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ก าหนดการ 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 41 

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา เพื่อความสามารถเชิงอุตสาหกรรม 

ของประเทศไทย  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17 

The 17th Engineering Education for Thailand's Industrial Competitiveness 
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม AVANI + Hua Hin Resort  

 
เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 
10.00–12.00 น. คณบดีลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปสีภาคณบดี 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30–16.00 น. ประชุมใหญ่สามญัประจ าปสีภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 

16.00–17.00 น. เสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการร่วมปฏิรูปข้อก าหนดสภาวิศวกร เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการการเรียนการสอนและผลิตวิศวกร ให้สอดรับความเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption”  โดย  
1.รศ. ดร.ปิยะบุตร  วานิชพงษพ์ันธุ์  อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 
2.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สมัยที่ 41 
ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.ยศชนัน  วงศส์วัสดิ์  รองคณบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.00–18.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ /ผู้ติดตามในและนอกสิทธิ์ลงทะเบยีน 

18.00–19.00 น. Dinner Talk โดย ศ.คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร กูรูด้านการศึกษา ในหัวข้อ “Education 4.0 
กับการเตรียมพร้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์”  

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 
08.00–09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น. กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี โดย ผศ. ดร. ณัฐ วรยศ  รองประธานสภาคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41  และพิธีเปิดงานประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 17 
โดย ผศ.ดร. จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สมัยที่ 41  

09.15–10.30 น. บรรยายในหัวข้อ โลกยุค Disruptive ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 
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เวลา กิจกรรม 

โดย คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ผู้บริหาร Head of SCB 10X Project  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
10.30–10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45–12.00 น. เสวนาในหัวข้อ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย 
1.ดร.ศรีรัชต์  ธนะรัชต์  ที่ปรึกษาอาวุโส  ฝา่ยรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
2.คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
3.รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และผูบ้ริหารประจ าส านักงานศึกษาและพฒันาโครงการพิเศษ (โครงการจดัตั้ง
หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยานยนต์)สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
4. ดร.อรกนก  พรรณรักษา ที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานจัดการสทิธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.  
ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.ยศชนัน  วงศส์วัสดิ์  รองคณบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00–15.00 น. สัมมนาเชงิปฏบิัติการ หัวข้อ “ความร่วมมือในการร่วมปฏิรูปข้อก าหนดสภาวิศวกร เพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการการเรียนการสอนและผลติวิศวกร ให้สอดรับความเปลี่ยนแปลงแบบ 
Disruption” 
ด าเนินรายการโดยทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.00–15.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 
15.15–16.30 น. สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าเป็น White Paper ตอ่ไป 

18.00–22.00 น. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานทกุท่าน และพิธีส่งมอบต าแหน่งประธานสภาคณบดีฯ 
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. ประชุมวชิาการ น าเสนอผลงานทางวชิาการ แยกตามหัวข้อต่อไปนี้ (3 ห้อง) 

1. Teaching Engineering Education 
2. Quality Assurance and Accreditation 
3. Information Technology & System Engineering 
4. Organization Management & Knowledge Management 

10.30–10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น. ประชุมวชิาการ น าเสนอผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00–14.00 น. สรุปและปิดการประชุม 
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สารจากประธานสภาคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 41 
 

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ในทุกธุรกิจและ

อุตสาหกรรม องค์กรขนาดใหญ่หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหรือปิดตัวไป สิ่งเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่จ าเป็นจะต้องปรับตัว ธุรกิจการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ถูก disrupted ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว เพ่ือให้สามารถ

อยู่รอดได้ วงการการศึกษาและการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามี

บทบาทในการด าเนินงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จ าเป็นจะต้องมีการ

ปรับตัวตามไปด้วย เพ่ือให้สามารถตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้  ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมกับการ

ผลิตบัณฑิตยุคใหม่ การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ถือเป็นเวทีที่ท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถรับมือกับ disruption 

ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งให้การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีความทันสมัยเข้ากับทิศทางการพัฒนา

งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และของโลก 

ผมในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 จึงมีความยินดีและรู้สึก

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา เพ่ือความสามารถเชิง

อุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 17  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการ

ประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถน าไปใช้พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป  

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ 

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 
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คณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 

 
1. ดร.อาณัติ       ดีพัฒนา     ที่ปรึกษาฯ   

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. รศ.ดร.คมสัน   มาลีสี     ที่ปรึกษาฯ  

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

3. รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี    ที่ปรึกษาฯ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

4. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์    ประธานสภาคณบดีฯ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

5. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ      รองประธานสภาคณบดีฯคนที่ 1 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. ผศ. ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล    รองประธานสภาคณบดีฯคนที่ 2 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

7. รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล    กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม    กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

9. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง     กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    

10. ผศ. ดร. รณชัย ศิโรเวฐนุกูล    เลขานุการ 1 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

11. ผศ. ดร. ตวงยศ สุภีกิตย ์     เลขานุการ 2  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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12. นางจันทนา สุขรินทร์พรหม    ผู้ช่วยเลขานุการ 1 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

13. น.ส.สุพัตรา ภู่ซ้อน     ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

14. น.ส.วนิดา ฤทธิ์ค ารพ     ผู้ช่วยเลขานุการ 3 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ท าเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 41 

 

1. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์     ประธานสภาคณบดีฯ   

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผศ. ดร.ณัฐ วรยศ      รองประธานฯ คนที่ 1 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ผศ. ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล     รองประธานฯ คนที่ 2 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

4. รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม      กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

6. ผศ. ดร. ศิวกร อ่างทอง      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

7. ผศ. สราวุฏฐ ์วรสุมันต ์      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 

8. รศ. ดร.คมสัน มาลีสี      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

9. รศ. ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง     กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

10.  ผศ. ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์     กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

11.  นายญานพินิจ วชิรสุรงค์      กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

12. รศ. ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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13.  ศ. มงคล คธาพันธ์      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 

14.  ผศ. ดร.วิศาล พัฒน์ช ู      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

15.  รศ. ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว     กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

16.  รศ. ดร. สงวน วงษ์ชวลิตกุล     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

17.  รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ช านิประศาสน์    กรรมการ 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

18.  ผศ. ดร. วชัรวี จันทรประกายกุล     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

19.  รศ. ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

20.  ผศ. อุมาพร อุประ      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

21.  ดร. กิจจา ไชยทนุ      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

22.  รศ. ดร. สชุาติ แย้มเม่น      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23.  ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

24.  ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

25.  ผศ. ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 



 
 

 

9 

26.  รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

27.  นายผดุงศิลป์ พิทักษ์      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

28.  ดร. ส าเนียง องสุพันธ์กุล      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

29.  นายปริญ นาชัยสิทธิ์      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

30.  รศ. ดร. ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง     กรรมการ 

 คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

31.  ผศ. ดร. ประมุข อุณหเลขกะ     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

32.  รศ. ดร. เวคิน ปิยรัตน ์      กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

33.  ผศ. อุทัย อึ๋งเจริญ      กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

34.  ศ. ดร. พฤทธา ณ นคร      กรรมการ 

คณบดีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

35. ผศ. ดร.ศมณพร สุทธิบาก      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

36.  รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ     กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

37.  ดร. ภาณุวัฒน์ แตระกุล      กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
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38.  รศ. ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

39.  รศ. ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

40.  ผศ. ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

41.  น.อ. สามารถ กูบกระบี่      กรรมการ 

 โรงเรียนนายเรือ 

42.  พลตรี ศุภชัย ศรีหอม      กรรมการ 

 ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา 

43.  รศ. ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

44.  รศ. จรูญ เจริญเนตรกุล      กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

45.  ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์     กรรมการ 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

46.  รศ. ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง      กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 
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คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรทศ   ไตรติลานันท์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ   ศฤงคารินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชยั   ศิโรเวฐนุกูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงฤทธิ์   หันจางสิทธิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   แก่งอินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ   ประภัสพงษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงยศ   สุภีกิตย ์

อาจารย์ ดร.ทรงพล    องค์วัฒนกุล 

อาจารย์ ดร.นริศ        หนูหอม 

อาจารย์ ดร.เอกชัย     วารินศิริรักษ์ 

อาจารย์ ดร.สุเมธ     ยืนยง 

อาจารย์ ดร.กลกรณ์    วงศ์ภาติกะเสรี 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ     วรยศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์    นาทวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล    วงศ์เรือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภมูิ    รักร่วม 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ    เอ่ียมวรวุฒิกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย    จูอนุวัฒนกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ     จันทร์สา 

 



 
 

 

12 

ดร.วริสรา      เลิศไพฑูรย์พันธ์ 

ดร. เทพฤทธิ์      ทองชุบ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา   หนูนาค 

ดร.วัชระ      ฉัตรวิริยะ 
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ตารางการน าเสนอบทความ 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

Room 1 : ห้องราชพฤกษ์  3A 

กลุ่ม Teaching Engineering Education : ประธาน  ผศ. ดร.ตวงยศ   สภุีกิตย ์

ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

1 ชวลิต มณีศรี, 
วรพจน์  พันธุ์คง, 
นุชศรา  จูพันธ์  

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการประกอบชุดล็อค
ประตูรถยนต์ 

9.00 – 9.20 น.  

2 ชินพัฒน์ บัวชาติ, 
ภาสกร แช่ม
ประเสริฐ, จักรพงศ์ 
นาทวิชัย ,ณัฐ วรยศ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน
ร่วมกับ BLUE lab Thailand 

9.20 – 9.40 น. 

3 ยงยุทธ นาราษฎร์,
วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ 

มหาวิทยาลัย 
สยาม 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ผ่านสหกิจศึกษากรณีศึกษาการ
ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบ 
การรั่วซึมของหม้อน้ ารถยนต์
ควบคุมด้วยพีแอลซี 

9.40 – 10.00 น. 

4 นฤเทพ  สุวรรณ
ธาดา 

 

มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองใน
รายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิด
และการประยุกต์    

10.00 – 10.20 น. 

5 พลีการณ์ ตรี
นันทรัตน์ ,ศิลปกร  
ปิยะปัญญาพงษ์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

การปรับปรุงรายวิชาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ด้วยวิธีการเรียนแบบ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

10.20 – 10.40 น. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

6 จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ, 
กนกกาญจน์ ศรี
สุรินทร์, ณภ       
ศรีพุทธรินทร์  

มหาวิทยาลัย 
ราชธานี 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน
วิชาระบบไฟฟ้าก าลังโดยวิธีเรียนรู้
กับสถานีไฟฟ้าย่อยกรณีศึกษา 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี 

10.40 – 11.00 น. 

7 อรรณพ วงศ์เรือง, 
ชินพัฒน์  บัวชาติ, 
ณัฐ วรยศ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
วิศวกรรมเพ่ือรับใช้สังคม 

11.00 – 11.20 น. 

 

   กลุ่ม Organization Management &Knowledge Management : ประธาน  ผศ ดร.ตวงยศ   สุภีกิตย์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

1 นวพร แสงแดง, 
ทิพย์วรรณ  
อุดทาค า 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

การเปดรับขาวสารและแรงจูงใจ
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรม
ศาสตรในการเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ 

11.20 – 11.40 น. 
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Room 2 : ห้องราชพฤกษ์  3C 

กลุ่ม Teaching Engineering Education : ประธาน  ผศ. ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

1 เสมา พัฒน์ฉิม,  
ธนภัทร พรหมวัฒน
ภักด,ี วนายุทธ์ 
แสนเงิน, ชวลิต 
มณีศรี 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

การเรียนรู้ทางวิศวกรรมส าหรับสวน
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยสะเต็มศึกษา 
กรณีศึกษา:โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้ง
ตรงจิตรวิทยาคาร) 

9.00 – 9.20 น. 

2 วิศิษฐ์  สุขจิตร 
ประสูตร,  
เดชสุวรรณ ไพบูลย์ 
ธานินทร์สุรัตน์ ,
พงษ์ศักดิ์  
พร้อมวงค์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนป็
นแบบการมุ่งผลลัพธ์ส าหรับรายวิชา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

9.20 – 9.40 น. 

3 บัณฑิต อินทรีย์มี
ศักดิ์, กรีฑา 
สมเกียรติกุล,  
ยอดนภา เกษเมือง,       
ดัชกรณ์ ตันเจริญ 

สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ 

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

9.40 – 10.00 น. 

4 พิทักษ์พงษ ์ 
บุญประสม, 
สามารถ ใจซื่อ, 
สราวุฎฐ์ วรสุมันต์ 

มหาวิทยาลัย 
สยาม 

การพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้ส าหรับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ตามโครงการ
สหกิจศึกษาของนักศึกษา   

10.00 – 10.20 น. 
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  กลุ่ม Teaching Engineering Education : ประธาน  ผศ. ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

1 สุรเชษฐ์  โทวราภา ,
ปัณฑิตญา น้อยกร ,
อัครพงษ์ เอกศิริ ,
กฤตนัท หิรัญคุณโชติ 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

การเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรม โดยใช้ชุดสื่อการสอนด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์พ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหา 

10.20 – 10.40 น. 

 

  กลุ่ม Quality Assurance and Accreditation : ประธาน  ผศ. ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

1 วิภาดา  
อินทรสุวรรณ ,   
กิติศักดิ์ พลอย
พานิชเจริญ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

การแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้อง
ของระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม
การผลิตยา 

10.40 – 11.00 น. 

2 วิชชุดา วงษ์ธน
สุภรณ์, กิติศักดิ์ 
พลอยพานิชเจริญ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

การลดสัดส่วนความไม่ตรงตาม
ข้อก าหนดของห้องชุดในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

11.00 – 11.20 น. 

3 ชิษณุ อัมพรายน์, 
มณเฑียร แก่นสน, 
ชลัท  พงษ์สุข   

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

การจัดระบบบริหารความรู้ส าหรับ
กิจกรรมนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม 

11.20  - 11.40 น. 
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Room 3 : ห้องราชพฤกษ์  3B 

กลุ่ม Information Technology & System Engineering : ประธาน รศ.ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

1 สราวุธ ทันสมัย, 
พิชญุตม์ โฆษิตเบ็ญจ
พล, สิทธิเกียรติ     
ศรีเย็น, ทศพล  
บ้านคลองสี่ 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

บีสต๊อก ระบบเรียนรู้และวิเคราะห์
หุ้นอย่างเหมาะสมส าหรับนักลงทุน 

9.00 – 9.20 น. 

2 สุทธิพร   
ปทุมเทวาภิบาล 
 

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

An implementation of 
Template Processor for HTML 
in C 

9.20 – 9.40 น. 

3 ทศพล บ้านคลองสี่ 
 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพ่ือวัดความสุขใน
ชีวิตประจ าวัน 

9.40 – 10.00 น. 

4 ภูสิษฐ์  วงศ์เจต
จันทร์, รุ่งโรจน์     
ลาสุวรรณ 

มหาวิทยาลัย 
สยาม 

ระบบแสดงผลและควบคุม
เครื่องปรับอากาศภายในส านักงาน
ด้วยไอโอที 

10.00 – 10.20 น. 

5 วริศร์   รัตนนิมิตร
,ฐิติพัฒน์ อนัคเวช 
 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี 

สยาม 

Color Image Segmentation and 
Object Detection for Fruit with 
Raspberry Pi 

10.20 – 10.40 น. 

6 ไพฑูรย์  ศิริโอฬาร
,ณัฐนันท์ ทันนิเทศ
,ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี 

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

การลดต้นทุนในการขนส่งกาแฟ 10.40 – 11.00 น. 

7 โชติกา วัฒนาเตชะ
นนท์, พัฒนพงศ์  
อริยสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการตัดอลูมิเนียม 

11.00 – 11.20 น. 
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  กลุ่ม Organization Management & Knowledge Management: ประธาน  รศ. ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อบทความ เวลา 

1 วัชรพงศ์  หมีสมุทร
,อมรรัตน์  สังข์ธูป
,สุพัตรา  ภู่ซ้อน 
 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี
ทางด้านเครื่องมือแพทย์จากงาน
สิทธิบัตร 

11.20 – 11.40 น.  
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Color Image Segmentation and Object Detection for Fruit with Raspberry Pi 

Waris Rattananimit 1*, Thitiphat Anakkawet 2, 
1*,2Faculty of Engineering and Technology, Siam Technology College 

warisr@siamtechno.ac.th*, thitiphata@siamtechno.ac.th 

 

Abstract 

         Computer vision has been introduced in applications for fruit processing[8]. Image segmentation is usually 

the first step in detecting color of fruits and its mainly result affects the accuracy.[8] In this paper, an image can 

be captured on the bases of  hue, saturation and color value (HSV) range. Basic library functions are used for 

loading an image, creating, saving images, and to differentiate images based on their color values.[1] After 

detecting the defected part, image enhancement is done median filter enhance the defected part and which in 

turn increase the efficiency of classification process in the proposed algorithm. The experimental study clarifies 

the effectiveness of both the already existing method and newly proposed method[4]  

 

Summary 

Rationale  

 Background and Rationale of the research.This research purpose of computer vision aims to simulate the 

feature of human eyes directly by using computer.[1] Color images of banana  with certain defects are taken as 

input dataset for applying the newly proposed algorithm. Color components of an banana’s image are used for 

segmentation.[4] In these techniques we set somethreshold levels. By comparing the input data image with 

these threshold levels we can find the maturity level of given and review of this case Nidhi (2015), study Image 

Processing and Object Detecion with OpenCV (open source computer vision library) an image can be captured 

on the bases of its hue, saturation and color value (HSV) range. [1] that is the first step for researching related 

Image processing for segmentation object and then Dameshwari Sahu,Ravindra Manohar(2017) invented 

Application of image segmentation in mango fruit analysis using Hough transform using Image Processing tools 

have been broadly utilized as a part of orgronomic field the mango fruit classification are valuable in grocery 

store[2] .It was able detected mango fruit by Feature Extraction. Meanwhile Md. Rakib Hassan, Romana Rahman 

Ema & Tajul Islam (2017), PL.Chithra and  M.Henila(2017), 1SURAJ KHADE, 2PADMINI PANDHARE, 3SNEHA NAVALE, 

4KULDEEP PATIL, 5VIJAY GAIKWAD(2016) study Color Image Segmentation using K-Means Clustering with RGB and 

HSV Color Spaces make Segmentation of an image of fruit into different objects by K-MEAN Clustering [3]  

bananas[5] and  PL.Chithra and  M.Henila can use Color components of an apple’s image are used for 
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segmentation.[4] and Siddharth Mandgi1, Shubham Ghatge1, Mangesh Khairnar1, KunalGurnani1, Prof. Amit 

Hatekar2 (2018) also study Object Detection And Tracking Using Image Processing [6] but they was using OpenCV 

on Raspberry Pi This paper presents an image segmentation approach using K-means clustering technique based 

on texture features from the fruit images.Defect segmentation is carried out into two stages. At first, Image was 

clustered based on their texture and Extraction features, It’s can be captured on the bases of its hue, saturation 

and color value (HSV). where the clustering processing is accomplished. Then draw rectangle on pixel that 

detected. 

 

Research’s objectives  

The project is able to segmentaion bananas into different categories by analysing different of appearance 

based on HSV values 

 

Methodology 

        This paper has all step as follows. This paper have to capture live stream with camera. OpenCV provides a 

very simple interface to this.It’s going to capture a video from the camera on Raspberry PI, convert it into 

grayscale video and display it. Just a simple task to capture a video and It need to create a VideoCapture object 

and Using the function imshow to display an image in a window. The window automatically fits to the image 

size Then Using K-MEAN for Processing the frames. And converting the individual frame captured in the video 

feed from  BGR to HSV and making Image Segmentation is based on the ranges of Hue, Saturation,Intensity and 

then the operation of thresholding for removing noise and making is used to detect the actual position of the 

object and Draw Rectangle on pixel when detected and captured as file to storage 

.  

Fig 1 General block diagram 

 

Input image form webcam 

Extract HSV Color  

Median feature and Threshold  

Draw Rectangles  and Capture 
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Raspberry Pi is a pocket-sized microcomputer. Pi model 3b. These are its specs: -SoC: Broadcom BCM2837 .The 

key feature of this model is that it has an inbuilt wireless module which reduces hardware. Raspbian OS is 

specially available for Raspberry Pi, Raspbian comes out being the most userfriendly, best-looking, has the best 

range of default software and optimized for the Raspberry Pi hardware. Raspbian is a free operating system 

based on Debian (LINUX).[6] 

 
Fig 2 Raspberry Pi 

 

OpenCV  ( open source computer vision library ) is  programming functions mainly aimed at computer vision . 

The library is written by C and C++ and provides interfaces for Python, Ruby, Matlab and other languages. 

OpenCV library contains many math functions, It focuses on image processing [1] This paper is using OpenCV 

that interfaces for Python 2.7.  

HSV Color Space 

HSV color space will be compatible for conduct with segmentation of rough color images.  HSV color space has 

a hex cone with three extensions where the middle vertical axis describes the intensity. H stand for Hue.Hue is 

an the angle, which range is [0,2π] comparative to angle 0 at red axis, 2 π/3 at green axis, 4π/3 at blue axis 

and red again at 2π. S represents Saturation, represents how authentic the hue is with respect to a white 

section.and It can be concern of as the depth or integrity of color and is measured as a long range distance 

from the middle axis with properties between 0 at the center and it is to 1 at the outer surface [13].that show in 

figure 3 
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Fig.3 HSV color space 

Thresholding   

Open Computer vision applications require an image segmentation-preprocessing algorithm as a first procedure. 

The purpose of this step is that objects and background are, this segmentation process is based on the image 

gray-level histogram.. Through this threshold, applied to the whole image, pixels whose gray levels exceed this 

critical value are assigned to one set and the rest to the other.[1] 

 

  
Fig 4 Thresholding 

MEDIAN FILTER 

Median measures the intensity level of pixel which separates 

high value pixels from lower value pixels. It is also a type of order statistic filter. It works by selecting the middle 

pixel value from the orderedset of values within the m x n neighborhood ‘W’ around thereference pixel. If mn 

is the even number, the arithmeticaverage of the two values closest to the middle of theordered set is used 

instead. It is represented as 

 

f(x, y) = median{g(r,c)|(r,c) W}      (1) 
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This filter simply sorts all values within a window, finds the median value and replaces original pixel value with 

the median value By choosing the range for Hue, Saturation and Value according to a particular color, we can 

easily detect any color object.[4] 

 

Research tools and methods 

      This Project use Raspberry pi and OpenCV technics for analyzing differently fruit by color and remote result 

from Mobile via Internet 

 

Analysis and Discussion 

        The project is able to segmentaion bananas into different categories by analysing different of appearance 

based on HSV values of  bananas skin’s color for enhancement  

 
Fig.5 Detection 

So detection of any object by the Raspberry Pi web cam is done on the basis on the various color schemes 

values. [Fig 5] As the program was made just to detect the yellow color object, it does so very well and give in 

output a thresholded image stream on the monitor 
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Fig.6 Mobile Phone monitoring 

In fig 6 we can remote watching the result by mobile phone after Raspberry pi detect the directly target fruit 

and segmentation results using proposed approach of differently part segmentation of bananas fruit using HSV 

color clustering technique. 

Finding 

 
Figure 7 Image detection rate 

        The graph in Fig 7 shows the response of the images detection to camera commands. The tests involved 

48 times; The test subjects were make 4 groups and 12 different sample. Thus the test involved capture a total 

of 50 times. Averge 85% captured were images detection correctly. When a command is not detection 

correctly, the software ignores the command and does not transmit any signals to the device control modules.  
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The accuracy of the detection can be affected by noises of image,  light , and the blurring. These factors need 

to be studied further in more details by conducting more tests  

 

Conclusion and  Recommendation 

The main problem working with this project was as we developed part of program just for “Yellow” object 

detection, whenever we want to detect any object with different color, we have to make changes, in the source 

code for another color. The best solution for this problem to make our program flexible that we can make 

changes the color of the object. Example  Using this project to looking for fruit that is rotten.   

 

References 

[1].Nidhi,” Image Processing and Object Detection” , International Journal of Applied Research 2015; 1(9) :      

396-399 

[2].Damehwari Sahu, and Ravindra Manohar Potdar ,” Application of image segmentation in mango fruit analysis 

using Hough transform”,Research Journal of Engineering Sciences Vol6(7),25-29,August 2017 

[3].Md. Rakib Hassan, Romana Rahman Ema & Tajul Islam, “Color Image Segmentation using Automated           

K-Means Clustering 

with RGB and HSV Color Spaces” Global Journal of Computer Science and Technology , Volume 17 Issue 2 

Version 1.0 Year 2017  

[4].PL.Chithra, M.Henila, “DEFECT IDENTIFICATION IN THE FRUIT APPLE USING K-MEANS COLOR 

IMAGE SEGMENTATION ALGORITHM”, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 

8, No. 8, September-October 2017 

[5].Meenu Dadwal, V. K. Banga, Color Image Segmentation for Fruit Ripeness Detection: A Review, 2nd 

International Conference on Electrical, Electronics and Civil Engineering (ICEECE'2012) Singapore April 28-29, 2012 

[6].Siddharth Mandgi1, Shubham Ghatge1, Mangesh Khairnar1, Kunal 

Gurnani1, Prof. Amit Hatekar, Object Detection And Tracking Using Image Processing, Siddharth Mandgi nt. 

Journal of Engineering Research and Application, ISSN : 2248-9622, Vol. 8, Issue 2, ( Part -1) February 2018, 

pp.39-41 

[7].SURAJ KHADE, 2PADMINI PANDHARE, 3SNEHA NAVALE, 4KULDEEP PATIL, 5VIJAY 

GAIKWAD,“FRUIT QUALITY EVALUATION USING K-MEANS CLUSTERING 

APPROACH”, International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, ISSN: 2321-9009 

 



 
 

 

26 

[8].Van Huy Pham • Byung Ryong Lee,” An image segmentation approach for fruit defect detection using 

k-means clustering and graph-based algorithm”, Vietnam J Comput Sci (2015) 2:25–33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

27 

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในส านกังานด้วยไอโอที 

Display and Control of Air Conditioner by IOT 

ภูสิษฐ์  วงศ์เจตจันทร์ *1, รุ่งโรจน์ ลาสุวรรณ2 

Phoosis Wongjetjun*1, Rungrot Larsuwan2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม*1, บริษัท เอเซีย กรุ๊ป (1999) จ ากัด2 

PHOOSIS.WON@SIAM.EDU*1, L_RUNGROT@ASIAGROUP1999.CO.TH2 

 

บทคัดย่อ 

        ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในส านักงานด้วยไอโอที เป็นการพัฒนาชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ใน

ส านักงานท่ัวไปผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรกับชุดเครื่องปรับอากาศเดิม การพัฒนามีสองส่วนคือ ด้านฮาร์

แวร์ใช้โหนดเอ็มซียู อีเอสพี 8266 ท่ีมีชุดตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน DHT11 กับหลอดแอลอีดีอินฟราเรด ท าการติดตั้งอยู่หน้าชุด

รับสัญญาณอินฟราเรดของรีโมทเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งค่าอินฟราเรดที่ใช้ควบคุมปรับอากาศแทนการใช้รีโมทคอนโทรล โดยวัด

อุณหภูมิและความช้ืนที่ได้จากการท าความเย็น ค าสั่งปิด-เปิดที่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์มือถือและค่าที่อ่านได้จะถูกส่งไปเก็บไว้ยัง

ฐานข้อมูลไฟร์เบสผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้านซอฟต์แวร์เป็นการพัฒนาโมมายแอปพลิเค-ชันด้วยภาษาจาวาสคริปต์ ผู้ใช้สามารถ

จะสั่งปิด-เปิดและดูค่าอุณหภูมิและความช้ืนเป็นแบบตามเวลาจริงที่ได้จากฐานข้อมูลไฟร์เบส ผลจากการพัฒนาท าให้ได้ชุดควบคุม

เครื่องปรับอากาศที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศของบริษัทได้ทั้งในสถานที่และนอก ช่วยให้ผู้บริหาร

สามารถติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั การควบคุมเครื่องปรับอากาศ / ไอโอที / จาวาสครปิต์ /  ไฟร์เบส 

ABSTRACT 

        Air conditioning display and control system in the office with IoT is used in general offices via the internet 

network, without having to adjust anything on the original air conditioner. Development has two parts: 1) The 

hardware part used the MCU ESPN 8266 node with the temperature,  humidity detector (DHT11), and the LED 

infrared lamp  installed in front of the infrared receiver of the air conditioner, to send the infrared value that is 

used to control the air conditioner. The status on-off and the temperature and humidity obtained from cooling 

is stored to Firebase database. 2) The software development of applications was with JavaScript, users can turn 

on-off and see the temperature and humidity values in realtime obtained from the Firebase database. The 

result of the development allows the air conditioning control unit to turn on-off all of the air conditioners of  
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the company in both on-site and off-site locations. Helping  management to follow the energy saving policy of 

the company effectively. 

Keywords Air conditioning control / IoT / javascript / Firebase 

บทสรุปงานวิจัย 

1. บทน า 
        บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จ ากัด ด าเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อส าเร็จที่ได้มาตรฐาน 

เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง งานบริการขนส่งสินค้าโดยพนักงานที่มีความช านาญในด้านการขนส่ง งานบริการตอกเสาเข็ม

และติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยทีมงานช่างตอกเสาเข็มที่มีความช านาญและทีมงานวิศวกรเพื่อให้ ค าปรึกษาแนะน าในการตอก

เสาเข็ม ด้วยที่บริษัท ฯ เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีส่วนงานหลายส่วนงาน หลายอาคารส านักงานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเป็น

จ านวนมาก ทางผู้บริหารของบริษัท ฯ ได้มีนโยบายที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน ซึ่งปกติจะใช้วิธีการปิดไฟฟ้าแสง

สว่างและเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันโดยให้พนักงานช่วยกันดูแล ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนั้น การควบคุมการปิด -เปิด

ปกติท าโดยใช้รีโมทของเครื่องปรับอากาศเองที่ด้านหน้าเครื่อง  หากผู้ดูแลด้านการจัดการพลังงานต้องการทราบว่าขณะนั้นมี

เครื่องปรับอากาศใดท างานหรือไม่ท างานบ้าง จะต้องเดินมาตรวจสอบแต่ละเครื่องแต่ละอาคารด้วยตนเอง และเนื่องจากบริษัท 

เอเซียกรุ๊ป (1999) จ ากัด มีหลายสาขาต าแหน่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลกัน ท าให้ยากต่อการติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัท 

        ดังนั้นฝ่ายโปรแกรมเมอร์ของบริษัท จึงมีความคิดที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาร่วมกับทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม โดยออกแบบพัฒนาโครงงานในช่ือเรื่อง ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในส านักงานด้วยไอโอที 

(Display and Control of Air Conditioner by IOT) เพื่อให้ผู้ดูแลด้านการจัดการพลังงานสามารถท่ีจะดูสถานะการปิด-เปิดและค่า

อุณหภูมิค่าความชื้นปัจจุบันของเครื่องปรับอากาศทุกตัว ที่ติดตั้งอยู่ในท่ีต่าง ๆ พร้อมทั้งสั่งปิด-เปิดได้ระยะไกลผ่านซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

บนมือถือ  โดยจะสามารถดูรายงานสรุปแต่ละวัน สัปดาห์ เดือนและปีได้จากฐานข้อมูลที่จับเก็บไว้ และการพัฒนาโครงงานนี้จะเป็น

ระบบต้นแบบที่ช่วยให้ น าไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาใช้งานกับการควบคุมเครื่องจักรอื่น ๆ ที่อยู่ในสายการผลิตของบริษัท ฯ ได้ใน

อนาคต 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.1.1 เพื่อสร้างชุดควบคุมและวดัค่าอุณหภูมิค่าความชื้นของเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถควบคุมผ่านเครือข่ายไรส้ายจาก

โทรศัพท์มือถือ โดยไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกับวงจรควบคุมเดิมของเครื่องปรับอากาศ 

1.1.2 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานไดท้ั้งส่วนโมบายแอปพลเิคชัน และเว๊บแอปพลิเคชัน 

1.1.3 เพื่อใหก้ารติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.4 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปใช้กับระบบควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรชนิดอื่นต่อไป 
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1.2 ขอบเขตของโครงงาน 

1.2.1 สร้างชุดควบคุมและตรวจวดัค่าอณุหภมูิของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กท่ีใช้ในส านักงานผ่านเครือข่ายไรส้าย 

1.2.2 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมแทนการใช้รีโมท และแสดงผลคา่อุณหภูมิที่วัดได้จากหน้าเครื่องปรับอากาศ ท้ังในส่วน 

โมบายแอปพลเิคชัน และ เว๊บแอปพลิเคชัน 

1.2.3 โปรแกรมควบคุมสามารถเลือกยี่หอ้เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ตรงกับความถี่อินฟราเรดของแต่ละยี่ห้อ 

1.2.4 พัฒนาบนฐานข้อมูล Firebase เพื่อท่ีใช้ในการจัดเก็บค่าที่ไดจ้ากการสั่งงาน อุณหภูมิและความชื้นที่ตรวจจับได้ 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 บริษัทมีระบบควบคุมการปิด-เปิดและดูคา่สถานะการท างานพร้อมค่าอุณหภมูิค่าความชื้นของเครื่องปรับอากาศ

แต่ละเครื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยจะสามารถสั่งงานและดผูลจากที่ไหนก็ได้ในเครือข่ายไรส้ายของบริษัท 

1.3.2 การติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดผูลที่เปน็ปัจจุบัน 

และรายงานสรุปเพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหารได ้

1.3.3 เป็นแนวทางการประยุกต์ไอโอทีรว่มกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ในอนาคต 
 

2. แนวคิด และหลักการท างานของระบบ 
2.1 แนวคิดและการออกแบบส่วนของฮาร์ดแวร์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 เคร่ืองปรับอากาศท่ัวไปชนิดที่มกีารควบคุมท างานด้วยรีโมท 
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        จากรูปที่ 2.1 จะเห็นว่าโดยปกติเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กในส านักงาน มักจะเป็นแบบชนิดติดผนังหรือแขวน หากเป็นตัว

ขนาดใหญ่ก็อาจจะมีแบบตั้งพื้นก็ได้ ผู้ใช้สามารถควบคุมการปิด-เปิด เพิ่ม-ลดอุณหภูมิ หรือตั้งเวลาได้ด้วยรีโมทที่มากับเครื่องอยู่แล้ว 

โดยตัวรีโมทอาจจะมีทั้งรุ่นที่แสดงค่าอุณหภูมิที่ตัง้ค่าไว้หรอืไม่มกี็ได ้แต่จะไม่สามารถแสดงผลค่าอุณหภูมิจริงที่ได้จากการท าความเย็น

ได้ เวลาใช้งานผู้ใช้จะต้องถือรีโมทคอนโทรลช้ีที่ไปจุดรับสัญญาณอินฟราเรดที่ติดตั้งด้านหน้าภายในของเครื่องปรับอากาศ โดยระยะ

การควบคุมจะมีแค่เพียงในห้องที่เครื่องปรับอากาศติดตั้งอยู่เท่านั้น ดังนั้นโครงงานนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้ดูแลในเรื่องการ

จัดการพลังงานของบริษัท ฯ ในการใช้โทรศัพท์มือถือมาสั่งการบอร์ด NodeMCU ESP8266 โดยผลิตคลื่นความถี่ท่ีมีค่าเดียวกับรีโมท

คอนโทรลเดิมของเครื่องปรับอากาศ ดังจะให้ในรูปที่ 2.2 ซึ่งชุดควบคุมใหม่นี้จะต้องติดตั้งภายนอกบริเวณหน้าเครื่องปรับอากาศใน

ต าแหน่งที่รับสัญญาณอินฟราเรดได้ดี  และจุดติดตั้งนี้จะต้องมีเต้ารับไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ โดยจะไปจ่ายผ่านชุดแหล่งจ่ายไฟ

สวิตช่ิงลดแรงดันเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์เพื่อจ่ายไปให้บอร์ดต่อไป 

รูปที่ 2.2 ภาพรวมการท างานของระบบ 
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        ข้อมูลการปิด-เปิด รวมถึงคา่อุณหภมูิค่าความชื้นท่ีอ่านได้ จะถูกบันทึกไปเก็บไว้ในฐานข้อมลูไฟร์เบส ทุก ๆ 5 วินาที จากน้ันโม

บายแอปพลิเคชัน หรือ เว๊บแอปพลิเคชันก็จะมาดึงข้อมูลไปเพื่อสั่งปดิ-เปิดเครื่องปรับอากาศ และแสดงผลสถานะพร้อมทั้งค่าอุณหภูมิ

ค่าความช้ืนท่ีเกือบจะเป็นเรียลไทม์ 

2.2 แนวคิดและการออกแบบส่วนซอฟต์แวร์ 
        ในการออกแบบส่วนของซอฟต์แวร์ของหน้าจอควบคุมแสดงดังรูปที่ 2.3  ในชุดต้นแบบจะเน้นที่การควบคุมปิด-เปิด

และการแสดงผลค่าอณุหภูมิค่าความชื้น  โดยหน้าจอโมมายแอปพลเิคชัน และหน้าจอบนเว๊บแอปพลิเคชันจะไม่แตกต่างกัน 

โดยมสี่วนหลัก ๆ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 การออกแบบหน้าจอของซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 

 

 

Air Condition  

Controllers 

AC01 

Mitsubishi 

 

 Humidity 

OFF ON 

1 

2 3 

27  31 
4 

5 

ค าอธิบายส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอ 

1. ชื่อเครื่องปรับอากาศ 
2. แถบแสดงค่าอุณหภูมิ 
3. แถบแสดงค่าความชื้น 
4. เลื่อนเพ่ือนปิด-เปิด 
5. คลิกดูลิสต์เพื่อเลือกยี่ห้อของ

เครื่องปรับอากาศ 
6. สีแสดงสถานะของการเชื่อมต่อกับ

ฐานข้อมูล Firebase 

6 
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3. ผลการด าเนินงาน 
ในการพัฒนาโปรแกรมจะมีขั้นตอนอยู่ 4 ขั้นตอนคือ  

ขั้นที่ 1 เตรียมฐานข้อมูล Firebase ส าหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบ ดูรูปท่ี 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 การจัดเก็บข้อมลูของระบบใน Firebase 
 

ขั้นที่ 2 เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกจดจ าค่าความถี่อินฟราเรดแต่ละปุ่มที่ถูกส่งออกมาขณะกดปุ่มรีโมทคอนโทรลของ

เครื่องปรับอากาศแต่ละยี่ห้อ โดยข้อมูลทั้งหมดทุกปุ่มจะน าไปสร้างเป็นข้อมูลลิสต์ส าหรับให้เลือกในหน้าจอของโปรแกรมควบคุมว่า

รีโมทคอนโทรลยี่ห้อใดแต่ละปุ่มใช้ความถี่อินฟราเรดค่าเท่าใด   

ในการทดลองชุดควบคุมต้นแบบได้วางอยู่บนโต๊ะห่างจากเครื่องปรับอากาศประมาณ 2 เมตร  สัญญาณอินฟราเรดสามารถ

รับส่งได้ดี ไม่มีปัญหาใด ๆ ในการใช้งานจริง ชุดควบคุมนี้จะไปติดตั้งอยู่บริเวณหน้าเครื่องปรับอากาศในต าแหน่งใกล้กับจุดรับ

สัญญาณอินฟราเรดของเครื่องปรับอากาศ 

 
รูปที ่ 3.2 การต่อวงจรโหนดเอ็มซยีูกับอุปกรณต์่าง ๆ 
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รูปที่ 3.3  โปรแกรมที่ใช้ในส่วนข้ันตอนท่ี 2 

 

ขั้นที่ 3 ทดลองเขียนโปรแกรมส่งความถี่ในการเปิด และปิดไปยังเครื่องปรับอากาศแทนการกดจากรีโมทคอนโทรล  

ขั้นตอนท่ี 4 จากนั้นจึงพัฒนาในส่วนของหน้าจอแสดงผล โดยทดลองให้โมดูล DHT 11 วัดอุณหภูมิที่ได้ เทียบค่าความถูกต้อง

กับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน ผลจากการทดลองได้ค่าอุณหภูมิดังตารางที่ 3.1 โดยน าค่าที่ได้แสดงผลในหน้าจอที่ได้ออกแบบไว้ ผลจา

การท างานของโปรแกรมและชุดควบคุมแสดงดังรูปที่ 3.4– 3.5 
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ตารางที่ 3.1 แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จริงจากด้านหน้าเครื่องปรับอากาศ เปรียบเทียบกับค่าท่ีวัดได้จาก DHT11 

ค่าที่ต้ังจากรีโมท ขณะเคร่ืองปรับอากาศยังไม่ท างาน ขณะเคร่ืองปรับอากาศท างานตามค่า

ที่ต้ัง 

หน่วยองศาเซลเซียส Thermometer DHT11 Thermometer DHT11 

25 34 35 25 26 

28 34 37 29 27 

 

        จะเห็นว่าอุณหภูมิที่วัดได้จาก DHT11 มีค่าที่ต่างจากเทอร์โมมิเตอรเ์นื่องจากอุปกรณเ์บอร์นี้มคีา่ความคลาดเคลื่อน ± 2 องศา

เซลเซียส 

 

          
 

รูปที่ 3.4 การปิด-เปิด ท าโดยการคลิกท่ีสวิทช์ ซึ่งจะบอกสถานะเปน็ส ี
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รูปที่ 3.5 หน้าจอในส่วนของเว๊บแอปพลิเคชัน 

 4.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานพบว่า ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในส านักงานด้วยไอโอที สามารถน าไปใช้งานเพื่อ

ตรวจสอบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ได้มีส่วนร่วมกับนโยบายประหยัดพลังงานด้วยการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักทาน

อาหารกลางวัน หรือปิดเครื่องปรับอากาศในส่วนพื้นที่ท่ีไม่มีการใช้งานได้เป็นอย่างดี  โดยผู้ดูแลเรื่องการประหยัดพลังงานของบริษัท 

ฯ ไม่จ าเป็นต้องเดินตรวจเครื่องปรับอากาศในแต่สถานที่เหมือนแต่ก่อน  เพราะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือดูสถานะการท างานของ

เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องได้เอง  นอกจากน้ียังมีข้อมูลรายงานสรุปแยกแต่ละแผนกถึงการใช้งานเครื่องปรับอากาศในรอบเดือนหรือ

ปีได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากเป็นชุดต้นแบบ โครงงานนี้จึงจะเน้นท่ีการใช้งานปิดและเปดิเท่านั้น  แต่หากจะน าไปใช้ในเชิงการจัดการ เช่นใช้กับ

สถาบันการศึกษาท่ีมมีีอาคารเรียนหลายอาคารและห้องเรียนเป็นจ านวนมาก โดยแต่ละห้องจะมีการใช้งานในลักษณะที่ไม่ต้องเปดิ

เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา จึงสามารถที่จะออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับเวลาปิดและเปดิเครื่องปรบัอากาศได้ จึงมีส่วนท่ีสามารถ

น าไปปรับปรุงพัฒนาต่อได้ดังนี ้

1. จัดเก็บฐานข้อมลูการใช้งานช่วงที่สนใจเช่นช่วงพักเที่ยง เพื่อเพ่ิมการสร้างรายงานสรุปการใช้งาน สรุปค่าก าลังไฟฟ้าที่ได้
จากการประหยัด  

2. ควรมีการเพิ่มรายละเอียดว่าเครื่องปรับอากาศรหสัดังกล่าวติดตั้งอยูห่้องใด  
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3. สร้างหน้าจอแสดงผลที่ท าให้มองเห็นเครื่องอากาศที่อยู่ในระบบได้ทกุตัวในหน้าเดียวโดยเน้นเฉพาะสถานะปิด-เปิด  หรือ
แยกดูตามแต่ละโซน แตล่ะแผนก  

4. สร้างระบบแจ้งเตือน หากพบว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรมีเครื่องปรับอากาศท างานให้ส่งเป็นอีเมลห์รือข้อความแจ้งเตือน  
เพื่อท่ีผูดู้แลการจัดการด้านการประหยัดพลังงานจะได้เข้าไปติดตามตรวจสอบได้ทันท ี

5. เพิ่มตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่ภายในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศหรอืไม่ กรณีไม่ใช่ช่วงพัก
กลางวัน ให้เครื่องปรับอากาศปรับค่าอุณหภูมไิด้เองอัตโนมัติ หรือมีการตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกห้องน ามาช่วยในการ
ตัดสินใจในการปรับค่าด้วย จะยิ่งท าให้ช่วยประหยัดพลังงานไดม้ากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยผ่านการด าเนินงานของสหกิจศึกษาโดย

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชุดล็อคประตูรถยนต์ที่มีส่วนประกอบส าคัญคือ 

ชุด Lock Sub และ ชุด Actuator จากเดิมอัตราการผลิต 265.45 ช้ินต่อช่ัวโมง ที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือ 285 ช้ินต่อช่ัวโมง ท าให้ต้องให้

พนักงานท างานล่วงเวลาเพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิต ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

เพื่อให้ผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการท างาน ศึกษาเวลา และวิเคราะห์หาจุดคอขวด จากนั้นท าการ

วิเคราะห์จุดคอขวดตามหลักความสูญเปล่า 7 ประการ น าไปสู่การปรับปรุงด้วย Kaizen และ ECRS การปรับปรุงประกอบด้วย การรวม

กระบวนการ การจัดสมดุลระหว่างกระบวนการด้วยการมอบงานแทน การลดการตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรท างานแทนคน ภายหลัง

การปรับปรุงท าการประเมินเวลาอีกครั้ง พบว่า ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 291.35 ช้ินต่อช่ัวโมง และกระบวนการท างานท่ีมีการลงทุน

สามารถคืนทุนได้ภายใน 6 เดือนและ 3 เดือน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าแรงได้ 1,357,920 บาทต่อปี 

 

ABSTRACT 

This article is the integration between academic service, learning and teaching, and research through Co-

operative Education by Project-Based Learning.  The research is focused to increase the production efficiency of the 

auto door lock set which compose of 2 key components: Lock Sub and Actuator.  They can produce only 265.45 

pieces per hour that below the target; 285 pieces per hour that cause employees to work overtime to produce the 

auto door lock according to the production plan. The research proposes the alternatives to increase the efficiency of 

the production process to meet the capacity target. This research starts by motion and time study to fine out the 

bottlenecks. The 7 wastes principle is applied to analyse at the bottlenecks that bring to the improvement by Kaizen 

and ECRS. The improvement includes combining processes, process balance with assigning represent work between 

processes, decreasing checking, and using machines instead of employees. Time study is used again to evaluate time  
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after the improvement. It is found that the capacity increase to 291.35 pieces per hour, and the processes with 

investment have payback period in 6 and 3 months that can decrease labour cost to 1,357,920 baht per year. 

 

บทสรุปงานวิจัย 

1. หลักการและเหตุผล 
งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยผ่านการด าเนินงานของสหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีโครงงานวิศวกรรมที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการแก้ปัญหาใน

อุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งต้น หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น

โค้ช (Coach) และวิศวกรประจ าสถานประกอบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)  เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาใน

อุตสาหกรรมพร้อมๆ กับสร้างความช านาญให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและวิศวกรรมพี่เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกัน 

บริษัทกรณีศึกษา เป็นโรงงานผลิตชุดล็อคประตูรถยนต์ (Auto Door Lock) ซึ่งมีการผลิตแบบตามสั่ง (Make to order: 

MTO) มีระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างสั้นและซับซ้อน ดังนั้นหากสายการผลิตขาดความสมดุลไม่มีประสิทธิภาพท าให้ไม่สามารถผลิต

สินค้าได้ตามเป้าหมาย  ชุดล็อคประตูรถยนต์ถือเป็นช้ินส่วนส าคัญมีกระบวนการประกอบช้ินงานหลายขั้นตอน และแยกช้ินส่วนหลัก

ออกเป็น 2 ชุด 2 สายการผลิตก่อนท่ีจะมาประกอบรวมกัน คือ ชุด Lock Sub กับ ชุด Actuator ซึ่งพบว่ามีปัญหาความไม่สมดุลใน

กระบวนการท าให้เกิดจุดคอขวดและเกิดการแถวคอย ส่งผลให้สามารถผลิตได้เพียง 265 ช้ินต่อช่ัวโมง จากเป้าหมาย 285  ช้ินต่อ

ช่ัวโมง และมีเป้าหมายรอบเวลาในการผลิตอยู่ที่ 12.20 วินาทีต่อกระบวนการ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางในปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อสามารถผลิตไดต้ามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเก็บข้อมูลตามหลกั

การศึกษางาน (Work Study) ที่ท าให้มีข้อมูลกระบวนการท างานและเวลาการท างาน  น าไปสู่การวิเคราะห์หาจุดคอขวด  

(Bottleneck) จากนั้นท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโดยใช้หลักการความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) และประยุกต์ใช้ Kaizen 

ร่วมกับ ECRS เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงต่อไป  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชุดล็อคประตูรถยนต์ครั้งนี้ได้มีการศึกษา ค้นคว้าจากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามล าดับงานดังนี้ 

2.1 การศึกษางาน (Work study) เป็นวิธีการศึกษาการท างานในส่วนของกระบวนการท างาน โดยใช้แผนภาพกระบวนการ
ไหล (Flow Process Diagram) ร่วมกับแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) และในส่วนของการวัดผลงาน (Work 
Measurement) ด้วยการศึกษาเวลาซึ่ งงานวิจัยนี้ เลือกใช้การจับเวลาโดยตรง และการใช้เวลามาตรฐานพรีดี เทอร์มีน 
(Predetermined Motion Time System: PMTS)   

2.2 การวิเคราะห์จุดคอขวด (Bottleneck) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) ซึ่งจะน าข้อมูล
จากการศึกษาเวลา มาวิเคราะห์กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้เวลาสูงกว่ากระบวนการอื่นรวมถึงกระบวนการที่ใช้เวลาสูงกว่าค่า
เป้าหมายของโรงงงานด้วยเช่นกัน  ซึ่งเป็นแนวทางในการก าหนดจุดที่ต้องปรับปรุงที่มีตัวช้ีวัดชัดเจน  โดยจุดคอขวดซึ่งเป็นจุดที่มีเวลา
ในการท างานสูงกว่าจุดอื่นจนท าให้เกิดแถวคอยข้ึน   
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2.3 ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) โดยปกติในจุดคอขวดจะพบการสูญเปล่าทรัพยากรการผลิตที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุน คุณภาพ และการส่งมอบ  ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงคือขจัดหรือลดความสูญเปล่าไป  ความสูญเปล่า 7 ประการ
ประกอบด้วย (ปณัฐ, 2559) ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)  ความสูญเปล่าเนื่องจากการเก็บวัสดุคง
คลัง (Inventory)  ความสูญเปล่าเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)  ความสูญเปล่าเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)  ความ
สูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)  ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย (Delay)  และความสูญเปล่าเนื่องจากการ
ผลิตของเสีย (Defect) 

2.4 ไคเซ็น (Kaizen) คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้ดีขึ้น หรืออาจเรียกว่าเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีหลักการส าคัญอยู่ 3 
ข้อ คือ เลิก ลด และ เปลี่ยน  ปัจจุบันมีการน าไคเซ็นมาประยุกต์ใช้หลายรูปแบบ เช่น กัมปนาทและคณะ (2561) ท าการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยใช้แนวคิดไคเซ็นกรณีศึกษา บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ ก าหนดหัวข้อปัญหา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันท่ีท าให้เกิดปัญหา ก าหนดเป้าหมาย  ค้นหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุง  ทดสอบหรือปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผนไว้ วัดผลและรักษามาตรฐาน 

2.5 หลักการ ECRS  เป็นแนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงานที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การท าให้ง่าย (Simplify)  ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ ที่ใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญ
เปล่าหรือ MUDA ลงได้เป็นอย่างดี  โดยมีการน า ECRS มาประยุกต์ใช้หลายรูปแบบ เช่น นิสากร (2553) ปรับปรุงสายการผลิตแผง
ประตูรถยนต์  ยอดนภา (2552) การปรับปรุงสายการผลิตผลิตภัณฑ์ซองพลาสติก  จักรกฤษณ์ (2557) การพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป  และไวรุจน์และคณิศร (2560) การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตน้ าดื่มด้วยแนวคิดแบบลีน: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ าดื่มธารทิพย์ เป็นต้น 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินงานวิจัยซึ่งบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยผ่านการด าเนินงานของสหกิจ

ศึกษา (Co-operative Education) ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีโครงงานวิศวกรรมที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการแก้ปัญหาใน
อุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งต้น หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
โค้ช (Coach) และวิศวกรประจ าสถานประกอบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) นั่น แบ่งเป็นการด าเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะการเตรียม
ความพร้อม และระยะการด าเนินงานวิจัย 

3.1 ระยะเตรียมความพร้อม 
3.1.1 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนหลักของการแก้ปัญหา

เชิงวิศวกรรม ด้วยการยกตัวอย่างงานวิจัย และกรณีศึกษาในรูปแบบปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมต่างๆ 
3.1.2 การเสนอโครงร่างงานวิจัย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่การก าหนดหัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

กรอบและขอบเขตงานวิจัย วิธีการด าเนินงานวิจัย เป็นต้น โดยใช้ผังมโนทัศน์ (Mind map) ในการเช่ือมโยงโครงสร้าง
ของโครงร่างงานวิจัย 3 บท คือบทน า ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการด าเนินงานวิจัย ซึ่งจะท าให้เห็นถึง
ความสอดคล้องของการระบุปัญหา ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆ  

3.1.3 การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เสริมความรู้ใน 2 ประเด็นคือ ทฤษฎีที่นิยม
หรือเหมาะสมต่อใช้งานการแก้ปัญหาในแต่ละกรณี  และการสืบค้นรวมถึงอ้างอิงทฤษฎีและงานวิจัยตามหลักวิชาการ  
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3.1.4 การเขียนบทความวิจัยส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่  เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับงานวิจัยจากโครงงานสหกิจไปสู่
การเผยแพร่ในระดับชาติ  โดยงานวิจัยที่มึคุณภาพเพียงพอจะได้รับการคัดเลือกต่อไป 

3.2 ระยะการด าเนินงานวิจัย 
การด าเนินการวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบชุดล็อคประตูรถยนต์นี้จะเป็นการด าเนินการร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาและวิศวกรรมพี่เลี้ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่ยืนยันปัญหาจนถึงประเมินผล โดยกระบวนการให้
ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีใน 3 รูปแบบคือ การนิเทศสหกิจ และการประชุมกลุ่มย่อยที่มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลกระบวนและเวลาในการผลิตชุดล็อคประตูรถยนต์ ด้วย Flow Process Chart,  Flow 
Diagram และการจับเวลาโดยตรง  รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคและเง่ือนไขในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน   
และแนวทางข้อเสนอแนะตามหลักไคเซ็นจากพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณาเป็นทางเลือกในการปรับปรุงภาย
หลังจากวิเคราะห์ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลของการปรับปรุง 

3.2.2 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือการระบุกระบวนการที่เป็นจุดคอขวดหรือปัญหาของการเพิ่มผลผลิตโดย
การเปรียบเทียบเวลาการผลิตที่ได้จากการศึกษาเวลาโดยตรงในทุกกระบวนการร่วมกับเป้าหมายของรอบเวลาการ
ผลิตของบริษัทกรณีศึกษา  จากนั้นจึงวิเคราะห์ความสูญเปล่าตามหลักความสูญเปล่า 7 ประการ ท่ีจุดคอขวด    

3.2.3 เสนอแนวทางการปรับปรุง เมื่อทราบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่เป็นจุดคอขวดแล้ว การเสนอแนว
ทางการปรับปรุงจะประยุกต์ใช้หลักการไคเซ็นซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานจากข้อ 3.1 ร่วมกับหลักการ ECRS ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานต่อไป  

3.2.4 ประเมินผลการด าเนินงาน ท าการประเมินผลโดยการใช้การศึกษาเวลาตามมาตรฐานพรีดีเทอร์มีน (PMTS)  เพื่อ
วัดผลจากการผลิตชิ้นงานเพิ่มขึ้นและลดเวลาในกระบวนการท างาน  

3.2.5 สรุปผลการด าเนินงาน  ด าเนินการสรุปผลตั้งแต่การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาน าไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องใน
การแก้ไขปัญหาและด าเนินการทดลอง สุดท้ายจะด าเนินการเปรียบเทียบผลการผลิตเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานวิจัยนี้พร้อมข้อเสนอแนะอุปสรรค์ส าหรับการท าวิจัยต่อในอนาคต 
 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู ท าการเกบ็ข้อมูลสายการผลติโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Lock Sub และ Actuator ซึ่ง Lock 

Sub จะมีทั้งหมด 5 สถานีงาน และ ส่วนของ Actuator จะมี 13 สถานีงาน ดังภาพท่ี 1 และจากกระบวนการต่อไปนี้ท าเข้าไป
ท าการศึกษาเวลาโดยตรงโดยมผีลตามภาพที่ 2 ซึ่งจะน าข้อมูลนี้ไปท าการวิเคราะห์จดุคอขวดในข้ันตอนถัดไป  
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ภาพที่ 1  แผนผังกระบวนการประกอบชุดล็อคประต ู

 

ภาพที่ 2  ข้อมูลการศึกษาเวลาการท างาน (ก่อนปรับปรุง) 

4.2 วิเคราะหป์ัญหา 
จากภาพที่ 2 ในจุดคอขวดเป็นจุดที่มาค่ารอบเวลาการผลิตสูงกว่าเป้าหมายที่ท าการวงไว้ทั้งหมด 3 จุด ประกอบด้วย 

Process E , P และ Q หลังจากนั้นน าจุดคอขวดมาวิเคราะห์ด้วยความสูญเปล่า 7 ประการ พบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น 2 ประเภทใน 

3 กระบวนการข้างต้น ดังน้ี 

4.2.1 ความสูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลิต เกิดขึ้นใน Process P ซึ่งท าการ Cleaning Seal เป็นเวลานาน และ 

Process Q พนักงาน Inspector ใช้เวลาในการตรวจสอบนาน ซึ่งเกิดจากพนักงานท างานหลายขั้นตอนมากเกินไป 
4.2.2 ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย เกิดขึ้นใน Process E ที่มกีารรองานจากเครื่องจักร 
4.3 เสนอแนวทางในการแก้ไข  ท าการประยุกต์ใช้ หลักการไคเซ็น และ ECRS ไปพร้อมๆกันโดยแต่ละ Process มีข้อมูล

ดังนี้  
 
 
 

18 Process

 Man power 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 Person

Target 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 Sec.
Data total WT. 

with-out  wait 
9.38 10.22 11.59 3.90 3.70 11.03 11.87 10.99 10.11 11.71 11.15 6.04 8.06 12.09 9.32 12.98 13.14 5.18 0.00 0.00 172.44 Sec.

