท าได้ช้า 
ตอ้งใช้ระยะเวลานานหลายวนัจนกว่าข้าวจะมีความช้ืนอยู่ในระดับท่ี
ปลอดภยั (ประมาณ 12 -14 เปอร์เซ็นต์) และส่งผลเสียต่อคุณภาพเมล็ด 
ท าให้เคร่ืองอบลดความช้ืนเมล็ดพนัธุ์เป็นส่ิงจ าเป็นในการลดความช้ืน
มากข้ึน [2] แต่อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองอบแห้งหรือเคร่ืองลดความช้ืนผลผลิต
ทางการเกษตร มีต้นสูง ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันา
กระบวนการอบเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีสามารถน าไปใช้ในครัวเรือนได้ โดย
ออกแบบเคร่ืองอบแห้งท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าสร้างลมร้อน (ผา่นขดลวด) เขา้
ไปหมุนเวียนเพื่ออบเมล็ดขา้วเปลือก และลดตน้ทุนในการผลิตขา้ว 
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2. วธีิด าเนินการวจิยั 
2.1 การออกแบบระบบ 

รูปท่ี 1 แสดง บล็อกไดอะแกรมและหลักการท างาน โดย 
Input ไฟเขา้จาก Supply 12 DC จ่ายไฟไปยงับอร์ด Arduino Mega จากนั้น
ระบบ  Arduino mega ท าก าร อ่ านค่ าความ ช้ืนและ อุณห ภู มิด้ว ย 
Thermocouple type K  เพ่ือตรวจสอบค่าความช้ืนและอุณหภูมิของเมล็ด
พนัธ์ุ โดยจะแสดงผลท่ีหน้าจอ LCD  หลงัจากนั้น  Arduino Mega จะท า
การสั่งให้พดัลมเป่าลมร้อน และมอเตอร์เคล่ือนเมล็ดพนัธุ์ ท  างานจนกว่า
ระบบจะตรวจสอบว่าค่าความช้ืนและอุณหภูมิตอ้งการของระบบ ระบบ
จึงจะสั่งให้ มอเตอร์หมุนเกลียวน าเมล็ดพนัธุ์ข้ึนไปปล่อยออกทางช่อง
ปล่อยเมล็ดพนัธุ์ ระบบเปิด-ปิดช่องทางออกเมล็ดพนัธุ์เปิดน าเมล็ดพนัธุ์
ออกจนหมดระบบก็จะหยดุท างาน 

 

 
 

รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมและหลกัการท างาน 
 

2.2 โครงสร้างช้ินงาน 
เพ่ือให้ค่าความช้ืนของเมล็ดพนัธุ์ข้าวอยู่ระดับท่ีต้องการ 

เคร่ืองสามารถท าให้เมล็ดพนัธุ์มีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา พร้อมกบัใช้ลม
ร้อนเป่าไล่ความาช้ืนเมล็ดพนัธุ ์ [4,6]  

รูปท่ี 2 และ 3 แสดงเคร่ืองอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุข้าว โดยฐาน
กวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร วสัดุท่ีใช้เป็น
เหล็กฉาก มีความแข็งแรงเหมาะกบัลกัษณะของงาน การล าเลียงของใบ
สกรูล าเลียงจะล าเลียงเป็นแนวด่ิง ใบสกรูมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ส่วนของตวัถงั ออกแบบเป็นลกัษณะคลา้ย
ตวั U ยาว เส้นผ่านศูนยก์ลาง 45 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ตวัถงัมี
ปริมาตร 77 ลิตร ฮีตเตอร์ (1,500 วตัต)์ ท  าหนา้ท่ีให้ความร้อน และส่งผา่น
ความร้อยเข้าไปยงัตวัถังโดยใช้โบเวอร์เป่าผ่านฮีตเตอร์  ตูค้อนโทรล
(Control Box) ท าหน้าท่ีควบคุมมอเตอร์ อุณหภูมิ และแสดง ผลอุณหภูมิ
และความช้ืนภายในของตัวถังท่ีวดัได้จาก Thermocouple type K  ซ่ึง
ติดตั้งไวใ้นตวัถงั 3 ต าแหน่ง 

 
รูปท่ี 2  โครงสร้างเคร่ืองอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

 

    
    

รูปท่ี 3  เคร่ืองอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

 
2.3 ผลการทดลอง 
ทดสอบการควบคุมอุณหภูม ิ

วิธีการก าหนดอุณหภูมิท่ีทดสอบท่ี 50 องศาเซลเซียล โดยวดั

ค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ 3 ต าแหน่ง ผลท่ีไดแ้สดงดงักราฟในรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 4 ผลการควบคุมอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียล 
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    ผลการทดลองรูปท่ี 4 ผลการทดลองท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงการควบคุม
ระบบลมร้อน จะเห็นไดว้่า อุณหภูมิจะเร่ิมคงท่ีท่ี 50 องศาเซลเซียส เม่ือ
เวลา 6 นาที เป็นตน้ไป  
 

การทดสอบอบไล่ความช้ืนของเมลด็พนัธ์ุ    
การทดลองอบลมร้อนเพ่ือไล่ความช้ืนเมล็ดพันธุ์พ ัน ธ์ุ

ขา้วเปลือก พนัธ์ุ กข.6 ดว้ยเคร่ืองอบลมร้อน โดยขา้วท่ีทดลองมีน ้ าหนกั 
20 กิโลกรัม เวลาในการทดลองคือ 50 นาที และอุณหภูมิท่ีทดสอบ 40, 50 
และ 60 องศาเชลเซียส จากนั้นวดัค่าความช้ืนโดยค านวณค่าความช้ืนจาก
สูตร [5] 
 

        (1) 
 

 
รูปท่ี 5 พนัธ์ุขา้วเปลือก พนัธ์ุ กข.6 

 
        รูปท่ี 6 แสดงผลการทดลองอบลมร้อนเพ่ือไล่ความช้ืนเมล็ดพนัธุ์
พนัธ์ุข้าวเปลือก พนัธ์ุ กข.6 ปริมาณ 20 กิโลกรัม ให้มีความช้ืน 14 
เปอร์เซ็นต์ ด้วยเคร่ืองอบลมร้อนท่ีสร้างข้ึน เวลาในการทดลองคือ 50 
นาที และอุณหภูมิท่ีทดสอบ 40 , 50 และ 60 องศาเชลเซียส พบว่า อบท่ี
อุณหภูมิ 60 องศาเชลเซียส ใชเ้วลา 40 นาที และอบท่ีอุณหภูมิ 40 และ 50  
องศาเชลเซียส ใชเ้วลา 60 นาที  
 

 

รูปท่ี 6 ความช้ืนท่ีไดจ้ากค านวณดว้ยสูตรท่ีอุณหภูมิท่ี 40, 50 และ 60 
องศาเชลเซียส เวลาการทดลอง 50 นาที 

 
 

รูปท่ี 7 การเปล่ียนค่าความช้ืนในตวัถงัขณะอบท่ีอุณหภูมิท่ี 40 , 50 และ 

60 องศาเชลเซียส  

รูปท่ี 7 แสดงผลการเปล่ียนแปลง ค่าความช้ืนในขณะอบท่ี
อุณหภูมิท่ี 40, 50 และ 60 องศาเชลเซียส พบว่า การอบท่ีอุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียล มีการเปล่ียนแปลงความช้ืนเร็วสุด เน่ืองการใชอุ้ณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียล ช่วยไล่ความช้ืนออกจากเมล็ดพนัธุ์ไดเ้ร็ว 

 

3. สรุปผลการทดลอง 
ผลจากทดสอบการควบคุมอุณหภูมิจากระบบท่ีสร้างข้ึน 

พบว่า ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิในตัวถังได้ และแสดงผลการ
ทดลองอบลมร้อนเพ่ือไล่ความช้ืนเมล็ดพนัธุ์พนัธุ์ขา้วเปลือก พนัธุ์ กข.6 
ปริมาณ 20 กิโลกรัม ให้มีความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยเคร่ืองอบลมร้อนท่ี
สร้างข้ึน เวลาในการทดลองคือ 50 นาที และอุณหภูมิท่ีทดสอบ 40 , 50 
และ 60 องศาเชลเซียส พบว่า อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเชลเซียส ใช้เวลา 40 
นาที เร็วสุด เน่ืองการใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล ช่วยไล่ความช้ืนออก
จากเมล็ดพนัธ์ุไดเ้ร็ว ช่วยและช่วยในการประหยดัพลงังานมากท่ีสุด 
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งานวิจยัน้ีส าเร็จไปได้ดว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความร่วมมือและ

และความช่วยเหลือจาก นายวราเทพ ภาวงศ ์นายยอดชาย แซ่มา้ และ นาย
อนุรักษ์ ชาวดร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีน าเสนอเคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้าท่ีมีการสั่งการควบคุม

ด้วยระบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนบนระบบแอนดรอยด์ โดยใช้การ
เช่ือมต่อสัญญาณแบบบลูทูธ สามารถสั่งการท างานไดใ้นระยะสูงสุดไม่
เกิน 100 เมตร การเคล่ือนท่ีของตวัเคร่ืองตดัหญา้จะถูกควบคุมดว้ยบอร์ด 
Arduino Uno R3 ในการสั่งงานไปยงับอร์ด Drive Relay เพ่ือขบัเคล่ือน
มอเตอร์ ท าให้สามารถเคล่ือนท่ีไดท้ั้งหมด 4 ทิศทาง ในส่วนมอเตอร์ท่ีใช้
ในการตดัหญา้จะใช้รุ่น RS775 ซ่ึงใช้กระแสประมาณ 6 แอมแปร์  และ
กระแสท่ีใช้ในระบบทั้งหมดประมาณ 11-12 แอมแปร์ โดยแบตเตอร์ร่ีท่ี
น ามาใช้มีขนาด 12 โวลต์ 20 แอมแปร์ ดงันั้น ระยะเวลาในการใช้งาน
ของเคร่ืองตดัหญ้าน้ี สามารถใช้ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง การเคล่ือนท่ีไป
ด้านหน้าจะมีความคลาดเคล่ือนเดินเอียงเป็นมุมเท่ากับ 1.7 องศา 2.3 
องศา 9.5 องศา 14.1 องศา และ 17.7 องศา เม่ือเปรียบเทียบกับระยะท่ี
เดินทางได ้1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตร และ 5 เมตร ตามล าดบั 
ค าส าคญั: สัญญาณไร้สายแบบบลูทูธ, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, วงจร
ขบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

 

Abstract 
This research presents an electric lawn mower that is 

controlled by a smartphone application on an android system. It’s using 
a Bluetooth signal connection between electric lawn mower and 
smartphone. The 100 meters was the longest distance for controlled. The 
Arduino Uno R3 used control driver relay for drive the DC motor makes 
it able to move in 4 directions. The motor used in the mower is RS775 
which uses about 6 amperes and the total current of all system ware 11-
12 amperes. The battery used is 12 volts 20 amperes. Therefore, the 
limited of operating time was 1.5 hours. Forward movement have an 
angle of inclination of 1.7, 2.3, 9.5, 14.1 and 17.7 degrees when the 
distances traveled at 1, 2, 3, 4 and 5 meters, respectively. 
Keywords: Bluetooth signal, DC motor, driver DC motor circuit. 

1. บทน า 
เคร่ืองตดัหญ้า คือ เคร่ืองจกัรชนิดหน่ึงท่ีจ  าเป็นส าหรับงาน

ทางการเกษตรใช้ในการก าจดัหญ้าหรือวชัพืชท่ีข้ึนตามสถานท่ีต่างๆ 
เคร่ืองตัดหญ้าเคร่ืองแรกถูกคิดค้นข้ึนโดย เอ็ดเวิร์ด บุดด้ิง (Edward 
Budding) จากประเทศองักฤษ มีช่ือเรียกว่า เคร่ืองตดัหญา้ทรงกระบอก 
ได้แนวคิดมาจากเคร่ืองจักรของโรงงานผ้า จอร์น เฟอร์ราบี ( John 
Ferrabee) ได้เขา้เป็นหุ้นส่วนกบั เอ็ดเวิร์ด บุดด้ิง และน าแนวคิดนั้นมา
ดัดแปลงให้ใช้กับเคร่ืองตัดหญ้าทรงกระบอก โดยมีโครงสร้างเป็น
เหล็กหล่อมีลักษณะเป็นลูกกล้ิงขนาดใหญ่ ท่ีมีกระบอกหรือรอกไว้
ด้านบน ส่วนล้อเป็นเฟืองเหล็กส่งก าลงัไปลูกกล้ิงด้านหลัง และได้รับ
สิทธิบตัรของประเทศองักฤษ ท าให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ต่อมาไม่
นานเคร่ืองตดัหญา้ถูกพฒันาเพ่ิมข้ึนให้มีลกัษณะหลากหลายรูปแบบ [1-
4] เช่น เคร่ืองตดัหญา้สะพาย เคร่ืองตดัหญา้รถเข็น เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่
แลว้จะใชน้ ้ามนัเป็นพลงังานในการขบัเคร่ืองจกัร  

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เค ร่ืองตัดหญ้าสามารถใช้
พลงังานจากไฟฟ้าและขบัเคล่ือนใบมีดท่ีใช้ตดัหญา้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขอ้จ ากดัของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า หลกัๆมีอยู ่2 ขอ้ คือ ขอ้ท่ีหน่ึง เคร่ือง
ตดัหญา้ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั จะตอ้งต่อสายไฟท่ีมีความยาว
มากๆ และการใชง้านตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ตดัโดนสายไฟอีกดว้ย ส่วนขอ้
ท่ีสอง เคร่ืองตดัหญา้ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้ากระแสตรงหรือพลงังานไฟฟ้า
จากแบตเตอร์ร่ี ข้อดีคือสามารถไปตดัในท่ีท่ีอยู่ไกลได้ แต่ขอ้เสียคือมี
ระยะเวลาท่ีใชง้านสั้น เน่ืองจากแบตเตอร์ร่ีหมดเร็ว  

เคร่ืองตดัหญา้ท่ีกล่าวทั้งสองแบบนั้น ไม่วา่จะใชพ้ลงังานจาก
น ้ ามนัหรือใช้พลงังานจากไฟฟ้า  คนท่ีท าการควบคุมเคร่ืองก็จะตอ้งเดิน
ติดตามไปตลอด บางคร้ังอาจจะตอ้งตากแดดท่ีมีความร้อนมากๆ ซ่ึงจะท า
ให้เสียสุขภาพได้ ดงันั้น คณะผูวิ้จยัจึงได้ออกแบบเคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้า
ควบคุมดว้ยระบบแอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ข้ึนมา โดยเคร่ือง
ตดัหญา้น้ีจะพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร์ร่ีขนาด 12V 20 Ah ขบัเคล่ือน
มอเตอร์กระแสตรงท่ีใช้ตดัหญา้รุ่น RS775 ซ่ึงสามารถควบคุมการเปิด-
ปิด ด้วยปุ่ มบนหน้าจอสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth 
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Signal) สามารถควบคุมการเคล่ือนท่ีได ้4 ทิศทาง ขอ้ดีของเคร่ืองตดัหญา้
น้ีคือ สามารถตดัหญา้ตากแดดไดโ้ดยท่ีคนควบคุมนัง่ในร่ม และสามารถ
เขา้ไปตดัในท่ีท่ีอาจมีอนัตรายจากสัตวเ์ล่ือยคลานได ้เช่น งู ตะขาบ แมง
ป่อง เป็นตน้  
 

2. ทฤษฎแีละหลกัการท างาน 
โครงสร้างของเคร่ืองตดัหญา้ท ามาจากแท่งเหล็กจะมีขนาด 

กวา้ง 50 ซม ความยาว 40 ซม และความสูง 30 ซม ท าการติดตั้งล้อท่ีมี
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 12 น้ิว จ  านวน 2 ล้อ และใช้มอเตอร์เกียร์ท่ีมีความเร็ว
รอบ 110 รอบต่อนาที ในการขบัเคล่ือนเคร่ืองตดัหญา้ ดงัรูปท่ี 1 ส่วนของ
มอเตอร์ท่ีน ามาตดัหญา้จะใชรุ่้น RS775 เป็นมอเตอร์กระแสตรง แรงดนัท่ี
ใช้ 12V ความเร็วรอบ 5000 รอบต่อนาที เร่ิมการท างานด้วยวงจรขบั
มอเตอร์ท่ีมีรีเลย ์12V เป็นตวัควบคุมการเปิด-ปิดของมอเตอร์ 

 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างเคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้า 

 
ส่วนแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนท่ีจะใช้ควบคุมมอเตอร์คือ 

virtuino เป็นแอพพลิเคชัน่ส าเร็จท่ีใชเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์ผา่นสญัญาณบลูทูธ 
ซ่ึงรายละเอียดปุ่ มท่ีได้ออกแบบบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเพ่ือควบคุม
มอเตอร์สามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 สามารถควบคุมทิศทางการเคล่ือท่ีได ้
4 ทิศทาง และสามารถควบคุมมอเตอร์ใบพดัตดัหญา้ไดอ้ยา่งอิสระ โดย
อุปกรณ์ทั้ งหมดท่ีได้กล่าวมาจะใช้แบตเตอร์ร่ีขนาด 12V 20Ah เป็น
แหล่งจ่ายให้กบัวงจรทั้งหมด และใช้บอร์ด Arduino Uno R3 เป็นตวัรับ
ค าสั่งสัญญาณจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพ่ือประมวลผลไปสั่ง
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าบนรถเคร่ืองตดัหญา้ ดงัรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 2 ปุ่ มท่ีใชค้วบคุมมอเตอร์ท่ีสร้างจากแอปพลิเคชนั virtuino 

 
รูปท่ี 3 ระบบวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของเคร่ืองตดัหญา้ 
 

3. ขั้นตอนการทดลองและผลการทดลอง 
3.1 ระยะเวลาในการท างานของเคร่ืองตดัหญ้าไฟฟ้า 

การทดลองระยะเวลาในการท างานของเคร่ืองตดัหญา้น้ี จะถูก
ทดลองตดัหญา้ท่ีมีความสูงโดยประมาณ 6-10 ซม ทดลองตดัหญา้จ านวน 
5 คร้ัง จนแบตเตอร์ร่ีหมด และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมอยู ่2 เง่ือนไข คือ ตดัหญา้
บนท่ีราบเรียบและตดัหญ้าบนท่ีลาดเอียงประมาณ 30 องศา โดยทั้ง 2 
เง่ือนไขจะใช้พ้ืนท่ีในการตดัหญา้เท่ากบั 9 ตรม. ซ่ึงผลการทดลองท่ีได้
แสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  ระยะเวลาในการทดลองตดัหญา้ 

คร้ังที่ 
ระยะเวลาในการตัดหญ้า (นาที) บนพื้นที่ที่ทดสอบ 9 ตรม. 

บนที่ราบเรียบ บนที่ลาดเอยีง 30 องศา 
1 1 ชม 32 นาที 1 ชม 5 นาที 
2 1 ชม 25 นาที 1 ชม 8 นาที 
3 1 ชม 36 นาที 56 นาที 
4 1 ชม 30 นาที 1 ชม 3 นาที 
5 1 ชม 26 นาที 55 นาที 

ค่าเฉล่ีย 1 ชม 29.8 นาที 1 ชม 1.4 นาที 
 
จากขอ้มูลตารางท่ี 1 พบวา่ระยะเวลาท างานของเคร่ืองตดัหญา้

บนท่ีราบเรียบจะใช้เวลาเฉล่ีย 1 ชม 29.8 นาที ส่วนระยะเวลาท างานของ
เคร่ืองตดัหญ้าบนท่ีลาดเอียง 30 องศาจะใช้เวลาเฉล่ีย 1 ชม 1.4 นาที 
สามารถสรุปได้ว่า การใช้งานเคร่ืองตดัหญา้บนท่ีลาดเอียงนั้น มอเตอร์
ไฟฟ้าจะท างานหนกัหรือเกิดแรงบิดสูงข้ึน ท าให้ใชป้ริมาณกระแสไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน จึงเป็นสาเหตุท่ีท  าให้แบตเตอร์ร่ีหมดเร็วนั่นเอง และสภาพของ
หญา้ท่ีท าการตดัหญา้เรียบร้อยเม่ือเทียบกบัสภาพก่อนตดั แสดงดงัรูปท่ี 4 
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ก่อนตดั หลงัตดั

 
รูปท่ี 4 สภาพหญา้ก่อนตดัและหลงัตดั 

 

3.2 ความคลาดเคล่ือนในการเคล่ือนทีข่องเคร่ืองตดัหญ้าไฟฟ้า 
 เม่ือเคร่ืองตัดหญ้าเคล่ือนท่ีไปด้านหน้าจะสังเหตุเห็นว่า 
ต  าแหน่งของเคร่ืองตดัหญา้จะเดินเอียงขา้งเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีตอ้ง
ท าการทดลองวดัความเคล่ือนของการเคล่ือนท่ีน้ี โดยทดลองให้เคร่ืองตดั
หญ้าเดินไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 1, 2, 3, 4 และ 5 เมตร ตามล าดับ 
จากนั้นท าการวดัระยะเอียงและมุมเอียงก าหนดได้ดงัรูปท่ี 5 ซ่ึงมุมเอียง
หาไดจ้ากสมการ (1)  

                          มุมเอียง = arctan (
ระยะเอียง 

ระยะการเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้
)                        (1) 

 
เง่ือนไขท่ีเพ่ิมเติมเขา้มาในการทดลองน้ีมีอยู ่2 เง่ือนไข คือ ตดั

หญา้บนท่ีราบเรียบและตดัหญา้บนท่ีลาดเอียงประมาณ 30 องศา ส่วนผล
การทดลองดงัตารางท่ี 2 

ระยะ
เอียง 

มุมเอียง 

ระยะการเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้

 
รูปท่ี 5 การวดัระยะเอียงและมุมเอียงของเคร่ืองตดัหญา้ 

 
ตารางท่ี 2  ความเคล่ือนในการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองตดัหญา้ 

ระยะ
เคล่ือนที่
ด้านหน้า 

บนที่ราบเรียบ บนที่ลาดเอยีง 30 องศา 

ระยะเอยีง 
(เมตร) 

มุมเอยีง 
(องศา) 

ระยะเอยีง 
(เมตร) 

มุมเอยีง 
(องศา) 

1 เมตร 0.03 1.718 0.02 1.145 
2 เมตร 0.08 2.291 0.15 4.289 
3 เมตร 0.5 9.462 0.5 9.462 
4 เมตร 1 14.036 1 14.036 
5 เมตร 1.6 17.744 1.6 17.744 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่เม่ือระยะเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้มากข้ึน ค่า
ความคลาดเคล่ือนของระยะเอียงและมุมเอียงสูงข้ึนเช่นเดียวกนั โดยท่ี
ระยะเคล่ือนไปด้านหน้า 5 เมตร มีค่าระยะเอียง 1.6 เมตร และมุมเอียง 
17.744 องศา ซ่ึงเง่ือนไขบนท่ีราบเรียบและบนท่ีลาดเอียงมีค่าเท่ากนั แต่
ถา้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์จะพบว่า เม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึน ค่าระยะเอียงและ
มุมเอียงจะเพ่ิมในลกัษณะ 1 เท่า ทั้งน้ีเป็นเพราะมอเตอร์ท่ีใช้ควบคุมล้อ
นั้น มีความสามารถของแรงบิดไม่เท่ากนั จึงเป็นเหตุท าให้ลอ้หมุนไปม
พร้อมกนัเลยท าให้รถตดัหญา้เดินเอียงออกไปดา้นขา้ง 

 

3.3 เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็นและ
เคร่ืองตัวหญ้าไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบแอปพลิเคชันสมาร์ท
โฟนแอนดรอยด์ 

การเปรียบเทียบคุณสมบติัเคร่ืองตดัหญา้แบบเข็นและเคร่ือง
ตดัหญ้าแบบไฟฟ้านั้น ข้อท่ีน ามาเปรียบเทียบจะเป็นลักษณะเชิงแบบ
ส ารวจ โดยแบ่งมีหัวขอ้ออกเป็น 4 หัวขอ้ คือ ความราบเรียบของหญ้า
หลงัการตดั การบงัคบัเคร่ืองตดัหญา้ ระยะเวลาในการตดัหญา้ และความ
สะดวกสบายในการตดัหญา้ ซ่ึงผลท่ีไดแ้สดงดงัตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 คุณสมบติัเคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็และเคร่ืองตดัหญา้แบบไฟฟ้า 

 

ล าดบั หัวข้อเปรียบเทียบ 
เคร่ืองตัดหญ้า
แบบไฟฟ้า 

เคร่ืองตัดหญ้า 
แบบเข็น 

1 
ความราบเรียบ
ของหญา้หลงัการ

ตดั 

ราบเรียบ
สม ่าเสมอ 

ราบเรียบ 
แต่มีบางส่วนไม่ 
สม ่าเสมอกนั 

2 
การบงัคบัเคร่ือง
ตดัหญา้เดินหนา้/
ถอยหลงั/เล้ียว 

ใชส้มาร์ทโฟน
บงัคบั 

ใชค้นบงัคบั 
โดยการเขน็ 

3 
ระยะเวลาในการ

ตดัหญา้  
(พ้ืนท่ีเท่ากนั) 

ใชเ้วลามากกวา่
แบบเขน็ 

ใชเ้วลานอ้ยกวา่ 

4 
ความสะดวกสบาย
ในการตดัหญา้ 

ไม่ตอ้งใชค้นใน
การบงัคบัเล้ียว
และเดินตาม 

ใชก้  าลงัในการเขน็
ตดัหญา้ 
มากกวา่ 

อยูใ่นท่ีร่ม 
เพื่อบงัคบัใน
การตดัหญา้ได ้

โดนแดดเม่ือเขน็
บงัคบั 

ไม่มีผลเร่ืองฝุ่ น
และเศษไม ้

มีฝุ่ นและเศษไม้
กระเด็นใส่ 
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กระเด็นเขา้หา
ผูป้ฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังาน ตอ้ง
ใส่เคร่ืองป้องกนั 

จากตารางท่ี 3 พบว่าเคร่ืองตัดหญ้าไฟฟ้าชนิดน้ีมีความ
สะดวกสบายในการใชง้านสูงกวา่เคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็ เช่น หญา้ท่ีตดัมี
ความเรียบสม ่าเสมอกว่า การควบคุมการท างานของเคร่ืองตดัหญา้สบาย
กว่า ไม่ตอ้งตากแดดในขณะท างาน ปลอดภยัจากเศษฝุ่ น เศษหินกระเด็น
มาโดนคนควบคุม และยงัปลอดภยัจากเหล่าสตัวท่ี์มีพิษอีกดว้ย แต่ขอ้เสีย
ในการติดหญา้คือ จะใช้เวลานานกว่าจะเสร็จ และระยะเวลาการใช้งาน
นอ้ยกวา่เคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็ 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

เคร่ืองตดัหญ้าไฟฟ้าท่ีมีการสั่งการควบคุมด้วยระบบแอป
พลิเคชันสมาร์ทโฟนบนระบบแอนดรอยด์ ใช้แรงดัน 12 โวลต์ ขนาด
กระแสประมาณ 12 แอมแปร์ ในการขับเคล่ือนระบบทั้ งหมด และ
สามารถควบคุมทิศทางไดท้ั้งหมด 4 ทิศทาง คือ เดินหน้า ถอยหลงั เล้ียว
ซ้าย และเล้ียวขวา ส่วนการเปิด-ปิดมอเตอร์ท่ีใช้ตดัหญา้นั้น สามารถสั่ง
การควบคุมได้อย่างอิสระผ่านแอพพลิเคชั่น virtuino บนสมาร์ทโฟน 
ระยะทางควบคุมได้สูงสุดของระบบน้ีไม่เกิน 50 เมตร เคร่ืองตดัหญ้า
ไฟฟ้าน้ีจะใชต้ดัหญา้ท่ีความสูงไม่เกิน 10 ซม เน่ืองจากมอเตอร์จะท างาน
หนกัและอาจเสียหายได ้ในส่วนการทดลองระยะเวลาใช้งานของเคร่ือง
ตดัหญ้า สามารถใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที (ใช้กับทาง
ราบเรียบ) แต่ถา้ใช้ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเอียงเพ่ิมข้ึน ระยะเวลาในการใช้
งานก็จะลดลง เน่ืองจากมอเตอร์ในการขบัเคล่ือนลอ้ใช้กระแสไฟฟ้าเยอะ
ข้ึนนัน่เอง ส่วนการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองตดัหญา้จะมีค่าคลาดเคล่ือนสูงข้ึน
ก็ต่อเม่ือเคล่ือนท่ีไปด้านหน้าอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระยะทางไกลๆ เช่น 
เคล่ือนท่ีไปด้านหน้าเป็นระยะทาง 5 เมตร จะท าให้รถเคร่ืองตดัหญา้มี
ระยะเอียงสูงถึง 1.6 เมตร และมุมเอียงเท่ากบั 17.744 องศา 

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้าน้ีกบัรถตดัหญ้า
แบบเข็น พบว่าเคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้ามีความสะดวกสบายในการตดัหญา้
มากกว่ารถตดัหญา้แบบเข็น เช่น ไม่ตอ้งตากแดดขณะตดัหญา้ ไม่ตอ้ง
เส่ียงเจอกบัสตัวท่ี์เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน และความเรียบของหญา้ท่ีตดัมี
ความสม ่าเสมอกวา่แบบรถเขน็ แต่ขอ้เสียของเคร่ืองตดัหญา้ไฟฟ้าชนิดน้ี
คือ ระยะเวลาในการใช้งานต ่า ตอ้งชาร์จไฟฟ้าบ่อย และไม่สามารถตดั
หญ้าท่ี มีความสูงเกิน 10 ซม และท่ีส าคัญถ้าสัญญาณบลูทูธของ 
สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับต ่ า การควบคุมเคร่ืองตัดหญ้านั้ นอาจจะไม่
สามารถท าได ้
 

5. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณเคร่ืองมือเช่ือมโลหะ เคร่ืองตดัโลหะ รวมไปถึงตู ้
ชาร์จแบตเตอร์ร่ี จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีคอยสนบัสนุนงานวิจยัคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณนกัศึกษา มนสั ศรีมูลชยั  ปองพล ในจิตร  และชยตุม ์ทิสะเส 
ท่ีสละเวลามาท างานวิจยัจนค ่ามืด จนงานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี   
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การพฒันาพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา พืน้ที ่ 
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The Sustainable Area Development based on The King’s Philosophy Using Participatory Process, a Case 
Study of Khok-Nong-Na Model Space, Udon Thani Province 

 

ณฐั อมรภญิโญ  สิทธิพร พนัธุระ  อภรัิกษ์ ลอยแก้ว  เสริมพนัธ์ เอีย่มจะบก  พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ 
 

สาขาวิชาการจดัการอสงัหาริมทรัพยแ์ละเทคโนโลยอีาคาร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 
 

บทคดัย่อ 
 การพฒันาพ้ืนท่ีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีเป้าหมาย
หลกัเพ่ือความย ัง่ยนื ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามหลกัการทรง
งานเพ่ือความย ัง่ยนืของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เป็นการพฒันาท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการของชุมชนโดยแทจ้ริง จึงจะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โคก-หนอง-นา 
โมเดล เป็นรูปแบบการจดัการพ้ืนท่ี โดยการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เขา้กบัภูมิปัญญาพ้ืนบา้นท่ีอยู ่อยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
และให้ธรรมชาติจดัการตวัมนัเอง ซ่ึงในการพฒันาพ้ืนท่ีแต่ละพ้ืนท่ีนั้น 
ไม่สามารถใช้รูปแบบท่ีส าเร็จรูปได ้การพฒันาโดยใช้ตน้แบบส าเร็จรูป
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความตอ้งการของแต่ละพ้ืนท่ีได้
อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว การพฒันาพ้ืนท่ีจึงควรด าเนินตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาร่วมกบักระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความ
ย ัง่ยนื 
 

Abstract 
 The development of the area through participatory processes 
has the main goal of sustainability. It requires understanding, access, and 
development in accordance with the principles of sustainability. King 
Rama 9. It is a development that is truly born from the needs of the 
community. Therefore, it will be a sustainable development. Khok-Nong-
Na model is a model of area management. by combining new agricultural 
theory with the local wisdom in accordance with the nature in that area 
and let nature take care of itself. The development of each area Ready-
made formats cannot be used. Developing using prefabricated 
prototypes, therefore, cannot solve problems that truly meet the needs of 
each area. Therefore, the development of the area should be carried out 
in accordance with the royal science guidelines together with the 
participatory process to achieve sustainability. 
 

บทน า 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัการทรงงานเพ่ือความย ัง่ยืน

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 คือ การเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาพ้ืนท่ีโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีเป้าหมายหลกัเพ่ือความย ัง่ยืน จึงตอ้งอาศยั
ความเขา้ใจเป็นจุดเร่ิมตน้ ไม่ว่าจะเป็น การเขา้ใจปัญหา สภาพแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม และขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ี แลว้จึง ใช้การเขา้ถึง 
ซ่ึงเป็น การเขา้ถึงความตอ้งการ เจตจ านง การเขา้ถึงน้ีจะเกิดข้ึนได้ตอ้ง
ได้รับการยอมรับ ไดรั้บความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่าย จนสร้าง
ความร่วมมือได ้หลงัจากนั้น จึงเขา้สู่กระบวนการพฒันา ซ่ึงเกิดจาก การ
ก าหนดร่วมกนัทั้งหน่วยงานและชาวบ้าน อาศยัการท างานไปด้วยกัน
ระหว่างการสนบัสนุนโยบาย และคนในพ้ืนท่ี กระบวนการน้ีจึงเป็นการ
พฒันาท่ีเกิดจากความตอ้งการของชุมชนโดยแทจ้ริง จึงจะเป็นการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนได้ กระบวนการเหล่าน้ีอาศยัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR)  ซ่ึงเป็นการประยุกต์และ
รวบรวมเอาแนวความคิดของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research: 
AR) เป็นการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดปัญหาและการแก้ไข โดย
ไม่ได้เร่ิมมองจากปัญหาว่ามีความผิดปกติ แต่เร่ิมตน้จากท าความเขา้ใจ
สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละปรับปรุงเพ่ือพฒันาให้ดีข้ึน และการวิจยัแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Research: PR) ท่ีเป็นการคน้ควา้หาความรู้ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม ผูร่้วมด าเนินงานทุกคนมีส่วนส าคญัและมีบทบาทเท่าเทียมกนัในทุก
กระบวนการ  [1] 

โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นรูปแบบการจดัการพ้ืนท่ี โดยการ
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่  เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีอยู่ อย่าง
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติในพ้ืนท่ีนั้นๆ และให้ธรรมชาติจดัการตวัมนัเอง 
เป็นแนวคิดท่ีต่อยอดจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย
เดช (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) เก่ียวกับการท าการเกษตรท่ีเรียกว่า “ทฤษฎี
ใหม่” ซ่ึงเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เขา้กบัภูมิปัญญาพ้ืนบา้น 
ซ่ึงในการพฒันาพ้ืนท่ีแต่ละพ้ืนท่ีนั้น ไม่สามารถใชรู้ปแบบท่ีส าเร็จรูปได ้
การพฒันาโดยใช้ตน้แบบส าเร็จรูปจึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงตาม
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ความตอ้งการของแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างแทจ้ริง จากปัญหา ดงักล่าว การ
พัฒนาพ้ืนท่ีจึงควรด า เนินตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ร่วมกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความย ัง่ยนื 

สอดคล้องกับแผนการขับเคล่ือนของจังหวดัของจังหวัด
อุดรธานี ท่ีผลกัดนัให้เกษตรกรในจงัหวดัอุดรธานี มีความสามารถในการ
จัดการพ้ืนท่ีของตนเองให้เหมาะกับบริบทของตนเองโดยใช้การ
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เขา้กบัภูมิปัญญาพ้ืนบา้นให้เกิดเป็นรูปธรรม
ครอบคลุมทั้งพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี 

วธีิการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานคร้ังน้ีใชวิ้ธีการมีส่วนร่วมทั้ง 8 ขั้นตอน บน
แนวทางการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา โดย การเข้าใจ เป็นการส ารวจ สังเกตุ
การณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลท่ีจ  าเป็นต่อการวาง
แผนการออกแบบพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับภูมิสังคม การเข้าถึง เป็นการ
สอบถามขอ้มูลเกษตรกรทั้งเจาะลึกและภาพรวม ส าหรับน ามาออกแบบ
พ้ืนท่ี และการจดัท าวิธีการพัฒนา เป็นด าเนินการออกแบบพ้ืนท่ีและให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการออกแบบพ้ืนท่ีแก่เกษตรกรท่ีน าศาสตร์พระราชา
ดว้ยโคกหนองนาโมเดลไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีของตนเองให้สอดคล้องกบั
ภูมิสงัคม 

กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีใช้ในคร้ังน้ี ใช้ 8 ขั้นตอน ตาม
แนวคิดของ [2] ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัแนวทางของศาสตร์
พระราชา ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัการ Manipulated 
Participation 2 .  การมี ส่วนร่วมโดยไม่ มีปฏิ กิ ริยาโต้ตอบ  Passive 
Participation 3 .  การมีส่วนร่วมผ่านการให้ค  าป รึกษา  Participation 
through consultation 4 .  ก า ร มี ส่ วน ร่ วมผ่ าน ส่ิ ง จู ง ใ จ ท่ี เ ป็ นวัต ถุ  
Participation through material incentives 5. การมีส่วนร่วมตามบทบาท
หน้า ท่ี  Functional participation 6 .  การมี ส่วนร่วม เ ชิ งปฏิสัมพันธ์  
Interactive Participation 7. การมีส่วนร่วมผ่านการสนับสนุน Supported 
Participation 8. การระดมตนSelf-mobilization 

 

ขอบเขตและพื้นที ่ 
พ้ืนท่ี 12 อ าเภอ ในจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ อ  าเภอเมือง อ าเภอ

กุมภวาปี อ าเภอพิบูลรักษ ์อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอเพญ็ อ  าเภอหนองแสง 
อ าเภอหนองหาน อ าเภอกุดจบั อ าเภอบา้นดุง อ าเภอบา้นผือ อ าเภอนายูง 
และอ าเภอน ้าโสม  

 
รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีด าเนินงาน 12 อ าเภอ 

สภาพก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
จากการลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์ กลุ่ม

ตวัอยา่ง พบวา่เกษตรกรยงัขาดการความรู้ และการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นต่างๆ 
ชุมชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาพ้ืนท่ี หน่วยงานราชการยงัขาดการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานของรัฐยงัมีการแบ่งฝ่าย
ในการท างาน จึงท าให้การพฒันาขาดความต่อเน่ือง และเช่ือมโยงกนั ซ่ึง
สามารถสรุปสภาพปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึน 2 ประการ ไดแ้ก่ 1. ขาดความรู้ 
เช่น ความรู้ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ี การบริหารจดัการน ้ า การปลูกพืช
ชนิดต่างๆ และการท าให้ย ัง่ยืน 2. ขาดแนวทางในการปฏิบติั เน่ืองจาก 
การพฒันาพ้ืนท่ี โคก หนอง นา ไม่สามารถน ารูปแบบอ่ืนมาใช้งานกบั
พ้ืนท่ีของตนเองได ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ สามารถใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม จึงเหมาะสมในการเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาการพฒันา
พ้ืนท่ีอยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางศาสตร์พระราชาได ้

การมส่ีวนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
กระบวนการท่ีทาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี ใชห้ลกัการ

การเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา บนพ้ืนฐานการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมทั้ง 
8 ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับ 

เข้าใจ (Search) กระบวนการเขา้ใจ ท าให้เขา้ใจถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เงินทุน ความเช่ือ 
วฒันธรรมของเกษตรกร และข้อจ ากัดด้านพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการส ารวจ 
ตรวจสอบ รวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการวางแผนการออกแบบพ้ืนท่ีให้
สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคม  
 เข้าถึง (Empathies) ท าให้ได้ข้อมูลจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดในแต่ละแปลง ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร คนในชุมชน ผูน้ าชุมชน 
หน่วยงานราชการ  เพ่ือท่ีจะหาความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร 
เขา้ถึงเจตจ าจงของเกษตรกร จะไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความไวว้างใจ 
และสร้างความร่วมมือได ้เพ่ือจดัท าแผนและลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามขอ้มูล
เกษตรกรส าหรับน ามาออกแบบพ้ืนท่ีให้สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคม   
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 พัฒนา (Develop) ท าให้เกิดการก าหนดแนวทางร่วมกัน
ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชาวบ้าน ใช้การท างานไปพร้อมกัน
ระหว่างการสนับสนุนจากภายนอกและคนในพ้ืนท่ี ท่ีสอดคล้องต่อง
ความตอ้งการของเกษตรกรและชุมชน ซ่ึงเป็นการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
การออกแบบพ้ืนท่ีแก่เกษตรกรท่ีน าศาสตร์พระราชาด้วยโคกหนองนา
โมเดลไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ีของตนเองให้สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคมได ้

ความรู้และความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นั้น 

ใช้การศึกษาเป็นการแบบ มีส่วนร่วม ทั้ง 8 ขั้นตอน โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่ การคน้หาปัญหาและความ
ตอ้งการ ร่วมก าหนดแนวทาง วางแผนแกไ้ขปัญหา การปฏิบติัตามแผน 
และการประเมินผล โดยท าการศึกษาภาคสนาม เพ่ือความเข้าใจใน
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยตัวแปรหลักที่ใช้ในการออกแบบ
พฒันาพ้ืนท่ี 5 ตวัแปรประกอบดว้ย 

1. ไฟ หรือทิศทางของแสงแดด ส ารวจต าแหน่งทิศเหนือ ใต ้
ตะวนัออก ตะวนัตก ทิศทางการข้ึนและลงของดวงอาทิตยใ์นแต่ละช่วง
ฤดู เน่ืองจากแต่ละฤดูดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีแตกต่างกนั เช่น ช่วงฤดู
หนาว กลางคืนยาว กลางวนัสั้น และดวงตะวนัออ้มขา้ว ฤดูร้อน กลางวนั
ยาว กลางคืนสั้น เป็นตน้ ถา้ส ารวจทิศเพียงแค่ช่วงเวลาเดียว จะไดข้อ้มูลท่ี
ผิดเพ้ียนไป 

2. ดิน ตอ้งรู้จกัลกัษณะของดิน ความอุม้น้าของดิน เพ่ือวาง
แผนการขุดหนองน ้ าและการปรับปรุงให้เหมาะสม โดยใช้หลกัการฟ้ืนฟู
ดินคือไม่เปลือยดิน ควรห่มดินด้วยฟาง ใบไม้ หรือหญ้าและเติมปุ๋ ย
อินทรียแ์บบแห้งและแบบน ้าหรือท่ีเรียกวา่ แห้งชาม นา้ชาม 

3. น ้ า ศึกษาทิศทางการไหลของน ้ าเข้าและออกจากพ้ืนท่ี 
ต  าแหน่งหนองน ้ าควรอยูใ่นทิศท่ีลมร้อนพดัผ่านเพราะจะช่วยท าให้บา้น
เยน็ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการขุดหนองน ้ าควรมีความคดเค้ียวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชขอบริมหนอง และท าตะพกัหรือความลดหลัน่ของระดับ
ความสูงในหนองไม่เท่ากนั โดยชั้นแรกสุดควรมีความลึกท่ีแสงแดดส่อง
ถึง เพ่ือเป็นท่ีวางไข่ของปลา และเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ า นอกจากน้ี
ควรปลูกพืชน ้ าเพ่ือเป็นแหล่งวางไข่ และท่ีอยูอ่าศยัของปลาและสัตวน์ ้ า 
และท าแซนด์วิชปลา คือการท ากองหญ้าและฟางสลบักบัปุ๋ ยหมกั วางไว้
ท่ีตน้น ้า เพ่ือสร้างแพลงกต์อนและไรแดงซ่ึงเป็นอาหารของสตัวน์ ้า 

4. ลม ศึกษาทิศทางลมว่าลมร้อน ลมหนาว และลมฝน พดัมา
ทางทิศใด โดยทัว่ไปลมฝนจะพดัมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ส่วนลม
หนาวหรือลมขา้วเบาจะพดัมาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้น การวาง
ต าแหน่งอาคารบา้นเรือน และลานตากขา้ว ลานนวดขา้ว จึงไม่ควรวาง
ขวางทิศทางลมหนาว นอกจากน้ี การออกแบบบา้นให้มีทิศทางของช่อง
ลมสอดรับกบัลมท่ีพดัมาในแต่ละฤดูกาลจะช่วยลดการใช้พลังงานใน
บา้น และช่วยให้บา้นเยน็ อยูส่บายมากยิง่ข้ึน 

5. คน  ถือเ ป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีสุด  ท่ีการออกแบบต้อง
ค านึงถึงความต้องการของคนหรือผู ้อยู่อาศัยเป็นหลัก และค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อย วฒันธรรม และอาชีพท่ีท า 
วธิีการค านวณปริมาณน า้ในพืน้ที่ 

ส่ิงท่ีเจา้ของพ้ืนท่ีตอ้งรู้เพ่ือใช้ในการค านวณปริมาณฝนท่ีตก
ในพ้ืนท่ีต่อปี ไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนท่ีและปริมาณฝนในพ้ืนท่ี ค านวณโดยการ
แปลงขนาดพ้ืนท่ีให้เป็นพ้ืนท่ีอตัราส่วน-เมตร เพราะปริมาณฝนท่ีตกใน
พ้ืนท่ีมีอตัราส่วนเป็นมิลลิเมตร/ปี 
การค านวณปริมาณฝน  

ขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร  
ปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ี 1,200 มม./ปี หรือ 1.2 เมตร/ปี  
เพราะฉะนั้นใน 1 ปีมีฝนตกในพ้ืนท่ี = 1,600 ตารางเมตร x 

1,200 มิลลิเมตร = 1,920 ลูกบาศกเ์มตร  
เม่ือเราทราบวา่ในพ้ืนท่ีมีปริมาณฝนเท่าใด เราก็ตอ้งมา

ค านวณพ้ืนท่ีท่ีจะใชเ้ก็บน ้าวา่เพียงพอหรือไม่ 
การค านวณน ้าที่เกบ็ได้ 

-ใน 1 ปี มีน ้าฝนตกลงมาในพ้ืนท่ี 1,920 ลูกบาศกเ์มตร  
 -ใน 1 ปี มีวนัท่ีฝนไม่ตก 300 วนั และในวนัเหล่านั้นน ้าจะ

ระเหยอยา่งนอ้ยวนัละ 1 เซนติเมตร ดงันั้น น ้าฝนท่ีตกลงมาจะระเหยไป
อยา่งนอ้ย 3 เมตรต่อปี ดงันั้น ตอ้งขดุหนองให้ลึกมากกวา่ 3 เมตร  

 -หนองนา้เก็บน ้าไวไ้ด ้= กวา้ง x ยาว x สูง (ลึก)  
-ถา้หนองน ้ากวา้ง 20 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 6 เมตร = 

20x10x6 =1,200 ลูกบาศกเ์มตร  
-นาดินท่ีขดุจากหนองไปถมเป็นโคก กวา้ง 20 เมตร ยาว 10 

เมตร สูง 6 เมตร  
-แลว้ปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่งบนโคก จะช่วยเก็บน ้า

ใตดิ้นไวไ้ด ้50% ของปริมาณน ้าฝน = 600 ลูกบาศกเ์มตร  
ถา้ตอ้งการเก็บน ้าเพ่ิมข้ึนอีก สามารถเก็บไวใ้นนา และขดุ

คลองไส้ไก่ทัว่พ้ืนท่ี 
การค านวณน ้าที่ต้องการเกบ็เพิม่ขึ้น  

-ท านา 1 งาน (400 ตารางเมตร) ยกคนันาสูง 1 เมตร = 400 
ตารางเมตร x 1 เมตร = 400 ลูกบาศกเ์มตร  

-ขดุคลองไส้ไก่ ขนาดกวา้ง 1 เมตร x ลึก 0.8 เมตร x ยาว 30 
เมตร = 24 ลูกบาศกเ์มตร  

-รวมโคก หนอง นา และคลองไส้ไก่ = 1,200+600+400+24= 
2,224 ลูกบาศกเ์มตร  

ดงันั้น ถา้ออกแบบท่ีดินตามน้ี พ้ืนท่ี 1 ไร่ จะสามารถเก็บน้า
ไวไ้ด้ 115.83% ของปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงมา ซ่ึงสามารถทาได้ จากการ
กั้นประตูน ้ า รับน ้ าท่ีหลากเขา้มาขณะฝนตกเพ่ิมข้ึน [บก.: การค านวณน้ี
เพ่ือเป็นตวัอย่างเท่านั้น ค่าน ้ าท่ีกับเก็บไวห้รือท่ีระเหยไปตามจริงนั้น 
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ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง (ชนิดของดิน, ระดบัความสูงต ่า, การไหลเขา้/
การไหลออกของน ้า, อตัราส่วนพ้ืนผิวต่อปริมาณของหนองเก็บน ้า, ฯลฯ) 
มีหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของน ้าท่ีสามารถอ่านเพ่ิมเติมได}้ 

 

การพฒันาทีเ่กดิขึน้ 
จากตัวแปรต้นทั้ ง 5 ท  าให้เกิดกระบวนการพฒันา 4 ด้าน 

ประกอบ ดว้ย น ้า ดิน ป่า เกษตรกรรม ดงัน้ี 
การพฒันาด้านดนิ 

เจา้ของแปลง นายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม จ านวนเน้ือท่ีทั้งหมด 
120 ไร่ ข้อมูลดินของพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาคือ ลักษณะดินพ้ืนท่ีของ
เกษตรกรมีความแตกต่างของพ้ืนท่ีค่อนขา้งมากโดยมีค่าระดบัจากท่ีดอน
เทียบกบัท่ีลุ่มแตกต่างกนัประมาณ 10 - 15 เมตร  ลกัษณะดินท่ีดอนเป็น
ดินร่วนปนทรายเต็มพ้ืนท่ี ส่วนในท่ีลุ่มลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
ผสมดินตะกอนจากการพดัพาของน ้ าในหน้าฝน ทั้งน้ีเน่ืองจากพ้ืนท่ี
ดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีรับน ้า 

 
รูปท่ี2 ผงัแสดงค่าระดบัของพ้ืนท่ีดอนเทียบกบัพ้ืนท่ีลุ่มของเกษตรกร 

 
รูปท่ี3 ภาพถ่ายแสดงลกัษณะของดินในพ้ืนท่ี 
 
การพฒันาด้านน า้ 
เจา้ของแปลง นายวชัระ บุญส่ง จ  านวนเน้ือท่ีทั้งหมด 20 ไร่ 1 งาน 56 
ตารางวา ท าโคกหนองนา จ านวน 5 ไร่ 

 
รูปท่ี 4 ภาพถ่ายทางอากาศครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา 

จากภาพถ่ายทางอากาศพ้ืนท่ีได้มีหนองทางทิศตะวนัตกท่ี
ยงัคงมีน ้ าท่ีเก็บกกัได ้บนพ้ืนท่ี 2 งาน 85 ตารางวา มีความลึกโดยเฉล่ีย 5 
เมตร ซ่ึงสามารถรองรับน ้ าได ้5,700 ลบ.ม. และ ได้ด าเนินการขุดคลอง
ไส้ไก่ขนาด กวา้ง 2 เมตร ลึก 2 เมตร จากทิศเหนือไปยงัทิศใต้ มีการ
ออกแบบแปลงเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 

 
รูปท่ี 5 แปลนการออกแบบพ้ืนท่ีร่วมกบัเกษตรกรเบ้ืองตน้  

การออกแบบและการบริหารจดัการน ้ าในพ้ืนท่ี แบ่งออกเป็น 
น ้าจากภายนอกแปลง กบั น ้ าภายในแปลง น ้าภายนอกแปลง ท าบ่อบ าบดั
น ้ าเสียพกัน ้ าท่ีเขา้มาจากภายนอกทางด้านทิศเหนือ แล้วปล่อยไหลไป
ตามคลองไส้ไก่ แลว้ให้ล้นไหลออกสู่ภายนอกแปลงทางด้านทิศใต ้น ้า
ภายในแปลง ขดุหนองเพ่ิมดา้นทิศตะวนัตกเช่ือมต่อกบัสระเดิม พ้ืนท่ี 1.2 
ไร่ ลึก 6 เมตร ความจุน ้า 11,520 ลบ.ม. ผนัน ้าจากหนองท่ีขดุเพ่ิมและสระ
เดิมเพ่ือใช้ภายในแปลง เป็นลกัษณะของการหมุนวนภายในแปลง เม่ือ
รวมปริมาณน ้ ากบัหนองเดิมท่ีมีอยู่จะสามารถกกัเก็บน ้ าได้รวม 17,220 
ลบ.ม. 
การพฒันาด้านป่า 
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เจา้ของแปลง นายไพรวลัย ์ศรีโยธา ท าโคกหนองนา จ านวน 
120 ไร่ พืชส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีนั้นเป็นไมไ้ผเ่ล้ียง ขนาดพ้ืนท่ี 4 ไร่ 
นอกนั้นก็เป็นไมท่ี้มีอยูเ่องตามธรรมชาติ เช่น ไมเ้บญจพรรณ ตามพ้ืนท่ี 
ไมเ้ตง็ ไมป้ระดู่ ไมพ้ะยงู โดยคิดเป็น 5 % ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  

 
รูปท่ี 6  ภาพถ่ายแสดงไมไ้ผเ่ล้ียง  

พ้ืนท่ีต  ่าสุดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ท าหน้าท่ีดึงน ้ าจากล าน ้ า
ท่ีอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ี และใช้คลองไส้ไก่ท่ีขดุเพ่ือระบายน ้าจากล าน ้ ามาเก็บกกั
ไว ้พ้ืนท่ีดา้นบนทิศตะวันตกเฉียงเหนือปัจจุบนัท าพืชผกั มีเรือนเพาะช า
ขนาดความยาว 12.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร จ านวน 2 โรง บริเวณ
โดยรอบโรงเรือน ปลูกพืชผกัสวนครัว เช่น มะเขือ พริก เป็นตน้ พ้ืนท่ี
ดา้นทิศตะวนัออก ปัจจุบนัปลูกไมผ้ล เช่น กลว้ย มะนาว เป็นตน้ ให้เป็น
เกิดป่าแบบผสมผสาน 

 
รูปท่ี7 ภาพถ่ายแสดงไมผ้ลในป่าผสมผสาน 
การพฒันาด้านเกษตรกร 

เจา้ของแปลง นางนุชนารถ แกว้สวา่ง จ  านวนเน้ือท่ีทั้งหมด 35 
ไร่ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่โดยรอบเป็นท่ีดอน มีป่าเดิมอยู่ตอนเหนือของพ้ืนท่ี
ประมาณไม่เกิน 5 % ของพ้ืนท่ี ท่ีเหลือปลูกมะนาว ฝร่ัง และกล้วย 
เกษตรกรรม ปลูกขา้วหอมมะลิ นาปี 10 ไร่ ขา้ว กข 6 ขนาดพ้ืนท่ี 6 ไร่ อยู่
ดา้นทิศใตข้องพ้ืนท่ีทั้งหมด  

 
รูปท่ี8  ภาพตดัขวางพ้ืนท่ี 

 
รูปท่ี9  ภาพร่างแปลงและทิศทางการไหลของน ้า  
จากสภาพแปลงเดมิ  

น ้าจากป่าทางดา้นทิศตะวนัออก (นอกแปลง) ไหลบ่าเขา้มาใน
แปลงลงสระหมายเลข 1 2. น ้ าบางส่วนท่ีไหลมาจากป่าทางด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จากพ้ืนท่ีว่างในแปลง และลน้มาจากสระหมายเลข 
1 และ 2 จะลงมายงัสระหมายเลข 5 ล้นผ่านคันดินลงไปย ังคูน ้ า ท่ี
เกษตรกรได้ขุดไว้ สระดั้ งเดิมท่ีมีขนาดเล็กและต้ืน และน ้ าส่วนเกิน
ทั้งหมดจากแปลงจะไหลผ่านท่อลอดถนนทางดา้นทิศตะวนัตก (ทางน ้ า
ออก) ไปสู่แปลงเกษตรกรขา้งเคียง เกษตรกรขุดคูส่งน ้ ารอบแปลงพืช
สวน (กลว้ย ไผ ่ฝร่ัง มะนาว) และขดุหลุมขนาดใหญ่ไวต้ามจุดต่างๆ ของ
คูน ้ าเพ่ือกกัเก็บน ้ า ท่ีผ่านมาเกษตรกรสูบน ้ าจากสระหมายเลข 1 ขา้มคนั
ดินบริเวณบา้นพกัมาเติมน ้ าลงในคูน ้ า แต่คูน ้ าค่อนขา้งลึกท าให้กระจาย
น ้ าลงแปลงไม่ได้ จึงคลา้ยกบัเป็นการหล่อน ้ าไวร้อบๆ แปลงนามีพ้ืนท่ี
ประมาณ 16 ไร่ ประกอบดว้ยกระทงนาขนาดเล็กจ านวนมาก  

การออกแบบและการบริหารจัดการพืน้ที่  
ขุดคนัดินรอบแปลงทั้งหมด (สูง 1 เมตร) พร้อมปรับคนัดิน

ดา้นทิศเหนือเป็นถนนส าหรับรถยนตเ์ขา้แปลง และวนรอบแปลงออกไป
ทางทิศใต้ ขุดสระหมายเลข 1 ให้มีความลึกเป็น 6 เมตร ให้มีตะพกั 2 
ระดบั ปรับแต่งรูปทรงสระให้เป็นหนองน ้ า ท  าทางน ้ าเขา้หนองน ้ าเพ่ือ
รองรับน ้าจากป่า และท าทางฝายน ้าลน้ไปยงัคูส่งน ้ า ปรับแปลงนาเดิมให้
ไดร้ะดบั ขดุคนันาให้ใหญ่ข้ึน (คนันาทองค า) เพ่ือปลูกพืชบนคนันา และ
ขุดร่องน ้ ารอบแปลงนาเพ่ือเล้ียงปลา ขุดคลองไส้ไก่ในแปลงต่างๆ 
ขวางทางน ้าไหล เพ่ือชะลอการไหลของน ้า และกระจายน ้ าให้ทัว่ถึง ปลูก
ไมใ้ช้สอย และไมเ้ศรษฐกิจ เพ่ือสร้างป่าในพ้ืนท่ีโดยรอบของหนองน ้ า 
หมายเลข 1 2 และ 4  

บทสรุป 
จากการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ใช้การ

ติดตามผลดว้ยการลงพ้ืนท่ีพูดคุย เก็บขอ้มูลและสอบถามในแต่ละแปลง 
เก็บขอ้มูลรอบดา้น เช่น ความเป็นอยู ่สุขภาพ ครอบครัว ชุมชน การสร้าง
รายได้ และน ามาปรับปรุงและพฒันาค าแนะน าในการพฒันาพ้ืนท่ีให้มี
ความย ัง่ยืนได้ต่อไปในอนาคต จากนั้นบนัทึกขอ้มูลในแต่ละแปลงท่ีมี
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ขอ้มูลท่ีต่างกนั ไวส้ าหรับเป็นตน้แบบขอ้มูลให้กบัแปลงอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั
เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาในการพฒันาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆให้มีความย ัง่ยืนคงอยู่
ต่อไป 
 

เอกสารอ้างองิ 
[1]  Bergold, J., & Thomas, S. (2012). Participatory research methods: 

A methodological approach in motion. Historical Social 
Research/Historische Sozialforschung, 191-222. 

[2] Caporal, F. R. (1998). La extensión agraria del sector público ante 
los desafíos del desarrollo sostenible: el caso de Rio Grande do 
Sul, Brasil (Doctoral dissertation, Universidad de Córdoba). 
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วธีิการรู้จ าอกัขระภาษาไทยผ่านวดิีทศัน์แสดงการขยบัมือแบบเรียลไทม์ 
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บทคดัย่อ 
บุคคลหรือผูป่้วยท่ีเกิดความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูดอนั

เน่ืองมาจากผลกระทบจากโรค ก่อให้เกิดความล าบากแก่ผูรั้บสารท่ีอาศยั
การส่ือสารดว้ยเสียงเป็นหลกั แมว้่าปัจจุบนัภาษามือเป็นมาตรฐานหน่ึงท่ี
ใช้ส่ือสารผ่านการใชท้่าทางหรือการเคล่ือนไหวจากมือให้เป็นสญัลกัษณ์ 
แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้นั้น หากผูรั้บสารไม่เคยไดเ้รียนรู้ภาษามือ 
อาจเป็นปัญหาของผู ้รับสารท่ีจะเข้าใจได้ อีกทั้ งการเรียนรู้ภาษามือ
ส าหรับผูป่้วยก็เช่นกนั อาจเป็นเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งใช้เวลาและยุง่ยากต่อการ
เรียนรู้ สมองไม่อาจจดจ าหรือรับรู้ส่ิงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

ปัจจุบนัการพฒันาให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้หรือรู้จ  าได้
เหมือนมนุษยมี์ได้หลายวิธี วิธีหน่ึงท่ีก าลังได้รับความนิยม คือ ใช้วิธี
ทางด้านคอมพิว เตอร์ วิทัศน์  (Computer Vision) ท่ี รับข้อมูลภาพ
เคล่ือนไหวจากกล้องวิดีโอ น าไปสู่การสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถ
แยกแยะส่ิงต่าง  ๆ  จากภาพวีดีโอได้ ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
แก้ปัญหาการส่ือสารส าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการดังกล่าวด้วยเทคนิคและ
ขั้นตอนวิธีการรู้จ  าอกัขระภาษาไทย ขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอจะตรวจจบัการ
เคล่ือนท่ีของน้ิวมือแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องวิดีโอ และอาศยัการเรียนรู้
เชิงลึกเพ่ือรู้จ  าอกัขระ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่ือสารอย่างง่าย
ระหว่างผูป่้วยและผูดู้แล อีกทั้งผูวิ้จยัมุ่งพฒันาให้ขั้นตอนวิธีเหมาะสมกบั
การน าไปใช้บนอุปกรณ์ประมวลผลท่ีใช้พลงังานต ่าดว้ยเพ่ือลดขอ้จ ากดั
ในการน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
ค าส าคญั: คอมพิวเตอร์วิทศัน์, การรู้จ  าอกัขระ, ตรวจจบัการเคล่ือนท่ีของ
น้ิวมือ, การเรียนรู้เชิงลึก, อุปกรณ์ประมวลผลท่ีใชพ้ลงังานต ่า  
 

Abstract 
Persons or patients who develops speech impairment due to the 

effects of the disease may pose difficulties for listener who relies mainly 
on voice communication. Although sign language is now a standard for 

verbal communicate through the use of gestures or hand movements as 
symbols. However, if the recipient has never learned sign language it may 
be a problem for the audience to understand. Also, the learning of sign 
language for patients might be impractical. It may be a new subject that 
takes time and is difficult to learn. The brain cannot remember or perceive 
new things as effectively as it should. 

Nowadays, there are many ways for the development of 
computers to be able to learn or recognize like humans. One method that is 
gaining popularity is computer vision method, which receives moving 
image data from a video camera and learns to distinguish things from video 
images. For this reason, the researchers are interested in solving 
communication problems for patients with speech impairment with 
algorithm that recognizes some Thai characters. The proposed algorithm 
detects finger movements in real time through a video camera. It them 
employs deep learning to recognize letters. This is to facilitate simple 
communication between patients and caregivers. In addition, the researcher 
aims to develop an algorithm which is suitable for using on low-power 
computing devices to widen its applicability in limited-resource domains. 
Keywords: Computer Vision, Character recognition, Detects finger 
movements, Deep Learning, Low-power computing devices 
 

1. บทน า 
บุคคลหรือผูป่้วยท่ีมีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด ทั้ง

อตัราความเร็วและจงัหวะการพูด เช่นพูดติดอ่าง พูดช้า ไม่ต่อเน่ือง เสียง
แหบและเบา หรืออวยัวะท่ีเก่ียวข้องกับการพูด (ริมฝีปาก ล้ิน เพดาน) 
บกพร่อง ท าให้ไม่สามารถส่ือสารบอกความตอ้งการของตนเองให้ผูรั้บ
สารเขา้ใจได ้แต่ผูป่้วยยงัสามารถส่ือสารรับฟังค าพูดไดเ้ขา้ใจ ก่อให้เกิด
ความยากล าบากแก่ผูรั้บสารท่ีตอ้งอาศยัการส่ือสารด้วยเสียง  แมว้่าใน
ปัจจุบนัเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นทางเลือกหน่ึงใน
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การส่ือสารแทนการพูดนั้นคือภาษามือ ดว้ยการส่ือสารผ่านการใช้ท่าทาง
หรือการเคล่ือนไหวจากมือให้เป็นสัญลกัษณ์ แต่ในสภาพความเป็นจริง
แลว้นั้นหากผูรั้บสารไม่เคยไดเ้รียนรู้ภาษามือ อาจเป็นปัญหาของผูรั้บสาร
ท่ีจะเขา้ใจได้ อีกทั้งการเรียนรู้ภาษามือของผูป่้วยก็เช่นกนัอาจเป็นเร่ือง
ใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาและยุง่ยากต่อการเรียนรู้ สมองไม่อาจจดจ าหรือรับรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อีกวิธีท่ีจะส่ือสารกนัไดง่้ายและ
เรียนรู้ได้เร็วนั้นคือการเขียน ซ่ึงหากตอ้งใช้เคร่ืองมือใด ๆ นั้น อาจไม่
สะดวกส าหรับผูป่้วยท่ีต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติม และอุปกรณ์บางชนิดมี
ราคาแพง ท าให้การเขา้ถึงการใชน้ั้นอยูใ่นวงจ ากดั 

ปัจจุบนัการพฒันาให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้วิธีการรู้จ  า
ภาษามือไดเ้หมือนมนุษย ์วิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมคือการใช้วิธีทางดา้น
คอมพิวเตอร์วิทศัน์ (Computer Vision) ท่ีรับขอ้มูลภาพเคล่ือนไหวจาก
กลอ้งวิดีโอ น าไปสู่การสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะส่ิงต่างๆจาก
ภาพวีดีโอ โดยได้มีการพฒันาอยู่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้งานในหลาย ๆ 
ภาษาทัว่โลก  

ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงตั้งค  าถามเชิงการใชง้านวา่จะเป็นไปไดไ้หม
ท่ีจะมีระบบท่ีช่วยให้ผูป่้วยดงักล่าว ส่ือสารไดโ้ดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้
ภาษามือหรือใช้อุปกรณ์เสริม ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูแลว้การเขียนอกัขระบน
อากาศอาจเป็นทางเลือกหน่ึง     จึงสนใจท่ีจะศึกษาเทคนิควิธีการรู้จ  า
อกัขระภาษาไทย ขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอจะตรวจจบัการเคล่ือนท่ีของน้ิวมือ
แบบเรียลไทม์ผ่านกล้องวิดีโอท่ีมีพ้ืนหลงัแบบคงท่ี โดยการใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบเชิงลึกบนอุปกรณ์ประมวลผลท่ีใช้พลังงานต ่า [1] แล้ว
วิเคราะห์ออกมาเป็นตวัอกัขระแสดงออกทางจอภาพ จากการทบทวน
วรรณกรรมผูวิ้จยัเห็นวา่ระบบดงักล่าวเป็นไปได ้ซ่ึงระบบท่ีเก่ียวขอ้งอาจ
ประกอบดว้ย   การตรวจจบัและติดตามการเคล่ือนท่ีของมือหรือน้ิวมือ 
และน าร่องรอยการเคล่ือนท่ีเพ่ือเขา้สู่กระบวนการรู้จ  าอกัขระ ซ่ึงผูวิ้จยั
คาดว่าจะใช้ตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบสังวตันาการ 
(CNN)  อยา่งไรก็ตามมีงานวิจยัท่ีใชต้วัแบบ CNN เพ่ือตรวจจบัมือแลว้ใน
อดีตเช่นกนั แต่ตวัแบบดงักล่าวใช้ทรัพยากรทางดา้นฮาร์ดแวร์ค่อนขา้ง
ส้ินเปลือง จึงเกิดเป็นค าถามวิจยัเชิงเทคนิคต่อไปว่าหากตอ้งการน าตวั
แบบ CNN มาประยกุตใ์หม่ให้สามารถใช้งานไดบ้นอุปกรณ์ประมวลผล
ท่ีใช้พลังงานต ่า โดยคงความสามารถในการรู้จ  าให้ได้มากท่ีสุด ควร
จะตอ้งปรับปรุงโครงสร้าง CNN เดิมอยา่งไร 
 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 Deep Learning 

Deep Learning [2]  เ ป็ น รู ป แ บบข อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
คอมพิวเตอร์ท่ีเรียนแบบแนวคิดคลา้ยสมองของมนุษย ์โดยมีการรับรู้แลว้
ส่งต่อเป็นทอดๆไป ด้วยการสร้างแบบจ าลองตวักรองขอ้มูลท่ีผ่านชั้น 
ต่างๆ เพ่ือท านายและจดักลุ่มประเภทของขอ้มูลไดม้ากกวา่ 2 ประเภทข้ึน

ไป โดยการเรียนรู้เชิงลึกท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนกรูปภาพคือ 
Convolution Neural Network (CNN) [3] หรือ โครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวตันาการ เป็นโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีความซบัซอ้น มกัใชก้นั
อย่างแพร่หลายในงานดา้นคอมพิวเตอร์วิทศัน์ โดยมีขอ้มูลขาเขา้ให้กบั
อลักอริทึม เพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างกนั มีโครงสร้างของเครือข่าย 
ดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างการท างานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวตันาการ 

 

จากรูปท่ี 1 โครงสร้าง ประกอบไปดว้ย 6 ชั้น ดงัน้ี 
     1. ชั้นอินพตุ (Input Layer)  จะเก็บค่าพิกเซล (Pixel) ของรูปภาพตน้ฉบบั  
     2. ชั้ นคอนโวลูชัน (Convolutional Layer) จะค านวณผลลัพธ์ผ่านตัว
กรอง (Filter) ซ่ึงตวักรองแต่ละตวัมีลกัษณะเป็นตารางขนาด N x N โดยท่ี 
N คือความสูงและความกวา้ง ท าหน้าท่ีระบุคุณลกัษณะ(Feature) ท่ีไดจ้าก
การตรวจจับคุณสมบติัต่างๆ ตัวกรองแต่ละตวัจะเล่ือนเหนือต าแหน่ง
ทั้งหมดในตารางอินพตุ คูณแต่ละพิกเซลดว้ยค่าท่ีสอดคลอ้งกนัในตวักรอง 
จากนั้นผลคูณทั้งหมดจะถูกเพ่ิมเข้าไปในแผนผงัคุณลักษณะ  (Feature 
Map) เพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินการทางคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ ต่อไป 
     3. ชั้น ReLU (Rectified Linear Unit) ท าหนา้ท่ีเปล่ียนค่าของตวัเลขเลขท่ี
ติดลบให้เป็นเลขศูนย ์ซ่ึงจะช่วยเสริมให้สามารถฝึกแบบจ าลองรวดเร็วข้ึน 
     4. ชั้นพลูล่ิง (Pooling Layer) หรือชั้นการรวมกลุ่ม จะถูกน าไปใชเ้พ่ือลด
ความละเอียดของภาพโดยคุณลกัษณะส าคญัของภาพยงัคงเดิม  
     5. ชั้ นฟูลลีคอนเนคเต็ด (Fully-Connected Layer) จะน าคุณลักษณะ
ส าคัญไปหาคะแนนของคลาสโดยผ่านฟังก์ชันกระตุ้น (Activation 
Function) เพื่อใชใ้นการจ าแนกหรือแยกคลาส  
     6. ชั้นซอฟต์แม็กซ์ (Softmax Layer) เป็นชั้นท่ีอยูก่่อนชั้นเอาท์พุท โดย
ชั้นน้ีจะปรับค่าทศนิยมในแต่ละคลาสให้อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 
 

 
รูปท่ี 2 : การท างานของ Vertical Histogram Projection เพื่อแยกอกัขระ

ออกจากกนัในประโยค 

2.2 Histrogram Projection 
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Histrogram Projection [4] เป็นเทคนิคของการแสดงความถ่ี
ของจ านวนพิกเซลสีด าของแต่ละแถว (Horizontal) หรือแต่ละคอลัมน์ 
(Vertical) ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตเ์พ่ือใช้แยกอกัขระออกจากประโยค
ได ้ดงัรูปท่ี 2 
 

2.3 การตรวจจบัและตดิตามการเคล่ือนทีข่องนิว้มือ 
MediaPipe Hands [5] เป็นชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้บนเคร่ืองแบบ

ส าเร็จรูปท่ีพฒันาโดย Google ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของการตรวจจบัและ
ติดตามต าแหน่งของฝ่ามือและน้ิวมือท่ีมีความแม่นย  าสูง น ามาประยกุตใ์ช้
งานดา้น Machine Learning แบบเรียลไทม ์ท่ีมีความรวดเร็วสามารถใชง้าน
ผา่นอุปกรณ์ขนาดเล็กไดดี้ การท างานเร่ิมตน้การใชอ้ลักอริธึมติดตามฝ่ามือ 
ด้วยแบบจ าลอง Plam Detection จากนั้ นใช้แบบจ าลอง AI เพ่ือท านาย
ต าแหน่งของมือท่ีส าคญัจ านวน 21 จุด ดงัรูปท่ี 3 ผา่นโปรแกรมแบบจ าลอง 
Hand Lanmark ท่ีจะจ าลองท่าทางของมือจากภาพวีดีโอท่ีรับเขา้มา 

 

 
รูปท่ี 3 จุดสงัเกตทั้งหมด 21 จุดบนฝ่ามือ  [6] 

 

2.4 Confusion Matrix 
คอนฟิวชันเมทริกซ์ (Confusion Matrix) เป็นตารางท่ีใช้วดั

ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีสร้างดว้ยการแสดงค่าสดัส่วนความถ่ีของ
ค่าการท านาย (Predicted) และค่าท่ีเป็นจริง (Actual) แสดงดงัตารางท่ี 1 
ซ่ึงคอนฟิวชันเมทริกซ์ มีขนาดตั้ งแต่ 2 x 2 ไปจนถึง n x n เม่ือ n คือ
จ านวนของขอ้มูลป้ายฉลากท่ีเราสนใจ 

ตารางท่ี 1 แสดงตาราง Confution Matrix แบบ 2 ป้ายฉลาก 

 
 
ตวัช้ีวดัท่ีนิยมใชใ้นงานวิจยัต่างๆ เพ่ือประเมินการท านายของแบบจ าลอง
ท่ีสร้างข้ึน มี 4 ค่า ดงัน้ี 
      2.4.1 ค่าความเท่ียงตรง (Precision) เป็นการวดัความสามารถ
ของการขจดัส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป ดงัสมการท่ี (1) 

FPTP

TP
ecision


Pr                             (1) 

      2.4.2 ค่าการระลึก (Recall) เป็นการวัดความสามารถของ
ระบบในการดึงคืนส่วนท่ีเก่ียวขอ้งออกมา ดงัสมการท่ี (2) 

    
FNTP

TP
call


Re                             (2) 

      2.4.3 ค่าความแม่นย  า (Accuracy) เป็นการหาค่าความถูกตอ้ง
ในการท านายของแบบจ าลอง ดงัสมการท่ี (3) 

 
FNFPTNTP

TNTP
Accuracy




                     (3) 

      2.4.4 ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) คือค่าเฉล่ียแบบ
ฮาร์โมนิก (Harmonic Mean) เพ่ือวดัความสามารถของแบบจ าลองท่ีแต่
ละแบบจ าลองมีข้อมูลท่ีใกล้เ คียงกันมาก ระหว่าง ความเท่ียงตรง 
(Precision) และ ค่าการระลึก (Recall) ดงัสมการท่ี (4)   













recallprecision

recallprecision
MeasureF

*
*2               (4) 

 

2.5 Data Augmentation 
 Data Augmentation [7]  เ ป็น วิ ธีห น่ึ งในการลดการ เ กิ ด 
Overfitting ของแบบจ าลองในระบบ Computer Vision ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีสร้าง ดว้ยการเพ่ิมปริมาณชุดขอ้มูลท่ีฝึก
ข้ึนใหม่จากชุดขอ้มูลเดิมในคลาสเดียวกนั โดยใช้เทคนิคการสุ่มดว้ยการ
หมุนภาพ  , การพลิกภาพในแนวตั้งและแนวนอน, การเปล่ียนแปลงความ
สว่าง  เป็นต้น โดยเทคนิคน้ีจะใช้ระหว่างการฝึกกับชุดข้อมูลเท่านั้ น 
ไม่ได้น าไปใช้กับการทดสอบแบบจ าลอง จะช่วยเพ่ิมความแม่นย  าใน
ขั้นตอนการทดสอบให้สูงข้ึนได้ แต่ในทางกลับกันผลลัพท์ของความ
แม่นย  าท่ีไดข้องการฝึกอาจลดลงไปบา้งเล็กนอ้ย 
 Rodriguez, M และคณะ [13] แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิค
การเสริมขอ้มูล (Data Augmentation) ให้ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนโดยได้ค่าความ
แม่นย  าโดยเฉล่ียสูงข้ึนถึง 96.34% เทียบกบั 77.70% ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ทคนิคน้ี 

2.6 Tensorflow Lite 
Tensorflow Lite [8]  เป็นเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึกท่ีมีขนาด

เล็กและท างานได้เร็ว ซ่ึงเหมาะส าหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กและ
อุปกรณ์ฝังตวัท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองฮาร์ดแวร์ มีขั้นตอนการสร้างการอนุมาน 
(inference) ดงัรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 : หลกัการแปลงแบบจ าลองไปใชบ้นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก 

 

จากรูปท่ี 4 Tensorflow [9] เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างแบบจ าลอง ท่ีท  างานได้
ดีบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีมีหน่วยประมวลผลสูง เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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(Workstation) หลงัจากท่ีฝึกแบบจ าลองอยา่งสมบูรณ์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแปลงแบบจ าลองดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบท่ี 
Tensorflow Lite เขา้ใจ เม่ือแปลงเสร็จแลว้จะไดไ้ฟลน์ามสกุล .tflite จากนั้น
จึงน าไฟล์ดังกล่าวไปใช้บนอุปกรณ์ฝังตวัขนาดเล็กโดยผ่าน Tensorflow 
Lite Interpreter ซ่ึง Interpreter จะท าหนา้ท่ีสร้างการอนุมานแบบจ าลองผ่าน
หน่วยประมวลผล CPU บนอุปกรณ์ประมวลผลท่ีใชพ้ลงังานต ่า ต่อไป 
 

3. วธีิการด าเนินงาน 
การสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถรู้จ าวิธีการเขียนตวัอกัขระ

ภาษาไทยดว้ยวิธีตรวจจบัการเคล่ือนท่ีของน้ิวมือแบบเรียลไทมผ์า่นกลอ้ง
วิดีโอไดน้ั้นผูวิ้จยัไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 9 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ก าหนดรูปแบบน าเข้าข้อมูล 
ก าหนดรูปแบบน า เข้าข้อมูลอักขระภาษาไทยโดยให้

อาสาสมคัรเขียนตวัอกัขระภาษาไทยทั้ง 7 ตวั บนกระดาษท่ีมีรูปแบบ
มาตรฐานท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ ดงัรูปท่ี 5 เหตุผลของการเลือกตวัอกัขระทั้ง 7 
ตวัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการเช่ือมโยงกบัค  าท่ีใชบ้่อย ส าหรับผูป่้วย เพ่ือให้
เกิดการส่ือสารได้รวดเร็วข้ึนด้วยการขยายอกัขระเดียวให้เป็นประโยค
สั้นๆไดเ้ช่น ก = กิน , ง = นัง่, ฉ = ฉ่ี, น = นอน, ร = ร้อน, ห = หิว , อ = อึ 

 

 
รูปท่ี 5 ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลลายมือการเขียนอกัขระทั้ง 7 ตวั 

 

3.2 บันทกึแยกแต่ละตวัอกัขระ  
บนัทึกแยกทีละตวัอกัขระโดยก าหนดช่ือให้ตวัแรกเป็นอกัขระ

และตามดว้ยตวัเลขท่ีไม่ซ ้ากนั ตวัอยา่งการบนัทึกอกัขระ ก ดงัรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6 ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลของตวัอกัขระ ก จ านวน 5 ตวั 

 

 
รูปท่ี 7  การใชเ้ทคนิคผสาน Histogram Projection เพื่อหาขอบของอกัขระ 

3.3 เลือกเฉพาะภาพตวัอกัขระไปฝึกอบรม  

ขั้นตอนน้ีใช้เทคนิค การผสานระหว่าง Horizontal Histogram 
Projection และ Vertical Histogram Projection เพ่ือก าหนดขอบเขตของ
อกัขระในภาพ และเลือกเฉพาะตวัอกัขระเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม
ต่อไป ดงัรูปท่ี 7 

 

3.4 ออกแบบแบบจ าลองของการรู้จ าอกัขระภาษาไทย  
ก าหนดวิธีการรู้จ  าตัวอักขระผ่าน CNN ให้ได้ออกมาเป็น

