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แอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง 10 ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ด้วยระบบปฏิบตัิการ Android 

Learning of 10Asean Countries Mobile Application for Elementary Student 
 

รุ่ง หมูล้อม1, ภัสวรรณ เอี่ยมอ้น2 และ เจจิรา สิทธิวงศ์3 

Rung Mulom ,Patchawan Aiemaun and Jajira Sitiwong 

 
บทคัดย่อ 
กกกกกกกแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วย
ระบบปฏิบัติการ Android มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและสร้างต้นแบบให้กับผู้สนใจที่แอพพลิเคชันส่งเสริมการ
เรียนรู้บนแท็บเล็ต ด้วยระบบปฎิบัติการ Android แอพพลิเคชันพัฒนาขึ้นโดยการใช้ โปรแกรม Adobe 
Captivate8 เป็นโปรแกรมใช้เขียนสื่อการเรียนการสอนบนแท็บเล็ต ด้วยระบบปฏิบัติการ Android , โปรแกรม 
Adobe Flash Professional CS6 เป็นโปรมแกรมที่ใช้สร้างการ์ตูนแอนิเมชัน และโปรแกรมแก้ไขตัดต่อภาพ  
Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างสื่อการเรียนการสอนบนแท็บเล็ต ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากผลการส ารวจ สอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้แอพพลิเคชัน จ านวน 15 คน โดยผล
ส ารวจออกมาดังนี้ จากการผู้ถูกส ารวจเพศหญิงคิดเป็น 73.33 % เพศชายคิดเป็น 26.67 % นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่เข้าร่วมส ารวจมากที่สุด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น 53.33 % นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็น 26.67 % และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็น 20%  ผลการส ารวจประเด็นวัด
ความพึงพอใจ การออกแบบมีความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก การจัดวางล าดับความส าคัญของ
เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก มีเนื้อหาที่ชัดเจนและมีความเหมาะสม มีความเข้าใจถึงเนื้อหาและ
สาระได้ง่ายยิ่งขึ้น  อยู่ในระดับเกณฑ์ระดับดีมาก การออกรูปแบบของแอพพลิเคชั่นส่งเสริมในการเรียนรู้ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก รูปแบบการน าเสนอและการออกแบบภาพนิ่ง อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : สื่อการเรียนการสอนบนแท็บเล็ต , แอพพลิเคชัน , อาเซียน 
                                                             
1 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-5900 E-mail: rung_c@hotmail.com 
2 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โทรศัพท์ 0-5551-5900   
3 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โทรศัพท์ 0-5551-5900   
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Abstract 
           Application for learning about 10  ASEAN countries. For elementary school students. The 
Android operating system aims to develop and prototype those interested in applications that 
promote learning on tablets. With the Android operating system developed using Adobe 
Captivate8 , the program is used to write teaching materials on the tablet. With the Android 
operating system, Adobe Flash Professional CS6  is a program for creating animated cartoons. 
Photoshop CS5 is a program that creates teaching materials on the tablet. With Android operating 
system to be more effective from the survey results. Satisfaction Inquiry Of the 15  application 
users, the results are as follows. According to the survey, females accounted for 73.33%. Males 
accounted for 26.67%. Grade 6 students accounted for 53.33%, Grade 4 students accounted for 
26.67%, and Grade 5 students accounted for 20%. The design is easy to use. Very good. Prioritize 
content properly. Very good. Content is clear and appropriate. It is easier to understand the 
content and content. At the very high level. The application of the model to promote learning. 
Very good. Presentation and slide design Very good. 
 
Keywords : Instructional media on tablets, Applications, ASEAN 
 
บทน า 
 เนื่องจากปัจจุบัน มีความก้าวหน้าทางด้าน สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้นและได้รับ
การนิยมใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสื่อเทคโนโลยีดังกล่าว มีความน่าสนใจ และน่าตื่นเต้นอีกทั้งเป็นสื่อทางด้าน
ความรู้ จะมีสื่ออ่ืนๆ เข้ามาแทรกซึมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ 2 มิติ รูปภาพ 3 มิติหรือสื่อมัลติมีเดีย ท าให้
ความสามารถในการแสดงผลข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพิ่มมากขึ้นโปรแกรม AdobeCaptivate8 
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอนและออกแบบสามารถใส่ภาพ พิมพ์
ข้อความและสามารถใช้ส่วนประกอบจากสื่อดิจิตอลได้อย่างหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ , วีดีโอ 
นอกจากนั้นยังมีโปรแกรม Photoshop CS6,AdobeFlashProfessionalCS6 ที่สามารถท าภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
เหมาะส าหรับการน าไปใช้สื่อการเรียนการสอนดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 10 
ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือให้ได้หนังสือได้แนวทางในการผลิตสื่อการเรียนรู้ เนื้อหา
เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป อีกท้ังเป็นแนวทางในการเผยแพร่สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ให้ผู้ที่สนใจด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) สร้างแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาบน

แท็บเล็ต ด้วยระบบปฏิบัติการ Android  
2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้บนแท็บเล็ต ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 

      3) สร้างการเรียนการสอน โดยมีภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ ประกอบเนื้อหาของแอพพลิเคชัน
ส่งเสริมการเรียนรู้บนแท็บเล็ต ด้วยระบบปฏิบัติการ Android  

4) เผยแพร่และส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ มีความสามารถมากมายและมีบราวเซอร์ที่ท าหน้าที่ดึงข้อมูลมา
แสดงให้ตามที่เราต้องการเหมือนการเล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปเพียงแต่เป็นระบบหนั งสือบนเครือข่ายเท่านั้น จึง
วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต ขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างานบน
ระบบปฏิบัติการ Android โดยแอพพลิ เคชันส่งเสริมการเรียนรู้สามารถแสดงข้อความ รูปภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และแบบสอบถามแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน ามาใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้ ใช้งานได้ดีขึ้น เพ่ือให้แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้มี ซึ่งในการจัดการท าการแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บน
แท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ Android จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
กกกกกกกแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้หมายถึง รูปแบบของการจัดเก็บและการน าเสนอข้อมูลหลายหลายรูปแบบ 
ทั้งที่เป็นข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอต่างๆ และสามารถพิมพ์เอกสารที่ต้องการออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้ และประหนึ่งที่ส าคัญ แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา 
ในปัจจุบันนี้ ผู้คนมากมายต่างก าลังให้ความสนใจและใช้งานสิ่งที่เรียกว่า “แอพพลิเคชัน” หรือ “แอพ” กันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งความหมายของ“แอพพลิเคชัน”ซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกระท าการบางอย่างได้
ตามความต้องการของผู้ใช้ แอพพลิเคชันส าหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คนั้น เรียกว่า 
“เดสก์ทอป แอพพลิเคชันเ(Desktop Applications)”ส่วนแอพพลิเคชันที่ท างานบนเครื่องอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย 
เรียกว่า“โมบายล์ แอพพลิเคชัน (Mobile Applications)”ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป 
ข้อมูลเหล่านี้มีวิธีเก็บในลักษณะพิเศษ นั่นคือ จากแฟ้มข้อมูลหนึ่งผู้อ่านสามารถเรียกดูข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ทันที โดยที่ข้อมูลนั้นอาจจะอยู่ในแฟ้มเดียวกัน หรืออยู่ในแฟ้มอ่ืนๆ หากข้อมูลที่กล่าวมานี้เป็นข้ อความที่เป็น
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ตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกว่า ข้อความหลายมิติ และหากข้อมูลนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วย เรียกว่า สื่อ
ประสมหรือสื่อหลายมิติมีคุณสมบัติเด่นคือ ขนาดเล็กน้ าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ท าหน้าที่ได้
หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับ Application หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพ่ือช่วย
การท างานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI)  

2.1) เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile device)เอย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์มือถือมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากความสามารถที่มีมากขึ้นทางด้านส่วนรับข้อมูล ทางด้านส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ ทางด้านความบันเทิง และทางด้านการเชื่อมต่อ เป็นต้น จึงส่งผลให้ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานกับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆ ได้มีการพัฒนามากขึ้น เพ่ือมารองรับการท างานของเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในส่วนของ
ระบบปฏิบัติการบนมือถือก็ได้มีการพัฒนาไว้หลายรุ่นหลายระบบด้วยเช่นกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึก สถานที่ 
รูปภาพ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ 

2.2) เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรม
จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์
มือ หรือ สมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมากก็คือ 
Android และ iOS จึงท าให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก 
กกกกกกกวิวัฒนาการแอพพลิเคชันแนวความคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นภายหลัง ปี ค.ศ. 1940 
ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสแกนหนังสือจัดเก็บ ข้อมูลเป็นแฟ้มภาพตัวหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และน าแฟ้มภาพตัวหนังสือมาผ่าน กระบวนการแปลงภาพเป็นข้อความด้วยการท า OCR (Optical 
Character Recognition) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแปลงภาพตัวหนังสือให้เป็นข้อความที่สามารถ แก้ไข
เพ่ิมเติมได้ การถ่ายทอดข้อมูลจะถ่ายทอดผ่านทางแป้นพิมพ์ และประมวลผลออกมาเป็นตัวหนังสือและข้อความ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหน้ากระดาษจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแฟ้มข้อมูลแทน ทั้งยังมีความสะดวกต่อการเผยแพร่
และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร (Documents printing) ท าให้รูปแบบของแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ยุคแรกๆ มีลักษณะ
เป็นเอกสารประเภท .doc .txt .rtf และ .pdf ไฟล์ได้ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ค าแนะน าในรูปแบบ HTML 
Help ขึ้นมา มีรูปแบบของไฟล์เป็น.CHM โดยมีตัวอ่านคือ Microsoft Reader 
กกกกกกกประเภทของแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ 4 ประเภท คือ แอพพลิเคชันสื่อการ
เรียนรู้ภาพนิ่ง แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหว และแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียมาเปรียบเทียบ
นั้นเพราะว่าหนังสือแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ทั้ง 4 ประเภทนี้จัดเป็นพ้ืนฐานของแอพพลิเคชันสื่ อการเรียนรู้
ทั้งหมดท่ีมีอยู่เพื่อสนับสนุนการเรียนแบบค้นพบของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ 
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กกกกกกกลักษณะของแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้มีโครงสร้างโดยทั่วไปโดยจะ
ประกอบด้วยหน้าปกหน้า-หลัง, สารบัญ, เนื้อหาภายในเล่ม และดัชนี เนื้อหาภายในเล่มอาจจะแบ่งออกเป็นบทแต่
ละบทมีจ านวนหน้ามากน้อยแตกต่างกันไป ในแต่ละหน้าจะประกอบด้วยตัวอักษร  ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียง
หนังสือแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้จะแตกต่างจากหนังสือเล่มในการพลิกหน้า การปฏิสัมพันธ์ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน
ในแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้แต่ละแอพพลิเคชัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานและการปฏิสัมพันธ์จาก
ผู้อ่าน แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้มีลักษณะเหมือนกับหนังสือเล่มคือมีหน้าปกเพ่ือบอกข้อมูลต่างๆ สามารถกดปุ่ม
ไปยังหน้าต่อไป กดปุ่มถอยหลังนอกจากนี้ยังสามารถกระโดดข้ามไปยังหน้าที่ผู้ อ่านต้องการได้อีกด้วย หน้าสุดท้าย
จะเป็นหน้าก่อนออกจากโปรแกรม 
ประชาคมอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East ASEAN Nations หรือ 
ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ.2510 วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสันติภาพในภูมิภาคอันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม จึงได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือขยายความร่วมมือและการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นโดยการจัดท าเขต
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เมื่อปี 2535 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ
ได้แก่ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย 

1. นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) 
2. นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) 
3. นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) 
4. นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) 
5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย) 
ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมเติมได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 

มกราคม พ.ศ.2527) เวียดนาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) ประเทศลาว  ประเทศพม่า (เป็น
สมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) และประเทศกัมพูชา (เป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2542) เสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน
รวม 10 ประเทศได้แก่  

1) บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam 
2) ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingdom of Cambodia 
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3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia 
4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Laos People's Democratic Republic 
5) มาเลเซีย : Malaysia 
6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of Myanmar 
7) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippineกกก 
8) สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore 
9) ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand 
10) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงภาพประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 

 
อัตลักษณ์อาเซียน 

กกกก อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและคุณค่าร่วมกันของอาเซียน 

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ดวงตราอาเซียนเป็น  
 รูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม  
 สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว  และสีน้ าเงิน  
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 รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง  10 
ประเทศ  ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว 
 วงกลม  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงภาพสัญลักษณ์อาเซียน 
(ที่มา : http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_asean.htm) 

ตัวอักษรค าว่า ASEAN สีน้ าเงินเอยู่ใต้ภาพรวงข้าวแสดงถึงความมุ่งม่ันที่จะท างานร่วมกันเพื่อความมั่นคง 
สันติภพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
กกกกกกกกระบวนการสร้างแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือทราบถึงการท างาน และความต้องการของผู้ใช้
ระบบเพ่ือที่จะให้เข้าใจระบบงาน จึงน ารายละเอียดต่างๆที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบมาท าขั้นตอนการ
ออกแบบระบบ วิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ Android จึงได้
รวบรวมขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญๆเช่น การสร้างแอนิเมชัน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาส่วนใหญ่จึงได้
ออกแบบโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือเป็นทางเลือกที่หลากหลายโดยมีการออกแบบการสร้างบน
แท็บเล็ตโดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 

1)  ก าหนดเนื้อหาที่จะน าเสนอกับระดับผู้เรียน 
2)  ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของข้อมูลรูปแบบต่างๆ ในลักษณะเนื้องาน  ศึกษาความเป็นมาลักษณะของ
ประเทศในอาเซียน 

        3)  วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบระบบ เช่น การออกแบบขั้นตอนการท างาน การออกแบบหน้าจอ 
        4)  พัฒนาแอพพลิเคชัน 
        5)  ทดสอบระบบสารสนเทศ และแก้ไขข้อผิดพลาด 

http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_asean.htm
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        6)  จัดท าคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชัน 
        7)  ติดตั้งแอพพลิเคชัน และฝึกอบรมปฏิบัติต่อผู้ใช้งาน 
  
ผลการวิจัย 
            เมื่อได้ท าการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว จะได้ระบบงานที่สามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งก่อนที่จะน าระบบนี้ไปใช้งานจะต้องมีการทดลองการใช้งานของระบบเพ่ือให้ทราบถึงการท างานใน
ส่วนต่างๆ ว่าสามารถท างานได้หรือไม่ 
     ผลสร้างโปรแกรมตัวติดตั้ง (ไฟล์ .apk) 
กกกกกก1) เปิด My File แล้วเลือก SD Card บนแท็บเล็ต 
กกกก    2) คลิกโฟลเดอร์ extSdCard 
กกกก    3) จะแสดงโฟลเดอร์ APK เป็นตัวจ าลองเครื่องมือถือ  แสดงแอพพลิเคชั่นโปรแกรม  App 
Asean10Country 
กกกกกก4) จากนั้นเปิดไฟล์ APK จะมีตัวติดตั้งที่มีชื่อว่า “asean10country.apk”  ได้รูปภาพประกอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กกภาพที่ 3 แสดงรูปภาพโปรแกรม Asean10Country 
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หน้าจอหลักของโปรแกรม App Asean10Country 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม App Asean10Country 
การเข้าสู่หน้าบทน าของประเทศอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การเข้าสู่หน้าบทน าของประเทศอาเซียน 
การเข้าสู่บทเรียนจะมีทั้งหมด 9 บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงการเข้าสู่บทเรียนจะมีทั้งหมด 9 บทเรียน 
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หน้าบทภาษาและค าทักทาย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าบทภาษาและค าทักทาย 
การแสดงหน้าบทภาษาและค าทักทาย  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าบทภาษาและค าทักทาย ตัวอย่างเมื่อเลือกประเทศมาเลเซีย 
 

หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าแบบทดสอบหลังเรียน 
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หน้าค าถามและตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าค าถามและตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
             ผลของการด าเนินการจัดท าวิจัยงาน แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง “10 ประเทศอาเซียน” ด้วย
ระบบปฏิบัติการ Android เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเอาไว้โดยสรุปและอภิปรายผลที่ได้คือ สามารถสร้าง
แอพพลิเคชั่นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้แท็บเล็ตด้วยระบบปฏิบั ติการ 
Android ได้จริง  
 
ภาพการน าเสนอและทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อ.เมือง จ.ตาก 
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       ในการจัดท าโครงการวิจัยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจ าเป็นต้องท าการสรุปผลของการด าเนินงานวิจัยที่เสร็จ 
เพ่ือท าการประเมินผลงานวิจัยว่าส าเร็จตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงไร และโครงการวิจัยที่จัดท า
ขึ้นมานี้มีข้อบกพร่องในส่วนใดบ้าง พร้อมทั้งอุปสรรคต่างๆ ที่พบในขณะด าเนินงาน มีการแสดงผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ใช้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 4 26.67 
หญิง 11 73.33 
รวม 15 100 
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1) นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที 4 4 26.67 
2) นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที 5 3 20 
3) นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที 6 8 53.33 

รวม 15 100 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลที่ได้จากโครงการ 

จากผลการส ารวจ สอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้แอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 10 ประเทศ
อาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยระบบปฏิบัติการ Android จ านวน 15 คน โดยผลส ารวจออกมา
ดังนี้ จากการผู้ถูกส ารวจเพศหญิงคิดเป็น 73.33% เพศชายคิดเป็น 26.67% นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วม
ส ารวจมากที่สุดคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น 53.33% นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็น 
26.67% และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็น 20% ผลการส ารวจประเด็นวัดความพึงพอใจ การออกแบบมี
ความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก การจัดวางล าดับความส าคัญของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมาก มีเนื้อหาที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมมีความเข้าใจถึงเนื้อหาและสาระได้ง่ายยิ่งขึ้นอยู่ในระดับ
เกณฑ์ระดับดีมาก รูปแบบของแอพพลิเคชั่นส่งเสริมในการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก รูปแบบการน าเสนอ
และการออกแบบภาพนิ่ง อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการใช้แอพพลิเคชันส่งเสริมในการ
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เรียนรู้เรื่อง “10 ประเทศอาเซียน” อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก การออกรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียงแอพพลิเค
ชัน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก มีความชัดเจนของค าถามและความสะดวกในการท าแบบทดสอบ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
มาก ของความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ถูกส ารวจทั้งหมด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ด้วยระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือที่จะให้เกิดความช านาญ นักศึกษาจะต้องศึกษา และทดลองปฏิบัติการ
ออกแบบแอพพลิเคชัน และรูปแบบเพ่ือให้เกิดความช านาญ และทราบถึงเทคนิคการออกแบบแอพพลิเคชัน และ
เมื่อเกิดความช านาญในการออกแบบแอพพลิเคชันและภาพเคลื่อนไหว และเสียง มาใช้ แล้วจะต้องเข้าใจในการใช้
เครื่องมือต่างๆของโปรแกรม Adobe Captivate เพ่ือช่วยพัฒนาแอพพลิเคชัน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพการพัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้  เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาด้วยระบบปฏิบัติการ Android สมควรมีการพัฒนาต่อในหลายๆ ส่วน โดยในแอพพลิเคชันที่มีอยู่เป็น
เพียงเนื้อหา ประเทศอาเซียน โดยมีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบเท่านั้น โดยมีส่วนที่สามารถพัฒนา
ได้ต่อได ้คือ  
กกกกกกก1.พัฒนาการเพ่ิมเครื่องมือบนโปรแกรม Adobe Captivate เพ่ือที่จะได้พัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมการ
เรียนรู้ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นและให้ใช้งานได้ง่าย 
กกกกกกก2.พัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ด้วยระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือให้การแสดงผลของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ลื่นไหลไม่กระตุก และให้มีลูกเล่น
น่าสนใจในการอ่านมากกว่านี้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
    1) ทุนพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ทุนโครงการ "Hand-on เรียนรู้ชุมชน ครู
ได้คิด เด็กได้ท า" ประเภททุนชุมชนศิลปวัฒนธรรม 
    2) นักเรียน ครู อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนในเป้าหมายที่น าเสนอ 
    3) นักศึกษาในสาขาที่ช่วยงานให้งานวิจัยลุล่วง 
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การพัฒนาชุดต้นแบบเครื่องส่งน้ าเพื่อการเกษตรแบบพกพา 
The development prototype a master pump for portable 

 
สุรชัย อ านวยพรเลิศ1, พิสิษฐ์ บุญแก้ว2, วิรัตน์ หนอแก้วแปง3 

Surachai Amnuaypornlert, Phisit Boonkaew , Wirat Norkaewpang  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสร้างชุดต้นแบบเครื่องสูบน้ าแบบพกพาและหาประสิทธิภาพใน
การท างาน  โดยใช้เครื่องรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เป็นต้นก าลังให้สามารถสูบน้ าและเคลื่อนที่ขนย้ายได้ที่มีขนาด
เล็ก ช่วยให้เกษตรกรประยัดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องสูบน้ าแบบเดิมที่มีขนาดใหญ่และยากในการขนย้าย โดย
ก าหนดทดสอบระบบประสิทธิภาพชุดต้นแบบเครื่องสูบน้ า ท าการทดสอบสูบน้ าจ านวน 4 ระดับ และทดสอบ
อัตราเร่งของรถจักรยานยนต์อยู่ 3 ระดับ และจับเวลาการท างานของเครื่องสูบน้ า เพ่ือทดสอบความสามารถของ
เครื่องสูบน้ าที่ระดับความสูงต่างกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องสูบน้ า จากการศึกษา
พบว่า เมื่อทดสอบความสามารถในการท างานของเครื่องสูบน้ าแบบพกพาที่ระดับความสูงต่างกันเครื่องสูบน้ าแบบ
พกพาเมื่อก าหนดต าแหน่งการวางที่มีแรงดูดน้ าในท่อมากกว่าแรงดันน้ าในท่อของเครื่องสูบน้ าและขึ้นอยู่กับอัตรา
การเร่งที่เพ่ิมมากขึ้นจะท าให้อัตราการสิ้นเปลื้องน้ าเชื้อเพลิงมีค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 55.98 ถึง 77.66  และใน
ขณะเดียวกันเมื่อเพ่ิมอัตราระดับการเร่งให้มากขึ้นและขึ้นอยู่กับระดับความสูงที่ลดลงจะท าให้ใช้ระยะเวลาลดลง
คิดเป็นร้อยละ 36.97 ถึง 50.72  และส่งผลให้อัตราการสิ้นเปลื้องน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงตาม  
 
ค าส าคัญ : ชุดต้นแบบเครื่องสูบน้ าชนิดพกพา, เกษตรกร, รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ, อัตราสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิง 
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Abstract 
       The purpose of this study is to develop prototype portable pump and find the effective in 
the work. The motorcycle 4 rhythm. As is to be pumping and moving moving at a small Help 
farmers, the cost of moving stuff pump the same large and difficult in tranport.  The test system 
performance prototype pumping test data 4 level. And test the acceleration of the motorcycle is 
3 level. And the timer function of the pump. To test the ability of water pump at different altitude. 
To demonstrate the performance of the pump from the study. When the test the working ability 
of pump portable at different altitude pump portable when position placing the suction pipe with 
water in the water pressure in the pipe of the machine than pumping and depends on the 
acceleration increases will increase the deprived of semen. The fire was reduced per cent 55.98 
to 77.66. And at the same time, the level of acceleration to more and more depending on the 
altitude drops to make use of time can be reduced the percentage of 36.97 to 50.72. And the 
growth of deprived of fuel decreased. 
 