Data total WT. 

with wait time
9.38 10.22 11.59 10.01 12.83 11.03 11.87 10.99 10.11 11.71 11.15 10.88 8.06 12.09 11.80 12.98 13.14 5.18 0.00 0.00 194.99 Sec.
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4.3.1 Process E ท าการ Kaizen โดยการแก้ไขเครื่องจักรให้ท าการรวมกัน หลังจากนั้นน า ECRS มาท าการจัดใหม่ 
(Rearrange) จัดกระบวนการท างานใหม่ โดยกระบวนการ E เกิดการรอเครื่องจักรเป็นเวลาจึงน าเสนอให้ท าการแก้ไข
เครื่องจักรโดยให้เครื่อง QA และ เครื่องฉีดจาระบี (Grease) รวมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นท าการจัดสมดุลสายการผลิต
โดยการให้พนักงานกระบวนการ D เป็นคนน าช้ินงานเข้าเครื่องจักรแทนจึงท าให้ลดจ านวนพนักงานในกระบวนการ E 
ได้อีกด้วย  ราคาเครื่องยิงสกรูอัตโนมัติ 150,000 บาท ลดจ านวนพนักงาน 2 คนคือกลางวัน 1 คนและกลางคืน 1 คน 
คิดเป็นลดต้นทุนค่าแรง 56,580 บาท  ระยะคืนทุน ประมาณ 2.65 หรือ 3 เดือน 

 

 

 

 

 

               A ก่อนปรับปรุง                               B หลังปรับปรุง    C ตัวอย่างเครื่องจักร  

ภาพที่ 3 กระบวนการปรับปรุง Process E 

4.3.2 Process P น า ECRS เข้ามาท าการก าจัด (Eliminate) และ การจัดใหม่ (Rearrange) จัดกระบวนการท างานใหม่ 
จากเดิมพนักงานท าความสะอาดช้ินงานเป็นเวลานานท าให้รอบเวลาในการท างานสูงจึงท าการจัดสมดุล สาย ให้
พนักงานกระบวนการ O เป็นคนท าความสะอาดชิ้นงานแทนเนื่องจากพนักงานกระบวนการ O มีการรอเครื่องจักรท า
ให้สามารถท าความสะอาดชิ้นงานให้พนักงานกระบวนการ P ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

  A ก่อนปรับปรุง           B หลังปรับปรุง 

 ภาพที่ 4 กระบวนการปรับปรุง Process P 
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4.3.3 Process Q น า ECRS เข้ามาท าการก าจัด (Eliminate) และ การจัดใหม่ (Rearrange) จัดกระบวนการท างานใหม่ 
จากเดิมกระบวนการท างานมีรอบเวลาในการท างานสูงจึงเสนอให้ท าการยกเลิกการเช็คสวิตซ์ซ้ าอีกครั้งที่สามารถ
ยกเลิกการเช็คในจุดนี้ได้เพราะมีการเช็คสวิตซ์ในเครื่องเช็ค Act running M/C ซึ่งเพียงพอต่อการเช็คแล้วสามารถ
ยกเลิกได้ 

 

 

 

 

 

    A ก่อนปรับปรุง                 B หลังปรับปรุง 

ภาพที่ 5 กระบวนการปรับปรุง Process Q  

4.3.4 Process M เป็นกระบวนการที่ได้รับการพิจารณาให้ท าการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยใช้ Kaizen โดยเสนอให้ทดแทน
คนด้วยเครื่องจักรและน า ECRS มาท าการท าให้ง่ายขึ้น (S) และจัดกระบวนการท างานใหม่ (R)  จากเดิมพนักงาน
ต้องท างานยิงสกรูครั้งละ 1 จุด 2 ครั้ง  มีรอบเวลาการท างาน 8.06 วินาที  ซึ่งไม่เกินค่าเป้าหมาย  แต่ได้เสนอให้
ทดแทนการท างานของคนด้วยเครื่องจักรที่สามารถยิงสกรูได้ 2 จุดในครั้งเดียว  เวลาในการท างานของเครื่องจักร
เป็น 5.06 วินาที  เมื่อจัดสมดุลสายการผลิตใหม่รอบเวลาในจุดนี้จะเป็น 6.60 วินาที  ซึ่งไม่เกินจากรอบเวลาเดิม
และยังสามารถลดเวลาได้อีกด้วย  และท าการจัดกระบวนการท างานใหม่ ให้พนักงาน Process L เป็นคนน างาน
เข้าเครื่องยิงสกรู ส่งผลให้สามารถลดพนักงานในกระบวนการนี้ได้อีกด้วย  ราคาเครื่องยิงสกรูอัตโนมัติ 300,000 
บาท ลดจ านวนพนักงาน 2 คนคือ กลางวัน 1 คนและกลางคืน 1 คน 56,580 บาท ระยะคืนทุน ประมาณ 5.30 
หรือ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

                           A ก่อนปรับปรุง               B หลังปรับปรุง 

ภาพที่ 6 กระบวนการปรับปรุง Process M 
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4.4 ประเมินผลการด าเนินงาน  
จากภาพที่ 7 แสดงผลหลังการปรับปรุงแก้ไขสามารถผลิตช้ินงานเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 265.45 ช้ินต่อช่ัวโมง หลังจากท าการ

ปรับปรุง และประเมินผลเวลาการท างานใหม่ด้วย PMTS  พบว่า สามารถผลิตชิ้นงานเพิ่มเป็นเฉลี่ย 291.35 ช้ินต่อช่ัวโมง และสมดุล

สายการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 82.45% เป็น 85.74 %  สามารถลดรอบเวลาที่จุดคอขวดทั้ง 3 จุด ให้ต่ ากว่าเส้นเป้าหมาย (Target 

line) ที่ก าหนดไว้  และสามารถลดจ านวนพนักงานได้ กลางวัน 2 คน และ กลางคืน 2 คน เมื่อท าการจัดสมดุลสายการผลิตท าให้

พนักงานสามารถผลิตชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นรอบเวลาการผลิตลดลง  
 

 

 
 

ภาพที่ 7 ข้อมูลการศึกษาเวลาการท างาน (หลังปรับปรุง) 

5. สรุป 
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบชุดล็อคประตูรถยนต์ เพื่อให้สามารถรองรับค าสั่งซื้อลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยมี

เป้าหมายการปรับปรุงให้รอบเวลาการท างานไม่เกิน 12.20 วินาทีต่อช้ินในทุกกระบวนการ  จึงท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

โดยการใช้หลักการความสูญเปล่า 7 ประการ (7waste) มาท าการวิเคราะห์ปัญหาและใช้หลักการ Kaizen และ ECRS เข้ามาแก้ไข  

ซึ่งสามารถลดรอบเวลาในกระบวนการท างานใน 3 กระบวนการที่เป็นจุดคอขวด และมีเวลาสูงกว่าค่าเป้าหมายได้  โดยรอบเวลา

ท างานสูงสุดเดิม 13.14 วินาที ลดเหลือ 11.97 วินาที  สามารถผลิตชิ้นงานได้เพิ่มมากข้ึนจากเดิมเฉลี่ย 265.45 ช้ินต่อช่ัวโมง เพิ่มขึ้น

เป็นเฉลี่ย 291.35 ช้ินต่อช่ัวโมง  หรือมีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 10% และสูงกว่าก าลังการผลิตเป้าหมาย 285 ช้ินต่อช่ัวโมงเช่นเดียวกัน  

รวมถึงท าการปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักร ส่งผลให้ลดจ านวนพนักงานในได้ 4 คน (กลางวัน 2 คน /กลางคืน 2 คน) ช่วยลดต้นทุน

ค่าแรงของบริษัทได้ 1,357,920 บาท/ปี   

สุดท้ายผลงานจากการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยผ่านการด าเนินงานของสหกิจ

ศึกษา (Co-operative Education)  โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานช้ินนี้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรี

ปทุมเข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ซึ่งผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ประเภท

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิที่ดีกว่าการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ เนื่องจากเป็นการน าปัญหาที่พบ

ในสถานประกอบการมาด าเนินการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

16 Process

 Man power 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16 Person

Target 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 Sec.
Data total WT. 

with-out  wait 
7.40 10.22 11.59 7.99 0.00 11.03 11.87 9.59 10.11 10.11 11.15 11.94 0.00 10.23 11.97 11.23 10.59 5.18 0.00 0.00 162.17 Sec.

Data total WT. 

with wait time
7.40 10.22 11.59 10.02 0.00 11.03 11.87 9.59 10.11 10.11 11.15 11.94 0.00 10.23 11.97 11.23 10.59 5.18 0.00 0.00 164.20 Sec.
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6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ในอนาคตควรมีการศึกษากระบวนการท างานเพื่อปรับค่าเป้าหมายรอบเวลาให้ต่ ากว่า 12.20 วินาที เช่น ตั้งค่า
เป้าหมายให้เหลือ 11.50 วินาที  โดยอาจท าการปรับปรุงกระบวนการ ในอีก 4 จุดคือ C , G , L และ O เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตให้มี
ประสิทธิอย่างเต็มที่ 

6.2 น าการพัฒนากระบวนการท างานของพนักงานโดยใช้ ทฤษฏีสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญก าลังใจในการ
ท างาน มีความกระตือรือร้นท างานได้อย่างเต็มความสามารถ  
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Increasing Efficency of Cutting Process in Aluminium Sheet Manufacturing for Reduce Waste 
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อีเมล bowwy2323@hotmail.com1*, pattanapong.ar@spu.ac.th2 

 
บทคัดย่อ 

   ในกระบวนการตัดอลูมิเนียมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานถึง 16 ขั้นตอน แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วย Flow Process 

Chart  และน า 16 ขั้นตอนนี้มาวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนภาพก้างปลาท าให้พบว่าเวลาที่เสียไปส่วนใหญ่มาจากการการตรวจสอบ

และการวัดค่า ซึ่งมีผลกับงานท่ีสั่งผลิตในการท าการวัดค่า และบันทึกค่าในปัจจุบันไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง การท าโปรแกรม

เพื่อ ตรวจสอบและบันทึกค่าเพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดเวลาในการบันทึก โดยโปรแกรมมีการท างานการรับค่า

จากค าสั่งซื้อของลูกค้า หรือค่ามาตรฐานที่สถานประกอบการมีให้  และในส่วนของการวัดค่า เครื่องมือที่ใช้ มีอยู่ 2 ตัว คือ

ไมโครมิเตอร์ ใช้วัดค่าความหนา ค่าครีบและเวอร์เนียร์ ใช้วัดค่าความกว้าง เมื่อรับค่าที่วัดได้โปรแกรมจะท าการเปรียบเทียบข้อมูล

และแสดงผล ถ้าค่าอยู่ในค่าที่ลูกค้าก าหนดหรือค่ามาตรฐานของสถานประกอบการ ค่าจะแสดงตัวเลขเป็น สีด า หากเกินค่าลูกค้า

ก าหนดหรือค่ามาตรฐานของสถานประกอบการ จะแสดงตัวเลขเป็น สีแดง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบและด าเนินการ

แก้ไขในส่วนของการบันทึก จากเดิมบันทึกโดยใช้ Excel เปลี่ยนมาเป็นการบันทึกด้วยโปรแกรม ท าให้ง่ายต่อการหา และยังเป็นการ

บันทึกอย่างเป็นระบบ 

ค าส าคัญ: กระบวนการตัดอลูมิเนียม, การศึกษางาน, เครื่องมือคุณภาพ, การบันทึกข้อมูล, การลดความสูญเปล่า 

Abstract 

Cutting process in aluminium have 16 process, Flow process chart showed all process and cause 

analysis by fish bond diagram. Waste of process come from process checking and measurement. Their affect job 

order from measurement and non-system. Program is produced for check speck of job order and reduce waste 

from measurement. Program will record all activity in line and link data from purchasing order and set standard. 

Micro and Vernier caliper are measured in the process and send data to ERP database of cooperate. Program 

will recheck data and show color visual control in black and red.  

Keyword: Cutting Process in Aluminium, Work Study, Quality Tool, Record Program, Reduce Waste 
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บทสรุปงานวิจัย 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกระบวนการตัดอลูมิเนียมขาดการวางแผน โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดจะต้องใช้คนงานในการควบคุม และใช้
เครื่องจักรในการยกอลูมิเนียมที่เป็นม้วน ท าให้การตัดอลูมิเนียมไม่ทันตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งค าสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละค าสั่งซื้อนั้น 
มีความหนาไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางแผนการผลิตใหม่ในทุกๆวัน ท าให้เกิดปัญหา คนงานว่างงาน หรือ ท างาน
หนักเกินไปในแต่ละวัน จึงท าให้มีของเสียในกระบวนการผลิตเกินขึ้น การหาสาเหตุเบื้องต้นจากการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้วย แผนภาพก้างปลา ใช้ส าหรับหาความสัมพันธ์หรือบันทึกสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้มองสาเหตุของปัญหาครบทุก
ด้าน ง่ายต่อการประยุกต์ใช้ แต่เป็นเพียงการศึกษาปัญหาเบื้องต้นเท่าน้ัน ไม่สามารถวัดระดับของปัญหาได้ เนื่องจากกระบวนการตัด
อลูมิเนียมถูกออกแบบโดยบุคคลกรที่ขาดการวางแผนอย่างถูกต้อง Flow Process Chart จะแสดงขั้นตอนกระบวนการตัดอลูมิเนียม
และท าการปรับปรุงกระบวนการด้วยทฤษฎี ECRS วิเคราะห์เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างานเปรียบเทียบก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรงุโดยมเีครือ่งมือการวัดเช่ือมต่อกับโปรแกรมที่จัดท าเพื่อรองรับการส่งค่าจากเครื่องมือวัดเพื่อให้เกิดความ
สะดวกลดขั้นตอนกันการผลิดพลาดจากการตรวจสอบข้อมูลกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

        เพื่อลดความสญูเปล่าในกระบวนการวัดโลหะม้วน 
 
วิธีการศึกษา 
        การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษากระบวนการตัดอลูมิเนียมขนาด 0.1-3.0 มิลลิเมตร โดยใช้เทคนิคการศึกษาการท างาน (Work study) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาการท างานใน Flow Process Chart หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์กระบวนการ หาสาเหตุและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
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        กระบวนการตัดอลูมิเนยีม 

 

ภาพที ่1 แสดงภาพกระบวนการตัดอลูมเินียมม้วนใหญ ่

ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
        งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการตัดอลูมิเนียมขนาดความหนา 0.1-3.0 มิลลิเมตร และเป็นการท างานของคนงาน 5-7 คน ใน
เครื่องตัดอลูมิเนียม Slit A 
        
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
        Flow Process Chart 
        Flow Process Chart เป็นตารางแสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่างละเอียด ท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามา
ปรับปรุงกระบวนการต่อไป โดยมีลัญลักษณ์แทนขั้นตอนต่างๆในการท างาน การรอคอย การตรวจสอบ การจัดเก็บ และการเครื่อน
ย้าย 
        แผนภมูิก้างปลา 
       การวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา ศึกษาถึงสาเหตุและผลของปัญหาการผลลิตไม่ทันเวลาโดยเลือกปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขระบุ
สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดปัญหา จาก คน เครื่องจักร วัสดุในการผลิต วิธีการท างานและอื่นๆ ซึ่งจะเป็นก้างปลาใหญ่ระดมความคิดเพื่อ
หาสาเหตุในการเขียนก้างเล็ก 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การเก็บรวบรวมข้อมลูกระบวนการถูกแสดงภาพการไหลของกระบวนการต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4   .ตรวจสอบวัตถุดิบ หรือ Balance 

8.ทดสอบการเดินเครื่อง 

14  .ตรวจสอบงานตาม

เอกสาร QF04-06 

17.เดินเครื่อง ตรวจสอบงานและ

บันทึกลงในเอกสาร QF14-03   

 

Slit ต่อ  หยุด Slit 

แจ้งเจ้าหน้าท่ีควบคุมคณุภาพ หรอื หัวหน้า

11 .น า Material เข้าเครื่อง 

18  .น า Coil ที่ Slit เสร็จมา ระบรุายละเอียดติดที่ Mat’l 
 Slit   หยุด Slit 

 แจ้งเจ้าหน้าท่ีควบคุมคณุภาพหรอื      

แจ้งหัวหน้าฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

19 .ช่ังน้ าหนักติด Tag ยกงานใส่แลคเตรยีมส่งสโตรเก็บในคลังสินค้า 

16   .น าเศษใส่เครื่องม้วน  

2   .ตรวจสอบสภาพเครื่อง

เคร่ือง

  3 . รับใบงานสั่งการผลติ QF04-06 

6. ตรวจสอบใบมดี 5  .เปิด  Breaker 

9. เตรียม Finger 7. ตั้งใบมีด 

10 .น า Master Coil ขึ้น Un 

Coiler 

13 .เปิดเครื่อง Slit 

12. ปรับตั้งค่าตัวบังคับเศษ 

15. น า Material ขนาดต่างๆ ใส่ ID ที่ Re coiler 

1.ท าความสะอาดเครื่อง   

ภาพที่ 2 ผังการไหลของกระบวนการผลิต 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
        
    วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหานั้น จะใช้ Flow Process Chart เพื่อแสดงข้ันตอนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต         
        การปรับปรุงกระบวนการท างานจากการศึกษางานโดยการวิเคราะห์ ECRS 
          E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการท างานท่ีไมจ่ าเป็นในกระบวนการออกไป 
          C = Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยดัเวลาหรือแรงงานในการท างานท่านั้น 
          R = Rearrange หมายถึง การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม 
          S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวิธีการทน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น 
 
ตารางที ่1 ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) กระบวนการตัดอลูมิเนียม 

      

1.เช็คชิ้นงาน  ชิ้น +Coil      

2. ตั้งมีด      

3. รื้อมีด          

4. ตั้งจานกัน Coil      

5. เปลี่ยน ID      

6. ใส่แกน ใส่+ID      

7. ป้อนงาน      

8.QC เช็คงาน      

9.รอ QC เช็คงาน      

9.เดินเครื่อง      

10.QC เช็คงาน      

11.รอ QC เช็คงาน      

12.ยก Coil ลง      

13.QC เช็คงาน      

14.รอ QC เช็คงาน      

15.ชั่งน้ าหนักติด Tag.      

16. จัดเก็บสินค้าเพ่ือรอส่ง      

รวม 7 1 5 3 1 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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5. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 5.1 วิเคราะหผ์ลกระบวนการท างาน Flow Process Chart เพื่อขยายให้เห็นขั้นตอนการท างานให้ละเอียดเพิม่มากข้ึนจาก
เดิม 16 ขั้นตอนการท างานเป็น 30 ขั้นตอนการท างาน 
 
ตารางที่ 2 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ในกระบวนการตดัอลูมเินียม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      

1. รับใบงานจาก Planning      

2. ตรวจสอบ Material ตรงกับใบสั่ง Planning หรือไม่      

3.เคลื่อนย้าย Material มาท่ีเครื่อง Slit      

4. ท าการแกะ Packing      

5.ตั้งใบมีดตามใบงานที่ก าหนด      

6.ยก Material ขึ้น Un Coiler      

7.น า Material ที ่Un Coiler เข้าลูกกลิ้งเพ่ือท าการดึง

เข้ากับเครื่อง Slit 

 

 

 

 

   

8. ปรับตัวบังคับ เมื่อ Material สัมผัสกับใบมีด      

9.ใส่ Fingker ตามช่องของใบมีด      

10.เดินเครื่อง ให้ได้ระยะออกมาประมาณ  แล้วปิด ฟุต 2

ปิด 

     

11.ตรวจสอบว่าได้ขนาดตามที่ต้องการหรือไม่       
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ตารางที่ 4.2 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ในกระบวนการตัดอลมูิเนียม (ต่อ) 

 

12.รอ QA เช็คงาน      

13.น าเศษ Scrap ที ่Slit เข้ากับตัวม้วน      

14.เดินเครื่อง      

15.น า Material ที ่Slit ขนาดต่างๆเข้าสู่ตัว Re Coiler      

16.เดินเครื่อง      

17.ตรวจสอบ Material เป็นช่วง 1      

18.เดินเครื่อง      

19.ตรวจสอบ Material เป็นช่วง 2      

20.เดินเครื่อง      

21.ตรวจสอบ Material เป็นช่วง 3      

22.เดินเครื่อง      

23.รอ QA เช็คงาน      

24.ติดกาวสองหน้า      

25.น า Slit Material ที่เสร็จแล้วมาพันฟิล์มยืด รอบ 3      

26.ยกลงจาก Re Coiler      

27.พันผ้าใบและเขียนระบุรายละเอียด      
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ตารางท่ี 4.2 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ในกระบวนการตัดอลูมิเนียม (ต่อ) 

28.ช่างน้ าหนัก ติด Tag      

29.ยกใส่แลค      

30.จัดเก็บเข้าคลังสินค้า      

รวม 16 5 6 2 1 

 5.2 การวิเคราะห์แผนภมูิก้างปลา การศึกษาถึงสาเหตุและผลของปัญหาการผลลิตไม่ทันเวลาโดยการสร้างระบุสาเหตุหลักท่ี
ท าให้เกิดปัญหา จาก คน เครื่องจกัร วัสดุในการผลติ วิธีการท างาน ดังแสดงรูปต่อไปนี ้

 

 

ภาพที ่3 แสดงแผนผังก้างปลาการวิเคราะห์หาสาเหตุการผลติไม่ทันเวลา 

 

 



 
 

 

55 

ข้อค้นพบ 

        ในกระบวนการบันทึกข้อมูลแบบเดมิใช้ Excel ในการรับข้อมูลจากเครื่องวัด และไมม่ีการแยกประเภทและแสดงค่าท่ีผิดปกติ 
โปรแกรมช่วยตรวจสอบ และบันทึกการวัดถูกน ามาใช้ในการลดขั้นตอนท่ีท าให้เกิดความผิดพลาด โปรแกรมช่วยตรวจสอบ และ
บันทึกการตรวจวดั ที่แสดงค่าท่ีผดิปกต ิและจะโชว์มาในรูปการใช้สคีวบคุมผล 

         

  
ภาพที ่3 หน้าจอโปรแกรมช่วยตรวจสอบและบันทึกการตรวจวัด 

 
สรุป 
        การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดอลูมิเนียมของบริษัท โตชิน อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปเรช่ัน จ ากัด เป็นการประยุกต์
ความรู้ทางด้านการใช้เครื่องมือของอุตสาหการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยเริ่มต้นศึกษาจาก
แผนกวางแผนและไลน์ผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดอลูมิเนียม ก่อนปรับปรุงพนักงานที่ท าการตรวจวัด จะต้องมา
แยกประเภท ของการวัดเอง โดยใช้จากการเคยชิน และดูจากใบ Job ที่ Planning ที่ออกให้ เมื่อมีโปรแกรมตรวจสอบ และบันทึก
ค่าที่วัดได้มาช่วย ท าให้พนักงานท่ีตรวจวัด ท างานง่ายขึ้น ลดการสูญเสียเวลาในการตรวจสอบลง จากพนักงานต้องตรวจสอบเองว่า 
Coil อันไหนที่ค่าเกินมาตรฐาน หรือ เกินที่ลูกค้าก าหนด หลังจากมีการทดลองใช้โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ ท าให้พนักงานไม่
ต้องคอยตรวจสอบ เนื่องจากโปรแกรมแสดงค่าที่เกินมาตรฐานชัดเจน การบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น จากเดิม ทางโรงงานใช้
ระบบเป็นทึกด้วยตนเอง หลังจากการใช้โปรแกรม การบันทึกข้อมูลเป็นการบันทึกลงในระบบ การลดการตัดงานผิดพลาด ก่อน
ปรับปรุงการวัดงานไม่มีการแจ้งเตือนหากเกินค่ามาตรฐาน ท าให้พนักงานท างานที่ค่าเกินมาตรฐานต่อไปจนจบ Coil หลังจากมีการ
ทดลองใช้โปรแกรม เมื่อการวัดมีค่าที่เกินมาตรฐานจะมีการแจ้งเตือน ท าให้พนักงานแจ้งปัญหากับหัวหน้างาน และหยุดการผลิตได้
ทัน การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้งาน สินค้าผลิตงานไม่ทันส่งลูกค้า โดยใช้แผนผังก้างปลา  พบว่าปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการผลิตสินค้า
ไม่ทันน้ัน คือ ขั้นตอนการตรวจสอบในไลน์ผลิต เพราะเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการส่งงานให้ตรงตามค าสั่งซื้อของลูกค้า  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

56 

ข้อเสนอแนะ 

        ในกระบวนการตัดคอยอลูมิเนียมเป็นกระบวนการตามค าสั่งซื้อซึ่งจะไม่สามารถที่จะท าการผลิตสินค้าในรูปแบบและขนาด
เดียวกันได้จึงถูกปรับปรุงในรูปกระบวนการแทนการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขในเฟสแรกนี้  ซึ่งจะสามารถท าในเฟสต่อไปโดยต้อง
ก าหนดเวลามาตรฐานในแต่ละขนาดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพียงพอท่ีจะวัดข้อมูลออกมาเชิงปริมาณได้ 
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บทคัดย่อ 

        วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เป็นการน าเสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากเดิมที่ใช้อาจารย์เป็นศูนย์กลาง  (lecturer-

centered Education) มาสู่รูปแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) เป็นเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (student-

centered education) ร่วมกับการเรียนรู้เชิงกิจกรรม (Activity-based Learning) และ  การเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based 

learning) 

 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า; การศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์; การเรียนรู้เชิงกิจกรรม; การเรียนรู้จากปัญหา; ทักษะทางด้านเชิง

ปฏิบัติ; ทักษะการสื่อสารร่วมกับผู้อื่น 

Abstract 

        The objective of this paper is to propose the outcome-based learning on student-centered education 

using activity-based and problem-based learning on course of basic circuit analysis for engineering 

undergraduates 

 

Keywords: Basic circuit analysis; Outcome-based Education; Active Learning; Problem-based learning; Hard skills; 

Soft skills 

บทสรุปงานวิจัย  

หลักการและเหตุผล (Rationale) 

        ในปัจจุบันนักศึกษา มีพฤติกรรมการเรียนเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก เช่น สมาธิกับการเรียนลดลง และมีสิ่งเร้าจากภายนอก

เข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ และสื่อดิจิตอลอื่นๆ ท าให้การเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่มุ่งใส่ความรู้โดยอาจารย์เป็น

ศูนย์กลาง (Input-based Education) ซึ่งมีผู้สอนเป็นคนบรรยายเพียงคนเดียวโดยใส่ความรู้เข้าไปให้กับผู้เรียนมีหน้าที่รับฟัง คิดตาม 

และมีการวัดผลลัพธ์จากการสอบเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
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        การเรียนการสอนในอนาคตจะมีการสอนอยู่ใน  ซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยช้ันน าในประเทศเริ่มปรับกระบวนการการเรียนการ

สอนไปบ้างแล้วให้เป็นการเรียนในรูปแบบ Outcome-based Education ซึ่งรูปแบบการเรียนขึ้นกับผู้สอนที่จะเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ

ที่แตกต่างกัน การออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ เมื่อเราจะท าการปรับ

การสอนเป็นในรูปแบบ Outcome-based Education จ าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าคืออะไร สามารถจะสรุปได้ดังนี้ 

        Outcome-based Education [1-2] คือ การตั้งเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ ของการศึกษาโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาจารย์

จะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู ้และการบรรยายก็จะกลายเป็นกิจกรรม หรือวิธีการในการท าให้ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่ง

การเรียนรู้อาจจะได้จากการบรรยายส่วนหนึ่ง (Lecture-based Learning) ประกอบกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมหรือการลงมือ

ปฏิบัติ (Activity-based Learning) ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคต่างๆมากมาย โดยวิธีที่ส าคัญที่สุดคือ การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ 

(Problem-based Learning) การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการ

สังคม (Service Learning) ซึ่งล้วนแต่เป็น Activity-based Learning หรือ Active learning ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิด การศึกษาที่

มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ทั้งสิ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose) 

        ผู้สอนจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่า ผลลัพธ์ (Outcome) ของวิชาคืออะไรเช่น ในรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ต้องการ 

Outcome แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกคือ Hard skill ดังนั้นผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้ กฎ

ของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วิธีวิเคราะห์แบบโนเดล และเมซ ได้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หัวข้ออื่นๆ  และส่วนที่สองคือ Soft 

skill ดังนั้น ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุม่ได้ มีความสามารถในการน าเสนอผลงานท่ีค้นคว้าหน้าช้ันเรียนโดยประสบผลส าเร็จ

(มีทั้งประสิทธิผล และประสิทธิภาพ)มีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ร่วมสนทนาดังนั้นเมื่อผู้สอนตั้ง Outcome ไว้แล้วก็จัด

กระบวนการสอนให้สอดคล้องเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้ อาจจะใช้กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเช่น Active learning เพื่อ

กระตุ้นผู้เรียน ตัวอย่างเช่นอาจจะมีการให้ผู้เรียนจับกลุ่มท าโจทย์ หรือมีการแข่งขันกันท าโจทย์ การถามตอบระหว่างผู้สอน และ

ผู้เรียนเหล่านี้ล้วนเป็น Active learning รูปแบบหนึ่ง เพื่อเสริมการบรรยาย ซึ่งรูปแบบของวิชาด้านวิศวกรรม อาจจะมีลักษณะที่ต่าง

จากวิชาสาขาอ่ืนๆบ้าง เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องอาศัยกระบวนการคิด วิเคราะห์ด้วยหลักการ และทฤษฎี ที่มีการตั้งสมการ แก้สมการ 

ดังนั้นการสอนจึงไม่ได้อยู่ในรูปแบบการท่องจ าเป็นส่วนใหญ่ ต้องอาศัยความเข้าใจ และการแก้ปัญหาโจทย์ เพียงแต่เนื้อหาอาจจะ

หนักเกินไปหากใช้ระยะเวลาในการบรรยายนานท าให้ผูเ้รียนขาดความสนใจหรอืขาดสมาธิ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโดยให้ Active 

learning เข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

        จากนั้นเมื่อผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในกฎ และทฤษฎีพื้นฐานแล้วก็สามารถท่ีจะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในเนื้อหาวิชาในบท

ถัดๆไปได้ เช่น ทฤษฎีบทของเทวินินและนอร์ตัน วงจรอนุพันธ์อันดับที่หน่ึงและอันดับที่สอง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับด้วย

วิธีของเฟสเซอร์เมื่อผู้เรียน มีความรู้พื้นฐานเพียงพอก็จะสามารถท่ีจะเพิ่มการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนได้เช่น Problem-based Learning 

และ Project-based Learning จะพบว่าการเรียนรู้ในรูปแบบท้ังสองอย่างที่กล่าวมาแล้วหากเป็นหัวข้อในทางวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียน

จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่ดีมาก่อนในระดับหนึ่งจึงจะสามารถแก้ไขปัญหา และเข้าใจสิ่งที่ตนเองค้นคว้าจากการเรียนรู้

ในแบบ Problem-based Learning ในขณะเดียวกันก็สามารถออกแบบวงจรหรือระบบควบคุม ที่จะน าไปใช้ในการสร้างโครงงาน

จากการเรียนรู้ในแบบ Project-based Learning 
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วิธีการศึกษา (Methodology) 

         การพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในบทความจะกล่าวถึงเฉพาะการ

พัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะในรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ในช่วงเริ่มต้นจนถึงปี 2558 การเรียนการสอนยังอยู่ในรูปแบบ 

Input-based Education ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนโดยใช้การฟังบรรยาย(Lecture-based Learning) 

ซึ่งวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ท าให้มีผู้เรียนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ต้องแบ่งออกเป็น

หลายห้องเรียน โดยแต่ละห้องเรียนจะมีอาจารย์ผู้สอนบรรยายรับผิดชอบการสอนตลอดภาคการศึกษา โดยแต่ละห้องจะมีจ านวน 

นักศึกษาต่ออาจารย์ประมาณ 120คนต่ออาจารย์ 1คน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชานี้หลายคน การจัดกระบวนการสอน จะมีการประชุม

อาจารย์ผู้สอนเพื่อ ก าหนดเนื้อหาการสอน ก าหนดรูปแบบการประเมินผล และการออกข้อสอบที่ใช้สอบร่วมกัน โดยการประเมินจะ

ใช้การสอบข้อเขียน แบ่งเป็นสอบกลางภาค และปลายภาคเพื่อวัดผล พบว่าในช่วงแรก การสอนในลักษณะนี้ยังได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ 

เนื่องจากนักศึกษามีความตั้งใจ และมีสมาธิกับการเรียนมากกว่าในปัจจุบัน ผลการประเมินจากการสอบพบว่า ในช่วงปีท้ายๆจ านวน

นักศึกษาท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง ซึ่งดูจากผลการเรียนเฉลี่ยของช้ันเรียน (Class GPA) และ

จ านวนนักศึกษาท่ีท าคะแนนสอบได้เกินครึ่งหนึ่งลดลงอย่างมีนัยยะ 

         ต่อมาในปี 2559 จึงได้มีการปรับรูปแบบโดยใช้ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning) ร่วมกับการ

ฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) โดยมีการปรับจ านวนนักศึกษาต่อห้องเหลือ 50คนต่ออาจารย์ 1คน มีกิจกรรมในห้องเรียน

เสริมการบรรยาย เช่นการแบ่งกลุ่มค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมแล้วมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน การท าโจทย์ การสอบย่อย 

และยังมีการใช้เครื่องมือวัด พร้อมกับการต่อวงจรไฟฟ้าให้นักศึกษาได้เห็นผลลัพธ์เทียบกับทฤษฎีที่เรียนในขณะบรรยายหัวข้อนั้นๆ 

อีกทั้งยังมีการเพิ่มห้องสอนพิเศษ (tutorial classroom) เป็นการสอนเพิ่มเพื่อท าโจทย์ และเน้นเทคนิคการวิเคราะห์ ได้มีการปรับลด

คะแนนสอบกลางภาค และปลายภาคลง โดยมาเพิ่มเป็นคะแนนในส่วนของกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นนักศึกษามี

การติดตามผลคะแนนสอบจากการสอบกลางภาคการศึกษา และจัดห้องสอนพิเศษส าหรับนักศึกษาที่ท าคะแนนได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโดย

เน้นสอนพื้นฐานท่ีนักศึกษายังไม่เข้าใจ หรือมีความสับสน ซึ่งจากผลการประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษาพบว่านักศึกษาที่ท า

ข้อสอบจะแบ่งเป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจน คือท าข้อสอบได้ กับท าข้อสอบไม่ได้ พบว่านักศึกษาที่ท าไม่ได้นั้น แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมในห้องเรียน และห้องสอนพิเศษเลย 

         ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบการตั้งเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ ของการศึกษาโดยให้

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (outcome-based education) โดยแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนคือ การตั้งผลลัพธ์(Outcome) จะต้องค านึงถึงหลาย

ด้านปัจจัยเช่น พื้นฐานความรู้ของกลุ่มผู้เรียนปริมาณเนื้อหา และความซับซ้อนของวิชาเหมาะสมกับเวลาหรือไม่ คุณภาพของผู้สอน 

ในด้านเวลา ความทุ่มเท และความใส่ใจ อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยมีความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทุกคน แต่

การสอนแบบ Outcome ต้องการการใส่ใจเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome)  ซึ่งวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้ตั้ง 

Outcome ของวิชาไว้สองส่วนคือ 

         1.Hard skill เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์วิธี

วิเคราะห์แบบโนเดล และเมซ ได้ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในบทถัดไป หรือวิชาอื่นๆ   
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         2.Soft skill เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ มีความสามารถในการน าเสนอผลงานที่ค้นคว้าหน้าช้ันเรียนโดย

ประสบผลส าเร็จมีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่น าเสนอให้กับผู้ฟังเข้าใจ 

ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         มีการก าหนดรูปแบบการสอนโดยเน้นผลลัพธ์ (Outcome) โดยใช้ การบรรยาย (Lecture-based Learning)ร่วมกับ 

Activity-based Learning และ Problem-based learning ดังนี ้

1. มีการปรับจ านวนนักศึกษาต่อห้องเหลือ 50 คนต่อห้อง แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และมีอาจารย์พี่เลี้ยง

ประจ ากลุ่ม 1 คนเพื่อคอยช่วยแนะน านักศึกษาเมื่อเกิดค าถามหรือข้อสงสัย ในแต่ละห้องมีอาจารย์ 5 คน บทบาทของอาจารย์จะ

ท าหน้าที่เป็นผู้สอนบรรยายสลับกันไปในแต่ละหัวข้อ และเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแต่ละกลุ่มเพื่อแนะน า ตอบข้อสงสัย ช่วย

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

2. การจัดสรรเวลาในคาบการสอน แบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนบรรยายเนื้อหา และส่วนกิจกรรมในห้องเรียน โดยปรับอัตราส่วน

ดังนี้ ใน 1คาบการเรียนมีเวลา 2 ช่ัวโมง 30นาที แบ่งเป็น การบรรยาย 45-60 นาทีขึ้นกับเนื้อหาในแต่ละครั้งเวลาที่เหลือ 1 ช่ัวโมง 

30 นาที ใช้ส าหรับท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ จะเห็นได้ว่าเวลาทั้งสองส่วนสามารถปรับเพิ่มหรือลดในส่วนใดก็ได้ 

ขึ้นกับปริมาณเนื้อหาการเรียน ถ้ามีความซับซ้อนอาจจะต้องใช้เวลาในการอธิบายนานขึ้น หรือรูปแบบของกิจกรรมที่อาจจะใช้เวลา

มากน้อยแตกต่างกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

        รายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 ในเนื้อหาของการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ใน 1 ภาค

การศึกษา ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 วิชา EECC0210   

ตารางที่ 1 รายละเอียดของเนื้อหาบรรยายและการมอบหมายกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ภายในห้องบรรยาย 

สัปดาห์ที่ เนื้อหาบรรยายและแนะน า (1 ชั่วโมง) 
1 1.1 แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียน (15 นาที) 

1.2 แนะน าภาพรวมของวงจรไฟฟ้า และชีวิตจริง  ที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า (15 นาที) 
1.3 ปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้า อุปกรณ์แอกตีฟ  อุปกรณ์พาสซีฟ  แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ (ประยุกต์ใช้ในวงจรขยาย และอื่นๆ) (1 ชั่วโมง) 
เน้น เรื่อง ปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้า V, I และ โยงไปถึงก าลังไฟฟ้า พลังงาน และเน้น ความเข้าใจในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

สัปดาห์ที่ เนื้อหาบรรยายและแนะน า (1 ชั่วโมง) 
1(ต่อ) มอบหมายงาน ส าหรับกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไป และ สัปดาห์ที่ 6 

1.4 มอบหมายหัวข้อกิจกรรมหลัก (ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาสัปดาห์ที่ 1)  
ให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา เพื่อน าเสนอในสัปดาห์หน้า  โดยมี อ.พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะโดยมีหัวข้อดังนี้ 
1.4.1 ความเข้าใจในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า (ประจุ แรงดัน กระแส)   
1.4.2 การเลือกใช้เครื่องมือวัด ปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้า 
    1.4.3 การเลือก Battery และ คุณสมบัติ C rate 
1.4.4 การคิดค่าไฟฟ้า:ที่พักอาศัย ที่กิจการเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
1.4.5 การค านวณขนาดของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ า ส าหรับที่พักอาศัย 
1.5 มอบหมายกิจกรรมเสริม name plate (สเปคและความหมาย)  
   เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อาจารย์แนะน า ตัวอย่าง name plate ในคาบเรียน แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ไปหา name plate เพื่อมาต้ังเป็นโจทย์ ในสัปดาห์ถัดไป  โดยกลุ่มที่จะ
ตอบ จะถูกสุ่มโดยอาจารย์    
1.6 มอบหมายหัวข้อ problem-based (เน้นเรื่องพลังงาน) ในเชิงมหภาค  
โดยให้แต่ละกลุ่ม โดยให้เวลาไปศึกษา 1 เดือน โดยให้แต่ละกลุ่มน าเสนอในสัปดาห์ที่ 6   
1.6.1 พลังงานกับความม่ันคงทางชีวิตและทรัพย์สิน 
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1.6.2 แนวโน้มของการใช้พลังงานไฟฟ้าและแหล่งพลังงานในอนาคต 
1.6.3 การใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และแนวทางการบริหารจัดการ 
1.6.4 ความคุ้มค่าของพลังงานทางเลือก  
1.6.5 เทคโนโลยีที่ใช้/สนับสนุน ในการพัฒนา/สร้างพลังงานทางเลือก 

2 
 
 
 
 

2.1 คุณสมบัติของวงจรเชิงเส้น กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรตัวต้านทานอนุกรม และขนาน ผสม (ประยุกต์เป็นแบ่งแรงดัน และแบ่งกระแส  
ให้อธิบายอยู่ในกลุ่มย่อย) 
2.2 มอบหัวข้อกิจกรรมหลักให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา เพื่อน าเสนอในสัปดาห์หน้า   

โดยมี อ.พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม ให้ค าแนะน า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ น.ศ. จะไปศึกษาค้นคว้า         
2.2.1 การปิดเปิดระบบแสงสว่างแบบอัตโนมัติของหลอดไฟถนน 
2.2.2 Illumination กับสเปคหลอดไฟ 
2.2.3 การเลือกขนาดสายไฟที่เหมาะสมกับ load และปลั๊กพ่วง 
2.2.4 การเลือกcircuit breaker และเครื่องตัดไฟรั่ว  
2.2.5 การประยุกต์ใช้วงจรพื้นฐาน กับ embedded   
         (การแปลงค่าดิจิตอลเป็นแอนะลอก) 

3 การวิเคราะห์วงจรแบบโนด (เริ่มจากการแก้ปัญหาวงจรที่ใช้ความรู้พื้นฐาน) 
4 การวิเคราะห์วงจรแบบเมซ (เริ่มจากการแก้ปัญหาวงจรที่ใช้ความรู้พื้นฐาน) 
5 ประมวลความรู้จากสัปดาห์ที่ 2 3 และ 4 
6 ทฤษฎีบทการทับซ้อน (ในกรณี มีแหล่งจ่ายที่มีความถ่ีไม่เท่ากัน*)  

ทฤษฎีบทของเทวินินและนอร์ตัน 
* หมายเหตุ ควรมีตัวอย่างที่ simplify มากๆ เพราะ น.ศ. ยังไม่เรียน AC circuit 

7 วงจรออปแอมป์เชิงอุดมคติ และการประยุกต์ใช้จริง รวมไปถึง การอ่านข้อมูล data sheet 
8 ประมวลความรู้หัวข้อ 2-7 

สอบกลางภาค 
9 
 
 
 
 
 

 

9.1 อุปกรณ์สะสมพลังงานตัวเหนี่ยวน า และตัวเก็บประจุ (ยกตัวอย่างการใช้งาน C L ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น แหล่งจ่ายแรงดันแบบสวิตชิ่ง และอื่นๆ) 
9.2 มอบหมายหัวข้อ outcome-based (เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์) โดยให้แต่ละกลุ่ม โดยให้เวลาไปศึกษา  1 
เดือน โดยให้แต่ละกลุ่มน าเสนอในสัปดาห์ที่ 13   
โจทย์  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ แต่ละกลุ่ม สามารถเลือกซ้ าได้) 
 
   -ชุดเปิดปิดหลอดไฟภายใน 10 นาที   
   -ชุดเปิดปิดระบบรดน้ าต้นไม้ 30 นาที 
 
เป็นการต้ังโจทย์แบบเอาความต้องการหรือ solution เป็นตัวต้ัง แล้วให้ กลุ่ม น.ศ. ไปคิดวิเคราะห์ว่าจะออกแบบชุดดังกล่าว โดยจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อะไรบ้าง ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจ ากัด เพื่อให้ น.ศ. ได้ท างานร่วมกันสร้างระบบความคิด ทั้งในเชิงวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ แม้ว่าตัวโจทย์จะ
เป็นโจทย์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นธรรมดา แต่ในการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม จะต้องมีแผนภาพอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ หลักการท างาน โดยใช้
เหตุผลในทางวิชาการผนวกกับความคิดสร้างสรรค์  ทั้งนี้ ขอบเขตของโจทย์ที่ก าหนดมานั้น  กลุ่ม น.ศ. สามารถจะขยายและเพิ่มเติมฟังก์ชัน (function) 
หรือ ฟีเจอร์ (feature) ได้ เพื่อแสดงแนวความคิดและศักยภาพของตัว น.ศ. เอง 

10 การวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรอันดับที่หนึ่ง (1) ไม่มีแหล่งจ่าย DC 
11 การวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรอันดับที่หนึ่ง (2) มีแหล่งจ่าย DC 
12 แนะน า การวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรอันดับที่สอง  

(อธิบายผลตอบสนองทั้งสามแบบรีโซแนนซ์เลือกแบนด์วิทยุ) 
13 การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเฟสเซอร์ (1) 
14 การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเฟสเซอร์ (2) 
15 15.1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบสมดุล, การจ่ายไฟฟ้าสามเฟสของการไฟฟ้าเป็นแบบสามเฟส และหนึ่งเฟส, ค่า RMS(ไม่ต้องพิสูจน์), เปรียบเทียบ 

1P กับ 3P (หา VL,VP,IL,IP) ยกตัวอย่างการต่อใช้งานมอเตอร์สามเฟส (data sheet motor 3P)  
*ดูงานนอกสถานที่ การไฟฟ้านครหลวง ส่งตัวแทนกลุ่มละสองคน แล้วกลับมาน าเสนอเพื่อนๆ 
15.2 ประมวลความรู้หัวข้อ 8-14  
(ท าในห้องปฏิบัติการ) 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

        คะแนนทั้งหมดของวิชาจะคิดเป็น 100 คะแนน (100%) โดยวิชานี้จะมีการสอนที่มีทั้งคาบเรียนบรรยาย และคาบเรียน

ปฏิบัติการ ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการปรับปรุงการสอนเฉพาะในส่วนคาบเรียนบรรยาย โดยจะแบ่งคะแนนส าหรับการสอบ

วัดผลและกิจกรรมเป็น 75 คะแนน และคะแนนจากการท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 25 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน 

รายละเอียดของการให้คะแนนในห้องบรรยาย และเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมในห้องบรรยาย ดังแสดงในตารางที่ 2   

       ตารางที่ 2 ร่างกรอบคะแนนการวัดผลรวม 100 คะแนน (100%) 
1.บรรยาย และ กิจกรรม 75คะแนน 
* ไม่มีคะแนนการเข้าห้องเรียน  เพราะ จะแฝง
ไปในอยู่ในคะแนนของ active learning และ
problem-based assessment 
 

1.1.1 สอบกลางภาค 15คะแนน 
1.1.2 สอบปลายภาค 20คะแนน 
1.1.3 กิจกรรมส าคัญ problem based และ outcome based จ านวน 2 ครั้ง : 20คะแนน  (ก่อนสอบ
กลางภาค และ ก่อนสอบปลายภาค) 
1.1.4 กิจกรรม active learning ที่เป็น outcome based 8 ครั้ง (กิจกรรมหลักและรอง 5 ครั้ง  
กิจกรรมวิเคราะห์วงจร 3 ครั้ง)  : 20 คะแนน 

2.ปฏิบัติการ 25 คะแนน 
* ไม่มีคะแนนการเข้าห้องเรียน เพราะคะแนน

จะได้จากการทดลองที่อาจารย์ได้ตรวจใน

ขณะนั้น 

2.1 ส่วนปฏิบัติการ Hardware15คะแนน 

2.1.1 การทดลองต่อวงจรจริง เพื่อพิสูจน์ผลจากทฤษฎี และฝึกทักษะการใช้เครื่องวัด มี 6 การทดลอง 

2.2 ส่วนปฏิบัติการ Software 10คะแนน 

2.2.1 ใช้โปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เช่น LT SPICE, OrCAD 17.2 Lite เพื่อจ าลองการท างาน

(Simulation) วงจรที่ได้ค านวณด้วยมือ เทียบผลค าตอบจากการจ าลองการท างาน ตามหัวข้อที่เรียน 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล  

        จากหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการพัฒนาการเรียนจาก Input-based Education ไปสู่การเรียนรู้แบบ Outcome-based 

Education แสดงผลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึง 2560 ดังตารางที่ 3 โดยฐานข้อมูลที่เปรียบเทียบมี

จ านวนผู้เรียนใกล้เคียงกันในแต่ละปี ตารางแสดงช่วงคะแนนในแต่ละเกรด และจ านวนผู้เรียน (นักศึกษา:น.ศ.) ที่ได้เกรดนั้นๆเทียบ

กัน  

ตารางที ่3 ช่วงคะแนน และจ านวนผู้เรยีน(น.ศ.) ที่สอบได้ในแต่ละเกรด 

ผลการเรียน 2558 
จ านวน น.ศ. 247 

2559 
จ านวน น.ศ. 224 

2560 
จ านวน น.ศ. 235 

เกรด ช่วง
คะแนน 

จ านวน 
น.ศ.ที่ได้

เกรด  

ช่วง
คะแนน 

จ านวน น.
ศ.ที่ได้
เกรด 

ช่วง
คะแนน 

จ านวน น.
ศ.ที่ได้เกรด 

A 80-100 5 88-100 14 90-100 11 
  B+ 71-80 14 78-87 27 81-89 44 
B 61-70 26 68-77 40 71-80 62 

  C+ 51-60 47 58-67 44 62-70 57 
C 41-50 71 48-57 54 53-61 25 

  D+ 34-40 38 38-47 35 43-52 17 
D 26-33 29 28-37 7 33-42 4 
F 0-25 17 0-27 3 0-32 15 

CLASS GPA 1.99 2.45 2.58 
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ข้อค้นพบ (Finding) 

        คะแนนที่มีนัยส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ย (MEAN) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่คิดมาจากผลของผู้เรียนทั้งหมด 

โดยค่าคะแนนเฉลี่ยในส่วนของปฏิบัติการ/สอบย่อย/รายงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสามปีการศึกษาค่าเฉลี่ยสูงเกือบเต็มเนื่องด้วย

กิจกรรมเป็นการท างานงานเป็นกลุ่ม ส่วนค่าเฉลี่ยในการสอบกลางภาค และปลายภาคจะเห็นได้ว่าปีการศึ กษา 2559 และ 2560 

ค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 50% ซึ่งดีกว่าปี 2558 ดังแสดงในตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าการสอนที่มีการใช้กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนบรรยาย ให้ท าโจทย์ มีสอยย่อยจะกระตุ้นให้ ผู้เรียนอ่านหนังสือและค้นคว้าด้วยตนเอง ต่างจากการสอนในแบบ Input-

based Education ที่ไม่ได้มีการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แต่ก็พบว่า

เมื่อมีการลดเวลาและคะแนนสอบ ในการบรรยายเนื้อหาวิชาน้อยลงจะท าให้ผู้เรียนบางส่วนไม่ได้สนใจ คะแนนในส่วนนี้ดังเห็นได้ว่า

จ านวนผู้ที่สอบตกมีค่าที่มากข้ึนเนื่องจากไม่เข้าร่วมทั้งกิจกรรมและการสอนบรรยาย ซึ่งผู้เรียนกลุ่มนี้จะมีอยู่ในทุกปีการศึกษา ดังนั้น

ผู้สอนควรจะต้องพิจารณาหากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เสริมสร้างให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตัว

ตนเองได้ด้วย และความรับผิดชอบของผู้เรียนต่อการเรียน 

ตารางที4่ เปรียบเทียบคะแนนผลลัพธ์แต่ละด้าน 3 ปีการศึกษา 

ค่าการค านวณ ปี
การศึก
ษา 

คะแน
นดิบ
เต็ม 

เปอร์เซ็นต์
(100%) 

คะ
แน
น
ต่ า
สุด 

คะแน
น
สูงสุด 

MEAN Stand
ard 
devia
tion 
(S.D) 

ปฏิบัติการ/
สอบย่อย/
รายงาน/
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2558 
2559 
2560 

25 
40 
65 

25 
40 
65 

0 
0 
0 

25 
40 
63 

22.87 
35.82 
51.04 

3.65 
5.30 
11.42 

สอบกลางภาค 2558 
2559 
2560 

50 
50 
60 

25 
25 
15 

0 
0 
0 

25 
24 
15 

5.43 
11.11 
6.54 

4.54 
7.06 
4.48 

สอบปลาย
ภาค 

2558 
2559 
2560 

50 
60 
50 

50 
35 
20 

0 
0 
0 

49 
33.25 

20 

18.35 
14.70 
9.87 

10.75 
7.45 
5.79 

คะแนนรวม 2558 
2559 
2560 

125 
150 
175 

100 
100 
100 

0 
0 
0 

94 
97 
95 

46.83 
61.65 
67.50 

15.57 
16.31 
18.14 

 

สรุป (Conclusion) 

         รูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบต่างๆให้เหมาะสม กับเกณฑ์การวัดผลที่ตั้งไว้ ในบางกิจกรรม 

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากเดิมที่ใช้อาจารย์เป็น

ศูนย์กลางมาสู่รูปแบบมุ่งผลลัพธ์เป็นเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางร่วมกับการเรียนรู้เชิงกิจกรรมและการเรียนรู้จากปัญหา 
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ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

        เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในวิธีการที่ใช้ในการวิจัย ควรมีการสนับสนุนเพื่อให้มีทิศทางการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใน

ปัจจุบัน และการด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การลดต้นทุนในการขนส่งกาแฟ 
Cost Reduction in Coffee Delivery 

 

ไพฑูรย์  ศิริโอฬาร1*  ณัฐนันท์ ทันนิเทศ2 ณัฐวุฒิ  ว่องทรัพย์ทวี3 

PAITOON SIRI-O-RAN1*, NATTANAN TANNITAD2, NUTTAWUT WONGSUPTAWEE3 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
อีเมล paitoonsir@pim.ac.th1*, chomview2310@gmail.com2, nuttawutwon@pim.ac.th3 

 
บทคัดย่อ 

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งกาแฟให้กับร้านสาขาของบริษัทตัวอย่าง โดยการจัดเส้นทางการขนส่งที่เห
มะสม  การขนส่งกาแฟในแต่ละวันบริษัทตัวอย่างใช้รถขนส่งสินค้าจ านวน 8 คัน เพื่อท าการขนส่งกาแฟให้กับร้านสาขาจ านวน 95 
ร้าน ใช้ระยะทางรวมในการขนส่งสินค้า 1,222 กิโลเมตร/วัน หากต้นทุนในการขนส่งกาแฟคิดเป็นมูลค่า 5 บาท/กิโลเมตร บริษัท
ตัวอย่างมีต้นทุนในการขนส่งสินค้า 6,100 บาท/วัน  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้ท าการปรับปรุงเส้นทางการ
ขนส่งโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือออกแบบเส้นทางในการขนส่งท่ีเหมาะสม  
        ผลจากการปรับปรุงพบว่าสามารถลดระยะทางการขนส่งจากเดิม 1 ,222 กิโลเมตร/วัน ลดลงเหลือ 879 กิโลเมตร/วัน ลดลง 
28.06%  และลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 1,715 บาท/วัน การจัดเส้นทางการขนส่งกาแฟด้วยวิธีที่เหมาะสมสามารถช่วยลดต้นทุนใน
การขนส่งลงได้ประมาณ 600,000 บาท/ปี   
 

ค าส าคัญ: การจัดเส้นทางการขนส่ง  การลดต้นทุนในการขนส่ง การขนส่งกาแฟ 
 

ABSTRACT 
        This research aims to reduce the cost of transporting coffee to the branch of the sample company by 
arranging the appropriate transportation route. In each day, the sample company uses 8 cars to transport coffee 
to 95 stores. The total distance for transportation is 1,222 km/day. If the cost of transport coffee is 5 baht/Km, 
the sample company had transportation costs 6,100 baht/day. Therefore, to reduce the cost of transportation, 
the transportation routes has been improved by using the package software to design the optimal 
transportation routes. 
        As a result of the improvement, it was found that can be reduced transportation distance from 1,222 
km/day to 879 km/day was reduced by 28.06% and the cost of transportation was reduced to 1,715 baht/day. 
The arrangement of coffee transportation routes can be reduced the cost of transportation about 600,000 baht 
/ year. 