แบบจ าลองของการรู้จ  าอกัขระภาษาไทยทั้ง 7 ตวั ดว้ยการน าเขา้ภาพขาว-
ด า ขนาด 224 x 224 (กวา้ง x สูง) โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมภาษา 
Python [10,11] บนสถาปัตยกรรมของ CNN ท่ีสร้างข้ึน  ดงัรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 สถาปัตยกรรมของ CNN ท่ีสร้างข้ึน 

 

3.5 แปลงแบบจ าลองให้รองรับกบัอุปกรณ์ทีใ่ช้พลงังานต า่ 
 แปลงแบบจ าลองท่ีสร้างจากขั้นตอนท่ี 3.4 โดยไดไ้ฟลน์ามสกุล
เป็น .tflite  ซ่ึงเป็นแบบจ าลองขนาดเล็ก ท างานได้เร็วข้ึนโดยใช้หลกัการ
การอนุมาน ( Inference) บน Tensorflow Lite ซ่ึ งรอง รับกับ อุปกรณ์
ประมวลผลท่ีใช้พลงังานต ่า โดยในงานวิจยัน้ีใช้ Raspberry Pi [12] ในการ
ทดสอบการใชง้าน 
  
3.6 ออกแบบส่วนการรับเข้าข้อมูลตวัอกัขระ 
 ออกแบบส่วนของการรับเข้าข้อมูลตัวอักขระผ่านการ
เคล่ือนไหวของน้ิวมือบนอากาศจากกล้องวีดีโอ แล้วก าหนดจุดเพ่ือ
ลากเส้นตามการเคล่ือนท่ีของน้ิวมือ ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 การลากเส้นเช่ือมตามการเคล่ือนท่ีของน้ิวมือของตวัอกัขระ ก 

 

3.7 น าร่องรอยของการวาดเข้าสู่กระบวนการรู้จ า 
 น าร่องรอยของการเคล่ือนท่ีของน้ิวมือท่ีได้รับมา ไปผ่าน
แบบจ าลองการท านายท่ีสร้างข้ึนจากขั้นตอนท่ี 3.5 เพ่ือวิเคราะห์การรู้จ  า
วา่เป็นตวัอกัขระใด และแสดงผลลพัธ์นั้นออกทางจอภาพ 
 

3.8  ทดสอบระบบบนอุปกรณ์ทีใ่ช้งานจริง 
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 ทดสอบระบบโดยจ าลองการใช้ง านจริงทั้ งบนเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ (CPU Core i5-4590 @ 3.30 GHz, RAM 16 GB, VGA Radeon 
RX580) และบน Raspberry Pi 4 Model B (CPU Quad core Cortex-A72 
(ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz, RAM 8 GB) ด้วยกล้องเว็บแคมความ
ละเอียด 2 ลา้นพิกเซล ท่ีมีเฟรมเรท 60 fps  เพ่ือตรวจสอบวา่การท านายตวั
อกัขระถูกตอ้งตามข้อมูลน าเข้าหรือไม่ โดยจ าลองทั้งเหตุการณ์ท่ีเขียน
อกัขระท่ีมีหวัและไม่มีหวั และจดัเก็บขอ้มูลเวลาในการประมวลผล 
 

3.9  ประเมนิประสิทธิภาพ 
 ขั้ นตอนน้ีจะท าการประเ มินการใช้งานจริงทั้ ง เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์และ Raspberry Pi จากอาสาสมคัร ผลลพัธ์ท่ีไดน้ าเขา้ขอ้มูล
ในตารางคอนฟิวชนัเมทริกซ์ เพื่อวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของการท านาย
ตวัอกัขระ และเปรียบเทียบเวลาในการประมวลผลของทั้ง 2 อุปกรณ์ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ทดสอบประเมนิความแม่นย า 
 ขั้นตอนในการประเมินแบบจ าลองท่ีสร้างนั้น ผูวิ้จยัจดัเตรียม
ชุดขอ้มูลส าหรับแต่ละคลาสจ านวน 111 ตวั  โดยวิธีการสุ่มส าหรับการ
ฝึกอบรม (Train) 70 %  ท่ี 543 ตวั  ทดสอบ (Test) 15 %  ท่ี 224 ตวั และ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation) 15 %  ท่ี 224 ตวั   

ตารางท่ี 2 ผลลพัธ์ความแม่นย  า ของการฝึกสอนแบบจ าลอง 
Method Layer  Epoch Paramiter Accurary  
CNN 2 20 23,899,495 88.03 
CNN 3 20 5,558,663 94.01 
CNN + AUG 3 20 5,558,663 95.72 

 

ตารางท่ี 3 ผลลพัธ์คอนฟิวชนัเมทริกซข์องชุดขอ้มูลทดสอบ 
 Predicted class 

Ac
tua

l C
las

s 

 ก ง ฉ น ร ห อ 
ก 20 1    1  
ง  17      
ฉ   18     
น    13  1  
ร     11   
ห   1  1 20  
อ       13 
 

ผูวิ้จยัใช้โปรแกรมภาษา Python ในการประมวลผล โดยได้
ทดสอบสร้างโครงข่าย 3 แบบ ผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 2 พบว่าการใช้วิธีการ
ฝึกสอนดว้ย CNN และการเสริมภาพด้วยวิธีการ Data Augmentation ให้
ความแม่นย  าในการท านายสูงสุดท่ี 95.72 % การประเมินแบบจ าลองให้
ผลลัพธ์ของคอนฟิวชันเมทริกซ์ทั้ ง 7 คลาส จากชุดข้อมูลทดสอบ ดัง
ตารางท่ี 3 และให้ผลลพัธ์ของค่าความแม่นย  าเฉล่ียท่ี 96.38 % 

 

4.2 ทดสอบความถูกต้องของการใช้งานโปรแกรม  
 ในขั้นตอนน้ีพฒันาดว้ยภาษา Python และทดสอบโดยใช้ ทั้ง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ  Raspberry Pi  ในการประมวลผลโปรแกรมบน
ความละเอียดท่ี 640 x 480 พิกเซล ซ่ึงในขั้นตอนน้ีใช้ตัวว ัดผล เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง โดยการ
จ าแนก (Classification) ซ่ึงจะตรวจสอบดูค่าความแม่นย  า (Accuracy) 
ทดสอบโปรแกรมโดยอาสาสมคัรจ านวน 15 คน โดยก าหนดภาพพ้ืน
หลงัคงท่ี ไม่มีแสงยอ้น มือท ามุมประมาณ 90 องศาท่ีระยะห่างจากกลอ้ง
ในช่วง 30-60 เซนติเมตร ให้ผลลพัธ์คอนฟิวชนัเมทริกซ์จากการทดสอบ
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังตารางท่ี 4 โดยให้ค่าความแม่นย  าท่ี 94.76 %  
และไดผ้ลลพัธ์คอนฟิวชันเมทริกซ์จากการทดสอบบน Raspberry Pi ดงั
ตารางท่ี 5 โดยให้ค่าความแม่นย  าท่ี 90.48 % 
 

ตารางท่ี 4 ผลลพัธ์ของการทดสอบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 Prediction class 

Ac
tua

l C
las

s 

 ก ง ฉ น ร ห อ 

ก 30       

ง  30      

ฉ   24 6    

น   1 29    

ร     30   

ห      30  

อ 1 2 1    26 
 

ตารางท่ี 5 ผลลพัธ์ของการทดสอบบน Raspberry Pi 
 Prediction class 

Ac
tua

l C
las

s 

 ก ง ฉ น ร ห อ 
ก 26     4  
ง  26 4     
ฉ   26 4    
น    30    
ร  1   29   
ห    2  28  
อ  3 2    25 

  

ตารางท่ี 6 เวลาเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการท านาย 
คอมพิวเตอร์  

อกัขระ ก ง ฉ น ร ห อ 

Average  0.043 0.043 0.043 0.043 0.044 0.042 0.043 

Standard 
Devation (SD) 

0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

Raspberry Pi 

อกัขระ ก ง ฉ น ร ห อ 

Average  0.084 0.084 0.083 0.085 0.083 0.084 0.083 

Standard 
Devation (SD) 

0.007 0.008 0.006 0.008 0.006 0.006 0.006 



บทความวิจัย                                                                                                                                  147 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

จากตารางท่ี 6 เปรียบเทียบเวลาเฉล่ียของการประมวลผลแต่ละอกัขระ
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการท านายของแบบจ าลองท่ีสร้างมีหน่วย
เป็นวินาที บนอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง Tensorflow และบน
อุปกรณ์ Raspberry Pi ท่ีติดตั้ง Tensorflow Lite 
 

5. วเิคราะห์และสรุปผล 
 แสดงผลลัพธ์การท านายของแบบจ าลองท่ีใช้บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และ Raspberri Pi โดยปัญหาท่ีพบมีดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 7 อกัขระท่ีแบบจ าลองท านายผิดพลาดบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อกัขระ อกัขระท่ีท านายผิด ผลการท านาย 
ฉ  น น น น น น 

น  ฉ 

อ  ก ฉ ง ง 

จากตารางท่ี 7 อกัขระ ฉ แบบจ าลองท านายผิดเป็น น จ านวน 6 ตวั ท  าให้
ส่งผลต่อค่า เฉ ล่ียรวมของความแม่นย  าต  ่ า สุด ท่ี  80 %  อักขระ น 
แบบจ าลองท านายค่าผิดเป็น ฉ จ านวน  1 ตวั และ อกัขระ อ แบบจ าลอง
ท านายผิดเป็น ก,ฉ จ านวนละ 1 ตวัและ ง จ  านวน 2 ตวั 
 

ตารางท่ี 8 อกัขระท่ีแบบจ าลองท านายผิดพลาดบน Raspberry Pi 
อกัขระ อกัขระท่ีท านายผิด ผลการท านาย 
ก  ห ห ห ห 

ง  ฉ ฉ ฉ ฉ 

ฉ  น น น น 

ร  ง 

ห  น น 

อ  ฉ ง ง ง ฉ 

จากตารางท่ี 8 ผลลพัทข์องการท านายผิดพลาดบน Raspberry Pi ดงัน้ี 
     1. อกัขระ ก แบบจ าลองท านายผิดจ านวน 4 ตวัโดยให้ค่าความเป็นไป
ไดข้องการท านาย ห ท่ี 68.2 % , 81.5 %, 87.2 % และ 98.7 % ตามล าดบั 
     2. อกัขระ ง แบบจ าลองท านายค่าผิดจ านวน  4 ตวัโดยท านายค่าความ
เป็นไปไดเ้ป็น ฉ ท่ี 98.3 % , 81.5 %, 95.3 % และ 61.3 % ตามล าดบั      
     3. อกัขระ ฉ แบบจ าลองท านายค่าผิดจ านวน 4 ตวั โดยท านายค่าความ
เป็นไปไดเ้ป็น น ท่ี 92.5 % , 90.7 %, 99.9 % และ 96.7 % ตามล าดบั 
     4. อกัขระ ร แบบจ าลองท านายค่าผิดจ านวน 1 ตวั โดยท านายค่าความ
เป็นไปไดเ้ป็น ง ท่ี 85.2 % 
     5. อกัขระ ห แบบจ าลองท านายค่าผิดเป็น น จ านวน 2 ตวั โดยท านาย
ค่าความเป็นไปไดเ้ป็น น ท่ี 62.7 % และ 98.8 % ตามล าดบั  
     6. อกัขระ อ แบบจ าลองท านายค่าผิดจ านวน 5 ตวัโดย จ านวน โดย
ท านายค่าความเป็นไปได้เป็น ฉ ท่ี 77.7 % , 66.0 % และแบบจ าลอง
ท านายค่าความเป็นไปไดเ้ป็น ง ท่ี 67.9 % , 57.8%  และ 98.3 % ตามล าดบั 
ส่งผลต่อค่าเฉล่ียรวมของความแม่นย  าต  ่าสุดท่ี 83.33 %     

เวลาเฉล่ียของการท านายต่ออกัขระบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี 
43 ms และเวลาเฉล่ียของการท านายต่ออกัขระบน Raspberry Pi ท่ี 84 ms 
ซ่ึงผลลพัธ์การท านายบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เร็วกว่าบน Raspberry Pi ท่ี 
41 ms ผูวิ้จยัเห็นว่าช่วงเวลาดงักล่าวยอมรับได้และสามารถน าไปพฒันา
ใชง้านจริงบนอุปกรณ์ประมวลผลท่ีใชพ้ลงังานต ่าชนิดอ่ืนๆ ต่อไปได ้

จากขอ้ผิดพลาดของการท านายมากท่ีสุดพบว่า แบบจ าลอง
ท านาย ฉ กบั น และ ฉ กบั อ ผิดพลาดมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากโครงสร้าง
อกัขระท่ีคล้ายกนัมาก หากอกัขระใหม่ท่ีเขา้มามีการเขียนหัวไม่ชดัเจน 
หรือมีเส้นโคง้ท่ีชิดมากอาจส่งผลต่อการท านายท่ีผิดพลาดได ้อีกทั้งความ
แม่นย  าท่ีไดคื้อ 90.48 % ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดก้บัการใชง้านจริงบน
อุปกรณ์ประมวลผลท่ีใชพ้ลงังานต ่าดว้ยเช่นกนั 
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บทคดัย่อ 
                โครงงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างระบบ
แสดงสมรรถนะระบบแสดงสมรรถนะเซนเซอร์ควบคุมอตัโนมติัในบ่อ
จ าลองการเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต ์ผ่าน Blynk Application โดยน าระบบ
แสดงผลสมรรถนะเซนเซอร์ควบคุมอตัโนมติัในบ่อจ าลองการเล้ียงปลา
ในบ่อซีเมนต์ ผ่าน Blynk Applicationไปติดตั้ งในชุดระบบเล้ียงปลา
จ าลองเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะของเซนเซอร์ควบคุมอัตโนมติัโดยใช้
เซนเซอร์วดัความขุ่นใส เซนเซอร์วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง เซนเซอร์วดั
อุณหภูมิ เซนเซอร์วดัระดับน ้ า ใช้ค่าแก้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
เซนเซอร์ท่ีท  าเปรียบเทียบกบัทฤษฎีในต าแหน่งติดตั้งท่ีเหมาะสมท าให้ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระบบเปรียบเทียบกับทฤษฎี ซ่ึงการ
ค านวณเซนเซอร์ควบคุมอตัโนมติัในบ่อจ าลองการเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่าร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัทฤษฎีและ
การค านวณ จากการทดสอบหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเซนเซอร์ 
พบวา่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการแสดงผลผา่น Blynk Application 
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่ากว่า 0.5 ตามสมมุติฐาน  มีค่าใช้จ่ายลดลง
ของระบบการถ่ายเทน ้ าท่ีลดลงเท่ากบั 29,450  บาทต่อปี และมีระยะเวลา
คืนทุน 1.0 ปี 
ค าส าคัญ: ระบบควบคุมการเล้ียงปลาแบบอัตโนมัติ,  ระบบ  Blynk 
Application, สมรรถนะ, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

Abstract 
           The purpose of this study project was to design and build a 
performance display system for automatic control sensor performance in 
a cement pond in a cement pond on Blynk Application to show the 
performance of automatic control sensor in cement plant through Blynk 
application. In the application of the Internet in combination with 
performance analysis Root Mean Square Error (RMSE)  is of less than 
0.5. The implementation of the automatic control sensor performance 
display system in the simulation pond of fish culture in the cement pond 
via Blynk Application to be installed in the simulation fish farming 

system to analyze the performance of the automatic control sensor using 
the transparent turbidity sensor pH sensor temperature sensor water level 
sensor.  It uses Root Mean Square Error (RMSE)  of the sensor that is 
compared to the theory in the appropriate installation position, making it 
the standard deviation of the system compared to the theory, in which the 
calculation of automatic control sensors in ponds simulates fish farming 
in cement ponds, has a Root Mean Square Error (RMSE) of less than 0.5 
percent compared to the theory and calculation.  From the experiment, it 
is found that the Root Mean Square Error (RMSE) of the sensor less than 
0.5 percent. There is a reduced cost of the water transfer system that is 
29,450 baht per year and has a payback period of 1.0 years. 
Keywords:  Automatic control system for Fish farm, Blynk Application 
System, Performance, Standard Deviation 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัเร่ิมมีการน าเกษตรกรรมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนใน

ดา้นการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโนบายของรัฐบาล 
Thailand 4.2 เน้นเศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม โดยท าให้เห็น
ความส าคญัของความคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆเพ่ือช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ใน Thailand 4.0 ธุรกิจการเล้ียงปลาน ้ าจืดในบ่อซีเมนส์และกระชังมี
แนวโนม้เติบโตสูงข้ึน เกษตรกรสนใจเพาะเล้ียงปลาน ้าจืดกนัเป็นจ านวน
มาก เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมของผู ้บริโภคท าให้ปริมาณปลาน ้ าจืดตาม
ธรรมชาตินั้นไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ อีกทั้งธุรกิจการเล้ียงปลาให้
ผลตอบแทนท่ีสูง มีตลาดรองรับเป็นจ านวนมากข้ึน กลุ่มเกษตรกรจึงหัน
มาเพาะเล้ียงเพ่ือเป็นอาชีพหลักและการเพาะเล้ียงเพ่ือรับประทานใน
ครัวเรือน (นิตยสารโพซิชัน่น่ิง, 2550)  การก าหนดแนวทางและนโยบาย
ดา้นการเล้ียงปลาในกระชงัในท่ีจบสตัวน์ ้ าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์
(ส านักผูเ้ช่ียวชาญ กรมประมง, 2555) การเล้ียงปลาในบ่อซีเมนส์และ
กระชงัท่ีด าเนินการอยูใ่นขณะน้ีมกัประสบปัญหาในการขอข้ึนทะเบียนผู ้
เพาะเล้ียงสัตว์น ้ าและส่งผลให้ไม่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐาน
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ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า GAPเน่ืองจากส่วนใหญ่มกัจะด าเนินการอยูใ่นท่ี
จบัสัตวน์ ้ าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม
ประมง นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรผู ้เพาะเล้ียงปลาในกระชังมกัจะ
ประสบปัญหาปลาตายเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ี
ท าการเพาะเล้ียง เช่น เม่ือมีการปิดหรือเปิดประตูระบายน ้าลงสู่แม่น ้าท่ีท  า
การเพาะเล้ียง หรือมีการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ เช่น ฝนตกเน่ืองจาก
การเล้ียงปลาในบ่อซีเมนส์และกระชงัเป็นการเล้ียงแบบเน้นหนกัท่ีมีการ
ให้อาหารเป็นจ านวนมากจึงท าให้มีความกงัวลว่าการเล้ียงปลาในกระชงั
อาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากมีจ านวนบ่อซีเมนส์และ
กระชงัเล้ียงปลาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ปีและมีการขยายพ้ืนท่ีการเพาะเล้ียง
ไปในทุกแหล่งน ้ าทัว่ประเทศ กรมประมงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การเล้ียงปลาในกระชังและปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้ งต่อเกษตรกร
ผูป้ระกอบการและต่อส่ิงแวดลอ้ม ในปีพ.ศ. 2554 กรมประมงจึงไดอ้อก
ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการยื่นค  าขอและการอนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์
น ้าในท่ีจบัสัตวน์ ้ าประเภทท่ีสาธารณะประโยชน์พ.ศ. 2554 และประกาศ
กรมประมงเร่ืองหลกัเกณฑก์ารเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในท่ีจบัสัตวน์ ้าประเภท
ท่ีสาธารณะประโยชน์เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการบริหารจดัการการเล้ียง
ปลา 
 เ น่ืองจากการเล้ียงปลาในเชิงพาณิชย์นั้ นเป็นท่ีนิยมของ
เกษตรกร และเพ่ือให้เขา้กบัยคุสมยัของ Thailand 4.0 นั้นจึงควรมีการน า 
IOT เขา้มามีบทบาทในการประมงเพ่ือลดตน้ทุนจากการจดัซ้ือเคร่ืองมือท่ี
มีราคาแพง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของน ้าเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต ์
 

2.  ทฤษฎงีานวจิยั 
           2.1 ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)และ Arduino) 
ไมโครคอนโทรลเลอร(Microcontroller)เป็นบอร์ดควบคุมขนาดเล็ก
เรียกว่าอุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino Uno/Nano, Node 
MCU ESP8266 ESP32 ฯลฯ โดยกลุ่มน้ีจะไม่ มีระบบปฏิบติัการแต่จะมี
โปรแกรมจจดัการภายในตวัเองซ่ึงเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ดงันั้นบอร์ด
ใน กลุ่มน้ีจะมีหน่วยความจุไม่สูงความเร็วหน่วยประมวลผลอยูใ่นหลก ั
MHz เหมาะส าหรับงานท่ีไม่ซบัซอ้น 
           Arduino เป็นแพล็ตฟอร์มแบบเปิด(Open source Platform) ท่ีไดรั้บ
ความนิยมสูงส าหรับงานดา้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมและดา้น IoT 
เน่ืองจากตวัฮาร์ดแวร์มีราคาสูงและใช้งานง่ายสามารถ น าไปพฒันาสร้าง
ระบบควบคุมและ IoT ได้หลากหลายโดยน าอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเสียบต่อ
กบัตวับอร์ด ไดแ้ก่ เซ็นเซอร์เซอร์โว รีเลยม์อเตอร์หลอดไฟ บลูทูธ GPS 
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ จากน้ันเขียน โปรแกรมแล้วอพัโหลดเขา้ตวับอร์ด
เพ่ือให้ท  างานอ่านค่าเซ็นเซอร์แล้วประมวลผลสั่งงานอุปกรณ์ได้ ตาม
ต้องการโดย Arduino เหมาะส าหรับงานด้านการควบคุมด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรืองาน ประเภทท่ีได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ มา
ประมวลผลเบ้ืองตน้หรือส่งข้ึนเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด ์ดีงแสดงในรูปท่ี 1 

            การวิเคราะห์ดา้นสถิติของการทดสอบการควบคุมการท างานคือ 

                                                            (1) 

                      
รูปท่ี 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์และบอร์ด Arduino 

   

เม่ือ X คือ จ  านวนขอ้มูลขอ้มูล (ความถ่ี) การท างานท่ีตอ้งการน ามาหา 
                 ค่าร้อยละ 
       N คือ จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 
            และความเช่ือมัน่ของการทดลองระบบควบคุมการท างานการ
เล้ียงปลาแบบอตัโนมติั   คือ 

                                                             (2) 
   เม่ือ    คือ สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
           K คือ จ  านวนคร้ังการทดสอบ 
           Si2 คือ ความแปรปรวนแต่ละคร้ังการทดสอบ 
           St2 คือ ความแปรปรวนรวมการทดสอบ 

 
 

3. วธีิการด าเนินการวจิยั   
        3.1  การออกแบบและสร้างระบบควบคุมอตัโนมติัในบ่อจ าลองการ
เล้ียงปลาในบ่อซีเมนต ์ผา่น Blynk Application ใช ้ Sensor PH Meter เพื่อ
วดัคุณภาพน ้ าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้า หรือสารละลายต่าง ๆ ใช้ EC 
Sensor Turbidity sensor วัดความขุ่นของน ้ า   ใช้  XKC-Y26-V Non-
Contact Liquid Level Sensor Stick Type Water เพ่ือวดัระดบัน ้า ของเหลว 
แบบไร้สมัผสั  ไฟเล้ียงไดใ้นช่วงกวา้ง 5-24V ใชง้านไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งมี
บอร์ดต่อเพ่ิม ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ส่วนอุปกรณ์ IOT ภายในของกล่องควบคุม 
 

          3.2 ชุดแบบจ าลองระบบควบคุมการเล้ียงปลาแบบอตัโนมติั จะ
ประกอบด้วย กล่องควบคุมขนาด 28 ซม.×28 ซม.×10 ซม. และตูป้ลา 3 
ใบ เพ่ือใชเ้ป็นแบบจ าลองของบ่อเล้ียงปลา โดยมีบ่อหลกัมีขนาด 25 ซม.×
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25 ซม.×20 ซม. 1 ใบ บ่อบ าบดัและบ่อพกัน ้ าขนาด 15 ซม.  × 25 ซม.  
×20ซม. จ  านวน 2 ใบ ชุดท่อน ้ าวนแบบจ าลองในชุดระบบควบคุมการ
เล้ียงปลาแบบอตัโนมติั ประกอบไปดว้ย ป๊ัมน ้าขนาด ก าลงั 800L/h ก าลงั
ไฟ 10W จ านวน 3 ตวั ท่อขนาด 4 หุนยาว 2 เมตร   ดงัรูปท่ี3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3 ชุดระบบควบคุมการเล้ียงปลาแบบอตัโนมติั 
 

        3.3 วิธีการทดลอง   อุปกรณ์แปลงแรงดนัไฟฟ้า(Step-down) 2 ชุดท่ี 
1 แรงดนัไฟฟ้า  12 V  และ 9 Vน าไปใช้ท่ีบอร์ด Arduino uno r3 และชุด
ท่ี2 แรงดนัไฟฟ้า 5 V  น าไปใช้ท่ี Nodemcu esp8266 และ เซนเซอร์ท่ีใช้
ในระบบเช่น Ph Sensor, TBS Sensor, Temp Sensor, Level-High Sensor, 
Level-Low Sensor หลงัจากนั้นเม่ือเซนเซอร์อ่านค าสั่งท่ีเขียนไว ้ จะส่ง
สัญญานให้อุปกรณ์ในระบบท างาน เช่น เม่ือน ้ าถึงระดบั Low-Level จะ
สัง่สัญญานไปท่ีขั้ว D8 ไปยงั Relay ท่ีข ั้ว S1 เพ่ือท าการต่อวงจรท าให้ป๊ัม
น ้าดูดน ้าจากถงัพกัน ้ าจากบ่อพกัมาเติมในตูห้ลกัเพ่ือให้น ้าถึงระดบั High-
Level และท าการตดัวงจร  ดงัรูปท่ี  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 วงจรระบบไฟฟ้าควบคุมการท างานการเล้ียงปลาแบบอตัโนมติั 
        3.4 การด าเนินการทดลองและการเก็บขอ้มูล 

3.4.1 เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
3.4.2 ทดสอบเซนเซ็นเซอร์ โดยหยอ่นเซนเซอร์ลงไปในน ้ าท่ี

ตอ้งการวดัค่า จากนั้นท าการกดรันโคด้และกด serial monitor ท าการเก็บ
ค่า 10 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 3 นาที 

3.4.3 น าค่าท่ีไดม้าหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์หรือ
รากของค่าคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE)  

น าค่า RMSE ท่ีได ้มาแกใ้นโคด้ 
3.4.4 ทดสอบการใช้งานค่าแก้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เซนเซอร์ โดยหยอ่นเซนเซอร์ลงไปในน ้ าท่ีตอ้งการวดัค่า จากนั้นท าการ
กดรันโคด้และกด serial monitor ท าการเก็บค่า 10 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 
3 นาที 

3.4.5 น าค่าท่ีไดม้าหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์ราก
ของค่าคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE) น า
ค่า RMSE ท่ีได้เทียบกับค่ามาตรฐานหรือค่าจากทฤษฎี หากค่าได้ตาม
สมมติฐานให้น าไปทดสอบหาจุดติดตั้งเซนเซอร์ ถา้ไม่ตรงตามเง่ือนไข
สมมติฐานให้ท  าการทดสอบใหม่ตั้งแต่หวัขอ้ 3.4.2 ถึง 3.4.5  
     

4. ผลการวจิยั 
           การทดสอบการใช้งานค่าแกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์ ซ่ึง
เซนเซอร์ท่ีปรับค่าคือ เซนเซอร์วดัค่าความขุ่นใส และเซนเซอร์วดัค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ผูวิ้จยัน าค่าแกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์ท่ีหา
ค่าจากสมการหาค่าแกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบการใช้งานค่า
แกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์วดัค่าความขุ่นใส ดงัรูปท่ี 5 
            รูปท่ี 5 พบว่าค่าแก้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์วดัค่าความ
ขุ่นใสท่ีมีค่าเท่ากบั 1.1084  ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.0292  
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5 แสดงค่าแกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์วดัค่าความขุ่นใส  

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.054 ซ่ึงต ่ากวา่ 0.5 ตามสมมุติฐาน 
             การทดสอบการใชง้านค่าแกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์วดั
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ด่าง โดยใช้ค่านมจืดเป็นค่ามาตรฐานท่ีมีค่าความ
เป็นกรด-ด่าง อยูท่ี่ 6.5 ดงัรูปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6 ค่าแกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 
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           การทดลองการหาจุดติดตั้ งเซนเซอร์วัดค่าความขุ่นใส การ
เปรียบเทียบค่าความขุ่นใสของ 4 ต  าแหน่ง เก็บขอ้มูลจ านวน 3 คร้ังพบว่า 
แต่ละต าแหน่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.067,5.0367,5.02,5.023 ตามล าดบั จึงท า
การติดตั้งเซนเซอร์วดัความขุ่นใสแบบลอยอิสระบนผิวน ้า 
           เซนเซอร์วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง เก็บขอ้มูลจ านวน 3 คร้ังพบว่า 
แต่ละต าแหน่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.75,7.63,7.63,7.64 ตามล าดบั ท าการติด 
ตั้งเซนเซอร์วดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตามความสะดวกและเหมาะสม 
           เซนเซอร์วดัระดบัน า้ ติดอยูท่ี่ระดบัความสูง 20.1 ซม.จากฐานตู้
หลกั และติดอยูท่ี่ระดบัความสูง 6.7 ซม.จากฐานตูพ้กัและตูบ้  าบดั 
ทดสอบการถ่ายเทน ้ าเทียบจากการค านวณ ท าการทดสอบโดยเปิดระบบ
การถ่ายเทน ้า 10 คร้ัง เพ่ือวดัระดบัน ้าในแต่ละบ่อ 
           จากรูปท่ี 7 พบว่าการทดสอบเซนเซอร์วดัระดบัน ้ าจากการถ่ายเท
น ้ าในบ่อหลกัมีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.033 โดยการท าเก็บ
ขอ้มูลจ านวน 10 คร้ัง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.182 ซ่ึงมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานต ่ากวา่ 0.5 ตามสมมุติฐาน 
          จากรูปท่ี 8 พบว่าการทดสอบเซนเซอร์วดัระดบัน ้ าจากการถ่ายเท
น ้ า ในบ่อพกัมีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนเท่ากัน 0.021โดยการท าเก็บ
ขอ้มูลจ านวน 10 คร้ัง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.145 ซ่ึงมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานต ่ากวา่ 0.5 ตามสมมุติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ทดสอบการถ่ายเทน ้าเพ่ือติดเซนเซอร์วดัระดบัในบ่อหลกั 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 8 ทดสอบการถ่ายเทน ้าเพ่ือติดเซนเซอร์วดัระดบัในตูพ้กั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9  ทดสอบการถ่ายเทน ้าเพ่ือติดเซนเซอร์วดัระดบัในตูบ้  าบดั 
 

                จากรูปท่ี 9 พบว่าการทดสอบเซนเซอร์วดัระดับน ้ าจากการ
ถ่ายเทน ้าในบ่อบ าบดัมีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนเท่ากนั 0.008โดยการท า
เก็บขอ้มูลจ านวน 10 คร้ัง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.089 ซ่ึงมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่ากวา่  0.5 ตามสมมุติฐาน 
                ผลท างานของระบบเซนเซอร์ควบคุมอตัโนมัติในบ่อจ าลองการ
เลีย้งปลาในบ่อซีเมนต์ ผ่าน Blynk Application  สามารถแบ่งการท างาน
เป็น 3 ส่วนหลกั ๆคือ 1) แสดงค่าสมรรรถนะเซนเซอร์ 2)สัง่การท างาน 
ระบบให้อาหารปลาและการถ่ายเทน ้า และ 3)แสดงกราฟตรวจวดั
แบบต่อเน่ือง ผา่น Blynk Application  ดงัน้ี  
              ค่าความขุ่นใส จากรูปท่ี 10 พบว่ากราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่างค่าท่ีวดัไดจ้ากระบบเซนเซอร์วดัค่าความ
ขุ่นใสกบัค่าท่ีแสดงผ่าน Blynk Application มีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน 
(สีเทา) มีค่าเท่ากบั 0.00168 โดยการทดลองเก็บข้อมูลจ านวน 10 คร้ัง   
โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.041 ซ่ึงมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานต ่ากวา่ร้อยละ 0.5 ตามสมมุติฐาน 

 
รูปท่ี 10  เปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่างค่าท่ีวดัไดจ้าก
ระบบเซนเซอร์วดัค่าความขุ่นใสกบัค่าท่ีแสดงผา่น Blynk Application 

 

                ค่าความเป็นกรด-ด่าง จากรูปท่ี 11 พบว่าการเปรียบเทียบค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่างค่าท่ีวดัไดจ้ากระบบเซนเซอร์วดัค่าความ
เป็นกรด-ด่าง กับค่าท่ีแสดงผ่าน Blynk Application มีค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือน (สีเทา) มีค่าเท่ากับ 0.00006 โดยการทดลองเก็บข้อมูล
จ านวน 10 คร้ัง โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.0077 ซ่ึงมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่ากวา่ร้อยละ 0.5 ตามสมมุติฐาน 
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รูปท่ี 11 เปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่างค่าจากเซนเซอร์
วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง กบัค่าท่ีแสดงผา่น Blynk Application 

 

                   ค่าอุณหภูมิ จากรูปท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียง 
เบนมาตรฐานระหวา่งค่าท่ีวดัไดจ้ากระบบเซนเซอร์วดัค่าอุณหภูมิ  27 °C 
กบัค่าท่ีแสดงผ่าน Blynk Application พบว่าค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน  มี
ค่าเท่ากับ 0.00082 โดยการทดลองเก็บขอ้มูลจ านวน 10 คร้ัง  โดยมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.028 ซ่ึงมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่า
กวา่ร้อยละ 0.5 ตามสมมุติฐาน 
            จากรูปท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ระหวา่งค่าท่ีวดัไดจ้ากระบบเซนเซอร์วดัค่าอุณหภูมิท่ี 29 °c กบัค่าท่ีแสดง
ผ่าน Blynk Application พบว่าค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน มีค่าเท่ากับ 
0.0006โดยการทดลองเก็บขอ้มูลจ านวน 10 คร้ัง  โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.024 ซ่ึงมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่ากว่าร้อยละ 0.5 
ตามสมมุติฐาน 

 
รูปท่ี 12  เปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่างค่าจากเซนเซอร์

วดัค่าอุณหภูมิท่ี 27 °C กบัค่าท่ีแสดงผา่น Blynk Application 
 

 
รูปท่ี 13  เปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่างค่าจากเซนเซอร์ 

วดัค่าอุณหภูมิท่ี 29 °C กบัค่าท่ีแสดงผา่น Blynk Application 
 

             ผลการแสดงค่าการส่ังการท างานผ่าน Blynk Application  
            1. การวดัน า้หนักให้อาหารปลา/คร้ัง ผ่าน Blynk Application 

 
รูปท่ี 14  แสดงการวดัน ้าหนกัให้อาหารปลา/คร้ัง ผา่นBlynk Application 

 

               จากรูปท่ี 14 พบวา่การวดัน ้าหนกัให้อาหารปลา/คร้ัง ผา่น Blynk 
Application โดยการทดลองเก็บขอ้มูลจ านวน 3 ช่วงคือ 140 คร้ัง , 170 
คร้ัง, 200 คร้ัง พบว่ามีค่าน ้ าหนักอาหารเท่ากบั 8 กรัม,10 กรัม, 11 กรัม 
ตามล าดบั พบวา่ค่าเฉล่ียน ้าหนกัอาหารปลาต่อคร้ัง มีค่าเท่ากบั 0.057 กรัม 
            2. ระยะเวลาส่ังท างานระบบถ่ายเทน า้ ผ่าน Blynk Application   
               จากรูปท่ี 15 พบว่าระยะเวลาการสั่งระบบถ่ายเทน ้ า/คร้ัง ผ่าน 
Blynk Application โดยการทดลองเก็บขอ้มูลจ านวน 10 คร้ัง แต่ละคร้ัง
ห่างกนั 3 นาที  พบว่าค่าเฉล่ียระยะเวลาการสั่งระบบถ่ายเทน ้ าต่อคร้ัง มี
ค่าเท่ากบั 5.022 วินาที 
 

 
รูปท่ี 15 แสดงระยะเวลาการสัง่ระบบถ่ายเทน ้า ผา่น Blynk Application 
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            ระยะเวลาคืนทุนของระบบการถ่ายเทน ้า จากการวิเคราะห์ระบบ
ถ่ายเทน ้าโดยใชร้ะบบควบคุมดว้ย IOT จะมีค่าใชจ่้ายลดลงของระบบการ
ถ่ายเทน ้าท่ีลดลงเท่ากบั 29,450  บาทต่อปี และมีระยะเวลาคืนทุน 1.0 ปี 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
          จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเซนเซอร์
วดัความขุ่นใสมีค่าเท่ากบั 1.1084 เซนเซอร์วดัค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่า
เท่ากบั 2.65 เซนเซอร์วดัอุณหภูมิมีค่าเท่ากบั 0.026 และการทดสอบการ
ใชง้านค่าแกส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเซนเซอร์วดัค่าความขุ่นใส จะมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.054 เซนเซอร์ 

การเปรียบเทียบค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่งค่าท่ีวดัได้
จากระบบเซนเซอร์กบัค่าท่ีแสดง ผ่าน Blynk Application พบว่าค่าท่ีวดั
ไดจ้ากระบบเซนเซอร์วดัค่าความขุ่นใสเท่ากบั 0.041 ค่าท่ีวดัไดจ้ากระบบ
เซนเซอร์วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากบั 0.0077 ค่าท่ีวดัได้จากระบบ
เซนเซอร์วดัค่าอุณหภูมิท่ี 27 °C  เท่ากับ 0.028 ค่าท่ีวดัได้จากระบบ
เซนเซอร์วดัค่าอุณหภูมิท่ี 29 °Cเท่ากบั 0.024  

การวดัน ้าหนกัการให้อาหารปลา พบวา่ค่าเฉล่ียน ้าหนกัอาหาร
ปลาต่อคร้ัง มีค่าเท่ากบั 0.057 กรัมและระยะเวลาการสั่งระบบถ่ายเทน ้ า/
คร้ัง พบว่าค่าเฉล่ียระยะเวลาการสั่งระบบถ่ายเทน ้ าต่อคร้ัง มีค่าเท่ากับ 
5.022 วินาที 

การค านวณระยะเวลาคืนทุนจากระบบถ่ายเทน ้ า ใช้ระบบ
ควบคุมด้วย IOT จะมีค่าใช้จ่ายในระบบการถ่ายเทน ้ าท่ีลดลงเท่ากับ 
29,450  บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 1.0 ปี 
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บทคดัย่อ 
แอปพลิเคชันตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ีถูกพฒันาข้ึนด้วย

ภาษาดาร์ท เป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ส าหรับ
ให้บริการขอ้มูลผลรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดต่าง ๆ การตรวจรางวลั 
แชร์ผลการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถเช่ือมโยงวิดีโอการออก
รางวลัแต่ละงวด ระบบเบ้ืองหลงัของแอปพลิเคชนัพฒันาดว้ย โนดเจเอส 
ท าหน้าท่ีน าขอ้มูลสลากกกินแบ่งรัฐบาลท่ีส านักงานสลากกินแบ่งเปิด
ให้บริการเอพีไอ  ไว้ มาบันทึกลงในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน
ตลอดจนใชข้อ้มูลดงักล่าวส าหรับตรวจสลากของผูใ้ช ้การทดสอบใชง้าน
แอปพลิเคชัน ผูใ้ช้สามารถบนัทึกขอ้มูลสลากท่ีซ้ือจากแหล่งต่าง ๆ ใน
ฐานขอ้มูล ระบบสามารถตรวจรางวลัโดยการสแกนคิวอาร์โคด้ บนสลาก
กินแบ่งหรือการป้อนตวัเลขโดยตรง ระบบท าการตรวจสลากของผูใ้ช้
อตัโนมติัทนัทีท่ีรางวลัออกครบสมบูรณ์ ผูใ้ช้สามารถดูรายงานจากการ
ซ้ือสลากทั้งหมดพร้อมเงินรางวลัท่ีไดรั้บกรณีถูกรางวลั ระบบจะท าการ
แจง้เตือนผลไปยงัผูใ้ช้โดยอตัโนมติั สามารถดูสรุปผลการซ้ือสลากจาก
ขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้บนัทึกไวแ้ต่ละงวด  

ผลจากการทดสอบแอปพลิเคชนัโดยผูใ้ชง้านทัว่ไปแอปพลิเค
ชนัไดผ้ลตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 ซ่ึงแปลผลอยู่
ในระดบัดีมาก 
ค าส าคญั: แอปพลิเคชนั, ฟลทัเทอะ, ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 

Abstract 
The Government Lottery Check Application was developed 

by dart language as an android application providing information on 
various government lottery prizes, prize checking sharing the results of 
the government lottery, and being able to show the video of each draw. 
This back-end system was developed by Node.js, which takes the 
government lottery information from the Lottery Office API. Then saves 
data into the application's database, and uses it for lottery checks. Users 
can save lottery purchased data from various sources into the database. 
The system can check prizes by scanning the QR Code on the lottery or 

entering numbers directly. The system automatically checks the user's 
lottery as soon as the prize is fully drawn. Users can view reports from 
all ticket purchases along with their winnings. The system will 
automatically notify the user of the result. Able to view a summary of 
lottery purchase results from user data recorded for each draw. The 
results of testing the application by general users, the application have 
achieved the intended purpose. With an average of 4.65, which is a very 
good interpretation. 
Keywords: Application, Flutter, Government Lottery Check 
 

1. บทน า 
ในปี พ.ศ. 2562 รายไดจ้ากรัฐวิสาหกิจท่ีเขา้สู่รัฐบาลมากท่ีสุด

คือรายไดท่ี้มาจากส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ีออกสลากมาทุกงวด 
งวดละ 110 ลา้นฉบบั น าส่งรายไดก้ว่า 41,916 ลา้นบาท [22] โดยตวัเลข
น้ีเป็นรายได้ท่ีหักต้นทุนแล้ว นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้
ความส าคญัในการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างมาก และในการ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดแต่ละใบนั้นมีความยุง่ยาก หรืออาจ
เกิดการแอบอา้งการเป็นเจา้ของสลากท่ีถูกรางวลัได ้ 

ทางผูพ้ฒันาจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั 
ส าหรับบริการขอ้มูลรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดต่าง ๆ และภายใน
แอปพลิเคชนัยงัมีฟังกช์นัอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านอาทิ 
ระบบลงช่ือเขา้ใชด้ว้ยบญัชี Google [3] ระบบตรวจสอบรางวลัดว้ยการ
สแกนคิวอาร์โคด้ (QR Code) [13] ระบบถ่ายภาพและบนัทึกขอ้มูลสลาก
กินแบ่งรัฐบาลลงฐานขอ้มูล ระบบจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชบ้นัทึกไว้
ก่อนหนา้ ระบบคน้หาขอ้มูลสลากกินแบ่งรัฐบาลลงฐานขอ้มูลท่ีไดท้  า
การบนัทึกเอาไว ้ระบบดูการถ่ายทอดสดออนไลน์ของการออกผลสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ระบบรายงานผลการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ละงวด 
ระบบรายงานรายรับ-รายจ่ายจากการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวด 
ระบบแจง้เตือนเม่ือมีการออกรางวลั ระบบใบร้างวลัในงวดถดัไป ระบบ
ปักหมุดสถานท่ีท่ีผูใ้ชซ้ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลงฐานขอ้มูลไวบ้น Google 
Map [7] นอกจากนั้นเม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้
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ระบบจะท าการตรวจรางวลัให้อตัโนมติัเม่ือถึงวนัท่ีออกรางวลัและท าการ
แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านอตัโนมติัพร้อมบอกวา่ถูกรางวลัหรือไม่ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลฉบบัไหนท่ีถูก เลขท่ีออกนั้นคือเลขอะไร ถูกรางวลัท่ีเท่าไหร่ 
มูลค่าของเงินรางวลัท่ีถูก ช่วยให้ผูใ้ชง้านมีความสะดวกในการรับรู้ผล
รางวลั และระบบยงัสามารถท าให้ผูใ้ชแ้ชร์สลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีซ้ือไปท่ี
ไปยงัชุมชนออนไลน์อยา่ง Facebook ของตนเองได ้

ดงันั้น ทางผูพ้ฒันามีเหตุผลท่ีจะจดัท าโครงงานแอปพลิเคชนั
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูใ้ชง้าน น า
ระบบสรุปผลรายรับ-รายจ่ายจากการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่งวด ท า
ให้ให้ผูใ้ชง้านตระหนกัถึงความคุม้ค่าจากการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
2. วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ความรู้เกีย่วกบัสลากกนิแบ่งรัฐบาล 

ใบสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนั้นจะมี 2 รูปแบบ คือ 
สลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล [22] การออกรางวลัของสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมีการออกรางวลัทุกวนัท่ี 1 และวนัท่ี 16 ของทุกเดือน สลาก 1 
ชุด มี 1 ลา้นฉบบั ฉบบัละ 80 บาท และมีรางวลั 14,168 รางวลั รวมเป็น
เงิน 48,000,000 บาท [21] 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนและเงินรางวลัต่อชุด 

ล าดับ รางวัล จ านวน มูลค่า (บาท) 
1. รางวลัที่ หน่ึง 1 รางวลั 6,000,000 
2. รางวลัที่ สอง 5 รางวลั 200,000 
3. รางวลัที่ สาม 10 รางวลั 80,000 
4. รางวลัที่ ส่ี 50 รางวลั 40,000 
5. รางวลัที่ ห้า 100 รางวลั 20,000 
6. รางวลัขา้งเคียงรางวลัที่หน่ึง 2 รางวลั 100,000 
7. รางวลัเลขหนา้ 3 ตวั เส่ียง 2 

คร้ัง 
2,000 รางวลั 4,000 

8. รางวลัเลขทา้ย 3 ตวั เส่ียง 2 
คร้ัง 

2,000 รางวลั 4,000 

9. รางวลัเลขทา้ย 2 ตวั เส่ียง 1 
คร้ัง 

10,000 รางวลั 2,000 

 

2.2  ฟลทัเทอะ 
 ฟลัทเทอะ (Flutter) คือ เฟรมเวิร์คท่ีพฒันาแอปพลิเคชันได้
หลายแพลตฟอร์มใช้ในการพฒันาแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน (Android  
Application) และไอโอเอสแอปพลิเคชัน (iOS Application) ถูกพฒันา
โดยบริษัทกู เ กิล  โดยการปรับแต่งส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้  (User 
Interface) จะมีความยืนหยุ่น โดยจะมีการแยกการออกแบบเป็นวิดเจ็ต 
(Widget) หรือก็คือการแบ่งส่วนท่ีจะถูกใช้สร้างเป็นหนา้ตาของแอปพลิเค

ชนัแลว้น ามาประกอบเรียงกนัเป็นล าดบัขั้นข้ึนเป็นโครงสร้าง เพื่อเนน้ไป
ท่ีประสบการณ์ของผูใ้ช้งาน (User Experience) โดยส่วนต่อประสานกบั
ผูใ้ช้จะใกลเ้คียงกบัออกแบบไว ้และในการพฒันาแอปพลิเคชนัสามารถ
ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Visual studio code, Android Studio และ
โปรแกรม XCODE ได ้[4] 

 
2.3 ภาษาดาร์ท 

ภาษาดาร์ท (Dart) เป็นภาษาท่ีถูกโครงสร้างของภาษาดาร์ท
คล้ายกบัภาษาซี/ซีพลสัพลสั (C/C++) และ ภาษาจาวา (Java) โดยภาษา
ดาร์ทมีความเป็นภาษาแบบการโปรแกรมโครงสร้าง (Structure 
Programming) แต่ยงัมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมในเชิงวตุั 
(Object Oriented Programming) เ น่ืองจากมีคลาส (class) และการสืบ
ทอด (inheritance) โคด้ท่ีเขียนจากภาษาดาร์ทสามารถท างานบนระบบ 
แอนดรอยด์และไอโอเอสและ อ่ืน ๆ ได ้ส าหรับ เวบ็แอปพลิเคชนัภาษา
ดาร์ทจะเปล่ียนเป็นจาวาสคริปตโ์ดยอตัโนมติั [10] 

 

2.4 โหนดเจเอส 
โหนดเจเอส (NodeJS) เป็น การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวา

สคริปตแ์บบโอเพนซอร์สท่ี  ปกติเขียนใชง้านอยูบ่นเวบ็ไซตใ์นส่วนของ
ส่วนหน้า (front-end) ให้สามารถใชง้านในส่วนของส่วนหลงั (back-end) 
หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ ซ่ึงไวยากรณ์ทั้งหมดท่ีใช้เขียนกบั โหนดเจ
เอส จะเป็นจาวาสคริปตโ์ดยจะมีการเก็บรวมโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ 
ไวส้ าหรับการสร้างเคร่ืองบริการเวบ็โดยการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาจา
วาสคริปต์ท่ีฝ่ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแทนการเขียนท่ีฝ่ังผูใ้ช้งาน
โหนดเจเอสมี ความสามารถในการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ใช้ไดก้บัระบบ
เครือข่ายขนาดใหญ่ รวมถึงรองรับการ แสดงผลขอ้มูลแบบเวลาจริงได้
อยา่งแทจ้ริง 

โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมภาษาโหนดเจเอส มี
ความสามารถในการรองรับ การเช่ือมต่อจากผู ้ใช้งานจ านวนมาก 
โปรแกรมจะท าการสร้างการวนซ ้ าของการเช่ือมต่อทั้งหมด แลว้แปลงให้
เป็นการท างานแบบไม่ตอ้งเรียงตามล าดบั (Asynchronous) และส่งการ
ร้องขอในรูปของนอนบล็อกก้ิงไอโอ (Non-blocking IO) ท าให้ไม่เกิด
การรอคอยของภาระงาน (Thread Waiting) 

 

2.5 จาวาสคริปต์ 
จาวาสคริปต์ (JavaScript) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับการ

เขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตพัฒนาโดยนาย Brendan Eich 
พนกังานจากบริษทัเน็ตสเคป (Netscape) โดยจาวาสคริปตพ์ฒันาข้ึนเพ่ือ
เป็นส่วนเสริมของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เปรียบเทียบอยา่งง่ายเม่ือ 
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ภาษาเอชทีเอ็มแอล คือตวัโครงสร้างของเว็บไซต์โดยมีซีเอสเอส  (CSS) 
คือส่วนท่ีช่วยตกแต่งโครงสร้างให้สวยงาม จาวาสคริปต์ก็คือส่วนจะ
เสริมให้เว็บไซต์สามารถโตต้อบกับผูใ้ช้งานได้มากข้ึน เน่ืองจากจาวา
สคริปต ์ช่วยให้ผูพ้ฒันาสามารถสร้างเวบ็เพจไดต้รงกบัความตอ้งการและ
มีความน่าสนใจ และเป็นโอเพนซอร์ส [6] 

 

2.6 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 
ส่ ว น ต่ อ ป ร ะ ส า น โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์  (Application 

Programming Interface: API) คือ ช่องทางการเช่ือมต่อช่องทางหน่ึงท่ีจะ
เช่ือมต่อกบัเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุตจ์ากท่ี
อ่ืน เป็นตวักลางท่ีท าให้โปรแกรมประยกุตเ์ช่ือมต่อกบัโปรแกรมประยกุต์
อ่ืน หรือเช่ือมการท างานเข้ากับระบบปฏิบติัการ ซ่ึงช่วยในการเขา้ถึง
ขอ้มูลการน าขอ้มูลต่าง ๆ ออกจากเวบ็ไซต ์หรือจะเป็นการส่งขอ้มูลเขา้
ไปก็ได้ โดยเจา้ของเว็บไซต์ท่ีมีส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์จะ
ก าหนดขอบเขตในการเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของทางเวบ็ไซต ์โดยส่วนต่อ
ประสานโปรแกรมประยุกตช่์วยให้เราสามารถพฒันาระบบไดง่้ายและ
รวดเร็วข้ึน เป็นระบบมากข้ึน [1] 

 

2.7 ไฟร์เบส 
ไฟร์เบส (Firebase) คือ โปรเจกตท่ี์ถูกออกแบบมาให้เป็นส่วน 

ต่อประสานโปรแกรมประยุกต์และการจดัเก็บขอ้มูลผ่านระบบคลาวด์ 
(Cloud Storage) ส าหรับ  พัฒนาแอปพลิเคชันประมวลผลแบบทันที 
(Realtime Application) รองรับหลาย แพลตฟอร์ม เป็นฐานขอ้มูลแบบโน
เอสคิวแอล (NoSQL) ซ่ึงขอ้มูลจะอยูใ่นรูปแบบเจสนั (JSON)  [5] 
 

2.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1)  การประยุกต์ใช้ QR Code และ Barcode บนฉลากยา  

โดย นายกิตติกวิน ตาวงศ ์และนายพงศกร วงศก์ระจ่าง เป็น
การประยุกต์ใช้ คิวอาร์โค้ด  (QR code) และบาร์โค้ด (Barcode) โดย
ระบบสามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ขอ้มูลคนไข ้ขอ้มูลยา ออกใบสัง่ยา พิมพ์
ฉลากยาสร้างคิวอาร์โคด้และบาร์โคด้ อีกทั้งยงัมีเวป็ไซตใ์ห้ขอ้มูลต่าง ๆ  
และเป็นแอปพลิเคชนัระบบปฏิบติัการวินโดวส์  (Windows) พฒันาโดย
ใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) มีฐานขอ้มูลเป็นมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยใน
การรับส่งขอ้มูลใช ้API และใช ้เกณฑวิ์ธีขนส่งขอ้ความหลายมิติ (HTTP) 
ในการรับ-ส่งขอ้มูล และเวป็ไซตพ์ฒันาโดยใชภ้าษาเอชทีเอม็แอล [14] 

2)  แอปพลเิคชันแจ้งเตือนการบริหารยา 
โดย นางสาวจุธาดา สุวรรณธารา และนางสาวอารีนา นอ้ยนง

เยาว ์เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือแจง้เตือนการกินยาของผูป่้วยโดย
ระบบสามารสแกนคิวอาร์โคด้ เพ่ิมยาเขา้สู่ระบบ และแจง้เตือน ช่วยใน
การบริหารการกินยาให้ตรงเวลา เป็นแอปพลิเคชนัระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด ์พฒันาโดยใชภ้าษาจาวา  มีฐานขอ้มูลเป็นโนเอสคิวแอล [11] โดย
ใชไ้ฟร์เบสเป็นตวักลางในการรับส่งขอ้มูล [16] 

3)  แอปพลเิคชัน เก็บข้อมูลฉีดวคัซีนสัตว์เลีย้ง 
โดย วิสูจน์ สิงห์สนั่น เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือเก็บ

บนัทึกขอ้มูลการฉีดวคัซีนสตัวเ์ล้ียง โดยระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลของ
สัตวเ์ล้ียงของผูใ้ช้ บนัทึกข้อมูลวคัซีนท่ีสัตว์เล้ียงได้รับ ช่วยในการให้
วคัซีนท่ีในคร้ังต่อไป ตวัแอปพลิเคชนัใช้ภาษาจาวา ในการพฒันา โดยมี 
มายเอสคิวแอล เป็นฐานขอ้มูล และใช้ เว็บเซอร์วิส (web service) เป็น
ตวักลางในการรับส่งขอ้มูล [19] 

 

3. การออกแบบระบบ 
3.1 รายละเอยีดของระบบงาน 

แอปพลิเคชนัตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล (Government Lottery 
Check Application on Mobile) เป็นแอปพลิเคชนัส าหรับการตรวจสลาก
กินแบ่งรัฐบาล โดยภายในแอปพลิเคชันผูใ้ช้สามารถดูผลหรือตรวจ
รางวลัได้ อีกทั้งยงัมีระบบบนัทึกขอ้มูลสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีให้ผูใ้ช้
บนัทึกขอ้มูลไวแ้ลว้ระบบจะท าการตรวจรางวลัอตัโนมติัแล้วท าการแจง้
เตือนเม่ือถึงวนัท่ีออกรางวลัของแต่ละงวด และผูใ้ช้ยงัสามารถดูรายงาน
สรุปค่าใชจ่้ายและเงินรางวลัท่ีไดจ้ากการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการศึกษา 

การศึกษาและพฒันาแอปพลิเคชนัตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 
แบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผูใ้ช้ทัว่ไป และ ส่วนของผูดู้แล
ระบบ 

1)  ส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไป 

   
รูปท่ี 2 หนา้จอแอปพลิเคชนั เขา้สู่ระบบ 

 

  
รูปท่ี 3 หนา้จอแอปพลิเคชนั ผลสลากกินแบ่ง 

 

  
 

รูปท่ี 4 หนา้จอแอปพลิเคชนั ตรวจรางวลัสลาก 

 
รูปท่ี 5 หนา้จอแอปพลิเคชนั จดัการขอ้มูลสลากของผูใ้ช ้

 

  
รูปท่ี 6 หนา้จอแอปพลิเคชนั เพ่ิมสลากท่ีซ้ือและระบุต  าแหน่ง 

 

 
รูปท่ี 7 หนา้จอแอปพลิเคชนั แจง้เตือนถูกรางวลั 

  
รูปท่ี 8 หนา้จอแอปพลิเคชนั วิดีโอการออกรางวลัแต่ละงวด 
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รูปท่ี 9 หนา้จอแอปพลิเคชนั คน้หาสลากท่ีบนัทึก 

 

 
รูปท่ี 10 หนา้จอแอปพลิเคชนั แชร์ผลสลาก 

 

 
รูปท่ี 11 หนา้จอแอปพลิเคชนั รายงานการซ้ือสลาก 

 
2)  ส่วนของผูดู้แลระบบ 
จากการพฒันาระบบผู้พฒันาได้ใช้การเพ่ิมข้อมูล อัพเดท

ขอ้มูลดว้ยการดึงขอ้มูลสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก API อตัโนมติัเม่ือถึงเวลา
ออกรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงไม่มีหน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลและ
เพ่ิมขอ้มูล สลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
รูปท่ี 13 หนา้จอเวบ็ แกไ้ขวนัออกกสลาก 

4.2 ผลประเมนิ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานจากผูใ้ชง้านทัว่ไป 

รายการประเมิน 𝑥 𝑆. 𝐷 แปลผล 
1.  ความสามารถของระบบตรงต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.56 0.51 ดีมาก 

2.  ความถูกตอ้งในการท างานของระบบ 4.81 0.40 ดีมาก 
3.  ความยากง่ายในการใชง้านของระบบ 4.63 0.5 ดีมาก 
4.  การประมวลผลของระบบ 4.69 0.48 ดีมาก 
5.  ความเป็นปัจจุบนัทนั ต่อการเรียกใชง้าน 4.75 0.45 ดีมาก 
6.  ความมัน่คง ปลอดภยัของระบบ 4.50 0.63 ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.65 0.49 ดีมาก 

 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานจากผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 𝑥 𝑆. 𝐷 แปลผล 
1.  ความสามารถของระบบตรงต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.56 0.55 ดีมาก 

2.  ความถูกตอ้งในการท างานของระบบ 4.67 0.52 ดีมาก 
3.  ความยากง่ายในการใชง้านของระบบ 4.67 0.52 ดีมาก 
4.  การประมวลผลของระบบ 4.67 0.52 ดีมาก 
5.  ความเป็นปัจจุบนัทนั ต่อการเรียกใชง้าน 4.33 0.51 ดี 
6.  ความมัน่คง ปลอดภยัของระบบ 4.16 0.40 ดี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 0.50 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบงานจากผูใ้ชง้านทัว่ไป จ านวน  16 คน ค่าเฉล่ียโดยรวมของทุก
ด้านเท่ากับ 4.65 ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบงานจากผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน 
ค่าเฉล่ียโดยรวมของทุกดา้นเท่ากบั 4.50 ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.50 ดงันั้นระบบท่ีพฒันาข้ึน ผูใ้ชท้ ัว่ไปและผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่การ
ใชง้านของระบบโดยรวมอยูใ่นท่ีระดบัดีมาก 

 
5. บทสรุป 
5.1  ปัญหาทีพ่บของระบบงานทีพ่ฒันาและการแก้ไขปัญหา 

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ท่ีใช้เกิดปัญหาข้ึน
เน่ืองจากมีผูเ้รียกใช้งานจ านวนมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถน าผลรางวลั
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งวดล่าสุดมาใช้ในแอปพลิเคชันได้ จึงเปล่ียนมาใช้ ส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยกุตข์องส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน 

 

5.2  สรุปผล 
 ผลจากการศึกษา แอปพลิเคชันได้ผลตรงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ แสดงขอ้มูลผลรางวลัแก่ผูใ้ช้ สามารถตรวจรางวลัทั้งดว้ย
การสแกนคิวอาร์โคด้ และการกรอก สามารถบนัทึกขอ้มูลสลากของผูใ้ช้
แล้วท าการตรวจสลากของผูใ้ช้อตัโนมติัทนัท่ีรางวลัออกสมบูรณ์และ
สามารถดูรายงานการซ้ือรายรับรายจ่ายทั้ งหมดแต่ยงัมีข้อจ ากัดใน
การศึกษาโดยระบบน้ีสามารถท างานได้เพียงบนระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยดเ์ท่านั้น 
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การพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจังหวดัอุดรธานี  
Online Information System Development for Agritech and Innovation Center  Udon Thani Province 
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1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2สาขาวชิาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 

บทคดัย่อ 

การพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรมจังหวดัอุดรธานี วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบ
สารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
อุดรธานี ระบบจะมีสองส่วนหลกั คือระบบหน้าบา้นท่ีผูใ้ช้งานสามารถ
มาค้นหาข้อมูลและแสดผล และส่วนหลังบ้านเป็นส่วนจดัการข้อมูล
เก่ียวกับหลักสูตร นวตักรรม และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
จงัหวดัอุดรธานี โดยท าแบบสอบถาม ประเมินผูใ้ช้ทัว่ไปหรือเกษตรกร 
วิทยากร และผู ้ดูแลระบบของศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
จงัหวดัอุดรธานี โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงจ านวน 20 คน เก็บข้อมูล
ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2564 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานีทุกดา้น มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 4.22 ค่า S.D. 0.35 ความพึงพอใจระดบัมาก โดยมี 3 อนัดบัท่ีได้
คะแนนสูงสุดไดแ้ก่ ความพึงพอใจสามารถเป็นแหล่งความรู้ได ้ความพึง
พอใจเน้ือหามีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
และความพึงพอใจการเป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ และ
งานวิจยั ตามล าดบั ซ่ึงหัวขอ้ทั้งหมดอยู่ในหมวดหมู่แบบสอบถามด้าน
ประโยชน์และการน าไปใช้ และผูใ้ช้งานไดเ้สนอแนะ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
ควรท าคลิปการใช้งานเคร่ืองจักรเพ่ิมเติม ควรเช่ือมโยงระบบกับ
ระบบส่ือสารอ่ืนๆเช่นเพจเฟสบุค๊ ไลน์ ต๊ิกตอ๊ก ฯลฯให้เขา้ถึงผูใ้ชง้านทุก
ช่องทางออนไลน์ ควรมีคลิปรีวิวจากผูใ้ชง้านเคร่ืองจกัรในพ้ืนท่ีจริง  และ
ควรมีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้ชดัเจน 

ค าส าคญั: การพฒันาระบบสารสนเทศ, ฐานขอ้มูล, ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตร
และนวตักรรม 
 

Abstract 
The development of an online information system for the 

Center for Agricultural Technology and Innovation in Udon Thani 
Province. The system has two main parts: the front-end system where 

users can find information about agricultural innovations and the back-
end system which manages information about courses and innovations. 
The objective is to develop an online information system for the Center 
for Agricultural Technology and Innovation in Udon Thani Province. and 
to study the satisfaction in using the online information system for the 
Center for Agricultural Technology and Innovation in Udon Thani 
Province by doing a questionnaire Evaluate general users or farmers 
lecturers and administrators of the Center for Agricultural Technology 
and Innovation in Udon Thani Province By random sampling method, 20 
people were collected between 1 August – 30 December 2021. The 
results showed that the respondents were satisfied with the online 
information system for the Agricultural Technology and Innovation 
Center in Udon Thani Province in all aspects. The average satisfaction 
was 4.22, the S.D. 0.35, the highest level of satisfaction, with the top 3 
rankings being: Satisfaction can be a source of knowledge. Content 
satisfaction is useful to users. and can be applied to and satisfaction of 
being a medium for distributing press releases and research, respectively. 
All topics are in the Benefit and Use Questionnaire category. And users 
have suggested 4 things, namely, should do more clips of using machines. 
Should link the system with other communication systems such as 
Facebook pages, Line, Tik Tok, etc. to reach users in all online channels. 
There should be a preview clip from the machine user in the real area. 
and should clearly publicize the activities 
Keywords: Online Information System Development, Database, 
Agritech and Innovation Center   
 
1. บทน า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ว่าด้วยการ
ขับเค ล่ือนเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 มีแนวคิดในการจัดตั้ งศูนย์
เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 
มี ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พ่ื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว บ ร ว ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
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เทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
นวตักรรม ส าหรับเกษตรกรสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ด าเนินการดา้นการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และ
การตลาด ในปี 2563 ทางกระทรวงมีเป้าหมายการจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรม ณ มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี
จงัหวดัทั้ง 77 จงัหวดั และให้มีศูนยเ์ครือข่าย AIC ภายในจงัหวดั ซ่ึงมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะบูรณาการร่วมกนัใน 6 ภาคี ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ดา้นเทคโนโลยีนวตักรรมในการสนับสนุนการขบัเคล่ือนโครงการ [1]  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ีมาของศูนยเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี 
สถานท่ีตั้งของศูนยอ์ยูภ่ายในมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

จากภารกิจดังกล่าว ทีมวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
อุดรธานี ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ การอบรมบ่มเพาะเพ่ิมพูน
ความรู้ด้าน การแปรรูป การตลาด เทคโนลยีและนวตักรรมต่างๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีความประสงคใ์นการเขา้ถึงขอ้มูลแบบออนไลน์ 
เกษตรกรสามารถคน้หาองค์ความรู้ สมคัรเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆ  
หรือการตัดสินใจเลือกใช้นวตักรรม เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ท่ี
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีไดวิ้จยัและพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ 
เ พ่ื อ ช่ วย เห ลืองานของเกษตรกรด้าน ต่างๆ  เ ป็นการพัฒนา ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี 
 2. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี 
 
3. วธิีด าเนินการวจิัย 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
 1) ศึกษาความเป็นไปได้และก าหนดปัญหาของระบบ  โดยทีม
ผู ้วิจัยได้ท  าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเ ก่ียวกับการท างานของศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี สอบถาม สัมภาษณ์ 
ผูอ้  านวยการ เจา้หน้าท่ี และทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง ถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง
ศูนย์ด าเนินการอยู่ ท่ีจะมีทั้งในส่วนของหลักสูตรต่างๆ ท่ีจะมาช่วย
ยกระดบัความรู้ให้กบัเกษตรกร โดยมีการประสานไปยงัวิทยากรท่ีเป็น
อาจารยใ์นสาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละคณะ รวมถึงนวตักรรม เคร่ืองจกัรกล
ทางการเกษตรท่ีอาจารยไ์ดวิ้จยัและผลิตข้ึน พบว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะ

มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาระบบออนไลน์สารสนเทศออนไลน์
ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี 
 2) วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการไปศึกษาในขั้นท่ี 1 จะประกอบไป
ด้วยข้อมูลท่ีจะต้องจดัการประกอบด้วย เร่ืองหลักสูตรและการอบรม
ระยะสั้น วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการอบรม ขอ้มูลวิทยากร ขอ้มูลสถานท่ี
จดัการอบรม เร่ืองนวตักรรมและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ข้อมูล
ทัว่ไปของเกษตรกรและขอ้มูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเกษตรกร
เพ่ือให้ทางศูนยไ์ด้รู้ว่านวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรได้
ให้บริการกับเกษตรกรอยู่ท่ีต  าบล อ าเภอ จังหวดัไหนบ้าง และการ
รายงานผลการท างานต่างๆ ต่อผูบ้ริหารเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาใน
เร่ืองต่างๆ โดยการแบ่งส่วนของการใช้งานในมุมมองของผูใ้ช้ประกอบ
ไปด้วย ผู ้ดูแลระบบ ผูใ้ช้ทัว่ไป สมาชิกหรือเกษตรกร วิทยากรหรือ
เจ้าหน้าท่ี และผูบ้ริหารศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
อุดรธานี 
 3) ออกแบบระบบ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี ทีมวิจยัท า
การออกแบบระบบงานมีระบบอยูส่องส่วนคือ ระบบท่ีหน่ึงเก่ียวกบัการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรและนวตักรรม มี
หลกัสูตรต่างๆ ท่ีตอ้งมีการรับสมคัรเกษตรกรเขา้มาอบรมในหลกัสูตรท่ี
มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน  ระบบท่ีสองเก่ียวกบัการรวบรวมและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรและนวตักรรมทางศูนยเ์ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมจงัหวดัอุดรธานีพฒันาข้ึนและน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ
เกษตรกรในเขตความรับผิดชอบใน4จังหวัดประกอบด้วย จังหวัด
อุดรธานี จงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดัหนองคาย และจงัหวดับึงกาฬ โดย
แสดงในรูปของแผนท่ีแสดงเส้นทาง ภาพถ่าย คลิป และอ่ืนๆ โดยใช้
เทคโนโลยีด้าน Google Map API ในการแสดงเส้นทางต่างๆ รวมถึง
เทคโนโลยี   Google Street View Image API เ พ่ือให้ เ ห็นการแสดง
สภาพแวดลอ้มเสมือนบน Google Map 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพรวมระบบสารสนเทศออนไลน์ 
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 โดยใช้ แผนภาพกระแสข้อมู ล  DFD (Data Flow Diagram) 
ค า อ ธิ บ า ย ก ร ะ บ วนก า ร  (Process description) แ ผนภ าพแสด ง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างข้อมูลของระบบ (Entity-Relationship 
Diagram) รวมถึงการออกแบบส่วนประสานผูใ้ช ้[2] [3] [4] 

 4) พฒันาระบบ โดยเร่ิมจากการน าในส่วนท่ีออกแบบในขั้นตอนท่ี 
3 มาพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและ
นวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี  โดยใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript, CSS 
ดว้ยเคร่ืองมือในการพฒันาคือ  Visual Studio Code มีโปรแกรม MySQL 
เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล และมีการเรียกใช้โปรแกรมภายนอกจาก 
Google Map API ซ่ึงเป็นบริการแผนท่ีโดยสามารถ  ค้นหาข้อมูลของ
สถานท่ี หาและน าทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการมองดูภาพสถานท่ี
จริง ในทัว่โลกผ่าน Street View ทีมผูวิ้จยัได้ทดสอบระบบงานเบ้ืองตน้
ด้วยตนเองเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด และท าการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ี
บกพร่องของระบบให้ท  างานท่ีถูกตอ้ง 
 5) ประเมินผลระบบ สรุป และวิเคราะห์ ผู ้วิจัยได้น าระบบ
สารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
อุดรธานีท่ีพัฒนาส าเร็จแล้ว ไปให้ผู ้ใช้คือผู ้ใช้ทั่วไปหรือเกษตรกร 
วิทยากรคืออาจารยท่ี์จะสอนในหลกัสูตร และผูดู้แลระบบของศูนย ์ไป
ทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจในการท างานของระบบโดยใช้
แบบประเมิน จากนั้นรวบรวมแบบประเมิน ค  านวณค่าสถิติ และสรุปผล
การการประเมิน 
 
3.2 เคร่ืองมือการวจิัย 
 1) ระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและ
นวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี 
 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี  
 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร คือ ผูใ้ช้ทัว่ไปหรือเกษตรกร วิทยากรในหลักสูตร
ต่างๆ และผูดู้แลระบบคือทีมอาจารยท่ี์ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีดูแล
เวบ็ไซตข์องศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี 
 2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชท้ ัว่ไปหรือเกษตรกร วิทยากรในหลกัสูตร 
และผูดู้แลระบบของศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
อุดรธานี ไดม้าดว้ยการเจาะจงจ านวน 20 คน ไม่รวมผูบ้ริหาร 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวจิัย  
 ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ 
แปลผลประเมินจากค่าเฉล่ียดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50-5.00 หมายความวา่ระดบัดีมาก 

 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50-4.49 หมายความวา่ระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50-3.49 หมายความวา่ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50-2.49 หมายความวา่ระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.49 หมายความว่าระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
5. ผลการวจิัย 
5.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรมจังหวดัอุดรธานี 
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนย์
เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี ตามขั้นตอนการวิจยัใน
ระยะท่ี 1 โดยได้น าขอ้มูลจากการศึกษาและวิเคราะห์มาจดัท าระบบ ซ่ึง
ผูใ้ช้งานประกอบดว้ย ผูดู้แลระบบ ผูใ้ช้งานทัว่ไปหรือเกษตรกร รวมทั้ง
วิทยากรท่ีเป็นผูจ้ะอบรมในแต่ละหลกัสูตรท่ีทางศูนยจ์ะจดัอบรมข้ึน โดย
น าหน้าจอหลักของระบบแสดงดังรูปท่ี 2  โดยในส่วนน้ีผูใ้ช้ทัว่ไปจะ
สามารถเขา้มาในงานเวบ็ไซตเ์ลือกเมนูต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไว ้ประกอบดว้ย 
ข้อมูลโครงสร้างและวตัถุประสงค์ นวตักรรม หลักสูตร หน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ และการเขา้สู่ระบบ 

 
รูปท่ี 2 หนา้จอหลกัของระบบสารสนเทศออนไลน์ 

 
 เม่ือเล่ือนจอภาพลงมาดา้นล่างของเว็บไซตห์น้าจอหลกั จะมีส่วน
ของหน้ากิจกรรมต่างๆ เป็นรูปภาพเพ่ือลิงค์ไปยงัหัวข้อหน่วยงานท่ี
ท างานร่วมกับศูนย ์AIC สายตรงถึงผูอ้  านวยการ การแสดงขอ้มูลด้าน
แผนท่ีเพ่ือแสดงถึงต าแหน่งของนวตักรรมท่ีเกษตรกรน าไปใช้ ข้อมูล
หลักสูตรต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมท่ีทางศูนย์จัดข้ึน รวมถึงบัญชี
นวตักรรม  เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้ผูใ้ชด้งัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 เมนูยอ่ยแบบรูปภาพเพ่ือลิงคไ์ปยงัหนา้กิจกรรมต่าง 
 

 เม่ือเลือกเมนูนวตักรรมก็จะมีบญัชีนวตักรรมท่ีแสดงรายละเอียด
ของคุณสมบติั และราคาของนวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 
เพ่ือให้เกษตรกรท่ีสนใจได้สั่งซ้ือดงัรูปท่ี 4 นอกจากนั้นยงัน าเสนอใน
รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีข้อมูลของนวตักรรม
ประกอบดว้ย ช่ือ คุณสมบติั วิธีการใชง้านเบ้ืองตน้ และราคา ดงัรูปท่ี 5 

 
 

รูปท่ี 4 บญัชีนวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 
 

 
 

รูปท่ี 5 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของบญัชีนวตักรรม 
 
 เม่ือผูใ้ช้คลิกท่ีกรอบภาพเก่ียวกบัแผนท่ีจะแสดงข้อมูลต าแหน่ง
ของบา้นเกษตรกรท่ีมีการน านวตักรรมไปใชด้งัรูปท่ี 6 
 

 

รูปท่ี 6 ต าแหน่งของบา้นเกษตรกรท่ีน านวตักรรมไปใช ้

 เม่ือมีข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางศูนย์ออกไปอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ผูดู้แลระบบจะมีการเพ่ิมข้อมูลต่างๆ เข้ามาในระบบ
ฐานข้อมูล เ พ่ือแสดงในหน้า เว็บไซต์ และสามารถคลิกเ พ่ืออ่าน
รายละเอียดดงัรูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 7 จดัการหลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ  

 ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบเพ่ือจดัการขอ้มูล
พ้ืนฐานของระบบ อนัไดแ้ก่ หลกัสูตรและกิจกรรมการอบรม นวตักรรม
และส่ิงประดิษฐ์ท่ีทางศูนยมี์ไวบ้ริการและจ าหน่าย ดงัแสดงในรูปท่ี 8-9  
วิทยากรประจ าแต่ละหลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ จดัการปักหมุดต าแหน่ง
ละติจูด ลองติจูด ต  าแหน่งของสถานท่ีของท่ีอยูอ่าศยัของเกษตรกรท่ีน า
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ของทางศูนยไ์ปใช้ เพ่ือประโยชน์ในการท า
รายงานเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ผูใ้ชแ้ละผูบ้ริหารศูนยว์่าในส่ี
จงัหวดัรับผิดชอบมีการน านวตักกรรมไปใชท่ี้ไหนบา้ง  

 
รูปท่ี 8 จดัการหลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ  

 
รูปท่ี 9 จดัการบญัชีนวตักรรมและเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 

 
 ส่วนของวิทยากรท่ีจะมาจัดการข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรอบรม
ต่างๆ เพ่ือพร้อมทั้งจดัการเร่ืองหัวข้อในการท าแบบประเมินความพึง
พอใจเพื่อใชส้อบถามผูเ้ขา้อบรม ดงัรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10  เมนูการท างานต่างๆ ส าหรับวิทยากร 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์
ส าหรับศูนย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจังหวดัอุดรธานี 
 ผูวิ้จยัได้น าระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี ไปให้ผูใ้ชง้านทัว่ไป และอาจารยท่ี์
เป็นวิทยากร ผู ้ดูแลระบบของศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม
จงัหวดัอุดรธานี ทดลองใช้จ  านวน 20 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เพ่ือ
ทดสอบระบบ โดยแบ่งแบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้งาน เป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี ส่วนท่ี1 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐาน ส่วนท่ี2 แบบสอบถามขอ้มูล
ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ โดยแบ่งย่อยเป็น ด้านเน้ือหา ด้านการ
ออกแบบและการจดัรูปแบบเวบ็ไซต ์และดา้นประโยชน์และการน าไปใช ้
และส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิดข้อเสนอแนะของผูม้าใช้
บริการ พบว่า ขอ้มูลส่วนท่ี1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูม้าใชบ้ริการ เป็นผูช้ายมี
จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 60 ผูห้ญิงมีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 40, 
สถานะภาพโสดมีจ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 75  สมรสมีจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25, ระดบัระดบัการศึกษา จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา6 
มีจ  านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 35 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจ านวน 9 
คนคิดเป็นร้อยละ 45 จบการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีจ  านวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 20, ประกอบอาชีพหลกั เกษตรกรมีจ านวน 9 คนคิดเป็น
ร้อยละ 45 นกัศึกษา 7 คนคิดเป็นร้อยละ 35 รับราชการมีจ านวน 4 คนคิด
เป็นร้อยละ 20, อายุเฉล่ีย 28 ปี โดยสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ 𝑥 S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ดา้นเน้ือหา 
1. มีความชดัเจน ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
และขอ้มูลมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ 

4.15 0.37 ระดบัมาก 

2. การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ภาพ 
ในเวบ็ไซตมี์ความเหมาะสม 
น่าสนใจ 

4.2 0.41 ระดบัมาก 

3. ปริมาณเน้ือหามีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ 

4.05 0.22 ระดบัมาก 

4. การจดัล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอน 
มีความต่อเน่ือง อ่านแลว้เขา้ใจ 

4.2 0.41 ระดบัมาก 

5. มีการจดัหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ 
คน้หาและท าความเขา้ใจ 

4.05 0.39 ระดบัมาก 

6. ขอ้ความในเวบ็ไซตถู์กตอ้งตาม
หลกัภาษา และไวยากรณ์ 

4.1 0.31 ระดบัมาก 

7. เน้ือหากบัภาพมีความสอดคลอ้ง
กนั 

4.2 0.41 ระดบัมาก 

ดา้นการออกแบบ และการจดัรูปแบบเวบ็ไซต ์
8. การจดัรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อ
การอ่านและการใชง้าน 

4.1 0.31 ระดบัมาก 

9. หนา้โฮมเพจมีความสวยงาม มี
ความทนัสมยั น่าสนใจ 

4.05 0.22 ระดบัมาก 

10. สีสนัในการออกแบบเวบ็ไซตมี์
ความเหมาะสม 

4 0.32 ระดบัมาก 

11. สีพ้ืนหลงักบัสีตวัอกัษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน 

4.05 0.22 ระดบัมาก 

12. ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบ
ตวัอกัษร มีความสวยงามและอ่าน
ไดง่้าย 

4.05 0.22 ระดบัมาก 

13. มีความเร็วในการแสดงภาพ 
ตวัอกัษร และขอ้มูลต่างๆ 

4.05 0.22 ระดบัมาก 

14. ภาพประกอบสามารถส่ือ
ความหมายได ้

4.05 0.22 ระดบัมาก 

15. ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยง
ภายในเวบ็ไซต ์

4.4 0.50 ระดบัมาก 

16. ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงไป
ยงัเวบ็ไซตอ่ื์น 

4.15 0.37 ระดบัมาก 

ดา้นประโยชน์และการน าไปใช้ 
17. เน้ือหามีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

4.65 0.49 ระดบัดีมาก 

18. เป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสมัพนัธ์ และงานวิจยั 

4.6 0.50 ระดบัดีมาก 

19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได ้ 4.75 0.44 ระดบัดีมาก 
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20. เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.45 0.51 ระดบัมาก 

เฉล่ีย 4.22 0.35 ระดบัมาก 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
อุดรธานี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.22 ค่า S.D. 0.35 ความพึงพอใจระดบั
มาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) ความพึงพอใจความชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเช่ือถือ และขอ้มูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ค่าเฉล่ีย 4.15 ค่า S.D.0.37 
ความพึงพอใจระดบัมาก 2) ความพึงพอใจการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
ภาพในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ ค่าเฉล่ีย 4.2 ค่า S.D. 0.41 
ความพึงพอใจระดบัมาก 3) ความพึงพอใจปริมาณเน้ือหามีเพียงพอกับ
ความต้องการ ค่าเฉล่ีย 4.05 ค่า S.D. 0.22 ความพึงพอใจระดับมาก 4) 
ความพึงพอใจการจดัล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเน่ือง อ่านแล้ว
เขา้ใจ ค่าเฉล่ีย 4.2 ค่าS.D. 0.41 ความพึงพอใจระดบัมาก 5) ความพึงพอใจ
มีการจดัหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ คน้หาและท าความเขา้ใจ ค่าเฉล่ีย 4.05 
ค่าS.D. 0.39 ความพึงพอใจระดับมาก 6) ความพึงพอใจข้อความใน
เว็บไซต์ถูกตอ้งตามหลกัภาษาและไวยากรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.1 ค่า S.D. 0.31 
ความพึงพอใจระดับมาก 7) ความพึงพอใจเน้ือหากับภาพมีความ
สอดคลอ้งกนั ค่าเฉล่ีย 4.2 ค่า S.D. 0.41 ความพึงพอใจระดบัมาก 8) ความ
พึงพอใจการจดัรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่านและการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 
4.1 ค่า S.D. 0.31 ความพึงพอใจระดบัมาก 9) ความพึงพอใจหนา้โฮมเพจ
มีความสวยงาม มีความทนัสมยั น่าสนใจ ค่าเฉล่ีย 4.05 ค่า S.D. 0.22 
ความพึงพอใจระดบัมาก 10) ความพึงพอใจสีสนัในการออกแบบเวบ็ไซต์
มีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่า S.D. 0.32 ความพึงพอใจระดบัมาก 11) 
ความพึงพอใจสีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 
ค่าเฉล่ีย 4.05 ค่า S.D. 0.22 ความพึงพอใจระดบัมาก 12) ความพึงพอใจ
ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 
ค่าเฉล่ีย 4.05 ค่า S.D. 0.22 ความพึงพอใจระดบัมาก 13) ความพึงพอใจ
ความเร็วในการแสดงภาพ ตวัอกัษร และขอ้มูลต่างๆ ค่าเฉล่ีย 4.05 ค่า 
S.D. 0.22 ความพึงพอใจระดับมาก 14) ความพึงพอใจภาพประกอบ
สามารถส่ือความหมายได ้ค่าเฉล่ีย 4.05 ค่า S.D. 0.22 ความพึงพอใจระดบั
มาก 15) ความพึงพอใจความถูกต้องในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ 
ค่าเฉล่ีย 4.40 ค่า S.D. 0.50 ความพึงพอใจระดบัมาก 16) ความพึงพอใจ
ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ค่าเฉล่ีย 4.15 ค่า S.D. 0.37 
ความพึงพอใจระดับมาก 17) ความพึงพอใจเน้ือหามีประโยชน์ต่อ
ผูใ้ช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ค่าเฉล่ีย 4.65 ค่า S.D. 0.39 
ความพึงพอใจระดบัดีมาก 18) ความพึงพอใจเป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ และงานวิจยั ค่าเฉล่ีย 4.60 ค่า S.D. 0.5 ความพึงพอใจ
ระดบัดีมาก 19) ความพึงพอใจสามารถเป็นแหล่งความรู้ได ้ค่าเฉล่ีย 4.75 

ค่า S.D. 0.44 ความพึงพอใจระดบัดีมาก 20) เป็นแหล่งข้อมูลท่ีตรงกับ
ความต้องการของผู ้ใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.45 ค่า S.D. 0.51 ความพึงพอใจ
ระดบัมาก  และมีขอ้เสนอแนะ 3 ประการ ไดแ้ก่ ควรท าคลิปการใช้งาน
เคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม ควรลิงคร์ะบบกบัระบบส่ือสารอ่ืนๆเช่นเพจเฟสบุ๊ค 
ไลน์ ต๊ิกต๊อก ฯลฯให้เขา้ถึงผูใ้ช้งานทุกช่องทางออนไลน์ ควรมีคลิปรีวิว
จากผู ้ใช้งานเคร่ืองจักรในพ้ืนท่ีจริง และควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ชดัเจน  
 
6. อภปิรายผลการวจิัย 

งานวิจัยน้ีได้พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานีตามวตัถุประสงคใ์นขอ้
ท่ีหน่ึง และไดมี้การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้ตามวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ีสอง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน 4.22 ค่า S.D. 0.35 ความ
พึงพอใจระดบัมาก โดย 3 อนัดบัท่ีไดค้ะแนนสูงสุดไดแ้ก่ ความพึงพอใจ
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ ความพึงพอเน้ือหามีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน
และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้ และความพึงพอใจการเป็นส่ือในการ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์และงานวิจยั ตามล าดบั ซ่ึงหัวขอ้ทั้งหมดอยู่
ในหมวดหมู่แบบสอบถามดา้นประโยชน์และการน าไปใช้ ซ่ึงไดค้ะแนน
ความพึงพอใจระดบัดีมาก ซ่ึงในหมู่หมวดดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ 
และการจดัรูปแบบเว็บไซต์ ได้เพียงพึงพอใจระดบัมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเวบ็ไซตค์ณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ซ่ึงแนะแนวทางการ
พฒันา ควรอพัเดทข้อมูลบนไซต์เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ และควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆท่ีชดัเจน [5]     

แต่อย่างไรก็ตามการพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ นอกจาก
ให้บริการระบบสารสนเทศ ดา้นการบริหารจดัการและประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ ควรประเมินถึงด้านความปลอดภัยของระบบ ท่ี
สอดคล้องกบัการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อเว็บไซต์
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์[6]    

  
7. ข้อเสนอแนะ 
 การพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรมจงัหวดัอุดรธานี เม่ือถึงระยะเวลาหน่ึง เช่น 1 ปี หรือ
มีคนใช้มากพอ ควรท าแบบสอบถามเพ่ือน ามาปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเน่ืองในทนัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ  
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บทคดัย่อ 
มีข่าวปลอมเก่ียวกบั Covid-19 แพร่กระจายอยูบ่นอินเตอร์เน็ต

เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีช่องทางในการตรวจสอบข่าวปลอมเหล่าน้ียงัมี
จ  ากดั จึงท าให้มีผูห้ลงเช่ือข่าวปลอมเหล่าน้ีจ  านวนมากซ่ึงเกิดผลเสียต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์นของคนเหล่านั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้าง
เคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข่าวปลอมเก่ียวกบั Covid-19 ซ่ึงจะช่วย
ให้การตรวจสอบข่าวปลอมท าไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการตรวจสอบข่าวปลอมน้ีสร้างจาก Line Official Account โดยมีการ
ใช้ ChatBot เ พ่ือช่วยในการส่ือสารกับผู ้ใช้  ร่วมกับ PyThaiNLP ซ่ึง
เคร่ืองมือในการประมวลผลค าไทย โดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลข่าว
ปลอมท่ีสร้างจากศูนยต่์อตา้นข่าวปลอม กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ท าให้มนัใจได้ว่าเป็นขอ้มูลข่าวปลอมท่ีถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึง
เคร่ืองมือน้ีถูกทดสอบจากผูใ้ช้และไดค้ะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
เฉล่ียท่ี 3 จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน แสดงให้เห็นเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีดี 
ค าส าคญั: ข่าวปลอม, Covid-19, Line Official Account 
 

Abstract 

There is a lot of fake news on Covid-19 to be spread over Internet, 
but methods to verify this fake news are very limited. People may be not 
aware of those fake news and, sometime, they believe and act in 
accordance with, this will make bad effects on their health and prosper as 
a result. To solve the problem, this project aims to build a tool for 
verifying fake news about Covid-19, which will make checking fake 
news much easier and faster. This tool is created by using Line Official 
Account (LOA) and has a chat bot to communicate with users. The tool 
uses PyThaiNLP to process Thai words and connects to fake news’s 
database, created by Thailand Anti Fake news, which is established by 
the Ministry of Digital Economy and Society. This will ensure that the 
word processing is effective, and the database can be trusted. The tool 

was tested by users and receive average satisfactory score for 3 out of 4, 
which means the tool has good performances. 