Keywords: Prototype pump , portable, farmer, motorcycle 4 rhythm, rate of deprived of fuel. 
 
บทน า 
 ประเทศไทยปัจจุบันถูกจัดได้ว่าเป็นเมืองภาคเกษตรกรรมและมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชากรและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผลทางการเกษตรต้องอาศัยความชื้นและน้ า จึงเป็นปัจจัยหลักต่อการประกอบ
อาชีพการเกษตร ดังนั้นจึงได้มีการบริหารจัดการน้ าโดยระบบชลประทานแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ด้านเกษตรบนพ้ืนที่เชิงลาด เนื่องจากพ้ืนที่ทางการเกษตรในประเทศไทยมีจ านวนมาก ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรที่
นอกเขตชลประทานจะต้องอาศัยพ้ืนที่เก็บน้ าฝนตามธรรมชาติ อีกทั้งปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมานั้นมีปริมาณไม่
เพียงพอเนื่องจากฝนตกนอกพ้ืนที่รับน้ าที่จะน าไปใช้งานในด้านเกษตร จึงจ าเป็นต้องมีการสูบน้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือจากแหล่งน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ทดแทนน้ าที่ได้จากปริมาณน้ าฝน อีกทั้งเกษตรกรบางรายนั้น ท า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งจึงจ าเป็นต้องมีการสูบน้ าขึ้นมาเพ่ือใช้งาน 
 พ้ืนที่แหล่งน้ าสามารถผันน้ าเข้ามาในพ้ืนที่ทางการเกษตรได้ เช่น น้ าตก ล าธาร น้ าจากภูเขา หรือคลอง
ชลประทาน ซึ่งสามารถผันน้ าเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร ถ้าแหล่งน้ าอยู่ไกลหรืออยู่ต่ ากว่าพ้ืนที่ทางการเกษตร เช่น 
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แม่น้ าล าคลอง สระ บ่อ หรือน้ าบาดาล ก็จ าเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ าเข้ามาเป็นตัวช่วยส่งน้ าไปยังพ้ืนที่การเกษตร 
เครื่องสูบน้ าเกษตรกรทั่วไปเป็นเครื่องมือที่ใช้สูบน้ าประเทศไทย เคยมีป่าไม้ปกคลุมอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่จากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ท าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากร
ป่าไม้ และพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรมากข้ึน ท าให้มีการบุกรุกท าลายป่าไม้มากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะการบุกรุกท าลาย
ป่าในพ้ืนที่ต้นน้ า หรือพ้ืนที่สูง รวมทั้ง ไฟป่า ที่เกิดจากการเผาป่าท าไร่ การเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตร การล่าสัตว์ 
เช่นโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างถนน การท าเหมืองแร่ การเลี้ยงสัตว์ในเขตภูเขาสูงชัน การใช้สารเคมี
ในการท าเกษตรบนพ้ืนที่สูง จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพ้ืนที่ ต้นน้ า และพ้ืนที่ตอนล่างของลุ่มน้ า ก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามมาอย่างมหาศาล รวมทั้งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
สภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จากข้อมูลบนพ้ืนที่สูง 20 จังหวัด ในประเทศไทย ปี 2545 มี
หมู่บ้านทั้งหมด 3,881 หมู่บ้าน (กลุ่มบ้าน) มีประชากรรวม 1.2 ล้านคน (กลุ่มประสานการจัดสวัสดิการแก่ชุมชน
บนพ้ืนที่สูง, 2546) และจากการส ารวจข้อมูลการใช้ที่ดิน โดยแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat STM ถ่ายเมื่อปี 
พ.ศ. 2543 พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ า (พ้ืนที่สูง) ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 85 ล้านไร่ ได้ถูกบุกรุกท าลาย และ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปจากเดิมแล้ว ประมาณ 12 ล้านไร่ ผลของการจัดการน้ าที่ไม่มีประสิทธิภาพท า
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มผู้ใช้น้ าเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตขึ้นโดยความขัดแย้งจะเกิดในหลายๆ กลุ่ม เช่น ความ
ขัดแย้งการใช้น้ าในภาคเกษตรกรรม ความขัดแย้งในการใช้น้ าระหว่างอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ความ
ขัดแย้งเกิดจากการสูบน้ าใต้ดินมาใช้เพ่ือการเกษตร เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงความขัดแย้งการใช้น้ าในภาค
เกษตรกรรม คือมีการจัดสรรน้ าไม่เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ ากับท้ายน้ า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบ
บ่อย โดยปัญหาที่มักเกิดขึ้นในฤดูแล้งหรือในยามวิกฤต จึงส่งผลให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ าจาก แหล่งน้ าไปยังบริเวณที่ต้องการ แต่เครื่องสูบน้ ามีหลายประเภทที่แตกต่างกัน มี
คุณสมบัติในการท างานที่ต่างกัน สูบน้ าได้มากน้อยเพียงใดการใช้งาน และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เครื่องสูบน้ า  
ส่วนใหญ่จ าแนกเป็น ประเภทท่อสูบน้ าท่อพญานาคเป็นเครื่องสูบน้ าที่เหมาะในการใช้น้ าปริมาณมากท่ีมีความต่าง
ศักดิ์ไม่เกิน 6.0 เมตร ส าหรับการท านาที่ใช้ปริมาณน้ าสูงเพ่ือระบายน้ าทิ้ง เครื่องสูบน้ าแบบใบพัดจุ่มใต้น้ าแบบ
เทอร์ไบน์ ใช้สูบน้ าจากบ่อบาดาลน้ าตื้นเป็นปั๊มที่สูบน้ าจากบ่อบาดาลน้ าลึก ทั้ง 2 ประเภท นี้สามารถใช้กับระบบ
การเกษตรได้ เครื่องสูบน้ าประเภทเหวี่ยงหนีศูนย์แบบหอยโข่งเป็นเครื่องสูบน้ าที่ใช้กันอย่างกว้างขวางใน
การเกษตร ใช้ในระบบการให้น้ าทางท่อ เช่น น้ าหยดมินิสปริงเกอร์หรือใช้ในการระบายน้ า เครื่องสูบน้ าประเภทนี้
จะมีให้เลือกได้หลายแบบ และหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์หรือมอเตอร์
ไฟฟ้าแล้วแต่ความเหมาะสมของพ้ืนที่แต่โดยปกติ ควรใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพราะราคาถูกกว่าเครื่องยนต์การดูแล
บ ารุงรักษาง่ายกว่า และค่าไฟฟ้าถูกกว่าค่าน้ ามัน แต่เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้าก็จ าเป็นต้นใช้
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เครื่องยนต์เป็นต้นก าลัง และแยกส่วนกับเครื่องสูบน้ า ดังนั้นในเวลาติดตั้งควรจะเลือกเครื่องสูบน้ าที่ให้มีความเร็ว
รอบอยู่ในระดับเดียวกับความเร็วรอบท างานต่อเนื่องของเครื่องยนต์ทางคณะผู้ศึกษาจึงได้เห็นปัญหาดังกล่าวจึงมี
แนวคิดพัฒนาชุดเครื่องสูบน้ าชนิดพกพาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสูบน้ าของเกษตรกรน าไปใช้เพ่ือลดต้นทุน
และลดระยะเวลาในการท างาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกอย่างมีประสิทธิภาพในการสูบน้ า โดยชุดต้นแบบ
เครื่องสูบน้ าชนิดพกพาจะถูกติดตั้งไว้บนรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียว ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้ง่ายโดยไม่กระทบ
ต่อระบบขับเคลื่อนเดิมของรถจักรยานยนต์ ซึ่งจุดมุ่งหมายครั้งนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพความสามารถในการ
ท างานของเครื่องสูบน้ าที่ระดับความสูงแตกต่างกันและศึกษาอัตราสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ า 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาสร้างชุดต้นแบบเครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่ชนิดพกพา 
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการท างานของเครื่องสูบน้ าชนิดพกพาที่ระดับความสูงต่างๆ 
 3. เพ่ือศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ าชนิดพกพา 
 
ขอบเขตและสมมติฐานของการศึกษา 
 1. ทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องสูบน้ าแบบพกพา บริเวณอ่างเก็บน้ าทางขึ้น สาขา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
 2. ทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ บริเวณถนนพหลโยธิน เริ่มตั้งแต่หน้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย สิ้นสุด สามแยกไฟแดงด้านหน้าวัดชัยมงคลอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร 
 3. ออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้ าแบบพกพา ณ โรงกลึงโป่งแดง บ้านโป่งแดง ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  
 4. เครื่องสูบน้ าแบบก้นหอย 2 นิ้ว ตัวต้นก าลังตั้งแต่ 3 แรงม้า ความเร็วรอบ 3600 rpm.  
 5. รถจักยานยนต์ Mate 100 cc. 
 6. ทดสอบอัตราการไหลโดยใช้ถัง 1000 ลิตร 
 7. สร้างเครื่องสูบน้ าแบบพกพา โดยที่รถจักยานยนต์ใช้งานได้โดยปกติ 
 8. ทดสอบการสูบน้ า ตามระดับความสูง 4 ระดับ ในระยะห่าง 3.20 ในพ้ืนที่ความชัน 46 องศา ตามพ้ืนที่
จริง 
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ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
      1.1 ระบบส่งก าลังของเรื่องจักรกลใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีหลายอย่างแล้วแต่ความ
เหมาะสมของแต่ละประเภทงานที่ท าซึ่งหลักการส่งก าลังของเรื่องจักรกล คือ การส่งก าลังจากต้นก าลัง หรือ
สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า เพลาขับก าลังไปยังจุดที่ต้องการ เพ่ือจะใช้ก าลังงานไปใช้งานเรียกว่า เพลาตาม หรือ
เพลางานระบบการส่งก าลังของเครื่องจักรกล ได้แก่ การส่งก าลังด้วยเฟือง, สายพาน, โซ่ 
      1.2 การส่งถ่ายก าลังด้วยชุดโซ่อัตราชั้นเดียว 
      การส่งถ่ายก าลังด้วยอัตราทดชั้นเดียว สามารถหาค่าได้จาก สมการที่ (1) และ(2) ดังนี้ 

    i     = 
𝑛1

𝑛2
              (1) 

 หรือ       

    i       = 
𝑧2

𝑧1
    (2) 

 เมื่อ    i = อัตราทด 

  𝑛1 = ความเร็วรอบเฟืองขับ 

  𝑛2 = ความเร็วรอบเฟืองตาม 

  𝑧1 = ฟันเฟืองโซ่ขับ 

  𝑧2 = ฟันเฟืองโซ่ตาม 
 2. การท างานของปั้มหอยโข่งนั้น คือ การล่อน้ าเข้ามาเพ่ือแทนที่อากาศ และจะถูกพัดเหวี่ยงออกไปท าให้
เกิดสุญญากาศข้ึนภายในเรือนสูบความกดดันของบรรยากาศภายนอกจะดันให้น้ าไหลขึ้นไปยังเครื่องสูบน้ าผ่านท่อ
ดูด และไหลเลยเข้าไปยังบริเวณศูนย์กลางของใบพัด หลังจากนั้นน้ าก็จะถูกใบพัดบังคับให้หมุนตามไปด้วยกัน การ
หมุนของน้ านี้จะท าให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ซึ่งจะเหวี่ยงน้ าออกจากปลายใบพัดด้วยความเร็ว และแรงดันสูงให้ไป
กระทบกับผนังของเรือนสูบซึ่งมีลักษณะโค้ง และพร้อมที่จะไหลไปยังต าแหน่งอ่ืนๆ เมื่ อน้ าถูกส่งออกไปแล้วน้ า
จ านวนใหม่ก็จะไหลเข้าไปแทนที่ภายในเรื่องดูดน้ ารอให้ถูกเหวี่ยงออกนอกเครื่อง โดยปกติเราจะใช้ตัวแปร 4 ตัว
แปร เป็นเครื่องบอกลักษณะการท างานของเครื่องสูบน้ าแต่ละขนาด ลักษณะการท างานของเครื่องสูบน้ าแต่ละ
ขนาดโดยใช้ตัวแปร 4 ตัว เป็นตัววัดเรียกว่า พฤติกรรมลักษณะ (Characteristic) ของ  เครื่องสูบ ตัวแปรเหล่านี้ 
ได้แก่ อัตราการสูบ หรือความสูงของน้ าที่สามารถส่งขึ้นไปได้ 
 2.1 อัตราการสูบ (Flow Rate) หมายถึง การขับเคลื่อนของเหลวไปสู่จุดหมายการใช้งาน ที่ต้องการโดย
การเพ่ิมความดัน และเพ่ิมพลังงานให้แก่ของไหลนั้นๆ เป็นผลให้ของเหลวนั้นเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
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หรือจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง แต่กลไกลที่ใช้ในการเพ่ิมพลังงานให้ของเหลวไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะใบพัด
เป็นได้ทั้งใบพัด, เกลียว, ลูกสูบ, ไดอะเฟรม, เฟือง และกลไกลอ่ืนๆ ซึ่งสามรถที่จะถ่ายทอดสดพลังงานให้กับ
ของเหลวได้ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเพ่ิมแรงดันให้แก่ของไหล 
 

  2.2 เฮท (Head) คือ แรงดัน หรือความสูงที่เครื่องเสียงสูบน้ าท าได้ ถือเป็นธรรมเนียมว่าให้ใช้หน่วยความ
สูงของน้ าที่เป็นค่าเฮท และใช้หน่วยเป็นเมตร (m) อัตราการไหลจะเป็นปฏิภาคกลับกับเฮท หรืออีกนัยหนึ่งก็คือว่า 
ถ้าอัตราการไหลสูงเฮทจะต่ า และถ้าอัตราการไหลต่ าเฮทจะสูง เราสามารถสร้างชาร์ตแสดงความส าพันธ์ของอัตรา
การไหลกับเฮทได้โดยให้เฮทอยู่ในแนวแกนตั้ง และอัตราการไหลในแนวแกนนอนอัตราการไหลที่เฮทต่างๆ เมื่อ
ก าหนดแต่ละค่า และเชื่อมต่อจุดเหล่านี้ (พล็อต) ด้วยกันก็จะได้เส้นโค้งท่ีลดต่ าลงดังภาพท่ี 2  
 2.3 ก าลังเพลา (Shaft power) ก าลังของเครื่องดันก าลังเป็นสิงจ าเป็นส าหรับการขับเพลาของเครื่องสูบ
น้ าให้หมุนรอบที่ก าหนด ก าลังเครื่องฉุดถ่ายทอดผ่านเพลาไปสู่เพลาของเครื่องสูบน้ า เรียกว่า ก าลังเพลาถ้าเราจะ
สร้างชาร์ตแสดงให้เห็นความส าพันธ์ระหว่างก าลังเพลากับอัตราการไหล เราก็สามารถท าได้เช่นเดียวกับชาร์ตแสดง
ความส าพันธ์ของเฮทกับอัตราการไหล โดยให้แกนนอนเป็นอัตราการไหลเหมือนเดิม แต่แกนตั้งเป็นก าลังเพลาแทน
ในกรณีเช่นนี้กราฟจะโค้งตกจากขวาไปซ้ายก าลังของเครื่องสูบจะต้องมีมากพอที่จะชดเชยก าลังที่สูญเสียไปใน
เพลา โดยปกติแล้วจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องดันก าลังในกรณีอย่างนี้จะคิดเป็นกิโลวัตต์ แต่ถ้าเป็นเครื่องสูบเป็น
เครื่องยนต์ก าลังสูบคิดเป็นแรงม้า 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความสูงแรงดันของปั้ม 
 
 4. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดสอบ ในการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาพัฒนาสร้างชุดต้นแบบเครื่องสูบน้ าแบบ
พกพา ทางผู้จัดได้ออกแบบเครื่องสูบน้ าค านึงถึงปัญหาของเกษตรกรนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน การติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าในแต่ละครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องสูบน้ าที่มีขนาดใหญ่ และยุ้งยากในการติดตั้งเครื่องสูบน้ า ซึง
ผู้จัดท าได้เห็นปัญหาของเกษตรกรจึงได้ทารออกแบบเครื่องสูบน้ าแบบพกพา โดยอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า จะถูกติดตัง
ไว้บนรถจักรยานยนต์เพยงคันเดียว ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้ง่าย โดยไม่กระทบต่อระบบขับเคลื่อนเดิมของ
รถจักรยานยนต์ ดังภาพที ่3  
 4.1 การเตรียมและขั้นตอนการทดลองเครื่องต้นแบบเครื่องสูบน้ าเพื่อการเกษตรแบบพกพา 
      4.1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดสอบ 
  1. รถจักรยานยนต์ Yamaha Mate 100 cc. 
  2. เครื่องสูบน้ าก้นหอย ขนาด 2 นิ้ว ตัวต้นก าลัง 3 แรงม้า ความเร็วรอบ 3600 rpm. 
  3. สเตอร์หน้าของรถจักรยานยนต์ขนาด 420-14 
  4. เหล็กฉากขนาด L 5x5x0.5 mm. 5. สายพานขนาด B-52 
  6. มู่เลย์ขนาด 4 นิ้ว   7. เหล็กแกนเพลา ขนาด 30 mm.  
  8. ตลับลูกปืน ขนาด 8x19x26 mm. 9. ถังเก็บน้ าขนาด 1,000 ลิตร 
  10. นาฬิกาจับเวลา   11. บีเกอร์ 
  12. น้ ามันเบนซิน   13. ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อมข้อต่อ 

Head 
(m.) 

Flow Rate 
(L/s) 
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ภาพที่ 3 แสดงแบบเครื่องสูบน้ าแบบพกพา 
 

      4.1.2 การประกอบชุดฐานรองรับปั๊มหอยโข่ง 
 1. เหล็กฉากขนาด L 5X5X0.5 mm ยาว 20 cm. จ านวน 3 ชิ้น 
 2. เหล็กฉากขนาด L 5X5X0.5 mm ยาว 15 cm.  จ านวน 1 ชิ้น 
 3. สลักเกลียว ขนาด 12 mm.     จ านวน 4 ตัว 
 4. ปั้มหอยโข่งขนาด 2 นิ้ว   จ านวน 1 ตัว 
เมื่อท าการตัดเหล็กให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วน ามาประกอบให้ตรงตามแบบท าการวัดเพ่ือท าการเจาะรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm. แล้วท าการสร้างฐานรองรับเครื่องสูบน้ า แล้วยกเครื่องสูบน้ ามาติดตั้งกับฐาน แล้วใช้สลัก
เกลียวขนาด 12 mm. จ านวน 4 ตัว มายึดติดกับเครื่องสูบน้ ากับฐานให้มั่นคง แสดงดังในภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 แสดงฐานรองรับปั้มหอยโข่ง 
 

      4.1.3 การประกอบชุดตัวต้นก าลังสร้างชุดต้นก าลังตามที่ออกแบบไว้ ก าหนดเตรียมอุปกรณ์ตามที่
ออกแบบไว้ซึ่งประกอบด้วย 

- สเตอร์หน้า ขนาด 420-14      จ านวน 1 ชิ้น 
-    เหล็กแกนเพลา ขนาด 3 mm.    จ านวน 1 ชิ้น 
-    มูเลย์ขนาด 4 นิ้ว      จ านวน 1 ชิ้น 
-    ตลับลูกปืน ขนาด 8X19X6 mm.    จ านวน 2 ชิ้น 

 ท าการกลึง และตัดเหล็กแกนเพลาให้ได้ตามแบบแล้วเชื่อมสเตอร์หน้าติดกับแกนเพลา จากนั้นท าการเชื่อม
ตลับลูกปืนติดกับรถจักรยานยนต์บริเวณตรงกลางของโซ่ด้านหน้าของยางหลังเล็กน้อยของจักรยานยนต์ จากนั้นท า
การติดตั้งมู่เลย์ แสดงดังในภาพที่ 5 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงชุดตัวต้นก าลังจากรถจักรยานยนต์ 
 

 4.2 ท าการออกแบบพัฒนาเครื่องสูบน้ าแบบพกพา และชุดส่งก าลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดทดสอบ
โดยการสูบน้ า 4 ระดับ ระยะความลาดเอียง 46 องศา ตามพ้ืนที่จริง ก าหนดการทดสอบ Elevation 01, 02, 03 
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และ04 โดยให้วางเครื่องสูบน้ าแบบพกพาในความสูงห่างจากหัวกะโหลกดูดน้ าแตกต่างกัน เท่ากับ 8.65, 6.35, 
4.05 และ1.75 ตามล าดับ และลดความสูงลงเรื่อยๆ ตามขั้นตอนในการทดสอบแต่ละ Elevation และท าการ
ทดสอบด้วยอัตราเร่งของรถจักยานยนต์อยู่ที่ 3 ระดับ เพ่ือสูบน้ าใส่ในถังที่มีปริมาตรเท่ากับ 1000 ลิตร และจับ
เวลาเพ่ือหาอัตราการดูดน้ าของเครื่องสูบน้ า หลังจากนั้นท าการทดสอบหาอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงโดยการ
ทดลองต่อจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ซึ่งการทดสอบแต่ละครั้งหาอัตราการสูญเสียน้ ามันเชื้อเพลิง 
โดยการเติมน้ ามันให้เต็มถัง ต่อจากนั้นท าการทดสอบในแต่ละครั้งโดยการใช้บีเกอร์วัดน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูญเสียไป
โดยการใส่น้ ามันให้เต็มถังเท่าเดิม ดังภาพที่ 6 และ 7 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงระดับสูบน้ าในความสูงแต่ละ Elevation 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงการทดสอบสูบน้ า 
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 เมื่อท าการทดสอบและเก็บข้อมูลมาทั้งหมดดังหัวข้อที่ 4 ที่ผ่านมานั้นในส่วนนี้จะเป็นการแสดงผลการ
ทดสอบท้ังหมด โดยจะสามารถอธิบายการทดสอบดังต่อไปนี้ 
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 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าแบบพกพา ในระดับความสูงที่ก าหนดมีค่าดังนี้ 
จากการทดสอบผลที่ได้ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 8 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องสูบน้ าแบบ
พกพาภายใต้ประสิทธิภายของรถจักรยานยนต์มาทดแทนเครื่องยนต์ในการสูบน้ า โดยการทดสอบสูบน้ า  4 ระดับ
ความสูงที่ห่างจากหัวกะโหลกดูดน้ าสูงสุดเท่ากับ 8.65 เมตร และลดความสูงลงเรื่อยๆ ตามขั้นตอนในการทดสอบ
แต่ละ Elevation โดยศึกษาระดับอัตราการเร่งของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ทดสอบ 3 ระดับอัตราการเร่ง เพ่ือ
สูบน้ าใส่ถัง 1000 ลิตรและจับเวลาในการท างานของเครื่องสูบน้ า จากนั้นได้ท าการตวงน้ ามันเบนซินเพื่อเติมน้ ามัน
ให้อยู่เติมถังอย่างเดิมเพ่ือหาอัตราการสิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าแบบพกพาในระดับความสูงต่างๆ 
 