 
Keywords: Routing Management, Cost Reduction in Transportation, Coffee Transportation 
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หลักการและเหตุผล  
        ไพฑูรย์ (2557) กล่าวว่าในปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหนัมาให้ความส าคัญกับการขนสง่และการกระจายสนิค้าเพิ่มมาก
ขึ้นเนื่องจากราคาพลังงานเชื้อเพลิงมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้แล้วการขนส่งและการกระจายสินค้ายังเป็นกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนต้นทุนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรม   โลจิสติกส์ด้านอื่นๆ และที่เห็นได้ชัดเจนในสังคมปัจจุบัน
กิจกรรมที่หลายคนขาดไม่ได้คือการดื่มกาแฟ ร้านขายกาแฟต่างๆ มีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากบริษัทท าการขนส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนในการขนส่งและก าหนดระยะทางที่ถูกต้องชัดเจนย่อมจะส่งผลต่อต้นทุนตามมา และเป็นต้นทุนของการ
ขนส่งที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นหลาย ๆ บริษัทจึงพยายามที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้โดยการมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านการ
จัดส่งสินค้าเป็นหลัก บริษัทตัวอย่างด าเนินธุรกิจจ าหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่มีรา้นสาขาท่ีตั้งอยู่เขตกรงุเทพและปริมณฑลจ านวน 95 
สาขา ดังรูปที่ 1 
  

 
 

รูปที่ 1 ร้านสาขาจ านวน 95 สาขาของบริษัทตัวอย่าง ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 

        การท างานในแต่ละวันบริษัทตัวอย่างจะใช้รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ จ านวน 8 คัน ท าการขนส่งกาแฟให้กับร้านสาขา โดยการจดั
เส้นทางการขนส่งกาแฟในปัจจุบันแผนกขนส่งแบ่งเส้นทางการขนส่งออกเป็น 8 เส้นทาง  และการเดินทางในแต่ละเส้นทางจะใช้
สามัญส านึกของพนักงานขับรถในการจัดล าดับการขนส่งกาแฟให้กับร้านสาขาท่ีอยู่ในสายการขนส่งท่ีรับผิดชอบ ซึ่งพบว่าใช้ระยะทาง
รวมในการขนส่งสินค้า 1,222 กิโลเมตร/วัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
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  ตารางที่ 1 ระยะทางในการขนส่งกาแฟของรถขนส่ง (ก่อนการปรับปรุง) 
รถคันที ่ ระยะทาง(กิโลเมตร) 

1 172.25 

2 83.8 

3 188.6 

4 95.4 

5 149.43 

6 64.67 

7 277.20 

8 189.65 

รวม 1,222 กิโลเมตร 

 
        ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าท่ีบริษัทตัวอย่างประมาณไว้ซึ่งรวมค่าน้ ามัน ค่ายางรถยนต์ และค่าซ่อมบ ารุงต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 5 
บาท/กิโลเมตร ดังนั้นบริษัทตัวอย่างจะเกิดต้นทุนในการขนส่งกาแฟ 6,100 บาท/วัน การพัฒนาและการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการ
ขนส่งจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
        เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งกาแฟให้กับร้านสาขาของบริษัทตัวอย่าง 
 
วิธีการวิจัย 
        จากการศึกษาข้ันตอนการจัดส่งสินค้าให้กับร้านสาขา ท าให้สรุปประเด็นปัญหาและข้อพิจารณา ดังนี้ 

1. การพิจารณาเลือกเส้นทางการขนส่งนั้น จะใช้ประสบการณ์และความช านาญเส้นทางของพนักงานขับรถในการจัด
เส้นทาง โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ใกล้กันให้เป็นเส้นทางขนส่งเดียวกัน ไม่มีการพิจารณาเส้นทางที่เป็นมาตรฐาน 
ท าให้การจัดเส้นทางการขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทตัวอย่างจึงมีต้นทุนด้านการขนส่งค่อนข้างสูง 

2. การแบ่งเขตการส่งสินค้าออกเป็นเขตพื้นที่สั่งสินค้าในปริมาณไม่มาก หรือสั่งสินค้ารวมกันแล้วไม่เต็มคันรถ ท าให้เกิด
ความไม่คุ้มทุนในการขนส่งสินค้าไปยังเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ แม้ว่าในปัจจุบันการจัดเส้นทางการขนส่งของพนักงานจะใช้ประสบการณ์ของผู้
ช านาญในพื้นที่นั้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาปัญหาข้างต้นแล้วหากมีระบบที่ช่วยให้การจัดเส้นทางการขนส่งมีวิธีการที่เหมาะสมและมี
รูปแบบมากขึ้นก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางการขนส่งมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การลดต้นทุนของค่าขนส่งได้  
        ท าการพัฒนารูปแบบการจัดเส้นทางการให้กับร้านกาแฟของบริษัทตัวอย่าง โดยมีวิธีในการพัฒนารูปแบบการจัดเส้นทางการ
ขนส่ง ดังนี ้
     3.1 น าทฤษฎีการลดต้นทุนการขนส่งมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทตัวอย่าง 
       3.2 กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ Paitoon (2018)  
     3.3 จัดรูปแบบปัญหาให้อยู่ในรูปปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่ง (VRP) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดเส้นทาง
การขนส่งท่ีเหมาะสม 
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        รูปแบบปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่งกาแฟของบริษัทตัวอย่างมีรูปแบบเดียวกับปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ มีรูปแบบ
เหมือนกันกับปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน เนื่องจากเป็นการเดินทางจากจุดเริ่มต้น (อาจเป็นบริษัท โรงงาน หรือ
คลังสินค้า) ไปยังลูกค้าในแต่ละจุด ตามจุดต่างๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   และกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเดินทางไปยังลูกค้าครบ
ตามเส้นทางที่ก าหนด โดยใช้พาหนะจ านวน 2 คัน ข้ึนไป Bektas (2006)  สามารถเขียนเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้  
 

           ijkx  ( 1   เมื่อท าการเช่ือมปม  i เข้ากับ ปม j ในเส้นทาง k ,    0   เมื่อเป็นรูปแบบอ่ืน) 
    T ระยะการเดินทางรวม ของเส้นทางที่มีค่าระยะทางรวมสูงที่สุด 
         )L(T ระยะการเดินทางของเส้นทาง L 
 

n mn m
ij ijk

i 1 j 1
n mn m

ij ijl
i 1 j 1

n m m
ijk

i 1 k 1
n m m

ijk
i 1 k 1
n m n m

ihk hjk
i 1 j 1

O.F. : Minimize T (1)

S.T : T c x k 1,....,m (2)

T(L) c x l 1,....,m

x 1 j 1,...,n m (3)

x 1 i 1,...,n m (4)

x x 0 h 1,....,n m,k 1,.
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i, j 1,....n m,i j

x 0,1 , (i, j) A



     

  

  

 

 
        สมการเป้าหมาย (1) สมการเป้าหมายที่ต้องการระยะการเดินทางรวม ของเส้นทางที่มีค่าระยะทางรวมสูงที่สุด มีค่าต่ าที่สุด 
สมการข้อจ ากัดที่ (2) แสดงให้เห็นถึงค่า T แทนระยะทางในเส้นทางที่มีค่าสูงสุด สมการข้อจ ากัดที่ (3) และ (4) เป็นเง่ือนไขที่ให้
พาหนะแต่ละคัน ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละจุดเพียงครั้งเดียว  สมการข้อจ ากัด ที่ (5) ความต่อเนื่องของเส้นทาง  และอสมการที่ 
(6) เป็นเงื่อนไขการป้องกันไม่ให้เกิดการเดินทางออกนอกวงรอบการเดินทาง  
 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งกาแฟของบริษัทตัวอย่างนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป VRP Solver ในการออกแบบ
เส้นทางการขนส่งโดยการใช้ Excel Solver  เช่นเดียวกับ พอเจต และคณะ (2552)  ในการหาค่าค าตอบท่ีเหมาะสม ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 โปรแกรม VRP Solver 
 

        ท าการป้อนข้อมูลพิกัดละติจูดและลองจิจูดต าแหน่งที่ตั้งของร้านสาขาทั้ง 95 สาขาลงในโปรแกรม VRP Solver และก าหนด
จ านวนรถขนส่งสินค้าที่ใช้ในการขนส่ง จากนั้นโปรแกรมจะท าการประมวลผลเพื่อจัดเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมต่อไป  
 
ผลงานวิจัย 
        จากการประมวลผลการจัดเส้นทางการขนส่งกาแฟด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าวข้างต้นสามารถเปรียบเทียบการจัดเส้นทาง
การขนส่งให้กับรถขนส่งสินค้าท้ัง 8 คัน ดังตารางที่ 2 และแสดงแผนที่เส้นทางการขนส่งกาแฟท้ัง   8 เส้นทาง  ดังรูปที่ 3  
 

           ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะทางในการขนส่งกาแฟของรถขนส่ง  
 

คันท่ี ระยะทางก่อนการปรับปรุง (กิโลเมตร) ระยะทางหลังการปรบัปรุง (กิโลเมตร) 
1 172.25 129.02 

2 83.8 51.09 
3 188.6 88.86 

4 95.4 147.09 
5 149.43 46.11 

6 64.67 230.29 
7 277.75 60.93 
8 189.65 125.83 

รวมระยะทาง 1,222 879 
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รูปที่ 3 แผนที่เส้นทางการขนส่งกาแฟ 8 เส้นทาง 
 

        เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่าก่อนการปรับปรุงใช้ระยะทางในการวขนส่งสินค้าจากเดิมอยู่ที่ 1,222 กิโลเมตร/วัน  หลังการ
ปรับปรุงโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพบว่าใช้รถขนส่งจ านวน 8 คันเท่าเดิม ระยะทางในการส่งสินค้าอยู่ที่  879 กิโลเมตร/วัน การจัด
เส้นทางการขนส่งกาแฟด้วยโปรแกรม VRP Solver สามารถช่วยลดระยะทางในการวิ่งส่งสินค้าได้ถึง 342 กิโลเมตร/วัน ลดระยะทาง
การขนส่งสินค้าได้ 28.06% ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบระยะทางรวมที่ใช้ในการขนส่งกาแฟให้กับร้านสาขาท้ัง 95 สาขา 
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สรุปงานวิจัย 
        บริษัทตัวอย่างประกอบธุรกิจจ าหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่มีสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 95 สาขา และมีจ านวน
ร้านกาแฟสาขาท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีท าให้ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีมูลค่าสูง เนื่องจากการขนส่งสินค้าได้ถูกจัดส่งโดยอาศัยความเคยชินและ
ความช านาญของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า เส้นทางและระยะทางในการขนส่งนั้นจึงไม่ใช่เส้นทางและระยะทางที่เหมาะสม จึงได้
ท าการศึกษาการจัดเส้นทางในการขนส่งกาแฟของบริษัทตัวอย่างเพื่อจัดเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสมและสามารถลดต้นทุนในการ
ขนส่ง โดยทางผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการลดต้นทุนการขนส่ง และโปรแกรมส าเร็จรูป VRP Solver มาช่วยในการจัดเส้นทางการขนส่ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทาง   และต้นทุนท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สุธีระ (2551) ที่พัฒนาโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดรถ
ขนส่งสินค้าของโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ พบว่าการจัดเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมสามารถลดต้นทุนในการขนส่งลงได้ 
        จากการปรับปรุงการจัดเส้นทางในการขนส่งกาแฟให้กับร้านสาขาต่างๆ พบว่าสามารถลดระยะทางในการขนส่งอาหารลงจาก
เดิมอยู่ที่ 1,222 กิโลเมตร/วัน ลดลงเหลือ 879 กิโลเมตร/วัน พบว่าสามารถช่วยลดระยะทางในการวิ่งส่งสินค้าถึง 343 กิโลเมตร/วัน 
และสามารถลดตน้ทุนในการขนส่งอาหารลงจากเดิมอยู่ท่ี 6,110 บาท/วัน ลดลงเหลือ 4,395 บาท/วัน พบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนใน
การวิ่งส่งสินค้าถึง 600,000 บาท/ปี ซึ่งลดต้นทุนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 28.06% 
 
ข้อเสนอแนะ  
        ในงานวิจัยนี้ไม่ได้รวมถึงเวลาในการเดินทางซึ่งในทางปฏิบัติเส้นทางการขนส่งสินค้าอาจเกิดการจราจรติดขัดท าให้ต้องใช้เวลา
ในการเดินทางเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นหากก าหนดกรอบเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นข้อจ ากัดที่เพิ่มขึ้นจะสามารถช่วยให้การส่งสินค้าให้กับ
ร้านสาขาตามช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการท างานในด้านเทคโนโลยีได้เติบโตมากขึ้นตามนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศไทย ซึ่งทักษะที่ได้รับ

ความนิยมอย่างหน่ึง คือ ทักษะการเขียนโปรแกรม ส าหรับแก้ปัญหาตามที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข กระบวนการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะ
ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยการฝึกฝนและเรียนรู้ที่ผิดพลาด ท าให้สามารถพัฒนาการเขียนโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การจะ
พัฒนาให้การเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งข้ึน จ าเป็นที่จะต้องมีรูปแบบผลลัพธ์ที่อันเป็นรูปธรรมที่สามารถแสดงผลออกให้ชัดเจนมาก
ขึ้น โดยสอดแทรกรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของเกมส์การแข่งขัน บูรณาการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติไป
พร้อมกัน บทความนี้จะน าเสนอการใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานในการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
4 รูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งแก้ปัญหาของโปรแกรม และ
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกิดขึ้นได้ และยังสามารถเข้าใจการท างานและความสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ต่อไปในอนาคตการท างาน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดผลพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์
ได้มากข้ึน และมีความสนุกและสนใจในการเรียนมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ: การเขียนโปรแกรม, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, the industries of technology have grown according to Thailand's policy. One of the most 
popular skill is programming that include many people to work. The computer programming skill needs to solve 
problems. Programming skills can be learned and improved by training and solved problems in many times. The 
problem based learning is acceptable to learning by doing such as games or competition. This article is 
proposed the problem based learning in computer programming using basic microcontroller to enhance critical 
thinking skills and algorithm skills. And student will be understanding the operation of the microcontroller and 
increasing the ability to use more powerful devices in the future. 
 
Keywords:  Computer Programming, Microcontroller, Education 
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บทสรุปงานวิจัย 

บทน า 
การเขียนโปรแกรมเป็นหนึ่งในทักษะเฉพาะทางที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากทักษะพื้นฐาน เช่น การคิด

วิเคราะห์ การคิดเพื่อแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม [1]  โดยทักษะทั้งหมดนี้ สามารถพัฒนาได้ด้วยการบ่มเพาะที่เหมาะสม หนึ่ง
ในรูปแบบของการพัฒนาคือ รูปแบบการแข่งขัน กล่าวคือ การแข่งขันเป็นรูปแบบการพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปแบบของเกมส์ [2] หรือการประกวด ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษา ในด้านการศึกษา การประยุกต์การเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการแข่งขัน[3] ส่งผลดีท าให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ [4] ที่อยากจะพัฒนาตนเองและทีมให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
แข่งขันจ าเป็นที่จะต้องถูกแบ่งระดับการแข่งขันและเพิ่มระดับความยากของการแข่งขัน เพื่อเป็นเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างแรง
บันดาลใจในการก้าวข้ามขีดจ ากัดของตนเอง ทั้งนี้ผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ของแต่ละการ
แข่งขันขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการที่นักศึกษาจะสามารถสร้างกระบวนการในการพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยการสอนในรูปแบบ
บรรยายร่วมกับการสอนเชิงปฏิบัติการจ านวน 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสิ่งที่ส าคัญคือ นักศึกษาจ าเป็นจะต้ องมีอาจารย์เป็นคนช้ีแนะ
แนวทาง [5] ตลอดการพัฒนา 

การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ต ท่ีแพร่ขยายได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึง
มีบทความและเว็บบอร์ดน าเสนอกระบวนการที่แตกต่างการการเรียนการสอนภายในห้อง เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนสมัยใหม่ไม่
จ าเป็นที่จะต้องเรียนในห้อง แต่เป็นถ่ายทอดประสบการณ์ และน าความรู้ที่สดใหม่ เพ่ือแก้ปัญหา อีกท้ังยังสามารถปรึกษาผู้เชียวชาญ
ด้านหุ่นยนต์ ซึ่งจะให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในผลงานของนักศึกษา บทความนี้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรม โดยควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มพูน และบ่มเพาะทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 
 
การเรียนการสอน 

ในปัจจุบันเนื่องจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน การที่จะเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนภายในห้องนั้นไม่
เพียงพอ ต่อการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต จึงมีแนวคิดในการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวตั้งต้น และน าเสนอวิธีในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับตนเอง อีกทั้งการลง
มือปฏิบัติและได้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ภายนอกซึ่งมีความน่าเชื่อถือต่ า ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อก าหนด และขีดจ า
กับของอุปกรณ์ และสามารถน าขีดจ ากัดในการท างานนั้น มาผลักดันการท างาน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองในการหลีก
หนีขีดจ ากับได้ดียิ่งขึ้น 
รูปแบบการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนจะใช้รูปแบบการเรียนบรรยาย 2 ช่ัวโมงต่ออาทิตย์ และปฏิบัติ 3 ช่ัวโมงต่ออาทิตย์ ซึ่งการรูปแบบการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการแก้ไขปัญหานี้ จะประกาศให้นักศึกษาทั้งหมดทราบตั้งแต่การเรียนครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาหาสิ่งที่นักศึกษา
ต้องการและปรับเข้ากับผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นคนก าหนดจากวิชาร่วมกัน เพื่อให้รูปแบบการสอนอยู่ในรูปแบบความสมัครใจ 
เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน โดยการเรียนบรรยายจะสอนรูปแบบการเขียนโปรแกรมพื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึง
รูปแบบการเขียนเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 35 ช่ัวโมง  จากนั้นจะให้เวลานัก ศึกษาในการ
พัฒนาช้ินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมด 4 รูปแบบอย่างน้อย 2 อาทิตย์ต่อรูปแบบการแข่งขัน เริ่มจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ใช้
กระบวนการขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม ซึ่งการแข่งขันนี้จะแข่งขันในรูปแบบของทีม 3-5 คน โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 37 คน แบ่งเป็น 
8 ทีม โดยมีการก าหนดควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ส่วนเคลื่อนไหวและแบตเตอร์รี่ที่จ าเป็น ท าให้เกิดความ
ยุติธรรมในการแข่งขัน 
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เกณฑ์การวัดผล 
การวัดผลจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามถึงปัญหาและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการ

พัฒนาการของการแข่งขันในแต่ละรอบ ซึ่งมีเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขัน และการวัดผล ทั้งนี้ 
นักศึกษาสามารถทราบคะแนนของตนเองในช่วงการแข่งขันทั้ง 4 รูปแบบ 

การประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมทีม เนื่องจากทักษะบางอย่างอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมินได้ เช่น การท างาน
เป็นทีม หรือภาวะการเป็นผู้น า จึงได้สร้างแบบประเมินทักษะพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาทุกคนได้ท าการประเมินตนเองและประเมิน
เพื่อนร่วมทีมในการท างานในทุกรูปแบบสนามการแข่งขันหลังจากการแข่งกันเสร็จสิ้นไม่เกิน 3 วัน โดยน าผลประเมินและความ
คิดเห็น รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่ม มาสรุปและปรับปรุงการสอน รวมไปถึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ในแต่ละรูปแบบ
สนาม ซึ่งทุกการประเมินผลได้ผลที่ตรงไปตรงมา และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถให้ค าปรึกษาและหากระบวนการที่ดีใน
การปรับปรุงการแข่งขันได้ทุกสนาม 

อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เลือกใช้ คือ Arduino Uno หรือเทียบเท่า (ATMEL328) ขนาด 8 บิต ซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูก 

โดยมีอินพุตพอร์ทและเอาต์พุตพอร์ทในการท างานเพียงพอส าหรับการแข่งขันทั้ง 4 รูปแบบ โดยใช้งานร่วมกับ มอเตอร์กระแสตรง
ขนาดไม่เกิน 6 โวลต์ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์วัดระยะทาง เซ็นเซอร์ติดตามเส้น เซ็นเซอร์ตรวจจับ ความ
เคลื่อนไหว ฯลฯ  ที่จ าเป็นส าหรับการแข่งขัน โดยมีการควบคุมแรงดันของแบตเตอร์รี่ ไม่เกิน 8.4 โวลต์ และมีก าลังไฟน้อยกว่า 
8,000 mAh. 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ในขั้นตอนการด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มจากการคุยกับ

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ เพื่อสร้างปัญหาที่เหมาะสมส าหรับในการเรียนการสอน โดยอิงจากส่งที่อุตสาหกรรมใช้งานจริง และ
ปรับให้เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นจึงเริ่มสร้างรูปแบบของสนามแข่งขันให้เหมาะสมตามโจทย์ที่ตั้งไว้ จากนั้นเมื่อสร้าง
สนามแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนจะท าตัวอย่างของหุ่นยนต์ในการแข่งขันแต่ละสนามเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาได้เห็น
กระบวนการในการเคลื่อนที่ ซึ่งเมื่อท าการสอนภาคทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการลงมือปฏิบัติ นักศึกษาจะใช้ต้นแบบ
จากสิ่งที่สร้างเป็นตัวอย่างและหาสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับกลุ่มตนเอง ในระหว่างการลงมือปฏิบัติอาจารย์ผู้สอนจะให้ค าแนะน าในการ
ท างานท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน อีกนั้นนักศึกษายังสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ขั้นตอนในการวัดผล 
การวัดผลจะใช้วิธีการประเมินแบบกลุ่มด้วยวิธีการถามตอบส าหรับในการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม และตั้งค าถามเดี่ยว

ส าหรับแต่ละคนในส่วนท่ีด าเนินงานส าหรับกลุ่ม เพื่อพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มและแต่ละคนได้ ซึ่งการตั้งค าถามเป็น
เพียงการช้ีช่องทางให้นักศึกษาตอบ ซึ่งจากนั้นจะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะสะท้อนการเรียนรู้กลับออกมาจากช้ินงาน โดยเกณฑ์ในการ
วัดลผล จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาหุ่นยนต์ให้พร้อมส าหรับการแก้ปัญหา และ กระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยการเขียน
โปรแกรมและการเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้ตรงกับปัญหา  เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้จะพบว่าเมื่อกลุ่มของนักศึกษาได้เริ่มท างานในแต่ละรูปแบบการแข่งขัน แต่ละกลุ่มจะเริ่มออกความเห็น
ในการแก้ไขปัญหาในมุมมองของแต่ละคน และหารูปแบบท่ีดีที่สุดส าหรับการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้เวลาที่ดีที่สุด 
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การแข่งขัน 
การเรียนการสอนการเขียนโปรแกรม โดยใช้ชุดสื่อการสอนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานในการแก้ปัญหา จะแบ่ง

รูปแบบปัญหาออกเป็นทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 1) สนามกรอบสี่เหลี่ยม 2) สนามก าแพงพร้อมสิ่งขีดขวาง 3) สนามเส้นทางตามรอย 4) 
สนามเขาวงกต โดยแต่ละรูปแบบสนามจะใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ 4 ช่ัวโมง มีเวลาพักต่อรอบการแข่งขันประมาน 20 นาที ดัง
รูปที่ 1. - 2. 

 

 
รูปที่ 1. สนามแข่งขันระดับง่าย-ปานกลาง 

 

 
รูปที่ 2. สนามแข่งขันระดับปานกลาง-ขั้นสูง 

โดยทุกรูปแบบสนามจะมีการสอนเพื่อช้ีแนะแนวทางในการพิชิต แต่ละสนาม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของแต่ละทีม 
โดยแต่ละสนามจะเริม่จากระดับความยากง่ายน้อย ไปจนถึงต้องใช้กระบวนการในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น  โดยทีมของนักศึกษา
สามารถมาทดสอบการท างานก่อนวันแข่งได้ตามปกติอย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนถึงวันก าหนดการแข่งขัน และสามารถปรึกษากับผู้สอน 
หรือผู้เช่ียวชาญ ตามความเหมาะสม ท้ังนี้แต่ละสนามจะมีเง่ือนไขในการพิชิตที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกก าหนดไว้เพื่อให้ได้ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Learning Outcome) 

ในการแข่งขันแต่ละรูปแบบสนาม จะมีการแข่งขัน 3 รอบ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ภายในเวลาที่
ก าหนด ซึ่งหากสามารถท าเวลาในการแข่งขันได้ดีกว่ารอบก่อนหน้าจะได้รับรางวัลพิเศษในแต่ละรูปแบบสนาม เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ
ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  และสร้างทักษะการท างานเป็นทีมได้ดียิ่งข้ึน  

ในทุกการแข่งขันได้พัฒนาระบบติดตามผลเวลาในแต่ละรอบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นดังรูปที่ 3.  
ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะมีการนับถอยหลังส าหรับการเริ่มการจับเวลาการแข่งขัน และใช้อุปกรณ์ตรวจจับการผ่านเข้าเส้นชัย
ส าหรับการหยุดเวลา เพื่อให้ได้เวลาที่แน่นอน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการแข่งขันอื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต 
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รูปที่ 3. หน้าต่างแสดงผลเวลาในระหว่างการแข่งขัน 

 

ผลการด าเนินงานและอภปิรายผล 
เนื่องการการเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหาเป็นหลักนี้ จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ปัญหาก่อน ฉะนั้นหลังจากการเรียนการสอน

รูปแบบบรรยายจะสอดแทรกวิธีและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่จ าเป็น อีกท้ังยังน าเสนออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการ
พิชิตแต่ละรูปแบบสนาม ทั้งนี้ยังคงให้นักศึกษาน าเสนอรูปแบบในการแก้ปัญหาของแต่ละสนามของทีมตนเอง ซึ่งมีกระบวนการในการ
ออกแบบและสร้างรถที่แตกต่างกัน ท าให้การแข่งขันสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น  

โดยในทุกการแข่งขันได้รับความเห็นว่าการเรียนการสอนแบบนี้ท าให้นักศึกษาสนุกสนานร่วมไปกับการเรียนรู้ ในการเขียน
โปรแกรมตั้งแต่ระดับง่าย ไปจนถึงระดับที่ยากมากขึ้น อีกทั้งยังเข้าใจการท างานของอุปกรณ์ ซึ่งนักศึกษาหลายคนให้ความเห็นว่า 
สามารถน าไปต่อยอดในอนาคตในรายวิชาท่ีเรียนอื่น ๆ และต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ดังรูปที่ 4 – 7 

 

 
 

รูปที่ 4. บรรยากาศในการแข่งขันสนามกรอบสี่เหลี่ยม 
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รูปที่ 5. บรรยากาศการแข่งขันรูปแบบสนามก าแพงพร้อมสิ่งขีดขวาง 
 

 
 

รูปที่ 6. การแข่งขันรูปแบบสนามเส้นทางตามรอย 
 

 
 

รูปที่ 7. การแข่งขันรูปแบบสนามเขาวงกต 
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ในการเรียนการสอนนี้ ได้พิจารณาให้มี ตัวแทนนักศึกษา เพื่อเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างอาจารย์และกลุ่มของนักศึกษา เพื่อ
พิจารณาเนื้อหาในการเรียนรู้และเปิดโอกาสเพื่อสร้างความเป็นผู้น าให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เนื้อหาที่ใช้มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดย
อาศัยข้อความคิดเห็นในการเรียนระหว่างนักศึกษาทั้งหมดร่วมกับตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้เนื้อหาเช่ือมโยง และท าความเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน โดยตัวแทนนักศึกษา ต้องน าเสนอกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแตล่ะรูปแบบของสนาม ดังรูปที่ 8. โดยใช้กระบวนการในการ
แก้ปัญหาที่ปิดช่องของทางตัน หรือ มีขอบทางที่ปิดทึบ 3 ทิศทางขึ้นไปจากนั้น จะส่งรูปแบบทิศทางการเคลื่อนที่ให้กับหุ่นยนต์เพื่อ
แก้ไขการเคลื่อนที่ต่อไป 

ในการวัดผลการเรียนรู้จะวัดรายบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลระหว่างการแข่งขันและหลังการแข่งขัน ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์จะตั้งค าถามที่ช้ีชวนให้น าเสนอผลงานและอธิบายผลงาน ที่สามารถพิจารณาการมีส่วนร่วมรวมไปถึงความเข้าใจในการ
ท างานและการแก้ปัญหาของกลุ่มได้ โดยผลของการวัดผลการเรียนรู้จะเป็นคะแนนร่วมกัน 2 ชุด คือ ทักษะที่จ าเป็นของการเขียน
โปรแกรม และ คะแนนรวมของทีม ดังตารางที่ 1. โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) [7] ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ แทน 5 
ความหมายคือ ดีมาก, ด,ี ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด 

 
 

รูปที่ 8. ตัวอย่างในการน าเสนอการแก้ไขปัญหาของรูปแบบสนามเขาวงกตด้วยวิธีการ Machine Learning [6] 
 

ตารางที่ 1. ตารางผลการวดัผลตามเกณฑ ์

ทักษะการเขียนโปรแกรม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. มีกระบวนการคดิวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 3.77 1.29 

2. มีผลสัมฤทธ์ิในการแก้ไขปญัหาด้วยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมได้
อย่างดี และสามารถน าเสนอไดด้้วยวิธีการสัมภาษณ ์

3.63 1.08 

3. สามารถหาข้อผิดพลาดในการท างาน และข้อจ ากัดของอุปกรณ์ หรือ 
ข้อจ ากัดในการท างานของทีมตนเอง พร้อมทั้งสามารถน าเสนอวิธีในการ
ท างานและแก้ปัญหา 

2.62 1.12 

ผลของการเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหาเป็นหลัก จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้วยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผล
คะแนนจากเกณฑ์จะอยู่ในระดับดี 3.77 และ 3.63 ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี แต่เนื่องจาก
นักศึกษายังกังวลในการควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ยังซับซ้อนข้ึนในรูปแบบสนามที่ 3 และ 4. ส่งผลให้คะแนนโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง  ที่ 2.62 คะแนน  ซึ่งแต่ละเกณฑ์  มีคะแนนสูงสุดที่ 5 คะแนน และต่ าสุดที่ 1 คะแนน  โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบน 
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มาตรฐานที่ 1.08-1.29 เนื่องจากมีความต่างระหว่างรายบุคคลค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้รายบุคคลในแต่ละรูปแบบของ
สนามที่แตกต่างกัน ท าให้แต่ละรูปแบบสนามมีคะแนนในการพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 

สรุป 
การเรียนการสอนรูปแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยใช้ชุดสื่อการสอนไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน ท าให้นักศึกษาเข้าใจ

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างรถที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยสิ่งที่นักศึกษาได้ติดตัว
คือ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม และความเป็นผู้น า อีกท้ังยังเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการปรับปรุงตัว
รถให้เหมาะสมส าหรับการแข่งขันในสนามที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน และทักษะที่ส าคัญในการเขียนโปรแกรมและสามารถหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันก่อนการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะส่งผลต่ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้  

การพิจารณาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อน าความเห็นของนักศึกษามาปรับการเรียนการสอนในแต่ละครั้งส่งผลให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ในสิ่งท่ีนักศึกษาได้ความเห็นจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน หรือสิ่งที่นักศึกษาพบระหว่างเรียน ท าให้อาจารย์
เข้าใจนักศึกษามากยิ่งข้ึน และง่ายต่อการให้ค าแนะน าในการท างาน อีกทั้งยังส่งผลให้ตัวแทนนักศึกษาเพิ่มพูนทักษะการมีภาวะผู้น า
ในกลุ่มของนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ในรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย
จัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ในรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการ
ประยุกต์ ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการประเมินผลงานแบบรูบริคเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การน าไปใช้ประโยชน์/ประยุกต์ใช้ 3) ด้านเทคโนโลยี และ 4) การน าเสนอ 
ร่วมกับเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคที่ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวมตามแนวคิดของเครก เมอร์ทเลอร์ 

ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกลุ่มตัวอย่าง  เมื่อน ามาวิเคราะห์เทียบเคียงกับผลการ
ประเมินโครงงานด้วยแบบประเมินแบบรูบริค มีผลแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองใน
เกณฑ์ดี สามารถพัฒนาโครงงานที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สรุปได้ว่า การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ มีวินัยและความรับผิดชอบ น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคงทน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบโครงงาน, การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง, การเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to study the effects of instruction through Project-based learning with Self-
directed Learning in New Media: Ideas and Applications subject and of teaching and learning that are 
appropriated for students in the 21st century. By the way, the researcher put self-directed learning technique to 
help the instruction learning. Moreover, New Media: Ideas and Applications subject had design learning process 
without examination but using Rubric evaluation to be the result of students learning process. This evaluation is 
divided into four aspects:  
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1) Creativity 2) Adaptations/Applications 3) Technology and 4) Presentation. With evaluation concept is 
using criteria based on the holistic rubric of Craig Murray Butler.  

The research of this paper concluded that, self- direct learning is variation in the same direction with using rubric 
evaluation. The group of sample from Self-direct learning resulted in a good criterion, they are able to reach and develop the 
project expectation and able to solve the problem well. In conclusion, the instructor for Self-directed learning must start from 
students who are committing to study, having Self-discipline, and having responsibilities. These will lead to build culture of 
learning which sustainable in efficiency. 

 
Keywords:  Project-based learning, Self-directed Learning, Instruction, Education 
 

บทสรุปงานวิจัย 

บทน า 
 การศึกษาเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีเจริญอย่างยั่งยืน เพราะการศึกษาคือ กระบวนการส าคัญที่พัฒนา

คนในชาติให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่กล่าวไว้ว่า “ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์
เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” [1] อีกทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถ
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการในการสร้างความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของตนเองให้มี
ความสมดุลได้ [2] ได้ศึกษาและพบปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งในการเรียนการสอนและได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการ
เรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางความรู้  (Project Centered Learning) ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือกันในการ
แก้ปัญหา โดยการให้ผู้เรียนไดป้ฏิบัตจิริง เพื่อการแก้ปัญหาอันนี้ไปสู่การพัฒนาตนเอง [3] เสนอวิธีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนแบบโครงงาน ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันจึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเพิ่มโอกาสในความ
เจริญก้าวหน้าของบุคคลในการเรียนรู้และแข่งขันกับผู้อื่น [4] อีกทั้งยังสามารถฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นต้น  ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนานักศึกษาโดยมุ่งเน้นในส่วนของการ
พัฒนากระบวนการคิด ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

จากเหตุข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในรายวิชาสื่อ
สมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ เพื่อศึกษาถึงผลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ มีวินัยและความรับผิดชอบ น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
ท าให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ เป็นรายวิชาที่
มุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับการส ารวจและการผลิตเนื้อหาเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ อ ย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจในการประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดียช้ันสูง เพื่อการผลิต 
นวัตกรรมและสื่อการน าเสนอแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายและแตกต่างจากสื่อน าเสนอในอดีต จึงเป็นรายวิชา
ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ขึ้น 
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การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เกิดขึ้นจากการ เริ่มต้นของผู้เรียนเองเป็นส าคัญ (Learner’s Initiative) โดยกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อให้เกิดการน าตนเอง ประกอบ ด้วย 3 ส่วน คือ 1) การบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการเรียน
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง วางแผนการเรียน เรียนตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง  2) การ
ตัดสินใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดว่าต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องใด ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนและลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง 3) การควบคุมตนเองในการเรียนรู้ให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ 
ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning) สามารถสรุปได้  เป็น  
2 แนวทาง คือ การเรียนรู้ในลักษณะเป็นรายบุคคล และการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ดังน้ี 

1. การเรียนด้วยการน าตนเองเป็นรายบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้ เรียนมีความริเริ่มในการเรียนรู้  โดย  
การวินิจฉัยความต้องการเรียนรู้ของตนเอง วางแผน การเรียนรู้ แสวงหาวิธีเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และ ประเมินผลการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ [5] 

2. การเรียนด้วยการน าตนเองเป็นกลุ่ม เป็นแนวคิดที่ขยายขอบเขตเป็นการเรียนรู้จากรายบุคคลออกมาเป็นกลุ่ม โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่ม ด้วยตนเองตามความสนใจ ก าหนดเป้าหมาย วางแผน ในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ สามารถ
เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มระหว่างเพื่อน ผู้สอนหรือบุคคลอื่น ๆ [6] 

จากความหมายของการเรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเองดั งกล่ าว  จะเห็นว่ าการ เรี ยนรู้ ด้ วยการน าตนเอง  เป็น  
การเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็น รายบุคคล และการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยสามารถ เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนหรือผู้รู้ก็
ได้ 
ลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายในของผู้เรียน ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ด้วยความ
สมัครใจ และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ทุกคนจึงมีศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเป็ น
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเริ่มจากการวินิจฉัยความต้องการของตนเองว่าต้องการ ท่ีจะเรียนรู้ในเรื่องใด มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง วางแผนการเรียนรู้ เรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว้ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียน
อาจเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนหรือผู้สอนก็ได้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง [7] 
การเรียนรู้แบบโครงงาน 

การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูล
และแนวทางในการแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่ต้องเช่ือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน โดยการเรียนรู้
ในรูปแบบนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนวิธีการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรัก
การเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีผู้ท าวิจัยไว้อย่าง
แพร่หลาย [8] 
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ขั้นตอนวิธกีารด าเนินการวิจัย 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

รูปแบบการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) มุ่งเน้นหาผลจากการจัดการ

เรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ 
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 

ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักของ  ADDIE model ซึ่งเป็นรูปแบบที่ออกแบบขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System 
Approach) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า สามารถน าไปใช้ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี แบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2) ขั้นการออกแบบ (Design) 3) ขั้นการพัฒนา (Development) 4) ขั้นการน าไปใช้ 
(Implementation) และ 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) [9] 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ที่

ลงทะเบียนวิชา MI325 : New Media: Ideas and Applications ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เนื่องจากมีนศ.ลงทะเบียนเรียนเพียง 1 กลุ่มการเรียน ตัวแปรของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) ผลการประเมินการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 2) ผลการประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิค  

ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ Self-Directed Learning : 
SDL ใช้วิธีการประเมินแบบรายบุคคล 2) แบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคที่ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียน 
3) แบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคที่ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอน 

การวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วางแผนการหาค่าความแตกต่างของผล การประเมินเ ชิงพฤติกรรมการเรียนรู้  
Self-Directed Learning : SDL ที่สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ร่วมกับผลการประเมินโครงงานด้วยการประเมิน
แบบรูบิคที่ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียนและผู้สอน ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 
ผลการด าเนินการวิจัย 

ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  และได้น ามา

ประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในรายวิชา MI325 : New Media: Ideas and Applications โดยได้เลือกใช้แบบประเมินความสามารถการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง จากงานวิจัยเรื่อง การใช้การเรียนรู้แบบน าตนเอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากมีความครอบคลุมในประเด็นการประเมินทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกด้าน อีกทั้งมีความ
สอดคล้องในเชิงช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย [10]  
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รูปที่ 1. แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเอง ต้นแบบจากงานวิจัย [10] 

 
ผลการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม ผู้สอนเตรียมมอบหมาย
โครงงานโดยระบุในแผนการสอนในช้ันเรียน ผู้สอนก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชา หรือความถนัด
ของผู้เรียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และการก าหนดนัดหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการได้ โดยการแบ่งกลุ่มของผู้เรียน ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกที่จะจัดกลุ่มของตนเองได้อย่างอิสระ  ขั้นตอนที่ 2 
การคิดและเลือกหัวข้อ ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างทางเลือกในการออกแบบโครงงานเอง เพื่อเปิดโอกาสให้รู้จักการค้นคว้าและสร้างสรรค์
ความรู้เชิงนวัตกรรม ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อ การท างานเป็นทีม 
กระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง (brain storm) จะท าให้เกิด ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้าง 
ความร่วมมือ ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงเป็นการสร้าง Mind map แสดงแนวคิด แผนและขั้นตอนการท าโครงงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาระงาน บทบาท และระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าให้สามารถปฏิบัติโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบัติโครงงาน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ในเค้าโครงของโครงงาน ถ้ามีการวางเค้าโครงเอาไว้แล้ว ผู้เรียน
จะรู้ได้ว่าต้องท าอะไรในขั้นตอนต่อไป โดยไม่ต้องรอถามผู้สอนในระหว่างการด าเนินการผู้สอนจะให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดหรือร่วม
แก้ปัญหาไปพร้อมกับผู้เรียน ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอโครงงาน ผู้เรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงาน หรือการน าเสนอใน
รูปแบบอื่น ๆเช่น จัดนิทรรศการ รายงานหน้าช้ัน ส่งงานทางเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ค และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลโครงงาน  
การประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยหลากหลาย เช่น ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินซึ่งกันและกัน ประเมินจาก
บุคคลภายนอก การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่จะวัดกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลงานด้วย การ
ประเมินโดยผู้สอนหลายคนจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตลอด
กระบวนการเรียนรู้ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
ผู้วิจัยได้น าแบบการประเมินต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวัดผลตามล าดับดังนี้ 1) แบบสอบถามเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ 

Self-Directed Learning : SDL ใช้วิธีการประเมินแบบรายบุคคล ผู้วิจัยใช้การประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. 
ส่วนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ประกอบด้วย (1) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (3) ด้านความสามารถในการสืบค้นด้วยตนเอง (4) ด้านความสามารถในการประเมินตนเอง และ 2. ส่วน
สรุปผล Outcome ของการเรียนรู้ 
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  รูปที่ 2. แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้แบบน าตนเอง ท่ีใช้ประเมินจริงผ่านระบบออนไลน์ 
 

2) แบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคที่ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรียน ก าหนดให้ผู้เรียนสรุปเกณฑ์
การประเมินโครงงานของแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของโครงงานท่ีกลุ่มของนักศึกษาจัดท าข้ึนผ่านระบบ Google Sheets 

 

 
รูปที่ 3. เกณฑ์การประเมินแบบรบูิคที่ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้เรยีน 

3) แบบประเมินโครงงานด้วยการประเมินแบบรูบิคที่ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอน ผู้สอนก าหนดเกณฑ์นี้ตาม 
Expected Learning Outcomes ของรายวิชา ใช้รูปแบบการประเมินผ่านระบบ Google Sheets 

 

  
 

รูปที่ 4. เกณฑ์การประเมินแบบรบูิคที่ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้สอนตาม ELO รายวิชา 
 
ส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้การประเมินผลงานแบบรูบริค ในรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและ

การประยุกต์ ใช้การประเมินแบบ Project Assessment หรือการประเมินความคืบหน้าและความส าเร็จของโครงงาน ใช้หลักเกณฑ์
การประเมินแบบองค์รวมตามแนวคิดของเครก เมอร์ทเลอร์ โดยก่อนที่จะท าการประเมินผู้วิจัยได้จัดการน าเสนอผลงานเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

          

 (ก) แบบการประเมินส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง            (ข) แบบการประเมินส่วนสรุปผล Outcome ของการเรียนรู้ 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ Self-Directed Learning : SDL เพื่อศึกษาถึงผลลัพธ์
ทางการเรียนรู้แบบน าตนเองของผู้เรียนรายบุคคล โดยอ้างอิงการประเมินจากงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า โดยแบ่ง
หัวข้อการประเมินเป็น 5 หัวข้อหลัก รวม 36 ค าถาม และใช้การแปลผลแบบสอบถามด้วย Likert Scales คือ4.50-5.00 ระดับดีมาก, 
3.50-4.49 ระดับดี, 2.50-3.49 ระดับปานกลาง, 1.50-2.49 ระดับน้อย, 1.00-1.49 ระดับน้อยที่สุด โดยได้ผลการประเมินเชิง
พฤติกรรมการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1. ผลการประเมินเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ Self-Directed Learning รายบุคคลของผู้เรียน 

หัวข้อในการประเมิน คะแนนเฉลี่ย S.D. แปรผล 

ผลสรุป ด้านพฤติกรรมการเรียนรูด้้วยตนเอง (12 ค าถาม) 3.84 0.15 ระดับด ี

ผลสรุป ด้านคุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรูด้้วยตนเอง (7 ค าถาม) 3.68 0.26 ระดับด ี

ผลสรุป ด้านความสามารถในการสืบค้นด้วยตนเอง (8 ค าถาม) 3.76 0.21 ระดับด ี

ผลสรุป ด้านความสามารถในการประเมินตนเอง (3 ค าถาม) 4.28 0.10 ระดับด ี

ผลสรุป สรุปผล Outcome ของการเรยีนรู้ (6 ค าถาม) 3.89 0.13 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 0.23 ระดับด ี

จากตารางที่ 1 พบว่า หัวข้อผลสรุป ด้านความสามารถในการประเมินตนเอง (3 ค าถาม) ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.28 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.10 แปรผลได้คือ อยู่ในระดับดี เห็นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจสามารถประเมินตนเองจากการเรียนรู้แบบน า
ตนเองได้เป็นอย่างดี และล าดับที่สอง คือ หัวข้อ สรุปผล Outcome ของการเรียนรู้ (6 ค าถาม) ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.89 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.13 แปรผลได้คือ อยู่ในระดับดี เห็นได้ว่า ผู้เรียนสามารถสรุปผล Outcome ของการเรียนรู้ ของตนเองได้สะท้อนถึง 
การที่ผู้เรียนเข้าใจว่าผลลัพธ์ในการเรียนรู้ของตนเองจากพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร ซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
และหัวข้อท่ีมีคะแนนน้อยสุดคือ ด้านคุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง(7 ค าถาม) ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.68 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.26 แปรผลได้คือ อยู่ในระดับดี เห็นได้ว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงคุณลกัษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จึง
เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนควรมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนเหน็ถึงความส าคญัในการเรียนรูด้้วยตนเองให้มากข้ึน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนต่อไปในอนาคต 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนรู้แบบโครงงาน ด้วยเกณฑ์การประเมินที่ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
โดยให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ดังรูปที่ 3 และผู้วิจัยได้สรุปผลคะแนนได้ผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามประเมินแบบรบูิคโดยผู้เรยีน 

Student Rubric 

หมายเลขกลุ่ม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเต็ม  
(30 คะแนน) 

19.5 21 23.25 12 25.5 18 24 24 18.75 12 19.5 21 24 24 20.46 
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จากตารางที ่2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามประเมินแบบรูบิคโดยผูเ้รยีน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 20.46 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง เพราะเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการประเมิน เป็นเกณฑ์ที่ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดท า
ให้ผลคะแนนย่อมส่งผลดีต่อผู้เรียน แต่จากการสังเกตการณ์ของผู้สอนพบว่า เมื่อผู้เรียนได้เป็นผู้ตั้งเกณฑ์การประเมินแล้ว ผลงานที่ได้
จากโครงงานจะได้ผลลัพธ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะผู้เรียนจะท าอย่างเต็มความสามารถและสิ่งส าคัญคือผู้เรียน
สามารถบอกถึงกระบวนการและผลแห่งความส าเร็จรวมถึงเหตุของการที่ผลงานไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าที่วางไว้ได้ ซึ่งสะท้อนถึง
กระบวนการเรียนรู้จากการท าโครงงานท่ีประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก 

ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนรู้แบบโครงงานแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ  
1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Big Picture Thinking (M1)) 2) การน าไปใช้ประโยชน์/ประยุกต์ใช้ (User Experience Knowledge 
(M4)) 3) ด้านเทคโนโลยี (Process & Innovation) และ 4) การน าเสนอ (ความสมบูรณ์ & Presentation) ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
รูปที่ 4 โดยผู้วิจัยสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามประเมินแบบรูบิคโดยผู้สอนตาม ELO รายวิชา ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามประเมินแบบรบูิคโดยผู้สอนตาม ELO รายวิชา 

Teacher Rubric 

หมายเลขกลุ่ม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเต็ม  
(20 คะแนน) 

13 8 19 12 17.5 14 15 13 11.5 9 16 13 15 13 13.50 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามประเมินแบบรูบิคโดยผู้สอนตาม ELO รายวิชา มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่ 13.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ประเมินจาก
โครงงาน มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของรายวิชา ที่มุ่งเป้าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง อีกทั้งยัง
สามารถน าไปต่อยอดเป็นโครงงานวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาได้จริงต่อไป 
 

สรุป 
จากการที่ได้ศึกษางานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียน

ด้วยการน าตนเอง ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ในรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ โดยใช้กระบวนการท างานจริง
จากประเด็นท่ีผู้เรียนสนใจ ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อน ามาวิเคราะห์เทียบเคียงกับผลการประเมิน
โครงงานด้วยแบบประเมินแบบรูบริค มีผลแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในเกณฑ์ดี 
สามารถพัฒนาโครงงานที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สรุปได้ว่า การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ มีวินัยและความรับผิดชอบ น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคงทน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษามีความจ าเป็นต้องปลูกฝัง และสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้เรียนที่
อยู่ในสายการศึกษาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต โดย
ปัจจัยที่มีผลส าคัญตอ่การเรยีนรู้ดว้ยตนเองที่จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเรจ็ในการเรียนรูไ้ดน้ั้น โดยส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยค้นพบ จาก  
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การสังเกตและติดตามผู้เรียนคือ ความสนใจในเรื่องที่จะศึกษา หรือความเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับเรื่องที่ตนเองให้ความส าคัญ เพราะ
ถ้าผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองอย่างเด่นชัดย่อมส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
และท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน อีกทั้งวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่
ยังไม่เข้าใจถึงคุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรูด้้วยตนเอง สามารถมีความเข้าใจได้เพิ่มมากข้ึน  ในส่วนน้ีผู้สอนควรให้ความส าคัญกับ
การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจก่อน อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเองว่า สามารถเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้ จากก่อนหน้าน้ีที่ไม่เคยมีความเช่ือมั่นมาก่อน และเมื่อเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบ หน้าท่ีส าคัญของผู้สอนคือ ต้องคอยสังเกตการท างานในแต่ละกลุ่มว่า มีรูปแบบการแบ่งงานตาม
ความถนัดหรือความสนใจหรือไม่อย่างไร เพราะการแบ่งงานตามความถนัดและความสนใจของกลุ่มผู้เรียน จะส่งผลต่อคุณลักษณะ
ของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ ผู้สอนควรแสดงความช่ืนชมต่อพัฒนาการของคุณลักษณะของ
ผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้และแนะน าวิธีการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่า ผู้สอนพร้อมสนับสนุน
การเรียนรู้ใหม่ ๆ ของผู้เรียนอย่างเสมอ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม กรณีศึกษาการออกแบบและ

สร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ ารถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี เครื่องทดสอบนี้ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิด

จากความผิดพลาดของคนในการตรวจสอบการรั่วซึมของหม้อน้ ารถยนต์ในสายการผลิตของบริษัท ซีเอช โอโตพาร์ต จ ากัด โดยส่วน

แรกเป็นน าเสนอระบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามโดยสรุป 

จากนั้นเป็นการน าเสนอในรายละเอียดของเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ าที่ได้สร้างขึ้นนี้ เครื่องทดสอบนี้ถูกออกแบบโดยใช้

วิธีการทดสอบแบบแห้ง การทดสอบท าได้โดยการใช้อากาศท่ีมีแรงดันผ่านหม้อน้ าท่ีปิดผนึก อากาศที่มีแรงดันในหม้อน้ าจะถูกวัดและ

แสดงผล ถ้าความดันเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอในหม้อน้ า นั่นหมายความว่าหม้อน้ าไม่มีการรั่วซึม แต่ถ้าความดันลดลงอย่างฉับพลันนั่น

หมายความว่าหม้อน้ ามีการรั่วซึมแล้วหม้อน้ านั้นก็จะถูกส่งกลับไปท าการแก้ไข ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการออกแบบโครงสร้างทางกลของ

เครื่องก่อนการเชื่อมต่อระหว่าง PLC และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตถูกออกแบบและติดตั้ง จากนั้นชุดค าสั่งของ PLC จะถูกโปรแกรม 

ผลการทดสอบการท างานของเครื่องต้นแบบได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
 

ค าส าคัญ: สหกิจศึกษา, เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, เครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ า, พีแอลซี 
 

Abstract 

This paper presents a project-based learning via Siam University cooperative education with focus on a 
case study of a design and construction of a radiator leak testing machine controlled by PLC. The machine was 
designed and constructed to solve a problem caused by human error in checking the leak of the radiator in a 
production line of CH Autopart Company Limited. Firstly, the cooperative education system of department of 
electrical engineering, faculty of engineering, Siam University is proposed concisely. Thereafter, the details of the 
radiator leak testing machine are proposed. The machine was designed using dry testing method. The test is 
accomplished by applying a pressurized air through the enclosed radiator, the pressurized air in the radiator is 
measured and monitored. It is noted that if the pressure increases uniformly in the radiator, that means the 
radiator does not leak. But if the pressure suddenly drops that means the radiator has a leak, then it will be  
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returned to be fixed. The procedure started from the design of mechanical construction of the machine. The 
interfacing between PLC and input/output devices was designed and installed. Then, the PLC instruction set 
were programmed. The test results of the prototype can be satisfactory. 
 