Keywords:  Fake News, Covid-19, Line Official Account 
 

1. บทน า 
ส่ือกระแสหลักในปัจจุบนัคือ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น 
Facebook หรือ Twitter ส่ือประเภทน้ีเขา้ถึงไดง่้าย มีผูใ้ช้งานหลากหลาย
และรองรับด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าให้มีการเช่ือมต่อกวา้งทัว่โลก 
การแพร่ขอ้มูลใดๆบนส่ือสังคมออนไลน์น้ีจึงมีผูพ้บเห็นเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ง่ายต่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ต่างๆ จึงเป็นท่ีมาของการ
บิดเบือนขอ้มูล (Misinformation) หรือการสร้างข่าวปลอม (Fake News) 
เ พ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวต่างๆ  โดยการแพร่สะพัดของข่าวปลอม 
(Infodemic) ปรากฎในหลายรูปแบบ เช่น โพสข้อความ , ข่าว หรือ 
บทความท่ีให้ความรู้ โดยใน [1] แสดงให้เห็นถึงสถิติการพบเห็นข่าว
ปลอมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากถึง 75.7% โดยส่วนใหญ่พบเห็น
บน Facebook จากจ านวนน้ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงหรือประมาณ 57.6% เป็น
ข่าวปลอมท่ีเก่ียวข้องกับ Covid-19 ในการส ารวจยงัพบว่าร้อยละ 35.7 
ของผูท่ี้พบข่าวปลอมเก่ียวกบั Covid-19 น้ีไม่สามารถแยกแยะข่าวปลอม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงการท่ีไม่สามารถแยกแยะข่าวปลอมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
น้ีเองอาจสร้างผลเสียต่อทั้งตนเองและสงัคมท่ีอยูอ่าศยัได ้
           ผลกระทบของข่าวปลอมเก่ียวกับ Covid-19 ถูกศึกษาโดย [2] 
สามารถแสดงออกมาไดใ้นหลายมิติ คือ 1.ทางดา้นสุขภาพโดยจะส่งผล
เสียอย่างมากในกลุ่มประชาชนท่ีไม่มีความรู้ด้านการแพทย,์ 2.ทางด้าน
จิตใจท่ีเกิดจากการเสพข่าวทางดา้นลบมากเกินไป, 3.ทางดา้นสังคม เช่น 
การเกิดวิกฤตกักตุนหน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล์, 4.ทางด้าน
เศรษฐกิจและความมัน่คงของชาติ ส าหรับการแกปั้ญหาข่าวปลอมโดย 
[1] และ [2] มีความเห็นเหมือนกนัคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะ
สามารถช่วยแกปั้ญหาไดม้าก การส่งเสริมให้ประชาชนปรับพฤติกรรม
การรับข่าวสาร โดย ให้พิจารณาข่าวอย่างรอบคอบไม่อ่านเฉพาะหัวขอ้
ข่าว และให้ตรวจสอบข่าวด้วยตนเองอยา่งละเอียดก่อนการแชร์ผ่านส่ือ



บทความวิจัย                                                                                                                                  168 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

สังคมออนไลน์ เป็นต้น ภาครัฐก็เองควรสนับสนุนให้มีการพฒันาวิธี
ตรวจสอบข่าวปลอมด้วยเทคโนโลยี เช่น การพฒันาแอปพลิเคชั่น หรือ 
เวปไซท์ ท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายเพ่ือให้ประชาชนท่ีสามารถเข้าถึง
อินเตอร์เนตได้สามารถตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง จึงเป็นท่ีมา
ของการงานวิจยัน้ีท่ีจะจดัสร้างช่องทางในการตรวจสอบข่าวปลอมโดย
การใช้ Line Official Account (LOA) โดยแอพลิเคชั่นไลน์น้ีจะสามารถ
ท าให้ผูบ้ริโภคหรือประชาชนสามารถตรวจสอบข่าวได้ง่ายข้ึนมีความ
สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ ท าให้ลดโอกาสในการรับข่าว
ปลอมรวมถึงช่วยลดการแพร่กระจายปลอมได ้

 
2. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
การแพร่สะพดัของข่าวปลอมบนส่ือสงัคมออนไลน์ไดศึ้กษาโดย [3] โดย
ให้นิยามความหมายของข่าวปลอมใน 2 ลกัษณะคือ 1.ข่าวท่ีมีขอ้มูลไม่
จริงหรือขอ้มูลผิด (Authenticity) 2.ข่าวท่ีจงใจสร้างข้ึนเพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ผิด (Intent) โดยรวมอาจกล่าวได้ว่าข่าวปลอมคือบทความข่าวท่ีท าให้
ผูอ่้านแปลความหมายผิดจากความเป็นจริงหรือท าให้เกิดการตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีผิดพลาด การเกิดของข่าวปลอมเร่ิมตั้งแต่ยคุของส่ือดั้งเดิมท่ีเป็น
แบบส่ิงพิมพ ์เปล่ียนไปตามยคุสมยัจนถึงปัจจุบนัท่ีส่ือสงัคมออนไลน์เขา้
มามีบทบาทหลกัในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูใ้ช้ ข่าวปลอมท่ีเกิด
บนส่ือสังคมออนไลน์มีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากข่าวปลอมแบบ
ดั้งเดิมคือ 1.เกิดข้ึนจากบญัชีผูใ้ชง้านลวง (Malicious Accounts) เช่น บอท 
(bot) บญัชีผูใ้ช้งานบนส่ือสังคมออนไลน์สามารถสร้างไดง่้ายดงันั้นอาจ
ไม่ใช่ผูใ้ช้งานจริง จึงถูกน าไปเป็นตน้ทางของการเผยแพร่ข่าวปลอม 2.
เกิดข้ึนจาก Echo Chamber Effect กล่าวคือผูใ้ชง้านบนส่ือสงัคมออนไลน์
มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มคนท่ีมีความคิดเหมือนๆกนั (like-minded) เขา้
ไวด้ว้ยกนั ภายในกลุ่มจะมีการแบ่งขา้งเพ่ือการแสดงความคิดเห็นอย่าง
ชดัเจน เรียก ปรากฎการณ์น้ีวา่ Echo Chamber Effect ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีมกัจะ
สร้าง แบ่งปัน หรือเสพขอ้มูลแบบดา้นเดียว (Homogenous Communities) 
จึงเป็นท่ีท่ีข่าวปลอมสามารถเกิดข้ึนและแพร่ได้ง่าย ในการตรวจจับ 
(Detecting) ข่าวปลอม [3] จึงเสนอกรอบวิธีการอยา่งกวา้งๆ ส าหรับการ
ใช้เหมืองขอ้มูล (Data mining) และ Machine Learning (ML) เพ่ือช่วยใน
การตรวจจับข่าวปลอม มีการก าหนดรูปลักษณะ (Features) ของข่าว
ปลอม การสร้างแบบจ าลอง (Model)ของข่าวปลอม รวมถึงตวัแปรต่างๆ
ท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของการตรวจจับ นอกจากน้ียงัก าหนด
แนวทางในการท าวิจยัส าหรับการตรวจจบัข่าวปลอมดว้ยการใช้ ML ไว้
ดว้ย ตวัอยา่งของงานวิจยัท่ีใช้เทคนิค ML ช่วยในการตรวจจบัข่าวปลอม
คือ [4] และ [5] ใน [4] คน้หาวิธีตรวจจบัข่าวปลอม โดยการเปรียบเทียบ 
ML ต่างๆท่ีใช้เทคนิคการจ าแนก (Classifier) และ รูปลกัษณะของข่าว
ปลอม (Features) ท่ีไม่เหมือนกนั ทดลองจบัคู่ผสมระหว่างเทคนิคเพ่ือหา
ว่าเทคนิคการจ าแนกแบบใดเหมาะกบัรูปลกัษณะแบบใดเพ่ือการสร้าง

เคร่ืองมือตรวจจบัข่าวปลอมท่ีดีท่ีสุด โดยเทคนิคการจ าแนกท่ีใช้ในงานน้ี
คือ Naïve – Bayes Classifier ซ่ึงเป็นวิธีการจ าแนกท่ีอาศยัความน่าจะเป็น 
โดยใชท้ฤษฎีของ Bayes ช่วยหาค่าในการตดัสินใจ อีกวิธีการจ าแนกท่ีใช้
คือ Linear – Support Vector Machine ท่ีใช้ผลรวมแบบเชิงเส้น (Linear 
Combination) ระหว่างรูปลักษณะของข่าวท่ีต้องการตรวจสอบและ
รูปลกัษณะของข่าวท่ีใช้ในการสอน (Training) ให้กับ ML เพ่ือเป็นตวั
แปรในการตดัสินใจ การทดสอบการตรวจจบัข่าวปลอมกระท าในระดบั
เน้ือหาของข่าวและในระดบัหวัขอ้ข่าว ผลท่ีไดคื้อการ ML แต่ละเทคนิคมี
ความแม่นย  าไม่เท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 80% ส่วนในงาน [5] น า ML มา
ใช้ในการตรวจจบัข่าวปลอมท่ีเป็นภาษาไทย ส าหรับเทคนิค ML ในงาน
น้ีจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 การท า Information Retrieval 
(IR) เป็นกระบวนการดึงขอ้มูลข่าวท่ีตอ้งการตรวจสอบจากอินเตอร์เน็ต
โดยหัวขอ้ข่าวท่ีดึงมาจะสอดคลอ้งกบัอินพุทท่ีเป็นหัวขอ้ข่าวท่ีสนใจซ่ึง
ถูกป้อนโดยผูใ้ชง้าน จากนั้นจะน าขอ้มูลข่าวท่ีไดม้าเขา้สู่กระบวนการใน
ขั้นท่ี 2 คือ Natural Language Processing (NLP) ท่ีเป็นกระบวนการท่ีใน
การประมวลผลภาษาไทย   ซ่ึ งประกอบด้วย  ก ารแยกค าไทย 
(Segmentation), การลบค าท่ีไม่ส าคญัและตวัอกัขระลอย (Cleaning) และ 
การหารูปลกัษณะของข่าวปลอม (Features Extraction) เม่ือไดรู้ปลกัษณะ
แลว้จะน าเขา้สู่กระบวนการในขั้นท่ี 3 คือการสร้าง ML เพื่อการตรวจจบั
ข่าวปลอม งานวิจยัช้ินน้ีได้ทดสอบวิธีการจ าแนกหลายแบบใช้ร่วมกบั
รูปลกัษณะเพ่ือหาวิธีการจ าแนกท่ีเหมาะสมกบัข่าวปลอมภาษาไทย 

การพฒันาเทคนิคเพ่ือการตรวจจบัข่าวปลอมในระยะยาวพบวา่การ
ใช้เทคนิค ML นั้นมีความเหมาะสมเพราะสามารถตรวจจบัข่าวปลอมได้
ถึงแม้ข่าวปลอมดังกล่าวอาจจะเป็นข่าวปลอมใหม่และไม่ได้อยู่ใน
ฐานขอ้มูลเดิม อยา่งไรก็ตามความแม่นย  าของวิธีการยงัคงข้ึนอยูก่บัหลาย
ปัจจยัโดยเฉพาะปัจจยัทางดา้นภาษา ท่ีท  าให้การก าหนดรูปลกัษณะของ
ข่าวปลอมท าได้ยาก นอกจากน้ีการใช้เทคนิค ML อาจจะต้องใช้
ทรัพยากรในการค านวณมากเพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าซ่ึงยงัคงตอ้งการวิจยั
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ดงันั้นในระยะสั้นเพ่ือการลดผลกระทบ
ของข่าวปลอมอาจใช้วิ ธีการตรวจสอบ (Verifying) ข่าวปลอมจาก
ฐานข้อมูลข่าวปลอมท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ (Credible Static Database) 
น่าจะช่วยลดผลและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนทัว่ไปได้มากกว่า 
งานช้ินน้ีเป็นส่วนเร่ิมตน้ของงานวิจยัหลกัวตัถุประสงคคื์อตอ้งการศึกษา
ปัญหาและเทคนิคต่างๆท่ีสามารถน ามาใช้สร้าง ML ร่วมถึงหาความ
ตอ้งการรวมของผูใ้ช้งาน ดังนั้นสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการตรวจสอบข่าว
ปลอมอยา่งง่ายจากเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูโ่ดยเคร่ืองมือน้ีจะตอ้งให้
ผูใ้ชท้ ัว่ไปเขา้ถึงและสามารถใชง้านไดง่้าย  

ตวัอย่างของงานวิจยัท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแก้ปัญหา
ข่าวปลอมคือ Cofact [6] (https://blog.cofact.org) ซ่ึงจดัตั้ งเป็นเวปไซท์
เ พ่ือให้ผู ้มีความรู้ทางส่ือสารมวลชลและอาสาสมัครต่างๆเข้ามา
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แลกเปล่ียนขอ้มูล พูดคุยและอภิปรายเพ่ือการตรวจสอบข่าวปลอม โดย 
จะมี Chatbot ท าหน้าท่ีรับข่าวและส่งให้กบัทีมงานเพ่ือการตรวจสอบ มี
การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือให้ได้มีการถกเถียงเพ่ือ
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยจะไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีสรุปให้ผูอ่้านไดใ้ช้วิจารณญาณ
ดว้ยตนเองว่าจะเช่ือข่าวหรือไม่ ผลลพัธ์ท่ีได้จาก Cofact คือ ข่าวใดเป็น
ข่าวจริงหรือข่าวเท็จสามารถท่ีจะน ามาสร้างฐานขอ้มูลของข่าวปลอมท่ี
น่าเช่ือถือได้ อย่างไรก็ตามนอกจากการสร้างฐานขอ้มูลข่าวปลอมแล้ว
การเพ่ิมช่องทางเพ่ือการตรวจสอบข่าวปลอมให้มากข้ึนก็เป็นวิธีท่ีจะ
สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมได้ โดยอาจสร้างช่อง
ทางการตรวจสอบข่าวปลอมบนส่ือสงัคมออนไลน์หรือแอพลิเคชัน่ต่างๆ
บนสมาร์ทโฟนจะท าให้การตรวจสอบข่าวปลอมท าได่ง่ายข้ึนรวดเร็วมาก
ข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดในการสร้างแอพลิเคชั่นเพ่ือการตรวจสอบ
ข่าวปลอมข้ึน โดยแอปพลิเคชัน่จะเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลของข่าวปลอมท่ี
ได้รับการยืนยนัแล้ว แอพลิเคชั่นเพ่ือการตรวจสอบข่าวปลอมน้ีจะตอ้ง
สามารถใช้งานไดง่้ายและเขา้ถึงไดง่้ายโดยบุคคลทัว่ไป ผูวิ้จยัจึงเลือกใช้ 
LOA ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชั่นท่ีใช้งานได้ง่ายได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศไทยโดยในปัจจุบนัมีจ านวนผูใ้ช้ Line Platform ในประเทศไทย
ถึง 50 ล้านบัญชี นอกจากน้ีไลน์ย ังมี เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน่จ  านวนมากท าให้การพฒันาต่อยอดท าไดง่้าย ตวัอยา่งงานท่ี
ใช้งานวิจยัท่ีใช้ LOA เช่น [7] ท่ีท  าการพฒันาระบบเพ่ือบริการข้อมูล
ส าหรับนักศึกษาท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมท างานกบับริษทัเอกชนตามหลกัสูตร
การศึกษาสหกิจ โดย LOA น้ีจะให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร วิธีการและ
ขั้นตอนการท างานด้านเอกสารต่างๆ ตลอดจนเป็นช่องทางการส่ือสาร
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงผลการทดลองใช้งานโดย
นกัศึกษาพบว่าสามารถเพ่ิมความรวดเร็วในขั้นตอนการสมคัรและปฏิบติั
สหกิจศึกษาโดยไดรั้บคะแนนประเมินดา้นการใช้งาน 4.8 จาก 5 คะแนน
เต็ม นอกจากน้ีขอ้ดีของไลน์คือมีเคร่ืองมือในการพฒันา Messaging API 
หรือ ระบบตอบขอ้ความอติัโนมตั หรือ Chatbot ท่ีสามารถพฒันาให้ตอบ
ค าถามส าคญัต่างๆได้ ตวัอย่างเช่นใน [8] ท่ีท  าการพฒันา Chatbot บน 
LAO เพ่ือช่วยในการตอบค าถามส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
ท าให้เพ่ิมความเร็วในการเขา้ถึงค  าตอบและสามารถลดภาระงานของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้ จากข้อดีต่างๆเหล่าน้ีไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาระบบส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอม อยา่งไร
ก็ตามปัญหาส าคญัท่ีพบในการสร้างแอปพลิเคชัน่น้ีคือการแยกหวัขอ้ข่าว
ออกเป็นค าส าคญัเพ่ือการตรวจสอบ เน่ืองดว้ยธรรมชาติของภาษาไทยท่ี
ประโยคจะเขียนติดกันอีกทั้งยงัมีค  าบางค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนหรือมีการ
เขียนทบัศพัทท์  าให้การแยกค าหรือตดัเป็นค ายอ่ยเพ่ือการประมวลผลท า
ได้ยาก ตวัอย่างของวิธีการตดัค  าท่ีใช้อยูใ่นปัจจุบนัคือ การตดัค  าโดยใช้
พจนานุกรม การตดัค  าโดยใช้คลงัขอ้ความ การตดัค  าโดยใช้กฎ เป็นตน้ 
โดยมีการน าเสนอวิธีการตดัค  าเพ่ือเพ่ิมความถูกต้องใน [9] ซ่ึงจะใช้

วิธีการตดัค  าแบบกฎ ร่วมกบัการตดัค  าโดยใช้พจนานุกรม  ซ่ึงท าให้การ
ตดัค  ามีความถูกต้องมากข้ึน โดยในการพฒันาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการ
ตรวจสอบข่าวปลอมน้ีจะประยุกต์ใช้วิธีการใน [9] เพ่ือการตดัค  า ดงัจะ
กล่าวเร่ืองการออกแบบในหวัขอ้ถดัไป 

 

3. การสร้าง LAO แอปพลเิคช่ัน 
แอปพลิเคชั่นส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอมน้ีจะถูกพฒันาบน LOA 
โดยมีการน า Messaging API เข้ามาใช้งานเพ่ือให้สามารถสร้างระบบ
ตอบขอ้ความอติัโนมติัหรือท่ีเรียกว่า chatbot โดย Messaging API จะท า
หน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่าง Message Server ท่ีท  าหน้าท่ีประมวลผลทางดา้น
ภาษาส าหรับ chatbot และมีการส่ง ประโยคต่างๆท่ีเป็นอินพุทจากผูใ้ชไ้ป
ประมวลผลบน คลาวด์เซิฟเวอร์ (Cloud server)  ท่ีผูวิ้จยัเป็นผูส้ร้างข้ึน 
ในกรณีของแอปพลิเคชั่นส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอมน้ีเซิฟเวอร์ท่ี
ผู ้วิจัยสร้างจะท าหน้าท่ีวิเคราะห์ประโยคท่ีเป็นหัวข้อข่าวท่ีต้องการ
ตรวจสอบซ่ึงถูกป้อนโดยผูใ้ช้งานผ่าน Line application จากนั้นน ามา
เปรียบเทียบกบัหัวขอ้ข่าวปลอมท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล ซ่ึงจะถูกเขียนอยูใ่น
รูปแบบของไฟล์ CSV (Comma Separated Value) ซ่ึงหัวขอ้ข่าวปลอมท่ี
อยูใ่นไฟล์ฐานขอ้มูลน้ีน ามาจากศูนยต่์อตา้นข่าวปลอมแห่งประเทศไทย 
(Thailand Anti Fake News) โดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(MDES) ท าให้สามารถมั่นใจได้ว่ า เ ป็นฐานข้อมูล ท่ี ถูกต้อง  เ ม่ือ
ประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ก็จะท าการส่งค  าตอบกลบัไปยงัผูใ้ชง้าน ดงันั้น
การสร้างแอปพลิเคชัน่จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัๆคือ 1.การออกแบบ
และสร้าง Line Platform และ 2. การสร้างคลาวด์เซิฟเวอร์ท่ีท าหน้าท่ี
ตรวจสอบข่าวปลอม ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

3.1 การออกแบบสร้าง LAO 
โครงสร้างของ LAO ส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอมแสดงดงัรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 บล็อคไดอะแกรมของระบบตรวจสอบข่าวปลอม 

 
การสร้างแอปพลิเคชัน่น้ีผูวิ้จยัจะสร้างบน cloud service ทั้งหมด เพ่ือให้
ง่ายต่อการสร้างและลดตน้ทุนในการสร้าง โดย Cloud service ท่ีใช้งาน
ประกอบด้วย Line developers, Heroku และ Dialogflow ในส่วนของ 
Line developers ท าหน้าท่ีสร้างอินเตอเฟส (interface) เพ่ือเช่ือมต่อกับ
ผูใ้ช้งาน ประกอบด้วยส่วน Line Official Account มีหน้าท่ีในการรับค่า
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ต่างๆหรือการส่งค าตอบมีการใช้ Messaging API เพ่ือการเช่ือมต่อกับ 
Dialogflow ท่ี เ ป็นเคร่ืองมือในการสร้าง chatbot ซ่ึงวิธีการเช่ือมต่อ
ระหว่าง LOA และ Dialogflow จะใช้วิธีท่ีเรียกว่า Webhook ท่ีมีความ
ปลอดภยัในการส่งขอ้มลด้วยการใช้โปรโตคอล https ขอ้มูลต่างๆท่ีส่ง
ระหว่าง Dialogflow และ Line Official Account ซ่ึงโครงสร้างขอ้มูลท่ีส่ง
ระหวา่งกนัจะถูกเขียนอยูใ่นรูปแบบ JSON (Java Script Object Notation) 
และจะถูกส่งไปประมวลผลบน Heroku ซ่ึงเป็นคลาวด์เซิพเวอร์ท่ีได้ท  า
การจัดวาง (Deploy) ชุด  Library และ Source Code ท่ีสร้างด้วยภาษา 
Python ส าหรับการวิเคราะห์หัวขอ้ข่าวอินพุทและเปรียบเทียบขอ้มูลข่าว
ปลอมท่ี เก็บอยู่บนฐานข้อมูลในรูปแบบของไฟล์  CSV เ ม่ือการ
ประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ ค  าตอบจะถูกส่งกลับไปยงั Dialogflow  เพ่ือ
ส่งผ่านกลับไปยงัผูใ้ช้งานท่ีร้องขอต่อไป การใช้งานแอปพลิเคชั่นท่ี
เช่ือมต่อกบัผูใ้ชง้านสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 
 

3.2 การประมวลผลส าหรับหาข่าวปลอมและฐานข้อมูล 
ส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอมผู ้วิจัยได้เลือกใช้เคร่ืองมือในการ
ประมวลผลทางด้านภาษาคือ PyThaiNLP ซ่ึงเป็นชุดเคร่ืองมือเขียนด้วย
ภาษา Python (https://pythainlp.github.io/tutorials/) เพ่ือการประมวลผล
และการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ตามกระบวนการท่ีเรียกว่า Natural 
Language Processing (NLP) 
 

 
 

รูปท่ี 2 ส่วนการเช่ือมกบัผูใ้ชข้องระบบตรวจสอบข่าวปลอม 
 
เน่ืองจากภาษาไทยเป็นภาษาท่ีไม่มีการเวน้วรรคในประโยคดงันั้นการ
ประมวลผลภาษาจึงตอ้งเร่ิมจากกระบวนการตดัค  า (Word Segmentation) 
เพ่ือการแยกเป็นค าท่ีมีความหมาย ความแม่นย  าในการประมวลผลข่าว

ปลอมจึงข้ึนอยู่กบัว่ากระบวนการแยกค าน้ีว่าจะสามารถท าได้ถูกต้อง
เพียงใด ส าหรับ PyThaiNLP จะมีเคร่ืองมือส าหรับการตดัค  าอยู่หลาย
แบบ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีเลือกใชใ้นงานน้ีคือ newmm ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ตดัค าท่ีมีการใช้พจนานุกรมค า (Dictionary) เข้ามาช่วยท าให้สามารถ
ท างานตัดค า newmm อัลกอริท่ึมสามารถตัดค าโดยใช้หลักการของ
ภาษาอังกฤษคือการใช้ space, full stop หรือ new line นอกจากน้ีย ัง
ฟังชัน่กท่ี์ใชใ้นการตดัค  าไทยคือ word_tokenize คือตดัค  าเทียบกบัค าศพัท์
ในฐานขอ้มูลในพจนานุกรมท าให้สามารถท างานได้อย่างแม่นย  าและ
รวดเร็วแมเ้ป็นบทความท่ียาวและไม่มีเวน้วรรค นอกจากน้ียงัสามารถ
เพ่ิมค าใหม่ๆเขา้ในพจุนานุกรมได้ส าหรับเพ่ิมความถูกต้องในการตดั
ค  าศพัทภ์าษาไทยใหม่ การทดสอบประสิทธิภาพของ newmm กระท าโดย 
[11] แสดงให้เห็นว่าการตดัค  าสามารถท าได้รวดเร็วถึงแมอิ้นพุทจะเป็น
บทความหรือข้อความท่ียาวมาก  การตัดค าด้วย newmm จะเร่ิมจาก
กระบวนการแยกค า TCC (Thai Character Cluster) [10] ซ่ึงเป็นการแยก
ค าแบบ Maximum Matching (MM) ท่ีจะตัดค าจนเหลือจ านวน word 
token จ านวนน้อยท่ีสุด จากนั้นอาศยักฎท่ีถูกนิยามข้ึนในรูปแบบของ 
TCC เพ่ือจดักลุ่มท าให้สามารถแยกค าให้อยูใ่นระดบัคลสัเตอร์ (Cluster) 
ซ่ึงเป็นหน่วยของกลุ่มอกัษรท่ีมีขนาดเล็กกว่าค  าและใหญ่กว่าตวัอกัษร 
เม่ือน าคลสัเตอร์น้ีมาใช้ร่วมกบัพจนานุกรมของค าจะสามารถท าให้แยก
ค าไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม ในเบ้ืองตน้พบว่าเม่ือน า PyThaiNLP มาใช้ใน
การแยกหัวขอ้ข่าว พบว่าสามารถท างานไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ อยา่งไรก็
ตามยงัมีขอ้ผิดพลาดอยูบ่า้งในกรณีท่ีเป็นค าใหม่หรือค าท่ีมีการเขียนทบั
ศพัท ์ซ่ึงสามารถแกไ้ขโดยการออกแบบพจนานุกรมใหม่ท่ีเหมาะสมกบั
การตรวจสอบข่าวปลอม ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการรวิจยัเพ่ิมเติมเพ่ือ
การออกแบบและจดัท าพจนานุกรมส าหรับกระบวนการตรวจสอบข่าว
ปลอมโดยเฉพาะ ซ่ึงจะน าเสนอในโอกาสต่อไป  

จากกระบวนการตดัค  าน้ีจะท าให้ไดค้  าใหม่ใช้เปรียบเทียบกบั
หวัขอ้ข่าวปลอมท่ีเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล โดยฐานขอ้มูลของข่าวปลอมน้ีจะ
ถูกสร้างให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Comma Separated Value (CSV) ซ่ึง
เป็นไฟล์ท่ีเก็บขอ้มูลอยู่ในรูปแบบของตาราง โดยแต่ละหลกั (Column) 
ของข้อมูลจะถูกคั่นจุลภาค (Comma) ตัวไฟล์สามารถสร้างได้จาก 
Microsoft Excel โดยไฟล์ฐานข้อมูลน้ีผูวิ้จยัจะต้องสร้างข้ึนมาเอง โดย
รวบรวมขอ้มูลหัวขอ้ข่าวปลอมจากศูนยต่์อตา้นข่าวปลอมแห่งประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเ ช่ือถือได้ โดยแสดงได้ดังรูปท่ี 3 ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยหัวขอ้ข่าวปลอมท่ีอยูใ่นหลกัท่ีหน่ึง ชนิดของข่าวอยูใ่นหลกั
ท่ีสองเป็นตน้  

การสร้างฐานข้อมูลด้วยไฟล์ CSV น้ีมีข้อเสียไม่สามารถ
เช่ือมต่อกบัฐานข้อมูลอ่ืนใดในลักษณะออนไลน์ได้ ท  าให้การอพัเดท
หรือการแก้ไขใดๆ ไม่สามารถเป็นไปแบบอตัโนมัติ โดยการแก้ไข
ฐานขอ้มูลจะตอ้งกระท าโดยการแกไ้ขไปท่ีไฟล ์CSV เท่านั้น 

https://pythainlp.github.io/tutorials/
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รูปท่ี 3 ฐานขอ้มูลข่าวปลอมในรูปแบบไฟล ์CSV 

 
ไฟล์ฐานขอ้มูลและโปรแกรมส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอมน้ีจะถูก
เขียนในภาษา Python และท าการจัดวางอยู่บน Heroku server เพ่ือให้
สามารถท างานผา่นอินเตอร์เน็ตได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

กระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 4 
โดยเร่ิมจากรับค่าอินพุทท่ีตอ้งการตรวจสอบจากผูใ้ช้ซ่ึงอาจจะป้อนเป็น
ค าส าคญัหรือเป็นประโยคหัวขอ้ข่าวก็ได ้จากนั้นโประแกรมจะน าอินพุท
ท่ีไดรั้บเขา้สู่กระบวนการตดัค  า ท  าให้ไดเ้ป็นค าใหม่ ขั้นตอนถดัไปคือน า
ค  าใหม่ท่ีไดท้ั้งหมดไปเปรียบเทียบกบัค าท่ีไดจ้ากแต่ละหวัขอ้ข่าวปลอมท่ี
เก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล ในกระบวนการเปรียบเทียบน้ีหวัขอ้ข่าวปลอมท่ีเก็บ
ในฐานขอ้มูลน้ีจะถูกแยกออกเป็นค าเช่นกนั จากนั้นจะน าค  าท่ีได้จาก
อินพุทเขา้มาเปรียบเทียบกบัค าท่ีไดใ้นแต่ละหัวขอ้ข่าว ถา้มีค  าท่ีตรงกนั
จะถูกนับเป็นคะแนน ดังนั้นในแต่ละหัวข้อปลอมข่าวจะมีคะแนนไม่
เท่ากนัข้ึนอยูก่บัจ  านวนค าท่ีตรงกบัค่าอินพุท  จากนั้นจะมีการจดัอนัดบั
คะแนน (Ranking) โดยจะน าหัวขอ้ข่าวปลอมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบั
คืนกลบัไปแสดงให้ผูใ้ช้เห็น ดงันั้นผูใ้ช้จะได้รับหัวขอ้ข่าวปลอมท่ีตรง
หรือใกลเ้คียงกบัข่าวท่ีตอ้งการตรวจสอบเป็นผลลพัท ์เป็นหน้าท่ีของผูใ้ช้
ท่ีจะตอ้งเปรียบเทียบและตดัสินใจวา่หวัขอ้ข่าวท่ีเป็นอินพทุท่ีนั้นเป็นข่าว
ปลอมหรือไม ่

ระบบเพ่ือการตรวจสอบข่าวปลอมน้ี ไดท้  าการทดสอบใชง้าน
จากผูใ้ช้ ซ่ึงหลงัจากไดท้ดลองใช้งานแลว้จะมีการท าแบบประเมินความ
พึงพอใจในการใชง้าน ซ่ึงจะน าเสนอในหวัขอ้ถดัไป 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับการประเมินผลการท างานของแอปพลิเคชั่นในการทดสอบข่าว
ปลอมน้ี ในส่วนแรกผู ้วิจัยได้ท  าการทดสอบความสามารถในการ
ตรวจสอบข่าวปลอมของผู ้ได้เข้าร่วมการประเมินผลการท างานของ
เคร่ืองมือในการตรวจสอบข่าวปลอมน้ี เพ่ือแสดงให้เห็นวา่การตรวจสอบ
ข่าวปลอมโดยไม่ใชแ้อปพลิเคชัน่นั้นจะมีความถูกตอ้งเพียงใด จากนั้นจะ
ให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบไดใ้ชแ้อพลิเคชัน่ในการตรวจสอบข่าวปลอมท่ี 

 

 
 

รูปท่ี 4 บล็อคไดอะแกรมของการตรวจสอบข่าวปลอม 
 
ท าการสร้าง ข้ึน เ ม่ือและท าการ เก็บผลความพึงพอใจต่อการใช้
แอปพลิเคชัน่ในการประเมินข่าวปลอมน้ี ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การประเมินความสามารถในการตรวจสอบข่าวปลอมของ
บุคคล 
ส าหรับการทดลองน้ีมีผ็เข้าร่วมการทดสอบ 39 คน ผู ้วิจัยได้สร้าง
แบบทดสอบด้วย google form โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ ในแต่
ละขอ้จะมีตวัเลือกทั้งหมด 4 ตวัเลือก ประกอบด้วยข่าวจริง 1 ตวัเลือก 
และข่าวปลอม 3 ตวัเลือก ผูเ้ขา้รับการทดสอบจะตอ้งเลือกข่าวท่ีคิดวา่เป็น
ข่าวจริงในแต่ละขอ้ ส าหรับผลการทดสอบแสดงให้เห็นดงัรูปท่ี 5 ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าผูเ้ขา้ทดสอบท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบ
ข่าวปลอมดีมากมีเพียงร้อยละ 10 โดยผูเ้ขา้ทดสอบส่วนใหญ่สามารถ
ตรวจสอบข่าวปลอมได้ในระดบักลางและมีผูท่ี้สามารถตรวจสอบข่าว
ปลอมในระดบัต ่าอยู่ถึงร้อยละ 31 แสดงให้เห็นว่าการท่ีมีเคร่ืองมือช่วย
ในการตรวจสอบข่าวปลอมนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยลดโอกาสในการ
รับข่าวสารท่ีผิดพลาดได้ หลังจากท่ีผูท้ดสอบได้ท  าแบบทดสอบแล้ว 
ผู ้วิจัยได้ให้ผู ้เข้ารับการทดสอบได้ทดลองใช้เคร่ืองมือส าหรับการ
ตรวจสอบข่าวปลอมน้ีเพ่ือให้หาค าตอบท่ีถูกตอ้งของแบบทดสอบท่ีได้
ท  าดว้ยตนเอง จ านั้นไดใ้ห้ผูเ้ขา้รับการทดสอบท าแบบประเมินอีกชุดเพ่ือ
เก็บผลการท างานคือความพึงพอใจต่อการใชง้านแอปพลิเคชัน่   
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รูปท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการตรวจสอบข่าวปลอม 
 
4.2 ความพงึพอใจในการใช้แอปพลเิคช่ันส าหรับการตรวจสอบข่าวปลอม 
ผลประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นส าหรับ
ตรวจสอบข่าวปลอมแสดงดงัรูปท่ี 6 และ 7  

 

 
 

รูปท่ี 6 ความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชัน่ส าหรับตรวจสอบข่าวปลอม 
 

จากผลการประเมินจะเห็นว่าความเร็วในการค้นหรือ
ตรวจสอบ (ค าถามท่ี 1) ได้คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 3.48 คะแนน ส่วน
ความแม่นย  าหรือความเท่ียงตรง (ค าถามท่ี 5) ไดค้ะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 
3.33 ซ่ึงทั้งสองค่าน้ีได้คะแนนอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามมีการแสดง
ความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ทดสอบใช้งานส่วนใหญ่เห็นว่าแอปพลิเคชัน่ยงัท  า
การตรวจสอบได้ช้าอยู่บ้าง และหัวข้อข่าวท่ีได้ยงัไม่ตรงกับท่ีผู ้เข้า
ทดสอบใช้งานต้องการมากนัก ซ่ึงอาจเป็นเพราะหัวข้อข่าวท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูลมีจ านวนมากและการตรวจสอบในแต่ละหัวขอ้ข่าวจะตอ้งท า
การแยกค าในแต่ละหวัขอ้ข่าวใหม่ทุกคร้ังเพ่ือให้ตรงกบัค  าในหวัขอ้ข่าวท่ี
เป็นอินพุทมากท่ีสุดซ่ึงกระบวนการน้ีอาจจะเสียเวลาในการท างานอยูบ่า้ง 

ส่วนในเร่ืองของความแม่นย  าเน่ืองจากเป็นการคิดคะแนนโดยการเทียบ
ค าจากหัวข้อข่าวซ่ึงในบางคร้ังเน้ือความในข่าวอาจไม่ได้สัมพนัธ์กับ
ความหมายท่ีผูเ้ขา้ทดสอบตอ้งการมากนัก อยา่งไรก็ตามคะแนนท่ีไดถื้อ
วา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้ละเพียงพอต่อการใชง้าน 
 

 
 

รูปท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการใชแ้อปพลิเคชัน่ส าหรับตรวจสอบข่าวปลอม 

 
ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลักษณ์

และอินต่อเฟสของแอปพลิเคชั่นต่อผูใ้ช้งาน ซ่ึงจะท าการส ารวจใน 5 
ค าถามมีคะแนนความพึงพอใจอยูร่ะหว่าง 0 คือน้อยท่ีสุด และ 4 คือมาก
ท่ีสุด โดยผลการส ารวจแสดงให้เห็นดงัภาพท่ี 5 ในส่วนของการส ารวจน้ี
จุดท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ภาษาท่ีใชใ้นการตอบกลบัของ
แอปพลิเคชัน่ท่ีอ่านเขา้ใจง่าย (ค าถามท่ี 4) โดยไดค้ะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.65 
ในส่วนท่ีได้คะแนนรองลงมาคือการออกแบบเมนูหลักท่ีใช้งานง่าย 

(ค าถามท่ี 1) ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียท่ี 3.54 คะแนน ในส่วนน้ีแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของการออกแบบแอปพลิเคชัน่ท่ีผูท้ดสอบส่วนให้เห็นตรงกนัว่า
ใชง้านไดง่้ายและสะดวก 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 

แอปพลิเคชัน่เพ่ือการตรวจสอบข่าวปลอมท่ีสร้างจาก Line Official 

Account สามารถด าเนินงานไดต้รงตามวถุัประสงคคื์อการเพ่ิมช่องทางใน
การตรวจสอบข่าวปลอมเก่ียวกบั Covid-19 ส าหรับผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบข่าวปลอมไดอ้ยา่งแม่นย  าและแสดงเน้ือหาของข่าวปลอมได ้

อยา่งถูกตอ้ง โดยมีความเร็วในการท างานท่ีดี ขอ้จ ากดัของแอปพลิเคชัน่
คือเร่ืองของฐานขอ้มูลของข่าวปลอม โดยตวัแอปพลิเคชัน่เองไม่สามารถ
ท่ีจะเช่ือมต่อโดยกบัฐานขอ้มูลของศูนยต่์อตา้นข่าวปลอม ท าให้จะตอ้ง
สร้างฐานของมูลด้วยผู ้วิจัยเอง ซ่ึงไม่สะดวกในเร่ืองของการอัทเดท
ฐานขอ้มูลท่ีจะไม่สามารถมารถท าไดแ้บบอติัโนมตั ขอ้จ ากดัอีกเร่ืองคือ
เร่ืองของกระบวนการตดัค  าภาษาไทยซ่ึงยงัคงมีปัญหาเร่ืองความแม่นย  า
และความถูกต้องเน่ืองจากภาษาไทยเป็นภาษาท่ีซับซ้อนและมีการ
เปล่ียนแปลงทางค าในภาษาท่ีเร็ว ท าให้ต้องมีการอพัเดทฐานข้อมูล
พจนานุกรมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงยงัคงตอ้งการการพฒันาต่อยอดและแก้ไข
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ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนของการเปรียบเทียบผล จากการส ารวจ
งานวิจยัยงัไม่พบการสร้างแอปพลิเคชัน่เพ่ือการตรวจสอบข่าวปลอมใน
ลกัษณะเดียวกนั ในขณะท าประสิทธิภาพในการลดการแพร่กระจายของ
ข่าวปลอมยงัอยูส่่วนงานอ่ืนท่ีก าลงัสร้าง ML เพ่ือเพ่ิมความสามารถโดย
จะน าเสนอผลงานในคร้ังต่อไป 
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บทคดัย่อ 
ภยัคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบการจราจรท่ีเขา้รหสั ผูโ้จมตี

พยายามหลีกเล่ียงการตรวจจบัโดยการแอบแฝงซอฟตแ์วร์ท่ีอนัตรายลง
ในการจราจรท่ีเขา้รหัส "ภยัคุกคามดงักล่าวถูกใช้เพ่ือ"  ให้มาไดข้อ้มูลท่ี
ส าคญัของผูใ้ช้ เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบตัรเครดิต วตัถุประสงค์ของ
งานวิจัยน้ีคือเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการจราจรท่ี
เขา้รหสัโดยใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ือง 

ผลการทดสอบความแม่นย  าท่ีมีการแบ่งสัดส่วนการฝึกโมเดล 
80% และทดสอบโมเดล 20% โดยใช้วิธีการทดสอบความสม ่าเสมอใน
ตนเอง พบว่าอลักอริทึมป่าสุ่ม มีความแม่นย  าท่ี 81% พร้อมทั้งไดท้  าการ
พฒันาโปรแกรมตน้แบบท่ีไดท้ดลองแล้วแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของวิธีป้องกนั 
ค าส าคญั: การจราจรท่ีเขา้รหสั, การเรียนรู้ของเคร่ือง, ภยัคุกคามทางไซ
เบอร์ 
 

Abstract 
Cyber Threats in Encrypted Traffic Attackers try to avoid 

detection by infiltrating malicious software into encrypted traffic. Such 
threats are used to obtain sensitive user information such as passwords 
and credit card numbers. The purpose of this research is to design and 
develop an encrypted traffic monitoring system using machine learning. 
Accuracy test results with a proportion of 80% model training and 20% 
model testing using the self-consistency test method. found that the 
random forest algorithm has an accuracy of 81%, and a prototype 
program has been developed that has been tested to demonstrate the 
effectiveness of the prevention method. 
Keywords: Encrypted Traffic, Machine Learning, Cyber Threat 
 

 
 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัโรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด 19) ซ่ึงเป็น 

โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งยาวนาน ส่งผลให้ผูค้นไม่สามารถออกไปยงั
สถานท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งปกติท าให้มีการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตและมี
บทบาทในชีวิตประจ าวนัมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ของ
นกัเรียนนกัศึกษา การประชุมออนไลน์หรือการท างานท่ีบา้น (Work from 
home) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเช่ือมต่อบุคคลให้เขา้ถึงจากทุกพ้ืนท่ี 
ขอ้มูลการส่ือสารต่างๆ รวมถึงการท างานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อาจร่ัวไหล หรือมีผูใ้ช้งานท่ีรู้ไม่เท่าทนัการใช้งานอินเทอร์เน็ต อาจจะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมท่ีอนัตราย หรืออาจมีบุคคลผูไ้ม่ประสงคดี์ท าการ
ดกัจบัเอาขอ้มูลของผูค้นท่ีใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดงั
ข่าวท่ีมีการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบท่ีหลากหลาย สถิติสรุปภยั
คุกคามทางไซเบอร์จาก Fortinet พบว่ามีการใช้งานมลัแวร์ในปี 2563 
เพ่ิมข้ึน 358% และยงัมีพฤติกรรมท่ีอนัตรายเพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ. 2562 จนถึง
ปีพ .ศ . 2563 [1] สถิ ติจาก เว็บไซต์  Thaicert พบข้อมู ลการโจม ตี
ภายในประเทศไทยท่ีสรุปจากตน้ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนั มีมากกว่า 
1300 รายการ [2] การเข้ารหัสข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความส าคญั
อยา่งยิ่ง จึงถูกน ามาใช้เพ่ือปกป้องขอ้มูล สถิติการเขา้รหสัของการจราจร
ทางเครือข่าย พบว่านบัจากปีพ.ศ. 2560 มีการเขา้รหัสการจราจรเพ่ิมข้ึน
จากปีพ .ศ . 2558 มากถึง  60% และในปีพ .ศ . 2562 การจราจรทาง
อินเทอร์เน็ตกว่า 80% นั้นถูกเขา้รหัสไว ้[3] ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีดี แต่อยา่งไร
ก็ตาม ยงัมีผู ้ไม่ประสงค์ดีอาศัยการเข้ารหัสข้อมูลในการเข้ารหัส
ซอฟตแ์วร์ท่ีอนัตราย (Malware) เพ่ือแฝงหรือหลีกเล่ียงซอฟตแ์วร์ในการ
ตรวจจบั 

ในองค์กร ท่ี มีศูนย์ข้อมูล ให้บ ริก ารทาง อิน เทอ ร์ เ น็ต 
จ  าเป็นต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร
รวมถึงข้อมูลของผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายในองค์กร ระบบป้องกันภยั
คุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบการจราจรท่ี
เขา้รหัส เช่น Cisco Umbrella [4], Cisco Encrypted Traffic Analytics [5] 
และ โดยมีความสามารถในการป้องกันภยัคุกคามต่าง ๆ ให้กับเคร่ือง
ให้บริการรวมถึงผู ้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในองค์กร สามารถ
ตรวจสอบและจ ากดัการเขา้ถึง Domain, URL, IP และไฟล์ท่ีไม่ปลอดภยั
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ได ้ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีเป็นซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยน์ าเขา้จากต่างประเทศท่ีมี
ราคาค่อนข้างสูง [6] นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีน าเสนอการตรวจสอบ
การจราจรท่ีเขา้รหสั เช่น Shahbaz Rezaei [7], Wazen M. Shbair [8] และ 
William Charles Barto [9] เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การตรวจสอบการจราจร
ท่ีเขา้รหสัยงัคงเป็นประเด็นวิจยัเปิด 

ดังนั้ น โครงงานน้ีจึงได้ออกแบบและน าเสนอวิธีการการ
ตรวจสอบและพฒันาตรวจสอบการจราจรท่ีเขา้รหัส โดยการตรวจสอบ
การจราจรท่ี เข้ารหัสนั้ น  เ ร่ิมการท างานเ ม่ือมีผู ้ใช้ เข้าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ก็จะเกิดการจราจรทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นระบบจะท าการ
จับแพ็คเก็ตเหล่านั้ นมาท าการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) 
เพ่ือท่ีจะส่งไปคดัแยกโดยใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) ท่ี
ได้เรียนรู้มาจากชุดขอ้มูล และเม่ือระบบท าการตรวจสอบและคดัแยก
แพ็คเก็ตแล้ว จะส่งผลลัพธ์การคดัแยกไปแสดงผลให้ผูดู้แลระบบได้
ทราบ หลงัจากนั้นผูดู้แลระบบจะท าการตรวจสอบแพ็คเก็ตนั้นและกด
ยนืยนัการคดัแยก จากนั้นระบบจะบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเพ่ือน าไปใช้
ในการสร้างชุดขอ้มูลใหม่ต่อไป 

 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 Machine Learning 

Machine Learning คือระบบท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากตวัอย่าง
ดว้ยตนเองโดยปราศจากการป้อนค าสั่งของโปรแกรมเมอร์ ประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลและเทคนิคทางสถิติเพ่ือท านายผลลพัธ์ออกมา โดยผลลพัธ์ท่ี
ได้จากการท านายน้ี จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงลึกต่อไป โดยใน
งานวิจัยน้ีจะใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเคร่ือง 3 ชนิด ได้แก่ 
Random Forrest, Support Vector Machine และ Multilayer Perceptron 

 

2.2 Deep Packet Inspection (DPI) 
DPI (Deep Packet Inspection) คือการตรวจสอบตวัแพ็กเก็ต

อยา่งละเอียด โดยท ามากกวา่การดูวา่แพก็เก็ตน้ี ส่งมาจากไหนและส่งไป
ท่ีใด เพราะ DPI สามารถดูเน้ือหาในแพก็เก็ตนั้น ๆ ได ้จึงจะท าให้เรารู้ว่า 
ในแพ็กเก็ตนั้นมีการเขา้ถึงโปรแกรมใด หรือแอปพลิเคชันใดบา้ง และ
ส่งผ่านขอ้มูลประเภทไหนอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูดู้แลสามารถ
วางนโยบายของไฟร์วอลลแ์บบละเอียดได ้
นอกจากน้ี DPI ยงัท าไดม้ากกวา่การอนุญาตหรือปิดกั้นการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์
ซ่ึงความสามารถน้ีช่วยให้ผูดู้แลระบบจ ากดัแบนดวิ์ดทท่ี์ใชใ้นการเขา้เวบ็
ไซดน์ั้น ๆ ไดอี้กดว้ย  
 

2.3 NetFlow 
NetFlow คือ เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบการจราจรท่ี

เกิดข้ึนภายในระบบเครือข่าย โดยการรวบรวม Flow ของ การจราจรใน

เครือข่ายท่ีประกอบไปดว้ย ซ่ึงโดยปกติอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco ทั้ง 
Switch, Router และ Firewall นั้นก็จะรองรับเทคโนโลย ีNetFlow อยูแ่ลว้ 
ซ่ึงการน า NetFlow มาใช้ร่วมกบัซอฟต์แวร์ NetFlow Analyzer ดว้ยก็จะ
ช่วยให้ผู ้ดูแลระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสามารถตรวจสอบ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งครอบคลุม ทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ
เครือข่าย และการโจมตีต่าง ๆ ท่ี เ กิดข้ึน NetFlow จะแสดงข้อมูล
การจราจรประกอบด้วย 1) Source and destination IP address, 2) Source 
and destination TCP/User Datagram Protocol (UDP) ports, 3) Type of 
service (ToS), 4) Packet and byte counts, 5) Start and end timestamps, 6) 
Input and output interface numbers,7) TCP flags and encapsulated 
protocol (TCP/UDP), 8) Routing information (next-hop address, source 
autonomous system (AS) number, destination AS number, source prefix 
mask, destination prefix mask) 

 

2.4 งานวจิยัทีแ่ก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเชิงพาณิชน์ เช่น Cisco Encrypted 

Traffic Analytics [3] มีความสามารถในการตรวจสอบการจราจรท่ี
เขา้รหัสและสามารถคดัแยกการจราจรท่ีอนัตรายออกจากการจราจรปกติ
ได้ โดยให้ผู ้ใช้งานเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จะมีการจราจรทาง
อินเทอร์เน็ตเกิดข้ึน โดยจะมีซอฟตแ์วร์ท่ีมีช่ือวา่ Stealthwatch คอยท าการ
ส่งแพ็คเก็ตเหล่านั้นมายงัระบบ จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบการ
ไหลของขอ้มูล และน าขอ้มูลการไหลขอ้มูลแต่ละตวัมาท าการวิเคราะห์
โดยใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง และท าการคดัแยกประเภทของขอ้มูลนั้น ๆ 
จากนั้นจึงเก็บไวใ้นฐานข้อมูลเพ่ือน ามาน าเสนอผ่านหน้าจอผูใ้ช้ โดย
ซอฟต์แวร์ดงักล่าวมีราคาค่อนขา้งสูง จึงไม่เหมาะกบัองค์กรขนาดเล็ก
หรือขนาดกลาง 
 งานวิจยั [9] ได้น าเสนออลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองสอง
แบบเพื่อใชใ้นการจ าแนกบริการเวบ็ภายในเลเยอร์ TLS และแสดงให้เห็น
วา่อลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองสามารถบรรลุความแม่นย  าท่ียอมรับได้
งานวิจยัน้ียงัมีส่วนร่วมในการพิสูจน์ความสามารถในการจ าแนกแอป
พลิเคชันท่ีใช้ TLS เ พ่ือส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต เ ม่ือแอปพลิเคชัน
เปล่ียนไปใช้บริการบนเว็บหรือคลาวด์มากข้ึน ในงานวิจยั [7] เป็นการ
จ าแนกปริมาณการใช้งาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอน 7 ขั้นตอน โดย 4
ขั้นตอนแรกจะท าการเตรียมข้อมูลไวใ้ห้โมเดลท าการเรียนรู้ และ 3 
ขั้นตอนหลังจะเน้นไปท่ีการเรียนรู้เชิงลึก โดยผลลัพธ์ท่ีได้มานั้น ได้
แสดงให้เห็นว่าการจ าแนกประเภท TLS 1.2 และการรับส่งขอ้มูล VPN 
ในโหมด UDP ประสบความส าเร็จ แต่ยงัไม่ชัดเจนว่าวิธีการเหล่าน้ี
สามารถรองรับคลาสจ านวนมากโดยการส่งขอ้มูลในเครือข่ายไดห้รือไม่ 
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3. การออกแบบระบบ 
3.1 แนวคดิการออกแบบระบบ 
 งานวิจัย น้ีได้น าเสนอการใช้  NetFlow และ Deep Packet 
Inspection เพ่ือตรวจสอบการจราจรทางอินเทอร์เน็ต ดังท่ีกล่าวไวใ้น
หัวขอ้ 2.2 และ 2.3 ผูป้ระสงคร้์ายแฝงมลัแวร์หรือโปรแกรมอนัตรายเขา้
มาผ่านทางแพค็เก็ตของการจราจรทางอินเทอร์เน็ต เม่ือผูใ้ช้งานเช่ือมต่อ
อาจจะดาวน์โหลดโปรแกรมท่ีอนัตรายเหล่านั้นมาโดยไม่รู้ตวั ดังนั้น
งานวิจยัน้ีจึงท าการตรวจสอบแพค็เก็ตการจราจรทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้
อลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

3.1.1 การสกดัคุณลกัษณะ (Feature Extraction) 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดคุณลกัษณะท่ีใชใ้นกระบวนการสอนโมเดล 

Category No. Packet Item Abbreviation Value 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP Header  

F1 Version of IP ip_version version ip, 
-1 

F2 Header 
Length 

ip_headerlen  

F3 Differentiated 
Services Field 

ip_dsfield ds field, -1 

F4 Differentiated 
Services 
Codepoint 

ip_dscp dscp, -1 

F5 Explicit 
Congestion 
Notification 

ip_ecn ecn, -1 

F6 Total Length ip_length length ip, 
-1 

F7 Identification ip_id ip id, -1 
F8 Flags ip_flags flags, -1 
F9 Flags 

Reserved bit 
ip_flags_rb flags rb, -

1 
F10 Flags Don’t 

fragment 
ip_flags_df flags df, -

1 
F11 Flags More 

fragments 
ip_flags_mf flags mf, -

1 
F12 Fragment 

Offset 
ip_frag_offset frag 

offset, -1 
F13 Time to Live ip_timetolive time to 

live, -1 
F14 Protocol ip_nxtprotoco

l 
protocol, -
1 

F15 Header 
Checksum 

ip_checksum header 
checksum, 
-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

F16 Record 
Content Type 

tls_type content 
type, -1 

F17 Record 
Version 

tls_version record 
version, -1 

F18 Record 
Length 

tls_length record 
length, -1 

F19 Handshake 
Type 

tls_handshake
_type 

handshake 
type, -1 

 
TLS 
Header 

F20 Length tls_handshake
_len 

length, -1 

F21 Version of 
TLS 

tls_handshake
_version 

version 
tls, -1 

F22 Session ID 
Length 

tls_ssid_len session id 
length, -1 

F23 Cipher Suites 
Length 

tls_cipher_len
gth 

cipher 
suited 
length, -1 

F24 Compression 
Methods 
Length 

tls_com_meth
od_len 

com 
method 
length, -1 

Category No Packet Item Abbreviation Value 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLS 
Header 

F25 Extensions 
Length 

tls_ex_length extension 
length, -1 

F26 Server name 
Type 

tls_servertype servernam
e type, -1 

F27 Server name 
Length 

tls_servernam
e_length 

servernam
e length, -1 

F28 Renegotiation 
Info Length 

tls_reneg_inf
o_len 

regotiation 
info 
length, -1 

F29 Supported 
Groups 
Length 

tls_support_g
roup_length 

support 
group 
length, -1 

F30 Application 
Layer 
Protocol 
Negotiation 
Length 

tls_apln_lengt
h 

applicatio
n layer 
protocol 
negotiatio
n length, 
-1 

F31 Application 
Layer 
Protocol 
Negotiation 
String Length 

tls_alpn_str_l
ength 

applicatio
n layer 
protocol 
string 
length, -1 

F32 Application 
Layer 
Protocol 
Negotiation 
String Length 

tls_alpn_str_ 
length 

applicatio
n layer 
protocol 
string 
length, -1 

F33 Status 
Request Type 

tls_statreq_ty
pe 

status 
request 
type, -1 

F34 Status 
Request 
responder ID 
Length 

tls_statreid_le
ngth 

status req 
res length, 
-1 

F35 Status 
Request 
Extensions 
Length 

tls_statre_ex_
length 

status 
request 
extension, 
-1 

F36 Signature 
Algorithms 
Length 

tls_sig_hash_
alg_length 

signatureal
gorithm 
length, -1 

F37 Key Share 
Client Length 

tls_keysharec
lient_length 

keyshare 
client 
length, -1 
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F38 Key Share 
Exchange 
Length 

tls_keyshare_
ex_length 

keyshare 
exchange 
length, -1 

F39 Supported 
Version 
Length 

tls_support_v
ersion_length 

support 
version 
length, -1 

F40 Compress 
Certificate 
Algorithms 
Length 

tls_commpres
s_cer_alg_len
gth 

certificate 
algorithms 
length, -1 

 
จากตารางท่ี 1 การสกัดคุณลักษะของ Packet แบ่งเป็น 2 

หมวดหมู่ด้วยกัน ประกอบด้วย คุณลักษณะของ IP Header และ TLS 
Header รวมกนัทั้งหมด 40 คุณลกัษณะ โดยแทนค่าตวัเลขคือ -1 คือ ไม่มี
ค่าใดท่ีส่งกลบัมา และถา้มีค่าท่ีส่งกลบัมาจากการสกดัคุณลกัษณะ จะคืน
ค่านั้ น ๆ กลับมาให้ ยกตัวอย่าง IP Header ดังต่อไปน้ี  1) ip_version 
หมายถึง การตรวจสอบแพค็เก็ต ว่ามี Version ของ IP หรือไม่ หากมี จะ
ส่งค่า Version ของ IP กลบัมา หากไม่มี จะแทนค่าดว้ย -1 2) ip_headerlen 
หมายถึง การตรวจสอบแพค็เก็ต วา่มี Header Length หรือไม่ หากมี จะส่ง
ค่าความยาวของ Header กลับมา หากไม่มี  จะแทนค่าด้วย -1 และ
ยกตวัอย่าง TLS Header ดงัต่อไปน้ี 1) tls_type หมายถึง การตรวจสอบ
แพ็คเก็ต ว่ามีประเภทของ TLS Record content หรือไม่ หากมี จะส่งค่า
ประเภทของ TLS Record content กลับมา หากไม่มี จะแทนค่าด้วย -1
ดงัต่อไปน้ี 2) tls_record_version หมายถึง การตรวจสอบแพ็คเก็ต ว่ามี
เวอร์ชั่นของ Record TLS หรือไม่ หากมี จะส่งค่าเวอร์ชั่นของ Record 
TLS กลบัมา หากไม่มี จะแทนค่าดว้ย -1 

 

3.1.2 กระบวนการสอนโมเดล (Model Training)  

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการท างานในส่วนกระบวนการสอนโมเดล 

 
จากรูปท่ี 11 การเรียนรู้ของเคร่ืองจะเร่ิมโดยการเปิดเวบ็ไซต์

จากชุดขอ้มูล (Web Monitoring) ประเภท Https ท่ีไดจ้าก Phishtank และ 
Umbrella ระบบจะท าการจับข้อมูลแพ็ก เก็ต  (Packet Sniffing) จาก
เวบ็ไซตน์ั้น ๆ เม่ือไดข้อ้มูลแพค็เก็ตแลว้ ระบบจะท าการสกดัคุณลกัษณะ 
(Feature Extraction) เม่ือสกดัแพค็เก็ตเสร็จ ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูล
แพค็เก็ตลงในฐานขอ้มูล MongoDB (Dataset Creation) จากนั้นระบบจะ
น าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล มาให้เรียนรู้ (Model Training) และบนัทึกโมเดล
ท่ีไดเ้รียนรู้แลว้เป็นไฟล ์เพ่ือน าไปใชใ้นการจ าแนกแพค็เก็ตต่อไป 

 

4. การพฒันาและการทดสอบ  
4.1 การพฒันาระบบ 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งโคด้การตรวจสอบการจราจรท่ีเขา้รหัส 

 

จากรูปท่ี 2 คือขั้นตอนการท างานและตรวจสอบการจราจรท่ี
เขา้รหสั โดยเร่ิมจากการสร้างโมเดล โปรแกรมจะท าการจบัแพค็เก็ตท่ีส่ง
มาแต่ละตวัโดยใช้การท างานของไลบรารีไพธอนท่ีมีช่ือว่า Pyshark [10] 
จากเวบ็ไซตท่ี์อยูใ่นฐานขอ้มูล Phishtank [11] และ Umbrella [12] จากนั้น
ระบบจะท าการสกดัคุณลกัษณะของแพค็เก็ตแต่ละตวัออกมา ระบบจะ
บนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเพ่ือน าไปใช้ในการสอนโมเดลเพ่ือน าไปใช้
ต่อไป ส่วนกระบวนการตรวจสอบการจราจรท่ีเขา้รหัส โปรแกรมจะท า
การจบัแพ็คเก็ตท่ีส่งมาแต่ละตวัจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้การท างานของ
ไลบรารี Python ท าการประมวลผลโดยใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีผา่นการ
เรียนรู้ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้ และเม่ือระบบไดรั้บผลการตรวจสอบแพค็เก็ตโดย
การเรียนรู้ของเคร่ืองแล้ว พบว่าแพ็คเก็ตมีความเส่ียง ระบบจะท าการ
แสดงผลให้ผูดู้แลระบบทราบผา่นทางแดชบอร์ดท่ีสร้างข้ึนจาก Node JS 
ให้ผูดู้แลระบบตรวจสอบอีกคร้ัง หลงัจากท่ีผูดู้แลระบบยนืยนัวา่เป็นแพก็
เก็ตท่ีมีความเส่ียงจริง ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลแพ็กเก็ตนั้ นลง
ฐานขอ้มูลเพ่ือเตรียมสร้างเป็นชุดขอ้มูลใหม่ 

 
รูปที่ 3 ตวัอยา่งหนา้แสดงผล Dashboard 

 

input: packet_cap = capturing packet on 

interface using Internet  
output: suspected packet, datamonitor 
 
packet_sniffer = get packet data from 

packet using Pyshark 
site = list website 
for pkt in packet_sniffer(site) 
 feature = extract_data(pkt) 
 dataset = saved feature extract 
train_model = create model with dataset 
 
for pkt in packet_sniffer 
 if pkt has tls 
 feature = extract_data(pkt) 
 clf = load_model(name_model) 
 predict = clf.predict(feature) 
 return predict, feature 
datamonitor = get flow of traffic from 

Interface 
extract_data = extract feature process 

using packet 
load_model = load model saved to predict 

packet 
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จากรูปท่ี 3 โปรแกรมจะแยกโปรโตคอล ผลการคดัแยก การ
สรุปขอ้มูลความแม่นย  าแต่ละโมเดลแบบกราฟแท่ง และการจ าแนก
ประเภทของแพค็เก็ตแบบกราฟรูปวงกลม 
 

4.2 การทดสอบระบบ 

 
รูปที่ 4 สภาพแวดลอ้มการทดสอบระบบ 

  
จากรูปท่ี 4 เป็นแบบการจ าลองการท างานของระบบ เร่ิมเม่ือผูใ้ช้

เขา้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต จะมีการจราจรทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนโดย 
ในองค์กรมีเคร่ืองสวิตช์ท่ีมีการตั้งค่า monitoring port (TAP/SPAN) ส่ง
แพค็เก็ตเหล่านั้นมายงัระบบ จากนั้นระบบจะท าการจบัแพค็เก็ตท่ีส่งมา
แต่ละตวั ท าการประมวลผลโดยใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้จาก
ชุดขอ้มูลของ Phishtank [11] และ Umbrella [12] และเม่ือระบบไดรั้บผล
การตรวจสอบแพ็คเก็ตโดยการเรียนรู้ของเคร่ืองแล้ว พบว่าแพ็คเก็ตมี
ความเส่ียง ระบบจะท าการแสดงผลให้ผูดู้แลระบบทราบผ่านทางแดช
บอร์ดท่ีสร้างข้ึนให้ผูดู้แลระบบตรวจสอบอีกคร้ัง หลงัจากท่ีผูดู้แลระบบ
ยนืยนัวา่เป็นแพก็เก็ตท่ีมีความเส่ียงจริง ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลแพก็
เก็ตนั้นลงฐานขอ้มูลเพ่ือเตรียมสร้างเป็นชุดขอ้มูลใหม่ 
 
ตารางท่ี 2 ความแม่นย  าของแต่ละอลักอริทึม 
 

อลักอริทึม ความแม่นย า 

Random Forest 81.91% 
Support Vector Machine 50.76% 
Multilayer Perceptron 50.03% 

  
 ความแม่นย  าของอลักอริทึมแต่ละตวัจะข้ึนอยูก่บัการค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ โดยทุกอลักอริทึมจะใช้คุณลกัษณะเดียวกนัทั้งหมดใน
การสกดัคุณลกัษณ ในส่วนของชุดขอ้มูลท่ีน ามาเรียนรู้จะใชชุ้ดขอ้มูลจาก 
Umbrella 20,000 ชุดขอ้มูลเป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมเวบ็ไซตฟิ์ชชิงทัว่โลก
และ Cisco 20,000 ชุดขอ้มูลเป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมเวบ็ไซตท่ี์มีการเขา้ใช้
งานมากท่ีสุดทัว่โลกท่ีมีความน่าเช่ือถือโดยแบ่งเป็น 80% ใช้ส าหรับการ

เรียนรู้ของเคร่ืองเพ่ือสร้างตวัต้นแบบ และอีก 20% ใช้ในการทดสอบ
ความแม่นย  าอลักอริทึม 

จากตารางท่ี 2 พบวา่อลักอรึทึม Random Forest มีความแม่นย  า
สูงท่ีสุด รองลงมาคือ Support Vector Machine และสุดทา้ยคือ Multilayer 
Perceptron จากการทดสอบมีแพค็เก็ต TLS เขา้มาจ านวน 28,880 แพค็เก็ต 
โดยโมเดล Random Forest จ าแนกเป็นแพ็คเก็ตท่ีปลอดภัยได้ 23,655 
แพค็เก็ต และจ าแนกเป็นแพค็เก็ตท่ีมีความเส่ียงได ้5,224 แพค็เก็ต โมเดล 
Support Vector Machine จ าแนกเป็นแพค็เก็ตท่ีปลอดภยัได ้14,659 แพ็ค
เก็ต และจ าแนกเป็นแพค็เก็ตท่ีมีความเส่ียงได ้14,220 แพค็เก็ต และโมเดล 
Multilayer Perceptron จ าแนกเป็นแพค็เก็ตท่ีปลอดภยัได ้14,448 แพค็เก็ต 
และจ าแนกเป็นแพค็เก็ตท่ีมีความเส่ียงได ้14,431 แพค็เก็ต 
 

5. บทสรุป 
5.1 ปัญหาทีพ่บของระบบงาน 

ในส่วนการท านายผลของโมเดล เน่ืองจากโปรแกรมมีการ
ท างานตลอดเวลา และมีแพค็เก็ตเขา้มาจ านวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ ท า
ให้ไม่สามารถประมวลผลไดท้นัทีและเกิดขอ้ผิดพลาดชุดขอ้มูลท่ีน ามา
เรียนรู้ไม่ค่อยตรงกบัการใช้งานของพ้ืนท่ีท่ีพฒันาโครงงาน ชุดขอ้มูลท่ี
น ามาเรียนรู้ได้น ามาจาก PhishTank เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมเว็บไซต์ฟิ
ชช่ิงและมีความเส่ียงทัว่โลกท าให้มีแต่เว็บไซตส์ากล ท่ีให้ความแม่นย  า
นอ้ยหากตรวจสอบกบัเวบ็ไซตข์องไทย 
 

5.2 สรุปผล 
การตรวจสอบการจราจรท่ีเข้ารหัส สามารถเกิดข้ึนได้

โดยทั่วไป เพราะเป็นการโจมตีท่ีท าได้โดยง่าย อุปกรณ์เชิงพาณิชย์
สามารถตรวจสอบการจราจรท่ีเข้ารหัสได้ แต่มีราคาค่อนข้างสูงดังท่ี
กล่าวไปแลว้นั้น และมีงานวิจยัเพ่ือแกปั้ญหา แต่ก็ยงัไม่เหมาะสมในการ
น าไปใช้งานโดยง่าย ดังนั้นงานวิจยัน้ีได้น าเสนอการใช้ Pyshark เพ่ือ
ตรวจสอบการจราจรท่ีเข้ารหัส และพฒันาซอฟต์แวร์ต้นแบบพบว่ามี
ประสิทธิผลในการตรวจสอบการจราจรท่ีเขา้รหัสและสามารถน าไปใช้
ไดโ้ดยง่ายเพ่ือให้ผูใ้ชท้ราบก่อนท่ีจะเขา้เวบ็ไซตข์องผูไ้ม่ประสงคดี์ 
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บทคดัย่อ 

ภยัคุกคามในรูปแบบเวบ็ไซตฟิ์ชชิงเป็นการหลอกลวงทาง
อินเทอร์เน็ตเพ่ือให้มาได้ข้อมูลท่ีส าคัญของเหยื่อ เช่น รหัสผ่าน 
หมายเลขบตัรเครดิต ผูโ้จมตีใช้วิธีการปลอมแปลงเว็บไซต์ และส่ง
ขอ้ความปลอมท่ีมีความน่าเช่ือถือให้เหยื่อ ในงานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาและ
ออกแบบการตรวจสอบเวบ็ไซตฟิ์ชชิงโดยใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง ผล
การทดสอบความแม่นย  าพบว่าอลักอริทึม  Random forest, Support 
vector machine และ Neural Network มีความแม่นย  าท่ี 79% , 43% และ 
78% ตามล าดับ  พร้อมทั้งได้ท  าการพฒันาโปรแกรมต้นแบบท่ีได้
ทดลองแลว้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีป้องกนั 
ค าส าคญั: เวบ็ไซตฟิ์ชชิง, การเรียนรู้ของเคร่ือง, ภยัคุกคามทางไซเบอร์ 

 

Abstract 
Cyber Threats in the form of phishing websites is an 

internet fraud to obtain sensitive information of victim such as 
passwords, credit card number. An attacker creates phishing website 
and sends credible fake messages to victims. The purpose of this study 
is to design and development of phishing websites detection using 
machine learning.  From the experimental results, accuracy of random 
forest, support vector machine and neural network is 79%, 43% and 
78% respectively. In addition, we have developed an application to 
demonstrate the efficiency of the proposed techniques. 
Keywords: Phishing Website, Machine Learning, Cyber Threats 
 

1. บทน า  
    ในปัจจุบนัอาญชากรรมหรือภยัคุมคามทางไซเบอร์นับว่า
เป็นความเส่ียงส าคญัของบริษทัหรือองค์กรภยัคุกคามทางไซเบอร์มี
หลากหลายรูปแบบและซบัซอ้นมากข้ึน ภยัคุกคามในรูปแบบเวบ็ไซต์
ฟิชชิง (Phishing Website) เป็นการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบหน่ึงโดย
การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการปลอมแปลงอีเมล

หรือเว็บไซต์หรือการปลอมแปลง DNS (Domain Name System) 
Server  โดยผูโ้จมตี (Attacker) จะส่งอีเมลหลอกลวงโดยแอบอา้งช่ือผู ้
ส่งและเน้ือความท่ีน่าเช่ือถืออาจจะเป็นขอ้ความในลกัษณะแจง้เตือน
เร่งให้ด าเนินการเม่ือเหยื่อหลงเช่ือก็จะด าเนินการตาม เช่น การคลิก
ลิงคท่ี์ถูกแนบมาในอีเมล เพ่ือหลอกให้เหยือ่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัต่าง 
ๆ เช่น ช่ือบญัชีผูใ้ช้ รหัสผ่าน หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน เป็นตน้ ไดมี้ซอฟตแ์วร์และ อุปกรณ์เชิงพาณิชย์
ส าหรับการป้องกนัการโจมตีดงักล่าวรวมถึงป้องกนัภยัคุกคามอ่ืนๆ 
เช่น Cisco Umbrella [1], Web Titan [2] เป็นตน้อยา่งไรก็ตามวิธีแกไ้ข
ปัญหาเหล่าน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและพฒันา
ซอฟตแ์วร์ตรวจสอบและป้องกนัการโจมตีเวบ็ไซต์ฟิชชิง โดยอาศยั
การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) [3] เพ่ือเป็นต้นแบบและ
เป็นทางเลือก ลดการใชง้านซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยจ์ากต่างประเทศ 