ระดับความสูง ระดับความเร่ง เวลา (นาที) 
น้ ามันเชื่อเพลิง 

(cc) 
Elevation 01 1 10.37 231.50 

 ความสูง 8.65 ม.  2 6.58 189.50 
   3 5.26 146.75 

Elevation 02 1 13.70 289.00 
 ความสูง 6.35 ม.  2 7.79 208.25 

   3 6.33 182.75 
Elevation 03 1 15.66 353.75 

ความสูง 4.05 ม.   2 8.78 244.00 
   3 7.20 209.75 

Elevation 04 1 19.47 413.50 
ความสูง 1.75 ม.   2 8.78 244.00 

   3 7.20 209.75 
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ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับปริมาณเชื้อเพลิงที่ค่าระดับ Elevation ต่างๆ 
          
 เมื่อพิจารณาระดับ Elevation 01 ได้สูบน้ าที่ความสูง 8.65 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดน้ า จะเห็นได้ว่า
น้ าที่สูบขั้นมานั้นจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการสูบน้ าด้วยอัตราการเร่งระดับที่ 1 เท่ากับ 10.37 นาที และการสิ้นเปลือง
ของเชื้อเพลิง 231.50 cc เมื่อเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที่ 2 จะใช้เวลาในการสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.58 นาที และการ
สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 189.50 cc หลังจากนั้นเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที ่3 จะใช้เวลาสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.26 นาที 
และการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 146.75 cc 
 เมื่อพิจารณาระดับ Elevation 02 ได้สูบน้ าที่ความสูง 6.35 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดน้ า จะเห็นได้ว่า
น้ าที่สูบขั้นมานั้นจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการสูบน้ าด้วยอัตราการเร่งระดับที่ 1 เท่ากับ 13.70 นาที และการสิ้นเปลือง
ของเชื้อเพลิง 289.00 cc เมื่อเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที่ 2 จะใช้เวลาในการสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.79 นาที และการ
สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 208.25 cc หลังจากนั้นเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที ่3 จะใช้เวลาสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.33 นาที 
และการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 182.75 cc 
 เมื่อพิจารณาระดับ Elevation 03 ได้สูบน้ าที่ความสูง 4.05 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดน้ า จะเห็นได้ว่าน้ า
ที่สูบขั้นมานั้นจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการสูบน้ าด้วยอัตราการเร่งระดับที่ 1 เท่ากับ 15.66 นาที และการสิ้นเปลืองของ
เชื้อเพลิง 353.75 cc เมื่อเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที่ 2 จะใช้เวลาในการสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.78 นาที และการ
สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 244.00 cc หลังจากนั้นเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที่ 3 จะใช้เวลาสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.20 นาที 
และการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 209.75 cc 
 เมื่อพิจารณาระดับ Elevation 04 ได้สูบน้ าที่ความสูง 1.75 เมตรจากระดับหัวกะโหลกดูดน้ า จะเห็นได้ว่า
น้ าที่สูบขั้นมานั้นจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการสูบน้ าด้วยอัตราการเร่งระดับที่ 1 เท่ากับ 19.47 นาที และการสิ้นเปลือง
ของเชื้อเพลิง 413.50 cc เมื่อเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที่ 2 จะใช้เวลาในการสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.78 นาที และการ
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สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 244.00 cc หลังจากนั้นเพ่ิมอัตราการเร่งระดับที ่3 จะใช้เวลาสูบน้ าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.20 นาที 
และการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 209.75 cc 
 จากการศึกษาทดสอบแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องสูบน้ าแบบพกพาจะประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเมื่อเครื่องสูบน้ ามี
ต าแหน่งการวางที่มีแรงดูดน้ าในท่อมากกว่าแรงดันน้ าในท่อของเครื่องสูบน้ าและจะท าให้อัตราการสิ้นเปลื้องน้ า
เชื้อเพลิงมีค่าลดลง และในขณะเดียวกันเมื่อเพ่ิมอัตราการเร่งเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้ใช้ระยะเวลาลดลงและส่งผลให้
อัตราการสิ้นเปลื้องน้ าเชื้อเพลิงมีค่าลดลงตามเช่นกัน 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาออกแบบและทดสอบสร้างชุดต้นแบบเครื่องสูบน้ าแบบพกพาให้สามารถเคลื่อนได้ง่ายและมี
ขนาดที่เล็กและช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องสูบน้ าแบบเดิมที่มีขนาดใหญ่ สามารถ
น าไปใช้กับการท าเกษตรกรพ้ืนที่สูงที่ยังขาดแคลนน้ าและจากการทดสอบความสามารถในการท างานของเครื่องสูบ
น้ าแบบพกพาที่ระดับความสูงต่างกันพบว่าเมื่อเครื่องสูบน้ าแบบพกพาได้ก าหนดต าแหน่งการวางที่มีแรงดูดน้ าใน
ท่อมากกว่าแรงดันน้ าในท่อของเครื่องสูบน้ าและขึ้นอยู่กับอัตราการเร่งที่เพ่ิมมากขึ้นจะท าให้อัตราการสิ้นเปลื้องน้ า
เชื้อเพลิงมีค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 55.98 ถึง 77.66  และในขณะเดียวกันเมื่อเพ่ิมอัตราระดับการเร่งให้มากข้ึนและ
ขึ้นอยู่กับระดับความสูงที่ลดลงจะท าให้ใช้ระยะเวลาลดลงคิดเป็นร้อยละ 36.97 ถึง 50.72  และส่งผลให้อัตราการ
สิ้นเปลื้องน้ าเชื้อเพลิงลดลงตาม  
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          ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เชียงราย ทุกท่านให้ค าแนะน าในด้านวิชาการและท า
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การวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ 
Factor Analysis of Using Biofuels for Motorcycle 

 
จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ1  สงวน วงษ์ชวลิตกุล2  และ มารุต โคตรพันธ3์ 

Jutatip Tongdechasamart, Sanguan Vongchavalitkul and Marut Khodphan 
 
บทคัดย่อ 
 การว ิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เ พื ่อว ิเคราะห์องค์ประกอบการใช ้พลัง ง านเชื ้อ เพล ิงช ีวภาพ ใน
รถจักรยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
510 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจพบว่า องค์ประกอบของการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านข้อมูลข่าวสาร 
องค์ประกอบด้านราคา องค์ประกอบด้านสถานีบร ิการน้ ามัน องค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ ์ 
องค์ประกอบด้านการประเมินผลทางเลือก องค์ประกอบด้านการตัดสินใจซื้อ และองค์ประกอบด้านความพึง
พอใจ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 85.43 ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 
แบบจ าลองการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CMIN/DF = 2.23, IFI = 0.97, TLI = 
0.97, CFI = 0.97, RMSEA = 0.05, HOELTER = 246) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกต
ได้ระหว่าง 0.86 ถึง 0.98 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ, 
รถจักรยานยนต์ 
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Abstract 
 The objective of this research was to analyze factors of using biofuels for motorcycle. 
The sample consisted of 510 motorcyclists in Muang District, Nakhon Ratchasima Province.  The 
valid and reliable questionnaires were used to collect data.  Their index of item- objective 
congruence (IOC) ranged from 0.67 to 1.00 and Cronbach’ s alpha coefficient was 0.96. The data 
were analyzed by exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis.  The results of 
exploratory factor analysis showed that the factors of using biofuels for motorcycle were seven 
factors: information, price, gas station, public relation, alternative evaluation, purchase decision 
and satisfaction. The cumulative variance could describe as 85.43%. The results of confirmatory 
factor analysis showed that the model was fit with the empirical data with CMIN/DF = 2.23, IFI = 
0.97, TLI = 0 .97 ,  CFI = 0 .97 , RMSEA = 0.05 and HOELTER = 246. The standard factor loading of 
observed variables ranged from 0.86 to 0.98. 
 
Keywords : Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Biofuels, Motorcycle 
 
บทน า 
 พลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีบทบาทที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น้ ามันส าเร็จรูปเป็นพลังงานที่ทุกสาขาเศรษฐกิจมีการใช้และมีสัดส่วน
การใช้มากที่สุด น้ ามันเบนซินจัดเป็นน้ ามันส าเร็จรูปประเภทหนึ่งที่ได้จากการปรับแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการกลั่นน้ ามันดิบโดยตรงและจากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลว เพ่ือให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น ผสมสารเมธิล
เทอร์เทียรีบิวทิลอีเธอร์ (Methyl Tertiary Butyl Ether : MTBE) เพ่ือเพ่ิมค่าออกเทน เป็นต้น ประเทศไทยมีการ
น าเข้าน้ ามันดิบมากที่สุดเมื่อเทียบกับพลังงานอ่ืน ๆ เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
เพ่ือลดปริมาณการน าเข้าน้ ามันดิบรวมทั้งยกระดับพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทย จึงเกิดเป็นโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดาในการผลิตแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นแนวคิดจากพระปรีชาญาณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์
ท่านลงทุนลงแรงเพ่ือท าวิจัยน้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือกท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยและเพ่ือให้คนไทยได้มีเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพสูง ราคาย่อมเยาว์ใช้ มาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.) โดยน้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นน้ ามันที่ได้จากการผสมน้ ามันเบนซินกับเอทานอลเพ่ือ
ทดแทนสาร MTBE ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ในอัตราส่วนต่าง ๆ ซึ่งเอทานอลผลิตได้จากพืชผลทางการเกษตร 
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เช่น อ้อย  มันส าปะหลัง เป็นต้น จนปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ออกจ าหน่ายถึง 4 ชนิด ได้แก่ 
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามแผนการ
บริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 - 2579 มีเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าในปี พ.ศ. 2579 จะต้องมีปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงเอทานอลเท่ากับ 11.30 ล้านลิตรต่อวัน โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลเพียง 3.50 ล้าน
ลิตรต่อวัน (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558) 
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้พลังงานเพ่ิมสูงขึ้นตามการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด มีจ านวนการจดทะเบียนสะสมของรถจักรยานยนต์มากที่สุดเท่ากับ 712,805 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 ของจ านวนรถประเภทรวมรถตามกฎหมายที่จดทะเบียนสะสมทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา และมี
จ านวนการจดทะเบียนสะสมของรถจักรยานยนต์มากที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมการขนส่งทางบก, 
2560) เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นรถที่มีความคล่องตัวในการใช้งานและราคาถูกกว่ารถยนต์ ท าให้มีปริมาณของ
รถจักรยานยนต์เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี 
 เพื่อให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนในภาคเชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนของเชื้อเพลิง เอทานอล
เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายปี พ.ศ. 2579 ที่ก าหนดไว้ได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนผู้ใช้
เชื้อเพลิงเอทานอลทุกคน รวมทั้งต้องสร้างการยอมรับและลดการต่อต้านการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต จึงต้อง
มีการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นรถที่มีปริมาณการจด
ทะเบียนสะสมมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและมีปริมาณเพิ ่มมากขึ ้นในแต่ละปี โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ
ไทยและต่างชาติว่าเป็นเทคนิคที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ส่งผลให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ( อนันต์ แย้ม
เยื้อน, 2560) ในอดีตงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพไม่มีการน าเทคนิคดังกล่ าวมา
วิเคราะห์ ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงน าเสนอการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในการท าวิจัยเกี่ยวกับการหาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อไป อีกทั้งทางรัฐบาลหรือกระทรวงพลังงานหรือ
หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ชีวภาพให้เพ่ิมมากข้ึนและบรรลุเป้าหมายปี พ.ศ. 2579 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการประมวลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้หรือซื้อของผู้บริโภค (Kotler, 2002; 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550; กฤติกา เลิศหาญ, 2552; สมศักดิ์ ตรียากิจ, 2552; วัลลี พุทโสม, 2554; อมร ชคทิศ, 
2556; เอกราช คูวัฒนวณิช, 2556; ภัทราภรณ์ วชิรโกเมน และธนภูมิ อติเวทิน, 2558; นภดล ลีลารุ่งโรจน์, 2559) 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มีความส าคัญ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หรือซื้อ ดังนี้ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มี
ความส าคัญที่ใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด หรือเรียกว่า 4Ps แต่ละองค์ประกอบมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ หรือสิ่งที่
ผู้ขายต้องการมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของสิ่งนั้น ซึ่งจะต้องสร้างความพึงพอใจและ
สนองความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ประสิทธิภาพ การให้บริการประกอบขาย การ
รับประกัน 
 2. ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซึ่งจะต้องท าให้ลูกค้าเกิดการยอมรับราคาที่ก าหนด
และสามารถสู้กับคู่แข่งขันได้ 
 3. การจัดจ าหน่าย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า มีผลต่อการ
รับรู้คุณค่าและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของลูกค้า การจัดจ าหน่ายถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ช่วยให้ลูกค้าเลือกซื้อ
สินค้าได้ง่ายและสะดวกสบายที่สุด ซึ่งต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้งและช่องทางในการน าเสนอสินค้าหรือบริการ 
 4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพ่ือแจ้งข่าวสารหรือชัก
จูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้า เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคได้ท าการจัดหา ซื้อ ใช้ และประเมินผลในสินค้า
และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง  จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร 
เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
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 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 
5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางการเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึก
หลังการซื้อ โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ เกิดจากการที่บุคคล
รับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก รวมทั้งความ
ต้องการทางด้านกายภาพและความต้องการทางด้านจิตวิทยา 
 2. การค้นหาข้อมูล เป็นการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากรับรู้ถึงความต้องการแล้ว 
จึงต้องมีการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของตน โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา
ข้อมูลมีหลายแหล่ง เช ่น ครอบครัว เพ่ือนบ้าน เพ่ือน คนรู้จัก พนักงานขาย สื่อโฆษณา งานแสดงสินค้า 
ประสบการณ์การใช้ของตนเอง หน่วยงานที่มีหน้าที่วิจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
 3. การประเมินผลทางเลือก เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
มาแล้ว ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ก่อนที่จะท าการตัดสินใจซื้อ โดย
อาจพิจารณาจากราคา คุณภาพ ผลประโยชน์ที่ได้รับ การรับประกัน ตราสินค้า หรือความพอใจส่วนบุคคล 
 4. การตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้ท าการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ท าให้
สามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชอบและพอใจมากท่ีสุด 
 5. ความรู้สึกหลังการซื้อ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้ท าการซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไป
แล้ว ท าให้ผู้บริโภคอาจรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปก็ได้  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ จ านวนกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 10 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ (Bollen, 
1989) ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 45 ตัว (ข้อค าถามมีจ านวน 45 ข้อค าถาม) และเพ่ือป้องกันความ
คลาดเคลื่อนและเพ่ิมความน่าเชื่อถือจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 510 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือเลือกพ้ืนที่ในการเก็บแบบสอบถาม โดย
พิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด 6 อันดับแรกในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่ 
ต าบลในเมือง ต าบลจอหอ ต าบลโพธิ์กลาง ต าบลหัวทะเล ต าบลหนองบัวศาลา รวมทั้งต าบลโคกกรวด ขั้นที่ 2 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

35 

 

วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ต าบลละ 85 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 510 
ตัวอย่าง 
 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม โดยข้อค าถามได้มาจากการศึกษาข้อมูลทางทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
พฤติกรรมของผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อ ซึ่งเป็นหัวข้อส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้หรือซื ้อ จ านวน 45 ข้อค าถาม ประมาณค่าตามมาตราวัดแบบลิเคิร ์ท ( Likert Scale )  แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
   1 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพระดับน้อยที่สุด 
   2 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพระดับน้อย 
   3 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพระดับปานกลาง 
   4 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพระดับมาก 
   5 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพระดับมากที่สุด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งพิจารณา
จากค่า Index of Item - Objective Congruence (IOC) มีเกณฑ์การตัดสินใจคือ ค่า IOC มากกว่า 0.50 (อมร 
ชคทิศ, 2556) และการตรวจสอบความเชื่อมั่นเพื่อตรวจสอบว่าผู้ตอบค าถามสามารถตอบค าถามหลาย ๆ ค าถามที่
ถามเรื่องเดียวกัน สอดคล้องกันหรือไม่ โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน 
(กฤติกา เลิศหาญ, 2552) ซึ่งพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มี
เกณฑ์การตัดสินใจคือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคมากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 แสดงว่าค าตอบมีความ
สอดคล้องกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในกรณีที่ไม่ทราบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้มาก่อน ท าให้ทราบว่าตัวแปรสังเกตได้ตัวใดที่มีความสัม พันธ์กันก็
จัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจะช่วยลดจ านวนตัวแปรลง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจส าหรับการวิจัยนี้ท าโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
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 3.1 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามี
ความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) and Bartlett’s Test มีเกณฑ์การตัดสินใจคือ ค่า KMO มากกว่า 0.70 ซึ่งหมายความว่าข้อมูลมีความ
เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบดี ส่วนค่า Bartlett’s Test ต้องมีนัยส าคัญ (p-value < 0.05) ซึ่ง
หมายความว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (Hair, Black, Babin and 
Anderson, 2010) 
 3.2 ท าการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดย
ใช้การหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) เพ่ือระบุจ านวนองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรสังเกตได้อธิบาย
ตั้งแต่สามตัวขึ้นไปและต้องมีความแปรปรวนมากกว่า 1.00 (รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย, 2560) 
 3.3 ตั้งชื่อองค์ประกอบให้สอดคล้องกับตัวแปรสังเกตได้ที่อธิบายองค์ประกอบนั้น ๆ และน าผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบจ าลองการวัด เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันต่อไป 
 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็นเทคนิคย่อยเทคนิคหนึ่งของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง เป็น
การศึกษาเพ่ือตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้องของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าเป็นไปตามที่คาดไว้
หรือไม่ ส าหรับงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตได้สามารถวัดปัจจัย
แฝงได้หรือไม่ โดยใช้โปรแกรม AMOS มีข้ันตอนดังนี ้
 4.1 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมาสร้างแบบจ าลองการวัด 
 4.2 ท าการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก 
  1) ค่าสถิติไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เป็นสถิติที่ท าการปรับลดอิทธิพลของขนาดตัวอย่างที่มีต่อ
สถิติไคสแควร์ โดย CMIN/DF ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.00 ซึ่งแสดงว่าแบบจ าลองการวัดมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Kline, 1998) 
  2) ค่า Incremental Fit Index (IFI) ค่า Tucker - Lewis Index (TLI) และค่า Comparative Fit 
Index (CFI) เป็นดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนที่ไม่ขึ้นกับขนาดตัวอย่าง โดยดัชนีทั้งสามตัวต้องมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.90 ซึ่งแสดงว่าแบบจ าลองการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2557) 
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  3) ค่า Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เป็นค่าความคลาดเคลื่อนของ
การประมาณค่า โดยค่า RMSEA ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึ่งแสดงว่าแบบจ าลองการวัดมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Schumacher and Lomax, 2010) 
  4) ค่า HOELTER เป็นค่าขนาดตัวอย่างต่ าสุดที่จะยอมรับว่าแบบจ าลองที่คาดไว้มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า HOELTER ต้องมากกว่า 200 ซึ่งแสดงว่าขนาดตัวอย่างมากพอที่จะยอมรับว่า
แบบจ าลองที่คาดไว้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
 แต่ถ้าพบว่าแบบจ าลองไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะต้องท าการปรับแบบจ าลองโดย
การพิจารณาจากค่าดัชนีปรับเปลี่ยน (Modification Index : MI) ที่มีค่ามาก ๆ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.96 ซึ่งผ่านเกณฑ์การตัดสินใจ
ที่ก าหนดไว้ จึงสามารถน าเครื่องมือนี้ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้  
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 510 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (67.00%) มีอายุ 20 - 29 ปี (51.40%) สถานภาพโสด (68.30%) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (43.10%) 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา (49.10%) มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน (52.30%) มีประสบการณ์ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 5 - 7 ปี (29.40%) รถจักรยานยนต์ที่ใช้มีอายุการใช้งาน 5 - 7 ปี (36.20%) มีความจุของกระบอก
สูบ 101 - 125 ซีซี (62.00%) ใช้รถจักรยานยนต์ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์ (65.10%) และน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็น
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (58.00%) ส่วนข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อจ านวน 45 ข้อ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.33 ถึง 4.26 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.63 ถึง 1.12 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจ านวน 45 ข้อ พบว่า มี
ค่า KMO เท่ากับ 0.90 และค่า Bartlett’s Test มีนัยส าคัญ ซึ่งผ่านเกณฑ์การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ตัวแปร
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ จากการสกั ดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักและหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ท าให้ได้องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบมีความ
แปรปรวนมากกว่า 1.00 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 85.43 และจากการจัดตัวแปรสังเกตได้
เข้าองค์ประกอบโดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มากกว่า 0.30 จ านวนตัวแปรสังเกตได้จึงมีจ านวน
ลดลงเหลือ 43 ตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

ชื่อองค์ประกอบ จ านวนตัวแปรสังเกตได้  
องค์ประกอบด้านข้อมูลข่าวสาร (F1) 9 
องค์ประกอบด้านราคา (F2) 5 
องค์ประกอบด้านสถานีบริการน้ ามัน (F3) 5 
องค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์ (F4) 9 
องค์ประกอบด้านการประเมินผลทางเลือก  (F5) 5 
องค์ประกอบด้านการตัดสินใจซื้อ (F6) 5 
องค์ประกอบด้านความพึงพอใจ (F7) 5 

