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Abstract 
This paper aims to develop an anti-washout underwater concrete (here-in-after called 

underwater concrete) that can be cast in water without washout of powder particles by water.  
The underwater concrete was developed following self-compacting concrete (SCC) method.  
For preliminary study, the underwater concrete was investigated from the anti-washout ability 
of cement-only mortars and cement mortars with fly ash by visual method with sand to 
mortar ratios (S/M) of 0.3 to 0.35, water to binder ratios (w/b) of 0.3 to 0.4. For viscosity 
modifying agent (VMA), this study used 2 components of extra high-performance thickeners 
(VMA) which were Mighty VT100A&B as VMA component 1 and Mighty VT200 as VMA 
component 2 with dosages of 4 to 9% and 2 to 5%, respectively and a superplasticizer (PC 
based) with the dosages of 1.5 to 2%.  The mortars achieving anti-washout ability were used 
to design concrete mixes with the same sand to mortar ratios (S/M) and water to binder ratios 
(w/b) but the amounts of both VMAs and superplasticizer (SP) were increased (Mighty 
VT100A&B with a dosage of 10 %, VT200 with a dosage of 7 % and SP with dosages of 2 to 
2.5 %) in order to achieve anti-washout ability and workability (slump flow of 650 to 750 
mm, V-funnel time of 60 to 80 sec) and to achieve static segregation resistance before setting 
time (22 - 24 hrs.) and L-box tested with water filled in the box (passing ability under water).  
This underwater concrete was developed for a repair project of the port authority of Thailand 
at Samut Prakan province where marine environment conditions such as chloride resistance, 
sulfate resistance and non-shrink ability must be considered, and these were achieved by 
applying 10 % of fly ash and 30 kg/m3 of expansive agent in the concrete.  As mixing process 
of the concrete caused entrapped air of about 8-12 %, a de-air admixture was used to reduce 
the entrapped air to prevent viscosity loss and settlement of the concrete due to the high 
content of entrapped air.  
 
Keywords: Underwater concrete, Self-compacting concrete, Viscosity modifying agent 
(VMA), Anti-washout  
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1. Introduction  
 Underwater concrete is a challenge for 
engineers both during mix design, 
construction and supervision, due to the fact 
that many cautions must be taken for the 
success of the casting process. The most 
important precaution is to prevent the fresh 
concrete during casting process from wash-
out of binder particles and segregation under 
water since the start until the completion of 
the concrete pouring as well as hardening of 
the concrete.  Concrete can be placed 
underwater successfully by implementing a 
good mix design and a suitable method for 
placing.  There are wide ranges of methods 
for underwater concrete placing which 
include traditional methods such as bagwork 
method, skips method, tremie method and 
pumping method.  There are also some new 
and uncommon methods such as grouted 
aggregate method which is known as the 
two-stage concrete method as described 
below [1]. 
 Bagwork was probably one of the oldest 
and simplest techniques of placing concrete 
underwater.  A common application of 
bagwork was the construction of retaining 
walls to act as formworks for mass concrete 
pouring.  The type of bags was normally 
made from an open-weave material such as 
hessian.  The half-filled bag with plastic 
concrete is sealed and then taken under 
water and placed by a diver.  Partial filling 
allowed concrete to be molded into shape 
and given concrete good contact areas with 
adjacent bags.  Grout from the mix seeped 
through the open textured material allowing 
bond to be established with adjacent bags. 
For additional stability the bags can be 
spiked together with small-diameter 
reinforcing bars.  
 Skips are more suitable for thin pours, 
although it is possible to bury the mouth of 
the skip in previously poured concrete to 
produce deeper pours.  The skip should be 
fully charged in the dry and covered with a 
pair of flexible and overlapping covers.  
These prevent washout during lowering and 
also during discharge because they stay in 

contact with the top surface of the concrete 
as it flows out of the bottom.   
 Tremie is one of the traditional 
techniques used for the placing of concrete 
underwater.  The tremie consists of a steel 
pipe mounted vertically in the water.  To the 
top of the pipe is a fixed hopper, to receive 
the fresh concrete.  It also acts as a reservoir 
for the supply of fresh concrete.  Tremies 
are best used for thick pours of any area.  
For large area pours, multiple tremies can be 
used, spaced at about 4–6 m apart, 
depending on the flatness required for the 
top level. 
 For the pumping method, the principal 
advantage is that concrete can be delivered 
to the pour site quickly and continuously.  
Using static pipe runs, concrete can be 
pumped over distances of up to 1000 m and 
the hydraulic boom on most mobile units 
permits great versatility in placing.  The 
placement of concrete can be carried out 
using either a tremie or direct pumping to 
the underwater site. 
 The two-stage concrete method, also 
known as preplaced aggregate method, is 
suitable for underwater work.  The 
technique is particularly applicable in 
conditions where there is limited access to 
the work, in situations where high water 
velocities exist or where the site is subjected 
to wave action, which would normally 
prohibit the use of conventional placement 
methods.  The method consists of filling a 
form with aggregate and then injecting a 
grout to fill the voids.  The study about this 
method and the advantages of the two-stage 
concrete are given in ref [1]. 
 The above-mentioned methods are some 
examples of techniques for working mostly 
with equipment while the efforts to design 
mix proportions of concrete to prevent 
washout (anti-washout property) by water 
were not really successful in the past. 
 Self-compacting concrete (SCC) was 
first developed in Japan in 1980’s, in order 
to solve the construction problems of 
lacking of skill workers.  SCC is a concrete 
that can fill into every corner of formworks 
by means of its own self weight without 



 

วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                      ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 

3 

 

needs of vibration.  The main key of this 
unique workability is to have high 
deformability, segregation resistance, and 
passing ability [2, 3].  SCC can be classified 
into 4 types based on the ingredients as 
follows; 
 1) Powder based: It could be achieved 
by use of high binder content (500-600 
kg/m3), low water to binder ratio (0.25-0.35) 
and high superplasticizer dosage (0.5-1.0% 
for polycarboxylate based superplasticizer). 
It has high durability due to its high strength 
and low porosity. 
 2) Viscosity modifying agent (VMA) 
based: VMA is a viscosity modifying agent 
with the main function to modify 
rheological properties of cement paste so 
that its plastic viscosity is increased.  Due to 
modification on viscosity, the binder content 
could be reduced to around 400-500 kg/m3, 
which is lower when then that of powder-
based SCC. The water to binder ratio of this 
SCC is around 0.35-0.45. 
 3) Entrained air based or Aired SCC: 
High stability entrained air is incorporated 
into the SCC to increase paste but reduce 
binder. The high stability air can behave as 
lubricating particles in the mixture. The 
binder content of this type of SCC can be 
reduced to 350-400 kg/m3 which is 
extremely low for SCC. 
 4) Combined based: This is the hybrid 
between the above 2 or 3 types of SCC [2]-
[6]. 
 There were some literatures on 
development of anti-washout underwater 
concrete since the last few decades [7]-[8].  
However, they were not so successful to 
achieved anti-washout performance and all 
of them utilized viscosity additives which 
are different from that used in this study.    
 The objective of this research is to 
develop and design an underwater concrete 
by a concept of viscosity modifying agent 
(VMA) based SCC.  The VMAs used are 
extra high-performance thickeners (Alkyl 
aryl sulfonate + Alkyl ammonium salt) such 
as Mighty VT100A&B (VMA component 1) 
and Mighty VT200 (VMA component 2) 
that are anti-washout agent for this concrete.  

 Tests with simple equipment such as 
slump cone and V-funnel were used to 
identify underwater concrete properties.  In 
addition, as this concrete was developed for 
use in a repair project of the port authority of 
Thailand at Sumut Prakan, so sea 
environment must be taken in to 
consideration.  Figure 1 shows the site 
condition with the details of the rock infilled 
column to be repaired.  The conditions that 
must be considered were such as chloride 
resistance, sulfate resistance and also non-
shrink ability which were achieved by 
adding 10 % of fly ash (from BLCP power 
plant) and 30 kg/m3 of expansive agent.   

Figure 1 Structure to be repaired and its site 
location at Samut Prakan 

 
2. Research Scope 
 The scope of this project is to develop an 
underwater concrete and describe measuring 
techniques for underwater concrete for self-
compacting ability, anti-washout ability, 
anti-segregation ability (static segregation) 
by slump flow test and V-funnel test and 
design the underwater concrete for undersea 
condition. 
 
3.  Materials and Methods 
3.1 Materials  
  In this study, binders used for 
conducting concrete trial mixes include OPC 
type 1 and fly ash from BLCP power plant.  
Two components of extra high-performance 
thickeners (Alkyl aryl sulfonate + Alkyl 
ammonium salt) which were Mighty 
VT100A&B (VMA component 1) and 
Mighty VT200 (VMA component 2) were 
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used as the viscosity modifying agent 
(VMA).  A Type F polycarboxylate based 
(HW) superplasticizer was used.  River sand 
complying with ASTM C33 and crushed 
limestone having a maximum size of 9 mm 
were used as fine and coarse aggregates, 
respectively. 
 
3.2  Methods 
  3.2.1 Mortar tests  
  Underwater mortars were studied for 
the  effect of extra high-performance 
thickeners (Alkyl aryl sulfonate + Alkyl 
ammonium salt) such as Mighty 
VT100A&B (VMA component 1) and 
Mighty VT200 (VMA component 2) and a 
Type F polycarboxylate based (HW) 
superplasticizer  tested by 1)  Mini cone 
slump and 2)  V-funnel test, whereas anti-
washout ability was tested by casting the 
fresh mixtures in water and visualize the 
condition via video recording underwater.  
  Mortars made from cement only and 
cement with fly ash were formulated by 
varying sand to mortar ratios (S/M) and 

water to binder ratios (w/b) of 0.3 to 0.35 and 
0. 3 to 0. 4, respectively.  Superplasticizer 
dosages of 1 % to 2.5 %, Mighty VT100A&B 
and Mighty VT200 with dosages of 4 to 10 
% and 2 to 5 %, respectively were used.  For 
undersea condition, 10 % of BLCP fly ash 
replacement was applied.  The replacement 
percentage of fly ash was intended not to be 
high in order to prevent excessive delay of 
setting and hardening of the concrete as high 
dosages of VMA and superplasticizer were 
used in the concrete. 
  Mortar mixes that passed workability 
criteria ( flow diameter of 250 mm, and 
funnel flow time of 5 seconds)  and anti-
washout ability, were identified and used to 
prepare SCC by adding coarse aggregate 
with the same sand to mortar ratio (S/M), 
water to binder ratio (w/b), Mighty 
VT100A&B and Mighty VT200 dosages 
and Type F polycarboxylate based (HW) 
superplasticizer dosage.   
 

  3.2.2 Concrete tests 
   3.2.2.1 Workability (slump flow, V-

funnel)  
   Selected test methods from 
EAFNAC, Specification and Guidelines for 
Self-Compacting Concrete [3] , were used to 
measure initial concrete workability.  The 
workability loss of all concrete mixes was 
also measured.  
   3.2.2.2 Anti-washout ability test  
   V-funnel [2] was used to indicate 
appropriate viscosity of the concrete that 
achieved the required anti-washout ability, 
confirmed by video visualizing under water. 
   3.2.2.3 Segregation resistance test  
   Segregation resistance was tested by 
2 methods which are; 
   1) V-funnel test (by the same 
procedure as workability and anti-washout 
ability tests) [3] 
   2) Cast concrete cylinder specimens 
(150 x 300 mm) and split the cylinder 
specimens with the same method as that 
conducted for the splitting tensile test (see 
Figure 2), then take a photo of the split 
specimens’ surfaces and visualized the 
segregation condition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Splitting tensile strength test [11] 

 
   3.2.2.4 Passing ability (L-Box) 
   Passing ability (L-Box) test for self-
compacting concrete is based on a Japanese 
design for underwater concrete and is 
described by RILEM technical committee 
174-SCC [9]. The test assesses the flow of 
the concrete and also the extent to which it 
is subjected to blocking by reinforcement. 
The apparatus is shown in Figure 3. 
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Figure 3 Passing ability (L-Box) apparatus [3] 
 
   3.2.2.5 Compressive strength 
   Compressive strength of concrete 
according to ASTM C39 was conducted. 
The strength development of underwater 
concrete was examined by collecting 
specimens both underwater and in the air for 
comparison and investigation according to 
requirement of each mix (at the ages of 7, 
14, 28 days).  
   3.2.2.6 Setting time  
   Setting time of concrete according to 
ASTM C403 was investigated . 
   3.2.2.7 Shrinkage 
   Free shrinkage of the obtained 
underwater concrete was measured on prism 
specimens according to ASTMC878. 
 
4.  Results 
4.1 Mortar test results  
   4.1.1 Slump flow and V-funnel 
time 
   The mini cone slump flow and V-
funnel tests of mortar samples were used to 
test deformability and viscosity of mortar 
mixtures in order to obtain relationships 
between their indices Γm and Rm.  Γm and 
Rm [1] are defined as;  
Deformability index:   
 

    (4.1) 

 

 Viscosity index:  (4.2) 

 
 

   Where d1 and d2 are measured flow 
diameters measured from two 
   perpendicular directions, mm (see 
Figure  1), d0 is flow cone’s bottom 
diameter, mm (see Figure 4), t is measured 
time to flow through V-funnel, sec (see 
Figure 5) . 

The mortar mixes that passed SCC 
criteria must have a flow diameter not less 
than 250 mm and funnel flow times equal or 
more than 5 seconds as shown in Table 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Flow test [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 5 V-funnel test [3] 
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Table 1 Mortar mixes that pass SCC workability criteria 
 

Mortar  
Mix. 

VMA  
type 

S/M w/b Sp/b 
(%) 

VMA/w 
(%) 

rfa 

 (%) 

Cement-only VT100A&B 
(1:1) 

0.3 0.3 1.5 4 - 
0.35 1.75 6 - 
0.4 2 8 - 

0.35 0.3 1.75 5 - 
0.35 2 7 - 
0.4 2.25 9 - 

VT200 0.3 0.3 1.5 2 - 
0.35 1.75 4 - 
0.4 2 4 - 

0.35 0.3 1.75 4 - 
0.35 2 5 - 

    
Cement  

+ 
Fly ash 

(BLCP 10%) 

VT100A&B 
(1:1) 

0.3 0.3 1.5 4 10 
0.35 1.75 6 10 
0.4 2 8 10 

0.35 0.3 1.75 5 10 
0.35 2 7 10 
0.4 2.25 9 10 

VT200 0.3 0.3 1.5 2 10 
0.35 1.75 4 10 
0.4 2 4 10 

0.35 0.3 1.75 4 10 
0.35 2 5 10 
0.4 2.25 5 10 

 
Remarks: S/M is sand to mortar ratio by volume, w/b is water to binder ratio, Sp/b is 
superplasticizer dosage (% by weight of binder), VMA/w is VMA dosage (% by weight of 
unit water content), rfa is replacement ratio of fly ash. 
 
   4.1.2 Anti-washout test 
   The results were recorded 
underwater by a camera to prove that mortar 
mixes were not washed-out by water (as 
shown in Figure 6).  The mortar mixes that 
pass the requirement as underwater concrete 
are as shown in Table 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 Casting mortar under water 

 
 

4.2  Concrete test results 
  To reduce cost of concrete, it was 
decided to ignore the mixes that had S/M = 
0.3 and w/b = 0.3 from the study.  Cement-
only concrete mixes were developed in 
laboratory by mixing with a pan mixer but 
for the mixes made from cement with BCLP 
fly ash, the concrete were mixed using a 
drum mixer and adjusted the concrete mixes 
to suit undersea environment.  For chloride 
resistance, ACMC-L3 standard specifies that 
water to binder ratio (w/b) should not be 
higher than 0.45 in order to resist the highest 
severity of corrosive environment.  BLCP 
fly ash at 10% replacement was also applied 
for sulfate resistance [10] as shown in Figure 
7 and Figure 8, according to the requirement 
of the port authority. 
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Table 2 Mortar mixes that pass anti-washout ability 
 

Mortar Mix. VMA type S/M w/b Sp/b(%) VMA/w 
(%) 

rfa 
(%) 

Cement-only VT100A&B 
(1:1) 

0.3 0.3 1.5 4 - 
0.35 1.75 6 - 

0.35 0.3 1.75 5 - 
0.35 2 7 - 

VT200 0.3 0.3 1.5 2 - 
0.35 1.75 4 - 

0.35 0.3 1.75 4 - 
0.35 2 5 - 

Cement  
+ 

Fly ash 
(BLCP 10%) 

VT100A&B 
(1:1) 

0.3 0.3 1.5 4 10 
0.35 1.75 6 10 

0.35 0.3 1.75 5 10 
0.35 2 7 10 

VT200 0.3 0.3 1.5 2 10 
0.35 1.75 4 10 

0.35 0.3 1.75 4 10 
0.35 2 5 10 

 
Remarks: S/M is sand to mortar ratio by volume, w/b is water to binder ratio, Sp/b is 
superplasticizer dosage (% by weight of binder), VMA/w is VMA dosage (% by weight of 
unit water content), rfa is replacement ratio of fly ash 

 

 
 
Figure 7 Allowable w/b ratio for highest 
severity of corrosive environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8  Minimum fly ash content % for 
sulfate resistance  
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  4.2.1 Workability test results  
  The concrete mixes that pass 
underwater and undersea properties in 
Table. 3 and the test results of the concrete 
used for the repair are shown in sections 
4.2.1 to 4.2.7. 
  For slump flow test [9] (see Figure 9 for 
the apparatus), slump flow was between 650 
to 850 mm.  Not only slump flow, V-funnel 
test [9] (see Figure 10 for the apparatus) was 
also conducted for  other properties such as 
anti-washout, segregation resistance and 
passing ability (L-Box) [9].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 Slump flow apparatus [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 V-funnel apparatus [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.2.2 Anti-washout test result 
  Anti-washout results were identified by 
pouring concrete into water.  V-funnel time, 
which were equal or longer than 30 seconds, 
refers to viscosity of concrete that can pass 
anti-washout ability in this research.  The 
passing zone is shown on Bingham’s model 
graph in Figure 11, comparing V-funnel 
time of water and various types of concrete. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 V-funnel test results 
(Anti-washout) on Bingham’s model grap 
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Table 3 Concrete mixes that pass underwater and undersea properties. 
 

 
Remarks: S/M is sand to mortar ratio by volume, w/b is water to binder ratio, Sp/b is 
superplasticizer dosage (% by weight of binder), VMA/w is VMA dosage (% by weight of 
unit water content), rfa is replacement ratio of fly ash 
 
4.2.3 Segregation test result 

In this study, static segregation 
condition of underwater concrete was 
investigated by visualizing the split concrete 
surfaces of cylinder specimens as an 
example in Figure 12, as well as by V-
funnel time which had to be equal or more 
than 60 seconds to prevent static segregation 
as shown in Figure 13. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 Split concrete cylinder section 
that has static segregation. 

 
 
 

 

 
Figure 13 V-funnel test results (static 

segregation) on Bingham’s model graph 
 

  4.2.4 Passing ability (L-Box) 
  Passing ability was tested by casting 
concrete into the L-Box filled with water 
which can also check anti-washout ability 
after concrete has passed obstacles as shown 
in Figure 14.  The poor passing ability was 
achieved by V-funnel time which was equal 
or more than 120 seconds as shown in 
Figure 15. 
 
 
 
 
 
 

*Concrete mix for repair Port authority of Thailand.  

 Exp. 
(Kg/m3) 

(g/m3) 
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Figure 14 L-Box testing with water 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 Graph showing V-funnel results 
of Anti-washout, Anti segregation and poor 

passing ability 
 
  4.2.5 Setting time 
  For underwater concrete, final setting 
time of all concrete mixes were 22-24 hours 
which were very long when compared to 
other concretes as shown in Figure 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 setting time of underwater 
concrete compare to other concretes 

   4.2.6 Compressive strength 
   The compressive strength of the 
concrete required by port authority of 
Thailand for the repair condition in this 
project was 350 kgf/cm2. The concrete 
samples were cast in the air and underwater 
to compare their compressive strength at 7, 
14 and 28 days as shown in Figure 17.  It is 
shown that the compressive strength of the 
concrete cast in air and underwater are 
equivalent.  This means that casting 
underwater does not have any effect on 
strength of the developed concrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 Comparison of compressive 
strength between concrete cast in air and 

underwater 
 
   4.2.7 Shrinkage 
   Because the repair structure, which 
was a thin concrete structure, was cast 
continuously without contraction joint 
provision.  An expansive additive, 
manufactured by DENKA, co., Ltd such as 
CSA Type-S (30 kg per 1 m3 of concrete) 
was applied for shrinkage cracking 
prevention.  The results of shrinkage, tested 
according to ASTM C157, were investigated 
by measuring free expansion of related 
mixes as shown in Figure 18 at water to 
binder ratio (w/b) equal to 0.4.  The 
measured free expansion was lower than 
150 microstrain at 28 days which was still 
lower than the normal cracking strain of 
concrete. 
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Figure 18 Free expansion of the tested mixes 

 
5. Discussions 
 For both concretes made from cement 
only and cement with BLCP fly ash at sand 
to mortar ratio (S/M) equal to 0.35, when 
increasing water to binder ratio, both the 
VMA to water ratio and superplasticizer to 
binder ratio (Sp/b) should be increased to 
obtain the underwater concrete performances. 
 For V-funnel time which indicates 
viscosity of concrete, all concrete mixes 
passed anti-washout ability by 30 seconds of 
V-funnel time.  However, when comparing 
air content of cement-only concrete mixes 
mixed with pan mixer and cement with 
BLCP fly ash concrete mixed with drum 
mixer (tested following ASTM C231) as 
shown in Figure 19, cement with BLCP fly 
ash concrete mixed with drum mixer had air 
content of 8-12% (entrapped air) which was 
much higher than cement-only concrete 
mixes that had air content of only 2-3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 Air content of concrete mixed 
with pan and drum mixer 

 
 
 
 

 For the same mix proportion, if air 
content increased, V-funnel time would 
decrease, causing anti-washout ability to 
decrease.  As an example, in this study, with 
the same mix proportion but changing from 
mixing with pan mixer (air 2%) to drum 
mixer (air 12%), the V-funnel time changed 
from 60 seconds to 20 seconds.  The air 
content in concrete should be controlled.  
Large air content such as 12% will cause 
floating of the air to the surface and volume 
loss when the concrete hardens as shown in 
Figure 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 Volume loss of hardened of 
concrete because entrapped air 

 
 The setting time of underwater and 
undersea concrete were 22-24 hours that 
may cause static segregation because of long 
setting time.  Coarse aggregate can sink by 
its own weight as shown in Figure 21.  So, 
to prevent static segregation, the concrete 
should have sufficiently high viscosity (V-
funnel should be equal to or more than 60 
seconds according to the results in this 
study). 
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Figure 21 Segregation in form of settlement 

due to long setting time 
  
 For passing ability, the results showed 
that V-funnel time equal or more than 120 
seconds would cause poor passing ability. 
 The compressive strength at 7,14 and 28 
days of the developed underwater concrete 
cast underwater were equal to 250, 530 and 
620 kg/cm2, respectively, which were much 
higher than that required by the port 
authority of Thailand of 350 kg/cm2 at 28 
days. 
 For undersea environment, 10 % of 
BLCP fly ash was used to replace cement to 
improve sulfate resistance, chloride 
penetration resistance and reduce shrinkage.  
Expansive additive at 30 kg/m3of concrete 
and water to binder ratio (w/b) of 0.4 were 
selected to provide shrinkage cracking 
resistance and chloride attack, following 
ACMC Lv3[7]. 
 
6.  conclusion 
 An anti-washout underwater concrete for 
the undersea repair project was successfully 
developed.  The underwater and undersea 
concrete should have workability such as 
slump flow diameter between 650 mm to 
850 mm and V-funnel time between 60 to 
80 seconds as shown in Figure 22, in 
comparison with those of other concrete 
plotted on a Bingham’s model graph 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figure 22 workability of other concrete and 
underwater concrete on Bingham’s modal 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นำเสนอระบบประมวลผลภาพถายจากกลองตรวจการณบริเวณเสาไฟฟาแรงสูง เพื่อแจงไปยังเจาหนาที่ 

ที่เกี ่ยวของเมื่อตรวจพบวัตถุขนาดใหญที่อาจเปนอันตรายตอเสาไฟฟาแรงสูง โดยการใชปญญาประดิษฐในการตรวจสอบ   

ภาพระบบที่นำเสนอประกอบดวย สวนจัดการรูปภาพ สวนรูจำภาพ และสวนแจงเตือนเหตุการณ สวนจัดการรูปภาพจะเขาถึง

ภาพซึ่งถูกบันทึกดวยกลองตรวจการณซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบสังเกตการณเสาสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย โดยใช BeautifulSoup ในการคนหาการเชื่อมโยงและเขาถึงภาพ สวนรูจำภาพสรางจะใชโครงขายนิวรอนแบบ 

Faster R-CNN ดวยเทนเซอรโฟล (TensorFlow) ซึ่งเปนเฟรมเวิรคดานการเรียนรูดวยเครื่องจักรในการเรียนรูวัตถุที่ควรเฝา

ระวังไวลวงหนา เมื่อพบวัตถุที่อาจทำสรางความเสียหายใหกับเสาสงไฟฟาแรงสูง สวนแจงเตือนเหตุการณจะทำการแจงเตือน

ผานแอปพลิเคชันไลนไปยังเจาหนาที ่ที ่ดูแลระบบโครงขายเสาไฟฟาแรงสูงและบันทึกขอมูลที ่เกี ่ยวของเพื่อปรับปรุง

กระบวนการเฝาระวังตอไป 
 

คำสำคัญ : ระบบตรวจการณเสาไฟฟาแรงสูง, การรูจำภาพ 

 

Abstract 

 This paper proposes the image processing based smart surveillance system of high-voltage 

transmission towers. It will notify the relevant authorities when the large objects, which may damage the 

towers, are detected by using artificial intelligence inspection on the surveillance images. The proposed 

system comprises of image management, image recognition, and event notification system. The image 

management will access the images recorded by surveillance cameras, which are part of the observation 

system for the high-voltage transmission towers of the Electricity Generating Authority of Thailand by using 

BeautifulSoup to get link and access to image. The image recognition uses the Faster R-CNN on TensorFlow, 

a machine learning framework for recognize interested objects. When detecting the objects that may cause 
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damage to high voltage transmission towers, the event notification will notify to the staffs who supervise 

the high voltage electricity grid system via the Line application and it will record relevant information to 

further improvement of the surveillance processes. 

 
Keywords : High-voltage tower surveillance system, Image recognition 

 

1. บทนำ 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากแนวโนมการกระจายตัว

จากศูนยกลางเมืองใหญไปยังหัวเมืองรอง ทั้งภาคธุรกิจ 

อุสาหกรรม ตลอดจนที่อยูอาศัย ทำใหมีการใชไฟฟาเพ่ิม

สูงขึ้นและเกิดกระจายตัวมากขึ้น สายสงไฟฟาแรงสูงซึ่งถูก

ใชเปนโครงขายไฟฟาแรงสูงที่จะนำสงพลังงานไฟฟาไปยัง

พ้ืนที ่ต าง ๆ มากขึ ้นอยางตอเนื ่องตามพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจ และจากสภาพแวดลอมที่มีการกระจายอยางออก

ของโครงขายไฟฟาแรงสูงซึ่งมีความกวางขวางและซับซอน 

ทำใหการบำรุงรักษาสายสงและเสาสงไฟฟาแรงสูงเปนไป

อยางยากลำบาก ซึ่งหากมีการจัดการไมดีพอ อาจทำใหการ

จายกระแสไฟฟาไปยังภาคสวนตาง ๆ เกิดการชะงัก สงผล

เสียอยางมากตอเศรษฐกิจโดยรวม การดูแลรักษา และการ

เฝาติดตามเตือนภัยตอระบบสงไฟฟาแรงสูง โดยเฉพาะสวน

เสาส งไฟฟ าแรงส ูงจ ึ งม ีความสำค ัญต อความม ั ่ งคง

การพลังงานและเศรษฐกิจ เพื่อสรางความปลอดภัยและ

ความมั ่นคงทางพลังงานไฟฟา จึงมีการเชื ่อมโยงการสง

ไฟฟาแรงส ูงเข าดวยก ันและพัฒนาขึ ้นเป นระบบจาย

ไฟฟาแรงสูงแบบ smart grid [1] โดยโครงขายสามารถปรับ

กำลังสง ถายโอนพลังงานไฟฟาจากสวนหนึ่งไปยังสวนที่มี

ความตองการสูงในชวงเวลาและสถานการณตาง ๆ อยาง

อัตโนมัติ อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการจายโครงขายไฟฟาแรงสูง

ขนาดใหญ สามารถ ทำงานได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ 

จำเป นต องมีการเฝ าต ิดตาม ตรวจการณ และ ตัววัด

สัญญาณตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับ อุปกรณโครงขาย สายสง

ไฟฟา และเสาสงดวยการตรวจสอบระยะไกลแบบ real 

time [2] เพื ่อนำมาใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพการ

ทำงานอุปกรณบน smart grid สำหรับประเมินปริมาณใช

พลังงาน ประเมินสถานการณที ่อาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน 

และความปลอดภัยของระบบ  

 ปจจุบันการตรวจสอบเสาไฟฟาแรงสูงและสายสง 

อาศัยการลาดตระเวนดวยเฮลิคอปเตอรและการสังเกต 

ข อบกพร องของว ิธ ีน ี ้ ค ือความปลอดภ ัย ในการบิน

เฮลิคอปเตอรที ่อาจไดร ับผลกระทบจากสภาพอากาศ 

คาใชจายสูง และปจจุบัน เริ ่มมีการวิจัยพัฒนาหุ นยนต

ตรวจสอบในหลายประเทศ อยางไรก็ตาม ระบบหุนยนตเอง

ก็มีความซับซอนและการใชพลังงานก็เปนเชนกัน ดังนั้น 

ในชวงหลายปที ่ผ านมา จึงมีการพัฒนาของเครือขาย

เซ็นเซอร [3] สำหรับตรวจสอบ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

การส งกระแสไฟฟ า การจ ัดเก ็บพล ังงาน ท ั ้ งร ูปการ

เทคโนโลยีส ื ่อสารดวยสายไฟแรงสูงโดยการมอดูเลต

สัญญาณขอมูลเขากับไฟฟาแรงสูง และรูปแบบเทคโนโลยี

การสื ่อสารแบบไรสาย [4] การประยุกตใชเทคนิคเหลานี้ 

เพื่อแกปญหาความปลอดภัยปญหาของเสาสงไฟฟาแรงสูง 

อยางไรก็ตาม เครือขายเซ็นเซอรดังกลาว เปนระบบที่สราง

ขึ้นเพื่อรายงานสถานการณปจจุบันที่เกิดขึ้น แตไมสามารถ

เฝาระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะสงผลเสียหายตอโครงขาย

ไฟฟาแรงสูงและเสาสงไฟฟาแรงสูง สำหรับระบบกลอง 

ตรวจการณ (Camera Surveillance System) คือการดึง

สัญญาณกลองท่ีติดตั้งตามจุดตาง ๆ  ที่มีความเสี่ยงดานความ

ปลอดภัยและความมั ่นคงของระบบงาน เพื ่อสงสัญญาณ

ภาพมายังศูนยเฝาระวังดานความปลอดภัยเพื่อการจัดการ

ในสถานการณฉุกเฉินในการสั ่งการไดอยางทันถวงที โดย

เชื ่อมตอสัญญาณระหวางอุปกรณต าง ๆ เชน การดึง

สัญญาณภาพจากกลองตรวจการณ อาจใชวิธีการดึงขอมูล

ไดหลายวิธี เชน ผานโครงขายไรสายโครงขายสัญญาณ

โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G/4G/LTE รวมกับระบบ Internet ผาน

โครงขายเสนใยแกวนำแสง (Fiber Optic Network) ผาน

โครงขายสายสัญญาณขอมูลความเร็วสูงระบบ LAN/WAN 

หรือหลายอยางรวมกัน ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพแวดลอมดาน

การสื ่อสารในแตละจุดสังเกตการณ งบประมาณ และ
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมูล เปนตน โดยระบบจะทำ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปนระบบ

สำหรับการใชเพื ่อการรักษาความปลอดภัย หรือใชเพ่ือ   

การสอดส อง ด ูแลเหต ุการณ หร ือสถานการณต างๆ            

ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย ภาพที่บันทึกไดจะ

ถูกนำไปวิเคราะหหรือใชในการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณ

ที่เปนอันตรายตอความมั่นคงปลอดภัยขึ้น แมกลองตรวจ

การณจะถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของเครือขายเซ็นเซอร 

แตก็ใชเปนเพียงการบันทึกเหตุการณเทานั้น ในขณะที่ 

ระบบตรวจการณอัจฉริยะ (Smart Surveillance System) 

ภาพที ่ไดจากกลองตรวจการณ   จะถูกนำมาวิเคราะห

ประเม ินผลในท ันท ีแบบ real time โดยเฉพาะความ

ปลอดภัยและความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาซึ่งเปนบริการ

สาธารณูปโภคพื้นฐานตอการดำรงชีวิตของประชาชนและ

เปนสิ่งสำคัญตอการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม  
 บทความนี ้นำเสนอระบบประมวลผลภาพถายจาก

กลองตรวจการณบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงแบบอัตโนมัติ ที่ได

จากการบันทึกดวยกลองตรวจการณ โดยจะทำการวิเคราะห

ภาพเสาไฟฟาแรงสูงและบริเวณโดยรอบ เพ่ือตรวจจับวัตถุที่

มีขนาดใหญอันอาจสรางความเสียหายใหกับเสาไฟฟาแรงสูง

และโครงขาย โดยระบบจะทำการจำแนกวตัถุตาง ๆ เหลานี้ 

เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการแจงเหตุเตือนภัยไปยังผูที่เกี่ยวของ

ที่ไดลงทะเบียนไวในระบบ 

 

2.  ระบบตรวจสอบท่ีนำเสนอ 

 ระบบประมวลผลภาพถายจากกลองตรวจการณบรเิวณ

เสาไฟฟาแรงสูงแบบอัตโนมัติที่นำเสนอ ประกอบดวย สวน

เช่ือมโยงรูปภาพ สวนรูจำภาพ และสวนแจงเตือนเหตุการณ

ดังแสดงในรูปที่ 1  

 

รูปที ่1 โครงสรางระบบประมวลผลภาพถายจากกลอง 

ตรวจการณบริเวณเสาไฟฟาแรงสงู 
 

2.1  สวนจัดการรูปภาพ 

 งานวิจัยนี้ใชภาพถายจากกลองตรวจการของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งไดติดตั้งไวบนเสาสงในตำแหนง

สำคัญทั่วประเทศ ภาพเหลานี้จะถูกรวบรวมและแสดงผลไว

ในเว็ปไซตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แบงตาม

สถานที ่และเวลาที ่บันทึกภาพไว สวนเชื ่อมโยงรูปภาพ    

ของระบบที ่นำเสนอจะทำการเชื ่อมโยงเขากับเว็บไซต    

ของการไฟฟาเพื่อดึงภาพที่บันทึกในสถานที่ตาง ๆ ณ เวลา

ลาสุด ระบบที่จัดทำขึ้นจะทำการรองขอรูปภาพบนเว็บไซต

ของการไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทยดวยการสร าง       

การเชื ่อมตอเพื ่อรองขอ URL ของรูปภาพจากเว็บไซต     

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนการใชฟงกชัน 

selenium Webdriver.chrome() เพื ่อเปนตัวกลางที ่ชวย

ในการติดตอกับ Chrome Web Browser และทำการสราง

การเชื่อมตอกับเว็บไซตของการไฟฟาฯ โดยจะเริ่มจากการ

ล็อกอินเพื่อเขาไปยังเว็บไซตของการไฟฟาฯ ดวยการใส 

Username และ Password จากการระบุตำแหนงด วย 

XPath จาก  Element ของหน  า  Authentication ของ

เว็บไซตการไฟฟาฯ โดยผานกระบวนการยืนยันตัวตนเพ่ือ

สิทธิในการเขาถึง เมื่อทำการ Login เขาใชงานเว็บไซตแลว 

ทำการคนหา img_tags ของภาพจากกลองทุกตัวท่ีออนไลน



 

 

วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                      ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 

 

17 

 

อยูทั ้งหมดใน www.egat.siamcyber.info จากนั้นทำการ

วิเคราะหเอกสารเอชทีเอ็มแอลดวย BeautifulSoup ซึ่งเปน

แพ็กเกจของไพธอนเพื่อวิเคราะหเอกสาร page_source 

ของเว็บไซตของการไฟฟาฯ เพื ่อทำการคนหา img_tags 

และ ng-src ทั ้งหมดจากโฟลเดอรของเว ็บไซตของการ      

ไฟฟาฯ แลวจึงทำการดาวนโหลดรูปภาพจากเว็ปไซตของ

การไฟฟาฯ รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการเขาถึงภาพจากกลอง

ตรวจการณเสาไฟฟาแรงสูงจากเว็ปไซตการไฟฟาฯ  

 

 

รูปที ่2 สวนจัดการรูปภาพแสดงการเขาถึงภาพจากกลอง

ตรวจการณเสาไฟฟาแรงสูงจากเวป็ไซตการไฟฟาฯ 

 

 ภาพที ่บันทึกจากกลองตรวจการณเสาไฟฟาแรงสูง

จากเว็ปไซตการไฟฟาฯ เปนภาพสีขนาดภาพ 1293x972 

พิกเซล โดยตัวกลองจะถูกติดตั้งจากเสาไฟฟาแรงสูงตนหนึ่ง

และทำการถายจากเสาไฟฟาแรงสูงที ่อยู ติดกัน ดังแสดง    

ในรูปที่ 3  

 

 

 

 

 

ลาดพราว   สุวินทวงศ 

 

รูปที ่3 ภาพที่ไดจากกลองตรวจการณ 

 

 ภาพที่ไดจากผานกระบวนการเตรียมภาพซึ่งมีขั้นตอน

ดังรูปที ่ 4 ทั ้งนี ้ เนื ่องจากภาพที่บันทึกไดจากกลองตรวจ

การณจะครอบคลุมบริเวณกวางและขึ้นกับมุมรับภาพของ

กลอง โดยสวนของภาพเฉพาะบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงและ

บริเวณโดยรอบ จะถูกกำหนดแตกตางกันและบันทึกเปน

พิกัดขอบเขตภาพในแตละกลองเฉพาะเมื ่อทำการติดตั้ง

ระบบในครั้งแรก พิกัดขอบเขตภาพนี้จะชวยใหระบบทำการ

ตัดภาพเฉพาะสวนของพื้นที่ภาพสำหรับใชในการวิเคราะห

เฉพาะบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงและบริเวณโดยรอบเมื่อไดรับ

ภาพใหมจากกลองนั้น ๆ   

 

 

รูปที ่4 การเตรียมภาพสำหรับการเทรนระบบตรวจจับภาพ 

 รูปที ่ 5  แสดงภาพตัวอยางที ่ผานการตัดแลวจะเปน

สวนของภาพเฉพาะบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงและบริเวณ

โดยรอบ ซึ่งจะถูกนำไปวิเคราะหเพ่ือตรวจจับวัตถุขนาดใหญ 

ไดแก รถเครน รถแบคโฮ และรถบรรทุก ซึ่งเปนยานพาหนะ

ขนาดใหญที ่เคลื ่อนที ่ได และอาจเปนอันตรายทำความ

เสียหายใหกับเสาสงไฟฟาแรงสูงและโครงขายในขั้นตอน

ตอไป  

 

  
กอน    หลัง 

รูปที ่5 ภาพกอนและหลังการตดัภาพ 

 

2.2  สวนรูจำภาพ 

 เมื ่อไดภาพตรวจการณเสาไฟฟาแรงสูงและบริเวณ

โดยรอบที่ตองการ ระบบจะทำการวิเคราะหภาพโดยทำการ

ตรวจจับภาพเสาสงไฟฟาแรงสูงและวัตถุขนาดใหญที่  

ปรากฏข้ึนในภาพ จากนั้นจะทำการจำแนกประเภทของวัตถุ

ขนาดใหญ ซึ ่งไดแก รถเครน รถแบคโฮ และรถบรรทุก      

ที่อาจเคลื่อนที่และทำความเสียหายตอเสาสงไฟฟาแรงสูง 

โดยใช  TensorFlow [5] ซ ึ ่ งเป นdeep learning library 

ของ google แบบ opensource สำหรับผู ใชงานสามารถ

พัฒนางานทางดานปญญาประดิษฐ ในการสรางโมเดล

สำหรับประมวลผลภาพซึ ่งเปนเครื ่องมือสำหรับสร าง 

machine learning เพื ่อใหคอมพิวเตอรมีความสามารถ    
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ในการเรียนรูดวยตนเอง เมื่อมีขอมูลเขาไป สามารถทำนาย

หรือตัดสินใจเองได โดยขั้นตอนในการสรางแบบจำลองจะ

เริ่มตั้งแตการเตรียมขอมูลสำหรับประมวผล การออกแบบ

และสรางแบบจำลอง การฝกและประเมินแบบจำลอง จนได

โมเดลสำหรับตรวจจับและระบุชนิดวัตถุขนาดใหญดวย 

Faster RCNN ดังรูปที่ 6 

 

 

 

 

รูปที ่6 การสรางโมเดลสำหรบัตรวจจับและระบุชนิดวัตถุ

ขนาดใหญดวย Faster RCNN 

 

 ในสวนรู จำภาพ บทความนี ้เลือกใช Faster-RCNN-

Inception-V2-COCO เปนโมเดลสำหรับใชในงานตรวจจับ

ว ัตถุ ซ ึ ่ งพ ัฒนาต อมาจาก R-CNN (Regions with CNN 

features) [6] ที่นำ CNN (Convolution Neural Network) 

มาใชในงานจับวัตถุบนภาพ (object detection) โดยเพิ่ม

ส วนการทำ Region proposals ท ี ่ทำหน าท ี ่ เสนอ ROI 

(region of interest) เปนกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากหลากขนาด 

หลายตำแหนงขึ้นมา ภาพอินพุตตนฉบับจะถูก crop ดวย 

ROI กอนจะถูกสงตอไปให CNN ทำการสกัดคุณลักษณะ 

(feature extraction) จนได feature vector เพื ่อทำการ

แบงประเภท (classification) ในงานรูจำวัตถุ (object) วา

อยูใน class ใดหรือไม อยางไรก็ตาม ขอเสียของ R-CNN คือ 

จำนวน ROI ท ี ่ม ีจำนวนมาก ทำให ส วน CNN feature 

extraction ของแตละ ROI ทำงานทับซอน (overlap) กัน 

เกิดการคำนวณจำนวนมากและไมมีประสิทธภิาพ 

 การรูจำโดยเทคนิค Faster RCNN ถูกนำเสนอโดย [7] 

ในป 2015 เพื่อแกปญหาการขางตน โดยประกอบไปดวย    

2 โมดูล คือส วน Deep fully Convolutional Network   

ซึ่งทำหนาที่คนหาบริเวณที่นาจะปรากฏวัตถุที่ตองการรูจำ 

และสวนตรวจจับแบบ Fast R-CNN detector ซึ่งรับขอมูล

บริเวณที่นาจะปรากฏวัตถุจากโมดูลแรกมาทำการวิเคราะห

ตอ โดยไดปรับปรุงสวน Region proposals ที ่ทำหนาที่

เลือก ROI (Region of interest) จากเดิมซึ่งใชวิธี Selective 

search [8] ซ ึ ่งใช เวลาประมวลผลมาก มาเปน Region 

proposal network (RPN) โ ด ย ก า ร แ บ  ง ส  ว น ภ า พ 

(segmentation) 

 

รูปที ่7 Faster R-CNN [7]  
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เพื ่อหา initial candidate regions แลวจึงนำมารวมกลุม

กันโดยวิธี greedy grouping โดยรวมบริเวณภาพ (region) 

ที ่คล ายกันเขาด วยก ันไปเรื ่อย ๆ จนได hierarchy of 

bounding boxes จ าก น ั ้ น จ ึ ง น ำ  feature ท ี ่ ไ ด  จ า ก 

Convolution Neural Network (CNN) เพื ่อกำหนด ROI 

วาวัตถุที่ตองการตรวจจับอยูสวนใดของภาพบาง การที่ PRN 

ใช feature ที่ไดจาก CNN ซึ่งเปนขั้นตอนปกติในการรูจำ

วัตถุในภาพอยูแลวจึงชวยลดเวลาในการหา ROI ขึ้นมากเมื่อ

เทียบกับระบบรูจำแบบ R-CNN และ Fast R-CNN ดังแสดง

ในรูปที่ 7 

 สำหรับระบบประมวลผลภาพถายจากกลองตรวจ

การณบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงที่นำเสนอ จะกำหนดใหมีการ

ตรวจจับวัตถุจำนวน 4 คลาส ตามประเภทวัตถุที่ตองการ

สังเกตการณไดแก เสาสงไฟฟาแรงสูง (tower) รถเครน 

(crane) รถแบคโฮ (backhoe) และรถบรรทุก (truck) บน

ภาพที่ไดเตรียมไวแลว ดังที ่ไดกลาวในหัวขอ 2.1 ในการ

สรางโมเดลใชวิธีการ machine learning เพื่อใหจดจำภาพ

วัตถุจำเปนตองใชขอมูลภาพสำหรับฝกตัวแบบจำลอง โดย

ภาพวัตถเุสาสงไฟฟาแรงสูง จะใชภาพจากกลองตรวจการณ

ที่ติดตั้งไวบนเสาไฟฟาแรงสูงและบันทึกไวในชวงเวลาตาง ๆ 

กัน รวมจำนวน 570 รูป ในขณะที่ภาพวัตถุอื ่น ไดแก รถ

เครน รถแบคโฮ และรถบรรทุก ซ ึ ่งม ีร ูปราง ล ักษณะ

หลากหลาย แตกตางกันไปตามแตละประเภท เพื่อใหระบบ

สามารถจดจำ คนหาและแยกประเภทวัตถุไดหลากหลาย 

ดังนั้นจึงใชภาพที่สืบคนจากอินเทอรเน็ตอีกจำนวน 577 รูป 

สำหรับการฝกตัวแบบจำลอง  

 เมื่อไดภาพที่ใชสำหรับฝกตัวแบบจำลอง โดยแตละภาพ

จะม ีพ ื ้นหล ังและวัตถ ุอ ื ่นปะปนอย ู  ในภาพ ด ังน ั ้นจึง

จำเปนตองกำหนดบริเวณภาพเพื ่อเจาะจงวัตถุที่ตองการ   

จะใช ฝ กต ัวแบบจำลอง ในขั ้นตอนนี ้  จะใช โปรแกรม 

LabelImg ชวยในการกำหนดพ้ืนท่ีภาพซึ่งแสดงวัตถุและชื่อ

ประเภทวตัถุนั้น ๆ โดยผลที่ไดจากกระบวนการนี้จะไดพิกัด

ของกรอบภาพวัตถุเปนพิกัดมุมซายบน (Xmin,Ymin) และ 

พิกัดมุมขวาลาง (Xmax,Ymax) ขนาดรูปภาพ และขอความ

ระบุชนิดของสิ่งท่ีถูกตีกรอบ ไดแก crane, truck, backhoe 

และ tower แทนวัตถุ รถเครน รถบรรทุก รถแบคโฮ และ

เสาไฟฟาแรงสูง ตามลำดับ โดยขอมูลเหลานี้จะถูกบันทึกไว

ในรูปแบบไฟล xml เพื่อใชในการฝกแบบจำลองตรวจจับ

และระบุชนิดวัตถุ ดังแสดงในรูปที่ 8 

2.3  สวนแจงเตอืนเหตุการณ 

 เมื่อระบบจะทำการตรวจสอบภาพตรวจการณที่บันทึก

ไวลาสุด และเมื่อตรวจพบวัตถุขนาดใหญที ่อาจทำความ

เสียหายใหกับเสาไฟฟาแรงสูง ระบบจะทำการตรวจแยก

ประเภทวัตถจุากการรูจำวาเปน รถเครน (crane) รถแบคโฮ 

(backhoe) และรถบรรทุก (truck)  เพื่อทำการแจงเตือนไป

ยังผูที ่เกี่ยวของที่ไดลงทะเบียนไวกับระบบวามีวัตถุขนาด

ใหญเคลื่อนที่เขาใกลเสาไฟฟาแรงสูงและรายงานวาเปนวัตถุ

ประเภทใด การแจงเตือนจะทำผาน LINE ซึ่งเปนแอพพลิ  

เคชันแชทที่เปนที่นิยมและใชงานอยางกวางขวาง ปจจุบัน  

มีการนำ LINE มาใชในการทำงานมากขึ้น เชน การพูดคุย

กันในหนวยงาน รวมถึงการแจงเตือนตาง ๆ โดยในสวนของ 

API หรือสวนสำหรับนักพัฒนาไดมีการเปดสวนของ LINE 

Notify ขึ้นมาใหใชงาน เพื่อใหนักพัฒนาไดสงการแจงเตือน 

ขอความตาง ๆ ผาน LINE ไดงายข้ึน โดยสามารถสงขอความ

เพ่ือแจงเตือนไปยังกลุ ม หรือบุคคลก็ได การติดตอกับ

แอพพลิเคช่ันไลน จะใชโปรโตคอล HTTPS ในการติดตอโดย

อาศัย Token เปนรหัสผานเขาไปขอสงขอความเขาระบบ 

LINE นอกจากนี ้ ระบบจะเก็บผลการตรวจพบวัตถุขนาด

ใหญ การแจงเตือนเปนคาสถิติตาง ๆ ที่เกีย่วของ   เพื่อสรุป

เปนรายงานใหเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของไดพิจารณาตอไป 

 

3.  ผลการทดลอง 

 ระบบเริ่มจากการสรางโมเดล Faster R-CNN เพื่อให

จดจำวิเคราะหภาพเสาสงไฟฟาแรงสูงและการจำแนกวัตถุ

ได รถเครน รถแบคโฮ และรถบรรทุก โดยใชขอมูลภาพ

สำหรับฝกตัวแบบจำลอง โดยภาพเสาไฟฟาแรงสูงจะใชภาพ

จากกลองตรวจการณบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงจำนวน 97 ตน  

ในชวงเวลาตาง ๆ กัน รวมจำนวน 570 รูป และใชภาพวตัถุ 

ไดแก รถเครน รถแบคโฮ และรถบรรทุกที่ไดใชภาพที่สืบคน

จากอินเทอรเน็ต (Google Image) ในการฝกตัวแบบจำลอง 

รวมจำนวน 577 รูป
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รูปที ่8 การกำหนดพื้นที่ภาพแสดงวัตถุและชื่อประเภทวัตถุ 

  

 ในขั ้นตอนการใชงานระบบประมวลผลภาพถายจาก

กลองตรวจการณบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงเปนระบบอัตโนมัติ 

ระบบจะทำการดาวนโหลดรูปภาพจากเว็บไซตของการ

ไฟฟาฯ ที ่ไดจากกลองทุกตัวที่ออนไลนอยู ณ เวลาลาสุด 

และใชโมเดล Faster R-CNN ในการตรวจจับวัตถุขนาดใหญ

ที่สามารถสรางความเสียหายใหแกโครงขายเสาไฟฟาแรงสูง

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดแก รถแบคโฮล 

รถเครน และรถบรรทุก รูปที่ 9 แสดงผลการทำงานของ

ระบบ โดยรูปที ่ 9 (ก) เปนภาพเสาไฟฟาแรงสูงถนนบัว

นครินทร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการปรับ

พื้นที่มีเครื่องจักร และ สิ่งรุกล้ำแนวสายสง ระบบสามารถ

ตรวจจับทั้ง รถแบคโฮล รถเครน และรถบรรทุก รูปที่ 9(ข) 

เปนภาพเสาไฟฟาแรงสูงถนนสุวินทวงศ อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ มีการกอสรางบริเวณใกลเคียงกับเสา

สงไฟฟาแรงสูงและระบบสามารถตรวจพบรถเครน รูปที่ 9 

(ค) เปนภาพเสาไฟฟาแรงสูงบริเวณถนนลาดพราว โดย

ระบบสามารถตรวจพบระบบทุกขนาดใหญ สำหรับรูปที่ 10 

แสดงขอความการแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลนเพื ่อให

ผูเกี ่ยวของทราบเมื่อระบบสามารถตรวจจับรถขนาดใหญ

บริเวณใกลเสาไฟฟาแรงสูงซึ่งอาจเปนอันตรายตอระบบการ

จายไฟ โดยจะสงภาพที่ระบบเสาไฟฟาแรงสูงและรถขนาด

ใหญท่ีตรวจจับได 

 ในการประเมินความถูกตองของระบบ ไดทำการเก็บ

ขอมูลในระหวางวันที ่ 4 ถึงวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.

2562 โดยการตรวจสอบจำนวนภาพที่มีวัตถุควรเฝาระวังท่ี

ถูกถายและเก็บไวในเครื่องแมขาย พบวามีจำนวนทั้งหมด 

58 ภาพ เปรียบเทียบกับจำนวนภาพที่ระบบการเฝาระวัง

อัจฉริยะแบบประมวลผลภาพสามารถตรวจจับพบวัตถุควร

เฝาระวังและสงแจงเตือนได จำนวน 43 ภาพ นั่นคือระบบ

การเฝาระวังอัจฉริยะแบบประมวลผลภาพสามารถแจงเตือน

เพื ่อเฝาระวังอันตรายจากวัตถุควรเฝาระวังไดดวยความ

ถูกตองรอยละ 74.14 ของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 

 

4. สรุปผล 

 บทความนี้นำเสนอระบบตรวจจับภาพวัตถุขนาดใหญ 

ที่มีแนวโนมจะทำอันตรายตอเสาไฟฟาแรงสูงจากภาพถาย 

ที ่ถายโดยกลองตรวจการณบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงของ    
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เมื ่อระบบตรวจจับ     

พบวัตถุขนาดใหญ จะทำการระบุประเภทของวัตถุวาเปน 

รถแบคโฮล รถเครน และรถบรรทุก แลวจึงทำการแจงเตือน

ไปยังเจ าหนาที ่ท ี ่ด ูแลโครงข ายเสาไฟฟาแรงส ูงผ าน        

แอปพลิเคชันไลน ระบบที่นำเสนอมีสวนประมวลผลหลัก  ที่

จัดการดานการโหลดและรวบรวมภาพ การปรับปรุง    ภาพ

การตรวจจับและจดจำแยกวัตถุขนาดใหญ รวมทั้ง     ทำ

การบันทึกและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของเพื่อ

รวบรวมมารายงานและปรับปรุงกระบวนการเฝาระวังและ

ปญหาที่เกี่ยวของไดตอไป 

 
 (ก) เสาสงไฟฟาแรงสูงถนนบัวนครินทร 

 
 (ข) เสาสงไฟฟาแรงสูงถนนสุวินทวงศ 

 
 (ค) เสาสงไฟฟาแรงสูงถนนลาดพราว 

รูปที ่9 การตรวจจับเสาสงไฟฟาแรงสูง และวัตถุขนาดใหญ รถแบคโฮล รถเครน และ รถบรรทุก 
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รูปที ่10 การแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคในการดึงพลังงานความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

เพื่อนำมาใชประโยชน ชุดทดลองประกอบดวยระบบทำความเย็นแบบอัดไอขนาด 7.33 กิโลวัตต (25,000 บีทียูตอชั่วโมง)       

ใชสารทำความเยน็ R-22 เปนสารทำงาน คอนเดนเซอรแบบระบายความรอนดวยอากาศ สรางตูอบแหงขนาด 0.6 X 0.6 X 0.7 

เมตร จากแผนสแตนเลสหนา 1 มิลลิเมตร ในตูอบแหงมีถาดจำนวน 3 ถาด ซึ่งถาดแตละชั้นหางกัน 20 เซนติเมตร และสรางถัง

กักเก็บพลังงานความรอนจากสแตนเลสหนา 1 มิลลิเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 450 มิลลิเมตร สูง 450 มิลลิเมตร โดยใชน้ำ

ในการกักเก็บพลังงานความรอน ในการทดลองดึงพลังงานความรอนมาใชงานในตูอบแหง ใชน้ำอัตราการไหล 15 ลิตรตอนาที 

และอัตราการไหลของอากาศผานตูอบแหง 0.98 กิโลกรัมตอวินาที จากการทดลองพบวาถังกักเก็บพลังงานความรอนสามารถกัก

เก็บพลังงานความรอนในรูปของน้ำรอนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 68.23 องศาเซลเซียส และในตูอบแหงมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 59.27 

องศาเซลเซียส 
 

คำสำคัญ : ตูอบแหง, ความรอนทิ้ง, ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน     

 

Abstract 

 This research involved the technical feasibility study of thermal energy storage of waste heat 

recovery from air conditioning system for utilization. The experimental designed equipment consisted of a 

split type air conditioning system with a capacity of 7.33 kW (25,000 BTU/hr), air cooled condenser, and     

R-22 refrigerant was used in the system. In experimental study, drying cabinet was made from 1 mm. thick 

stainless steel board and had a width of 0.6 m., a length of 0.6 m. and height of 0.7 m. There were 3 trays 

in drying cabinet with 20 cm spacing between each tray. The thermal energy storage tank was made from 

1 mm thick stainless steel. The thermal energy storage tank had a diameter of 450 mm and a height of 

450 mm and was filled with water. In the experimental, the heat energy from water was used in the drying 
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cabinet at the flow rate of 15 liters/min and the air flow rate passing through the drying cabinet was 

0 .98kg/s. The results showed that the thermal energy storage tank, the average of hot water temperature 

was 68.23 oC. and the average air temperature inside the drying cabinet was 59.27 oC. 
 
Keywords : Drying cabinet, Waste heat, Split type air conditioning system   

 

1. บทนำ 

 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอน

ชื ้น ระบบปรับอากาศจึงมีความสำคัญอยางมากสำหรับ

อาคาร สำนักงาน และที่อยูอาศัย เพราะระบบปรับอากาศ 

มีหนาที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นบริเวณที่ตองการปรับ

อากาศ ระบบปรับอากาศที่ไดรับความนิยมสวนมากจะเปน

แบบแยกสวน (Split type) เพราะเปนระบบปรับอากาศ    

ที่ติดตั้งงาย ราคาไมสูง ระบบปรับอากาศเปนอุปกรณที่มี

สัดสวนการใชพลังงานมากเมื่อเทียบกับอุปกรณไฟฟาชนิด

อื ่นที่ใชในอาคาร สำนักงาน และที่อยู อาศัย ซึ ่งพลังงาน

ไฟฟาที ่ใชในการทำงานของระบบปรับอากาศนั ้น เปน

พลังงานท่ีไมสามารถนำกลับมาใชใหมได  
 เมื่อพิจารณาการทำงานของระบบพบวา ระบบปรับ

อากาศแบบแยกสวนใชหลักการนำอากาศจากสิ่งแวดลอม

เปนตัวถายเทความรอนออกจากคอนเดนเซอร [1] ซึ่งความ

รอนสวนนี ้จะระบายทิ ้งไปโดยเปลาประโยชน ถาหากนำ

ความรอนสวนนี้มาใชประโยชนไดก็จะเปนการใชพลังงานให

เกิดความคุ มคามากที ่ส ุด ซึ ่งจากงานวิจัยที ่ผ านมาไดมี

การศึกษาเกี่ยวกับชุดกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหกับระบบปรับอากาศ [2] การใชถังกักเก็บพลังงานความ

รอนเพื่อนำความรอนในรูปแบบของน้ำรอนมาใชประโยชน

[3] และการนำความรอนที ่ถายเทออกมาจากระบบปรับ

อากาศมาใชประโยชนในการอบแหงผลิตภัณฑทางการ

เกษตรประเภทกลวย และพริก [4-7]  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเปนไปได   

ในการดึงพลังงานความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยก

สวนมาใชประโยชนในการอบแหง โดยในงานวิจ ัยครั ้งน้ี          

มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางตูอบแหง และศึกษา

อุณหภูมิในตูอบแหงจากการดึงพลังงานความรอนทิ้งของ

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 

 

2. อปุกรณและวิธีการดำเนินงานวิจัย 

 การศึกษาอุณหภูมิในตูอบแหงจากการดึงพลังงานความ

รอนทิ ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ชุดทดลอง

ประกอบด วยระบบทำความเย ็นแบบอ ั ด ไอขนาด

7.33 กิโลวัตต (25,000 บีทียูตอชั่วโมง) ใชสารทำความ

เย็น R-22 เปนสารทำงาน คอนเดนเซอรแบบระบายความ

รอนดวยอากาศ โดยไดดำเนินการออกแบบและสรางถังกัก

เก็บพลังงานความรอน และตูอบแหง ดังนี ้

2.1 การออกแบบและสรางถังกักเก็บพลังงานความรอน 

 ถังกักเก็บพลังงานความรอนสรางจากสแตนเลสหนา 1 

มิลลิเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 450 มิลลิเมตร สูง 450 

มิลลิเมตร หุมฉนวนกันความรอน ดานในถังมีทอทองแดง 

ขดอยู  โดยใชทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 9.52 

มิลลิเมตร นำมาขดใหไดขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน    

ขดทอ 250 มิลลิเมตร ระยะพิตช 40 มิลลิเมตร แสดงดัง   

ร ู ป ท่ี  1  ถ ู ก ต ิ ด ต ั ้ ง ร ะ ห ว  า ง ค อม เพ ร ส เ ซอ ร  แ ล ะ

คอนเดนเซอร แสดงดังรูปที่ 2 โดยภายในถังบรรจุน้ำ 40 

ลิตร [3] 

 

 

 
รูปที ่1 รายละเอียดของถังกักเก็บพลังงานความรอน [3] 
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รูปที ่2 ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งถังกักเก็บ 

พลังงานความรอน [3] 

 

2.2  การออกแบบและสรางตูอบแหง  

 สรางตูอบแหงขนาด 0.6 X 0.6 X 0.7 เมตร จากแผน

สแตนเลสหนา 1 มิลลิเมตร ในตูอบแหงมีถาดจำนวน 3 ถาด

ซึ่งถาดแตละชั้นหางกัน 20 เซนติเมตร แสดงดงัรปูที ่3 

 

 
 

รูปที ่3 ตูอบแหง 

  

2.3  หลักการทำงานของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งถังกัก

เก็บพลังงานความรอนรวมกับตูอบแหง 

 เมื ่อเปดระบบปรับอากาศคอมเพรสเซอรจะดูดสาร   

ทำความเย็นที ่ม ีอ ุณหภูม ิต่ำ แรงดันต่ำ สถานะแกสที่        

ออกจากอีวาพอเรเตอรแลวอัดสารทำความเย็นใหมีอุณหภูมิ

สูง และแรงดันสูงสถานะแกสไปที่ถังกักเก็บพลังงานความ

รอน สารทำความเย็นจะถูกน้ำที่บรรจุภายในถังดูดซับความ

ร อนไว ส วนหนึ ่ งก อนที ่สารทำความเย ็นจะไหลเข าสู

คอนเดนเซอร  เพ ื ่อควบแน นเป นของเหลว และม ีการ          

ถายเทความรอนออกจากสารทำความเย็นกอนที่จะไปลด

แรงดันที่แคปปลารี่ทิ ้ว และสารทำความเย็นจะไหลเขาสู     

อีวาพอเรเตอรเพื ่อดูดรับปริมาณความรอนจากอากาศ

โดยรอบ ทำใหอากาศโดยรอบอีวาพอเรเตอรมีอุณหภูมิ    

ลดต่ำลง และสารทำความเย็นจะถูกคอมเพรสเซอรดูดแลว

อัดสารทำความเย็นใหมีอุณหภูมิสงูและแรงดันสูงเปนวฏัจักร

ตอไป ในขณะเดียวกันน้ำรอนที่อยูภายในถังกักเก็บพลังงาน

จะไหลผานเขาอุปกรณแลกเปลี ่ยนความรอนภายในตูอบ

แหงโดยใชปมน้ำเปนตัวสรางแรงดันน้ำ และพัดลมจะถูกใช

เปนตัวเปาอากาศเพื่อถายเทความรอนออกจากอุปกรณ

แลกเปลี ่ยนความรอนภายในตู อบแหง สงผลใหอากาศ

ภายในตู อบแหง มีอุณหภูมิสูงขึ ้น สวนน้ำที ่ออกมาจาก

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนภายในตูอบแหงจะไหลกลับถัง

กักเก็บพลังงานความรอน 

 