โดยจะยกตวัอยา่งข่าวการท าฟิชชิงท่ีก าลงัเป็นกระแสอยา่ง
หนักในช่วงเวลาน้ีในไทยโดยเกิดข้ึนกับธนาคารแห่งหน่ึงในไทย 
วิธีการท่ีเหล่ามิจฉาชีพใช้เพ่ือหลอกพวกเราก็คือส่ง SMS หรืออีเมล
ปลอมสร้างสถานการณ์หลอกว่าตอนน้ีบญัชีธนาคารของเราก าลงัจะ
ถูกปิด ถูกระงับ หรือมีปัญหาอ่ืนๆ จากนั้ นจะให้กดเข้าล้ิงค์ของ
เว็บไซต์ธนาคาร (เว็บปลอม) ท่ีแนบมาด้วย เพ่ือให้เรากรอกขอ้มูล
ต่างๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นเลขบญัชี, เลขบตัรประชาชน, วนัเดือนปีเกิด 
ฯลฯ  

 
2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning)  

เป็นการศึกษาอลักอริทึมของคอมพิวเตอร์ท่ีมีการพฒันา 
การเรียนรู้ของเคร่ืองถูกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ โดย
อัลกอริทึมสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลตัวอย่าง 
(เรียกว่า Dataset) เพ่ือท่ีจะคาดการณ์หรือตดัสินใจไดอ้ยา่งชดัเจนการ
เรียนรู้ของเคร่ืองพฒันามาจากการศึกษาการรู้จ  าแบบ เก่ียวข้องกับ
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การศึกษาและการสร้างอลักอริทึมท่ีสามารถเรียนรู้ขอ้มูลและท านาย
ขอ้มูลได้ อลักอริทึมนั้นจะท างานโดยอาศยัโมเดลท่ีสร้างมาจากชุด
ขอ้มูลตวัอยา่งน าเขา้เพ่ือการท านายหรือตดัสินใจในภายหลงั แทนท่ี
จะท างานตามล าดบัของค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของ
เคร่ืองมีเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัสถิติศาสตร์ เน่ืองจากทั้งสองสาขาศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการท านายเช่นกนันอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์
กับสาขาการหาค่าเหมาะท่ีสุดในทางคณิตศาสตร์ท่ีแงของวิธีการ
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหมายไม่ว่าจะเป็นการกรองอีเมล์ขยะการรู้จ  า
ตวัอกัษรเคร่ืองมือคน้หา และคอมพิวเตอร์วิทศัน์ 

 

2.2 อลักอริทมึทัง่ 3 ตวัทีใ่ช้ 
อลักอริทึม (Neural Network) 

Neural Network เป็นสาขาหน่ึงของเทคโนโลยี Artificial Intelligence 
ท่ี มีแนวคิด มานานตั้ งแต่ปี  1943 คือ การพัฒนาเครือข่ ายของ 
Algorithm ให้ท  างานแบบเดียวกบัเครือข่ายระบบประสาทของมนุษย ์
หรือเฉพาะเจาะจงกว่านั้น คือลอกการท างานของสมองมนุษยไ์ปเลย
นัน่เอง Neural Network จะอาศยั Algorithm หลายตวัท างานพร้อมกนั
เป็นเครือข่ายท าให้ท  างานไดห้ลากหลายกว่า ซ่ึงคุณสมบติัจากสมอง
มนุษยท่ี์เป็นแรงบนัดาลใจให้ Neural Network 

อลักอริทึม (Random Forest) 
เป็น โมเดล (Model) ประเภทหน่ึงของการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine 
Learning) ถูกพัฒนาข้ึนจากต้นไม้การตัดสินใจต่างกันท่ี Random 
Forest เป็นการเพ่ิมจ านวนตน้ไมเ้ป็นหลายๆ ตน้ท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานสูงข้ึนแม่นย  ามากข้ึนซ่ึงโมเดล Random Forest เป็น
โมเดลท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง 
นอกจากจะแบ่งเป็นต้นไม้หลายๆ ต้นแล้ว ย ังแบ่งคุณลักษณะ 
(Feature) ของต้นไมแ้ต่ละตน้จะมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมือนกนัทั้งหมด
เพ่ือท าให้แต่ละตน้ไมมี้ความหลากหลายและมีความอิสระกนัมากข้ึน 

อลักอริทึม SVM (Support Vector Machine) 
เป็นโมเดล (Model) ประเภทหน่ึงของการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine 
Learning) สามารถน ามาช่วยแก้ปัญหาการจ าแนกข้อมูล โดยอาศัย
หลักการของการหาสัมประสิทธ์ิของสมการเพ่ือสร้างเส้นแบ่งแยก
กลุ่มขอ้มูลท่ีถูกป้อนเขา้สู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้น
ไปยงัเส้นแบ่งแยกแยะกลุ่มขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด 
 

2.3 แนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ เช่น Cisco Umbrella ท างานโดย

สืบค้นข้อมูลไปย ังผู ้โจมตี ใช้ระบบ dynamic search engine หรือ 

RESTful API เพ่ือคน้หาขอ้มูลและสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้ร่วมกบัขอ้มูล
ของ security information and event management (SIEM) ใช้ข้อมูล
ท่ีมาจากทัว่โลกและความสามารถในการวิเคราะห์ท่ีแม่นย  า ช่วยให้
ล  าดับความส าคญัในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การโจมตีได้อย่าง
ทนัท่วงที Cisco Umbrella เป็นแพลตฟอร์มดา้นความมัน่คงปลอดภยั
บนระบบ Cloud ส าหรับปกป้องผูใ้ชจ้าก Malware, Ransomware และ 
Phishing รวมไปถึงให้การป้องกนัภยัคุกคามในระดบั DNS ด้วยการ
บล็อกการร้องขอไปยงัโดเมนหรือหมายเลข IP อนัตรายก่อนท่ีจะมี
การเช่ือมต่อกนัเกิดข้ึน อยา่งรีก็ตามซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยด์งักล่าวเป็น
ระบบจากต่างประเทศท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง 
 

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
OFS-NN: An Effective Phishing Websites Detection 

Model Based on Optimal Feature Selection and Neural Network [4] 
ในงานวิจยัข้างต้นท่ีศึกษามาจะใช้การตรวจสอบด้วยอลักอริทึมมี
ความแม่นย  าสูงสุดหน่ึงตวัท่ีวิจยัมาโดยงานวิจยัน้ีจะใช้ อลักอริทึม 
(Neural Network)  
 

3. การออกแบบระบบ  
3.1 แนวคดิการออกแบบระบบ 

จากผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลท าให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกิดข้ึนในการท างานของ DNS การ
ตรวจสอบเวบ็ไซต์ฟิชชิงผูโ้ดยการออกแบบ algorithm ดงัรูปท่ี 1 เม่ือ 
User เขา้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยการส่ง URL เพ่ือเขา้ถึงเว็บไซต์ท่ี
ตอ้งการใช้บริการ จากนั้น DNS Server จะท าการแปลง URL ท่ีรับมา
เป็น IP Address ระบบจะท าการตรวจสอบเวบ็ไซตฟิ์ชชิงก่อนท่ี DNS 
Server จะส่ง IP Address กลบัให้ User  
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รูปท่ี 1 การออกแบบระบบ 

 
1) โหลด DNS ไลบราร่ี 
2) อ่านขอ้มูลจาก URLlists เก็บลงตวัแปร urllists  
3) รอรับ URL ร้องขอจาก Client เก็บลงตวัแปร client  
4) น า URL ท่ีร้องขอจาก Client เก็บลงตวัแปร url  
5) เช็ควา่ url ท่ีร้องขอนั้นตรงกบัใน URLlists หรือไม่  

5.1) ถา้เป็นจริงให้ท  าขอ้ 10  
5.2) ถา้ไม่ใช่ให้ท  าขอ้ 6  

6) ท าการแยกคุณลกัษณะ  
7) ท าการแยกคุณลกัษณะ  
8) ท า Classification  
9) ตรวจสอบวา่ Result = Phishing หรือไม่  

9.1) ถา้เป็นจริงให้ท  าการ Block และจดัเก็บใน URLlists  
9.2) ถา้ไม่ใช่ให้ให้ท  าการ Allow และจดัเก็บใน URLlists  

10) เช็คเวบ็ไซตท่ี์ร้องขอนั้นอนุญาติให้เขา้ใชง้านหรือไม่  
11) ตอบกลบัหนา้เวบ็ไซต9์.1) ถา้เป็นจริงให้ท  าการ Block และจดัเก็บ
ใน URLlists  

3.2 การคดัแยกคุณลกัษณะ 
การสกัดคุณลักษณะของ URL แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่

ประกอบด้วย คุณลักษณะของเลขท่ีอยู่ (Address bar features), ส่ิง

ผิ ดปก ติของ  URL (App normal features), HTML and JavaScript 
Features, และ Domain features รวมกนัทั้งหมด 30 คุณลกัษณะ แทน
ค่าตัวเลข คือ -1 = เว็บไซต์จริง , 0 = มีโอกาสทั้ งเป็นและไม่เป็น
เว็บไซต์ฟิชชิง , 1 = มีโอกาสเป็นเว็บไซต์ฟิชชิง โดยยกตัวอย่าง
ดงัต่อไปน้ี 
1)  having_IP_Address หมายถึง การตรวจสอบ URL วา่มี IP Address 
หรือไม่ หากมี จะแทนค่าคุณลกัษณะ having_IP_Address ดว้ย -1 และ
หากไม่มีจะแทนค่าดว้ย 1 
2)  URL_Length หมายถึง การตรวจสอบว่า URL ท่ีรับมานั้นมีความ
ยาวของ URL เท่าไหร่ หากมีความยาวนอ้ยกว่า 54 ตวัอกัษรให้แทนค่า 
-1 ถา้อยูร่ะหว่าง 54 ถึง 75 ให้แทนค่า 0 และหากมากกว่า 75 ให้แทน
ค่า 1 
3)  Having_AT_symbol หมายถึง การตรวจสอบ URL ว่า มี  “@” 
หรือไม่หากมีให้แทนค่า -1 และหากไม่มีให้แทนค่า 1 
4)  HTTPS_Token หมายถึง การตรวจสอบ URL ว่ามีการใช้งาน 
HTTPS หรือไม่ ถา้มีจะแทนค่าดว้ย -1 ถา้ไม่มีจะแทนค่า 1 
5)  double_slash_redirecting หมายถึง ตรวจสอบ URL วา่มีการใช ้“//” 
สองคร้ังหรือไม่ถา้มีจะแทนค่าดว้ย -1 ถา้ไม่มีจะแทนค่า 1 
6)  Shortining_Service หมายถึง ตรวจสอบ URL สั้นหรือไม่ถา้มีเป็น 
URL สั้นจะแทนค่าดว้ย 1 ถา้ไม่เป็นจะแทนค่าดว้ย -1 
7)  double_slash_redirecting หมายถึง ตรวจสอบ URL วา่มีการใช ้“//” 
สองคร้ังหรือไม่ถา้มีจะแทนค่าดว้ย -1 ถา้ไม่มีจะแทนค่า 1 
8)  Shortining_Service หมายถึง ตรวจสอบ URL สั้นหรือไม่ถา้มีเป็น 
URL สั้นจะแทนค่าดว้ย 1 ถา้ไม่เป็นจะแทนค่าดว้ย - 
 

4. การพฒันาและการทดสอบระบบ 

 
รูปท่ี 2 แบบจ าลองการท างานของระบบ 

จากการท า งานของระบบเ ม่ือ  User เ ข้าใช้บ ริก าร
อินเทอร์เน็ตโดยการส่ง URL เพ่ือเขา้ถึงเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการใช้บริการ 
จากนั้ น DNS Server จะท าการแปลง URL ท่ีรับมาเป็น IP Address 
โดย DNS Library มีฐานขอ้มูล Blacklist และ Whitelist เพื่อใชใ้นการ
เก็บเว็บไซต์ฟิชชิงและเว็บไซต์จริงส าหรับการเรียนรู้ของเคร่ืองใช้
ขอ้มูลฝึก (Training Data) จาก PhishTank [5]  ซ่ึงเป็นท่ีเก็บรวบรวม
เวบ็ไซต์ฟิชชิง และ OpenDNS [6] ซ่ึงเป็นท่ีเก็บรวบรวมเวบ็ไซต์จริง 
และถูกเรียกใชง้านมากท่ีสุด 
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 โดย DNS Server เป็นตวัการจดัการ IP address ท่ีคน้หาโดย
ใช้ dnslib  [7] เพ่ือ input และ output ให้กับ User ส่วน Blacklist and 
Whitelist จะตรวจสอบ URL ใน Whitelist ถ้า URL ปลอดภยัท าการ
ตอบกลับ IP Address ถ้าไม่มีใน Whitelist จะท าการตรวจสอบใน 
Blacklist ถา้ใน Blacklist and Whitelist ไม่มีทั้งสองท างานในส่วนของ 
ML Engine โดยมีการสกัดคุณลักษณะ URL ตามหัวข้อ 3.2 และ
จ าแนกดว้ยอลักอริทึม Random Forrest, Support Vector Machine และ 
Neural Network หากตรวจสอบ URL แล้วปลอดภยัจะท าการจดัเก็บ
ไวใ้นฐานขอ้มูล   Whitelist  แต่หากตรวจสอบ URL แลว้ไม่ปลอดภยั
จะท าการจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล Blacklist 

 Algorithms Accuracy 

Random forest 79 % 
Support vector machine 43 % 
Neural Network (MLP) 78 % 

ตารางท่ี 1 ผลความแม่นย  า 
จากการทดสอบระบบดังตารางท่ี 1 ผลความแม่นย  าของ

อลักอริทึมแต่ละตวั โดยทุกอลักอริทึมจะใช้ฟีเจอร์เดียวกนัทั้งหมดใน
การสกดัคุณลกัษณะ และความแม่นย  านั้นจะข้ึนกบัชุดขอ้มูลท่ีน ามา
เ รียนรู้ในส่วนของชุดข้อมูล ท่ีน ามาเ รียนรู้จะใช้ ชุดข้อมูลจาก 
PhishTank 20,000 ชุดขอ้มูล เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมเวบ็ไซตฟิ์ชชิงทัว่
โลกและ OpenDNS 20,000 ชุดขอ้มูล เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมเวบ็ไซต์
ท่ีมีการเขา้ใช้งานมากท่ีสุดทัว่โลกท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยแบ่งเป็น 80 
%  ใชส้ าหรับการเรียนรู้ของเคร่ืองเพื่อสร้างตวัตน้แบบ และ 20 %  ใช้
ในการทดสอบความแม่นย  า ผลการทดสอบความแม่นย  าของ
อลักอริทึมดังตารางท่ี 1 พบว่าอลักอริทึม  Random forest, Support 
vector machine และ Neural Network มีความแม่นย  าท่ี 79% , 43% และ 
78% ตามล าดับ เหตุผลท่ีอลักอริทึม Support vector machine มีความ
แม่นย  าต  ่าท่ีสุดข้ึนกบัหลักการของอัลกอริทึมอาจไม่สอดคล้องการ
สกัดคุณลักษณะของโปรแกรม ผลการท างานของโปรแกรมตน้แบบ
ดงัแสดงในรูปท่ี 3  
 

 
รูปท่ี 3 ตวัอยา่งหน้า Dashboard การตรวจสอบเวบ็ไซตฟิ์ชชิง 

5. สรุป 
ในปัจจุบันอาญชากรรมหรือภัยคุมคามทางไซเบอร์มี

มากมาย มีความเส่ียงต่อผูใ้ช้งาน อาจท าให้โดนขโมยขอ้มูลเพ่ือปลอม
แปลงหรือถูกสวมรอย การป้องกันภยัคุมคามทางไซเบอร์ท่ีมีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะการป้องกนัเวบ็ไซตฟิ์ชชิงนั้นท าไดย้าก ระบบ
ป้องกันภัยคุกคามท่ีมีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์เชิงพาณิชย์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงจึงไม่
เหมาะกบัองคก์รขนาดเล็กกลาง 

งานวิจยัน้ีได้ออกแบบและพฒันาโปรแกรมต้นแบบ ผล
การทดสอบความแม่นย  าพบวา่อลักอริทึม  Random forest และ Neural 
Network มีความแม่นย  าใกล้เคียงกันท่ี 79% และ 78% ตามล าดับ  
อยา่งไรก็ตามในการปรับจูนอลักอริทึมเพ่ือให้ไดค้วามแม่นย  าจะเป็น
แนวทางในการพฒันาต่อไป รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืน อีกทั้ ง
งานวิจยัน้ี ใช้ชุดขอ้มูลท่ีน ามาเรียนรู้จาก PhishTank  และ OpenDNS 
ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลท่ีรวบรวมทัว่โลกอาจท าให้มีเฉพาะเวบ็ไซตส์ากล จึง
มีผลต่อการน าไปใช้งานเฉพาะแต่ละองคก์ร ดั้งนั้นอาจจะตอ้งเก็บชุด
ขอ้มูลเพ่ือเรียนรู้ใหม่ของแต่ละองคก์ร 
  งานวิจยัท่ีใกลเ้คียงกนั 
OFS-NN: An Effective Phishing Websites Detection Model Based on 
Optimal Feature Selection and Neural Network [4] ในงานวิจยัขา้งตน้
ท่ีศึกษามาจะใช้การตรวจสอบด้วยอลักอริทึมมีความแม่นย  าสูงสุด
หน่ึงตวัท่ีวิจยัมาโดยงานวิจยัน้ีจะใช ้อลักอริทึม (Neural Network)  ซ้ืง
เราใด้ต่อยอดจากงานวิจัย น้ีและปรับเปล่ียนใหม่ ดี ข้ึนเ ช่นใช้  
อลักอริทึม 3 ตวัในการตรวจสอบจึงสามารถพลิกแพลงไดเ้ยอะกวา่ 
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ระบบตรวจจับหมวกกนัน็อคและส่งสัญญานเตือน 

Helmet Detection and Alarm System 
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บทคดัย่อ 

          ในปัจจุบนัการก่ออาชญากรรมหรือการปลน้สามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาทั้งเกิดในสถานท่ีท่ีมีผูค้นพลุกพล่านหรือไม่มีผูค้น เม่ือเกิด
เหตุการณ์แบบน้ีข้ึนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือเกิด
อนัตรายต่อผูค้น งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอวิธีการตรวจจบัหมวกกนัน็อค 
ซ่ึงวิธีการท่ีน าเสนอสามารถช่วยคนจ านวนมากจากการป้องกัน
อนัตรายจากอาชญากรรมในแต่ละร้าน เช่น ร้านขายทองหรือร้าน
สะดวกซ้ือ เพ่ือแจง้ให้ทราบเม่ือมีอาชญากรรมเกิดข้ึนและเพ่ือระงบั
การก่ออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะใช้เคร่ืองมือ 
เทคโนโลยีใหม่ หรืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ในงานวิจัยน้ีอัลกอริทึม  YOLO ถูกใช้ส าหรับ
พฒันาการตรวจจบัหมวกกนัน็อค วิธีการท่ีน าเสนอสามารถตรวจจบั
วตัถุได้อย่างแม่นย  าและรวดเร็ว นอกจากน้ียงัสามารถฝึกขอ้มูลได้
อยา่งง่าย จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอ
สามารถให้ผลการตรวจจบัท่ีแม่นย  ามากกว่า 78% ดังนั้นวิธีการท่ี
เสนออาจเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการช่วยเหลือร้านคา้จ านวน
มากในการป้องกนัอาชญากรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคญั: ระบบตรวจจ าวตัถุ, การประมวลผลภาพ, ตรวจจบัส่ิงของ 
 

Abstract 

    Nowadays, crimes or robberies can occur at any time in 
crowded or unpopulated places.  When this happens, it may cause 
property damage or people from crimes.  So, this research presents a 
method for detecting the helmet which the proposed method can help 
many people from prevent dangerous from crime in each store such 
as gold shop or a convenience store.  To notify when a crime has 
occurred and to halt the crime that has occurred. So, it is essential to 
use modern tools, new technology, or equipment to facilitate 
operations.   In this research the Yolo algorithm are used for 

developing the helmet detection.   The proposed method can detect 
the object accurately and high- speed.  Moreover, data training can 
also be done easily.    From all experimental results show that the 
proposed method is able to provide accurate detection results more 
than 75%.  So, the proposed method may be useful tool in assisting 
many store for preventing the crime efficiently. 
Keywords: Object Recognition, Image Processing, Object Detection 
    

1. บทน า 

          ในปัจจุบนัการก่ออาชญากรรมหรือการปล้นสามารถเกิดข้ึน
ไดต้ลอดเวลาทั้งเกิดในสถานท่ีท่ีมีผูค้นพลุกพล่านหรือไม่มีผูค้น เม่ือ
เกิดเหตุการณ์แบบน้ีข้ึนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือ
เกิดอนัตรายต่อผูค้นโดยรอบท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณจุดเกิดเหตุและอาจขยาย
พ้ืนท่ีความเสียหายออกไปมากข้ึนหากระงบัเหตุได้ช้า ในปัจจุบนัมี
กลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถบนัทึกเหตุการณ์และสามารถบนัทึกลกัษณะ
ของผู ้ก่อเหตุภายในท่ีเกิดเหตุได้และระบบสัญญาณเตือนภัยท่ี
สามารถส่งสัญญาณเตือนภยัให้ผูใ้ช้ทราบแต่กลอ้งวงจรปิดกบัระบบ
สญัญาณเตือนภยัจะไดใ้ช้งานและท างานเม่ือเกิดการก่ออาชญากรรม
ไปแล้วระบบไม่สามารถแจง้เตือนล่วงหน้าแก่ผูใ้ช้งานไดท้  าให้การ
เขา้ระงบัเหตุการณ์เกิดข้ึนได้ช้า โครงงานน้ีจึงได้มีการคิดคน้ระบบ
ตรวจจับหมวกกันน็อกและส่งสัญญาณเตือนภัยโดยใช้การ
ประมวลผลภาพ [7] โดยใช้อลักอริทึม YOLO [3] ข้ึน โดยระบบจะ
ท าการแจง้เตือนหากมีผูส้วมใส่หมวกกนัน็อกเขา้มาในบริเวณ หากมี
การสวมใส่หมวกกันน็อกเข้ามาในบริเวณระบบจะท าการส่งเสียง
และส่งขอ้ความเตือนภยัไปท่ีผูใ้ชแ้ละ
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อุปกรณ์ส่งขอ้มูลการตรวจจบัของอุปกรณ์แสดงผลไปท่ีโปรแกรม
และไลน์ให้ผูใ้ชง้านสามารถรับรู้และเขา้ระงบัเหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 

2.  วธีิการด าเนินงานวจิยั 

2.1 การประมวลผลภาพ (Image Processing)  

            การประมวลผลภาพ (Image Processing) [7] คือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน าภาพมาประมวลผลผ่านกระบวนการ เช่น
การท าให้ภาพมีความคมชัดมากข้ึน การก าจดัสัญญาณรบกวนออก
จากภาพ หรือการแบ่งส่วนของวตัถุเป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณไปวิเคราะห์และสร้างเป็นระบบ โดยการประมวลผลภาพ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆ เช่น ระบบแยกประเภท
ไข่มุกด้วยวิธีการประมวลผลภาพ [8] และการตรวจจบัและจดจ า
โมเดลรถยนตด์ว้ยขอ้มูลเชิงจุดภาพ [9] เป็นตน้ 
 

2.2 อลักอริทมึ YOLO  
          YOLO [3] เป็นการรู้จ  าวตัถุท่ีใช้วิธีการท่ีเรียกวา่ “Fast single-
shot detection” ซ่ึงจะเป็นวิธีการท่ีสามารถตรวจจบัวตัถุได้จากการ
ส่งผา่นรูปภาพเขา้ไปในระบบเพียงคร้ังเดียวโดยใช้หลกัการโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชันอัลกอริทึม YOLO มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองโดย YOLO มีหลายรุ่น (version) [3], [4] ซ่ึงแต่ละรุ่นจะมี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยปัจจุบันอัลกอริทึม 
YOLO V3 ถือเป็นรุ่นล่าสุดและมีประสิทธิภาพทั้งด้านความแม่นย  า
และความ เ ร็ ว ในก ารประมวลผล ท่ี ดี ท่ี สุ ด โดยโครงส ร้ า ง 
สถาปัตยกรรมของรุ่นน้ีมีจ  านวนชั้น (Layers) 106 ชั้นซ่ึงเป็นจ านวน
ชั้นท่ีถูกก าหนดโดยผูพ้ฒันาอลักอริทึม YOLO [3] และถูกบรรจุเป็น
กรอบหรือเฟรมเวิร์คท่ีเรียกว่า Darknet framework ซ่ึงในปัจจุบัน
เฟรมเวิ ร์คดังกล่าวทางผู ้พ ัฒนาย ังไม่ เ ปิดให้ มีการแก้ไขหรือ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างซ่ึงลกัษณะการท างานของโครงสร้างแต่ละ
จ านวนชั้นจะมีการท างานท่ีแตกต่างกนั โดยสรุปลกัษณะการท างาน
ต่างๆ ดงัน้ี ชั้นของคอนโวลูชัน่ ชั้นของการเพ่ิมอตัราสุ่ม ชั้นของการ
ท านายผล ดงัรูปท่ี 1 ซ่ึงเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมของอลักอริทึม 
YOLO V3 [5] 
          ทั้งน้ีอลักอริทึม YOLO จะมีสถาปัตยกรรมแบบ Tiny ซ่ึงมีการ
ลดทอนจ านวนชั้นบางชั้นออกไป ท าให้โครงสร้างมีความซับซ้อน
นอ้ยกว่าอลักอริทึม YOLO แบบสมบูรณ์โดยส่งผลดีในดา้นความเร็ว
ในการประมวลผล แต่ความถูกตอ้งแม่นย  าจะลดลง  
          ในบทความน้ีได้เลือกใช้ Tiny YOLOv3 ซ่ึงเป็นรุ่นท่ีมีการ
พฒันา ประสิทธิภาพในด้านความถูกตอ้งแม่นย  าให้มากข้ึนจากรุ่น
เดิม [4] โดย Tiny YOLOv3 มีจ  านวนชั้ นของโครงสร้างเครือข่าย
ประสาทเทียม (Layers) จ  านวน 24 ชั้ น [4] ซ่ึงมีจ  านวนน้อยกว่า

อลักอริทึมแบบ YOLO ประเภทสมบูรณ์ท่ีมีจ  านวน 106 ชั้น [3] ท  า
ให้ลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลลงไดอ้ยา่งมาก 
ในอลักอริทึม YOLO การด าเนินการจ าแนกวตัถุว่าเป็นชนิดอะไร 
(classification) และด าเนินการหาต าแหน่งของวตัถุ (localization) 
โดยใชก้รอบลอ้มวตัถุ (Bounding Box) จะท าไปพร้อม ๆ  กนั กรรมวิธี
ของ YOLO ไม่ไดพิ้จารณาด าเนินการจากภาพทั้งภาพ แต่จะแบ่งภาพ
ออกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงวิธีการแบบน้ีส่งผลดีในด้านความเร็วของการ
ประมวลผล YOLO มีขั้นตอนการท างานโดยรวม [3] ดงัรูปท่ี 2 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของอัลกอริทึม YOLO v3 

 
          ขั้นตอนการท างานของ YOLO [3]   จะเป็นในลกัษณะการแบ่ง 
รูปภาพเป็นส่วนๆ หรือกริด (grid) จากนั้นท าการเล่ือนการค านวนไป
ทีละจุดตามท่ีแบ่งกริดไว ้(Sliding Windows) พร้อมกบัค านวณหาว่า
วตัถุจะมีอยูจ่ริงหรือไม่มากน้อยเพียงไรจากความน่าจะเป็นของวตัถุท่ี
ปรากฏในพ้ืนท่ีนั้นๆ ดว้ยกระบวนการ Intersection over Union (IoU) 
ซ่ึงค  านวณจากอตัราส่วนของพ้ืนท่ีซ้อนทบั (ของพ้ืนท่ีท่ีท  านายกับ
พ้ืนท่ีจริง) กับพ้ืนท่ีรวม (ของพ้ืนท่ีท่ีท  านายกับพ้ืนท่ีจริง) ในการ
ท านายกรอบล้อมวตัถุจะได้ขอ้มูลเป็นชุดขอ้มูลประเภทอาร์เรย ์ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลการมีอยู่จริงของวตัถุ ต  าแหน่งและขนาดของ
กรอบลอ้มวตัถุ และชนิดของวตัถุ กรณีถา้ในแต่ละกริดมีวตัถุมากกว่า
หน่ึงอย่าง YOLO มีกระบวนการ Anchor box เพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าว 
แนวคิดคือการสร้าง Anchor box ในรูปทรงต่างๆ และค านวณใหม่
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีครอบคลุมและแม่นย  ามากข้ึน เม่ือระบบสร้าง
กรอบล้อมวัตถุจนหมดแล้ว  จะเข้า สู่กระบวนการ  Non-max 
Suppression ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะเป็นการลดจ านวนกรอบลอ้มวตัถุท่ีเป็น
วตัถุเดียวกนัและอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัท่ีมีความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่าท่ี
ก  าหนดไว ้(threshold) ดงัรูปท่ี 2 
          โดยอัลกอริทึม YOLO ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในงานท่ีเป็น
ลักษณะของการรู้จ  าว ัตถุ ท่ีหลากหลายเช่น ระบบการตรวจจับ
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เคร่ืองบินท่ีจอดอยูบ่นพ้ืน [6] ดว้ยการถ่ายภาพจากอากาศยานแบบไร้
คนขบัหรือดาวเทียม ซ่ึงผลของการทดลองของบทความน้ีพบว่า 
ความแม่นย  าของอลักอริทึม YOLO v3 อยู่ท่ี 81%–91% ส่วน Tiny 
YOLO v3 อยู่ท่ี 72%–90% ในด้านของความเร็วในการประมวลผล
พบวา่ อลักอริทึม YOLO v3 อยูท่ี่ประมาณ 13 รูปต่อวินาที ส่วน Tiny 
YOLO v3 อยูท่ี่ประมาณ 41 รูปต่อวินาที จากบทความดงักล่าวพบว่า
อลักอริทึม Tiny YOLO v3 ใช้เวลาในการประมลผลน้อยกว่าถึง 2–3 
เท่า ส่วนด้านความแม่นย  าท่ีลดน้อยลงแต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีสามารถ
น าไปใช้งานได ้ในดา้นการประยุกตใ์ช้อลักอริทึม YOLO บนระบบ
สมองกลฝังตวัประเภทต่างๆ บทความดังกล่าวท าการทดสอบการ
ประยกุต์ใช้งานอลักอริทึม YOLO บนระบบสมองกลฝังตวัประเภท
ไม่ มีหน่วยประมวลผลกราฟิก  Raspberry Pi โดยติดตั้ งหน่วย
ประมวลผลนิวรอน Movidius เพ่ิมเติมเพ่ือให้ระบบสมองกลฝังตวั
สามารถท าการประมวลผลทางภาพได้ และระบบสมองกลฝังตัว
ประเภทท่ีมีหน่วยประมวลผลกราฟิก Jetson AGX Xavier โดยผล
ของการทดลองแสดงประสิทธิภาพของความเร็วใน การประมวลผล 
ดงัน้ีระบบสมองกลฝังตวัประเภทไม่มีหน่วยประมวลผลกราฟฟิก
สามารถประมวลด้วยความเร็วอย่างน้อย 1 รูป ต่อวินาที ส่วนระบบ
สมองกลฝังตัวประเภทมีหน่วยประมวลผลกราฟฟิกสามารถ
ประมวลผลด้วยความเร็วสูงถึง 16–30 รูปต่อวินาที เห็นได้ว่า
อลักอริทึม YOLO สามารถประยกุตใ์ช้งานบนระบบสมองกลฝังตวั
ไดโ้ดยท่ีประสิทธิภาพลดลงแต่ยงัคงสามารถใชง้านไดใ้นระดบัหน่ึง 
 

3.  ผลการวจิยั 

          ผู ้วิจัยได้ท  าการสร้างระบบตรวจจับหมวกกันน็อคและส่ง
สญัญาณเตือน ดว้ยการประยกุตใ์ช้อลักอริทึม YOLO โดยใช้งานบน 
Windows และใชภ้าษาไพธอนในการพฒันาโปรแกรมระบบตรวจจบั
หมวกกนัน็อค โดยขั้นตอนของระบบท่ีน าเสนอแสดงดงัแผนผงังาน
ในรูปท่ี 3 
          อลักอริทึม YOLO ตรวจจบับุคคลจากวิดีโอท่ีบนัทึกมาจาก
กลอ้งเวบ็แคม (Webcam) โดยผลลพัธ์ของการตรวจจบัมีลกัษณะเป็น
ขอ้มูลชนิดของวตัถุจากนั้นพิจารณาเฉพาะวตัถุท่ีเป็นหมวกกนัน็อค 
และเม่ือวตัถุผ่านเข้ามาในระยะระบบจะท าการส่งข้อความและส่ง
เสียงแจง้เตือน 

  
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการท างานโดยรวมของ YOLO 
 

 
 

รูปที่ 3 ภาพรวมระบบตรวจจับหมวกกันนอ็คและส่งสัญญาณเตือน 
           
          เน่ืองจากอลักอริทึม YOLO มีโมเดลพ้ืนฐานท่ีถูกฝึก (train) 
ส าห รับ ใช้ ในการตรวจจับวัต ถุ ทั่ว ไป ท่ีส าม ารถพบได้ ใน 
ชีวิตประจ าวนั เช่น คน สุนขั แมว โตะ๊ เกา้อ้ีรถ [4], [6] เป็นตน้ ผูวิ้จยั
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จึงไดน้ าโมเดลดงักล่าวมาประยกุตใ์ช้ในการรู้จ  าแลว้ท าการแจง้เตือน 
โดยก าหนดขอบเขตของสภาวะแวดล้อมจะเป็นบริเวณภายในร้าน
เท่านั้น โดยเป็นการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดสวมหมวกกนัน็อคเขา้มา
ในบริเวณหรือไม่  
          ทางผู ้วิจัยได้สร้างระบบตตรวจจับหมวกกันน็อคและส่ง
สัญญาณเตือนโดยใช้อลักอริทึม YOLO ในการตรวจจ าวตัถุโดยท า
การทดสอบโปรแกรมด้วยการน าเอาวิดีโอท่ีมีคนสวมหมวกกนัน็อ
คอยูใ่นวิดีโอ อินพุตเขา้ไปในระบบเพ่ือให้โปรแกรมท าการตรวจจบั
วตัถุท่ีเป็นหมวกกนัน็อค โดยมีหมวกกนัน็อคท่ีใช้ทดสอบทั้งหมด 6 
รูปแบบ คือ หมวกกนัน็อคเต็มใบ    หมวกกนัน็อคเปิดหน้า    หมวก
กนัน็อคยกคาง   หมวกกันน็อคคร่ึงใบ หมวกกันน็อควิบาก และ
หมวกกนัน็อคก่ึงวิบากหรือทวัร์ร่ิงแอดเวนเจอร์  โดยมีปัจจยัในการ
ทดสอบ ดงัน้ี 

1. ระยะห่างของกลอ้งกบัหมวกกนัน็อค 
โดยประมาณ 1-10 เมตร 

2. ความสว่างของแสง 100 % 
3. ความละเอียดของภาพ  480p ถึง 720p 

 
ตารางที่ 1 ตวัอยา่งตารางความถูกตอ้งในการตรวจจบั 

รูปแบบหมวกกนัน็อค                       ภาพที่ตรวจจับได้ 

หมวกกนัน็อคเตม็ใบ 

 
 

หมวกกนัน็อคเตม็ใบ 

 
 

หมวกกนัน็อคเปิดหนา้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบหมวกกนัน็อค                       ภาพที่ตรวจจับได้ 

หมวกกนัน็อคเปิดหนา้ 

 

 

หมวกกนัน็อคคร่ึงใบ 

 
 

หมวกกนัน็อคเปิดหนา้ 

  
หมวกกนัน็อคก่ึงวิบาก 

  

หมวกกนัน็อคยกคาง 

 

 

หมวกกนัน็อควิบาก 

 
 

หมวกกนัน็อควิบาก 
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4.  ผลการทดลอง 

          จากการทดสอบการตรวจจบัหมวกกันน็อคทั้งหมด 52 คร้ัง 
สามารถตรวจจบัได ้39 คร้ัง คิดเป็น 78 % และอีก 11 คร้ัง ท่ีตรวจจบั
ไม่ได้ คิดเป็น 22 % ท่ีไม่สามารถตรวจจบัได้ เป็นเพราะโปรแกรม
ตรวจจับหมวกกันน็อคไม่มีความแม่นย  าในการตรวจจับหมวก
กนัน็อค ท่ีอยูใ่นระยะไกลและมีความละเอียดของภาพท่ีต ่า 
 
ตารางที่ 2 ตารางความแม่นย  าในการตรวจจบัหมวกกนัน็อค 

 จ านวน
(คร้ัง) 

เปอร์เซ็นต์
(%) 

หมวกกนัน็อคท่ีตรวจจบัได้
ถูกตอ้ง 

39 75 

หมวกกนัน็อคท่ีไม่สามารถ
ตรวจจบัไดถู้กตอ้ง 

13 25 

          ระบบตรวจจบัหมวกกนัน็อคและส่งสัญญาณเตือนจะท าการ
แจง้เตือนหากมีผูส้วมหมวกกนัน็อคเขา้มาภายในบริเวณ ช่วยลดการ
ก่ออาชญากรรมท่ีจะเกิดข้ึนได้เน่ืองจากเป็นการแจง้เตือนด้วยเสียง
และสามารถบนัทึกวิดีโอได ้อีกทั้งยงัมีการส่งขอ้ความแจง้เตือนผ่าน
ทางแอปพลิเคชันไลน์ให้กบัผูใ้ช้งานได้โดยตรงท าให้ผูใ้ช้สามารถ
แจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยให้เข้าระงบัเหตุได้
ทนัท่วงที  

 

5.  สรุปผล 
          ผลจากการศึกษา ระบบตรวจจบัหมวกกนัน็อคและส่งสญัญาณ
เตือน ได้น าอลักอริทึม YOLO V2 tiny มาใช้ในการตรวจจบัวตัถุซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อโปรแกรมสามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ไดแ้ก่ สามารถดูวิดีโอผ่านจอมอนิเตอร์และสามารถบนัทึกวิดีโอจาก
กลอ้งวงจรปิดได ้สามารถเล่นวิดีโอหรือหยดุเล่นวิดีโอท่ีบนัทึกไวไ้ด ้
สามารถตรวจจบัหมวกกนัน็อคเม่ือมีการสวมหมวกกนัน็อคเขา้มาใน
บริเวณได้ และสามารถส่งการแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้
ผูใ้ช้งานได ้แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในบางเร่ือง เช่น สามารถตรวจจบัไดใ้น
ระยะท่ีกลอ้งมองเห็นชดัเจนเท่านั้นและประสิทธิภาพของกลอ้งท่ีใช้ก็
มีผลในการประมวลผลของโปรแกรมดว้ยเช่นกนั 
          เน่ืองจากโปรแกรมตรวจจบัหมวกกนัน็อคตอ้งการไฟลวิ์ดีโอท่ี
มีความละเอียดสูงเพ่ือใช้ในการทดสอบจึงจะได้ผลลัพธ์ท่ีมีความ
แม่นย  า ดังนั้ นในการทดสอบใช้งานในงานวิจยัน้ีทางผูพ้ฒันาได้
น าเอาวิดีโอมาท่ีมีผูส้วมใส่หมวกกนัน็อคมาทดสอบ โดยมีไฟลวิ์ดีโอ
ทั้งหมด 10 ไฟล์ ซ่ึงผลการทดสอบสามารถสรุปไดว้า่ตรวจจบัได ้39 
คร้ัง จากทั้งหมด 50 คร้ัง  คิดเป็น    78 %     แต่ในส่วนการท างานของ
ระบบยงัมีปัญหาท่ีทาง  

ผูพ้ฒันายงัไม่ไดแ้กไ้ข คือ เม่ือระบบตรวจพบหมวกกนัน็อคแล้วสั่ง
ให้ระบบแจ้งเ ตือนเสียงท างานจะท าให้ เค ร่ืองท างานได้ล่าช้า 
เน่ืองจากทรัพยากรท่ีใชใ้นการประมวลผลไม่เพียงพอ 
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บทคดัย่อ 
เคร่ืองมือปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนในชั้นเรียน (Off-Campus และ 

On-Campus) จดัท าข้ึนเพ่ือให้ผูส้อนมีตวัเลือกท่ีจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียน
จดจ่อกบับทเรียนมากยิ่งข้ึน ทั้งในรูปแบบของการเลือกตอบแบบหลาย
ตวัเลือก การเลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ และการเติมค าตอบลงในช่องว่าง 
เคร่ืองมือน้ีสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัระบบการจดัการการเรียนรู้ (LMS) มู
เดิล (Moodle) และสามารถรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วม ความคิดเห็นจาก
ชั้นเรียน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินบทเรียน สุดทา้ย ระบบน้ีอนุญาตให้
จดัเก็บลอ็กไฟลส์ าหรับการวิจยัในอนาคต 
ค าส าคญั: ระบบจดัการการเรียนรู้, มูเดิล, ระบบรับการตอบสนองจาก
นกัเรียน, คลิกเกอร์, โพลออนไลน์, เกมมิฟิเคชนั 
 

Abstract 
In-class (Off-campus / On-campus) student response tools are 

developed for instructors to have options to assist students to emphasis 
more on the lesson taught. There included are multiple choices, True and 
False, and Filling the blank. These tools can be added on to the lesson 
structure of Leaning Management System (LMS) Moodle. Within 
collected data from participants with comments from the class to analyze 
and evaluate the lesson that was given. Finally, this system allows log 
file to be stored for future research.  
Keywords:  LMS, Moodle, student response system, clicker, online poll, 
gamification 
 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบนัจ านวนนกัศึกษาเพ่ิมมากข้ึนแต่ละห้องเรียนมีท าให้

การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน-ผูส้อน และผูเ้รียน-ผูเ้รียนเป็นไปไดย้าก 
อีกทั้งส่งผลกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูเ้รียน การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
การจดัเก็บขอ้มูล ผูส้อนหลายคนจึงเลือกใช้เคร่ืองมือประเมินผลระหว่าง
เรียนท่ีเป็นแอปพลิเคชนับนเวบ็ส าหรับใช้กบัสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนระหว่าง

ผูเ้รียน-ผู ้สอน และผู ้เรียน-ผู ้เรียน ร่วมถึงกระตุ้นให้ผู ้เรียนจดจ่อกับ
บทเรียนและกิจกรรมในห้องเรียน ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ประเมินผลการเรียนก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ท า
ให้ผูส้อนสามารถวิเคราะห์การเขา้ร่วม ความเขา้ใจของผูเ้รียน เพ่ือน าไป
พฒันาการสอนอีกดว้ย 

อยา่งไรก็ตามระบบ LMS (Moodle, onlearn.it.kmitl.ac.th) ท่ีมี
ไม่สามารถช่วยกระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนเท่าท่ีควร ประกอบ
กบัความประสบการณ์ของผูใ้ช้ ท  าให้ผูใ้ช้บางส่วนไม่เขา้ใจการท างาน
ของระบบ ท าให้ผูใ้ชต้อ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือประเมินผลระหวา่งเรียนท่ีเป็น
แอปพลิเคชันบนเว็บส าหรับใช้กบัสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
แทน ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงด้วยเช่นกัน เน่ืองจาก
เคร่ืองมือเหล่าน้ีจ  ากัดรูปแบบการสร้างค าถามและส่ือ หรือจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมส าหรับบญัชีผูใ้ช้ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย หากตอ้งการเพ่ิมจ านวนเพ่ิม
เขา้ร่วม หรือรูปแบบการสร้างท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสีย
ก็เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวจึงมีแนวคิดในการพฒันาเคร่ืองมือ เพ่ือ
การถาม-ตอบ หรือมีปฏิสัมพนัธ์ กบัผูเ้รียนในชั้นเรียน (off-campus และ 
on-campus) ให้เข้ากับระบบ LMS (Moodle , onlearn.it.kmitl.ac.th) ได้ 
เป็นโอเพนซอร์ส (Open Source) เหมาะสมกบัผูเ้รียน-ผูส้อนมากข้ึน เพ่ิม
โอกาสในการเขา้ถึง กระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน ผูเ้รียนจ่อจอ
กบับทเรียน ผูส้อนดู   การเขา้ร่วม การตอบกลบัของผูเ้รียน และผูเ้รียน
สามารถดูรายละเอียดการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีผา่นมา 

 
2. งำนวจิยั ทฤษฎ ีและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
กลุ่มนักเรียนนกัศึกษาท่ีเป็นไปตามเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบนั 
ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิมไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร ซ่ึงนอกจากการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมแล้ว การรับรู้ถึง
คุณค่าของวิชาท่ีเรียน และความผกูพนัในการเรียน ก็เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ี
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ส่งผลต่อความคงทนในการเรียน และการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  

แนวคิดการน าเอาหลกัเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการจดั
การศึกษาเป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มนกัเรียน
นกัศึกษาในปัจจุบนั เพราะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุน้ความสนใจ พร้อมทั้ง
สร้างความผูกพนัในการเรียน จากผลส ารวจพบว่า ในช่วง 5-10 ปีท่ีผ่าน
มา การน าเอาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
และยงัพบวา่แนวคิดน้ีช่วยเสริมให้ส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้ [1] 

การน าเอาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้มีหลายหลายวิธี และจะ
แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม จากตวัอย่าง เบน ลีออง 
(Ben Leong) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ 
(National University of Singapore: NUS) ได้น าแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ตอ้งการสร้างความผกูพนัในการเรียนแก่ผูเ้รียน ซ่ึงอาจารยเ์บน ลีออง ได้
เลือกใช้เทคนิคการให้แตม้สะสมแก่ผูเ้ล่น กระดานแสดงอนัดบัผูน้  า การ
ปฏิบติัภารกิจต่างๆ และกิจกรรมท่ีตอ้งท างานร่วมกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ โดย
ผลจากการจดักิจกรรมเรียนรู้ดงักล่าว พบว่า ผูเ้รียนร้อยละ 76 มีความเห็น
ว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวมีประโยชน์ส าหรับตนในการเรียน 
ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั และ สร้างแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน 
[1] 

การน าเอาโปรแกรม Kahoot เขา้มาใช้ในการเรียน ส่งผลให้
ผูเ้รียนสนใจและจดจ่ออยู่กบับทเรียนมากข้ึน โดยจุดเด่นของโปรแกรม 
Kahoot ท่ีผู ้เ รียนส่วนใหญ่สนใจคือ ความสนุกสนานในการเ ล่น 
ตวัอยา่งเช่น การสร้างสรรคช่ื์อของผูเ้ล่นใหม่แทนการลงทะเบียนได ้การ
แข่นขนักนัในชั้นเรียนดว้ยการจดัล าดบัคะแนน หรือแมก้ระทัง่การตอบ
ค าถามแข่งกบัเวลาเพ่ือให้ไดค้ะแนนสูงสุด  และการจดัการของระบบท่ี
ไม่ยุง่ยาก [2] 

2.2 Learning Management System (LMS) 
ระบบจัดการการเ รียนรู้  (Learning Management System : 

LMS) คือระบบจดัการการเรียนรู้บนหน้าเวบ็ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต 
ท่ีให้บริการผูใ้ช้ 3 ประเภท ได้แก่ ผูส้อนหรือผูส้ร้างเน้ือหา ผูเ้รียน และ
ผูดู้แลระบบ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายหน่วยงาน ส าหรับ
สถานศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอน ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 

จากรูปแบบและการให้บริการของระบบ LMS เดิม ท่ีถูก
พฒันาดว้ย มูเดิล ไม่มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะเขา้มาช่วยสร้างแรงจูงใจ
หรือกระตุ้นให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในชั้ นเรียน (Engagement) เพราะมี
รูปแบบการแสดงผลและส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้งาน (User Interface) ท่ี
ไม่น่าสนใจส าหรับผูเ้รียน ขณะเดียวกนัด้านของผูส้อนท่ีไม่คุน้เคยกับ
ระบบท าให้ไม่สามารถใช้ระบบได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะไม่เข้าใจ

ขั้นตอนการท างานของระบบ ซ่ึงเกิดปัญหาเช่นเดียวกนักบักลุ่มผูเ้รียน 
โดยปลัก๊อินท่ีผูส้อนเลือกใชส้ าหรับการวดัการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน คือ 
H5P มีความสามารถในการรองรับการแสดงผลบนหน้าจอท่ีหลากหลาย 
(Responsive) สามารถเลือกสร้างรูปแบบเน้ือหาได้หลากหลาย แต่มี
ขั้นตอนและรายละเอียดท่ีมากเกินไปท าให้ผูใ้ช้ท่ีไม่มีประสบการณ์การ
ใชง้านเรียนรู้ไดย้าก [3] 

เน่ืองจากประสิทธิภาพของระบบเดิมท่ีไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูส้อน ท าให้ผูส้อนเลือกใช้เคร่ืองมืออ่ืนในการเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และจากรายงานวิจยัพบว่า การใช้เคร่ืองมือระหว่าง
เรียนช่วยเพ่ิมประสิทธิผล แรงจูงใจ ความสนุกสนานในการเรียนของ
ผูเ้รียน อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และช่วยให้ผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนมากข้ึนอีกด้วย ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีท าให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมในการเขา้ถึงการศึกษา จากค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนตามความ
ตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงทุกระบบการท างานของเคร่ืองมือ [4] 

2.3 เคร่ืองมือทีผู้่สอนนิยมใช้ในปัจจุบัน 
2.3.1 คาฮูต (Kahoot) 

คาฮูต คือ เคร่ืองมือสร้างเกมตอบค าถามออนไลน์ ให้บริการ
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบน้ีสามารถสร้างค าถามแบบหลายตวัเลือก 
(Multiple Choice) จริงหรือเท็จ (True or False) และสไลด์น าเสนอ จ ากดั
ผูเ้ขา้ร่วมต่อเกม หากตอ้งการสร้างค าถามหรือส่ือรูปแบบอ่ืน เพ่ิมจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โดยความสามารถ (Features) จะเพ่ิมข้ึน
ค่าใช้จ่ายตามท่ีเพ่ิมข้ึน มีตวัเลือกการสร้างเกม 3 รูปแบบหลกั คือ Test 
knowledge, Collect Opinions, Present info ช่วยให้ผูส้อนหรือผูส้ร้างเกม
สามารถสร้าง ท าซ ้ า และแกไ้ขแบบทดสอบไดร้วดเร็ว อปัโหลดรูปภาพ
และวิดีโอจากยทููป (Youtube) เพ่ือประกอบค าถามได้ สามารถสร้างเก็บ
ไวห้รือสร้างเพ่ือใช้ทนัที ช่วยกระตุ้นผูเ้รียนมีส่วนร่วมกับชั้นเรียนทั้ง
แบบออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยความสามารถในการก าหนดเวลา
ส าหรับการตอบค าถามในแต่ละขอ้ จอแสดงผลของผูส้อนจะปรากฎผล
การตอบของผูเ้รียนในขอ้นั้นๆทนัทีวา่ แต่ละตวัเลือกมีจ านวนผูเ้รียนตอบ
เท่าใด ช่วยให้ผูส้อนสามารถวิเคราะห์ความเขา้ใจของผูเ้รียน และอธิบาย
ไดท้นัที  
2.3.2 ควิซซิซ (Quizizz) 

ควิซซิซ เคร่ืองมือสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ผูเ้รียนทราบผล
การสอบทนัที และผูส้อนได้รับรายงานผลการสอบและบนัทึกผลการ
ทดสอบไดใ้นรูปแบบไฟล ์Excel [5] 

ความแตกต่างระหว่างคาฮูตกับควิซซิซคือ คาฮูตจะท าให้
ผูเ้รียนสนุกมากกว่าเพราะให้ความรู้สึกเหมือนก าลงัเล่นเกมมากกว่าท า
แบบทดสอบ ส่วนควิซซิซจะให้ความรู้สึกจริงจงัคล้ายการสอบวดัผล
เพราะระบบจะสุ่มการเรียงล าดบัค  าถามของแต่ละผูเ้รียน และเม่ือตอบ
แล้วจะแสดงผลคะแนนแล้วก็จะแสดงค าถามขอ้ต่อไปทนัที ไม่ตอ้งรอ
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ผูเ้รียนอ่ืนตอบหรือรอผูส้อนกดแสดงค าถามขอ้ถดัไปเหมือนคาฮูต แต่ไม่
สามารถอธิบายระหว่างขอ้ได ้เพราะผูเ้รียนตอบค าถามไม่พร้อมกนั และ
ตอ้งตอบค าถามรวดเดียว 

2.4 เกมมฟิิเคชัน (Gamification) 
เกมมิฟิเคชนั (Gamification) เป็นการน าเอากลไกของเกมมา

ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยน าเอากลไกต่างๆ มาเป็นขอ้ก าหนด
ในการออกแบบกิจกรรม อย่างเช่นการเรียนในห้องเรียน กลไกของเกม
ถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนและเพ่ือเป็นการ
กระตุน้ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนหรือแมก้ระทัง่ระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนเอง เรียกไดว้่าเป็นการจ าลองการเรียนให้เหมือนเกมท า
ให้การเรียนสนุกสนานและสามารถเขา้ถึงคนทุกประเภทไดง่้ายข้ึน  หรือ
อาจเป็นการผสมผสานเกมเขา้กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั เป็น
การจ าลองสถานการณ์ให้ผูเ้รียนรู้ได้ลองท าจริง [1] ซ่ึงการน าเกมมิฟิเค
ชนัมาใช้ในรูปแบบน้ีจะท าให้ผูเ้รียนสามารถซึมซบัทกัษะความรู้นั้นเขา้
ไปได้โดยไม่รู้ตวัผ่านความสนุกสนาน จากตวัอย่าง การพฒันาระบบ
เพลยม์ูล่า (Play Moolah) ข้ึนมาเพ่ือเป็นฝึกทกัษะเร่ืองการเงิน ส าหรับเด็ก
อายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป เพลยม์ูล่าเป็นโปรแกรมออนไลน์ท่ีให้ผูเ้ล่นเขา้ไป
เล่นในโลกเสมือนจริงจ าลองการใชเ้งิน การลงทุนต่างๆในชีวิตประจ าวนั 
ซ่ึงจากการส ารวจพบว่าเพลยม์ูล่าเป็นตวัช่วยท่ีดีต่อผูเ้ล่นอยา่งมากในการ
พฒันาทกัษะความรู้เร่ืองการเงิน [6] 

การน าเกมมิฟิเคชันมาใช้ในชั้นเรียนสามารถท าได้อย่างง่าย
ดว้ยการให้ผูเ้รียนสะสมแตม้จากการให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม 
จดัการแข่งขนัในคาบเรียน การจดัระดบัขั้น การให้รางวลักบัผูท่ี้สะสม
คะแนนได้มากท่ีสุด โดยการน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จะต้องค านึงถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของกิจกรรม 
โครงสร้างของเน้ือหาท่ีใช้สอนกบัองคป์ระกอบของเกมมิฟิเคชันควบคู่
กนัไป และมีการกระตุน้อารมณ์เป็นหวัใจส าคญั [7] 

2.5 ระบบรับกำรตอบสนองจำกนักเรียน  
ระบบรับการตอบสนองจากนักเ รียน (Student Response 

System หรือ Audience Response System) คือ ระบบท่ีผู ้สอนสามารถ
น าไปใช้ประกอบการสอน ประเมินการเรียนรู้ สร้างกิจกรรมในชั้นเรียน 
เพ่ือรับการตอบสนองของผูเ้รียนได้ทนัที  อีกทั้งการประเมินผลผูเ้รียน
ระหว่างเรียน (Formative Assessment) ช่วยให้ผูส้อนประเมินความเขา้ใจ
ของผู ้เรียน เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน และมีช่วยให้ผู ้เรียนน าผลการ
ประเมินมาพฒันา เพื่อให้มีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  

2.6 ระบบเรียลไทม์  (Real-Time System) 
ระบบเรียลไทม์  (Real-Time System) คือ ระบบตอบสนอง

แบบทนัทีทนัใด หรือระบบท่ีสามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาท่ี
นอ้ยมาก ระบบเรียลไทม ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ Hard Real-Time 
System ระบบท่ีถูกรับรองว่าจะได้รับการตอบสนองท่ีตรงเวลาไม่

สามารถหยดุรอได ้และ Soft Real-Time System ระบบท่ีสามารถหยดุรอ
ให้งานอ่ืนเสร็จส้ินก่อนไดเ้พ่ือเป็นการป้องกนัการผิดพลาด [8] 

2.7 เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
2.7.1 มูเดิล (Moodle) 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส (Open-Source Software) และ
ซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบการเ รียนรู้  (Learning Management 
System) พฒันาดว้ย PHP [1] ท าให้ประมวลผลในฝ่ังบริการ (Server-Side 
Script) และ MySQL ให้บริการ 2 ระบบ คือ ระบบ CMS ส าหรับจดัการ
เน้ือหา สร้างหมวดวิชา และ ระบบ LMS แบ่งผูใ้ชใ้นระบบเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ผูดู้แลระบบ (Admin) ผูส้อน (Teacher) ผูเ้รียน (Student) ผูเ้ยี่ยมชม 
(Guest) [9] 
2.7.2 เรียลไทม ์ควิซ (Realtime Quiz) 

เรียลไทม ์ควิซ (Realtime Quiz) คือ ส่วนเสริม (Plugin) บนมู
เดิล ประเภทกิจกรรม ส าหรับสร้างกิจกรรม แบบทดสอบ (Quiz) แบบ
เลือกตอบ (Multiple choice) ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในบทเรียนแบบตวัต่อ
ตวั (face-to-face lesson) ผูเ้รียนแต่ละคนจะได้รับค าถามแต่ละขอ้พร้อม
กนั โดยมีเวลาจ ากดัในการตอบค าถาม (ค่าเร่ิมตน้คือขอ้ละ 30 วินาที) เม่ือ
หมดเวลาของแต่ละข้อค  าตอบท่ีถูกตอ้งจะแสดงข้ึน พร้อมด้วยจ านวน
นกัเรียนท่ีตอบแต่ละค าตอบ (และสถิติบางส่วนเก่ียวกบัเปอร์เซ็นต์ของ
ชั้ นเรียน หรือ ค  าตอบท่ีถูกต้องของแต่ละคน) วิธีน้ีช่วยให้สามารถ
อภิปรายค าถามแต่ละขอ้ก่อนจะเขา้สู่ขอ้ต่อไปได ้  
2.7.3 พีเอชพี (PHP) 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาประเภทภาษา
สคริปต ์(Script Language) และอยูใ่นประเภทการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 
(Web-based Programming) ท างานบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ คือ เก็บสคริปต์
ทั้ งหมดและประมวลผลในฝ่ังท่ีให้บริการ (Server-Side Script) และ
ท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง (Interpreter) คือแปลภาษาทุกคร้ังเม่ือ
ผูใ้ช้เรียกใช้งานสคริปตผ์่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web browser) เพ่ือแสดงผล
บนฝ่ังผูใ้ช ้[10] 
2.7.4 ไฟร์เบส (Firebase) 

ไฟร์เบสเป็นแพลตฟอร์มท่ีรวบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ ส าหรับ
การจัดการในส่วนของ Server side ซ่ึงท าให้สามารถลดระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย และยงัท าให้สามารถสร้างโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Firebase เปิดให้บริการ Cloud Firestore ท่ีท  าหนา้ท่ีในการจดัเก็บและซิงค์
ขอ้มูลระหวา่งผูใ้ช้และอุปกรณ์ในระดบัโลกโดยใช้ฐานขอ้มูล NoSQL ท่ี
โฮสต์บนคลาวด์ Cloud Firestore ให้การซิงโครไนซ์แบบสดและการ
สนบัสนุนออฟไลน์พร้อมกบัการสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3. กำรพฒันำและกำรออกแบบระบบ 

3.1 กำรวเิครำะห์ระบบเดมิและระบบทีม่ใีนปัจจุบัน 
ระบบเดิม มีรูปแบบการแสดงผลไม่น่าสนใจ ท าให้ไม่

สามารถกระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนได ้รวมถึงท าความเขา้ใจ
การท างานของระบบได้ยาก และจากประสิทธิภาพของระบบเดิมท าให้
จ  าเป็นต้องเลือกใช้ระบบอ่ืนในการกระตุ้นการเรียนการสอน ซ่ึง
จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ทุกระบบการท างาน 
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเขา้ถึงการศึกษา  

Kahoot มีจุดเด่นคือ รูปแบบของตวัเลือกเป็นสีและสัญลกัษณ์ 
มีการจัดอันดับผู ้เ ล่นตามคะแนน ช่วยกระตุ้นให้ผู ้เข้าร่วมต่ืนตัว
ตลอดเวลา ฝึกทกัษะการจดจ า และการเช่ือมโยงความรู้กบัสญัลกัษณ์ ช่วย
ให้จดจ าไดง่้ายข้ึน User interface ถูกออกแบบมาให้สามารถเขา้ใจไดด้ว้ย
ความรวดเร็ว และมีระบบจบัเวลา และแสดงสถิติเม่ือผูเ้ล่นตอบถูกติดกนั
หลายขอ้ ท่ีช่วยท าให้ผูเ้ล่นเวลาความมุ่งมัน่ในการตอบค าถามมากข้ึน 

Quizizz มีจุดเด่นคือ มีการจดัหมวดหมู่ค  าถามท่ีถูกสร้าง ท า
ให้เกิดการแลกเปล่ียน สะดวก รวดเร็วในการสร้างรองรับการใช้งานผา่น
แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ ทั้ ง Zoom, Google Meet, Microsoft 
Teams, Cisco Webex สามารถใช้งานผา่นอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
การตอบกลบัจะแสดงผลแบบเรียลไทม ์พร้อมวิเคราะห์ผลเป็นสถิติ แชร์
แบบทดสอบผา่น Google classroom ได ้ 

 

3.2 วเิครำะห์ และออกแบบระบบใหม่ 
3.2.1  แนวคิดการออกแบบและความต้องการ 
 การศึกษามีความส าคญัเป็นอย่างมากในการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ดงันั้น การจดัการรูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถเขา้ถึงได้
ง่าย และสามารถเขา้ถึงบุคคลทุกรูปแบบไดจึ้งเป็นส่ิงจ าเป็น 

การเรียนมีหลากหลายรูปแบบ และการน าเอาเกมมิฟิเคชนัเขา้
มาใชก้บัการเรียนเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั การเรียนรู้ควบคู่
ไปกบัการเล่นจะช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถซึมซบัความรู้ไปได้โดยท่ีไม่
รู้ตวั ซ่ึงการน าเอาหลกัการของเกมมาใช้จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความ
สนใจในคลาสเรียนมากยิง่ข้ึน จากแนวคิดขา้งตน้ท าให้สามารถออกแบบ
ระบบใหม่ไดโ้ดยออกแบบให้มีการจบัเวลาในการตอบค าถามและมีการ
จดัล าดบัคะแนน เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัและความต่ืนเตน้
ในการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์และส ารวจ คณะผู้จ ัดท าจึงมี
แนวคิดพฒันาเคร่ืองมือปฏิสมัพนัธ์ในห้องเรียนในรูปแบบของปลัก๊อินท่ี
ใชร่้วมกบัมูเดิล 
3.2.2 แผนภาพยสูเคส (Use-Case Diagram) 
 ผูใ้ชร้ะบบประกอบดว้ยผูส้อน และผูเ้รียน มีการท างาน (Use-
Case) ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 1 Use-Case Diagram เคร่ืองมือปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนในชั้นเรียน 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
ส่วนต่อประสานงานกบัผูใ้ช้งาน (User Interface) หน้าท่ีการ

ท างานของแต่ละส่วน ซ่ึงทางผูจ้ดัท  าไดท้  าการพฒันาส่วนต่อประสานกบั
ผู ้ใช้งานของระบบต้นแบบ และเ ม่ือเปรียบเทียบกับระบบเดิม มี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ระบบต้นแบบของผู้สอน 

 
รูปท่ี 2 หนา้เพ่ิม แกไ้ข และลบค าถาม 

 

4.2 ระบบต้นแบบของผู้เรียน 

 
รูปท่ี 3 จอแสดงค าถาม-ตอบของผูเ้รียน 
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4.3 เปรียบเทยีบขั้นตอนกำรใช้งำนระบบต้นแบบกบัระบบเดมิ 
ผลการท างานพบว่าขั้นตอนการใช้งานของปลัก๊อินอินคลาส  

ควิซ มีขั้นตอนการสร้างค าถามท่ีน้อยกว่า ท  าให้ผูส้อนสามารถสร้าง
ค าถามไดส้ะดวกและรวดเร็ว เม่ือเปรียบเทียบกบัปลัก๊อินเฮชไฟฟ์พีและ
ปลั๊กอินเรียลไทม์ควิซ เน่ืองจากผูจ้ ัดท าได้น าส่วนท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูส้อนท่ีตอ้งการให้สามารถสร้างค าถามไดร้วดเร็ว คือ ส่วน
การพิมพค์  าถามและตวัเลือกตามรูปแบบท่ีก าหนด เพ่ือให้ลดจ านวนการ
กดปุ่ มท่ีซ ้ าซ้อน ขั้นตอนการตอบค าถามออกแบบให้ผูส้อน-ผูเ้รียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัมากข้ึน ดว้ยการให้ผูส้อนกดปุ่ มเร่ิมและปุ่ มถดัไปเพ่ือเขา้สู่
ค  าถามแต่ละขอ้ ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าไดท้  าไปพร้อมกนั ทั้งน้ีผูจ้ดัท  ายงัได้
เลือกน าแนวคิดเกมมิฟิเคชนัมาใช้ในการออกแบบให้หน้าจอแสดงเวลา
นับถ้อยหลัง จ  านวนผูต้อบ (รูปท่ี 3) และแสดงผลการตอบ กระดาน
คะแนน ให้ทั้งผูส้อน-ผูเ้รียน ดา้นผูเ้รียนจะรู้สึกคลา้ยการแข่งขนัมากกว่า
ก าลงัท าแบบทดสอบ ดา้นผูส้อนจะไดรั้บผลการตอบและสามารถอธิบาย
หรือถาม-ตอบขอ้สงสัยให้ผูเ้รียนได้ทนัที ต่างจากปลัก๊อินเฮชไฟฟ์พีท่ี
ผูส้อนจะสร้างค าถามไวแ้ละให้ผูส้อนเขา้ไปตอบถามเองคนเดียว และ
การออกแบบส่วนประสานผูใ้ช้ ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและไม่ให้
ยากจนเกินไปต่อการเรียนรู้ของผู ้ใช้ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การใช้
เวบ็ไซตม์าก่อนโดยการน าสี สญัลกัษณ์และรูปแบบการจดัวางท่ีผูใ้ชส่้วน
ใหญ่เคยพบเห็นมาก่อนแลว้มาใช้ ส่วนของช่องกรอกขอ้ความและปุ่ มถูก
ออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับผูใ้ช้งานทุกวยั ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 
4 แสดงการเปรียบเทียบส่วนประสานผูใ้ช้หนา้ตอบค าถามของผูเ้รียนจาก
ปลัก๊อินเฮชไฟฟ์พี เรียลไทมค์วิซ และอินคลาสควิซ ตามล าดบั 

 

 
รูปท่ี 4 เปรียบเทียบส่วนประสานผูใ้ชห้นา้ตอบค าถามของผูเ้รียน 

 
 

5. บทสรุป  
เคร่ืองมือปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน ส าหรับผูส้อนและผูเ้รียน

พฒันาข้ึนในรูปแบบปลั๊กอิน เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบเดิม 
(Moodle, onlearn.it.kmitl.ac.th) ได้ โดยใช้ทฤษฎีเกมมิฟิเคชัน เพ่ือช่วย
เพ่ิมการปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน ภายใตข้อ้จ  ากดัท่ีจะตอ้งจดัท าเคร่ืองมือ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนในชั้นเรียนให้สามารถเช่ือมโยงกบัมูเดิลในรูปแบบ
ของปลัก๊อินประเภทแอคทิวิต้ีได ้ซ่ึงในระบบตน้แบบท่ีจดัท าข้ึนไดจ้ดัท า
ปลัก๊อิน 2 ปลัก๊อิน คือ ปลัก๊อินอินคลาสควิซ เป็นปลัก๊อินส าหรับสร้าง
ค าถามในรูปแบบค าถามหลายตวัเลือกและค าถามแบบถูกหรือผิด และ
ปลัก๊อินอินคลาสโอพิเนียน ส าหรับสร้างค าถามแบบเปิดรับความเห็น 
หลงัจากพฒันาโปรแกรมตามท่ีได้ออกแบบไวพ้บว่าโปรแกรมสามารถ
ใชไ้ดจ้ริง และมีรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกบัระบบของคาฮูตท่ีมีในปัจจุบนั และ
เม่ือเปรียบเทียบกบัปลัก๊อินท่ีมีในมูเดิลพบว่าปลัก๊อินท่ีจดัท าข้ึนมีความ
น่าสนใจมากกว่า  ในด้านของการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ เ กิด
ปฏิสมัพนัธ์ในห้องเรียน 
 

 
รูปท่ี 5 ขั้นตอนการใชง้านของปลัก๊อินอินคลาสควิซ 
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รูปท่ี 6 ขั้นตอนการใชง้านของปลัก๊อินเอชไฟฟ์พี 

 

 
รูปท่ี 7 ขั้นตอนการใชง้านของปลัก๊อินเรียลไทมค์วิซ 
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บทคดัย่อ 
ระบบควบคุมและจดัการสอบออนไลน์ มีจุดประสงคใ์นการ

จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นระบบท่ีช่วยในการจดัการและควบคุมการสอบแบบ
ออนไลน์ส าหรับผูส้อน ด้วยระบบท่ีจดัท าข้ึนมานั้นสามารถช่วยจดัการ
เก่ียวกบัสร้างระบบห้องสอบออนไลน์ ช่วยจดัการเพ่ิมรายช่ือผูเ้ขา้สอบท่ี
ผา่นการตรวจสอบและยนืยนัตวัตนแลว้ให้สามารถเขา้ท าขอ้สอบได ้ผูคุ้ม
สอบสามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์รูปภาพเพ่ือให้ผู ้สอนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของผูเ้ข้าสอบภายหลังได้ นอกจากน้ีระบบยงั
สามารถแสดงวิดีโอสตรีมม่ิงหน้าจอของผู ้เข้าสอบเพ่ือให้ผู ้สอน/ผู ้
ควบคุมการสอบสามารถตรวจสอบขณะท าการสอบได ้

ค าส าคัญ : คุมสอบออนไลน์ , ระบบการจัดการ , WebRTC, การ
ติดต่อส่ือสารขอ้มูลโดยตรง 

 

Abstract 
Online Exam Proctoring and Management System is 

developed to assist instructors to manage and control online exams. The 
system can create an exam online. This management system identifies 
attendance for the proctor. If the student is absent or their camera is not 
responding, the system will not allocate their exam.  Thus, proctor can 
send personal message to individual student to guide the student through 
the online procedures. The students can use their mobile device to 
broadcast of themselves live. The live broadcast can be recorded parts of 
the student’s work. 
Keywords: online proctoring, management system, WebRTC, peer-to-

peer communications 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ท าให้สถาบนัการศึกษาต่างๆจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนระบบ
การเรียนและการสอบเป็นแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกนัฯ [1]  แต่

ในการสอบออนไลน์โดยท่ีผูส้อบตอ้งท าการสอบขณะท่ีอยู่ท่ีพกัอาศยั
ของตนนั้นยงัมีข้อจ ากัดอยู่หลายๆอย่าง จึงต้องหาวิธีให้การสอบนั้ น
สัมฤทธ์ิผลตามจริง ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้นักพฒันาได้สร้างระบบการสอบ
ออนไลน์ท่ีจะตอบสนองต่อรูปแบบการใช้งานของอาจารย ์ครอบคลุม
ตั้งแต่การตรวจสอบและยนืยนัตวัตนผูเ้ขา้สอบโดยวิธีการวิดีโอไลฟ์สตีม
ม่ิง การบนัทึกหลกัฐานระหวา่งการสอบ และการบนัทึกผลการสอบท่ีจะ
ส่งรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการสอบทั้งหมดแก่อาจารยห์รือผูคุ้ม
สอบ สามารถตรวจสอบภายหลงัได ้แต่การใช้งานจ าเป็นจะตอ้งใช้ระบบ
การสอนออนไลน์น้ีบนแพลตฟอร์มของเจา้ของนกัพฒันาเองเท่านั้น และ
จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายราคาสูงในการด าเนินการจดัสอบแต่ละคร้ังอีกด้วย 
โดยค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังจะข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัท่ีจะตอ้งการจะเปิดใช้และ
ระยะเวลาในการสอบแต่ละคร้ัง ดงันั้นทางผูจ้ดัท  าจึงมีความสนใจท่ีจะ
พฒันาระบบสอบออนไลน์ มีจุดประสงคใ์นการพฒันาเพ่ือให้เป็นระบบ
การสอบออนไลน์ท่ีสามารถใชไ้ดบ้นแพลตฟอร์ม E-learning ซ่ึงเป็นของ
คณะฯ เอง โดยจะมีคุณสมบติัการท างานท่ีตอบสนองต่อการใช้งาน ช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งานท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนให้มากยิ่งข้ึน โดยจะ
ช่วยลดระยะเวลาในการจดัการรายช่ือผูเ้ขา้สอบและการอนุมติัผูเ้ขา้สอบ
หลงัจากการตรวจสอบยนืยนัตวัตน ให้สามารถเขา้ท าการสอบได ้

1.1 วตัถุประสงค์ 
สร้างระบบควบคุมและจดัการการสอบออนไลน์จากท่ีพกั

อาศยัของผูเ้รียน มีรูปลกัษณ์และรูปแบบท่ีดูใชง้านไดง่้าย เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการควบคุมการจดัสอบสอบได้ผลสัมฤทธ์ิตามจริงแบบเดียวกบั
การจดัการสอบท่ีสถานศึกษา 

 
2. ระบบในปัจจุบัน และ เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ระบบในปัจจุบัน 
2.1.1 แนวทางและเคร่ืองมือตรวจตราการจดัสอบในทีพ่กัอาศัย 
ในสถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด COVID-19 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา (COVID-19) ท าให้สถาบันการศึกษาทั้ งหมดต้องปรับเปล่ียน
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วิ ธีการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้ งหมดโดยการจัดสอบจะต้อง
ด าเนินการจดัสอบท่ีบ้านหรือท่ีพกัของนักเรียนหรือผูเ้ข้าสอบ จึงเกิด
ปัญหาตามมาว่าจะด าเนินการจดัสอบอย่างไรให้ได้ผลสมฤทธ์ิตามจริง
เหมือนการสอบแบบปกติ ท าให้อาจารย์จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระเบียบและแนวทางขอ้ปฏิบติัในการสอบออนไลน์ให้ผูเ้ขา้สอบปฏิบติั
ไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือความถูกตอ้งสมบูรณ์ ป้องกนัการเกิดเหตุการณ์
การทุจริตในการสอบ โดยการจดัสอบท่ีตอ้งการผลสัมฤทธ์ิ จ  าเป็นตอ้ง
ทราบว่า ผูท้  าข้อสอบเป็นผูเ้ดียวกบัท่ีได้ระบุตวัตนไวจ้ริงหรือไม่ ตอ้ง
ทราบผูท้  าขอ้สอบได้กระท าอะไรไปบา้ง เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
หรือไม่ ตอ้งทราบช่วงเวลาขณะท่ีก าลงัได้ท  าขอ้สอบอยู ่และตอ้งทราบ
ต าแหน่งสถานท่ีท่ีผูส้อบท าการสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
และเป็นธรรมกบัผูเ้ขา้สอบคนอ่ืนๆอีกดว้ย ท าให้สามารถช่วยป้องกนัการ
เกิดเหตุการณ์ทุจริตข้ึนได ้[2] 

2.1.2 การสอบออนไลน์ 
ในปัจจุบนัการสอบออนไลน์นั้นโดยส่วนใหญ่มกันิยมใชแ้อป

พลิเคชันท่ีใช้ส าหรับการประชุมแบบมีภาพ เสียงและวิดีโอของผู ้ใช้ 
ยกตวัอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นยอดนิยมส าหรับการประชุมอย่าง Zoom, 
Microsoft Teams หรือ Google Meet เป็นต้น โดยทุกแอพพลิเคชั่นล้วน
เป็นแอพพลิเคชั่นท่ีรองรับส าหรับการประชุม การเรียนหรือการใช้งาน
ทัว่ไป แต่ทุกแอพพลิเคชัน่ท่ีกล่าวมาไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือให้รองรับ
กบัการสอบเท่าไหร่นัก ท าให้เม่ือมีการใช้จริงแล้วยงัไม่สามารถตอบ
โจทยก์บัผูส้อนอยา่งเต็มท่ี ปัญหาท่ีพบ ไดแ้ก่ เสียงแทรกระหว่างการท า
ขอ้สอบ เน่ืองจากทุกคนตอ้งอยู่ในห้องเดียวกนั การแชทสอบของผูเ้ขา้
สอบกบั ผูคุ้มสอบจ าเป็นตอ้งเขียนลงในห้องแชทรวมเพราะไม่สามารถ
คุยกบัผูเ้ขา้สอบไดโ้ดยตรง ผูเ้ขา้สอบอาจมีปัญหาในการเปิดกลอ้งวิดีโอท่ี
ส่งภาพในห้องสอบรวมแต่แอปพลิเคชนัในปัจจุบนัไม่สามารถสร้างห้อง
เปิดกล้องวิดีโอส่วนตวักบัผูคุ้มได ้และ ผูเ้ขา้สอบอาจมีการตุกติกหรือ
ปัญหาเร่ืองการส่งภาพวิดีโอ แต่ผูคุ้มสอบไม่สามารถหยุดการสอบของ
บุคคลนั้นได ้

2.2 เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
2.2.1ไLearning Management System (LMS) 

ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกให้แก่ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน 
โดยท่ีผูส้อนน าเน้ือหาและส่ือการสอนเขา้สู่ระบบของรายวิชานั้นๆตามท่ี
ได้ร้องขอให้ระบบจดัไวใ้ห้ส าหรับผูเ้รียนไดโ้ดยสะดวก และผูเ้รียนจะ
เข้าถึงเน้ือหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านระบบ นอกจากน้ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนจะสามารถติดต่อ ส่ือสารได้ผ่านทางเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีระบบ
จดัไวใ้ห้ โดยระบบจะมีผูดู้แลระบบท่ีสามารถก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงของ
ผูใ้ชแ้ละสามารถจดัการฐานขอ้มูลได ้[3] 

 

2.2.2ไMoodle 
Server-Side Script ท่ี ให้บริการระบบการ เ รียนรู้ผ่ าน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมจดัการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ประเภท Open Source ท่ีมีทั้ งระบบ Course Management 
System และ Learning Management System ช่วยจัดการเ ก่ียวกับการ
บนัทึกขอ้มูลในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและช่วยจดัการเก่ียวกบัการเผยแพร่
องคค์วามรู้ของผูส้อน [4] 

2.2.3ไWebRTC 
เฟรมเวิร์กท่ีมีการพฒันาและแจกจ่ายให้บุคคลทัว่ไปสามารถ

ใช้งานได้โดยท่ีไม่จ  าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นเฟรมเวิร์กท่ีท าให้เว็บ
บราวเซอร์และแอปพลิเคชนัสามารถเช่ือมต่อและส่ือสารดว้ยวิดีโอและ
เสียงระหว่างกนัไดแ้บบเรียลไทมโ์ดยการท าให้ฝ่ัง client ติดต่อส่ือสารถึง
กนัโดยตรงแบบ peer-to-peer โดยท่ีไม่ตอ้งติดตั้งปลัก๊อินหรือโปรแกรม
เสริมอ่ืนๆ [5][6] 

2.2.4ไSocket.io 
ไลบรารีจาวาสคริปตต์วัหน่ึงช่วยในการพฒันาเวบ็ไซต ์ท่ีท  า

ให้ฝ่ังไคลเอ็นทบ์ราวเซอร์และฝ่ังเซิร์ฟเวอร์นั้นสามารถติดต่อส่ือสารกนั
ไดแ้บบเรียลไทม ์โดยไลบรารีน้ีจะท าการเรียกใช้งาน Websocket เพื่อใช้
ในการติดต่อส่ือสารในระดบัโปรโตคอลและรับส่งขอ้มูลระหว่างสองฝ่ัง 
Websocket จะท างานในลักษณะแบบ event-based communication คือ
สามารถติดต่อส่ือสารได้ทั้งสองทิศทางและตามเหตุการณ์ระหว่างเว็บ
ไคลเอ็นท์กบัเซิร์ฟเวอร์ โดยเราจะสามารถก าหนดการรับ-ส่งขอ้มูลได้
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน [7][8] 