 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ าลองการวัดพบว่า แบบจ าลองการวัดของการใช้พลัง
งานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า CMIN/DF 
เท่ากับ 2.23 ค่า IFI เท่ากับ 0.97 ค่า TLI เท่ากับ 0.97 ค่า CFI เท่ากับ 0.97 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.05 อีกทั้ง
ยังมีขนาดตัวอย่างมากพอที่จะยอมรับว่าแบบจ าลองที่คาดไว้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 
HOELTER เท่ากับ 246 ซึ่งหมายความว่า การใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบและจ านวนตัวแปรสังเกตได้ 43 ตัว โดยตัวแปรสังเกตได้สามารถวัดปัจจัยแฝง 
(องค์ประกอบ) ได้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.86 
ถึง 0.98 ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ าลองการวัด 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสามารถจัดองค์ประกอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพใน
รถจักรยานยนต์ได้ 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบด้านราคา องค์ประกอบด้าน
สถานีบริการน้ ามัน องค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบด้านการประเมินผลทางเลือก องค์ประกอบ
ด้านการตัดสินใจซื้อ และองค์ประกอบด้านความพึงพอใจ ทุกองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้
ร้อยละ 85.43 และจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ าลองการวัดพบว่า แบบจ าลองการวัดมี
ค่า CMIN/DF เท่ากับ 2.23 ส่วนค่า IFI TLI และ CFI เท่ากับ 0.97 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.05 และค่า HOELTER 
เท่ากับ 246 แสดงว่าแบบจ าลองการวัดของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีขนาดตัวอย่างมากพอที่จะยอมรับว่าแบบจ าลองที่คาดไว้มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าน้ าหนักมาตรฐานระหว่าง 0.86 ถึง 0.98 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้งาน เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ ที่ก าหนดข้อค าถามจากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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กับส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นการน าผลงานวิจัยไปใช้งานควร
ค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ประเภทของรถที่แตกต่างกัน ขนาดและโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่ในการศึกษาที่
แตกต่างกัน นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด และการศึกษาแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
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การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การปั้นกล้วยไข่ของชุมชุนบ้านวังยาง  
ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชรส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

Thai Language development  to promote the learning of moldingbanana 
sculpture of ban wang yang community  

Is unique khampangphet for students in grades 4-6 
 

จงรักษ์  ภมูิสวัสดิ1์ 
Chongrak    Bhumisawasdi 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชน

บ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 2) เพ่ือทดลองการใช้
หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 3) เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แบบ
ประเมินการใช้การประเมินหลักสูตร 2) แบบทดสอบคะแนนก่อนใช้และหลังใช้หลักสูตร 3) แบบประเมินความพึง
พอใจ  จ านวน 3 ด้าน เป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ สถิติที่ใช้  ได้แก่  ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลจากการวิจัยพบว่า 

ตอนที่ 1 พบว่า การประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่า = 4.29,  

S.D = 0. 52  และครูผู้สอนภาษาไทย มีค่า = 4.290, S.D = 0. 52  มีค่าระดับคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง   ที่เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 4-6  

ตอนที่ 2 พบว่า การเรียนรู้ใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ 

จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน  ก่อนใช้มีค่าเฉลี่ย  = 9.68  และ

หลังใช้มีค่าเฉลี่ย  = 16.48   มีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้า  =  27.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
=1.44   ค่าที (t-test) = 23.57  
                                                             
1 51/1 ม.1 ต าบลคลองแม่ลาย  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 62000 โทร  085- 7265585 E-mail: chongrak 49 @ gmail.com 
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ตอนที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์หลักสูตรจากการประเมินผลระดับความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียน ที่ใช้
หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน มีค่าโดยรวม เท่ากับ 4.69 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.42 อยู่ในระดับมากที่สุด  

 
Abstract 
 This research  Aims to  1)  To study the learning curriculum Moldingbanana Of Ban Wang 
Yang Community Is unique Khampangphet  For students in grades 4-6 2) To experiment with the 
use of learning curriculum  Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community Is unique 
Khampangphet  For students in grades 4 - 6   3) To evaluate the use of the learning curriculum 
Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community Is unique Khampangphet  For students in grades 
4-6 Research tools include 1) Evaluate the use of the course evaluation 2) Pre-use and post-test 
scores 3) Satisfaction Assessment Form 3 sides There are 5 levels Statistics used include percent  
Average standard deviation And one-way ANOVA. The results of the research. 
  Chapter 1  found Course Evaluation Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community By 
expert value  And Thai teacher Valuable  Valuable The 
level of curriculum quality was at a high level. Chapter 2  The results of the evaluation using the 
learning curriculum Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community Is unique Khampangphet   For 
students in grades 4-6 Chapter 2 found  Learn to use the learning curriculum Moldingbanana Of 
Ban Wang Yang Community Is unique Khampangphet   For students in grades 4-6 25 people  First 
use is average And after using the average  Average progress  
And standard deviation (S.D. = 1.44) T-test  = 23.57 
  Chapter 3 found Course Analysis from Satisfaction Assessment Parents who use the learning 
curriculum Moldingbanana Of Ban Wang Yang Community Is unique Khampangphet  For students in 
grades 4-6 25 people Has an overall value equal to 4.69 And S.D. as 0.42 At the highest level  
 
Keyword :   Thai Language Development, Promote learning, MoldingBanana, Ban Wang Yang 
Community 
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บทน า 
ศาสตร์ที่เปิดสอนทุกระดับชั้นที่ให้ความส าคัญต่อผู้เรียน โดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี

ด้วยกัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะด าเนิน การเรียนการสอนโดยเน้นหรือยึดหลักสูตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้มุ่งเน้น คุณภาพของผู้เรียน
หลังจากจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจน
สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ทักษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552, 
หน้า 1) นับว่าได้ภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ  ทั้งนี้เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ได้อย่างภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันนี้การน า
หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน ครูจ าเป็นต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือหลักสูตร แล้วจึงวิเคราะห์ค าอธิบายของหลักสูตร ให้
ชัดเจนถูกต้อง ตามหลักการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรท้องถิ่นที่จะน ามาใช้สอน
นักเรียนให้มีความรู้เพิ่มเติม นอกจากหลักสูตรที่ใช้หลักประจ าอยู่แล้ว นับได้ว่าโรงเรียนสาธิตนี้ มีปราชญ์ชาวบ้านที่
ได้ท าผลิตภัณฑ์กล้วยไข่โดยใช้วัสดุต่าง ๆ มาผสมกัน เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร หรือค าขวัญประจ า จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งโรงเรียนนี้ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางมาอย่างต่อเนื่อง ผู้สอน
กลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้ตระหนักวิธีการสอนสาระการเรียนรู้นี้ จึงได้ท าการศึกษาหาข้อมูลที่จะพัฒนาหลักสูตร
การปั้นกล้วยไข่ให้อยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่น และโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยส าเร็จความต้องการของชุมชนพบว่า น่าจะ
สร้างหลักสูตรการปั้นแป้งบรรจุไว้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น (จรูญ  แย้มโกเมนทร์  สาธิต, สัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2560) 
ได้ให้ข้อมูลว่า น่าจะสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการปั้นแป้งโดยเน้นกล้วยไข่เป็นหลักเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
และจะอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นบ้านวังยางตลอดไป  

ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยจึ ง ได้ วิ เคราะห์  ศึกษาความเป็น ไปได้  เกี่ ยวกับหารสรางหลักสูตรนี้ ขึ้ นมาโดย  
(ปรีชา แย้ม โกเมนทร์, สัมภาษณ์ 9 มิถุนายน 2560) ได้ ให้ข้อมูลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จากนั้นผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และด าเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัด
ก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2. เพ่ือทดลองการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัด
ก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
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3. เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ 
จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน และผู้ประกอบอาชีพการปั้นกล้วยไข่ ของ

ชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน และผู้ประกอบอาชีพการปั้นกล้วยไข่ ของ

ชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 10 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสบการณ์ในการสอนและ

การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร  
ตัวแปรตาม ได้แก่  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 คน การศึกษา ประกอบด้วย  หลักการ จุดประสงค์

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือทดลองการใช้หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชน
บ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ นักเรียน ที่สนใจใน การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัด

ก าแพงเพชร  จ านวน 20 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสมัครใจ (แบบเจาะจง) 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรม การอบบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม

จ านวน 20 ข้อ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมและเรียนรู้ ได้ท าแบบทดสอบก่อนและและหลัง

อบรม จะมีความรู้ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่
เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองที่น านักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสาธิต นักเรียน จ านวน  150 คน  
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้ปกครองที่ให้นักเรียนได้เรียนหลักสูตรภาษาไทย เพ่ือส่งเสเริมการเรียนรู้ การปั้น

กล้วยไข่ของชุมชุนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 4-
6 จ านวน 25 คน  ได้มาโดยใช้วิธีการสมัครใจ (แบบเจาะจง) 

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบประเมินการใช้การหลักสูตรภาษาไทย เพื่อส่งเสเริมการเรียนรู้การปั้นกล้วยไข่ของ

ชุมชุนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน 3 ด้าน 
ตัวแปรตาม ได้แก่  การตอบแบบประเมินการสอบแบบสอบถามจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้  ด้าน

พฤติกรรม ด้านทัศนคติ เป็นต้น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี ้
1. การประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน และครูผุ้สอน

ภาษาไทย จ านวน 5 คน รวม ประกอบด้วย จ านวน 10 ข้อ ดังนี้ หลักการ  จุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และ การวัดผลและการประเมินผล เป็นต้น  

2. แบบทดสอบคะแนนก่อนใช้และหลังใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่
เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 20 ข้อ  

3. แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของ
ชุมชนบ้านวังยาง จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม  ด้านทัศนคติ เป็นต้น 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนได้มาสมัครเรียนหลักสูตรนี้โดยทั่ วกัน เฉพาะนักเรียนชั้นประถม
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน 25 คน  

2. จัดท าเครื่องมือแบบประเมินเพ่ือน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนประเมินค่า IOC และแสดงความ
คิดเห็นระดับคะแนน จากนั้นน ามารายงานผลทางสถิติต่อไป โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ย และสูตรการหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานต่อไป   
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3. จัดท าเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ เพ่ือน ามาใช้สอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6  
จ านวน 25 คน โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจ ความก้างหน้าของหลักสูตรที่ได้
สร้างข้ึนมา จากนั้นเก็บข้อมูลแล้วรายงานผลต่อไป 

4.  น าแบบทดสอบระดับความพึงพอใจที่ได้สร้างขึ้นมาโดยผ่านผุ้เชี่ยวชายจ านวน 5 คน จากนั้นน ามาใช้
กับผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 25 คน หลังจากตอบเสร็จแล้ว จึงน าเอาผลที่ได้ มาแสดงค่าทางสถิติโดยใช้สูตร 
ค่าเฉลี่ย และสูตรค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5. ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งหมด และน าผลจากการตอบ ตามวัตถุประสงค์จ านวน 
3 ข้อ ทางสูตรสถิติ จากนั้นน าผลมาสรุป เพ่ือรายงานการวิจัย ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
1. การน าผลคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนได้แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล เพ่ือหา

ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต่อไป   
2. การน าผลคะแนนก่อนเรียนหลักสูตร มาเปรียบเทียบกับหลัง เพ่ือวัดความก้าวหน้าทางการเรียนของ

นักเรียน จ านวน25 คน ทุกคน โดยใช้ค่า t-test  ต่อไป 
3. การน าเอาผลคะแนนจากการแสดงความคิด จ านวน 3 ด้าน วิเคราะห์ประเมินระดับความพึงพอใจ ของ

ผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต่อไป   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลข้อมูลเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย เพ่ือส่งเสเริมการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ของ 
ชุมชุนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีด้วยกัน 3 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ตอนย่อยที่ 1.1 แสดงผลการประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 10 คน  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน  
ที ่ รายการ  S.D. ระดับคุณภาพหลักสูตร 
1 หลักการ 4.00 0.77 มาก 
2 จุดประสงค์รายวิชา 4.20 0.40 มาก 
3 ค าอธิบายรายวิชา 3.90 0.54 มาก 
4 โครงสร้างของหลักสูตร 3.80 0.60 มาก 
5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4.10 0.70 มาก 
6 สาระการเรียนรู้ 4.00 0.63 มาก 
7 หน่วยการเรียนรู้ 4.40 0.49 มาก 
8 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร 4.80 0.40 มากที่สุด 
9 สื่อการเรียนการสอน 4.90 0.30 มากที่สุด 
10 การวัดผลและการประเมินผล 4.80 0.40 มากที่สุด 
 รวม 4.29 0.52 มาก 

 
สรุป จากตารางที่ 1  พบว่า การประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 10 คน  โดยสรุป มีค่า = 4.29,  S.D = 0. 52  มีค่าระดับคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

X
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ตอนย่อยที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์การทดลองการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่  
ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดย
ผู้เชี่ยวชาญครูผู้สอนภาษาไทย จ านวน 5 คน  
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยครูผู้สอนภาษาไทย จ านวน 5 คน  

ที ่ รายการ  S.D ระดับคุณภาพหลักสูตร 
1 หลักการ 4.60 0.49 มากที่สุด 
2 จุดประสงค์รายวิชา 4.80 0.40 มากที่สุด 
3 ค าอธิบายรายวิชา 4.60 0.49 มากที่สุด 
4 โครงสร้างของหลักสูตร 4.20 0.40 มาก 
5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4.60 0.49 มากที่สุด 
6 สาระการเรียนรู้ 4.80 0.40 มากที่สุด 
7 หน่วยการเรียนรู้ 4.60 0.49 มากที่สุด 
8 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของหลักสูตร 
4.40 0.49 มาก 

9 สื่อการเรียนการสอน 4.80 0.40 มากที่สุด 
10 การวัดผลและการประเมินผล 4.80 0.40 มากที่สุด 
 รวม 4.62 0.44 มากที่สุด 
 
สรุป จากตารางท่ี 2  พบว่า การประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยครูผู้สอน

ภาษาไทย จ านวน 5 คน โดยสรุป มีค่า = 4.290, S.D = 0. 52  มีค่าระดับคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง  
ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ตารางที่ 3 แสดง ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบก่อนใช้และคะแนนหลังใช้หลักสูตรการเรียนรู้  การปั้นกล้วยไข่ 
ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 25 คน  

จ านวน แบบทดสอบ คะแนนรวม 
 

ร้อยละ S.D. D D2 t 

25 คะแนนทดสอบก่อนอบรม 
 20 คะแนน 

242 9.68 38.72 

1.44 170 1206 23.57 
25 คะแนนทดสอบหลังอบรม 

 20 คะแนน 
412 16.48 65.92 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 จ านวน 24 คน (df  = 2.492) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 
284) 

สรุป จากตารางท่ี 3 พบว่า การเรียนรู้ใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน  ก่อนมีค่าร้อยละเท่ากับ 

35.72 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 9.68  และคะแนนหลังการใช้มีค่าร้อยละเท่ากับ 65.92  มีค่าเฉลี่ย ( )  16.48  
โดยใช้แบบทดสอบของหลักสูตร จ านวน 20 ข้อ เพื่อน ามาทดลองใช้วัดความรู้ในเชิงอบรมการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ย 

( ) ร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 27.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.44   ค่าที  (t-test) 
เท่ากับ 23.57 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 
 
 
 
 
 

X

X X
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้น
กล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ท่ีเป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 25 คน 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้หลักสูตร 
การเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน จ านวน 3 ด้าน 

รายการ 
จ านวน 

X  S.D ระดับความเหมาสม 
ด้านการเรียนรู้    

1. นักเรียนมีความรู้เข้าใจ เรื่องการใช้ภาษาไทยการปั้นกล้วยไข่ได้ดีขึ้น 4.64 0.56 มากที่สุด 
2. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการปั้นกล้วยไข่ได้ 4.52 0.57 มาก 
3. นักเรียนมีความรู้และใช้ส่วนผสมในการปั้นกล้วยไข่ได้ 4.44 0.64 มาก 
4. นักเรียนมีความรู้และสามารถอธิบายขั้นตอนการปั้นกล้วยไข่ได้  4.28 0.60 มาก 
5. นักเรียนมีความรู้และการใช้ภาษาไทยหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ได้  4.44 0.57 มาก 

สรุปผล 4.46 0.59 มาก 
ด้านพฤติกรรม    

1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปั้นกล้วยไข่ได้ 4.32 0.61 มาก 
2. นักเรียนสามารถท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ 
   ที่น ามาใช้ในการปั้นกล้วยไข่ได้ 4.80 0.40 มากที่สุด 
3. นักเรียนสามารถประดิษฐ์การปั้นกล้วยไข่ ได้ 4.88 0.32 มากที่สุด 
4. นักเรียนสามารถเข้าใจขั้นตอนในการปั้นกล้วยไข่ ได้ได้ 4.92 0.27 มากที่สุด 
5. สามารถถ่ายทอดความรู้การปั้นกล้วยไข่ได้เป็นอย่างดี 4.72 0.43 มากที่สุด 

สรุปผล 4.70 0.41 มากที่สุด 
ด้านทัศนคติ    

1. หลักสูตรนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้น 4.96 0.20 มากที่สุด 
2. หลักสูตรภาษาไทยสามารถน ามาใช้ในการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ให้กับ
นักเรียนได้ เป็นอย่างดี 4.88 0.32 มากที่สุด 
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3. หลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ท าให้นักเรียนได้รู้จักเพ่ือน ๆ มากข้ึน 4.96 0.20 มากที่สุด 
4. หลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ท าให้นักเรียนได้รู้จักการให้บริการมากขึ้น 4.88 0.32 มากที่สุด 
5. หลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาไทย 
   มากขึ้น 4.88 0.32 

มากที่สุด 

สรุปผล 4.91 0.27 มากที่สุด 
รวมโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 4.69 0.42 มากที่สุด 

สรุป จากตารางท่ี 4  โดยภาพรวม จ านวน 3 ด้าน  พบว่า การวิเคราะห์หลักสูตรจากการประเมินผลระดับ
ความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยางที่เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน มีค่าโดยรวม = 4.69 และ
มีค่า S.D. =  0.42 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
อภิปรายผล  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน และ

ครูผู้สอนจ านวน 5 คน พบว่า การประเมินหลักสูตรการปั้นกล้วยไข่ ของชุมบ้านวังยางโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่า = 

4.29,  S.D = 0. 52  และครูผู้สอนภาษาไทย มีค่า = 4.290, S.D = 0. 52 มีค่าระดับคุณภาพหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมาก  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานแข รุ่งศรีฟ้า (2550, หน้า บทคัดย่อ) พบว่า หลักสูตรรายวิชา
ภาษาไทย เพ่ืออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้แทน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและ พบว่า ด้านวัตถุประสงค์รายวิชา ด้านมาตรฐานรายวิชา ด้านค าอธิบายรายวิชา ด้าน
โครงสร้างรายวิชา ด้านเนื้อหาสาระ  ด้านหน่วยการเรียนรู้และด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าความสอดคล้อง
สามารถน าไปใช้ได้จริง   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประเมินผลการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่
เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า การเรียนรู้ใช้หลักสูตรการ
เรียนรู้  การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน  ก่อนมีค่าร้อยละเท่ากับ 35.72 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 9.68  และคะแนน

หลังการใช้มีค่าร้อยละเท่ากับ 65.92  มีค่าเฉลี่ย ( )  16.48  โดยใช้แบบทดสอบของหลักสูตร จ านวน 20 ข้อ 
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เพ่ือน ามาทดลองใช้วัดความรู้ในเชิงอบรมการปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 27.20 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.44   ค่าที (t-test) เท่ากับ 23.57 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ จ าเริญ  เชื้อประดิษฐ์ (2551, หน้า บทคัดย่อ)  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ปกครองของนักเรียนที่ ใช้หลักสูตรการเรียนรู้การ
ปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
จ านวน 3 ด้าน  พบว่า การวิเคราะห์หลักสูตรจากการประเมินผลระดับความพึงพอใจ ของผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้
หลักสูตรการเรียนรู้ การปั้นกล้วยไข่ ของชุมชนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน มีค่าโดยรวม เท่ากับ 4.69 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.42 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ซึ่งมีความสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ อนุชิต แสนทวีสุข (2544 : บทคัดย่อ) พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่ม
การงานและอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 6 หน่วย 36 
คาบ คาบละ 50 นาที ได้รับการประเมินจากผู้ช านาญการว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากและผลจากการ
น าไปสอนตามแผนการสอน มีประสิทธิภาพ 88.63/82.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
ข้อเสนอแนะโดยท่ัวๆ ไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนสาธิต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย เพ่ือส่งเสเริมการเรียนรู้การปั้นกล้วยไข่ของชุม
ชุนบ้านวังยาง ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้สร้างขึ้นมาให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ก่อนที่จะน าหลักสูตรนี้ไปทดลองใช้สอนจริง ครูผู้สอนควรต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนน าไปใช้สอนจริง  
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการน าหลักสูตรท้องถิ่นมาใช้สอน และเพ่ือที่จะได้

เป็นตัวอย่างในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นต่อไป 
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้น ผู้ปกครอง ครูผู้สอน ผู้บริหาร นักเรียนมาด าเนินการวิเคราะห์ผล

การใช้หลักสูตรนี้ เพ่ือที่จะได้น าจุดอ่อนมาพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของงหลักสูตรโรงเรียนนี้ต่อไป 
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาขุดการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งหมด ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

พ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางที่ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวชีวัดไว้ ได้เป็นอย่างดี 

X
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรจะท าการวิจัยในรายวิชาหรือกลุ่มสาระอ่ืน  ๆ ด้วยเพื่อพัฒนาตัวนักเรียนและครูผู้สอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสาธิต  ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ท าให้การวิจัยเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ
ขอมอบความดีทั้งหมด ให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู – อาจารย์ ทุก ๆ ท่าน ที่คอยให้ก าลังใจมาโดยตลอด จึงส่งผล
ท าให้การท าวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว มา ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
A study of design and build an automatic Robotics arm small. 

 
มานะ  ทะนะอ้น1 ธีรพล ค ามาต๊ะ 1 จันท์ธวัชณ ์ พิณพาทย ์1  และ ไพรัตน์ ขวัญวาร ี1 

Mana Thanaon 1* Theeraphon cummata 1 Janthawat  pinphat  1  and  Pairat Khunavaree 1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยใช้โมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Atmega 328 เป็นตัวควบคุมการท างาน แขนกลที่สร้างเป็นการจ าลองแขนกลขนาดเล็กที่สามารถหยิบจับชิ้นงาน
ขนาดเล็กประเภท ทรงกลม ไม่เกิน  0.030 kg. ซึ่งแขนกลท าจากแผ่นอะลูมิเนียมหนา  1มิลลิเมตร. แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน คือ  ไหล่, ข้อศอก, ข้อมือ และมือจับ ใช้ Servo motor เป็นต้นก าลังในการขับชิ้นส่วนแขนกลท างานตาม
ค าสั่งโมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Atmega 328 การท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก สามารถเลือก
ท างานได้ 2 ระบบ คือ อัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่โปรแกรมก าหนด 

ผลการทดสอบแขนกอัตโนมัติโดยให้แขนกลหยิบจับชิ้นงาน คือ อุปกรณ์ประเภท ทรงกลม น้ าหนัก 0.015 
kg. จ านวน 4 ครั้ง ผลปรากฏว่าสามารถหยิบจับอุปกรณ์ทรงกลม ตามต าแหน่งได้ทุกครั้ง และต าแหน่งการวางของ
แขนกลสามารถจับวางชิ้นงานได้ตรงต าแหน่ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ : แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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Abstract  
           This paper presents the design and build a small robot automation by using the Arduino 
Atmega 328 is the controller. The mechanical arm is a miniature mechanical arm that can hold 
small pieces of spherical shape up to 0.030 kilograms .The mechanical arm is made of 1 millimeter 
thick aluminum sheet, divided into 4 parts: shoulder, elbow, wrist and handle. Servo motors are 
used as driving force  for driving mechanical parts according to the instruction of the controller. 
The machine can be operated automatically and semi-automatic according to the conditions set 
by the program. 
 Automatic arm testing pick up the work piece, were spherical, weighing    0.015 kilograms 
4 times. The result is that the arm can be pick up spherical piece    at any time and the position 
of the arm can be placed work piece in the position according to of the research objectives. 
  