2.4  วิธีการทดลอง 

 ในการทดลองดึงพลังงานความรอนมาใชงานในตูอบแหง

ใชน้ำอัตราการไหล 15 ลิตรตอนาที และอัตราการไหลของ

อากาศผานตู อบแหง 0.98 กิโลกรัมตอวินาที และควบคุม

อุณหภูมิในหองทดลองที่ 24 - 26 องศาเซลเซียส วัดความดัน

ของสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศโดยใชบูดองเกจ     

ว ัดอัตราการไหลของสารทำความเย็นและน้ำด วยโฟล

มิเตอร วัดอุณหภูมิของสารทำความเย็น อากาศ และน้ำภายใน

ถังกักเก็บพลังงานความรอนดวยเทอรโมคับเป ล Type K    

โดยตอเขากับเครื่องบันทึกอุณหภูมิยี่หอ Brainchild รุน VR18 

ความแมนยำ ±1 องศาเซลเซียส วัดอัตราการไหลของอากาศ

ดวยเอนาโมมิเตอรยี่หอ DIGICON รุน DA-43 และใชเครื่องวัด

กำล ังไฟฟาย ี ่ห อ DIGICON ร ุ น DW 657 ในสวนของการ     

เก็บขอมูลการทดลองนั้นทำการเก็บขอมูล ณ ตำแหนงตาง ๆ 

โดยบันทึกคาทุก 15 นาที เปนเวลา 8 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 4 

และในขั้นตอนของการทดลองนั้น ไดดำเนินการทดลองซ้ำ 
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รูปที ่4 ตำแหนงการวัดอุณหภมูิและความดัน  

 

โดยที่  1 5P P  ค ือความด ันของสารทำความเย็น

1 5T T  ค ืออ ุณหภ ูม ิของสารทำความเย ็น 6 14T T  คือ

อุณหภูมิของอากาศ 15 17T T  คืออุณหภูมิของน้ำ  

ระบบปรับอากาศแบบอัดไอจากการทดลองสามารถ

พิจารณาไดดังนี ้[1,3] 

อัตราการถายเทความรอนของคอนเดนเซอรจากการ

ทดลองสามารถคำนวณหาไดจากสมการที่ (1) 
 

2 3 3 4(( ) ( ))cond rQ m h h h h     (1) 
 

อัตราการถายเทความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอนภายในตูอบแหงจากการทดลองสามารถคำนวณหาได

จากสมการที่ (2) 
 

16 17( )heat exchanger device w pwQ m C T T   (2) 
 

อัตราการถายเทความรอนของอีวาพอเรเตอรจากการ

ทดลองสามารถคำนวณหาไดจากสมการที่ (3) 
 

1 5( )evap rQ m h h   (3) 
 

งานคอมเพรสเซอรจากการทดลองสามารถคำนวณหา

ไดจากสมการที่ (4) 
 

2 1( )comp rW m h h   (4) 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ ์ของสมรรถนะระบบปรับ

อากาศสามารถพิจารณาไดจากสมการท่ี 5 
 

evap

comp

Q
COP

W
  (5) 

 

เมื่อ 

COP  คือ สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของ

ระบบปรับอากาศ 

pwC  คือ คาความจุความรอนจำเพาะ

ของน้ำ  

h  คือ เอนทาลป 

rm  คือ อัตราการไหลของสารทำความ

เยน็ 

wm  คือ อัตราการไหลของน้ำ  

condQ  คือ อัตราการถายเทความรอน

ของคอนเดนเซอร 

heat exchanger deviceQ  คือ อัตราการถายเทความรอน

ของอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอนภายในตูอบแหง  

evapQ  คือ อัตราการถายเทความรอน

ของอีวาพอเรเตอร 

16T  คือ อ ุณหภ ูม ิ ของน ้ ำทา ง เ ข า

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

17T  คือ อ ุณหภ ูม ิของน ้ ำทางออก

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

compW  คือ งานคอมเพรสเซอร 
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3.  ผลทดลอง 

 จากการศึกษาความเปนไปไดในการดึงพลังงานความรอน

ทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกสวนเพื่อนำมาใชประโยชน

สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

 
 

รูปท่ี 5 อุณหภูมิน้ำในถังกักเก็บพลังงานความรอน 

 

 รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมิน้ำในถังกักเก็บพลังงานความ

ร อน พบว าน ้ำที ่บรรจ ุอย ู ภายในถ ังอ ุณหภูม ิ เร ิ ่มตน

ที่ 25 องศาเซลเซียส น้ำจะดูดซับอุณหภูมิของสารทำความ

เย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร ซึ ่งน้ำจะมีอุณหภูมิเพิ ่มขึ้น

อยางตอเนื่องจนถึงคาคงท่ี จึงรักษาระดับอุณหภูมิไว โดยที่

น้ำภายในถังกักเก็บพลังงานมีอุณหภูมิเฉลี่ย 68.23 องศา

เซลเซียส  

 รูปท่ี 6 แสดงอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในตูอบแหง พบวา

น้ำจากถังกักเก็บพลังงานความรอนเมื่อไหลเขาอุปกรณ

แลกเปลีย่นความรอนภายในตูอบแหง และมีอากาศอุณหภูมิ

สิ่งแวดลอมเฉลี่ย 32.76 องศาเซลเซียส ไหลผานอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอนภายในตูอบแหง อากาศที่แลกเปลี่ยน

ออกมาจะมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 59.27 องศาเซลเซียส  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 6 อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในตูอบแหง  

 

 
 

รูปที ่7 อัตราการถายเทความรอนของคอนเดนเซอร 

 
 

 
 

รูปที ่8 กำลังงานขับคอมเพรสเซอร 

 

 ร ู ปที่  7  แสดงอ ั ตราการถ  าย เทความร  อนของ

คอนเดนเซอรในระบบปรับอากาศที่ติดตั้งถังกักเก็บพลังงาน

ความรอนรวมกับตูอบแหง เมื่อพิจารณาจากสมการที่ (1) 

พบวา สารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงสถานะ

แกส จะถูกน้ำที่บรรจุภายในถังดูดซับความรอนไวสวนหน่ึง

กอนที ่สารทำความเย็นจะไหลเขาสู คอนเดนเซอร เพ่ือ

ควบแนนเปนของเหลว และมีการถายเทความรอนออกจาก

สารทำความเย็น โดยมีอัตราการถายเทความรอนของ

คอนเดนเซอรเฉลี่ย 18.21 กิโลวัตต และเมื่อคอมเพรสเซอร

ทำงาน จะใช  กำล ั งงานในก า รข ั บคอม เพรส เซอร

เฉลี่ย 3.13 กิโลวัตต แสดงดังรูปที่ 8 

 รูปท่ี 9 แสดงสัมประสิทธิ ์ของสมรรถนะระบบปรับ

อากาศในระบบปรับอากาศที่ติดตั้งถังกักเก็บพลังงานความ

รอนรวมกับตูอบแหง พบวาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะระบบ

ปรับอากาศเฉลี่ย 3.85 
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รูปที ่9 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะระบบปรับอากาศ 

 

4.  สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาอุณหภูมิในตูอบแหงจากการดึงพลังงาน

ความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ชุดทดลอง

ประกอบดวยระบบทำความเย็นแบบอัดไอขนาด 7.33

กิโลวัตต (25,000 บีทียูตอชั ่วโมง) ใชสารทำความเย็น       

R-22 เปนสารทำงาน คอนเดนเซอรแบบระบายความรอน

ดวยอากาศ สรางตู อบแหงขนาด 0.6 X 0.6 X 0.7 เมตร

จากแผนสแตนเลสหนา 1 มิลลิเมตร ในตู อบแหงมีถาด

จำนวน 3 ถาด ซึ่งถาดแตละชั้นหางกัน 20 เซนติเมตรและ

สรางถ ังก ักเก ็บพล ังงานความร อนจากสแตนเลสหนา          

1 มิลล ิเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 450 มิลลิเมตร

สูง 450 มิลลิเมตร [3] ในการทดลองดึงพลังงานความรอน   

มาใช งานในต ู อบแห งใช น ้ ำอ ัตราการไหล 15 ล ิตร              

ต  อนาที  และอ ั ตร าการ ไหลของอากาศผ  านต ู  อบ

แหง 0.98 กิโลกรัมตอวินาที จากการทดลองพบวาถังกักเก็บ

พลังงานความรอนสามารถกักเก็บพลังงานความรอนในรูป

ของน้ำรอนมีอุณหภูมิเฉลี ่ย 68.23 องศาเซลเซียส และ        

ในตูอบแหงมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 59.27 องศาเซลเซียส ซึ่ง

จากอุณหภูมิของอากาศภายในตู อบแหงนั้น มีความเปน    

ไปไดในการประยุกตใชความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศ

มาอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรประเภทกลวย เนื่องจาก

อุณหภูม ิภายในตู อบแหงสูงเพียงพอที ่จะนำไปอบแหง      

ซ ึ ่ งสอดคล องก ับงานว ิจ ัย  [5,7,9] ท ี ่ ใช อ ุณหภ ูมิช วง            

40-60 องศาเซลเซียส ในการอบกลวยน้ำวา โดยที ่ระบบ

ปร ับอากาศแบบใชคอนเดนเซอร ระบายความร อน           

ดวยอากาศมีอัตราการถายเทความรอนเฉลี่ย 18.12 กิโลวัตต

ใชกำลังงานในการขับคอมเพรสเซอรเฉลี่ย 3.13 กิโลวัตต

และมีคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบปรับอากาศ

เฉลี่ย 3.85 
 

5. ขอเสนอแนะ 

 ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถนำน้ำรอนในถังกักเก็บ

พลังงานความร อนไปใชประโยชนได ในหลายร ูปแบบ

เชน สามารถนำไปอบผลิตภัณฑทางการเกษตรประเภท

กลวยได เพราะอุณหภูมิของอากาศที่แลกเปลี่ยนความรอน

กับน้ำในถังกักเก็บพลังงานสูงเพียงพอที่จะนำไปใชในการ

อบแหง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย [7,9] ที่ใชอุณหภูมิชวง 

40-60 องศาเซลเซียส ในการอบกลวยน้ำวา อีกทั้งระบบนี้

ยังสามารถอบไดอยางตอเนื่องในขณะที่ระบบปรับอากาศตัด

การทำงาน เพราะมีน้ำรอนกักเก็บภายในถัง และศึกษาการ

เพิ ่มพื ้นที่การถายเทความรอนใหกับทอภายในถังกักเก็บ

พลังงานความรอน รวมไปถึงในสวนของเหลวที่บรรจุในถัง

กักเก็บพลังงานความรอน 
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บทคัดยอ 

 การคำนวณการถายเทความรอนรวมของยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติชนิด STR 20 เพื่อใชเปนฉนวน      

กันความรอนใตหลังคาคอนกรีต โดยการคำนวณดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตรเปรียบเทียบคาความตานทานความรอนรวม 

และสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม เพื่อเปนขอมูลสำหรับการคำนวณหาคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

(RTTV) พบวาหลังคาคอนกรีตท่ีติดตั้งฉนวนกันความรอนชนิดนี้มีคาความตานทานความรอนรวม (RT) สูงขึ้น 1.083 m2.K/W 

(+ 30.34%)  และยังสงผลใหสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (U) ลดลง 2.44 W/m2.K (- 23.28%)   และผลจากการ

วิจัยนี้ยังสรางแนวคิดในการนำฉนวนกันความรอนชนิดนี้ไปรีดติดกับแผนสะทอนความรอน เพื่อใหคาการนำความรอนที่จะเขา

สูอาคารต่ำลง 
 

คำสำคัญ : ฉนวนกันความรอนใตหล ังคาคอนกรีต, ยางธรรมชาติชนิด STR 20, คาการต านทานความรอนรวม,                  

คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 
 

Abstract 

 This research is calculation of overall thermal transfer of closed cell sponge rubber from natural 

rubber STR 20 for use as insulation underside installing concrete roof with mathematical models calculating 

the overall thermal conductivity and the overall heat transfer coefficient to be the data for calculation 

overall heat transfer of the roof building (RTTV). The result of this research was found that the concrete 

roof with this type of insulation had the overall thermal resistance (RT) increased 1.083 m2.K/W (+ 30.34%)  

and also caused the overall heat transfer coefficient (U) to decrease 2.44 W/m2.K (- 23.28%) and the result 

of this research also creates the idea that insulation will be rolled onto the reflective foil to reduce the 

heat conductivity to enter the building. 
 

Keywords : Insulation under concrete, Natural Rubber STR 20, Total heat resistance, Total heat transfer 

coefficient 
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1. บทนำ 

 เกษตรกรรม เป นอ ุตสาหกรรมประเภทหนึ ่ งของ

ประเทศไทย อ ุตสาหกรรมยางพาราเป นส ินค าทาง

การเกษตรประเภทหนึ่งที่สงผลดานเศรษฐกิจของประเทศ 

เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตสูง มีการสงออกตางประเทศเปน

จำนวนมาก แตกลับประสบปญหาราคาตกต่ำ สาเหตุหนึ่ง

เกิดจากการไมมีการพัฒนาเพื่อสรางใหเกิดเปนผลิตภัณฑ 

เนนการสงออกในรูปของวัตถุดิบ และปจจุบันยางธรรมชาติ

ประสบปญหาราคาผันผวน [1] ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ราคายางประจำป 2562 [1] 

เดือน 

ราคาทองถิน่ (บาท)  
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา      

อ.หาดใหญ จ.สงขลา (บาท) 

ยางแผน

ดบิ 

น้ำยางสด 

(ณ โรงงาน) 

ยางแผน

ดบิ 

ยางแผน

รมควัน ชั้น

3 

น้ำยางสด 
FOB. 

(Bangkok) 

มกราคม  41.49  
 

39.14  
 

43.11  
 

45.81  
 

0.00  
 

50.46  
 

กุมภาพันธ  42.41  
 

41.73  
 

43.85  
 

46.28  
 

0.00  
 

50.78  
 

มีนาคม  46.67  
 

50.16  
 

48.59  
 

52.51  
 

0.00  
 

55.80  
 

เมษายน  48.23  
 

50.94  
 

50.93  
 

53.97  
 

0.00  
 

56.08  
 

พฤษภาคม  49.04  
 

50.82  
 

51.71  
 

53.87  
 

0.00  
 

57.26  
 

มิถุนายน  53.35  
 

52.00  
 

55.77  
 

58.54  
 

0.00  
 

62.81  
 

กรกฎาคม  47.40  
 

46.57  
 

48.68  
 

50.34  
 

0.00  
 

56.14  
 

สิงหาคม  38.05  
 

39.17  
 

39.34  
 

41.76  
 

0.00  
 

46.78  
 

กันยายน  38.19  
 

39.71  
 

39.58  
 

41.72  
 

0.00  
 

46.69  
 

ตุลาคม  35.37  
 

36.61  
 

36.75  
 

39.00  
 

0.00  
 

43.99  
 

พฤศจิกายน 36.94  
 

38.07  
 

38.54  
 

40.44  
 

37.71  
 

45.75  
 

ธันวาคม  38.68  
 

39.31  
 

40.16  
 

42.53  
 

0.00  
 

48.29  
 

คาเฉลี่ย 42.99 43.69 44.75 47.23 3.14 51.74 

 

 แนวทางในการแกปญหาอยางยั่งยืนแนวทางหนึ ่งคือ       

การเพิ ่มมูลคาของยางธรรมชาติ โดยเนนการทำใหเกิด

ผล ิตภ ัณฑ หลากหลายชน ิด อ ุตสาหกรรมโยธาเปน

อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความเปนไปไดที่จะนำผลิตภัณฑจาก

ยางพารามาใชงาน ประกอบกับอุณหภูมิของประเทศไทยมี

แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง [2] ดังรูปที่ 1 ทำใหมีโอกาสที่

จะนำฉนวนกันความรอนเขาไปติดตั ้งภายในอาคาร เชน 

ผนัง หลังคา เปนตน ดวยการสรางผลิตภัณฑที่เปนลักษณะ

ยางฟองน้ำหรือยางโฟม ซึ่งมีลักษณะเปนรูพรุน โดนจากการ

ใชสารเคมีที่ทำใหเกิดฟองอากาศ  

 อีกทั้งประเทศไทยยังมีนโยบายการอนุรักษพลังงานของ

อาคาร ฉนวนกันความรอนที่ผลิตจากยางธรรมชาตินี ้ จึง

นาจะมีโอกาสไดนำไปติดตั้งในอาคาร แตกอนจะนำฉนวน

กันความรอนชนิดนี้ไปติดตั้งจริง จำเปนตองมีการคำนวณคา

ตาง ๆ ที ่สำคัญตอการออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน

เสียกอน เพ่ือเปนขอมูลตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 อุณหภูมิเฉลี่ยรายป  พ.ศ. 2551-2560 [2] 

  

 บทความนี้ผู วิจัยมุงหมายที่จะคำนวณดวยแบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรในการนำยางฟองน้ำเซลลปดจากยาง

ธรรมชาติชนิด STR 20 ซึ่งเปนการวิจัยตอจากวิจัยเรื่องการ

เตรียมยางฟองน้ำชนิดเซลลปดจากยางแทงชนิด STR 20 

เพื ่อประยุกตใชเปนฉนวนกันความรอนของ Teeratat 

Sopakitiboon, et al. [3] ซึ่งสามารถขึ้นรูปฉนวนกันความ

รอนไดความหนาที่ 7 cm. มาใชเปนฉนวนกันความรอนใต

หลังคาคอนกรีต ซึ ่งเปนหลังคารูปแบบหนึ่งที ่การติดตั้ง

ฉนวนกันความรอนที่มีขอจำกัด เนื่องจากฉนวนกันความ

รอนจำเปนตองมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม เพราะ

การติดตั้งจะเปนการใช Spindle Pin ยึดติดกับใตหลังคา 

โดยทำการคำนวณเปรียบเทียบคาการนำความรอนรวม คา

ความตานทานความรอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเท

ความรอนรวม เพื่อเปนขอมูลสำหรับการคำนวณหาคาการ

ถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) และเปน

แนวทางสำหรับการนำฉนวนกันความรอนชนิดนี้ไปติดตั้งใน

ลักษณะตาง ๆ ของอาคารและเปนแนวทางในการเลือกใช

วัสดุท่ีเหมาะสมกับการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
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2. ทฤษฎ ี

2.1  ฉนวนกันความรอน 
 ฉนวนกันความรอน คือสิ่งที่นำมาใชเพื่อปองกันการ

ถายเทความรอนจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง คุณสมบัติท่ี

สำคัญของฉนวนกันความรอนคือ จะตองเปนวัสดุที่มีคาการ

นำความรอนต่ำ คาการตานทานความรอนสูง ไมดูดซึมน้ำ 

และจะตองไมเปนวัสดุที่ลามไฟ โดยทั่วไปฉนวนที่มีขายใน

ตลาดฉนวนกันความรอนของประเทศไทยจะเปนว ัสดุ

ป ร ะ เ ภ ท  Synthetic Rubber, Cellular Glass, 

Polyethylene และผลิตจาก Polyurethane สำหรับฉนวน

ยางธรรมชาติกันความรอน หมายถึงฉนวนกันความรอนที่

ผลิตจากยางธรรมชาติ ซึ่งมีโครงสรางเปนผนังเซลลปดแบบ

ยืดหยุ นสูง (Elastic Closed Cell) ภายในจะประกอบไป

ดวยเซลลขนาดเล็กปรมิาณมากที่ชิดกัน ทำใหมีคาการดูดซับ

ความชื้นต่ำ และมีคาการตานทานการซึมผานของไอน้ำไดดี 

[4] 
2.2  คาการนําความรอน (k-Value) 
 ค าการนำความร อน (Thermal Conductivity, k-

value) คือคาการนำความรอนของวัสดุ ซึ ่งวัดผลจากคา

ปริมาณ     ความรอนผานวัสดุจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่ง โดย

ที่อุณหภูมิทั้งสองดานตางกันตอหนวยพื้นที่หนาตัด ซึ่งคา

การนำความรอน (k) สามารถคำนวณไดดังสมการท่ี 1 [5]  
 

  /Q k T X


             หนวย W/m.K     (1) 
 

โดยท่ี k = คาการนำความรอน (W/m. K) 

      Q


= ความรอนที่ไหลผานตอพ้ืนที่ผิวตัวอยาง (W/m2)  

 ∆T = ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางวัสดุทดสอบ 

(K) 

 ∆X = ความหนาของช้ินทดสอบ (m.) 

 

2.3  คาความตานทานความรอน (R-Value) 

 คาความตานทานความรอน คือคาความตานทานความ

รอนของวัสดุในการปองกันการไหลผานความรอนของวัสดุ

คำนวณไดจากสมการท่ี 2 [6-7] 
 

    /R X k          หนวย (m2.K)/W   (2) 

โดยท่ี  R = คาความตานทานความรอน  ((m2.K)/W )  

  ∆X = ความหนาของวัสดุ มีหนวยเปนเมตร (m.) 

    k = คาการนำความรอน (W/m.K) 

 กรณีหลังคาประกอบดวยวัสดุหลายชนิดคาความ

ตานทานความรอนรวมหรือคา RT (m2.K/W) คำนวณไดจาก

สมการที่ 3 
 

   1 1/ /T o a n n iR R X k R X k R        (3) 
 

โดยที่ Ro = คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ

ภายนอกอาคาร 

  ∆X1, …, ∆Xn = ความหนาของว ัสด ุแต ละชน ิด ท่ี

ประกอบเปนหลังคาอาคาร 

      k1, …, kn = สัมประสิทธิ์การนำความรอนของวัสดุแต

ละชนิดที่ประกอบเปนหลังคาอาคาร 

  Ra = คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ

ภายในอาคาร  

   Ri = คาความตานทานความรอนของฟล มอากาศ

ภายในอาคาร 

 คา Ro และ Ri โดยกำหนดไวคือ ผิวของวสัดุโดยมากจะ

ถือวามีการสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง และกรณีพื้นหลังคา

ทั่วไปใหถือวามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ [6] 

 
 

2.4 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคา 

คำนวณไดจากสมการท่ี 4  

    1 /  TU R    หนวย W/(m2.K) (4) 

 

2.5 หลังคาของอาคาร 

 หลังคาของอาคารโดยทั่วไปจำแนกไดตามวัสดุที่ใชใน    

การผลิตเชน หลังคาเหล็กรีดลอน หลังคากระเบื้อง เปนตน    

แตก็มีหลังคาอีกรูปแบบที่มักใชในการกอสรางอาคารคือ 

หลังคาคอนกรีต เช น ดาดฟาของอาคาร เป นต น ซึ่ง

โดยทั่วไปหลังคาของอาคารรูปแบบนี้ สวนของใตอาคารจะ
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เปลือยไมมีการติดตั้งฝาไมมีการติดตัง้ฉนวนกันความรอน ซึ่ง

การติดตั้งฉนวนกันความรอนใตหลังคาคอนกรีตนี้ ฉนวนกัน

ความรอนจำเปนตองมีลักษณะเปนแผนเรียบ และสามารถ

ยึดติดไดดวยพุก (Spindle Pin) ที ่ม ีล ักษณะเฉพาะ โดย

หล ังคาคอนกร ีตน ี ้จะม ีค าการนำความร อนท ี ่  1.442 

W/m2.oC ที่ความหนา 20 cm. [8] หรือเทากับ 2.0 W/m. 

K [9] 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 Teeratat Sopakitiboon, et al. [3] ได ศ ึกษาระบบ      

การว ั ลคา ไนเซช ัน  “Thermal Insulator Made from 

Solid Natural Rubber: Part 1 - Formulation of 

Rubber Compounding, Appropriate Forming 

Condition and Basic Properties” ทำการศ ึกษาระบบ

การว ัลคาไนเซช ันที ่ เหมาะสำหร ับการผล ิตฉนวนกัน      

ความรอนจากยางแทงทั ้งในระบบกำมะถันและในระบบ

เปอรออกไซด ดวยการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก 

ขนาดฟองอากาศโดยเฉลี่ย และสมบัติทางกล ไดแก การทน

ตอแรงดึงและการตานทานตอแรงกดของยางฟองน้ำที่ผลิต

จากยางแหง พบวาระบบเหมาะสมสำหรับการนำมาผลิต

ฉนวนกันความรอนจากยางแทง คือระบบเปอรออกไซด  

โดยเปรียบเทียบกับระบบกำมะถัน ผานการทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพคือ ขนาดฟองอากาศโดยเฉลี ่ย และสมบัติ    

ทางกล ไดแก การทนตอแรงดึงและการตานทานตอแรงกด

ของยางฟองน้ำที ่ผลิตจากยางแหง และยังพบวาระบบ   

เปอร ออกไซด แบบกึ ่งประสิทธ ิภาพเหมาะสมสำหรับ       

การนำมาผลิตฉนวนกันความรอนจากยางแทง 

 ธีระทัศน โสภากิติบูรณ [10] ไดศึกษา การเตรียมยาง

ฟองน ้ำชน ิดเซลล ป ดจากยางแท งชน ิด STR 20 เพื่อ

ประยุกตใชเปนฉนวนกันความรอน ไดทำการผสมยาง     

คอมปาวดดวยระบบกึ ่งประสิทธิภาพ และนำมาศึกษา

อิทธิพลของปริมาณสารทำใหเกิดฟอง (Blowing Agents) 

ชนิด Supercell DPT ในปริมาณการใชที่ 3, 5 และ 8 สวน

ในยางรอยสวน (phr) และสารหนวงการติดไฟ (Flame 

Retardant) 2  ชน ิดค ือ อะล ูม ิ เน ียมไตรไฮเดรทและ        

คลอริเนเตทพอลิเอทิลีน ที่ปริมาณ 10 และ 20 phr พบวา 

ที ่ปริมาณการใชสารทำใหเกิดฟอง 8 phr สงผลใหขนาด

ฟองอากาศในฉนวนยางฟองน้ำมีขนาดที่โตมากที่สุด และ

ความหนาของฉนวนกันความรอนมีขนาด 7 cm. สำหรับ

สารหนวงการติดไฟทั ้งสองชนิดที ่ปริมาณแตกตางกัน        

ให สมบัต ิการตานทานตอการลามไฟที ่ไม แตกตางกัน        

โดยผานการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL 94-HBF 

ทั ้งหมด เมื ่อนำฉนวนยางฟองน้ำมาทำการทดสอบการ      

ดูดซึมน้ำ อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใชงาน และคาการนำ    

ความรอน พบวาฉนวนยางฟองน้ำที่ใชปริมาณสารทำให   

เกิดฟอง 8 phr และสารหนวงการติดไฟชนิดอะลูมิเนียม

ไตรไฮเดรท 10 phr จะใหคาการดูดซึมน้ำต่ำสุดที่ 0.47 % 

สามารถใชงานไดโดยไม เก ิดการเปลี ่ยนแปลงรูปร าง           

ที่อุณหภูมิสูงที่สุด 84 °C และมีคาการนำความรอนต่ำที่สุด

คือ 0.064760 W/m.K ซึ ่งการวิจ ัยย ังไม ได ทำการหา

แนวทางในการติดตั้งฉนวนกันความรอนดังกลาว 

 

3.  การดำเนินงานวิจัย 

3.1  ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยเปนการคำนวณดวยแบบจำลองทาง

คณิตศาสตรที่กำหนดการจำลองรูปแบบการติดตั้งฉนวนกัน

ความรอนที่ผลิตจากยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติ

ชนิด STR 20 ท ี ่ความหนา 7 cm. มาต ิดต ั ้ งใต หล ังคา

ประเภทหลังคาคอนกรีตที่มีอุณหภูมิใตหลังคาในชวงอณุภูมิ 

15 - 60 ˚C เนื่องจากดวยคุณสมบัติของฉนวนยางฟองนำ้ที่

นำมาประยุกต โดยข้ันตอนการทำงานวิจัยดังรูปที่ 2 
 

 
 
 

รูปที ่2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
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ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการคำนวณของวัสดุคือ 

 1) หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ตามความหนาที่

ใชในการคำนวณตามคูมือโปรแกรม OTTV 52 ของสถาบัน

สถาปนิกสยาม [8] 

 2) ความหนาของฉนวนกันความรอนมีขนาด 7 cm.             

มีลักษณะทางกายภาพเปนแผนเรียบ ซึ่งเปนความหนาที่ได    

จากการเตรียมยางฟองน้ำชนิดเซลลปดจากยางแทงชนิด      

STR 20 เพ ื ่อประย ุกต ใช  เป นฉนวนกันความร อนของ                               

ธีระทัศน โสภากิติบูรณ [10] 

โดยทำการคำนวณด วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร            

ทีก่ำหนดการจำลองรูปแบบการติดตั้งคอื  

 1) หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ดังรูปที่ 3  

 2) หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ปดทับดวย

ฉนวนกันความรอนบริเวณใตหลังคายึดฉนวนกันความรอน

ดวย Spindle Pin ดังรูปที่ 4  

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. 