2.2.5ไNode.Js  
Cross Platform Runtime Environment ท่ี ถูกพัฒนามาจาก 

JavaScript เป็นการเขียนให้ JavaScript สามารถท างานจากการท าบนฝ่ัง
เซิร์ฟเวอร์ ลดการท างานบนฝ่ังไคลแอนท์ ถูกพฒันาและท างานด้วยใช้ 
Chrome V8 engine ส าหรับคอมไพล์ภาษา JavaScript ให้เป็นภาษาเคร่ือง
ด้วยการคอมไพล์แบบ Just-in-time (JIT) เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของ JavaScript [9] 

2.2.6ไPHP Hypertext Preprocessor 
 ภาษาทางโปรแกรมม่ิงประเภทภาษาสคริปต์ ท่ีท  างานแบบ
Server Side Script โดยมีการเก็บและประมวลผลบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ PHP 
จึงจดัเป็นการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ ซ่ึงการท างานของ PHP นั้นจะเป็น
แบบการแปลค าสั่ง Interpreter โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง complier ใหม่ทุกคร้ัง
ท่ีเรียกใชง้าน สามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั เป็นท่ี
นิยมใชใ้นการเขียน HTML เพื่อจดัท าและพฒันาเวบ็ไซต ์[10] 
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2.2.7 JavaScript  
ภาษาทางโปรแกรมม่ิงประเภทภาษาสคริปต์ ท่ีท  างานบนฝ่ัง

ไคลแอนท์ ซ่ึงการท างานของ JavaScript จะเป็นการแปลค าสั่งแล้ว
ประมวลผลไปตามค าสั่ง ตามหลักของ Object Oriented Programming 
นิยมใช้ในการจดัท าและพฒันาเว็บไซต์ HTML เพ่ือให้เว็บไซต์ดูมีการ
เคล่ือนไหว ใช้จดัการในเร่ืองของเน้ือหาและ CSS ต่างๆ ท าให้สามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน [11] 

 

3.วเิคราะห์ระบบเดมิและออกแบบระบบใหม่ 
3.1 การสอบบนระบบออนไลน์เดมิ 
 ระบบท่ีใช้ในปัจจุบัน บนระบบ e-learning ของคณะถูก
พฒันาข้ึนมาดว้ยระบบ LMS ของ Moodle โดยในการจดัสอบอาจารยแ์ต่
ละวิชา (Course) จะสามารถเข้ามาสร้างบทเรียนของตวัเอง สามารถ
จดัการเพ่ิม Activity ได้หลายแบบตามความต้องการของอาจารย ์โดย
ระบบ  e-learning น้ีจะถูกใช้ทั้ งในการเรียนออนไลน์และการสอบ
ออนไลน์ 

 
รูปท่ี 1 หนา้หลกัของแต่ละวิชา (Course) บนระบบ e-learning                   

ภายในคณะฯ 
 

ซ่ึงในการจดัสอบออนไลน์ อาจารยเ์จ้าของวิชาต้องเข้าไป
สร้าง Activity ท่ีเป็น RTCProctor เป็นการสร้างห้องสอบออนไลน์ข้ึนมา 
เพ่ือเตรียมให้ผูเ้ข้าสอบได้เข้าสอบตามก าหนด มีช่ือว่า WebRTC ถูก
พฒันาโดยอาจารยภ์ายในคณะฯ 

 
รูปท่ี 2 หนา้รวมห้องสอบส่วนตวั WebRTC แบบเดิม 

 
 โดย WebRTC ท่ีถูกพฒันาโดยอาจารยภ์ายในคณะ เดิมจะมี
เคร่ืองมือและระบบการท างานดงัน้ี 
 1. ระบบเขา้ห้องสอบแบบส่วนตวั 

 2. ระบบแชทกบัผูคุ้มสอบ 
 3. ระบบการดูรายช่ือผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้สอบ 

ส่วนผูเ้ขา้สอบจะต้องปฏิบติัตามกฎการสอบออนไลน์อย่าง
เคร่งครัด โดยจะมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  เข้าสู่  RTCProctor ด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านบนระบบ           
e-learning ของคณะฯโดยการกรอกรหสัตามท่ีอาจารยก์  าหนด 

2. จะตอ้งจดัวางมุมกล้องท่ีให้เห็นบริเวณด้านขา้งของผูเ้ข้า
สอบและวางให้มุมกลอ้งเห็นหนา้จอและคียบ์อร์ดชดัเจน 

3. รออาจารย/์ผู ้คุมสอบ เรียกช่ือเพ่ือตรวจสอบและยืนยนั
ตวัตนผูเ้ขา้สอบ โดยการแสดงบตัรนกัศึกษาและหนัหนา้มาทางกลอ้ง 

4. อาจารย/์ผูคุ้มสอบจะท าการอนุมติัรายช่ือผูเ้ขา้สอบท่ียืนยนั
ตวัแลว้ให้สามารถเขา้ท าขอ้สอบได ้

5.ผูเ้ข้าสอบจะคลิกอนุญาตให้ระบบเช่ือมต่อกับกล้องและ
กลอ้งจะตอ้งเปิดให้ถ่ายทอดสดอยูต่ลอดจนกวา่จะหมดเวลาสอบ 

 
รูปท่ี 3 ตวัอยา่งการวางมุมกลอ้งตามแนวทางการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ 

 

3.2. ออกแบบระบบใหม่ 
3.2.1 ความต้องการของระบบ 

1. ผูคุ้มสอบสามารถแชทส่วนตวักบัผูเ้ขา้สอบได ้
2. ผูคุ้มสอบสามารถอดัวิดีโอการสอบได ้
3. ผูคุ้มสอบสามารถเพ่ิมรหัสเพ่ือสร้างห้องสอบของแต่ละผู ้

เขา้สอบ 
4. ผูคุ้มสอบสามารถอนุมติัผูเ้ขา้สอบให้ท  าการสอบได ้
5. ผูเ้ข้าสอบสามารถแชทแจ้งปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับ

ขอ้สอบกบัผูคุ้มสอบได ้

3.2.2 แผนภาพยูสเคส 
 ผูใ้ช้ระบบประกอบด้วยผูคุ้มสอบและผูเ้ขา้สอบ โดยมีการ
ท างาน (Use Case) ดงัน้ี 

1. เขา้ร่วมห้องสอบส่วนตวั 
2. บนัทึกวิดีโอหนา้จอ 
3. แชทส่วนตวั 
4. อนุมติัให้เขา้ท าขอ้สอบ 
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รูปท่ี 4 Use case diagram ของระบบควบคุมและจดัการการ

สอบออนไลน์ 

4. ระบบทีพ่ฒันาขึน้ 
 ระบบท่ีได้พัฒนาข้ึนมานั้ นจะพัฒนาต่อยอดโดยการเพ่ิม
ฟังก์ชั่นการท างานใหม่เขา้ไปในระบบเดิม และปรับรูปลกัษณ์หน้าต่าง
การใชง้านใหม ่ให้การใชง้านดูไดง่้ายข้ึน เป็นมิตรต่อผูใ้ชท้ ั้งหมด 

4.1 การบันทกึภาพวดิโีอหน้าจอ 
ใช้งานระบบการท างานเม่ือต้องการบันทึกวิดีไฟล์เ ป็น

หลกัฐานเพื่อใชต้รวจสอบผูเ้ขา้สอบภายหลงั 

 
รูปท่ี 5 แสดงหนา้จอท่ีเห็นปุ่ มบนัทึกภาพ 

 

 
รูปท่ี 6 ระบบจะแสดงหนา้ต่างให้เลือกแทบ็ท่ีตอ้งการบนัทึก 

 
รูปท่ี 7 เม่ือเลือกเสร็จระบบจะท าการบนัทึกภาพแทบ็ท่ีเลือก 

 

 
รูปท่ี 8 เม่ือท าการหยดุบนัทึกระบบจะให้ตั้งช่ือไฟล์ 

 

 
รูปท่ี 9 เม่ือตั้งช่ือไฟลเ์สร็จระบบจะท าการบนัทึกไฟลวิ์ดีโอเป็น mp4 

 

4.2 เพิม่รายช่ือผู้เข้าสอบ 
 ในการสร้างห้องสอบบน  WebRTC จะสามารถดึงรายช่ือ
นกัเรียนทั้งหมดใน course บนระบบ E-learning ของคณะฯ มาเพ่ิมเป็น
รายช่ือผูเ้ขา้สอบบน WebRTC ไดท้นัที 

 
รูปท่ี 10 ขอ้มูลรายช่ือทั้งหมดใน course บน E-learning ของคณะฯ 
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รูปท่ี 11 ระบบจะดึงขอ้มูลรหสันกัศึกษาและรหสัผา่นในการเขา้ห้องสอบ

มาแสดงอตัโนมติั 
 

4.3 ระบบแชทส่วนตวั 
 ใช้งานระบบแชทส่วนตวั สามารถพิมพส์นทนาระหว่างผูคุ้ม
สอบกบัผูเ้ขา้สอบไดแ้บบ 1:1 ขอ้ความจะปรากฏเฉพาะห้องสอบส่วนตวั
ของแต่ละคนเท่านั้น จะไม่ปรากฎในแชทของผูเ้ขา้สอบคนอ่ืนๆ 

 
รูปท่ี 12 ในหนา้รวมจอผูเ้ขา้สอบ จะสามารถกดเขา้ไปท่ีหนา้จอของผูเ้ขา้

สอบแต่ละคนได ้
 

 
รูปท่ี 13 เม่ือเขา้สู่ห้องสอบส่วนตวัจะเห็นหนา้จอวิดีโอของผูเ้ขา้สอบ

เฉพาะผูท่ี้ผูใ้ชเ้ลือกเขา้ไปดูเท่านั้น 
 

 
รูปท่ี 14 ดา้นล่างจะพบช่องแชทท่ีสามารถส่ือสารกบัผูเ้ขา้สอบได ้

5.บทสรุป 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 ตวัโครงงานน้ีได้พฒันาเป็นระบบสอบออนไลน์โดยการน า
เทคโนโลยีการส่ือสารแบบเรียลไทมม์าประยุกตใ์ช้กบัระบบการจดัการ
เรียนการสอนของ moodle ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้ในเวบ็ไซต ์E-learning ของ
คณะฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูคุ้มสอบ ลดขั้นตอนและเวลาท่ีใช้ใน
การตรวจสอบตวัตนของผูเ้ขา้สอบ โดยระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม
ประเภทผูใ้ช้งาน คือ ฝ่ังผูใ้ช้ท่ีเป็นผูเ้ขา้สอบ ในการเข้าสอบผูเ้ขา้สอบ
จะตอ้งมีการให้ความยินยอมในการเขา้ถึงกลอ้งเพ่ือการยืนยนัตวัตนดว้ย
การบนัทึกภาพจากกล้องของอุปกรณ์ของผูเ้ขา้สอบก่อนเขา้ท าขอ้สอบ 
ระบบยกมือเพ่ือขอความช่วยเหลือและระบบกระดานสนทนาแบบ 1:1 
กบัผูคุ้มสอบเพ่ือใช้ในการปรึกษาหรือสอบถามปัญหาระหว่างท าการ
สอบ ในส่วนของฝ่ังผู ้ใช้ท่ีเป็นผู ้คุมสอบจะสามารถท าการสร้างห้อง
ส าหรับการสอบและสร้างรหัสแบบสุ่มเพ่ือใช้ในการเขา้ห้องสอบของผู ้
เขา้สอบ หนา้เวบ็ท่ีแสดงสตีมม่ิงวิดีโอหนา้จอของผูเ้ขา้สอบทั้งหมด ผูคุ้ม
สอบสามารถบันทึกไฟล์วิดีโอของหน้าจออันใดก็ได้ตามต้องการ 
นอกจากน้ีเม่ือคลิกเข้าไปท่ีแต่ละห้องสตีมม่ิงวิดีโอของผูเ้ข้าสอบจะ
ปรากฎกระดานสนทนาแบบ 1:1 เพ่ือการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ขา้สอบคน
นั้นๆ 

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันาในอนาคต 
 ตวัระบบน้ีเป็นเพียงการท าระบบพ้ืนฐานเท่านั้นหากตอ้งการ
น าไปพฒันาต่อเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอาจจะ
ตอ้งหา Framework ตวัใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าตวั Socket.io หรือ
เคร่ืองมือชนิดอ่ืนๆ เพ่ือรองรับผูใ้ช้งานท่ีมากข้ึนและเพ่ิมความล่ืนไหล
ของการส่งสญัญาณภาพระหว่างผูคุ้มสอบและผูเ้ขา้สอบ และตอ้งทดลอง
น าตวัระบบท่ีพฒันาเพ่ิมเติมไปใช้งานจริงและประเมิณผลว่าจะช่วยลด
ขั้นตอน ลดระยะเวลาท่ีใชต้รวจสอบต่างๆไดห้รือไม่ 
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%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD
%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2187-java-
javascript%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0
%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html. 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอระบบจดัการเรียนการสอนพ้ืนฐานการ

สร้างเว็บไซต์ จดัท าข้ึนเพ่ือรวบรวมพ้ืนท่ีของการเรียนการสอนให้อยู่
ภายในแพลตฟอร์มเดียว โดยท่ีผูส้อนสามารถท าการสอน สั่งงาน ตรวจ
งาน และผู ้เรียนสามารถจดจ่อกับการเรียน ท างาน ส่งงานได้ ผูส้อน
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ได้ทั้ง
กบัผูส้อนและผูเ้รียนดว้ยกนัเอง โดยผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือกนัในส่วน
ของขั้นตอนการปฏิบัติได้ และผู ้เ รียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม ท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ใช้โคด้เอดิเตอร์ภายใน
ระบบ ท่ีสามารถเห็นผลลพัธ์ของการโคด้ด้ิงได้ทนัที ซ่ึงระบบจะอยู่ใน
แพลตฟอร์มออนไลน์ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดทุ้กคน 
ค าส าคัญ : โค้ดอิเดเตอร์ , คอร์สเรียน , แพลตฟอร์มออนไลน์ , เ รียน

ออนไลน์ 
 

Abstract 
This paper presents the Basic Website Development Course 

Management System, in which to access teaching tool within a single 
platform. Where tutors can teach, give assignments, review, and assess 
assignments. Simultaneously learners can focus on learning, working, 
and submitting assignments, while teachers can interact with students at 
the same time learners can engage with both teachers and students 
amongst themselves. Developers can use code editors locally. Ultimately, 
they can see the results of the coding immediately, which the system will 
be in the online platform format easy access for everyone. 
Keywords: Code Editor, Course, Platform Online, Online Learning 
 

1. บทน า 
เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท าให้

การเรียนการสอนตอ้งมีการปรับตวัและมีความยากล าบากมากข้ึน การ
เรียนการสอนท่ีเป็นการปฏิบติัจึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก 

ทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อน-ผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียน-ผูเ้รียน
ดว้ยกนัเอง ซ่ึงการเรียนการสอนในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเวบ็ไซต์
ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เน่ืองจากการเรียนการสอนในวิชาน้ี 
ผูส้อนต้องการท่ีจะให้ผู ้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการ
ปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัตามผูส้อน การน าผลงานของผูส้อนมาท า
การดดัแปลงเพ่ิมเติม หรือการศึกษาเน้ือหาของผูส้อนนอกเหนือเวลาเรียน 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัชุดเคร่ืองมือการจดัการเรียนการสอน (Google 
Classroom [1], Microsoft Teams [2]) และCode Editor ท่ี เ ป็นตัว ช่วย
ส าหรับการทดลองเขียนเวบ็ไซต ์(Codepen [3], JSFiddle  [4], Glitch [5]) 
ไม่สามารถรองรับการเรียนการสอนท่ีผูส้อนตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถมี
ส่วนร่วมกบัการเรียนได้อย่างเต็มท่ี เพราะผูส้อนจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้สอง
แพลตฟอร์มในการสอนท่ีแตกต่างกนั เช่น การส่งเอกสารให้ผูเ้รียนตอ้ง
ใช้หน่ึงแพลตฟอร์ม การสอนปฏิบัติท่ีเป็นการเขียนโค้ดใช้อีกหน่ึง
แพลตฟอร์ม เป็นตน้ การตรวจงานและการให้คะแนนท่ีผูส้อนจะตอ้ง
สลบัไปมาระหว่างสองแพลตฟอร์มส าหรับเน้ือหางานท่ีมีความแตกต่าง
กนั รวมไปถึงช้ินงานของผูเ้รียนท่ีไม่ถูกเก็บรวบรวมไวใ้นท่ีเดียวกนัและ
ยากต่อการตรวจสอบยอ้นหลงั หรืออาจมีปัญหาในเร่ืองของการตกหล่น 

เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะท าให้ผูส้อนสามารถ
ส่งเอกสาร สร้างแบบฝึกหัด ช่องทางการสอนปฏิบติั การส่งงาน การให้
คะแนนของผูเ้รียนให้อยูภ่ายในแพลตฟอร์มเดียวกนั รวมไปถึงการมีส่วน
ร่วมภายในชั้นเรียน สามารถทบทวนเน้ือหายอ้นหลงั และผูส้อนสามารถ
ตรวจสอบการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในชั้นเรียนของผูเ้รียนได ้

 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก  COVID-19 ส่ ง ผ ล ใ ห้ รู ป แ บ บ แ ล ะ

สภาพแวดลอ้มของการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัหลายๆ วิชาเปล่ียนไป
เรียนในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงส่งผลต่อผูเ้รียนในด้านการจดจ าเน้ือหา 
สุขภาพจิต และความมีส่วนร่วมในบทเรียนนั้นๆ ในทางลบ [5]  

ผลการท าแบบสอบถามนกัศึกษาปริญญาตรี 250 คน ในการ
เรียนคอร์สท่ีเป็นรูปแบบออนไลน์ แบบสุ่มเลือก จาก 22 สถาบนั พบว่า 
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28% เลือกท่ีจะเรียนในช่วงท่ีตนมีอารมณ์อยากเรียน ในขณะเดียวกนัอีก 
24% จะเรียนก็ต่อเม่ือรู้สึกว่าเรียนแลว้น่าสนุก และอีก 16% จะข้ึนอยูก่บั
ความพร้อมของอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเรียนรู้ [6]  

ในการเรียนการสอนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเว็บไซต์ 
โดยปกติแล้ว ผูเ้รียนจะตอ้งติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในการ
เรียนแบบปกติในสถานท่ีอยา่งห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จะมีอุปกรณ์ท่ี
ติดตั้งพร้อมใช้งานทนัที แต่เน่ืองจากรูปแบบของการเรียนรู้ไดเ้ปล่ียนไป 
ท าให้ผู ้เรียนต้องติดตั้งเคร่ืองมือต่างๆ ด้วยตนเอง การมี Online Code 
Editor จะช่วยลดความยุง่ยาก หากมีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ท่ีสามารถ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้งาน Web Browser ได้ ก็สามารถใช้งานได้
ทนัที [7] ตวัอยา่งของ Online Code Editor มีดงัน้ี 

Codepen เป็นเว็บไซต์ท่ี ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ทดลองเขียนเว็บต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายและไม่ต้องติดตั้ง รองรับ HTML, 
CSS, Java Script, Vue, Flutter เป็นแหล่งรวมผลงาน Front-end จากทั่ว
โลกเพ่ือเป็นกรณีศึกษา มีตั้งแต่โคด้ระดบัพ้ืนฐานไปจนถึงเทคนิคต่างๆ ท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงใช้บริการได้ฟรี การใช้งาน Codepen สามารถทดลองเขียน
โคด้ต่างๆ ไดผ้่านตวั Code Editor ซ่ึงจะเป็นการแสดงผลแบบเรียลไทม์ 
โดยสามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการใชง้านบน Pen ใดๆ เหมาะส าหรับ Project 
ท่ีไม่ใหญ่มาก เหมาะส าหรับผูท่ี้อยากมาทดลองเขียนเวบ็ไซต์ท่ีเน้นดา้น
ความสวยงาม รวมไปถึงลูกเล่นต่างๆ ท่ีมีบนภาษา CSS และ Javascript 
เน่ืองจาก Codepen มีระบบ Dashboard ให้ผูใ้ช้ได้แสดงผลงานต่อผูอ่ื้น
แบบสาธารณะ และผูอ่ื้นสามารถเขา้มาศึกษา Code ของ Project นั้นๆ ได ้

JSFiddle เป็นเว็บไซต์ท่ีให้นักพฒันาทดสอบ HTML, CSS, 
JavaScript บน Web based เพ่ือให้สามารถทดสอบ แชร์โคด้ให้กบัผูท่ี้มี
ความสนใจได้ โดยมี JavaScript Library ให้สามารถเลือกเพ่ือทดสอบ 
เช่น JQuery, Mootools, YUI, Prototype, Dojo, ExtJS และอ่ืนๆ เหมาะ
ส าหรับผู ้ท่ีต้องการเขียน Code ร่วมกับคนอ่ืนในทีม เพราะมีฟังก์ชั่น 
Collaboration และเหมาะส าหรับ Project ท่ีไม่ใหญ่มากนัก รวมไปถึง
สามารถน าหนา้ Code ไปฝังลงบนเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ได ้

Glitch เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการส าหรับนักพฒันาท่ีต้องการ
สร้างเว็บไซต์ ซ่ึงสามารถสร้างเว็บไซต์แบบ Static ขนาดเล็กไปจนถึง
เวบ็ไซต ์Full stack ท่ีมีความซบัซอ้นไดฟ้รี และสามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ด้
ด้วย Custom Domain และรองรับการท างานร่วมกับผูอ่ื้นผ่านฟังก์ชั่น 
Collaboration เหมาะส าหรับ Project ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เพราะมีระบบ 
File System ท่ีสามารถจดัการไฟลภ์ายใน Project ได ้รวมถึงสามารถสร้าง 
Custom Domain เพื่อเขา้ถึงหน้าเวบ็ไซตท่ี์ไดท้  าการเขียนใน Tab อ่ืนของ 
Browser ได ้รวมไปถึงสามารถส่งลิงคใ์ห้ผูอ่ื้นเปิดไดเ้ช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม Online Code Editor เหล่าน้ีไม่ได้ถูกออกแบบ
มาใช้ส าหรับชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนหลายคน ดงันั้นจึงไม่มีระบบรองรับการ
เรียนการสอนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับอาจารยแ์ละนักเรียนในชั้น

เรียนท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ระบบการสร้างบทเรียน ระบบการส่งงาน เป็น
ตน้ ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีจะท าพฒันาระบบท่ีช่วยสนบัสนุนการสอนให้กบั
ผู ้สอน และส่งเสริมให้ผู ้เ รียนเขียนเว็บไซต์ด้วยการลงมือท า  ผ่าน
แพลตฟอร์มบน Web Browser ท่ีเห็นผลลพัธ์ได้ทนัที [8]  ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนได ้[9] 

 

3. ระบบทีน่ าเสนอ 
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาเพิม่ 

3.1.1 WordPress 
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้สร้างและจดัการเน้ือหาเว็บไซต์

ประเภท CMS (Contents Management System) ท่ีเราสามารถติดตั้งบน
เวบ็เซิฟเวอร์เพ่ือสร้างเวบ็ไซตห์รือบล็อกได ้โดยมีระบบหลงับา้นไวช่้วย
จดัการขอ้มูลดว้ย PHP และใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL รวมถึงมี
ปลั๊กอินท่ีช่วยเพ่ิมคุณสมบติัให้เว็บไซต์ได้ใช้งานง่าย พร้อมกับมีการ
จดัการระบบ Security ท่ีไม่ถูกโจมตีไดโ้ดยง่าย 

3.1.2 CodeMirror 
 CodeMirror เป็น Web API Text Editor ท่ีสามารถฝังลงบน
เวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีตอ้งการใช้ เป็นโปรแกรมเฉพาะส าหรับการแกไ้ขโคด้ 
โดยเลือกภาษาท่ีตอ้งการซ่ึงสามารถรองรับไดถึ้ง 100 ภาษา เรียกใช้ผ่าน 
CDN (Content Delivery Network) ได้ทัน ที  และสามารถน าค่ าไป
แสดงผลไดง่้าย 

 
3.2 ภาพรวมและฐานข้อมูลของระบบ 

ทางระบบของเราไดมี้ค  าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นระบบ ดงัน้ี 
1. Code Box (User) คือ Code Editor ท่ีคนทัว่ไปสามารถใชง้าน

ได ้โดยการเปิด Code Editor เป็นของตวัเองและไม่เก่ียวขอ้ง
กบั Course 

2. Course คือ  คอร์ส เ รียนท่ีประกอบไปด้วย  Lesson และ 
Exercise 

3. Lesson คือ รายละเอียด เน้ือหาการสอนของแต่ละบทเรียน 
4. Exercise คือ การบา้นท่ีถูกสร้างโดยผูส้อน ตั้งเวลาเปิด-ปิดได ้

ตรวจงานได ้ประกอบไปดว้ย Branch 
5. Branch คือ Code ท่ีถูกแตกออกมาจากตน้ฉบบัเดิม โดยท่ียงั

เก่ียวขอ้งกนัอยู ่
6. Sync คือ การดึงโคด้ล่าสุดของตน้ฉบบัมายงั Branch โดยไม่

สนใจส่ิงท่ี branch ถูกแกไ้ขไปก่อนหนา้ 
 



บทความวิจัย                                                                                                                                  204 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 2 ฐานขอ้มูลของระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 3 Use Case Diagram Code Editor 

จากรูปท่ี 3 ผูใ้ช้ระบบประกอบดว้ยผูส้อน ผูเ้รียน และ บุคคล
ทัว่ไป ระบบรองรับการเก็บและแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั พร้อมทั้งรองรับการ
เขียนโปรแกรมและแสดงผลส าหรับเว็บไซต์ซ่ึงมีรายละเอียดของ  use 
case ดงัน้ี  

1) ดูขอ้มูลส่วนตวั 

2) แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

3) Code Editor หรือ Code Box คนทัว่ไปสามารถใช้
งานได ้โดยการเปิด Code Editor  

4) Save Code 

5) Edit Code 

6) Delete Code 

7) Clone Code การคัดลอก Code Box ต้นฉบับ ไป
เ ป็น เวอร์ชั่น  Code Box ของตนเอง  โดยไม่

เก่ียวขอ้งกบั Code Box ตน้ฉบบัอีก  

8) Download as HTML File ดาวน์โหลดไฟล์ .html 

จาก Code Box บนเบราวเ์ซอร์ได ้
9) Realtime Preview แสดงผล Code HTML หลงัจาก

แกไ้ข Code ทนัที 

10) Preview when Click ให้  Code แสดงผลลัพธ์

หลงัจากกดคลิกเพ่ือแสดงผลเท่านั้น 

11) Full Screen Preview กดเพื่อแสดงผลลพัธ์แบบเตม็
หนา้จอ ในอีก Tab ของ Browser 

 
 

รูปท่ี 4 Use Case Diagram การจดัการคอร์สเรียน 
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จากรูปท่ี 4 แสดง Use Case Diagram ของการจดัการ Course 
เรียน ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูเ้ขา้ถึงไดท้ั้งหมด ส่วนผูเ้รียนและบุคคลทัว่ไปจะ
ถูกจ ากดัสิทธ์ิในการเขา้ถึง 
 

 
 

รูปท่ี 5 Use Case Diagram แบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
 

เม่ือผูเ้รียนสร้างคอร์สเรียนแลว้ ในขั้นตอนต่อมาก็จะท าการสร้างการบา้น
ในแต่ละคร้ัง เน่ืองจากบทเรียนเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม
ดงันั้น ระบบจะรองรับการสร้างการบา้นดว้ยการเขียนโปรแกรม เรียกว่า 
Code ตน้ฉบบัท่ีผูส้อนสร้างข้ึน ให้ผูเ้รียนสามารถแตก Branch ออกไป
ท างานในพ้ืนท่ีของตนเอง และผูส้อนสามารถตรวจสอบ Branch ท่ีแตก
ออกไปได ้ซ่ึงจะเรียกว่า Code Origin ดงัรูปท่ี 13 ผูส้อนจะสามารถเขา้ถึง
และท าการจดัการกบั Code ตน้ฉบบัไดท้ั้งหมด 
 

 

 
 

รูปท่ี 6 use case การท าการบา้น 
 

ระบบรองรับการท าการบา้น ดงัรูปท่ี 5 โดยผูท่ี้เขา้ถึงได้
คือ ผูส้อน และผูเ้รียน มีการท างานดงัน้ี  
1) Branch คือ Code ท่ีถูกแตกมาจาก Code Lesson/Exercise ซ่ึง

จะยงัคงอยูภ่ายใตข้อง Code Lesson/Exercise  
2) Save Branch 
3) Edit Branch  
4) Sync code from Code Lesson/Exercise การดึงโคด้ล่าสุดของ 

Lesson/Exercise มายงั Branch โดยไม่สนใจส่ิงท่ี branch ถูก
แกไ้ขไปก่อนหนา้น้ี 

5) ให้คะแนนงาน ผูส้อนให้คะแนนผูเ้รียนผ่านการส่ง Exercise 
โดยให้คะแนนในรูปแบบ Integer และสามารถให้คะแนน
โบนัสเ พ่ิมเ ติมได้  เป ล่ียนสถานะงาน ผู ้สอนสามารถ
ปรับเปล่ียนสถานะ การส่ง Exercise ของผูเ้รียนเป็นส่งแลว้ ยงั
ไม่ส่ง ส่งช้า ปรับเปล่ียนเวลา รวมไปถึงปรับเปล่ียนสถานะ
แกไ้ขได ้แกไ้ขไม่ไดข้องงาน 

6) ดู Exercise ของคนอ่ืน ผูส้อนเปิดให้ทุกคนสามารถดูงานท่ีถูก 
Branch ออกไปได ้
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ระบบของผู้เรียน 

4.1.1 Course – Lesson 

หลงัจากท่ีผูเ้รียนใส่รหัสเขา้คอร์สเรียนแลว้ ผูเ้รียนจะท าการ
เขา้สู่คอร์สเรียนซ่ึงภายในคอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย Code Lesson 
และ Code Exercise โดยเน้ือหาและแบบฝึกหดัจะอยูภ่ายในบทเรียนนั้นๆ 
เพื่อท าการ Branch ดงัรูปท่ี 7 

 

 

รูปท่ี 7 เน้ือหาของบทการเรียนรู้ 

 

4.1.2 Course – Exercise 

ผูส้อนจะท าการมอบหมายงาน และก าหนดระยะเวลาในการ
ส่งงานของแบบฝึกหัดตามความเหมาะสม ซ่ึงผู ้เรียนสามารถกดปุ่ ม  
“View Code” เพื่อดูรายละเอียดของงาน ดงัรูปท่ี 11 และสามารถ Branch 
Code ไปท าได้ทนัที เม่ือ Branch แลว้ จะข้ึนสถานะในหน้าของบทเรียน
วา่ “View Your Branch” ดงัรูปท่ี 8 

 

 
รูปท่ี 8 เน้ือหาของบทการเรียนรู้ท่ีมี Exercise 

 

 

 
รูปท่ี 9 หนา้ Code Editor ทั้งหมดท่ีถูก Branch ออกไป 

 

Code ท่ีถูก Branch ออกไปผูส้อนจะสามารถเห็น Code Lesson 
Branch หรือ Code Exercise Branch ของผู ้เ รียนได้ผ่านหน้าจอเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ รวมถึงผูเ้รียนก็สามารถดู Code Branch ของผูอ่ื้นไดเ้ช่นกนั 
หากผูส้อนท าการอนุมติัให้ Code Branch นั้นสามารถ Public ไดด้งัรูปท่ี 9 

 

4.2 ระบบต้นแบบของผู้สอน 

4.2.1 Course 

 
 

รูปท่ี 10 หนา้รายละเอียดชั้นเรียนของผูส้อน 
 
 ผูส้อนสามารถกดสร้างเน้ือหาและงานของบทเรียนนั้นๆ รวม

ไปถึงสามารถสร้างบทเรียนเพ่ิมได้ผ่านระบบหน้าบ้าน ดังรูปท่ี 10  
จากนั้นระบบจะให้ผูส้อนใส่รายละเอียดของบทเรียนผ่าน Wordpress 
หลงัจากท่ีสร้าง บทเรียนแล้ว บทเรียนนั้นจะถูกซ่อนเอาไวก่้อน ผูส้อน
จะตอ้งท าการเปล่ียนสถานะเอง 
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4.2.2 หน้า Code Editor 

 

 

รูปท่ี 11 หนา้ Code Editor ของผูใ้ชง้าน 

 

ปุ่ มการท างานต่างๆ ของ Code Editor 

  - เปิดแสดงผลแบบเตม็หนา้จอในแทบ็ใหม ่

 - ดู Branch ทั้งหมด 

- Save 

- Description ค าอธิบายของ Code Lesson หรือ Code Exercise 
นั้นๆ 

- แตก Branch จากฉบบัไป โดยเก่ียวขอ้งกนัอยู่ และเจา้ของ
สามารถดูส่ิงท่ี Branch ไปได ้

- Clone โค้ดต้นฉบับไปเป็นของตน โดยไม่เ ก่ียวข้องกับ
ตน้ฉบบัอีก 

- Sync การดึงโค้ดล่าสุดของต้นฉบับมายงั Branch โดยไม่
สนใจส่ิงท่ี Branch ถูกแกไ้ขไปก่อนหนา้น้ี 

- Export ส่ิงท่ีอยูใ่น Code Editor ไปใชเ้ป็นไฟล ์.html 

- Log in ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบ หรือไม่มีบญัชีผูใ้ช ้  

 
5. สรุปผล 

ระหว่างการพฒันาระบบทางผูวิ้จยั ไดน้ าระบบบางส่วนมาใช้
จริง ซ่ึงพบว่าระบบสามารถใช้งานได้จริง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้วิชา
ปฏิบติัของการเขียนโคด้ไดส้ะดวกข้ึน สามารถน าโคด้ตวัอยา่งของผูส้อน
มาเรียนรู้ยอ้นหลงัได ้และสามารถน ามาเป็นแบบอยา่งในการท างานจริง 
ผูส้อนสามารถลงเน้ือหาและงานของบทเรียนนั้นๆ ไดอ้ยา่งเป็นสัดส่วน 
สามารถมีผู ้ดูแล หรือ TA มาช่วยในการแบ่งเบาภาระได้ สามารถ

ตรวจสอบงานของผู ้เ รียนได้ภายในระบบท่ีเดียว ตรวจสอบความ
ผิดพลาดของงานได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบงานได้สะดวกข้ึน 
เน่ืองจากงานของผูเ้รียนอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัเปรียบเสมือนเป็นห้องเรียน
แลปจ าลอง  

นอกจากน้ีระบบของ Code Editor และระบบการจดัการผูใ้ช้ 
ท่ีผูจ้ดัท  าไดเ้ลือกใช้ Wordpress เน่ืองจากมีความปลอดภยัท่ีสูง และได้มี
ระบบการจดัการบทบาทของผูใ้ชใ้ห้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาระบบการจดัการงาน

วนัวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  2) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจดัการงานวนัวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม
ตวัอยา่งได้แก่อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ ครู นกัเรียน และประชาชนท่ีมา
เขา้ร่วมงาน จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย 1) 
ระบบการจดัการงานวนัวิทยาศาสตร์ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบการจดัการงานวนัวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการศึกษา
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการจดัการงานวนัวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี พฒันาในรูปแบบของ
โปรแกรมบนเว็บโดยใช้ภาษา PHP ใช้ระบบฐานข้อมูล  MySQL 
ประกอบดว้ยระบบจดัการผูใ้ช้งาน ระบบจดัการกิจกรรม ระบบรับสมคัร
เขา้ร่วมกิจกรรม ระบบจดัการผลการแข่งขนั/ประกวด 2) ความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบการจัดการงานวนัวิทยาศาสตร์ จากการให้กลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองใชง้านจ านวน 100 คนพบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 
ค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 
ค าส าคัญ: งานวนัวิทยาศาสตร์ , การพฒันาโปรแกรมบนเว็บ, ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 

Abstract 
The purposes of this research are to 1) development of science 

day management systems in faculty of science at udon thani rajabhat 
university.  2)  evaluate the satisfaction of the users on the science day 
management systems. The sample group consisted of 100 people who are 
faculty of science staff, teacher and student, and visitors who participated 
in the activities.  The research instruments are 1)  the website of science 
day management systems. 2) the user satisfaction evaluation form on the 

science day management systems.  The collected data are statistically 
analyzed by the mean 𝑥  and standard deviation (S.D.). 

The research findings showed 1)  the website of science day 
management systems development in a web- based program by PHP 
language and using MySQL database system. The website contains a user 
management system.  Activity management system.  Application system 
for participation in activities.  Competition/contest results management 
system. 2) the evaluation of users satisfaction were mean score 𝑥  4.37 
and the standard deviation (S.D.) was 0.69. 
Keywords:  Science day event, Web Programming,  Management 

Information System 

 
1. บทน า 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ไดจ้ดักิจกรรม
งานวนัวิทยาศาสตร์ในเดือนสิงหาคมเป็นประจ าทุกปี ภายในงานจะ
ประกอบไปด้วยการจดันิทรรศการทางวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาต่างๆ 
การอบรมวิชาการและการแข่งขนั/ประกวด ทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงเดิมการแข่งขัน/ประกวด ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จะท าการ
ประชาสมัพนัธ์ดว้ยการส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ไปยงัโรงเรียน ส่วนการ
รับสมคัรจะให้กรอกเอกสารแลว้ส่งมายงัคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเกิดปัญหา
การจดัการขอ้มูลในการแข่งขนั/ประกวดอยู่เป็นประจ า และส้ินเปลือง
การใชก้ระดาษเป็นจ านวนมาก 

ผูวิ้จยัมีแนวคิดแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการพฒันาเวบ็ไซตร์ะบบ
จัดการงานวนัวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ซ่ึงจะช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลอยู่ในรูปแบบของระบบ
ฐานขอ้มูลออนไลน์ ผูจ้ดัการกิจกรรมสามารถจดัการขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์
ได้ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูข้อมูลและสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
เวบ็ไซตไ์ด ้รวมไปถึงแสดงผลการแข่งขนั/ประกวดและแสดงเกียรติบตัร
ผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้
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การพฒันาเว็บไซต์ระบบจัดการงานวนัวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะใช้ภาษา PHP และใช้ 
MySQL เป็นระบบฐานขอ้มูล การประเมินผลการวิจยัจะใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจดัการงานวนัวิทยาศาสตร์ฯ โดย
ใชค้่าสถิติในการศึกษาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

2. ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด งานวันวิทยาศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ได้จดักิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 
ระหว่างวนัท่ี 16 – 26 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรมการแข่งขนั/การ
ประกวดและอบรมดงัน้ี 

1)  การประกวดนวตักรรมสุขภาพ 
2)   การแข่ งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
3)   การแข่ งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
4)  การประกวดการป้ันโมเดลทางชีววิทยา 
5)  การแข่งขนัจดัระบบนิเวศสวนถาด 
6)  การประกวดโครงงานวิจัยส่ิงแวดล้อมนักเรียนตาม

แนวทาง GLOBE 
7)  การประกวด Science Show 
8)  การประกวดส่ือนวตักรรมส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์

ในชั้นเรียน 
9)  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
10)  การแข่งขนัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
11)  การแข่งขนัพฒันาเวบ็ไซต ์
12)  การประกวดนวตักรรมการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
13)  การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
14)  การแข่งขนัตอบปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
15)  การประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการฉีดวคัซีนป้องกัน

โรค COVID-19 
16)  การประกวดภาพโปสเตอร์ Infographic รณรงคก์ารสวม

หนา้กากอนามยัเพ่ือป้องกนัโรค COVID-19 
17)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ 
18)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ 

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด งานวนั
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  การ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมยงัเป็นการส่งเอกสารไปยงัโรงเรียน การรับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบกรอกข้อมูลใส่เอกสารส่งมายงัคณะ
วิทยาศาสตร์ ข้อมูลผูเ้ข้าแข่งขนัและข้อมูลกิจกรรมไม่ถูกต้องและไม่
ตรงกนั 

 

2.2 การโปรแกรมบนเวบ็ (Web Application) 
 การโปรแกรมบนเว็บ คือการพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมี
ขอ้ดีคือขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ (Online) 
ทั้ งแบบ Local (ภายในวง LAN)  และ Global (ออกไปย ังเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) ท าให้เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time 
เคร่ืองท่ีใช้งานไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพ่ิมเติมทั้งส้ิน การ
โปรแกรมบนเว็บประมวลผลบนระบบเครือข่ายท าให้หลายอุปกรณ์
สามารถเข้าถึงได้ และถ้าในกรณีท่ีต้องการจะน าเว็บแอพพลิเคชันท่ี
พฒันาข้ึนไปบนเครือข่ายจ าเป็นตอ้งมีพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลบนเว็บ (Web 
Hosting) และช่ือโดเมน เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถเขา้มาใช้งานได้ส่วนใหญ่
ตามผูใ้ห้บริการพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลบนเวบ็นั้น จะมีระบบจดัการขอ้มูลผา่น
เวบ็ของผูใ้ห้บริการ 

ลกัษณะการท างานของการโปรแกรมบนเว็บ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์
จะประกอบไปดว้ยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนตต์าม
โปรโตคอล HTTP หรือ HTTPS โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ี
ส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไป
แลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็นตวัแปลภาษา เช่น 
Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework 
ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ท่ีใช้แปลภาษา 
intermediate จากโคด้ท่ีเขียน ดว้ย VB.NET หรือ C#.NET หรืออาจจะเป็น 
J2EE ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็น
ตน้ 

 
รูปท่ี 1 การท างานของ Web Application 

 

2.3 ภาษา PHP 
 PHP เป็นโปรแกรมภาษาท่ีท างานในลักษณะ Server-side 
scripting language คือมีลักษณะของการประมวลผลท่ีฝ่ัง Server หลัก
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จากนั้นก็จะท าการส่งผลลพัธ์ในรูปแบบ HTML กลบัไปยงั Web Browser 
ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีท าให้เราสามารถใช้ภาษา PHP พฒันาระบบงานใน
ลักษณะ Dynamic Programming ได้ ไฟล์ PHP จะเหมือนกับเอกสาร 
HTML ทัว่ไป เน่ืองจากเราสามารถเขียนแท็กค าสั่ง PHP ลงไปในแท็ก
ของ HTML ได ้ไฟลน์ามสกุลของ PHP คือ .php 
 ขอ้ดีของโปรแกรมภาษา PHP คือ เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้
งานได้ฟรีไม่มีลิขสิทธ์ิ สามารถท างานได้บนระบบปฏิบติัการหลายตวั 
เช่น Microsoft Windows, Linux, Unix และ MacOS เป็นตน้ 
 

2.4 ระบบฐานข้อมูล MySQL 
ระบบฐานข้อมูล  MySQL เ ป็นโปรแกรมฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์  หรือท่ีเ รียกกันว่า RDBMS ย่อมาจาก (Relational Database 
Management System) ซ่ึงโปรแกรมประเภท Open Source โดยผูพ้ฒันา
สามารถน าค  าสั่งตน้ฉบบัท่ีไปพฒันาต่อ เพ่ือปรับการท างานบางส่วนของ
โปรแกรมหรือทั้งหมด ให้สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูน้ าไปใช้
งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน และสามารถรองรับการท างานกับ
ภาษา SQL ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้สั่งการท างานฐานขอ้มูลภาษาหน่ึง เหมาะ
ส าหรับน ามาพฒันาร่วมกบัเว็บแอปพลิเคชันในการเก็บขอ้มูลในระดบั
องค์กร หรือบุคคลทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการใช้งานฐานข้อมูลขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง ระบบฐานข้อมูล MySQL นั้ นเป็นโปรแกรมท่ีไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการน ามาใช้งานและรองรับทุกระบบปฏิบัติการอย่าง
หลากหลาย และรองรับการพฒันากบัภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ มากมาย 
ไม่เพียงเฉพาะภาษา PHP เท่านั้น ดว้ยขอ้ดีเหล่าน้ี ท  าให้ระบบฐานขอ้มูล 
MySQL จึงเป็นนิยมเป็นอย่างมาก และมีการน ามาใช้งานกันอย่าง
แพร่หลาย 

 
2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ และคณะได้ท  าการวิจัยเร่ืองการ
พฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวตักรรมและผลิตภณัฑจ์ากงานวิจยั
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร พฒันาระบบด้วยภาษา 
PHP และ MySQL ระบบช่วยให้บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
สามารถน าเสนอขอ้มูลนวตักรรมและผลิตภณัฑอ์ยูใ่นรูปแบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศออนไลน์ และเป็นแหล่งให้ชุมชนเขา้มาใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 การพฒันาเว็บไซต์ระบบจัดการงานวนัวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี มีขั้นตอนดงัน้ี 

 
 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 จากการศึกษาขอ้มูลการจดักิจกรรมการแข่งขนั/ประกวด งาน
วนัวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี สามารถ
แบ่งผู ้ใช้งานออกเป็น ผู ้ใช้งานทั่วไป สมาชิกระบบ ผู ้จ ัดกิจกรรม 
กรรมการกลาง ผูจ่้ายเงินรางวลั ผูดู้แลระบบ ผูบ้ริหาร 
 

3.2 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
3.2.1 ออกแบบภาพรวมระบบ (System Overview) 
 การออกแบบภาพรวมระบบแสดงดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 ภาพรวมระบบ (System Overview) 
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3.2.2 ออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) 
 การออกแบบระบบฐานข้อมู ล ระบบจัดการงานวัน
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มี
ตารางขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

สมาชิก (รหสัสมาชิก, ช่ือ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศพัท์, ท่ีอยู่
สมาชิก, ช่ือสถานศึกษา, ท่ีอยูส่ถานศึกษา) 

เจ้าหน้าที่ (รหสัเจา้หนา้ท่ี, ช่ือ-สกุล, อีเมล, ระดบัเจา้หนา้ท่ี) 
กิจกรรม (รหัสกิจกรรม, รหัสเจา้หน้าท่ี, ช่ือกิจกรรม, วนัท่ี

รับสมัคร , วันท่ีปิดรับสมัคร , วันท่ีแข่งขัน , รายละเอียดกิจกรรม , ผู้
ประสานงานการแข่งขนั) 

ไฟล์ประกอบกิจกรรม (รหัสไฟล์ประกอบกิจกรรม, รหัส
กิจกรรม, ค  าอธิบาย, ไฟลกิ์จกรรม) 

ลิง้ก์ประกอบกิจกรรม (รหัสล้ิงก์ประกอบกิจกรรม, รหัส
กิจกรรม, ค าอธิบาย, ล้ิงก)์ 

ระดับการแข่งขัน (รหัสระดับการแข่งขัน, ช่ือระดับการ
แข่งขนั, รูปแบบการสมคัร, จ ากดัสถานศึกษา, จ ากดัผูส้มคัร) 

โปรแกรมการแข่งขัน (รหัสโปรแกรมการแข่งขัน, รหัส
กิจกรรม, รหสัระดบัการแข่งขนั, การยนืยนั) 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (รหัสการสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม, 
รหสัสมาชิก, รหสัโปรแกรมการแข่งขนั, อาจารยท่ี์ปรึกษา) 

รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (รหัสรายช่ือผูส้มคัรเขา้ร่วม
กิจกรรม, รหัสการสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม, ช่ือ-สกุล, สถานะการเขา้ร่วม
กิจกรรม) 

ระดบัรางวลั (รหสัระดบัรางวลั, ช่ือรางวลั) 
ข้ อค า ถ ามแบบสอบถามกิจกรรม  ( รหัสข้อค าถ าม

แบบสอบถามกิจกรรม, รหสักิจกรรม, ช่ือค  าถาม) 
ตอบแบบสอบถามกิจกรรม  (รหัสตอบแบบสอบถาม

กิจกรรม, รหัสสมาชิก, รหัสขอ้ค  าถามแบบสอบถามกิจกรรม  ค  าตอบ
แบบสอบถาม) 

ข้ อค า ถ าม แบบสอบถ าม วันวิ ท ย์  ( รหัส ข้อ ค า ถ าม
แบบสอบถามวนัวิทย,์ ช่ือค  าถาม) 

ตอบแบบสอบถามวนัวทิย์ (รหสัตอบแบบสอบถามวนัวิทย,์ 
รหสัสมาชิก, รหสัขอ้ค  าถามแบบสอบถามวนัวิทย ์ ค  าตอบแบบสอบถาม) 
 

3.2.3 ออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design) 
 ตวัอยา่งการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน แสดงดงัรูปต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 3 ออกแบบหนา้จอหลกัเวบ็ไซต ์

 

 
รูปท่ี 4 ออกแบบหนา้จอสมคัรสมาชิกระบบ 

 

 
รูปท่ี 5 ออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลกิจกรรม 

 

 
รูปท่ี 6 ออกแบบหนา้จอแสดงผลการแข่งขนั/ประกวด 
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4. ผลการด าเนินงาน 
4.1.1 การพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการงานวันวิทยาศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
 เว็บไซต์ระบบจดัการงานวนัวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มห า วิท ย าลั ย ร าชภัฏ อุ ดรธ า นี  ส าม า รถ เ ข้ า ใ ช้ ง าน ได้ ท่ี ลิ ง ก์  
http://academic.udru.ac.th/~science/scienceday/ 

ตวัอยา่งการท างานของเวบ็ไซตแ์สดงไดด้งัรูปต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 7 หนา้จอแสดงรายการกิจกรรมประกวด/แข่งขนั 

 

 
รูปท่ี 8 หนา้จอแสดงขอ้มูลกิจกรรม 

 
รูปท่ี 9 หนา้จอแสดงผลการแข่งขนั 

 

 
รูปท่ี 10 เกียรติบตัรในรูปแบบออนไลน์ 
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4.1.2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งานวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี
 ผู้วิจัยได้น าระบบการจัดการงานวันวิทยาศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ไปใช้งานในปีการศึกษา 2564 
และได้เก็บแบบสอบความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย 
อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ ครู นักเรียน และประชาชนท่ีมาเข้าร่วมงาน 
จ านวน 100 คน ผลสรุปการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแสดงไดด้งั
ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลสรุปการสอบถามความพึงพอใจต่อการใชง้าน 

รายการ 
ค่าเฉล่ีย 

(𝑥) 
S.D. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1.หนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน 4.16 0.54 ดี 
2.การน าทางผูใ้ชง้าน (เมนู) 4.36 0.79 ดี 
3.การตรวจสอบการกรอกขอ้มูล 4.36 0.79 ดี 
4.ระบบการจดัการขอ้มูล 4.08 0.84 ดี 
5.ความถูกตอ้งของขอ้มูล 4.68 0.61 มากท่ีสุด 
6.ความรวดเร็วของระบบ 4.56 0.64 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.37 0.69 ด ี
 
จากขอ้มูลตารางท่ี 1 ผลสรุปการสอบถามความพึงพอใจต่อ

การใชง้าน พบว่าผูใ้ชง้านพึงพอใจต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลมากท่ีสุดใน
ระดบัดีมาก (4.68) รองลงมาคือความรวดเร็วของระบบในระดบัดีมาก 
(4.56) 

 

5. อภิปรายผลการวจิยั 
ระบบการจัดการงานวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี พฒันาโดยใชภ้าษา PHP ใชร้ะบบฐานขอ้มูล 
MySQL ประกอบไปด้วยระบบจดัการผูใ้ช้งาน ระบบจดัการกิจกรรม 
ระบบรับสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม ระบบจดัการผลการแข่งขนั/ประกวด ผล
ประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 
ค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 ความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดคือ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุดคือระบบจดัการขอ้มูล
ในระดบัดี (4.08) ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะมีการแยกหลายระบบงานจึงท าให้

ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลหลายส่วน ซ่ึงภาพรวมของการพฒันาระบบฯ
นั้นตรงตามความตอ้งการของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งการระบบจดัการ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมาใชใ้นการจดัการงานวนัวิทยาศาสตร์ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
เ ดิมระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวัน

วิทยาศาสตร์ใช้ระบบภายนอกในการจัดการ ควรพัฒนาระบบการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดังานวนัวิทยาศาสตร์ให้อยูใ่นระบบน้ีเลย 
 

7. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการจดังานกิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ท่ี
ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัน้ี 
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ระบบการจ าแนกคุณภาพของแครอทด้วยการประมวลผลภาพ 
Classification System of Carrots Quality with Image Processing Technique  

 

บุญญฤทธ์ิ นวนชนะ1  กติติศักดิ์ ปัตถาวโร1  กริช สมกนัธา1,2,3  มงคล ทะกอง1,2,3  วไิลพร กลุตังวฒันา1,2,3 
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
2สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

3กลุ่มวิจยัปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการขอ้มูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีน าเสนอระบบการจ าแนกคุณภาพของแครอทด้วย

การประมวลผลภาพ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยชาวเกษตรผูป้ลูกแครอท ซ่ึง
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคดัแยกคุณภาพของแครอทด้วยวิธีการ
และกระบวนการท่ีเหมาะสม ในงานวิจัยท่ีน าเสนอได้มีการสกัด 
คุณลกัษณะเด่น (Feature) คือความกวา้งของแครอท ความยาวของแครอท 
และสีของแครอท ซ่ึงได้มาจากกระบวนการหาพ้ืนท่ี (Area Detection) 
และกระบวนการหาสี (Color Detection) ในงานวิจยัท่ีน าเสนอแบ่งขนาด
ออกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ่ แบ่งคุณภาพออกเป็น 
คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพปานกลาง และคุณภาพแย่ ในการ
ทดสอบได้ท  าการทดสอบโดยจะมีผู ้เ ช่ียวชาญเป็นความจริงพ้ืนฐาน 
(Ground Truth) ซ่ึงจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอ
สามารถจ าแนกคุณภาพของแครอทมีความถูกตอ้งมากกวา่ 96% ซ่ึงแสดง
ให้เห็นวา่วิธีการท่ีน าเสนอเหมาะส าหรับท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
ค าส าคญั: การประมวลผลภาพดิจิทลั, การตรวจหาพ้ืนท่ี, การตรวจหาสี 
 

Abstract 
This research presents a method for classifying the quality of 

carrots by using digital image processing as a tool to help many 
agriculturists who grow carrots. The proposed method can help increase 
the efficiency of classification the quality of the carrots efficiently. In this 
paper, all feature is extracted form area detection which have width and 
length of carrots and color detection of carrots. The size of carrots is 
divided into small, medium and large. The quality of carrots is divided 
into very good quality, good quality, medium quality and poor quality. In 
testing the efficiency of our method which is compared by using the 
opinions of the skilled expert as the ground truth. From all experimental 
results show that the proposed method is able to provide accurate 
classification results more than 96%. The proposed method is very useful 

in assisting many agriculturists to accomplish the task of classification 
the quality of carrots efficiently. 
Keywords: Digital Image Processing, Area Detection, Color detection 

 
1. บทน า 
      แครอท เป็นพืชในแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียกลาง นิยม
ปลูกเพ่ือรับประทาน เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ ช่วยลดความเส่ียงจากการ
เกิดโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา รักษา
โรคตาฟาง และตอ้กระจก ช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองและไทรอยดเ์ป็น
พิษ ช่วยยอ่ยอาหาร และช่วยแก้และบรรเทาทอ้งผูก ในปัจจุบนั แครอท 
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดและมีผลผลิตจ านวนมากทั้งยงัสร้างรายไดใ้ห้กบั
เกษตรกรชาวสวน การส่งแครอทออกจ าหน่ายสู่ตลาดนั้นจ าเป็นตอ้งคดั
แยกคุณภาพของแครอทก่อน ซ่ึงการคดัแยกคุณภาพแครอทในแต่ละคร้ัง
มีจ านวนแครอทมาก การใชเ้กษตรกรชาวสวนในการคดัแยกคุณภาพของ
แครอทอาจเกิดขอ้ผิดพลาดได ้ซ่ึงจะท าให้แครอทท่ีจะส่งไปยงัผูบ้ริโภค
ดอ้ยคุณภาพ [6] การเลือกซ้ือแครอทเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูบ้ริโภค เราจึง
มีแนวคิดท่ีจะใชท้ฤษฎีในเร่ืองประมวลผลภาพดิจิตอล [4], [7]-[9] เขา้มา
ช่วยในการคดัแยกคุณภาพของแครอท โดยการวดัขนาดและแยกสีของแค
รอท เพ่ือให้รู้ถึงคุณภาพของแครอท ว่ามีขนาดเท่าใด ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถคดัแยกคุณภาพของแค
รอทไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน และลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงน าเสนอวิธีการจ าแนกคุณภาพของแค
รอทด้วยการประมวลผลภาพข้ึนมา เพ่ือท่ีจะช่วยจ าแนกคุณภาพของแค
รอท ด้วยวิธีการและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการประมวลผลภาพ
ดิจิตอล  และยงัช่วยลดขั้นตอนหรือเวลาให้นอ้ยลง ตลอดจนความแม่นย  า
และความน่าเ ช่ือถือในการจ าแนกคุณภาพแครอทโดยใช้ วิ ธีการ
ประมวลผลภาพดิจิตอล 
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2. วธีิการด าเนินการวจิยั 
2.1 ภาพรวมระบบ 

ภาพรวมระบบในการจ าแนกแครอทโดยเทคนิคการ
ประมวลผลดิจิทลั เร่ิมจากรับภาพแครอทจากผูใ้ชง้าน จากนั้นระบบจะท า
การประมวลผลโดยเทคนิคการประมวลผลภาพดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ภาพรวมระบบ (System Overview) 

 
 ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลภาพแครอทจากในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือจากกลอ้งไปท่ีระบบ เพื่อให้ระบบประมวลผล โดยการ
แปลงภาพท่ีได้รับมาให้แปลงภาพเป็นภาพระดับสีเทา (Grayscale) 
จากนั้นก็ท  าการตดัวตัถุออกจากฉากหลงัดว้ยเทรชโฮล (Threshold) แลว้
ท าการแปลงภาพให้เป็นระดบั ขาว-ด า (Binary) จากนั้นก็ท  าการหาพ้ืน
วตัถุด้วยการตรวจหาพ้ืนท่ี (Area Detection) แล้วก็ตรวจหาค่าของสี 
(Color detection) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้มาท าการจ าแนกคุณภาพแครอท 
แลว้ท าผลลพัธ์แสดงให้ผูใ้ชง้านไดดู้  
 

2.2 ทฤษฎแีครอท 
แครอทมีช่ือวิทยาศาสตร์ Daucus carota ช่ือไทยคือหัวผกักาด

แดง อยูใ่นวงศ ์ Apiaceae เช่นเดียวกบั ผกัชี ผกัชีฝร่ัง และข้ีนฉ่าย เป็นตน้ 
แครอทมีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียกลางถึงเอเชียตะวนัตก ต่อมาถูกน าเขา้มา
ปลูกเขา้ไปในยโุรป และประเทศจีน เป็นพืชผกัสมุนไพร เป็นพืชลม้ลุก
ขนาดเล็ก ล าตน้สั้นๆเช่ือมอยูร่ะหว่างรากกบัใบ มีลกัษณะกลมๆ เป็นขอ้
สั้นๆ ใบแทงออกบริเวณตรงโคนของล าตน้ มีกา้นใบยาว ออกเรียงสลบั
รอบๆมีใบยอ่ยออกเป็นคู่ มีลกัษณะฝอยๆเล็กๆ มีสีเขียว มีรากแกว้ท่ีพอง
โตเรียก ว่าหัว ไวเ้ก็บสะสมอาหาร มีหัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตาม
สายพนัธ์ุ มีลกัษณะทรงกลมยาวเรียว มีสีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีแดง สีด า สี
ขาว ตามสายพนัธ์ุ [6] 

 
รูปท่ี 2  แครอทพนัธ์ุหงส์แดง 

 

2.3 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 
 การน าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณดว้ยคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
ได้ขอ้มูลท่ีเราตอ้งการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง 
และทิศทางการเคล่ือนของวตัถุในภาพจากนั้นเราสามารถน าขอ้มูลเชิง
ปริมาณเหล่าน้ีไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ  เพ่ือใชป้ระโยชน์ในงาน
ดา้นต่างๆ  เช่น  ระบบรู้จ าลายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบว่าภาพลายน้ิวมือท่ีมี
อยู่นั้ น เ ป็นของผู ้ใด  ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบคัดแยกเกรดหรือ
คุณภาพของพืชผลทางการเกษตร เป็นตน้  
 

2.3.1 การแปลงภาพเป็นระดบัเทา (Gray Scale) 
           ภาพเกรยส์เกลหรือภาพระดบัสีเทา ลกัษณะของภาพชนิดน้ีในแต่
ละจุดภาพหรือพิกเซล จะมีค่าความเขม้ของแสงในแต่ละระดบัท่ีแตกต่าง
กนัไปตั้งแต่สีขาวไปยงัสีด า สามารถก าหนดระดบัความเขม้ของแสงนั้น
ไดโ้ดยค่าระดบั ภาพระดบัสีเทาจะมีความละเอียดเท่ากบั 8 บิต ซ่ึงภาพจะ
มีค่าระดบัความเขม้แสงของสีด าเท่ากบั 0 ส่วนค่าระดบัความเขม้ของสี
ขาวจะมีค่าเท่ากบั 255 ในงานวิจยัภาพแรกเร่ิมจะเป็นภาพสีในรูปแบบ 
RGB ดังนั้ นจะท าการแปลงเป็นระดับเทาจะเป็นการเอาค่าในแต่ละ
ระดบัสีคูณกบัค่า 0.33 ซ่ึงจะไดค้่าในระดบัสีเทา [4]  

 
 

รูปท่ี 3 การแปลงภาพเป็น Gray Scale 
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2.3.2 เทรชโฮลดิง้ (Thresholding) 
           เป็นการแยกแยะวตัถุจากฉากหลงัโดยดูจากระดบัความเขม้ของ
จุดภาพเป็นหลกั ขอ้ดีของของวิธีการน้ีคือมีขั้นตอนในการท างานท่ีง่ายไม่
ซบัซ้อนท างานได้ เทคนิคการท าขีดแบ่ง เป็นการพิจารณาว่าจุดภาพใด
ควรเป็นจุดขาวหรือจุดด า ซ่ึงท าได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างจุดภาพ
เร่ิมต้นกบัค่าคงท่ีค่าหน่ึง เรียกว่าค่าขีดแบ่ง ซ่ึงเป็นค่าความเขม้แสงค่า
หน่ึงท่ีใช้แยกแยะประเภทของจุดภาพ เทคนิคน้ีใช้กันมากในกรณีท่ี
ขอ้มูลภาพมีลกัษณะแตกต่างกนัระหวา่งวตัถุและพ้ืนหลงั ในขั้นตอนน้ีท า
การตดัพ้ืนหลงัออกจากพ้ืนหน้าโดยใชวิ้ธีเทรชโฮล ท่ีมีระดบัความเขม้อยู่
ระหวา่งกลุ่มทั้ง สองของฮิสโทแกรม ซ่ึงค่า เทรชโฮลท่ีไดจ้ะอยูร่ะหว่าง 
0-255 เท่านั้น เทรชโฮลจะถูกน าไปเพ่ือเปรียบเทียบค่าของแต่ละพิกเซล 
หากค่า f (x, y) น้อยกว่า เทรชโฮลจุดพิกเซลนั้นจะถูกปรับให้เป็นสีด า
หรือส่วนของวตัถุ และหากค่า f (x, y) มากกว่าหรือเท่ากับเทรชโฮล 
จุดภาพนั้นจะถูกปรับให้เป็นสีขาวหรือส่วนของพ้ืนหลงั [2],[9] 

 

2.3.3 การแปลงภาพเป็นขาวด า (Binary Image) 
           การแปลงภาพไบนารีหรือภาพขาวด า มีสองสถานะคือ 0 และ 1 
ซ่ึงไบนารีก็จะมีความเขม้ 2 ค่าเท่านั้นคือ 0 และ 1 หมายความว่าจุดภาพ
ใดท่ีมีค่าเป็น 0 ก็จะหมายถึงว่าจุดภาพนั้นจะแสดงสีด า  ส่วนจุดภาพใดท่ี
มีค่าเป็น 1  ก็จะหมายถึงว่าจุดภาพนั้นจะมีการแสดงสีขาว ซ่ึงการแปลง
ภาพระดบัเทาเป็นภาพไบนารีนั้นจะตอ้งก าหนดค่าความเขม้ของสีเทาท่ี
ตอ้งการอา้งอิงหรือเรียกวา่เทรชโฮลซ่ึงค่าน้ีจะถูกก าหนดโดยผูใ้ช้หรือว่า
การใช้อัลกอรึทึมในการหาค่าเทรชโฮลในการหาค่าเทรชโฮลโดย
อตัโนมติัก็ได ้[2] 

 
รูปท่ี 4 แปลงภาพเป็นขาว-ด า 

2.3.4 พื้นที ่(Area) 
           คือคุณลกัษณะพ้ืนฐานของวตัถุชนิดหน่ึงท่ีนิยมใช้กนัมากนั่นคือ
พ้ืนท่ี หรือบริเวณ หรือขนาดของวตัถุนัน่เอง หรือจ านวนของจุดภาพท่ีเรา
สนใจของวตัถุ ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 1 ดงัน้ี [1]-[2],[4] 
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รูปท่ี 5 พ้ืนท่ีจุดภาพสีด า 

2.3.5 ระบบสี RGB 
           ภาพในระบบสี RGB คือการมีเมตริกช์ขนาด 2D ซอ้นกนัจ านวน 3 
เมตริกช์ ซ่ึงก็คือค่าความเขม้แสงในสีต่างๆ คือสีแดง(R),สีเขียว(G),สีน ้ า
เงิน(B) ภาพสีในระบบ  RGB จะมีจ านวนบิตต่อจุดภาพคือ 24 บิต 
หมายความว่าสามารถแสดงสีได้ถึง 16,777,216 สีจ  านวนบิตของขอ้มูล
ในแต่ละจุดภาพนั้นจะเป็นตวัก าหนดความแตกต่างของระดับสีซ่ึงถ้า
ขอ้มูลในจุดภาพนั้นมี 8 บิตก็หมายความวา่ 8 บิต = 2^8 = 256สี (0-255)  

2.3.6 การตดัสินใจวดัคุณภาพแครอท 
           การวดัคุณภาพแครอทได้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากศึกษา
และสมัภาษณ์ของเกษตรกรท่ีปลูกแครอท ซ่ึงชาวเกษตรท่ีปลูกแครอทได้
ท  าการคดัแยกขนาดและคุณภาพแครอทพนัธ์ุหงส์แดงท่ีเป็นมาตรฐานท่ี
ทอ้งตลาดตอ้งการ จึงไดข้นาดแครอท 3 ขนาด ไดแ้ก่ เล็ก กลาง และใหญ่ 
สีของแครอททั้ง 2 สี ไดแ้ก่ สีส้มสด และสีส้ม และไดคุ้ณภาพแครอททั้ง 
5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง แย่ และไม่มีคุณภาพ ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 ซ่ึงสรุปไดด้งัรูปท่ี 6 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขนาดของแครอท 

ขนาดของแครอท 
ความกวา้ง
(เซนติเมตร) 

ความยาว
(เซนติเมตร) 

ขนาดใหญ่ 4.5 ซม. ข้ึนไป 15 ซม. ข้ึนไป 
ขนาดกลาง 3 – 4.5 ซม. 15 ซม. ข้ึนไป 
ขนาดเล็ก นอ้ยกวา่ 3 ซม. 10 -15 ซม. 

ตารางท่ี 2 ตารางการผลการวิเคราะห์สีของแครอทภายในระบบ 
สีของแครอท ระดบัสี 
สีส้มสด RGB >= 255 , 140 , 0 
สีส้ม RGB < 255 , 165 , 0 

 

 

 

 



บทความวิจัย                                                                                                                                  217 
การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี 2565    
National Conference on Science and Technology 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ระดบัคุณภาพแครอทในระบบ 

ระดบัคุณภาพแครอท 
ขนาดของแครอท 
(เซนติเมตร) 

สีของแครอท 

ดีมาก ขนาดใหญ่ สีสม้สด 

ดี 
1.ขนาดใหญ่ 
2.ขนาดกลาง 

1.สีสม้ 
2.สีสม้สด 

ปานกลาง ขนาดกลาง สีสม้ 
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ไม่มีคุณภาพ 
มีความยาวนอ้ยกวา่ 10 
ซม. 

สีสม้สด , สีสม้ 

 

 
รูปท่ี 6 คุณภาพของแครอท 

 
3. ผลการด าเนินการทดสอบ 
3.1 ผลลพัธ์การทดสอบความถูกต้องของระบบ 

จากการพฒันาการจ าแนกคุณภาพของแครอทโดยเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ ได้มีการจ าแนก โดยมีขนาดของแครอท 3 ขนาด คือ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ สีของแครอทมี สีส้มสด สีส้ม และ
ระดบัคุณภาพแครอทได ้5 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง แย ่ไม่มีคุณภาพ   

ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งการประมวลผลแครอทขนาดเล็ก 

ล าดบัที่ 
ความยาว 
(Pixel) 

ความกว้าง 
(Pixel) 

ขนาด 

1 345 82 ขนาดเล็ก 

2 313 90 ขนาดเล็ก 

3 322 95 ขนาดเล็ก 

4 335 88 ขนาดเล็ก 

5 325 92 ขนาดเล็ก 

 

ตารางท่ี 5 ตวัอยา่งการประมวลผลแครอทขนาดกลาง 

ล าดบัที่ 
ความยาว 
(Pixel) 

ความกว้าง 
(Pixel) 

ขนาด 

1 397 99 ขนาดกลาง 

2 422 110 ขนาดกลาง 

3 414 110 ขนาดกลาง 

4 397 102 ขนาดกลาง 

5 417 109 ขนาดกลาง 

ตารางท่ี 6 ตวัอยา่งการประมวลผลแครอทขนาดใหญ่ 

ล าดบัที่ 
ความยาว 
(Pixel) 

ความกว้าง 
(Pixel) 

ขนาด 

1 460 127 ขนาดใหญ่ 

2 458 124 ขนาดใหญ่ 

3 445 116 ขนาดใหญ่ 

4 452 123 ขนาดใหญ่ 

5 464 120 ขนาดใหญ่ 

 
ซ่ึงจากผลการทดสอบจากตารางท่ี 4,5, และ 6 แสดงให้เห็น

วา่เม่ือมีการน าเอาแครอทท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบขนาดของ
แครอท ซ่ึงไดน้ ามาอยา่งละ 5 ภาพ เม่ือน ามาค านวณหาค่าในโปรแกรม
สามารถจ าแนกตามขนาดไดท้ั้งหมด  
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ตารางท่ี 7 ตวัอยา่งการประมวลผลแครอทสีส้ม 
ล าดับที่ R G B สี 

1 202 118 65 สีส้ม 
2 212 119 55 สีส้ม 

3 210 112 55 สีส้ม 

4 209 118 62 สีส้ม 
5 218 125 44 สีส้ม 
6 180 110 56 สีส้ม 
7 179 106 58 สีส้ม 
8 192 102 57 สีส้ม 

 

ตารางท่ี 8 ตารางตวัอยา่งการประมวลผลแครอทสีส้มสด 
ล าดับที่ R G B สี 

1 223 102 16 สีส้มสด 

2 232 98 11 สีส้มสด 
3 221 97 16 สีส้มสด 
4 231 107 14 สีส้มสด 
5 229 105 14 สีส้มสด 
6 177 85 39 สีส้มสด 
7 194 92 47 สีส้มสด 

 
ซ่ึงจากผลการทดสอบจากตารางท่ี 7 และ 8 แสดงให้เห็นว่า

เม่ือมีการน าเอาแครอทท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบสีของแค
รอท ซ่ึงได้น ามาอย่างละ 7 ภาพ เม่ือน ามาค านวณหาค่าในโปรแกรม
สามารถจ าแนกสีไดท้ั้งหมด  

 

ตารางท่ี 9 ตารางการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพแครอท 
ความ
ยาว

(Pixel) 

ความ
กว้าง
(Pixel) 

R G B ขนาด สี คุณภาพ 

461 127 202 118 62 ขนาดใหญ่ สีสม้ ดี 

458 124 212 119 55 ขนาดใหญ่ สีสม้ ดี 

445 116 202 115 51 ขนาดใหญ่ สีสม้ ดี 

452 123 208 122 59 ขนาดใหญ่ สีสม้ ดี 

464 120 231 107 14 ขนาดใหญ่ สีสม้สด ดีมาก 

397 99 210 112 55 ขนาดกลาง สีสม้ ปานกลาง 

422 110 209 118 62 ขนาดกลาง สีสม้ ปานกลาง 

414 110 202 114 54 ขนาดกลาง สีสม้ ปานกลาง 

397 102 209 122 61 ขนาดกลาง สีสม้ ปานกลาง 

417 109 229 105 14 ขนาดกลาง สีสม้สด ดี 

345 82 218 125 44 ขนาดเล็ก สีสม้ แย ่

313 90 221 97 16 ขนาดเล็ก สีสม้สด แย ่

322 95 219 111 37 ขนาดเล็ก สีสม้ แย ่

335 88 232 98 11 ขนาดเล็ก สีสม้สด แย ่

325 92 223 102 16 ขนาดเล็ก สีสม้สด แย ่

3.2 ผลลพัธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการออกแบบระบบ 
การจ าแนกคุณภาพแครอทโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ 

ได้น าทดลองกับกลุ่มผูใ้ช้ซ่ึงมี 1 กลุ่มคือ เกษตร 20 คน เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบว่ามีความตรงตามความตอ้งการและพึงพอใจใน
ระบบงานในระดับใด และประเมินความถูกต้องของระบบงานการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจ าแนกคุณภาพแครอทโดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพ ผูใ้ชส้ามารถสรุปผลการประเมินดงั ตารางท่ี 10  

 

 
รูปท่ี 7 หนา้จอโปรแกรม 

 

 
รูปท่ี 8 หนา้จอการจ าแนกคุณภาพแครอท 
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รูปท่ี 9 หนา้จอการประมวลผล 
 

ตารางท่ี 10 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
รายการประเมิน �̅� S.D แปลผล 

1. ความรู้เก่ียวกบัแครอทการปลูกแครอท
และประโยชน์ 

3.85 0.36 ดี 

2. ความรู้เก่ียวกบัการแบ่งชั้นแครอท 3.35 0.48 ปานกลาง 

3. ขอ้มูลที่น ามาใชใ้นโปรแกรม 3.70 0.46 ดี 
4. ความง่ายต่อระบบ 3.65 0.48 ดี 
5. ความถูกตอ้งของการแปลงภาพ 3.60 0.49 ดี 
6. ความถูกตอ้งของสีแครอท 3.20 0.40 ปานกลาง 
7. ระยะในเวลาการประมวลผล 3.75 0.43 ดี 
8. ความสามารถในการบนัทึกไฟล์ 3.25 0.43 ปานกลาง 
9. สีสันของโปรแกรมมีความน่าใช ้ 3.20 0.40 ปานกลาง 

รวม 3.51 0.44 ดี 
 

 จากตารางท่ี 10  การประเมินประสิทธิภาพของระบบจาก
ผูใ้ช้งานระบบอยูใ่นระดบัดี (�̅�= 3.51 S.D = 0.44) ผลการประเมินระบบ
ด้านความเหมาะสมของระบบงาน จากผู ้ดูแลระบบและสมาชิก มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
 

4. สรุป 
         การจ าแนกคุณภาพแครอทโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ 
พฒันาโดยการน าแครอทมาท าการแปลงภาพเป็นระดบัเทา จากนั้นท าการ
แปลงภาพเป็นไบนารี เพ่ือหาลกัษณะเด่นของแคครอทคือ ความกวา้งและ
ความยาว แลว้น าลกัษณะเด่นของแครอทมาจ าแนกเป็นขนาดของแครอท
ไดด้งัน้ี คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จากนั้นท าการหาลกัษณะ
เด่นของสีแครอท แลว้น ามาจ าแนกสีแครอทได้ดงัน้ี คือ สีส้ม และสีส้ม
สด เม่ือหาไดล้กัษณะเด่นทั้ง 2 แลว้น ามาประมวลผล เพ่ือจ าแนกคุณภาพ
แครอท ซ่ึงคุณภาพแครอทมี 5 คุณภาพ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง แย่ ไม่มี
คุณภาพ ซ่ึงจะท าการจ าแนกกว่าแครอทมีคุณภาพดีหรือไม่ดี ซ่ึงจากการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอสามารถหาพ้ืนท่ี หาค่าสี ซ่ึง
น าไปสู่การจ าแนกคุณภาพแครอทได้อย่างถูกตอ้ง อีกทั้งยงัมีความพึง
พอใจในการใช้งานอยู่ในระดบัท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้กบัชาวเกษตรท่ี
ท าการคดัแยกแครอทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

5. กติตกิรรมประกาศ 
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการจ าแนกพนัธ์ุยางพาราด้วยเทคนิคทางด้านการท าเหมืองข้อมูล 
Performance Comparison of Para Rubber Classification with Data Mining Techniques  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

แบบจ าลองการจ าแนกพนัธ์ุยางพาราด้วยเทคนิคทางด้านการท าเหมือง
ขอ้มูลจ านวน 3 เทคนิคคือ ตน้ไมต้ดัสินใจ นาอีฟเบย ์และเคเนียร์เรสเน
เบอร์ เพ่ือหาเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดไปใช้ในการสร้างแบบจ าลอง
การจ าแนกพนัธ์ุยางพารา การวิเคราะห์ และการแบ่งข้อมูลส าหรับ
ทดสอบประสิทธิภาพใช้วิธี 10-Fold Cross Validation ด้วยโปรแกรม 
Rapid Miner Studio 9.10 ผลการวิจยัพบว่าเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพใน
การจ าแนกพนัธ์ุยางพาราไดถู้กตอ้งมากท่ีสุดคือ เทคนิคนาอีฟเบย ์ซ่ึงให้
ค่าความถูกตอ้งในการจ าแนก 100.00 % และค่าความถ่วงดุล 98.00 % 
ดงันั้นสรุปไดว้่าเทคนิคนาอีฟเบยมี์ประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจะถูกน าไป
สร้างแบบจ าลองส าหรับการจ าแนกพนัธ์ุยางพารา 
ค าส าคญั: เหมืองขอ้มูล, ตน้ไมต้ดัสินใจ, ตวัจ าแนกนาอีฟเบย,์ เคเนียร์เรส
เนเบอร์, การจ าแนก 
 
Abstract 
  This research aims to compare the performance of 
classification techniques, Decision Tree, Naïve Bayes, and K-Nearest 
Neighbor, and to adopt the best technique used for Para rubber 
classifying. The analysis and performance comparison were done using 
RapidMiner Studio 9.10 and applied the 10-fold cross-validation 
performance measurement technique to divide the training and testing 
dataset. The metrics used to measure classification efficiency are 
Accuracy and F1-measure. The results showed that the Naive Bayes was 
the most performance technique for Para rubber classification, performed 
with 100.00 % accuracy and 98.00 % with F-measure. Therefore, Naive 
Bayes was the most efficient technique to be used for Para rubber 
classification model construction. 
Keywords: Data Mining, Decision Tree, Naïve Bayes, K-Nearest 
Neighbor, Classification 

1. บทน า 
ต้นยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ [1]โดย

ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภณัฑ์จากตน้ยางพาราได้เป็นอนัดบั 1 
ของโลก ปัจจุบนัการปลูกตน้ยางพาราสามารถปลูกได้ในทุกภาคของ
ประเทศไทย ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีมีสภาพการเพาะปลูกท่ีส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของต้นยางพาราแตกต่างกัน ปัญหาหลักของการท าสวน
ยางพาราของชาวสวนคือ การเลือกพนัธุ์ยางพาราท่ีไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลูก ซ่ึงจะส่งผลกระทบด้านการเพาะปลูกและ
คุณภาพของน ้ ายาง ดงันั้นการเลือกพนัธุ์ยางพาราท่ีดีให้ผลผลิตสูง และ
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะหากเลือกพนัธุ์ท่ีไม่ดี ไม่
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเพาะปลูก ถึงแมจ้ะดูแลบ ารุงรักษาดีเพียงใด ผลผลิต
ยางพาราอาจต ่าและได้ปริมาณน้อย [2] โดยทั่วไปการจ าแนกพนัธ์ุ
ยางพาราแต่ละสายพนัธุ์สามารถจ าแนกไดจ้ากการท าลายพิมพดี์เอน็เอ วิธี
น้ีจะมีความแม่นย  าสูง แต่มีขั้นตอนการปฏิบัติท่ียุ่งยาก ซับซ้อน ใช้
เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง  นอกจากน้ียงัสามารถจ าแนกไดด้ว้ยสายตา
จากการมองลกัษณะทางกายภาพภายนอกของตน้ยางพาราแต่ละสายพนัธุ์
ท่ีแสดงออกมาให้เห็น การจ าแนกพนัธุ์ยางพาราด้วยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีนิยม 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีรวดเร็ว ตรวจสอบง่าย และสามารถบอกชนิดของสาย
พนัธุ์ยางพาราไดท้นัที แต่ตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจ าแนกพนัธ์ุยางพารา
เป็นผู ้จ  าแนก ทั้งน้ีหากน าวิธีการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ประยกุตใ์ช้ในการสร้างเคร่ืองมือส าหรับจ าแนกพนัธ์ุยางพารา จะท าให้
การจ าแนกพนัธุ์ยางพารามีความถูกต้อง แม่นย  าและประมวลผลได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