Keywords: automatic Robotics arm small, microcontroller. 
 
บทน า 

ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้แรงมนุษย์ในการผลิต มักสิ้นเปลืองค่าแรงและหาคนยาก 
มักประสบปัญหาด้านตัวบุคคล จึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานและได้มีการน าแขนกลอัตโนมัติเข้ามาใช้งานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานเชื่อมเหล็ก งานเชื่อมแก๊ส งานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานประกอบชิ้นส่วนหรือ
อะไหล่ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ท างานแทนแรงงานมนุษย์และเพ่ือลดปัญหาด้านตัวบุคคล แขนกลอัตโนมัติ เป็นเครื่อง
ทุ่นแรงในการท างาน ซึ่งท างานด้วยระบบอัตโนมัติให้ท างานแทนแรงงานมนุษย์ เนื่องจากความสามารถของมนุษย์
นั้นมีขีดจ ากัด เช่น งานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง , งานที่ต้องท าซ้ าๆ กันตลอดเวลา , งานที่อันตราย , งานที่หนักและ
ยากเกินกว่ามนุษย์จะท าไหว  จึงได้มีการสร้างแขนกลอัตโนมัติที่มีความสามารถเทียบเท่ากับความสามารถของ
มนุษย์ แต่แขนกลอัตโนมัติสามารถท างานได้ตลอดเวลา และท างานที่มีความอันตรายได้ ซึ่งแขนกลอัตโนมัติมี
ขนาดใหญ่ จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวและเพ่ือการศึกษา ผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้างแขนกลขนาดเล็กเพ่ือศึกษา
การท างานของแขนกลอัตโนมัติ และจ าลองการท างานของแขนกลให้สามารถท างานตามเงื่อนไข โดยมีโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนด้วยภาษาซีใช้ในการควบคุมการท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก จากเหตุผล
ดังกล่าว ได้มองเห็นคุณสมบัติและประโยชน์ของระบบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ชนิดจับวางขึ้นมา เพ่ือศึกษาการ
ท างานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ และใช้เป็นเครื่องต้นแบบประยุกต์การใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 

          2. เพ่ือศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino Atmega 328 ควบคุมการท างานของแขนกล 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดในการออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กส่วนหนึ่งเป็นการประยุกต์ศาสตร์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือศึกษาการท างานของแขนกล จ าลองการท างาน จากแขนกลขนาดใหญ่ในงานอุตสาหกรรม
เพ่ือเป็นการจ าลองการท างานจึงมีการการศึกษาที่จะจัดสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ในงานวิจัยนี้    ผู้จัดท าได้   
ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์ และ องค์ความรู้จากงานวิจัยของ ธราธิป ภู่ระหงษ์ และ ศุภชัย ปลายเนตร ที่ได้จัดท า
งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์ โดยมีการออกแบบและ
สร้างหุ่นยนต์ให้สามารถจับลูก  เปตองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. และมีขนาดน้ าหนัก 800 กรัม. มีการป้อน
และจับลูกเปตองแบบอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์ในการโยนลูกเปตองให้ได้ความเร็วและต าแหน่งที่ต้องการ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลประกอบด้วย 
เครื่องโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ชุดขับมอเตอร์เซอร์โว แอมปลิไฟเออร์ มอเตอร์เซอร์โวและ
ระบบนิวแมติกส์ ส าหรับโปรแกรมในการควบคุมแขนกลใช้ภาษาแลดเดอร์ไดอะแกรม โดยวิธีการควบคุมหุ่นยนต์
แขนกลใช้วิธีการควบคุมความเร็วของสัญญาณพัลส์ออกของตัวควบคุม (PLSV)เพ่ือส่งไปยังชุดเซอร์โวแอมปลิไฟ
เออร์และเซอร์โวมอเตอร์  ผลการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์แขนกลปรากฏว่าโดยใช้วิธีการควบคุมสัญญาณ
พัลส์ออกของตัวควบคุม(PLSV) และมีการป้อนกลับของสัญญาณจากเอ็นโค๊ดเดอร์ภายในเซอร์โวมอเตอร์เมื่อ
โปรแกรมท าการประเมิลผลตามที่ได้ออกแบบแล้ว ปรากฏว่าแขนกลสามารถโยนลูกเปตองได้ตามต าแหน่ง
เป้าหมายได้แม่นย าโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการโยน ± 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเราสามารถน าผลจากการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี   ส่วนหนึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึง 
ด าเนินการ ออกแบบ/เขียนแบบ ด าเนินการสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก เพ่ือท าการทดสอบและเก็บผลการ
ทดสอบเก็บผลเป็นล าดับต่อไป 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ออกแบบจากโปรแกรม 

1. ออกแบบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
         
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แบบแขนกลช่วงหัวไหล่ และแบบแขนกลช่วงต้นแขน 
  แบบแขนกลช่วงหัวไหล่พร้อมติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ และแบบแขนกลช่วงต้นแขน เจาะลดน้ าหนักและ
ติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ มาตราส่วน 1:10 
 

 
ภาพที่ 2 แบบแขนกลช่วงข้อศอก และแบบแขนกลช่วงข้อมือหมุน 

แบบแขนกลช่วงข้อศอก และแบบแขนกลช่วงข้อมือหมุน เจาะลดน้ าหนักและติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ 
มาตราส่วน 1:10 
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ภาพที่ 3 แบบมือจับแบบมือจับ พร้อมติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ มาตราส่วน 1:10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แบบฐานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
แบบฐานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก, ฐานพร้อมวางชิ้นงาน บอร์ด Arduino Atmega 328 และแบบ

ของแท่นหมุนแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10 
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2. สร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กตามแบบที่ก าหนด 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 การตัด เจาะ แผ่นอะลูมิเนียมการพ่นสี การประกอบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
ท าการตัดและเจาะแผ่นอะลูมิเนียมตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ท าการการพ่นสี การประกอบแขนกล

อัตโนมัติขนาดเล็ก 
 

 3. ศึกษาการท างานของ Arduino  Atmega 328 

 
ภาพที่6 บอร์ด Arduino Atmega 328 

บอร์ด Arduino Atmega 328 จะมีเอาต์พุตตั้งแต่ 0 – 13 , Gnd , +3V. , +5V. , Analog Input , ช่อง
เสียบสาย USB และปุ่มกด Reset เป็นต้น 
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4. การทดสอบเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
4.1  เขียนโปรแกรม 

 
 

ภาพที่ 7 การเขียนโปรแกรมสั่งการท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
 
การตั้งค่าก าหนดจ านวน Servo motor และก าหนด Output ของ Servo motor (#include และ Void 

Setup) และการตั้งค่าค าสั่งก าหนดมุมองศาของ Servo motor (มุม 0 และ มุม 50 ที่ Void Loop) 
4.2 แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กหยิบจับชิ้นงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงการหยิบจับชิ้นงานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
 การเคลื่อนตัวของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กเพ่ือหยิบจับชิ้นงาน(อุปกรณ์ทรงกลมหนักประมาณ 30 กรัม)  
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ผลการวิจัย 
หลังจากท าการสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก เสร็จเรียบร้อยได้ท าการทดสอบเก็บผลการวิจัยโดยท าการ

ทดสอบ 4 ครั้ง จากการจ าลองสถานการณ์ต่าง ตามตารางดังต่อไปนี้เพื่อท าการสรุปและเก็บผลต่อไป  
 ตารางท่ี 1 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 1 

ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           ทดสอบวางตามต าแหน่งที่

ก าหนด ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับชิ้นงาน ตามต าแหน่งที่ก าหนด  (40° ถึง 120°) จับอุปกรณ์ประเภททรง

กลม ไม่ค่อยตรงต าแหน่ง 2 ครั้ง เนื่องจากแรงของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กขณะ ยกขึ้นมีความเร็วของมือจับเกิด
ความคลาดเคลื่อน จึงวางไม่ตรงต าแหน่ง 

 
ตารางท่ี 2 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 

ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           แขนกลหยิบจับชิ้ น งาน 

เรียงแนวตั้ง 2 ชั้น ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับชิ้นงาน เรียงแนวตั้ง 2 ชั้น(น้ าหนักชิ้นงาน = 0.015 kg. ที่ต าแหน่ง 

120 องศาวางที่ 75 องศา และจาก 40 องศา วางที่ 75 องศา) จับอุปกรณ์ประเภททรงกลม ไม่ค่อยตรงต าแหน่ง 
3 ครั้ง เนื่องจากความเร็วของมือจับของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กขณะยกขึ้นเร็วเกินไปต้องท าการปรับค าสั่งของ
ตัวโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ เกิดความคลาดเคลื่อน  

 
ตารางท่ี 3 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งที่ 3 

ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           แขนกลหยิบจับชิ้นงานวาง

แนวนอน ตามต าแหน่ง ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับชิ้นงานวางแนวนอน ตามต าแหน่ง(น้ าหนักชิ้นงาน = 0.015 kg. ที่ต าแหน่ง 

40 องศา วางที่ 90 องศา) จับอุปกรณ์ประเภททรงกลม ไม่ค่อยตรงต าแหน่ง 3 ครั้ง เนื่องจากขณะที่แขนกลจับ
อุปกรณ์ประเภททรงกลม ยกข้ึนวางคลาดเคลื่อนไม่ตรงที่ก าหนดจุดไว้  
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ตารางท่ี 4 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งที่ 4 
ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           แขนกลหยิบจับชิ้นงานวน

ไปไว้ด้านหลัง ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับชิ้นงาน วนไปไว้ด้านหลัง(น้ าหนักชิ้นงาน = 0.015 kg. จับอุปกรณ์ประเภท

ทรงกลม ไม่ค่อยตรงต าแหน่ง 2 ครั้ง เนื่องจากขณะที่แขนกลจับอุปกรณ์ประเภททรงกลม ยกขึ้นมีการสั่นของแขน
กลขณะเคลื่อนที่ จึงท าให้วางไม่ตรงที่ก าหนดจุดไว้  

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กผู้วิจัยจ าลองการหยิบวางอุปกรณ์ประเภททรงกลม 4 ครั้ง 
คือ 1. ทดสอบวางตามต าแหน่งที่ก าหนด 2.แขนกลหยิบจับชิ้นงาน เรียงแนวตั้ง 2 ชั้น   3. แขนกลหยิบจับชิ้นงาน
วางแนวนอน ตามต าแหน่ง 4. แขนกลหยิบจับชิ้นงาน วนไปไว้ด้านหลัง แต่ละครั้งมีการคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่แขน
กลที่สร้างสามารถท างานได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้เซอร์โวมอเตอร์
ท างานได้ไม่ตรงต าแหน่งจากการของสัญญาณพัลล์ท าให้ความเร็วของมอเตอร์มีความเร็วไม่เท่ากันต้อง
ท าการศึกษาการปรับโปรแกรมสัญญาณพัลล์ที่มีผลต่อเซอร์โวมอเตอร์ให้ท างานให้ประสิทธิภาพการท างานไม่เต็มที่
จึงต้องพัฒนาให้ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กใช้ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมหลักต่อไป 
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การศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร  
มาสร้างตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วม 

Study on mixture ratio suitable for the use of clay of Kamphaeng Phet province  
To create a filter water for household Consumption for flood affected 

communities 
 

พิชิต  พจนพาที1 
Phichit pojjanapatee 

  บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวกับถ่าน

กะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่และแกลบสับที่เผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส 2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะตัวกรองน้ า
หลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส ที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ าให้สะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค 
ประชากรที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ดินเหนียวก าแพงเพชรถ่านกะลามะพร้าวถ่านไม้ไผ่และแกลบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการทดลอง ได้แก่อัตราส่วนผสมวัตถุดิบ  4  ชนิดระหว่าง ดินเหนียวก าแพงเพชร ถ่านกะลามะพร้าว และถ่าน
ไม้ไผ่ รวมกันได้ร้อยเปอร์เซนต์โดยทุกสูตรใส่แกลบสับหยาบเพ่ิมอีก 5 เปอร์เซนต์นอกจากร้อยเปอร์เซนต์ตามสูตร
ที่ก าหนด 8 สูตรท าการเผาที่เผาอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสความหนาชิ้นงานที่  0.5cm , 1.0cm  และ 1.5 
cm เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการหาค่าทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องวัดความแข็งแรง เครื่องต้มน้ าความดันสูงหาค่า
ดูดซึมน้ า สูตรค านวนหาค่าความแข็งแรง สูตรค านวนหาค่าเปอร์เซนต์การหดตัว และสูตรค านวนหาค่าเปอร์เซนต์
การดูดซึมน้ า ผลจากการวิจัยพบว่า 

1.อัตราส่วนที่เหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวกับ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่และแกลบสับที่
เผาที่อุณหภูมิ 1000  องศาเซนเซียส สูตรที่เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหนียวในการขึ้นรูปที่
เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 6 โดยมีส่วนผสมดินเหนียวร้อยละ 60 ถ่านกะลามะพร้าวร้อยละ10 ถ่านไม้ไผ่ร้อยละ 30 
และเพ่ิมแกลบสับร้อยละ 5 

2.ศึกษาคุณลักษณะตัวกรองน้ าหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส ที่มีประสิทธิภาพในการ
กรองน้ าให้สะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค  

                                                             
1 พิชิต  พจนพาที  สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
069 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จงัหวัดก าแพงเพชร 62000 โทร 055-706599โทร 096-0631366  E-mail .Phichit3888@gmail.com 
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การทดลองที่  1 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการวัดทางกายภาพโดยมีด้วยกัน 3 ด้าน
พบว่า ด้านที่1. ผลการวิเคราะห์ด้านการหดของเนื้อดินตัวกรองน้ าพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสู ตรที่1, 5, 6 
และ 7 โดยมีค่าเฉลี่ยการหดตัวอยู่ที่ ร้อยละ7.20 ทั้ง 4 สูตร ด้านที่2. ผลการวิเคราะห์ด้านความแกร่งพบว่าสูตร 
เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ7 โดยมีค่าเฉลี่ยค่าความแกร่งอยู่ที่ 45.50, 47.50 และ 46.50 ก.ก.นิวตัน โดย 
สูตรที่ 6 มีค่าความแกร่งดีที่สุดคือ 47.50 ก.ก.นิวตัน ด้านที่3.ผลการวิเคราะห์ด้านการดูดซึมน้ าพบว่าสูตรที่
เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ7 โดยมีค่าเฉลี่ยการดูดซึมน้ าอยู่ที่ร้อยละ12.6, 15.2 และ 13.3โดยสูตรที่ 6 มีค่า
ดูดซึมน้ าดีที่สุดคือ ร้อยละ15.2   

การทดลองที่  2  ศึกษาหาความหนาตัวกรองน้ าที่มีผลต่อการซึมของน้ าผลการน าดินเหนียวก าแพงเพชร  
ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และแกลบสับที่น ามาใช้เป็นส่วนผสมสร้างตัวกรองน้ าความหนาตัวกรองน้ าที่ 
0.5cm, 1.0cm และ 1.5cm มีผลต่อการซึมของน้ าในระยะเวลา 5 นาที , 10 นาทีและ 15 นาทีพบว่าสูตรที่
เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ 7 โดยมีลักษณะของน้ าที่ใสปราศจากกลิ่น การทดลองที่  3  ศึกษา
ประสิทธิภาพของตัวกรองน้ าที่ประดิษฐ์ขึ้น ผลการน าดินเหนียวก าแพงเพชร  ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และ
แกลบสับสูตรที่ 5, 6 และ 7 มาสร้างตัวกรองน้ าที่ประดิษฐ์ที่ความหนา 0.5cm, 1.0cm และ 1.5cm มีผลต่อการ
ซึมของน้ าในระยะเวลา 30 นาที, 60 นาที และ 90 นาทีพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ 7 โดยมี
ลักษณะของน้ าที่ใสปราศจากกลิ่น 

การทดลองที่  3  การวิเคราะห์ความพึงพอใจการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียว
ของจังหวัดก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วม ผลการการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร มาสร้าง
ตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 5 คนคิด
เป็นค่าร้อยละ 33.33 เพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67  อายุ 20-30 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็น
ค่าร้อยละ 66.67 อายุ 31-40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 อายุ 41-50 ปี จ านวน 2คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ 13.33 อายุ 51-60 ปีจ านวน 1คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66  การศึกษา ระดับประถมศึกษาจ านวน 1 คน 
คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66 ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.67 ระดับปริญาตรีหรือสูงกว่า
จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 ประสบการณ์การใช้เครื่องกรองน้ า 1 -3 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ 66.67 ประสบการณ์การใช้เครื่องกรองน้ า 3-5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.67  ประสบการณ์
การใช้เครื่องกรองน้ า 5 ปีขึ้นไปจ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66  การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรองน้ าเพ่ือ
อุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วมกับประชาชนทั่วไปจ านวน 15 คนพบว่า 1. ด้านการเตรียมหา
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วัตถุดิบ ระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ 93.33 2. ด้านการเผาวัตถุดิบให้เป็นถ่าน 
ระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.80 SD 0.40) ค่าร้อยละ 80.00 3. ด้านขั้นตอนในการท าเนื้อดินตัวกรองน้ า 
ระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.60 SD 0.61) ค่าร้อยละ66.67 4. ด้านระยะเวลาในการกรองน้ าของตัวกรอง
น้ า ระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 86.67 5. ด้านระยะเวลาในการกรองน้ าของตัว
กรองน้ า ระดับความต้องการมากท่ีสุด ( X  4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 93.33 6. ด้านขนาดความเหมาะสมของตัว
กรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ86.67 7. ด้านความแข็งแรงของตัวกรองน้ า 
ระดับความต้องการมากท่ีสุด (X  4.80 SD 0.54) ค่าร้อยละ 86.67 8. ด้านสีของน้ าที่ผ่านตัวกรองน้ า ระดับความ
ต้องการมากที่สุด (X  4.87 SD 0.50) ค่าร้อยละ 93.33 9. ด้านกลิ่นของน้ าที่ผ่านตัวกรองน้ า ระดับความต้องการ
มากที่สุด ( X  4.73 SD 0.57) ค่าร้อยละ 80.00 10.ด้านความสวยงามของตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมาก
ที่สุด (X  4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ93.33  
 
ค าส าคัญ : ดินเหนียว,คุณสมบัติทางกายภาพ,ตัวกรองน้ า 
 
Abstract 

The purpose of this research was 1) to study the ideal ratio of clay and Coconut shell 
charcoal Bamboo charcoal and chopped rice husk at 1000 ° C. 2) To study the properties of 
water filters after incubation at 1000 deg C. The image for filtering water for consumption. 
Consumers used in the experiment. Coconut shell charcoal Kamphaeng Phet charcoal bamboo 
charcoalAnd rice husk samples used in the experiment. The ratio of 4 raw materials between 
clay Kamphaeng Phet Coconut shell charcoal And bamboo charcoal Compounded in a hundred 
percent of the formulas in the chopped coarse chopped 5%, in addition to a hundred percent 
of the prescribed formulas. 8 formulas burned at a temperature of 1000 degrees Celsius. 
Workpiece thickness 0.5 cm, 1.0 cm and 1.5 cm. Research on physical values, including strength 
measurement. High pressure boiler for water absorption Formula for strength calculation. 
Formula calculates the percentage of shrinkage. And the formula calculates the percentages of 
water absorption. The results of this research indicated that 

1. Optimal ratio of clay water filter with coconut shell charcoal, bamboo charcoal and 
chopped rice husk at 1000 degrees Celsius, the appropriate formulation by experts to determine 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

68 

 

the optimum forming toughness is the formula. 6 with 60% clay, 10% coconut shell charcoal, 
30% bamboo charcoal and 5% chopped rice husk. 

2. Study the water filter features after the 1000 degree Celsius filters that efficiently filters 
water for consumption. 

Experiment 1 :  Comparison of the best ratios for physical measurement with 3  aspects 
showed that the 1st aspect of the analysis of shrinkage of soil, water filter showed that the most 
suitable formulas were formula 1 , 5 , 6 , and 7 , with an average of 7 . 2 0%  contraction in the 4 
formulas. The tensile strength analysis showed that the best formulas were Formulas 5 , 6 , and 
7, with the mean tensile strength at 45.50, 47.50 and 46.50 g Newton. The best formulation was 
47.50 g. Newton. The results of the water absorption analysis were as follows. Formulas 5, 6 and 
7 showed average water absorption at 12.6, 15.2 and 13.3 percent. The sixth form had the best 
water absorption of 15.2 percent. 

Experiment 2: Determining the thickness of water filters that affect water permeability of 
Kamphaeng Phet clay. Coconut shell charcoal, bamboo charcoal and chopped rice husk as an 
ingredient to create a water filter. Water filter thicknesses of 0.5 cm, 1.0 cm and 1.5 cm affect 
water permeability for 5  minutes, 10  minutes and 15  minutes. It was found that the most 
suitable formulas were formula 5, 6 and 7, with the characteristic of clear water without odor. 

Experiment 3  studies the efficiency of the water filter fabricated by the results of the 
Kamphaeng Phet clay. Coconut shell charcoal, bamboo charcoal and chopped chaff 5, 6 and 7 
form an artificial water filter at a thickness of 0 . 5  cm, 1 . 0  cm and 1 . 5  cm, affecting water 
permeability for 30 minutes, 60 minutes and 90 minutes. The optimal formulas were found in 
formulas 5, 6 and 7, with clear water odorless to create a filter for consumption. Consumed for 
flood victims Results of satisfaction analysis, study on the optimum mixing ratio for clay 
application in Kamphaeng Phet to create a filter for consumption. Consumers for the flood 
affected communities found that the respondents were male 5. 33.33 percents of the women 
were female, or 66.67 percent were 20-30 years old, representing 66.67 percent, 31-40 years 
old, or 66.67 percent, 41-50 years old. Two people accounted for 13.33 percent, aged 51- 60 
years, or 6 . 6 6  percent. One person of elementary education level, the number of people 
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accounted for 6.66 percent, at the secondary education level has 4 persons at 26.67 percent. 
Ten or higher than 10 people, 66.67 percent. The experience of using water filters for 1-3 years 
is 66.67 per cent. The experience of using water filters for 3-5 years is 4 people, representing 
26.67 percent. One person accounted for 6.66 percent. Finding the mean Standard deviation in 
the analysis of suitable mix ratio for clay application in Kamphaeng Phet to create a filter for 
consumption. Consumption for the flood affected communities with 15  people found that: 1 . 
The preparation of raw materials. The most demanding level (4.93 SD 0.25) was 93.332 percent. 
The most demanding level (4.80 SD 0.40) is 80.003 percent. The most demanding level (4.60 SD 
0.61) was 66.674 percent. The duration of the water filter of the water filter. The most demanded 
level (4.87 SD 0.34) was 86.675 percent. The highest requirement (4.87 SD 0.34) was 93.336 
percent. The highest demand (4.87 SD 0.34) was 86.677 percent. The strength of the water filter 
the highest level of demand (4.80 SD 0.54) was 86.678 percent. The highest level of demand 
(4.87 SD 0.50) was 93.339 percent. The most demanding level (4.73 SD 0.57) is 80.0010%. The 
highest demand of beauty of the water filter (4.93 SD 0.25) was 93.33%. 
 