  

 

 

  

 

 

รูปที่ 4 หลังคาคอนกรีตความหนา 20 cm. ปดทับดวย      

ฉนวนกันความรอนยึดฉนวนกันความรอนดวย Spindle Pin 

 

4.  ผลการทดลอง 

 การคำนวณดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตรตาม

ร ูปแบบที ่กำหนดด ังร ูปที ่ 3-4 ได ผลการคำนวณความ

แตกตางของคาการนำความรอนรวม คาความตานทานความ

รอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมที่ไดโดย

การใชสมการการหาคาการนำคาความตานทานความรอน

รวมคือ 
 

   1 1/ /T o a n n iR R X k R X k R        (3) 
   

และคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมคือ 
 

    1 /  TU R  หนวย W/(m2.K)   (4) 
 

โดยที่คาการนำความรอนที่กำหนดจะเปนคาที ่ไดจากคา       

การนำความร อนของหล ั งคาคอนกร ีต  [7]  และคา                   

การนำความรอนของฉนวนยางฟองน้ำชนิดเซลลปดจากยาง

แทงชนิด STR 20 ที่ความหนา 7 cm. [3]  

 

4.1  หลังคาคอนกรีต ไมตดิตั้งฉนวนกันความรอน  

 ไดผลความแตกตางของคาการนำความรอนรวม คา

ความตานทานความรอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเท

ความรอนรวม ดังนี ้

  4.1.1 คาการนำความรอนรวม    

   k-Value = 2.0 W/m.K 

  4.1.2 คาความตานทานความรอนรวม 

   RT = 0.317 m2.K/W 

  4.1.3 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

   U = 3.15 W/m2.K 

 

4.2  หลังคาคอนกรีต ตดิตั้งฉนวนกันความรอน 

 ไดผลความแตกตางของคาการนำความรอนรวม คา

ความตานทานความรอนรวม และสัมประสิทธิ์การถายเท

ความรอนรวม ดังนี ้

  4.2.1 คาการนำความรอนรวม    

   k-Value (k1) = 2.0 W/m.K 

   k-Value (k2) = 0.064760 W/m.K 

โดยท่ี k1 คือคาการนำความรอนของหลังคาคอนกรีต 

    k2 คือการนำความรอนของฉนวนกันความรอน 

  4.2.2 คาความตานทานความรอนรวม 

   RT = 1.40 m2.K/W 

  4.2.3 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

   U = 0.71 W/m2.K    
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5.  สรุปผลการทดลอง 

5.1  สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการคำนวณดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตร 

พบวาคาความตานทานความรอนรวมและคาสัมประสิทธิ์               

การถายเทความรอนรวม พบวาการติดตั ้งฉนวนกันความ

รอนใตหลังคาคอนกรีต สามารถเพิ่มคาความตานทานความ

รอนรวม และยังสามารถลดสัมประสทิธิ์การถายเทความรอน

รวมดัง ตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณ 

Comparison 

Roof RT (m2.oK/W) U (W/m2. ๐

K) 

No Insulation 0.317 3.15 

Install Insulation 1.40 0.71 

Difference (+) 0.108 or      

(+) 30.34% 

(-) 0.654 or  

(-) 23.28% 

 

 ซึ่งการประยุกตใชยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติ

ชนิด STR 20 เพื ่อใชเปนฉนวนกันความรอนใตหลังคา

คอนกรีต สามารถประยุกตใชสำหรับการประหยัดพลังงาน

ภายในอาคารได และยังสามารถนำขอมูลการประหยัด

พลังงานของหลังคาที่ติดตั้งฉนวนกันความรอนที่ผลิตจาก

ยางฟองน้ำเซลลปดจากยางธรรมชาติชนิด STR 20 ไป

คำนวณคา RTTV ก็จะทำใหอาคารมีผลการประเมินอาคาร

อนุรักษพลังงานที่ดีขึ้น  

 และดวยลักษณะทางกายภาพของฉนวนกันความรอน

ชนิดที ่มีลักษณะเปนแผนเรียบ จึงสามารถนำไปติดตั ้งได

หลากหลายรูปแบบ จึงมีโอกาสที่จะเปนการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรในอุตสาหกรรมยางพาราของ

ประเทศ ทำใหเกิดมูลคาเพิ ่มทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งของ

ประเทศและยังเปนการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกตใชลด

การใชผลิตภัณฑจากกลุมพลาสติก 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการวิจัยนี้ยังสรางแนวคิดที่นาจะมีความเปนไป

ไดในการนำฉนวนกันความรอนชนิดนี ้ไปรีดติดกับแผน

สะทอนความรอน (Reflective Foil) ซึ่งนาจะสงผลใหคา

การตานทานความรอนรวมสูงขึ ้น และสัมประสิทธิ ์การ

ถายเทความรอนรวมต่ำลง สงผลใหความรอนที ่จะเขาสู

อาคารต่ำลง การประหยัดพลังงานก็จะมากขึ้นตาม 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูกับพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรและลดเวลาในการทำงาน โดยการประยกุตใช

บทเรียนประเด็นเดียวเปนเครื่องมือในการชวยสอน จากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานประมาณ 

50 คน โดยมีเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติกรอนแบบสุญญากาศที่มีการผลิตเปนระบบพ้ืนฐานทั่วไปไมไดมีสวนของระบบอัตโนมัติ

และหุนยนตเขามาชวยในการผลิตชิน้งาน การประยุกตใชบทเรียนประเด็นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งเปนสวน

หน่ึงจากการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงทวีผลในการชวยใหพนักงานดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองใหมีประสิทธิภาพใน

การทำงาน  จากการศึกษาพบวาพนักงานที่ทำงานทั้งหมด ตองใชเวลาในการปรับตั้งคาเครื่องจักรเปนเวลามากกวา 30 นาที

ตอวันถึงเริ่มทำงานได จึงนำบทเรียนประเด็นเดียวใหพนักงานเรียนรูทำความเขาใจเฉพาะจุดท่ีตนเองรับผิดชอบในงาน  เพ่ือให

พนักงานท่ีทำงานเรียนรูและเกิดทักษะในการทำงาน ทำใหผลนั้นสามารถลดเวลาการปรับถึง 10 นาทีหรือ 33.33 เปอรเซ็นต  

และลดของเสียในการผลิตมากกวา 25 เปอรเซ็นต  ตอเดือนตอเครื่องจักร 

 

คำสำคัญ: บทเรียนประเด็นเดียว,ลดเวลาการผลิต,ลดของเสีย,โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to educate the employees who control the machines and reduce 

working time. By applying a single lesson as a tool to help teach. From the production in a small 

industrial factory with a workforce of approximately 50 people. There are vacuum-heat plastic molding 

machines that are manufactured as a basic system, without automation and robots to help with the 

production. Application of the same lesson as the small industry Which is a part of the effective 

maintenance activities in helping employees maintain their machines to be efficient. The study found that 

all the employees working It takes more than 30 minutes to adjust the machine settings a day to start 

working. Therefore bring a lesson on a single point for employees to learn to understand only the point 
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that they are responsible for the job In order for the employees to learn and create working skills 

Resulting in a reduction in the adjustment time by 10 minutes or 33.33 percent And reduce production 

waste by more than 25 percent per month per machine. 

 

Keywords: one point lesson, reducing production time, reducing waste, the small industry 

 

1.  บทนำ 

 ปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม ในแตละปพบวา      

มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น หากไมไดรับการจัดการทั้งหมดมีมาก

ถึง 32.95 ลานตัน โดยเมื่อมีการผลิตมากข้ึนก็พบวามีของ

เสียเพ่ิมปริมาณมากข้ึนจึงตองผานกระบวนการจัดการหรือ

การนำไปท้ิง ซึ่งรูปที่ 1 เปนการแสดงปริมาณกากของเสีย

ในชวงป พ.ศ. 2551-2560 จากสถิติของกรมควบคุมมลพิษ

พบวาปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณกากของเสียอันตรายจาก

กระบวนการผลิตนั้นเพ่ิมมากข้ึนตามกำลังการผลิต เพื่อ

ต อ งการลดของเสียจากการผลิต เพ่ื อปรับปรุ งให มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ในการผลิตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ

จัดการมีแนวโนมลดลง [1]   

 
รูปที่ 1 ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2551-2560 

 

 อุตสาหกรรมในประเทศไทยในทุกประเภทลวนแลวแต

ใชคนเปนผูปฏิบัติงานถึงรอยละ 70-80 เปอรเซ็นต  การ

ทำงานที่มีสวนเกี่ยวของกับเครื่องจักรก็มีผลทำใหเกิดการ

ทำงานที่ผิดพลาดได หากแตมีการฝกอบรมกอนเริ่มงานอาจ

ยังไมเพียงพอตอการทำงาน ตองฝกปฏบิัติใหพนักงานนั้นลง

มือปฏิบัติจริงและทบทวนเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มี

ทักษะกอนเริ่มปฏิบัติงานเพ่ือลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ

และลดตนทนุในการผลิตอีกดวย 

 “การปกป อง เครื่ องจักรตนเอง” [2] คือการทำ

กิจกรรม TPM นั่นเอง ซึ่งผูใชเครื่องแตละคนตองสามารถ 

ทำการตรวจสอบประจำเองในแตละวันอาจจะตองมีการ 

หลอลื่น เปลี่ยน ชิ้นสวนอะไหล ซอมแซมเครื่องจักรเบื้องตน 

สังเกตความผิดปกติของเครื่อง โดยตองตรวจสอบอุปกรณ 

หรือเครือ่งจักรที่ตนเองเปนผูใชงานอยางละเอียด 

 ดังนั้นในบทความนี้  ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายทำการ

ประยุกตใชบทเรียนประเด็นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กที่มีพนักงานไมเกิน 50 คน [3] ซึ่งมีอัตราในการ

เขาออกงานบอย เพื่อใหความรูกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับ

เครื่องจักร โดยกำหนดเปนบทเรียนประเด็นเดียวที่กระชับ

เขาใจงายและไมไดกำหนดทักษะพ้ืนฐานความรูแคฟง พูด 

อาน เขียนภาษาไทยเขาใจไดก็ศึกษาบทเรียนนี้ได 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

 สำหรบัทฤษฎทีี่ใชในการวจิัยครั้งนี้ประกอบดวย ทฤษฎี

การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม และการใชหลักการ

บำรุงรักษาดวยตนเองจะเนนไปทางพนักงานท่ีปฏิบัติกับ

เครื่องจักรในโรงงาน 

2.1 ก า รบ ำ รุ ง รั ก ษ า เชิ ง ท วี ผ ล โด ย ร ว ม  (Total 

Productive Maintenance) [4] โดยการนำกิจกรรม  

อ่ืน ๆ ที่มีความจำเปนในการซอมบำรุงดานตาง ๆ มารวม

ดวยกันเปน 8 กิจกรรมหลกัของการทำ TPM หรือที่เรียกวา 

8 เสาหลักของ TPM ซึ่งจะประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ     

8 กิจกรรมตามรูปที่ 2 ซึ่งในแตละกิจกรรมก็จะใชเวลา

พัฒนาไปในดานตาง ๆ ตามที่หัวขอกำหนดใชเวลาตั้งแต     

3  ป  ถึ ง 6  ป  ข้ึ น อยู กั บ เค รื่ อ งจั ก ร  พ นั ก งาน  แล ะ

องคประกอบอื่น ซึ่งหากเครื่องจักรพรอมใชงานการหยุดการ

ทำงานหรือการปรับตั้งคาตาง ๆ ก็ลดลงตามหากทำเสร็จ

ตามทฤษฎีดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ไดมากขึ้นในระยะยาวเพราะไดรบัการปรับปรงุและพัฒนาใน

ทุก ๆ ดานทีเ่ก่ียวของกับระบบการผลิต 
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2.2 ก า ร ใ ช ห ลั ก ก า ร บ ำ รุ ง รั ก ษ า ด ว ย ต น เอ ง 

(Autonomous Maintenance) [5] การบำรุงรักษาดวย

ตนเอง (Autonomous Maintenance) หรือเรียกยอ ๆ วา

การทำ AM นั้น เปนเสาหลักหนึ่งเสาจากทั้งหมดแปดเสา

หลัก ซึ่งการทำ AMนั้นจะเนนเรื่องของพนักงานที่ประจำ

เครื่องเปนหลัก ในการดูแลเครื่องจักรซึ่งจะเปนคนท่ีอยูกับ

เครื่องจกัรมากกวาชางซอมบำรุงและวิศวกร สามารถดูแล 
ชิ้นสวนที่จะเสียหาย อันเปนสาเหตุใหเครื่องจักรหยุดเดิน 

รักษาเบื้องตน และขจัดปญหาเบ้ืองตนเองได ไมตองรอให

เครื่องจักรหยุดทำงานหากอุปกรณช้ินนั้นเกินความสามารถ

ตองติดแท็กการดสีแดง และแจงเจาหนาที่ซอมบำรุงมาทำ

การแกไขโดยทันที 

 

 
รูปที่ 2 เสาหลักระบบการบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม 

 

 การเริ่มตนหลักจะมีปจจัย 3 สวนคือ สวนของการ

ประชุม สวนบอรดกิจกรรม และสวนบทเรียนประเด็นเดียว 

ซึ่งจะมีสวนเก่ียวของในการดำเนินการในแตละข้ันตอน การ

ทำการบำรุงรักษาดวยตนเอง 7 ขัน้ตอน จะประกอบดวย 

  ขั้นตอนที่ 1 การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ 

  ขั้ น ตอน ท่ี  2 การกำจั ดจุ ด ยากลำบากและ

แหลงกำเนิดปญหา 

  ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมมาตรฐานการบำรุงรักษา

ดวยตนเอง 

  ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบโดยรวม 

  ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบดวยตนเอง 

  ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำเปนมาตรฐาน        

  ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 

 
รูปที่ 3 ปจจัย 3 ประการของการดำเนินกิจกรรม AM 

 

• บอรดกิจกรรม (Activities Board) ในแตละกลุมยอย 

(Small Group) มี บอร ดกิ จ กรรมป ระจำกลุ ม เ พ่ื อ ใช

ประโยชนในการนำเสนอผลงานและการประชุมกลุมยอย 

เพื่อใหสมาชิกในกลุมทราบถึงสถานะของกิจกรรม รวมท้ัง

สามารถติดตามความคืบหนาของกิจกรรม 

•  การประชุมกลุม (Team Meeting) บริษัทจัดใหกลุม

ยอยตองมีการประชุมอยางนอยสัปดาหละครั้ง เพื่อใหเกิด

การระดมสมอง การทำงานเปนทีมที่สามารถแกไขปญหา 
• บทเรียนประเด็นเดยีว (One Point Lesson: OPL) [6] 

เปนการเขียนสรุปความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ตัวอยาง

ของปญหา  หรือตัวอยางของการปรับปรุงที่ไดทำไปแลว 

โดยองคประกอบของบทเรียนประเด็นเดียว มี 3 สวนคือ 1.

ความรูพ้ืนฐาน(Basic Knowledge) 2.กรณีศึกษาจากปญหา

การทำงาน (Problem Case Study) 3.กรณีศึกษาจากการ

ปรับปรุง (Improvement Case Study) ดังภาพที่ 4 ซึ่งจะ

ไมอธิบายดวยตัวหนังสือเพียงอยางเดียว แตจะแสดงเปน

รูปภาพหรือกราฟประกอบคำอธิบาย เพื่อใหสมาชิกในกลุม

ใชเปนบทเรียนถายทอดความรูและประสบการณระหวางกัน 

และสามารถทำความเขาใจไดงายภายในชวงเวลาสั้นๆ

ประมาณ 5-10 นาท ีของการประชุมตอนเชากอนเริ่มงาน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 องคประกอบของบทเรียนประเด็นเดียว 

 

Three Types of One Point Lesson 

1) Basic Knowledge 

2) Problem Case Study 

3) Improvement Case Study 
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2.3  ระบบไฟฟาการควบคุมและอุปกรณ [7] หลักในการ

ควบคุมไฟฟาที่ ใชในอุตสาหกรรมจะมีสองประเภท คือ 

ระบบไฟฟากระแสตรง (DC) และ กระแสสลับ (AC)  

 ระบบไฟฟาเปนระบบที่ไมสามารถมองเห็นไดดวย

สายตาจึงจำเปนที่ตองใชเครื่องมือในการตรวจวัดเขามา

เกี่ยวของกอนทำการซอมบำรุงทุกครั้งควรปด หรือหยุด

เครื่องจักรทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยของชางและวิศวกรใน

การตรวจสอบ หรือซอมบำรุง 

2.4  ระบบทางกล (Mechanical System) แบงเปนสอง

สวน คือ ทางไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

 2.4.1 ระบบไฮดรอลิกส  (Hydraulic System) คือ 

ระบบที่ใชพลังงานน้ำมัน ซึ่งจะเก่ียวของกับน้ำมันเปนหลัก

จะเปลี่ยนพลังงานน้ำมันใหเปนพลังงานกลตามตองการ เปน

การควบคุมพลังงานทางกลที่ใชกับช้ินงานที่มีขนาดหรือ

นำ้หนักมากๆ และมีพ้ืนที่ที่คอนขางมากในการติดตั้ง  

 2.4.2 ระบบนิวแมติกส  (Pneumatics System) คือ 

ระบบซึ่งจะเก่ียวของกับลมปนหลักจะเปลี่ยนพลังงานลมให

เปนพลังงานกลตามตองการ เปนการควบคมุพลังงานทางกล

ที่ใชกับช้ินงานที่มีขนาดเล็กหรือน้ำหนักไมมาก 

 

3.  การดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยเปนการนำบทเรียนประเด็นเดียวมา

ใช เพื่ อปรับปรุ งทั กษะของพนั กงานที่ ปฏิบั ติ งานกับ

เครื่องจักรโดยกำหนดแนวทางการทำงาน ดังรูปท่ี 5 จาก

การศึกษาการทำงานของเครื่องจักรพบวาการผลิตในชวง

เดือนมกราคม 62 ถึง เดือนมีนาคม 62 พบของเสียจากการ

ผลติมีการเกิดช้ินงานไหม(ไดรับความรอนสูง)และเสียรูปทรง 

(ไดรับความรอนนอย)ยังพบอีกวาการเริ่มตนการทำงานใน

ตอนเชาเสียเวลาในการปรับตั้งคากอนเริ่มทำงานไมนอยกวา 

30 นาทีของทุกวันตามตารางท่ี 1 อัตราการหยุดทำงาน

เครื่องจักร M2 เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562 

3.1  ศกึษาและกระบวนการทำงานของเคร่ืองจักร 
 จากในโรงงานมีเครื่องจักรข้ึนรูปพลาสติกรอนแบบ

สุญญากาศท้ังหมด 4 เครื่องและพบวาเครื่องจักรเครื่องท่ี 2 

มีอัตราของเสียประมาณ 400 ชิ้นตอเดือนซึ่งมากกวาทุกตัว

ในโรงงานจึงทำใหเราเกิดงานวิจัยครัง้นีจ้ากตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 อัตราการหยุดทำงานเครื่องจักร M2 : ม.ค.- 

มี.ค. 2562 

 

 พบวามีการหยุดทำงานเมื่อเกิดของเสียในจำนวนการ

เก็บขอมูลถึง 3 เดือนสูงถึง 28 ชั่วโมงพบวาหยุดเนื่องจาก

เกิดของเสียจากการผลิต ทำใหผูวิจัยเก็บขอมูลงานวิจัยเพ่ิม

กับพนักงานที่ทำงานกับเครือ่งจักรท่ี 2 ของโรงงานแหงน้ี 

 

3.2  ศกึษาขอมูลและความรูพื้นฐานของพนักงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

เดือน 

อัตราการ

ทำงาน

ทั้งหมด

(ชั่วโมง) 

อัตราการ

หยุดทำงาน

เกิดของเสีย

(ชัว่โมง) 

อัตราการหยุด

ทำงาน

เครื่องจักรเสีย

(ชั่วโมง) 

อัตราการ

หยุดทำงาน

รวม(ชั่วโมง) 

ม.ค.-62 245 9 8 17 

ก.พ.-62 220 8.5 7.5 16 

มี.ค.-62 240 10.5 9 19.5 

รวม 705 28 24.5 52.5 

เรมิตน้ 

ศกึษากระบวนการทํางานของเครอืงจกัร 

ศกึษาขอ้มลูความรูพ้นืฐานของพนักงานทคีวบคุมเครอืงจกัร 

สรา้งบทเรยีนประเดน็เดยีว 

นําบทเรยีนประเดน็เดยีวไปใชก้บัพนกังานทคีวบคุม

สรุปขอ้มลูและบนัทกึผล 

สนิสดุ 
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 จากการศึกษาขอมูลพนักงานตามตารางท่ี 2 พบวาใน

โรงงานท่ีทำงานกับเครื่องจักรเครื่องท่ี 2 มพีนักงานทำงานมี 

2 ชวงเวลาการทำงาน ชวงเชา 8.00 - 17.00 น.  มีจำนวน 

3 คนและชวงเย็นเวลา 17.00 - 24.00 น. มีจำนวน 3 คน 

รวมทั้งหมด 6 คนและใหพนักงานทั้งหมดทำแบบทดสอบ

กอนใชบทเรียนประเด็นเดียว เก่ียวกับการทำงานกับ

เครื่องจักรพบวาจากขอสอบ 15 ขอพนักงานที่ตอบได

มากกวา 80เปอรเซ็นต  มี 2 คนคือพนักงานที่ทำงานชวง   

3-5 ป 1 คนและพนักงานท่ีมีอายุงานมากกวา 5 ป 1 คน

ส วนคนที่ มี อ ายุ งาน  1- 3 ป  พบว าท ำข อสอบ ไม ถึ ง           

80 เปอรเซ็นต เราจึงจัดกลุมเปน 2 กลุมโดยใหพนักงานทีไ่ด

คะแนนมากกวา 80เปอรเซ็นต เปนหัวหนากลุม A และ B 

เพ่ือประยุกตใชบทเรียนประเด็นเดียวกับโรงงานแหงนี ้
 

ตารางที่ 2 จำนวนพนักงาน อายุงานและระดับการศึกษา 

อายุงาน(ป)  1-3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 

จำนวน(คน) 4 คน 1 คน 1 คน 

การศกึษา  มัธยมตน มัธยมปลาย ปริญญาตร ี

จำนวน(คน) 5 คน 1 คน 0 คน 

 

3.3  สรางบทเรยีนประเด็นเดียว 

 จากการศึกษาพบขอมูลท่ีทำใหเกิดผลกระทบตอการ

ผลิตจึงนำปญหาหลักที่พบมาสรางเปนประเด็นเดียวคือชวง

การใหความรอนกับแผนพีพี (INPUT),เวลาการใหความเย็น

กับแผนพีพี (PROCESS) และการคัดเลือกผลิตภัณฑที่ดีกับ

เสียในการผลิต (OUTPUT) ดังรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ปจจัยท่ีสงผลตอการผลิต 

 

 

 โดยจัดกลุมเปน 2 กลุม คือพนักงานท่ีทำงานในชวงเชา 

1กลุมและชวงเย็น 1 กลุมโดยใชพนักงานที่มีอายุงาน 3 ป

ขึ้นไปจัดใหเปนหัวหนากลุมและใหวิศวกรเปนผูสังเกตการณ

คอยแนะนำสวนท่ีไมครบถวนและเสริมในบทเรียนประเด็น

เดียวเพ่ือใหถูกตอง ผูสรางบทเรียนประเด็นเดียวคือหัวหนา

ทีมทั้งสองคนเขียนมาจากความรูและประสบการณทำงาน

ถายทอดออกมาทางภาพท่ีสามารถดูแลวเขาใจงายไดทันที

และใชเวลาไมนานในการสอนโดยสามารถสรางบทเรียน

ขึ้นมาได  บทเรียนประเด็นเดียวควรมี  3   องคประกอบ 

คือ 1.สวนของความรู พ้ืนฐาน (งานความคุมไฟฟาและ

เครื่องกล 2 เรื่อง) 2.กรณีศึกษาจากปญหาการทำงาน (เรื่อง

งานดีและเสีย เสียรูป,ไหม2 เรื่อง) 3.กรณีศึกษาจากการ

ปรับปรุง(การสรุปผลจากการทำงาน 1 เรื่อง) รวมท้ังหมด 5

บทเรียนประเด็นเดียว ในอนาคตสามารถเพ่ิมไดตามปญหา

ทีพ่บ 

 

3.4  นำบทเรียนประเด็นเดียวไปใชกับพนักงาน 

 เริ่มตนจากชวงเวลาในตอนกอนเริ่มปฏิบัติงานโดยเริ่ม

นำบทเรียนประเด็นเดียวท่ีสรางไวนำมาสอนและนำเสนอ

หัวขอเรื่องการสังเกตชิ้นงานดีและเสีย(ไหม,เสียรูป) พบวา

หากพนักงานปรับตั้งคาความรอนมากไปจะทำใหช้ินงานไหม

เปนสีขาวขุนดังในรูปที่ 7 แตหากชิ้นงานเกิดการเสียรูป    

จะพบไดดังรูปท่ี 8 เนื่องจากการใหความรอนกับชิ้นงานนอย

ไปทำเกิดเสียรูป ชิ้นงานที่ถูกตองและสมบูรณจะตอง ไมมี

รอยไหมสีขาวขุนและเสียรูปเสนสีขาวบนชิ้นงานโดยให

หัวหนาทีมเปนผูสอนแตละหัวขอตามความเหมาะสม

หลังจากสอนครบทุกหัวขอที่สรางไวก็จะมีการทบทวนใน   

แตละหัวเรื่องที่ไดเรียนไปเพ่ือความเขาใจสวนพนักงานชวง

เย็นก็ทำเชนเดียวกันกับชวงเชาและจดบันทึกผลจำนวนของ

เสียไวหลังจากไดมีการเรียนรูบทเรียนประเด็นเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT 

(Temp,Matt) 

 

OUTPUT 

(Product) 

PROCESS 

(Vacuum, Blower) 
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บทเรียนประเด็นเดียว (One Point Lesson) 
เรื่อง....จุดสังเกตชิ้นงานเสีย(ไหม) เคร่ืองจักรที.่...............M2 
หลังจากผลิตชิ้นงานออกมาควรสังเกตลักษณะและขอบกพรองของชิ้นงาน

ดงันี ้
               
             

 

 

 

รูปที่ 7 บทเรียนประเด็นเดียวเรื่องงานดีและเสีย(ไหม) 

 
บทเรียนประเด็นเดียว (One Point Lesson) 
เรื่อง....จุดสังเกตชิ้นงานเสีย(เสียรูป) เคร่ืองจักรที.่...............M2 
หลังจากผลิตชิ้นงานออกมาควรสังเกตลักษณะและขอบกพรองของชิ้นงาน

ดงันี ้

                             
             

 

 

รูปที่ 8 บทเรียนประเด็นเดียวเรื่องงานดแีละเสีย(เสียรูป) 

 

4. ผลการดำเนินการวิจัย 

 ผลการวิจั ยค รั้ งนี้ ได น ำบท เรี ยน ป ระ เด็ น เดี ย ว           

มาประยุกตเพ่ือใหพนักงานไดเกิดทักษะในการทำงานอีกทั้ง

ยังสงผลใหลดของเสียจากการผลิตไดสังเกตจากสถิติของเสีย

ที่ลดลงและเวลาตอนเชากอนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลอง

กับทฤษฎี การบำรุงรักษาด วยตนเอง (Autonomous 

Maintenance) จากการประยุกตใชบทเรียนประเด็นเดียว

ของพนักงานกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีผานมา   

การเรียนรูสงผลใหในตอนเชาลดเวลาในการปรับตั้งคา

สามารถลดเวลาในการปรับตั้งคาไปไมนอยกวา 10 นาที   

ตอวันหรือลดลงเฉลี่ย 33.33 เปอรเซ็นต และยังลดของเสีย

จากการผลิตลงกวา 25 เปอรเซ็นต อีกดวย 

 

5.  สรุปผล 

 การเรียนรูบทเรียนประเด็นเดียวกอนเริ่มปฏิบัติงาน   

ทำใหพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรมีสวนรวมและเกิดทักษะ  

ซึ่งสามารถแกปญหาชิ้นงานไหมและชิ้นงานเสียรูปไดดวย

ตนเอง แตหากในอนาคตโรงงานมีการขยายตัวเปนขนาด

กลางหรือมีพนักงานมากข้ึนสามารถนำระบบการบำรุงรักษา

เชิ งท วี ผ ล โด ย รวม ม าป ระยุ ก ต ใช เ พ่ิ ม ก็ จ ะช ว ย ให

ประสิทธภิาพของเครื่องจักรดีขึ้น 

 

6. เอกสารอางองิ 

[1] Office of Natural Resources and Environment 

Pol icy and Planning “The amount of 

hazardous industrial waste” [2008-2017],2018. 

[2] Aniwat Panarak Training Document “Self 

maintenance”: THAISUMMIT Co.,Ltd, 2012. 

[3] Department of Industrial Works “Type of 

industrial plant” Online 2019 [15 Jan 2019], 

h t t p : / / w w w . d i w . g o . t h. 

[4] Bupe.G.Mwanza ,Charles Mbohwae “Design of 

a Total Productive Maintenance Model for 

Effective”, Volume 4, 2015, Pages 461-470. 

[5] Masaji Tajiri and Fumio Gotoh.Autonomous 

Maintenance in Seven Steps:Implementing 

T P M  o n  t h e  s h o p  F l o o r  ( 1 9 9 9 ). 

[6] Tokutaro Suzuki .TPM in Process Industries 1st 

Edition (1994). 

1 2 

จุดทีต่องสังเกต 

จุดที่ 1 ชิ้นงานที่สมบูรณ(ถูกตอง) 

จุดที ่2  ชิ้นงานไหม(เกิดมาจากใหความรอนมาก)

1 2 

จุดที่ตองสังเกต 

จุดที่ 1 ชิ้นงานที่สมบูรณ(ถูกตอง) 

จุดที่ 2  ชิ้นงานเสียรูป(เกิดจากเวลาในการใหความรอน)

นอย)ไป) 



 

 

วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                      ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 

 

43 

 

 

[7] Chayapol Ruengdech  “Establishing of 

Autonomous Maintenance Planning in 

Thermoplastic Vacuum Forming Machine” 

Master of Engineering (Industrial Management 

Engineering) King Mongkut's University of 

T e c h n o l o g y  N o r t h  B a n g ko k ,  2 0 1 6. 

 

 



วารสารวิชาการเทพสตร ีI-TECH                                      ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 

44 

การประเมินคุณภาพของอิฐคอนกรีตที่ผลิตขึน้ในพื้นท่ีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

Quality Evaluation of Concrete Building Bricks Produced  

in Mueang District, Chiang Rai Province 

 
ภุชชงค มณขีัติย, ดิเรก วรรณวัฒนกูล, ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ, สุรเดช ตางเพ็ชร*,  

เขมวิชญ วรรณศิร ิและทวีโชค เตชะธรรมวงศ 

Putchong Maneekhat, Direk Wanwatanakul, Teerasak Aranpitak, Suradet Tangphet*,  

Khemmawit Wannasiri and Taweechoke Techathammawong 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

Department of Construction Industrial, Faculty of Industrial Technology, Chiang Rai Rajabhat University 

*Email: suradet.tan@crru.ac.th 

Received: April 01, 2020;  Revised: May 10, 2020;  Accepted: May 18, 2020 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ไดทำการสำรวจเพ่ือสุมเก็บตัวอยางอิฐคอนกรีตท่ีผลิตขึ้นภายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 

10 โรงงาน ที่มีกระบวนการผลิตและกำลังการผลิตใกลเคียงกัน (1,500-2000 กอน/วัน) เพื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติทั้งทาง

กายภาพและเชิงกล ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอิฐคอนกรีต มอก.59-2561 ไดแก การตานแรงอัดสุทธิความ

หนาแนน และการดูดซึมน้ำ เพื ่อใชเปนขอมูลดานคุณภาพของผลิตภัณฑอิฐคอนกรีตที ่ผลิตและใชงานภายในพื้นที่และ        

นำขอมูลเหลานั้นมาศึกษาเปรียบเทียบ จากการทดสอบพบวาอิฐคอนกรีตท่ีผลิตในพ้ืนที่จะมีคุณสมบัติผานตามเกณฑที่กำหนด

ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.59-2561 อยู 2 ดาน คือดานความหนาแนนและดานการดูดซึมน้ำ แตคุณสมบัติ     

ในดานการตานทานแรงอัดสุทธนิั้นไมมีอิฐคอนกรีตผานเกณฑมาตรฐาน 
 

คำสำคัญ: อิฐคอนกรีต, การทดสอบ 
 

Abstract 

 This research was conducted to survey the samples of concrete building bricks produced in the 

Mueang District, Chiang Rai province.  Ten factories with similar production processes and production 

capacity (1,500-2000 cubes / day) were surveyed for physical and mechanical properties testing according 

to the Thai Industrial Standard for Concrete Building Bricks TIS. 59-2561. Data collections include net 

compressive strength, density and water absorption. Quality information of concrete building brick products 

produced and used in the area are used for comparative studies. Concrete building bricks produced in the 

area meet these criteria set in the Thai Industrial Standard TIS. 59-2561, which are density and water 

absorption. However, compressive strength of all factories fails to meet the standard criteria. 
 