Keywords: Cooperative Education, Project-Based Learning, Radiator Leak Testing Machine, PLC 
 

บทสรุปงานวิจัย 
บทน า 

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้มกีารเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณต์รงจากการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบ
การศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนกับการปฏบิัติงาน [1] โดยมีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาบัณฑิตผ่านประสบการณ์การท างานจริงใน
สถานประกอบการ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนส าคัญในการเตรียม
บัณฑิตให้พร้อมเข้าสู่ระบบการท างานได้ทันทีหลังจากส าเร็จการศึกษา  การที่นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงท าให้ได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษา การได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ท าให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจกับ
เหตุการณ์ที่พบเจอและฝึกการสังเกต จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการด้านงานอาชีพชัดเจน
มากขึ้น นอกจากน้ีกระบวนการสหกิจศึกษายังท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ส่งผล
ให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

จากหลักการของสหกิจศึกษาดังกล่าวที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานจริงในต าแหน่ง
พนักงาน (ช่ัวคราว) หรือได้มีโอกาสท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีคุณภาพตรงกับความคาดหวังของสถานประกอบการ 
ผู้ใช้บัณฑิตในทุกๆ ด้าน  ได้เล็งเห็นประโยชน์และความส าคัญของสหกิจศึกษา ซึ่งมีงานวิจัย [4, 5] สรุปไว้ว่า นักศึกษาที่ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองหลายด้าน เช่น ทักษะในการท างาน การท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี การมีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้
ออกแบบหลักสูตรให้มีระบบการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  และนอกจากนักศึกษาได้รับการพัฒนา
โดยตรงจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแลว้ยังสามารถใช้ข้อมูลจากสถานประกอบการน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร ปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการด้วย 
 

กระบวนการด าเนินการสหกจิศึกษา 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ก าหนดไว้ในแผนการ

เรียนของหลักสูตรปรับปรุงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อน การก าหนดแผนการ
เรียนไว้ในช้ันปีท่ี 3 ดังกล่าวเกิดจากการวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสียระหว่างการก าหนดไว้ในแผนการเรียนช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ซึ่งการ
ก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช้ันปีที่ 3 มีข้อดีคือการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท าให้นักศึกษาได้รู้ถึง
โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมในสถานประกอบการก่อนแล้วน าโจทย์เหล่านั้นกลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น
โดยอาศัยความรู้ในรายวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องกลับมาเรียนในช้ันปีสุดท้าย หรือน าโจทย์ปัญหาเหล่านั้นกลับมาเป็ นหัวข้อโครงงานที่
สามารถน าไปแก้ปัญหาของงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้จริง  แต่มีข้อเสียคือสถานประกอบการไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าท างาน 
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ประจ าต่อเนื่องได้เลย เพราะว่านักศึกษาต้องกลับมาเรียนต่ออีก 1 ปีการศึกษา และนักศึกษายังไม่มีความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมที่
ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ส่วนการก าหนดให้ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อนของช้ันปีที่ 4 ซึ่งเป็นแผนการเรียนของหลักสูตรที่
ใช้มาก่อนการปรับปรุงหลักสูตร มีข้อดีคือนักศึกษาเรียนรายวิชาในหลักสูตรผ่านครบทั้งหมดแล้วคงเหลือรายวิชาสหกิจศึกษาเป็น
รายวิชาสุดท้าย นักศึกษามีความรู้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและสถานประกอบการสามารถรับนักศึกษาเข้าท างานเป็น
วิศวกรประจ าต่อเนื่องได้เลยถ้าพอใจ แต่ก็มีข้อเสียคือหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการจัดท ารายงานสหกิจ
ศึกษาซึ่งเทียบเท่ากับการท าปริญญานิพนธ์ จากนั้นด าเนินการสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้เวลาหลังจากจบการ
ปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อน ส่งผลท าให้นักศึกศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้าออกไป ท าให้เสียโอกาสในการหางานท า 

เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีท่ี 4 จึงได้ก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ภาคฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3 โดยก าหนดให้เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 3 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอผลงาน  การ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดการอารมณ์และความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัครและการสัมภาษณ์งาน การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นเหล่านี้เป็นไปตาม
มาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา [2] โดยนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3 ได้ เพื่อ
ออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต้องผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อน ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้
ลงทะเบียนเพื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคฤดูร้อนได้ ขั้นตอนหลังจากผ่านการเตรียมความพร้อมแล้วจะเป็นการพิจารณา
คัดเลือกสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม โดยสถานประกอบการที่พิจารณาคัดเลือกต้องมีงานในลักษณะเป็นโครงงานหรือเป็น
การปฏิบัติงานประจ าที่ตรงกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเน้นประสบการณ์การท างาน ท าให้ได้รับประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาและสถาน
ประกอบการ โฟล์ชาร์ตแสดงกระบวนการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการแสดงได้ดังรูปที่ 2 หลังจากนักศึกษาได้สถาน
ประกอบการแล้วจึงจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและออกปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาต้องจัดท าบันทึกการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์
เสนอต่ออาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา และก าหนดให้มีอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประการอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อท า
หน้าท่ีให้ค าปรึกษานักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ติดตามการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในด้านต่างๆ 
เช่น ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับตัว การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ ความก้าวหน้าของงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย การสื่อสาร และการน าเสนอผลงาน  ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการท างานด้วยตนเอง เป็นต้น โดยอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และผ่านการ
อบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ. [2] เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นรูปเล่มเทียบเท่าได้กับปริญญานิพนธ์ ต่อจากนั้นทางส านักสหกิจศึกษาก็จะด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ 3 ท่าน  และนักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสอบเพื่อให้คณะกรรมการสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน [3] โฟล์ชาร์ตแสดงกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยามแสดงได้ดังรูปที่ 1 
 

โจทย์ปัญหาของสถานประกอบการ 
บริษัท ซีเอช โอโตพาร์ต จ ากัด คือสถานประกอบการหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เมื่อนักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานพบว่าวิธีการตรวจสอบการรั่วซึมของหม้อน้ า
เครื่องยนต์ในไลน์การผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด าเนินการโดยให้พนักงานน าหม้อน้ าวางลงบนจิ๊กจับช้ินงาน ท าการอัดลมเข้าหม้อน้ า
ด้วยความดัน 1.2 bar จากนั้นน าจิ๊กพร้อมหม้อน้ าแช่ลงไปในอ่างน้ าเพื่อตรวจสอบการรั่ว โดยที่ผนักงานต้องจับจิ๊กพร้อมหม้อน้ าเอียง
ซ้าย 30 วินาที เอียงขวา 30 วินาที ตะแคง และคว่ าอีกอย่างละ 30 วินาที เพื่อสังเกตดูว่ามีฟองอากาศออกมาจากหม้อน้ าหรือไม่ ถ้ามี 
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รอยรั่วจะมีฟองอากาศขึ้นมา หากตรวจสอบด้วยการมองด้วยตาของคนแล้วไม่พบการรั่วจะส่งมอบลูกค้า ส่วนหม้อน้ าที่มีการรั่วก็จะ
ถูกส่งกลับเข้ากระบวนการแก้ไขในไลน์การผลิตต่อไป การตรวจสอบการรั่วของหม้อน้ า โดยใช้สายตาคนสังเกตฟองอากาศแบบที่ใช้
งานอยู่เดิมนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย ท าให้เกิดปัญหามีช้ินงานหม้อน้ ารั่วซึมไปถึงมือลกูค้าแลว้ส่งกลับ ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจ
ของลูกค้าต่อกระบวนการผลิตและตรวจสอบของช้ินงาน 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 
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ดังนั้นจึงได้น าปัญหานี้มาก าหนดให้เป็นโครงงานสหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงและทีมฝ่าย
วิศวกรรมในสถานประกอบการ ร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาจนได้ข้อสรุปว่าต้องสร้างเครื่องตรวจสอบการรั่วแบบอัตโนมัติที่มีความ
แม่นย าได้มาตรฐานลดความผิดพลาดซึ่งเกิดจากคน (Human Error) จึงได้เริ่มออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ า
รถยนต์แบบอัตโนมัติควบคุมด้วยพีแอลซีขึ้นมาใช้งานแทนการใช้พนักงานสังเกตดูการรั่วจากฟองอากาศ เนื่องจากเป็นโครงงานที่คาด
ว่าจะได้เครื่องต้นแบบที่สามารถแก้ปัญหาการส่งกลับช้ินงานจากลูกค้า ความไม่มั่นใจของลูกค้าต่อกระบวนการผลิตและตรวจสอบ
ของช้ินงานหม้อน้ ารถยนต์ จึงได้รับความเห็นชอบและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณ พนักงานพี่เลี้ยง
และทีมฝ่ายวิศวกรรมจากสถานประกอบการ 
 

 
รูปที่ 2 กระบวนการพิจารณาคดัเลือกสถานประกอบการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าโครงงาน 
ในการด าเนินการจัดท าโครงงานนี้มีระเบียบแบบแผนชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมของทีมฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิต เพื่อ

ระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของคนในการตรวจสอบการรั่วซึมของหม้อน้ ารถยนต์ของวิธีการเดิมที่ใช้
อยู่ในกระบวนการผลิต ท าให้เกิดปัญหามีช้ินงานหม้อน้ ารั่วซึมไปถึงมือลูกค้าแล้วถูกส่งกลับ และได้ข้อสรุปร่วมกันว่าต้องสร้างเครื่อง
ตรวจสอบการรั่วแบบอัตโนมัติ หลังจากได้ข้อสรุปแล้วนักศึกษาและทีมฝ่ายวิศวกรรมประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เช่น การเขียนแบบ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบโครงสร้างและอุปกรณ์หนักให้เป็นหน้าที่ของ
ทีมฝ่ายวิศวกรรมเป็นหลักโดยมีนักศึกษาฝึกงานในระดับอาชีวะเป็นก าลังเสริม ส่วนนักศึกษาสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม
รับผิดชอบงานติดตั้งระบบควบคุมทั้งหมด และการเขียนโปรแกรมพีแอลซีส าหรับควบคุมการท างานของเครื่อง 
 
1. การออกแบบอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ 

แนวคิดในการออกแบบเครื่องทดสอบนี้คือต้องการเครื่องส าหรับทดสอบการรัว่ซึมของหม้อน้ าท่ีมีความแม่นย าได้มาตรฐาน
แทนการใช้คน ใช้แรงดันลมในการทดสอบการรั่วซึมโดยการอัดลมเข้าไปในหม้อน้ าด้วยแรงดันและเวลาที่ก าหนดแล้วทิ้งไว้ด้วยเวลาที่
ก าหนด วัดแรงดันลมในหม้อน้ าว่าแรงดันลมลดลงหรอืไม่ ซึ่งในการอัดลมเข้าหม้อน้ านั้นจ าเป็นต้องมีการจับยึดหม้อน้ าไม่ให้มีการขยับ 
เคลื่อนที่ท่ีเกิดจากแรงดันลมที่อัดเข้าไป และต้องมีการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สัมพันธ์กันตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้อง
มีการออกแบบอุปกรณ์ให้ท าหน้าท่ีในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้

(1) ส่วนการประกอบโครงสร้างของเครื่อง และอุปกรณ์หนักดังแสดงในรูปที่ 3 ให้เป็นหน้าท่ีของทีมฝ่ายวิศวกรรมเป็นหลัก
โดยมีนักศึกษาฝึกงานในระดับอาชีวะจากสถาบันอื่นเป็นผู้ช่วย 
 

 
รูปที่ 3 การประกอบโครงสร้างของเครื่องและอุปกรณ์หนัก 

(2) ส่วนการจับยึดหม้อน้ าไม่ให้มีการขยับหรือเคลื่อนที่เมื่ออัดลมเข้าหม้อน้ า ออกแบบโดยใช้กระบอกลมควบคุมแคลมป์
จับยึดหม้อน้ าจ านวน 5 ตัวดังนี ้
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- กระบอกลมส าหรับควบคุมแคลมป์จับยึดหม้อน้ าด้านข้าง 2 ข้าง (กระบอกลม A) ออกแบบโดยใช้กระบอกลม Airtac 
Clamping Cylinder Model MCKA63X100SY ดังแสดงในรูปที่ 4(ก) เป็นกระบอกลมที่มีการติดตั้งแม่เหล็กไว้ภายในซึ่งสามารถ
เคลื่อนที่ไปตามต าแหน่งของลูกสูบ จ านวน 2 ตัว  

- กระบอกลมส าหรับควบคุมแคลมป์จับยึดหม้อน้ าด้านหน้าและด้านหลัง (กระบอกลม B) ออกแบบโดยใช้กระบอกลม 
CKD Compact Cylinder Model SSD2-L-63-50-N ดังแสดงในรูปที่ 4(ข) เป็นกระบอกลมแบบคอมแพคที่มีการติดตั้งแม่เหล็กไว้
ภายในซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปตามต าแหน่งของลูกสูบได้ จ านวน 2 ตัว 

- กระบอกลมส าหรับควบคุมแคลมป์จับยดึหม้อน้ าด้านบน (กระบอกลม C) ออกแบบโดยใช้กระบอกลม Airtac Compact 
Cylinder Model ACQ32X30S ดังแสดงในรูปที่ 4(ค) เป็นกระบอกลมแบบคอมแพคที่มีการติดตั้งแม่เหล็กไว้ภายในสามารถเคลื่อนที่
ได้ไปตามลูกสูบ จ านวน 1 ตัว 
 

   
(ก) กระบอกลม A (ข) กระบอกลม B (ค) กระบอกลม C 

รูปที่ 4 กระบอกลมส าหรบัควบคมุแคลมปจ์ับยึดหม้อน้ า 
 

(3) ส่วนการควบคุมลมเข้าออกกระบอกลม และเข้าออกหม้อน้ า ออกแบบโดยใช้โซลินอยด์วาล์วลม CKD Solenoid 
Valve Model PV5, Double Solenoid 24 VDC จ านวน 4 ตัว ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 โซลินอยด์วาล์ว CKD Solenoid Valve Model PV5 

 

(4) ส่วนการตรวจจับต าแหน่งของแคลมป์ผ่านการตรวจจับต าแหน่งของลูกสูบกระบอกลม ออกแบบโดยใช้รีดสวิทช์ CKD 
Model SW-T0H ดังแสดงในรูปที่ 6 จ านวน 6 ตัว ได้แก่ ตรวจจับต าแหน่งลูกสูบของกระบอกลม A จ านวน 2 ตัว กระบอกลม B 
จ านวน 2 ตัว และกระบอกลม C จ านวน 2 ตัว ท าหน้าที่ตรวจจับต าแหน่งการท างานของกระบอกลมในต าแหน่งสั่งให้แคลมป์จับยึด
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หม้อน้ า และต าแหน่งสั่งให้แคลมป์ปลดการจับยึดหม้อน้ า ด้วยการตรวจจับต าแหน่งของแม่เหล็กภายในกระบอกลมซึ่งเคลื่อนที่ไปตาม
ต าแหน่งของลูกสูบ โดยการติดตั้งรีดสวิทช์นี้ไว้ต าแหน่งเปลือกนอกบนและล่างของกระบอกลม 

 
รูปที่ 6 รีดสวิทช์ CKD Model SW-T0H 

 
(5) ส่วนการวัดแรงดันลมทั้งสองต าแหน่ง ได้แก่ การวัดแรงดันลมจากตัวจ่ายลมและการวัดแรงดันลมในหม้อน้ า ออกแบบ

โดยใช้ตัววัดแรงดันแบบดิจิตอล CKD Model PPX-R01N-6M-KA ดังแสดงในรูปที่ 7  จ านวน 2 ตัว เป็นตัววัดแรงดันลมที่สามารถตั้ง
ค่าแรงดันลมต่ าสุด หรือสูงสุดและมีเอาท์พุตเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN  

 

 
รูปที่ 7 ตัววัดแรงดันแบบดจิิตอล CKD Model PPX-R10N-6M-KA 

 
(6) ส่วนการแสดงผลการทดสอบ ถ้าผลการทดสอบปรากฏว่าหม้อน้ าไม่มีการรั่วซึมให้แสดงผลด้วยไฟ LED สีเขียว แต่ถ้า

ปรากฏว่าหม้อน้ ามีการรั่วซึมให้แสดงผลเป็นสีแดง ออกแบบโดยใช้ชุดแสดงผลด้วย LED รุ่น Green Red LED Industrial Signal 
Tower Stack Light DC 24V 

(7) ส่วนการควบคุมล าดับความสัมพันธ์ในการท างานของระบบทั้งหมด  ออกแบบโดยใช้พีแอลซี Misubishi Model 
FX3G-40M ซึ่งเป็นรุ่นท่ีมี 24 อินพุต 16 เอาท์พุต [6] 
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(8) ชอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ให้กับพีแอลซีใช้ซอฟต์แวร์ GX-Work2 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเขียน
โปรแกรมไปยังพีแอลซี โหลดโปรแกรมจากพีแอลซี มอนิเตอร์แสดงการท างานของโปรแกรม เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของพีแอลซีได้ 
[6] 

(9) การตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ของการทดสอบ รวมทั้งการแสดงผลของการทดสอบ ออกแบบโดยใช้ทัชสกรีน 
Mitsubishi Model GT 1020-LBD2  

(10) ชอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมทัชสกรีนเพื่อสื่อสารกับพีแอลซีใช้ซอฟต์แวร์ GT Designer-3 
 

2. ระบบควบคุม 
ระบบควบคุมการท างานของเครื่องทั้งหมด ออกแบบโดยใช้พีแอลซีควบคุม โดยก าหนดอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุตของพี

แอลซีแสดงได้ดังรูปที่ 8 โดยอุปกรณ์อินพุตประกอบด้วยสวิทช์ต่างๆ ตัวตรวจวัดแรงดันลมจากตัวจ่ายลม แรงดันลมในหม้อน้ า รีด
สวิทช์ตรวจจับต าแหน่งของแคลมป์ผ่านการตรวจจับต าแหน่งของลูกสูบกระบอกลมทั้งหมด 6 ตวั  ส่วนอุปกรณ์เอาท์พุตประกอบด้วย
ไฟแสดงสถานะต่างๆ โซลินอยด์วาล์วลมเข้าและออกหม้อน้ า  โซลินอยด์วาล์วลมของกระบอกลม A, B และ C 
 

 
รูปที่ 8 การก าหนดอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุตของพีแอลซ ี

3. การท างานของเครื่อง 
เครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ ารถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซีที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นแสดงได้ดังรูปที่ 3 โดยการใช้งาน

เครื่องเริ่มจากการน าหม้อน้ าเข้าเครื่องทดสอบ เมื่อสั่งสตาร์ทเครื่องจะสั่งโซลินอยด์วาล์วจ่ายลมเข้ากระบอกลมเพื่อควบคุมต าแหน่ง
ของแคลมป์ให้จับยึดหม้อน้ า ตรวจวัดแรงดันลมจากตัวจ่ายลมด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมแบบดิจิตอล ถ้าวัดแรงดันลมจากตัวจ่ายลม
ได้ค่าไม่ต่ ากว่า 5 bar สั่งให้โซลินอยด์วาล์วจ่ายลมเข้าหม้อน้ าเป็นเวลา 60 วินาที แล้วตรวจวัดแรงดันลมในหม้อน้ าด้วยเซ็นเซอร์วัด
แรงดันลมแบบดิจิตอล ถ้าแรงดันลมในหม้อน้ าตกลงมีค่า < 1.2 bar  แสดงว่าหม้อน้ ามีการรั่วซึม สั่งให้โซลินอยด์วาล์วหยุดจ่ายลมเข้า
หม้อน้ าทันที จากน้ันสั่งให้โซลินอยด์วาล์วปล่อยลมออกจากหม้อน้ าเป็นเวลา 10 วินาที และสั่งให้โซลินอยด์วาล์วลมควบคุมลมของ 
 

Misubishi PLC:  FX3G - 40M

X3X0 X1 X2 X4 X5 X6 X7 X13X10 X11 X12

Y3Y0 Y1 Y2 Y4 Y5 Y6 Y7 Y10 Y11 Y12

Sol
en

oid
 Va

lve
 C 

for
 Cl

am
pin

g

Y13

Sol
en

oid
 Va

lve
 C 

for
 Un

cla
mp

ing

Bu
zzl

e

Red
 La

mp
 (N

o G
oo

d)

Gre
en

 La
mp

 (O
kay

)

Air
 In

let
 So

len
oid

 Va
lve

Sta
rte

d P
ilot

 La
mp

Pu
sh 

Bo
tto

n S
W. 

for
 Cl

am
pin

g

Au
to/

Ma
nu

al 
Sel

ect
or 

SW
.

Pu
sh 

Bo
tto

n S
W. 

for
 Un

cla
mp

ing

Sto
p P

ush
 Bo

tto
n S

W.

Inp
ut 

Air
 Pr

ess
ure

 Se
nso

r

Rad
iato

r A
ir P

res
sur

e S
en

sor

Up
er 

Ree
d S

wit
ch 

of 
Air

 Cy
lin

de
r A

Low
er 

Ree
d S

wit
ch 

of 
Air

 Cy
lin

de
r A

Up
er 

Ree
d S

wit
ch 

of 
Air

 Cy
lin

de
r B

Low
er 

Ree
d S

wit
ch 

of 
Air

 Cy
lin

de
r B

Up
er 

Ree
d S

wit
ch 

of 
Air

 Cy
lin

de
r C

Low
er 

Ree
d S

wit
ch 

of 
Air

 Cy
lin

de
r C

Sol
en

oid
 Va

lve
 B 

for
 Cl

am
pin

g

Sol
en

oid
 Va

lve
 B 

for
 Un

cla
mp

ing

Sol
en

oid
 Va

lve
 A 

for
 Cl

am
pin

g

Sol
en

oid
 Va

lve
 A 

for
 Un

cla
mp

ing

Air
 Ou

tle
t S

ole
no

id 
Val

ve



 
 

 

98 

กระบอกลมทั้งหมดให้แคลมป์อยู่ในต าแหน่งปลดหม้อน้ า และน าหม้อน้ าออกจากเครื่องกลับเข้าสู่กระบวนการแก้ไขการรั่วซึมต่อไป 
อย่างไรก็ตามถ้าตรวจวัดแรงดันลมจากตัวจ่ายลมได้ค่าต่ ากว่า 5 bar เครื่องจะหยุดท างานทันทีทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 

ถ้าจ่ายลมเข้าหม้อน้ าเป็นเวลา 60 วินาที แล้วตรวจวัดแรงดันลมในหม้อน้ าได้ค่า  1.2 bar  สั่งให้โซลินอยด์วาล์วหยุดจ่าย
ลมเข้าหม้อน้ า ท้ิงไว้เป็นเวลา 60 วินาที แล้วตรวจวัดแรงดันลมในหม้อน้ าอีกครั้ง ถ้าวัดแรงดันลมในหม้อน้ าได้ค่า  1.2 bar  แสดงว่า
หม้อน้ าไม่มีการรั่วซึม แต่ถ้าแรงดันลมในหม้อน้ าตกลงมีค่า < 1.2 bar  แสดงว่าหม้อน้ ามีการรั่วซึม จากน้ันสั่งให้โซลินอยด์วาล์วปล่อย
ลมออกจากหม้อน้ าเป็นเวลา 10 วินาที และสั่งให้โซลินอยด์วาล์วลมควบคุมลมของกระบอกลมทั้งหมดให้แคลมป์อยู่ในต าแหน่งปลด
หม้อน้ า และน าหม้อน้ าออกจากเครื่อง น าหม้อน้ าท่ีไม่รั่วเข้าสู่กระบวนการส่งให้ลูกค้า ส่วนหม้อน้ าท่ีตรวจพบว่ามีการรั่วซึมให้น ากลับ
เข้าสู่กระบวนการแก้ไขการรั่วซึมต่อไป ล าดับการท างานของแต่ละอุปกรณ์ของเครื่องทดสอบนี้ถูกควบคุมด้วยพีแอลซี ขั้นตอนการ
ท างานของเครื่องต้นแบบท่ีได้สร้างขึ้นสามารถแสดงด้วยโฟล์ชาร์ตได้ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 9 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องต้นแบบ 

 
4. การทดสอบการใช้งาน 

เครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ ารถยนต์แบบอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC ที่ออกแบบและสร้างขึ้นพร้อมท าการทดสอบ
การใช้งานแสดงได้ดังรูปที่ 11 สามารถทดสอบโดยการใช้ลมอัดเข้าไปในหม้อน้ าแทนการใช้น้ า เนื่องจากระบบลมใช้งานได้สะดวกและ
ปลอดภัยกว่า จากการทดลองการใช้เครื่องทดสอบนี้ได้ค่าที่เหมาะสมในการทดสอบคือ เวลาในการทดสอบ 60 วินาที ความดันลมไม่
ต่ ากว่า 1.2 bar และเมื่อน าไปใช้งานจริงปรากฏว่าสามารถลดความผิดพลาดจากคนได้เป็นอย่างดี ช้ินงานหม้อน้ าที่ผ่านการทดสอบ
ด้วยเครื่องน้ีส่งถึงลูกค้าแล้วไม่มีการส่งกลับ ดังนั้นเครื่องทดสอบที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการผลิต  
สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อเครื่องต้นแบบของโครงงานนี้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีแผนที่จะพัฒนาต่อเพื่อ
ใช้งานในไลน์การผลิตต่อไป 
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         A

         B

                 
         A, B, C

         C
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รูปที่ 10 โฟล์ชารต์แสดงข้ันตอนการท างานของเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ า 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา ท าให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ฝึกการสังเกต 

มีโอกาสได้ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานจริงให้กับสถานประกอบการ ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน
จริง เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้โครงงานประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องทดสอบการรั่วซึมของ
หม้อน้ ารถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซีซึ่งเป็นโครงงานที่ได้ด าเนินการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมหลายด้านในการท าโครงงานนี้ เช่น การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การเขียนโปรแกรมทัชสกรีน  อุปกรณ์และระบบนิวเม
ติกส์  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม เป็นต้น การทดสอบเครื่องต้นแบบได้ผลเป็นที่น่า
พอใจของสถานประกอบการ 
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(ก) ไฟ LED สีเขียวแสดงว่าไมม่ีการรั่วซึม 

 
(ข) ไฟ LED สีแดงแสดงว่ามีการรัว่ซึม 

รูปที่ 11 ไฟ LED แสดงผลการทดสอบ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผลงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท ซีเอช โอโตพาร์ต จ ากัด ผ่านโครงการสหกิจศึกษา โดย
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การลดสัดส่วนความไม่ตรงตามข้อก าหนดของห้องชุดในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

Reduction of Nonconforming Units Fraction in Real Estate Development  

วิชชุดา วงษ์ธนสุภรณ์1*, กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ2 

Wichuda Wongtanasuporn1*, Kitisak Ploypanichcharoen2 
1*,2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

wong.wichuda@gmail.com1*, kitisak.plo@kmutt.ac.th2 

 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาห้องชุดบกพร่องหลุดไปหาลูกค้าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากการวิเคราะห์ผลการ

ตรวจสอบก่อนส่งมอบห้องชุดของบริษัทกรณีศึกษาพบว่า เกิดจากการปล่อยห้องชุดที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปหาลูกค้า แต่ไม่เกิน

ขีดจ ากัดคุณภาพจ่ายออกโดยเฉลี่ย (AOQL) จึงสรุปได้ว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของการตรวจสอบ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ามี

สัดส่วนปัญหาห้องชุดที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดสูงถึงร้อยละ 43 ของจ านวนห้องทั้งหมด โดยมีสัดส่วนปัญหาของหมวดงาน

สถาปัตยกรรมที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 39 ของจ านวนห้องทั้งหมด การศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการ

ก่อสร้าง โดยศึกษาผ่านกรณีของผนังร้าวเพื่อเป็นตัวแทนของปัญหา และวิเคราะห์ด้วยแผนภาพการไหลและสอบย้อนกลับด้วย

หลักการถามท าไม 5 ครั้ง พบว่าสาเหตุของหมวดงานสถาปัตยกรรม คือ พนักงานไม่มีความรู้ในการท างานและวิธีการปฏิบัติงานไม่

ละเอียด ซึ่งมีสาเหตุรากเหง้า คือ ไม่มีเกณฑ์ในการจัดจ้างผู้รับเหมาและไม่มีการติดตามการท างานของผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้ก าหนด

มาตรการแก้ไขด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการท างาน โดยเพิ่มเกณฑ์ในการจัดจ้างและกิจกรรมการติดตามคุณภาพ โดยผลที่ได้รับ คือ 

ลดสัดส่วนปัญหาห้องชุดที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดจากร้อยละ 43 เหลือร้อยละ 31 ของจ านวนห้องทั้งหมด  

ค าส าคญั : สถาปัตยกรรม การควบคุมคุณภาพเชิงระบบ ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

 

Abstract 

This research was to study the problem of releasing the defective residential units (unit) to the real 

estate development. The analysis of outgoing quality inspection obtained from the company’s in the case study 

showed that it was due to the cause of transferring the nonconforming unit to the customer. Since, the number 

of the nonconforming unit was within the average outgoing quality limit (AOQL), inspection errors were 

eliminated from the cause. The study also showed that 43% of total units were nonconforming units and 39% 

of total units were caused by the nonconforming of architectural work. The case study of cracked walls was 

selected as a representative to analyse the existing construction process. The analysis of flow diagrams and 5 

why principle were adopted and showed that the cause of nonconforming of architectural work was from 

employees  who  did  not have adequate knowledge of  work and detailed work procedures. The root causes  
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revealed no recruitment criteria and monitor of the construction. Accordingly, the countermeasure was 

established to improve the standard work by setting up the recruitment criteria and quality tracking activities. 

After implementing the improved standard work, the nonconforming unit approximately reduce from 43% to 

31% of total units. 

 

Keywords : Architecture, Systematic Quality Control, Real Estate 

 

บทสรุปงานวิจัย  

หลักการและเหตผุล (Rationale) 

จากข้อมูลของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย พบว่ามีการเคลื่อนย้าย

สินค้าบริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือภายในอาเซียนได้อย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับนักลงทุนต่างชาติที่มีทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีที่จะ

เข้ามาแข่งขันมากขึ้น [1] 

คุณภาพของงานก่อสร้างจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับ

ช่ือเสียงด้านคุณภาพการก่อสร้าง หากบริษัทใดมีช่ือเสียงด้านคุณภาพงานก่อสร้าง ก็จะได้รับการบอกต่อและท าให้ผู้บริโภคมีความ

มั่นใจในโครงการที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นคุณภาพของงานก่อสร้างจึงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose)  

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานวิจัยในเชิงระบบ โดยศึกษาระบบการท างานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทกรณีศึกษาและผู้รับจ้าง 

น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและพิสูจน์เหตุ เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการ 

2. เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดท าระบบการท างานกระบวนการก่อสร้างของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อน าไปสู่การ

แก้ปัญหาด้านคุณภาพของห้องชุด 

 

วิธีการศึกษา (Methodology)   

1. การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาถึงสัดส่วนจ านวนห้องชุดที่ไม่รับมอบ  

2. การบ่งช้ีตัวแทนในการศึกษาปัญหาวิจัย เพื่อท าการศึกษาปัญหาคุณลักษณะที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปหาลูกค้า 

3. การวิเคราะห์กระบวนการที่ท าให้คุณลักษณะที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปหาลูกค้า เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของการ

ตรวจสอบก่อนส่งมอบ  

4. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยอาศัยหลักการ 5G และท าการระดมสมองร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อสรุปความสัมพันธ์

ระหว่างสาเหตุและผลของปัญหา  
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5. การพิสูจน์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยท าการเก็บข้อมูลปัญหาผนังร้าวตามจริงในการปฏิบัติงาน และตั้งสมมติฐานเพื่อท าการ

พิสูจน์ปจัจัยที่มีสาเหตุเชิงเทคนิคของผนังร้าวด้วยวิธีการทางสถิติ  

6. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ ท าการสืบย้อนกลับถึงระบบการท างานปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษากับบริษัทผู้รับจ้างและ

พิสูจน์สาเหตุเชิงระบบ  

7. ก าหนดมาตรการตอบโต้ โดยศึกษามาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการแก้ปัญหา [2,3] 

8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

1. การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันได้เก็บข้อมูลโครงการทั้งหมดที่โอนในปี 2560 ทั้งหมด 5 โครงการ ซึ่งมีห้องจ านวนมากที่

ลูกค้าไม่รับมอบ 

2. การวิเคราะห์กระบวนการ ได้เก็บข้อมูลโครงการที่โอนในปี 2560 จ านวน 175 ห้องชุดต่อรอบการส่งมอบห้องชุดของ       ผู้

ควบคุมงานให้กับตัวแทนเจ้าของโครงการ เทียบกับแผนการชักสิ่งตัวอย่าง 

3. การวิเคราะห์สาเหตเุชิงเทคนิค โดยคัดเลือกโครงการที่ท าการศึกษา ซึ่งพิจารณาจากโครงการที่มีโอกาสในการเกิดอาการแตก

ของผนังรอยต่อมากท่ีสุด คือ โครงการที่ใช้ระบบผนัง BB wall เพื่อเป็นตัวแทนของการศึกษา 

  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

1. การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบการรับมอบห้องชุดของบริษัทกรณีศึกษาในปี 2560 และน าข้อมูล

ข้อบกพร่องมาจ าแนกตามประเภทของหมวดงานโดยใช้แผนภาพพาเรโต เพื่อวิเคราะห์สาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการไม่

รับมอบห้องชุดของลูกค้า 

2. การบ่งช้ีตัวแทนในการศึกษาปัญหาวิจัย ได้น าข้อมูลของหมวดงานสถาปัตยกรรมมาแบ่งตามประเภทอาการ โดยใช้กราฟแท่ง 

เพื่อหาตัวแทนในการศึกษาของหมวดงานสถาปัตยกรรม 

3. การวิเคราะห์กระบวนการที่ท าให้คุณลักษณะที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดหลดุไปหาลูกคา้ โดยการพิจารณาแผนการชักสิง่ตัวอย่าง

ถึงโอกาสในการยอมรับลอตด้วยค่าคุณภาพการจ่ายออกโดยเฉลี่ยสูงสุด (AOQL) เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของการตรวจสอบ

ก่อนส่งมอบ  

4. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยอาศัยหลักการ 5G และท าการระดมสมองร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อสรุปความสัมพันธ์

ระหว่างสาเหตุและผลของปัญหา โดยใช้เทคนิคแผนภาพก้างปลามาใช้ในการก าหนดสมมติฐานของสาเหตุ 

5. การพิสูจน์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยท าการเก็บข้อมูลปัญหาผนังร้าวตามจริงในการปฏิบัติงาน และตั้งสมมติฐานเพื่อท าการ

พิสูจน์ปัจจัยที่มีสาเหตุเชิงเทคนิคของผนังร้าวด้วยวิธีการทางสถิติ โดยเลือกวิธีในการพิสูจน์สาเหตุด้วยการเก็บข้อมูลขณะที่มี

การปฏิบัติงานจริง (Unplanned data) แล้วท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)  
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6. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ ท าการสืบย้อนกลับถึงระบบการท างานปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษากับบริษัทผู้รับจ้างและ

พิสูจน์สาเหตุเชิงระบบ โดยการตั้งค าถามด้วยหลักการ “ถามท าไม 5 ครั้ง” 

7. ก าหนดมาตรการตอบโต้ โดยศึกษามาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการแก้ปัญหา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบการรับมอบห้องชุดของบริษัทกรณีศึกษาในปี 2560 พบว่ามี

สัดส่วนลูกค้าไม่รับมอบห้องคิดเป็นร้อยละ 43 ของจ านวนห้องชุดที่ส่งมอบทั้งหมด และน าข้อมูลข้อบกพร่องมาจ าแนกตาม

ประเภทของหมวดงาน   

2. การบ่งช้ีตัวแทนในการศึกษาปัญหาวิจัย ได้น าข้อมูลจ านวนข้อบกพร่องของงหมวดงานสถาปัตยกรรมมาแบ่งตามประเภท

อาการของข้อมูลจากระบบการรับมอบห้องชุดของบริษัทกรณีศึกษาในปี 2560  

3. การวิเคราะห์กระบวนการที่ท าให้คุณลักษณะที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปหาลูกค้า เก็บข้อมูลข้อบกพร่องของหมวดงาน

สถาปัตยกรรมจากโครงการที่โอนในปี 2560 มาเทียบกับแผนการชักสิ่งตัวอย่าง 

4. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยอาศัยหลักการ 5G และท าการระดมสมองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 

5. การพิสูจน์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยท าการเก็บข้อมูลปัญหาผนังร้าวตามจริงในการปฏิบัติงานตามจ านวนรอยต่อ และเก็บข้อมูล

ในแต่ละปัจจัยที่คาดว่าเป็นสาเหตุของผนังร้าว 

6. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ จากสาเหตุด้านทักษะและวิธีการท างานไม่เหมาะสม โดยท าการสืบย้อนกลับถึงความสามารถ

ในการแปลความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ความรู้ของแรงงาน และคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อสืบย้อนกลับไปยังระบบการบริหารของ

บริษัทกรณีศึกษาถึงขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาและการติดตามการควบคุมเอกสารการอนุมัติของบริษัทกรณีศึกษา 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล 

1. การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบการรับมอบห้องชุดของบริษัทกรณีศึ กษาในปี 2560 พบว่ามี

สัดส่วนลูกค้าไม่รับมอบห้องคิดเป็นร้อยละ 43 ของจ านวนห้องชุดที่ส่งมอบทั้งหมด และเมื่อน าข้อมูลข้อบกพร่องมาจ าแนก

ตามประเภทของหมวดงาน ดังรูปที่ 1 พบว่าจ านวนข้อบกพร่อง (defect) ของประเภทหมวดงานท่ีท าให้ลูกค้าไม่รับมอบห้อง

ชุด คือ หมวดงานสถาปัตยกรรมและหมวดงานมัณฑนาการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพาเรโต คือ ข้อบกพร่องที่มีความส าคัญ

มากมีจ านวนน้อย (vital few) ซึ่งเป็นหมวดงานท่ีลูกค้าสามารถพบข้อบกพร่องด้วยตาเปล่า ส่วนข้อบกพร่องที่มีความส าคัญ

น้อยมีจ านวนมาก (trivial many) คือหมวดงานระบบไฟฟ้า หมวดงานระบบสุขาภิบาล หมวดงานระบบไฟฟ้า หมวดงาน

ระบบปรับอากาศ หมวดงานระบบสุขาภิบาล และหมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นหมวดงานท่ีลูกค้าจะต้องใช้อุปกรณ์

ตรวจเช็คถึงจะพบข้อบกพร่อง ดังนั้นหมวดงานสถาปัตย์กรรมและหมวดงานมัณฑนาการ ถูกตรวจจับจากลูกค้าได้มากกว่า

หมวดงานอื่นๆ จึงท าการเลือกหมวดงานที่ส าคัญที่ต้องปรับปรุง คือ หมวดงานสถาปัตยกรรม หากสามารถลดข้อบกพร่อง

ของหมวดงานสถาปัตยกรรมได้ ก็จะส่งผลให้สามารถลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าท่ีเกิดขึ้นได้มากท่ีสุด 



 
 

 

105 

 

รูปที่ 1 แผนภาพพาเรโตวิเคราะหข์้อบกพร่องของแต่ละหมวดงาน 

2. การบ่งช้ีตัวแทนในการศึกษาปัญหาวิจัย ได้น าข้อมูลจ านวนข้อบกพร่องของหมวดงานสถาปัตยกรรมมาแบ่งตามประเภท

อาการของข้อมูลจากระบบการรับมอบห้องชุดของบริษัทกรณีศึกษาในปี 2560 พบว่า อาการแตกของผนังมีค่าร้อยละของ

ข้อบกพร่องที่ไม่รับมอบอยู่ที่ร้อยละ 21.56 ของจ านวนห้องชุดทีส่่งมอบท้ังหมด 

3. การวิเคราะห์กระบวนการที่ท าให้คุณลักษณะที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปหาลูกค้า  เก็บข้อมูลข้อบกพร่องของหมวดงาน

สถาปัตยกรรมจากโครงการที่โอนในปี 2560 มาเทียบกับแผนการชักสิ่งตัวอย่าง พบว่า ค่าคุณภาพการจ่ายออกโดยเฉลี่ย

สูงสุด (AOQL) ไม่เกินร้อยละ 28.979 ของจ านวนห้องที่ผลิตต่อลอต เทียบกับจ านวนห้องชุดที่มีหมวดงานสถาปัตยกรรมไม่

ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปถึงลูกค้าร้อยละ 48/175 = 0.27 ของจ านวนห้องที่ผลิตต่อลอต ซึ่งร้อยละจ านวนห้องชุดที่มีหมวด

งานสถาปัตยกรรมไม่ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปถึงลูกค้ามีระดับไม่เกินขีดจ ากัดคุณภาพจ่ ายออกโดยเฉลี่ย แสดงว่าการ

ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบห้องให้กับลูกค้าเป็นไปตามหลักการทางสถิติ ดังนั้นห้องที่หลุดไปถึงลูกค้านั้นไม่ได้เกิดจาก

ความผิดพลาดของการตรวจสอบแต่อย่างใด จึงท าการศึกษากระบวนการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างต่อ เพื่อวิเคราะห์หา

กระบวนการที่ท าให้เกิดห้องชุดที่มีหมวดงานสถาปัตยกรรมไม่ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปถึงลูกค้า 

4. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยอาศัยหลักการ 5G พบว่ามีสาเหตุเบื้องต้นมาจากการประสานตัวของผนังกับวัสดุ จึงท า

ให้เกิดรอยแตกร้าว [4] ดังนั้นจึงท าการระดมสมองร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของ

ปัญหา โดยใช้เทคนิคแผนภาพก้างปลามาใช้ในการก าหนดสมมติฐานของสาเหตุของผนังร้าว ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด

ปัญหาผนังร้าว คือ ชนิดของเกรียงก่อผนัง ขั้นตอนการทามอร์ต้า และทักษะการทามอร์ต้าของแรงงานแต่ละคนขึ้นกับ

ความสามารถในการน าความรู้เรื่องการยึดติดของผนังสองแผ่นมาปฏิบัติ โดยจะเปลี่ยนตามเง่ือนไขของต าแหน่งผนัง ส่วน

ปัจจัยอื่นน้ันถือว่ามาตรฐานในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วและบางปัจจัยเป็นข้อจ ากัดส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แผนภาพก้างปลาแสดงเหตุและผลของผนังรา้ว 

 

5. การพิสูจน์สาเหตุเชิงเทคนิค โดยท าการเก็บข้อมูลปัญหาผนังร้าวตามจริงในการปฏิบัติงาน และตั้งสมมติฐานเพื่อท าการ

พิสูจน์ปัจจัยที่มีสาเหตุเชิงเทคนิคของผนังร้าวด้วยวิธีการทางสถิติ พบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีคุณภาพ  จึงท าการวิเคราะห์

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ดังรูปที่ 3 พบว่า ผลจากโปรแกรม Minitab R2 มีค่าร้อยละ 55.80 ซึ่งหมายความว่า ความผัน

แปรของข้อมูลรอยแตกของผนังในการทดลองครั้งนี้ทั้งหมด 100 หน่วย2 นั้นสามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุจากปัจจัยด้าน

ทักษะการทามอร์ต้า ชนิดของเกรียงก่อผนัง และขั้นตอนการทามอร์ต้า คิดเป็น 55.80 หน่วย 2 ส่วนความผันแปรที่เหลือ 

44.20 หน่วย2 ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากแหลง่ความผันแปรใด แสดงว่าข้อมูลมีสารสนเทศเพียงพอในการวิเคราะห์ต่อไป 

แล้ว R2(adj) มีค่าเท่ากับร้อยละ 53.85 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง R2 ที่เท่ากับร้อยละ 55.80 แสดงว่าจ านวนข้อมูลที่เก็บมาวิเคราะห์

เพียงพอแล้ว และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแตกของผนัง จะท าการพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆผ่าน

การอ่านค่า P-Value พบว่าปัจจัยที่มีผลต่ออาการแตกของผนังคือปัจจัยของทักษะในการทามอร์ต้าของพนักงาน และปัจจัย

ของขั้นตอนการทามอร์ต้า 

 
 

รูปที่ 3 ผลการทดสอบความมีนัยส าคัญของตัวแบบถดถอย 

 

 

 

Regression Analysis: Crack versus Tool, Method, Position  

 
Method 

 

Categorical predictor coding  (1, 0) 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression       6  15.8257  2.63762    28.61    0.000 

  Tool           1   0.0031  0.00309     0.03    0.855 

  Method         3  11.9868  3.99561    43.34    0.000 

  Position       2   0.8941  0.44706     4.85    0.009 

Error          136  12.5379  0.09219 

  Lack-of-Fit    8   1.0143  0.12678     1.41    0.199 

  Pure Error   128  11.5237  0.09003 

Total          142  28.3636 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0.303629  55.80%     53.85%      48.97% 
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6. การวิเคราะห์สาเหตเุชิงระบบ ท าการสืบย้อนกลับถึงระบบการท างานปัจจุบันของบริษัทผู้รบัเหมา พบว่ามีสาเหตุจากแรงงาน

ไม่มีความรู้เพียงพอในการทามอร์ต้าและคู่มือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน  ซึ่งเมื่อสืบย้อนไปยังบริษัท

กรณีศึกษา พบว่ามีสาเหตุจากระบบการว่าจ้างผู้รับเหมาและระบบการติดตามการควบคุมการอนุมัติ  เอกสาร โดยท าการ

พิสูจน์สาเหตุเชิงระบบ ผ่านการตั้งค าถามด้วยหลักการ “ท าไม 5 ครั้ง” ดังตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ  

 

ตารางที ่1 การหาสาเหตุของสมมติฐานที่ 1: เกณฑ์ว่าจ้างไม่เหมาะสม โดยการตั้งค าถามด้วยหลักการ “ท าไม 5 ครั้ง” 

ล าดับ
ค าถาม 

รายละเอียดการตั้งค าถามและการตอบค าถาม หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
กับสาเหต ุ

Why 1 Q: ท าไมหมวดงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดส่งผลให้ลูกค้าไม่รับมอบ 

A: ผู้รับเหมามีกระบวนการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอและไม่ได้รับการควบคุม 
หน่วยงานก่อสร้างของ

ผู้รับเหมา 
Why 2 Q: ท าไมผู้รับเหมามีกระบวนการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอและไม่ได้รับการควบคุม 

A: ทักษะของแรงงานไม่มีคุณภาพ 
หน่วยงานก่อสร้างของ

ผู้รับเหมา 
Why 3 Q: ท าไมทักษะของแรงงานไม่มีคุณภาพ 

A: ผู้รับเหมาไม่มีแผนในการพัฒนาทักษะในการท างานของแรงงาน 
หน่วยงานทรัพยากร
บุคคลของผู้รับเหมา 

Why 4 Q: ท าไมผู้รับเหมาไม่มีแผนในการพัฒนาทักษะในการท างานของแรงงาน 

A: เพราะบริษัทกรณีศึกษาไม่มีการระบุเกณฑ์ในการจัดจ้างผู้รับเหมาทางด้านการ
พัฒนาทักษะของแรงงาน 

หน่วยงานจัดจ้าง 

 

ตารางที ่2 การหาสาเหตุของสมมติฐานที่ 2 : ไม่มีการติดตามการควบคุมการอนุมตัิ โดยการตั้งค าถามด้วยหลักการ 

“ท าไม 5 ครั้ง” 

ล าดับ
ค าถาม 

รายละเอียดการตั้งค าถามและการตอบค าถาม หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
กับสาเหต ุ

Why 1 Q: ท าไมหมวดงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ตรงตามข้อก าหนดส่งผลให้ลูกค้าไม่รับมอบ 

A: ผู้รับเหมามีกระบวนการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอและไม่ได้รับการควบคุม 
หน่วยงานก่อสร้างของ

ผู้รับเหมา 
Why 2 Q: ท าไมผู้รับเหมามีกระบวนการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอและไม่ได้รับการควบคุม 

A: วิธีการปฏิบัติไม่ละเอียด 
หน่วยงานก่อสร้างของ

ผู้รับเหมา 
Why 3 Q: ท าไมวิธีการปฏิบัติไม่ละเอียด 

A: ผู้ควบคุมงานขาดการทบทวนขั้นตอนในการก่อสร้างก่อนการอนุมัติ 
หน่วยงานก่อสร้างของ

ผู้ควบคุมงาน 
Why 4 Q: ท าไมผู้ควบคุมงานขาดการทบทวนขั้นตอนในการก่อสร้างก่อนการอนุมัติ 

A: เพราะบริษัทกรณีศึกษาไม่มีการติดตามการท างานของผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานก่อสร้าง 

 

7. ก าหนดมาตรการตอบโต้ โดยศึกษามาตรฐาน ISO9001:2015 [5] เพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการแก้ปัญหา 

7.1 ในส่วนของระบบการจัดจ้างผู้รับเหมาได้เพิ่ม 2 กิจกรรมหลัก คือ ก าหนดความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน และก าหนดเอกสารเพื่อช้ีบ่งความสามารถของบุคลากร 



 
 

 

108 

7.2 ในส่วนของระบบการติดตามการอนุมัติเอกสารของผู้ควบคุมงานได้เพิ่ม 3 กิจกรรมหลัก คือ ก าหนดเกณฑ์เพื่ อทบทวนและ

อนุมัติกระบวนการ การเฝ้าตรวจและการวัดในข้ันตอนท่ีเหมาะสม และติดตาม วัดผลตามที่ท าได้และวิเคราะห์กระบวนการ

ต่างๆ 

 

ข้อค้นพบ (Finding)  

1. การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของบริษัทกรณศีึกษา พบว่า ข้อบกพร่องที่มีความส าคัญมากนั้น ลูกค้าสามารถพบข้อบกพร่อง

ได้ด้วยตาเปล่า แต่ข้อบกพร่องที่มีความส าคัญน้อย เป็นหมวดงานท่ีลูกค้าจะต้องใช้อุปกรณ์ตรวจเช็คถึงจะพบข้อบกพร่อง 

2. การวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบของระบบการท างานปัจจุบันของบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทกรณีศึกษา พบว่า  

2.1 ทักษะของแรงงานของบริษัทผู้รับเหมาไม่มีความรู้เพียงพอ เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษาไม่มีการระบุเกณฑ์ในการจัดจ้าง

ผู้รับเหมาทางด้านการพัฒนาทักษะของแรงงาน 

2.2 คู่มือในการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาไม่ละเอียด โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้อนุมัติวิธีในการปฏบิัติ แต่การทบทวนข้ันตอนใน

การก่อสร้างก่อนการอนุมัติ เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษาไม่มีการติดตามการท างานของผู้ควบคุมงาน 

 

สรุป (Conclusion)  

ผลการวิจัยปัญหาคุณลักษณะของหมวดงานสถาปัตยกรรมไม่ตรงต่อข้อก าหนดที่ส่งผลท าให้ลูกค้าไม่รับมอบห้องชุด เมื่อ

พิจารณาลักษณะของข้อบกพร่อง พบว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากลูกค้าได้รับห้องชุดที่ไม่ตรงตามความต้องการหรื อไม่เข้าใจถึง

วิธีการใช้งาน แต่เป็นปัญหาที่เกิดจาก “การปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อก าหนด(nonconforming product: NC product) หลุด

ออกไปถึงลูกค้า” จึงท าการสืบย้อนกลับไปยังกระบวนการประกันคุณภาพของบริษัทกรณีศึกษา พบว่ากระบวนการสุดท้ายก่อนส่ง

มอบห้องให้ลูกค้า คือกระบวนการตรวจสอบคุณภาพห้องชุดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งมีจ านวนห้องชุดที่มีหมวดงานสถาปัตยกรรมไม่

ตรงตามข้อก าหนดหลุดไปถึงลกูค้าร้อยละ 0.27 ของจ านวนห้องที่ผลิตต่อลอต มีระดับไม่เกินขีดจ านวนคุณภาพจ่ายออกโดยเฉลี่ยร้อย

ละ 28.979 ของจ านวนห้องที่ผลิตต่อลอต แสดงว่าการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบห้องให้กับลูกค้ามีสมรรถนะที่ดี จึงท าการ

พิจารณาเหตุประจักษ์ โดยหาตัวแทนของหมวดงานสถาปัตยกรรม คือ อาการแตกของผนัง ซึ่งด าเนินการพิสูจน์โดยการเก็บผลข้อมูล

ในขณะที่มีการปฏิบัติงานจริง (unplanned data) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย(regression analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่

เหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง จากการวิเคราะห์สรุปสาเหตุเชิงระบบ  พบว่ามาจากสาเหตุระบบในการอบรมพนักงาน 

เนื่องจากไม่มีหลักสูตรในการอบรมความรู้ด้านการยึดเกาะของผนังสองแผ่นให้กับพนักงานและระบบการก าหนดวิธีการปฏิบัติ งาน 

เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงานไม่ละเอียด แต่งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการท างานของบริษัทกรณีศึกษา จึงโยงกลับมาหาสาเหตุ

เชิงระบบของบริษัทกรณีศึกษาและท าการปรับปรุงระบบการท างานของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งจากการสังเกตการณ์และน าไปพิสูจน์

สมมติฐานด้วยการศึกษากระบวนการท างานปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาด้วยแผนภาพการไหลของกระบวนการ และตรวจตรา

สาเหตุโดยการตั้งค าถามด้วยหลักการ “ถามท าไม 5 ครั้ง” พบว่าสาเหตุเชิงระบบ คือ ระบบการจัดจ้างผู้รับเหมา โดยในรายละเอียด

สัญญาว่าจ้างงานในหมวดของพนักงานไม่ชัดเจน ซึ่งไม่มีการระบุในเรื่องของความสามารถของบุคลากร และระบบการติดตามการ 
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อนุมัติเอกสารของผู้ควบคุมงาน ซึ่งไม่มีการติดตามการควบคุมการอนุมัติเอกสาร  โดยก าหนดมาตรการตอบโต้เพื่อแก้ไขปัญหาโดย

การเพิ่มองค์ประกอบของระบบท่ีไม่สมบูรณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ในส่วนของระบบการจัดจ้างผู้รับเหมาได้เพิ่ม 2 กิจกรรมหลัก คือ  

- ก าหนดความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

- ก าหนดเอกสารเพื่อช้ีบ่งความสามารถของบุคลากร 

2. ในส่วนของระบบการติดตามการอนุมัติเอกสารของผู้ควบคุมงานได้เพิ่ม 3 กิจกรรมหลัก คือ  

- ก าหนดเกณฑ์เพื่อทบทวนและอนุมัติกระบวนการ  

- การเฝ้าตรวจและการวัดในข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

- ติดตาม วัดผลตามที่ท าได้และวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

1. ติดตามประสิทธิผลของการน ากระบวนการที่ก าหนดใหม่ไปใช้ หากพบปัญหาควรน ามาปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์มากขึ้น 

2. ท ารอบการปรับปรุงระบบการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

3. ให้ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าระบบการท างานที่เช่ือมต่อกันกับผู้รับจ้าง เพื่อให้เข้าใจใน

ระบบท่ีน าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 
        บทความนี้น าเสนอการศึกษาพัฒนาเครื่องมือวัดรองหนุนของโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางของเครื่องพิมพ์ออฟเซต    ตามโครงการ
สหกิจศึกษาของ สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับบริษัท เอส เอ็ม กราฟฟิค เซ็นเตอร์ 
จ ากัด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดรองหนุนท่ีผลิตขึ้นภายในประเทศแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนต้นแบบเพื่อใช้ทดลองควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ครั้งแรกโดยไม่ใช้เครื่องมือวัดปรับตั้ง
ระยะรองหนุนโมผ้ายางเปรียบเทียบกับการพิมพ์ครั้งท่ีสองใช้เครื่องมือวัดปรับตั้งระยะรองหนุนโมผ้ายาง  ผลการวิจัยพบว่างานพิมพ์
ครั้งแรกเส้นแนวขนานกับการหมุนของทั้ง 4 สี มาร์คไม่ตรงกัน เทียบกับการพิมพ์ครั้งที่สองเส้นแนวขนานกับการหมุนของทั้ง 4 สี 
มาร์คอยู่ตรงกัน งานพิมพ์มีความคมชัดมากข้ึนและมีผลการประเมินโดยช่างผู้เชี่ยวชาญทีม่ีความคิดเห็นต่อการใช้เครื่องมือวัดมีผลการ
ประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  
 
 

ค าส าคัญ : เครื่องมือวัดรองหนุน, โมแม่พิมพ,์ โมผ้ายาง, เครื่องพิมพอ์อฟเซต 
 

 

ABSTRACT 
        This paper presents the development of the packing gauge of plate cylinder and blanket cylinder in 
printing press. Collaboration between Printing Engineering Institute of Printing Engineering Faculty of Engineering 
Siam University in conjunction with S.M. Graphic Center Co., LTD. Research’s objective for develop the packing 
gauge that are manufactured locally instead of importing from foreign countries. By designing and creating 
prototype packing gauge to test the quality of press. This is to compare the printing quality between the first 
printing which measures the value of the rubber blanket and did not set up the distance of the blanket packing 
and the second printing which adjusts of blanket for the equal distance of the blanket for all cylinders. Findings  
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of the first printing showed that the mark of 4 color out of register compared with the second printing, mark of 
4 color perfect register printing quality higher.  The expert evaluation they got a mean at 4.62 and standard 
deviation at 0.53 both are a good criterion. 