ดั้ งนั้ นในการท าวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัย จึงได้ท  าการศึกษา และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคในการสร้างแบบจ าลองการจ าแนก
พนัธ์ุยางพาราโดยใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทของการท าเหมืองขอ้มูล
จ านวน 3 เทคนิคได้แก่ ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Tree) เคเนียร์เรสเน
เบอร์ (k-NN) และนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) รวมทั้ งน าวิธีการเลือก
คุณลกัษณะ (Feature Selection) ได้แก่ Information Gain (IG) มาใช้เพ่ือ
หาคุณลักษณะ หรือปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างและทดสอบ
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ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง ส าหรับการแบ่งข้อมูลส าหรับทดสอบ
ประสิทธิภาพใช้วิธี 10-Fold Cross Validation การวดัประสิทธิภาพของ
เทคนิคการจ าแนกจะพิจารณาจากค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่า
ความคลาดเคล่ือนในการจ าแนก (Classification Error) และค่าความ
ถ่วงดุล (F-Measure) 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

 1. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกตอ้งในการจ าแนก
พนัธ์ุยางพาราดว้ยเทคนิคทางดา้นการท าเหมืองขอ้มูล 
  2. เพ่ือหาเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดไปใช้ในการสร้าง
แบบจ าลองส าหรับการจ าแนกพนัธ์ุยางพารา 

 

3. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) [3] หมายถึงการสืบค้น
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และน่าสนใจจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ดว้ยการน า
ขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่มาท าการวิเคราะห์ และสกดั ดึงความรู้หรือส่ิงส าคญั
ออกมาเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ ท านายหตุการณ์หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  
เทคนิคหรือวิธีการทางเหมืองขอ้มูลท่ีถูกน ามาใชใ้นการคน้หาองคค์วามรู้
มีหลายวิธีเช่น การค้นหากฎความสัมพนัธ์ การแบ่งกลุ่ม การท านาย 
รวมถึงการจ าแนก ซ่ึงการจ าแนก (Classification) เป็นหน่ึงในเทคนิคการ
ท าเหมืองข้อมูล ท่ีเป็นท่ีรู้จักและประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย ใช้
ส าหรับจ าแนกประเภทขอ้มูล ดว้ยการพิจารณาจากคุณลกัษณะของขอ้มูล 
เทคนิคการจ าแนก เป็นเทคนิคประ เภทการ เ รียนรู้แบบมีผู ้สอน 
(Supervised Learning) โดยจะน าข้อมูลท่ี มีในอดีตซ่ึงประกอบด้วย
คุณลกัษณะปกติและคุณลกัษณะท่ีเป็นค าตอบ (Class หรือ Label) เรียกว่า
ชุดข้อมูลฝึก  (training dataset) ให้อัลกอริทึมเรียนรู้  และสร้างเ ป็น
แบบจ าลองออกมาท านาย หรือจ าแนกข้อมูลใหม่ มีการเทคนิคท่ีใช้
ส าหรับการจ าแนกขอ้มูลถูกน าไปประยุกต์ใช้งานหลายด้าน  [4-5] เช่น 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การแพทย์ การศึกษา รวมถึงทางด้าน
การเกษตร [6-7] ซ่ึงเทคนิคท่ีใช้ในการจ าแนกขอ้มูลมีหลายประเภทเช่น 
ตน้ไมต้ดัสินใจ นาอีฟเบย ์เคเนียร์เรสเนเบอร์ ปัจจุบนัมีหลายงานวิจยัท่ี
ถูกน าเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกขอ้มูล
ของเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ [8] การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนก
เมล็ดพนัธ์ุขา้วเปลือกขาวดอกมะลิ 105 พบว่าเคเนียร์เรสเนเบอร์ให้ผล
ความถูกตอ้งในการจ าแนกมากท่ีสุด [9] การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แบบจ าลองการตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์พบว่าเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เป็น
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการช่วยตดัสินใจเลือกกลุ่มวิชาของ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์[10] การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจ าแนกภาวะโรคไตเร้ือรัง และ [11] เปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิค

ทางเหมืองขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยโรคเตา้นมอกัเสบในโคนม ผลการวิจยัของ
ทั้ง 2 งานวิจยัพบว่าเทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยตน้ไมต้ดัสินใจ 
โดยใช้อลักอริทึม J48 เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงันั้นการ
สร้างแบบจ าลองในการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิคด้านการท า
เหมืองขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวถึงขา้งตน้อาจมีประสิทธิภาพความถูกตอ้งใน
การจ าแนกท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของชุดขอ้มูลท่ีน ามาใช้ 
รวมถึงการเลือกคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการจ าแนกไปใชใ้นการ
สร้างแบบจ าลองดว้ย  
 3.1 เทคนิคการจ าแนกประเภท 
 เทคนิคทางดา้นการท าเหมืองขอ้มูลท่ีใช้ในการสร้างแบบจ าลอง
การจ าแนก มีหลายเทคนิค [1] เช่น ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) นา
อีฟเบย ์(Naïve Bayes) เคเนียร์เรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbor) ซพัพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) และโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural network) ข้อมูลส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการท างานของ
เทคนิคทั้ง 3 เทคนิคท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
  3.1.1 ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) 
 เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เป็นเทคนิคการจ าแนกประเภทท่ีใช้
คุณลกัษณะ หรือแอตทริบิวต ์(attribute) ของขอ้มูลในการจ าแนก อยูใ่น
รูปของโครงสร้างตน้ไม้ และกฎการตดัสินใจ ซ่ึงในขั้นตอนการสร้าง
ตน้ไมต้ดัสินใจ อลักอริทึมจะเลือกคุณลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคลาส
ค าตอบมากท่ีสุดมาเป็นโหนดราก ( root node) โดยทั่วไปการสร้าง
แบบจ าลองจ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตดัสินใจจะท าให้ทราบว่า
คุณลักษณะใดมีความส าคญัต่อการจ าแนกประเภทของข้อมูล ส าหรับ
อัลกอริ ทึม  ID3  จะใช้  Information Gain (IG) เ ป็นตัววัด  เ พ่ือเ ลือก
คุณลกัษณะมาสร้างโหนดของตน้ไมต้ดัสินใจ โดยคุณลกัษณะท่ีมีค่า IG 
มากท่ีสุดจะถูกเลือกมาสร้างโหนด การค านวณเพ่ือหาค่า IG แสดงดัง
สมการท่ี 1  

𝐼𝐺(𝑋, 𝑦) = 𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑋|𝑦) (1) 
 
 โดยท่ี 𝐸(𝑋) คือ Entropy ของ 𝑋  
 𝐸(𝑋|𝑦) คือ Entropy ของ 𝑋 ต่อการเกิดเหตุการณ์𝑦 
 Entropy เป็นค่าท่ีวดัความชัดเจนของคุณลกัษณะ และใช้
ในการตดัสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างโหนดแยก ซ่ึงถ้าคุณลกัษณะมี
ความชดัเจนของค าตอบค่า Entropy จะมีค่าน้อย ซ่ึงส่งผลให้ค่า IG ของ
คุณลกัษณะนั้นมีค่ามากข้ึน การค านวณค่า Entropy แสดงดงัสมการท่ี 2 
 

𝐸(𝑋) = − ∑ 𝑃(𝑥𝑖)𝑙𝑜𝑔2𝑃(𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖) (2) 

  
  โดยท่ี 𝑃(𝑥𝑖) คือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ี
ต่างกนั 
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3.1.2 นาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) 
นาอีฟเบยเ์ป็นเทคนิคดา้นการท าเหมืองขอ้มูลส าหรับการ

จ าแนกประเภทข้อมูล  โดยใช้หลักความน่าจะเป็นมาท าวิเคราะห์
เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือท านายหรือจ าแนกขอ้มูลท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต นาอีฟเบยป์ระยกุตม์าจากทฤษฎีของเบย ์ดงัสมการท่ี 3  

 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴).𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 (3) 

  
 โดยท่ี 𝑃(𝐴|𝐵) คือ ความน่าจะเป็นของ 𝐴 เม่ือรู้ 𝐵 
 𝑃(𝐵|𝐴) คือ ความน่าจะเป็นของ 𝐵 เม่ือรู้ 𝐴 
 𝑃(𝐴)  คือ ความน่าจะเป็นของ 𝐴 
 𝑃(𝐵)  คือ ความน่าจะเป็นของ 𝐵 
 เ พ่ือให้มีความง่ายในการค านวณหาค่าความน่าจะเป็นท่ี
น ามาใช้งานท่ีมีหลายคุณลกัษณะ และทุกคุณลกัษณะ มีความเป็นอิสระ
ต่อกนั การสร้างแบบจ าลองดว้ยเทคนิคนาอีฟเบยส์ามารถค านวณได้ดงั
สมการท่ี 4 

 

𝑃(𝐶|𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛) = 𝑃(𝐶) ∏ 𝑃(𝑎𝑖|𝐶)𝑛
𝑖=1  (4) 

 
 โดยท่ี  𝑃(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛) คือ  ความน่าจะ เ ป็นของ
คุณลกัษณะของขอ้มูลทดสอบ   
 𝑃(𝐶) คือ ความน่าจะเป็นท่ีตอบคลาส 𝐶 

 𝑃(𝑎𝑖|𝐶) คือ ความน่าจะเป็นของคุณลกัษณะท่ีให้
ค  าตอบคลาส 𝐶 

โดยทั่วไปในการน าเทคนิคนาอีฟเบย์มาใช้ในการจ าแนก
ประเภท หรือจ าแนกข้อมูล จะเร่ิมจากการหาค่าความน่าจะเป็นของ
ค าตอบ หรือคลาสทุกค่าจากเหตุการณ์ท่ีก าหนด จากนั้นจึงน าค่าความ
น่าจะเป็นมาท าการเปรียบเทียบกนั ถา้คลาสค าตอบใดมีค่าความน่าจะเป็น
มากท่ีสุด หรือมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ก็จะเป็นค าตอบของเหตุการณ์ท่ี
ก าหนด ดงัสมการท่ี 5 

�̂� =
𝑘

𝑎𝑟𝑔𝑀𝑎𝑥 
𝑗 = 1

𝑃(𝑐𝑗) ∏ 𝑃(𝑎𝑖|𝑐𝑗)𝑛
𝑖=1  (5) 

  
 โดยท่ี �̂� คือ ค าตอบของคลาสท่ีมีค่าความน่าจะเป็นมากท่ีสุด 
 𝑃(𝐶𝑗) คือ ความน่าจะเป็นของคลาสค าตอบตวัท่ี j 
 𝑃(𝑎𝑖|𝑐𝑗) คือ ความน่าจะเป็นของคุณลกัษณะท่ีให้
ค  าตอบคลาส 𝑐𝑗  
  3.1.3 เคเนียร์เรสเนเบอร์ (k-Nearest Neighbor) 
 เคเนียร์เรสเนเบอร์ เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใช้ในการจ าแนก
ประเภทข้อมูล หลักการคือน าข้อมูลท่ีต้องการจ าแนก หรือไม่ทราบ

ค าตอบมาวดัความคลา้ยคลึง หรือวดัระยะห่างกบัชุดขอ้มูลฝึก (training 
dataset) ทั้งหมด จากนั้นจะเลือกชุดขอ้มูลท่ีมีค่าความคล้ายคลึง หรือค่า
ความใกล้เคียงท่ีน้อยท่ีสุดมาจ านวน k ตวัอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หา
ประเภท หรือจ าแนกประเภทให้กบัขอ้มูลท่ีสนใจ วิธีการวดัระยะห่างท่ี
นิยมใช้คือ Euclidean Distance และ Manhattan Distance วิธีการวัดค่า
ความคลา้ยคลึงในบทความวิจยัน้ีใช ้Euclidean Distance ดงัสมการท่ี 6 
 

𝑑(𝑞|𝑝) = √∑ (𝑞𝑖 − 𝑝𝑖)2𝑁
𝑖=1  (6) 

 
โดยท่ี 𝑑(𝑞|𝑝)คือ ระยะห่างระหวา่ง 𝑞 และ 𝑝 

𝑝𝑖  คือ ชุดขอ้มูลฝึกท่ีทราบค าตอบแลว้ 
 𝑞𝑖  คือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการจ าแนก 
 ส าหรับการพิจารณาคลาสให้กบัขอ้มูลท่ียงัไม่ทราบค าตอบ 
เม่ือเลือกตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบท่ีสุดจ านวน k ตวั 
จะพิจารณวา่ ถา้จ  านวนตวัอยา่งประเภทใดมีมากท่ีสุด ให้ก  าหนดประเภท
ของขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบเป็นประเภทเดียวกบัขอ้มูลตวัอยา่ง ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1  การเลือกขอ้มูล k จ านวนท่ีน้อยท่ีสุดเพื่อน ามาพิจารณาคลาส 
  

4. วธีิด าเนินการวจิยั 
 ในการด าเนินการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จ าแนกพนัธ์ุยางพาราแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการเตรียม
ขอ้มูล  2) การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการจ าแนก 
  4.1 การเตรียมขอ้มูล 
 ข้อมูลท่ีน ามาใช้เ ป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บบันทึก
คุณลกัษณะทางกายภาพประจ าพนัธ์ุยางพาราจากศูนยวิ์จยัพนัธ์ุยางพารา 
จังหวัดหนองคาย จ านวน 200  ตัวอย่างส าหรับสร้างและประเมิน
ประสิทธิภาพแบบจ าลอง และจ านวน 50 ตัวอย่างส าหรับทดสอบ
แบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีจ านวนต้นพนัธ์ุยางพารา
ทั้ งหมด 10 พนัธ์ุ ประกอบด้วย พันธ์ุ  BPM1 BPM24 PB235 RRII118  
RRIM600 RRIT226 RRIT251 RRIT402 RRIT408 และ AVROS2037   
 คุณลักษณะของพนัธ์ุยางพาราท่ีน ามาใช้ในการจ าแนก
พนัธ์ุยางพารามี 34 คุณลกัษณะคือ (F1) ลกัษณะทรงฉตัร (F2) ความกวา้ง
ของฉัตร (F3) ระยะระหว่างฉัตร (F4) การตกของใบในฉัตร (F5) รูปร่าง
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ของใบกลาง (F6) สีใบ (F7) ความเป็นมนั (F8) ปลายใบ (F9) ฐานใบ 
(F10) สีของเส้นใบ (F11) เส้นกลางใบ (F12) ลกัษณะผิวใบ/แผน่ใบ (F13) 
ลักษณะใบตดัตามขวาง (F14) ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง (F15) 
ขอบใบ (F16) ใบย่อยซ้าย-ขวาเปรียบเทียบกบัใบกลาง (F17) ต  าแหน่ง
ขอบใบย่อย (F18) ระดบัของใบย่อย (F19) ความรู้สึกเม่ือสัมผสั (F20) 
รูปร่างของกา้นใบ (F21) ความยาวของกา้นใบ (F22) รูปร่างของฐานกา้น
ใบ (F23) ลกัษณะของฐานกา้นใบ (F24) รอยแผลก้านใบ (F25) ทิศทาง
ของก้านใบท ากบัล าตน้ (F26) ลกัษณะการแผ่ของก้านใบ (F27) การท า
มุมระหว่างกา้นใบย่อย (F28) ความยาวก้านใบย่อย (F29) เปลือกส่วนสี
เขียว (F30) เปลือกส่วนสีน ้าตาล (F31) ลกัษณะของตากา้นใบ (F32) ท่ีตั้ง
ของตาก้านใบ (F33) ลักษณะของตาคิ้ว และ(F35) ทิศทางของตาคิ้ว 
คุณลกัษณะของพนัธุ์ยางพาราแต่ละประเภทจะมีคุณลกัษณะยอ่ย เพ่ือบ่ง
บอกถึงลกัษณะของพนัธ์ุยางพาราโดยละเอียด ตวัอย่างของคุณลกัษณะ
ยอ่ย แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งคุณลกัษณะยอ่ย 
รหัส คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะย่อย 

F1 ลกัษณะทรงฉัตร 1: คร่ึงวงกลม 2: รูปร่ม 3: กรวย 4: พีรามิด 
F5 รูปร่างของใบกลาง 1: ป้อมกลางใบ 2: เปียกปูน 3: ป้อมปลายใบ 

F10 สีของเส้นใบ 1: เขียวอ่อน 2: เหลืองอมเขียว 
F12 ลกัษณะผวิใบ 1: เรียบ 2: ขรุขระ หยาบ 
F19 ความรู้สึกเม่ือสัมผสั 1: หยาบกระดา้ง 2: น่ิม 
F20 รูปร่างของกา้นใบ 1: ตรง 2: นูน 3: เวา้ 4: รูปตวัเอส 
F21 ความยาวของกา้นใบ 1: สั้น 2: ปานกลาง 3: ยาว 
… … … 

F34 ทิศทางของตาค้ิว 1: โคง้สมดุล 2: เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง 

 
ส าหรับการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ผูวิ้จยัได้ท  าการ

เตรียมขอ้มูล 2 รูปแบบคือการแปลงรูปแบบขอ้มูล (Data Transformation) 
และการเลือกคุณลกัษณะ (Feature Selection) เพื่อท าการเลือกคุณลกัษณะ
ท่ีส าคญัต่อประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทขอ้มูล 
 เน่ืองจากขอ้มูลพนัธ์ุยางพาราท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการบนัทึกดว้ยการวดั และสังเกตดว้ยสายตาของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจ าแนกพนัธ์ุยางพาราจากแปลงเพาะพนัธุ์ยางพารา ขอ้มูลทั้งหมดจึง
ประกอบด้วยข้อมูลประเภทตัวเลข  (Numerical Data) ท่ีได้จากการวดั 
และตวัอกัษร (Categorical Data) ท่ีได้จากการสังเกต ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้ง
ท าการเตรียมขอ้มูลเพ่ือให้ขอ้มูลพร้อมและให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
สามารถน าไปประมวลผลกบัเทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูลท่ีต่างกนั
ได ้ในขั้นตอนน้ีจะท าการแปลงขอ้มูล (Data Transformation) เพ่ือแปลง
ขอ้มูลคุณลกัษณะหลัก กบัคุณลกัษณะย่อยท่ีได้จากการบนัทึก ให้เป็น
ตวัเลขทั้งหมด เพ่ือน าไปใช้กบัเทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ ดงัรูปท่ี 2 และ

แปลงขอ้มูลให้เป็นตวัอกัษรทั้งหมด เพ่ือน าไปใชกับเทคนิคนาอีฟเบย ์
และตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยอลักอริทึม ID3 ตวัอยา่งในรูปท่ี 3  
 

 
 

รูปท่ี 2  ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีผา่นการแปลงให้เป็น Numerical Data 
 

 
 

รูปท่ี 3  ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีผา่นการแปลงให้เป็น Categorical Data 
 

ข้อมูลท่ีน ามาใช้สร้างแบบจ าลองการจ าแนกมีคุณลักษณะ
ทั้ งหมด 34 คุณลักษณะ โดยทั่วไปจ านวนของคุณลักษณะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งของการจ าแนกพนัธ์ุยางพารา ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ท าการลดจ านวนคุณลกัษณะ เพ่ือเลือกคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองการจ าแนก ดว้ยวิธี Information Gain หรือ IG ดงัสมการ
ท่ี 1 และวิธี Chi-square ดงัสมการท่ี 7 ทั้งสองวิธีเป็นการเลือกคุณลกัษณะ
ประเภท Filter Approach ซ่ึงจะท าการค านวณค่าน ้ าหนัก  หรือค่ า
ความสัมพนัธ์ของแต่ละคุณลกัษณะกบัคลาสค าตอบ และเลือกเฉพาะ
คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีใช้ในการจ าแนกขอ้มูล เบ้ืองตน้จากการค านวณค่า
น ้าหนกัดว้ย IG และ Chi-square มี 32 คุณลกัษณะท่ีตรงกนั และถูกเลือก
ไปสร้างและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง และมี 2 
คุณลกัษณะท่ีมีค่าน ้ าหนักเท่ากบั 0 คือ (F4) การตกของใบในฉัตร และ 
(F30) เปลือกส่วนสีน ้ าตาล ถูกตดัออกไปเน่ืองจากเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์กับคลาสค าตอบ และไม่ เหมาะสมท่ีจะน าไปสร้าง
แบบจ าลอง 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1  (7) 

  
 โดยท่ี 𝑂 คือค่าสงัเกต  
    𝐸 คือค่าคาดหวงั 
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4.2 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการ
จ าแนก 

 ในการวิจยัน้ี ผูวิ้จยัใช้โปรแกรม RapidMiner Studio 9.10 
ในการวิเคราะห์ สร้างและทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการ
จ าแนกพนัธ์ุยางพารา เทคนิคท่ีน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพคือ เทคนิค
การจ าแนกด้วยตน้ไมต้ดัสินใจ (ID3) นาอีฟเบย ์และเคเนียร์เรสเนเบอร์ 
โดยแบ่งขอ้มูล (Training datasets / Validation datasets) เพ่ือท าการสร้าง
และทดสอบแบบจ าลองการจ าแนกดว้ยวิธี 10-fold Cross-Validation การ
ก าหนดค่า k ส าหรับเทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ ผูวิ้จยัก าหนดค่า k = 3 
เน่ืองจากไดท้  าการทดสอบประสิทธิภาพการก าหนดค่า k ท่ีแตกต่างกนั
คือ 3 5 7 และ 9 ผลการทดสอบพบว่าเทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ให้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดเม่ือก าหนดค่า k = 3 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวดัประสิทธิภาพดว้ยค่า k ท่ีต่างกนั 

k 
ค่าความถูกต้องใน
การจ าแนก (%) 

ค่าความคลาด
เคล่ือนในการ
จ าแนก (%) 

ค่าความ
ถ่วงดุลในการ
จ าแนก (%) 

k=3 93.50 6.50 94.16 
k=5 92.50 7.50 92.78 
k=7 91.00 9.00 91.08 
k=9 91.00 9.00 90.83 

 
การออกแบบการประมวลผลส าหรับการวิเคราะห์ การเลือก

คุณลกัษณะ การสร้างและทดสอบแบบจ าลองการจ าแนก แสดงดงัรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4  การออกแบบการสร้างและประเมินผลแบบจ าลองดว้ยโปรแกรม 
RapidMiner กบัชุดขอ้มูลฝึก 

 
การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการจ าแนกพันธ์ุ

ยางพาราในงานวิจัย น้ี  จะวัดจากค่ าความถูกต้อง  (Accuracy) ค่ า
ความคลาดเคล่ือน  (Classification Error หรือ Error rate: ERR) และค่า
ความถ่วงดุล (F-Measure) ในการจ าแนกของแบบจ าลอง โดยวิธีการวดั
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองการจ าแนกแสดงดงัสมการท่ี 8-12 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁
 (8) 

 
𝐸𝑅𝑅 =

𝐹𝑃+𝐹𝑁

𝑃+𝑁
 (9) 

 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 (10) 

 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 (11) 

 
𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =

2∗(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (12) 

 
โดยท่ี True Positive (TP) คือ ผลการจ าแนกข้อมูลมีค่าเป็น 

“Positive” และค่าจริงก็มีค่าเป็น “Positive” 
  True Negative (TN) คือ ผลการจ าแนกขอ้มูลมีค่าเป็น 

“Negative” และค่าใน class ก็มีค่าเป็น “Negative” 
 False Positive (FP) คือ ผลการจ าแนกข้อมูลมีค่าเป็น 

“Positive” และค่าใน class ก็มีค่าเป็น “Negative” 
 False Negative (FN) คือ ผลการจ าแนกขอ้มูลมีค่าเป็น 

“Negative” และค่าใน class ก็มีค่าเป็น “Positive” 

 
5. ผลการศึกษาวจิยั 

จากก ารด า เ นินการ ศึกษาและ วิ จัย เ พ่ื อ เป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกพนัธ์ุยางพาราด้วย 3 เทคนิคข้างต้นสามารถ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกพนัธ์ุยางพารา ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองการจ าแนก 

เทคนิคการจ าแนก/
อัลกอริทึม 

ค่าความถูกต้องใน
การจ าแนก (%) 

ค่าความคลาด
เคล่ือนในการ
จ าแนก (%) 

ค่าความ
ถ่วงดุลในการ
จ าแนก (%) 

ตน้ไมต้ดัสินใจ (ID3) 98.00 2.00 97.91 
นาอีฟเบย ์(Naïve Bayes) 100.00 0.00 98.00 
เคเนียร์เรสเนเบอร์ (k=3) 93.50 6.50 94.16 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
การจ าแนกดว้ยค่าความถูกตอ้ง ค่าความคลาดเคล่ือน และค่าความถ่วงดุล
ในการจ าแนกพนัธุ์ยางพาราของทั้ง 3 เทคนิค คือต้นไม้ตัดสินใจด้วย
อลักอริทึม ID3 เทคนิคนาอีฟเบย ์และเทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ ดว้ยค่า 
k=3 โดยเทคนิคนาอีฟเบยใ์ห้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกมากท่ีสุดท่ี 
100.00  % ไมมี่ความคลาดเคล่ือนในการจ าแนก รวมถึงมีค่าความถ่วงดุล
ในการจ าแนกมากท่ีสุดท่ี 98.00 % ซ่ึงมากกวา่เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจดว้ย
อลักอริทึม ID3 และเคเนียร์เรสเนเบอร์  
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 จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคท่ีใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองการจ าแนกพนัธ์ุยางพาราจากชุดขอ้มูล training datasets 
และประเมินประสิทธิภาพดว้ยชุดขอ้มูล validation datasets ซ่ึงเทคนิคท่ี
ให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกสูงท่ีสุดคือ นาอีฟเบย ์ดว้ยค่าความถูกตอ้ง
ท่ี 100 % ดังนั้นเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีสร้างด้วย
เทคนิคนาอีฟเบย ์ผูวิ้จยัจึงท าการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
กบัขอ้มูลทดสอบชุดใหม่ หรือ testing datasets ซ่ึงเป็นขอ้มูลชุดใหม่ท่ียงั
ไม่เคยถูกน าไปใช้ในการสร้างและประเมินแบบจ าลองมาก่อน จ านวน 2 
ชุด ชุดละ 50 ตวัอยา่ง ผลการวดัประสิทธิภาพแสดงดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวดัประสิทธิภาพการจ าแนกพนัธ์ุยางพารากบัชุดขอ้มูล
ทดสอบ 

 
ชุดท่ี 

ค่าความถูกต้องใน
การจ าแนก (%) 

ค่าความคลาดเคล่ือน
ในการจ าแนก (%) 

ค่าความถ่วงดุลใน
การจ าแนก (%) 

1 70.00 30.00 71.67 
2 90.00 10.00 90.65 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการจ าแนกพบว่าแบบจ าลองการ
จ าแนกพนัธ์ุยางพาราด้วยเทคนิคนาอีฟเบย์กบัชุดข้อมูลทดสอบให้ค่า
ความถูกตอ้งท่ี 70 % และ 90 % ซ่ึงให้ค่าความถูกตอ้งในการจ าแนกพนัธุ์
ยางพาราค่อนขา้งสูงอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การ ศึกษาและการท าง าน วิจัย น้ี  มี ว ัต ถุประสงค์ เ พ่ื อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคทางดา้นการท าเหมืองขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
จ าแนกพนัธ์ุยางพารา เพ่ือหาเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดไปใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือใชใ้นการจ าแนกพนัธ์ุยางพารา จากผลการวิจยัพบว่า
เทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในการจ าแนกพนัธ์ุยางพารามากท่ีสุดคือ เทคนิค
นาอีฟเบย์ โดยให้ค่าความถูกต้อง 100%  รองลงมาคือ เทคนิคต้นไม้
ตดัสินใจดว้ยอลักอริทึม ID3 และ เทคนิคเคเนียร์เรสเนเบอร์ ให้ค่าความ
ถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุด  

ในการสร้างแบบจ าลองการจ าแนกท่ีดีท่ีสุด ควรเลือกเทคนิค
การจ าแนกขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัชุดขอ้มูล หรือลกัษณะขอ้มูล เทคนิคการ
จ าแนกข้อมูลท่ีผู ้วิจัยน าเสนอเป็นเพียงบางเทคนิคจากหลายเทคนิค
ทางดา้นการจ าแนก ท่ีน ามาใช้กบัชุดขอ้มูลพนัธุ์ยางพารา ในอนาคตอาจ
น าชุดขอ้มูลน้ีไปใช้สร้างแบบจ าลองการจ าแนกด้วยเทคนิคอ่ืน ซ่ึงอาจ
ตอ้งมีการปรับจูนขอ้มูลให้เหมาะสมกบัแบบจ าลองเพ่ือให้ไดแ้บบจ าลอง
ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถน าแบบจ าลองท่ีสร้างด้วย
เทคนิคนาอีฟเบยไ์ปพฒันาแอพพลิเคชนัเพ่ือเป็นประโยชน์ และน าไปใช้
ในการจ าแนกพนัธ์ุยางพาราไดจ้ริงต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนใน

รายวิชากายวิภาคศาสตร์ของนกัศึกษาท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอน
ในสองรูปแบบ โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแบบออนไลน์ (online 
session) และแบบออนไซต ์(onsite session) ในระหว่างการแพร่กระจาย
ของเช้ือ COVID-19 และส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการ
เรียนการสอน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้ นน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยพบว่าค่าเฉล่ียคะแนนของนกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนั ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษา
อยู่ในระดับ “ดีมาก” รูปแบบการเรียน การสอบบรรยาย และบท
ปฏิบัติการท่ีนักศึกษาต้องการในล าดับสูงสุด  คือ รูปแบบผสมผสาน 
งานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาใช้ประกอบการ
ตดัสินใจและวางแผนการจดัรูปแบบการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์
ในอนาคต 
ค าส าคญั : การประเมินผลการสอน, ระบบร่างกายมนุษย,์ การประเมิน 

ความพึงพอใจ  ,งานวิจยัทางการศึกษา  
 

Abstract 
The purpose of this study was to compare outcomes of 

anatomical teaching between 2 groups of student who chose to study 
online session or onsite session during COVID-19 pandemic outbreak. 
The satisfaction survey was also evaluated to verify the outcome of 
teaching managements. The volunteer sampling was used as the sampling 
method. The questionnaire was also used to verify student satisfaction 
after course. The average scores of the students between online and onsite 
groups were revealed not significantly different. Overall student 
satisfaction survey was evaluated in the level of “Very satisfied”. The 
highest percentage of student expectation in the platform of anatomy 
teaching is the hybrid platform. This study would provide a good source 

of information for decision making and planning for anatomical teaching 
in the future.  
Keyword: teaching evaluation, human body system, satisfaction survey,  

educational research  
 

1. บทน า 
 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019, COVID-19)  เร่ิมแพร่ระบาดท่ีเมืองหวู่ฮัน ประเทศจีน 
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 และเร่ิมแพร่ระบาดไปทัว่โลก ในประเทศ
ไทยการแพร่ระบาดเร่ิมตน้เม่ือเดือน มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีอตัราการ
ติดเช้ือท่ีสูงข้ึนจวบจนถึงปัจจุบนั ทางรัฐบาลไดป้ระกาศมาตรการในการ
ควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
และนวตักรรม ไดมี้นโนบายดา้นการจดัการเรียนการสอนในระบบแบบ
ผสมผสาน ปรับรูปแบบกิจกรรมมุ่งสู่วิถีชีวิตแนวใหม่ การปฏิบติัในหรือ
นอกพ้ืนท่ีอยา่งปลอดภยัและท าเท่าท่ีจ  าเป็น และลดกิจกรรมท่ีจะเกิดการ
รวมตัวกัน [1] ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือลดและป้องกนัการติดเช้ือ COVID-
19 ของนักศึกษาและบุคลากร และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้ตระหนักถึงปัญหาดงักล่าว ซ่ึงไม่
สามารถหลีกเล่ียงได้ว่า การแพร่กระบาดของเช้ือ COVID-19 นั้น ส่งผล
กระทบต่อการจดัการสอนกายวิภาคศาสตร์เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็น
รายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช้ร่างอาจารยใ์หญ่เป็นหลกั ซ่ึงความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาของการเรียนนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารเรียนรู้
จากร่างอาจารยใ์หญ่จริง ซ่ึงมีความซบัซ้อนของโครงสร้างระบบร่างกาย
มนุษย ์ และการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจึงเป็นวิธีท่ีทา้ทาย
ในการจดัการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ สามารถสรุปได้ดังน้ี  1) MOOC (Massive Open 
Online Course) เป็นห้องเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ส าหรับนกัศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไป ประกอบดว้ย วิดีโอและเอกสารประกอบการสอน การ
โตต้อบแสดงความคิดเห็น การทดสอบและการประเมินผล 2) Moodle 
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(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) เ ป็นการ
จดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบห้องเรียนเสมือนจริง ผูส้อนสามารถ
ออกแบบการสอน สร้างกิจกรรมต่างๆ ก าหนดเวลาส่งได ้และมีกระดาษ
เพ่ือโตต้อบระหว่างนกัศึกษา 3) วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบประชุม
ออนไลน์  เ ป็นการประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกล หรือ Video 
conference มาส่งเสริมการเรียนการสอน ซ่ึงผูส้อนสามารถส่งภาพ เสียง 
เอกสารประกอบการสอน วิดีโอ และส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีอยู่บนหน้า
คอมพิวเตอร์ของผู ้สอน ไปยงัผู ้เ รียนได้แบบ Real time ส่งเสริมการ
โต้ตอบกันระหว่างผู ้สอนและผู ้เ รียน เสมือนอยู่ในชั้ นเรียนจริง [2] 
นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึกวิดีโอหลงัจากการสอน และส่งให้ผูเ้รียนได้
ทบทวนเน้ือหาไดต้ลอดเวลา ซ่ึงเป็นการผลิตส่ือการสอนไปพร้อมกบัการ
จดัการเรียนการสอน จากประโยชน์ของวิธีการสอนผ่านระบบประชุม
ออนไลน์นั้น ทางภาควิชาฯจึงได้น าการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์มาใช้ทั้งภาคบรรยายและปฏิบติัการ ส าหรับแอปพลิเค
ชนัหรือโปรแกรมท่ีนิยมใช้ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบนั
มีหลากหลาย เช่น Skype, Zoom cloud meeting, Google Handout Meet, 
Microsoft team, Facebook live, Line และ WebEx เป็นต้น [3] โดยจาก
งานวิจยัของ เครืองวลัย ์แยม้ศรี [4] ท่ีศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน Zoom 
cloud  meeting ช่วยสอนทางไกลเพ่ือเสริมความรู้และทกัษะของนกัศึกษา
พยาบาลในรายวิชาผดุงครรภ์ พบว่า คะแนนความรู้และคะแนนทกัษะ
ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอบจากอาจารยผ์า่นแอปพลิเคชนั  Zoom cloud  
meeting  สูงกว่านกัศึกษากลุ่มทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้
เห็นว่าการใช้แอปพลิเคชนัช่วยสอนนั้น เพ่ิมการเรียนรู้ของนกัศึกษา และ
งานวิจยัของ อรอนงค ์โฆษิตพิพฒัน์ [5] ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (แอปพลิเคชัน Skype) และ
ส่ือชุมชนของนกัศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉล่ียหลงัจากท่ี
เรียนดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ (แอปพลิเคชนั Skype) และส่ือชุมชนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของ
นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มพบว่า มีคะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และส่ือชุมชนมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกนั และจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า
นักศึกษาพึงพอใจต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดับ “มาก” 
(3.94±0.16) และความพึงพอใจของการใช้ส่ือชุมชนอยู่ในระดบั “มาก” 
(4.22±0.14) เช่นเดียวกนั 

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมไดป้ระกาศให้มาตรการ Lock 
down นั้น ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ทั้งหมดอยา่งไมส่ามารถหลีกเล่ียงได ้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 
กนัยายน พ.ศ.2564 ท่ีผ่านมา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมไดมี้การผ่อนปรนมาตรการ Lock down สามารถใชส้ถานท่ีเพื่อ

จดัการเรียนการสอนภายใตก้ารป้องกนัการติดเช้ือ [6] ทางภาควิชาจึงได้
ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบออนไซต์กบัร่างอาจารยใ์หญ่
จริง และมีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการตรวจคัดกรองทั้ งอาจารย์ 
เจา้หน้าท่ี และนกัศึกษาท่ีมีความประสงคเ์ขา้มาเรียนแบบออนไซตอ์ยา่ง
รัดกุม และลดจ านวนนกัศึกษาท่ีจะเขา้มาท าปฏิบติัการณ์ในแต่ละคร้ัง ถึง
อยา่งไรก็ตามยงัคงมีกลุ่มนกัศึกษาท่ีตรวจพบการติดเช้ือ รวมทั้งนกัศึกษา
ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งกกัตวั รวมทั้งนักศึกษาท่ีมีความ
ประสงคท่ี์จะเรียนแบบออนไลน์เน่ืองจากขอ้จ ากดัและความเส่ียงจากการ
เดินทาง ดงันั้นภาควิชาตอ้งท าการจดัการเรียนการสอนในทั้งสองรูปแบบ 
ออนไซต์และออนไลน์ จึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงค์ในการท างานวิจยั
ช้ินน้ี 1) เพ่ือวิเคราะห์ถึงขอ้มูลทางสถิติทั้งในด้านของผลการเรียนของ
นกัศึกษา และ 2) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน
กายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งสอบถามความตอ้งการของนักศึกษาท่ีคาดหวงั
จากการเรียนกายวิภาคศาสตร์ เพ่ือใช้ขอ้มูลน้ีเป็นการวางแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอน และการพฒันาการเรียนการสอนภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ เพ่ือจะเป็นประโยชน์สูงสุดของการเรียนของนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ความรู้ท่ีได้ น าไปต่อยอดและกลับมารับใช้
สงัคมต่อไป 

 

2. วธีิการด าเนินการวจิยั 
2.1 กลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย ์(นานาชาติ) ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วทชพ 211 โครงสร้าง
ร่างกายมนุษย์ 1 (SCBM211 Human Structure I) ภาคตน้ ประจ าปี 2652 

จ านวน 64 คน และใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
  

2.2 การแบ่งกลุ่มตวัอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสมคัรใจ คือ การให้นักศึกษา

เลือกแบบการเรียนบทปฏิบติัการดว้ยตนเอง ตามความสะดวกและความ
สมคัรใจ โดยสามารถแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาท่ีเลือก
การเรียนการสอนแบบออนไลน์จ  านวน 22 คน  และ นกัศึกษาท่ีเลือกการ
เรียนการสอนแบบออนไซตจ์  านวน 56 คน  
 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 
2.3.1 การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

เป็นการอธิบายเน้ือหาจากจากเอกสารประกอบการสอน 
รูปภาพดา้นกายวิภาคศาสตร์ ผา่นระบบประชุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(web based video conference) แต่ละคาบจะมีแบบทดสอบหลงัเรียนและ
วิดีโอยอ้นหลงั 
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2.3.2 การจดัการเรียนการสอนแบบออนไซต ์

เป็นการเรียนการสอนผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ (Cadaver) ใน
ห้องปฏิบติัการ นกัศึกษาจะไดศึ้กษาโครงสร้างจากร่างกายของมนุษย ์แต่
ละคาบจะมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบหลงัเรียน 
วิดีโอยอ้นหลงั (เหมือนของการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์) 
 
2.3.3 การจดัการสอบ 
 เป็นการจดัการสอบผ่านระบบออนไลน์ นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม
สอบดว้ยวิธีเดียวกนั คือ ขอ้สอบเป็นรูปภาพมีจ านวนขอ้เท่ากนั ให้เวลา
ในการท าขอ้สอบเท่ากนั และสอบพร้อมกนัทั้ง 2 กลุ่ม  
 

2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัประเภทงานประจ าสู่งานวิจยั (Routine 

to Research, R2R)  ซ่ึงเปรียบเทียบคะแนนของนกัศึกษา 2 กลุ่ม โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (mean, �̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, 
S.D.) และส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามวดั
ความพึงพอใจของนักศึกษา ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale)  6 ระดบั ตั้งแต่ 1 (ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด)  ถึง  6 (พึงพอใจมาก
ท่ีสุด)  

 

2.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 น าคะแนนสอบของนักศึกษา 2 กลุ่ม น ามาหาค่าเฉล่ีย  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดย
การใชส้ถิติ t-test (Independent t-test) ดว้ยโปรแกรม SPSS [7] 

ความพึงพอใจของนักศึกษา น าระดับความพึงพอใจมาหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งระดบัความพึง
พอใจเป็น 6 ระดับ และใช้ วดัระดับความพึงพอใจจากเกณฑ์สมบูรณ์ 
(Absolute Criteria  )ตามแนวคิดของเบสท์ ( Best, John W., 1981  )อา้งอิง
ใน วนัเพญ็ โพธ์ิเกษม และคณะ [8] ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย   ระดบัความพึงพอใจ 
4.51 - 5.00  มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  มาก 
2.51 - 3.50  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  นอ้ย 
1.00 - 1.60  นอ้ยท่ีสุด 
 

3. ผลการด าเนินการ 
จากผลการเลือกกลุ่มเรียนของนกัศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

นกัศึกษากลุ่มท่ีเลือกการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จ  านวน 29 

คน (n=29) เป็น นักศึกษาชาย 3 คน และ นักศึกษาหญิง 26 คน และ
นักศึกษากลุ่มท่ีเลือกการจดัการเรียนการสอนแบบออนไซด์ 35 คน 
(n=35)  เป็น นกัศึกษาชาย 12 คน และ นกัศึกษาหญิง 23 คน ต่อมาเม่ือน า
คะแนนของนกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมาค านวนค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ทางสถิติ และ
การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ (นานาชาติ) ต่อการจดัการเรียนการสอนวิชา วทชพ 211 
โครงสร้างร่างกายมนุษย ์1 สรุปไดด้งัน้ี 
 

3.1 การเปรียบเทยีบผลคะแนนของนักศึกษา 
จากตารางท่ี 1 นักศึกษาท่ีเลือกการจดัการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  15 . 15 ค่า S.D. 3.56 และการนักศึกษาท่ี
เลือกการจดัการเรียนการสอนแบบออนไซต์ มีคะแนนเฉล่ีย 15. 21 ค่า 
S.D. 2.35 และเม่ือน าค่าเฉล่ียคะแนนสอบของนักศึกษาทั้ ง 2 กลุ่มมา
ทดสอบทางสถิติด้วย t-test  พบว่าได้ค่า t-test เท่ากบั 0.321 ซ่ึงมากกว่า
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 ดงันั้นจึงสรุปว่า นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนน
เฉล่ียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p value > 
0.05) 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีได ้แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพเม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียน
การสอนแบบออนไซด์ [9] หรือมีความเป็นไปไดว้่า การจดัการสอบของ
รายวิชาเป็นแบบออนไลน์ ขอ้สอบเป็นรูปภาพ ดงันั้นนกัศึกษาท่ีเลือกการ
เรียนการสอนแบบออนไซด์ต้องศึกษาบทปฏิบัติการจากเอกสาร
ประกอบการสอนและวิดีโอยอ้นหลงั คลา้ยกบันกัศึกษากลุ่มท่ีเลือกการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เพราะการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น 
นกัศึกษาสามารถเขา้ไปเรียนทบทวนเน้ือหาหรือบทเรียนท่ีไม่เขา้ใจและ
ฝึกท าแบบฝึกหดัไดห้ลายคร้ังซ่ึงแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน [10]   
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการคะแนนระหวา่งกลุ่มออนไลน์และออนไซด ์
ประเภท
การเรียน 

จ านวน เฉล่ีย 
(�̅�) 

S.D. F-test F-test 
Sig 

t-test t-test 
Sig 

ออนไลน์ 29 16.13 3.56 

4.225 0.044 -1.003 0.321 
ออนไซด ์ 35 16.91 2.35 

 
ทั้งน้ีการเรียนการสอนออนไซด์ เป็นการเรียนการสอนแบบ

ดั้ งเดิม คือ การศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่ ซ่ึงสามารถจ าแนกความ
แตกต่างทางกายวิภาคและแสดงรายละเอียดของโครงสร้างได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากน้ียงัเป็นการฝึกทักษะและความเข้าใจความสัมพนัธ์
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ระหว่างอาการและพยาธิวิทยาของโรค การท างานเป็นทีม และการเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น [11] 

3.2 ผลประเมนิความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียน
การสอนรายวชิา 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาระดับ “มาก” โดยหัวข้อ “นักศึกษาสามารถน า
ความรู้จากรายวิชาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต” เป็นหัวข้อท่ีมีค่า
คะแนนเฉ ล่ียสูงสุด  (4.46±0.66) เ ป็นหัวข้อ ท่ี มีค่ าคะแนนสูงสุด 
(4.46±0.66) เพราะรายวิชาน้ีเป็นการเรียนรู้โครงสร้าง ระบบอวยัวะและ
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์การแพทยท์ุก
สาขา ท าให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการรักษาผูป่้วย การท างานวิจยั 
หรือการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ นรินทร์ อนันตกล่ินและคณะ [12] ท่ีไดท้  าการวิจยัคุณภาพ
ของการจดัการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของนักศึกษา
พลศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นมากท่ีสุดในการจดัการเรียนรู้
หัวขอ้ “เน้ือหาวิชาน าไปประยกุตใ์ช้กบัวิชาเรียนอ่ืน ๆ” , “ ไดรั้บความรู้
ใหม่จากเน้ือหาวิชา” และ “เน้ือหาวิชาท่ีเรียนมีประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ” ตามล าดบั เน่ืองจากเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากร
ดา้นพลศึกษาและตอ้งน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัวิชาอ่ืน ๆ ในหลกัสูตร 
แ ละหัวขอ้ “คุณสามารถเรียนผ่านวิดีโอบรรยายไดต้ามตอ้งการ โดยไม่
ต้องเข้า เ รียนตามเวลา ” เ ป็นหัวข้อ ท่ี มีค่ าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ี สุด 
(4.16±1.02) 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนบรรยาย
ท่ีนัก ศึกษาต้องการมาก ท่ี สุด คือ  “Hybrid with Online and Onsite” 
(71.43%) หรือรูปแบบการเรียนผสมผสานระหว่างในห้องเรียนและ
ออนไลน์ ซ่ึงการเรียนแบบผสมผสาน เป็นการน าจุดเด่นของการเรียน
แบบดั้งเดิม (การเรียนในชั้นเรียน) ผสมผสานกบัใช้เทคโนโลยี เพ่ือจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนให้มากท่ีสุด [13] โดยจาก
การศึกษาของกิตติ เสือแพร และคณะ [14] ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า พบว่า 
การใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานนั้น ช่วยให้คะแนนหลังเรียน
เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมทกัษะของนักศึกษาได้เป็นอยา่งดี และมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนน้ีระดบั “มาก” ซ่ึงรูปแบบการเรียนผสมผสานน้ีควร
จะน ามาพฒันาและใชก้ารจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไป 

จากตารางท่ี 2 พบว่ารูปแบบการเรียนท่ีนกัศึกษาตอ้งการมาก
ท่ีสุดคือ “Talk lab with PowerPoint (Image anatomy) and teaching with 

live stream on cadaveric specimen” (60.71%) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนโดยการสรุปโครงสร้างร่างกายท่ีต้องศึกษาด้วยการน าเสนอด้วย
รูปภาพและถ่ายทอดสดโครงสร้างจริงจากร่างอาจารยใ์หญ่ เน่ืองจาก
นักศึกษาจะได้ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียน ทราบถึงบริเวณท่ีจะศึกษา และ

โครงสร้างส าคัญท่ีจะศึกษาในบทปฏิบัติการ นอกจากน้ียงัได้เห็น
โครงสร้างจริงจากร่างอาจารยใ์หญ่ เสมือนเรียนในห้องปฏิบติัการจริง 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอน 

ล าดับ หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1 
ความพึงพอใจต่อการจดัการ
สอนบรรยายของ  
วทชพ 211 

4.32±0.72 มาก 

2 
ความพึงพอใจต่อวิดีโอ
บรรยายยอ้นหลงั 

4.25±0.81 มาก 

3 
คุณสามารถเรียนผ่านวิดีโอ
บรรยายไดต้ามตอ้งการ โดย
ไม่ตอ้งเขา้เรียนตามเวลา 

4.16±1.02 มาก 

4 
ความพึงพอใจต่อการจดัการ
สอนบทปฏิบติัการของ 
วทชพ 211 

4.27±0.77 มาก 

5 
ความพึงพอใจต่อส่ือการ
สอนบทปฏิบติัการของ 
วทชพ 211 

4.29±0.80 มาก 

6 
ความพึงพอใจต่อส่ือการบท
ปฏิบติัการของ วทชพ 211 

4.20±0.77 มาก 

7 
ความพึงพอใจต่อเกณฑก์าร
ให้คะแนนบทปฏิบติัการ
ของ วทชพ 211 

4.21±0.91 มาก 

8 
นกัศึกษาสามารถน าความรู้
จากรายวิชาไปใชป้ระโยชน์
ไดใ้นอนาคต 

4.46±0.66 มาก 

 
ตารางท่ี 3 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนบรรยายในรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ตอ้งการในระหวา่งการแพร่กระจายของเช้ือ COVID-19 

ค าถาม รูปแบบ เปอร์เซ็นต์ 

รูปแบบการเรียน
บรรยายแบบใดท่ี
นักศึกษาต้องการ
ในระหว่ า งก าร
แพร่กระจายของ
เช้ือ COVID-19 

1.Online thought WebEx 
program ONLY. 

16.07 

2.Onsite in classroom 
ONLY. 

3.57 

3.Video recording ONLY 5.36 

4.Hybrid with Online and 
Onsite 

71.43 
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5.Other 3.57 

ตารางท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติในรายวิชาท่ี
นกัศึกษาตอ้งการในระหวา่งการแพร่กระจายของเช้ือ COVID-19 

ค าถาม รูปแบบ เปอร์เซ็นต์ 

รูปแบบการเรียน
ปฏิบติัการแบบใด
ท่ีนกัศึกษาตอ้งการ
ใน ร ะห ว่ า ง ก า ร
แพร่กระจายของ
เช้ือ COVID-19 

1.Talk lab and teaching 
with PowerPoint (Image 
anatomy) 

10.71 

2.Talk lab with PowerPoint 
(Image anatomy) and 
teaching with live stream 
on cadaveric specimen 

60.71 

3.Talk lab and teaching 
with live stream on 
cadaveric specimen 

25.00 

4.Other 3.57 
 

 

4. สรุป 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา วทชพ 211 โครงสร้าง

ร่างกายมนุษย ์1 แบบไฮบริดในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 
นั้น นักศึกษาท่ีเรียนแบบออนไลน์และออนไซด์มีค่าคะแนนเฉล่ียไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่าการ
จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพเท่ากบัการเรียนการ
สอนแบบออนไซด ์หรือเป็นไปไดว้่านกัศึกษาท่ีเลือกการจดัการเรียนการ
สอนแบบออนไซดส์ามารถเขา้ถึงส่ือการสอน เอกสารประกอบการเรียน
การสอนและวิดีโอยอ้นหลงั คล้ายของนักศึกษากลุ่มออนไลน์ได้ และ
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีสามารถน าไปต่อยอดการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบผสมผสานของรายวิชาในภาควิชาต่อไป 

ในการวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัประเภท R2R ของรายวิชาน้ี เฉพาะ
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียน จึงไม่ไดมี้การควบคุมตวัแปร เช่น จ านวนนกัศึกษา 
เพศ วิธีการสุ่ม และระดบัเกรดเฉล่ียของกลุ่มทดลองและกลุ่มทดสอบ 
และไม่มีผลการทดสอบก่อนเรียน (Pre test) ส าหรับเปรียบเทียบและ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ซ่ึงจากขอ้จ ากดัคร้ังน้ีทางคณะผูวิ้จยัจะน าไป
วางแผน ปรับปรุง และพฒันางานวิจยัให้มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป 
 

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณอาจารยใ์หญ่ทุกท่านท่ีสละร่างกายเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา ขอขอบคุณ อ.ดร.มนสิชา สมฤทธ์ิ 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชาท่ีอนุญาตให้เก็บข้อมูลและท าการวิจัย 
รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทุก
ท่านท่ีช่วยจดัการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนไซด์ให้เป็นไป
ดว้ยความราบร่ืน เรียบร้อย และเสร็จสมบูรณ์  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นัก ศึกษา ท่ี มี ต่อกระบวนการจัดการ เ รี ยน รู้ของอาจารย์ผู ้สอน 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2563 และเพ่ือรับทราบความคิดเห็น
ของนักศึกษาโดยส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์กับนักศึกษาทั้งหมด
จ านวน 13,935 คน และมีนักศึกษาตอบกลบัมาทั้งส้ินจ านวน 8,757 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.84 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติบรรยาย 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิจยัคร้ังน้ีศึกษา 4 
ดา้น คือ ดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลการสอน และดา้นคุณลกัษณะ
ของอาจารย์ผู ้สอน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 4.28, σ = 0.87) โดยด้านคุณลักษณะของ
อาจารยผ์ูส้อนมีความพึงพอใจสูงสุด (µ = 4.32, σ= 0.86)  รองลงมาคือ 
ดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน (µ = 4.26, σ = 0.86) ด้านการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวดัประเมินผลการเรียนการ
สอน (µ = 4.26, σ= 0.88) ตามล าดบั และนกัศึกษาสงักดัคณะครุศาสตร์ 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด (µ = 4.55, σ = 0.78) รองลงมาคือ นักศึกษา
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (µ = 4.46, σ = 0.73) และนักศึกษาสังกัด
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ (µ = 4.38, σ = 0.82) ตามล าดบั  
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ กระบวนการจดัการเรียนรู้ ยคุโควิด 

 
Abstract 

This research aims to study the student’s satisfaction with the 
learning management of Suan Dusit University of academic year 2020. 
The data was collected by sending online questionnaires to 13,935 

students and the amount of result returned was 8,757 (62.84%).  The 
research tool was a questionnaire with a 5-level scale. The statistics used 
in data was Descriptive Statistics including percentage, Average and 
Standard Deviation.  This research focuses on 4 aspects.  There are the 
objective of learning, learning activities, teaching evaluation and 
teacher’ s characteristic.  The result of the student’ s satisfaction with the 
learning management in 4 aspects found that the overall student’ s 
satisfaction was at high level (µ = 4.28, σ = 0.87).  The analysis from 
each aspect showed that teacher’ s trait was the highest (µ =  4. 32,  
σ= 0.86)  followed by objective of learning (µ = 4.26, σ =  0.86) , 
learning activity and teaching evaluation ( µ =  4. 26, σ=  0. 88) , 
respectively.  Students from in Faculty of Education have the highest 
satisfaction rate (µ = 4.55, σ =  0.78)  followed by Faculty of Nursing  
( µ =  4. 46, σ =  0. 73)  and School of Tourism and Hospitality 
Management (µ = 4.38, σ = 0.82), respectively.  
Keywords: Satisfaction, Learning Management, Covid Time  
 

1. บทน า 
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่กระจายไป

ในหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจุบนัประเทศไทย
ยงัคงพบจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในแต่ละวนัค่อนขา้งสูง [1] การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนไม่วา่จะเป็นดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียว เทคโนโลยี รวมไปถึงการศึกษา [2] 
สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีมีผูเ้รียนอยูร่วมกนัจ านวนมาก จึงมีความเส่ียง
ต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในช่วงการระบาด การเรียนการ
สอนของนัก เ รียน/นัก ศึกษาในโรงเ รียนต้องหยุดชะงัก  [2] ; [3] 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้  าหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
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19) เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาเขา้ถึงการศึกษาอย่างทัว่ถึง โดยได้มีการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่
ของในแต่ละจงัหวดั ได้แก่ การสอนแบบปกติท่ีโรงเรียน การสอนผ่าน
ระบบโทรทัศน์  การสอนผ่านระบบออนไลน์  การสอนผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การสอนด้วยการนาส่งเอกสารท่ีบ้าน และการสอนท่ี
ผสมผสานกันหลายรูปแบบ เป็นต้น [4]   ดังนั้ น เพ่ือความอยู่รอด 
นกัเรียน/นกัศึกษา รวมถึงสถาบนัการศึกษาตอ้งรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัยคุ
สมยั และจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวักบัรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นท่ี
น่าสนใจแก่ผูเ้รียนมากข้ึน [5] 

กระบวนการการจดัการเรียนการสอน หมายถึง การวางแผน
และการออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และพฒันาตามวตัถุประสงคข์องผูส้อน การจดัการเรียนการสอน
จะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาเต็มตามศกัยภาพของผูเ้รียน เน้น
การปฏิบติัให้สอดคลอ้งมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบักิจกรรม 
โดยองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน ประกอบไปดว้ย ผูส้อน 
ผูเ้รียน เน้ือหา ส่ือการเรียนการสอน และการวดัและการประเมินผล [6]; 
[7] ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลโดยตรงต่อกระบวนการการจดัการเรียนการสอน 
คือ ครูอาจารยผ์ูส้อน เน่ืองจากครูอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการ
ออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ตอบสนองผูเ้รียน  [8]; [9] 
ดงันั้น การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของครูอาจารยผ์ูส้อน นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยให้การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนและต่อผูส้อน อีกทั้งยงัถือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและ
ตรวจสอบกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูอาจารยผ์ูส้อนดว้ย  

มห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต เ ป็ น ส ถ า บัน ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัอุดมศึกษา มีอตัลกัษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวยั ด้าน
อาหาร ด้านการพยาบาลและสุขภาวะ และด้านอุตสาหกรรมบริการ  
มีจุดเน้นท่ีส าคญัเพ่ือผลิตก าลังคนท่ีเพียบพร้อมไปด้วยพลังสติปัญญา 
ความรู้ และการสร้างนวตักรรม ส าหรับปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงของ
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 การเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ไดก้  าหนดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีในระบบ
ออนไลน์ WBSC-LMS หรือ WORK-BASED BLENDED LEARNING 
& SCAFFOLDING SYSTEM ซ่ึ ง เ ป็นวัตกรรมทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์จะต้องปรับแนวการสอน และ
นักศึกษาต้องเปล่ียนรูปแบบการเรียนผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายใต้
ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัค  านึงถึง 
Learning Outcome ท่ีนักศึกษาจะได้รับเป็นส าคญั [10] ดังนั้น ผูวิ้จยัจึง
ตระหนักถึงความส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง สถาบนัวิจยั
และพฒันา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จึงไดจ้ดัท าการประเมินความพึงพอใจ

ของนัก ศึกษาต่อกระบวนการจัดการ เ รียน รู้ของอาจารย์ผู ้สอน 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ในปีการศึกษา 2563 เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกบัยุคสมยัและความตอ้งการของผูเ้รียน และ
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ผูเ้รียนและท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2563  
2.  เ พ่ื อใช้ เ ป็นข้อมู ลส าห รับการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนให้กบัคณะต่าง ๆ  
 

3. วธีิการวจิยั 
 1. ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ีเรียนรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงสอนโดยอาจารยผ์ูส้อน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 13,935 คน 
ด าเนินการการเก็บรวมข้อมูลในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เดือน
มีนาคม 2563 โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ http://e-
assessment.dusit.ac.th/ 

2. เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป มี 3 ขอ้ และตอนท่ี 2 การสอบถามความพึง
พอใจของนัก ศึกษาต่อกระบวนการจัดการเ รียนรู้  4 ด้าน ได้แ ก่  
วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
การวดัประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน มี 
24 ขอ้ เป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยมี
เกณฑก์ารแปลความหมายโดยคะแนนเฉล่ีย 4.51–5.00 มีระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด 3.51–4.50 ระดับความพึงพอใจมาก 2.51–3.50 ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง 1.51–2.50 ระดบัความพึงพอใจน้อย และ 1.00 –
1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ทั้ งน้ี  ผู ้วิจัยตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามฉบบัร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีวิทยาการวิจยั/การวดั
ประเมินผล และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา เพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ประเด็นความครอบคลุมของเน้ือหา ความถูกตอ้ง และการใช้ภาษาในการ
ส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

 
 

http://e-assessment.dusit.ac.th/
http://e-assessment.dusit.ac.th/
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4. สรุปผลการวจิยั 
    4.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา   

ในภาพรวมมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8,757 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.84 ของผู ้มี สิทธิตอบแบบสอบถาม โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.04 และศึกษาอยู่
ชั้นปีท่ี 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.59 ดงัตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2563 ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน
ของผู้ตอบ 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จ านวนผู้ 
มสิีทธิตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 
เพศ 

ชาย 1,923 13.80 3,139 
หญิง 6,834 49.04 10,796 

ชั้นปีท่ีศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 57 0.41     296 
ชั้นปีท่ี 2 1,625 11.66   4,326 
ชั้นปีท่ี 3 2,444 17.54   3,205 
ชั้นปีท่ี 4 2,730 19.59 11,880 
ชั้นปีท่ี 5 1 1,901 13.64   1,913 

รวม 8,757 62.84 13,935 

หมายเหตุ: 1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 (เฉพาะนกัศึกษาคณะครุศาสตร์) 
 

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ 4 
ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน การวดัประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของ
อาจารยผ์ูส้อน เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ในทั้ง 4 ดา้น พบว่าในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ในทุกดา้น (µ = 4.28, σ = 0.87) โดยดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน
มีความพึงพอใจสูงสุด (µ = 4.32, σ =  0.86)  รองลงมา คือ ด้าน
วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน (µ = 4.29, σ = 0.86) ด้านการวดั
ประเมินผลการเรียนการสอน (µ = 4.26, σ = 0.86) และด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (µ = 4.26, σ = 0.88) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 

 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ใน 
  ภาพรวม 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 
ปีการศึกษา 2563 

µ σ อนัดบั 

1. วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน  4.29 0.86 2 
2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  4.26 0.88 4 
3. การวดัประเมินผลการเรียนการสอน  4.26 0.86 3 
4. คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน  4.32 0.86 1 
ภาพรวม  4.28 0.87   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวดัประเมินผลการเรียนการสอน 
และคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.2.1 วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
          นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อวตัถุประสงคข์องการเรียน

การสอนอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.29, σ = 0.86) พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
นกัศึกษามีความพึงพอใจท่ีผูส้อนแจง้วตัถุประสงคข์องการสอนไดอ้ยา่ง
ชัดเจนในระดบัมาก (µ = 4.38, σ = 0.84) รองลงมา คือ ผูส้อนเตรียม
เน้ือหาท่ีสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว้ในระดับมาก  
(µ = 4.30, σ = 0.85) และผูส้อนมีการเตรียมการจดักิจกรรมสอดคลอ้ง
กับเ น้ือหาท่ีสอนในแต่ละวัตถุประสงค์ในระดับมาก (µ = 4.28,  
σ = 0.86) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ผู ้สอนได้
จดัสรรเวลาในแต่ละเน้ือหาไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.24, 
σ = 0.90) ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อวตัถุประสงคข์องการเรียนการ 

สอน 
 

ด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

µ σ อนัดบั 
1. ผูส้อนแจง้วตัถุประสงคข์องการสอน 
   ไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.34 0.84 1 

2. ผูส้อนเตรียมเน้ือหาท่ีสอนสอดคลอ้ง 
    กบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

4.30 0.85 2 

3. ผูส้อนมีการเตรียมการจดักิจกรรม 
    สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอนในแต่ละ  
    วตัถุประสงค ์

4.28 0.86 3 

4. ผูส้อนไดจ้ดัสรรเวลาในแต่ละเน้ือหา 
    ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.24 0.90 4 

ภาพรวม 4.29 0.86  
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4.1.2 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
         นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัมาก (µ = 4.26, σ = 0.88) พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัศึกษามี
ความพึงพอใจในท่ีผูส้อนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาท่ีสอนใน
ระดับมาก (µ = 4.36, σ = 0.83) รองลงมาคือ ผู ้สอนจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในระดบัมาก (µ = 4.30, σ = 0.84) 
และผูส้อนจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนในระดบัมาก (µ = 4.28, σ = 0.86)  ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความพึง
พอใจต ่าท่ีสุด คือ ผูส้อนสามารถแนะน าให้นกัศึกษาใช้เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ิมเติม (เช่น การคน้ควา้หา
ขอ้มูลผ่านการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ เช่น ERIC, ProQuest) (µ = 4.24, 
σ = 0.85) ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน 
 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

µ σ อนัดบั 
1. ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจใน  
    เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

4.36 0.83 1 

2. ผูส้อนไดเ้พิ่มเติมเน้ือหาท่ีทนัสมยั 4.27 0.87 4 
3. ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให ้
    นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน 
     การสอน 

4.28 0.86 3 

4. ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให ้
    นกัศึกษาท างานเป็นทีม 

4.26 0.88 5 

5. ผูส้อนจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาเกิดการ 
    เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.30 0.84 2 

6. ผูส้อนปลูกฝังความมีระเบียบและ 
    ประณีตในการท างาน 

4.24 0.87 7 

7. ผูส้อนมอบหมายงานไดอ้ยา่ง 
    เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีสอน 

4.23 0.9 8 

8. ผูส้อนใชส่ื้อและอุปกรณ์การสอนได ้
    เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการ 
   สอน 

4.25 0.88 6 

9. นกัศึกษาเขา้ใจส่ือและเอกสาร 
   ประกอบการเรียนการสอนของ 
   ผูส้อน 

4.21 0.90 9 

10. ผูส้อนสามารถแนะน าใหน้กัศึกษาใช ้
      เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อ่ืนเพื่อ 
      การเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่มเติม       

4.20 0.90 10 

ภาพรวม 4.26 0.88  

 

4.1.3 การวดัประเมินผลการเรียนการสอน  
                           นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการวดัประเมินผลการเรียน
การสอนอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.26, σ = 0.86) พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
นกัศึกษามีความพึงพอใจในดา้นผูส้อนก าหนดเกณฑป์ระเมินผลการเรียน
ของนักเรียนอย่างชัดเจนและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.30,  
σ = 0.85) รองลงมา คือ ผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.25, σ = 0.86) ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ ผูส้อนให้ขอ้มูลเพ่ือปรับปรุงพฒันาตนเองกบันกัศึกษาเป็นระยะ ๆ อยู่
ในระดบัมาก (µ = 4.24, σ = 0.88) ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการวดัประเมินผลการเรียนการ

สอน 
 

การวดัประเมนิผลการเรียนการสอน 
 

ปีการศึกษา 2563 

µ σ อนัดบั 
1. ผูส้อนก าหนดเกณฑป์ระเมินผลการ 
    เรียนของนกัเรียนอยา่งชดัเจนและ 
    เหมาะสม 

4.30 0.85 1 

2. ผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 
    หลากหลาย 

4.25 0.86 2 

3. ผูส้อนใหข้อ้มูลเพื่อปรับปรุงพฒันา 
    ตนเองกบันกัศึกษาเป็นระยะ ๆ 

4.24 0.88 3 

ภาพรวม 4.26 0.86   

 
2.4 คุณลกัษณะของอาจารย์ผู้สอน 

                 ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารย์
ผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.32, σ = 0.86) พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีผู ้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ี
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.42, σ = 0.79) รองลงมา คือ ดา้นผูส้อน
ใช้กริยาวาจาท่ีสุภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดีอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.37,  
σ = 0.83) และผูส้อนมีความรับผิดชอบในการสอน (เขา้สอนตรงเวลา
และสม ่าเสมอ) อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.34, σ = 0.85) ตามล าดบั ส่วนขอ้
ท่ีมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด คือ ผู ้สอนจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือ
ปรึกษานอกชั้นเรียนอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.21, σ = 0.92) ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน 
 

ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2563 

µ σ อนัดบั 
1. ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบาย 
    และถ่ายทอดความรู้ 

4.31 0.87 5 

2. ผูส้อนมีความรับผิดชอบในการสอน  
    (เขา้สอนตรงเวลาและสม ่าเสมอ) 

4.34 0.85 3 

3. ผูส้อนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ี 
    เหมาะสม 

4.42 0.79 1 

4. ผูส้อนใชก้ริยาวาจาท่ีสุภาพและเป็น 
    แบบอยา่งท่ีดี 

4.37 0.83 2 

5. ผูส้อนจดัเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบเพื่อ 
    ปรึกษานอกชั้นเรียน 

4.21 0.92 7 

6. ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ 
    คิดเห็นในการจดัการเรียนการสอน 

4.31 0.86 4 

7. ผูส้อนใหค้  าแนะน าและดูแลเอาใจใส่ 
    นกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

4.27 0.90 6 

ภาพรวม 4.32 0.86  

   2.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ จ าแนกตามสังกดั  

         โดยนกัศึกษาสังกดัคณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (µ = 4.55, σ = 0.78) รองลงมา คือ นักศึกษาสังกดัคณะพยาบาล
ศาสตร์ (µ = 4.46, σ = 0.73)  และนกัศึกษาสังกดัโรงเรียนการท่องเท่ียว
และการบริการ (µ = 4.38, σ = 0.82) ตามล าดับ ขณะท่ีนักศึกษาคณะ
วิทยาการจดัการมีความพึงพอใจอยูอ่นัดบัสุดทา้ย (µ = 4.20, σ = 0.90) 
ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้

จ  าแนกตามสงักดั 
 
 

คณะ 

ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ 
ของการเรียน 
การสอน 

การจดั 
กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

การวดัประเมิน 
ผลการเรียน 
การสอน 

คุณลักษณะ
ของอาจารย์
ผู้สอน 

 
ภาพรวม 

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 

  วิทยาศาสตร์ฯ  4.29 0.81 4.25 0.83 4.25 0.82 4.32 0.81 4.28 0.82 
  โรงเรียนการ 
  ท่องเท่ียวฯ  

4.40 0.77 4.36 0.77 4.38 0.75 4.41 0.76 4.38 0.82 

  กฎหมายและ 
  การเมือง 

4.28 0.92 4.25 0.94 4.26 0.92 4.32 0.92 4.27 0.93 

  ครุศาสตร์  4.55 0.70 4.53 0.70 4.55 0.70 4.58 0.69 4.55 0.78 

  มนุษยศาสตร์ฯ  4.32 0.90 4.28 0.92 4.27 0.92 4.38 0.89 4.32 0.91 

  วิทยาการจดัการ   4.20 0.90 4.18 0.90 4.18 0.90 4.24 0.89 4.20 0.90 

  โรงเรียนการ 
  เรือน  

4.35 0.81 4.32 0.85 4.33 0.82 4.36 0.83 4.34 0.94 

  พยาบาลศาสตร์ 4.49 0.71 4.42 0.72 4.46 0.71 4.49 0.70 4.46 0.73 

5. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนัก ศึกษา ท่ี มี ต่อ

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ในปี
การศึกษา 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ภาพรวมพบวา่ อยู่
ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกดา้น ส าหรับดา้นท่ี
มีความพึงพอใจสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน 
ซ่ึงนักศึกษามีความพึงพอใจในสามอนัดบัแรก คือ ผูส้อนมีบุคลิกภาพ
และการแต่งกายท่ีเหมาะสม ผู ้สอนใช้กริยาวาจาท่ีสุภาพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี และผูส้อนมีความรับผิดชอบในการสอน (เขา้สอนตรงเวลา
และสม ่าเสมอ) ทั้งน้ีเป็นผลมาจากท่ีมหาวิทยาลัยให้ความส าคญัเร่ือง
บุคลิกภาพและการแต่งกายของบุคลากรทั้งอาจารยแ์ละบุคลากรฝ่ายอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเห็นไดจ้ากการก าหนดให้เร่ืองของบุคลิกภาพท่ีโดด
เด่นเป็นส่วนหน่ึงในแนวทางแห่งค่านิยมท่ีอยูใ่นทิศทางของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิต: จ๋ิว แต่ แจ๋ว และแผนกลยทุธ์ท่ีเป็นค่านิยมร่วมของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั ในหัวขอ้ค่านิยมร่วมความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) [11] 
นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายเร่ืองการเขา้สอน โดยให้อาจารยม์ุ่งมัน่และทุ่มเท
ในการสอน มีความรับผิดชอบ เขา้สอนทุกคร้ัง ตรงเวลาและรับผิดชอบ
ต่อชัว่โมงสอนของตน และตอ้งมีการบริหารจดัการชัว่โมงสอนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
จดัระบบการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม พบว่า นักศึกษาพึง
พอใจดา้นอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร โดยผูส้อนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกบั
ความเป็นอาจารยแ์ละผูส้อนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและน่าเช่ือถืออยูใ่น
ระดับมาก ซ่ึงเป็นด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ [12] และ
การศึกษาของอรวรรณ ธนูศร [13] ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดงัน้ี 1) ด้าน
ประเมินผลการเรียนการสอน 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดา้น
อาจารยผ์ูส้อน 4) ดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 5) ดา้นการพฒันา
คุณลักษณะของนิสิต และ 6) ด้านหลักสูตรเน้ือหารายวิชา ตามล าดับ 
ส าหรับขอ้ท่ีผูส้อนจดัเวลาให้นักศึกษาเขา้พบเพ่ือปรึกษานอกชั้นเรียน
เป็นขอ้ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจน้อยกว่าขอ้อ่ืน ๆ ดงันั้น มหาวิทยาลยั
ควรมีการจัดสรรเวลาในข้อน้ีให้มากยิ่งข้ึน เ พ่ือขอค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ และในยคุปัจจุบนัมีช่องทางการส่ือสารส าหรับ
ติดต่อหรือพบปะกนัมากข้ึน  ผูส้อนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ตวั เช่น 
โปรแกรม Zoom Teams Line Facebook ซ่ึงจะ เ ป็นช่องทางท่ีท าให้
นกัศึกษาสามารถปรึกษานอกชั้นเรียนได ้ 
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  ส าหรับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นด้านท่ี
นกัศึกษามีความพึงพอใจต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะขอ้ท่ีผูส้อนสามารถ
แนะน าให้นกัศึกษาใชเ้ทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อ่ืนเพ่ือการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเ พ่ิมเติม ดังนั้ น อาจารย์ผู ้สอนควรแนะน าให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ิมเติม เช่น 
การคน้ควา้หาขอ้มูลผ่านการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ เช่น ERIC ProQuest 
หรือฐานขอ้มูลระดบัชาติและนานาชาติอ่ืน ๆ เช่น ฐานขอ้มูล TCI Scopus 
Web of Science เป็นตน้ 

2. การศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้จ  าแนกตาม
สังกดั พบว่า นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ นักศึกษาสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสังกัด
โรงเรียนการท่องเท่ียว ตามล าดบั โดยคณะครุศาสตร์ มีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้อาจารย์ท  าการวิจัย เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตลอดจน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งการบริหารการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
เนน้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการ [14] 

ในขณะท่ีคณะวิทยการจดัการ นกัศึกษามีความพึงพอใจต ่ากวา่คณะ
อ่ืนทั้งในภาพรวมและรายดา้น ทั้งน้ี ดา้นท่ีมีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการวดัประเมินผลการเรียนการ
สอน  ดงันั้น อาจารยผ์ูส้อนควรแนะน าให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ิมเติม เช่น การคน้ควา้หา
ขอ้มูลผ่านการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ อีกทั้งอาจารยผ์ูส้อนควรให้ขอ้มูล
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ โดยให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลในระหว่าง
การจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถทราบถึงความกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ของตนเองและช่วยให้นกัศึกษาสามารถพฒันาและปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือท าให้นกัศึกษาเกิดความพึงพอใจในสอง
ดา้นน้ีเพ่ิมข้ึน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในเชิงลึก ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันักศึกษาเพ่ิมเติมในแต่ละ
คณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน
ของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถน าไปวางแนวทางพฒันาหรือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้นกัศึกษาต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต เป็นคุณลกัษณะตามค่านิยม
ร่วมท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ตามยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัในการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณลกัษณะความเป็น
สวนดุสิตท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน การวิจยัน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษา
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตของนกัศึกษา ระดบัปริญญา
ตรี ตามสังกดัท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,147 คน 
และผูวิ้จยัใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติพ้ืนฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 

 ผลการวิจยั พบว่า 1) ในภาพรวมคุณลกัษณะความเป็นสวน
ดุสิตของนกัศึกษาอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน นักศึกษามี
คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความเสียสละเอ้ืออาทร และดา้นบุคลิกภาพดี 
ตามล าดบั 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ในรายด้านจ าแนกตามสังกัด พบว่า นักศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดต่างกัน               
มีค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี ระดบั .01 และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นสวนดุสิต ตามสังกดั
เป็นรายคู่ พบว่า โรงเรียนกฎหมายและการเมืองกบัคณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะวิทยาการจดัการ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ โรงเรียนการเรือน มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
ค าส าคญั: ค่านิยมร่วม, นกัศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต, มหาวิทยาลยัสวน

ดุสิต 
 

Abstract 
 Suan Dusit Spirit Characteristics are characteristics that reflect 
based on shared values that represent the identity of Suan Dusit 
University according to university strategic that aims to make quality 
graduates that full of Suan Dusit Spirit Characteristics to meet the labor 
market needs. This research is a descriptive research that aims to 1) study 
Suan Dusit Spirit of undergraduate students of Suan Dusit University 2) 
compare Suan Dusit Spirit of undergraduate students of Suan Dusit 
University divided by faculty. The samples 1,474 of undergraduate 
students of Suan Dusit University that enrolled for academic year 2020. 
The data were collected by 5 rates questionnaire and analyzed by Basic 
statistics, One-way ANOVA and comparing in pair Scheffe’ Analysis. 
 The findings are as follow; 1) overall, the Suan Dusit Spirit 
Characteristics is in high level. When considering each aspect, the results 
show that the humility aspect is in the highest level followed by 
generosity and good personality, respectively. 2) the comparison results 
from each faculty show that students from different faculty have 
significant different rate of Characteristic at .01 and when comparing the 
faculty in pair, the results show that School of Law and Politics and 
Faculty of  Education and Faculty of Science and Technology and 
Faculty of Management Science  and Faculty of Science and Technology 
and Faculty of Management Science and Faculty of Humanities and 
Social Sciences  and School of Tourism and Hospitality Management  
and School of Culinary Art have significant different rate of 
Characteristic at .01  
Keywords: Shared Values, Students of Suan Dusit University, Suan Dusit 

University 
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1. บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการ [1] ไดก้  าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน 5 มาตรฐาน ดงัน้ี 1) มาตรฐานผลลพัธ์ผูเ้รียน ตอ้งเป็น
ผูมี้ความรู้ความสามารถ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 2) มาตรฐานด้านการวิจยัและนวตักรรม ใช้องค์ความรู้ใหม่ 
สร้างสรรค์นวตักรรมหรือทรัพยสิ์นทางปัญญา ตามศักยภาพและอัต
ลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษา 3) ด้านการบริการวิชาการ สอดคล้องกับ
บริบทและตอบสนองความตอ้งการของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม 4) 
มาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ 5) ดา้นการบริหาร
จดัการ มีหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาผู ้เรียนแบบ
บูรณาการ  

 มหาวิทยาลยัในปัจจุบนัจึงไดมี้การจดัหลกัสูตรให้เรียนหลาย
ศาสตร์หลายแขนงและสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั มุ่งเน้น
การมีงานท าโดยอาศยั ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ ส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารท่ีมีการแข่งขนัระดบัโลก ต้อง
อาศยัความตั้งใจในการพฒันาทกัษะด้านชีวิตและอาชีพอย่างเพียงพอ 
ประกอบด้วย 1) ความยืนหยุ่นและการปรับตวั 2) การริเร่ิมและน าพา
ตนเอง 3) ทกัษะทางสังคมและความต่างในวฒันธรรม 4) ผลิตผลและ
ความส านึกรับผิดชอบ 5) มีภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ  [9] และอาจ
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัภายนอกหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัด้านเทคโนโลยี ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านระบบราชการ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านคุณธรรม
จริยธรรม   

 ดว้ยสภาวการณ์และบริบททางสังคมท่ีพลิกผนัเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ไดส่้งผลต่อการจดัการศึกษาในทุกระดบัชั้น 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีอยู่ในก ากบัของรัฐแห่ง
หน่ึงท่ีมีความต่ืนตวัในการปรับทิศทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต: จ๋ิว แต่ 
แจ๋ว เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางอนัคมชัดในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์มุ่งหวงัท่ี
สอดผสานกบัแนวทางชีวิตวิถีใหม่ [5] เพ่ือมุ่งพฒันากระบวนการสร้าง
และผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้
การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในหลายสาขาวิชาและกลุ่ม
สาขาวิชา รวมทั้งด าเนินการวิจยัและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ [4]โดยวางแผนกลยุทธ์ในการ
พฒันาคุณภาพนกัศึกษาให้มีความพร้อมเพ่ือให้สอดรับกบัตลาดแรงงาน 
โดยทั้งน้ีไดป้ลูกฝังและเนน้คุณลกัษณะส าคญั คือ ความเป็นสวนดุสิต มุ่ง
พฒันาให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู ้น า ทักษะชีวิตและเสริมสร้าง
สมรรถนะและเน้นทกัษะสากลในศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานความเป็น
ไทย ประกอบกบัมุ่งพฒันานกัศึกษาให้มีคุณธรรมน าความรู้ มีบุคลิกภาพ
ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า มหาวิทยาลยัได้
ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะความ

เ ป็นสวนดุสิต  มีกระบวนการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น มุ่งสร้างบณัฑิตให้มีสมรรถนะตามคุณวุฒิ
วิชาชีพทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความมัน่คงของสังคม
พฒันาประเทศสู่ความย ัง่ยืน ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน
และผูเ้รียน และมีความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit)” หรือ “Suan Dusit 
Skills” [3] เป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นสมรรถนะหลักส าคญัของนักศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
มหาวิทยาลัยเกิดการขบัเคล่ือนไปอย่างมีทิศทาง จึงระบุไวใ้นประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะความเ ป็นสวนดุสิต ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน” [7] ซ่ึงคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต 9 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
บุคลิกภาพดี คือ มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นระเบียบ และประพฤติตน
เหมาะสมตามแบบอยา่งคนสวนดุสิต 2) อ่อนน้อมถ่อมตน คือ มีสมัมาคา
ราวะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ด ารงตนอยา่งมีคุณค่า คือ ด ารงตนอยา่งมี
ศกัด์ิศรีและมีคุณค่าทั้งต่อสังคมภายในมหาวิทยาลยั และสังคมภายนอก 
4) ท  างานด้วยความประณีต คือ ท างานทุกอย่างด้วยความประณีต มี
มาตรฐานและรู้จริงในส่ิงท่ีท า 5) เป็นผูน้ า คือ แสดงความเป็นผูน้ าได้ 
อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 6) เสียสละ เอ้ืออาทร คือ มีความ
เสียสละ เอ้ืออาทร ใส่ใจ และห่วงใยเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน ๆ 7) รัก
และศรัทธามหาวิทยาลยั คือ มีความรัก ความเขา้ใจ เช่ือมัน่และศรัทธาใน
มหาวิทยาลัย ไม่กระท าการใด ๆ อันน ามาซ่ึงความเ ส่ือมเสียต่อ
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 8) มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าท่ีแห่งตนเต็ม
ศกัยภาพ มุ่งมัน่ทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจเป็นหน่ึงเดียว และ 9) แสดง
ความเป็นสวนดุสิต คือ แสดงความเป็นสวนดุสิตให้ปรากฏต่อสาธารณะ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัจนเป็นท่ีประจกัษ ์[3] 

 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสวนดุสิตได้ผลิตบณัฑิตในคณะต่าง ๆ 
ออกสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดบั โดยมุ่งหวงั
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนัก ศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเอง จาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษาทั้งจากการเรียนและการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง  ๆ  ซ่ึ งผู ้ เ รียนได้ รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา ท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาจดัให้ทั้งในและนอกหลกัสูตร การแสดงออกถึงความรู้ 
ความเขา้ใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งเป็นท่ีเช่ือถือ
เม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลกัสูตรนั้นแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนั
วา่บณัฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นท่ีพึงพอใจ มีทกัษะท่ีดี
และเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดี เพ่ือให้สอดคล้องกบัระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีบ่งช้ีคุณภาพนกัศึกษา และแนวทางการจดัการพฒันานกัศึกษา 
ดงันั้น มหาวิทยาลยัสวนดุสิตจึงมุ่งศึกษาคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ของนักศึกษาซ่ึงเ ป็นคุณลักษณะท่ีแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
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มหาวิทยาลยั โดยมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะความเป็น
สวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิตในแต่ละสังกดัว่ามีระดบั
คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตอยูใ่นระดบัใด เพ่ือน าขอ้มูลดงักล่าวไปสู่
การวางแนวทางการพฒันาเพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ของนกัศึกษาให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในด้านสมรรถนะของนักศึกษาก่อนจะส าเร็จการศึกษาเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้สามารถปฏิบติังานให้ตรงตามความตอ้งการขององคก์ร
และตลาดแรงงานไดใ้นอนาคตต่อไป 

 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.1.1 เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  
1.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามสงักดัคณะ 
 

1.2 กรอบแนวความคดิของการวจิยั 
 ผลการวิจัยได้สะท้อนว่านักศึกษาท่ีมีสังกัดต่างกันมีระดับ

คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั [2]  
ทั้งน้ีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตมาจากค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ีเนน้การปรับเปล่ียนกระบวนการคิด บุคลิกภาพท่ี
โดดเด่น องค์กรมีความโปร่งใส่ และการท างานบนรากฐานแห่งความ
ประณีต [5] โดยคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตมี 9 ประการ ได้แก่ 1) 
ด้านบุคลิกภาพดี 2) ด้านอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ด้านการด ารงตนอย่างมี
คุณค่า 4) ดา้นการท างานดว้ยความประณีต 5) ดา้นความเป็นผูน้ า 6) ดา้น
ความเสียสละเอ้ืออาทร 7) ดา้นการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลยั 
8) ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั และ 9) ดา้นการ
แสดงความเป็นสวนดุสิต [3] โดยการแบ่งตามสังกัดในโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจดัการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

1.2.1 วิธีการวิจยั การวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิตตามค่านิยมร่วมมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต แบ่งการน าเสนอการด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ส่วน
ท่ี 1 คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และส่วนท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ความเป็นสวนดุสิตของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
จ าแนกตามสงักดัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.2.2 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ี คือ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในระดบั
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จ านวน 7,636 คน  

 1.2.3 กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิต ท่ีเรียนรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงสอนโดยอาจารยข์องมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ ชั้นปีท่ี 1 – ปีท่ี 4 ใน 8 สงักดั ไดแ้ก่ คณะ
ครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจดัการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน 
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยก์ารศึกษา
นอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต โดยใช้โปรแกรมการค านวณขนาด
ตวัอยา่งส าเร็จรูป G*Power version 3.1 ก าหนดค่าขนาดอิทธิพลท่ีระดบั
ปานกลาง 0.25 ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 
[8] ไดข้นาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจ านวน 360 คน ทั้งน้ีจากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลออนไลน์ มีอตัราการตอบกลบัจ านวน 1,147 ฉบบั จึงใช้เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  

1.2.4 เคร่ืองมือวิจัย การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต สังเคราะห์องคป์ระกอบคุณลกัษณะความ
เป็นสวนดุสิตจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถสังเคราะห์
ได ้9 ด้าน ได้แก่ 1) บุคลิกภาพดี 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 3) การด ารง
ตนอย่างมีคุณค่า 4) การท างานด้วยความประณีต 5) ความเป็นผูน้ า 6) 
ความเสียสละเอ้ืออาทร 7) การแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลยั 8) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั และ 9) การแสดงความ
เป็นสวนดุสิต [3] 

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วดัคุณลกัษณะความเป็นสวน
ดุสิต โดยเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 
27 ขอ้   

 ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ น าแบบสอบถาม
คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตฉบบัร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการวิธี
วิทยาการวิจยั/การวดัประเมินผล และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันานกัศึกษา 
จากการตรวจสอบความตรงเชิงเ น้ือหาโดยการตรวจสอบดัชนีความ
สอดคลอ้ง (item objective congruence: IOC) ผลการตรวจสอบพบว่า ค่า
ดชันี IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงถือว่าขอ้ค  าถามมีความเหมาะสมท่ี
จะน าไปใชต่้อไป 

 ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งวิจยั เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามดว้ยการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายใน 
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(Internal Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จ านวน 50 คน พบวา่ แบบสอบถามมีค่า
ความเท่ียงเท่ากบั 0.93  

1.2.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูวิ้จยัส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้เจา้หน้าท่ีในแต่ละคณะ/

สังกดัเป็นผูด้  าเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยติดต่อท าหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บขอ้มูลวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันา ถึงคณบดีของแต่
ละคณะเพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูลวิจยั ผ่านระบบออนไลน์ หลงัจากไดปิ้ด
ระบบรับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ์ ทั้งน้ีไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 1,147 ฉบบั ซ่ึงจาก
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในการ วิ เคราะห์ค ร้ัง น้ี  
แบบสอบถามสามารถใชไ้ดท้ั้งหมดจ านวน 1,474 ฉบบั  

 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเพ่ืออธิบายลกัษณะการแจก

แจงของขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัอยา่งวิจยัโดยใชส้ถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 2. การวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ใช้สถิติบรรยายและ
สรุปผล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป   

 

3. สรุป 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะ
ความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
แบ่งการน าเสนอผลการวิจยัเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจยัดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จ านวน 1,147 คน 
ในภาพรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัศึกษา พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 873 คน (ร้อยละ 76.11) เป็นนักศึกษาสังกดัคณะวิทยาการ
จดัการ มากท่ีสุด จ านวน 212 คน (ร้อยละ 18.48) นกัศึกษามีผลการเรียน
เฉล่ียระหว่าง 3.50 – 4.00 จ านวน 509 คน (ร้อยละ 53.30) และทราบถึง
คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต จ านวน 1,003 คน (ร้อยละ87.45) 

3.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี 

เม่ือพิจารณาค่าสถิติพ้ืนฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงสอนโดยอาจารยข์องมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต ปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ ชั้นปีท่ี 1 – ปีท่ี 4 ในสงักดัคณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจดัการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการ

ท่องเท่ียวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมืองของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิต จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยก์ารศึกษานอก
ท่ีตั้ง จ  านวน 1,147 คน ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปรคุณลกัษณะความเป็นสวน
ดุสิตของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพบวา่ ในภาพรวมนกัศึกษามีค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต (M 
= 4.26, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่านกัศึกษามีค่าเฉล่ียคุณลกัษณะ
ความเป็นสวนดุสิตดา้นความอ่อนนอ้มถ่อมตนเป็นอนัดบัแรก (M = 4.47, S.D. 
= 0.60) รองลงมา คือ ดา้นความเสียสละเอ้ืออาทร (M = 4.42 S.D. = 0.64) และ
ดา้นบุคลิกภาพดี (M = 4.32, S.D. = 0.62) ตามล าดบัอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัน้อยท่ีสุด (M = 4.07, S.D. = 0.82) 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปรคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  
ตัวแปร M S.D. แปลผล ล าดบั 

คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต 
(SDU SPIRIT) 

4.26 0.59 มากท่ีสุด  

1. ดา้นบุคลิกภาพดี  4.32 0.62 มากท่ีสุด 3  
2. ดา้นความอ่อนนอ้มถ่อมตน  4.47 0.60 มากท่ีสุด 1 

3. ดา้นการด ารงตนอยา่งมีคุณค่า  4.14 0.73 มาก 8 
4. ด้านการท างานด้วยความ
ประณีต  

4.23 0.65 มากท่ีสุด 5 

5. ดา้นความเป็นผูน้ า  4.30 0.64 มากท่ีสุด 4 
6. ดา้นความเสียสละเอ้ืออาทร  4.42 0.64 มากท่ีสุด 2 
7. ด้านการแสดงความรักและ
ศรัทธามหาวิทยาลยั 

4.19 0.76 มาก 6 

8. ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

4.07 0.82 มาก 9 

9. ด้านการแสดงความเป็น
สวนดุสิต  

4.14 0.80 มาก 8 

หมายเหตุ  ก าหนดเกณฑ์การวดัเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
ตามล าดบั โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผลคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตจากค่าเฉล่ีย (M) ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 
4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง       
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 
3.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จ าแนกตามสังกดั  

ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปรคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามสังกัดคณะ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีค่าเฉล่ียคุณลกัษณะ
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ความเป็นสวนดุสิต (M = 4.37, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (M = 4.33, S.D. = 0.59) คณะพยาบาลศาสตร์ (M = 4.33, 
S.D. = 0.53)  ตามล าดับ และสังกัดคณะวิทยาการจัดการนักศึกษามี
คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตน้อยท่ีสุด  (M = 4.14, S.D. = 0.56) รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมของตวัแปรคุณลกัษณะความเป็นสวน

ดุสิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
จ าแนกตามสงักดัคณะ 

ตัวแปร M S.D. ความหมาย ล าดบัที่ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 4.33 0.53 มากท่ีสุด 3 
คณะครุศาสตร์ 4.33 0.52 มากท่ีสุด 4 
คณะวิทยาการจดัการ 4.14 0.56 มาก 8 
โรงเรียนการเรือน 4.22 0.58 มาก 7 
โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง 

4.37 0.54 มากท่ีสุด 1 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.28 0.59 มากท่ีสุด 5 

โรงเรียนการท่องเท่ียว
และการบริการ 

4.23 0.66 มากท่ีสุด 6 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

4.33 0.59 มากท่ีสุด 2 

หมายเหตุ  ก าหนดเกณฑ์การวดัเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
ตามล าดบั โดยใชเ้กณฑก์ารแปลผลคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตจากค่าเฉล่ีย (M) ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 
4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง    
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของ
นักศึกษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามสังกดั 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวน
ดุสิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามสงักดั ดว้ยการวิเคราะห์
ความแปรแปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ความแปรแปรวน
ทางเดียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่า นกัศึกษา
ท่ีมีสังกดัต่างกนัมีค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตของ
นกัศึกษาจ าแนกตามสงักดั 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

ระหว่างกลุ่ม 
(Between 
Groups) 

6.319 7 .903 2.617 .011 

ภายในกลุ่ม 
(Within 
Groups) 

392.882 1139 .345   

รวม 399.201 1146    
 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวน
ดุสิตด้วยการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ จ  าแนกตามสังกัดคณะ เม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี  Scheffe’ พบว่า 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตแตกต่าง
กนัจาก คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ โรงเรียนการเรือน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ และ
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวน

ดุสิตดว้ยการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe’ ตามสงักดัคณะ 

สังกดั 
คณะครุ
ศาสตร์ 

(M=4.33) 

คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

(M=4.33) 

คณะวทิยาการ
จัดการ 

(M=4.14) 
คณะครุศาสตร์ 
(M=4.33) 

- 0 0.19 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(M=4.33) 

- - 0.19 

คณะวิทยาการ
จดัการ(M=4.14) 

- - - 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
(M=4.22) 

- - - 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ (M=4.37) 

- - - 

โรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ (M=4.28) 

- - - 
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สังกดั 
คณะครุ
ศาสตร์ 

(M=4.33) 

คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

(M=4.33) 

คณะวทิยาการ
จัดการ 

(M=4.14) 
โรงเรียนการเรือน 
(M=4.23) 

- - - 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 
(M=4.33) 

- - - 

หมายเหต:ุ *p < .01 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวน

ดุสิตดว้ยการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe’ ตามสังกดัคณะ 
(ต่อ) 

สังกดั 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(M=3=4.22) 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

(M=4.37) 

โรงเรียนการ
ท่องเทีย่วและ
การบริการ 

(M=4.28) 
คณะครุศาสตร์ 
(M=4.33) 

0.11 -0.04* 0.05 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(M=4.33) 

0.11 -0.04* 0.05 

คณะวิทยาการ
จดัการ(M=4.14) 

-0.08* -0.23* -0.14* 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
(M=4.22) 

- -0.15* -0.06* 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ (M=4.37) 

- - 0.09 

โรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ (M=4.28) 

- - - 

โรงเรียนการเรือน 
(M=4.23) 

- - - 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 
(M=4.33) 

- - - 

หมายเหต:ุ *p < .01 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวน
ดุสิตดว้ยการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe’ ตามสังกดัคณะ 
(ต่อ) 

 

สังกดั 
โรงเรียนการเรือน 

(M=4.23) 
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง (M=4.33) 
คณะครุศาสตร์ (M=4.33) 0.1* 0.00* 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (M=4.33) 

0.1* 0.00* 

คณะวิทยาการจดัการ 
(M=4.14) 

-0.09* -0.19* 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ (M=4.22) 

-0.01* -0.11* 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
(M=4.37) 

0.14* 0.04 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ (M=4.28) 

0.05 -0.05* 

โรงเรียนการเรือน 
(M=4.23) 

- -0.1* 

โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง (M=4.33) 

- - 

หมายเหตุ: *p < .01 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผลการวิจยัโดย
ภาพรวมพบว่า นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตมีระดบัคุณลกัษณะ
ความเป็นสวนดุสิตในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ทั้งน้ี
คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตในดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามผลการวิจยั
ดงักล่าวมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1) ระดับคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตในภาพรวม พบว่า 
นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตดา้นความอ่อนนอ้มถ่อม
ตนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความเสียสละเอ้ืออาทร และดา้นบุคลิกภาพดี 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอ่ืนอยา่งสุภาพ มีสัมมาคารา
วะ รู้จกัควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงกริยาท่ีไม่สุภาพกา้วร้าว ส ารวมกายวาจา
ใจต่อบุคคลอ่ืน แสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอ่ืนอย่างสุภาพ ซ่ึงถือเป็น
คุณลกัษณะท่ีดีของคนไทย สอดคลอ้งกบั สุพิศ รุ่งเรืองศรี และอุดมรัตน์ 
สงวนศิริธรรม [6] ท่ีไดศึ้กษาความสุภาพ และมารยาทสงัคมของนกัศึกษา
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น าพาสู่ความส าเร็จในการท างานท่ีว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางการส่ือสารมีผลกระทบต่อความสุภาพ และมารยาท
สังคมของบุคคลทั่วไป ซ่ึงมีความส าคัญต่อการท างานการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีสุภาพ และมีมารยาท
สังคมท่ีดี นกัศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ฝึกฝน และพยายามปรับตวัขณะ
เรียนในสถาบนัการศึกษา ซ่ึงนบัวา่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแหล่งสุดทา้ยท่ี
ผลิตบุคคลออกไปประกอบอาชีพรับใช้สังคม อีกทั้งนกัศึกษายงัมีความ
เสียสละเอ้ืออาทร ไม่ลงัเลท่ีจะให้ความช่วยเหลือและลงมือช่วยในทนัที 
รวมถึงแสดงความใส่ใจ และห่วงใยเพ่ือนและบุคคลอ่ืน ๆ เสมอ การ
เรียนรู้ความสุภาพ และมารยาทสังคมในมหาวิทยาลัย จึงเกิดจากการ
ก าหนดบรรทดัฐานท่ีชดัเจนร่วมกบัไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีจากอาจารย ์และ
การได้ มีโอกาสประพฤติปฏิบัติ ใน ส่ิงเห ล่า น้ี  ประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัยจึงมีค่ายิ่งในการปลูกฝังความสุภาพ และมารยาทสังคม 
เพ่ือให้นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองดีรับใช้สงัคม ดงันั้น
ทั้งอาจารย ์และนกัศึกษาจึงควรไดเ้รียนรู้อยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัความสุภาพ 
และมารยาทสังคม เพ่ือการเลือกใช้ให้เหมาะสมกบับทบาทและหน้าท่ี
ของตนเอง  
 ทั้งน้ี ประเด็นท่ีส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัศึกษามีคุณลกัษณะ
ความเป็นสวนดุสิตในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะในดา้นบุคลิกภาพดี คือ 
การแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ใช้ถ้อยค าสุภาพเหมาะสมกบับุคคลอ่ืนและกาลเทศะเสมอ 
ส ารวมกิริยาและแสดงบุคลิกภาพท่ีสง่าผ่าเผยต่อท่ีสาธารณะ ผ่านการ
จดัการหลักสูตรในสังกัดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีได้มีการ
สอดแทรกคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตไปในหลากหลายวิชาทั้งท่ีเป็น
วิชาศึกษาทัว่ไป (General Education) และวิชาเฉพาะและวิชาชีพต่าง ๆ 
[7] โดยประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีนักศึกษาได้สะทอ้นให้เห็นถึง
แนวทางและวิธีการท่ีอาจารยไ์ด้ปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ให้แก่นกัศึกษาผา่นกระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาทิ ใน
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ได้ปลูกฝังให้นัก ศึกษาตระหนักถึง
ความส าคญัของภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยั มีความภาคภูมิใจในความเป็น
สวนดุสิต โดยเน้นการอบรมสั่งสอนเก่ียวกับบุคลิกภาพท่ีดีท่ีนักศึกษา
สวนดุสิตควรปฏิบติั มีจริยธรรมและคุณธรรม ส่งเสริมในเร่ืองความเป็น
ผูน้ า ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และปลูกฝังในเร่ืองความเป็นไทย และใน
รายวิชาวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพในกลุ่มสาขาท่ีมุ่งเน้นการดูแลและการให้
การบริการ นกัศึกษาในกลุ่มสงักดัเหล่าน้ีสะทอ้นว่า สามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงท าให้นกัศึกษาตระหนกั
และรักมหาวิทยาลยัท่ีตนก าลงัศึกษามากยิ่งข้ึน สะทอ้นถึงคุณภาพของ
นกัศึกษามีคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตสอดแทรกอยูร่ายวิชา เช่น ดา้น
บุคลิกภาพดี ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ดา้นการด ารงตนอย่างมีคุณค่า 

ดา้นการท างานดว้ยความประณีต ดา้นความเป็นผูน้ า ดา้นความเสียสละ
เอ้ืออาทร เป็นตน้ 
 
 2) ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตามสังกดั โดยเม่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ าแนกตามสังกดั พบว่าความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมของตวัแปรทั้ง 9 ของนกัศึกษาทั้ง 8 สงักดัแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มีค่าเฉล่ียคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตทั้ง 9 ด้าน สูงกว่า
นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ โรงเรียนการเรือน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซ่ึ งสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ไดก้  าหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ไวไ้ดแ้ก่ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และสามารถจดัการ
ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างผลประโยชน์ท่ีได้รับกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบติังานและการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอ 
และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดีและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือการพฒันา มีภาวะผูน้ าและเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผูอ่ื้น [1]  
ทั้ งน้ีด้วยลักษณะของวิชาชีพกฎหมาย เป็นกลุ่มบุคคลท่ีท างานโดยมี
อุดมการณ์ ในการท างานเพ่ือการเสียสละท่ีจใัห้บริการประชาชนด้าน
กฎหมาย ด ารงไวซ่ึ้งความเช่ือมัน่ศรัทธา เกียรติยศและศกัด์ิศรีของผู ้
ประกอบวิชาชะจากสาธารณชน จึงท าให้สมรรถนะท่ีบณัฑิต ปริญญาตรี
แสดงออกนั้นตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต [10] ซ่ึงพนัธกิจท่ี
สะทอ้นถึงคุณภาพของนกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองท่ีไดก้ล่าว
ข้างต้นนั้ นมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตสอดแทรกอยู่ในพนัธกิจ
เหล่านั้น เช่น ดา้นบุคลิกภาพดี  ดา้นความอ่อนนอ้มถ่อมตน ดา้นการด ารง
ตนอย่างมีคุณค่า ด้านการท างานด้วยความประณีต ด้านความเป็นผูน้ า 
ดา้นความเสียสละเอ้ืออาทร เป็นตน้ [3]  
 โดยแนวทางการพฒันาเพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น
สวนดุสิตจากการปรับทิศทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต: จ๋ิว แต่ แจ๋ว ท่ี
มุ่ งหวัง ท่ีสอดผสานกับแนวทางชี วิต วิ ถี ใหม่  [5 ]  เ พ่ือมุ่ งพัฒนา
กระบวนการสร้างและผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในหลายสาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชา 
รวมทั้งด าเนินการวิจยัและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ [4] คุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตมาจาก
ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ีเนน้การปรับเปล่ียนกระบวนการ
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คิด บุคลิกภาพท่ีโดดเด่น องค์กรมีความโปร่งใส่ และการท างานบน
รากฐานแห่งความประณีต [5] 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้  ผลการวิจัย
สะทอ้นให้เห็นวา่นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตมีระดบัคุณลกัษณะ
ความเป็นสวนดุสิตในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีหาวิทยาลยั
ควรเสริมจุดแข็งคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิตดา้นความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ดา้นความเสียสละเอ้ืออาทร และดา้นบุคลิกภาพดี โดยการจดัรูปแบบ
กิจกรรมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาขาเพ่ือให้ 
นกัศึกษาเป็นท่ียอมรับของในระดบัสังกดัและเป็นการสร้างตน้แบบดา้น
คุณลกัษณะท่ีดีให้กบัสังกดั อ่ืนๆ แต่ทั้งน้ีคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ในดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัมีค่าเฉล่ียน้อย
กว่าดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรตระหนกัถึงความส าคญัของ
การจัดกิจกรรมให้นัก ศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด า เนินงานของ
มหาวิทยาลยัอยา่งเหมาะสม จดัสถานท่ีท ากิจกรรมท่ีเอ้ืออ านวยค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสม และประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึงได้มาก
ท่ีสุดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ มีการจดัตารางกิจกรรมท่ีไม่ทบัซ้อนกบัเวลา
เรียนเพื่อลดความเหน่ือยลา้จากการเรียน  มหาวิทยาลยัควรออกใบรับรอง
ประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรม โดยจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้หรือการปฏิบติังานอนัจะส่งเสริมไปยงัคุณลกัษณะความ
เป็นสวนดุสิตในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมสูงข้ึนด้วย ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาเป็น
บณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ เต็มเป่ียมไปดว้ยคุณลกัษณะความเป็นสวนดุสิต
ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และมีศกัยภาพตรงความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยค ร้ังถัดไป  ควรมีการศึกษา
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตท่ีอาจมีความแตกต่างกันในกลุ่มคณะ
มนุษยศ์าสตร์สังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต่างของนกัศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขา  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินศกัยภาพด้านการ

วิจยัของสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต โดยใช้
ขอ้มูลงานวิจยัท่ีได้รับทุนอุดหนุนประจ าปีการศึกษา 2564 จ  านวน 149 
เร่ือง โดยใช้ตวัช้ีวดัในการประเมินศกัยภาพดา้นการวิจยั 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
ศกัยภาพนกัวิจยั จ  านวนโครงการวิจยั งบประมาณวิจยั การตีพิมพเ์ผยแพร่
งานวิจยั โครงสร้างพ้ืนฐาน และผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง และสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) ผลจากการประเมินศักยภาพด้านการวิจัยน าตาม
สาขาอัตลักษณ์และความเช่ียวชาญ พบว่า สาขาอัตลักษณ์และความ
เช่ียวชาญดา้นการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยัมีสัดส่วนบุคลาการท่ีไดรั้บ
ต าแหน่งทางวิชาการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของจ านวนบุคลากร
ทั้ งหมดในสาขา แต่เม่ือพิจารณาจากจ านวนข้อเสนอโครงการและ
งบประมาณท่ีไดรั้บ พบวา่ สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญดา้นอาหาร
มีจ านวนขอ้เสนอโครงการวิจยัและงบประมาณท่ีไดรั้บอุดหนุนมากท่ีสุด 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดส่วนงบประมาณท่ีไดรั้บอุดหนุนในแต่ละ
สาขาอัตลักษณ์และความเช่ียวชาญ พบว่า สาขาการสร้างคุณค่าของ
มหาวิทยาลยัมีสดัส่วนงบประมาณท่ีไดรั้บอุดหนุนในแต่ละโครงการมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมบริการ อาหาร การพยาบาลและสุข
ภาวะ และการศึกษาปฐมวยั ตามล าดบั ในส่วนของผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ พบว่า สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญด้านปฐมวยัมี
จ  านวนผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.81 ของจ านวน
บทความทั้งหมด รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรมบริการ การสร้างคุณค่า
ของมหาวิทยาลยั อาหาร และการพยาบาลและสุขภาวะ คิดเป็นร้อยละ 
24.31, 18.75, 11.81 และ 8.33 ของจ านวนบทความทั้งหมด ตามล าดบั 

ดงันั้น แนวทางการส่งเสริมงานวิจยัตามสาขาอตัลกัษณ์และ
ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ควรส่งเสริมในตวัช้ีวดัตาม
สาขาอตัลกัษณ์ท่ีมีอตัราส่วนต ่า และควรผลกัดนัโครงการ เพ่ือสนบัสนุน
ให้มีการอา้งอิงผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ค าส าคัญ เกณฑ์การประเมิน, ศกัยภาพด้านการวิจัย, ความเช่ียวชาญ         
เฉพาะทาง 

Abstract 
This research The objective was to assess the research potential of Suan 
Dusit University's specialized fields of expertise. Data were used for 
research that received funding for the academic year 2021, totaling 149 
subjects, using 6 indicators for assessing research potential. number of 
research projects research budget Publication of research infrastructure 
and referenced research results and the statistics used in data analysis 
were frequency, percentage, and content analysis. The results of the 
assessment of lead research potential by field of identity and expertise 
found that the field of identity and expertise in creating value of the 
university has the highest proportion of personnel receiving academic 
positions accounted for 88.24% of the total number of personnel in the 
branch But when looking at the number of project proposals and budgets 
received, food identity and expertise sectors had the highest number of 
research proposals and subsidized budgets. Characteristics and expertise 
found that the university's value creation sector had the highest proportion 
of the budget received for each project, followed by the service industry, 
food, nursing and health sectors. In terms of published works, it was found 
that identity and early childhood expertise had the highest number of 
published works. accounted for 36.81 percent of the total number of 
articles, followed by the service industry. Creating university values, food 
and nursing and wellness accounted for 24.31 percent, 18.75 percent, 
11.81 percent and 8.33 percent of the total number of articles, 
respectively. Therefore, Suan Dusit University's approach to promoting 
research in fields of identity and expertise should be promoted in 
indicators based on the branch of identity with a low ratio and should push 
the project to encourage concrete references to university research results. 
Keywords: Evaluation Criteria, Research Potential, Expertise 
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1. บทน า 
การประเมินคุณภาพผลงานวิจยัของสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยนั้น
ด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินของแต่ละหน่วยงาน
นั้นก็แตกต่างกนัไป ทั้งน้ี [1] ไดก้ล่าวไวว้่า การประเมินคุณภาพงานวิจยัท่ี
ดีต้องสามารถตอ้งประกอบด้วย 4 ปัจจยั ได้แก่ 1) ตวัช้ีวดัท่ีใช่ในการ
ประเมินตอ้งมีความเท่ียงตรงและครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
2) การได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีใช่ในการประเมินมีความน่าเช่ือถือและการ
ประเมินตอ้งไม่สร้างภาระแก่ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินเกินความจ าเป็น 
3) ผลการประเมินมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
ส าคญัในการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือการพฒันา และ 4) หลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินไม่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบติัท่ีไม่พึงประสงค ์
และ/หรือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันางานวิจยั       
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีขบัเคล่ือน
งานวิจยัโดยการต่อยอดองค์ความรู้จากความเช่ียวชาญท่ีโดดเด่นตามอตั
ลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ อาหาร การศึกษาปฐมวยั อุตสาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 66 [6] นอกจากน้ี จากการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในเบ้ืองต้น พบว่า 
นอกจากความเช่ียวชาญตามอตัลกัษณ์ 4 ดา้นแลว้ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
ยงัมีความเขม้แข็งและเช่ียวชาญท่ีสามารถพฒันาให้เป็นอตัลกัษใ์หม่ของ
มหาวิทยาลยั 1 อตัลกัษณ์ คือ การสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากปี 
2564 ท่ีผ่านมามหาวิทยาลยัได้ถูกจดัให้อยู่สังกดักลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถ่ินหรือชุมชนอ่ืน [2] จึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานในส่วนของการบริการชุมชน และย ัง
ประโยชน์จากงานวิจยัไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินโดยตรง ทั้งน้ี การขบัเคล่ือน
งานวิจยัของมหาวิทยาลยั ไดก้  าหนดกลยทุธ์ไว ้3 ขอ้ คือ 1) พฒันาระบบ
บริหารงานวิจยับนพ้ืนฐานอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการพฒันามหาวิทยาลยัสู่มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 2) 
ผลิตและเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัและนวตักรรมสู่สาธารณะเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ และ 3) ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถในการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมจากงานวิจยั น าไปใช้ขยายผลเชิง
พาณิชย ์แกปั้ญหา/ พฒันามหาวิทยาลยั ชุมชน และสงัคม 
 ดังนั้น การด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินศกัยภาพด้านการวิจยัของสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ทั้งน้ี ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึง
ขีดความสามารถและความพร้อมดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยัทั้ง 5 สาขา
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาสู่การเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารและบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพดา้นการวิจยัของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตให้มีความเขม้แข็งต่อไปในอนาคต และสนบัสนุน

ปรัชญาด้านการวิจยัในการเป็นมหาวิทยาลยัท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้
และนวตักรรมบนความเช่ียวชาญเฉพาะเพ่ือช่วยพฒันามหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และประเทศให้เขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพื่อประเมินศกัยภาพดา้นการวิจยัตามสาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญ
ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 

3. วธีิการวจิยั 
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบศกัยภาพดา้นการวิจยัของสาขา

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต มีขั้นตอนด าเนินการ 
ดงัน้ี  

 1. น าตัวช้ีวดัประเมินศกัยภาพด้านการวิจัยของสาขาความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีก าหนดข้ึนโดย [1]  
ซ่ึงประกอบด้วย 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ศกัยภาพนกัวิจยั จ  านวนโครงการวิจยั 
งบประมาณวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง มาวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นการวิจยัตามสาขา
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 5 อตัลกัษณ์ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประกอบด้วยสาขาอาหาร การศึกษาปฐมวยั อุตสาหกรรม
บริการ การพยาบาลและสุขภาวะ และการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยั 
โดยพิจารณาจากขอ้มูลงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2564 

 2. น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบศกัยภาพดา้นการวิจยัของ
สาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ าแนกตาม
สาขาความเช่ียวชาญ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงขีดความสามารถและ
ความพร้อมดา้นการวิจยัของ 7 สาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และพฒันา
สู่การเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตต่อไป 

3. การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยน า
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตเก่ียวกบัการ
ก าหนดตวัช้ีวดัเพ่ือจดัท าเกณฑ์การประเมินศกัยภาพด้านการวิจยัของ
มหาวิทยาลยั และน ามามาเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการจดัท าเกณฑ์
ในการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ซ่ึงไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง พบความสอดคลอ้งในตวัช้ีวดัท่ี
น ามาใช้ประเมิน ทั้ งส้ิน 6 ตวัช้ีวดั ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
จ  านวนโครงการวิจัย ผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง งบประมาณวิจัย 
ศกัยภาพนกัวิจยั และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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4. สรุปผลการวจิยั 
     การวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการวิจยัของสาขาความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 จากการวิ เคราะห์ศักยภาพด้านการวิจัยของสาขาความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต โดยการประเมินจาก 6 
ตวัช้ีวดัประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่า ในแต่ละตวัช้ีวดัสะทอ้นศกัยภาพ
ดา้นการวิจยัท่ีแตกต่างกนัทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงรายละเอียดผล
การประเมินมี ดงัน้ี  
1. ศกัยภาพนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี
ท างานวิจยัทั้ง 5 อตัลักษณ์และความเช่ียวชาญ พบว่า มีจ  านวนทั้งหมด 
149 คน โดยบุคลากรในสาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญดา้นอาหารมี
จ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.53 ของบุคลากรทั้งหมด รองลงมาคือ 
สาขาอุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวยั การพยาบาลและสุขภาวะ 
และการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 27, 19, 13 และ 11 
ของบุคลากรทั้งหมด ตามล าดบั ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาจ านวนบุคลากรท่ีมี
ต  าแหน่งทางวิชาการ พบว่า บุคลากรสาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญ
ดา้นการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยัสดัส่วนจ านวนบุคลากรท่ีมีต  าแหน่ง
ทางวิชาการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด
ในสาขา รองลงมาคือ สาขาอาหาร , การพยาบาลและสุขภาพวะ , 
อุตสาหกรรมการบริการ, และการศึกษาปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 63.64, 
52.63, 32.50 และ 31.03 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในสาขา ตามล าดบั   
2. ขอ้เสนอโครงการวิจยัจ าแนกตามสาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญ
ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
จากการประเมินจ านวนขอ้เสนอโครงการวิจยัประจ าปีการศึกษา 2564 
ทั้งหมด 149 เร่ือง พบว่า มหาวิทยาลยัสวนดุสิตมีขอ้เสนอโครงการวิจยั
สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญด้านอาหารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
29.53 ของขอ้เสนอโครงการวิจยัทั้งหมด รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรม
การบริการ การศึกษาปฐมวยั การพยาบาลและสุขภาวะ และการสร้าง
คุณค่าของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 26.85, 19.46, 12.75 และ 11.41 
ของขอ้เสนอโครงการวิจยัทั้งหมด ตามล าดบั  
3. งบประมาณการวิจยัจ าแนกตามสาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 จากการประเมินจ านวนงบประมาณการวิจยัประจ าปีการศึกษา 
2564 พบว่า งบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งส้ิน 57,321,000 บาท โดยเม่ือพิจารณาตามสาขาอตัลกัษณ์
และความเช่ียวชาญจะเห็นไดว้่า สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญดา้น
อาหารได้รับงบประมาณการวิจยัมาดท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.47 ของ
งบประมาณทั้งหมด รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรมบริการ การสร้าง
คุณค่าของมหาวิทยาลยั การพยาบาลและสุขภาวะ และการศึกษาปฐมวยั 

คิดเป็นร้อยละ 31.67, 16.05, 13.54 และ 6.28 ของงบประมาณทั้ งหมด 
ตามล าดบั 
4. การตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการจ าแนกตามสาขาอตัลกัษณ์และ
ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
จากการสรุปข้อมูลจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่า มีผลงานวิจยัท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ จ  านวน 144 บทความ โดยสาขาอัตลักษณ์และความ
เช่ียวชาญท่ีมีจ านวนบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์มากท่ีสุด คือ 
สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญดา้นปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 36.81 ของ
จ านวนบทความทั้งหมด รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรมบริการ การ
สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยั อาหาร และการพยาบาลและสุขภาวะ คิด
เป็นร้อยละ 24.31, 18.75, 11.81 และ 8.33 ของจ านวนบทความทั้งหมด 
ตามล าดบั 
5. โครงสร้างพ้ืนฐานและความพร้อมของห้องปฏิบติัการจ าแนกตาม
สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 เม่ือพิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐานและความพร้อมของห้อง
ปฏิบติัด้านการวิจยัของมหาวิทยาลัย พบว่า ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน
และห้องปฏิบัติในแต่ละสาขาอัตลักษณ์และความเช่ียวชาญมีความ
แตกต่างกนั โดยมหาวิทยาลยัมีการว่างโครงการพ้ืนฐานและความพร้อม
ของห้องปฏิบติัการใน 4 อตัลักษณ์ มาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ สาขา
อาหาร การศึกษาปฐมวยั สาขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาการพยาบาล
และสุขภาวะ และไดพ้ฒันาความเช่ียวชาญเพ่ิมเติมมาในภายหลงัอีก 1 อตั
ลกัษณ์ คือ การสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเขม้แข็ง
ต่อยอดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลยั  
6. ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง  
 ในส่วนของผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงมหาวิทยาลัยอยู่
ระหวา่งการผลกัดนัโดยจดัท าโครงการต่าง ๆ ข้ึน เพ่ือสนบัสนุนให้มีการ
อา้งอิงผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
  

ตารางที่ 1 การประเมินศกัยภาพด้านการวิจยัของสาขาความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
อตัลกัษณ์และความ

เช่ียวชาญ 
จ านวน 
(คน) 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
ไม่ม ี มี 

1. อาหาร 
44 

(29.53) 
16 

(36.36) 
28 

(63.64) 

2. การศึกษาปฐมวยั 
29 

(19.46) 
20 

(68.97) 
9 

(31.03) 

3. อุตสาหกรรมบริการ 
40 

(26.85) 
27 

(67.50) 
13 

(32.50) 
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4. การพยาบาลและสุข
ภาวะ 

19 
(12.75) 

9 
(47.37) 

10 
(52.63) 

5. การสร้างคุณค่าของ
มหาวิทยาลยั 

17 
(11.41) 

2 
(11.76) 

15 
(88.24) 

รวม 
149 

(100) 
74 

(49.66) 
75 

(50.34) 

 
ตารางที่ 1 (ต่อ) 

อตัลกัษณ์และ
ความเช่ียวชาญ 

ข้อเสนอ
โครงการวจิัย 
(โครงการ) 

งบประมาณ
โครงการวจิัย 

(บาท) 

ผลงาน
ตีพมิพ์ 
(เร่ือง) 

1. อาหาร 
44 

(29.53) 
18,610,000 

(32.47) 
17 

(11.81) 
2. การศึกษา
ปฐมวยั 

29 
(19.46) 

3,600,000 
(6.28) 

53 
(36.81) 

3. อุตสาหกรรม
บริการ 

40 
(26.85) 

18,151,000 
(31.67) 

35 
(24.31) 

4. การพยาบาลและ
สุขภาวะ 

19 
(12.75) 

7,760,000 
(31.54) 

12 
(8.33) 

5. การสร้างคุณค่า
ของ
มหาวิทยาลยั 

17 
(11.41) 

9,200,000 
(16.05) 

27 
(18.75) 

รวม 
149 

(100) 
57,321,000 

(100) 
144 

(100) 

 

5. อภิปรายผล 
จากการก าหนดดชันีช้ีวดัศกัยภาพการวิจยั ทั้ง 6 ตวัช้ีวดั พบว่า 

ตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานมาตรฐานส่วนใหญ่ใช้เป็นเกณฑใ์นการประเมินมาก
ท่ีสุด คือ การตีพิมพเ์ผยแพร่และการน างานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ หรือการ
จดแจง้ทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ [4] และ [8] 
เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนให้เห็นว่างานวิจยันั้นได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
รองลงมาคือจ านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนและผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยัอยา่งแทจ้ริง โดย
เกณฑจ์ านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ [4], [5] และ 
[8] และเกณฑ์ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
[7] และ [8] นอกจากน้ี เกณฑด์า้นศกัยภาพนกัวิจยั งบประมาณวิจยัถือเป็น
เกณฑม์าตรฐานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคญัในล าดบัถดัมา  

ทั้งน้ี จากการรวบรวมขอ้เสนอโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิต ปีการศึกษา 2564 ท่ีไดรั้บงบประมาณดา้นการวิจยัจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอก พบว่า สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญท่ีไดรั้บ

การสนบัสนุนงบประมาณวิจยัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ สาขาอตัลกัษณ์
และความเช่ียวชาญดา้นอาหาร อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาล
และสุขภาวะ ตามล าดบั ทั้งน้ี งบประมาณท่ีรับการอุดหนุนมีแนวโน้ม
สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรภายในสาขา อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
สัดส่วนงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนต่อจ านวนโครงการวิจยั พบว่า 
สาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญด้านการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยั 
ไดรั้บงบประมาณอุดหนุนการวิจยัมากท่ีสุด เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไดถู้ก
จดัให้อยูส่งักดักลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน
หรือชุมชนอ่ืน จึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้มีการด าเนินงานในส่วนของการ
บริการชุมชน และยงัประโยชน์จากงานวิจยัไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินโดยตรง 
ในการน้ี มหาวิทยาลยัจึงมีนโยบายในการผลกัดนัโครงการกลุ่มน้ีเพ่ิมมาก
ข้ึนในปัจจุบนั 

ในส่วนของผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ พบว่า สาขาอตั
ลกัษณ์และความเช่ียวชาญดา้นปฐมวยัมีจ  านวนผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.81 ของจ านวนบทความทั้งหมด รองลงมา คือ 
สาขาอุตสาหกรรมบริการ การสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลยั อาหาร และ
การพยาบาลและสุขภาวะ คิดเป็นร้อยละ 24.31, 18.75, 11.81 และ 8.33 
ของจ านวนบทความทั้งหมด ตามล าดบั จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ [8] ท่ีศึกษาแนวทางการประเมินศกัยภาพการ
วิจยัของมหาวิทยาลยัไทยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบตวับ่งช้ีท่ีสมควร
น ามาใช้ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย จ านวน
โครงการวิจยั ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพท์ั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
จ  านวนการอ้างอิงของผลงานวิจยัทั้งหมด ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาตัวช้ีวดัท่ีน ามาประเมินศักยภาพงานวิจัย
ดงักล่าว จะเห็นไดส่้วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการประเมินดา้นการวิจยั
ของสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในส่วนขององคป์ระกอบท่ี 4.3 เก่ียวกบั
เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นกัวิจยั [4] และส านกังานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
ในส่วนของตวัช้ีวดัท่ี 5 เก่ียวกบังานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ และส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในส่วนของตัวช้ีว ัดท่ี 4.2.1 เก่ียวกับวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดบันานาชาติ [9] นอกจากน้ี การประเมิน
ตวัช้ีวดัเก่ียวกับงบประมาณด้านการวิจัย [3] ได้ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมท่ี
น่าสนใจคือ ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนเพ่ือให้มหาวิทยาลยั
สามารถพ่ึงพาตนเองนอกจากงบประมาณของรัฐบาลและยงัเป็นการเพ่ิม
ศกัยภาพการวิจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม
ในทอ้งถ่ินดว้ย  

ดงันั้น แนวทางการส่งเสริมงานวิจยัตามสาขาอตัลกัษณ์และ
ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ควรส่งเสริมในตวัช้ีวดัตาม
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สาขาอตัลกัษณ์ท่ีมีอตัราส่วนต ่าเพ่ิมเติม และควรผลกัดนัโครงการ เพ่ือ
สนบัสนุนให้มีการอา้งอิงผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้นกัวิจยัผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาประเทศชาติไดจ้ริง ตลอดจนนกัวิจยัสามารถน าองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาช่วยสร้างความเขม้แข็งให้กบัการจดัการเรียนการ
สอนของหลกัสูตรท่ีตนเองสงักดัในกลุ่มสาขาดงักล่าวไดด้ว้ย  

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย  
1. เน่ืองจากตัวช้ีวดัด้านผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงเป็น

ตัวช้ีว ัดมาตรฐานท่ีสากลให้การยอมรับ ดังนั้ น มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนและการผลกัดนัโดยจดัท าโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการอา้งอิงผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเพ่ิมข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม  

2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ สถาบนัวิจยัและ
พฒันาควรน าขอ้มูลจากงานวิจยัดงักล่าวน้ี ไปใชเ้พ่ือก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมงานวิจยัสาขาอตัลกัษณ์และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิตในแผนกลยุทธ์ด้านการวิจยัและนวตักรรมมหาวิทยาลยัสวนดุสิต
ฉบบัต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานของ “คณะอนุกรรมการเพ่ือ
การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน SDU Research Club” ในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมงานวิจยัแก่สมาชิกเครือข่ายการวิจยัของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการท าวิจยัของอาจารยแ์ละนักวิจยั และเป็น
แนวทางส าหรับการวางแผนเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมการวิจยัของคณะ 
วิทยาเขต และศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป  
การด าเนินการวิจัยในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมข้อก าหนดหรือ

เง่ือนไขในการพฒันาการประเมินศกัยภาพดา้นการวิจยัให้ครบถว้นทุกมิติ 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ไดม้าซ่ึงตวัช้ีวดัในการประเมินศกัยภาพดา้น
การวิจัย ท่ีครบถ้วนครอบคลุมรอบด้าน ตลอดจนการจัดท าเกณฑ์
มาตรฐานในการประเมินศักยภาพด้านการวิจัย ท่ี มีการจัดล าดับ
ความส าคญั (rating) และมีการถ่วงน าหนกัตวัช้ีวดั (weight) ท่ีชดัเจนเพ่ือ
น ามาจ าแนกระดับตามอันตรภาคชั้ นอย่างเหมาะสม และถูกต้องตาม
หลกัการทางสถิติการวิจยัท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
 
 
 

 

เอกสารอ้างองิ 
[1] พีรดา พงษ์ทอง ยุธยา อยู่เยน็ จิราพร รอดพ่วง และสรานันต์ สงวน

สตัย ์(2563). ก้าวน าสังคมวิถชีีวิตใหม่ได้งานวิจัยและนวัตกรรมการ. 
ประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติคร้ังท่ี 18 (น. 
257-270). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  

[2] กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม . 2564. การ
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2565. กรุงเทพฯ  

[3] กสิณ บุญปาล. 2561. เกณฑ์การประเมินความพร้อมงานวิจัยสู่การต่อ
ย อ ด เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : หนา้ 82. กรุงเทพฯ  

[4] กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย. 2560. แนวทางการประเมินผลงานวิจยัของ
สถาบนัอุดมศึกษา. สืบคน้เม่ือ 1 มิถุนายน 2564 ,จาก  

[5] กิตติชยั วฒันานิกร. 2556. การประเมิน สภาสถาบนัอุดมศึกษา. สืบคน้
เม่ือ 1 มิถุนายน 2564 ,จาก www.council.mju.  ac. th/goverment/ 
20111119104835  

[6] มหาวิทยาลยัสวนดุสิต. 2559. การปรับยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพก์ราฟฟิกไซต.์ 

[7] ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.). 2560. โครงการประเมิน
คุณภาพผลงานวิจยัเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2560. สืบคน้เม่ือ 1 มิถุนายน 
2564 ,จาก http://evaluation.trf.or.th/ 

[8] สุรศกัด์ิ ฐานีพานิชสกุล. 2560. แนวทางการประเมินศกัยภาพการวิจยั
ของมหาวิทยาลยัไทยดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ. สืบคน้เม่ือ 1 มิถุนายน 
2564 ,จากhttp://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache 
: o14ctsqOx6wJ: 
www. mua. go. th/ prweb/ pr_web/ data_pr/ prasit/ data_1 
.doc+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th 

[9] อุดมลักษณ์ บ ารุงญาติ. 2564. การพฒันาศกัยภาพการวิจยัของ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. สืบคน้เม่ือ
วันท่ี  18 เมษายน 2565, จาก https://www.ubu.ac.th/web/files_up/ 
32f2016100418390474.pdf 

 
 
 
 

 

http://evaluation.trf.or.th/
http://evaluation.trf.or.th/
http://evaluation.trf.or.th/
http://evaluation.trf.or.th/
http://www.mua.go.th/prweb/pr_web/data_pr/prasit/data_1.doc+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://www.mua.go.th/prweb/pr_web/data_pr/prasit/data_1.doc+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th


บทความวิจัย                                                                                                                                  252 
การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2565    
National Conference on Routine to Research 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
Vehicle booking system for personnel in Faculty of Science Udon Thani Rajabhat University 

 
นางสาวรัตนพร ธระเสนา 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีน าเสนอระบบสารสนเทศในการจองยานพาหนะ 

ส าหรับบุคลากรท่ีคณะวิทยาศาสตร์ โดยระบบเดิมของคณะวิทยาศาสตร์
เป็นการจองแบบ ใช้ระบบตรวจสอบการจองผ่านสมุดบนัทึกการจอง ซ่ึง
ปัจจุบันเ ป็นวิธีการท่ีไม่สะดวกดังนั้ น จึงได้ส ร้างระบบการจอง
ยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ใน
งานวิจยัไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ
สารสนเทศ ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยประชากรท่ีศึกษา    คือ ผู ้บริหาร 
อาจารย ์และบุคลากร ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้ใช้ระบบจองยานพาหนะ
จริง ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพนัธ์ 2565 แบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 5 
คน และผูใ้ชร้ะบบจ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านตรงตามความต้องการ 
(Function Requirement)  ด้ านความ ง่ า ย ต่อการใช้ ง าน  (Usability)             
ดา้นประสิทธิภาพ (Performance) และด้านการรักษาความปลอดภยัของ
ข้อมูล (Security) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.60 และ   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ในส่วนของผูใ้ช้งานระบบจอง
ยานพาหนะมีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของระบบ ท่ีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08 ความพึงพอใจในด้าน
การใช้งานระบบของผู ้ใช้งาน ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.13 ซ่ึงทั้ง 2 ด้าน ค่าความพึงพอใจของผูป้ระเมินซ่ึง
เป็นผูท่ี้ใชง้านระบบจริง อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ, การจองยานพาหนะ, เวบ็แอปพลิเคชนั 
 

Abstract 
This research presents information system of vehicle booking 

for staffs at the Faculty of Science, Udon Thani  Rajabhat University. The 
original system previously used is a reservation through a log book which 
is currently inconvenient.  Therefore, the reservation system of vehicles 
via a web application has been created for personnel to increase the 

efficiency of the Faculty staffs.  In this research, the efficiency and 
satisfaction of users of the vehicle booking system were investigated. The 
populations surveyed are executive, academic and administrative staffs 
in the Faculty of Science including 5 experts and 30 system users. They 
are the people who have used the original vehicle booking system during 
October 2021 to February 2022. The results of the study found that the 
performance of the system evaluated by the experts in four areas of 
function requirement, usability, performance, security was at a very 
satisfactory level with an average of 4 .600 .17 .  For the users of the 
vehicle reservation system, the satisfaction of the performance was at an 
average of 4.520.08. Satisfaction of the system users was at an average 
of 4.690.13. In conclusion, the satisfaction of all assessors in the use 
of online vehicle booking system gave a very satisfactory level. 
Keywords: information system, vehicle booking , web application 
 

1. บทน า 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี มีภารกิจใน

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และงานด้านการสนับสนุนวิชาการจึงมี
ความส าคญัในการบริการอาจารยแ์ละบุคลากร ดงันั้นหน้าท่ีอ  านวยความ
สะดวกในการให้บริการ จองยานพาหนะ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ใน
การจดัสรรมีบ่อยคร้ังท่ีเกิดปัญหาจากการขอใช้ในห่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึง
ส่งผลกระทบท าให้ภารกิจไม่ส าเร็จลุล่วง ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย
และบ่อยคร้ังท่ีหนงัสือสูญหายระหว่างการด าเนินการ การคน้หาหนงัสือ
จะต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีโดยตรงเพ่ือค้นหาต้นเร่ือง ซ่ึงในการค้นหาใช้
เวลานานและบางคร้ังค้นหาไม่พบ การด าเนินงานเก่ียวกับการขอใช้
บริการจองยานพาหนะแบบเดิมของคณะวิทยาศาสตร์ ตอ้งใช้กระดาษ
จ านวนมาก เกิดความส้ินเปลืองกระดาษและงบประมาณของหน่วยงาน 
และขั้นตอนการขอใช้ค่อนขา้งท่ีจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน 
ท าให้เกิดการล่าชา้ 

 การพฒันาระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบนัระบบสารสนเทศ
เป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาหน่วยงาน ระบบสารสนเทศใน
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สถาบันการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างมากทั้ งระบบจะต้องน ามา
ประมวลผล เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ในรูปแบบท่ีสามารถน ามาใชป้ระกอบการ
วางแผนและตัดสินใจ ในการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็ว[1]  ด้วยเหตุน้ีการพฒันาระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาท     
ในการช่วยพฒันาระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ เพราะคอมพิวเตอร์
สามารถแบ่งเบาภาระ ในการค านวณ ประมวลผล รวมทั้งการจดัเก็บ
ขอ้มูล และลดระยะเวลาในการท างานให้เร็วข้ึน [2]   

ดว้ยสถาณการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรการการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส คือ 
การเวน้ระยะห่าง ( Distancing) ลดการสัมผสั(reduce exposure) ลดการ
แออดั (Reducing) [3]   การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานนั้นจึง
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ในการช่วยลดและป้องกนัการแพร่ของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์จึงได้มีการสร้างระบบ
สารสนเทศการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 

 ผูวิ้จยัจึงด าเนินการสร้างระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับ
บุ ค ล า ก ร  คณะ วิ ท ย าศ าสต ร์  มห า วิท ย าลั ย ร าชภัฏ อุ ด ร ธ า นี                                
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และขอ้มูลสารสนเทศส าหรับ
การบริหารจดัการ ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี รวมทั้งไดข้อ้มูลเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาระบบต่อไปโดยมีการประเมินประสิทธิภาพระบบการจอง
ยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีและศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากรและ
เจ้าหน้า ท่ี ต่อการใช้ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อ 
 ระบบสารสนเทศ (Information system)  ประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ ระบบเครือข่าย  
ฐานข้อมูล  ผู ้พ ัฒนาระบบ ผู ้ใช้ระบบ  พนักงานท่ีเ ก่ียวข้อง และ 
ผู ้เ ช่ียวชาญในสาขา  ทุกองค์ประกอบน้ีท างานร่วมกันเพ่ือก าหนด  
รวบรวม จดัเก็บขอ้มูล  ประมวลผลขอ้มูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ และส่ง
ผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีได้ให้ผูใ้ช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน การ
ตดัสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวิเคราะห์และติดตาม
ผลการด าเนินงานขององคก์ร [4]  หลายๆ องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
ได้มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน
ต่างๆ ภายในองคก์ร รวมทั้งสถาบนัการศึกษาก็ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาช่วยในการบริหารจดัการ ท าให้แบ่งเบา
ภาระในการค านวณ ประมวลผล รวมทั้ งการจัดเก็บข้อมูล และลด

ระยะเวลาในการท างานให้เร็วข้ึน เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา มีการพฒันาระบบการให้บริการ จองรถรับ-ส่ง อาจารยพิ์เศษ 
ผูบ้ริหารและบุคลากร ระหวา่งวิทยาเขตบางเขน-ศรีราชา ในรูปแบบ Web 
Appication โดยใช้ภาษา PHP บนฐานขอ้มูล MySQL เพ่ือให้สามารถใช้
ง านได้ทั้ งสอง วิทย า เขต  โดยในก ารบ ริก ารย านพาหนะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้ น ได้มีการก าหนดเวลาการเดินทางและ
ยานพาหนะท่ีแน่นอนในแต่ละวัน โดยการเช่ารถบัสจากบริษัทท่ี
ให้บริการ[5]  มหาวิทยาลัยทกัษิณได้พฒันาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
จดัการยานพาหนะ ในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา  ASP.NET 
และระบบจดัการฐานขอ้มูล Oracle8i โดยใช้ฟังก์ชั่น Trigger Procedure 
Function และ View ช่วยในการพฒันาระบบงาน เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาใน
เร่ืองของการจอง การจดัตารางการใช้ยานพาหนะและการเรียกดูรายงาน
ต่างๆ[6] นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
มงคลสุวรรณภูมิ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิโดยใช้
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชง้านให้มีประสิทธิภาพ คือ โปรแกรม MySQL , 
ภาษา PHP เพ่ือช่วยให้การติดต่อส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าระบบสามารถท างานได้ตามความต้องการ
ของผูใ้ชง้าน[7]  
  

3. วธีิด าเนินการ 
งานบริหารงานทัว่ไป ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าท่ี

ให้บริการจองยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
โดยมีบุคลากรรับผิดชอบ 1 คน ปฏิบติัหน้าท่ีให้บริการในการจดัตาราง
การจองยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และรับบริการจองยานพานะ จาก
บุคลากรภายในคณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี โดยบนัทึก
ขอ้มูลการจองยานพาหนะลงในสมุดจองรถ ซ่ึงเป็นระบบงานเดิม ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงไดมี้การปรับเปล่ียนน าเทคโนโลยเีขา้มาใช ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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ภาพภาพ 1 ขั้นตอนระบบการจองยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี รูปแบบเดิม 
จากภาพ 1 ขั้นตอนระบบการจองยานพาหนะ รูปแบบเดิมคือ

ผูข้อจองตอ้งกรอกแบบฟอร์มจองรถส่งมายงัธุรการคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง
รถมหาวิทยาลัยและรถคณะวิทยาศาสตร์ในส่วนของรถมหาวิทยาลัย
ธุรการลงเลขรับและเสนอคณบดีลงนามและส่งต่อไปย ังธุรการ
มหาวิทยาลัยและส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ธุรการตรวจสอบตาราง
รถยนตใ์ห้เหมาะสมในการให้บริการและเสนอคณบดีเพื่ออนุมติั จากนั้น
ธุรการแจง้ไปยงัผูข้อจองรถ พนกังานขบัรถพร้อมลงตารางการจองรถใน
สมุดจองรถและปร้ินเอกสารใส่ในล็อคเกอร์ให้ผูข้อจองรถและพนกังาน
ขบัรถ 

 
ภาพ 2  ขั้นตอนระบบการจองยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี รูปแบบใหม ่
 

จากภาพ 2 ขั้นตอนระบบการจองยานพาหนะรูปแบบใหม่คือ
ผูข้อจองกรอกแบบฟอร์มจองรถผา่นเวบ็ไซตไ์ม่วา่จะเป็นรถมหาวิทยาลยั
หรือรถคณะวิทยาศาสตร์ ระบบจะแจ้งเตือนไลน์อตัโนมติัมายงัผูดู้แล
ระบบเพ่ือตรวจสอบความตอ้งการและพิจารณารถยนต์ให้เหมาะสมกบั
การให้บริการและยืนยนัขอ้มูล ระบบจะส่งไลน์แจง้เตือนอตัโนมติัไปยงั
คณบดีเพ่ืออนุมติั จากนั้นระบบจะส่งไลน์และอีเมลไปยงัผูข้อใช้และ
พนกังานขบัรถโดยอตัโนมติั 
 
4. การพฒันาและประเมินผล 

ระบบสารสนเทศการจองยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี  (Science Information System)   เ ป็น
โปรแกรมเ พ่ืออ านวยความสะดวกในการจองยานพาหนะของ                
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวใชภ้าษา PHP ( version 7) ในการ
พฒันาและใช้ My SQL ในการจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
โดยการส่งขอ้มูลจะแจง้เตือนพนกังานขบัรถและผูบ้ริหารผา่นไลน์แจง้ 
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เตือน(Notification) เม่ือระบบอนุมติัแล้วระบบจะท าการส่งอีเมลตอบ
กลบัไปยงัผูข้อใชบ้ริการ 

การ วิจัยค ร้ัง น้ีน า เสนอระบบสารสนเทศในการจอง
ยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ ระบบการจองยานพาหนะ 
ส าหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี โดย
ประชากรท่ี ศึกษา คือ ผู ้บ ริหาร อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้า ท่ี                
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี     ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ี ยวชาญ 
จ านวน 5 คนและผูท่ี้ใช้ระบบการจองยานพาหนะ ในช่วงเดือน ตุลาคม 
2564 ถึง กุมภาพนัธ์ 2565   จ  านวน 30 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้าก
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศผลการพฒันาระบบการขอใช้
ยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 2) ดา้นความ
พึงพอใจในการบริหารจดัการ ซ่ึงเกณฑ์การยอมรับความพึงพอใจของ
ระบบพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียหรือค่าร้อยละของผู ้ใช้งานท่ีตอบ
แบบสอบถามการใช้งานระบบโดยก าหนดน ้ าหนกัค่าคะแนนตามระดบั
ความพึงพอใจ 5 ระดบัคือ พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5, มาก ค่า
น ้ าหนกัเท่ากบั 4, ปานกลาง ค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 3, น้อย ค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 
2, นอ้ยท่ีสุด ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 [8] และตอนท่ี3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

 
4.1 ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
(Science Information System) 

 
ภาพ 3 แสดงปฏิทินขอ้มูลจองรถ 

 
จากภาพ 3 ผู้ท่ีขอใช้บริการการจองยานพาหนะส าหรับ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถ
ตรวจสอบตารางรถด้วยตัวเองได้จากปฏิทินข้อมูลการจองรถ เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกวนัเวลาท่ีขอจองยานพาหนะตามความ
ตอ้งการของผูข้อใช ้

 
ภาพท่ี 4 แสดงการบนัทึกเพ่ิมขอ้มูลเพ่ือจองรถ 

 
จากภาพ 4 ตวัอย่างการบนัทึกขอ้มูลการขอจองยานพาหนะ 

โดยมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการจอง เช่น ประเภทรถ จ านวนรถ จุดหมายปลายทาง 
จ านวนผูโ้ดยสาร ก าหนดการเดินทางไป-กลบั จุดนดัหมายรับผูโ้ดยสาร 
งบประมาณค่าใชจ่้าย ผูค้วบคุมรถในการเดินทาง เบอร์โทรศพัท ์และช่ือ
ผูข้อใช้ เป็นต้น หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วผูข้อใช้ท  าการกด
บนัทึกขอ้มูล และขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกส่งไปยงัผูดู้แลระบบโดยอตัโนมติั
ต่อไป 
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ภาพท่ี 5 แสดงการแจง้เตือน ไปยงักลุ่มไลน์พนกังานขบัรถ 

 
จากภาพ 5 เม่ือผูบ้งัคบับญัชาอนุมติัแลว้ ระบบจะส่งการแจง้

เตือนอตัโนมติัผ่านแอปพิเคชนัไลน์ไปยงักลุ่มพนกังานขบัรถเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 
4.2 ผลการวเิคราะห์จากแบบประเมิน 

พบว่า ผู ้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสาย
สนบัสนุนถึงร้อยละ 55 รองลงมาคือบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ30 และ
ความถ่ีในการเขา้ใชง้านระบบการจองยานพาหนะ ส่วนใหญ่จะเขา้ใชง้าน 
นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 50 รองลงมาคือ 1-2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 
40  

จากการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้
ระบบการจองยานพาหนะจากผูใ้ช้งาน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน และผู ้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีเป็นผู ้ใช้ระบบโดยตรง 
จ านวน 30 คน ซ่ึงใช้แบบประเมินประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมิน ไดผ้ลสรุปของการศึกษา 2 ดา้น ดงัน้ี 

4.2.1 การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ  
ผลการศึกษาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการจอง

ยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี โดยแบ่งการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นตรง
ตามความตอ้งการ(Function Requirement) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
(Usability) ด้านประสิทธิภาพ(Performance) และด้านการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล(Security) ผลการประเมินแต่ละดา้นดงัตารางท่ี 1-2 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการจอง
ยานพาหนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
ประเด็นการประเมิน x̅ S.D. ระดบัความ

พึงพอใจ 
1.ดา้นตรงตามความตอ้งการ 
(Function Requirement) 

4.80 0.16 พอใจมาก 

2.ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
(Usability) 

4.56 0.26 พอใจมาก 

3.ดา้นประสิทธิภาพ (Performance) 4.63 0.29 พอใจมาก 
4.ดา้นการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล (Security) 

4.40 0.19 พอใจมาก 

สรุปผลการประเมิน 4.60 0.17 พอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 1 สรุปผลประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

การจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัอุดรธานี จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ คือดา้นตรง
ตามความตอ้งการ(Function Requirement) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน     
( Usability) ด้านประสิทธิภาพ(Performance) และด้านการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล(Security) พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก ทั้ง 4 ดา้น และเม่ือน าคะแนนเฉล่ียของแต่ละดา้นมา
ผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 ส่งผลให้
ระดบัความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการจอง
ยานพาหนะ อยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจมาก 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการจอง
ยานพาหนะโดยผูใ้ชง้านจริง 
ประเด็นการประเมิน x̅ S.D. ระดบัความ

พึงพอใจ 
1.ดา้นตรงตามความตอ้งการ 
(Function Requirement) 

4.60 0.10 พอใจมาก 

2.ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
(Usability) 

4.60 0.13 พอใจมาก 

3.ดา้นประสิทธิภาพ (Performance) 4.45 0.15 พอใจมาก 
4.ดา้นการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล (Security) 

4.46 0.05 พอใจมาก 

สรุปผลการประเมิน 4.52 0.08 พอใจมาก 
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จากตารางท่ี 2 สรุปผลประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
การจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัอุดรธานี จากผูใ้ช้งาน ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ คือดา้นตรงตามความตอ้งการ
(Function Requirement) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน( Usability) ด้าน
ประสิทธิภาพ(Performance) และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
(Security) พบว่าผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ทั้ง 4 
ดา้น และเม่ือน าคะแนนเฉล่ียของแต่ละดา้นมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหา
ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08 ส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจในดา้น
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการจองยานพาหนะ อยูใ่นระดบัท่ีพึง
พอใจมาก 

4.2.2. การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของ
ผู้ใช้งาน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศการจองยานพาหนะจากผูใ้ชง้าน โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหาร 
อาจารย ์บุคลากรและเจา้หน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ท่ีเป็นผูใ้ช้ระบบโดยตรง จ านวน 30 คน โดยมีขอ้ประเด็นท่ีใช้
ประเมินทั้งหมด 8 ขอ้ ผลการประเมินแต่ละดา้นดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ
การจองยานพาหนะ 

ประเดน็การประเมนิ x̅ S.D. ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.ระบบการจองยานพาหนะ ท าใหเ้กิด
ความสะดวกมากข้ึน 

4.75 0.44 พอใจมาก 

2.ระบบการจองยานพาหนะ ท าใหเ้กิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

4.75 0.44 พอใจมาก 

3.ระบบการจองยานพาหนะ ท าให้
การประสานงานง่ายข้ึน 

4.75 0.44 พอใจมาก 

4.ระบบการจองยานพาหนะ ท าให้
ประหยดัทั้ งเร่ืองเวลาและทรัพยากร
มากข้ึน 

4.75 0.44 พอใจมาก 

5.ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
แนะน าขั้นตอนในการใหบ้ริการ 

4.45 0.60 พอใจมาก 

6.ความรวดเร็วในการใหบ้ริการและ
แกไ้ขปัญหา 

4.55 0.60 พอใจมาก 

7.ความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร
หลายช่องทาง 

4.50 0.51 พอใจมาก 

8.ทุกคนสามารถเขา้ถึงระบบการจอง
ยานพาหนะไดง้่ายและรู้สถานะของ
การจองยานพาหนะในปัจจุบนัได ้

4.45 0.60 พอใจมาก 

สรุปผลการประเมนิ 4.69 0.13 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศการจองยานพาหนะส าห รับบุคลากร                 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี พบว่าผูใ้ช้งานระบบมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ทั้ง 8 หัวขอ้ และเม่ือน าคะแนน
เฉล่ียของแต่ละข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉล่ียและค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.13 ส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจในดา้นการบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศการจองยานพาหนะ อยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจมาก 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร      

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ท่ีไดส้ร้างข้ึนมาในคร้ังน้ี 
ถือไดว้า่เป็นระบบท่ีช่วยให้การบริการบุคากร มีความสะดวกรวดเร็ว ข้ึน
เป็นอย่างมาก ซ่ึงผลประเมินประสิทธิภาพระบบจากผูเ้ช่ียวชาญ ได้ผล
การประเมินในแต่ละด้าน ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.17  และจากผูใ้ช้งาน โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหาร 
อาจารย ์บุคลากรและเจา้หน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี ท่ีเป็นผูใ้ช้ระบบโดยตรง จ านวน 30 คน ซ่ึงใช้แบบประเมิน
ประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน ผลการประเมินพบว่า ผู ้
ประเมินมีความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพของระบบ ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.52 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08  และความพึงพอใจในด้าน
การบริหารจดัการของระบบ ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.13  ซ่ึงทั้ง 2 ดา้นน้ีค่าความพึงพอใจของผูป้ระเมินซ่ึง
เป็นผูท่ี้ใช้งานระบบจริง อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก  นั้นจึงถือไดว้่า
การสร้างระบบสารสนเทศระบบการจองยานพาหนะ ส าหรับบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี  เ ป็นระบบท่ี มี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ เ กิดความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงาน ประหยดัทั้งในเร่ืองของเวลาและทรัพยากร อีกทั้งยงัช่วยใน
เร่ืองการบริหารจดัการเร่ืองงบประมาณในการซ่อมบ ารุง การเบิกจ่ายค่า
น ้ามนัเช้ือเพลิงอีกดว้ย [8] 

 

6. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปดว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณา

และความช่วยเหลือจาก ดร.อภิรักษ์  ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ร ศ . ด ร . ก ริ ช   สม กัน ธ า  ร อ งคณบ ดี คณะ วิท ย า ศ า สต ร์  แ ล ะ                                 
ดร.ปิยวจัน์  คา้สบาย ท่ีปรึกษาวิจยัท่ีได้ให้ค  าปรึกษาแนะน าให้ความรู้
และค าช้ีแนะแนวทางหัวขอ้วิจยัและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
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และคอยติดตามความก้าวหน้าของงานวิจยัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ และผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้มีส่วนช่วยให้งานวิจยัดงักล่าวน้ีส าเร็จลงได้
ดว้ยดี 

 

7. เอกสารอ้างองิ 
[1] นภดล แข็งการนา. (2020). การพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ 

[2] ศิลปนนท ์อิศรภกัดี, รัชลิดา ลิปิกรณ์. (2557). ระบบการบริหารจดัการ
ยานพาหนะ.สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

[3] ค  าสัง่จงัหวดัอุดรธานี ท่ี 453/2565. (2565). มาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19). จงัหวดัอุดรธานี 

[4] รัตนา วงษ์ทอง. (2012).  ความหมายของระบบสารสนเทศ.15 
มิถุนายน 2012. คน้หาจาก https://www.gotoknow.org/posts/30174 

[5] มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. (2549). คู่มือการใชร้ะบบจองรถไป-กลบั.
ร ะ ห ว่ า ง วิ ท ย า เ ข ต ศ รี ร า ช า  แ ล ะ วิ ท ย า เ ข ต บ า ง เ ข น 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

[6] ยทุธนา สงนรินทร์,ธีรวฒัน์ หังสพฤกษ.์ (2550).“ระบบฐานขอ้มูลเพื่อ
การจัดการยานพาหนะ : กรณีศึกษา ระบบจัดการยานพาหนะ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ”.วารสารวิทยาการจดัการ 14 ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 1 
ม.ค. – มิ.ย. 2550. 

[7] ธนัยกร  อุบลสุข,ประเทือง  วงษท์อง,ปิยมาศ  ระชะตะ.(2556). “การ
พฒันาระบบสารสนเทศสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ”.มหาวิทยาลัยราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

[8] สหชัย งามชัยภูมิ, ธรัส อารีราษฎ์. (2559). การพฒันาระบบบริหาร
จัดการยานพาหนะ. รายงานวิจัยบุคลากร (R2R) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

 
       

 
 



บทความวิจัย                                                                                                                                  259 
การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2565    
National Conference on Routine to Research 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในสาขาอตัลกัษณ์ด้านการศึกษาปฐมวยัแบบพหุวทิยาการของมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
Employment status of Suan Dusit University’s Graduates in Multidisciplinary Early Childhood 

Education Identity Field 
 

ธนาภา งิว้ทอง  ธนากร บุญกล า่  สุรัช จ้างประเสริฐ  ดวงกมล ข าแสง  อรทัย โกกลิกนิษฐ 
 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลภาวการณ์มี 

งานท าของบณัฑิตมหาวิทยาลยัสวนดุสิตในสาขาอตัลกัษณ์ดา้นการศึกษา
ปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเพ่ือตอบวตัถุประสงค์
การวิจยั คือ บณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2563 ในสาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ  
คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลยั จ  านวน 290 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในระบบออนไลน์ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ  

ผลการวิจยัพบว่า บณัฑิตระดบัปริญญาตรี ในสาขาอตัลกัษณ์
ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผลการวิจยัพบว่า บณัฑิตระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สวนดุสิต มีงานท าแลว้จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 โดยสาขาวิชา
ท่ีบัณฑิตมี งานท ามาก ท่ี สุด  ได้แ ก่  สาขา วิชาการ ศึกษาปฐมวัย  
ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งล  าปาง คิดเป็นร้อยละ 94.12 ต  ่าท่ีสุดคือ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก คิดเป็นร้อยละ 30.00 
บณัฑิตส่วนใหญ่ท างานในกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน
ของรัฐมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.25 และบณัฑิตส่วนใหญ่ไดง้านท่ีตรง
กบัสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา ส าหรับความรู้ความสามารถท่ีท าให้บณัฑิตได้
งานท า ส่วนใหญ่ คือ ทกัษะความรู้ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะ
การปฏิบัติ  กิ จกรรมสันทนาการ  ดนตรี  ห รือกีฬา  ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และบัณฑิตมี
ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรเ พ่ิมเ ติมรายวิชา ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบติังานจริง 
ค าส าคญั: ภาวะการมีงานท า, บณัฑิต, การศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ 
 

Abstract 
This research aims to study the employment status of Suan 

Dusit University’s Graduates in Multidisciplinary Early Childhood 
Education identity field. The population for this purpose are 290 

Bachelor’s degree graduates of academic year 2021 from Suan Dusit 
University. The research tools are online questionnaire. The data analysis 
was done by descriptive statistics including Frequency, Percentage.  