Keywords: concrete building bricks, testing
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1. บทนำ 

 คอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อกเปนวัสดุกอสรางที่ไดจาก

การนำปูนซีเมนตและน้ำ ผสมเขากับวัสดุผสมละเอียด เชน 

หินฝุ นและทราย เปนตน ในอัตราสวนผสมตาง ๆ และ      

ถูกผลิตใหมีขนาดและรูปรางที ่ต องการโดยใชเครื ่องอัด

คอนกรีตบล็อก [1] ในปจจุบันนี ้อิฐคอนกรีตถูกนำมาใช     

ในงานกอสรางขนาดเล็กและขนาดกลางอยางแพรหลาย    

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชน บานพักอาศัย อาคารพาณิชย 

รั้ว กำแพงกันดิน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ผลิตไดงายและ

รวดเร็ว ท้ังยังกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศนอยเมื่อเทียบอิฐ

กอสรางสามัญหรืออิฐมอญที่ตองอาศัยกระบวนการผลิตที่ใช

ความรอนสูงซึ่งจะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศสูงตามไป

ดวย ดังนั ้นความตองการในการใชอิฐคอนกรีตในจังหวัด

เชียงรายเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงทำใหมีผู ประกอบการที่ผลิต

และจัดจำหนายอิฐคอนกรีตเกิดขึ ้นเปนจำนวนมากอยาง

รวดเร็ว สงผลใหการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑภายใน

พื้นที่ยังไมครอบคลุมเพียงพอ จากการลงพื ้นที่สำรวจใน

เบื้องตนพบวารูปแบบของอิฐคอนกรีตที่นิยมใชในจังหวัด

เชียงรายเปนอิฐคอนกรีตขนาดความหนา 7 มม. ความสูง 

14 มม. และความยาว 39 มม. แบบไมม ีร ู ซ ึ ่งมีความ

ใกลเคียงกันกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.59-

2561 อิฐคอนกรีต [2] และ มอก.60-2560 คอนกรีตบล็อก

เชิงตันรับน้ำหนัก [3]  

 งานวิจัยนี ้จึงไดทำการสำรวจเพื ่อสุมเก็บตัวอยางอิฐ

คอนกรีตที่ผลิตขึ้นภายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

จำนวน 10 โรงงาน ที่มีกระบวนการผลิตและกำลังการผลิต

ใกลเคียงกัน (1,500-2,000 กอน/วัน) เพื ่อนำมาทดสอบ

คุณสมบัติตาง ๆ ตามมาตรฐาน มอก.59-2561 อันไดแก 

การตานแรงอัดสุทธิ ความหนาแนน และการดูดซึมน้ำ เพื่อ

ใชเปนขอมูลดานคุณภาพของผลิตภัณฑอิฐคอนกรีตที่ผลิต

และใชงานภายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และนำ

ขอมูลเหลานั้นมาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาแนวทาง

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในพื้นที่ใหเปนไปตาม

มาตรฐานในอนาคตตอไป โดยไมสงผลกระทบตอตนทุนการ

ผลิตมากนัก 

 

 

2.  ทฤษฎี หลักการและขอมูลที่เกี่ยวของ 

 สิทธิชัย แสงอาทิตย [4] ไดทำการสำรวจแหลงผลิตอิฐ

และเก็บรวบรวมตัวอยางจากโรงงานผลิตอิฐดินเผาในเขต

พื ้นที ่รอบ ๆ จ ังหวัดนครราชส ีมา เพื ่อนำมาทดสอบ

พฤติกรรมและคุณสมบัติเชิงกลเบื ้องตน ตามมาตรฐาน 

ASTM C46 แ ล ะ  ASTM E447 แ ล ะ ข  อ ม ู ล ม า ศ ึ กษ า

เปรียบเทียบเพื่อที่จะหาแนวทางพัฒนาคุณภาพของอิฐดิน

เผาตอไป สิทธิชัย แสงอาทิตย [1] เสนออัตราสวนผสมของ

คอนกรีตบล็อกที่เหมาะสมในดานกำลังรับแรงกดอัดและ

ราคาของคอนกรีตบล็อก วสันต ศรีเม ือง [5] ไดพัฒนา

เครื่องจักรที่ใชสำหรับการผลิตคอนกรีตบล็อกในโรงงานผลิต

คอนกรีตบล็อกเพื่อนําไปสูการลดตนทุนการผลิตคอนกรีต

บล็อก  
2.1 กระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตในพื ้นที ่อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

 รูปที ่  1 แสดงเครื ่องจักรและกระบวนการผลิตอิฐ

คอนกรีตในโรงงานผลิตอิฐคอนกรีตแหงหนึ ่งในจังหวัด

เชียงราย ซึ ่งประกอบไปดวยโมผสมคอนกรีต สายพาน

ลำเลียง และแบบหลออิฐคอนกรีตที่สั่นสะเทือนได เพื่อเพิ่ม

ความหนาแนนของคอนกรีต 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เครื่องจักรและกระบวนการผลิตอิฐคอนกรตี 

ในโรงงานผลติอิฐคอนกรีตแหงหนึง่ในจังหวัดเชียงราย 

 

2.2 อิฐคอนกรีต (concrete building brick) 

 มาตรฐาน มอก. 59-2561 ซึ่งเปน มอก. ที่วาดวยอิฐ

คอนกรีต ดังรูปท่ี 2 ไดระบุวา อิฐคอนกรีต หมายถึง อิฐที่ทำ

ดวยคอนกรีตมีความหนาไมมากกวา 100 มม. สามารถยก

วางไดดวยมือเดียว ผลิตสำหรับการใชงานทั่วไป อาจมีรอง รู 

หรือไมก็ได ครอบคลุมเฉพาะอิฐคอนกรีตทำจากปูนซีเมนต 

น้ำ และวัสดุผสมที่ เหมาะสมชนิดตาง ๆ และจะมีสารอื่น
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หนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ผสมอยูดวยหรือไมก็ได อิฐคอนกรีตตองมีความตานแรงอัด

สุทธิแตละกอนไมนอยกวา 13.8 MPa และความตานแรงอัด

สุทธิเฉลี่ยไม นอยกวา 17.2 MPa มีคาความหนาแนน คา

การดูดซึมน้ำแตละกอน และคาการดูดซึมน้ำเฉลี่ย เปนไป

ตามตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอยางอิฐคอนกรีต (มอก.59-2561) 

 

ตารางที ่  1  ความหนาแนนและการดูดซึมน้ำของอิฐ

คอนกรีต (มอก.59-2561) 

 

3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

 3.1 สํารวจ และรวบรวมตัวอยางของอิฐคอนกรีตใน

พื ้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 โรงงาน 

โรงงานละ 15 กอน โดยทุกตัวอยางที่นำมาทดสอบตองมี

อายุของคอนกรีตไมนอยกวา 14 วัน ดังรูปที่ 3 
 3.2 นำตัวอยางของอิฐคอนกรีตไปทดสอบหาคุณสมบัติ

ทั้งทางกายภาพและเชิงกล ซึ่งประกอบดวย การวัดขนาด 

(Measurement of Size) การทดสอบความหนาแนน 

(Density of Brick) การทดสอบอัตราการดูดซ ึม(Water 

Absorption Test) ก า ร ท ด ส อ บ ก ํ า ล ั ง ร ั บ แ ร ง อั ด 

(Compressive Strength Test) ตามมาตรฐาน มอก.59-

2561  

 3.3 นำขอมูลที่ไดมาศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑการ

ตัดสินตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.59-2561  
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 การเตรียมตัวอยางที่ใชในการทดสอบแรงอัด 

 

4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการสํารวจ รวบรวมตัวอยางของอิฐคอนกรีต      

ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 โรงงาน 

และนำตัวอยางของอิฐคอนกรีตไปทดสอบหาคุณสมบัติทั้ง

ทางกายภาพและเชิงกล ซึ ่งประกอบดวย การวัดขนาด 

(Measurement of Size) การทดสอบความหนาแนน 

(Density of Brick) การทดสอบอัตราการดูดซ ึม(Water 

Absorption Test) ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ต  า น แ ร ง อั ด 

(Compressive Strength Test) ตามมาตรฐานมอก.59-

2561 แลวนำขอมูลที่ไดมาศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑการ 

ตัดสินตามมาตรฐาน มอก.59-2561 ซึ่งใหผลการทดสอบดัง

แสดงในตารางที่ 2  
 จากรูปที่ 4 ไดแสดงคาความหนาแนนเฉลี่ยของตัวอยาง

อิฐคอนกรีตแตละโรงงานการผลิต ซึ ่งจะเห็นคาความ

หนาแนนเฉลี่ยของตัวอยางอิฐคอนกรีตจากทุกโรงงานมีคา

สูงกวาเกณฑที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.59-2561      ที่

กำหนดวาอิฐคอนกรีตประเภทน้ำหนักทั่วไปจะตองมีความ

หนาแนนมากกวาหรือเทากับ 2,000 kg/m3 ซึ ่งผานตาม

เกณฑ 100 % ในดานความหนาแนน  

 รูปที ่ 5 แสดงคาการดูดซึมน้ำเฉลี ่ยของตัวอยางอิฐ

คอนกรีตแตละโรงงานการผลิต ซึ่งจะเห็นคาการดูดซึมน้ำ

เฉลี่ยของตัวอยางอิฐคอนกรีตจากทุกโรงงานมีคาไมสูงกวา

เกณฑที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.

59-2561 ที่กำหนดวาอิฐคอนกรีตประเภทน้ำหนักทั ่วไป

จะตองมีคาการดูดซึมน้ำเฉลี่ยไมเกิน 208 kg/m3 ซึ่งผาน

ตามเกณฑ 100 % ในดานการดูดซึมน้ำ 

 

 

ประเภท 
ความ

หนาแนน (ρ) 

การดูดซมึน้ำ 

แตละกอน 

ไมมากกวา 

เฉลี่ย 3 กอน 

ไมมากกวา 

น้ำหนักเบา < 1 680 320 288 

น้ำหนักปาน

กลาง 

1 680 ≤ ρ < 

2 000 
272 240 

น้ำหนัก

ทั่วไป 
≥ 2 000 240 208 
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รูปที่ 4 แสดงคาความหนาแนนเฉลี่ยของตัวอยาง 

อิฐคอนกรีตแตละโรงงานผลติ 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงคาการดูดซมึน้ำเฉลีย่ของตัวอยาง 

อิฐคอนกรีตแตละโรงงานผลติ 
 

 รูปที ่ 6 ไดแสดงคาความตานแรงอัดสุทธิเฉลี ่ยของ

ตัวอยางอิฐคอนกรีตแตละโรงงานการผลิต ซึ่งจะเห็นคา

ความตานแรงอัดสุทธิเฉลี่ยของตัวอยางอิฐคอนกรีตจากทุก

โรงงานมีคาต่ำกวาเกณฑที่กำหนดในมาตรฐาน มอก.59-

2561 ที่กำหนดวาอิฐคอนกรีตตองมีความตานแรงอัดสุทธิ

แตละกอนไมนอยกวา 13.8 MPa และความตานแรงอัดสุทธิ

เฉลี่ยไม นอยกวา 17.2 MPa ซึ่งไมผานตามเกณฑ 100 % 

ในดานความตานแรงอัดสุทธ ิ
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงคาความตานแรงอัดสุทธิเฉลี่ยของตัวอยาง 

อิฐคอนกรีตแตละโรงงานผลติ 

5. สรุป และอภิปรายผล 

 จากการสํารวจ รวบรวมตัวอยางของอิฐคอนกรีต       

ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 โรงงาน 

และนำตัวอยางของอิฐคอนกรีตไปทดสอบหาคุณสมบัติ     

ทั้งทางกายภาพและเชิงกล ตามมาตรฐาน มอก.59-2561 

ตัวอยางอิฐคอนกรีตที่มีคุณสมบัติในดานความหนาแนนผาน

ตามเกณฑตามที ่มาตรฐานกำหนด จำนวน 10 โรงงาน      

คิดเปน 100% คุณสมบัติในดานการดดูซึมน้ำผานตามเกณฑ

ตามที่มาตรฐานกำหนด จำนวน 10 โรงงาน คิดเปน 100% 

สวนคุณสมบัติในดานความตานแรงอัดสุทธนิั้น ไมมีตัวอยาง

อิฐจากโรงงานใดผานตามเกณฑตามที ่มาตรฐานกำหนด 

ดังนั้นอิฐคอนกรีตจะมีคุณสมบัติผานตามเกณฑที่กำหนดอยู 

2 ดาน คือดานความหนาแนนและดานการดูดซึมน้ำ สวน

คุณสมบัติในดานการตานทานแรงอัดสุทธิน้ันไมมีตัวอยางอิฐ

คอนกรีตที ่นำมาทดสอบผานตามเกณฑมาตรฐาน ซึ ่งใน

อนาคตจำเปนที่จะตองหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ

ในดานการตานทานแรงอัดสุทธิของอิฐคอนกรีตที่ผลิตขึ้นใน

พ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตอไป เชน การปรบัอัตรา

สวนผสม การควบคุมระยะเวลาการบม และการใสสารผสม

เพิ ่ม เพื ่อใหค ุณสมบัติของอิฐคอนกรีตผานตามเกณฑ

มาตรฐานครบทุกดาน 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบตัวอยางอิฐคอนกรีต  

 

โรงงาน 
ขนาดของอิฐคอนกรีต (mm) ความหนาแนน,   การดูดซึมน้ำ (kg/m3) ความตานแรงอัดสุทธิเฉล่ีย 

สูง (H) หนา (T) ยาว (L) (kg/m3) แตละกอน คาเฉลี่ย (MPa) 

1 

      

2,085.47 

156.39 

159.79 6.04 148 69 393 158.77 

      164.22 

2 

      

2,119.90 

136.43 

132.83 13.01 132 66 392 146.25 

      115.83 

3 

      

2,071.00 

152.28 

150.66 9.56 133 65 392 154.64 

      145.06 

4 

      

2,051.94 

152.09 

173.15 6.76 131 67 393 162.65 

      204.71 

5 

      

2,109.71 

152.26 

143.43 12.37 132 63 392 125.08 

      152.96 

6 

      

2,145.87 

111.04 

117.98 10.62 126 65 396 126.61 

      116.30 

7 

      

2,134.33 

147.94 

143.89 8.65 130 65 395 151.97 

      131.78 

8 

      

2,035.54 

163.75 

175.92 9.67 151 65 391 178.66 

      185.34 

9 

      

2,176.29 

162.21 

152.18 6.68 122 70 394 148.25 

      146.09 

10 

      

2,086.94 

128.79 

145.78 9.85 133 65 389 146.67 

      161.88 
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6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 การเก็บตัวอยางยังไมครอบคลมุทุกโรงงานการผลติ

ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะโรงงานที่มี

กำลังการผลิตมากกวา 2,000 กอน/วัน 
 6.2 คุณสมบัติในดานขนาดและมิต ิตาง ๆ ของอิฐ

คอนกรีตที ่นิยมใชในพื ้นที ่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย     

ย ังไม ตรงก ันก ับขนาดและม ิต ิท ี ่ ระบ ุไว  ในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่เก่ียวของกับวัสดุกอ

ทีผ่ลิตขึ้นมาจากคอนกรีต 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคมีดังนี้ 1) เพื่อสรางกระบวนการออกแบบตราสินคาและ บรรจุภัณฑแบบชุมชน มีสวนรวม 2) เพ่ือ

พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร โดยชุมชน มีสวนรวม 3) เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาและบรรจุภัณฑที่สามารถ

นำไปใชสงเสริมการตลาด ผูวิจัยไดสนทนากลุมและออกแบบโดยมีสวนรวมกับชุมชน พบวาการออกแบบตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑ โดยใชแนวคิด Participatory action research; PAR ทำใหไดกระบวนการที่มาของขอมูลเชิงลึก   ที่สามารถนำไปใช

เปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

เพื่อนำขอมูลออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อนำไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ และสอบถามชุมชนแบบมี

สวนรวม พบวา การออกแบบมุงเนนใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุม โดยทางกลุมสรุปใหใช คำวา “ปาลมทอง” และตกแตงดวย

กราฟกรูปใบปาลมสีทองผสมผสานกับรูปผึ้ง ซึ่งมาจากเรื่องเลาที่มาของพระธาตุนาคราชปาลมทองและเปนที่มาของวัตถุดิบ

หลัก ดานตนทุนเมื่อเทียบกับยอดขายประมาณการตอเดือน 20 กอน จะสามารถสรางกำไรใหแกสมาชิกในกลุมจำนวน 30 คน 

เฉลี่ยคนละ 43.21 บาทตอเดือน เมื่อเทียบกับกำไรจากบรรจุภัณฑเดิมที่ไดรับคนละ 4.45 บาท จะมีมูลคาสูงขึ้นถึง 11 เทา 

เมื่อนำไปประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภค จำนวน 100 คน โดยใชกรอบ

แนวคิดดานการตลาด 4P พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดดานรูปแบบผลิตภัณฑ 

(Product) มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.41) สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.53)  

 

คำสำคัญ : กระบวนการสรางคุณคา, ตราสินคา, บรรจุภัณฑ, ชุมชนมีสวนรวม  
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Abstract 

This study aims to 1 ) create brand and packaging design processes with community participation, 

2) develop brands and packaging to suit the Sufficiency Economy Herbal Soap Group of Phrae Province with 

community participation, and 3 ) assess the satisfaction of the Sufficiency Economy Herbal Soap Group of 

Phrae Province and consumer groups with the brand and packaging that can be applied for marketing 

promotion. After group discussions and designing with participation by the community, the researcher found 

that the brand and packaging design using participatory action research (PAR) approach led to an insightful 

process. This process can be used to guide the design and development of brand and packaging with 

community participation of the Sufficiency Economy Herbal Soap. All 3 types of brand design and packaging 

information were brought to consult with the participatory experts and community.  Focusing on the group’s 

identity, they concluded that the word “Golden Palm” is branded and decorated with graphics of golden 

palm leaves and bees which come from the story of the origin of Phra That Nakarat Palmthong and is the 

origin of the main raw material. In terms of cost, compared with estimated sales per month, 2 0  bars will 

generate profit for 3 0  members of the group, an average of 4 3 . 2 1  baht per month per person. When 

compared to the original packaging profit received at 4.45 baht per person, it will be 11 times higher. When 

assessing the satisfaction of the Sufficiency Economy Herbal Soap, Phrae Province and 100 consumers using 

the 4P marketing concept, it was found that the consumers were satisfied at a high level.  The satisfaction 

was the most in term of product form (Product), satisfaction at a high level (�̅�= 4.41), standard deviation 

(S.D.= 0.53).  

 

Keywords: value creation process, brand, packaging, community participation 

 

1. บทนำ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

(2560–2564) ไดกำหนดเปนยุทธศาสตรสำคัญที่สอดคลอง

กัน โดยเฉพาะเรื ่องการสรางความเขมแข็งจากภายใน 

ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผาน

กลไก “ไทยนิยม อยางยั่งยนื” รัฐบาลปจจุบันใหความสำคัญ

ของการมีสวนรวมในการรวมกันพัฒนาประเทศในสามภาค

สวน ไดแก ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  โดยเอา

ความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง และรวมกันบริหารกันเอง 

หรือการกระจายอำนาจ (Decentralization) โดยในสวน

ของการพัฒนาผูประกอบการวสิาหกิจชุมชน โดยใหแนวทาง

นโยบายประชารัฐ จะสรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบการ

เหลานี ้ได  เนื ่องจากปญหาหลักของผู ประกอบการคือ 

สถานที่จำหนายสินคาและจากนโยบายที่ผานมาพบวามีการ

สนับสนุนอยางตอเนื ่องที ่จะไดชุมชน มีความเขมแข็ง       

และยั่งยืน โดยผานกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่ขับเคลื่อนโดย

ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

ชุมชนชุมชนตาง ๆ นี้ ก็ไดผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑออกมา

จำนวนมาก ทั ้งที ่มีคุณภาพและ ไมมีคุณภาพ สินคาบาง

ประเภทก็ประสบปญหาทางดานการตลาด การไมยอมรับ

ของผูบริโภคหรือแมกระทั่งการไมยอมรับของผูประกอบการ

คาปลีกที่ไมยอมจำหนายสินคาที่มาจากชุมชนจากการเก็บ

ขอมูลผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ แพร และ

นาน พบวา ผลิตภัณฑมีปญหาดาน มาตรฐาน ตราสินคา

และบรรจุภัณฑที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
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ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑไมตรงกับความตองการของตลาด 

บรรจุภัณฑยังไมสื่อสารถึง DNA อัตลักษณของชุมชน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีปณิธานในการพัฒนา

ทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน จึงมีโครงการยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ แพร และนาน    

โดยผานกระบวนการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัย        

มีเปาหมายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการยอมรับ

จากผู บริโภค ผลิตภัณฑมีมาตรฐานที่ส ังคมยอมรับและ

สามารถแขงขันได นำไปสูการยกระดับการดำเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการในชุมชนที่มีสินคาหรือผลิตภัณฑใหมีความ

มั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ตอไป สอดคลองกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในดานพันธกิจสัมพันธกับการ

พัฒนาทองถิ ่น ที ่มุ งเนนเปาหมายดานเศรษฐกิจ โดยการ 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่น

ที่เปนไปตามบริบทและความตองการพัฒนาทองถ่ิน 

 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร บุญมา การินตา [1] 

บานปาแดงใต ตั้งอยูหมูที่ 3 ตำบลแดนชุมพล  อำเภอสอง 

จังหวัดแพร เริ ่มกอตั ้งในป 2559 เดิมเปนลักษณะการ

ดำเนินงานของดวยกลุ มบทบาทสตรี ผลิตภัณฑเปนสบู

สมุนไพรมี 2 สูตร คือ สูตรกาแฟและสูตรหัวไชเทา ขนาด

กอนละ 50 กรัม ราคาขายปลีกกอนละ 15 บาท ประเภท

ผลิตภัณฑเปนสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ประเภทเครื่องสำอาง 

เปนผลิตภัณฑท่ีปรับตวัสูการพัฒนา ผลิตภัณฑมีการผลิตงาย 

ไมซับซอน ยังคงผลิตในจำนวนนอยตอครั้ง การผลิตยังเปน

ลักษณะการผลิตในครัวเรือน โรงเรือน การผลิตยังไมได

มาตรฐาน ผลิตภ ัณฑย ังไม ไดร ับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ วตัถุดิบที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑสามารถ

หางายในทองถิ่น มีสมุนไพรเปนสวนประกอบหลักของสบู 

ซึ่งสินคาที่มีสวนประกอบของสมุนไพร กำลังเปนที่นิยมของ

ผูบริโภคในตลาดปจจุบัน  จึงเปนเงื่อนไขในการไดรับการ

คัดเลือก เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ แตผลิตภัณฑยัง

ขาดการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน 

บรรจุภัณฑมีชั ้นเดียวเปนพลาสติกใสหอผลิตภัณฑเทานั้น 

รายละเอียดของขอมูลผลิตภัณฑยังไมครบถวน ยังไมมีการ

บอกชื ่อผลิตภัณฑ  แหลงผลิต สรรคุณ วิธีใช และเบอร

โทรศัพทติดตอ เพื่อเปนการยกระดับสินคาเพื่อเขาสูการ

รับรองมาตรฐาน ใหเปนผลิตภัณฑที่มีรูปแบบแตกตางจากคู

แขงขัน มีการออกแบบ ที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว มีรูปแบบ

ขอมูลครบถวน เปนที่นิยมของตลาด เพื ่อกาวสูตลาดใน

จังหวัด รานคาที่อยู ในภูมิภาค รานของฝาก/ของที่ระลึก

ของจังหวัด หรือรานคาที่อยูสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ฝาก

ขายถาวรหรือมีผูมารับซื้อตอเนื่อง เพ่ือนำไปจำหนายตอและ

กาวสูการแขงขัน ทางการตลาดที่สูงขึ้นตอไป ผูวิจัยจึงจัด

กระบวนการสรางคุณคาในการยกระดับของตราสินคา และ

บรรจุภัณฑจากการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อนำไปเปนแนว

ทางการออกแบบและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑสบู

น้ำผึ้งที่สื่อถึง DNA ของกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อสรางกระบวนการออกแบบตราสินคาและ  

บรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวม 

 2. เพื ่อพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑสำหรับกลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร โดยชุมชนมีสวนรวม 

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง 

สบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคที่มีตอตราสินคาและ

บรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

 3.1 กระบวนการสร างค ุณค า หมายถ ึง ว ิธ ีการ

ดำเนินงานสรางความเขาใจและจุดรวมเพื ่อใหไดปญหา       

ท ี ่ แท จร ิ ง  โดยการใช   (Participatory action research; 

PAR) จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย                                                                                                              

 3.2 ตราสินคา หมายถึง รูปแบบหรือสัญลักษณที่สื่อ

ถ ึงอ ัตล ักษณของสบู สม ุนไพรกล ุ มเศรษฐกิจพอเพ ียง         

สบูสมุนไพร จังหวัดแพร 
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 3.3 บรรจุภัณฑ หมายถึง กลองกระดาษที่ใชสำหรับ 

บรรจุสบูสมุนไพร ขนาด 30 กรัม และ ขนาด 80 กรัม ที่มี

ลวดลายจากอัตลักษณและวัตถุดิบหลักของสบู สมุนไพร 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จังหวัดแพร 

 3.4 ชุมชนมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการใหชุมชน     

มีสวนรวมเพื ่อสรางความตระหนักใหชุมชนเห็นคุณคา     

และได แสดงความคิดเห ็นในการออกแบบและพัฒนา       

ตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 4.1 ขอบเขตการวจิัย 

      ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนที่การออกแบบตรา

สินคา และบรรจุภัณฑจากแนวคิดอัตลักษณของทองถิ่น 

สำหรับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร โดยได

กำหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

      4.1.1 เพื่อสรางกระบวนการใหไดมาซึ่งตราสินคา    

และบรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบ            

ม ี ส  วน ร  ว ม  (Participatory action research; PAR) กั บ

สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพร จ.แพร โดยการ

สุมแบบเจาะจง จำนวน 30 คน  

 4.1.2 เพื่อพัฒนาตราสินคา รูปแบบบรรจุภัณฑให

เหมาะสมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  โดย

การมีสวนรวมกับชุมชน เพื ่อสรางแนวทางการออกแบบ  

ตราสินคา และบรรจุภัณฑจากอัตลักษณ ตามกรอบแนวคิด

การออกแบบบรรจุภัณฑของ Earle [2]  โดยใช Delphi 

Technique กล ุ มต ัวอย างผ ู  ให ข อม ูลค ือ ต ัวแทนกลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร จำนวน 30 คน     

 4.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจ

พอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคที่มีตอตรา

สินคาและบรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด 

ตามกรอบแนวคิดการตลาด 4P ของ ฟลิป คอตเลอร [3] 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ที่ศูนยจำหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดแพร จำนวน 100 

คน ใชวธิกีารสุมตวัอยาง แบบเจาะ (Purposive Sampling) 

โดยใชเกณฑกาหนดกลุมตัวอยางของ Krejcic and Morgan 

(1970 อ างอ ิงใน นิร ัช ส ุดส ังข , 2548, หนา 48-49) โดย

จำนวนของประชากรเปนหลักรอยใชกลุ มตัวอยาง 15-30 

เปอรเซนต  

 

 4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.2.1 กระบวนการวิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิแบบมีส วนรวม 

(Participatory action research; PAR) [4] ใชในการอบรม

สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียง สบูสมุนไพร จ.แพร จำนวน 

30 คน เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบและพัฒนาตราสินคา 

และบรรจุภัณฑ 

 4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบรางการออกแบบ 

ในการอบรม คืนขอมูล สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบู

สมุนไพร จ.แพร จำนวน 30 คน และผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ

การออกแบบและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

 4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ มเศรษฐกิจ

พอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และผูบริโภค ที่มีตอตราสินคา

และบรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด ที่ศูนย

จำหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดแพร จำนวน 100 คน 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4.3.1 รวบรวมขอม ูลตราส ินค าและบรรจ ุภ ัณฑ       

จากเอกสารและตำราที่เก่ียวของ  

 4.3.2 จัดอบรมแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม (Participatory action research; PAR) กับกลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบู สมุนไพร จ.แพร เก ี ่ยวกับการหา     

แนวทางการออกแบบ และพัฒนาตราสินคา ร ูปแบบ    

บรรจ ุภ ัณฑ ให  เหมาะสมก ับกล ุ ม เศรษฐก ิจพอเพียง            

สบูสมุนไพร จ.แพร 

 4.3.3 สอบถามความคิดเห็นแบบราง ในการ อบรม

สมาชิกกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร จำนวน 

30 คน และผูเชี่ยวชาญ เพื่อคืนขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ

และพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ 
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 4.3.4 สอบถามความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง 

สบู สมุนไพร จ.แพร และผู บริโภค ที ่มีต อตราสินคาและ 

บรรจุภัณฑที ่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด จำนวน  

100 คน ที่ศูนยจำหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดแพร 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 4.4.1 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบตราสินคาและ

บรรจุภัณฑจากเอกสาร ตำรา การสัมภาษณและการศึกษา

การทำงาน เปนการวิเคราะหเพื่อสรุปเกี่ยวตราสินคาและ

บรรจุภัณฑ 

 4.4.2 การวิเคราะหขอมูลแบบชุมชนมีสวนรวมเกี่ยวกับ

ปญหาและแนวทางการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

สำหรับสบู สมุนไพรกลุ มเศรษฐกิจพอเพียงสบู สมุนไพร       

จ.แพร  

 4.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น

ผลการออกแบบกอนและหลังการปรับปรุงพัฒนาและ

ออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑ สำหรับสบู สมุนไพร 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  

 4.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภค

และสมาชิกกลุมสมุนไพรกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมนุไพร 

ดานการออกแบบตราสินค า และบรรจ ุภัณฑ สำหรับ       

สบูสมุนไพรกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 

5. ผลการวิจัย 

 การออกแบบและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

สำหรับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร ผูวิจัยได

ดำเนินงานและวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา โดยดำเนิน

งานวิจัยใหสอดคลอง ตามวัตถุประสงคที่วางไวขางตนตาม

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาผลตามวัตถุประสงค ดังนี ้

      5.1 เพื่อสรางกระบวนการใหไดมาซึ่งตราสินคาและ   

บรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

ร  ว ม  (Participatory action research; PAR) กั บ ก ลุ ม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 ผลจากการสังเกตและสนทนากลุมเศรษฐกิจพอเพียง

สบูสมุนไพร จ.แพร พบวา ทางกลุมมีความตองการพัฒนา

ตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร เนื่องจากตราสินคา 

บรรจ ุภ ัณฑ ฉลากส ินค า ย ังไม บอกรายละเอ ียดของ

ผลิตภัณฑครบถวนและยังไมไดมาตรฐาน โดยมุงเนนใหมี

ความเปนอัตลักษณของกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

จ.แพร กลุมจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับประชากร

ที่วางงานหรือหารายไดเสริมในตำบลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ชุมชนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพตนเอง  

เพื ่อพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ โดยมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอยูเสมอ      

มีการออกแบบและปรับปรุงฉลากสินคา และตราสินคา   

ตามคำแนะนำจากองคการตาง ๆ  

 ทางกลุมมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องโดยมุงเนน

นำวัตถุดิบที ่ม ีอยู ในทองถิ ่นเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ 

ปจจุบันทางกลุมไดพัฒนาผลิตภัณฑสบูจากสมุนไพรน้ำผึ้ง

สูตรกาแฟที่มีสวนผสมจากน้ำผึ้งผสมกาแฟและมะเขือเทศ 

ขนาด 50 กรัม ซึ่งมีน้ำหนักและขนาดเหมาะสำหรับการซื้อ

ไปทดลอง หรือนำไปใชพกพาในการเดินทาง ดังรูปที่ 1 

      ล ักษณะการซื ้อของผู บร ิโภคที ่ม ีต อสบู สมุนไพร 

สวนมากจะซื้อเพื่อไปทดลองใช หรือซื ้อไปใชเพื ่อพกพา

สำหร ับใช  เด ินทาง และซ ื ้อเป นของฝากของที ่ ระลึก           

เมื่อทดลองใชแลวเกิดผลดีตอรางกาย จึงมีการกลับมาซื้อซ้ำ 

และม ีความต องการสบู ท ี ่ม ีขนาดใหญขึ ้นเพ่ือนำไปใช

ชีวติประจำวัน  
 

 
 

รูปที ่1 ผลิตภัณฑสบูจากสมุนไพรน้ำหนักสุทธ ิ50 กรัม 

 

      5.2 เพื ่อพัฒนาตราสินคา ร ูปแบบบรรจุภ ัณฑให

เหมาะสมกับกลุ มเศรษฐกิจพอเพียงสบู สมุนไพร จ.แพร    
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โดยการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อสรางแนวทาง การออกแบบ   

ตราสินคา และบรรจุภัณฑจากอัตลักษณ 

 ผลการวิเคราะหการสนทนากลุมเพื่อการออกแบบตรา

สินคา และบรรจุภัณฑ สำหรับกลุ มเศรษฐกิจพอเพียง       

สบู สมุนไพร จ.แพร โดยการดำเนินการสนทนากลุ มกับ    

กลุมชุมชนนำโดย นางบุญมา การินตา ประธานกลุม โดย

การสนทนากลุ มวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการ

ออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑตามกรอบแนวคิดที่ใช 

ในการออกแบบ ของ Earle [2] ซึ่งแยกเปนประเด็น ดังนี ้

 

    

 

 

 

รูปที ่2 การลงพ้ืนที่กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร 

จ.แพร 

 