 

Keyword : Packing gauge, Plate cylinder, Blanket cylinder, Offset printing press 
  

บทสรุปงานวิจัย  
หลักการและเหตผุล (Rationale)  
        อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตยังเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของระบบการทั้งการพิมพ์ทั่วไปและการพิมพ์บนบรรจุ
ภัณฑ์ ปัจจุบันการพิมพ์ในระบบนี้เน้นคุณภาพงานพิมพ์มากขึ้นและต้องลดการพิมพ์งานพิมพ์ที่เสียจากการทดลองพิมพ์งานเริ่มต้นให้
มากที่สุดซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการรองหนุน (Packing) คือการปรับตั้งแรงกดพิมพ์ท่ีเหมาะสมตามที่ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ก าหนด เพื่อให้
ภาพจากโมแม่พิมพ์ถ่ายทอดไปยังโมผ้ายางและจากโมผ้ายางไปยังวัสดุพิมพ์ให้ได้คุณภาพมากที่สุด การปรับตั้งแรงกดพิมพ์ให้
เหมาะสมนั้นท าโดยการสอดแผ่นรองหนุนด้วยแผ่นกระดาษหรือแผ่นพลาสติกไว้ใต้แม่พิมพ์และผ้ายาง โดยต้องวัดความหนาของ
แม่พิมพ์และผ้ายางแล้ว จึงค านวณหาความหนาของแผ่นรองหนุน จากนั้นจึงสอดแผ่นรองหนุนท่ีมีความหนาตามที่ก าหนดไว้แล้วใส่ไว้
ใต้แม่พิมพ์และผ้ายาง สาเหตุที่ต้องวัดค่ารองหนุนของโมพิมพ์และโมผ้ายางเพื่อต้องการน าค่าที่วัดได้มาค านวณหาระยะรองหนุนที่ท า
ให้เกิดแรงกดบริเวณนิบ (nip) ที่เหมาะสมไม่ท าให้เกิดการพิมพ์พร่า (Slur) [1] เนื่องด้วยแผ่นผ้ายางก่อนน าไปห่อหุ้มที่โมผ้ายางได้วัด
ความหนาผ้ายางด้วยไมโครมิเตอร์ไว้แล้ว ท าให้ทราบค่าความหนาของผ้ายางและบวกกับความหนาของแผ่นรองหนุน เมื่อน าผ้ายางไป
หุ้มกับโมแล้วดึงให้ตึงแผ่นผ้ายางจะยืดออก ท าให้แผ่นผ้ายางบางลงแต่บางลงไปเท่าไรนั้นจะทราบได้โดยการวัดด้วยเครื่องมือวัดรอง
หนุน (Packing Gauge) ตามรูปลักษณะของโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางเมื่อมีแรงกดที่ต าแหน่งนิบ ดังรูปที่ 1.  

 
 

รูปที่ 1. ลักษณะของโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางเมื่อมีแรงกดที่ต าแหน่งนิบ (nip) 

 

        ในปี 2553 กฤษฏิพันธ์ และอรัญ พบว่าผลของการรองหนุนผ้ายางมีผลต่อคุณภาพของภาพงานพิมพ์ออฟเซตเป็นอย่างมากโดย
ช่างที่อาศัยความช านานและท างานมาเป็นเวลานานใช้วิธีการจ าและบอกต่อกันโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดรองหนุน ช่างรุ่นใหม่ที่เกิด
ตามมาก็ได้ค่าการปรับตั้งรองหนุนจากการจ าและการบอกต่อๆ กันมาลองผิดลองถูก พิมพ์แล้วได้คุณภาพงานพิมพ์ดีไม่สมกับคุณภาพ
ของเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพดีและราคาแพง [2]  แต่เนื่องจากโรงพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องมือวัดรองหนุน  
แต่ต้องการให้งานท่ีพิมพ์ออกมาคมชัดและสวยงามช่างพิมพ์ต้องอาศัยประสบการณ์ปรับตั้งระยะรองหนุนโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดรอง
หนุนช่วยในการวัดระยะ  หากแรงกดของโมพิมพ์ไม่อยู่ในพิกัดที่ถูกต้องท าให้งานพิมพ์ที่ได้มีคุณภาพลดลง  หากต้องการให้งานพิมพ์
นั้นมีคุณภาพสูงขึ้น ต้องเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดลองพิมพ์หลายๆ ครั้งเพ่ือหาแรงกดของโมแม่พิมพ์กับโมผ้ายางท่ีถูกต้อง และที่
ส าคัญต้องเสียเวลาค่อนข้างมากในการเตรียมงานพิมพ์  ดังนั้นเครื่องมือวัดรองหนุนจึงเป็นเครื่องมือช่วยหาระยะรองหนุนบนโมยาง
และโมพิมพ์ได้เป็นอย่างดี  หากน ามาใช้อย่างถูกต้องจะช่วยท าให้คุณภาพงานพิมพ์สูงขึ้น  แต่เนื่องจากเครื่องมือวัดการหนุนมีราคา
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แพงส่วนใหญ่ผู้ใช้งานได้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ที่ซื้อใหม่จากต่างประเทศ จากการส ารวจพบว่ามีผู้ใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซตมือสอง
โอกาสที่จะมีเครื่องมือวัดรองหนุนใช้อยู่จ านวนน้อยมาก     

 

  
 

รูปที่ 2. เครื่องมือวัดรองหนุนทีน่ าเข้ามาจากตา่งประเทศ (ที่มา : www.pressparts.co.uk ) 
 

        ด้วยแนวทางการศึกษาปัญหาร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการ ตามโครงการ
สหกิจศึกษาจึงได้ศึกษาลักษณะโครงสร้างและการใช้งานของเครื่องมือวัดรองหนุนจากต่างประเทศที่มีใช้อยู่โดยทั่วไป  เพื่อน ามา
ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของเครื่องมือวัดรองหนุนใหส้ามารถประกอบเข้ากับนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์       (Dial Indicator) ที่
มีจ าหน่ายอยู่ในประเทศได้  เมื่อการทดลองนี้เป็นผลส าเร็จจะได้ต้นแบบเครื่องมือวัดรองหนุนที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือวัดรองหนุนได้ 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose)   
        เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดรองหนุน (Packing Gauge) ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศโดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมออกแบบ
และสร้าง ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศและให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดรองหนุนส าหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตได้ 
 
สมมติฐานของการวิจัย   
        เครื่องมือวัดรองหนุน (Packing Gauge) ส าหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องมือวัดรองหนุน
ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
 
 

วิธีการศึกษา (Methodology)  
        เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดรองหนุนของเครื่องพิมพ์ออฟเซต โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 
 

 1. วิเคราะห์และศึกษารูปแบบการรองหนุนโมผ้ายางของเครื่องพิมพ์ออฟเซต  
2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนส าหรบัใช้ในการวิจัย 
3. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4. ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิเคราะห์ข้อมลู 
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ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
        เป็นโครงการวิจัยน าร่องเชิงทดลองออกแบบและสร้างเครื่องมอืวัดรองหนุน โมแม่พิมพ์และโมผ้ายางของเครื่องพิมพ์ออฟเซต  

        ประชากร ได้แก่ พนักงานประจ า จากบริษัท เอส เอ็ม การฟฟิค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
กลุ่มตัวอย่าง ช่างผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน 
 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
        1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD : Computer Aided Design) สร้างรูปหน้าตัด (Profile) ของตัวเรือน
เครื่องมือ (Packing Gauge)  เพื่อหาระยะติดตั้งนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์ (Dial Indicator) โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เครื่องมือวัด
การหนุนท่ีสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้งานไดก้ับโมแมพ่ิมพ์และโมยางของเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของโมอยู่ระหว่าง 200 -
350 mm (ที่มา : Mitsubishi Sheet-fed Offset Printing Press Operating manual)  ซึ่งเป็นขนาดโมของเครื่องพิมพ์ตั้งแต่ 
ขนาดตัดสี่,ตัดสองและตัดหนึ่ง  ซึ่งมีใช้อยู่ในโรงพิมพ์เป็นจ านวนมาก    ในการทดลองนี้ใช้เครื่องพิมพ์ Mitsubishi Sheet-fed 
Offset Model : DIAMON 3000 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโมผ้ายาง 285 mm [3] เป็นขนาดที่น ามาสร้างรูปหน้าตัดของตัว
เรือนเครื่องมือวัดการหนุน เพ่ือต้องการหาระยะติดตั้งนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์ ดังรูปที่ 3 

 
 

รูปที่ 3. สร้างรูป (Profile) หน้าตดัของตัวเรือนเครื่องมือวัดรองหนนุเพื่อหาระยะติดตั้งนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย ์
 

        2. สร้างรูปต้นแบบของตัวเรือนเครื่องมือวัดรองหนุน จากรูปหน้าตัดที่ได้น ามาสร้างเป็นพาราเมตริกโซลิดโมเดลลิ่ง 
(Parametric Solid Modeling) ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบ 3 มิติ ใช้เกจวัดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์ 3 ตัว ซึ่งเกจวัดสองตัวหลังจะ
ตัวช่วยตรวจความขนานของเครื่องมือวัดกับแนวแกนของโมที่ต้องการวัดระยะรองหนุน ดังรูปที่ 4.  
 

 
 

รูปที่ 4. สร้างรูปต้นแบบของตัวเรอืนด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบ 3 มิติ 
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จากนั้นน าพาราเมตริกโซลิดโมเดลลิ่ง ที่ได้มาสร้างค าสั่ง NC-Code ด้วยโปรแกรมช่วยผลิต (CAM: Computer Aided 
Manufacturing) ส าหรับควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี (CNC Milling machining) เพื่อข้ึนรูปชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 5.  

 
 

รูปที่ 5. สร้างค าสั่ง  NC-Code ดว้ยโปรแกรมช่วยผลิต เพื่อใช้ควบคุมเครื่องกัด ซเีอ็นซี ขึ้นรูปชิ้นงาน 
 
 

แต่ก่อนที่จะขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวัสดุที่ใช้จริงได้ทดลองขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบดว้ยวัสดทุดลอง (Machinable wax) โดยใช้ค าสั่งNC-Code 
ที่สร้างจากโปรแกรมช่วยผลิตน ามาป้อนเข้าเครื่องกัดซีเอ็นซี  ควบคุมการตัดเฉือนช้ินงานต้นแบบ เพื่อตรวจสอบแก้ไขขนาดและระยะ
ต่าง ๆ ก่อนข้ึนรูปด้วยวัสดุจริง ดังรูปที่ 6. 
 

 
 

รูปที่ 6. ทดลองขึ้นรูปด้วยวัสดุทดลอง Machinable Wax 
 

        3. ขึ้นรูปเครื่องมือวัดรองหนุนด้วยวัสดุที่ใช้สร้างเครื่องวัดรองหนุนโดยมีสมบัติ ไม่เกิดสนิมและมีความคงทนต่อการใช้งาน 
น้ าหนักเบา จึงเลือกใช้อลูมิเนียมเกรด AL5083  เป็นวัสดุที่ใช้สร้างซึ่งมีสมบัติตามที่ก าหนด ดังรูปที่ 7.   
 

N9001 

N1 G18 F100 S2000 T1 M67  

N2 G54 M8  

N3 G98 X-10 Y-58 Z-10 I250 J68 K90  

N4 G99 X0 Y-58 Z0 I230 J58 K70  

N5 G0 Y5 M3  

N6 G89 Z-10.5 B2 R17.5 I70 J-1 K3  

N7 G79 X27.5 Y0 Z35  

N8 G79 X152.5 Y0 Z35  

N9 G79 X202.5 Y0 Z35  

N10 G0 Y5  

N11 G0 X212.5 Z35  

N12 Y-17  

N13 G1 X192.5 Z35  

N14 G0 Y5  

N15 G0 X162.5 Z35  

N16 G1 Y-17  

N17 G1 X142.5  

N18 G0 Y5  

N19 G0 X37.5 Z35  

N20 G1 Y-17  

N21 G1 X17.5  

N22 G0 Y5  
N23 G0 X186 Z0  
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รูปที่ 7.  อลูมิเนียมเกรด AL 5083 วัสดุที่น ามาขึ้นรูปเครื่องมือวัดรองหนุน (Packing Gauge) 
 

        4. การตรวจสอบพิกัดความเผือ่เกณฑค์วามคลาดเคลื่อนของรูปรา่งและต าแหน่งของเครื่องมือวัด โดยน าเครื่องมือวัดรองหนุนที่
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตรวจวัดพิกัดความเผื่อเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและต าแหน่ง  ด้วยเครื่องวัดพิกัด( CMM : 

Coordinate  Measuring  Machine)  เพื่อตรวจสอบค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนรูปร่างและต าแหน่งที่ระบุไว้ในแบบเพื่อต้องการสอบเทียบ
กับค่าท่ีได้ก าหนดไว ้ดังรูปที่ 8-9 

 

 
 

รูปที่ 8.  แบบก าหนดต าแหน่งตรวจสอบค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนรูปร่างและต าแหน่ง [4]    
 

 
 

รูปที ่9. แสดงการตรวจวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและต าแหน่งด้วยเครื่องวัดพิกัด  
(CMM : Coordinate Measuring  Machine) 
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ผลการวัดค่าความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งและรูปร่างโดยเครื่องวัดพิกัดต าแหน่งละ 5 ครั้ง พบว่า มีค่าความฉาก ความตรง เกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งและมีค่าความขนานพื้นหลุมวงกลมกับระนาบด้านบนช้ินงาน น้อยกว่า 0.100 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด และมีพิกัดความเผื่อต าแหน่งแสดงความขนานระหว่างระนาบ Plane 1 และระนาบ Plane 3 (ขาคู่หน้า) มีค่าเท่ากับ 
0.097 มิลลิเมตร และพิกัดความเผื่อต าแหน่งแสดงความขนานระหว่างระนาบ Plane 2 และระนาบ Plane 4 (ขาคู่หลัง) มีค่าเท่ากับ 
0.098 มิลลิเมตร ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลเฉลี่ยค่าความคลาดเคลื่อนตรวจสอบด้วยเครื่องวัดพิกัดมีค่าความคลาดเคลื่อน
สูงสุด 0.098 มิลลิเมตรและมีค่าต่ าสุด 0.002 มิลลิเมตรดังรูปที่ 10 และ 11 
 

 
 

รูปที ่10. ผลการตรวจวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งและรปูร่างด้วยเครื่องวัดพิกัด 
 

น าค่าท่ีตรวจวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งและรูปร่างด้วยเครื่องวัดพิกัดทุกต าแหน่งทั้ง 5 ครั้ง มาแสดงเป็นกราฟ
เปรียบเทยีบและกราฟค่าเฉลี่ยทั้งหมด ดังรูปที่ 11(ก) และ รูปที่ 11(ข) 
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รูปที ่11(ก).  กราฟการตรวจวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของต าแหนง่และรูปร่างด้วยเครื่องวัดพิกัดทั้ง 5 ครั้ง         

 
 

รูปที ่11(ข). กราฟค่าเฉลี่ยการตรวจวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งและรปูร่างด้วยเครื่องวัดพิกัดทั้ง 5 ครั้ง         
 

เมื่อสรา้งและตรวจสอบความแมต่รงของเครื่องมือวดัรองหนุน (Packing Gauge) ดังรูปที่ 12  เรียบรอ้ยแล้วพร้อมน าเครื่องมือวัดรอง
หนุน ไปทดสอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยตอ่ไป 

 

 
 

รูปที่ 12.  เครื่องมือวัดรองหนุน (Packing Gauge) ที่สร้างเสร็จพรอ้มน าไปทดสอบเก็บรวบรวมข้อมลู 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        1. ในการทดลองให้กลุ่มตัวอย่าง ช่างซ่อมบ ารุงที่เป็นอาสาสมัครตามโครงการของบริษัท เอสเอ็ม กราฟฟิค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เข้าร่วมทดลอง จ านวน  25 คน โดยน าเครื่องมือวัดรองหนุนที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดรองหนุนที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ และทดลองพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นส าหรับทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ มิตซูบิชิ รุ่น ไดมอน 3000   และจัดเก็บข้อมูลจากการทดลอง  
        2. เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้งานประเมินความพึงพอใจการใช้งานเครื่องมือวัดรองหนุนน าเข้าจากต่างประเทศกับ
เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีผลิตขึ้น ดังตารางที่ 1    
 
 

 ตารางที่ 1. ระดับความพึงพอใจการใช้งานเครื่องมือวัดรองหนุน 

เครื่องมือวัดรองหนุน 
ระดับความพึงพอใจการใช้งาน 

Mean SD 
น าเข้าจากต่างประเทศ 3.68 0.65 
ผลิตขึ้นใช้ภายในประเทศ 4.62 0.53 

       
  3. ทดสอบความแม่นตรงโดยน าเครื่องมือวัดการหนุนที่สร้างขึ้นมาสอบเทียบกับเครื่องมือวัดการหนุนที่ผลิตจากต่างประเทศ   

น ามาวัดระยะบ่าโมของโมแม่พิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ Heidelberg Sheet-Fed Offset รุ่น SORK ที่มีค่าระยะบ่าโม (Plate Cylinder 
Undercut) = 0.50 mm [5]  โดยได้ก าหนดต าแหน่งการวัดผิวโมไว้แล้ว  ดังรูปที่ 13. 

 

 
 

รูปที่ 13. แสดงต าแหน่งการวัดระยะลึกบ่าโมแม่พมิพ์ (Plate Cylinder Undercut) 
 

ทดสอบเริ่มโดยน าเครื่องมือวัดการหนุนมาตรฐาน มาวัดค่าที่บ่าโมเสร็จแล้วน าไปวัดค่าทีผิวโมตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 5 ต าแหน่ง ๆ 
ละ 5 ครั้ง ดังรูปที่ 14 ได้ผลการวัด ดังตารางที่ 2    
 

 
 

รูปที่ 14. แสดงการวัดระยะบา่โมแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดการหนุนน าเข้าจากต่างประเทศ 
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ตารางที่ 2. ผลการวัดระยะลึกบ่าโมแม่พิมพ์ (plate cylinder undercut) ด้วยเครื่องมือวัดการหนุนน าเข้าจากต่างประเทศ 
ครั้งท่ี ต าแหน่งท่ี 1 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 2 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 3 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 4 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 5 

(mm) 
ค่าเฉลี่ยวดัระยะบ่าโมแม่พิมพ ์

(mm) 
1 0.50 0.50 0.51 0.52 0.51 0.508 

2 0.52 0.51 0.50 0.51 0.50 0.508 
3 0.51 0.51 0.50 0.51 0.50 0.506 

4 0.51 0.50 0.51 0.51 0.50 0.506 
5 0.50 0.51 0.50 0.51 0.51 0.506 

 

 

จากนั้นน าเครื่องมือวัดการหนุนท่ีสร้างขึ้นมาวัดค่าในต าแหน่งเดียวกันรูปที่ 15 น าผลจากการวัดมาหาค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 3      

 
 

รูปที่ 15. แสดงการวัดระยะบา่โมแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดการหนุนที่สร้างขึ้น 
 

 

ตารางที ่3. ผลการวัดระยะบา่โมแม่พิมพ์ (plate cylinder undercut) ด้วยเครื่องมือวัดการหนุนท่ีสรา้งขึ้น 
ครั้งท่ี ต าแหน่งท่ี 1 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 2 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 3 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 4 

(mm) 
ต าแหน่งท่ี 5 

(mm) 
ค่าเฉลี่ยวดัระยะบ่าโมแม่พิมพ ์

(mm) 
1 0.50 0.50 0.52 0.52 0.51 0.510 

2 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.508 
3 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.504 
4 0.51 0.51 0.51 0.52 0.50 0.510 
5 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.506 

 

 

ตารางที่ 4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการวัดระยะบ่าโมแม่พมิพ์ของเครื่องมือวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศกับท่ีสร้างขึ้น 

ครั้งท่ี 
ค่าเฉลี่ยวดัระยะบ่าโมแม่พิมพเ์ครือ่งมือวัด
รองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ (mm) 

ค่าเฉลี่ยวดัระยะบ่าโมแม่พิมพเ์ครือ่งมือ 
วัดรองหนุนท่ีสร้างขึ้น (mm) 

ค่าความต่าง 
(mm) 

1 0.508 0.510 0.002 
2 0.508 0.508 0.000 

3 0.506 0.504 0.002 
4 0.506 0.510 0.004 

5 0.506 0.506 0.000 
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        4. ทดสอบคุณภาพงานพิมพ์โดยพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ 4 สี ที่สร้างขึ้นส าหรับใช้ทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ กับเครื่องพิมพ์ออฟเซต 
มิตซูบิชิ รุ่น ไดมอน 3000  เพื่อทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ ด้วยอัตราความเร็วในการพิมพ์ 9,000 แผ่นต่อช่ัวโมง ทดสอบคุณภาพงาน
พิมพ์ระหว่างการพิมพ์ครั้งแรกโดยไม่ปรับตั้งระยะรองหนุนโมผ้ายางเทียบกับการพิมพ์ครั้งที่สองปรับตั้งระยะรองหนุนโมผ้ายาง  น า
ผลงานพิมพ์มาวิเคราะห์ เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูล 

 
 

รูปที่ 16 สร้างแม่พิมพ์ท่ีใช้ส าหรับการทดสอบเครื่องพิมพ์โดยมีแถบควบคุมส าหรับทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 
 

 
 

รูปที่ 17 ใส่แม่พิมพ ์4 สี ที่สร้างส าหรับทดสอบคุณภาพงานพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ออฟเซต มิตซูบิชิ รุ่น ไดมอน 3000 
 

 
 

รูปที่ 18  ตรวจสอบมาร์คของผลงานพิมพก์่อนและหลังปรับตั้งระยะรองหนุนผ้ายางบันทึกเก็บข้อมลู 
 
 
 

 



 
 

 

121 

การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล 
        1. ระดับความพึงพอใจของช่างซ่อมบ ารุงที่เป็นอาสาสมัครเมื่อทดลองใช้เครื่องมือวัดรองหนุน พบว่ามีความพึงพอใจใน
เครื่องมือท่ีออกแบบและสร้างขึ้นมีน้ าหนักเบา  มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือวัดส าหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซต มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน มีขนาดกะทัดรัดพกพาไปใช้งานได้สะดวก โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
        2. ทดสอบความแม่นตรง น าผลค่าเฉลี่ยจากการวัดค่าทั้ง 5 ครั้ง มาเปรียบเทียบเป็นค่าเฉลี่ยความต่างของระยะที่วัดค่าได้ 
พบว่าเครื่องมือวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศกับเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมีค่าความต่างของค่าเฉลี่ยในการวัดระยะ น้อยที่สุดเท่ากับ 
0.002 มิลลิเมตร    และมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 0.004 มิลลิเมตร     แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือวัดรองหนุนที่สร้างขึ้นวัดค่าได้ค่าไม่
แตกต่างจากเครื่องมือวัดรองหนุนที่น าเข้าจากต่างประเทศ    ซึ่งเครื่องมือวัดรองหนุนที่สร้างขึ้นมีค่าความต่างของค่าเฉลี่ยไม่เกิน 
0.005 มิลลิเมตร  จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ียอมรับได้  
        3.ทดสอบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างการพิมพ์ครั้งแรกโดยไม่ใช้เครื่องมือวัดปรับตั้ งระยะรองหนุนโมผ้ายาง
เปรียบเทียบกับการพิมพ์ครั้งที่สองใช้เครื่องมือวัดปรับตั้งระยะรองหนุนโมผ้ายาง  พบว่าการพิมพ์โดยไม่ปรับตั้งระยะรองหนุนโม
ผ้ายางที่ต าแหน่งฉากเส้นแนวขนานในการหมุนของโม ที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 สี มาร์คไม่ตรงกัน (out of register) เกิดภาพเหลื่อมและ
ภาพซ้อนกัน ภาพไม่ชัด เปรียบเทียบกับการพิมพ์โดยปรับตั้งระยะรองหนุนโมผ้ายาง พบว่าที่ต าแหน่งฉากเส้นแนวขนานในการหมุน
ของโม ที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 สี มาร์คตรงกัน (perfect register) ไม่เกิดภาพเหลื่อมและไม่เกิดภาพซ้อน ภาพคมชัด งานพิมพ์มีคุณภาพ
มากขึ้น ดังรูปที่ 19 (ก) และรูปที่ 19 (ข) 
 

                             
   

     รูปที่ 19 (ก) การพิมพโ์ดยไมป่รับตั้งระยะรองหนุน           รูปที่ 19 (ข) การพิมพ์โดยปรับตั้งระยะรองหนุน 
 

 

ข้อค้นพบ (Finding)  
        1. ช่างซ่อมบ ารุงมีความพึงพอใจในเครื่องมือท่ีออกแบบและสร้างขึ้น มีน้ าหนักเบา  มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือวัด
ส าหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซต มคีวามปลอดภัยในการใช้งาน มีขนาดกะทัดรัดพกพาไปใช้งานได้สะดวก 
        2. เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศกับเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมีค่าความต่างของค่าเฉลี่ยในการวดัระยะน้อยทีสุ่ด
เท่ากับ 0.002 มิลลิเมตร    และมีค่ามากท่ีสดุเท่ากับ 0.004 มิลลิเมตร     แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือวัดรองหนุนท่ีสร้างขึ้นวัดคา่ไดค้่า
ไม่แตกต่างจากเครื่องมือวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 
        3. การใช้เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีสร้างขึ้นปรับตั้งระยะรองหนนุโมผ้ายางท าให้ไมเ่กิดภาพเหลื่อมและไม่เกิดภาพซ้อน ภาพคมชดั 
งานพิมพ์มีคุณภาพมากข้ึน โดยไมต่้องอาศัยเพียงประสบการณ์ของช่างพิมพ์เท่านั้น 
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        4. จากการทดสอบถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยวัดระยะบ่าโมแม่พิมพ์ของเครื่องมือวัดรองหนุนที่น าเข้าจากต่างประเทศและค่าเฉลี่ยวัด
ระยะบ่าโมแม่พิมพ์เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีสร้างขึ้นจะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่พบว่าค่าเฉลี่ยวัดระยะบ่าโมแม่พิมพ์เครื่องมือวัดรองหนุนที่
น าเข้าจากต่างประเทศจะมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละครั้งของการทดสอบมากกว่าค่าเฉลี่ยของการวัดวัดระยะบ่าโมแม่พิมพ์เครื่องมือวัด
รองหนุนท่ีสร้างขึ้นนั้นคือเครื่องมือวัดวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีความเสถียรมากกว่า 
 

สรุป (Conclusion)  
        เครื่องมือวัดรองหนุนส าหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือวัดรองหนุนส าหรับเครื่องพิมพ์
ออฟเซต มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีขนาดกะทัดรัดพกพาไปใช้งานได้สะดวก วัดค่าได้ไม่แตกต่างจากเครื่องมือวัดรองหนุนที่
น าเข้าจากต่างประเทศ  สามารถน ามาใช้แทนเครื่องมือวัดรองหนุนที่น าเข้าจากต่างประเทศได้   โดยจากการทดลองน าไปใช้วัดระยะ
รองหนุนโมแม่พิมพ์และโมผ้ายางของเครื่องพิมพ์ออฟเซต ท าให้งานพิมพ์ไม่เกิดภาพเหลื่อมและไม่เกิดภาพซ้อน ภาพคมชัด ได้โดยไม่
ต้องอาศัยเพียงประสบการณ์ของช่างพิมพ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยวัดระยะบ่าโมแม่พิมพ์ของ
เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและค่าเฉลี่ยวัดระยะบ่าโมแม่พิมพ์เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีสร้างขึ้นจะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่
จะพบว่าค่าเฉลี่ยวัดระยะบ่าโมแม่พิมพ์เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศจะมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละครั้งของการทดสอบ
มากกว่าค่าเฉลี่ยวัดระยะบ่าโมแม่พิมพ์เครื่องมือวัดรองหนุนท่ีสร้างขึ้น  นั้นคือเครื่องมือวัดวัดรองหนุนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีความ
เสถียรมากกว่า จึงควรจะต้องมีการปรับปรุงรูปทรงของเครื่องมือวัดรองหนุนให้สามารถวัดค่าให้มีความเสถียรมากขึ้นและให้เหมาะสม
ส าหรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นแบบโม่พิมพ์มีบ่าโมต่อไป  ราคาต้นทุนของเครื่องมือที่สร้างขึ้นประมาณ 25,000 
บาท ระยะคุ้มทุนประมาณ 2 ปี และต้นทุนในการซ่อมบ ารุงประมาณ 3,500 บาท ต่อนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เสียหนึ่งเครื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  
        การออกแบบและสร้างต้นแบบต้องค านึงถึงการผลติส าหรับงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากๆ มีผลท าใหร้าคาต่อหน่วยลดลง
สามารถที่จะผลิตเพื่อน าไปใช้อย่างแพร่หลายได้   ซึ่งท้ังหมดต้องได้รับการส่งเสรมิและสนับสนนุจากบริษัทที่ผลติเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศรวมทั้งตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลในหลายๆ ด้านของเครื่องจักรอย่างแท้จริง จึงจะสามารถ
ประดิษฐ์เครื่องมือวัดออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
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บทคัดย่อ 

         เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการด าเนินชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบ ต้องแข่งขันกับเวลา ท าให้เกิด
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ความกังวลใจ ในการบริหารจัดการตนเอง อาจท าให้ไม่มีความสุขในการด าเนินชีวิต งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือวัดความสุขในชีวิตประจ าวัน โดยผู้ใช้สามารถวางแผนการจัดการ การด าเนินชีวิตในแต่ละ
วัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางด้านการจัดการความสุข ได้แก่ การบริหารเวลา พลังชุมชน สุขภาพ การศึกษา 
สุขภาวะทางด้านจิตใจ วัฒนธรรม ครัวเรือน และสินทรัพย์  ระบบสามารถวิเคราะห์และวัดค่าคะแนนความสุขของผู้ใช้ พร้อมทั้ง
เสนอแนะวิธีที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากข้ึน ผลลัพธ์ที่ได้จะผลักดันให้ผู้ใช้ตระหนักถึงการวางแผนชีวิตที่จะ
บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จได้อย่างมีความสุข 
ค าส าคัญ: ความสุข การวัดความสุข  

Abstract 

         Today, everything can be changed at any time including change of society, politic and lifestyle of people. 
Nowadays people living hastily and competition that cause people easy to get mental problems. As a result of 
these problems increasing people get more unhappy in life, so it cause the inspiration to do this research by 
creating an application on the mobile device to help people to measure happiness in daily life.  This research is 
designed to give users plan to handle the lifestyle. Since getting up in the morning until going to bed at night 
time such as Time Use, Community Vitality, Health, Education, Psychological Wellbeing, Culture and Household 
& Asset. The system will analyze and evaluate the user’s happiness score. Including recommendation and 
procedure to modify the behavior of the user, so the user can accomplish goals placed successfully.   
Keywords:  Happiness, Happiness Measurement 
 

บทสรุปงานวิจัย 
 

 บทน า 

         สภาพสังคมในปัจจุบันผู้คนต่างได้รับผลกระทบจากการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ แข่งขันกับเวลา ภาระหน้าที่ของการท างานที่
รับผิดชอบ และอีกหลายสาเหตุ ที่จะส่งท าให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เกิดความกังวลใจ ในแต่ละวัน รวมทั้งเมื่อเทคโนโลยีเข้ามา
มีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ในหลาย ๆ ครั้ง คนในวัยท างาน อาจจะใช้เวลาไปหมกหมุนไปกับการใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไป 
ไม่สามารถท่ีจะบริหารจัดการสิ่งที่ต้องท าในแต่ละวันได้ ท าให้การบริหารการจัดการงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การด าเนิน 
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ชีวิตอาจไม่ดีเท่าที่ควร จึงอาจท าให้ความสุขในชีวิตประจ าวันลดลงได้ เพื่อช่วยให้การด าเนินชีวิตของคนโดยเฉพาะในวัยท างานมี
ความสุขมากขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อวัดความสุขในชีวิตประจ าวัน โดยได้น าทฤษฎีของ
ดัชนีช้ีวัดความสุขมวลประชาชาติ [1] มาปรับแต่งเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในวัยท างาน ประกอบด้วย 7 หมวดหมู่ ได้แก่ 
การบริหารเวลา พลังชุมชน สุขภาพ การศึกษา สุขภาวะทางด้านจิตใจ วัฒนธรรม ครัวเรือนและทรัพย์สิน โดยโปรแกรมประกอบด้วย 
ส่วนการท าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความสุข การวัดค่าความสุข และประเมินผลค่าความสุขท่ีได้ในรูปแบบคะแนนและแผนภูมิของระดับ
ความสุขบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวัดความสุขของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลที่ได้มาช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความสุขในชีวิตประจ าวันได้ดีมากข้ึน  

 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความสุข  
         Martin E. P. Seligman และ Ed Royzman [2] ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขช่ือว่า ความสุขที่แท้จริง (Authentic 
Happiness) แบ่งเป็น 3 ทฤษฎีของความสุข ได้แก่ 1) สุขนิยม (Hedonism Theory) 2) ทฤษฎีความปรารถนา (Desire Theory) 
และ 3) ทฤษฎีรายการความต้องการ (Objective List Theory) ทั้ง 3 ทฤษฎีกล่าวถึงความสุขในแต่ละรูปแบบโดยแบบที่ 1 ได้ให้
นิยามเกี่ยวกับความสุขว่าเมื่อพบเจอกับความทุกข์หรือความผิดหวังในชีวิต ให้เน้นย้ าว่าตนเองมีความความสุข และสามารถหาข้อดีใน
เรื่องไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ แบบที่ 2 ให้นิยามเกี่ยวกับความสุขว่า เมื่อเราได้สิ่งที่ต้องการเราก็จะมีความสุข แต่พื้นฐานความพึง
พอใจของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ด้วยการเติบโต สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หรืออาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปรารถนา จึงท าให้ความสุขของแต่ละบุคคลอาจไม่เท่ากัน และแบบที่ 3 กล่าวถึงความสุขที่แท้จริงและมีคุณค่า ประกอบด้วย ชีวิตที่
ประสบความส าเร็จในบางสิ่งบางอย่าง ตามความปรารถนา มีส่วนที่คล้ายคลึงกับแบบที่ 2 แต่ทฤษฎีรายการความต้องการ มากกว่า
ความต้องการทางวัตถุ มีส่วนของความคุ้มค่า การส าเร็จในหน้าที่การงาน สังคม ศาสนา การช่วยเหลือสังคม การศึกษา ความรัก 
ความรู้ และจิตส านึกท่ีดี จึงท าให้ทฤษฎีนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสุขได้สมเหตุสมผล จากที่กล่าวข้างต้น จึงสามารถสรุปนิยาม
ความสุขท่ีแท้จริง ได้ว่า ความสุขท่ีแท้จริงนั้นคือการเติมเต็มทั้ง 3 ทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
         Martin Seligman [3] ได้ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข ช่ือว่า P.E.R.M.A และให้นิยามสั้น ๆ ว่า ชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์แต่
ชีวิตที่มีความหมายอยู่เหนือกว่าชีวิตที่ดี 1) Pleasant การที่น าชีวิตของความสุขในทางที่เป็นการเพิ่มอารมณ์บวกและลดอารมณ์เชิง
ลบ 2) Engagement การที่น าชีวิตพยายามออกกิจกรรมที่ช่วยให้อยู่ในการ Flow คือสถานะเข้มข้นและมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย
เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่ง ๆ หนึ่งอย่างตั้งใจ ในกิจกรรมที่ท้าทาย เมื่อคุณอยู่ในการไหลเวียนของมันอาจจะดู
เหมือนว่าความรู้สึกของตัวเองหายไปและหยุดเวลาช่วงนั้นไว้ 3) Relationship การมีความสัมพันธ์เชิงบวก จะช่วยให้ ข้อต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 4) Meaning การที่ท าให้ชีวิตของตนมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเอง และ 5) Accomplishment การไล่ตาม
บางสิ่งบางอย่างเพื่อชัยชนะ ได้การยอมรับ และรางวัล  
 

2.2 หลักการวัดความสุข  
         ตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) [1] แนวคิดเรื่องความสุขมวลประมวลรวม
ประชาชาติ เป็นการมองการพัฒนาประเทศท่ีไม่ได้เน้นตัวเลขในการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เน้นเรื่องความสุขที่แท้จริงของสังคมเป็น
หลัก ปัจจุบันแนวคิดของตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ ก าลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และนักกิจกรรมทางสั งคมใน
หลาย ๆ ประเทศ GNH ค านึงถึงความเป็นองค์รวมด้วยการพิจารณามิติทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมิติอื่น ๆ โดยมีหลัก 4 ประการ คือ 
1) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยังยืนและเสมอภาค (Sustainable Economic Development) ตามแนว “ทางสายกลาง” ไม่เร่ง
พัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางนิเวศน์และสังคมในระยะสั้น 2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Conservation of the  



 
 

 

125 

Environment) ให้หลักประกันที่ว่า การพัฒนาใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากรัฐบาล หรือภาคเอกชน หรือประเพณีท้องถิ่น หรือจากปัจเจก
บุคคล ต้องไม่ท าลายความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 3 ) การรักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม (Promotion of 
National Culture) เป็นสิ่งส าคัญ เพราะคุณค่าของมนุษย์ เช่น ความเมตตากรุณา ความมีน้ าใจ ความอ่อนโยน ความเสียสละ ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ช่วยให้สังคมมีความหมาย เอื้ออาทรต่อกัน และท าให้สังคม
ด ารงอยู่รวมกันได้อย่างสันติ 4) การส่งเสริมการปกครองที่ดี (Good Governance) เป็นเง่ือนไขส าคัญในการน าพาประชาชนไปสู่ 
“ความสุขมวลรวมประชาชาติ” ประเทศท้ังหลายในโลก ก าลังถูกแรงกดดันจากประชาชนท้องถิ่นและชุมชนระหว่างประเทศให้เข้าสู่
การปกครองแบบประชาธิปไตยหรือธรรมาภิบาล โดยตัวช้ีวัดของความสุขมวลรวมประชาชาติ ได้แบ่งขอบเขตเป็น 9 โดเมน  
ประกอบด้วย สุขภาพจิตที่ดี (Psychological Wellbeing) สุขภาพ (Health) การศึกษา (Education) วัฒนธรรม (Culture) ธรรมาภิ
บาล (Good Governance) พลังชุมชน (Community Vitality) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological Diversity) มาตรฐาน
ความเป็นอยู่ (Living Standards) และเวลาการใช้งาน (Time Use) โดยแต่ละโดเมนจะประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี ต่าง ๆ รวม  72 ตัว
บ่งช้ี ท าการคิดค่าเฉลี่ยความสุขของคนท้ังประเทศ และได้ก าหนดดัชนีมวลรวมความสุข [1,4] ดังสมการที่ 1 

GNH Index =
72

1

72

1
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a
                                     (1) 

GNH Index  คือ ดัชนีมวลรวมความสุข   
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1

1
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a   คือ ดัชนีมวลรวมความสุขท้ัง 72 ตัวบ่งช้ี   

เมื่อ  a  คือ คะแนนของตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสุข  
  i   คือ ล าดับของตัวบ่งช้ี 
 

3. โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือประเมินความสุขในชีวิตประจ าวัน 
3.1 วิธีการวัดความสุข  
         วิธีการวัดความสุขได้น าสมการที่ 1 มาปรับตัวบ่งช้ีให้เหมาะสมกับบุคคลในชีวิตประจ าวันและท าให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบ
เปอร์เซ็นต์ โดยผ่านการพิจารณาตัวบ่งช้ีที่เหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาความสุข จ านวน 5 ท่าน ซึ่งจากตัวบ่งช้ีทั้งหมด 
72 ตัวบ่งช้ี ได้ตัวบ่งช้ีที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยนี้จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี ดังตารางที่ 1 และระดับวัดความสุขดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในโปรแกรมและเกณฑ์การให้คะแนน 

หมวดหมู ่ ตัวบ่งชี้ การให้คะแนน 
1. Time Use 1.1 ช่ัวโมงการท างาน 

 
น้อยกว่า 4 ชม. = 5 คะแนน, 5 ชม. = 4 คะแนน, 6 ชม. = 3 คะแนน, 7 ชม. 
= 2 คะแนนและมากกว่า 8 ชม. = 1 คะแนน  

1.2 ช่ัวโมงการพักผ่อน  มากกว่า 8 ชม. = 5 คะแนน, 7 ชม. = 4 คะแนน 6 ชม. = 3 คะแนน, 5 ชม. 
= 2 คะแนน และน้อยกว่า 4 ชม. = 1 คะแนน  

2. Community 
Vitality 

2.1 การช่วยเหลือผู้ยากไร้
และเวลาจิตอาสา 

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 2.5 คะแนน กับเวลาจิตอาสา 2.5 คะแนน โดยยอดบริจาค
จะตัดเกณฑ์คะแนนเต็มที่ 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและเวลาจิตอาสาตัด
คะแนนเต็มที่ 3 วันใน 1 ป ี

2.2 การติดต่อสื่อสารกับ
ครอบครัว 

 

ติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว โทรออกอยากน้อยหนึ่งครั้งได้ 5 คะแนน 
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หมวดหมู ่ ตัวบ่งชี้ การให้คะแนน 

3. Health 3.1 จ านวนวันท่ีสุขภาพดี ดูจากคะแนนความสุข ถ้าเกิน 66 % จะได้คะแนนส่วนน้ี 5 คะแนน 
3.2 ความรู้สึกต่อสุขภาพ
ตนเอง 

ตอบค าถามให้เลือก Good = 5 คะแนน, Fine = 4 คะแนน, Normal = 3 
คะแนน, Bad = 2 คะแนน, Worst = 1 คะแนน 

4. Education 4.1 การศึกษาด้านภาษา อ่านภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาภาษาได้ 5 คะแนน 
5. 
Psychological 
Wellbeing 

5.1 สภาวะทางด้านจิตใจ วัดจากอารมณ์ของผู้ใช้โดยการถามตอบเลือก Good = 5 คะแนน,Fine = 4 
คะแนน, Normal = 3 คะแนน, Bad = 2 คะแนน, 
Worst = 1 คะแนน 

5.2 ความพึงพอใจในการ
ใช้ชีวิต 

ใช้ Schedule และ ท าตามทุกอย่างที่Reminder ได้เตือนใน 1 วันได้ 5 
คะแนน 

6. Culture 6.1 การเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทย 

มีรูปสถานที่หรือประเพณีของไทยให้ผู้ใช้เติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง ได้ 5 
คะแนน 

7. Household & 
Asset 

7.1 จ านวนเงินท่ีเก็บ บันทึกว่าผู้ใช้งานมีรายได้เท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ และออมเงินเท่าไหร่ ได้ 5 
คะแนน 

7.2 ทรัพย์สิน มีการตั้งเป้าหมายกับการเก็บเงินซื้อสิ่งของ ตั้งเป้าหมายได้ 5 คะแนน 
 
ตารางที่ 2 ระดับวดัความสุข [1] 

ระดับความสุข เกณฑ์ความสุข 

มีความสุขมาก (Deeply Happy) 77%-100% 

มีความสุขพอสมควร (Extensively Happy) 66%-76% 

มีความสุขเล็กน้อย (Narrowly Happy) 50%-65% 

ไม่มีความสุข (Unhappy) 0%-49% 

          และได้วิธีการวัดความสุข ดังสมการที่ 2  

       Happiness Value = 
1004

12
1

12

1 





















i

a                                       (2) 

Happiness Value  คือ ค่าการวัดความสุข  





12

1

1
i

a  คือ ดัชนีมวลรวมความสุขท้ัง 12 ตัวบ่งช้ี  

เมื่อ  a  คือ คะแนนของตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสุข  
  i   คือ ล าดับของตัวบ่งช้ี  
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ตัวอย่างการค านวณค่าการวดัความสุขจากสมการข้างต้น 
ก าหนดให้  1221 ,...,, aaa  5,3,5,5.2,0,5,5,5,5,4,5,5 จะได ้

Happiness Value  
1004
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5.49
1 






















   1004125.3   

Happiness Value  = 78.125 % ซึ่งคะแนนจะอยู่ในเกณฑม์ีความสุขมาก ดังตารางที่ 2 
 

3.2 การท างานของโปรแกรม    

โครงสร้างการท างานของโปรแกรมแบ่งได้ 3 ส่วน ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างการท างานของโปรแกรม 
 
         จากรูปที่ 1 ส่วนท่ี 1 การลงช่ือเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยการสมัครสมาชิก ซึ่งระบบจะท า
การจดจ ารหัสผู้ใช้งานเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน ส่วนท่ี 2 การท าภารกิจความสุข เข้าสู่หน้าเมนูภารกิจ เพื่อท าการเก็บคะแนนทั้ง 11 ตัว
บ่งช้ี ผู้ใช้งานต้องท าภารกิจให้ครบทั้ง 11 ตัวบ่งช้ี โดยคะแนนจาก 11 ตัวบ่งช้ีจะถูกจัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชันเพื่อน ามาใช้ในการ
ค านวณค่าความสุข และส่วนท่ี 3 การค านวณและวัดผลค่าความสุข เมื่อท าภารกิจโปรแกรมจะน าค่าคะแนนทั้ง 11 ตัวบ่งช้ีมาท าการ
ค านวณค่าความสุข โดยถ้า  ค่าคะแนนเกิน 66 เปอร์เซ็นต์ จะท าการเพิ่มคะแนนในส่วนของตัวบ่งช้ีที่ 12 คือจ านวนวันที่สุขภาพดี 
(Healthy Day) ที่ค านวณโดยการนับจ านวนวันท่ีมีสุขภาพจิตดีเข้ามา น ามาค านวณหาค่าความสุข เพื่อแสดงผลของระดับความสุขใน
รูปแบบเปอร์เซ็นต์และแผนภูมิแท่ง  
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แผนผังการท างานของโปรแกรม มีการท างานดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 แผนผังการท างานของโปรแกรม 
4. ผลการทดลองและประเมินผลงานวิจัย  
4.1 ผลการทดลองการท างานของโปรแกรม 
         ผลการทดลองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องทั้งในส่วนที่ 1 การลงช่ือเข้าใช้งาน ส่วนที่ 2 การท าภารกิจความสุข และส่วนที่ 3 
การค านวณและวัดผลค่าความสุข ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ผลการทดลองการท างานของโปรแกรม  
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การทดลองส่วนท่ี 1 การลงช่ือเข้าใช้งาน 

 
รูปที่ 4 ผลการทดลองการลงช่ือเข้าใช้งาน 

การทดลองส่วนท่ี 2 การท าภารกจิความสุข 

 
รูปที่ 5 ผลการทดลองการท าภารกิจความสุข  
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รูปที่ 5 ผลการทดลองการท าภารกิจความสุข (ต่อ)  

       

การทดลองส่วนท่ี 3 การค านวณและวัดผลคา่ความสุข 

  
รูปที่ 6 ผลการทดลองการค านวณและวัดผลคา่ความสุข 

 
4.2 ผลการทดลองใช้งานโปรแกรมจากผู้ใช้งาน 

  จากกลุ่มทดสอบจ านวน 15 คน ช่วงอายุ 20-65 ปี เป็นเวลา 7 วัน ดังตารางที่ 3  
 
 

ตารางที่ 3 ผลคะแนนเฉลีย่จากผู้ใช้งาน 
 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 
1 Sleep Time Last Night (ชั่วโมงการพักผอ่น) 4.02 

2 Work Time Today (ชั่วโมงการท างาน) 3.95 
3 How Are You Today (ความรู้สึกต่อสขุภาพตนเอง)  3.73 

4 Education (การศึกษาด้านภาษา) 2.66 
5 Emotional (สภาวะทางดา้นจิตใจ) 3.66 

6 Reminder (ความพึงพอใจในการใช้ชีวิต) 3.55 
7 Culture (การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย) 2.88 

8 Household (จ านวนเงินที่เก็บ) 3.88 
9 Asset (ทรัพย์สิน) 3.11 
10 Donation (การช่วยเหลอืผู้ยากไร้และเวลาจิตอาสา) 2.33 

11 Family (การติดต่อสื่อสารกับครอบครัว) 4.88 
12 Healthy Day (จ านวนวันที่สุขภาพด)ี 3.22 
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และเมื่อน าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 12 ตัวบ่งช้ีมาค านวณหาค่าความสุข เรียงตามช่วงอายุได้ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงคะแนนความสุขเฉลี่ยตามช่วงอายุ 

 

จากรูปที่ 7 แบ่งตามช่วงอายุ 20 – 25 ปี 26 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี พบว่าคนที่มีอายุมากกว่า 26 ปี ขึ้นไประดับค่า
ความสุขเฉลี่ยมากกว่าคนที่มีอายุต่ ากว่า 26 ปี อาจกล่าวได้ว่าคนท่ีมีประสบการณ์การใช้ชีวิต และสามารถจัดการทุกอย่างในแต่ละวัน
จะมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่มีอายุน้อย และอาจมีความพึงพอใจในชีวิตที่มากกว่า ความต้องการอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนวัย 
20-25 ปี มีคะแนนความสุขเฉลี่ยที่น้อยกว่า เพราะรายได้ที่เข้ามาและความต้องการที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้  
 

4.3 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ   
การประเมินผลการวิจัย ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา การด าเนินเรื่อง การใช้ภาษา ตัวอักษร  สี  เสียง ภาพ  เทคนิค และ

ความพึงพอใจจากการใช้งานโปรแกรม ประเมินจากแบบสอบถาม โดยผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา จ านวน 5 คน คิดคะแนนโดย
วิธีการหาค่าเฉลี่ยได้ผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินโปรแกรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวม 
1. เนื้อหา  
1.1 มีความถูกต้องตามเนื้อหา 4 
1.2  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.67 
1.3 มีความน่าสนใจ 4.67 

1.4 มีความเหมาะสมกับวยัของผู้ใช้งาน 4.67 
1.5 วัดระดับความสุขออกมาได้สมเหตสุมผล 4.33 

2. การด าเนินเร่ือง  
2.1 มีความน่าสนใจ 5 

2.2 มีความเหมาะสมกับเวลา 4 
2.3 มีความชัดเจนเข้าใจได ้ 4 

2.4 มีเครื่องมือ สื่อ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา 4.67 
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หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวม 

3. การใช้ภาษา  
3.1 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.67 
3.2 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับวัยของผู้ใช้งาน 4.67 

3.3 ความชัดเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย 4.67 
4. ตัวอักษร  สี  เสียง ภาพ  และ เทคนิค  
4.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้การน าเสนอ 4 
4.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 4 

4.3 สีของตัวอักษร 5 
4.4 สีของพื้นหลัง 5 

4.5 ภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4 
                คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.47 

 
5. สรุป 

งานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อวัดความสุขในชีวิตประจ าวัน เพื่อน ามาใช้เป็น
เครื่องมือการประเมินและเป็นแนวทางให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาความสุขในแต่ละวันได้ ผลการตอบรับโดยภาพรวมความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้เช่ียวชาญ  ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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การแกไ้ขปัญหาความไม่สอดคล้องของระบบคณุภาพในอุตสาหกรรมการผลิตยา 

Solving the problem of quality management system deficiency in pharmaceutical industry 

วิภาดา  อินทรสุวรรณ*, กิติศักดิ์ พลอยพานชิเจริญ 

Vipada Intarasuwan*, Kitisak Ploypanichcharoen 
 

บทคัดย่อ 

        งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตยา จากการตรวจประเมินระบบ

บริหารคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ของโรงงานท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษาพบว่าระบบ

คุณภาพของโรงงานยงัไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อบกพรอ่งที่มีความส าคัญ เพื่อเป็นตัวแทนของปัญหาโดยใช้

แผนผังเมทริกซ์ พิจารณาความสัมพันธ์ของรายการข้อบกพร่องกับกลยุทธ์ขององค์กร และแผนภาพพาเรโต พบว่ามี 6 ข้อบกพร่อง 

จากนั้นท าการพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ของแต่ละข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือดังนี้ แผนภาพก้างปลา แผนผังเมทริกซ์แสดง

ความสัมพันธ์ของข้อบกพร่องกับสาเหตุของปัญหา และแผนภาพพาเรโตตามล าดับ ซึ่งพบว่าสาเหตุส าคัญคือผู้บริหารระดับกลางยัง

ขาดความรู้ ความความเข้าใจในเรือ่งการบรหิารระบบคณุภาพ เพื่อเป็นการพิสจูน์เหตุดังกล่าว จึงได้ท าการออกข้อสอบวัดระดับความรู้ 

ผลการทดสอบพบว่ามีระดับความรู้อยู่ในช่วงระดับ C และ D ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้คือระดับ B โดยมีสาเหตุรากเหง้ามาจาก

องค์กรไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารระบบคุณภาพท่ีเพียงพอ จากเหตุผล

ดังกล่าวจึงได้ก าหนดมาตรการแก้ไขโดยประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนา Black Belt Player ของ Dr. Mikel J. Harry มาใช้ส าหรับ

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารระบบคุณภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการบริหาร

ระบบคุณภาพอยู่ในระดับ B ขึ้นไป 

ค าส าคัญ : การบริหารระบบคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร เครื่องมือคุณภาพ อุตสาหกรรมการผลิตยา 

 

ABSTRACT 

The research is to study the problem of quality management system deficiency in pharmaceutical industry. 

According to the WHO (World Health Organization, WHO) standard, the inspection report of the case study factory 

was found as non-compliances of quality management system. The major cause of quality management system 

deficiency were analyzed by using L- Matrix approach. The researcher considered relationship between all quality 

system deficiency, business strategy and selected major deficiency by using Pareto diagram. The result showed 

the six majors quality management system deficiency. The root cause of quality management system deficiency 

was analyzed by cause and effect diagram, L- Matrix of relationship between major quality management system 

deficiency and possible cause and Pareto, respectively. The result showed that the manager who reviewed and 
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managed the quality system of the factory were lack of an adequate quality management system knowledge. To 

prove this result, the researcher created a set of questions in order to evaluate this group of people. Most of 

them earned grade level C and D that could not meet the standard, B.  Regarding the results, this group of 

people were obtained inadequate human resource development program for quality management system. The 

researcher applier the Black Belt Player training by Dr. Mikel J. Harry approach to improve the human resource 

development program for quality management system. Finally, the expected result of using this approach will lift 

their knowledge at least level B. 