Keyword: Clay, physical measurement, water filters 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติอยู่มากมายแต่แหล่งน้ าที่สะอาดนั้นมีน้อยท าให้การใช้น้ าในการ
อุปโภค บริโภคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทและชุมชนที่ยากจนโดยในปี พ.ศ.2554  ที่
ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดอุทกภัยใหญ่เกิดน้ าท่วมข้ึนอุทกภัยในครั้งนั้นเรียกกันว่า มหาอุทกภัย เป็นอุทกภัยรุนแรง
ที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าโขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 
1.44 ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็น
อันดับสี่ของโลก อุทกภัยดังกล่าวท าให้พ้ืนดินกว่า 150 ล้านไร่ (6 ล้านเฮกตาร์) ซึ่งในจ านวนนี้เป็นทั้งพ้ืนที่
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 อ าเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน 
13,595,192 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 96,833 หลัง พ้ืนที่การเกษตร
คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 สาย ท่อระบายน้ า 777 แห่ง ฝาย 982 แห่ง ท านบ 142 
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แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง/หอย 231,919 ไร่ ปศุสัตว์ 13.41 ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต 813 ราย 
( 44 จังหวัด ) สูญหาย 3 คน (www. th// wikipedia. org/wiki/  อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554)อุทกภัยครั้ง
นี้ถูกกล่าวขานว่าเป็น "อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดทั้งในแง่ของปริมาณน้ าและจ านวนผู้ได้รับผลกระทบ 

 
ภาพที่ 1 จ านวนผู้ป่วยโรคต่างๆ หลังสภาวะน้ าท่วมจากการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2549 

ที่มา : การเฝ้าระวังโรคและภัยจากภาวะอุทกภัย ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข อ้างใน http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php 

 
 จังหวัดก าแพงเพชรก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 11 อ าเภอ 77 ต าบล 954 หมู่บ้าน ราษฎร

ได้รับความเดือดร้อน 190,057 คน 67,192 ครัวเรือน บ้านถูกน้ าท่วมขังรวม  5,691 หลัง พ้ืนที่การเกษตรคาดว่า
เสียหาย  902,536 ไร่ ฝาย  4 แห่ง คอสะพาน 2 แห่ง อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง มี
ผู้เสียชีวิต 6 รายประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ า  ประชาชนหลายแห่งขาดแคลนน้ า
ในการอุปโภค บริโภคบางแห่งการช่วยเหลือไม่สามารถเข้าไปถึงประชาชนได้ประชาชนต้องดื่มและใช้น้ าจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะเกิดโรคต่างๆขึ้นเพราะน้ าที่ท่วมเป็นตัวน าพาสิ่งสกปรกที่เคยถูกเก็บอย่างมิดชิด
ให้แพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังท าลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ และแมลง จนท าให้ต้องออกมาอยู่ปะปนกับ
ผู้คน โดยโรคที่พบบ่อยหลังน้ าลดมักจะได้แก่ โรคผิวหนัง โรคจากระบบทางเดินอาหาร โรคตาแดง ไข้หวัด 
ไข้เลือดออก และโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซิส) เป็นต้น  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้คิดริเริ่มการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดิน เหนียวของ
จังหวัดก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วมโดยมีแนวคิดมาจาก
เครื่องปั้นดินเผาที่เวลาใส่น้ าแล้วจะมีน้ าบางส่วนที่ซึมผ่านออกมาจากเครื่องปั้นดินเผาและน้ าที่ซึมผ่านมานั้นมี

http://203.157.15.4/disaster/flood/index.php
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ความใสสะอาดโดยเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นจะท าให้มีรูพรุนโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าว  ถ่านไม้ไผ่ และแกลบสับ 
เป็นวัสดุสร้างรูพรุน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยพบว่ามีคุณสมบัติในการดูดซับสารปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ าได้ โดยจะน าหลักการที่ได้ไปประดิษฐ์ตัวกรองน้ า ซึ่งอาศัยแนวทางคือขึ้น
รูปเป็นภาชนะส าหรับกรองโดยอาศัยการซึมผ่านส่วนที่เป็นไส้กรองซึ่งจะช่วยให้การกรองใช้เวลาน้อยลงจะช่วย
แก้ปัญหาน้ าที่ไม่สะอาดและน้ าท่ีมีสารปนเปื้อนได้   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวก าแพงเพชรกับ ถ่านกะลามะพร้าว 
ถ่านไม้ไผ่และแกลบสับที่เผาที่อุณหภูมิ 1000  องศาเซนเซียส  

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะตัวกรองน้ าหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส ที่มีประสิทธิ ภาพใน
การกรองน้ าให้สะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

ศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวกับ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และ
แกลบสับผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนย่อยออกดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่1 การน าดินเหนียวก าแพงเพชรมาท าการทดลองโดยหาค่าความเหนียวโดยน าดินมาบี้กับ
หัวแม่มือถ้าดินเกิดความมันวาวหรือเรียกกันว่า ”มันปู” แสดงว่าดินนั้นมีความเหนียวมากพอที่จะน ามาขึ้นรูปได้
และการน าดินมาคลึงเป็นเส้นกลมขนาดประมาณแท่งดินสอ แล้วขดงอให้เป็นวงแหวน เล็กๆ ถ้าปรากฏรอย
แตกร้าวที่ส่วนโค้งของวงแหวน แสดงว่าดินนั้นมีความเหนียวน้อย            

ขั้นตอนย่อยท่ี2 การเตรียมเนื้อดินปั้นที่น ามาสร้างมาสร้างตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่
ประสบภัยน้ าท่วม มีดังนี้ 

1. น าดินเหนียวก าแพงเพชรมาท าการตากแดดให้แห้งแล้วคัดแยกสิ่งเจือปนเช่นเศษใบไม้ กรวดออก 
ให้มากที่สุดแล้วมาท าการบดด้วยเครื่องบดละเอียดจนได้ความละเอียดตามต้องการ 

2. น ากะลามะพร้าว และไม้ไผ่มาท าการเผาที่เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิ 600 องศาเซนเซียสจนกลายเป็น 
ถ่านโดยไม้ไผ่ต้องสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆใส่ในภาชนะดินเผาให้พอดี 
 3. น าแกลบมาสับหยาบ ๆ  
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4.  น าถ่านกะลามะพร้าว และถ่านไม้ไผ่ที่ได้มาบดด้วยเครื่องบดละเอียดแล้วมาท าการมาแยกขนาดให้เป็น
ผงละเอียดด้วยตะแกรงขนาดเบอร์ 80 เมช 
          5. น าดินเหนียวก าแพงเพชรถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่และแกลบสับมาท าการเก็บเพ่ือเตรียมผสมตาม
อัตราส่วนที่ก าหนด 
 
ล าดับขั้นการทดลองตอนที่ 1  ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการวัดทางกายภาพ  

ก าหนดสูตรทดลองการศึกษาศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการวัดทางกายภาพได้ดังนี้ 
สูตรทดลอง การศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรอง
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วม  
สูตร
ที ่

วัตถุดิบ รวม
เปอร์เซนต์ ดินเหนียวก าแพงเพชร ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ 

1 60 40 0 100 
2 60 35 5 100 
3 60 30 10 100 
4 60 25 15 100 
5 60 20 20 100 
6 60 15 25 100 
7 60 10 30 100 
8 60 5 35 100 

***หมายเหตุ  ทุกสูตรใส่แกลบสับหยาบเพิ่มอีก 5 เปอร์เซนต์นอกจากร้อยเปอร์เซนต์ตามสูตรที่ก าหนด 
 

ขั้นตอน การเตรียมอัตราส่วนเพื่อท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียวกับ ถ่านกะลา มะพร้าว ถ่านไม้ไผ่และแกลบ
สับ มีดังนี้  

1. น าดินเหนียวก าแพงเพชรถ่านกะลามะพร้าว  และถ่านไม้ไผ่ที่ท าการบดให้เป็นผงละเอียดผ่านการกรอง
ด้วยตะแกรงเบอร์ 80 เมชมาชั่งน้ าหนักตามสูตรให้รวมกันทุกสูตรได้ 100 เปอร์เซนต์ตามตารางที่ค านวณไว้ ด้วย
เครื่องชั่งไฟฟ้า ระบบจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

2. น าแกลบสับหยาบมาชั่งน้ าหนักโดยใช้ในอัตราส่วน 5 เปอร์เซนต์กับทุกสูตร 
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3. น าเนื้อดินตามสูตรที่ผ่านการชั่งมาใส่ในโกร่งบดไฟฟ้าน าน้ าสะอาดประมาณ 40 ซีซี ต่อส่วน ผสมเนื้อ
ดิน 100 กรัม โดยใช้เวลาในการบดประมาณ 15 นาทีถ้าเนื้อดินข้นไปเติมน้ าครั้งละ 5 ซีซี เราก็จะได้น้ าดินที่มี
ส่วนผสมที่เข้ากันและมีความละเอียดตามที่เราต้องการ 

4. น าน้ าดินตามสูตรมาเกรอะที่แผ่นปูนปลาสเตอร์เพ่ือให้แผ่นปูนปลาสเตอร์ดูดความชื้นออกจะได้เนื้อดิน
ที่มีความชื้นเหมาะสมสามารถน า มาข้ึนรูปชิ้นงานทดลองได้ 

5. น าดินตามสูตรที่เกรอะมานวดเป็นก้อนเพ่ือน าไปใช้งาน 
6. น าดินก้อนตามสูตรมาท าการอัดขึ้นรูปเป็นแท่งสี่เหลี่ยมด้วยแบบเหล็กที่มีขนาดกว้าง x หนา x ยาว 

1 x 1 x 12  เซนติเมตร 
7. วัดขนาดแท่งดินทดลองที่อัดให้มีความยาว 10 เซนติเมตรแล้วท ารอยไว้เพ่ือทดสอบการหดตัวของแท่ง

ดินทดลองแต่ละสูตรโดยเขียนสูตรก ากับทุกชิ้นงานทดลองแล้วน าไปตากแดดให้แห้ง 
8. น าแผ่นทดลอง ตากแดดให้แห้งแล้วมาวางบนแผ่นรองผลิตภัณฑ์ก่อนน าเข้าเตาไฟฟ้า 
9. เผาแผ่นทดลอง ด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1000  องศาเซลเซียส 
10. แผ่นทดลองไปหาค่าการหดตัว   การดูดซึมน้ า และความแข็งแรง 
10. น าผลการทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 

ล าดับขั้นการทดลองตอนที่ 2  ศึกษาหาความหนาที่มีผลต่อการซึมของน้ าได้ดังนี้ 
        1. น าน้ าดินตามสูตรไปขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน 

2. ก าหนดความหนาของชิ้นงานที่  0.5cm , 1.0cm  และ 1.5 cm  ต่อ 1 สูตร  
 3. น าชิ้นงานที่ได้ไปเก็บในร่มท้ิงให้แห้ง 
 4. น าชิ้นงานที่แห้งไปเผาที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียส 
 5. น าชิ้นงานที่เผาในอุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียสไปทดสอบการซึมของน้ าแล้วน าผลอัตราส่วน ,  เวลา, 
ขนาดของชุดทดลอง, ปริมาณน้ าที่น ามาทดลอง/คุณภาพของน้ าที่ได้มาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
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ภาพที่ 3 การน าชิ้นงานที่เผาในอุณหภูมิ 1000 องศาเซนเซียสไปทดสอบการซึมของน้ า 
ที่มา : พิชิต พจนพาที, 2560 

 

 
 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบน้ าก่อนผ่านและหลังผ่านตัวกรองน้ า 
ที่มา : พิชิต พจนพาที, 2560 

6. น าแบบสอบถามไปให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 15 คนตอบแบบสอบถาม 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สูตร     ค านวณหาค่าความหดตัวของแท่งทดสอบสี่เหลี่ยม         

 ความยาวเปียก   -    ความยาวหลังการเผา   ×  100 
     ความยาวเปียก 

6.2 สูตร    ค านวณหาค่าความแกร่งของแท่งทดสอบสี่เหลี่ยม 
  MOR = 3 PL 
    2 bd2 

   P = ค่าน้ าหนักแรงกดที่หัก 
   L = ระยะห่างของลิ่มที่รองรับแผ่นทดสอบ 
   b  = ความกว้างของแผ่นทดสอบ 
   d  = ความหนาของแผ่นทดสอบ 

6.3 สูตร   ค่าการดูดซึมน้ าของแท่งทดสอบสี่เหลี่ยม 
การดูดซึมน้ า       =   น้ าหนักเปียก  -  น้ าหนักแห้ง  × 100 
   น้ าหนักแห้ง 
  =                % 

4. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากวัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 1  ศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียว

ก าแพงเพชรกับ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และแกลบสับเผาที่อุณหภูมิ 1000  องศาเซนเซียส 
สรุปผลการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านพิจารณาความเหนียวในการขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุดคือสูตร

ที่ 6 โดยมีส่วนผสมดินเหนียวร้อยละ 60 ถ่านกะลามะพร้าวร้อยละ10 ถ่านไม้ไผ่ร้อยละ 30 และเพ่ิมแกลบสับร้อย
ละ 5 

วัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 2  ศึกษาคุณลักษณะตัวกรองน้ าหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1000 
องศาเซนเซียส ที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ าให้สะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค 

การทดลองท่ี  1 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการวัดทางกายภาพ 
ผลการน าดินเหนียวก าแพงเพชร  ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และแกลบสับที่น ามาใช้เป็นส่วนผสมมี

คุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมแก่การน ามาสร้างตัวกรองน้ าโดยมีด้วยกัน 3 ด้านพบว่า 
ด้านที่1. ผลการวิเคราะห์ด้านการหดของเนื้อดินตัวกรองน้ าพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่1 , 5, 6 

และ7 โดยมีค่าเฉลี่ยการหดตัวอยู่ที่ ร้อยละ7.20 ทั้ง 4 สูตร 
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ด้านที่2. ผลการวิเคราะห์ด้านความแกร่งพบว่าสูตรเหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ7 โดยมีค่าเฉลี่ยค่า
ความแกร่งอยู่ที่ 45.50, 47.50 และ 46.50 ก.ก.นิวตัน โดยสูตรที่ 6 มีค่าความแกร่งดีที่สุดคือ 47.50 ก.ก.นิวตัน 

ด้านที่3.ผลการวิเคราะห์ด้านการดูดซึมน้ าพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ7 โดยมีค่าเฉลี่ย
การดูดซึมน้ าอยู่ท่ีร้อยละ12.6, 15.2 และ 13.3 โดยสูตรที่ 6 มีค่าดูดซึมน้ าดีท่ีสุดคือ ร้อยละ15.2 

การทดลองท่ี  2  ศึกษาหาความหนาตัวกรองน้ าที่มีผลต่อการซึมของน้ า 
ผลการน าดินเหนียวก าแพงเพชร  ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และแกลบสับที่น ามาใช้เป็นส่วนผสมสร้าง

ตัวกรองน้ าความหนาตัวกรองน้ าที่ 0.5 cm, 1.0 cm และ 1.5 cm มีผลต่อการซึมของน้ าในระยะเวลา 5 นาที, 10 
นาทีและ 15 นาทีพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ 7 โดยมีลักษณะของน้ าที่ใสปราศจากกลิ่น 
 การทดลองท่ี  3  ศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองน้ าที่ประดิษฐ์ขึ้น  
 ผลการน าดินเหนียวก าแพงเพชร  ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และแกลบสับสูตรที่ 5, 6 และ 7 มาสร้าง
ตัวกรองน้ าที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีความหนา 0.5cm, 1.0cm และ 1.5cm มีผลต่อการซึมของน้ าในระยะเวลา 30 
นาที, 60 นาที และ 90 นาทีพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ 7 โดยมีลักษณะของน้ าที่ใสปราศจาก
กลิ่น 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัด
ก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรองน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วม  
 ผลการการวิเคราะห์ความพึงพอใจการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัด
ก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย 5 คนคิดเป็นค่าร้อยละ 33.33 เพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67  อายุ 20-30 ปี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67อายุ 31-40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 อายุ 41-50 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 51-60 ปีจ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66  การศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66 ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.67 ระดับ
ปริญาตรีหรือสูงกว่าจ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 ประสบการณ์การใช้เครื่องกรองน้ า 1-3 ปี จ านวน 10 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 ประสบการณ์การใช้เครื่องกรองน้ า 3-5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.67  
ประสบการณ์การใช้เครื่องกรองน้ า 5 ปีขึ้นไปจ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66   
 การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียว
ของจังหวัดก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรองน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วมกับประชาชน
ทั่วไปจ านวน 15 คนพบว่า 

1. ด้านการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ 93.33 
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 2. ด้านการเผาวัตถุดิบให้เป็นถ่าน ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.40) ค่าร้อยละ 80.00 
 3. ด้านขั้นตอนในการท าเนื้อดินตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.60 SD 0.61) ค่าร้อยละ
66.67 
 4. ด้านระยะเวลาในการกรองน้ าของตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อย
ละ 86.67 
 5. ด้านระยะเวลาในการกรองน้ าของตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากท่ีสุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อย
ละ 93.33 
 6. ด้านขนาดความเหมาะสมของตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ
86.67 
 7. ด้านความแข็งแรงของตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.80 SD 0.54) ค่าร้อยละ 86.67 
 8. ด้าน สีของน้ าที่ผ่านตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.50) ค่าร้อยละ 93.33 
 9. ด้าน กลิ่นของน้ าที่ผ่านตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.73 SD 0.57) ค่าร้อยละ 80.00 
 10.ด้านความสวยงามของตัวกรองน้ า ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ93.33 
5. การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรอง
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วม 

วัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมการท าตัวกรองน้ าจากดินเหนียว
กับ ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่และแกลบสับที่เผาที่อุณหภูมิ 1000  องศาเซนเซียส โดยพบว่าอัตราส่วนผสม
ระหว่าง  ดินเหนียวก าแพงเพชร ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ และและแกลบสับจ าแนกออกเป็น 8 สูตร สูตรที่ 
1-4 ที่ใช้ปริมาณดินเหนียวก าแพงเพชร 60 %  ถ่านกะลามะพร้าว, 35, 30, 25 และ 20 % ถ่านไม้ไผ่  5, 10, 15, 
และ20 % มีความเหนียวในการขึ้นรูปพอประมาณ  มีรอยร้าวเล็กๆมาจากแกลบสับหยาบ สูตรที่  5 , 6 และ 7 ใช้
ปริมาณดินเหนียวก าแพงเพชร 60 %  ถ่านกะลามะพร้าว 15, 10, และ 5% ถ่านไม้ไผ่  25, 30, และ35 % มีความ
เหนียวในการขึ้นรูปดีมากถึงดีที่สุด  มีรอยร้าวเล็กๆมาจากแกลบสับหยาบ สูตรที่เหมาะสมคือสูตรที่ 6 ใช้ปริมาณ
ดินเหนียวก าแพงเพชร 60 %  ถ่านกะลามะพร้าว 10 % และ ถ่านไม้ไผ่ 30 %  ความเหนียวในการขึ้นรูปดี  มีรอย
ร้าวเล็กๆมาจากแกลบสับหยาบสูตรที่ 8  ใช้ปริมาณดินเหนียวก าแพงเพชร 60 %  ถ่านกะลามะพร้าว 5 % และ 
ถ่านไม้ไผ่ 35 % มีความเหนียวในการขึ้นรูปดี มีรอยร้าวเล็กๆมาจากแกลบสับหยาบ  

สรุปโดยภาพรวมพบว่าสูตรที่ 6 มีความเหนียวดีมากท่ีสุด เหมาะสมกับการขึ้นรูปตัวกรองน้ ามากที่สุดรอง
มาคือสูตรที่ 5 และ 7  สูตรที่มีความเหนียวพอประมาณคือสูตรที่ 1, 2, 3, 4 ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (2555, หน้าบทคัดย่อ) ศึกษาสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐมอญแดง อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเป็นเครื่องเคลือบดินเผาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน  การวิจัยครั้ง
นี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการคือ 1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบ “ดินเหนียว อ าเภอพานทอง จังหวัด ชลบุรี” โดยใช้
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา 2. เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน าดินท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเพ่ิมโอกาสทางการจัดจ าหน่ายและสร้าง
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการวิจัย จากการวิจัยและทดลองสมบัติทางกายภาพของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐ 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าการเผา ควรเผา 2 ครั้ง คือเผาดิบและเผาเคลือบ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
เผาดิบ อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส สมบัติทางกายภาพที่ได้หลังการเผาคือ เนื้อดินมีความพรุนตัว มีเปอร์เซ็นต์
การดูดซึมน้ า เท่ากับ 21.3 เนื้อดินมีเปอร์เซ็นต์การหดตัว เท่ากับ 7 และเนื้อดินมีสีหลังเผา คือสีน้ าตาลส้มอ่อน 
และอุณภูมิที่เหมาะสมในการเผาเคลือบอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 1000-1050 องศาเซลเซียส บรรยากาศที่ใช้ในการเผา
คือ การเผาไหม้แบบสมบูรณ์ (Oxidation Firing)  

 
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะตัวกรองน้ าหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 

1000 องศาเซนเซียส ที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ าให้สะอาดส าหรับอุปโภค บริโภคมีด้วยกัน 3 ด้านดังนี้.  
ด้านที่1. ผลการวิเคราะห์ด้านการหดของเนื้อดินตัวกรองน้ าพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่1 , 5, 6 

และ7 โดยมีค่าเฉลี่ยการหดตัวอยู่ที่ ร้อยละ7.20 ทั้ง 4สูตร 
ด้านที่2. ผลการวิเคราะห์ด้านความแกร่งพบว่าสูตรเหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5 , 6 และ7 โดยมีค่าเฉลี่ยค่า

ความแกร่งอยู่ที่ 45.50, 47.50 และ 46.50 ก.ก.นิวตัน โดยสูตรที่ 6 มีค่าความแกร่งดีที่สุดคือ 47.50 ก.ก.นิวตัน 
ด้านที่3. ผลการวิเคราะห์ด้านการดูดซึมน้ าพบว่าสูตรที่เหมาะสมที่สุดคือสูตรที่ 5, 6 และ7 โดยมีค่าเฉลี่ย