 ด านการต ีป ญหา (Problem Identification) พบวา

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร มีผลิตภัณฑสบู

สมุนไพรเปนผลิตภัณฑหลัก มีสมาชิกกลุม 30 คน ลักษณะ

ตราสินคาเดิมใชคำวา “ปาแดงใต” บรรจุภัณฑเดิม บรรจุ

ภัณฑมีชั ้นเดียว เปนพลาสติกใสหอหุมผลิตภัณฑ และมี

สติ๊กเกอรฉลากผลิตภัณฑติดดานหนาบนพลาสติกใส โดยใน

สติ๊กเกอรฉลากผลิตภัณฑระบุขอมูลดังนี้ ชื่อตราสินคา  คำ

วา “ปาแดงใต” รูปพระธาตุนาคราชปาลมทอง ตนยาง

ประจำหมูบานปาแดงใตและแมน้ำหนองใหม คำขวัญประจำ

หมู บาน พระธาตุสงา ชิมปลาหนองใหม ตัวอักษรสีเขียว 

สบู/ยาหมองสมุนไพร ซึ่งสบูสมุนไพรสูตรน้ำผึ้งผสมกาแฟ

ไดรับความนิยมและมีการซื้อซ้ำมากที่สุด เนื่องจากใชแลว

สงผลใหผิวกระจางใส เนียนนุ ม แตเมื ่อเทียบกับตนทุน     

การผลิตจากราคาขาย พบวา ตนทุนรวมตอการผลิต 1 ครั้ง 

= 208 บาท ตนทุนตอกอน = 8.32 บาท ราคาขายตอกอน 

= 15 บาท กำไรตอก อน = 6.68 บาท ยอดขายเฉลี่ย        

ต อเด ือน 20 กอน คิดเปนจำนวนเงิน 300 บาท กำไร       

ตอเดือนเฉลี่ย = 133.60 บาท ซึ่งเมื่อเฉลี่ยคืนสมาชิกจำนวน 

30 คน จะไดรับกำไรคนละ 4.45 บาท ตอ เดือน ถือวาเปน

กำไรท่ีนอยมาก จากการสนทนากลุม กลุมเศรษฐกิจพอเพียง

สบูสมุนไพร จึงไดขอสรุปที่เห็นสอดคลองกันวาทางกลุมมี

ความตองการปรับปรุงพัฒนารูปลักษณ รูปแบบตราสินคา

และบรรจุภัณฑ เพื่อเสริมสรางมูลคา เพิ่มความนาใช ปรับ

ราคาขายใหสูงข้ึน เพ่ือใหไดกำไรมากขึ้น 

 การออกแบบเบื ้องตน (Preliminary Design) พบวา

การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร  ในดาน

การออกแบบเบื้องตน ทางกลุมมีความเห็นสอดคลองวาการ

ออกแบบตองมุงเนนใหเห็นถึงอัตลักษณ DNA ของกลุม โดย

ทางกลุ มใหใช คำวา “แมบุญมา” แทนตราสินคาเดิม 

เนื่องจากบุญมา การินตา เปนผูกอตั้งกลุมและเปนแกนนำ

หลักในการสรางสบูสมุนไพรพรอมผลักดันใหกลุมไดมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ มาจนถึงปจจุบัน พรอมใสรูปพระธาตุ

นาคราชปาลมทอง มีตนยางนา และหนองน้ำใหม ที่มาจาก

ความเชื ่อของชาวบานจึงรวมตัวกันสรางพระธาตุข ึ ้นที่

บริเวณนั้น เพื่อเปนที่สักการะ เคารพ บูชา เปนท่ียึดเหนี่ยว

ทางจิตใจ พรอมกับตั้งชื่อวา “พระธาตุนาคราชปาลมทอง” 

และมีตนยางจำนวนมากอยู ภายในบริเวณหมู บาน จาก

ข อเสนอและการสร ุปแนวค ิดร วมก ับชุมชน ได นำมา

ออกแบบราง 3 แบบ ดังรูปที่ 3 

       

 

 

 

รูปที ่3 การออกแบบรางเบื้องตนของตราสินคา 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 

 การกลั ่นกรองการออกแบบ (Design Refinement) 

ของการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ กลุมเศรษฐกิจ

พอเพียงสบูสมุนไพร จากการคืนขอมูลและจากผูเชี่ยวชาญ 

พบวา จากความคิดเห็นของสมาชิกทางกลุมไดเสนอแนะการ

ปร ับเปล ี ่ยนผล ิตภ ัณฑ และบรรจ ุภ ัณฑ โดยเปนการ

ปรับเปลี่ยนชื่อตราสินคา จาก “แมบุญมา” ซึ่งเปนชื่อของ

ประธานกลุม และดวยขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ กลาว

วา การใชชื่อสินคาที่ขึ ้นตนดวยคำวา “แม” สวนใหญเปน

สินคาประเภทของรับประทาน เชน น้ำจิ้มไกแมประนอม 

เปนตน ดังนั้น จึงไดนำเสนอชื ่อใหม “นาคราช” โดยได

แนวคิดมาจากเรื่องเลาของหมูบานที่มีเถาวัลยเลื่อยไปตาม
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ตนปาลม ซึ่งมีลักษณะเหมือน “นาคราช” ซึ่งชาวบานเช่ือวา

ชื่อ “นาคราช” เปรียบเสมือนสิ่งศักสิทธิ์ที ่อยูคูกับหมูบาน

และชาวบาน เพ่ือความเปนอัตลักษณและเปนความเชื่อดาน

จิตใจที ่จะชวยใหผลิตภัณฑสบู สมุนไพรเปนที ่ร ู จ ักและ

สงเสริมใหมียอดการขายอยางตอเนื่อง จึงมีความตองการให

นำชื่อมาใสเพ่ือจะไดสงเสริมใหผลิตภัณฑสบูเปนเหมือนของ

เมื่อนำมาใชจะเปนสิ่งที ่คอยสงเสริม ในการพัฒนากลอง

บรรจุภัณฑ รวมถึงการออกแบบสบูใหมีรูปทรงท่ีทันสมัยและ

ดูมีคุณคามากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพื่อตองการใหตราสินคามีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และมีความทันสมัยอีกทั้งยังสื่อให

ผูบริโภครูจักและจดจำภาพลักษณของผลิตภัณฑสบูสมุนไพร

มากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 การออกแบบเบื้องตนตราสินคาและบรรจุภณัฑ 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร 

 

 การวิเคราะห (Analysis) จากการวิเคราะหตราสินคา 

และบรรจุภัณฑกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร ทางกลุม

และผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกันวาอยากใหเพ่ิมสิ่งที่สื่อถึง

วัตถุดิบหลักที่ใช คือ น้ำผึ้ง เพิ่มรายละเอียด ชื่อกลุม ที่อยู 

เปลี่ยนเบอรโทร สวนผสม วิธีใช เพิ่มสโลแกน ลงบนบรรจุ

ภัณฑ อยากปรับชื่อใหม เนื่องจากวาชื่อ นาคราช สื่อถึงสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ การเคารพบูชา ซึ่งอาจจะสงผลใหผูบริโภคไมกลา

ซื ้อสบู  เพิ ่มรูปทรง และขนาดของสบู ใหมีขนาดใหญขึ้น 

ผู วิจัยจึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑ ดังนี้ เพิ่มรายละเอียด ชื่อกลุม ที่อยู เปลี่ยนเบอรโทร 

สวนผสม วิธีใช ลงบนบรรจุภัณฑ เพ่ิมสโลแกน คำวา “แคใช 

ก็กระจางใสเนียนนุม”  ที่สื่อถึงผลจากการใชสบูแลวผิวจะมี

ขาวกระจางใส มีความนุม เนียนชวนใหนาสัมผัส เปลี่ยนช่ือ

ใหมเปน “สบูสมุนไพร ปาลมทอง” ซึ่งมาจากเรื่องเลาที่มา

ของพระธาตุนาคราชปาลมทองที ่ชาวบานสักการะ แต

เปลี่ยนใช คำวา “ปาลมทอง” แทน เปลี่ยนรูปทรงใหมจาก

รูปทรงวงลีและรูปดอกกุหลาบ เปนรูปทรงบล็อกสี่เหลี่ยม

จัตุรัสที่มีขนาดใหญ และมีมาตรฐานมากขึ้น จาก 50 กรัม 

ปรับใหเปน 2 ขนาด คือ 30 กรัม และ 80 กรัม เพื ่อให

เหมาะสมกับการนำไปใชงานปรับสีของสบูใหมีความใสมาก

ขึ ้น เนื ่องจากสบู มีสีน ้ำผ ึ ้งเขมดำ ซึ ่งเม ื ่อสอบถามจาก

ผู บริโภค พบวา สีของสบู สงผลให   ไมกลาใช เนื ่องจาก

ผลิตภัณฑสบูน้ำผึง้ในทองตลาดมักจะม ีสีเหลืองน้ำผึง้ใสออก

สม และเกรงวาจะมีสวนผสมที่ไมปลอดภัยกับผิวหนา ผิว

กายผสมอยูดานในสบู ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหหาสาเหตุของสบู

ที ่เปนสีน้ำผึ ้งดำเขม พบวาทางกลุ มไดผสมผงกาแฟเกิน

ปริมาณสัดสวนที่กำหนด ผูวิจัย จึงแกไขปญหาโดยการลด

สัดสวนใหตรงตามสวนผสมของกาแฟ   ทำใหสีท่ีออกมาเปน

สีน้ำผึ้งใสมากขึ้น เมื่อผูบริโภคพบเห็นแลวทำใหมีความรูสึก

นาสัมผัส นาใช เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑใหมใหรับกับรูปทรง

ของสบูที่มีขนาดใหญขึ้น เพิ่มรูปตัวผึ้ง และรังผึ้งรอบ ๆ ให

สื ่อถึงวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑบนบรรจุภัณฑ ใสรูปใบ

ปาลมสีทองใหสอดคลองกับชื่อของสินคาที่มาจากเรื่องเลา

ของชาวบานในชุมชน 

 

  

 

 

 

  

รูปที ่5 แสดงการบรรยาย คืนขอมูลเพ่ือการพัฒนารูปแบบ

ตราสินคา และบรรจุภณัฑ อยางมสีวนรวมกับชุมชน 

 

 การต ัดส ินใจ (Decision) จากการว ิ เคราะห และ

ตัดสินใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร ทางกลุมและ

ผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรพัฒนาใหมีบรรจุภัณฑ

กลองกระดาษปกปองตัวสบูสมุนไพร เพื่อเพ่ิมความแข็งแรง

และความสวยงามของลวดลายสื ่อถึงเรื ่องราวที ่มาของ

ผลิตภัณฑ โดยจัดทำ 2 ขนาด คือ ขนาด 30 กรัม สำหรับ

จำหนายเพื ่อเปนของฝาก นำไปทดลอง หรือพกพา และ

ขนาด 80 กรัม สำหรับนำไปใชชีวติประจำวัน 
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 ต นแบบข ั ้นสมบ ูรณ  (Implementation) จากการ

สนทนากลุ มเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพรจึงมีความเห็น

สอดคลองวาตองการรางตนแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

ชื่อตราสินคา “ปาลมทอง” ตกแตงดวยรูปใบปาลมสีทอง  

ตัวผึ้ง รังผึ้ง พรอมใสสโลแกน “แคใช ก็กระจางใสเนียนนุม” 

จัดทำ 2 ขนาด คอื ขนาด  30 กรัม และขนาด 80 กรัม โดย

ออกแบบร ูปแบบบรรจ ุภ ัณฑ  เพ ื ่อผ านการค ัดกรอง          

โดยผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบผลิตภัณฑจำนวน 3 ทาน

เปนการพัฒนาใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6 รูปแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร 

ขนาด 30กรัม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7 รูปแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑสบูสมุนไพร ขนาด 

80 กรัม         

      5.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง 

สบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภคที่มีตอตราสินคาและ

บรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด 

 ในการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ผ ู  ว ิจ ัยประเม ินความพ ึงพอใจ          

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร และกลุมผูบริโภค

ที่มีตอตราสินคาและบรรจุภัณฑที่สามารถนำไปใชสงเสริม

การตลาด โดยใชกรอบแนวคิดดานการตลาด 4P [3]  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 ผลความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการพัฒนา 

ตราสินคา และบรรจุภณัฑ 

 

 ผลการว ิ เ คราะห  แบบประเม ิ นความพ ึ งพอ ใจ           

กลุ มผ ู บร ิโภค ที ่ม ีต อตราสินค าและบรรจ ุภ ัณฑ กลุม

เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร ประเมินโดยผูบริโภค

และผูที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ท ี ่ศ ูนยจำหนายผลิตภ ัณฑ OTOP จ ังหว ัดแพร จำนวน      

100 คน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.34) 

สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.47) และเมื่อแยกเปน

ประเด็นตามกรอบแนวคิดดานการตลาดตาม หลัก 4P [3] 

พบวา ผ ู บร ิโภคมีความพึงพอใจมากที ่ส ุดด านรูปแบบ

ผลิตภัณฑ (Product) โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

(�̅�= 4.41) ส  วนค  า เบ ี ่ ย ง เบนมาตรฐาน  (S.D.= 0.53) 

รองลงมาคือ ดานราคา (Price)  มีความพึงพอใจในระดับ

มาก (�̅�= 4.34) สวนคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.46) 

ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (�̅�= 4.33) สวนคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 

0.45) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความ

ดานรูปแบบผลิตภัณฑ (Product) 

การสงเสริมการตลาด 

 (Promotion) 

ดานราคา (Price) 

ชองทางการจัดจำหนาย (Place) 
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พึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.29) สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.= 0.43) 

 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล การออกแบบและพัฒนา

ตราสินคาและบรรจุภัณฑสบู สม ุนไพร กลุ มเศรษฐกิจ

พอเพียงสบู สม ุนไพร จ.แพร  ผ ู ว ิจ ัยได นำมาอภิปราย

ผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 สวน ตามหัวขอวัตถุประสงคของ

การวิจัย ดังน้ี 

       6.1 เพื่อสรางกระบวนการใหไดมาซึ่งตราสินคาและ 

บรรจุภัณฑแบบชุมชนมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

ร  วม (Participatory action research; PAR) ด ั งร ูปท ี ่  9   

กับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  

 ลือชัย ศรีเงินยวง และผาสุก เอนกวนิช [5] ไดกลาววา

การมีสวนรวมของประชาชนวาการมีสวนรวมของประชาชน

ที่แทจริงจะตองไมหมายความเพียงแตการดึงประชาชนเขา

มารวมโครงการที่รัฐบาลเปนผูกำหนด “รูปแบบเปาหมาย

ของงาน” ผู ว ิจ ัยไดสนทนากลุ มและออกแบบโดยมีสวน

รวมกับชุมชน พบวา การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ 

โดยใชแนวคิด Participatory action research; PAR ทำให

ไดกระบวนการที่มาของขอมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใชเปน

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสินคาและบรรจุ

ภัณฑแบบชุมชน    มีสวนรวมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบู

สมุนไพร จ.แพร ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่9 กระบวนการ (PAR) การพัฒนาตราสินคา และบรรจุ

ภัณฑ 
 

     6.2 การพ ัฒนาตราส ินค า ร ูปแบบบรรจุภ ัณฑให

เหมาะสมกับกลุมเศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร จ.แพร  

 โดยการม ีส วนร วมก ับช ุมชน เพ ื ่อสร างแนวทาง         

การออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑจากอัตลักษณ      

ผลการว ิ เคราะห การสนทนากล ุ ม เพ ื ่อการออกแบบ          

ตราสินคา และบรรจุภัณฑ สำหรับกลุมเศรษฐกิจพอเพียง      

สบู สมุนไพร จ.แพร โดยการสนทนากลุมวิเคราะหขอมูล   

เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑ

ตามกรอบแนวคิดที่ใชในการออกแบบ ของ Earle [2] พบวา

การออกแบบมุงเนนใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุมเริ่มจากการ

พัฒนาตราสินคาทั ้งหมด 4 ตราสินคา ตั ้งแตชื ่อสินคา                 

ปาแดงใต        แมบุญมา         นาคราช        ปาลมทอง 

โดยทางกลุมสรุปใหใช คำวา “ปาลมทอง” ซึ่งมาจากเรื่อง

เลาที่มาของพระธาตุนาคราชปาลมทอง ที่ตั้งอยูในชุมชน

และตกแตงดวยกราฟกรูปใบปาลมสีทองผสมผสานกับรูป  

ตัวผึ้ง ซึ่งมาจากเรื่องเลาที่มาของพระธาตุนาคราชปาลมทอง

และเปนที่มาของวัตถุดิบหลัก ดังที่ ทินวงษ รักอิสสระกุล 

และธัญญธร อินทรทาฉาง [6] ที ่ไดกลาววาอัตลักษณบน

บรรจุภัณฑ ประจำภาคเหนือตอนลางควรสื ่อถึงสถานท่ี

แหลงทองเที ่ยวทางศาสนา วัด ว ิหาร อุทยานแหงชาติ 

โบราณสถานทางประวัติศาสตร เทศกาลงานประเพณ ีภาษา 

พูด การแตงกาย คำขวัญ และสินคาพื ้นเมืองของที่ระลึก 

ด ังนั ้นผลจากขอสรุปจึงไดนำมาใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑในขอบเขตและรูปแบบที่

สอดคลองกับความตองการของทั้งผูผลิตและกลุมผูบริโภค

เปาหมาย ซึ่งสงผลใหสามารถจำหนายสบูสมุนไพรในราคาท่ี

สูงขึ้น  จากเดิมสบูขนาด 50 กรัม ตนทุน 8.32 บาท ราคา 

15 บาท กำไร 6.68 บาทตอกอน เมื่อเปลี่ยนขนาดเปน 30 

กรัม และเปลี่ยนตราสินคา บรรจุภัณฑใหม ตนทุน 11.32 

บาท จำหนายที่ราคา 30 บาท กำไร 18.68 บาทตอกอน 

สงผลใหมีกำไรมากกวาเดิมถึง 3 เทา (ดังรูปที่ 10) สบูขนาด  

80 กรัม ตนทุนตอกอน 25.52 บาท จำหนายราคา 90 บาท 

กำไร 64.48 บาท (ดังรูปที่ 11)  ซึ่งเมื่อเทียบกับยอดขาย

ประมาณการตอเดือน 20 กอน จะสามารถสรางกำไรใหแก

สมาชิกในกลุมจำนวน 30 คน เฉลี่ยคนละ 43.21 บาทตอ

เดือน เมื่อเทียบกับกำไรจากบรรจุภัณฑเดิมที่ไดรับคนละ 

4.45 บาท จะมีมูลคาสูงขึ้นถึง 11 เทา และเมื่อไดสวนแบง

กำไรจากยอดจำหนายมากขึ้น ทำใหชุมชนมีแรงขับเคลื่อน

ในการพัฒนา และจำหนายผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  

 6.3 การประเมินความพึงพอใจกลุมเศรษฐกิจพอเพียง

สบูสมุนไพร จ.แพร  

 ต อกลุ มผ ู บริโภคที ่ม ีต อตราสินคาและบรรจุภัณฑ         

ที ่สามารถนำไปใชสงเสริมการตลาด โดยใชกรอบแนวคิด
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ดานการตลาด 4P [3] พบวาผู บริโภคมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที ่ส ุดด านรูปแบบ

ผลิตภัณฑ (Product) มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 

4.41) สวนคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.53) สอดคลอง

กับ ธิดารัตน เอี ่ยมศิร ิรักษ [7] ที ่พบวา การสื ่อสารทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสบูสมุนไพรชนิดกอน นั่นคือ 

การมีบรรจุภัณฑที่มีรูปลักษณสวยงามสะดุดตา และมีขอมูล

สำคัญเกี่ยวกับสบูสมุนไพรบนบรรจุภัณฑ 
 

 

 

 

 
 

รูปที ่10 การเปรียบเทียบ ตนทุน ราคา และกำไร        

กอนและหลังการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑสบู 

ขนาด 50 กรัม และ 30 กรัม 

 

 

 

 

 

รูปที ่11 การเปรียบเทียบ ตนทุน ราคา และกำไร        

กอนและหลังการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑสบู 

ขนาด 50 กรัม และ 80 กรัม 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 7.1 การออกแบบช ื ่ อของ เคร ื ่ อ งหมายกา รค า            

ต องพิจารณาตรวจสอบก ับกรมทร ัพย ส ินทางปญญา          

วาสามารถจดชื ่อนั้นไดหรือไม เชนชื ่อนั ้นไปซ้ำกับผู อื่น

หรือไม หรือใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจซ้ำอีกครั้ง 

 7.2 หากมีงบประมาณในการออกแบบมากพอควรมี

การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑใหมใหมีร ูปทรงที ่มี       

อัตลักษณของชุมชนรวมกับการออกแบบที่มีความสะดวก  

ในการใชงานมากขึ้น 

 7.3 ในการพัฒนาบรรจุภัณฑควรจะเปนวัสดุธรรมชาติ

ที่มีคุณคาและความงามจากความเปนเอกลักษณของชุมชน    

ที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพคนใชชุมชนใหสามารถ

สานตอไดอยางตอเนื่อง 
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เศรษฐกิจพอเพียงสบูสมุนไพร อำเภอสอง จังหวัดแพร ไดรับ
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยที่นำเสนอนี้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟารถยนตในสาขาวิชาชางยนต วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

รวมกับชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องระบบสตารตรถยนต ศึกษาคาประสิทธิผลและศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เริ่มจากการศึกษาแนวคิดกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP และงานวิจัยที่เก่ียวของ จากนั้นพัฒนาชุดฝก

ทักษะปฏิบัติวิชางานไฟฟารถยนต เรื ่อง ระบบสตารตรถยนต ดวยการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

เรื่อง มอเตอรอยางงาย หลังจากนั้นนำชุดปฏิบัติหาประสิทธิภาพ แบบเดี่ยว แบบกลุมและภาคสนาม ผลการหาประสิทธิภาพ

ชุดฝกทักษะปฏิบัติเทากับ 80.84/80.08 สุดทายนำไปทดลองใชกับประชากรตัวอยาง ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธ

บาท จำนวน 17 คน ผลการวิจัยพบวา คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.7169 แสดงวาผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.7169 หรือ คิด

เปนรอยละ 71.69 และผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.25 
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

คำสำคัญ: ทักษะปฏิบัติ   

 

Abstract 

 This research article was presented to develop an achievement in automobile electrical work in 

the field of mechanic, the PhraPhutthabat Vocational College, with the objective of developing a practice 

kit with the MIAP format teaching process in conjunction with the "STEM Education" series. Study the 

effectiveness and education of professional diploma students ' satisfaction. Begin by studying the concept 

of the MIAP format teaching process and related research, then develop a series of performance training 
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courses in the automobile system, starting with the vehicle, with the use of the MIAP model in conjunction 

with a simple motor study of STEM Education. After that, apply the performance kit. Single-Group and field 

the results of a performance practice kit equal to 80.84/80.08 last taken to the sample population at the 

municipal Vocational College of 17 people. The findings showed that the effectiveness index value is 0.7169, 

as the learner had increased knowledge of 0.7169 or 71.69 percent, and the learner had a very satisfying 

level. The average value is 4.36, the standard deviation equals 0.25, according to the set assumption. 

 

Keyword: Practical Skill

1. บทนำ 

 การศึกษาเปนเครื ่องมือสำคัญในการสรางคนสราง

สังคมและสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนากำลังคนให

มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได

อยางเปนสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ

โลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการ

สรางความไดเปรียบของประเทศ เพื ่อพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก ควบคู

ก ับการธำรงร ักษาอัตลักษณของประเทศ ในส วนของ

ประเทศไทยได  ให ความสำค ัญก ับการจ ัดการศ ึกษา           

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยใหมี

ทักษะ ความรูความสามารถและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต

แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตนและแรงกดดัน

ภายในประเทศที ่เปนปญหาวิกฤตที ่ประเทศตองเผชิญ 

เพื ่อใหคนไทยมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี ส ังคมไทยเปนสังคม

คุณธรรม จริยธรรมและประเทศสามารถกาวขามกับดัก

ประเทศที ่ม ีรายไดปานกลางไปสู ประเทศที ่พ ัฒนาแลว 

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต    

โดยการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญและสงผลกระทบตอระบบ

การศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย [1]  
 การเรียนการสอนดานอาชีวศึกษากับการศึกษาทั่วไป

หรือสายสามัญนั้นมีจุดเนนตางกัน กลาวคือ ในสายสามัญ

น ั ้นใช ค ุณล ักษณะทางว ิชาการเป นฐาน (Academic 

Qualification Based) ขณะที่สายอาชีพใชคุณลักษณะทาง

อาชีพเปนฐาน (Occupational or Employment Based) 

[2] อีกทั้งมีความแตกตางระหวางคุณสมบัติของทักษะทั่วไป

ก ับท ั กษะทางอาช ีพ  (Vocational Skills) โดย เฉพาะ          

ในทักษะแกนที่ปรากฏในหลักสูตร ที ่เนนทั ้งทักษะดาน

ความรูและความเขาใจ (Cognitive Skills) กับทักษะดาน

การปฏิบัติ (Practice Skills) แมวาผลลัพธการเรียนทาง

อาชีวศึกษาจะสอดคลอง กับผลลัพธการเรียนทั่วไปที่เนน

เปาหมายการเรียนรู ทั ้ง 3 ดาน แตจะเนนดานการปฏิบัติ

มากกวาดานอื่น [3]  

 การเร ียนร ู ท ี ่ คนเราจะเร ียนร ู  ได ก ็ต อเม ื ่อผ ู นั้น               

มีความพรอม มีความสนใจ มีความตั้งใจ เมื่อไดรับงานใหม 

ที่ไมเคยทำไดมากอนจะทำใหผูเรียนพบปญหาและสนใจท่ี 

จะแกป ญหานั ้น ทำใหผ ู  เร ียนสนใจที ่จะศึกษาเพื ่อไป

แกปญหา ซึ ่งกระบวนการนี ้เองจะเปนเหตุใหเขาตอง

การศึกษาหาขอมูล หาวิธีการวาจะแกปญหานั้นอยางไรและ

จะนำขอมูลขาวสารที่ไดรับนั้นไปใชแกปญหาดู หากพิสูจน

ทราบไดวาสามารถใชแกปญหาไดเขาก็จะเกิดการเรียนรูใน

การแกป ญหาอันนั ้น คนเราจะมีการเร ียนร ู ต องผ าน 

กระบวนการ 4 ขั้นคือ (1) ขั้นสนใจเรียน (2) ขั้นศึกษาขอมูล 

(3) ขั้นพยายามฝกหัดและ (4) ขั้นสำเร็จผล ซึ่งเปนไปตาม

หลักการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

[4]  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี ่ยวกับการจัด    

การเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษา พบวา    

การจัดเรียนการสอนตามกระบวนการของสะเต็มศึกษา   

เปนการจัดเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ง 4 ศาสตรที่เนน

ใหผูเรียนเปนสำคัญที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะ

การทำงาน ผานการทำกิจกรรม (Activity based) สำหรับ

ใชในการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาเปนสวนใหญ สำหรับการจัดการเรียนการสอน

ในระดับอาชีวะ [5,6] พบวา มีการพัฒนาการจัดการเรียน
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การสอน โดยใชกระบวนการของสะเต็มศึกษาในบาง

สาขาวิชาเทานั ้น เชน วิชาวิทยาศาสตร ว ิชาโครงงาน               

เป นตน ซ ึ ่งไม ครอบคลุมถึงการศึกษาด านการศ ึกษา             

ด านอุตสาหกรรมที ่ม ุ  งเน นการพัฒนาคน เพ ื ่อเข าสู

ภาคอุตสาหกรรม สงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมเต็ม

ศักยภาพและไมสามารถรองรับกับการพัฒนากำลังคน

ทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและ      

มีความสามารถในการสรางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม ๆ 

ตามที ่ภาคอุตสาหกรรมสมัยใหมในยุคประเทศไทย 4.0 

ตองการ นอกจากนั้นพบวา การศึกษาดานวิชาชีพเปนสวน

สำคัญและจำเปนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนที่ผลิต

กำลังคนเพื่อรองรับกับตลาดแรงงานทางภาคอุตสาหกรรม

ในงานดานตาง ๆ เชน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟา

กำลัง เปนตน อยางไรก็ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีในปจจุบันสวน ใหญมุงสูสังคมแหงการสื่อสาร    

ในโลกของขอมูลดิจิทัล ดังนั ้น การจัดการศึกษาทางดาน

อาชีพจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการสงเสริมใหผูเรียนมี

ความร ู และความเข าใจในหลักของกระบวนการทาง

คณ ิตศาสตร และการพ ัฒนาเทคโนโลย ีท ี ่ รองร ับกับ           

การสื ่อสารสมัยใหม ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงาน              

ที่สามารถนำไปใชในการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหมไดอยาง มี

ประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจัย [7,8,9] ทางดานการ

จัดการเรียน การสอนแบบสะเต็มศึกษา พบวา สวนใหญให

ความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเปนองค

ความรูที่ผูเรียนจำเปนตองมีความรูพื้นฐานที่สำคัญทางดาน

ที ่ผ ู  เร ียนเล ือกศึกษา ดังน ั ้นการจัดการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาที ่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่ดีใน

ความรูที่ผูเรียนไดรับดังกลาว จึงมีความสำคัญตอการพัฒนา

อาชีพ สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

 ดังนั้นจากแนวการจัดการเรียนการสอนควรนำรูปแบบ 

วิธ ี ก ิจกรรม หล ักการ นว ัตกรรมการเร ียนการสอนที่

เหมาะสมกับวัยของผู เร ียน เนื ้อหาที ่สอนและหลักสูตร 

เพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู  

เพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนในรายวิชา

เกี่ยวกับทักษะปฏิบัต ิที่เปนไปตามการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 

21 สอดคลองกับ [7] วิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบสะเต็มศึกษาที่บูรณาการสูการเรียนการสอนในระดับ 

บัณฑิตศึกษา พบวา กิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใน

รายวิชาสัมมนาดานการจัดการเทคโนโลยี ไดรับการยอมรับ

จากครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม และรายดานอยู

ในระดับมากที่สุด เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูเรียน

และผูเขารับการอบรมตองการการเรียนรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที ่สอดคล องกับนโยบายภาครัฐและการจัด

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่นำหลักการและแนวคิดดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่เปนกิจกรรม

แบบบูรณาการการเรียนการสอนที่นำเอาสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรเปนสาระหลักบูรณาการเขากับกลุมสาระการ

เรียนรู เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร เปน

กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อใหผูเรียนได

ศึกษาเรียนรู  มีทักษะการคิด ทักษะการสื ่อสารและตาม

คุณลักษณะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ท่ีนำเอากิจกรรมการ

เรียนรู โดยใช ปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning) 

รวมกับกระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) 

เพื่อให ผูเรียนและผูเขาอบรมไดรับทราบเรียนรูและเขาใจ 

หลักการและแนวคิดเกีย่วกับสะเต็มศึกษา นำสูการออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาและ [10] วิจัย

เ ร ื ่ อ งช ุดปฏ ิบ ัต ิ การ เคร ื ่ อ งร ับส ัญญาณดาว เท ี ยม 

วิทยาล ัยเทคนิคคูเม ือง สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา พบวาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการเครื่องรับ

สัญญาณดาวเทียม วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง สำนักงาน

คณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา จากการทดสอบกับ          

กลุ มตัวอยางจำนวน 32 คน พบวา คะแนนการทดสอบ     

ใบงานแตละใบงานมีคะแนนเฉลี่ย 42.22 จากคะแนนเต็ม 

50 คะแนน มีประสิทธิภาพ เทากับ 84.44 สูงกวาเกณฑ    

ที่กำหนด [11] ไดทำวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการใหเหตุผลวิชาหลักการตลาด ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ใชการสอน

แบบ MIAP พบวา นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ใชการ

สอนแบบ MIAP มีความสามารถในการใหเหตุผลทางการ

เรียนวิชาหลักการตลาดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 จากเหตุผลด ังกล าว ผ ู ว ิจ ัยจ ึงม ีแนวความค ิดใน            

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟารถยนต 

รหัสว ิชา 2101-2005 ระด ับประกาศนียบัตรวิชาชีพ           

โดยสร างนว ัตกรรมในการจ ัดการเร ียนการสอนเปน                     
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ชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