Keywords : Quality Management System, Manager training, Quality Tool, Pharmaceutical Industry 

บทสรุปงานวิจยั  

หลกัการและเหตผุล (Rationale)  

        การบริหารระบบคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยพัฒนาการด าเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้าง

ความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริหารระบบคุณภาพมีความส าคัญอย่างยิ่งกับอุตสากรรมการผลิตยา เนื่องจากเป็นการผลิต

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการด ารงชีวิตของมนุษย ์ในปัจจุบันรับรองระบบบริหารคณุภาพพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการผลติยาใน

ประเทศไทยคือ ระบบมาตรฐาน GMP-PIC/S รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข และนอกจากน้ัน

ยังมีการรับรองการบริหารระบบคุณภาพในมาตรฐานระดับสากล โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) [1] 

ซึ่งเป็นการประกันระบบคณุภาพของโรงงานโดยพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังจ าหน่าย รวมถึงระบบสนับสนุน

ที่เกี่ยวข้องกับการผลติยาทั้งหมด ในการรับรองระบบคุณภาพโดยองค์การอนามัยโลกจะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ยาสามารถแข่งขันได้

ในตลาดสากล ดังนั้นเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมยาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบควบคุมยาของประเทศ ให้สอดคล้องตาม

นโยบายแห่งชาติด้านยา โรงงานในกรณีศึกษาจึงก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารองค์การโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการ

บริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน WHO 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

        ต้องการศึกษาถึงสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของการบริหารระบบคุณภาพขององค์กร แล้วน าไปสู่แนวทางพัฒนาการบริหาร

ระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของ

องค์กรทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตยาต่อไป 
 

วิธีการศึกษา (Methodology)   

1. สืบหาสาเหตุเบื้องต้นของปัญหาความไมส่มบูรณข์องระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตยา จากการตรวจประเมินระบบบริหาร

คุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) โดยวิเคราะห์กระบวนการในการก าหนด

กิจกรรมหลักท่ีใช้ในการบริหาระบบคุณภาพของโรงงาน พบว่าบุคลากรในระดับผู้อ านวยการกอง เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ

ก าหนดและทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบคุณภาพให้มีความครบถ้วนและเหมาะสม 
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2. ศึกษาสภาพปจัจุบันของปญัหาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมลูทั่วไปของผู้บริหารและความรู้ความสามารถท่ีเกีย่วข้องในการ

บรหิารระบบคณุภาพ 

3. บ่งช้ีตัวแทนในการศกึษาปญัหาวจิยัโดยใช้แผนผังเมทรกิซ์ พจิารณาความสัมพนัธ์ของรายการข้อบกพร่องกับกลยุทธ์ขององคก์ร 

และแผนภาพพาเรโต 

4. พิจารณาสาเหตุที่เปน็ไปไดข้องแตล่ะข้อบกพรอ่งโดยใช้ แผนภาพก้างปลา แผนผังเมทริกซ์แสดงความสัมพนัธ์ของข้อบกพร่องกบั

สาเหตขุองปญัหา และแผนภาพพาเรโต 

5. ทดสอบสมมุตฐิานโดยข้อสอบวัดระดบัความรู้ในการบริหารระบบคณุภาพของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการก าหนดระบบคณุภาพขององคก์ร 

6. วิเคราะหผ์ลทีไ่ด้จากการทดสอบและยืนยันสาเหตรุากเหงา้ของปญัหา 

7. ก าหนดมาตรการตอบโตโ้ดยเสนอแนวทางในการพฒันาผูบ้รหิารผ่านโครงการปรบัปรุงคณุภาพ 

8. สรปุผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ในการศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหาโดยใช้แบบสอบถามมีประชากรเป้าหมายของการศึกษาคือ ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดและทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบคุณภาพของโรงงานซึ่งมีทั้งสิ้น 5 คน  

2. ในการทดสอบสมมุติฐานว่าโรงงานดังกล่าวยังมีการพัฒนาความรู้ในเรื่องการบริหารระบบคุณภาพให้แก่บุคลากรหลักได้ไม่
เหมาะสมเพียงพอ ใช้แบบทดสอบวัดระดับความรู้ในการบริหารระบบคุณภาพ โดยท าการทดสอบผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก ซึ่ง
เป็นผู้ก าหนดและทบทวนระบบคุณภาพ และเป็นผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการกองในอนาคตที่มีทั้งสิ้น 22 คน  

 

เครื่องมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวิจยั 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา:ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารและความรู้

ความสามารถที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยใช้การ

ประมาณคา่ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) [2] และที่แบ่งระดบัการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็น 5 

ระดับ และส ารวจวิธีที่องค์กรใช้ในการพัฒนาความรู้ โดยเครื่องมือแบบสอบถามนี้ได้ถูกทดสอบความแม่นตรง (Validity) [2] ผ่าน

ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item – Objective Congruence Index) ที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญในสาขาเภสัชอุตสาหกรรม และ

ตรวจสอบความเช่ือมั่นเชิงความสอดคล้องภายใน Internal Consistency [2] โดยผ่านสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเชิงความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9085 

2. การพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ของแต่ละข้อบกพร่องของระบบคุณภาพ: ท าการพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้ของแต่ละข้อบกพร่อง

ส าคัญโดยใช้แผนภาพก้างปลา และพิจารณาความส าคญัของเหตุที่เป็นไปไดจ้ากแผนผงัเมทริกซแ์สดงความสัมพันธ์ของข้อบกพร่อง

กับสาเหตุของปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อข้อบกพร่องของระบบคุณภาพโดยใช้แผนภาพพาเรโต 
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3. การทดสอบสมมุติฐาน: ใช้ข้อสอบส าหรับวัดระดับความรู้ในการบริหารระบบคุณภาพ แบบ 5 ตัวเลือก [2] และก าหนดเนื้อหาใน

ข้อสอบให้สอดคล้องกับความรู้ที่เป็นสาเหตุหลักของข้อบกพร่องของระบบคุณภาพ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดความรู้ 

ความสามารถผา่น Table Of Specification [3] และก าหนดจ านวนข้อสอบตามระดับพฤติกรรมของ New Boom's Taxonomy 

[4] ซึ่งมีกระจายจ านวนข้อสอบในแต่ละเรื่องให้อยู่ในกลุ่มง่าย 50% และกลุ่มยาก 50% ข้อสอบจะถูกประเมินโดยผู้เช่ียวชาญใน

การบริหารระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองตาม ASQ Certified Manager of Quality/Organizational Excellence และ

วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบโดยผ่านสัมประสิทธิ์ความน่าเช่ือถือแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) [2] 

ซึ่งพบว่ามีระดับความน่าเช่ือถือผ่านตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมีค่าเท่ากับ 0.914 

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของปญัหา: เก็บขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถาม ซึ่งกลุม่ตวัอยา่งคือผู้อ านวยการกองทุกทา่นท่ีด ารง

ต าแหน่งในโรงงานของกรณีศกึษานี ้

2 การพิจารณาสาเหตเุปน็ไปไดข้องแต่ละข้อบกพร่องของระบบคณุภาพ: ใช้แผนผังเมทรกิซ์แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งกลยทุธ์ของ

องค์กรกับรายการข้อบกพร่องทีไ่ดร้ับจากการตรวจประเมินโดยก าหนดเกณฑ์คะแนนความสมัพันธ์เปน็ 4 ระดบั  

3 การทดสอบสมมุติฐาน: เก็บข้อมลูโดยการใช้แจกแบบทดสอบ ซึ่งกลุม่ตัวอยา่งคือหวัหนา้แผนกทุกท่านที่ด ารงต าแหน่งในโรงงาน

ของกรณีศึกษานี้ โดยมีข้อสอบ 50 ข้อ 50 คะแนน และก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา:ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ว่าระดับความรู้ในแต่ละด้านของผู้บริหารมี

ความแตกต่างกันหรือไมแ่ละคุณลกัษณะทั่วไปใดที่อาจสง่ผลให้มีระดับความรู้ที่แตกต่างกันโดยท าการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ One 

Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  

2. การพิจารณาสาเหตุเป็นไปได้ของแต่ละข้อบกพร่องของระบบคุณภาพ: พิจารณาความสัมพันธ์ตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนด ได้ท า

การคัดเลือกข้อบกพร่องส าคัญผ่านแผนภาพพาเรโต 

3. การทดสอบสมมตุิฐาน: ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระดับความรู้ระดับความรูโ้ดยหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ยคะแนนและก าหนดเกณฑ์ในการวัด

กระดับความรู้ในการบริหารระบบคุณภาพ ไว้ 5 ระดับ ดังตารางที ่1 

 

 ตารางที่ 1 ตารางแสดงระดับเกณฑ์ระดับความรู ้

ระดับ ความหมาย ช่วงคะแนน 

A มีความรู้อยู่ในระดับที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าได้  >84%-100% 

B มีความรู้อยู่ในระดับที่เข้าใจสามารถแปลความและขยายความได้  >68%-84% 

C มีความรู้อยู่ในระดับที่สามารถจ าความรูท้ี่ได้เรียนรู้มา >52%-68% 

D มีความรู้อยู่ในระดับที่สามารถทราบถึงหวัข้อความรู้ >36%-52% 

F ไม่มีความรู้ความ/สามารถในเรื่องดังกล่าว ≤ 36% 

 



 
 

 

137 

ข้อค้นพบ (Finding)  

1 จากผลการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามพบว่าบุคลากรในระดับบรหิารมีระดบัความรู ้ความสามารถท่ีเกีย่วข้องในการบริหารระบบ

คุณภาพของแตกต่างกนั และไดร้บัการพัฒนาความรู้แตกตา่งกัน โดยองคก์รไมไ่ด้มกีารก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถทีเ่กี่ยวข้องในการบรหิารระบบคณุภาพให้แก่บคุลากรในระดับผู้อ านวยการกอง 

2 การพิจารณาสาเหตเุปน็ไปไดข้องแต่ละข้อบกพร่องของระบบคณุภาพ: พบว่าสาเหตสุ าคญัที่ท าใหเ้กดิปัญหาความไมส่มบรูณ์ของ

ระบบคณุภาพในโรงงานนี้คือ  

1) บุคลากรยังขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง การบรหิารความเสี่ยงคณุภาพ การใช้มือในการจัดการคณุภาพ  

 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน และการใช้สถิตแิละการวเิคราะห์ข้อมลู  

2) ขาดความรว่มมือของบลุคลากรในภายในองคก์ร  

3) การถ่ายทอดการนโยบายหรือระบบคณุภาพไม่ชัดเจน  

3 การทดสอบสมมุติฐาน: จากการวดัระดับความรู้ในการบรหิารระบบคุณภาพท่ีเกีย่วขอ้งกับข้อบกพร่องส าคญัพบว่ากลุม่เป้าหมายมี

ระดับความรู้ ความสามารถ ในช่วงระดบั C-D ซึ่งต่ ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้คอืระดับ B รายละเอยีดดังตารางที่ 2 

     ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวัดระดับระดับความรู้ในการบริหารระบบคุณภาพ 

หัวข้อในกระประเมิน ร้อยละคะแนนเฉลี่ย ระดับ 

การบริหารความเสี่ยงคณุภาพ 49.0 D 
การใช้มือในการจัดการคุณภาพ 55.8 C 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 60.8 C 
การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมลู 47.4 D 
การบริหารงานข้ามสายงาน 45.5 D 
การถ่ายทอดการนโยบาย 44.5 D 

 

สรปุ (Conclusion) 

        งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการใช้เครื่องมือคุณภาพในการสืบหาสาเหตุความไม่สมบูรณ์ของระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการ

ผลิตยา จากการวิเคราะหท์ าให้พบสาเหตุที่ท าให้การบริหารระบบคุณภาพท่ีไม่ครบถ้วนเกิดจากระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

ในเรื่องการบริหารระบบคุณภาพให้แก่บุคลากรระดับบริหารขององค์กรยังไม่เหมาะสมเพียงพอ ทางผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถในการบริหารระบบคุณภาพให้แก่ผู้บริหารผ่านโครงการปรับปรุงคุณภาพของโรงงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้

ภาคทฤษฎีจากห้องเรียนควบคู่กับการปฏิบัติจริงผ่านโครงการปรับปรุงคุณภาพตามกรอบในการพัฒนา Black Belt Player ของ Dr. 

Mikel J. Harry [5] โดยที่ผู้เข้าอบรมจะต้องออกจากความรับผิดชอบของงานประจ าเพื่อเรียนรู้ทฤษฎีและบริหารโครงการปรับปรุง

คุณภาพเต็มเวลางาน และผู้บริหารระดบัสูงจะต้องสนับสนุนและเข้าร่วมเป็นสว่นหน่ึงของคณะกรรมการโครงการ โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่

ก าหนดเส้นทางในการเติบโตของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ผลตอบแทน คัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับองค์กร ก าหนดเกณฑ์และเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดขอบเขตปัญหาคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น โดยมีเป้าหมายระยะเวลาส าหรับการพัฒนา
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บุคลากรจนจบโครงการคือ 4 เดือน ซึ่งคาดหมายว่าแนวทางนี้จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในการบริหารระบบคุณภาพ

ในเวลาอันสั้นและสามารถน าความรู้มาใช้ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งวิธีการพัฒนาดังกล่าวยังไม่เคยน ามาใช้พัฒนาผู้บริหารของอุตสาหกรรม

การผลิตยาในประเทศไทย และแนวทางนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการพัฒนาความรู้ของผู้บริหารในด้าน

การบริหารคุณภาพต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

        แนวทางในการพัฒนาบุคลากรนี้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างธุรกิจใหญ่และมี Career Path ให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตร

เติบโตได้ และใช้ทรัพยากรสูงทั้งด้านเวลาและงบประมาณดังนั้น โครงการที่เลือกประกอบการพัฒนาควรเป็นการปรับปรุงคุณภาพที่

กระทบต่อธุรกิจเพื่อให้ผลลัพธ์จากการปรับปรุงคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงทุน 
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บทคัดย่อ 

         การจัดระบบบริหารความรู้ส าหรับกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มี 3 ขั้นตอน คือ การ

ประเมินผลส าเร็จของโครงการ การคัดเลือกโครงการ และ การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดี/แนวทางในการพัฒนา พบว่า ผลการ

ประเมินผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมจ านวน 14 โครงการต่อปีการศึกษา ด้วยวิธีการให้ค่าคะแนนกิจกรรม โดยจะมี 5 โครงการที่ได้รับ

การคัดเลือกและน ามาเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย

โครงการที่ได้รับคัดเลือก คือ โครงการจิตอาสาที่ด าเนินการตามกลุ่มความเช่ียวชาญ มีแนวปฏิบัติที่ดี 4 ขั้นตอน โครงการกิจกรรม

ต้อนรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ โครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ ให้จัดร่วมกันและมีแนวทางในการพัฒนา 5 

ขั้นตอน โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้เปลี่ยนเป็น โครงการประชุมนักศึกษาประจ าปี มีแนวปฏิบัติที่ดี 5 ขั้นตอน และ โครงการค่ายพัฒนา

ศักยภาพผู้น า มีแนวทางในการพัฒนา 4 ข้ันตอน 

 

ค าส าคัญ: การจัดระบบบริหารความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดี แนวทางในการพัฒนา 

 

Abstract 

         Knowledge Management system for student activities in School of engineering Sripatum university has 3 

steps as successful evaluation of student activities projects, the selection of student activities projects and 

recommendations as best practice or guidelines development on selected student activities projects. There 

were 14 student activities projects per academic year. All 14 student activities projects were evaluated and then 

5 student activities projects were selected. Volunteer mental project that is conducted according to the 

expertise group has 4 steps for best practice. New student welcome activity and party for student from all 

faculties were conducted together and has 5 steps for guideline development. Post training project was 

changed to annual student meeting and has 5 steps for best practice. Finally, leadership development camp 

project has 4 steps for guideline development. 
 

Keywords: Knowledge Management, Best practice, Guidelines development  
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บทสรุปงานวิจัย  

 

หลักการและเหตผุล (Rationale) 

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) หมั่น

ฝึกฝน พัฒนาตัวเองเรียนให้เกิดทักษะ เรียนโดยการปฏิบัติ (Learning By Doing) หรือเรียกโดยสังเขปว่าการพัฒนาตามแนวทางของ 

4C ประกอบด้วย Communication (การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ), Collaboration (การท างานร่วมกับผู้อื่น), Creativity (การคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) และ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์ปัญหา) [1] ซึ่งการจัดกิจกรรมนักศึกษาจะเป็นกระบวนที่ส าคัญ

ในการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard skill) และ ทักษะด้านสังคม (Soft skill) 

แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมา กิจกรรมนักศึกษาจะมีการจัดไปตามรูปแบบที่ได้ด าเนินการมาในอดีตหรือจากแผนการจัดกิจกรรมใน

อดีต โดยมีเป้าหมายหลักคือการจัดกิจกรรมให้ครบตามแผนเพื่อให้มีผลการประเมิน KPI ของหน่วยงานที่ดี และมีความเช่ือว่าถ้าจัด

กิจกรรมได้ครบตาม KPI ก็น่าจะท าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมในอดีต

ส่งผลให้จ านวนกิจกรรมที่จัดมีหลายโครงการ ต้องใช้ทรัพยากรทั้งคน เวลา สถานท่ี และ งบประมาณจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการจัด

กิจกรรมได้จริงแต่นักศึกษาไม่เกิดความตระหนักรู้ มีการเข้าร่วมเพื่อให้กิจกรรมเสร็จสิ้นหรือเข้าร่วมตามที่คณาจารย์แจ้งไว้เท่านั้น เกิด

การเสียเวลาและไม่ได้พัฒนาทักษะ 4C ได้จริง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีการประเมินผลส าเร็จในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา ที่น าไปสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) ส าหรับงานทางด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้มีการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose) 

1) เพื่อรวบรวมการประเมินผลส าเร็จในการจัดกจิกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2) เพื่อคัดเลือกกลุ่มของกิจกรรมเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 

 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติทีด่ี/แนวทางการพัฒนากลุม่กิจกรรมที่ไดร้ับการคดัเลือก 

 

วิธีการศึกษา (Methodology) 

1) ประเมินผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผู้วิจัยจะท าการประเมินกิจกรรมนักศึกษาจ านวน 14 โครงการที่จัดโดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยใช้สมการที่ (1) โดยที่ Wi คือ ค่าน้ าหนักของแต่ละโครงการ และ Xi คือ ค่าคะแนน

ของแต่ละเกณฑ์ในแต่ละโครงการ ด้งรายลายละเอียดดังนี้ 

 

คะแนนกิจกรรม    
∑     

∑  
       (1) 
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ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักระหว่าง 1-5 โดยการก ากหนดค่าน้ าหนักจ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ กิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ทั้งหมดจะมีน้ าหนักเท่ากับ 5 กิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการบางส่วนตาม

กระบวนการ PDCA จะมีน้ าหนักเท่ากับ 3 และ กิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโดยไม่ต้องด าเนินการตามกระบวนการ 

PDCA จะมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 

การให้ค่าคะแนนจะมีค่าระหว่าง 0-3 คะแนนโดยแต่ละโครงการต้องให้ค่าคะแนนจ าแนกตามเกณฑ์จ านวน 3 เกณฑ์ คือ 

เกณฑ์ที่ 1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เกณฑ์ที่ 2 ความเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรม และ เกณฑ์ที่ 3 ความเห็นของคณาจารย์

ต่อกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เกณฑ์ที่ 1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (ตามความรู้สึกของผู้วิจัย) ถ้านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและ

ได้จ านวนตามเป้าหมายของกิจกรรม 3 คะแนน ถ้านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีการบังคับหรือมีการผลักดันจากคณาจารย์ท า

ให้ได้จ านวนตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้คะแนน 2 คะแนน ถ้านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายแต่ยังมีปริมาณ

พอสมควรได้ 1 คะแนน และ ถ้านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมากได้ 0 คะแนน 

เกณฑ์ที่ 2 ความเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรม เป็นการประเมินความเห็นจากการพูดคุยแบบส่วนตัวกับนักศึกษาโดย

คณาจารย์ที่นักศึกษามีความสนิทเป็นพิเศษ เพื่อให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายและให้ความเห็นได้เต็มที่ โดยถ้านักศึกษามีความเห็นว่า

กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่มปีระโยชน์ต่อตนเองและจะเข้าร่วมแน่นอนได้ 3 คะแนน ถ้านักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่มี

ประโยชน์ต่อตนเองและมีโอกาสเข้าร่วมถ้าสะดวกได้ 2 คะแนน ถ้านักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ต่อ

ตนเองแต่ถูกชักชวนให้เข้าร่วมได้ 1 คะแนน และ ถ้านักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและไม่เข้ า

ร่วมแน่นอนได้ 0 คะแนน 

เกณฑ์ที่ 3 ความเห็นของคณาจารย์ต่อกิจกรรม เป็นการประเมินความเห็นจากการพูดคุยแบบส่วนตัวกับคณาจารย์ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และคณาจารย์จากศูนย์กิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยถ้าคณาจารย์มีความเห็นว่า

กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และจะให้การสนับสนุนเต็มที่ได้ 3 คะแนน ถ้าคณาจารย์เห็นว่ากิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่มี

ประโยชน์แต่จะให้การสนับสนุนเท่าได้รับมอบหมายได้ 2 คะแนน ถ้าคณาจารย์เห็นว่ากิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์แต่จะ

ให้การสนับสนุนเท่าได้รับมอบหมายได้ 1 คะแนน และ ถ้าคณาจารย์เห็นว่ากิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์และไม่มีการ

สนับสนุนได้ 0 คะแนน 

2) คัดเลือกกลุ่มของกิจกรรม เป็นการคัดเลือกกลุ่มของกิจกรรมโดยจะพิจารณาจากค่าคะแนนกิจกรรมที่ได้จากสมการที่ (1) 

ที่ค่าคะแนนกิจกรรมแต่ละโครงการจะมีคะแนนเต็มที่ 45 คะแนน การคัดเลือกโครงการจะพิจารณาจากความแตกต่างของค่าคะแนน

กิจกรรมที่ได้ ซึ่งจะเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนกิจกรรมสูงแตกต่างจากโครงการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ หรือ พิจารณาจากค่าคะแนน

กิจกรรมตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป 

 3) การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดี/แนวทางการพัฒนากลุ่มกิจกรรม ถ้าโครงใดมีการพัฒนารูปแบบและน าไปสู่การปฏิบัติที่

เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาจะเสนอเป็น “แนวทางปฏิบัติที่ดี” แต่ถ้ามีการเสนอแนวทางการพัฒนาแต่ยังไม่ได้

ถูกน าไปปฏิบัติจนเห็นผลลัพธ์ชัดเจนจะเสนอเป็น “แนวทางการพัฒนา” โดยทุกข้อเสนอจะพยายามใช้องค์ความรู้ที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาเป็นหลัก 
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องค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศกึษา 

แนวความคิดด้าน Coaching ที่ให้ความส าคัญกับการถาม การทดลองท า ที่มองถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นส าคัญ แต่ไม่เน้น

กระบวนการท า การ Coaching จะสร้างความตระหนักให้กับบุคคล เมื่อบุคคลมีความตระหนักในสิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้ว ก็จะเกิด

ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวได้ แต่หลักการ Coaching จะต้องใช้ระยะเวลานาน [4] เช่น การให้นักศึกษาได้คิดว่ากิจกรรมแต่ละอย่างจะท า

เพื่ออะไร จะได้ประโยชน์อะไรจากการท า ถ้านักศึกษาคิดได้ นักศึกษาจะพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จได้ แต่ถ้า

ใช้การสอน (Training) คือ อธิบายขั้นตอนว่านักศึกษาต้องท าอะไรเป็นขั้นตอน นักศึกษาจะเข้าใจแต่ขั้นตอนโดยไม่ทราบว่าท าแล้วดี

หรือได้ประโยชน์อย่างไร เมื่อท ากิจกรรมไปสักพักก็จะเบื่อและหยุดท ากิจกรรมไปในระยะเวลาสั้นๆ 

การใช้ GROW Model เป็นหลักการ Coaching เพื่อให้เห็นภาพท่ีคาดหวังในระดับที่รู้สึกว่าด าเนินการได้จริง ประกอบด้วย 

G (Goal) คือ การก าหนดสิ่งที่ควาดหวัง R (Reality) คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน O (Option) คือ มีทางเลือกในการ

แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง และ W (Will) คือ จะเลือกทางไหนในการแก้ไขปัญหา โดย GROW Model จะเป็นกระบวนคิดที่วนเป็นรอบ

ได้ [4] เช่น ถ้าการคิดรอบที่ 1 ตั้ง Goal ไว้ใหญ่เกินไป เมื่อเข้าสู่รอบที่ 2 ให้ตั้ง Goal ให้เล็กลงจนเห็นว่าไม่ใช่ปัญหา จากนั้นก็จะเกิด

การวิเคราะห์ คิดทางเลือก และ ด าเนินการได้จริงจนประสบผลส าเร็จ ถึงแม้จะเป็น Goal ที่มีขนาดเล็กก็ตาม 

การจัดระบบระเบียบบริหารความรู้ (Knowledge management, KM) เป็นการน าองค์ความรู้ประเภทฝังลึกที่อาจเกิดจาก

การสะสมของประสบการณ์ (Implicit knowledge) มาถ่ายทอดออกมาในลักษณะที่ง่ายขึ้น (Explicit knowledge) ซึ่งสามารถท า

คู่ขนานกันได้ โดยมีปัจจัยด้านการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเป็นก าลังส าคัญที่ท าให้เกิดการจัดระบ บระเบียบบริหาร

ความรู้ที่ดีได้ [5] เช่น การน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในอดีตมาถ่ายทอดให้คณะท างานในปัจจุบันได้เข้าใจถึงเหตุผล

ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

การใช้กระบวนการ Design Thinking คือ การคิดเชิงออกแบบ คือการคิดแก้ปัญหาที่สามารถน าไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

การคิดเชิงออกแบบนั้นต่างจาก “ความคิดสร้างสรรค์”(creativity) คือ Design Thinking จะค านึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่างประกอบ

กัน คือ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ “คน” การคิดเชิงออกแบบจึงมีอีกช่ือคือ Human centered design ที่คนเป็น

ศูนย์กลางการแกป้ัญหา โดยเน้นท าความเข้าใจว่าคนต้องการอะไร แทนที่วิธีการแบบเดิมที่มักเริ่มต้นจาก “ปัญหา” [6] เช่น การจัด

กิจกรรมนักศึกษาในปัจจุบันจะขึ้นกับตัวนักศึกษาที่มีความเป็นตัวเองสูงมากกว่าในอดีต ดังนั้นกระบวนการ Design thinking จะ

สร้างโอกาสให้เกิดการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่คณาจารย์ 

 

รวบรวมการประเมินผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและคัดเลอืกกลุ่มกิจกรรมเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการประเมินผลส าเร็จเบื้องต้นต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา พบว่ามีกิจกรรม

นักศึกษาประจ าปีการศึกษา รวม 14 โครงการ จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรมได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มกิจกรรมตามปฏิทิน

การศึกษา กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา และ กลุ่มกิจกรรมสันทนาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ [2] 

กลุ่มกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา ประกอบด้วย 5 โครงการ คือ 1) โครงการปฐมนิเทศ (ป -1) ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

เพื่อต้อนรับและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาใหม่ 2) โครงการมัชฌิมนิเทศ (ป-2) ส าหรับนักศึกษาปี 2 และ ปี 3 เพื่อให้ความรู้ใหม่ๆแก่

นักศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องที่จ าเป็นต่อการศึกษา  3) โครงการปัจฉิมนิเทศ (ป -3) ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้เตรียมความ

พร้อมส าหรับการประกอบาอาชีพวิศวกรรม 4) โครงการ We need you (ป-4) ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 มีการ
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เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมท าความเข้าใจ และ 5) โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป-5) ผลการประเมินแสดงดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินเบื้องต้นของกลุ่มกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา (* หมายถึงค่าคะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก) 

โครงการที ่ ค่าน้ าหนักของกิจกรรม Wi 
ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที ่ คะแนนรวม 

Xi และ (Wi*Xi) 1 2 3 

ป-1 3 3 3 2 8 (24) 

ป-2 5 2 2 1 5 (25) 

ป-3 5 2 2 2 6 (30) 

ป-4 5 0 1 3 4 (20) 

ป-5 5 1 2 1 4 (20) 

เฉลี่ย  1.6 2.0 1.8 5.17* 
 

 

กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ 1) โครงการจิตอาสาที่ด าเนินการตามกลุ่มความเช่ียวชาญ (จ -1) เป็น

โครงการที่ท ากิจกรรมตามความเช่ียวชาญของคณาจารย์เป็นหลักและนักศึกษาเข้ามาร่วมด าเนินการ ท าให้ต้องใช้แนวคิดการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบ (PDCA) ครบทุกขั้นตอนซึ่งจะท าให้ด าเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน 2) โครงการจิตอาสาที่ร่วมด าเนินการกับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ-2) เป็นการร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยมีโครงการแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้เอง แต่นักศึกษา

จะไม่ได้ใช้หลักการ PDCA ครบทุกขั้นตอน 3) โครงการตามวันส าคัญทางศาสนา (จ-3) เป็นการร่วมกิจกรรมตามวันส าคัญหรือ

กิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) โครงการวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ-4) เป็นโครงการ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการเอง โดยจะใช้วันเกิดของคณะเป็นวันท าบุญ พร้อมทั้งเชิญศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วม ผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 2 
 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินเบื้องต้นของกลุ่มกิจกรรมจิตอาสา (* หมายถึงค่าคะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก) 

โครงการที ่ ค่าน้ าหนักของกิจกรรม Wi 
ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที ่ คะแนนรวม 

Xi และ (Wi*Xi) 1 2 3 

จ-1 5 2 2 3 7 (35) 

จ-2 3 0 1 0 1 (3) 

จ-3 1 1 2 2 5 (5) 

จ-4 3 2 2 3 7 (21) 

เฉลี่ย  1.3 1.8 2.0 5.33* 
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กลุ่มกิจกรรมสันทนาการ ประกอบด้วย 5 โครงการ คือ 1) โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   

(ส-1) เป็นกิจกรรมส าหรับต้อนรับน้องใหม่ที่ด าเนินการอย่างเป็นทางการ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 2) 

โครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ (ส-2) เป็นกิจกรรมช่วงต้อนรับน้องใหม่ที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเชิญเพื่อนต่าง

คณะมาร่วมกันท ากิจกรรม เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของนักศึกษาจากหลากหลายคณะ 3) โครงการกีฬาดอกบัวเกมส์ (ส-3) เป็นโครงการ

ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการแข่งขันกีฬาภายในให้นักศึกษาทุกคณะรวมถึงมีการประกวดกองเชียร์ด้วย 4) โครงการ Freshy day (ส-

4) เป็นกิจกรรมสันทนาการใหญ่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในวันสุดท้ายที่ก าหนดให้มีกิจกรรมต้องรับน้องใหม่ ส่วนใหญ่จะมีคอนเสิร์ต การ

ประกวดดาว-เดือน การแสดง แสงสีเสียงท่ียิ่งใหญ่ และ 5) โครงการค่ายพัฒนาผู้น านักศึกษา (ส-5) เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี

ความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าและต้องร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการด าเนินการด้านกิจกรรมทั้งหมดของคณะ ผลการประเมิน

แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินเบื้องต้นของกลุ่มกิจกรรมสันทนาการ (* หมายถึงค่าคะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก) 

โครงการที ่ ค่าน้ าหนักของกิจกรรม Wi 
ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที ่ คะแนนรวม 

Xi และ (Wi*Xi) 1 2 3 

ส-1 5 2 3 1 6 (30) 

ส-2 5 3 3 0 6 (30) 

ส-3 3 1 1 0 2 (6) 

ส-4 3 3 3 1 7 (21) 

ส-5 5 2 2 2 6 (30) 

เฉลี่ย  2.2 2.4 0.8 5.57* 

 

การประเมินโครงการที่ค่าคะแนนกิจกรรมเต็ม 45 คะแนน พบว่า กลุ่มกิจกรรมที่มีค่าคะแนนกิจกรรมตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้น

ไปและเรียงล าดับค่าคะแนนจากสูงสุดลงมา ประกอบด้วย โครงการจิตอาสาที่ด าเนินการตามกลุ่มความเช่ียวชาญ (จ -1) 35 คะแนน 

โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส-1) 30 คะแนน โครงการปัจฉิมนิเทศ (ป-3) 30 คะแนน โครงการค่าย

พัฒนาผู้น านักศึกษา (ส-5) 30 คะแนน และ โครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ (ส-2) 30 คะแนน ซึ่งกลุ่มกิจกรรมที่มีค่าคะแนน

ตั้งแต่ 30 คะแนนข้ึนไปนี้จะห่างจากค่าคะแนนของกลุ่มกิจกรรมในล าดับรองลงมาอยู่ถึง 5 คะแนน ซึ่งถือว่าต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ดังนั้นกลุ่มกิจกรรมที่ถูกคัดเลือกทั้ง 5 กิจกรรมจะแสดงในรูปที่ 1 ส่วนอีก 9 โครงการที่เหลือจะมีค่าคะแนนกิจกรรมน้อยกว่าจึงยังไม่

น าเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนั้นการเสนอแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางการพัฒนาจะใช้กลุ่มตัวอย่างจาก 5 โครงการนี้ โดยแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best practice) หมายถึงโครงการที่มีพัฒนารูปแบบและได้ทดลองน าไปปฏิบัติจริงจนเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว ส่วนแนวทางการ

พัฒนา หมายถึงโครงการที่มีการพัฒนารูปแบบแต่ยังไม่เห็นผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
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รูปที่ 1 กิจกรรมที่มผีลการประเมนิสูงสุด 5 โครงการ 

 

เสนอแนะแนวปฏบิัติที่ด/ีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมที่มีผลการประเมินสูงสุดเป็นหลัก ประกอบด้วย โครงการจิต

อาสาที่ด าเนินการตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ (จ-1) โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส-1) โครงการปัจฉิม

นิเทศ (ป-3) โครงการค่ายพัฒนาผู้น านักศึกษา (ส-5) และ โครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ (ส-2) โดยการเสนอแนะแนว

ปฏิบัติที่ดี/แนวทางในการพัฒนาแต่ละโครงการจะประกอบด้วย เป้าหมายของโครงการ ปัญหาของโครงการ และ การเสนอแนว

ปฏิบัติที่ดี/แนวทางในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) โครงการจิตอาสาที่ด าเนินการตามกลุม่ความเชี่ยวชาญ (จ-1)  

เป้าหมายของโครงการ นักศึกษาท่ีมีความสนใจและมีความตระหนักในการท ากิจกรรมจะสามารถพัฒนาตนเองตามหลักของ 

4C ครบทุกองค์ประกอบ คือ Communication (การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ), Collaboration (การท างานร่วมกับผู้อื่น), Creativity 

(การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) และ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์ปัญหา) 

ปัญหาของโครงการ คือ ความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณมากเฉลี่ยประมาณ 

120,000 บาทต่อโครงการ (บางกิจกรรมใช้งบประมาณสูงถึงกว่า 200,000 บาท) ถ้าปีการศึกษาใดไม่สามารถหาผูส้นับสนุนได้ ก็จะไม่

สามารถจัดโครงการได้ 

การเสนอแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากได้มีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมนี้มา 2-3 ปีการศึกษาแล้ว

จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ได้โดยให้มีการด าเนินการตามหลักการบริหารแบบ 4M ประกอบด้วย คน (Man) 

งบประมาณ (Money) วัสดุและอุปกรณ์ (Material) และ การบริหารจัดการ (Management) อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีปฏิบัติที่ดี 4 

ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ต้องมีการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

(2) การจัดโครงการจิตอาสาต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เกิน 7 วันต่อ 1 โครงการ (3) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมต่อ 1 

โครงการควรอยู่ระหว่าง 30-40 คนจะมีความเหมาะสม และ (4) ด้านอุปกรณ์และการเลือกสถานที่จัดท าโครงการไม่ได้เป็นปัญหา

หลักของกิจกรรมจิตอาสา เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงบประมาณ ระยะเวลาท างาน และจ านวนนักศึกษาท่ีมีได้ [3]  
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ผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่พบเป็นรูปธรรมของโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา คื อ (1) มีชมรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานพระนคร และ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีเป้าหมายในการท า

กิจกรรมจิตอาสาตรงกันเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณที่มีความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้สามารถวางแผนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม

ในระยะยาวได้ (2) ระยะเวลาท าโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมาจะไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากจะก าหนดลักษณะของโครงการ

ให้เป็นการก่อสร้างขนาดเล็ก อาทิ ซ่อมระบบไฟฟ้า สร้างที่แปรงฟัน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น การซ่อมหลังคา เป็นต้น (3) จ านวน

บุคลากรที่เข้าร่วมในช่วงไปท ากิจกรรมจะมีจ านวนประมาณ 30-40 คน และการท ากิจกรรมจะมีความร่วมมอืกับคนใช้ชุมชน ท าให้ทุก

คนมีภาระงานที่เหมาะสมกับระยะเวลา และด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานและชุมชนเพื่อเสริมก าลังคนในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าที่นักศึกษาจะด าเนินการได้ และ (4) สถานที่จัดกิจกรรม

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีณบุรี และ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งไม่เป็นปัญหาในการท ากิจกรรมถ้าระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 7 วัน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรมจะรวบรวมได้

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนที่ไปท ากิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานจึงไม่ติดปัญหาในการจัดหา

อุปกรณ์ 

 2) โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส-1) และ โครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ (ส-2) 

เป้าหมายของโครงการ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการจัดกิจกรรม

ที่ให้นักศึกษาใหม่รู้จักกันเอง รู้จักรุ่นพี่ และ รู้จักคณาจารย์ เน้นด้าน Collaboration (การท างานร่วมกับผู้อื่น) เป็นหลัก 

ปัญหาของโครงการ คือ ความต้องการรู้จักกันของนักศึกษาใหม่มีน้อยลง เนื่องจากมีระบบสื่อสารออนไลน์ที่อาจท าให้

นักศึกษาไม่รู้สึกต้องสร้างสังคมใหม่ในมหาวิทยาลัย หรือ รูปแบบการจัดกิจกรรมดูแลน้องใหม่อาจไม่ตรงตามความต้องการของ

นักศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเพราะนักศึกษามีตารางเรียนที่แตกต่างกัน ท าให้หาเวลาว่าง

ร่วมกันยาก 

การเสนอแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากโครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส-1) 

และ โครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ (ส-2) มีรูปแบบใกล้เคียงกันจึงเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน โดย

เสนอแนวทางในการพัฒนา (Guidelines development) ได้ 5 ข้ันตอน คือ (1) ก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมไม่เกิน 2 เดือน

จากวันแรกที่เปิดภาคการศึกษา โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น ช่วงเวลาประมาณ 17.00 -19.00 

น.ในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน ท าให้รวมแล้วมีกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 5 ครั้ง (ช่วงใกล้สอบกลางภาคและปลายภาคต้องไม่มีการ

จัดกิจกรรม) พร้อมทั้งจัดท าเป็นปฏิทินกิจกรรมที่เผยแพร่อย่างชัดเจน มีการก าหนดสถานที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน (2) 

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยต้องอธิบายถึงสิ่งที่นักศึกษาใหม่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

หลัก แต่จะไม่มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีการเช็คช่ือ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจริง ๆ (3) 

ก าหนดให้กิจกรรมแรก คือการละลายพฤติกรรมของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษามาจากสถานท่ีแตกต่างกัน โดยต้องจัดในสัปดาห์แรก

หลังจากเปิดภาคการศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในการละลายพฤติกรรมมาเป็นผู้ด าเนินการ การละลายพฤติกรรมจะ

ท าให้นักศึกษาใหม่รู้จักกันตั้งแต่วันแรก (4) การก าหนดรูปแบบกิจกรรมอีก 4 ครั้งที่เหลือให้นักศึกษาเสนอแนะรูปแบบของกิจกรรม

กันเอง โดยคณาจารย์เป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น เพื่อให้นักศึกษารู้สึกมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เสนออย่างเต็มที่ นอกจากนั้น 1 ใน 4 
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ครั้งนี้ต้องมีการจัดโครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ (ส-2) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนต่างคณะ (5) กิจกรรมที่ด าเนินจะต้อง

เปิดเผยและคนภายนอกสามารถเข้าดูกิจกรรมได้ เพื่อเป็นปัจจัยให้นักศึกษาได้คิดถึงความเหมาะสมของกิจกรรมมากข้ึน 

คณะวิศวกรรมศาสตรไ์ดด้ าเนินการจัดโครงการกิจกรรมตอ้นรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส-1) และ โครงการชวน

เพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ (ส-2) ตามแนวทางการพัฒนาท้ัง 5 ข้อท่ีกล่าวมาข้างต้นมา 2-3 ปีการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สามารถประเมิน

ผลส าเร็จไดชั้ดเจน จึงยังไม่สามารถก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีได้ โดยสิ่งที่เป็นข้อดีคือนักศึกษาไม่มีการกระทบกระทั่งกันในการจัด

กิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อไม่มีการบังคับและให้นักศึกษาคิดรูปแบบของกิจกรรมกันเอง ก็ท าให้บางกิจกรรมไม่

น่าสนใจ ท าให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมน้อยกว่าที่ต้องการ ซึ่งแนวทางแก้ไขคือจะน ากระบวนการ Design thinking มาใช้ในโครงการค่าย

พัฒนาผู้น านักศึกษา (ส-5) ต่อไป 

 3) โครงการปัจฉิมนิเทศ (ป-3) 

 เป้าหมายของโครงการ เพื่อให้ข้อมูลที่ส าคัญต่อนักศึกษาส าหรับการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมในอนาคต สร้างแรง

บันดาลใจในการเรียน และสร้างความมั่นใจว่าถ้าจบการศึกษาได้จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตได้จริง โดยต้องการให้มี

นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน เน้นด้าน Communication (การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) 

 ปัญหาของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดโครงการในลักษณะเดียวกัน 3 โครงการต่อปีการศึกษา คือ โครงการ

ปัจฉิมนิเทศ (ส าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย) โครงการมัชฌิมนิเทศ (ส าหรับนักศึกษาปี 2 -3) และ โครงการ We need you (ส าหรับ

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00) เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูล แต่เมื่อมีหลายโครงการพบว่าจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมใน

แต่ละกิจกรรมจะมีน้อยกว่าที่คาดการณ์ ท าให้การจัดกิจกรรมที่ต้องมีการเชิญบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า หรือ คณาจารย์ภายในมาเป็น

วิทยากร การจัดกิจกรรมจึงไม่ประสบความส าเร็จและต้องมีการจัดเตรียมกิจกรรมหลายกิจกรรม เสียเวลาและงบประมาณโดยได้

ประโยชน์ไม่ตรงกับท่ีคาดการณ์ 

 การเสนอแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางในการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รวมโครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการมัชฌิมนิเทศ 

และ โครงการ We need you และจัดเป็นโครงการเดียวเรียกว่า การประชุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

256x โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แผนการเรียนปกติทุกคน โดยเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) จ านวน 

5 ข้ันตอน คือ (1) ก าหนดให้ การประชุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมประจ าปีที่จัดเพียงปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น 

เมื่อจัดเพียงปีละ 1 ครั้ง นักศึกษาจะให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมมากกว่ามีการจัดหลายโครงการ (2) ก าหนดให้กลุ่มเป้าหมายคือ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียนปกติทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ท าให้นักศึกษาไม่เกิดความสับสนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เพราะทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ (3) ก าหนดเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ให้นักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงาน/

กิจกรรมเป็นท่ีช่ืนชมมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง เพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนเรียนก็สามารถท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ได้ ส่วนท่ี 2 ให้

ศิษย์เก่าเป็นวิทยากร เพื่อแสดงให้เห็นว่าจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ประสบความส าเรจ็ในอาชีพได้จรงิ ส่วน

ที่ 3 ให้วิศวกรจากหน่วยงานภายนอกเป็นวิทยากร เพื่ออธิบายมุมมองของหน่วยงานว่าต้องการวิศวกรที่มีลักษณะอย่างไร เพื่อให้

นักศึกษาได้เข้าใจถึงสิ่งที่หน่วยงานต้องการจริง และ ส่วนที่ 4 ให้ผู้บริหารคณะเป็นวิทยากร เพื่อสรุปสิ่งที่นักศึกษาควรท าเพื่อให้

สามารถจบการศึกษาได้ โดยทุกส่วนจะจัดในรูปแบบเสวนาที่มีการ Live ผ่าน Facebook ของคณะ ท าให้นักศึกษาสามารถถาม

ค าถามได้อย่างอิสระทั้งการพูดในห้องหรือการ post ค าถามลงใน Facebook ขณะ Live ท าให้เกิดการสื่อสารสองทาง (4) ก าหนด 



 
 

 

148 

ระยะเวลาในการจัดประชุมนักศึกษาเพียง 2.5 -3 ช่ัวโมงเท่านั้น ท าให้เนื้อหาทุกช่วงมีความกระชับ น่าสนใจ (5) จัดให้มีการ

ประเมินผลผ่านระบบ Line ด้วยการใช้ QR code โดยตั้งค าถามเพียง 1 ข้อ คือ นักศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการประชุมนักศึกษา

อย่างไรบ้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน สะดวก เป็นค าถามปลายเปิด ไม่เสียเวลาในการเขียน และ 

คณะจะได้ผลการประเมินในทันที 

 คณะวิศวกรรมศาสตรไ์ดด้ าเนินการท าตามแนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 5 ข้ันตอนแล้ว 2 ปีการศึกษา พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมการ

ประชุมประมาณ 200-300 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่น่าพอใจ และ ผลการประเมินของนักศึกษาส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) เป็นไปใน

ทิศทางที่ดี มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมในลักษณะให้มากข้ึน 

 4) โครงการค่ายพัฒนาผู้น านักศึกษา (ส-5) 

 เป้าหมายของโครงการ เพื่อให้มีนักศึกษากลุ่มผู้น ามาร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเน้น 4C ครบทุกองค์ประกอบ คือ Communication (การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ), Collaboration (การท างานร่วมกับผู้อื่น), 

Creativity (การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) และ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์ปัญหา) 

 ปัญหาของโครงการ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมมาต่อเนื่อง แต่การเป็นผู้น าก็มีแรง

กดดันมาจากคณาจารย์ที่ใช้กรอบของ KPI ก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม และมีแรงกดดันจากเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่อาจไม่เห็นด้วย

ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้สโมสรนักศึกษาต้องเป็นตัวกลางในการประสานงานที่มีความกดดัน ส่งผลให้ไม่มีนักศึกษา

ต้องการเป็นคณะท างานในสโมสรนักศึกษา ไม่ต้องการเป็นผู้น านักศึกษา คณาจารย์จึงต้องเชิญแกมบังคับนักศึกษาที่สนิทกันให้มาเป็น

คณะท างานในสโมสรนักศึกษาซึ่งเมื่อการเข้าท างานเกิดจากความไม่เต็มใจแต่เกิดจากความเกรงใจ ท าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆเกิดขึ้น

แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 การเสนอแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางในการพัฒนา ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าจะมี

ลักษณะไปท ากิจกรรมที่ต่างจังหวัด ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจค าว่า “ผู้น า” ร่วมกับกิจกรรม

สันทนาการ ใช้งบประมาณมากถึง 75,000-100,000 บาทต่อปี แต่มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 20-30 คนเท่านั้น แต่ในปีการศึกษานี้

ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นปีแรก มีแนวทางในการพัฒนา (Guidelines development) 4 ขั้นตอนดังนี้ (1) การน า

แนวคิดเรื่อง Design thinking มาใช้ในค่ายพัฒนาผู้น า โดยเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญมาจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดแนวคิดในการ

จัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ได้ ไม่ยึดติดกับกรอบการจัดกิจกรราแบบเดิม (2) การจัดกิจกรรมจะท าในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลา 2 

วัน ไม่มีการค้างคืน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ด้านท่ีพักได้และน ามาใช้ในการเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญและการเตรียม

อุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมแทน (3) กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเพิ่มเป็น 70 คน ซึ่งจะมีจ านวนมากพอที่จะขับเคลื่อน

กิจกรรมของคณะต่อไป โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมจะให้ความสนใจกับ Design thinking มากกว่าค าว่าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น า เมื่อ

นักศึกษามีความตระหนักรู้ในเรื่อง Design thinking นักศึกษาก็สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง (4) การเปลี่ยนค าว่าสโมสร

นักศึกษา เป็น กลุ่ม New Gen Engineer เพื่อไม่ต้องมีการเลือกต าแหน่งนายกสโมสรและก าหนดโครงสร้างการท างานแบบปีรามิด 

ท าให้นายกสโมสรจะถูกกดดันให้ตัดสินใจและรับผิดชอบเพียงคนเดียว เป็นการส่งเสริมการท างานที่เน้นขั้นตอนมากกว่าผลลัพธ์ แต่

การเปลี่ยนเป็นกลุ่ม New Gen Engineer จะเป็นโครงสร้างการบริหารทางราบ ที่ทุกคนจะร่วมกันท ากิจกรรมเท่ากัน ไม่ต้องมีการ

ก าหนดต าแหน่ง แต่ทุกคนมีความพร้อมที่จะช่วยท ากิจกรรมที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก แต่ไม่สนใจวิธีการ 
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 การเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าโดยการน ากระบวนการ Design thinking มาประยุกต์ใช้มี

การด าเนินการปีนี้เป็นปีแรก ท าให้ยังไม่สามารถประเมินผลส าเร็จของการเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ 
 

สรุป (Conclusion) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา 14 โครงการต่อปีการศึกษา โดยผลการประเมิน

พบว่ามีเพียง 5 โครงการเท่าน้ันท่ีมีค่าคะแนนกิจกรรมมากกว่า 30 คะแนนและถูกคัดเลือกมาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี/แนวทางการ

ในพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย โครงการจิตอาสาที่ด าเนินการตามกลุ่มความเช่ียวชาญ (จ-1) โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส-1) โครงการปัจฉิมนิเทศ (ป-3) โครงการค่ายพัฒนาผู้น านักศึกษา (ส-5) และ โครงการชวนเพื่อนต่างคณะ

มาร่วมฮาเฮ (ส-2) ซึ่งเมื่อก าหนดให้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) หมายถึงโครงการที่มีพัฒนารูปแบบและไดท้ดลองน าไปปฏิบัติจริง

จนเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว ส่วนแนวทางการพัฒนา หมายถึงโครงการที่มีการพัฒนารูปแบบแต่ยังไม่เห็นผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

พบว่า โครงการจิตอาสาที่ด าเนินการตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ มีแนวปฏิบัติที่ดี 4 ข้ันตอน โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และ โครงการชวนเพื่อนต่างคณะมาร่วมฮาเฮ ให้จัดร่วมกันและมีแนวทางในการพัฒนา 5 ขั้นตอน โครงการปัจฉิม

นิเทศ ให้เปลี่ยนเป็น โครงการประชุมนักศึกษาประจ าปี มีแนวปฏิบัติที่ดี 5 ข้ันตอน และ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น า มีแนวทาง

ในการพัฒนา 4 ข้ันตอน 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันนักศึกษาเน้นท่องจ าโดยไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนรูปแบบเดิมก็เน้นการท่องจ า

มากกว่าการคิดและการฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้งานได้จริง งานวิจัยช้ินนี้น าเสนอการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem based 

learning : PBL) เป็นการเรียนสร้างประสบการณ์ตรง โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะ วิธีการคิด วิธีการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น นอกจากนี้ PBL ยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักศึกษาได้อีกด้วย วิธีการเรียนการสอนของวิชาคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นซึ่งเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จากวิธีการการเรียนการ สอนจากรูป

แบบเดิมคือ ครูสอนให้ความรู้ แล้วนักศึกษาจดจ าความรู้ จากน้ันนักศึกษาจึงก าหนดตัวอย่างเพื่อน าความรู้ไปใช้ มาเป็นการเรียนการ

สอนด้วยวิธีการเน้น PBL ยกตัวอย่าง โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วระบุความรู้ที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นนักศึกษา

สามารถที่จะเรียนรู้และน าความรู้ไปแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ตลอดเวลา 3 ปีการศึกษา นี้ผู้น าเสนอบทความพบว่า นักศึกษาที่เรียนใน

รูปแบบ PBL นักศึกษาสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้มากข้ึน มีการสื่อสารกับเพื่อนได้ดี มีทักษะการท างานเป็นทีม มีการคิดอย่าง

เป็นระบบ  มีคะแนนที่ดีขึ้น โดยการเปรียบเทียบจากนักศึกษาที่ไม่ผ่านในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 

9.26% แต่เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการสอนจ านวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านรายวิชาฯ ลดเหลือเพียง  0.30% ในปีการศึกษา 2560 และ 2.50% 

ในปีการศึกษา 2561   

ค าส าคัญ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,ทักษะการสื่อสาร,ทักษะการท างานเป็นทีม,ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 

Abstract 

 At present, students use memorization without actually understanding the content of learning. 

However, there is traditional teaching and learning only remember without thinking and real practice based on 

real cases. The paper proposed learning based on problem based learning (PBL), a direct learning experience. By 

focusing on students to practice their skills, thinking method, solving problems that occurred during in learning  
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time. In addition, PBL can also create incentives for students as well. The process of the teaching methods of 

basic computer, a mandatory course for engineering students of Mahanakorn University of Technology, has 

been changed from the former learning, teacher provided knowledge and student recognized knowledge then 

they defined examples to apply knowledge, to be taught by means of focusing on PBL. For example, problems 

have been raise up at first, then student will be identified the necessary knowledge, after that student will be 

solved problems, finally student is able to learn and apply knowledge to solve problems. Throughout the three 

academic years, the experimental result showed that students learned with the PBL. They can understand and 

solve more problems when comparation with students whom did not pass basic computer in the academic 

year 2016, with 9.26%, but when changing the teaching style, the number of students that did not pass the 

course, reduced to only 0.30% in the academic year 2017 and 2.50% in the academic year 2018. 