การดูดซึมน้ าอยู่ท่ีร้อยละ12.6, 15.2 และ 13.3โดยสูตรที่ 6 มีค่าดูดซึมน้ าดีท่ีสุดคือ ร้อยละ15.2 
สรุปโดยภาพรวมพบว่าสูตรที่ 6 มีการหดของเนื้อดินดีที่สุดมีความแกร่งที่สุดและมีค่าการดูดซึมน้ ามาก

ที่สุดเหมาะแก่การสร้างตัวกรองน้ า มากที่สุดรองมาคือสูตรที่ 5 และ 7 สูตรที่มีความเหนียวพอประมาณที่สุดคือ
สูตรที่ 1,2, 3และ4 ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของธิติมา คุณยศยิ่ง (2555, หน้าบทคัดย่อ) เนื้อดินส าหรับ
เตรียมอุปกรณ์กรองน้ าเซรามิกเพื่อกรองน้ าบริโภคโดยใช้กากดินรวมเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนในเนื้อดิน 
(Clay Body for Ceramic Filter Instrument Use for Potable Water Filtration by Using Kaolin Waste 
as Compound for Enhances Porosity in Clay Body) การศึกษาเพ่ือทดลองเนื้อดินส าหรับเตรียมอุปกรณ์
กรองน้ าเซรามิกเพ่ือกรองน้ าบริโภค โดยใช้กากดินรวมเป็นส่วนผสมเพ่ือเพ่ิมรูพรุนในเนื้อดินที่อุณหภูมิ 700 องศา
เซลเซียส และเพ่ือทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินส าหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ าเซรามิก เพ่ือกรองน้ า

http://www.lib.buu.ac.th/buuir/research/biblio?f%5bauthor%5d=453
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บริโภค โดยใช้กากดินรวมเป็นส่วนผสมเพ่ือเพ่ิมรูพรุนในเนื้อดิน ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส โดยใช้เนื้อดิน
พ้ืนบ้านและกากดินรวมเป็นส่วนผสมเนื้อดิน ความละเอียดของกากดินรวมเฉลี่ยที่ 50 เมช ใช้อุณหภูมิสูงสุดในการ
เผา 700 องศาเซลเซียส โดยเตาไฟฟ้า ปริมาณกากดินรวมที่ผสมในเนื้อดิน คือ ร้อยละ 10 20 30 และ 40 รวม 4 
อัตราส่วนผสม ขึ้นรูปด้วยมือ จากการวิจัย พบว่า เนื้อดินจ านวน 4 อัตราส่วนผสม ท าการทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ4 ด้าน คือ การหดตัว ความพรุนตัว การดูดซึมน้ า และความแข็งแรง จากการทดสอบทางกายภาพผู้วิจัย
คัดเลือกเนื้อดินที่มีค่าการดูดซึมน้ าของเนื้อดินที่มีค่ามากกว่าร้อยละ 20 และความพรุนตัวของเนื้อดินที่มีค่า
มากกว่าร้อยละ 35 ท าการทดสอบอัตราการไหลของน้ า พบว่าอัตราส่วนผสมที่ 3 มีอัตราการไหลของน้ า เฉลี่ย 
0.57 มิลลิเมตร ในเวลา 7 ชั่วโมงและอัตรา ส่วนผสมที่ 4 มีอัตรา การไหลของน้ า เฉลี่ย 0.71 มิลลิเมตร ในเวลา 7 
ชั่วโมง และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองทั้งหมด ผู้วิจัยได้แนวทางในการพัฒนาเนื้อดินจากการวิจัยครั้งนี้ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานในการกรองน้ าได้ 2 แนวทาง คือ การปรับสมบัติความพรุนตัวให้เพ่ิมขึ้นในเนื้อดินอัตรา
ส่วนผสม ที่ 3 และ 4 โดยการเติมวัสดุที่สามารถเผาไหม้ได้ในกระบวนการเผา หรือการลดอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา 
จะสามารถปรับสมบัติความพรุนตัวของเนื้อดินให้เพ่ิมขึ้นได้ และมีแนวโน้มที่สามารถเพ่ิมอัตราการไหลของน้ าจาก
เนื้อดินที่ใช้ขึ้นรูปอุปกรณ์กรองน้ าซรามิกได้ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางให้กับประชาชนที่จะน าความรู้ไปแก้ปัญหาในกรณีเกิดเหตุประสบภัยน้ าท่วมได้ 
 2. เป็นการต่อยอดให้กับผู้สนใจในอาชีพการท าตัวกรองน้ าเป็นแนวทางทางธุรกิจต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะที่จะน าผลการทดลองไปใช้ 
 1. ในการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อแบบผิวของชิ้นงานจะไม่เรียบควรหล่อดัวยน้ าดินดินเหนียวก่อนทิ้งไว้สัก 2-3 
นาที เทน้ าดินออกแล้วใส่น้ าดินที่จะท าตัวกรองน้ าลงไป 
 2. ในการขึ้นรูปด้วยวิธีกดแบบพิมพ์ควรใช้เครื่องจักรในการกดจะท าให้ได้ตัวกรองน้ าที่ผิวเรียบและค่า
ความแข็งแรงที่ใกล้เคียงกัน 
  
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมแก่การน าดินเหนียวของจังหวัดก าแพงเพชร มาสร้างตัวกรอง
น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคส าหรับชุมชนที่ประสบภัยน้ าท่วมผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
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ไว้ทุกประการผู้วิจัยจึงขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านและขอมอบความดีทั้งหมดให้แก่คุณพ่อ -คุณแม่ผู้ล่วงลับ 
คุณครู-อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาแนะน าชี้แนะและให้ความรู้แก่ผู้วิจัยจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดทุกประการ 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง. (2555,หน้าบทคัดย่อ). ศึกษาสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐมอญแดง อ าเภอพานทอง  

จังหวัดชลบุรี เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเป็นเครื่องเคลือบดินเผาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน   
โกมล รักวงศ์. (2531). วัสดุที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผาและเนื้อดินปั้น .นนทบุรี : โรงเรียนมารดานุเคราะห์ 
เด่น รักซ้อน และ วัชรินทร์ แซ่เตีย. (2557,หน้าบทคัดย่อ). การพัฒนาเนื้อดินและการเคลือบเครื่องปั้น ดินเผา 

ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 
ทรงพันธ์ วรรณมาศ. (2530). เซรามิกส์. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศ กรมการฝึกหัดครู. 
ธิติมา คุณยศยิ่ง. (2554, หน้าบทคัดย่อ). ส่วนผสมเนื้อดินในการเตรียมไส้กรองเซรามิกส าหรับกรองน้ าอุปโภค.  

ล าปาง :  มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
ปรีดา พิมพ์ขาวข า. (2532). เซรามิก, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูรณ์. (2543). เครื่องเคลือบดินเผาเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ไพจิตร อิงศิริวัฒน์. (2541) . เนื้อดินเซรามิก. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์. 
มนตรี ใจเยี่ยม. (2553 : บทคัดย่อ). การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ อุณหภูมิต่ าจากดินชุมชนบ้านมอญ ต าบล 

บ้านแก่ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก. (25556). ผลการวิเคราะห์ดิน. ล าปาง : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก.(25  

ธันวาคม 2556). 
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมภาคเหนือ. (ม.ป.ป.). อุตสาหกรรมเซรามิก. เชียงใหม่ : ช้างเผือก. 
สุทัศน์ จันบัวลา. การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 
ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร. (2557). กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร (พ.ศ. 

2557-2560). ก าแพงเพชร: ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร. 
อายุวัฒน์ สว่างผล. (2553). การขึ้นรูปด้วยมือ. ก าแพงเพชร : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. สถาบันราชภัฏ 

ก าแพงเพชร 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

81 

 

Andrews ,A.1. (1957).  Ceramis Test and Calculation. New York : John Milley and Sons.  
Gilmer. (1966). Van Haller B. and Other. Industrial and Organizationl Psychology. New York :  

Mc Graw-Hill Book.  
John Dickerson. (1974). Pottery Making A Complete guide. Thomas Nelson and Sons Ltd.  

London. 
Nishimura, Okada. (1978).Technology Testing for Ceramics.Products in Ceramic Engineering  

Nagoya : Nagoya Internation Training Center. 
Nelson,Clenn C. (1984). Ceramics a Pottery’s Hand Book. New York: CBS. Colledge Publising . 
Rhodes,Danil. (1972). Clay and Glaze for the Potter. (4ed th). Pennslvania: Pitman Publising. 
_______ . (1974). Clay and  Glaze for the Potter. Pennsylvania : Chton Book Company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

82 

 

การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
Design and Instruction of Dryer Rotary Drum Macadamia Machine 

  
คมสัน เขียวสา1  ธีระพจน์ เผือกผาสุข2 อธิวัฒน์ แลสันกลาง3 สรายุทธ มาลัยพนัธุ์4* และพงศกร สุรินทร5์ 

Komsan Khiwsa1  Teerapot Paukpasuk2 Atiwat Laesanklang 3  Sarayut Malaipun4* and Pongsakorn Surin 5 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเป็นการอออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
ประกอบด้วย ช่องระบาย, เกจวัดอุณหภูมิ, ฝาครอบเครื่อง, ถังอบแห้ง, ฝาปิดฮิตเตอร์, เฟืองขับ 14 ฟัน, โซ่ส่ง
ก าลัง, มอเตอร์เกียร์ และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ผลการทดลองอุณหภูมิที่เหมาะสม 55 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 
2 ชั่วโมง และความชื้นลดลง 13.63% d.b. 
 
ค าส าคัญ: การออกแบบและสร้าง, แมคคาเดเมีย, อบแห้ง, ถังหมุน 
 
Abstract 

The objective of the research is to design and instruction of dryer rotary drum macadamia 
machine include vent, temperature gauge, cover, dry dryer drum, heater cover, drive gear 14 
teeth, transmission chain, motor gear and control cabinet electrical system. The results showed 
that  optimum temperature 55°C using 2 hours and moisture decreased 13.63% d.b. 
 
Keywords: Design and Instruction , Macadamia, Dryer, Dryer Rotary Drum 
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บทน า 
(“แมคคาเดเมีย”, ม.ป.ป.) แมคคาเดเมียเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดแถวชายฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์

แลนด์ และทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาส์เวล ประเทศออสเตรเลีย ส าหรับเมล็ดแมคคาเดเมียเข้ามาในประเทศไทย
ครั้งแรกจากองค์การยูซ่อม (USOM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ส่งเมล็ดพันธุ์แมคคาเดเมียให้แก่กรมกสิกรรมของ
ไทยในอดีต โดยน ามาปลูกที่สถานีกสิกรรมบางกอกน้อย และส่งไปปลูกที่สถานีอ่ืนๆ เช่น กสิกรรมพลิ้ว (ศูนย์วิจัย
พืชสวนจันทบุรี) จ านวน 4 ต้น, สถานีกสิกรรมแม่โจ้ (ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) จ านวน 3 ต้น, สถานีกสิกรรมฝาง 
(สถานีทดลองพืชสวนฝาง) จ านวน 10 ต้น และสถานีกสิกรรมดอยมูเซอ (สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ) จ านวน 
8 ต้น ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดล าปางมีการปลูกแมคคาเดเมียที่บ้านแม่แจ๋ม ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน  จังหวัด
ล าปาง ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 800 เมตร มีดินที่ดีและภูมิอากาศเย็นสบาย
ตลอดปีจึงเหมาะสมต่อการปลูกแมคคาเดเมีย และจากการลงพ้ืนที่ของคณะท างานเพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของไร่
สุวรรณได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านการแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้งผลผลิต พบว่า กระบวนการอบแห้งยัง
ไม่เป็นไปตามความต้องการของทางผู้ประกอบการเนื่องจากอุณหภูมิยังไม่เหมาะสม ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว
คณะท างานจึงได้มีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน
ส าหรับน ามาใช้ในขั้นตอนดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในกระบวนการอบแห้งให้สูงขึ้นและมีคุณภาพ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
เถลิงราช นิลเชื้อวงศ์ และคณะ (2555) ศึกษาวิจัยการอบแห้งยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

และเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับวิสาหกิจและกลุ่มสหกรณ์สวนยางพาราขนาดย่อม ผลการวิจัย พบว่า 
การอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนมีอัตราการอบแห้งเร็วกว่าการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับผลผลิตทางการเกษตร วิเชียร ดวงสีเสน และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยการศึกษาการ
อบแห้งกากมันส าปะหลังโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบตะแกรงหมุน ผลการวิจัย พบว่า การอบแห้งกากมันส าปะหลัง
คือ อุณหภูมิการอบแห้ง 100°C และปริมาณกากมันส าปะหลัง 40 kg เนื่องจากมีอัตราการอบแห้งสูงสุด คือ 13.60 
KG water h-1 นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคในการออกแบบเครื่องอบแห้งดังที่เบญจวรรณ วานมนตรี และคณะ 
(2556) ศึกษาวิจัยการศึกษาการอบแห้งโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งส าเร็จรูปด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง ผลการวิจัย 
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พบว่า อุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง 120 องศาเซลเซียส และ 140 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบการหมุนของลูกกลิ้ง 0.5 
รอบต่อนาที และ 0.7 รอบต่อนาที ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง 0.15 มิลลิเมตร 0.2 มิลลิเมตร และ 0.25 มิลลิเมตร 
ท าให้น้ าหนักข้าวกล้องงอกท่ีมีความชื้นเริ่มต้นเฉลี่ย 63.47 %wb, 66.84 %wb และ 87.16 %wb ตามล าดับ โดย
ในส่วนของอุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง ความเร็วรอบการหมุน และระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งนั้นมีผลต่อความชื้นสุดท้ายของ
ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอก ส าหรับวีรพงษ์ ทรงค า และคณะ (2556) ศึกษาการอบแห้งเห็ดหลินจือด้วยเครื่อง
อบแห้งลมร้อน ผลการวิจัย พบว่า การอบแห้งเห็ดหลินจือที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ (40, 55) องศาเซลเซียส ใช้
เวลาในการอบแห้ง 6 ชั่วโมง อัตราการอบแห้ง 1.859 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ 6.57 
MJ/kg และการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ใช้ต้นทุนการอบแห้ง 45.67 บาทต่อกิโลกรัม มีระยะเวลาคืนทุน 148.34 
วัน และจุดคุ้มทุน 326.8 บาทต่อกิโลกรัม 

1.ความรู้พื้นฐานของการอบแห้ง 
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (2540) การอบแห้งวัสดุโดยทั่วไปจะใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลางในการอบแห้งโดยที่

การถ่ายเทความร้อนจากอากาศไปยังวัสดุจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันความร้อนส่วนใหญ่จะถูกไปใช้ในการระเหยน้ า 
ออกจากผิววัสดุถ้าผิววัสดุมีปริมาณน้ า อยู่เป็นจ านวนมากอุณหภูมิและความเข้มข้นของไอน้ า ที่ผิวก็จะคงที่ซึ่ง
ส่งผลอัตราการอบแห้งคงที่ถ้าอุณหภูมิความชื้นและความเร็วของอากาศมีค่าคงที่เมื่อผิวของวัสดุมีปริมาณน้ า 
ลดลงมากแล้วอุณหภูมิและความเข้มข้นของไอน้ าที่ผิวของวัสดุย่อมเปลี่ยนแปลงไปโดยที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นและ
ความเข้มข้นไอน้ าจะลดลงซึ่งส่งผลให้อัตราการอบแห้งลดลง 

2. ประเภทของการอบแห้ง 
2.1 การอบแห้งแบบไหลเวียนผ่านผิว (Cross-Circulation drying) คือ การอบแห้งที่ความร้อนไหลขนานกับ

ผิวของของแข็ง อาจจะไหลผ่านผิวด้านบนหรือผ่านผิวด้านล่าง หรือผ่านทั้งสองด้าน ตัวอย่างเครื่องอบแห้งประเภท
นี้ คือ เครื่องอบแห้งแบบถาด (tray dryer) ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรเรียงวัสดุของแข็งเป็นชั้นเดียว หรือเป็น
ชั้นบางๆ  

2.2 การอบแห้งแบบไหลเวียนแทรกผ่าน (Through-Circulation drying) คือ ของแข็งที่จะท าการอบแห้ง ถูก
วางบนตะแกรงและให้ก๊าซร้อนเคลื่อนที่แทรกผ่านชั้นของแข็ง ความร้อนอาจเคลื่อนที่จากผิวด้านบนสู่ผิวด้านล่าง
ของของแข็ง และผ่านตะแกรงออกไป ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรปรับความเร็วของก๊าซร้อนไม่ให้สูงเกินไป ถ้า
ก๊าซร้อนมีความเร็วสูง จะพัดพาของแข็งออกจากเครื่องได ้

2.3 การอบแห้งแบบโปรย (Showering drying) คือ การอบแห้งที่ของแข็งถูกตักขึ้นและโปรยลงสู่ด้านล่างจะ
มีก๊าซร้อนเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มของแข็ง ตัวอย่างเครื่องอบแห้งประเภทนี้ คือ เครื่องอบแห้งแบบหมุน (rotary dryer) 
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ข้อควรระวังในการใช้งานวัสดุที่เป็นผงละเอียดต้องใช้ความระมัดระวังในการอบแห้ง เพราะก๊าซร้อนอาจพัดพา
วัสดุออกจากเครื่องอบ ท าให้เกิดการสูญเสียของแข็ง 

2.4 การอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์ (Fluidized drying) คือการอบแห้งที่วัสดุของแข็งถูกวางบนตะแกรงเป็นชั้น
ของแข็งและมีการให้ก๊าซร้อนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหมาะสมผ่านตะแกรงเข้าสู่ด้านล่างของชั้นของแข็งและออกไป
ทางด้านบน ส่งผลให้กลุ่มของแข็งมีลักษณะเป็นฟลูอิดไดซ์ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรปรับความเร็วของก๊าซ
ร้อนให้เหมาะสม ไม่ควรต่ าเกินไปเพราะจะท าให้ของแข็งไม่เกิดเอนเทรนเมนต์ของวัสดุที่เป็นผงละเอียด 

2.5 การอบแห้งแบบนิวเมติก (pneumatic drying) คือ การอบแห้งท่ีมีการขนส่งวัสดุของแข็งเกิดข้ึนพร้อม
กัน โดยใช้ความเร็วของก๊าซร้อนท าให้ของแข็งเคลื่อนที่ไปยังปลายทาง พร้อมกับการลดความชื้นภายในวัสดุ
ของแข็งนั้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การคัดเลือกเมล็ดแมคคาเดเมีย ลักษณะของเมล็ดแมคคาเดเมียจะประกอบด้วย เปลือกนอก เปลือกใน
และเมล็ดส่วนที่รับประทานได้จะอยู่ภายใน โดยจะท าการเก็บเมล็ดแมคคาเดเมียที่แกแล้ว แต่ยังมีความชื้นอยู่ใน
เมล็ด ดังที่เห็นในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 เมล็ดแมคคาเดเมีย 

 
2. หลักการออกแบบเครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน ประกอบไปด้วย ห้องตู้อบเป็นรูปทรง

สี่เหลี่ยมแนวนอนความกว้าง 63 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร และความสูง 63 เซนติเมตร โดยภายในจะ
มีถังทรงกระบอกที่มีลักษณะเป็นตะแกรงหมุนได้ เมื่อน าเมล็ดแมคคาเดเมียใส่ลงในถังทรงกระบอกซึ่งจะถูก
ป้อนเข้าทางด้านบนของเครื่อง และจากนั้นพัดลมจะเป่าเอาไอความร้อนที่บริเวณชุดฮิตเตอร์ท าให้ไอความร้อนไป
กระทบกับถังทรงกระบอกที่มีเมล็ดแมคคาเดเมียด้าน ในขณะที่ถังทรงกระบอกที่มีเมล็ดแมคคาเดเมียจะหมุน
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ตัวอย่างช้าๆ จากการส่งก าลังของมอเตอร์เกียร์ที่อยู่ด้านนอกเครื่องอบ เมื่อท าการอบตามที่ได้ก าหนดไว้แล้วเมล็ด
แมคคาเดเมียที่อบแห้งเสร็จแล้วจะถูกล าเลียงออกทางประตูด้านข้างของเครื่องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบเครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
 

3. ส่วนประกอบเครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบเครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 

หมายเลข ชื่อ หน้าที่ 
1 ช่องระบายความชื้น  ปรับอุณหภูมิและระบายความชื้นออกภายนอก 
2 เกจวัดอุณหภูมิ  วัดอุณหภูมิขณะท าการอบแห้ง  
3 ฝาเปิด-ปิดเครื่อง  เปิดเวลาใส่เมล็ดและปิดขณะท าการอบ  
4 ห้องอบ  รักษาอุณหภูมิความร้อน  
5 ฝาปิดฮิตเตอร์ กันไฟฟ้าที่ต่อไปยังชุดฮิตเตอร์ 
6 สเตอร์ 14 ซ่ี  ส่งก าลังขับจากมอเตอร์ผ่านโซ่ไปยังตะแกรงใส่

เมล็ด  
7 โซ่ส่งก าลัง  ส่งก าลังขับสเตอร์ด้านล่างไปยังสเตอร์ด้านบน  
8 มอเตอร์เกียร์  ส่งก าลังไปยังตะแกรงใส่เมล็ดแมคคาเดเมีย  
9 ตู้ควบคุมระบบ

ไฟฟ้า  
ควบคุบวงจรไฟฟ้าของเครื่อง  
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ภาพที่ 3 ส่วนประกอบเครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 

 
4. ขั้นตอนการทดลอง 
4.1 เตรียมเมล็ดแมคคาเดเมียที่ผึ่งแดดไว้แล้ว 60 วัน  ปริมาณความชื้นอยู่ที่ 14-15% และชั่งน้ าหนักก่อนอบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 4 การเตรียมเมล็ดแมคคาเดเมีย 
 

4.2 ใส่เมล็ดแมคคาเดเมียที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในถังทรงกระบอก 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 5 ใส่เมล็ดแมคคาเดเมียลงไปในถังทรงกระบอก 
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4.3 ตั้งเวลาและอุณหภูมิในการอบ 
 
 
 

 
 
 

 
    ภาพที่ 6 การตั้งตั้งเวลาและอุณหภูมิ 

 
4.4 ปิดฝาเครื่องแล้วเปิดสวิตซ์เครื่อง 
4.5 เมื่อครบตามเวลาที่ก าหนดปิดเครื่อง และชั่งน้ าหนักหลังอบ 
4.6 ท าการตรวจสอบหาความชื้นของเมล็ดแมคคาเดเมียและบันทึกผลการทดลอง  
4.7 น าค่าทั้งหมดที่ได้มาค านวณ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่อง 