The results show that there are 67 employed graduates or 
67.00 in percentage. Early childhood education in Lampang Center has 
the most employed graduates (94.12%) and the lowest is Early childhood 
education in Nakhonnayok Campus (49.25%). Most of the graduates are 
working as employees in civil servants/officials in government agencies 
(49.25%). And most of them have the job that relate to their field. The 
skills that help graduates got hired are competence skills such as practical 
skills Recreation, music or sports activities, English and computer. 
Keywords: Employment status, Graduates, Multidisciplinary Early 
Childhood Education 
 

1. บทน า 
การผลิตบณัฑิตเป็นภารกิจส าคญัของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้น

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพตามศาสตร์และสาขาวิชาจัดข้ึน รวมทั้ งพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรไดก้  าหนดไว ้ซ่ึงมหาวิทยาลยัแต่
ละแห่งไดพ้ยายามพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอนในแต่ละสาขาวิชาให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานเพ่ือให้
บัณฑิตของตนเองมีงานท าและแก้ปัญหาการตกงานของบัณฑิต 
นอกจากน้ี ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ยงัเป็นตวับ่งช้ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีแสดงถึงคุณภาพของบณัฑิตในการประกันคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษาดว้ย 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิตไดพ้ฒันากระบวนการผลิตบณัฑิตเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบณัฑิตในสาขาอตั
ลักษณ์ท่ีมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงคณะครุศาสตร์เองถือเป็น  
1 ในอตัลกัษณ์ส าคญัของมหาวิทยาลยัท่ีเนน้การพฒันาทางดา้นการศึกษา 
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โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวยัและประถมศึกษาแบบพหุวิทยาการ ตาม
แนวคิด SDU Direction SMALL but SMART [1] ดงันั้น คณะครุศาสตร์
และมหาวิทยาลยัสวนดุสิตจึงเนน้กระบวนการพฒันาคุณภาพบณัฑิตคณะ
ครุศาสตร์ให้มีความสามารถ ตอบสนองต่อความตอ้งการและการพฒันา
ด้านการศึกษาของประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน และเพ่ิมอตัราการได้
งานท าของบณัฑิต 

จากข้อมูลสถิติการว่างงานท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี ส่วนหน่ึงน่าจะเป็น
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อัตราการจ้างงานใน
ประเทศน้อยลง จ านวนนายจา้งก็มีปริมาณลดลง มีการลดขนาดองค์กร 
สถานประกอบการหลายแห่งก็เปล่ียนการจา้งงานแบบเต็มเวลาเป็นพาร์ต
ไทม ์(part-time) ถือว่าเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ท าให้ตลาดแรงงาน
ไม่พอกบัจ านวนแรงงานใหม่ท่ีจะเขา้มา จึงอาจท าให้บณัฑิตท่ีก าลงัจะกา้ว
เขา้สู่ตลาดแรงงานตกอยูใ่นภาวะการว่างงานถาวร [2-3]  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณลักษณะท่ี
ส่งผลให้บณัฑิตของคณะครุศาสตร์มีอตัราการมีงานท าของบณัฑิต เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมให้บณัฑิตของมหาวิทยาลยัมีอตัรา
การมีงานท าเพ่ิมสูงข้ึน และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาบณัฑิตให้มีความพร้อมใน
การกา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาข้อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตในสาขาอตัลกัษณ์ดา้นการศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ 
 

3. ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลกัษณ์
ดา้นการศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผูวิ้จยั
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ในสาขาอตัลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวยั
แบบพหุวิทยาการ คณะครุศาสตร์ เน่ืองจากตามข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีได้ให้ความหมายเก่ียวกับเร่ืองการเก็บ
ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตไว้ว่า “จะต้องเป็นบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษา และไดง้านท าภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี” จากขอ้จ ากดัดา้น
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงท าให้จ  าเป็นต้องเก็บข้อมูลกับบัณฑิตท่ีจบในปี
การศึกษาท่ีผา่นมา 
 การวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของบณัฑิต
ท่ีจบการศึกษาในสาขาอตัลกัษณ์ดา้นการศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ 
เท่านั้ น เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ และมี                  

การจัดการเรียนการสอนในสาขาน้ีมาเป็นระยะเวลานาน โดยมี
วัต ถุประสงค์ เ พ่ือใช้ เ ป็นต้นแบบในการน าข้อมูล  ความ รู้  ห รือ
กระบวนการท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันาและปรับใช้กับสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
มหาวิทยาลยัเปิดท าการสอนต่อไป 

 
4. วธีิการด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลกัษณ์
ดา้นการศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผูวิ้จยั
ด าเนินการศึกษาโดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือส ารวจขอ้มูลภาวะการมี
งานท าของบณัฑิต โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

4.1 ประชากร 
 บณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2563 ในสาขาอตัลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ คณะ              
ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลยั จ  านวน 290 คน 
 

4.2 วธีิการและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัเร่ืองน้ีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านการส ารวจ 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามภาวะการ
มีงานท าของบณัฑิต ซ่ึงเป็นแบบสอบถามฉบบัมาตรฐานตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจัดท าให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนหลกั ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 ขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ซ่ึง
แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนมีลกัษณะของการเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
และเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย) โดยประสานขอความร่วมมือกับอาจารยผ์ูส้อนประจ า
หลกัสูตร และประธานหลกัสูตรในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ติดตามตรวจสอบสถานะการกรอกข้อมูลของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี
ตนเองรับผิดชอบผ่านระบบติดตามขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตท่ี
พฒันาข้ึน (ระบบ Suan Dusit Back Office) โดยได้รับการตอบกลับมา
ทั้งส้ิน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 
 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ เพ่ือรายงานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน
สาขาอตัลกัษณ์ดา้นการศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการในภาพรวม 
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5. ผลการวจิยั 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ท  า
ให้ทราบขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต คุณลกัษณะท่ีส่งผลต่ออตัรา
การมีงานท าของบณัฑิต ในสาขาอตัลกัษณ์ดา้นการศึกษาปฐมวยัแบบพหุ
วิทยาการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน
สาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ด้านภาวะการมงีานท า 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต พบวา่ บณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 เม่ือพิจารณาขอ้มูลภาวะการมีงาน
ท าของบณัฑิต พบว่า บณัฑิตคณะครุศาสตร์มีงานท า จ  านวน 67 คิดเป็น 
ร้อยละ 67.00 ส าหรับสาขาวิชาท่ีไดง้านท าสูงท่ีสุดไปน้อยสุด คือ สาขา
การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งล  าปาง ร้อยละ 94.12 รองลงมา
คือ สาขาการศึกษาปฐมวยั วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสาขาการศึกษา
ปฐมวยั กรุงเทพมหานครฯ ร้อยละ 69.23 สาขาการประถมศึกษา 57.14 
และสาขาการศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ งนครนายก ร้อยละ 
30.00 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลกัษณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ 
 

สาขาวิชา สถานภาพการท างาน รวม 

ท างานแล้ว ยังไม่ได้ท างาน 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวยั กรุงเทพฯ 27 69.23 12 30.77 39 
การศึกษาปฐมวยั วทิยาเขต
สุพรรณบุรี 

9 69.23 4 30.77 13 

การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษา
นอกท่ีตั้งนครนายก 

3 30.00 7 7.00 10 

การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษา
นอกท่ีตั้งล าปาง 

16 94.12 1 5.88 17 

การประถมศึกษา 12 57.14 9 42.86 21 
รวม 67 67.00 33 33.00 100 

 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน
สาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ด้านประเภทของงานทีท่ า 

ดา้นประเภทของงานท่ีท า พบว่า บณัฑิตส่วนใหญ่ท างานเป็น
ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 49.25 รองลงมาคือ ด าเนิน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 26.87 นักงานบริษทั/องค์กรธุรกิจ

เอกชน ร้อยละ 19.40 และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.48 เม่ือจ าแนก
ตามสาขาวิชาของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตในทุกสาขาวิชาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ โดยส่วนใหญ่
ประกอบบอาชีพครูในสถานศึกษา หรือเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการศึกษา 
ซ่ึงตรงกบัคณะและสาขาท่ีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลกัษณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ จ าแนกตามประเภทของงานท่ีท า 
 

สาขาวิชา ประเภทของงาน 

ข้าราชการ/

เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

ของรัฐ 

พนักงาน

บริษัท/

องค์กร

เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ ด าเนินธุรกิจ

อิสระ/อ่ืน ๆ  

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวยั 

กรุงเทพมหานคร 

7 10.45 10 14.93 1 1.49 9 13.43 

การศึกษาปฐมวยั 

สุพรรณบุรี 

5 7.46 - - - - 4 5.97 

การศึกษาปฐมวยั 

นครนายก 

1 1.49 - - 1 1.49 1 1.49 

การศึกษาปฐมวยั 

ล าปาง 

9 13.42 3 4.48 1 1.49 3 4.48 

การประถมศึกษา 11 16.42 - - - - 1 1.49 

รวม 33 49.25 13 19.40 3 4.48 18 26.87 

 

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน
สาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ด้านรายได้เฉลีย่  

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของบณัฑิต พบว่า บณัฑิตคณะครุ
ศาสตร์มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 12,521.21 บาท  

เม่ือพิจารณาแยกตามสาขาวิชา/ศูนยก์ารศึกษา พบว่า บณัฑิต
สาขาวิชาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด คือ บณัฑิตในสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา โดยมีรายไดต่้อเดือนเฉล่ียเท่ากบั 14,970.83 บาท รองลงมา
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั กรุงเทพมหานคร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
เท่ากบั 13,968.52 บาท สาขาวิชาการปฐมศึกษา ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง
ล าปาง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 11,720.00 บาท สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 
11,500.00  บาท และสาขาวิชาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยท่ีสุด คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
เท่ากบั 7,588.89 บาท ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลักษณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 

สาขาวิชา รายได้เฉลี่ย (บาท) 

การศึกษาปฐมวยั กรุงเทพฯ 13,968.52 
การศึกษาปฐมวยั วทิยาเขตสุพรรณบุรี 7,588.89 
การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษานอก
ท่ีตั้งนครนายก 

11,500.00 

การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษานอก
ท่ีตั้งล าปาง 

11,720.00 

การประถมศึกษา 14,970.83 
รายไดเ้ฉล่ียรวม 12,521.00 

 

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใน
สาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ด้านระยะเวลาในการได้งานท า 

 ในดา้นระยะเวลาในการไดง้านท า พบวา่ บณัฑิตส่วนใหญ่ได้
งานท าหลงัจากส าเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 31.34 
รองลงมาคือ รองลงมาคือ ไดง้านท าทนัท่ีภายหลงัระยะเวลา 1 – 2 เดือน 
หลงัส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 26.87 และ ไดง้านท าภายในระยะเวลา 3 – 6 
เดือน ร้อยละ 23.88 และได้งานท าทันทีหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
17.91ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลักษณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ จ าแนกตามระยะเวลาในการไดง้านท า 
 

สาขาวิชา ระยะเวลาในการได้งานท า 

ได้งานท า
ทันที 

1 - 2 เดือน 3 – 6 เดือน มากกว่า 6 
เดือน 
ขึน้ไป 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวยั 
กรุงเทพมหานคร 

5 7.46 8 11.94 9 13.43 5 7.46 

การศึกษาปฐมวยั 
สุพรรณบุรี 

2 2.99 2 2.99 2 2.99 3 4.48 

การศึกษาปฐมวยั 
นครนายก 

- - 1 1.49 1 1.49 1 1.49 

การศึกษาปฐมวยั 
ล าปาง 

3 4.48 6 8.96 2 2.99 5 7.46 

การประถมศึกษา 2 2.99 1 1.49 2 2.99 7 10.45 
รวม 12 17.91 18 26.87 16 23.88 21 31.34 

 
 

5.5 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอัตราการมีงานท า
ของบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุ
วทิยาการ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องหรือ
ส่งผลต่ออตัราการมีงานท าของบณัฑิตในสาขาอตัลกัษณ์ดา้นการศึกษา
ปฐมวยัแบบพหุวิทยาการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต พบว่า มีคุณลกัษณะท่ี
เก่ียวข้องกับอัตราการมีงานท าของบัณฑิต ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
สาขาวิชา/ศูนยก์ารศึกษา และทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการท างาน 
เน่ืองจากคุณลกัษณะทั้งสองประการเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถจดักระท า 
พฒันา และส่งเสริมให้มีความพร้อมและเหมาะสมมากข้ึนได้เพ่ือเพ่ิม
อตัราการมีงานท าของบณัฑิต มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 สาขาวิชา/ศูนยก์ารศึกษาของคณะครุศาสตร์ แบ่งออกไดเ้ป็น 
5 รูปแบบ ประกอบดว้ย 1) สาขาการศึกษาปฐมวยั กรุงเทพมหานคร 2) 
การศึกษาปฐมวยั วิทยาเขตสุพรรณบุรี 3) การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษา
นอกท่ีตั้งนครนายก 4) การศึกษาปฐมวยั ศูนยก์ารศึกษานกท่ีตั้งล  าปาง 
และ 5) การประถมศึกษา 
 ทักษะ ท่ีจ า เ ป็นส าหรับการท างานในการศึกษาค ร้ัง น้ี  
ประกอบด้วย 3 ทักษะส าคัญหลัก ได้แก่  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ และทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมสนัทนาการ ดนตรี หรือ
กีฬา ดงัแสดงตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ขอ้มูลจ านวนบณัฑิตคณะครุศาสตร์ จ  าแนกตามสถานภาพการ
ท างานของบณัฑิต สาขาวิชา/ศูนยก์ารศึกษาและทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ท างาน (คน) 
 

สาขาวิชา/ศูนย์การศึกษา ทักษะ N % 

การศึกษาปฐมวยั 
กรุงเทพมหานครฯ 

ภาษาองักฤษ 6 8.96 
คอมพิวเตอร์ 11 16.42 
ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 10 14.93 

การศึกษาปฐมวยั สุพรรณบุรี ภาษาองักฤษ 2 2.99 
คอมพิวเตอร์ - - 
ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 7 10.45 

การศึกษาปฐมวยั นครนายก ภาษาองักฤษ - - 
คอมพิวเตอร์ 2 2.99 
ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 1 1.49 

การศึกษาปฐมวยั ล าปาง ภาษาองักฤษ 2 2.99 
คอมพิวเตอร์ 4 5.97 
ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 10 14.93 

การประถมศึกษา ภาษาองักฤษ 5 7.46 
คอมพิวเตอร์ 3 4.48 
ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 4 5.97 

รวม 67 100.00 



บทความวิจัย                                                                                                                                  263 
การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2565    
National Conference on Routine to Research 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

5.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั 
 ผลการศึกษาภาวะการมีงานท าของบณัฑิต คณะครุศาสตร์ ใน
ด้านการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พบว่า บณัฑิตมีความ
คิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการเพ่ิมเติมรายวิชา หรือแนวทางการ
เพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถให้แก่บณัฑิตในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี ควรมีการ
เพ่ิมเติมความรู้และความสามารถในดา้นภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ และ
เปิดโอกาสให้บณัฑิตไดล้องฝึกปฏิบติังานจริงในขณะเรียน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่บณัฑิต เน่ืองจากทกัษะ ความรู้ ความสามารถเหล่าน้ี
จะเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบณัฑิตมากยิง่ข้ึน 
 

6. อภิปรายผลการวจิยั 
 จากการศึกษาภาวะการมีงานท าของบณัฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต พบว่า บณัฑิตระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีงานท าแล้ว คิดเป็นร้อยละ 67.00 ซ่ึงถือว่ามี
จ  านวนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนบณัฑิตคณะครุศาสตร์ท่ีมีงานท า
แล้วในปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 84.98) แต่อย่างไรก็ตาม ยงัคงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับภาวะการมีงานท าของบณัฑิตใหม่ทัว่ประเทศในปี 
2564  ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [4] ท่ีพบวา่ มีบณัฑิตท่ี
ได้งานท าแล้วเพียงร้อยละ 66.70 ในกรณีน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนั
สถานการณ์ต าแหน่งงานว่างของครูไม่ไดก้ลายเป็นสาขาท่ีขาดแคลนอีก
ต่อไปแล้ว  จ ากข้อมู ลแสดงให้ เ ห็ นว่ า  ใน ช่ ว ง ปี  2 55 1 -2 5 5 7 
สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่เปิดรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
เป็นจ านวนมาก โดยเม่ือเกิดปัญหาครูลน้ตลาด มหาวิทยาลยับางส่วนจึง
ได้มีการปรับลดจ านวนการรับนักศึกษาแรกเข้าในคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ลงเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการครูในปัจจุบนั ลดภาวะ
บณัฑิตครูลน้ตลาด [5] นอกจากน้ี ยงัพบว่า ในช่วงปีท่ีผ่านมาส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [6] ได้มีการประกาศชะลอการ
ด าเนินการสรรหาบุคลากรทางด้านการศึกษาออกไป เน่ืองจากภาวะ
วิกฤตโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจดัสอบเพ่ือคดัเลือกและ
บรรจุครูผูช่้วยได้ในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงเหตุผลน้ีน่าจะส่งผลโดยตรงต่อ
อตัราการมีงานท าของบณัฑิตคณะครุศาสตร์  

เม่ือพิจารณาถึงสาขาวิชาท่ีบณัฑิตมีการท างานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ ง
ล าปาง อาจเน่ืองมาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัมีมหาวิทยาลยัท่ีเปิด
สอนในสาขาดงักล่าวค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัสาขาอ่ืน ๆ ในคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  (Google Apps for Education) [7] จึงอาจจะท า
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวยัมีโอกาสสูงกว่าสาขา
อ่ืน ๆ ในการไดรั้บเลือกเขา้ท างาน 

 เม่ือพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ หรือทกัษะท่ีส่งผลให้
บณัฑิตมีงานท า พบวา่ ความรู้ความสามารถท่ีท าให้บณัฑิตไดง้านท ามาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมสนัทนาการ 
ดนตรี หรือกีฬา รวมทั้งทกัษะดา้นการปฏิบติังาน เน่ืองจากทกัษะเหล่าน้ี
ลว้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัและค่อนขา้งจ าเป็นส าหรับการเป็นครูท่ีตอ้งอาศยัการ
ปฏิบติั และทกัษะรอบด้านในการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ 
ทกัษะความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยให้บณัฑิตไดง้านท า
เช่นกนัเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของผกากรอง เทพรักษ ์[8] ท่ี
กล่าวไวว้่า นอกจากบณัฑิตควรจะมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ
ของตนเองแลว้นั้น บณัฑิตควรจะมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัท่ีใช้
งานได้มากกว่า 1 โปรแกรม และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพราะ
ภาษาองักฤษจ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบนั เน่ืองจาก 1) เป็นส่ือกลางใน
การส่ือสาร เพราะภาษาองักฤษถือว่าเป็นภาษาท่ีเป็นส่ือกลางส าหรับทุก
ภูมิภาคในโลก จึงจ าเป็นท่ีควรส่ือสารภาษาอังกฤษให้ได้ 2) สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้คนท างาน ภาษาองักฤษจึงช่วยเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
การท างาน ท าให้สามารถติดต่อส่ือสารกบัคนได้หลากชาติหลายภาษา 
และการท างานก็จะสะดวกมากข้ึน และ 3) เพ่ิมโอกาสงานด้วยทกัษะ
ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันน้ีหลายบริษัทให้ความส าคัญกับการใช้
ภาษาอังกฤษในการท างาน ภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติข้อหน่ึงท่ี
คนท างานตอ้งมี [9] รวมทั้งควรใส่ใจรายละเอียดดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การ
แต่งกาย บุคลิกภาพ การพูด และควรมีความสามารถพิเศษด้านอ่ืน
นอกเหนือไปจากคุณวฒิุท่ีเรียนจบเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการไดง้านท า 
 

7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 ผลจากการวิจยัภาวะการมีงานท าของบณัฑิตคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ท าให้เห็นว่าทกัษะด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ทักษะการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมสันทนาการ ดนตรี กีฬา ทักษะด้าน
ภาษาองักฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นทกัษะส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้
บณัฑิตมีอตัราการมีงานท าสูงข้ึน ดงันั้น มหาวิทยาลยั อาจารย ์และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันานกัศึกษาควรเร่งปลูกฝังและพฒันาทกัษะ
เหล่าน้ี เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานให้แก่
นกัศึกษา ซ่ึงอาจช่วยท าให้มีอตัราการไดง้านท าเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 

7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้ประชากรในการวิจยัเป็นบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปี 2563 เพียงปีเดียว ดงันั้นเพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ีมีความ
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนจึงควรท าการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการท างานของ
บณัฑิต คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยอ้นหลัง 5 ปี เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลส าหรับการพฒันาแนวทางการส่งเสริมภาวะการมีงานท าของ
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บทคดัย่อ 
การวิจยัและพฒันาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและพฒันา

ระบบการจองห้องประชุม และศึกษาความพึงพอใจระบบการจองห้อง
ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  2) ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยใช้ Google Form และ 3) 
ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
วิจยั คือ อาจารย ์และเจา้หน้าท่ี จ  านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และการเก็บแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบการจองห้อง
ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี อยู่ในระดบัพึง
พอใจมากท่ีสุด (x̅ = 4.74, SD=0.28) และความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ 1. ระบบสามารถแสดงผลราย งานไดถู้กตอ้ง 2. ระบบมีความ
รวดเร็วในการท างาน และ 3. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (x̅ = 5.00, 
4.93 และ 4.80 ตามล าดบั ) 
ค าส าคญั : พฒันาระบบ, การจองห้องประชุม 
 

Abstract 
This research aimed to study problems and develop meeting 

room reservation system and evaluate satisfaction of meeting room 
reservation system for Faculty of Science Udon Thani Rajabhat 
University. The study was divided into 3 phases: 1) collection of data 2) 
analysis, design and development system using Google Form and 3) 
assess satisfaction of users the meeting room reservation system using 
questionnaire.  The samples used in this study were 30 staff of Udon 
Thani Rajabhat University.The tools used in this research are meeting 
room reservation system, interview and satisfaction assessment form. 

The data analysis was conducted by the means of mean, standard 
deviation.  Results of the research were as follows.  The overall system 
satisfaction was determined to be very good in this study, with a mean of 
4.74 and a standard deviation of 0. 28 ( x̅  =  4 . 7 4 , SD=0. 28) .  The 
information can be displayed accurately by the system received the best 
assessment marks.  The functioning speed of the system, and the system 
is simple to use. x̅= 5.00, 4.93 and 4.80) 
Keyword: system development, meeting room reservation, 

 
บทน า 

ในยคุท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทกบัทุก
คน เราไม่สามารถปฎิเสธไดว้่าเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มาช่วยให้การ
ท างานในปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงระบบสารสนเทศ
สามารถช่วยสร้างประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็น 
ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็วและทนั
ต่อเหตุการณ์ ช่วยในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผน
ปฏิบติัการ ช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงาน (เจนจิรา แจ่มศิริ และคชั
รินทร์ ทองฟัก, 2561) อีกประการท่ีส าคญัเราสามารถทราบถึงรายงาน
และการท างานอย่างเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ไดมี้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจ า 
เช่น การอบรม สัมมนา ประชุมระดบัสาขา ระดบัคณะ ประชุม Video 
Conference หรือการเรียนการสอน เป็นต้น ซ่ึงในระบบงานเดิมยงัมี
ขอ้จ ากดัในบางประการ และยงัขาดความ สมบูรณ์ในการเช่ือมโยงกับ
ขอ้มูลระบบหลกั ใช้รูปแบบการขอใช้ห้องประชุมท่ีเป็นเอกสารในการ
จองห้องประชุมมีความยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของการจองห้อง
ประชุม ทั้งในดา้นของจ านวนผูเ้ขา้ประชุม การขอใช้อุปกรณ์ บางกรณี
เกิดการจองห้องซ ้ าซ้อน การสรุปการจองห้องประชุมแต่ละคร้ังต้อง
คน้หาเอกสาร ซ่ึงบา้งคร้ังก็สูญหายจึงยากต่อการตรวจสอบเพ่ือสรุปผล 
และเพ่ือเป็นการใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับการให้บริการจองห้อง
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ประชุมตามแนวคิดของการออกแบบการบริหารจดัการห้องประชุมของ 
สุรักษ ์สิมคาน (2558) ท่ีเน้นการให้บริการเพ่ือลดเวลาและอานวยความ
สะดวกในการท างาน  

จากเหตุผลข้างต้นผูจ้ดัท  าโครงการจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันา
ระบบการพฒันาระบบการจองห้องประชุม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานีให้มีความเป็นระบบ ลด
ความยุ่งยากการตอบค าถามและการบนัทึกขอ้มูลและแสดงรายงานได้
อยา่งเหมาะสมกบัการท างานให้มากท่ีสุด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เ พ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการจองห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหา และความตอ้งการระบบการ
จองห้องประชุม มีประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1  ปัญหาท่ีพบในปัจจุบันของการจองห้อง
ประชุม 
  1.2 ความต้องการระบบการจองห้องประชุม 
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในด าเนินงานการจองห้องประชุมมีอะไรบา้ง และรายงาน
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานการจองห้องประชุมคือรายงานใดและมี
รายละเอียดอยา่งไร 
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบจองห้อง
ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี โดยใช้ Google 
Form ซ่ึงทางผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 
 3. การประเมินความพึงพอใจระบบการจอ้งห้องประชุม 
ในขั้นตอนน้ีจะท าหลงัจากท่ีมีการพฒันาระบบการจองห้องประชุม และ
มีการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะให้กลุ่มตวัอย่างได้ใช้
ระบบ 15 วนั แลว้ท าการส ารวจความพึงพอใจดว้ยแบบสอบถาม กบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดแ้ก่ อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี หลงัจากนั้นวิเคราะห์
ดว้ยค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้สรุปผลความพึงพอใจท่ีได ้ 

 
 
 
 

ผลการวจิยั 
 ผูจ้ดัท  าโครงการไดด้ าเนินการศึกษาและพฒันาระบบจองห้อง
ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซ่ึงสามารถ
น าเสนอผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหา และความตอ้งการ
ระบบการจองห้องประชุม จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  

1.1 การบริหารจดัการขอ้มูลในการเก็บขอ้มูลการ
จองห้องประชุม ยากต่อการจดบนัทึก และจดัเก็บ ขอ้มูลบางอยา่งเกิดการ
สูญหาย ไม่มีความเป็นระบบงาน และพบปัญหาล่าช้าในการ สืบค้น
ขอ้มูลเป็นท่ียากล าบาก 

1.2 มีความยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของ
การจองห้องประชุม ทั้งในดา้นจ านวนผูเ้ขา้ประชุม การขอใชอุ้ปกรณ์  

1.3 การสรุปการจองห้องชุมแต่ละคร้ังตอ้งคน้หา
เอกสารซ่ึงบา้งก็สูญหาย จึงยากต่อการ ตรวจสอบเพ่ือสรุปผล 

1.4 รายงานท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของระบบ
การจองห้องประชุม ไดแ้ก่ รายงานการ จองห้องประชุม และการใช้ ต่อ
ผูบ้ริหาร 

ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบจอง
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 แสดงการออกแบบระบบโดยใชภ้าพ Context Diagram 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 จากภาพ 1 แสดงการออกแบบระบบโดยใช้ภาพ Context 
Diagram แสดงภาพรวมการท างานของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์ ทั้ งยงั
แสดงให้เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบท่ีศึกษาและพฒันา ทั้งน้ี
ในระบบการจองห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี จะมีผูใ้ช้งานอยู่ทั้งหมด 2 ระดับ คือ 1) ผูจ้อง และ 2) ผูดู้แล
ระบบ เน่ืองดว้ยเป็นระบบงานท่ีใชภ้ายใน 

ภาพ 2 หนา้ระบบการจองห้องประชุม 

 
ภาพ 3 หนา้รายงานปฏิทินแสดงการจองหอ้งประชุม 

ภาพ 4 หนา้รายงานการใชห้้องประชุม 

3. ความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี สร้างแบบสอบถาม ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
              ลกัษณะเป็นแบบประเมิน (Rating Scale) ตามแบบประเมินของ
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบัให้เลือกตอบ โดยมี
เกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ี 
 5 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 3 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 1 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยสุด 
โดยน าค่าเฉล่ียท่ีได้มาเทียบกับเกณฑ์ ดงัน้ี (อภิชาติ เหล็กดีและคณะ, 
2557)  
 4.51 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด  
 3.51 – 4.50 ความหมาย มาก  
 2.51 – 3.50 ความหมาย ปานกลาง  
 1.51 – 2.50 ความหมาย นอ้ย  
 1.00 – 1.50 ความหมาย นอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 

หัวข้อประเมิน x̅ SD ล าดบั 

1 ความสามารถของระบบในส่วนเพ่ิม/ 
แกไ้ข/ ลบ ขอ้มูลการจอง 

4.56 0.72 8 

2 ความสามารถของระบบในส่วนเพ่ิม/ 
แกไ้ข/ ลบ ขอ้มูลห้องประชุม 

4.77 0.98 4 

3 ความสามารถของระบบในส่วนเพ่ิม/ 
แกไ้ข/ ลบ ขอ้มูลอุปกรณ์ 

4.73 0.44 5 

4 ความสามารถของระบบในส่วนเพ่ิม/ 
แกไ้ข/ ลบ ขอ้มูลการจดัการ 
รายงาน 

4.70 0.74 6 

5 ความสามารถของระบบในส่วนเพ่ิม/ 
แกไ้ข/ ลบ ขอ้มูลประเภทการจอง 

4.53 0.61 9 

6 การแบ่งเมนูของระบบสามารถใช้งานได้
ง่าย 

4.77 0.56 4 

7 รูปแบบการจัดระเบียบหน้า จอง่ายต่อ
ความเขา้ใจ 

4.63 0.66 7 

8 ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.80 0.40 3 
9 ระบบมีความรวดเร็วในการท างาน 4.93 0.24 2 
10 ระบบสามารถแสดงผลราย งานไดถู้กตอ้ง 5.00 0.00 1 

ภาพรวม 4.74 0.28  



บทความวิจัย                                                                                                                                  268 
การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2565    
National Conference on Routine to Research 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบการจองห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (x̅= 4.74, SD=0.28) และความพึงพอใจ
สูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 1. ระบบสามารถแสดงผลราย งานไดถู้กตอ้ง 2. 
ระบบมีความรวดเร็วในการท างาน และ 3. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
(x̅ = 5.00, 4.93 และ 4.80 ตามล าดบั ) 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบจองห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานีสามารถสรุปและอภิปรายดงัน้ี 
 1. ระบบจองห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฎัอุดรธานีท่ีพฒันาข้ึนสามารถช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งการใชง้านจองห้องมีความ
สะดวก รวดเร็วและมีความถูกต้องมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบั บวรพจน์ 
จินดาช่ืนและคณะ (2557) พบว่า ระบบสามารถช่วยให้ผูดู้แลสามารถ
จดัการในเร่ืองต่าง ๆ ของสนามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มี
ความถูกตอ้งแม่นย  า  
 2. ระบบยงัช่วยในการลดความซ ้ าซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการ
ใช้แบบเดิมคือการลงในสมุดจอง เพราะหากสมุดจองเกิดความเสียหาย 
จะท าให้ผูดู้แลไม่สามารถทราบได้ว่ามีใครต้องการใช้ห้องประชุม ซ่ึง
สอดคล้องกับ ศุภฤกษ์ จัน่มณี (2555) ได้กล่าวว่า ระบบท่ีสร้างข้ึนจะ
สามารถช่วยลดการใชก้ระดาษและสามารถรายงานผลหรือทราบในเร่ือง
ของฐานขอ้มูลเพ่ือช่วยในการประกอบการตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3. ระบบช่วยให้ความพึงพอใจของผูใ้ช้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาพบว่า การท่ีผูใ้ช้สามารถใช้ไดอ้ยา่งง่าย รวดเร็ว การบริการ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดและท่ีส าคญัคือช่วยลดปัญหาในการจอง
ห้องได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั พิทกัษ์ คาแหงพล และ ปิยธิดา เลิศชาชองกุล 
(2561) กล่าวว่า การท่ีระบบสามารถเขา้มาช่วยให้ผูใ้ช้งานรู้สึกว่า มีการ
บริการอยา่งเสมอภาค ใชไ้ดอ้ยา่งทนัเวลา มีการบริการอยา่งเพียงพอ และ
มีการบริการอยา่งกา้วหนา้ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท  าให้ผูใ้ชง้านเกิดความพึง
พอใจได้เป็นอย่างดี เพราะการให้ความสะดวกแก่บุคคลอ่ืนซ่ึงกิจกรรม
นั้นไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บได ้
และสามารถท าให้เกิดความประทบัใจ หรือความพึงพอใจกบัผูใ้ช้บริการ
ได ้ซ่ึงหลกัการให้บริการประกอบไปดว้ยการให้บริการอยา่งเสมอภาค 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัได้ด าเนินงานโดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก
คณะวิทยาศาสตร์ ดงันั้นใน การน าผลการศึกษาวิจยัไปใช้งานจ าเป็นตอ้ง

ศึกษาระบบงานของ หน่วยงาน รวมทั้ งความต้องการของผูใ้ช้งานท่ี
เก่ียวขอ้งอย่าง ครอบคลุมทุกด้าน การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีความเข้า 
ใจความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการใช้และพฒันาระบบให้มี ประสิทธิภาพ
กว่าเดิมเพราะจะไดน้ าความตอ้งการมา วิเคราะห์และออกแบบเพ่ือจะได้
เขา้ใจรายละเอียดของ ระบบงานมากข้ึน 

 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระ คุณ ผู ้ทรง คุณวุ ฒิ  คณบดี  ผู ้บ ริหารคณะ
วิทยาศาสตร์ ท่ีให้ การสนบัสนุนการด าเนินการศึกษาวิจยัและเขา้ร่วมเป็น
กลุ่มตัวอย่างใน การศึกษาข้อมูลกลุ่มทดลองการศึกษาวิจยัและร่วม
ติดตาม ประเมินผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

 
เอกสารอ้างองิ 
[1]  เจนจิรา แจ่มศิริ และคชัรินทร์ ทองฟัก. (2561). การพัฒนาระบบการ

จองห้องประชุมออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก .  การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ คร้ังท่ี 18 และ
ลาปางวิจยั คร้ังท่ี 4. หนา้ 263 - 275 

[2]  พิทกัษ ์คาแหงพล และ ปิยธิดา เลิศชาชองกุล. (2561). การศึกษาความ
ต้องการ  การใ ช้ระบบจองห้องออนไลน์ภาควิชา เคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร คร้ังท่ี 6 ประจาปี 2561. 
หนา้ 1239 – 1254. 

[3]  ศุภฤกษ์ จั่นมณี. (2555). ระบบจองสนามฟุตบอล.  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร. 

[4]  บวรพจน์ จินดาช่ืน พนัธนู พลอยขาว และเสกสรรค ์มธุลาภรังสรรค.์ 
(2557). ระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม. นครปฐม: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน. 

[5]  สุรักษ ์สิมคาน. (2558). ระบบบริหารจัดการห้องออนไลน์ของสานัก
วทิยบริการ มหาวทิยาลยันครพนม. PULINETJOURNAL, 1(1), 45-
48. 

[6] อภิชาติ เหล็กดี, สมเจตน์ ภูศรี และวรปภา อารีราษฎร์. (2557). ผลการ
สังเคราะห์รูปแบบกิจกรรม ค่ายอาสาเพ่ือการเรียนรู้ส่ืออีดีแอลทีวี
ส าห รับโรง เ รียนขนาดเล็ก  เค รือข่ ายมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
มหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดบัชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ คร้ังท่ี 10 (NCCIT 2014). 
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The Student Satisfaction with Suan Dusit University’s Services in Academic Year 2018-2020  
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บทคดัย่อ 
จ านวนประชากรในวัยเ รียนท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองท าให้ 

การแข่งขันของสถาบันการศึกษาสูงข้ึน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึง
จ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัทั้งการจดัการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีให้บริการกบันกัศึกษา คณะผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2561-2563 เพ่ือน า
ผลการวิจยัมาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาหรือปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561-2563 
จ านวน 21,620, 16,468, 13,935 คน ตามล าดบั โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผา่นระบบออนไลน์ และวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติบรรยาย ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ให้บริการของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 
2561-2563 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี คือ การให้บริการของมหาวิทยาลยัฯ ดา้นงานทะเบียนและ
ด้านแหล่งขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดบั ในขณะท่ีในปี
การศึกษา 2563 นัก ศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บ ริการของ
มหาวิทยาลยัฯ ดา้นสถานท่ี ดา้นขอ้มูลข่าวสารและทุนการศึกษา และดา้น
ศูนยอ์าหาร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจลดลงจากปีการศึกษา 2562 ดงันั้น
มหาวิทยาลยัจึงควรศึกษาสาเหตุเพ่ือพฒันาหรือปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการการใชบ้ริการของนกัศึกษาอยา่งเหมาะสม 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การให้บริการ, นกัศึกษา 
 

Abstract 
The decrease in population makes the Higher Education institutions 

more competitive. Suan Dusit University therefore needs to adjust both in 
teaching and learning processes and facilities as well. This study was survey 
research. Its aim was to study the satisfaction of students toward the services 
offered by Suan Dusit University during academic year 2018-2020. The 
sample group was 21,620, 16,468, 13,935 students studying in academic year 

2018-2020 during semester 1st- 2nd. The Data collection was done through 
online questionnaires and analyzed by descriptive statistics. The findings 
revealed that the overall services quality offered by Suan Dusit University as 
perceived by students is satisfactory high while the increase of students’ 
satisfaction is on registration service and information technology resources, 
respectively. On the other hand, the student’s satisfaction toward the services’ 
university in the aspects of location, information and scholarship and cafeteria 
was decreased between the year 2019 and the year 2020. Hence, the university 
is encouraged to pay more attention to improve university’s services as 
indicators mentioned. 
Keywords: Satisfaction, Services, Student 
 

บทน า 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคนท่ีมุ่งพัฒนา

ศกัยภาพและความสามารถดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ่ึงการจดัการศึกษาได้มี 
การแบ่งเป็นหลายระดบัตั้งแต่ระดบัเตรียมอนุบาลจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั 
โดยชีวิตการศึกษาสูงสุดจะอยู่ในมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นแหล่งให้บริการ
ทางการศึกษาท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญในการสร้างบัณฑิตให้มี
คุณภาพเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
และมีความพร้อมต่อการแข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป  

ในสถานการณ์ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัไดป้ระสบปัญหาจ านวน
นกัศึกษาลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากอตัราการเกิดลดลงประกอบกบัเด็ก
ในยคุปัจจุบนัไม่เน้นการเรียนในมหาวิทยาลยัแต่เน้นการเรียนคอร์สระยะสั้น
เพ่ือใช้ในประกอบอาชีพ และมุ่งเน้นความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
เป็นหลัก จึงท าให้มหาวิทยาลยัมีการแข่งขนัทางการศึกษาค่อนขา้งสูง 
ร่วมกบัสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ีแพร่ขยายอยา่งรวดเร็วไป
ทัว่โลก นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจึงต้องมี 
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ หรือก่ึง
ออนไลน์เป็นหลกั และให้ความส าคญักบัการติดต่อส่ือสารและให้ข้อมูล
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สารสนเทศผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผูเ้รียน 

ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงตอ้งมีปรับตวัให้เขา้กบัยคุสมยัเพ่ือความ
อยูร่อดในการด าเนินกิจการ ซ่ึงการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะเอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้ ความสะดวก และพฒันาการทั้งทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกายจิตใจ และช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน [1] ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนกัศึกษาระดบั ปวช. และระดบัปวส. ของวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพั
และบริหารธุรกิจ ได้พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมของวิทยาลยัส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษา [2] และจากการศึกษารูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคใต ้ก็ได้พบว่า 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา [3] เช่นเดียวกัน ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า
สภาพแวดล้อมในการจดัการศึกษาไดส่้งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา 

โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมดา้นกายภาพได้ส่งผลต่อการพฒันา
นักศึกษามากเช่นกนั ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงตอ้งมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น มีการตกแต่งอาคารสถานท่ี
และบริเวณโดยรอบให้ดูดี ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุดท่ีทนัสมยัในดา้นส่ือต่าง ๆ มีศกัยภาพของการให้บริการ มีความ
พร้อมในการเขา้ไปใช้บริการ การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือและกระตุน้ให้
เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการหาความรู้เพ่ิมเติม สร้างนิสยัรัก 
การอ่านและรักการคน้ควา้จากห้องสมุด นอกจากน้ีตอ้งค  านึงถึงการจดั
โรงอาหาร หอพกั สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนเสริมสร้างความเจริญงอกงาม และ
เก้ือกูลการเรียนของนิสิตนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก [4]  

สภาพแวดล้อมกายภาพเหล่าน้ีเป็นส่ิงพ้ืนฐานท่ีมหาวิทยาลยั
ได้ให้บริการกับนักศึกษา เช่น สถานท่ี แหล่งข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนยอ์าหาร และส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
เพ่ือสนับสนุนต่อการเรียนรู้ ซ่ึงมหาวิทยาลยัสวนดุสิตก็ได้มีการพฒันา
ศักยภาพด้านสภาพแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองโดยมีการปรับกลยุทธ์ใน 
การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ดงัน้ี (1) ความเสถียรของระบบสนบัสนุน
การท างาน (2) พ้ืนท่ีสร้างสรรค์การเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก  
(3) สภาพแวดล้อม (4) ระบบสนับสนุนผูเ้รียน เพ่ือปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาการให้บริการของมหาวิทยาลยัให้ตอบโจทยข์องนกัศึกษาในแต่ละ
ดา้นท่ีให้บริการ 

ดงันั้นสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จึงได้มี
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี มี ต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างต่อเน่ืองตลอดทุก ๆ ปีการศึกษา เ พ่ือ

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในปีการศึกษา 2563 รูปแบบ 
การจดัการศึกษาไดเ้ปล่ียนเป็นแบบออนไลน์ส่วนใหญ่ สถาบนัวิจยัและ
พัฒนาจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี ต่อ 
การให้บริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้   
ปีการศึกษา 2561-2563 เพ่ือศึกษารายละเอียดในประเด็นค าถามในแต่ละดา้น 
เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลยัให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัศึกษาต่อไป  

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 

การให้บริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้   
ปีการศึกษา 2561-2563  
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ี
ก าลังศึกษาชั้นปีท่ี 1-5 ปีการศึกษา 2561-2563 โดย (1) ปีการศึกษา 2561  
มีนักศึกษา จ านวน 21,620 คน มีผูม้าตอบแบบสอบถาม จ านวน 12,355 คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.15 (2) ปีการศึกษา 2562 มีนกัศึกษา จ านวน 16,468 คน มีผูม้า
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10,646 คน คิดเป็นร้อยละ 64.65 และ (3) ปีการศึกษา 
2563 มีนกัศึกษา จ านวน 13,935 คน มีผูม้าตอบแบบสอบถาม จ านวน 8,757 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.84 

2. เคร่ืองมือวิจัย คณะผูวิ้จัยได้ด าเนินการสร้างและพฒันา
คุณภาพเคร่ืองมือวิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ จาก
หนังสือ บทความ งานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือก าหนดตัวแปร ซ่ึงสามารถ
สังเคราะห์ได้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริการสถานท่ี (2) ด้านงาน
ทะเบียน (3) ด้านขอ้มูลข่าวสารและทุนการศึกษา (4) ด้านศูนยอ์าหาร  
(5) ด้านสุขภาพและการกีฬา และ 6) ด้านแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 2 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความพึงพอใจของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 27 ขอ้ ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ โดยการน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 
การให้บริการของมหา วิทยาลัยสวนดุสิตฉบับร่างให้ผู ้เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การบริหารจัดการและผู ้เ ช่ียวชาญด้านการวิธีวิทยาการวิจัย/การวัด
ประเมินผล ตรวจสอบประเด็นความครอบคลุมของเน้ือหา ความถูกตอ้ง 
การใช้ภาษาในการส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งวิจยั 
เพ่ือน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับแกไ้ขแบบสอบถามให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี จากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยการ
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (item objective congruence: IOC) ผล
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การตรวจสอบ พบว่า ค่าดชันี IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงถือว่าขอ้
ค  าถามมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ต่อไป และขั้ นตอนท่ี 4 น า
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบับุคลากร
มหา วิทยาลัย ท่ี ไม่ ใ ช่ ตัวอย่ า ง วิจัย  เ พ่ื อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน 
โดยใช้ สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha 
Coefficient) จ  านวน 30 คน พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 
0.80 – 0.85 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑส์ามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ริง 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล คณะผูวิ้จยัไดท้  าบนัทึกขอ้ความขอ
เก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัคณะ/วิทยาเขต/ศูนยก์ารศึกษาท่ีนักศึกษาศึกษา
อยู่เพ่ือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี โดย
ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ http://e-assessment.dusit.ac.th/ 
ก่อนเขา้ดูผลการศึกษาของตนเองในภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561-2563  

4. สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยสถิติบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามน้ีมีลกัษณะมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale)  
5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี คะแนนเฉล่ีย 4.51–5.00  
มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 3.51–4.50 มีระดบัความพึงพอใจมาก 2.51–3.50 มี
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 1.51–2.50 มีระดบัความพึงพอใจน้อย และ 
1.00–1.50 มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

 
สรุปผลการวจิยั 

นกัศึกษาท่ีมาตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ
ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 มากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา  
                  2561-2563 ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลพ้ืนฐาน  
  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 

เพศ    
ชาย 2,891 2,395 1,923 
หญิง 9,464 8,251 6,834 

ช้ันปีที่ศึกษา    
ชั้นปีท่ี 1 110 77 57 
ชั้นปีท่ี 2 77 87 1,625 
ชั้นปีท่ี 3 529 3,185 2,444 
ชั้นปีท่ี 4 8,701 5,070 2,730 
ชั้นปีท่ี 5 1 2,938 2,227 1,901 

รวม 12,355 10,646 8,757 

หมายเหตุ: 1 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 (เฉพาะนกัศึกษาคณะครุศาสตร์) 
 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561-2563 อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการของมหาวิทยาลยัฯ ในปีการศึกษา 2563 มากท่ีสุด ( = 3.94, 
= 0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี คือ  
การให้บริการของมหาวิทยาลยัฯ ดา้นงานทะเบียน ( = 3.98, = 0.90,  = 4.06, 
= 0.91,  = 4.16, = 0.81) และด้านแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( = 3.88, = 0.94,  = 3.93, = 0.92,  = 4.09, = 0.84) 
ตามล าดับ ในขณะท่ีในปีการศึกษา 2563 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ด้านสถานท่ี ( =3.92 , =0.99)  
ดา้นขอ้มูลข่าวสารและทุนการศึกษา ( =3.87, = 0.69)  และดา้นศูนยอ์าหาร 
( =3.87, = 0.69)  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจลดลงจากปีการศึกษา 2562 
ดงัตารางท่ี 2 

  
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตฯ จ าแนกตามรายดา้นการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ
มหาวทิยาลยัฯ 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 

1. การให้บริการดา้นการบริการ
สถานท่ี 

3.92 
(0.99) 

4.10 
(0.89) 

4.04 
(0.94) 

2. การให้บริการดา้นงานทะเบียน 4.16 
(0.81) 

4.06 
(0.91) 

3.98 
(0.90) 

3. การให้บริการดา้นขอ้มูล
ข่าวสารและทุนการศึกษา 

3.87 
 (0.69) 

3.90 
(0.96) 

3.84 
(0.97) 

4. การให้บริการดา้นศูนยอ์าหาร 3.87 
 (0.69) 

3.93 
(0.93) 

3.85 
(0.96) 

5. การให้บริการดา้นสุขภาพและ
การกีฬา 

3.85 
(0.70) 

3.82  
(1.02) 

3.84 
(0.98) 

6. การให้บริการดา้นแหล่งขอ้มูล
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.09 
(0.84) 

3.93  
(0.92) 

3.88 
(0.94) 

ภาพรวม 3.94 
(0.81) 

3.94 
(0.93) 

3.91 
(0.94) 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี มี ต่อการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563  
จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการดา้นการบริการสถานท่ี พบว่า ในปีการศึกษา 
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2563 นักศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริการ
สถานท่ีในภาพรวมลดลงจากปีการศึกษา 2561-2562 อยูท่ี่  = 3.92, = 0.99 
โดยเฉพาะความสะดวกในการใช้สถานท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมของนักศึกษา  
( = 3.57, = 0.73) แต่ในทางกลับกันนักศึกษามีความพึงพอใจเร่ือง
ห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษา (ขนาดห้องเรียน โต๊ะ เกา้อ้ีท่ี
เพียงพอ) มากข้ึนทุกปี ( = 4.32, = 0.71) ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตฯ  จ  าแนกตามรายขอ้การให้บริการดา้นการบริการสถานท่ี 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการฯ  
ด้านการบริการสถานที่ 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 

1. ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับ
จ านวนนกัศึกษา (ขนาดห้องเรียน 
โตะ๊ เกา้อ้ีท่ีเพียงพอ) 

4.32 
(0.71) 

4.27 
(0.82) 

4.13 
(0.90) 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ความพอเพียงต่อการใชง้าน 

3.88 
(0.74) 

3.95 
(0.95) 

3.94 
(0.98) 

 
ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการฯ  
ด้านการบริการสถานที่ 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 

3. ความสะดวกในการใช้สถานท่ี
เพ่ือจดักิจกรรมของนกัศึกษา 

3.57 
(0.73) 

4.07 
(0.90) 

4.04 
(0.92) 

4. สภาพแวดลอ้มห้องเรียนเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

3.93 
(0.71) 

4.12 
(0.86) 

4.04 
(0.91) 

ภาพรวม 3.92 
(0.99) 

4.10 
(0.89) 

4.04 
(0.94) 

 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี มี ต่อการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563  
จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการดา้นงานทะเบียน พบวา่ ในปีการศึกษา 2563 
นักศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนใน
ภาพรวมเพ่ิมมากข้ึนจากปีการศึกษา 2561-2562 อยู่ท่ี  = 4.16, = 0.81 
โดยเฉพาะเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลด้านงานทะเบียน  
( = 4.40, = 0.63) และความตั้ งใจและมิตรภาพในการให้บริการ  
( = 4.36, = 0.62) ดงัตารางท่ี 4 

 
 

ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิตฯ จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการดา้นงานทะเบียน 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการฯ 
ด้านงานทะเบียน 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 
1. ความสะดวกในการลงทะเบียน
การออกใบรับรองและเอกสาร
ส าคญัทางการศึกษา  

4.00 
(0.61) 

4.04 
 (0.84) 

4.00 
(0.88) 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการเปิดให้บริการขอรับ
ใบรับรองและเอกสารส าคญั
ทางการศึกษา  

4.00  
(0.61) 

4.02 
(0.84) 

3.99 
(0.88) 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ขอ้มูลดา้นงานทะเบียน  

4.40  
(0.63) 

3.92 
(0.92) 

3.93 
(0.92) 

4. ความตั้งใจและมิตรภาพใน 
การให้บริการ  

4.36  
(0.62) 

4.03 
(0.91) 

4.00 
(0.92) 

ภาพรวม 4.16 
(0.81) 

4.06 
(0.91) 

3.98 
(0.90) 

 
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนกตามรายขอ้
การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารและทุนการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2563 
นักศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านขอ้มูลข่าวสารและ
ทุนการศึกษาในภาพรวมลดลงจากปีการศึกษา 2562ไม่มากนกั อยูท่ี่  = 3.87, 
= 0.69 โดยเฉพาะเร่ืองมีความสะดวกในการให้บริการขอ้มูลข่าวสารดา้น
ทุนการศึกษา ( = 3.85, = 0.70) และมีช่องทางท่ีหลากหลายในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของมหาวิทยาลยั ( = 3.94, = 0.65) ตามล าดบั  
ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตฯ จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารและ
ทุนการศึกษา 

ความพึงพอใจในการให้บริการฯ 
ด้านข้อมูลข่าวสารและทุนการศึกษา 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 
1. มีช่องทางท่ีหลากหลายใน 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม
ของมหาวิทยาลยั  

3.94 
(0.65) 

4.01 
(0.90) 

3.89 
(0.94) 

2. มีทุนสนบัสนุนการศึกษาท่ี
หลากหลาย  

3.82  
(0.71) 

3.82 
(0.99) 

3.80 
(0.99) 
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3. มีความสะดวกในการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารดา้นทุนการศึกษา  

3.85  
(0.70) 

3.87 
(0.97) 

3.82 
(0.98) 

ภาพรวม 3.87 
 (0.69) 

3.90 
(0.96) 

3.84 
(0.97) 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี มี ต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563  
จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการด้านศูนยอ์าหาร พบว่า ในปีการศึกษา 2563 
นักศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านศูนย์อาหาร  
ในภาพรวมลดลงจากปีการศึกษา 2561-2562 อยู่ท่ี  = 3.78, = 0.85 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้น
ศูนยอ์าหารลดลงในทุกเร่ือง ยกเว้นเร่ืองศูนย์อาหารมีการให้บริการท่ี
เพียงพอ ( = 3.83, = 0.71) ดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตฯ จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการดา้นศูนยอ์าหาร 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ
มหาวทิยาลยัฯ ด้านศูนย์อาหาร 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 
1. ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพอาหาร  

3.51 
(0.70) 

3.85 
(0.95) 

3.81 
(0.98) 

2. ความสะอาดและถูก
สุขลกัษณะของอาหาร  

3.98 
(0.64) 

4.07  
(0.84) 

3.92 
(0.93) 

3. ความสะอาดและถูก
สุขลกัษณะของศูนยอ์าหาร  

3.66 
(0.63) 

4.07  
(0.85) 

3.93 
(0.92) 

4. ศูนยอ์าหารมีการให้บริการท่ี
เพียงพอ  

3.83 
(0.71) 

3.74 
(1.03) 

3.77 
(1.01) 

5. การบริการท่ีประทบัใจ  3.90 
(0.67) 

3.91  
(0.92) 

3.84 
(0.96) 

รภาพรวม 3.78 
(0.85) 

3.93 
(0.93) 

3.85 
(0.96) 

 
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนกตามรายขอ้
การให้บริการดา้นสุขภาพและการกีฬา พบวา่ ในปีการศึกษา 2563 นกัศึกษามี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสุขภาพและการกีฬาใน
ภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561-2562 อยู่ท่ี   = 3.85, = 0.70 
โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพของศูนย์บริการฟิตเนส ( = 3.85, = 0.71) 
สภาพแวดลอ้มของศูนยบ์ริการฟิตเนสมีความพร้อมและเหมาะสม ( = 3.84, 

= 0.71) และการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 ( = 3.82, = 0.70) ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิตฯ จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการดา้นสุขภาพและการกีฬา 

 

ความพงึพอใจในการให้บริการฯ ด้าน
สุขภาพและการกฬีา 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 
1. ความพร้อมในการใหบ้ริการของ
หอ้งพยาบาล  

3.90 
(0.68) 

3.92 
(0.98) 

3.88 
(0.97) 

2. คุณภาพของศูนยบ์ริการฟิตเนส  3.85 
(0.71) 

3.81 
(1.04) 

3.84 
(0.99) 

3. การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ  

3.82 
(0.70) 

3.77  
(1.02) 

3.81 
(0.99) 

4. สภาพแวดลอ้มของศูนยบ์ริการ
ฟิตเนสมีความพร้อมและเหมาะสม  

3.84 
(0.71) 

3.78  
(1.04) 

3.82 
(0.99) 

ภาพรวม 3.85 
(0.70) 

3.82  
(1.02) 

3.84 
(0.98) 

 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิตเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563 จ าแนกตามรายขอ้
การให้บริการด้านแหล่งข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า  
ในภาพรวมค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านแหล่งขอ้มูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปีการศึกษา 2563 อยู่ท่ี  = 4.09, 
= 0.84 ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องสมุด 
ความสะดวกในการให้บริการสืบคน้หนังสือ/วารสาร และส่ือส่ิงพิมพภ์ายใน
ห้องสมุด และความหลากหลายของหนังสือ/วารสาร และส่ือส่ิงพิมพ์ภายใน
ห้องสมุด ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 8 

 
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตฯ จ าแนกตามรายขอ้การให้บริการด้านแหล่งขอ้มูลและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการฯ 
ด้านแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ (, ) 

2563 2562 2561 

1. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใน
ห้องสมุด  

4.28 
(0.65) 

4.03 
(0.89) 

3.96 
(0.91) 

2.  ความหลากหลายของหนงัสือ/วารสาร 
และส่ือส่ิงพิมพภ์ายในห้องสมุด  

4.24 
(0.67) 

3.95 
(0.92) 

3.91 
(0.93) 

3.  ความสะดวกในการให้บริการ
สืบคน้หนงัสือ/วารสาร และส่ือ
ส่ิงพิมพภ์ายในห้องสมุด  

4.25 
(0.66) 

3.95 
(0.9) 

3.91 
(0.92) 



บทความวิจัย                                                                                                                                  274 
การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2565    
National Conference on Routine to Research 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

4. ความหลากหลายของฐานขอ้มูล
ส าหรับคน้ควา้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Thailis, Science 
Direct, ERIC ฯ)  

3.92 
(0.65) 

3.97  
(0.88) 

3.91 
(0.91) 

5. ความพร้อมใชง้านของโสตทศันูปกรณ์ 
(Overhead, Projector, 
Microphone, ล  าโพง ฯ)  

4.22 
(0.67) 

3.88  
(0.92) 

3.86 
(0.93) 

6. ความครอบคลุมทัว่ถึงของการให ้
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3.88 
(0.68) 

3.89 
(0.96) 

3.84 
(1.00) 

7. ประสิทธิภาพของการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3.84 
(0.70) 

3.83  
(0.99) 

3.81 
(1.99) 

ภาพรวม 4.09 
(0.84) 

3.93  
(0.92) 

3.88 
(0.94) 

 

อภิปรายผล 
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความพึงพอใจท่ี มี ต่อ 

การให้บริการของมหาวิทยาลยัท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ไดแ้ก่   
1. การให้บริการดา้นงานทะเบียน พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจ

ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการขอ้มูลดา้นงานทะเบียน และความ
ตั้งใจและมิตรภาพในการให้บริการ ทั้งน้ีเน่ืองจากเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ
งานทะเบียนมีการต้อนรับด้วยอธัยาศยัท่ีดี มีความสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส 
บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจและรักในงานบริการ มีความกระตือรือร้น  
มีการให้บริการท่ีรวดเร็ว และท าหน้าท่ีของตนอย่างสุดความสามารถ  
จึงสร้างความประทบัใจให้กบันกัศึกษาท่ีมาติดต่อในทุกช่องทางการส่ือสาร 
ซ่ึงสอดคล้องกับค่านิยมความเป็นสวนดุสิตท่ีท างานทุกอย่างด้วยความ
ประณีต มีคุณภาพ และมีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย เป็น
วฒันธรรมองค์กรท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ  และ
สอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเ ก่ียวกับงาน
ทะเบียน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ีส่งผลต่อความ 
พึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน [5] ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล พบวา่ การตอ้นรับดว้ย
อธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้ แจ่มใส ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด [6] ทั้งน้ีการให้บริการ
ของเจา้หน้าท่ีท่ีมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความกระตือรือร้น และการให้บริการท่ี
รวดเร็ว ยอ่มเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างความประทบัใจให้กบัผูใ้ช้บริการ 
ประกอบกับมหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการท างานให้
คล่องตวัในการลงทะเบียน แต่การออกใบรับรองและเอกสารส าคญัทาง
การศึกษาตอ้งมายื่นขอท่ีมหาวิทยาลยัจึงท าให้บริการมีความล่าช้าในบาง
ช่วงเวลา    

2. การให้บริการด้านแหล่งขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในเร่ืองสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องสมุด ความสะดวกในการให้บริการสืบคน้หนงัสือ/วารสาร และส่ือส่ิงพิมพ์
ภายในห้องสมุด และความหลากหลายของหนงัสือ/วารสาร และส่ือส่ิงพิมพภ์ายใน
ห้องสมุด  ตามล าดับ ทั้ งน้ีเน่ืองจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการดา้นขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนและการบริหารจัดการ และเป็นศูนย์รวมความรู้ ท่ี เน้น 
การให้บริการในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  จึงสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับนักศึกษา เพราะการมีเอกสารและการบริการท่ีมีความ
หลากหลายมีความจ าเป็นส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ในเร่ืองการเรียน  
การจดัท ารายงาน และการพกัผ่อนหย่อนใจของนักศึกษามาก ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึ กษาการใช้ สารสนเทศของนักศึ กษาระดับปริญญาตรี 
คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศมี
การใชส่ื้อตีพิมพท่ี์เป็นหนงัสือ/ต ารามากท่ีสุด [7] และจากศึกษาความพึงพอใจ
และความตอ้งการใช้บริการสารสนเทศเพ่ือการคน้ควา้และวิจยัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต พบว่า ผูใ้ช้บริการสารสนเทศเพ่ือการคน้ควา้
และวิจัยมีความพึงพอใจด้านผูใ้ห้บริการ ด้านการบริการ ด้านอาคาร
สถานท่ีและ ส่ิงอ านวยความสะดวก  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  
ดา้นครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ ตามล าดบั [8] ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัควรพิจารณา
ให้บริการสนบัสนุนเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ท าให้มีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ การสนับสนุน
เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับนกัศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเ ร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ

ให้บริการของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ได้เสนอขอ้มูลส าคญัท่ีจะน าไปสู่
การก าหนดนโยบายหรือขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการของ
มหาวิทยาลยั ดงัน้ี 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านศูนยอ์าหาร เร่ือง
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพอาหาร ( = 3.51, = 0.70) และ
ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของศูนยอ์าหาร ( = 3.66, = 0.63)  
น้อยกว่าการให้บริการเร่ืองอ่ืน ๆ ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงควรมีการตรวจสอบ
การให้บริการของศูนยอ์าหารเพ่ือพฒันาหรือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม 
พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านสถานท่ี เร่ืองความ
สะดวกในการใชส้ถานท่ีเพ่ือจดักิจกรรมของนกัศึกษา ( = 3.57, = 0.73)
น้อยกว่าการให้บริการเร่ืองอ่ืน ๆ ดงันั้นมหาวิทยาลยัจึงควรหาแนวทาง
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หรือรูปแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมให้กบันกัศึกษาไดมี้
พ้ืนท่ีในการแสดงออกมากข้ึน 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนยอ์าหารและมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจลดลงมากท่ีสุด ดังนั้ นมหาวิทยาลัยจึงควรมี
การศึกษาเชิงลึกเพ่ือหาสาเหตุในเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตมีความโดดเด่นในเร่ืองอาหารมาเป็นเวลานาน 
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ความพงึพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการทีม่ีต่อคุณลกัษณะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
Employers’ Satisfactions towards Graduates from Faculty of Nursing Suan Dusit University 

 

วรีะพงศ์ วรุิฬห์ธนกฤษณ์  วชิญา ติยะพงษ์ประพนัธ์  ณฐัณชิา มีงาม 
 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะบณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตัวอย่างคือ นายจ้าง/ผู ้ประกอบการในสถาน
ประกอบการท่ีรับบณัฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตเขา้
ท างาน จ านวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบและมาตรประมาณค่า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า นายจ้าง/
ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบณัฑิตของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.2 
7, σ = 0.44) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า อันดับแรก นายจ้าง/
ผู ้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิต ด้านคุณธรรม
จริยธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.65, σ = 0.44) รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(µ = 4.59, σ = 0.51) และด้านความรู้อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.19, σ = 0.59) 
ส่วนอนัดับสุดท้าย คือ ด้านทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพอยู่ในระดบัมาก  
(µ = 3.97, σ = 0.20) 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, บัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต 
 

Abstract 
This research aims to study the employers’ satisfactions 

towards graduates from Faculty of Nursing, Suan Dusit University. The 
samples are employers that hired 34 Graduates from Faculty of Nursing, 
Suan Dusit University. The research tool is choices questionnaire with 
rating scale. Statistic used to analyze the data is Average and Standard 
Deviation. The results show that overall, the satisfaction level is high  
(µ = 4.27, σ = 0.44). When consider in each aspect, the satisfaction 
toward ethical characteristic is the number one (µ = 4.65, σ = 0.44) 
followed by interpersonal relationship and Responsibility (µ = 4.59,  
σ = 0.51) and knowledge (µ = 4.19, σ = 0.59). The last aspect is 
professional practice skills which is high level (µ = 3.97, σ = 0.20).  

Keywords: Satisfaction, Graduates, Faculty of Nursing, Suan Dusit 
University 

1. บทน า 
คุณภาพบัณฑิตเป็นหน่ึงในมาตรฐานหลักตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
โดยก าหนดให้บณัฑิตในระดบัอุดมศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองตามมาตรฐานระดบั
สากล โดยคุณภาพของบณัฑิตและคุณวุฒิสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทาง
ปัญญา (4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี [1-2] ส าหรับ
บณัฑิตระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ก  าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เป็น 6 ดา้น โดยเพ่ิมทกัษะอีก 1 ด้าน คือ ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ [3] 
 มหาวิทยาลยัสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นพฒันาบณัฑิต
ตามอตัลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะทาง มีปรัชญาในการด าเนินงาน คือ 
มหาวิทยาลยัท่ีสามารถสร้างความเขม้แข็งในการอยู่รอดได้อย่างย ัง่ยืน บน
พ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality 
Management) และมีวิสัยทศัน์ ความว่า “มหาวิทยาลยัเฉพาะทางท่ีมีอตัลกัษณ์
โดดเด่นดา้นอาหาร การศึกษาปฐมวยั อุตสาหกรรมบริการการพยาบาลและ
สุขภาวะ ภายใตก้ระบวนการพฒันาเพ่ือความเป็นเลิศบนพ้ืนฐานของการ
จดัการคุณภาพ โดยมีพนัธกิจ 4 ประการหลกั ได้แก่ การผลิตบณัฑิต การ
พฒันานวตักรรมและงานวิจยั การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการ
บริการวิชาการ โดยหลกัสูตรท่ีจดัอยูใ่นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัดงักล่าว 
จะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัมีความเช่ียวชาญ ไดรั้บการยอมรับ และ
มีผูส้มคัรเข้าเรียนจ านวนมาก รวมทั้งร้อยละของการมีงานท าสูง ดงันั้น 
หลกัสูตรกลุ่มน้ีจะตอ้งมีการพฒันาให้มีความเป็นเลิศ มีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยหลกัสูตรท่ีจดัอยู่ใน
กลุ่มน้ีประกอบไปด้วย อตัลกัษณ์ด้านอาหาร ได้แก่ หลกัสูตรเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ และหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ อตัลกัษณ์
ด้านการศึกษาปฐมวยั ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั อตัลกัษณ์ด้าน
อุตสาหกรรมการบริการ ไดแ้ก่ หลกัสูตรการจดัการงานบริการ (หลกัสูตร
นานาชาติ) หลกัสูตรการท่องเท่ียว หลกัสูตรธุรกิจการบิน หลกัสูตรธุรกิจ
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การโรงแรม อัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและสุขภาวะได้แก่ หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ [4] 
 จากอตัลกัษณ์ทั้ง 4 สาขา ท่ีมหาวิทยาลยัสวนดุสิตมุ่งเน้นดงักล่าว
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่ึงในสาขาอตัลกัษณ์ท่ี
ถูกก าหนดให้เป็นสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมุ่งเน้น
การผลิตบณัฑิตให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่บุคคลทุก
ช่วงวยัและสุขภาวะ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน รวมทั้งบ่มเพาะให้นกัศึกษา
มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณสมบติัท่ีสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสงัคมท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเป็นพลวตัในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนไดรั้บการเตรียมความพร้อมส าหรับ
แหล่งงานชั้นน าของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้ งน้ีเม่ือบณัฑิตใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์จบการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็น
พยาบาลวิชาชีพได้ทั้ งในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐหรือเอกชน หรือ
ประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการหรือโรงเรียนและอาชีพ
อิสระด้านสุขภาพท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ  อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน ถึ งแม้ว่ าความต้องการผู ้ประกอบพยาบาลใน
ตลาดแรงงานจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย  ๆตามการเพ่ิมของจ านวนประชากรและผูสู้ง
วยั รวมถึงการขยายตวัของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือรองรับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน อยา่งไรก็ตามเพ่ือพฒันา
คุณภาพของหลกัสูตรและพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตให้มีความสอดคลอ้ง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขันสูง การติดตามเพ่ือ
ตรวจสอบความพึงพอใจนายจา้ง/ผูป้ระกอบการต่อคุณลักษณะบณัฑิตของ
คณะพยาบาลศาสตร์ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาขาอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ก็ยงัคงเป็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัและจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ทั้ งน้ี  รายละเอียดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก  าหนดเอาไวใ้นแต่ละด้านมีดงัน้ี (1) ด้าน
ความรู้ความสามารถ ได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ 
การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี
ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ หมายรวมถึง
ความรู้ในวิทยาการสมยัใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย (2) ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ มาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ  ท่ีไม่ไดค้าดคิดมา
ก่อน  (3) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง (4) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ การมีอิสระในการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถใน
การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถดา้นภาษา การส่ือสารทั้ง
การพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ไดแ้ก่ การพฒันานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรมทั้ง
ในเร่ืองส่วนตวัและสังคม [5] และ (6) ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
การน าความรู้มาปฏิบติัการพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์ การประเมินภาวะ
สุขภาพและวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการปฏิบติัพยาบาลและ/หรือ
ผดุงครรภ ์การปฏิบติัการพยาบาลและ/หรือผดุงครรภใ์นทุกมิติแบบบองคร์วม
การเขียนแผนการพยาบาลและบนัทึกทางการพยาบาลไดอ้ยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ความสามารถในการตดัสินใจทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคเบ้ืองต้น การปฏิบัติการพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์ได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภยั และการท าหัตถการและใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานทางการพยาบาล
และ/หรือผดุงครรภอ์ย่างถูกตอ้ง เป็นตน้ [6]  จากเหตุผลดงักล่าว สถาบนัวิจยั
และพฒันาในฐานะหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด าเนินงานด้านการวิจยัเชิงนโยบาย
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้
ด าเนินการวิจยัความพึงพอใจนายจา้ง/ผูป้ระกอบการต่อคุณลกัษณะบณัฑิต
ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัสวนดุสิต โดยก าหนดขอบเขตการศึกษา
ในผลการเรียนรู้ 6 ดา้น ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือประเมินคุณภาพบณัฑิตใน
มุมมองของนายจ้าง/ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผู ้ใช้บณัฑิต ส าหรับการสะท้อน
ขอ้มูลในการใช้เป็นแนวทางพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพบณัฑิต ให้มีความ
สอดคล้องต่อความต้องการของนายจ้าง/ผู ้ประกอบการไปยงัหลักสูตร 
ผูบ้ริหาร ตลอดจนมหาวิทยาลยัต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ

คุณลกัษณะบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 

3. วธีิการวจิยั 
 1. ประชากรท่ีศึกษา คือ นายจา้ง/ผูป้ระกอบการในสถาน 

ประกอบการภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ท่ีรับบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 
เขา้ท  างานตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปีข้ึนไป จ านวน 34 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 34 
คน มีต  าแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน 
ผูอ้  านวยการ จ านวน 2 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 19 คน และเป็น
พยาบาลวิชาชีพ 12 คน โดยท าการส ารวจขอ้มูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

2. เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของตวัอย่างวิจัย และตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกับคุณลกัษณะของบณัฑิต ประกอบด้วย ขอ้ค  าถามท่ีวดัคุณลกัษณะ
บณัฑิต 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้าน
ทกัษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

รับผิดชอบ (5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ (6) ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ ซ่ึงเป็นแบบ
วดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารแปล
ความหมาย ดงัน้ี คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีระดบัความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.51-3.50 
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย และ
คะแนนเฉล่ีย อยู่ระหว่าง 1.00 -1.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสุด ทั้งน้ี การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถาม
ฉบบัร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน คือ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจยั/การวดัประเมินผล และผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การศึกษา เพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบประเด็นความครอบคลุม  ของเน้ือหา 
ความถูกตอ้ง การใชภ้าษาในการส่ือความหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

4. สรุปผลการวจิยั 
     ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนายจา้ง/ผูป้ระกอบการในสถาน 
ประกอบการท่ีรับบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เขา้ท างานตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปีข้ึนไป จ านวน 34 คน เป็นเพศหญิง
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีต  าแหน่งเป็น พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.95 ผูอ้  านวยการ จ  านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.88 เป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 
และเป็นพยาบาลวิชาชีพ 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.29 

ผลการ วิ เ ค ราะ ห์ข้อมู ล ความ พึ งพอใจของ นายจ้ า ง /
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทกัษะการปฏิบติัทาง
วิชาชีพ พบวา่ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.27, σ = 0.44) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในดา้นคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.65, σ = 0.44) รองลงมา คือ ด้านทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
(µ = 4.59, σ = 0.51) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านทกัษะการปฏิบติัทาง
วิชาชีพอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.97, σ = 0.20) ดงัตารางท่ี 1 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.65, σ = 
0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด (µ = 4.77, σ = 0.49 เท่ ากัน) รองลงมา คือ ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและขอ้ตกลงของหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.69, σ = 0.53) 
และอันดับสุดท้าย คือ มีการเป็นผู ้น าและ/ หรือผู ้ตามท่ีดี มุ่งมั่นท่ีจะ
ปฏิบติังานให้ส าเร็จ (µ = 4.37, σ = 0.65)  ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 6 ด้าน 
ในภาพรวมและรายดา้น 

คุณลักษณะของบัณฑิต µ σ อันดับ 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 4.65 0.44 1 
ดา้นความรู้ 4.19 0.59 3 
ดา้นทกัษะทางปัญญา 4.14 0.72 5 
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

4.59 0.51 2 

ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.14 0.61 4 

ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพ 3.97 0.20 6 
รวม 4.27 0.44  

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการในดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม µ σ อันดับ 

1.1 การปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  4.77 0.49 1 
1.2 การเป็นผูน้ าและ/ หรือผูต้ามท่ีดี มุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบติังานให้ ส าเร็จ 

4.37 0.65 
5 

1.3 มีความตรงต่อเวลา รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4.63 0.55 
4 

1.4 ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบและขอ้ตกลงของหน่วยงาน 4.69 0.53 3 
1.5 การปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 4.77 0.49 1 

รวม 4.65 0.44  

ผลก าร วิ เ ค ร าะ ห์ข้อมู ลคว าม พึงพอใจของนายจ้ า ง /
ผูป้ระกอบการดา้นความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.19, σ = 0.59) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในมีความเข้าใจงานท่ี
ได้รับมอบหมายอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.37, σ = 0.60) รองลงมา คือ มี
ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและอินเทอร์เน็ตเพ่ือการปฏิบติังาน
ได ้(µ = 4.31, σ = 0.58)  และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีมีความช านาญเก่ียวกบั
วิชาชีพท่ีปฏิบติังาน (µ = 3.86, σ = 0.85)  ดงัตารางท่ี 3  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ
ดา้นทกัษะทางปัญญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.14, σ = 0.72) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.31, σ = 0.83) 
รองลงมา คือ มีแสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ อยูใ่น
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ระดบัมาก (µ = 4.23, σ = 0.73) และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีความสามารถใน
การวางแผนจดัระบบงานและควบคุมงานได ้(µ = 3.94, σ = 0.80)  
ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ

นายจา้ง/ผูป้ระกอบการในดา้นความรู้ 
ด้านความรู้ µ σ อนัดบั 

  2.1 สามารถสรุปความและจบัใจความได ้ 4.26 0.66 3 
  2.2 มีความเขา้ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.37 0.60 1 
  2.3 มีความช านาญเก่ียวกบัวชิาชีพท่ีปฏิบติังาน 3.86 0.85 5 
2.4 มีความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานและ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบติังานได ้
4.31 0.58 

2 

  2.5 มีความรู้ในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 4.14 0.81 4 
รวม 4.19 0.59  

  

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการในดา้นทกัษะทางปัญญา 

ด้านทักษะทางปัญญา µ σ อันดับ 

3.1 มีความสามารถในการวางแผนจดัระบบงานและ
ควบคุมงานได ้

3.94 0.80 5 

  3.2 แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ 4.23 0.73 2 
3.3 มีกระบวนการคิดเป็นระบบ คิดวเิคราะห์ สามารถ

เสนอแนะ และให้เหตุผลเพื่อการตดัสินใจได ้
4.14 0.81 3 

  3.4 มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 4.09 0.78 4 
  3.5 การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.31 0.83 1 

รวม 4.14 0.72  
 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ 
ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.59, σ = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
มีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยสมคัรใจและมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี และสามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.66, 
σ = 0.54 เท่ากนั) รองลงมา คือ มีการปรับตวัเขา้กบัเพ่ือนร่วมงานไดอ้ยา่ง
ดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.60, σ = 0.60) และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีส่วน
ร่วมในโครงการและกิจกรรมขององคก์รหรือหน่วยงานสม ่าเสมอ  
(µ = 4.51, σ = 0.66) ดงัตารางท่ี 5 
 ผลก าร วิ เ ค ร าะ ห์ข้อมู ลคว าม พึงพอใจของ นายจ้ า ง /
ผูป้ระกอบการดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 4.14, σ = 0.61) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอสารสนเทศในการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสถานการณ์อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.34, 
σ = 0.64) รองลงมา คือ มีความสามารถในการส่ือสาร (พดู อ่าน ฟัง เขียน) 
อยู่ในระดับมาก (µ = 4.23, σ = 0.81) และอนัดับสุดท้าย คือ มีวิธีการ

ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบภาษาองักฤษให้แก่ผูอ่ื้นได้อย่างเขา้ใจ 
และมีประสิทธิภาพ (µ = 3.91, σ = 0.78) ดงัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ

นายจ้าง/ผูป้ระกอบการในด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

µ σ อันดับ 

4.1 มีบุคลิกภาพและการวางตวัอยา่งเหมาะสม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูอ่ื้น 

4.54 0.56 
5 

4.2 มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นโดย
สมคัรใจ 

4.66 0.54 
1 

4.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถท างานเป็นทีมได ้ 4.66 0.54 1 
4.4 มีความรับผดิชอบ เสียสละ อดกลั้น และมีระเบียบ

วนิยัในการท างาน  
4.57 0.56 

4 

4.5 มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมขององคก์รหรือ
หน่วยงานสม ่าเสมอ 

4.51 0.66 
6 

4.6 การปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งดี 4.60 0.60 3 
รวม 4.59 0.51  

 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการในด้านทกัษะการวิเคราะห์  เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

µ σ อันดับ 

  5.1 การเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจน
รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศในการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4.34 0.64 
1 

  5.2 การคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรคง์าน  4.11 0.68 4 
  5.3 ประยกุตใ์ช้ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข และ

ความรู้เชิงสถิติเบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน   
4.11 0.72 

6 

  5.4 มีการน าเสนอและการส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  

4.11 0.68 
4 

  5.5 มีวธีิการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบ
ภาษาไทยให้แก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ประสิทธิภาพ 

4.17 0.66 
3 

  5.6 มีวธีิการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบ
ภาษาองักฤษให้แก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ประสิทธิภาพ 

3.91 0.78 
7 

  5.7 ความสามารถในการส่ือสาร (พูด อ่าน ฟัง เขียน) 4.23 0.81 2 
รวม 4.14 0.61  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ
ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.97, 
σ = 0.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจในความนุ่มนวล 
อ่อนโยนเวลาปฏิบติัการพยาบาลกบัผูป่้วยอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.06,  
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σ = 0.24) รองลงมา คือ มีสามารถปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้งตามหลกัการและขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.00, σ = 0.24) 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีความช านาญในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์จ าเป็นในการปฏิบติัการพยาบาลและสามารถ
ให้การพยาบาลโดยน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชอ้า้งอิง (µ = 3.91,  
σ = 0.28 เท่ากนั) ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการในดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ µ σ อันดับ 

6.1 สามารถปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้งตามหลกัการและขั้นตอน 

4.00 0.24 2 

6.2 มีความนุ่มนวล อ่อนโยนเวลาปฏิบติัการพยาบาลกบั
ผูป่้วย 

4.06 0.24 1 

6.3 มีความช านาญในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์จ าเป็นในการปฏิบติัการ
พยาบาล 

3.91 0.28 5 

6.4 สามารถให้การพยาบาลโดยน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์
มาใชอ้า้งอิง 

3.91 0.28 5 

6.5 ให้การพยาบาลท่ีจ าเป็นตามขอบเขตวชิาชีพกบัผูป่้วย
ท่ีรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งรอค าสั่ง 

4.00 0.24 2 

6.6 สามารถประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัผูป่้วยท่ีตนเองรับผดิชอบ 

3.94 0.24 4 

รวม 3.97 0.20  

5. อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อคุณลักษณะ
บณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต มีประเด็นส าคญัท่ี
น ามาอภิปรายใน 3 ประเด็น ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู ้ประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะบณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยรายขอ้ท่ีมีอนัดบัสูงสุด คือ การปฏิบติังานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  และการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้ ง น้ี
เน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ท่ีมุ่งส่งเสริมให้นกัศึกษา
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง จดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ดงักล่าว ซ่ึง
สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตให้มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยผู ้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจากการจดัการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สอดคลอ้งกบังานวิจยัการติดตามผลผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิตท่ี  พบว่า 
คุณลักษณะท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาคิดว่าตนมีมากท่ีสุด คือ มีความซ่ือสัตย ์
เพราะเป็นส่ิงส าคัญในท างานอันดับแรก คนท่ีมีความซ่ือสัตย์จะท า 

ให้องคก์รอยูร่อดและสามารถพฒันาไปได ้อีกทั้ง มหาวิทยาลยัไดเ้น้นการ
อบรมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์จริง พร้อมท่ีจะออกสู่ตลาดแรงงานด้วยความ
มุ่งมัน่ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีการปลูกฝังให้รักองคก์ร [7] สอดคลอ้งกบั [6] 
และ[8] ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตคณะพยาบาลศาสตร์พบว่า 
ผูใ้ช้บณัฑิตมีความพึงพอใจดา้นคุณธรรมจริยธรรมมากท่ีสุด  ดงัรายงาน
ของ [9] ท่ีกล่าวว่า ความซ่ือสัตย ์และไวว้างใจนั้นเป็นคุณสมบัติด้าน
ลักษณะนิสัยท่ีธุรกิจหรือผู ้ประกอบการให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก 
ความซ่ือสัตยเ์ป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหน่ึงในการรับคนเขา้ท างาน 
ซ่ึงสอดคล้องกับ [10] ท่ีกล่าวว่าสถาบันการศึกษาท่ีผลิตพยาบาลควร
จดัการเรียน การสอนท่ีมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาวิชาชีพ 
เน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีให้การพยาบาลต่อเพ่ือนมนุษย ์เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 

2. ความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะ
บณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจบณัฑิตใน
เร่ืองการมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผใ่ห้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยสมคัรใจ และมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและสามารถท างานเป็นทีมได้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้พฒันาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มี “SDU 
SPIRIT” คือ มีบุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน ด ารงตนอย่างมีคุณค่า 
ท  างานด้วยความประณีต เป็นผูน้ า เสียสละเอ้ืออาทร ใส่ใจและห่วงใย
เพ่ือนร่วมงาน เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ๆ รักและศรัทธา
มหาวิทยาลยั มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและแสดงความเป็นสวนดุสิต
ให้ปรากฏต่อสาธารณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงท าให้
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู ้ท่ีมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีแก่ผูท่ี้ได้รู้จกัหรือพบเห็น ซ่ึงสอดคล้องกบั [11] ท่ีกล่าวถึง 
บณัฑิตท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นผูมี้ศีลสมบูรณ์ จะมีพฤติกรรมทางกายและ
วาจาท่ีเหมาะสม สามารถด ารงตน และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับงานวิจยัของ [12-13] ท่ีได้กล่าวว่า การมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดีนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจและท าให้การ
ปฏิบติังานด าเนินไปสู่ความส าเร็จ น าไปสู่การสร้างบรรยากาศของการ
ท างานท่ีดี เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ [14] ท่ี
กล่าวว่า ความสุภาพและความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นปัจจยัด้านการ
บริการท่ีมีความส าคัญอนัดับหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อผู ้บริโภคส่วนใหญ่ 
สถานประกอบการนั้ นต้องการพนักงานท่ีมีความสุภาพและมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี  

3.  ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู ้ประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะบณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ในด้านความรู้ อยู่ในระดบั
มาก โดยรายขอ้ท่ีมีอนัดบัสูงสุด คือ มีความรู้เขา้ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
รองลงมา คือ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและอินเทอร์เน็ตเพ่ือ



บทความวิจัย                                                                                                                                  281 
การประชุมวิชาการระดับชาติงานประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2565    
National Conference on Routine to Research 2022 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

การปฏิบติังานได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัสวนดุสิตไดมี้การจดัการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพ่ือให้นกัศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเองรวมถึงการประยกุตใ์ช้ความรู้ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งดี ใฝ่รู้ และ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ เพ่ือพฒันาตนเองและองค์กร และมีการ
น าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลได ้ทั้งในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต และมุ่งเน้นการ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้ ทกัษะ และทัศนคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ สอดคล้องกับทฤษฎีของ [15] อ้างถึงใน [16] ท่ีกล่าวถึงการน า
ความรู้แต่ละระดบัซ่ึงเป็นกระบวนการของมนุษยใ์นการน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัและการเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ ระดบัความรู้ ความคิดรวบยอด 
การน าไปปรับใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินผล แสดง
ให้เห็นว่าบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัสวนดุสิตนั้นสามารถ
น าความรู้ ความสามารถ และทกัษะทางปัญญาท่ีไดรั้บการเรียนการสอน
ไปปรับใชใ้นการท างาน 
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