Keywords: Problem based learning ,Communication Skill ,Teamwork Skill ,Critical Thinking Skill 

หลักการและเหตุผล (Rationale) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL คือ การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

เนื้อหาการเรียนของนักศึกษา หรืออาจจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งเราสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ลักษณะ 

1. ปัญหาแบบไม่ซับซ้อนซึ่งสามารถคิดและหาค าตอบได้ในระยะเวลาอันสั้น หรืออาจจะใช้การเรียนการสอนเพียงคาบเดียวส าหรับ

แก้ไขปัญหานั้นๆ  

2. ปัญหาแบบซับซ้อน คือปัญหาที่นักศึกษาต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาหลายๆ คาบเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ถ้านักศึกษา

ต้องการเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลขส าหรับค านวนสมการของวิศวโดยเฉพาะ นักศึกษาต้องเรียนรู้ค าสั่งในการเขียนโปรแกรมอย่าง

น้อย 5-6 ครั้ง จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมได้ 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปลาย ค.ศ. 1969 โดยคณะวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (Faculty of Health Science) ของ McMasterUniversity ประเทศแคนนาดา โดยเริ่มกับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดหลังจากนั้น

ได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ส่วนใหญ่น าไปใช้กับหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากผู้เรียนสาขาแพทย์นั้นต้องใช้ทักษะ

วิเคราะห์ปัญหาทางการรักษาสูง ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 การจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้ขยายไปสู่สาขาอ่ืนๆ  

 ส าหรับการเรียนรู้ด้วย PBL นั้นมีจุดเด่นส าหรับการเรียนการสอนดังนี้ 

1. เป็นการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. เป็นการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

3. เป็นการเรียนท่ีเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด 

4. เป็นการเรียนท่ีเน้นการแสวงหาความรู้ 

5. สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน 
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6. ช่วยให้จดจ าเนื้อหาการเรียนได้ดี 

7. เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

การเรียนการสอนในลักษณะ PBL ก็เป็นวิธีการหนึ่งท่ีคณะฯ ได้มุ่งเน้น ซึ่งในบทความนี้ผู้วิจัยได้ท าการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในรูปแบบเดิม มาเป็นการเรียนรูปแบบใช้เป็นหาเป็นฐาน  

ผู้สอนให้ความรู้
นักศึกษาจดจ า

ความรู้
ก าหนดโจทย์ปัญหา
เพ่ือน าความรู้ไปใช้

ยกตัวอย่างปัญหา
ตามสถานะการณ์

ระบุความรู้ท่ีจ าเป็น
เรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ปัญหา

การเรียนรู้ในรูปแบบเดิม

การเรียนรู้แบบ PBL

 

รูปที่ 1 เปรียบเทียบวิธีการเรยีนการสอนทั้ง 2 แบบ 

 จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าการเรียนการสอนแบบเดิม ผู้สอนจะให้ความรู้ตามเนื้อหาท่ีได้วางเอาไว้จากนั้นจะให้โจทย์กับนักศึกษา 

นักศึกษาจะใช้ความรู้ที่อาจารย์ได้สอนไปมาแก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าหานักศึกษาไม่ได้สนใจเรียนในช่วงแรกจะท าให้นักศึกษาไม่สามารถ

แก้ปัญหาเหล่านั้นได้เลย  แต่ส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL อาจารย์จะยกตัวอย่างปัญหาที่น่าสนใจให้นักศึกษาก่อนจากนั้น

จะให้นักศึกษาลองคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อนักศึกษาลองคิดหรือค้นคว้าแล้ว อาจารย์จะสอนความรู้ที่นักศึกษาจะต้องน าไปใช้

เพื่อแก้ไขปัญหา และให้นักศึกษาใช้ความรู้เหล่านั้นไปแก้ไขปัญหาที่เจอ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา C# เป็นหลัก ซึ่งจากหลายๆ ปีที่ผ่านมา พบว่าเป็นหนึ่งในรายวิชาที่มี Class average 

ค่อนข้างต่ า เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาที่นักศึกษาทุกหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเรียน ดังนั้นนักศึกษาในภาควิชาโยธา 

เครื่องกล หรือ ไฟฟ้าก าลัง จะค่อนข้างเข้าใจถึงวิธีการเขียนโปรแกรมได้ยาก และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น PBL 

พบว่านักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมากข้ึน และท าให้  Class average เพิ่มขึน้ตามไปด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose)  

การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ไปเป็นการเรียนรู้แบบ :PBL เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่สอดคล้องกับการ

แก้ไขปัญหาจริง และสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน การให้เหตุผล ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมี ประสิทธิภาพ 

รวมถึงนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถท าการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ในรายวิชาน้ันๆ อีกด้วย  

วิธีการศึกษา (Methodology) 

 ในการเรียนการสอน ผู้สอนจะจัดนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละประมาณ 8-10 คน โดยจะมีผู้ช่วยอาจารย์ท าหน้าที่

คอยสนับสนุน (facilitator) ซึ่งกระบวนการจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้  
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1. ให้โจทย์ปัญหาการเขียนโปรแกรมกับนักศึกษา ในช่วงต้นคาบเรียน 

2. จับประเด็นข้อมูลที่ส าคัญ หรือระบุปัญหาในโจทย์ 

3. นักศึกษาระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาค าอธิบาย จับประเด็นปัญญาเกี่ยวกับโจทย์ ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร จะแก้ไข

อย่างไร โดยอาศัยความรู้เดิมที่นักศึกษามีอยู่ 

4. นักศึกษาตั้งสมมติฐานเพื่อแก้ไขปัญหา 

5. จากสมมติฐานที่ได้ ผู้สอนจะรู้ว่านักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องรู้ค าสั่งอะไรเพิ่มเติมบ้าง (learning issue) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

(learning objective) ที่ต้องเรียนมีอะไรบ้าง  

6. ผู้สอนท าการสอนในหัวข้อ พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าและทดลองท า 

7. น าความรู้ที่ได้ การทดลองที่ได้ท าไปมาแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ข้อสรุป แนวคิดและหลักการแก้ไขปัญหาต่อไป  
1.ท าความเข้าใจโจทย์
2.จับประเด็นและระบุปัญหา
3.ระดมสมอง วิเคราะห์ และอธิบายปัญหา
4.ต้ังสมมติฐานเพื่อแก้ไขปัญหา
5.ก าหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้

6.ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

7.สังเคราะห์และประยุกต์

กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมรายบุคคล

 

  รูปที่ 2 แสดงลักษณะกิจกรรมของการเรียน 

 จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงลักษณะการท างานของนักศึกษาซึ่งมีการท างานทั้งแบบเป็นกลุ่ม และแบบท างานรายบุคคล ซึ่ง

การท างานในลักษณะแบบนี้นั้นนักศึกษาจะได้ฝึกฝน ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม (Teamwork Skill) ทักษะการสื่อสาร

(Communication Skill) การคิดอย่างมีวิจารณญาน (Critical Thinking Skill) อีกด้วย  

 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบเดิมจะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 15 ครั้ง โดยมีตัวอย่างแผนการสอนดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างแผนการเรียนการสอนแบบเดิม 

คร้ัง
ที ่

เร่ือง กิจกรรม/งานมอบหมายอ่ืนๆ 

1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งท่ี 1 และแนะน าภาษาซี (C)  เก็บคะแนนเข้าเรียนปฏิบัติการ, ท างานส่งท้ายคาบและ
การบ้าน 

2 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้ งที่  2 , ภาษาซีพื้นฐาน (main 
function, input, output) และการใช้งานตัวแปร 

เก็บคะแนนเข้าเรียนปฏิบัติการ, ท างานส่งท้ายคาบและ
การบ้าน 

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ การควบคุมการท างาน
ของโปรแกรม (Flowchart and Pseudo) 

เก็บคะแนนเข้าเรียนปฏิบัติการ, ท างานส่งท้ายคาบและ
การบ้าน 

4 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ 
(Operator ครั้งท่ี 1) 

เก็บคะแนนเข้าเรียนปฏิบัติการ, ท างานส่งท้ายคาบและ
การบ้าน 
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คร้ัง
ที ่

เร่ือง กิจกรรม/งานมอบหมายอ่ืนๆ 

5 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ 
(Operator ครั้งท่ี 2) 

เก็บคะแนนเข้าเรียนปฏิบัติการ, ท างานส่งท้ายคาบและ
การบ้าน 

6 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ค าสั่งการตัดสินใจ(Control 
Flow, if, switch, break ครั้งท่ี 1) 

เก็บคะแนนเข้าเรียนปฏิบัติการ, ท างานส่งท้ายคาบและ
การบ้าน 

 

 ส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมตามตารางที่ 1 นั้นผู้สอนจะท าการสอนตามหัวข้อที่ได้วางไว้ จากนั้นนักศึกษาจะมี

กิจกรรมในการท าปฏิบัติการ และงานส่งท้ายคาบ 

 
    รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างเนื้อหาการสอน 

 

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างใบงานโจทย์ส าหรับนักศึกษา 

 จากรูปที่ 3 จะเป็นการสอนเรื่องของการใช้งานค าสั่ง if แบบเง่ือนไข 2 ทางเลือก เมื่อผู้สอน ท าการอธิบายแล้วก็จะให้

นักศึกษาท าโจทย์ตามรูปท่ี 4 ซึ่งการเรียนการสอนแบบเดิมพบว่านักศึกษาไม่ค่อยให้ความสนใจและมักจะลอกงานเพื่อนมาส่งเพื่อให้

ได้คะแนน ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงการปรับปรุงกระบวนการสอนในรายวิชาฯ ให้เป็นการเรียนแบบ PBL ซึ่งมีรายละเอียดการ

สอนดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างแผนการเรียนแบบ PBL 

คร้ัง
ที ่

เร่ือง กิจกรรม/งานมอบหมายอ่ืนๆ 

1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งท่ี 1 และแนะน าภาษาซี (C)  เก็บคะแนนเข้าเรียน 
ตั้งปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ,ท างานส่งท้ายคาบ 

2 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้ งที่  2 , ภาษาซีพื้นฐาน (main 
function, input, output) และการใช้งานตัวแปร 

เก็บคะแนนเข้าเรียน 
ตั้งปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ,ท างานส่งท้ายคาบ 

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ การควบคุมการท างาน
ของโปรแกรม (Flowchart and Pseudo) 

เก็บคะแนนเข้าเรียน 
ตั้งปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ,ท างานส่งท้ายคาบ 

4 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ 
(Operator ครั้งท่ี 1) 

เก็บคะแนนเข้าเรียน 
ตั้งปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ,ท างานส่งท้ายคาบ 

5 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวกระท าทางคณิตศาสตร์ 
(Operator ครั้งท่ี 2) 

เก็บคะแนนเข้าเรียน 
ตั้งปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ,ท างานส่งท้ายคาบ 

6 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ค าสั่งการตัดสินใจ(Control 
Flow, if, switch, break ครั้งท่ี 1) 

เก็บคะแนนเข้าเรียน 
ตั้งปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ,ท างานส่งท้ายคาบ 

 

 ในตารางที่ 2 แสดงการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะมีการปรับปรุงในเรื่องของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องท า โดยมีการตั้ง

ปัญหาขึ้นมาก่อน แล้วผู้สอนจะสอนค าสั่งที่จ าเป็นต้องใช้แก้ไขปัญหานั้น  

 

 
                 รูปที่ 5 แสดงใบงานในรูปแบบ PBL 
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ส าหรับการเรียนนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนใบงานโดยจะมีโจทย์คือ ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมตัดเกรดโดยมีเง่ือนไขต่างๆ 

ตามที่ก าหนด นักศึกษาจะมีวิธีการคิดและเขียนโปรแกรมได้อย่างไร นอกจากนี้ในใบงานยังมีผลการเรียนที่ที่คาดหวัง และระดับการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งจากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับบทนี้คือ สามารถใช้ค าสั่งในการตัดสินใจ if-else ได้ 

ส่วนระดับความรู้ที่คาดหวังจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ  

ระดับที่ 1 สามารถเขียนโปรแกรมเปลี่ยนสีพื้นหลังของ Textbox ตามค่าตัวเลขที่กรอกได้ ถ้านักศึกษาสามารถท าข้อนี้ได้

หมายความว่านักศึกษามีความรู้ระดับพอใช้ในโจทย์ข้อนี้ (การเปลี่ยนสีเป็นความรู้เดิมจากการเรียนการสอนครั้งก่อนหน้า)  

ระดับที่ 2 สามารถเขียน Flowchart Diagram และ Pseudo Code ของโปรแกรมทั้ง 2 ข้อได้ ซึ่งถ้านักศึกษาสามารถท า

ข้อนี้ได้หมายความว่านักศึกษามีความรูใ้นระดบัดี (การเขียน Flowchart Diagram และ Pseudo Code เป็นความรู้เดิมจากเรียนการ

สอนครั้งก่อนหน้า)  

ระดับที่ 3 สามารถเขียนโปรแกรมตัดเกรดได้ ถ้านักศึกษาสามารถท างานข้อนี้ได้ หมายความว่านักศึกษามีความรู้ในระดับดี

มาก สามารถน าค าสั่งมาแก้ไขปัญหาที่ตั้งขึ้นมาได้  

 จากนั้นผู้สอนจะให้นักศึกษาจับกลุ่มลองคิดดูว่าจะสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างไร และมีค าสั่งอะไรบ้างท่ีนักศึกษายังไม่ได้

เรียนรู้เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในโจทย์นี้ ขึ้นตอนต่อไปคือผู้สอนจะท าการสอนการใช้งานค าสั่ง if-else พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาดู 

และจะลองให้นักศึกษาใช้ค าสั่ง if-else ในการเรียนโปรแกรมตัดเกรด  

ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ในการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลของนักศึกษาท่ีลงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to computer) เป็น

เวลา 3 ปีโดยแบ่งเป็นนักศึกษาตามรหัสต่างๆ ดังน้ี 

 59xxxxxxx จ านวน 764  คน 

 60xxxxxxx จ านวน 684 คน 

 61xxxxxxx จ านวน 621 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

 ส าหรับการรวบรวมข้อมูลทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับจัดเก็บคะแนนของนักศึกษาโดยจะ

ท างานผ่าน Web Site http://thanwa.cpe.mut.ac.th ซึ่งมีหน้าจอการท างานดังน้ี 

 

  รูปที่ 6 แสดงหน้าเวปไซค์ส าหรับเก็บคะแนน 

http://thanwa.cpe.mut.ac.th/
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    จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นหน้าจอเวปไซค์ส าหรับจัดเก็บคะแนนของนักศึกษาโดยจะแบ่งตาม section และตัวหัวข้อคะแนนเก็บ  

 

 

รูปที่ 7 แสดงการวิธีการจัดเก็บคะแนน และผลคะแนนของนักศึกษา 

จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดเก็บคะแนนของนักศึกษา โดยวิธีการจัดเก็บคะแนนนั้นจะแบ่งคะแนนออกเป็นข้อๆ 

โดยในแต่ละข้อก็จะมีคะแนนย่อยลงไปอีก เช่น โจทย์ในการเขียนโปรแกรมตัดเกรด ถ้านักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลคะแนนได้ จะ

ได้ 1 คะแนน ถ้าเขียนวิธีการตัดเกรดได้จะได้เพิ่มอีก 3 คะแนน หรือถ้าเขียนโปรแกรมให้สีพื้นหลังเปลี่ยนตามเกรดได้ก็จะได้อีก 3 

คะแนน เป็นต้น ด้วยวิธีการนี้ นักศึกษาที่ไม่สามารถท างานได้ทั้งหมด จะยังสามารถได้คะแนนเป็นบางส่วน ผิดจากวิธีการเดิมที่

นักศึกษาจะไม่ได้คะแนนเลยหากเขียนโปรแกรมไม่ได้  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถดูคะแนนเก็บของตัวเองเผื่อประเมินตนเองได้

ตลอดเทอมอีกด้วย  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการจัดเก็บข้อมูลจะท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนของนักศึกษาโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

 
       รูปที่ 8 แสดงเกณฑ์การจัดเก็บคะแนนแบบเก่า 
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 จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์การเก็บคะแนนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการจัดเก็บคะแนนแบบเก่า สามารถแบ่ง

คะแนนเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

 คะแนนเก็บและคะแนน LAB   40% 

 คะแนนสอบกลางภาค  20% 

 คะแนนสอบปลายภาค  40% 

 

 

รูปที่ 9 แสดงเกณฑ์การจัดเก็บคะแนนแบบ PBL 

 จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์การเก็บคะแนนในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ซึ่งเป็นการจัดเก็บคะแนนแบบใหม่ 

สามารถแบ่งคะแนนเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

คะแนนเก็บและคะแนน LAB   70% 

 คะแนนสอบปลายภาค  30% 

ในการจัดเก็บคะแนนรูปแบบใหม่จะเห็นว่ามีการลดคะแนนสอบปลายภาคและตัดการสอบกลางภาคออกไป แล้วน ามาเพิ่ม

เป็นคะแนนเก็บและคะแนน LAB ให้มากข้ึน  ดั้งนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะท าการจัดกับข้อมูลคะแนนท้ังหมดของนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 และน ามาเปรียบเทียบคะแนนที่ได้ตามสัดสวน และท าการเปรียบเทียบเกรดของนักศึกษา

รวมถึง Class average ในแต่ละปีการศึกษาด้วย  

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  

การวิเคราะห์จากเกรดนักศึกษา  

 จากการเก็บรวมรวมข้อมูลคะแนน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2561 ได้ผลตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดจ านวนนักศึกษาที่ได้ของแต่ละช่วงเกรด 

ปีการ 
ศึกษา 

2559 2560 2561 
จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

A 87 11.68% 84 12.59% 76 12.67% 
B+ 44 5.91% 76 11.39% 59 9.83% 

B 69 9.26% 100 14.99% 100 16.67% 
C+ 88 11.81% 174 26.09% 153 25.50% 
C 168 22.55% 98 14.69% 69 11.50% 

D+ 92 12.35% 28 4.20% 41 6.83% 
D 38 5.10% 26 3.90% 20 3.33% 
F 69 9.26% 2 0.30% 15 2.50% 
FE 90 12.08% 79 11.78% 67 11.17% 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 สัดส่วนของนักศึกษากับเกรด A, B+, B มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

จากปีการศึกษา 2559 และหางมองที่จ านวนของนักศึกษาที่ได้เกรด F พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาลงเรียนจ านวน 764 

คนและได้เกรด F จ านวน 69 คน คิดเป็น 9.26% และในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวน 684 คนและมี

นักศึกษาได้เกรด F จ านวน 2 คน คิดเป็น 0.30% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการสอนจ านวนของนักศึกษาที่ได้เกรด F มี

สัดส่วนท่ีลดลงเป็นอย่างมาก แต่ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจ านวน 621 คนและได้เกรด F จ านวน 15 คน คิด

เป็น 2.5% ถ้าดูจากสัดส่วนจะพบว่าเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2560 แต่เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า นักศึกษาที่ติด F ส่วนใหญ่แล้ว

เป็นนักศึกษาท่ีลงแก้เกรดเดิม เนื่องจากนักศึกษาทราบมาว่าการเรียนการสอนท าให้ผ่านได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อนักศึกษาเหล่านี้ลงทะเบียน

แล้วพบว่า ไม่ค่อยเข้าเรียนและขาดส่งงาน จึงท าให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้เกรด F อีกครั้ง  

 
        รูปที่ 10 แสดงกราฟช่วงเกรดของแต่ละปีการศึกษา 
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จากรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 ช่วงของ Bell shaped มีลักษณะกระจ่ายตัวทาง

ด้านบนมากขึ้น นั่นหมายความว่านักศึกษาจะมีการกระจายตัวของเกรดในช่วยเกรด A, B+, B, C+ มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 

ทั้งนี้หากพิจารณาจากช่วงเกณฑ์ของการตัดเกรดเราจะพบว่าในปีการศึกษา 2559 เกณฑ์ของเกรดต่างๆ จะสูงกว่าในปีการศึกษา 

2560 และ 2561 แต่เมื่อดูข้อมูลการให้คะแนนแล้วจะพบว่าการเรียนแบบเดิม นั้นคะแนนเก็บและคะแนนเข้าเรียนจะได้มาง่ายกว่า 

การเรียนการสอนแบบ PBL จากรูปที่ 8 จะเห็นว่านักศึกษาต้องท างานมากกว่าเพื่อจะได้คะแนนดังนั้นในการเรียนแบบ PBL จึงมีการ

ปรับเกณฑ์การให้เกรดลง และในทางกลับกันถึงแม้ว่าการได้มาซึ่งคะแนนของนักศึกษาจะยากกว่าเดิมแต่ผู้วิจับพบว่านักศึกษากลับมี

ความพยายามในการท างานให้ได้มาซึ่งคะแนนมากกว่าเดิม และพยายามท าความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากว่าเดิมดังนั้นจึงเป็นการ

ยืนยันได้ทางหนึ่งว่าการเรียนแบบ PBL นั้นมีผลออกมาในทางที่ดีขึ้น 

การวิเคราะห์จาก Class average  

 ผลการวบรวมข้อมูล Class avearg ของนักศึกษาสามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

        ตารางที่ 4 แสดง Class average ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา Class average 
2559 2.20 
2560 2.72 
2561 2.65 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในการเรียนการสอนแบบ PBL นั้นนักศึกษาจะมี Class average ในปีการศึกษา 2560 และ 

2561 เพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ซึ่งหมายความเกรดโดยรวมของนักศึกษาที่มีการเรียนแบบ PBL นั้นมีแนวโน้มของเกรด

เพิ่มขึ้น 

 

ข้อค้นพบ (Finding) 

 จากการวิจัยตลอด 3 ปีท่ีผ่านมาพบว่าการสอนแบบ PBL นักศึกษาจะมีทักษะในการตั้งสมมติฐานและการให้เหตุผลที่ดีขึ้น 

สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ท างานเป็นกลุ่มและสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มได้ดี ความคงอยู่ของความรู้ในหัวข้ออยู่ได้

นานกว่าแบบเดิม นอกจากนั้นบรรยากาศในการเรียนการสอนมีชีวิตชีวามากขึ้น เกิดบรรยายกาศในการจูงใจให้นักศึกษาสนใจเรียน

มากขึ้น  

 อย่างไรก็ตามการเรียนยังมีจุดด่อยในเรื่อง ของตัวผู้สอนเองเป็นกังวลว่า นักศึกษาจะได้รับความรู้น้อยลง ความรู้ที่ได้จะไม่

เป็นระบบ ความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาไปค้นคว้ามาจะไม่ถูกต้อง รวมถึงตัวผู้สอนเองจ าเป็นจะต้องมีทักษะที่หลากหลายมาก

กว่าเดิม  
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สรุป (Conclusion) 

 สิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือปัญหา เพราะปัญหาที่ดีจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่

แสวงหาความรู้ในการเลือกศึกษาปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องค านึงถึงพื้นฐานความรู้ความสามารถของนักศึกษารวมถึง

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของนักศึกษาด้วย เพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องใกล้ตวัมากกว่าเรือ่งไกลตวั สนใจสิ่งที่มีความมายและมี

ความส าคัญต่อตนเองและเป็นเรื่องที่ตนเองใส่ใจใคร่รู้ ดังนั้น การก าหนดปัญหาจึงต้องค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลัก  

 ส าหรับบทบาทของอาจารย์ในการเรียนการสอนแบบ PBL อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “Tutors” เพื่อ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการถาม จากการศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นตลอด 3 ปีการศึกษา พบว่านักศึกษามี

ความสนใจเรียนมากขึ้นดูได้จากจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรด F หรือ FE ของปีการศึกษา 2560 และ 2561 จะลดลงจากปีการศึกษา 

2559 และผลการเรียนของนักศึกษามีเกณฑ์การได้เกรดที่สูงข้ึนท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การ

ตั้งปัญหานั้นสามารถท าได้ง่ายเนื่องจากเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ดั้งนั้นผู้สอนเองจึงสามารถตั้งโจทย์ที่ใกล้ตัว

นักศึกษาได้ง่าย เช่น ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคิดค่าหอ โปรแกรมเครื่องคิดเลข เป็นต้น เมื่อก าหนดโจทย์ในลักษณะนี้นักศึกษาจะ

สนใจ และมีความอยากรู้ค าสั่งในการเขียนเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาจะปรึกษาระดมความคิดกับเพื่อนในกลุ่ม และท าการสอบถาม

อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์มากขึ้นกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม 

 อย่างไรก็ตามการเรียนการสอน แบบเรียนรู้แบบ PBL นั้นจะเหมาะสมกับรายวิชาที่มีการปฏิบัติมากกว่าวิชาที่เป็นทฤษฏี

เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติการนักศึกษาจะได้ลงมือท าและเห็นภาพจริงท่ีเกิดขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

 ส าหรับการเรียนการสอน แบบเรียนรู้โดยใช้ PBL นั้นควรมีข้อปฏิบัติดังนี้  

1. ให้ความส าคัญในการทดสอบความรู้ก่อนเริ่มการเรยีนการสอนทุกครั้ง เนื่องจากการวิจัยพบว่า ในการให้โจทย์ในบางครั้งนักศึกษามี

ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอต่อการตีโจทย์ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ได้ 

2. ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยเป็นความรู้เฉพาะที่จะน ามาแก้ไขเท่านั้นเพื่อให้นักศึกษาไม่สับสนในกระบวนการคิด 

เช่น มีโจทย์ให้นักศึกษาว่าถ้าต้องการเรียงข้อมูลตัวเลข จะใช้วิธีการใดบ้าง ผู้สอนควรเลือกวิธีการจัดเรียงข้อมูลเพียงวิธีการเดียว (การ

จัดเรียงข้อมูลสามารถเขียนได้หลายวิธี) เพื่อป้องกันความสับสนของนักศึกษา  

3. ประเด็นท่ีส าคัญที่สุดคือการตั้งปัญหา ควรตั้งปัญหาที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอย่างรู้ อยากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ

ปัญหาควรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสองของหลักสูตรด้วย 
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาระบบไฟฟ้าก าลังโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนวิชาระบบไฟฟ้าก าลังโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย ตามเกณฑ์ 
70/70 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาระบบไฟฟ้าก าลัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีเรียนวิชาระบบไฟฟ้าก าลัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
23 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบ t-test ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อยมีประสิทธิภาพ  69.71/84.35 
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี 70/70 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.4833 นั่นคือนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 48.33 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ที่ 
4.45 ในระดับมาก 
ค าส าคญั: ระบบไฟฟ้าก าลัง , การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
 

Abstract  
 

      This research aims to increasing efficiency in teaching electrical power systems by learning methods 
with substation according to criteria 70/70 to find the effectiveness index, comparing learning achievement 
before and after study electrical power system. The sample groups used is the faculty of engineering students 
department of electrical engineering studying this subject in the 2/2018 totaling 23 people. This research 
instrument were the achievement test and satisfaction questionnaire about teaching and learing by learning 
with the substations. Statistics used in data analysis include percentage, mean, standard deviation, T-test 
statistics, effectiveness index and efficiency. 
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The research found that learning management to find the efficiency of learning methods with 

substation effective 69.71/84.35 close to the criteria set at 70/70 with the effectiveness index of 0.4833 that is, 
students have higher grades after studying before 48.33% learning achievement is higher than before learning 
significantly at level 0.01 and students are satisfied with learning at 4.45 high level. 

 
Keywords: power system , increasing in teaching efficiency 
 

บทสรุปงานวิจัย 
 

ค าน า 
การเรียนรู้ในอุดมศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนที่เน้นวิชาการเป็นหลักจึงไม่สามารถสร้างคนให้สมบูรณ์ตามความต้องการ

ของสังคม สิ่งที่อาจารย์ผู้สอนต้องเพิ่มเติมคือ ทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ ปลูกฝังความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและคุณธรรม 
จริยธรรมให้งอกจากภายในใจศิษย์ (วิจารณ์ พานิช, 2552) การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นองค์รวม ไม่มีการบูรณาการระดับของ
สิ่งที่ต้องการเข้าด้วยกัน การสอนให้เกิดองค์รวมได้ต้องเป็นการรวมเอาเรื่องที่ใช้จริงๆ มาสอน สิ่งที่ไม่ใช่ ไม่เคยใช้และมองไม่เห็ นให้
ตัดทิ้งเสีย สอนอยู่บนพ้ืนฐานการเรียนรู้จากปัญหา (จรัส สุวรรณเวลา, 2552)  

การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จากผลของงานวิจัยของ NTL Institute ได้แสดงให้เห็นถึง
การเรียนในแบบต่างๆ และประสิทธิภาพที่ได้รับแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ การเรียนในห้องเรียน (Lecture) เป็นการเรียนแบบถ่าย
โอนข้อมูล ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง ดูและอ่าน ได้รับความรู้แต่ความเข้าใจไม่ลึกซึ้ง ให้ประสิทธิผลการเรียนต่ า เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ การอ่ าน
ด้วยตัวเอง (Reading)  การเรียนโดยการอ่าน พบว่าจะจะจ าได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 % การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เป็นระดับของ
การเรียนที่ได้ผลเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้นจ าได้ 20 % การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration)  การเรียนแบบเห็น
ตัวอย่างจริง เป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาถึง 30 % การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) การเรียนที่ได้ผลเพิ่มขึ้นมา
คือการเรียนแบบพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นเช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม จะช่วยให้จ าได้ถึง   50 %  การได้
ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) ถ้าจะให้ดีที่สุดในการเรียนรู้จะต้องมีการปฏิบัติลงมือท าจริง จะจ าได้ถึง  75% และ การได้สอน
ผู้อื่น (Teaching) ในระดับสุดท้ายคือ การสอนคนอ่ืน เกิดหลังจากท่ีได้มีการเรียนจากวิธีต่างๆ การติวหรือการสอนจะช่วยให้จ าได้ถึง 
90 % (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561) 

วิธีการในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สามารถน ามาใช้กับในการเรียนการสอนวิชาระบบไฟฟ้าก าลังการเรียนแบบ
เห็นตัวอย่างจริง เป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาถึง 30 % (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561) ซึ่งเป็นรายวิชาของ
วิศวกรรมไฟฟ้าว่าด้วยเรื่อง การค านวณพื้นฐานระบบไฟฟ้าก าลัง, ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว, เปอร์ยูนิต, ระบบก าเนิดไฟฟ้า, ระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้า, ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย, พารามิเตอร์ของสายส่ง, การค านวณแรงดันไฟฟ้าและกระแสในสายส่ง ซึ่งเป็นการ
ค านวณโดยใช้หลักการทฤษฎีสูตรทางไฟฟ้าต่างๆมาค านวณ แต่ในความจริงนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นสถานที่ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแรงสูงจริงเลย พบว่าเมื่อเรียนวิชานี้ไปนักศึกษาจะนึกภาพไม่ออกไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนอธิบายแม้จะมี
ภาพประกอบจึงแนวคิดว่าการเรียนรู้กับสถานีย่อยจริงๆน่าจะเปิดโลกเปิดความคิดให้กับนักศึกษาได้เข้าใจการติดตั้งอุปกรณ์หม้อ
แปลงไฟฟ้า, ลานไก,ระบบป้องกันต่างๆ, เสาส่งไฟฟ้าระบบจ าหน่ายขนาดต่างๆ เป็นอย่างไร หากว่านักศึกษาได้เรียนรู้สถานีย่อยจริง
จะท าให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซื้งมากกว่าความเข้าใจบทเรียนจากการอ่านหนังสือ 
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สถานีไฟฟ้าย่อยที่ได้น านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีไปเรียนรู้วิชาระบบไฟฟ้าก าลัง คือ สถานี

ไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธาน2ี รับกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนห้วยเฮาะ 140 MWและโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนปากมูล 136 MW 
มีเครือข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า 230kV,115kVและ22kV จ่ายไฟฟ้าให้ อ.เมือง จ.อุบลฯ ,อ.สิรินธร จ.อุบลฯและอ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 
ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 2 

 
จากรูปที่ 2 หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 230 kV รับกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนห้วยเฮาะและเขื่อนปากมูล 

 
รูปที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้า 230kV 

จากรูปที่ 3 ลานไกไฟฟ้าท าหน้าทีเ่หมือนสวติช์ท่ีคอยสับจ่ายไปให้ระบบสายส่งและผ่านไปยังสถานไีฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้ระบบ
จ าหน่ายไปจนถึงผู้ใช้ไฟ 
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รูปที่ 3 ลานไกไฟฟ้า 

จากรูปที่ 4 CT(current transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้าโดยต่อร่วมกับเครื่องวัดกระแสหรือ 
Power Meter โดยท าหน้าท่ีแปลงกระแสหรือลดทอนกระแสไฟฟ้า  และ PT(Potential transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แปลง
แรงดันให้ต่ าลง 

 
รูปที่ 3 PT/CT 

       จากรูปที่ 5 ระบบควบคุมและสั่งการในสถานี ท าหน้าควบคมุและดูแลการจ าหน่ายไฟฟ้าจังหวัดอุบลฯและจังหวัดศรสีะเกษ  

 
รูปที่ 5 ระบบควบคุมและสั่งการในสถาน ี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาระบบไฟฟ้าก าลังจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2. เพื่อหาค่าประสิทธิผล และประสิทธิภาพของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี  
3. เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย 

 
วิธีการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ท าวิจัย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาระบบไฟฟ้าก าลังจ านวน 30 ข้อ ชนิด 5 ตัวเลือกและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย เป็นแบบมาตราฐานประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 9 ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ก่อนเรียน(วิธีสอนปกติ)และหลังเรียน( วิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย) 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบ
ไฟฟ้าก าลัง ภาคการศึกษา 2/2561 จ านวน 23 คน  

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี ้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ใช้การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  2 กลุ่ม (Paired-

Samples T-Test) หาประสิทธิผล และหาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยก าหนดเกณฑ์ที่ 70/70 
4. การหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเรียนรูก้ับสถานีไฟฟ้าย่อย ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
คะแนน               ความหมาย 

5 ค่าความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
4 ค่าความพึงพอใจในระดับมาก 
3 ค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 ค่าความพึงพอใจในระดับน้อย 
1     ค่าความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย ก าหนดช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้

ช่วงคะแนน  การแปลความหมาย 
4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 
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การหาดัชนีประสิทธิผล(E.I.) 
การหาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียน โดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) หาได้จากสมการที่ 1 

 





2 1

1

. . 1
P P

E I
Total P

 

เมื่อ P1 แทนผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
P2 แทนผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 
Total แทนผลคูณของจ านวนนักศึกษากับคะแนนเต็ม 
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.) 

Total  P2  P1  E.I. 
23 ×30 582 481 0.4833 

  
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยวิธีการปรับการสอนเป็นเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย มีค่าเท่ากับ 

0.4833 แสดงว่านักศึกษามีความรู้หรือมีความก้าวหน้าของการเรียนท่ีพัฒนาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.33 
3.5 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ   

การหาประสิทธิภาพสามารถหาได้จากสมการที่ 2  

 

1

1

2
2

*100
. 2

*100

X
E N

XE
N

          

เมื่อ  ̅  แทนผลรวมของคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนทุกคน 

  ̅  แทนผลรวมของคะแนนเฉลีย่หลังเรียนทุกคน 

 N แทนคะแนนเต็ม 
แทนค่าจากตารางที่ 2 ลงในสมการที่ 2 ได้ E1/E2 = 69.71/84.35 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 

ผลการวิจัย 
ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีสมมติฐาน ดังนี้ 
H0 : คะแนนเฉลีย่หลังเรียนไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
H1 : คะแนนเฉลีย่หลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน 
 โดยใช้การทดสอบแบบ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 เมื่อไม่ทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ซึ่งผลของ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงค่าการวิเคราะห์ทางสถิติสรุปได้ดังตารางที่ 2  
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์มีค่า t = 10.684 ซึ่งตกอยู่บริเวณปฏิเสธ H0 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเรียนรู้กับ

สถานีไฟฟ้าย่อย มากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนวิธีสอนปกติ 
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ตารางที่ 2 ผลการค านวณก่อนเรยีน 
 
 
 
 

 
ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

 
ตารางที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธเีรียนรู้กับสถานไีฟฟ้ายอ่ย 

รายการประเมิน x  ..ds  การแปลความหมาย 
1.ก าหนดวัตถุประสงค์การสอนชัดเจน 4.28 0.52 มาก 

2.การเตรียมเอกสารการสอน 4.32 0.48 มาก 
3.ความสามารถในการ ถ่ายทอดเนื้อหา 4.16 0.64 มาก 
4.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.42 0.54 มาก 

5.มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้ดี มีการสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.41 0.34 มาก 

6.วิธีการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้าและสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการเรียนรู้ 4.84 0.35 มากที่สุด 
7.การประเมินผลการเรียน ได้แก่ข้อสอบการท ารายงาน การ
อภิปราย เป็นต้น มีรูปแบบท่ีชัดเจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 4.62 0.54 มากที่สุด 
8.เนื้อหาเป็นประโยชนและน าไปได้จริง 4.67 0.89 มากที่สุด 

9.ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา 4.35 0.14 มาก 
รวม 4.45 0.49 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย  พบว่าเมื่อเรียง
คะแนนจากล าดับมากไปน้อย 3 ล าดับที่ได้คะแนนประเมินระดับมากที่สุดได้แก่ 1.วิธีการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้าและสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ (4.84) 2.เนื้อหาเป็นประโยชนและน าไปได้จริง(4.67) และ 3.การประเมินผลการเรียน ได้แก่ข้อสอบการ
ท ารายงาน การอภิปราย เป็นต้น มีรูปแบบท่ีชัดเจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์(4.62) 
 
บทสรุป 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาระบบไฟฟ้าก าลังโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีย่อย ตามเกณฑ์ 
70/70 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาระบบไฟฟ้าก าลัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีเรียนวิชาระบบไฟฟ้าก าลัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
23 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบ t-test ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าประสิทธิภาพ 

รายการ n ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 

วิธีสอนปกต ิ 23 20.91 3.617  10.684 
วิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อย 23 25.30 2.670   
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ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อยมีประสิทธิภาพ  69.71/84.35 ใกล้เคียง
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 70/70 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.4833 นั่นคือนักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 
48.33 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ที่ 4.45 ใน
ระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนรู้กับสถานีไฟฟ้าย่อยควรเลือกเนื้อหาและออกแบบให้เหมาะสมกับเวลาในการ

เรียนการสอนเรื่องนั้นๆ 
2. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยวิธเีรยีนรู้กับสถานีไฟฟ้ายอ่ยไม่ควรเกิน 30 คน/สถานีไฟฟ้าย่อย จะได้ประสิทธิภาพ

สูงสุด 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิด วิจารณ์ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป และอาจารย์คณะบริหาธุรกิจทุกท่านที่แนะน าการเก็บข้อมูลและวิธีการ
ค านวณต่างๆ ซึ่งจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน าไปใช้ปรับปรุงการสอนวิชาระบบไฟฟ้าก าลัง  
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บทคัดย่อ 
กลุ่มนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PURPLE lab) ได้ด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน

ร่วมกับกลุ่มนักศึกษา BLUE lab Thailand จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกัน
ศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการให้
การบริการวิชาการสู่ชุมชน และเพื่อฝึกการท างานเป็นทีมในภาวะต่างวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งกิจกรรมในการบริการวิชาการสู่ ชุมชน
ดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 -- 2562 ณ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ในปี 2560 นักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสอบถามและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เพื่อหาข้อสรุปความ
ต้องการเร่งด่วนจากประเด็นที่น่าสนใจหลักในแม่จัน นักศึกษาพบว่าประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ 
และพบว่าวิธีการที่สามารถบรรเทาปัญหาน้ าท่วมฉับพลันดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 วิธีหลักคือ การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิด
ทางระบายน้ าของเมือง การหาวิธีป้องกันตะกอนที่เข้ามาตามระบบท่อระบายน้ า และการพัฒนาเครื่องมือก าจัดตะกอนจากด้านในท่อ
ระบายน้ า 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว หัวฉีดล้างตะกอน (Water jetting nozzle) ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา BLUE 
lab ร่วมกับนักศึกษา PURPLE lab ในปี 2561 และน าไปทดสอบในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากหน่วยป้องกันภัย อ าเภอ
แม่จัน จากการทดสอบพบว่าการฉีดล้างท าได้เพียงบางส่วนเนื่องจากมุมของการฉีดล้างน้อยเกินไป ประกอบกับน้ าหนักของวัสดุที่ใช้
ท าหัวฉีดนั้นมีมากเกินไปท าให้การพุ่งผ่านตะกอนท าได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ในปี 2562 อุปกรณ์เสริมส าหรับปรับ
มุมการฉีดล้างส าหรับหัวฉีดล้างตะกอน (Water jetting nozzle) และอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการระบายน้ าโดยใช้ยางรถยนต์ถูก
ออกแบบและสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษา BLUE lab ร่วมกับนักศึกษา PURPLE lab และน าไปทดสอบอีกครั้งในพื้นที่ต าบลแม่จัน ผล
ปรากฏว่าอุปกรณ์ส าหรับปรับมุมในการฉีดล้างท าให้หัวฉีดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในบางต าแหน่งของท่อระบายน้ า จึงต้องมี
การปรับปรุงการออกแบบหัวฉีดล้างต่อไป ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ าในท่อนั้น สามารถควบคุมการไหลของน้ าได้ดี
และจะถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับควบคุมน้ าไหลในท่อส าหรับใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีต าบลแม่จัน 
 
1. บทน า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกับกลุ่มนักศึกษา BLUE (Better 
Living Using Engineering) lab Thailand จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ร่วมกันศึกษา
ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และเพื่อฝึกการท างานเป็นทีมในภาวะต่างวัฒนธรรมและ

mailto:paskorn@eng.cmu.ac.th2
mailto:juggapong.n@cmu.ac.th3
mailto:nat.v@cmu.ac.th4


 
 

 

172 

ต่างภาษา โดยมีกิจกรรมในการบริการวิชาการสู่ชุมชนในช่วงสองปีที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองของ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยการ
ด าเนินการครั้งแรกคือระหว่างวันที่ 3–31 พฤษภาคม 2560 เพื่อลงพื้นที่ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและน าแนวคิด
การประดิษฐ์คิดค้นทางวิศวกรรมเพื่อจัดท าอุปกรณ์และข้อเสนอในการบรรเทาปัญหาของชุมชน จากนั้นจึงน าอุปกรณ์และข้อเสนอที่
ได้จากการลงพื้นที่เพ่ือส ารวจความต้องการในปี 2560 มาจัดท าและทดสอบในพื้นที่อ าเภอแม่จัน ในระหว่างวันที่ 15–31 พฤษภาคม 
2561 โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2. การส ารวจความต้องการของชุมชน 

กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงวันที่ 3–31 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจาก BLUE lab และนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนรวม 17 คน (รูปที่ 1) โดยมีการลงพื้นที่อ าเภอแม่จันทั้งหมดสองครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กลุ่มนักศึกษาจาก BLUE lab และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.1) การเดินทางไปอ าเภอแม่จันครั้งแรก (8-12 พฤษภาคม 2560)  

นักศึกษา BLUE lab Thailand, University of Michigan, USA ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ ณ อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย น าโดย อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ พาทีมนักศึกษาเดินทางไปยังอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้พบปะและพูดคุยกับวิทยากรหลายท่านเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนางานวิจัย ได้ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายทดน้ าและการปลูกป่าที่หมู่บ้านจะพือ ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย  
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- คุณรัฐภูมิ อยู่พร้อม อาสาแห่งประเทศไทย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 1,500 ไมล์ เป็นมูลนิธิท่ีท ากิจกรรมอาสาของประเทศไทยที่ประสบกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ นักศึกษา BLUE lab Thailand ได้แนวคิดในการท ากิจกรรมอาสาเพื่อชุมชน ได้รับแรงบันดาลใจที่
อยากจะท างานเพื่อสังคมจากความรู้ความสามารถของตัวเรา 

- คุณสมศักดิ์ คณาค า นายอ าเภอแม่จัน ได้บรรยายเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอแม่จัน และสภาพปัญหาทั่วไปของ
ประชาชนในอ าเภอแม่จัน นับได้ว่าอ าเภอแม่จันเป็นเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ เกิดน้ าป่าไหลหลากและน้ าท่วมเป็นประจ า
ทุกปี มีรอยเลื่อนที่พาดผ่านอ าเภอแม่จัน ปัญหาฝุ่นควัน ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น  

- คุณปิยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีต าบลแมจ่ัน และคุณเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่จัน ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับสภาพพ้ืนท่ีของต าบลแม่จัน แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 

- บุคลากรโรงพยาบาลแม่จัน ได้บรรยายเกี่ยวกับสถิติผู้ป่วยในอ าเภอแม่จัน และปัญหาในอ าเภอแม่จันที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ประชาชนอ าเภอแม่จัน ขั้นตอนและแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ เพราะในอ าเภอแม่จันมี
ประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 

- คุณนคร ค าเปี้ย หัวหน้าส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่จัน ได้สาธิตการท างานของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การตรวจวัดข้อมูลน้ าจากสถานีตรวจวัดน้ าอัตโนมัติแบบโทรมาตรขนาดเล็ก (MixKey), การท าความ
สะอาดท่อระบายน้ าในพื้นที่เทศบาลต าบลแม่จัน, พร้อมทั้งได้น าทีม BLUE lab Thailand ลงส ารวจแม่น้ าจัน และท่อระบายน้ า
จากตัวเมืองแม่จันลงเหมืองไชยบุรีและลงสูน่้ าจัน ซึ่งพบว่าสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ตัวเมืองแม่จันเกิดน้ าท่วมขังเพราะมีสิ่งของไปอุดตัน
อยู่ภายในท่อ ท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้โดยสะดวก เกิดน้ าท่วมเอ่อในตัวเมืองแม่จัน 

- คุณปัญญา จันโชค ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ า แก่เหมือง-แก่ฝาย ล าน้ าแม่จัน ผู้มีประสบการณ์ในการเปิดปิดประตูฝายมากกว่า 20 ปี 
อ าเภอแม่จันมีรูปแบบในการบริหารจัดการการใช้น้ าจากล าน้ าจันแบบระบบเหมืองฝาย มีการเปิดปิดประตูฝายเพื่อปล่อยน้ าเข้า
สู่พื้นที่การท าการเกษตร ลุงปัญญาได้สาธิตการเปิดปิดประตูฝายซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลานานในการเปิดหรือปิดประตูฝายให้อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีต้องการเปิด และยังมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ าท่ีต้องปล่อยในแต่ละครั้ง 

 
การเดินทางครั้งแรกนี้มีจุดประสงค์เพื่อท าความเข้าใจความต้องการของชุมชน และหลังจากทางทีมได้ท าการประชุมและได้ข้อสรุปใน
เบื้องต้นว่า ปัญหาน้ าท่วมเป็นปัญหาเร่งด่วน จึงเตรียมตัวลงพ้ืนท่ีเป็นครั้งที่สองเพื่อส ารวจความต้องการหลักเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 
 
 

 
 
 
คุณสมศักดิ์ คณาค า นายอ าเภอแม่จัน 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 คุณรัฐภมูิ อยู่พร้อม ผู้ก่อตัง้มูลนิธิ 1,500 Miles Foundation และผู้น าทีมอาสา Frontline Thailand 
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รูปที่ 3 คุณสมศักดิ์ ธนาค า นายอ าเภอแม่จัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2) การเดินทางไปอ าเภอแม่จันครั้งที่สอง (22 – 26 พค.60)  

นักศึกษา BLUE lab Thailand และกลุ่มนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กลับไปลงพื้นที่อ าเภอ
แม่จันเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจากประเด็นหัวข้อที่ได้จากการเก็บข้อมูลความต้องการในครั้งที่ 1 กิจกรรมในช่วงนี้ทาง
กลุ่มนักศึกษา BLUE lab Thailand และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เก็บข้อมูลต าแหน่งและขนาดของท่อระบายน้ า แผนผัง
การวางทางท่อในพื้นที่เทศบาลต าบลแม่จัน ดูการท างานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการขุดลอกและล้างท่อระบายน้ า 
และน าเสนอประเด็นหัวข้อท่ีทาง BLUE lab Thailand จะน าไปพัฒนาโดยหัวข้อที่สรุปได้มีอยู่ 4 ประเด็น คือ 

1. วิธีกันไม่ให้น้ าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบระบายน้ า 
2. วิธีป้องกันไม่ให้เศษขยะเข้าสู่ระบบระบายน้ า 
3. วิธีการเอาเศษขยะขนาดใหญ่และเศษตะกอนออกจากท่อ 
4. วิธีทุ่นแรงในการเปิดปิดประตูน้ าให้เร็วข้ึน 

 
 

 
 
 

  

รูปที่ 4 คุณเสกสรรค์ จันทร์ถริะตกิุล รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่จนั 
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รูปที่ 5 คุณนคร ค าเปี้ย หัวหน้าสว่นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่จัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ส าหรับบรรเทาปัญหาน้ าท่วมขัง 

กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงวันที่ 15–31 พฤษภาคม 2561 โดยนักศึกษากลุ่ม BLUE lab Thailand ร่วมกับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
3.1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Social Engaged Design Workshop  

โดยนักศึกษาจาก BLUE lab Thailand พร้อมทั้งนักศึกษาจาก PURPLE lab (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเพื่อเรียนรู้การท า Social Engaged Design และ Concept Generation ร่วมกัน 
3.2) การลงพื้นที่อ าเภอแม่จันเพื่อทดสอบโมเดหัวฉีดล้างท่อระบายน้ า 

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพหัวฉีดส าหรับล้างท่อระบายน้ า ทางทีมนักศึกษาจึงได้ออกแบบและจัดท าหัวฉีดส าหรับล้างท่อเพื่อ
น าไปทดสอบในสถานที่อ าเภอแม่จัน โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์จากคุณนคร ค าเปี้ย ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์น า
รถดับเพลิงและบุคลากรเพื่อมาช่วยในการทดสอบครั้งนี้ จากการทดสอบระบุได้ว่า หัวฉีดที่ออกแบบยังมีประสิทธิภาพการท าความ
สะอาดน้อยกว่าที่ควรเนื่องจากมุมของการฉีดน้ าล้างน้อยเกินไป และน้ าหนักของหัวฉีดมีมากเกินไป จ าเป็นต้องปรับวัสดุและแบบของ
หัวฉีด 

 
 
 

 

รูปที่ 6 คุณปัญญา จันโชค (ลุงปญัญา) ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ า แก่เหมือง-แก่ฝาย ล าน้ าแม่จัน 
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รูปที่ 7 กิจกรรมการฝึก Social Engaged Design และ Concept Generation 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ลงพื้นที่เพ่ือทดสอบประสทิธิภาพของหัวฉีดล้างทอ่ระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมในปี 2562 
4.1 กิจกรรมฺ BLUE lab ในช่วงวันท่ี 15–31 พฤษภาคม 2562  

นักศึกษา BLUE lab ร่วมกับนักศึกษากลุ่ม PURPLE lab ได้จัดสร้างหัวฉีดล้างส าหรับลา้งท่อระบายน้ าซึ่งได้รบัการปรับปรุง
แล้วมาทดสอบยังอ าเภอแม่จัน อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของหัวล้างแบบใหม่ โดยเพิ่มวงแหวนส าหรับปรับมุมการฉีดของน้ า
เพื่อให้มีรัศมีที่กว้างขึ้น และเปลี่ยนวัสดุหัวฉีดใหม่เป็นอลูมิเนียม ซึ่งมีน้ าหนักเบากว่าเหล็ก ผลทดสอบปรากฏว่า การเพิ่มวงแหวนนั้น
ท าให้หัวฉีดติดกับแง่งหินหรือเศษวัสดุในท่อระบายน้ า ท าให้ถึงแม้ว่าจะมีรัศมีการฉีดล้างเป็นวงกว้างขึ้น ก็ยังไม่สามารถจะส่งหัวฉีดให้
วิ่งท าความสะอาดตลอดแนวท่อตามที่ต้องการได้ ต้องมีการปรับการออกแบบอุปกรณ์หัวฉีดใหม่ดังรูปที่ 10 

 

  

 

 

รูปที่ 9 หัวฉีดส าหรับล้างท่อแบบใหม่ (รูปซ้าย) และหัวฉีดล้างท่อแบบเดิม (ด้านขวา) 
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นอกจากน้ี นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม ได้น าเสนออุปกรณ์ประตูระบายน้าที่หมุนเปิดและปิดได้ ซึ่งจะใช้ในการควบคุมเส้นทางน้ า
ท่วมไหลบ่าจากภายนอกไม่ให้เข้ามายังท่อระบายน้ าที่ผา่นตลาด หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืนๆ และยังได้น าเสนออุปกรณ์ประตูกันน้ าซึ่งมียางรถ
เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อน ามาช่วยในการปิดทางระบายน้ าในเมืองตามรูปที่ 11 และ 12 โดยอุปกรณ์ดังกล่าว ฝ่ายบรรเทาสาธารภัย 
ต าบลแม่จัน จะน าไปดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อทดลองใช้ในการจ ากัดเส้นทางน้ าไม่ให้เข้าสู่พื้นท่ีเสี่ยงในตลาดแม่จันต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 11 ต้นแบบของประตูระบายน้ าและประตูกั้นน้ าส าหรับการควบคุมน้ าเขต

เทศบาลแม่จัน 

  

รูปที่ 10 การทดสอบหัวฉีดล้างทอ่ซึ่งสวมอุปกรณป์รับมมุของการฉดีล้าง 

 

รูปที่ 12 การติดตั้งประตูกั้นน้ าส าหรับการควบคมุน้ าเขตเทศบาลแม่จัน 
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4.2 กิจกรรมของนักศึกษา PURPLE lab 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มนักศึกษา PURPLE lab ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร 

ทองก้อน รองประธานคณะท างาน โครงการจัดการปัญหาสุนัข ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ma CMU) เพื่อเข้าน าเสนอแบบกรงดักจับ
สนุัข เพื่อน าสุนัขท่ีดุในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อท าการฉีดวัคซีนประจ าปี โดยทาง อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ได้ให้ความเห็นเพื่อ
ปรับปรุงแบบกรงให้ดีขึ้น โดยต้องระวังในเรื่องความแข็งแรงของประตูกรงส าหรับสุนัขขนาดใหญ่ดังรูปที่ 13 และ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 12 นักศึกษา PURPLE lab น าเสนอการออกแบบกรงส าหรับน าสุนัขท่ีดุเพื่อไปฉดีวัคซีนกับคณะท างาน Ma CMU 

 

รูปที่ 14 หนึ่งในแบบของกรงดักจับสุนัขจรจดัเพื่อน าไปฉดีวัดซีน ซึ่งนักศึกษา 

PURPLE lab น าเสนอการกับคณะท างาน Ma CMU 
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5. รายการอ้างอิง (References) 
- BLUE lab Thailand blog <www.bluelabthailand.wordpress.com> 
- BLUE lab Thailand facebook <www.facebook.com/bluelabthailand> 
- BLUE lab x PURPLE lab facebook <https://www.facebook.com/groups/1975451979428944/> 
- เว็บไซตค์ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <https://www.eng.cmu.ac.th/site/?p=15338> 
- โครงการจดัการปญัหาสุนัขใน มช. (Ma CMU Project) <https://www.facebook.com/MaCMUproject/> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bluelabthailand.wordpress.com/
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การเปิดรับข่าวสารและแรงจูงใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 

Information Exposure and Motivation of Engineering Students to attend the Exchange 
Program 

นางสาวนวพร แสงแดง, นางสาวทิพย์วรรณ อุดทาค า 
Nawaporn Saengdaeng, Thipphawan Audthatkam 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
nawaporn.sae@mahidol.ac.th, thipphawan.aud@mahidol.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของประชากรกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 320 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.50 โดยเปิดรับทางเฟซบุ๊ก 1-2 ครั้ง/เดือน คิด
เป็นร้อยละ 38.30 ส่วนใหญ่เปิดรับวันธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 68.30 ช่วงเวลา 16.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 62.30 2) ปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
แบ่งเป็นปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง ค่าเฉลี่ย 4.24 ปัจจัยด้านสังคม ค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัยด้านสถาบัน ค่าเฉลี่ย 4.04 และปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย 4.09 3) ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 
ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ภาควิชาที่สังกัดมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา ในขณะที่ 
เพศ ช้ันปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม และค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research are to study 1) the information exposure about exchange programs of 
undergraduate students of Faculty of Engineering, Mahidol University 2) factors that affect the motivation of 
undergraduate students to attend exchange programs 3) comparing demographic characteristics and factors that 
affect the motivation of undergraduate students to attend exchange programs. This is quantitative research and 
the population is 320 undergraduate students from Faculty of Engineering, Mahidol University. The researchers 
use an Accidental Sampling method and collect data by questionnaires. The descriptive statistics are used to 

mailto:nawaporn.sae@mahidol.ac.th
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analyze percentage, means, standard deviation, and using a t-test, one-way ANOVA to examine individual 
differences. 
 The results show that 1) 37.50% of undergraduate students from Faculty of Engineering, Mahidol 
University receive the news about exchange programs every month, 38.30% using Facebook 1-2 times/month, 
68.30% receiving the news on weekdays, 62.30% receiving the news during 16.01-24.00 hrs. 2) For the overall, 
factors that affect the motivation of students to attend in exchange programs at a high level, when considering 

each aspect, it is found that personal factor  ̅=4.24, social factor  ̅=4.01, institutional factor  ̅=4.04, and 

economic factor  ̅=4.09. 3) Comparing variables, it is found that the difference in departments affects the 
motivation of undergraduate students to attend exchange programs. Nevertheless, the difference between 
gender, academic year of study, GPAX, and financial support does not affect the motivation of undergraduate 
students to attend exchange programs at a statistically significant level of 0.05. 