ร  วมก ับช ุดก ิจกรรมสะเต ็มศ ึกษา เพ ื ่อช วยอำนวย             

ความสะดวกใหคร ูผ ู สอนในการจ ัดการเร ียนการสอน         

รวมถึงชวยใหผู เรียนสามารถศึกษา เนื้อหา การฝกทักษะ 

กิจกรรมการเรียนรูตามลำดับขั้นและทบทวนความรูเก่ียวกับ

การหลักการทำงาน สวนประกอบ การถอดประกอบ ตรวจ 

โดยสื่อการสอนที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ที่

สามารถนำมาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการเรียนรู 

ทักษะการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 [12] สื่อการสอนชวยดึงดูดใหผูเรียน

เกิดความสนใจในการเร ียนรู สามารถที ่จะปฏิบ ัต ิตาม

กิจกรรมเรียนรูไดตามความพรอมของตนเอง ทบทวนความรู

ไดตามความตองการของผูเรียน เกิดเจตคติที่ดีในการเรียน  

มีความรูความเขาใจในทักษะปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนดีข้ึน  

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.1.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ

ปฏิบัติ ดวยการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุดกิจกรรม     

สะเต็มศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 1.1.2 เพื ่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู ของ

ผู เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที ่เรียนดวยชุดฝก

ทักษะปฏิบัติ ดวยการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุดกิจกรรม

สะเต็มศึกษา  

 1.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวย

ชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวยการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุด

กิจกรรมสะเต็มศึกษา  

1.2 สมมตฐิานการวิจัย   

 ผ ู  เ ร ียนระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ ว ิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีมีความรู

เพ ิ ่มข ึ ้นหล ังจากเร ียนด วยช ุดฝ กทักษะปฏ ิบ ัต ิ  ด วย

กระบวนการสอนร ูปแบบ MIAP ร วมก ับช ุดก ิจกรรม                  

สะเต็มศึกษา  

 

 

 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของชุดฝกทักษะปฏิบัต ิ
 ทักษะปฏิบัติ คือ พฤติกรรมของผูเรียนไดเคลื่อนไหวทีม่ี

ความสัมพันธกันตามลักษณะพฤติกรรมที ่ถูกกำหนดไว             

ซึ่งตองเกิดจากการฝกฝนพฤติกรรมนั้น ๆ อยางตอเนื่องหรือ

ฝกฝนอยางเปนประจำ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถและ

ความชำนาญในการแสดงออกของพฤติกรรม [13] ส วน

ช ุดฝ กท ักษะปฏ ิบ ัต ิ  หมายถ ึ ง  ส ื ่ อประเภทเอกสาร

ประกอบการเรียนที ่คร ูผ ู สอน สรางขึ ้นเพื ่อใหผ ู เร ียน                 

ใชประกอบการศึกษาหรือเปนคูมือรวมกับการลงมือปฏิบัติ 

โดยให ผ ู  เร ียนเก ิดการ เร ียนร ู ด  วยตนเองได  เร ็ วขึ้น               

ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู คำแนะนำในการใช

ช ุดฝ ก แบบทดสอบกอนเร ียน เน ื ้อหา ก ิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเร ียน ชุดฝกปฏิบัติการแบงออกเปน                 

3 ประเภท ไดแก ชุดฝกเสริมทักษะ ชุดฝกทักษะ ชุดฝกซอม

ทักษะ ซึ่งการนำแบบฝกปฏิบัติแตละประเภทไปใชนั้นขึ้นอยู

กับลักษณะความรูของผูเรียนหรือกลุมเปาหมาย โดยจาก

การพิจารณาของครูผูสอน [14] หลักการสรางแบบฝกทักษะ

ปฏิบัติ ผูสรางตองศึกษาปญหาของเนื้อหาที่นำมาสรางแบบ

ฝก โดยตั ้งว ัตถุประสงคตลอดจนรูปแบบและวางแผน

ขั ้นตอนการใชแบบฝก ในการสรางแบบฝกตองมีความ

สอดคลองกับเนื ้อหาและทักษะที ่ตองการฝก ตองนำหลัก

จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการมาเปนแนวทาง

ในการสร างแบบฝ ก ก อนนำไปใช ควรม ีการทดสอบ

ประสิทธิภาพชุดฝกเพื ่อหาขอบกพรองของแบบฝก [15]  

ข ั ้นตอนการสรางช ุดฝกทักษะปฏิบ ัต ิ ม ีล ักษณะดังนี้                   

1) ศ ึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษาผานจาก

จุดประสงคการเรียนรู  และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ

ปญหาในทุก ๆ ระดับชั้น 2) วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่

เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอย ๆ เพื่อใชสราง

แบบทดสอบและแบบฝกหัด 3) พิจารณาวัตถุประสงค

รูปแบบและขั ้นตอนการใชแบบฝก 4) สรางแบบทดสอบ            

ซึ ่งอาจมีแบบทดสอบเชิงสำรวจ เพื่อวินิจฉัยขอบกพรอง               

5) สรางบัตรฝกหัดเพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ      

6) สรางบัตรอางอิง เพื ่อใชอธิบายคำถาม หรือแนวทาง             

ในการตอบแตละเรื ่อง 7) สรางบัตรบันทึกความกาวหนา             

เพ่ือใชบันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน โดยจัดทำ เปน
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เร ื ่องเป นตอน เพื ่อให เห ็นความกาวหนาเป นระยะ ๆ             

8) นำแบบฝกหัดไปทดลองใช เพื่อหาขอบกพรองคุณภาพ

ของแบบฝกหัด และคุณภาพของแบบทดสอบ 9) ปรับปรุง

แกไข [16] องคประกอบของชุดฝกปฏิบัติ ประกอบดวย 

จุดประสงคการเรียนรู  คำแนะนำในการใชชุดฝกปฏิบัติ 

แบบทดสอบกอนเรียน เนื ้อหา กิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน [14] ลักษณะของแบบฝกที ่ดีควรสรางเพื ่อฝก

ท ักษะเฉพาะอย  าง  คำน ึ งถ ึ งความเหมาะสมก ับวัย 

ความสามารถและพัฒนาการของผูเรียน โดยใชภาษาที่งาย

ชัดเจน มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื ่อเราความสนใจของ

ผูเรียน มีภาพประกอบฝกตามลำดับขั้น เรียงจากงายไปหา

ยาก ใชเวลาฝกพอสมควรและมีการประเมินผลการใชแบบ

ฝก เพื่อใหผูเรียนไดประเมินความสามารถของตนเอง[16] 

ประโยชนของชุดฝกปฏิบัติการนั้น ชวยทำใหผูเรียนเขาใจ

จดจำเนื้อหาไดนาน ผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง 

ผูเรียนสามารถทบทวนความรูและแกปญหาได ดวยตนเอง 

สรางความคุ นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณที ่สำคัญและ     

มีความสนุกสนานในขณะเรียน [14]  
2.2 กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
 กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP หมายถึง กระบวนการ

ของสิ่งเราที่ทำ ใหบุคคลเกิดการเรียนรูโดยแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมใหมที่ไดรับจากสถานการณของกระบวนการและ

สิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมของการเรียนรูนั ้น ซึ่งประกอบดวย     

4 ขั ้นตอนดังตอไปน้ี 1) ขั ้นสนใจปญหา (Motivation)     

เปนขั้นที่สรางความพรอมใหกับผูเรียนสนใจที่จะเรียนสราง

แรงจูงใจทำใหมีความตองการที ่จะเรียน การเกิดความ

ตองการที่จะเรียนอาจเกิดไดหลายสาเหตุ เชน ผูสอนอาจใช

วิธ ีนำเสนอปญหาที ่เกี ่ยวกับบทเรียนทำใหผู เรียนไดพบ

ปญหาที่นาสนใจแลวเกิดการทาทายและมคีวามตองการท่ีจะ

เอาชนะตอปญหานั้นทำใหเกิดความสนใจที่จะเรียน ขั้นนี้จึง

มีความหมายเหมือนกับเปนขั้นนำเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษา

ขอมูล (Information) เมื่อผูเรียนประสบปญหาแลวมีความ

ตองการหรือสนใจ ที่จะแกปญหานั้นแตดวยเหตุที่เปนปญหา

แปลกใหมซึ่งยังไมเคยรูหรือไมเคยทำไดมากอนยอมจะตองมี

การศึกษาขอมูลทำการศึกษาคนควา รับรูและทำการเก็บ

รวบรวมขอมูลหรือเนื้อหาสาระตาง ๆ เพ่ือที่จะไดนำไปใชใน

การแกปญหานั้น ๆ 3) ขั้นพยายาม (Application) ขอมูล 

ขาวสาร หรือเนื้อหาสาระที่ผูเรียนไดรับมาหรือศึกษามานั้น

อาจจะยังไมถูกตองไมครบถวนหรือไมพอเพียงสำหรับการ

แกปญหานั้นก็ได การศึกษาหรือการรับเนื้อหาหรือขอมูลแต

เพียงอยางเดียวนั้นยอมจะยังไมเกิดการเรียนรู ถาตราบใดท่ี

ผูเรียนยังไมไดพยายามนำเนื้อหาหรือขอมูลเหลานั้นมาใชใน

การแกปญหา ดังนั้นผูเรียนจึงจะตองพยายามทำ พยายาม

ฝกหัดและใชขอมูลนั ้นในการแกปญหา 4) ขั ้นสำเร็จผล 

(Progress) การที่ไดพยายามนำขอมูลมาใชแกปญหา ยอม

ทำใหเกิดผลของการแกปญหา ถาหากเนื้อหาหรือขอมูลที่

ศึกษารวบรวมมานั้นมีความถูกตองและเพียงพอก็ยอมจะ

แกปญหานั้นใหสำเร็จลงไดทำใหเกิดความรูความเขาใจขึ้น 

เกิดความสามารถที่ปฏิบัติการกับสิ่งตาง ๆ ไดมีความสำเร็จ

กับการเรียนรูนั้น จึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเรียกวา

เกิดการเรียนรูขึ ้นได แตถาหากแกปญหาไมสำเร็จ ก็จะตอง

ยอนกลับสูขั ้นตอนของกระบวนการเรียนรูขางตนอีกครั้ง 

ดังนั้นขั้นสำเร็จผลจึงเปรียบเสมือนกับเปนขั้นตรวจผลงาน

ของผูเรียน ที่ไดจากการฝกหัดหรือการแกปญหามาจากข้ัน

พยายามนั่นเอง [4] 
2.3 ชุดกิจกรรมสะเต็ม (STEM Education) 
 ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมเปนสื่อการสอนชนิด

หนึ่งที่เปนลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) คือการใช

สื่อตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู

ตามที่ตองการ โดยอาจจัดทำขึ้นสำหรับหนวยการเรียนตาม

หัวขอเนื้อหาและประสบการณของแตละหนวยที่ตองการให

ผูเรียนไดเรียนรู ชุดกิจกรรม ประกอบดวย เนื้อหาสาระ บัตร

คำสั ่ง ใบงานในการทำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ เอกสาร ใบ

ความรู เครื่องมือหรือสิ่งที่จำเปนสำหรับกิจกรรมตาง ๆ 

รวมทั ้งแบบวัดผลการเรียนรู [18] ชุดกิจกรรมการเรียนรู

ออกเปน 3 ชนิด คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล 

เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที ่มีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเอง ซึ ่งผูเรียนอาจสามารถนำความรูไปเรียนที ่บานได  

เมื่อเรียนจบและสามารถทำแบบทดสอบไดในระดับหนึ่ง    

ที่กำหนดไวแลว ผูเรียนจะสามารถเรียนชุดกิจกรรมการเรียน

การสอนตอไปได 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม เปนชุด

กิจกรรมการเรียนรูที่ผู เรียนหลายคน (กลุมยอย 4-8 คน) 

สามารถเรียนรูรวมกันไดโดยครูจัดสื่อและวัสดุตาง ๆ เตรียม

ไวอยางเพียงพอสำหรับกลุม 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
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ประกอบการบรรยาย เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกิจกรรม

และสื่อที่ครูผูสอนสามารถใชประกอบการบรรยาย เปนการ

ชวยใหครูพูดนอยลงและผูเรียนมีโอกาสในทำกิจกรรมมาก

ขึ้น สวนองคประกอบของชุดกิจกรรมมีดังนี้ 1) คูมือสำหรับ

ครูผูใชชุดกิจกรรม เพื่อกำหนดแนวทาง การเรียนใหผูเรียน 

2) คำสั ่งหรือกรอบงานเพื ่อกำหนดแนวทางในการเรียน     

3) เนื ้อหาสาระและสื ่อ โดยจัดใหอยู ในรูปของสื ่อแบบ

ประสมและกิจกรรมการเร ียนการสอนแบบกล ุ มและ

รายบุคคลตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4) การประเมินผล

เปนการประเมินของกระบวนการ ไดแก แบบฝกหัดรายงาน

การค นคว  าและผลการสอนในร ูปแบบต  าง  ๆ  [18]              

ชุดกิจกรรมมีขั ้นตอนการสราง ดังนี้ 1) กำหนดหมวดหมู

ประสบการณหร ือการบูรณาการตามความเหมาะสม          

2) กำหนดหนวยการสอน การแบงเนื ้อหาวิชาที ่ผู สอน      

จะสามารถถายทอดได อาจเปนกำหนดการสอนไวในหน่ึง

สัปดาหตอครั้ง 3) กำหนดหัวขอเรื่อง ในแตละหนวยควร

แบงหัวขอยอยออกประมาณ 4-6 ชั่วโมง 4) กำหนดความคิด

รวบยอด หลักการ ซึ ่งจะสอดคลองกับหนวยการเรียนรู 

สาระการเรียนรู เพื ่อเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาวิชาท่ี

สอดคลองกัน 5) กำหนดวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ

หัวเรื่อง 6) กำหนดการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมซึ่งเปนแนวทางในการเลือกและการจัดทำสื่อ

การเรียน 7) กำหนดแบบประเมินผลเนนวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมโดยใชการทดสอบแบบอิงเกณฑ 8) จัดทำชุด

กิจกรรมและนำไปทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

[19] กระบวนการออกแบบเชิงว ิศวกรรม ประกอบดวย

องคประกอบ 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุปญหา (Identify 

a challenge) ข ั ้นตอนนี ้ เร ิ ่มต นจากการท ี ่ผ ู แก ป ญหา 

ตระหนักถึงสิ่งที่เปนปญหาในชีวิตประจำวันและจำเปนตอง

หาวิธีการหรือสรางสิ ่งประดิษฐ เพื ่อแกไขปญหาในการ

แกปญหาในชีวิตจริงบางครั้งคำถามหรือปญหาที่เราระบุอาจ

ประกอบดวย ปญหายอย ในขั้นตอนของการระบุปญหาผู

แกปญหาตองพิจารณาปญหาหรือกิจกรรมยอยท่ีตองเกิดขึ้น 

เพื่อประกอบเปนวิธีการในการแกปญหาใหญ 2) การคนหา

แนวคิดที ่เกี ่ยวของ (Explore ideas) หลังจากผู แกปญหา 

ทำความเขาใจปญหาและสามารถระบุปญหายอย ขั้นตอน

ตอไป คือ การรวบรวมขอมูลและแนวคิดที ่เกี ่ยวของกับ             

การแกปญหาดังกลาว ในการคนหาแนวคิดที ่เกี ่ยวของผู

แกปญหาอาจมีการดำเนินการ ดังน้ี (2.1) การรวบรวมขอมลู 

คือ การสืบคนวาเคยมีใครหาวิธีแกปญหาดังกลาวนี ้แลว

หรือไมและหากมีเขาแกปญหาอยางไรและมีขอเสนอแนะ

ใดบาง (2.2) การคนหาแนวคิด คือ การคนหาแนวคิดหรือ

ความร ู ทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรหร ือเทคโนโลยี           

ท ี ่ เก ี ่ยวข องและสามารถประย ุกต ในการแกป ญหาได           

ในขั ้นตอนนี้ผู แกปญหา ควรพิจารณาแนวคิดหรือความรู

ทั ้งหมดที ่สามารถใชแกปญหา จดบันทึกแนวคิดไวเปน

ทางเลือกและหลังจากการรวบรวมแนวคิดเหลานั ้นแลว     

จึงประเมินแนวคิดเหลานั้น โดยพิจารณาถึงความเปนไปได   

ความคุมทุน ขอดีและขอเสียและความเหมาะสมกับเงื่อนไข

และขอบเขตของปญหาแลวจึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการท่ี

เหมาะสมที่สุด (2.3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and 

develop) หล ังจากเล ือกแนวค ิดท ี ่  เหมาะสมในการ

แกปญหาแลวขั้นตอนตอไป คือ การวางแผนการดำเนินงาน 

โดยผูแกปญหาตองกำหนดขั้นตอนยอยในการทำงานรวมท้ัง

กำหนดเปาหมายและระยะเวลาในการดำเนินการแตละ

ขั้นตอนยอยใหชัดเจน ในขั้นตอนของการพัฒนาผูแกปญหา

ตองวาดแบบและพัฒนาตนแบบ (Prototype) ของผลผลิต 

เพ ื ่อ ใช ในการทดสอบแนวค ิดท ี ่ ใช  ในการแก ป ญหา          

(2.4) การทดสอบและประเมินผล (Test and evaluate) 

เป นข ั ้นตอนทดสอบและประเม ินการใช งานต นแบบ        

เพื่อแกปญหา ผลที่ไดจากการทดสอบและประเมินอาจถูก

นำมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธใหมีประสิทธิภาพ

ในการแกปญหามากขึ้น การทดสอบและประเมินผลสามารถ

เกิดขึ้นไดหลายครั้งในกระบวนการแกปญหา (2.5) การ

นำเสนอผลลัพธ  (Present the solution) หลังจากการ

พัฒนาปรับปรุง ทดสอบและประเมินวิธีการแกปญหาหรือ

ผลลัพธจนมีประสิทธิภาพตามที่ตองการแลว ผูแกปญหาตอง

นำเสนอผลลัพธตอสาธารณชน โดยตองออกแบบวิธีการ

นำเสนอขอมูลที ่เขาใจงายและนาสนใจทั ้งนี ้การทำงาน

สามารถยอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขไดตลอดจนกระทั่งได

แนวทางที่เหมาะสมที่สุด [20]   
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ประชิต [21] ไดทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาชุดฝก

ปฏิบัติเครื ่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
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ผลการวิจัย พบวา จากการประเมินระดับคุณภาพของชุดฝก

ปฏิบัติเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสที ่ได

พัฒนาขึ ้น โดยใชกลุ มต ัวอยางเปนอาจารยผู สอนดาน

เครื่องกลที่มีประสบการณ ในการสอนอยางนอย 5 ป และ

ชางฝายเทรนนิ่งดานไฟฟายานยนตของสถานประกอบการ

ของบริษัทรถยนตเปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสอนใน

วิชาจักรยานยนตและอาจารยทางดานเครื ่องกลจำนวน       

7 ทาน ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

โดยสรุปทั้งดานการออกแบบและดานการนำชุดฝกไปใชสอน 

มีคาเฉลี ่ย 4.63 อยู ในเกณฑ 4.51-5.00 ระดับคุณภาพ 

ผูเช่ียวชาญเห็นดวยอยางยิ่ง ชุดฝกปฏิบัติเครื่องยนตแกสโซลี

นควบคุมดวยอ ิเล ็กทรอนิกสสามารถนำไปใชเป นชุด

ปฏิบัติการสอนใหกับผูที่มีความสนใจไดเปนอยางดี 

 ท ักษพร [10] ได ทำการวิจ ัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ ์ทาง            

การเรียนและความสามารถในการใหเหตุผลวิชาหลักการ

ตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ใช

การสอนแบบMIAP และการสอนตามกระบวนการคิด        

ฮิวริสติกส ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพที่ใชการสอนแบบ MIAP มี ผลสัมฤทธิ์สูงกวาวิธีการ

จัดการเรียนรูโดยการสอนตามกระบวนการคิดฮิวริสติกส             

2) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที ่ใชการสอนแบบ 

MIAP มีความสามารถในการใหเหตุผล สูงกวาวิธีการจัด  

การสอนตามกระบวนการคิดฮิวร ิสต ิกส 3) น ักศ ึกษา

ประกาศน ี ยบ ั ต รว ิ ช าชีพท ี ่ ใ ช  กา รสอนแบบ MIAP                  

มีความสามารถในการใหเหตุผลทางการเร ียนวิชาหลัก  

การตลาดหล ังเร ียนส ูงกว าก อนเร ียน 4) น ักศ ึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ใชการสอนตามกระบวนการคิด ฮิว

ริสติกส มีความสามารถในการใหเหตุผลทางการเรียนวิชา

หลักการตลาด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 น ัสร ินทร   [22]  ได ทำการว ิจ ัยเร ื ่ อง ผลการจัด                 

การเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มี

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชีววิทยา ความสามารถในการ

แกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของผูเรยีน

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 จากผลการศึกษา พบวา ผู เร ียน          

มีคะแนนเฉลี ่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยากอนไดรับการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education) เทากับ 21.23 และมีคะแนน

เฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลัง ไดรับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เทากับ 28.26 

จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 การทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 

วิชางานไฟฟารถยนต เรื ่อง ระบบสตารตรถยนต โดยใช

ชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

รวมกับชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยศึกษาสภาพปญหาและ

ความตองการในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา      

ชางยนต เพ่ือศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวชิา 

งานไฟฟารถยนต โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

3.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  
 การพัฒนาผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนว ิชางานไฟฟา

รถยนต โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวยกระบวนการสอน

รูปแบบ MIAP รวมกับชุดกิจกรรมสะเต็ม 1) ผูวิจัยไดศึกษา

สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน                 

(1.1) ศึกษาความตองการของสถานประกอบการที ่จะสง

ผ ู เร ียนเขาฝ กประสบการณโดยใชแบบสอบถามความ

ตองการ เรื่อง คุณสมบัติของผูเรียนที่สถานประกอบตองการ

รับเขาฝกประสบการณ ผานการประเมินความสอดคลอง 

(IOC) ของคำถามจากผู เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ทาน พบวา 
สถานประกอบการตองการผูเรียนท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ ผูเรียน

ตองมีความรูในเรื่อง หนาที่สวนประกอบระบบตาง ๆ ของ

รถยนต มีทักษะการปฏิบัติงานในเรื ่องการใชเครื ่องมือ     

ชางยนตไดอยางถูกตองและมีทักษะในการถอด ตรวจ 

ประกอบชิ ้นของรถยนต ดานกิจนิสัยสถานประกอบการ

ตองการผู เรียนที ่มีการตรงตอเวลา ร ับผิดชอบงานที่ทำ        

มีสัมมาคารวะ กระตือรือรน (1.2) ศึกษาความตองการของ

ผู ปกครองที ่ตอผู เร ียนในสาขาวิชาชางยนตโดยใชแบบ

สัมภาษณ ผานการประเมินความสอดคลอง (IOC) ของ

คำถามจากผู เช ี ่ยวชาญจำนวน 5 ทาน นำไปสัมภาษณ

ผู ปกครองของผู เร ียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ       

ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 พบวา ผูปกครอง

ของผู เร ียนในสาขาชางยนต ตองการใหผู เรียนมีความรู 

ทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับสาขาวิชาชางยนตสามารถ ถอด ตรวจ 
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ประกอบเกี่ยวกับระบบของรถยนตมีวินัย มีความรับผิดชอบ

และจบการศึกษา มีงานทำ ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได 

(1.3) ศึกษาความตองการของผู เรียนที่มีตอวิธีการจัดการ

เรียนการสอน สื ่อการสอนโดยใชแบบสัมภาษณผานการ

ประเมินความสอดคลอง (IOC) ของคำถามจากผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 5 ท  าน นำ ไปส ั มภาษณ ก ับผ ู  เ ร ี ยน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 พบวา ผู เรียนสาขาวิชาชางยนตตองการใหผู สอน    

เนนการสอนปฏิบัติมากกวาสอนทฤษฎี โดยใชสื ่อและ    

เครื่องมือที่เปนของจริงหรือเปนรูปธรรมสามารถสัมผัสได                

2) การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยได

ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตำราและประสบการณของ

ผู สอน โดยศึกษา คำอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

จุดประสงครายวิชา เพื่อนำมากำหนดเปนหนวยการสอน

หัวขอเรื่องและรายละเอียดเนื้อหาใหครอบคลุมจุดประสงค

รายวิชา มาตรฐานวิชาและคำอธิบายรายวิชา เพื ่อใหได

รายวิชาและแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาใหมี

ความสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงคของ

หลักสูตร  

 ผ ู ว ิจ ัยว ิเคราะหหล ักส ูตรและศ ึกษารายละเอ ียด               

ของรายว ิชาในสาขาว ิ ชาช า งยนต   ม ี ข ั ้นตอนด ั ง น้ี                  

(2.1) วิเคราะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2561 ผูวิจัยทำการคัดเลือกวิชาที่ทำชุดฝกทักษะปฏิบัติ โดย

เลือกจากวิชาที่เนนการสอนทักษะปฏิบัติใหกับผูเรียนและ

เปนวิชาที ่ เป ดสอนในสาขาวิชาชางยนต คือ รายวิชา       

งานไฟฟารถยนต รหัสวิชา 2101-2005 เปนวิชาที่ผู สอน     

มีความสนใจ เปนรายวิชาที่เนนการเรียนการสอนปฏิบัติ 

และผูวิจัย มีประสบการณสอนมาแลว 15 ป เมื่อคัดเลือก

รายวิชาไดแลว ผูวิจัยกำหนดเนื้อหาใหครอบคลุมจุดประสงค

รายวิชา มาตรฐานวิชาและคำอธิบายรายวิชา วิเคราะห

หนวยการเรียนรู เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรู และหัวขอ

เรื่องใหครอบคลุมตามจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา 

เวลา ที ่ใชในการเรียนรู  ผู วิจัยกำหนดหนวยการเรียนได       

8 หนวยการเรียน ดังนี้ (1) งานพื้นฐานทางไฟฟารถยนต               

(2) แบตเตอรี่ (3) ระบบสตารตรถยนต (4) ระบบจุดระเบิด

และระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส  (5) ระบบไฟชารจ      

(6) ระบบไฟแสงสวาง (7) ระบบไฟสัญญาณ (8) ระบบ

เครื่องมือวัดและระบบอำนวยความสะดวก 

 จากหัวขอเรื่องที่กำหนดขึ้นผูวิจัยไดเลือกหัวขอเรื ่อง

ระบบสตารตรถยนตในการทำชุดฝกปฏิบัต ิ เนื ่องจาก         

ในหน วยการเร ียนท ี ่กำหนดขึ ้นระบบสตารตรถยนต         

เปนจุดเริ่มตนในจัดการเรียนการสอนปฏิบัติงานในรายวิชา 

งานไฟฟารถยนตที ่ผู เรียนไดลงมือปฏิบัติ (2.2) กำหนด

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เมื่อไดหัวเรื่องที่ตองการใหผูเรยีน

ไดเรียนรูแลว  นำมากำหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

โดยใชคำกริยาที่บงบอกถึงลักษณะพฤติกรรม ที่สามารถวัด

พฤติกรรมนั้นได ไดแก อธิบาย และปฏิบัติ จากนั้นทำการ

ประเมินความสำคัญตามระดับระดับทักษะทางสติปญญา    

3 ระดับไดแก การฟนคืนความรู (R) การประยุกตความรู (A) 

และการสงถาย ความรู (T) และระดับทักษะทางกลามเนื้อ 

(I) ทำไดตามแบบ (C) ทำไดดวยความถูกตอง (A) ทำไดดวย

ความชำนาญ ไดจำนวนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของระบบ

สตารตรถยนต ทั้งหมด 11 ขอ โดยจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

อยูในระดับทักษะทางสติปญญา พบวา การประยุกตความรู 

จำนวน 1 ขอ สงถายความรู จำนวน 4 ขอ ระดับทักษะทาง

กลามเนื้อในหัวขอทำไดดวยความชำนาญจำนวน 2 ขอและ

ระดับความสามารถในการปรับตัวจำนวน 3 ขอ ผานการ

ประเม ินความสอดคล อง ( IOC) ของจ ุดประสงค  เชิง

พฤติกรรมจากผู เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ทาน (2.3) กำหนด

รายละเอียดเนื้อหาของหัวขอเรื่องและประเมินความสำคัญ 

ผูวิจัยไดกำหนดหัวขอเนื้อหาและความรูที่ตองการจัดการ

เรียนการสอนในแตละหัวขอเรื่อง โดยกำหนดแหลงท่ีมาและ

เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แหลงขอมูลจาก

หลักสูตร (A) จำนวน 1 หัวขอเรื ่อง ตำรา (B) จำนวน         

10 หัวขอเรื ่อง ผ ู เชี ่ยวชาญ (C) จำนวน 6 หัวขอเร ื ่อง 

ประสบการณดวยตัวเอง (D) จำนวน 10 หัวขอเรื่อง ใชเวลา

รวม 20 ชั ่วโมงหัวขอ ผานการประเมินความสอดคลอง 

(IOC) ของแหลงที่มาของเนื้อหาของหัวขอเรื่องและเวลาใน

การจัดการเรียนการสอนจากผูเช่ียวชาญจำนวน 5 ทาน และ

ประเมินความสำคัญของระดับความรู ในดานตาง ๆ โดย

กำหนดความสำคัญของหัวเรื่อง เปน X I O โดยที่ X แทน

ความสำคัญมาก I แทนความสำคัญปานกลางและ O แทน 

ความสำคัญนอย ผลการประเมินความสำคัญของความรูที่
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ตองการใหผูเรียนเรียนรู ระบบสตารตรถยนต มีหัวขอเรื่อง

ทั ้งหมด 6 หัวขอเรื ่อง ปรากฏวา ดานการสงเสริมระดับ

ทักษะทางสติปญญามีการสงเสริมอยางมากจำนวน 8 หัวขอ

เรื ่อง ดานการสงเสริมระดับทักษะทางกลามเนื ้อ มีการ

สงเสริมอยางมากจำนวน 4 หัวขอเรื่องและดานการสงเสริม

ระดับความสามารถในการปรับตัวจำนวน 3 หัวขอ ผานการ

ประเมินความสอดคลอง (IOC) ของประเมินความสำคัญ 

ของระดับความรู ของหัวขอเรื ่องจากผู เชี ่ยวชาญจำนวน             

5 ทาน (2.4) นำจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของผูเรียนเรื่อง

ระบบสตาร ตรถยนต  ท ี ่กำหนดขึ ้นจากหัวข อเร ื ่องมา

วิเคราะหทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C ) ผาน

การประเมินความสอดคลอง (IOC) ของวิเคราะหทักษะของ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C ) จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 

ทาน (2.5) ทำการวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการเรียนการสอน เรื ่องระบบสตารตรถยนต 

ผานการประเมินความสอดคลอง (IOC) ของการวิเคราะห

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนเรื่อง

ระบบสตารตรถยนต จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน (2.6) 

นำผลการประเมินความสอดคลอง (IOC) โดยผู เชี ่ยวชาญ 

จำนวน 5 ทาน นำขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข  

 การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา รหัสวิชา 2101-2005 

รายวิชางานไฟฟารถยนต จะไดหนวยการเรียนทั ้งหมด        

8 หนวยการเรียน จากนั้นประเมินความสำคัญ ของหัวขอ

เรื่องและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อนำมาใชใน             

การสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติ ตอไป 3) ผูวิจัยไดการศึกษา

เอกสารเกี่ยวกับระบบสตารตรถยนต ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ

ชุดฝกทักษะปฏิบัติ ศึกษาและวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับ

กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP ศึกษาเอกสารเกี ่ยวกับ        

ชุดกิจกรรมสะเต็ม (STEM Education) ศึกษาการหาคา

ประส ิทธ ิภาพ พฤต ิกรรมตอเน ื ่อง(กระบวนการ)และ

พฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) E1 /E2 และทำการทดสอบ

ประสิทธภิาพ ศึกษาเอกสารเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคาดัชนี ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความ

พึงพอใจและศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ  

 ผ ู  ว ิจ ัยเล ็ งเห ็นความสำค ัญของการจัดก ิจกรรม                

การเรียนการสอนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวยการสอน

รูปแบบ MIAP รวมกับชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา จึงมีความ

สนใจในการสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติ วิชางานไฟฟารถยนต 

เรื ่อง ระบบสตารตรถยนต ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ 

MIAP ร วมก ับชุดก ิจกรรมสะเต็มศึกษา เร ื ่องมอเตอร               

อยางงาย ขึ้นมาใชกับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาชางยนต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในเรื่อง

ระบบสตารตรถยนตใหดีข้ึน 

3.2 การสรางชุดฝกทักษะปฏิบัต ิ

 มีขั ้นตอนการสรางและการหาคุณภาพชุดฝกทักษะ

ปฏิบ ัติ ด ังน ี ้  1) วางแผนการจ ัดการเร ียนรู  ผ ู ว ิจ ัยได

ทำการศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชางานไฟฟารถยนตและ

กระบวนการเรียนรู ร ูปแบบ MIAP รวมถึงประสบการณ     

การสอนของผูวิจัย เพื่อกำหนดเปนลำดับขั้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการสอนรูปแบบ MAIP รวมกับชุด

กิจกรรมสะเต็มศึกษา 2) สร างชุดฝกทักษะปฏิบัติวิชา      

งานไฟฟารถยนต เรื ่อง ระบบสตารตรถยนต ดวยการสอน

รูปแบบ MIAP ประกอบดวย คำชี ้แจงการใชของครูและ

ผู เรียน แผนการเรียนรู ใบเนื ้อหา แบบฝกหัด ใบความรู     

ใบงาน แบบทดสอบทายหนวยการเรียน แบบทดสอบปฏิบัติ 

เฉลยแบบฝกหัด เฉลยแบบทดสอบ การใชเวลาเรียนเรื่อง

ระบบสตารตรถยนต รวมเวลาเรียน 20 ชั่วโมง โดยแบง

เนื้อหาออกเปน 6 หัวขอเรื ่อง ดังนี้ (1) หนาที ่ของระบบ

สตารต (2) หลักการทำงานของมอเตอร (3) โครงสรางของ

มอเตอรสตารต (4) หลักการทำงานของมอเตอรสตารต (5) 

ชนิดของมอเตอรสตารต (6) การถอด ตรวจสอบ ประกอบ

มอเตอรสตารต จากขั ้นตอนการสรางชุดฝกปฏิบัติเรื ่อง

มอเตอรสตารต สรุปการสรางชุดฝกปฏิบัติ เรื ่องมอเตอร

สตารต ไดดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการสรางชุดฝกทักษะปฏิบัต ิ

 

3.3 ก ารสร  า งช ุ ด ก ิ จก ร รมสะ เต ็ มศ ึ กษา  ( STEM 

Education)  

 มีขั ้นตอนการสราง ดังนี ้ 1) การคัดเลือกหัวขอเรื่อง     

ที่นำมาสรางชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ผูวิจัยเลือกหัวขอเรื่อง 

หลักการทำงานของมอเตอรสตารตในการสรางชุดกิจกรรม

สะเต็มศึกษา เขามาชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจใน

เรื่องหลักการทำงานของมอเตอรไดงายขึ้นเพราะหลักการ

ทำงานของมอเตอรมีลักษณะเนื้อหาเปนนามธรรม จึงสราง

ชุดสะเต็มศึกษา เรื ่องมอเตอรอยางงาย เพื ่อใหผู เร ียน       

ไดเรียนรู หลักการทำงานของมอเตอรอยางเปนรูปธรรม     

2) กำหนดจุดประสงคในการทำกิจกรรมสะเต็มศึกษา ผูวิจัย

กำหนดจุดประสงคในการทำกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง

มอเตอรอยางงายไว 4 ขอ ดังนี้ (1) บอกแนวทางในการ

จัดทำมอเตอรอยางงาย (2) ออกแบบและสรางมอเตอร 

อยางงาย (3) เปรียบเทียบการทำงาน (รอบ/นาที) ระหวาง

มอเตอรอยางง ายแตละกลุ ม (4) นำเสนอคาการหมุน      

ของมอเตอรอยางงายและสรุปหลักการทำงานของมอเตอร 

3) กำหนดสวนประกอบของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง

มอเตอรอยางงาย สวนประกอบของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

มีดังนี้ คำแนะนำการใชชุดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม    

ใบกิจกรรม คำถามทายกิจกรรม ใบความรู แบบประเมินผล

งานและการนำเสนอ การวัดและประเมินผล 4) สรางชุด

กิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องมอเตอรอยางงาย ประกอบดวย 

(1) ชุดกิจกรรมสำหรับผูสอนมีสวนประกอบ ดังนี้ คำแนะนำ

ผ ู สอน แผนการจ ัดกิจกรรม สาระสำคัญ ตัวช ี ้ว ัดตาม

หลักสูตร จุดประสงคของกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู การวัดและประเมินผล เกณฑการใหคะแนน     

(2) ชุดกิจกรรมสำหรับผูเรียนมีสวนประกอบดังนี ้คำแนะนำ

ผู เรียน จุดประสงคของกิจกรรม วัสดุอุปกรณ วิธีดำเนิน

กิจกรรม สื ่อและแหลงเร ียนรู ใบกิจกรรมที ่ 1 คำถาม

ระหวางทำกิจกรรม ใบกิจกรรมที ่ 2 มอเตอรอยางงาย 

คำถามท ายก ิจกรรม ใบความร ู ท ี ่  1 การทำงานของ

แมเหล็กไฟฟา ใบความรู ท ี ่ 2 การทำงานของมอเตอร        

ใบความรูที่ 3 เรื่อง มอเตอรอยางงาย จากขั้นตอนการสราง

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องมอเตอรอยางงาย สรุปขั้นตอน

การสรางชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ไดดังรูปที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงข้ันตอนการสรางกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 

(5) นำไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพชดุ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องมอเตอรอยางงายที่ไดพัฒนาขึ้น 

เกณฑการผานการประเมินของผู เชี ่ยวชาญแตละหัวขอ    
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ตองไดความเหมาะสมเฉลี่ยของแตละหัวขออยูระหวาง 3.80 

ถึง 4.80 อยูในระดับ ดีถึงดีมาก โดยมีผลการประเมินของ

ผู เชี ่ยวชาญที่มีตอชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื ่องมอเตอร

อยางงายเฉลี ่ยรวมเทากับ 4.44 ระดับการประเมินของ

ผูเช่ียวชาญอยูในเห็นดวยมาก 

3.4 การสรางแบบทดสอบปฏิบตั ิ

 แบบทดสอบปฏิบัติ วิชางานไฟฟารถยนต เรื ่องระบบ

สตารตรถยนต เปนแบบทดสอบปฏิบัติ สำหรับใชทดสอบ

หลังเรียนปฏิบัติกับประชากรตัวอยาง เปนสังเกตการณ

ปฏิบัติงาน ในการใหคะแนนแตละคะแนน มีการกำหนดไว

เปนขอ ๆ รวมทั้งหมด 50 คะแนน มีขั้นตอนในการสราง 

ดังนี้ 1) ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบปฏิบัติ จากเอกสารและ

งานวิจ ัย 2) วิเคราะหจุดประสงครายวิชา จ ุดประสงค           

เชิงพฤติกรรม เปนไปตามมาตรฐานรายวิชางานไฟฟา

รถยนต เรื่องมอเตอรสตารตรถยนต ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 3) สรางแบบทดสอบปฏิบัติ โดยใหสอดคลองกับ

เนื้อหา จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและผลการ

เรียนรูที ่คาดหวัง 4) แบบทดสอบปฏิบัติ ไปใหผูเชี ่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษาความเหมาะสมของ

คำถาม เวลาที่ใชในการทดสอบและความสอดคลองระหวาง

ข อสอบกับจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา          

โดยการหาคา IOC 5) โดยมีผลการประเมิน IOC ของ

ผูเชี ่ยวชาญที่มีตอแบบทดสอบปฏิบัติ เรื ่อง ระบบสตารต

รถยนต วิชางานไฟฟารถยนต 

3.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชางานไฟฟารถยนต เรื ่องระบบสตารต

รถยนต เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน สำหรับใชทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนกับกลุ มทดลอง ชนิดเลือกตอบ        

4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ เกณฑในการใหคะแนนแตละขอ 

คือ ถาตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบ ได        

0 คะแนน มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 1) ศึกษาวิธีสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากเอกสารและ

งานวิจัย 2) วิเคราะหจุดประสงครายวิชา จุดประสงคเชิง

พฤติกรรม เปนไปตามมาตรฐานรายวิชางานไฟฟารถยนต  

3) สรางแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน                

43 ขอ โดยใหสอดคลองกับเนื ้อหา จุดประสงครายวิชา 

มาตรฐานรายวิชาชางยนตและผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง                   

4) นำแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ของการใชภาษาความเหมาะสมของคำถามและตัวเลือก 

เวลาที่ใชในการทดสอบและความสอดคลองระหวางขอสอบ

กับจุดประสงครายวิชา และมาตรฐานรายวิชา โดยการหาคา 

IOC 5) คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปไดจำนวน 40 ขอ 6) นำแบบทดสอบที่ไดรับ

การปรับปรุงแลว ไปทดลองกับผูเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานี้

มาแลว จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 30 คน 7) นำผลที่ได

จากการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพ่ือคำนวณหาความยาก

งาย (P) คาอำนาจจำแนก (B) โดยใชเกณฑคาความยากงาย 

(P) ระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอำนาจจำแนกตั้งแต 0.30 

ถึง 60 ซึ่งผลจากการนำแบบทดสอบไปทดลอง ปรากฏวา 

ไดแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (P) ตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 

และคาอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต 0.30 ถึง 0.60 จำนวน 40 

โดยใชวิธีของแบรนแนน(Brennan) [23] 8) นำผลคะแนนที่

ไดจากการทดลองทดสอบกับผูเรียนที ่เคยเรียนเนื้อหานี้

มาแลว คือผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา

งานเทคนิคยานยนต จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 30 คน มา

คำนวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.91 

โดยใชวิธีของโลเวท (Lovett) [23] 9) จัดทำแบบทดสอบ

ฉบับสมบูรณจำนวน 40 ขอ เพ่ือนำไปทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนกับกลุมเปาหมาย 

3.6 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุดฝก

ทักษะปฏิบัติ วิชางานไฟฟารถยนต เรื ่อง ระบบสตารต

รถยนต ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุด

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ืองมอเตอรอยางงาย 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มี   

ตอการจัดการเรียนการสอนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติวิชา               

มีขั ้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ     

ก ับการสร า งแบบสอบถามความพ ึ งพอใจ 2 ) สร าง

แบบสอบถามความพึงพอใจมีตอการสอนดวยชุดฝกทักษะ 

จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของลิเค ิร ท (Likert) [24] แบบ 5 ระดับ     

3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสม โดยหาคา IOC ตั้งแต 
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0.50 ขึ้นไป 4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจ ใชเก็บขอมูล

กับกลุมเปาหมาย 

3.7 ทดสอบประสิทธิภาพชุดฝกทักษะปฏิบัต ิ              

 ผู วิจัยไดใชผู เร ียนสาขาวิชาชางไฟฟากำลัง จำนวน      

2 หองในการทดสอบหาประสิทธิภาพ โดยกำหนดเกณฑ

ประสิทธิภาพไว 80/80 มีขั ้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้             

1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี ่ยว (1:1) เมื ่อหาคา 

E1/E2 ไดเทากับ 82.27/80.83 ผูวิจัยไดนำเอาขอเสนอแนะ

ของผูเรียนท่ีมาพิจารณาปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะปฏิบัติ 2) 

การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) เมื่อหาคา E1/E2 

ไดเทากับ 81.64/80.28 ผูวิจัยไดนำเอาขอเสนอแนะของ

ผูเรียนที่ ปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะปฏิบัติ 3) การทดสอบ

ประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เมื่อหาคา E1/E2 ไดเทากับ 

80.84/80.08 ผูวิจัยไดนำเอาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มา

พิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะปฏิบัติใหดีขึ้นและ

นำไปใชกับประชากรตัวอยางตอไป 

3.8 กำหนดประชากรตวัอยาง 

 ประชากรตัวอยางท่ีใชในการวจิัยในครั้งน้ี ไดแก ผูเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาชางยนต 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่

ลงทะเบียนเร ียน วิชางานไฟฟารถยนต ภาคเรียนที ่ 2           

ปการศึกษา 2561 เนื่องจากใน ปการศึกษา 2561 มีผูเรียน

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาชางยนต สาขางานยานยนต เพียง 1 หอง 

มีผูเรียนจำนวน 17 คน 

3.9 แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research 

and Development) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One 

Group Pretest – Posttest Design [25] ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการใชชุดการสอน แบบ One Group 

Pre-test Post-test Design 

E แทน กลุมทดลอง 

T1 แทน การทดสอบกอนเรียน 

X แทน วิธีการสอนโดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติที่สรางขึ้น 

T2  แทน การทดสอบหลังเรียน 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพ 

 ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวย

กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุดกิจกรรมสะเต็ม

ศ ึกษา โดยหา E1 จากคะแนนระหว  าง เร ี ยนโดยใช

แบบทดสอบปฏิบัติและแบบทดสอบหลังเรียนและหา E2 

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ตามตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 คาประสิทธภิาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติ วิชางาน

ไฟฟารถยนต เรื่องระบบสตารตรถยนต ตามเกณฑ  80/80 

 จากตารางที ่ 2 พบวา ผลการคะแนนการทดสอบ

ประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) คะแนนระหวางเร ียน        

มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 80.89 และการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.15  แสดง

วาชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 

รวมกับ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีคาประสิทธิภาพเทากับ  

80.84/80.08 

4.2 ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู                     

 นำผลการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน

ของผ ู  เร ียนท ั ้ งหมด นำมาคำนวณหาค าด ัชนี  โดยมี                

คาดัชนีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนดวยชุดฝก

ทักษะปฏิบัติวิชางานไฟฟารถยนต เรื่องระบบสตารตรถยนต 

แสดงดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คาดัชนีประสิทธิผลของผูเรียนดวยชุดฝกทักษะ

ปฏิบัติ ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับ ชุด

กิจกรรมสะเต็ม 

 

กลุม ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E T1 X T2 

การจัดการ

เรียนรู 

จำนวน

ผูเรียน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เต็ม 

ประสิทธิภาพ 

(รอยละ) 

ระหวางเรียน 30 6,063 250 80.84 

หลังเรียน 30 960 40 80.08 

จำนวน

ผูเรียน 

คะแนน 

เต็ม 

ผลรวมคะแนน

ทดสอบ 

กอนเรียน 

ผลรวมคะแนน 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

คาดัชน ี

ประสิทธิผล 

17 40 203 545 0.7169 
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 จากตารางที ่ 3 พบวา คาดัชนีประสิทธิผลผลการหา            

ค  า ด ั ชน ีประส ิทธ ิผลการ เร ี ยนร ู  ของผ ู  เ ร ี ยนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่เรียน

ดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติ วิชางานไฟฟารถยนต เรื่องระบบ

สตารตรถยนต ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับ

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีคาเทากับ 0.7169 แสดงวาผูเรียน

มีความรูเพ่ิมข้ึน 0.7169 หรือคิดเปนรอยละ 71.69 

4.3 ความพึงพอใจของผู  เร ียนที ่มีการจ ัดการเร ียน       

การสอนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติ ดวยกระบวนการสอน

รูปแบบ MIAP รวมกับ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

 หลังจากจัดการเรียนการสอนดวยชุดฝกทักษะปฏิบัติ 

ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับ ชุดกิจกรรม    

สะเต็มศึกษาเสร็จใหผูเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจมี

ผลการตอบความพึงพอใจ แสดงดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลการตอบความพึงพอใจผูเรียนที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอน 

ขอที ่ รายการความพึงพอใจ 
คา 

เฉลี่ย 

คาสวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน   

ระดับความ 

ความคิดเห็น 

(พอใจ) 

1 รูปแบบการเรียนการสอน 4.47 0.25 มาก 

2 ดานใบเนื้อหา 4.40 0.27 มาก 

3 ดานใบความรู 4.61 0.22 มากที่สุด 

4 ดานใบงาน 4.48 0.23 มาก 

5 ดานการวัดประเมินผล  3.84 0.28 มาก 

 คาเฉลี่ยรวม 4.36 0.25 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูเรียนมีระดับความพึงพอใจมาก

ในทุก ๆ ดาน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.36 โดยเฉพาะดาน

รูปแบบการเรียนรู ดานใบความรู ที่ผู เรียนเห็นวามีความ

เหมาะสมมาก 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

5.1 สรุปผล 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาชางยนต โดยมีการสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติ                

ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุดกิจกรรม    

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนเครื ่องม ือในการ

พัฒนาผลการเรียน พบวา 1) ผลการหาประสิทธิภาพของ

ชุดฝกทักษะปฏิบัติ วิชางานไฟฟารถยนต เรื่อง ระบบสตารต

รถยนต ดวยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP รวมกับชุด

กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื ่องมอเตอร

อยางงาย สำหรับผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่

สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.84/80.08 ซึ่งสูงกวา

เกณฑมาตรฐานที่กำหนด 80/80 ทั ้งนี้เนื ่องจากผู เรียนมี

ความรู ความเขาใจในการเรียนรูทางดานการปฏิบัติ สงผล

ใหผล การเรียนของผู เร ียนสูงขึ ้น 2) ผลการหาคาดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนรู คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.7169 

หรือคิดเปนรอยละ71.69 หมายถึงผูเรียนมีการพัฒนาดาน

ความรูและทักษะปฏิบัติเทากับ 0.7169 หรือคิดเปนรอยละ

71.69 ดังจะเห็นไดวาคะแนนทดสอบทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 3) ผลการ

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู เรียนที ่เรียนดวย

ชุดฝกทักษะปฏิบัติ วิชางานไฟฟารถยนต เรื่อง ระบบสตารต

รถยนต  ด วยกระบวนการสอนร ูปแบบ MIAP ร วมกับ               

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง มอเตอร

อยางงาย สำหรับผู เร ียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ              

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูในกระบวนการเรียนการสอน

ที ่ เนนการปฏิบัติ สามารถใชทักษะปฏิบัต ิในการเรียน            

การสอนไดอยางเต็มที่ บรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู 

นอกจากนั้น มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมท้ัง  

ใบเน้ือหา ใบความรู   ใบงาน แบบทดสอบปฏิบ ัต ิและ

แบบทดสอบหลังเรียน ที่มีคุณภาพในระดับดี เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว 

5.2 อภิปรายผล 

 การดำเนินการจัดทำวิจัย ผู ว ิจัยไดเริ ่มจากขั ้นตอน

การศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาในการจัดการเรียน  

การสอนสาขาวิชา ชางยนต ศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อสราง

ชุดฝกทักษะปฏิบัติโดยใชกระบวนการสอนรูปแบบ MAIP 

ร วมก ับช ุดก ิจกรรมสะเต็มศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพ โดยให

ผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม พรอมกับปรับปรุงแกไข
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ตามข อเสนอแนะของผ ู  เช ี ่ ยวชาญ นำไปทดสอบหา

ประสิทธภิาพ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.84/80.08 ซึ่งสูง

กวาเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 80/80 ผลการหาคาดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนรู เทากับ 0.7169 หมายถึง ผูเรียน     

มีการพัฒนาดานความรูและทักษะปฏิบัติ เรื่อง ระบบสตารต

รถยนต เพิ่มขึ้น 0.7169 หรือคิดเปน รอยละ 71.69 และ

ผูเรียนความพึงพอใจระดับมาก เมื่อเรียนดวยชุดฝกทักษะ

ปฏิบัติม ีค าเฉลี ่ยเทากับ 4.36 ดังนั ้นการจัดการเร ียน               

การสอนดังกลาวควรนำไปทดลองใชจัดการเรียนการสอน 

ในสาขาวิชาชางยนต เพื่อสงเสริมใหผู เรียนมีความสนใจ     

ในการเรียนวิชาที ่ม ีการปฏิบัติงาน อยางตั ้งใจตลอดจน        

มีพฤติกรรมกิจนิสัยท่ีดีในการทำงาน กลาแสดงออก กลาคิด 

กลาถาม สงเสริมใหผูเรียนมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับ ศันสนีย วชิาโรจน กลาวไววา หลักในการสราง

ชุดฝกควรสรางใหสอดคลองกับจุดประสงค ใหตรงตามท่ี

ต องการฝก มีความเหมาะสมกับวัยและคำนึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนและสามารถศึกษาไดดวย

ตนเอง[13] และกัญญวิทย กลิ่นบำรุง (2560) ไดทำการวิจัย

เร ื ่ อง  การพ ัฒนาร ูปแบบการเร ี ยนการสอนโดยใช

กระบวนการ แบบสะเต็มศึกษา สำหรับการศึกษาดาน

วิศวกรรมสายสงความถี่สูง พบวา ชุดการสอนที่พัฒนาข้ึน    

ม ีประส ิทธ ิภาพตามเกณฑมาตรฐานของ เมกุยแกนส         

(มีคามากกวา 1.00) อันสงผลใหผูเรียนมีความกาวหนา

ทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น[8] 
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คำแนะนำในการเตรียมตนฉบบับทความ 
 

“บทความทางวิชาการ” หมายความวา   บทความท่ีเขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห  วิจารณ  หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ  จาก
พ้ืนฐานทางวิชาการที่ไดเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือของผูอ่ืน  หรือเปนบทความ
ทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเปนความรูท่ัวไปสำหรับประชาชน 

 

“บทความวิจัย” หมายความวา   บทความท่ีมีลักษณะเปนเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ  เชน  มีการ
ตั้งสมมติฐาน  หรือมีการกำหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล  โดยจะตองระบุถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แนนอน  มีการคนควาอยางมีระบบ  มีการรวบรวมขอมูลพิจารณาวิเคราะห  ตีความ  และสรุป
ผลการวิจัยที่สามารถใหคำตอบบรรลุวัตถุประสงค  หรือหลักการบางอยางที่จะนำไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการ  หรือการนำวิชาการนั้นมาประยุกตใช 

 

1. คำแนะนำในการสงผลงานเพื่อตีพมิพ 

 ผูเขียนตองรับรองวา บทความที่สงมานั้นเปนผลงานใหม

และไมเคยเผยแพรในวารสารหรือการประชุมวิชาการใดมา

กอน รวมทั้งไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารและการ

ประชุมวิชาการอื่น หากมีเนื้อหาหรือขอมูลวิจัยบางสวนเคย

พิมพเผยแพรจะตองมีสวนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากสวนที่เคย

ตีพิมพและตองมีคุณคาทางวิชาการที่เดนชัด โดยไดรับการ

กลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ และไดรับความเห็นชอบจากกอง

บรรณาธิการ  

 ผูเขียนตองไมใหขอมูลที่บิดเบือนหรือเปนเท็จ รวมถึงผูที่มี

ชื่อปรากฏ ในบทความทุกคนตองเปนผู ที่ มีส วนในการ

ดำเนินการวิจัยจริง  ผูเขียนตองจัดทำบทความใหถูกตองตาม

รูปแบบท่ีกำหนดไวในคำแนะนำสำหรับการเตรียมตนฉบับ

บทความอยางเครงครัด  

 

2. สวนประกอบของบทความ  

 หนาแรกของบทความจะประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน

และผูเขียนรวม บทคัดยอ และเชิงอรรถบงบอกตำแหนงและ

สถานที่ทำงานของผูเขียนและผูเขียนรวม ใหพิมพหนาแรกทั้ง

แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียงตามลำดับ โดยจัดหนา

เปนแบบ 1 คอลัมน  

 สวนที่สองของบทความ ประกอบดวยเนื้อเรื่อง ซึ่งเนื้อ

เรื่องจะประกอบดวย  บทนำ ขอบเขตการวิจัย วัสดุ อุปกรณ

และวิธีการวิจัย ผลการวิจัย/ทดลอง อภิปรายผล บทสรุป

กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เอกสารอางอิง ซึ่งสวนที่สองจะตอง

มีความยาวไมนอยกวา 5 หนากระดาษ A4 

 

3. การสงตนฉบบั 

 ผูเขียนตองสงตนฉบับบทความผานทางระบบออนไลน 

http://itech.tru.ac.th/itechojs  

 

4. รูปแบบการพมิพบทความ 

 เพื่อความสะดวกในการแกไข ควรใชโปรแกรม Microsoft 

Word for windows พิมพบนกระดาษ A4 โดยกำหนดขอบ 

(Margins) ในการตั้งหนากระดาษดังนี้  

 ระยะบน (Top Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 ระยะลาง (Bottom Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 ก้ันซาย (Left Margin)  1” หรือ 2.54 ซม. 

 ก้ันขวา (Right Margin)  1” หรือ 2.54 ซม.  

 การแบงสวน (Section) ใหแบงเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง 

กำหนดเปนคอลัมนเดี่ยว สวนที่สอง กำหนดเปน 2 คอลัมน 

โดยระยะหางระหวางคอลัมนเปน 0.26” หรือ 0.7 ซม.  

 

4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 

 รูปแบบของตัวอักษร TH SarabunPSK สำหรับบทความ

ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และรูปแบบ Times New Roman 

สำหรับบทความภาษาอังกฤษลวน โดยกำหนดรูปแบบดังน้ี 

- ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ขนาด  20  ตัวหนา 

- ชื่อผูเขียน 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- การติดตอผูเขียน 
ขนาด  12  ตัวธรรมดา 

- วันท่ีรับบทความ แกไข และตอบรับบทความ 
ขนาด  12  ตัวธรรมดา 

- หัวเรื่องบทคัดยอ 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- บทคัดยอและเนื้อเรื่องหลัก 
ขนาด  14  ตัวธรรมดา 

- คำสำคัญ 
ขนาด  14  ตัวหนา 

- หัวขอเรื่องหลักและตัวเลข 
ขนาด  16  ตัวหนา 

- หัวขอเรื่องรองและตัวเลข 
ขนาด  14  ตัวหนา 

 



4.2 หนาแรก 

 ชื่อเร่ือง พิมพอยู ก่ึ งกลางหน ากระดาษ เริ่มจากช่ือ

ภาษาไทยแลวตามดวยช่ือภาษาอังกฤษ 

ชื่อผูเขียน พิมพอยูก่ึงกลางหนากระดาษ ถามีมากกวา 1 

คนใหพิมพคำวา “และ” หนาชื่อคนสุดทาย ไมตองใสคำ

นำหนาช่ือใดๆ ทั้งสิ้น และใชตัวเลขอารบิคพิมพแบบตัวยก

ตอทายชื่อ เพ่ือแสดงความแตกตางของสถานที่ทำงาน 

บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัด

อยูก่ึงกลางหนากระดาษ สวนเนื้อความใหจัดพิมพเปนแบบ 1 

คอลัมน  และมีอยางละยอหนาเดียว บทคัดยอไมควรใส

เอกสารอิงใดๆ ทั้งสิ้น และมีจำนวนคำไมเกินอยางละ 300 คำ 

คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัด

ชิดซายของคอลัมน คำสำคัญในแตละบทความควรจะมี

ประมาณ 3-5 คำ  

ตำแหนง และสถานที่ทำงาน ใหพิมพสถานที่ทำงานของ

ผูเขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ Email address 

ตอจากชื่อผูเขียน 

 

4.3  สวนอื่นๆ ของบทความ 

 เนื้อเรื่อง ใหพิมพเปน 2 คอลัมน โดยไมตองเวนบรรทัด 

เมื่อจะขึ้นหัวขอใหมใหเวน 1 บรรทัด การพิมพหัวขอใหพิมพ

ชิดซายของแตละคอลัมน สวนของเนื้อเรื่องใหยอหนา 0.5 ซม.  

 การลำดับหัวขอในเน้ือเรื่อง ใหใสเลขกำกับ โดยใหบทนำ

เปนหัวขอหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบงหัวขอยอย ก็ให

ใชระบบเลขทศนิยมกำกับหัวขอยอย เชน 1.1, 1.1.1  เปนตน 

 

4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

4.4.1 รูปภาพ 

 รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกวางไมเกิน 15 ซม. โดย

ตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะตองมีขนาดใหญสามารถอาน

ไดสะดวก โดยทุกรูปภาพที่ใสไวทายบทความจะตองมีการ

กลาวอางในเนื้อบทความทุกรูปภาพ  

 การเขียนคำบรรยายใตภาพ พิมพตัวหนาขนาด 14pt 

สำหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพธรรมดา

สำหรับคำอธิบายรูปภาพ จัดพิมพไวก่ึงกลางคอลัมน  

 รูปลายเสนของรูปภาพจะตองเปนเสนสีดำ สวนรูปถาย

ควรเปนรูปขาวดำท่ีมีความคมชัด รูปสีอนุโลมใหได รูปภาพ

ควรจะมีรายละเอียดเทาท่ีจำเปนเทานั้น เพื่อความสวยงามให

เวนบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเวนใตคำบรรยาย

รูปภาพ 1 บรรทัด 

 

4.4.2 ตาราง 

 ทุกตารางจะตองมีหมายเลข และคำบรรยายกำกับเหนือ

ตาราง ใชตัวอักษรขนาด 14pt ตัวพิมพหนาสำหรับหัวเรื่องและ

หมายเลขของตาราง และตัวพิมพธรรมดาสำหรับคำอธิบาย

ตาราง จัดพิมพชิดซายของคอลัมน ถามีขอมูลฟุตโนตดานลาง

ตารางใหใชขนาดตัวอักษรเปน 12pt โดยทุกตารางจะตองมี

การกลาวอางในเนื้อบทความ 

 

4.4.3 สมการ  

 ใช Equation Editor (รวมอยูใน Microsoft Word แลว) 

พิมพอยูกึ่งกลางคอลัมน และมีหมายเลขกำกับอยูภายใน

วงเล็บ วางตำแหนงชิดขอบดานขวาของคอลัมน  

 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การเขียนหนวยตางๆ ควรใชระบบ SI และเปนสากล ถา

หากตองการยอหนวย ควรใชตัวยอเปนภาษาอังกฤษท่ีเปน

สากล การใชศัพททางวิทยาศาสตรใหยึดคำบัญญัติของ

ราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานท่ีใหใชตามประกาศของสำนัก

นายกรัฐมนตร ี

 

6. เอกสารอางอิง 

 ระบบการอางอิงในการเขียนหนังสือ ตำรา หรือบทความ

วิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติน้ัน มีหลายระบบ

ตามมาตรฐานของแตละสาขาวิชา สำหรับการเขียนอางอิงใน

วารสารวิชาการเทพสตรี  I-TECH จะตองมีการอางอิ ง          

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เขียนเปนภาษาอังกฤษตาม

รูปแบบของ IEEE และใชการอางอิงในเนื้อหาแบบระบบ

ตัวเลข  (Number System) ซึ่ งใชตัว เลขแทนชื่อผู เขียน     

การอางอิงในเนื้อบทความใชการอางอิงแบบหมายเลข เชน 

[1], [2, 8-9] เปนตน ทุกการอางอิงท่ีปรากฏในเนื้อหาจะตอง

มี ใน ส วน เอกส ารอ า งอิ งท า ยบ ท ความ  แล ะห าม ใส

เอกสารอางอิงโดยปราศจากการอางอิงในเนื้อบทความ กรณีมี

รายการอางอิงเปนภาษาไทย ในเอกสารอางอิงจะตองให

ขอมูลเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ ตามดวยวงเล็บ (in 

Thai)  

 อยางไรก็ดี  เพ่ือความนาเชื่อถือทางวิชาการและการ

นำไปใชอางอิงไดอยางถูกตอง ผูเขียนควรตรวจสอบแหลงที่มา

ของเอกสารที่นำมาอางอิงใหถี่ถวน เพราะขอคิดเห็น เนื้อหา 

รวมท้ังการใชภาษาในบทความถือเปนความรับผิดชอบของ

ผูเขียน 