 
ผลการวิจัย 

ในขั้นตอนนี้เป็นการหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 6 ครั้งๆ ละ 5 กิโลกรัม เวลาในการทดลอง 2 ชั่วโมง อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส 40 องศา
เซลเซียส 45 องศาเซลเซียส 50 องศาเซลเซียส 55 องศาเซลเซียส 60 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 2 และ
ภาพที่ 7 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุน 

เงื่อนไข/จ านวนการทดลอง 1 2 3 4 5 6 
อุณหภูมิที่ใช้อบ(องศาเซลเซียส)  35 40 45 50 55 60 
เวลาที่ใช้ (ชั่วโมง)  2 2 2 2 2 2 
น้ าหนักก่อนอบ (กิโลกรัม)  5 5 5 5 5 5 
น้ าหนักหลังอบ (กิโลกรัม)  4.97 4.83 4.76 4.52 4.48 4.39 
ความชื้นก่อนอบ (เปอร์เช็นต์)  15 15 15 15 15 15 
ความชื้นหลังอบ (เปอร์เช็นต์)  12.96 10.84 8.62 11.11 13.63 16.27 
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จากตารางที่ 2 แสดงถึงอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส น้ าหนักหลังอบหายไป 0.03 กิโลกรัม ลดความชื้นได้ 
2.04 เปอร์เช็นต์ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส น้ าหนักหลังอบหายไป 0.17 กิโลกรัม ลดความชื้นได้ 4.16 เปอร์
เช็นต์ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส น้ าหนักหลังอบหายไป 0.24 กิโลกรัม ลดความชื้นได้ 6.38 เปอร์เช็นต์ อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส น้ าหนักหลังอบหายไป 0.48 กิโลกรัม ลดความชื้นได้ 3.89 เปอร์เช็นต์ อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส น้ าหนักหลังอบหายไป 0.52 กิโลกรัม ลดความชื้นได้ 1.37 เปอร์เช็นต์ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
น้ าหนักหลังอบหายไป 0.61 กิโลกรัม ลดความชื้นได้ -11.27 เปอร์เช็นต์ 

 

 
ภาพที่ 7 กราฟอุณหภูมิและความชื้น 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8 สีเนื้อของเมล็ดออกสีเหลือง เนื้อเมล็ดมีความสุกกรอบพอดีทั่วทั้งเมล็ด  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 เครื่องอบแห้งเมล็ดแมคคาเดเมียแบบถังหมุนสามารถลดใช้เวลาอบจากเดิม  10 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส สามารถลดเวลาในการอบลง 8 ชั่วโมง เหลือ2 ชั่วโมง .ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม 55 องศาเซลเซียส 
ท าให้สีเนื้อของเมล็ดออกสีเหลือง เนื้อเมล็ดมีความสุกกรอบพอดีทั่วทั้งเมล็ด ถ้าใช้อุณหภูมิเกิน 55 องศาเซลเซียส 
ท าให้สีเนื้อของเมล็ดออกสีเหลืองอมน้ าตาล เพราะเนื้อของเมล็ดเริ่มไหม้ เนื้อเมล็ดมีความกรอบเหมือนเดิม  
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ความสุขที่ได้จากการพัฒนาท้องถิ่น 
(กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย) 

Happiness from local development. 
(Case study of Chiang Rai municipality. Chiang Rai province) 

 
ทนากร  ศรีก๊อ1 

Tamakorn  Srikao 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสุขของประชาชนที่ได้จากการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเทศบาลนครเชียงราย มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 60.85 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ของต าบลต่างๆ ทั้งหมด 4 ต าบล คือ ต าบลเวียงทั้งต าบล ต าบลรอบเวียง (หมู่ที่ 1 -26 ) ต าบล
ริมกก (บางส่วน หมู่ที่ 1 - 6) และต าบลสันทราย (บางส่วน หมู่ที่ 6 และ 13 ) เทศบาลนครเชียงราย ประกอบด้วย
ชุมชน 65 ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์รายบุคคล  จ านวน 260 คน 
          จากผลการวิจัยพบว่าความต้องการด้านสาธารณูปโภค (public utility ) เทศบาลนครเชียงราย เขต 1 
จ านวน 12 ชุมชนมีความต้องการด้านสาธารณูปโภค ในระดับมาก โดย ประเด็นแรก คือความต้องการด้านไฟฟ้า 
บริเวณจุดเสี่ยง เทศบาลนครเชียงรายให้ความส าคัญในการให้บริการไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงในจุดต่างๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยในยามค่ าคืน ประเด็นที่สองคือความต้องการประปาชุมชนที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก น้ าใสไหล
ตลอดเวลา เนื่องจากน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชีวิตทุกชีวิต เทศบาลนครเชียงรายได้สนองความต้องการชอง
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ประเด็นที่สามคือด้านถนนเทศบาลนครเชียงรายจะต้องมีระบบคมนาคมขนส่งที่เอ้ืออ านวย
และเชื่อมโยงกับจังหวัดและอ าเภอใกล้เคียงในระดับมาก มีถนนซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรในเขตเทศบาลที่มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ประเด็นที่สี่ ชุมชนยังต้องการให้ท าลู่วิ่งจักรยานเพ่ือออกก าลังกายอย่าง
ปลอดภัยในระดับมาก เพ่ือเป็นที่ออกก าลังกายที่ปลอดภัยและสะดวก โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อร่างกายเป็นหลัก 
ประเด็นที่ห้า ความต้องการรักษาด้านวัฒนธรรมประเพณีในระดับ มาก เทศบาลและจังหวัดเชียงรายได้ให้
ความส าคัญด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมตามแบบจารีตประเพณี ตามศาสนาของตนที่นับถือ 
                                                             
1 นักศึกษา สาขาวิชาเอก ผู้น าสังคม ธุรกจิและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 
This research aims to study the happiness of the people from local development. 

Population used in this study include: Population used in the research include: People in Chiang 
Rai Municipality Chiang Rai Province The total area is 60.85 square kilometers. It consists of 4 sub-
districts, namely, Wiang District, Tambon Wiang Wiang (Mu 1, Mu 6), Tambon Rim Kok (Bang Mu 1 
- 6) and Tambon Sansai (Mu 6 and 13). The instruments used for data collection included 260 
individual interviewers. 

The results showed that public utility demand in Chiang Rai Municipality 1, 12, had a high 
level of utility demand. The first was the demand for electricity. Risk point Chiang Rai Municipality 
places great emphasis on providing electricity services at various points. For safety at night The 
second issue is the demand for effective community water supply. Clear water all the time. 
Because water is essential for all life. Chiang Rai Municipality has met the needs of the community 
as well. The third issue is the Chiang Rai Municipality road, which has to be transported and 
transported to neighboring provinces at the high level. There is a safe, efficient and safe road in 
the municipality. Fourth, the community also wants to make bicycling treadmills to work safely 
at a high level. To be safe and convenient. The main benefit to the body. Fifth issue Municipality 
and Chiang Rai Province have given importance to traditional cultural preservation. According to 
their religion, respect. 

 
บทน า 
 การพัฒนาท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้มีการกระจาย
อ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนไทยในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย รับผิดชอบดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและตรงตามความต้องการและความ
พึงพอใจ ของสมาชิกในท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น แต่ก็
ต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการกับสภาพความเป็นอยู่ของสังคมให้อยู่อย่างเป็น
สุข  โดยโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงก าหนดอ านาจ หน้าที่ และการก ากับดูแล ท้อ งถิ่นให้
อยู่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง การแบ่งแยกหน่วย
การปกครองออกจากส่วนกลาง โดยให้องค์กรที่จัดขึ้นในท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการดาเนิน
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กิจการภายในท้องถิ่นของตนได้ เพ่ือให้ประชาชนใน ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รวมทั้งแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการ ประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 
หมวด 14 การปกครองส่วน ท้องถิ่น) เพ่ือนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าโดยอาศัยสร้างมิติใหม่กับราชการไทย 
องค์การบริหารส่วน ต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทย 
 พุทธศักราช 2557 ได้มีประกาศสาระส าคัญ คือ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ปกครองท้องถิ่น (รายงานส านักกรรมาธิการ ๒ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2557) ได้พิจารณาศึกษา รายงานเรื่อง "โครงสร้างและอ านาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ตามแผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน แนะน าการบริหารงาน ขณะที่
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ 1.เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประชากรไม่เกิน 15,000 
คน  2.เทศบาลเมือง ท้องถิ่นที่มีประชากรเกิน 15,000 คน แต่ไม่เกิน 50,000 คน ไม่รวมเทศบาลเมือง ตาม
กฎหมายที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่กฎหมายนี้บังคับใช้ 3.เทศบาลนคร ท้องถิ่นที่ประชากรเกิน 50,000 คนขึ้นไป 4.
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีเขตพ้ืนที่ตามจังหวัดนั้น เป็นการลด
ความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการทั้งยังก าหนดให้ควบรวมเทศบาลที่มีรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 20 ล้าน
บาท หรือมีประชากรต่ ากว่า 7,000 คนเข้าด้วยกัน หรือเทศบาลแห่งอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในอ าเภอเดียวกันภายใน 
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประมวลกฎหมายมีผลบังคับใช้ เพ่ือแก้ปัญหางบประมาณไม่พอต่อการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูล
รายได้ประจ าปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บอกว่ารายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนที่ต่ ากว่า 20 
ล้านบาท พบว่ามีเทศบาล 1,126 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 4,339 แห่ง รวม 5,465 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
69.59 ขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังประเทศ 

ปีที่ผ่านมาจากการส ารวจความสุขของประชาชากรโลก ปรากฏว่าประเทศไทย ของเราอยู่ในอันดับที่ 
ค่อนข้างมีความสุข คืออันดับที่ 32 ของโลก ขยับขึ้นมาจากปีที่แล้ว 1 อันดับแต่อันดับในกลุ่มอาเซียน เราเป็น
อันดับ 2 รองจากจากสิงคโปร์ซึ่งติดอันดับ 26 ของโลก และดีกว่า มาเลเซีย อันดับ 42 โลก , ฟิลิปปินส์ อันดับ 72 
โลก, อินโดนีเซีย 81 โลก, เวียดนาม 94 โลก, พม่า 114 โลก (ท่ีมา: www.thairath.co.th/content/92667) 

ผลส ารวจความสุขของคนไทย ก ากับดูแล ที่อยู่ภายใต้การก ากับหน่วยงานของรัฐ ในประเทศไทยประจ าปี 
2559 ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลโดยตรง แต่ก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ของ พล.อ.ปร ะยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากว่านับแต่รัฐบาล (คสช.)เข้ามา บริหารประเทศ นโยบายประการต้นๆ ของรัฐบาลคือ การ

http://www.thairath.co.th/content/92667
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คืนความสุขให้กับประชาชน ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นจึงมีประเด็นเกี่ยวกับ ผลงานที่เป็นความสุขทั้งหลายที่ รัฐบาล 
(คสช.)ได้มอบคืนให้กับประชาชนคนไทยทุกๆ จังหวัดพร้อมๆ กันแต่ส าหรับผลการจัดอันดับจังหวัด แห่งความสุข
ของประเทศไทย ที่ศูนย์ เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน ของสถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ได้เป็นผู้ด าเนินการส ารวจโพลกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัดทั่ ว
ประเทศไทยจ านวนทั้งสิ้น 12,429 ตัวอย่าง ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นคนพ้ืนที่ในจังหวัดนั้นๆ และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
กอปรกับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐ ดังนั้นความสุขของประชาชนจึงย่อมเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่ดี  ส าหรับ
ผลการจัดอันดับและค่าร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในแต่ละจังหวัด จากการส ารวจพบว่าปัจจัยที่ท าให้
ประชาชนอยู่แล้ว เป็นสุขมีปัจจัยมาจากด้าน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นเมือง
สงบ เป็นสังคมน่าอยู่ มีความปลอดภัย คนในพ้ืนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่ประชาชน มีความ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของคนท้องถิ่นมีความเป็น
เมืองและลักษณะวัตถุนิยม ส าหรับ 10 จังหวัดแรกท่ีประชาชน อยู่แล้วมีความสุขมากท่ีสุดในประเทศไทยอันดับ 1 
ได้แก่ แม่ฮ่องสอนได้ร้อยละ 60.9 อันดับ 2 พังงาร้อยละ 60.7 อันดับ ชัยภูมิร้อยละ 56.3 อันดับ 7 มี 2 จังหวัด 
ได้แก่พะเยาและแพร่ได้ร้อยละ 55.6 อันดับ 8 ได้แก่น่านได้ร้อยละ 54.8 อันดับ 9 ได้แก่หนองคายร้อยละ 54.3 
และอันดับ 10 ได้แก่ล าปางร้อยละ 53.9  ส่วนอันดับสุดท้ายคืออันดับที่ 77 ตกเป็นของกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
20.8 อันดับ 76 ได้แก่สมุทรปราการร้อยละ 22.0 อันดับ 75 ได้แก่ภูเก็ตได้ร้อยละ 24.2 อันดับ 74 ได้แก่ลพบุรี
ร้อยละ 26.4 อันดับ 73 ได้แก่นราธิวาสร้อยละ 26.8 อันดับ 72 ได้แก่นครศรีธรรมราช ร้อยละ 31.1 อันดับ 70 
ได้แก่ระยองร้อยละ 32.3 อันดับ 69 ได้แก่ยะลาได้ร้อยละ 32.7 และอันดับ 68 ได้แก่สงขลาร้อยละ 32.8 แต่
ส าหรับกรุงเทพมหานครคงวิกฤติเต็มท ี
 สรุป การพัฒนาท้องถิ่นได้สร้างความสุขท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบหรือรูปแบบการบริหารแบบใด
ก็ตาม เพ่ือน าสังคมให้เป็นสุข จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพ่ือให้ประทับใจของประชาชนซึ่งเปรียบเหมือนเป็น
เครื่องมือวัดระดับความสามารถของผู้น าในการบริหารจัดการภาวะผู้น าที่พัฒนาสังคมให้มีความสุขเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นกระจกบานใหญ่ที่จะสะท้อนถึงคุณภาพของการบริหารจัดการสังคมให้บรรลุเป้าหมายและ
จุดประสงค์ด้านความสุขให้ได้มากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.เพื่อศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภคของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
2.เพื่อศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
3.เพื่อศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นด้านจิตใจและนันทนาการในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจ ความสุขที่ได้จากการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีศึกษา เทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย)  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1.เพื่อศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภคของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
2.เพื่อศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
3.เพื่อศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นด้านจิตใจและนันทนาการในเขตเทศบาลนครเชียงราย 

 ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 ตารางขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการเก็บข้อมูล  
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง ความสุขที่ได้จากการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชียงราย)   

  โดยออกแบบแผนการวิจัย( Research Design)  ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)  มีข้ันตอนดังนี ้
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ตอนที่ 1ศึกษาความการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน 
ในตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เทศบาลนครเชียงราย มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 60.85 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของต าบลต่างๆ 

ทั้งหมด 4 ต าบล คือ ต าบลเวียงทั้งต าบล ต าบลรอบเวียง (หมู่ที่ 1-26 ) ต าบลริมกก (บางส่วน หมู่ที่ 1 - 6) และ
ต าบลสันทราย (บางส่วน หมู่ที่ 6 และ 13 ) เทศบาลนครเชียงราย ประกอบด้วยชุมชน 64 ชุมชน ดังนี้ 

เขต 1 เขต  2 เขต 3 เขต 4 
ชุมชนเกาะลอย 
ชุมชนดอยทอง 
ชุมชนทวีรัตน ์
ชุมชนเทิดพระเกียรติ 
ชุมชนน้ าลัด 
ชุมชนบ้านดอย 
ชุมชนบ้านใหม่ 
ชุมชนป่างิ้ว 
ชุมชนราชเดชด ารง 
ชุมชนวัดพระแก้ว 
ชุมชนห้วยปลากั้ง 
ชุมชนฮ่องลี ่
 

ชุมชนมสุลิมกกโทง้ 
ชุมชนกองยาว 
ชุมชนเกาะทอง 
ชุมชนแควหวาย 
ชุมชนเจ็ดยอด 
ชุมชนบ้านไร ่
ชุมชนบ้านไร ่
ชุมชนป่าแดง 
ชุมชนป่าตึงริมกก 
ชุมชนฝั่งหมิ่น 
ชุมชนกกโท้ง 
ชุมชนร่องเสือเต้น 
ชุมชนรั้วเหล็กเหนือ 
ชุมชนรั้วเหล็กใต ้
ชุมชนริมน้ ากก 
ชุมชนวัดศรีเกิด 
ชุมชนสันตน้เปา 
ชุมชนสันตาลเหลือง 
ชุมชนสันสุด 
ชุมชนวังดิน 
ชุมชนเอ้ืออาทรริมกก 

ชุมชนดอยสะเก็น 
ชุมชนป่าตึง 
ชุมชนป่าส้าน 
ชุมชนร่องปลาคา้ว 
ชุมชนศรีทรายมูล 
ชุมชนหน้าสนามกีฬา 
ชุมชนสันกลาง 
ชุมชนสันขี้เบา้ 
ชุมชนสันคอกชา้ง 
ชุมชนสันป่าก๊อ 
ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่ 
ชุมชนสันป่าก่อเหนือ 
ชุมชนสันป่าหนาด 
ชุมชนสันสล ี
ชุมชนสันหนอง 
ชุมชนสันเมืองเหล็ก 
ชุมชนหนองบัว 
ชุมชนสันตสิุข 
 

ชุมชนดอยเขาควาย 
ชุมชนดอยพระบาท 
ชุมชนเดน่ห้า 
ชุมชนประตูเชียงใหม่ฯ 
ชุมชนแม่กรณ ์
ชุมชนรอยพระพทุธบาท 
ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย 
ชุมชนสันโค้งน้อย 
ชุมชนสันโค้งหลวง 
ชุมชนหนองปึ๋ง 
ชุมชนหนองเหียงฯ 
ชุมชนหน้าศูนย์วิจัยพชื
สวน 
ชุมชนหัวฝาย 
ชุมชนธารน้ ากรณ์ 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

97 

 

 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในการท าวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในการศึกษา โดยมีขั้นตอนก าหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 65 ชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่าง ได้คัดเลือกจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ดังนี้ 
ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ที่ใช้ในการศึกษาในตอนที่ 1  

ชุมชน จ านวน เพศชาย  เพศหญิง 
เขต 1  จ านวน12  ชุมชน 48 24 24 
เขต 2 จ านวน  21 ชุมชน 84 42 42 
เขต 3 จ านวน 18 ชุมชน 72 36 36 
เขต 4 จ านวน 14 ชุมชน 56 28 28 

รวม 260 130 130 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค  
  ด้านที่ 2ข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  ด้านที่ 3 ข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นด้านจิตใจและนันทนาการ 

 
แบบประเมินความน่าเชื่อถือ 

 ผู้วิจัยได้มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน ามาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างข้อค าถามเพ่ือสอบถามความสุขที่ได้จากการพัฒนาท้องถิ่นในเขตชุมชนนั้นๆ ในเขตเทศบาล
นครเชียงราย 
 2.สร้างแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความสุขที่ได้รับในแต่ละด้านจากการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธานและกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความ
ถูกต้อง ถ้อยค าและส านวนและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของประธานและกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
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 4.ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจความสุขจากแบบสัมภาษณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ตามล าดับ  ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผุ้น าชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ในการ
อนุญาตให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. น าแบบสัมภาษณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอสัมภาษณ์ 
 3.ติดตามรวบรวมแบบสัมภาษณ์ให้ได้จ านวนตามที่ต้องการและน ามาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของการตอบ เพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขที่ได้จาการพัฒนาท้องถิ่น
ในแต่ละด้าน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 1.วิเคราะห์เกี่ยวกับความสุขด้านสาธารณูปโภค 
 2.วิเคราะห์เกี่ยวกับความสุขด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 3.วิเคราะห์เกี่ยวกับความสุขด้านจิตใจและนันทนาการ 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าความต้องการด้านสาธารณูปโภค (public utility ) เทศบาลนครเชียงราย เขต 1 
จ านวน 12 ชุมชนมีความต้องการด้านสาธารณูปโภค ในระดับมาก โดย ประเด็นแรก คือความต้องการด้านไฟฟ้า 
บริเวณจุดเสี่ยง เทศบาลนครเชียงรายให้ความส าคัญในการให้บริการไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงในจุดต่างๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยในยามค่ าคืน ประเด็นที่สองคือความต้องการประปาชุมชนที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก น้ าใสไหล
ตลอดเวลา เนื่องจากน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับชีวิตทุกชีวิต เทศบาลนครเชียงรายได้สนองความต้องการชอง
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ประเด็นที่สามคือด้านถนนเทศบาลนครเชียงรายจะต้องมีระบบคมนาคมขนส่งที่เอ้ืออ านวย
และเชื่อมโยงกับจังหวัดและอ าเภอใกล้เคียงในระดับมาก มีถนนซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรในเขตเทศบาลที่มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ประเด็นที่สี่ ชุมชนยังต้องการให้ท าลู่วิ่งจักรยานเพ่ือออกก าลังกายอย่าง
ปลอดภัยในระดับมาก เพ่ือเป็นที่ออกก าลังกายที่ปลอดภัยและสะดวก โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อร่างกายเป็นหลัก 
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ประเด็นที่ห้า ความต้องการรักษาด้านวัฒนธรรมประเพณีในระดับ มาก เทศบาลและจังหวัดเชียงรายได้ให้
ความส าคัญด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมตามแบบจารีตประเพณี ตามศาสนาของตนที่นับถือ 
 
สรุปข้อมูลความสุขที่ได้จากการพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี ต่อไป  

เทศบาลนครเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 136 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
201,159,600 บาท และได้ใช้งบประมาณทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความสุขให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย 
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่
ส่งมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนร้จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อิมเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารย์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารย์หนังสือ หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารย์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางที่มีการศึกาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคความรู้ทั้งทางกว้าว และทางลึกอย่างทันสมัย โดย
ให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง   ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

 ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท ์โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

 บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สน าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 

 ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 

 บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง   กรณีบทความที่เป็นภาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ใช้ภาที่เข้าใจง่าย  
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 

 วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 
    หรือไม่ ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบ 
    การอธิบาย 

 ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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 เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ที่ก าหนด  
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ อ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) เลขหน้าบทความ.  
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้ความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 
   (Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
   กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
   (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
2. ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
    ข้อความที่อ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
    Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
    กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
    (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
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3. ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

  3.2 ชื่อ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 

  3.3 สถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 

  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง

รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย  ความยาวไม่เกิน  400 ตัวอักษร 

  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นค า

สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 

  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย) 

  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 

  3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็น

งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพ่ืออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 

  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ

ชัดเจน 

  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดย

ล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา 
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  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ 

  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏ               

ในบทความ 

 ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม  (Full Paper) ได้ที่  

www.northern.ac.th 

 หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 

888 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 5551 

7481 email : research.northern@gmail.com  
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