 
บทสรุปงานวิจัย (Summary) 

หลักการและเหตผุล (Rationale) 
 ในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับหนังสือเชิญ เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเป็นจ านวนหลายทุน ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างประเทศจากทุกภูมิภาค โดยเป็นการ
ให้ทุนแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท าการประชาสัมพันธ์ทุกๆช่องทาง ที่
ส่งมาให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ โปสเตอร์ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ทุน รวมทั้งสื่อบุคคลจากอาจารย์ผู้สอน  แต่ที่ผ่านมามีจ านวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโคร งการแลกเปลี่ยน
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนของทุนแลกเปลี่ยนท่ีมีมาให้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจัยที่
มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผล
การศึกษาที่ได้จะไปใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการน าเสนอเนื้อหาที่สามารถเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสู่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose)  

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของประชากร ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิธีการศึกษา (Methodology)  
 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและแรงจูงใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 
ต่างประเทศ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) 
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ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารและแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของ 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีจ านวนประชากร 1,594 คน ผู้วิจัยได้ใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample size 
calculation) ของ ทาโร ยามาเน่ (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนี ้
 
    
  
 
 

จากการค านวณโดยใช้สูตรดังกล่าว ปรากฏว่าจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 319.75 ราย หรือ 320 ราย 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับ (Media Exposure)  
การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การที่บุคคลมีการเปิดรับข่าวสาร ยิ่งมากยิ่งจะส่งผลให้มีหูตาที่กว้างไกลมาก มีความรู้มาก มี

ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนท่ีทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ที่เปิดรับข่าวสารน้อยกว่า 
Atkin (1973, น. 208) อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามี
ประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่
น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสารจะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ , 
2533, น. 46-47) 

2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 พงษ์พันธ ์พงษ์โสภา (2542 : 140) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.แรงจูงใจเพื่อความอยู่รอด (Survival Motivation) เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้คนเราสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แรงจูงใจชนิดนี้ 

มักจะสัมพันธ์กับสิ่งเบื้องต้นที่คนเราต้องการใช้ชีวิต เช่น อาหาร น้ า อากาศ การขับถ่าย เป็นต้น 

2.แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสังคม อาจได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่ง

เร้าที่เป็นบุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นได้ จับต้องได้ หรือมาจากภาวะทางสังคมที่มองไม่เห็นก็ได้ เช่น การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การ

เป็นผู้น า การสร้างมิตร เป็นต้น 

3.แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self Motivation) แรงจูงใจชนิดนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควร และเป็นสิ่งผลักดันให้คนเรา

พยายามปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น เช่น แรงจูงใจท่ีเกี่ยวกับความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน หรือความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น 

3) แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

คนท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่งการสื่อสารก็จัดเป็นพฤติกรรมส าคัญอย่าง

หนึ่งของมนุษย์ ดังนั้นนักวิชาการสื่อสารบางกลุ่มเช่ือว่า บุคคลที่อยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรย่อมมีกิจกรรม การด าเนินชีวิต ตลอดจน

การมีเวลาว่างที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ

สาร (ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์ (2541: 15-16)  

 

 n           =              1,594 

                            1+ (1,594(0.05)2 ) 

   

          =     319.75 ราย  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จุฑามาศ, กิติยานภาลัย และ ณภัทร (2555) ได้การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล าดับ คือ เหตุผลส่วนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยทางสังคม 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เมษิยา ญาณจินดา (2558) ได้ศึกษา “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ เลือกตั้งผ่านสังคมออนไลน์กับทัศนคติและ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า ที่เป็นเช่นอาจเป็นเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกทุกคน ทุกเพศ

สภาพ ทุกวัย ทุกเช้ือชาติ ศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า

เนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิกเขียนและท าขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้วน ามาแบ่งปัน

ให้กับผู้อื่นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

วันวิสาข์ เจริญนาน (2555) ได้ศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อ Social media ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี” พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 98.6 ใช้บริการสื่อ Social media ที่เป็น 

Facebook มากที่สุด ใช้ในการพูดคุย และติดตามข่าวสาร 

อัมพร สงคศิริ (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยการตัดสินใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดยท า
การส ารวจนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศนั้น นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ต่างชาติเป็นอันดับที่ 1 ด้านค่าครองชีพใน
ต่างประเทศ เป็นอันดับที่ 2 และด้านทุนสนับสนุนเป็นอันดับท่ี 3  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
ค าถามปลายปิด (Close-Ended) จ านวน 1 ชุด ซึ่งแบ่งรายละเอียดเป็น 4 ตอน ซึ่งให้ผู้ตอบ กรอกแบบสอบถามเอง (Self 
Administration) ทางออนไลน์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วยประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นค าถามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบให้เลือก 5 ระดับ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 

ต่างประเทศ  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาตนเอง 2. ด้านสังคม 3. ด้านสถาบัน และ 4. ด้านเศรษฐกิจ ใช้
หลักการวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 22 ข้อ 

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามลักษณะเชิงบรรยายให้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้  ออกแบบเครื่องมือวิจัย ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ น าแบบสอบถามไปผ่านขั้นตอนทดสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ ( Index  of  
Item – Objective  Congruence หรือ IOC) จากความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง 3 ท่าน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อค าถามแต่ละ
ข้อ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
 ให้คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน -1 หมายถึง แนใ่จว่าข้อค าถามตางตามวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index  of  Item – Objective  Congruence หรือ 
IOC) โดยใช้สูตร  
 
 
 

จากการค านวณโดยใช้สูตรดังกล่าว ได้ค่า IOC = 0.90 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ถัดจากนั้นน า
แบบสอบถามไปเสนอขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Central - IRB) 
หลังจากได้รับการแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางแล้ว ผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการของ Yamane เพื่อก าหนดประชากรในกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ช่วงเดือนเมษายน 2562 ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามได้ทั้งหมด 320 ชุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล 

น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ช่ัน 18 ค านวณหาค่าทางสถิติ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
4.51 – 5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
1.0 – 1.50 หมายถึง แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) แสดงระดับของแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 
ต่างประเทศ ในด้านตา่ง ๆ รวม 4 ด้าน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ ในการ
วิเคราะห์ถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงใด ก็แสดงว่าระดับแรงจูงใจตามสภาพที่
เป็นจริงในระดับนั้น 
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2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ 
แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเปรียบเทียบที  (t-Test) และสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะของ
ประชากร (เพศ ระดับช้ัน สังกัด คะแนนเฉลี่ยสะสม ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และ
แรงจูงใจ (ด้านการพฒันาตนเอง ด้านสังคม ด้านสถาบัน ด้านเศรษฐกิจ) 

 
ข้อค้นพบ (Finding)  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี
การศึกษา 2561 พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.50 และเพศชาย ร้อยละ 47.50 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 41.60 
รองลงมาช้ันปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 23.40 และช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20.60 ตามล าดับ ส่วนใหญ่สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.30 รองลงมาสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 19.10 และสังกัดภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คิดเป็นร้อยละ 16.60 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.25 คิดเป็นร้อยละ 44.10  รองลงมาคือ 
3.26–4.00 คิดเป็นร้อยละ 33.40 และ 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 19.10 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน (รวมรายได้ทุก
ประเภท) 6,001-9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.40 รองลงมา 3,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.80 และ 9,001-12,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.80 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารทั่วไป ทางเฟซบุ๊กมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.20 รองลงมาทางไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 82.20 และอินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 59.10 ตามล าดับ 

1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

และไม่เคยเปิดรบั คิดเป็นร้อยละ 24.10 ส่วนใหญ่เปิดรับทางเฟซบุ๊กมากท่ีสุด ความถี่ 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมา
ทางโปสเตอร์ 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และผ่านทางสื่อบุคคล (อาจารย์/เพื่อน แนะน า) 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
34.60 ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 
ต่างประเทศ 5-10 นาที/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมาคือ 11.30 นาที/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.50 และน้อยกว่า 5 นาที คิด
เป็นร้อยละ 24.30 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เปิดรับช่วงวันธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 68.30 และช่วงวันหยุด คิดเป็นร้อยละ 31.70 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่เปิดรับช่วงเวลา 16.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 62.30 รองลงมาช่วงเวลา 12.01-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
33.30 และช่วงเวลา 06.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 
ตารางที่ 1 แสดงระดับแรงจูงใจของปัจจัยด้านต่างๆ 

N=320 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ ระดับความ
คิดเห็น 

 
1. ด้านการพัฒนาตนเอง 
เข้าร่วมโครงการเพราะต้องการเกบ็เกี่ยวความรู้ 
ประสบการณ์จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
ของตนเอง 
 

 
 

4.33 

 
 

0.68 

 
 
1 

 
 

มาก 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ ระดับความ
คิดเห็น 

เข้าร่วมโครงการเพราะต้องการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของตนเองตามที่คาดหวังไว ้

4.26 0.69 2 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะต้องการสรา้งความมั่นใจและความ
ภาคภูมิใจให้กับตนเอง 

4.22 0.82 3 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถและสติปัญญาของตนเอง  

4.18 0.83 4 มาก 

ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม 4.24 0.64 - มาก 
 
2. ด้านสังคม 
เข้าร่วมเพราะมเีพื่อนหรือรุ่นพ่ีที่เคยเข้าร่วมโครงการ
มาแล้ว 

 
 

4.40 

 
 

0.65 

 
 
1 

 
 

มาก 

บุคคลแวดล้อม เช่น ครอบครัว เพื่อน อาจารย์สนับสนุน
ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ 

4.24 0.64 2 มาก 

การเข้าร่วมโครงการเป็นโอกาสทีจ่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประสบการณ์กับเพื่อนหรืออาจารย์ชาวต่างชาต ิ

4.21 0.75 3 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะต้องการสรา้งเครือข่าย เพื่อศึกษา
ต่อ หรือ ประกอบอาชีพในอนาคต 

3.99 0.84 4 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะได้เรียนรู้ และเข้าใจสังคม 
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากสังคมไทย 

3.42 1.14 5 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านสังคม โดยภาพรวม 4.01 0.61 - มาก 
 
3. ด้านสถาบัน 
หลักสตูรและสาขาวิชาตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

 
 

4.21 

 
 

0.73 

 
 
1 

 
 

มาก 
คณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 4.16 0.70 2 มาก 
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรยีนรู้ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด  

4.15 0.75 3 มาก 

มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ 

4.02 0.78 4 มาก 

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ 3.95 0.77 5 มาก 
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสะดวกต่อการเดินทาง 3.91 0.85 6 มาก 
มี MOU หรือ Agreement ร่วมกบั คณะฯ หรือ 
มหาวิทยาลยั 

3.90 0.83 7 มาก 

ปัจจัยด้านสถาบัน โดยภาพรวม 4.04 0.60 - มาก 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ ระดับความ
คิดเห็น 

4. ด้านเศรษฐกจิ 
เข้าร่วมโครงการเพราะมีทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

 
4.24 

 
0.83 

 
1 

 
มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะมีทุนสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น ทุน
รัฐบาลญี่ปุ่น JASSO/MEXT ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 
Endeavour 

4.20 0.86 2 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะมีทุนสนับสนุนจากคณะฯ หรือ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

4.19 0.91 3 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

4.10 0.94 4 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะมีทุนสนับสนุนจากบริษัท หรือ 
ภาคอุตสาหกรรม 

4.04 0.93 5 มาก 

เข้าร่วมโครงการเพราะครอบครัวสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย 3.78 1.0 6 มาก 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวม 4.09 0.72 - มาก 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ โดยภาพรวม 

 
4.08 

 
0.51 

 
- 

 
มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะต้องการเก็บเกี่ยว
ความรู้ ประสบการณ์จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนของตนเอง เป็นอันดับที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และ นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองตามที่คาดหวังไว้เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านสังคม โดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และ
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะมีเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้ว เป็น
อันดับที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะบุคคลแวดล้อม เช่น ครอบครัว เพื่อน อาจารย์
สนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านสถาบัน โดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และ
เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะหลักสูตรและสาขาวิชาตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน เป็นอันดับที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะคณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามล าดับ 
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะมีทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็น
อันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพราะมีทุนสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
JASSO/MEXT ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามล าดับ 
 

3) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล โดยจ าแนกตาม เพศ ช้ันปีการศึกษา ภาควิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม และค่าใช้จ่ายที่
ได้รับต่อเดือน มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา 

 
 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่มีผลต่อแรงจูงใจ ในการเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา โดยใช้สถิติเปรียบเทียบ (Independent Samples t-Test) และสถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถสรุปได้ว่า เพศของนักศึกษาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
ณ ต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั้นปีการศึกษาท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา  

 
 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปีการศึกษาที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถสรุปได้
ว่า ช้ันปขีองนักศึกษาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านภาควิชาที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา  

 
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านภาควิชาที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถสรุปได้ว่า 
ภาควิชาที่สังกัดของนักศึกษามีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ตารางที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านคะแนนเฉลีย่สะสมท่ีมีผลตอ่แรงจูงใจในการเข้ารว่มโครงการแลกเปลีย่น ณ ต่างประเทศของนักศึกษา
  

 
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถสรุปได้
ว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือนที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของ
นักศึกษา  
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือนที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถสรุปได้
ว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือนของนักศึกษาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 

ทั้งนีก้ลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ในลักษณะเชิงบรรยาย โดยผู้วิจัยได้รวบรวมและแบง่
ประเด็นความคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วนคือ ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ และ ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

1) ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มตัวอย่างเสนอว่าต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน
ให้มากขึ้น ทั้งในสื่อโซเชียลและบอร์ดประชาสัมพันธ์ในคณะ และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น Twitter ของคณะ, Line กลุ่ม, เพจ 
Facebook, เว็บไซต์, อีเมลของนักศึกษา หรือให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ในช่ัวโมงการเรียนการสอน 

2) ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างเสนอว่าต้องการให้มีทุนสนับสนุนแบบเต็มจ านวน
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นต้น และต้องการให้มีโครงการแลกเปลี่ยนที่
หลากหลายมากขึ้น ทั้งแลกเปลี่ยนแบบระยะสั้นและระยะยาว หรือโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อไปเรียนรู้วัฒนธรรม เรียน
ภาษาต่างประเทศ 

 
สรุปอภิปรายผลวิจัย (Conclusion)  

1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ทุกเดือน สอดคล้องกับ Atkin 
(1973, น. 208) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การที่บุคคลมีการเปิดรับข่าวสาร ยิ่งมากยิ่งจะส่งผลให้มีหูตาที่กว้างไกลมาก มี
ความรู้มาก มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ที่เปิดรับ
ข่าวสารน้อยกว่า  

ทั้งนี้พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ทางเฟซบุ๊กมากที่สุด  สอดคล้องกับ วันวิสาข์ เจริญนาน (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อ Social media ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทีพ่บว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 98.6 ใช้บริการสื่อ Social media ที่เป็น Facebook มากที่สุด ในการพูดคุยและติดตามข่าวสาร และยังสอดคล้องกับ เมษิยา 
ญาณจินดา (2558) ได้ศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเฟสบุ๊กเป็นประจ า ที่
เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะที่สมาชิกทุกคน ทุกเพศสภาพ ทุกวัย ทุกเช้ือชาติ ศาสนา 
ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์ 
บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและท าขึ้นเองหรือ พบเจอจากสื่ออ่ืน ๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่ อยู่ในเครือข่ายของ
ตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

นอกจากน้ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ 
ต่างประเทศ 5-10 นาที/ครั้ง โดยเปิดรับวันธรรมดามากที่สุด ในช่วงเวลา 16.01-24.00 น. ซึ่งวันธรรมดาเป็นวันที่นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่มีเรียน และช่วงเวลาเย็นจะเป็นช่วงที่นักศึกษาเลิกเรียน จึงเป็นช่วงที่มีโอกาสเปิดรับข่าวสารได้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่
รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้นข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ ามา
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ไปยังบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจมีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับ
สารจะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533, น. 46-47) 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศของนักศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
พัฒนาตนเอง แรงจูงใจท่ีท าให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะต้องการเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนของตนเอง มากเป็นอันดับที่ 1 ด้านสังคม แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะมีเพื่อนหรื อรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วม
โครงการมาแล้ว มากเป็นอันดับที่ 1 ด้านสถาบัน แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน มากเป็นอันดับที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะมีทุนสนับสุนจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ มากเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งสามารถอภิปรายในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจท่ีท าให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะตอ้งการเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์จากตา่งประเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนของตนเอง ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า นักศึกษาส่วนมากที่ เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่
ต้องการเดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติ
จริง และการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ชาวต่างประเทศ น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยของตนเอง สอดคล้อง จุฑามาศ, กิติยา
นภาลัย และ ณภัทร (2555) ได้ศึกษา แรงจูงใจด้านเหตุผลส่วนตัวในการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า แรงจูงใจของนักเรียนที่ต้องการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาได้ อยู่
ในระดับมาก 
 ด้านสังคม แรงจูงใจท่ีท าให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะมีเพื่อนหรือรุ่นพ่ีที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้ว ซึ่งสามารถอภิปราย
ได้ว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความผูกพันกับรุ่นพี่ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆของคณะ และคณะได้เคยจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นอกจากนี้ ปัจจุบันเป็นยุคแห่ง Social Media นักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารกันไดง่้ายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Facebook, Line เมื่อนักศึกษารุ่นท่ีพี่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไดแ้บ่งปัน
เรื่องราว รูปภาพ และประสบการณ์ต่างๆ ผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542) เรื่องแรงจูงใจทางสังคม (Social 
Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในสังคม อาจได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเร้าที่เป็นบุคคล หรือจากวัตถุท่ีมองเห็นได้ 
จับต้องได้ หรือมาจากภาวะทางสังคมที่มองไม่เห็นก็ได้ เช่น การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การเป็นผู้น า การสร้างมิตร เป็นต้น ซึ่งใน
การศึกษานี้นักศึกษาได้รับแรงจูงใจทางสังคมจากรุ่นพ่ีที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมาแล้ว  
 ด้านสถาบัน แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนโดยพิจารณาจาก
หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ตรงกับที่ตนเองก าลังศึกษาอยู่ ซึ่งหลักสูตร หรือรายละเอียดวิชาที่ตรงกันนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าผลการเรียนท่ีได้มาเทียบโอนหน่วยกิตกับของคณะได้ นอกจากน้ัน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนมากจะเป็นนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 3 ที่ต้องการเดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้น การที่สถาบันมีหลักสูตรและ
สาขาวิชาที่ตรงกับนักศึกษาจึงเป็นสาเหตุอันดับแรกที่ท าให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  
 ด้านเศรษฐกิจ แรงจูงใจท่ีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพราะมีทุนสนับสุนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือและได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และหนึ่งใน
ความร่วมมือเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาคือ การมอบทุนสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยามหิดลที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งทุนสนับสุนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ส่วนมากจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดหรือเป็นทุน
สนับสนุนแบบเต็มจ านวน โดยครบคลุมทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และเป็นทุนสนับสนุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ท าให้
นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัมพร สงคศิริ (2559) สรุปได้ว่า การมีทุนสนับสนุนให้
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นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีความส าคัญต่อนักศึกษาโดยเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนแบบเต็มจ านวนและ
ได้รับเงินทุนทันเวลาก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 
 3) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของประชากรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า ภาควิชาที่สังกัดมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมโครงการของนักศึกษา ในขณะที่ เพศ ช้ันปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม และค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดอืน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมโครงการของนักศึกษา ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า นักศึกษาแต่ละภาควิชาอาจได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ
แลกเปลี่ยนท่ีแตกต่างกัน ท าให้ส่งผลต่อแรงจูงในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชานั้นมีความ
แตกต่างกัน บางภาควิชามีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้สอน ท าให้นักศึกษามี
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในระดับที่ดี และอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน อีกทั้งในบางภาควิชามี
นักศึกษารุ่นพี่ที่เคยเข้าโครงการแลกเปลี่ยนเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลให้นักศึกษารุ่นน้องเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน 

  
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  

1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1 คณะฯ ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กให้มากยิ่งข้ึน ปรับปรุงเนื้อหา และภาพประกอบให้มีความน่าสนใจ เนื้อหา

ข่าวสารที่ส่งแต่ละครั้งไม่ควรมีความยาวมากเกินไปเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการเปิดรับแต่ละข่าวไม่มาก และควรท าการ
ประชาสัมพันธ์ในช่วงวันธรรมดา ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน  
2.2 คณะฯ ควรจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ เช่น จัดเวที
ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การบรรยายให้ความรู้รายละเอียดของแต่ละโครงการ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือ
นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน เป็นต้น  

2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ท าการเก็บข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 

ส าหรับการวิจัยในอนาคตเพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึกมากขึ้น ควรใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบ
สนทนากลุ่ม หรือแบบเจาะลึก เป็นต้น  
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรไทย กับหลักสูตรนานาชาติ หรือ
นักศึกษาท่ีเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้ว กับนักศึกษาท่ียังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 
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บทคัดย่อ  

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการ

ผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยแยกตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในการเลือก

นักศึกษาเข้าท างาน และวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาจบใหม่หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยาน

ยนต์ในปีการศึกษา 2557 เข้าท างานของผู้ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 42 คน ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาน

ประกอบการต่างๆ มาแล้วไม่ต่ ากว่า 312 วัน หรือ 2,496 ช่ัวโมง คณะผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากสถานประกอบการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบการให้คะแนน 

จาก 1 คะแนน คือ น้อยที่สุด ถึง 5 คะแนน คือ ดีมาก ค าตอบดังกล่าวประกอบด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ ค าถามหลัก คือ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนท่ี 2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยค าถามปลายเปิด และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาความ

สอดคล้องของสถานประกอบการกับนักศึกษาตัวอย่าง  

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณบ่งช้ีว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการรับนักศึกษาจบใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าท างานในสถานประกอบการ คือ 1.คุณธรรม จริยธรรม(ค่าเฉลี่ย 

4.14) 2.ความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.07) 3.ทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.12) 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(ค่าเฉลี่ย 4.46) 5.ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.96) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(ค่าเฉลี่ย 0.49)  จากการวิเคราะห์ความสามารถของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นจุดเด่นของนักศึกษาในด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งถูกปลูกฝังมาจากการฝึกปฏิบัติงานจากร้านสะดวกซื้อก่อนหน้านี้ จึงเป็นสิ่งส าคัญ

ที่ทางสถาบันจะต้องส่งเสริมต่อไป และควรจัดอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมสอดแทรกในรายวิชาเรียนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

ค าส าคัญ: การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การฝึกปฏิบัติงาน 
 

Abstract 

 The objective of this research is to study the satisfaction of the workplace towards the internship of 

Automotive Manufacturing Engineering students, Faculty of Engineering and Technology Panyapiwat Institute of 

Management. The separating according to the desirable characteristics of the five graduates, namely 1.morality 

and ethics 2.knowledge 3.intellectual skills 4.Interpersonal skills and responsibilities 5.communication, analytical 

and information technology skills to meet the needs of enterprises in choosing students to work and analyze 

the factors that affect the decision to accept new graduates of Automotive Manufacturing Engineering courses in 

the academic year 2014 entered the work of entrepreneurs. In which a total of 42 students are trained in 

various workplaces not less than 312 days or 2,496 hours. The research team divided the research method into 

2 parts. In the first part, the researcher collected quantitative data from the enterprises by using questionnaires 

as tools, the questionnaire is a form of scoring from 1 point is a minimum to 5 point is the maximum, which is 

very good. The answer consists of 12 questions. The Main questions are about moral, ethical, intellectual skills, 

interpersonal and responsibilities skills, analytical, communication and information technology skills. In Part 2, 

the researcher collected qualitative data. By using group discussions and in-depth interviews with open-ended 

questions and using the data obtained to analyze with the SPSS program to find the consistency of the 

enterprises with the sample students. 

Quantitative research results indicate that the main factors affecting new graduate students in 

Automotive Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Panyapiwat Institute of 

Management Entering into work in the workplace is 1.Morality, ethics (mean 4.14) 2.Knowledge (average 4.07) 

3.Intellectual skills (average 4.12) 4.Interpersonal skills and responsibilities (average 4.46) 5.Communication skills 

and information technology analysis (average 3.96) and standard deviation (mean 0.49). The ability of students 

analyzing, the student's strengths are n interpersonal skills and responsibilities which was cultivated from 

practices in the convenience stores. It is therefore important that the institution must continue to promote and 

should provide training to increase communication analysis and information technology skills with more insights 

into various courses. 

Keywords: Group discussion, In-depth interviews, Working practice 
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บทสรุปงานวิจัย 

หลักการและเหตผุล  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตนักศึกษาจบใหม่เป็นจ านวนมาก จากหลากหลายสาขาวิชา คณะ และวิชาชีพ ออกสู่โลกกว้าง

เพื่อหางานท าตามความถนัด และความรู้ที่ตนส าเร็จการศึกษามา   สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ของนักศึกษาจบใหม่คือ จะต้องxประสบกับ

ปัญหาการไม่มีงานท า ซึ่งบริษัทเอกชนมักพบการขาดทักษะการท างาน และความอดทนต่อการท างานในระยะยาว รวมไปถึงการเรียก

เงินเดือนสูงกว่าประสบการณ์และทักษะ ท าให้ปัจจุบันมีสถานประกอบการไม่ถึง 5% ที่รับนักศึกษาจบใหม่  และเสนอว่า นอกจาก

การเพิ่มทักษะความสามารถให้พร้อมต่อการท างานแล้ว จะต้องมีการปรับทัศนคติให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย [1]  และชลลดา มงคลวนิช 

[2] กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักในเรื่องของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานท ามาโดย

ตลอดและได้มีนโยบายให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่สถาบันการศึกษาที่จัดระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะ และทัศนคติที่ตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในช้ันเรียน นอกจากนี้ Zopiatis A., 2007 [3] 

กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะประสบผลส าเร็จได้นั้น สถาบันการศึกษาควรให้เวลา ทุ่มเททรัพยากร และให้ความช่วยเหลือ

เพื่อสร้างความร่วมมือและท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสามกลุ่ม กล่าวคือ นักศึกษา สถานประกอบการ และคณาจารย์

นิเทศน์และประเมินผล 

 สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มุ่งเน้นการเรียน

การสอนและการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ “Work-based Education” เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง [เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์] [4] ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ ควบคู่คุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อันสอดคล้อง

กับหลักการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ควบคู่การท างานจริง หรือ Work-based Education เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ดังกล่าว 

หลักสูตรจึงก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากสถาน

ประกอบการ ในการนี้เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานมีความเป็นระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งการ

ประกอบอาชีพอิสระ [5], [6] คณะผู้วิจัยจึงด าเนินการส ารวจและท าการวิเคราะห์ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ

นักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา : สาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบั นการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ ในระยะเวลา 9 เดือน ของการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกงานมาก

ยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ และแยกตาม

องค์ประกอบ 5 ด้าน  
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2. เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในการเลือกนักศึกษาเข้าท างานตามคุณลักษณะองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน 

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจรับบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา 2557 เข้าท างานของสถานประกอบการ 

 

วิธีการศึกษา 

1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบหลักดูแลนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในสถานประกอบการจ านวน 42 คน โดยที่นักศึกษาจะถูกประเมิน

ต้องผ่านการเรียนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต และต้องผ่านการอบรมหัวข้อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ  และจะต้อง

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ต่ ากว่า 2,496 ช่ัวโมง นักศึกษาท่ีถูกประเมินจะท างานในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น แผนกซ่อม

บ ารุง แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดพื้นที่จัดเก็บสินค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิต ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ใหม่  เป็นต้น 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยที่มผีลต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ 5 ด้าน ของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จ านวน 12 ข้อ 

และแบ่งช่วงคะแนนดังน้ี [7] 

ระดับคะแนน 5 คือ มากที่สุด  

ระดับคะแนน 4 คือ มาก  

ระดับคะแนน 3 คือ ปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 คือ น้อย  

ระดับคะแนน 1 คือ น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ประกอบด้วย 

 1. แบบสอบถามค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) โดยระบุประเด็นค าถาม 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ เวลาการเข้า

ท างาน ความคิดริเริ่มในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ความรู้จากการเรียนแก้ไขปัญหาในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน และการสื่อสารพร้อมการใช้เทคโนโลยี [8] ซึง่ผู้วิจัยเป็นผู้ตั้งค าถามและใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเช่นเดียวกับการวิจัยใน

ส่วนท่ี 1 

 2. การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยค าถามปลายเปิด [9] 

ดังรูปที่ 1 โดยผู้สอบถามเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์และผู้วิจัยทั้งหมด 4 คน เมื่อได้ข้อมูลตอนที่ 1 และตอน

ที่ 2 แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS [10]  เพื่อหาความสอดคล้องความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึก

ปฏิบัติงาน ของสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา  

2557 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปรความหมายข้อมูลใช้วิธี Rating Scale แบ่งระดับ

คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ [11] 
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ระดับคา่เฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ระดับคา่เฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ระดับคา่เฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

ระดับคา่เฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  

ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

                         
  

                     ก. อาจารย์สัมภาษณ์สถานประกอบการ                     ข. อาจารย์สัมภาษณ์นักศึกษา 

 

รูปที่ 1 การอภิปรายกลุ่มย่อย 

ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แบบสอบถามตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับนักศึกษาเข้าปฎิบัติ

ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10] โดยแบ่งระดับ

คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับคะแนน 5 คือ มากที่สุด  
ระดับคะแนน 4 คือ มาก  
ระดับคะแนน 3 คือ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 คือ น้อย  
ระดับคะแนน 1 คือ น้อยที่สุด 

 การวิเคราะหผ์ลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบุวา่ในภาพรวมปัจจยัทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้วจิัยได้ท าการ ศึกษาผล

การประเมินของสถานประกอบการต่อการฝึกปฏิบตัิงานของนักศึกษาอยู่ที่ระดับ มาก ดังตาราง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.16 โดยปัจจัยที่มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีค่าเฉลีย่ที่ 4.46 ส่วนปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ต่ าสุด ได้แก่ ด้านทักษะการวเิคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.96 แต่อยู่ในช่วงคะแนนท่ีระดบั 

มาก เช่นกัน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละด้านไดด้ังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 หัวข้อการประเมินนักศกึษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

หัวข้อการประเมิน 
X  ระดับความพึงพอใจ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.14 มาก 

   1. นักศึกษามีความสามารถด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงใน

เวลาที่ก าหนด และเป็นผู้ที่ไว้วางให้ปฏิบัติงานประจ าได้โดยไม่ต้องก ากับดูแล

มากจนเกินไป 

4.05 มาก 

  2. นักศึกษามีความใส่ใจ ละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน ท าให้พบ

ข้อบกพร่องจากการท างานเพียงเล็กน้อย 

3.92 มาก 

  3. นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการท างาน มีความตั้งใจที่จะ

ท างานให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตลอดจนยินดีที่จะช่วยเหลืองานอื่นๆ 

ที่นอกเหนืองานท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ 

4.19 มาก 

  4. นักศึกษาสนใจเรียนรู้กฎระเบียบขององค์กรหรือข้อตกลงของผู้ดูแล

สามารถปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงดังกล่าว เช่น การเข้างานตามเวลาที่

ก าหนดการแต่งกายที่เหมาะสม การลาหรือขาดงานตามระเบียบขององค์กร 

4.42 
 

มากที่สุด 

ด้านความรู้ 4.07 มาก 

    1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.16 มาก 

    2. นักศึกษาสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่มีน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเหมาะสม 

3.98 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.12 มาก 

    1. ในกรณีที่พบอุปสรรคในการท างาน นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และเข้าใจ

ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รอบด้าน โดยมีเหตุผลสนับสนุน ตลอดจนสามารถหา

วิธีในการรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.85 มาก 

    2. นักศึกษามีความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน หรือมีการแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองและงานอยู่เสมอ เช่น เข้ารับการอบรม 

อ่านหนังสือ หรือฟังประสบการณ์จากผู้ดูแลหรืออาจารย์ 

4.19 มาก 

3. นักศึกษามีมุมมองที่ดตี่อการท างาน สามารถปรับมุมมองให้เห็น
ประโยชน์ เรียนรูจ้ากข้อจ ากัดของงาน หรือข้อบกพร่องของตนได้ 

 
 
 
 

4.30 มาก 
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ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.46 มาก 

    1. ศึกษาเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อน

ร่วมงาน หรือบทบาทใหม่ๆ ในการท างานได้ เช่น การวางตัว มีกิริยามารยาทที่

เหมาะสม แสดงออกถึงท่าทีที่พร้อมเปิดรับฟังคนรอบข้าง 

4.44 

 

มาก 

    2. นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน เอื้อให้เกิดความร่วมมือใน

การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบทบาททั้งภาวะการเป็นผู้น า

หรือผู้ตาม พร้อมท้ังมีความยินดีที่จะรับฟัง feedback จากเพื่อนหรือทีมงานได้ 

4.48 มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.96 มาก 

    1. นักศึกษามีการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์  หรือต่อยอดในการท างาน 

หรือน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา หรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และ

เหมาะสมกับงานหรือองค์กรได้ โดยนักศึกษาสามารถริเริ่มพัฒนาการท างานได้

ด้วยตนเอง (ในกรณีงานประจ า) 

3.96 มาก 

การประเมิน 5 ด้าน ที่มีผลต่อการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

4.16 มาก 

 

จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ผลวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะ 5 ด้าน 

สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 20.08 ซึ่งนักศึกษามีความสามารถปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายไดส้ าเร็จล่วงในเวลาที่ก าหนด มีความละเอียดรอบคอบ มีความสนใจกระตือรอืร้น และปฏิบัติตามกฎระเบยีบ

ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณุลกัษณะของนักศึกษาดังกล่าวเกดิจากทางสถาบันไดม้ีการส่งฝึกปฏิบตัิงานท่ีร้านสะดวกซื้อในช้ันปีท่ี 1 

เพื่อเสรมิสร้างการมรีะเบยีบวินัยท่ีดี เพื่อเตรยีมความพร้อมฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการต่อไป 

2. การประเมินด้านความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.08 คิดเป็นร้อยละ 19.60 ซึ่งนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถน าเอาองค์ความรู้ที่มีน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เกิดจากการเตรียมความพร้อมของ

รายวิชาต่างๆ เพื่อให้ความรู้และแนวคิดประยุกต์ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จึงสามารถปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับดี 

3. การประเมินด้านทักษะทางปัญญา มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.13  คิดเป็นร้อยละ 19.84 ซึ่งเพื่อนักศึกษาพบอุปสรรคในการ

ท างานก็สามารถวิเคราะห์ และเข้าใจปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความตั้งใจ 

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น เข้ารับการอบรม หรือฟังประสบการณ์จากผู้ดูแล นักศึกษามีมุมมองที่ดีต่อ

การท างาน สามารถปรับมุมมองให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้จากข้อจ ากัดของงาน หรือข้อบกพร่องของตนได้ โดยในการฝึกปฏิบัติงานร้าน

สะดวกซื้อนักศึกษาได้ผ่านอุปสรรคต่างๆ เบื้องต้นมาบ้างแล้ว จึงสามารถปรับตัวแก้ไขอย่างเป็นระบบได้มากข้ึน 
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4. การประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 21.43  

นักศึกษามีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อนร่วมงาน หรือบทบาทใหม่ๆ ในการท างานได้ เช่น การวางตัว มี

กิริยามารยาทงานที่เหมาะสม แสดงออกถึงท่าทีที่พร้อมเปิดรับฟังคนรอบข้าง และมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน เอื้อให้เกิด

ความร่วมมือในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบทบาททั้งภาวะการเป็นผู้น าหรือผู้ตาม พร้อมทั้งมีความยินดีที่จะรับ

ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนหรือทีมงานได้ ซึ่งสถาบันได้มีการจัดกิจกรรมภาวะผู้น าให้นักศึกษารู้จักหน้าที่และการวางตัวในการท างาน

กับองค์กรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

5. การประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน์ ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.96 คิดเป็นร้อยละ 

19.13 นักศึกษามีการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์หรือต่อยอดในการท างาน หรือน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา หรือปรับปรุง

งานให้ดีขึ้น และเหมาะสมกับงานหรือองค์กรได้ แต่นักศึกษายังขาดประสบการณ์การวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานประกอบการโดยการตอบแบบสอบถามจ านวน 42 คน ประกอบด้วยเพศหญิงจ านวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.1 และเพศชายจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนักศึกษาในการ

ฝึกปฏิบัติงานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 19.95 ด้านความรู้ ร้อยละ 19.61  ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 19.85 ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ร้อยละ 21.49 ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 19.08 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

คุณลักษณะ 5 ด้าน 
ค่าเฉลี่ย  

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. คุณธรรม จริยธรรม  4.14 0.46 มาก 

2. ความรู้  4.07  0.49 มาก 

3. ทักษะทางปัญญา  4.12  0.49 มาก 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  4.46 0.44 มาก 

5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.96 0.58 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทีส่ถานประกอบการประเมินนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อศึกษาความสามารถของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี
นักศึกษาความโดดเด่นในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องจะน าไปปรับปรุงรายวิชา 
และกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาเข้าปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นต่อไปดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ประจ าปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

 สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการฝึกงานของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และแยกตามคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการฝึกงานในภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก หากพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับ มาก ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิ เคราะห์ 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดแล้วมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ นักศึกษา มีจุดเด่นใน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.46 สูงที่สุด  จึงมีลักษณะการท างานเป็นทีม มี

น้ าใจให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย มีความเคารพผู้สอนปฏิบัติงาน และใช้วาจาสุภาพให้เกียรติ

ผู้ร่วมงาน จึงควรสนับสนุนในด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ความพึงพอใจด้านด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 3.96 ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงและมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน

และความก้าวหน้าในการท างานต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีข้อบกพร่องในด้านด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งเป็นด้านท่ีควรปรับปรุงให้นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากที่สดุ โดยผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้  
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 1. สถาบันควรน าผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  

 2. สถาบันควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษามี

ความกล้าในการเป็นผู้น า เช่น โครงการบริการวิชาการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เป็นต้น นอกจากจะฝึกทักษะความเป็นผู้น าแล้วยังฝึก

ให้นักศกึษามีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย  

 3. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการหาข้อมูลต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ส าหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วการจะเลือกซื้อ ขาย หรือถือหุ้นไทยที่ดีและมีประสิทธิภาพในการ

ที่จะให้ผลตอบแทนสูงนั้นจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความช านาญในการวิเคราะห์ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นไทยนั้น 

ๆ โดยบีสต็อกคือระบบเรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นไทยอย่างเหมาะสมส าหรับนักลงทุน นั้นจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และ

คัดกรองหุ้นไทยรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการลงทุนโดยในระบบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1 ส่วนของการน าเข้าข้อมูลซึ่งจะ

เป็นส่วนท่ีท าหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูลอย่างเช่นราคาหุ้นไทย กราฟต่าง ๆ แบบเรียลไทม์เพื่อน าข้อมูลไปเข้าสู่กระบวนการในส่วนที่ 2 

ซึ่งเป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการประมวลผลโดยใช้อัลกอริทึมเพื่อน ามาวิเคราะห์คาดการณ์ราคาหุ้นไทยในอนาคตว่าจะมีทิศทาง ขึ้น ลง 

หรือคงที่ ซึ่งจะส่งผลที่ได้ไปยังสว่นท่ี 3 ซึ่งมีหน้าที่ในการแสดงผลโดยจะมีการแสดงผลเป็นข้อมูลราคาหุ้นไทย กราฟต่าง ๆ และระบบ

บีสต็อกยังมีฟังก์ชันในการแนะน าว่าหุ้นไทยตัวนั้น ๆ ควรที่จะ ซื้อ ขาย หรือถือไว้ รวมถึงยังมีการจัดแบ่งกลุ่มควรซื้อ ควรขาย หรือ

ควรถือไว้ของหุ้นไทยตัวต่าง ๆ  อีกท้ังระบบยังมีความสามารถในการพยากรณ์ราคาล่วงหน้าของหุ้นตัวนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจให้กับเหล่านักลงทุน และในระบบบีสต็อกเองยังมีส่วนที่เป็นคลังความรู้ให้กับเหลา่นักลงทุนตั่งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการวิเคราะห์

ขั้นสูงอีกด้วย 

ค าส าคัญ : หุ้น, การลงทุน, ระบบเรียนรู้, ระบบวิเคราะห์, นักลงทุน 

 

Abstract 

         For investors in the Stock Exchange of Thailand, choosing to buy, sell or hold good and effective Thai 

stocks in order to provide high returns requires knowledge and expertise in analysis. Including techniques for 

buying, selling or holding that Thai stock. Bestock is a system for learning and analyzing Thai stocks 

appropriately for investors. It will be a system that helps in analyzing and screening Thai stocks as well as 

learning resources in investment. The system will consist of 3 main parts: 1 part of data import which will be 

the part that serves in Importing data such as Thai stock prices, graphs in real time to bring data into the 

process in Part 2, which is responsible for processing using algorithms to analyze the forecast of the Thai stock 
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price in the future whether there will be up or down direction, which will send the result to Part 3, which is 

responsible for showing the results, which will be displayed as the Thai stock price chart And the Bestock 

system also has the function of recommending that the Thai stock should be bought, sold or held, and there is 

also a classification of buying or selling shares of different Thai stocks. The whole system Whether you have the 

ability to predict the stock price ahead of them to guide decision-making to these investors. And in the B-Stock 

system, there is also a section of knowledge for investors from the beginning to advanced analysis as well. 

Keywords: Stock, investment, Learning system, Analysis system, Investor 

บทสรุปงานวิจัย  

หลักการและเหตผุล (Rationale) 

ปัจจุบันการลงทุนในหุ้นนั้นก าลังเป็นท่ีนิยมเนื่องจากใช้ทุนทรัพย์ที่ไม่มาก ได้ผลตอบแทนสูงจึงเป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุนให้หัน

เข้ามาลงทุนในหุ้นมากขึ้นแต่การลงทุนในหุ้นนั้นก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันจึงเป็นเหตุให้นักลงทุนล้มเหลวในตลาดหุ้น นักลงทุนหน้าใหม่

ทีพ่ึ่งเริ่มต้นอาจขาดประสบการณ์ในการลงทุนและยังไม่รู้เป้าหมายของการลงทุนของตัวเอง อีกทั้งยังอาจขาดความรู้ความสามารถใน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาหุ้น และอีกหลายปัจจัยที่ท าให้เหล่านักลงทุนหน้าใหม่นั้นไม่เข้าใจแล้วเข้ามาลงทุน

โดยหวังแค่จะกลับออกไปด้วยผลก าไรที่มากมายแต่กลับผิดหวังกันก็มีไม่น้อย 

 ด้วยเหตุดังกล่าวโครงงานนี้จึงได้จัดท าระบบเรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นไทยอย่างเหมาะสมส าหรับนักลงทุน โดยใช้ช่ือว่า 

Bestock (บีสต๊อก) ที่มาจากการผสมค าระหว่างค าว่า Best ที่แปลว่าดีที่สุดกับค าว่า Stock ที่แปลว่าหุ้นซึ่งเมื่อน ามารวมกันจะมี

ความหมายว่าหุ้นท่ีดีที่สุด ซึ่งระบบนี้จะมี 3 ส่วนในการท างานคือส่วนน าเข้าข้อมูลโดยระบบจะน าเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์ Yahoo โดย

ใช้ API ในการน าเข้าข้อมูลเพื่อมาประมวลผลและในส่วนที่ 2 คือส่วนของการประมวลผลโดยทางระบบจะใช้อัลกอริทึมที่อ้างอิ งมา

จากปัจจัยพื้นฐานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเราจะใช้ 3 รูปแบบด้วยกันนั้นคือ 1.Multiple Regression 2.K-mean Clustering 

3.Recurrent Neural Network ในการประมวลผล และส่วนท่ี 3 ซึ่งเป็นส่วนของการแสดงผลโดยระบบจะแสดงผลให้กับผู้ใช้งานถึง 

3 รูปแบบด้วยกันนั้นคือ 1.รูปแบบผลของการพยากรณ์เป็นปัจจัยควรซื้อ ควรขาย หรือควรถือ 2.รูปแบบผลของการพยากรณ์ราคา

ล่วงหน้าในวันถัดไป 3.รูปแบบของการจัดเรียงกลุ่มความน่าสนใจในการซื้อ ขาย หรือถือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลที่

ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนต่อไปนั้นเอง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose)  

1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการแนะน าแนวทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับนักลงทุน 

2.เพื่อเป็นการศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมในกลุ่มต่างๆ 

3.เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้งานความรู้ด้านวิศวกรรมกับศาสตร์ในสาขาอ่ืน 

4.เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจในการประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียม 

 

 



 
 

 

207 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Theories) 

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(The Stock Exchange of Thailand : SET) 

     อยู่ภายใต้การก ากับการดูแลโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์[1] ท าหน้าที่เป็นตลาด

รองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสารธารณะได้

โดยสะดวก 

2. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 

    โครงข่ายประสาทเทียม[2]เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลสารสนเทศด้วย การค านวณ

แบบคอนเนคชันนิสต์ (Connectionist) ที่มีการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่วยประมวลผลย่อย  

2.1 Multiple Linear Regression 

         เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งได้แก่ตัว ประมาณการ (Predictor, x) และตัว

ตอบสนอง (Response, y) โดยเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น[3] (Linear) ทั้งนี้ในขั้นตอนการท า Regression ต้องมีการเก็บจ านวน 

Sample space จ านวนมากพอ น้ันคือ มี x และ y ที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง การ Regression อาจมีค่าคลาดเคลื่อนได้ และ

เมื่อมีค่าประมาณการ (Predictor) มีมากกว่า 1 ตัว จะเรียกว่า Multiple Linear Regression 

2.2 Recurrent Neural Networks (RNNs) 

      หมายถึง การหวนย้อนคืนกลับมาอีก ซึ่งการท างานของ Recurrent Neural Networks[4] นั้นก็ตรงตัว เพราะมันคือ

การเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณย้อนกลับมาใช้เป็นข้อมูลขาเข้าซ้ า  

2.3 k-means clustering 

     เป็นการน าข้อมูลมาชุดนึงในรูปของ vector เพื่อที่จะน ามาแบ่งกลุ่ม[5] (clustering) ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยใช้

ระยะห่างระหว่างแต่ละ data point มาค านวณ 

 

ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ระบบสามารถแนะน าการลงทุนใน SET 50 ได ้

ระบบสามารถคาดการณร์าคาของวันถัดไปได ้

ระบบสามารถจัดจ าแนกตามราคาหุ้นออกเป็นควรซื้อ ควรขาย หรือควรถือไว้  

กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มนักลงทุนมือใหม่( ผู้จัดท าและผูส้นใจในการทดลองใช้งานจ านวน 10 คน ) 
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การท างานของระบบ  

 

 

 

 

รูปที่ 1 การท างานของระบบ 

รูปที่1 เป็นการแสดงรูปแบบการท างานของระบบตั่งแต่เริ่มต้นจากส่วนที่1ที่เป็นส่วนของการน าเข้าข้อมูลโดยระบบจะ

น าเข้าข้อมูลด้วย API ของ Yahoo Finance โดยจะได้ข้อมูล A ซึ่งจะเป็นข้อมูลของราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูง - ต่ า ในแต่ละวัน เพื่อ

มาเข้าส่วนที่ 2 คือส่วนประมวลผลโดยในส่วนนี้จะมี 3 รูปแบบซึ่งแบ่งแยกตาม AI ที่ระบบใช้นั้นคือ 1.Multiple Regression ซึ่ง

ผลลัพธ์ที่ได้ข้อมูล B จะน าไปแสดงผลในส่วนที่ 3 จะเป็นในรูปแบบของเส้นที่แบ่งช่วงควรซื้อ ควรขาย หรือควรถือ 2.K-Mean 

Clustering ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ข้อมูล B จะน าไปแสดงในส่วนท่ี 3 จะเป็นในรูปแบบของ การจัดกลุ่มควรซื้อ ควรขาย หรือควรถือของหุ้น

อีกทั้งยังมีการจัดอันดับภายในแต่ละกลุ่มอีกด้วยนั้นเอง 3.Recurrent Neural Network ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ข้อมูล B จะน าไปแสดงใน

ส่วนท่ี 3 จะเป็นในรูปแบบของการพยากรณ์ราคาล่วงหน้าของวันพรุ่งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 เป็นแผนภาพแสดงล าดับขัน้ตอนการท างานของระบบ 

ส่วนที่ 1 

ส่วนในการน าเข้าข้อมูล 

(Yahoo Finance API) 

ส่วนที่ 2 

ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช ้AI 3รูปแบบคือ 

1. Multiple Regression 

                     ส่วนที่ 3  

ส่วนในการแสดงผลมี 3 รูปแบบคือ 

1.เส้นแสดงความน่าซ้ือขายถอื 

2.จัดอันดับความนา่ซ้ือขายถือ 

ข้อมูล A ข้อมูล B 
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รูปที่ 3 เป็นแผนภาพแสดงข้ันตอนการท างานของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห ์

Multiple Regression Algorithm  

น าข้อมูลพื้นฐานมาวิเคราะห ์

   1. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

   2. P/B (เท่า) 

   3. P/BV (เท่า) 
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   4. มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 

   5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อแทน (บาท) 

น าท้ังหมดมาสร้างน้ าหนักใน Multiple Regression  

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงการท างาน Regression 

จะไดเ้ป็นสมการที่ 1 ดังนี้ (หามูลค่ามูลหุ้นท้ังป)ี 

                       สมการที่ 1 

น ามูลค่ามูลค่าหุ้นท้ังปี เข้าสู่โปรแกรมเพื่อหาช่วงราคาควรซื้อ ควรขาย และ ควรถือ โดยจะก าหนดเสน้ได้ 3 เส้นดังนี ้

1.เส้นกลาง คือ ค่ากลางที่บอกว่าราคาของหุ้นท้ังปีจะอยู่ที่เท่าไหร่  

สูตร  มลูค่ากลางทั้งปีของหุ้น =  มูลค่าหุ้นท้ังปี + มูลค่ากลางของหุน้(ในช่วง 6 เดือน) / 2  

2.เส้นบอกควรซื้อ   
สูตร มลูค่ากลางทั้งปีของหุ้น – ค่าเบี่ยงเบน (ในช่วง 6 เดือน) 

3.เส้นบอกควรขาย 
สูตร มลูค่ากลางทั้งปีของหุ้น + ค่าเบี่ยงเบน (ในช่วง 6 เดือน) 

 

K-Mean Clustering (KNN) 

หา Colum ของขาย   

Colum ขาย = น าราคาปิดของวนันี ้- เส้นบอกควรขาย   

หา Colum ของซื้อ   

Colum ซื้อ = น าราคาปิดของวันน้ี - เส้นบอกควรซื้อ  

แล้วน าเข้าสตูรของ KNN ดังสมการที่ 2 เพื่อมา Cluster ของแต่ละกลุ่ม เพื่อจ าแนก 3 กลุ่ม ควรซื้อ ควรขาย และ ควรถือ 
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 สมการที่ 2 

 

หลังจากได้ค่าทั้งหมดท าการหา Top 3 ของ ควรซื้อ ควรขาย และควรถือ โดยใช้ค่าที่ใกล้จากจดุ Centroid ของแต่ละกลุ่ม 

RNN (Recurrent Neural Network) 

ใช้ข้อมูล 6 เดือน  

น าตัวบ่งช้ีราคามาท าเป็น Colum ได้แก่ ราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ า  และ ราคาปดิ  

น ามาเข้า Algorithm ของ RNN  

 

รูปที่6 loop ที่วนกลบัเข้ามาที่ hidden layer 

H = hidden layer, yt = output จาก RNN ที่เวลา t, xt = input data ที่เวลา t, ht = hidden state ที่เวลา t 

รูปที่ 6 ทางซ้ายแสดงให้เห็นว่ามี loop ที่วนกลับเข้ามาที่ hidden layer ของ Neural Network ดังที่บอกไปแล้วว่าสิ่ง

ส าคัญสิ่งหนึ่งของ RNN คือ hidden state ก่อนหน้า และ input data ตอนนั้น ประโยชน์หลักๆ ของ loop อันนี้ก็เพื่อที่จะน า 

hidden state ก่อนหน้ากลับเข้ามาใช้นั่นเอง (หรือเราอาจจะมองว่า Recurrent Neural Network มันก็คือ Neural Network ที่มี 

memory เพิ่มขึ้นมา เพื่อเก็บค่า hidden state ที่ได้ค านวณเอาไว้ก่อนหน้า) ส่วนในรูปทางขวาเป็นรปูท่ีคลี่รปูทางซ้ายออกมาแล้วเพื่อ

แสดงการท างานเป็นทีละขั้นตอน  

ผลการทดลองการท างานของระบบ 

ผลการทดลองของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามที่ระบบแสดงผล (ผลลัพธ์จากผู้ทดลองใช้งานจ านวน 10 คน) 

1. การแสดงผลเป็นเส้นการแนะน าการซื้อ ขาย หรือถือหุ้น นั้นระบบมีการเปลี่ยนค าแนะน าตามราคาที่เปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่มีเครื่องมือหรือยังไม่ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ  ซึ่งผู้ทดลองใช้งานมีผลตอบลัพธ์ที่ดี ใช้งาน

ง่าย เพียงแค่ซื้อ ขาย ถือ ตามค าแนะน า แต่จะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการแสดงผลเป็นรายตัวของหุ้นซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงใน

ส่วนของการแสดงผลให้น่าสนใจยิ่งข้ึน 

d = √(𝐶 −  𝑋 )
  (𝐶 − 𝑋 )
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รูปที่ 7 ภาพจากโปรแกรมแสดงผลค าแนะน าซื้อ ขาย หรือถือ 

2. ในส่วนของการแสดงผลเป็นการจัดกลุ่ม จัดอันดับ ของหุ้น โดยผลลัพธ์จากผู้ใช้งานพบว่า เมื่อท าตามค าแนะน าของ

ระบบสามารถท าผลก าไรได้แต่อาจจะน้อยเนื่องจากระบบแนะน าหุ้นในส่วนของ  SET 50 ซึ่งเป็นหุ้นที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาน้อยและราคาสูงจึงท าให้ผู้ทดลองใช้งานซึ่งเป็นนักลงทุนมือใหม่ลงทุนได้น้อย และในส่วนของการแสดงผลต้องมีการปรับปรุงให้

น่าสนใจยิ่งขึ้น 

 

รูปที่ 8 ภาพจากโปรแกรมแสดงผลการจดักลุ่ม 

3. ในส่วนของการแสดงผลเป็นการพยากรณ์ราคาในวันถัดไป ผลลัพธ์จากผู้ทดลองใช้งานมีผลเป็นที่น่าพึงพอใจสืบ

เนื่องมาจากการพยากรณ์ราคาของหุ้นนั้นมีความแม่นย าอยู่ในระดับดีและมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับต่ าซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อน

อยู่ท่ีร้อยละ 0.01 จนถึง 10 โดยประมาณซึ่งผู้ทดลองใช้งานสามารถท าผลก าไรได้จากการพยากรณ์ราคาของระบบ 
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ผลการทดลองจ าลองการซื้อหุ้นโดยใช้  Multiple Regression และ K-Mean Clustering  

ซื้อหุ้น Advanc.BK ในราคา 185.5 (4/4/2562) จ านวน 30 หุ้น ในราคา 5,565 บาท  และ ขายหุ้น Advanc.BK ในราคา 192.50 

(17/4/62) ในราคา 5,775 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ ก าไร  7 บาท/ หุ้น และ ได้เฉพาะก าไรอยู่ที่ 210 บาทโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 13 วัน  

 

ผลการทดลองท านายหุ้นของวันพรุ่งนี้ โดยใช้  Recurrent Neural Network (RNN)  

 

ท านายวันพรุ่งนี้ของวันท่ี 6/5/2562 ของหุ้น Advanc.bk 

 

                  

 

 

 

 

ผลลัพธ์ ท านาย 189.6 บาท , ราคาจริง 188.5 , %Error = 0.53%  

ท านายวันพรุ่งนี้ของวันท่ี 7/5/2562 ของหุ้น Advanc.bk 
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ผลลัพธ์ ท านาย 189.05 บาท , ราคาจริง 189.0 , %Error = 0.026%  

ท านายวันพรุ่งนี้ของวันท่ี 8/5/2562 ของหุ้น Advanc.bk 

 

 

ผลลั

พธ์ 

ท านา

ย 

189.

12 บาท , ราคาจริง 189.0 , %Error = 0.063%  
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ท านายวันพรุ่งนี้ของวันท่ี 9/5/2562 ของหุ้น Advanc.bk 

  

 

ผลลั

พธ์ 

ท าน

าย 

183.

5 

บาท , ราคาจริง 190.0 , %Error = 3.68%  

 

 

ท านายวันพรุ่งนี้ของวันท่ี 10/5/2562 ของหุ้น Advanc.bk 

  

 

 

ผลลั

พธ์ 

ท าน

าย 

188.

65 บาท , ราคาจริง 188.5 , %Error = 0.079%  
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ท านายวันพรุ่งนี้ของวันท่ี 13/5/2562 ของหุ้น Advanc.bk 

  

 

ผลลัพธ์ ท านาย 198.89 บาท , ราคาจริง 187.5 , %Error = 6.07% 

ตารางสรุปผลการทดลองแบบท านายหุ้นของวันพรุ่งนี้ของหุ้น Advanc.bk 

วันท่ี วันน้ี ท านายวันพรุ่งนี ้ ราคาจริง %Error 

6/5/2562 190 189.5 188.5 0.53% 

7/5/2562 188.5 189.05 189.0 0.026 

8/5/2562 189.0 189.13 189.0 0.063% 

9/5/2562 189.0 183.50 190.0 3.68% 

10/5/2562 190.0 188.65 188.5 0.079% 

13/5/2562 188.5 198.89 187.5 6.07% 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองตั้งแต่วนัท่ี 6/5/2562 ถึง 13/5/2562 มี %Error อยู่ท่ี 0.026% - 3.68% 
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สรุป (Conclusion) 

งานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาระบบเรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นอย่างเหมาะสมส าหรับนักลงทุน ซึ่งผลจากการทดลองโดยรวมถือ

ว่าอยุ่ในเกณฑ์ที่ดี ระบบมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับต่ า และจากการน าไปให้ผู้ทดลองใช้งานได้ทดลองใช้พบว่า ระบบจะมี

ปัญหาด้านรูปแบบการแสดงผลซึ่งต้องปรับปรุงในข้ันต่อไปแต่โดยภาพรวมการใช้งานร่วมถึงผลจากการวิเคราะห์ของระบบถือว่าอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดีมีความคลาดเคลื่อนน้อย อีกท้ังตัวระบบเองยังมีถึง 3 รูปแบบในการแสดงผลซึ่งท าให้ผู้ใช้งานสะดวกในการเลือกใช้งานและ

ในรูปแบบที่ 1 และ 2 ซึ่งมีการแสดงผลเป็นค าแนะน านั้นส าหรับผู้ ใช้งานมีความเห็นว่าเหมาะส าหรับนักลงทุนที่พึ่งเริ่มต้นซึ่งขาด

ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ อีกทั้งเครื่องมือส าหรับผู้เริ่มต้นนั้นยังมีน้อยระบบนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็น

ค าแนะน าให้กับผู้เริ่มต้นได้เป็นอย่างดี แต่ระบบยังมีขอบเขตจ ากัดซึ่งจะใช้ได้ผลกับหุ้นใน SET 50 ซึ่งเป็นหุ้นที่ทางระบบสามารถ

รองรับได้ 

 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

ระบบยังมีการแสดงผลทีไ่มส่วยงามยังต้องมีการปรับแก้ไขและพัฒนาต่อ 

ระบบมีข้อจ ากดัในการใช้งานเพียงแค่หุ้นใน SET 50  

ระบบควรมีค าแนะน าในการใช้งาน 
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บทคัดย่อ 
 

        การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์จากงานประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในแต่
ละประเทศ โดยใช้ Patsnap เป็นเครื่องมือส าหรับการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยใช้ค าส าคัญในการ
สืบค้น คือ medical device โดยสืบค้นในช่ือเรื่องและบทคัดย่อของสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนในปี ค.ศ.2014-2018 รวมเป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยวิเคราะห์จ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนในภาพรวม วิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน
แยกตามการจ าแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) วิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตรแยกตามประเทศที่จดสิทธิบัตร (Assignee Region) 
วิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตรแยกตามผู้ยื่นจดสิทธิบัตร (Assignee) และวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์และความ
เสี่ยงโดยใช้แผนที่สิทธิบัตร (Patent landscape) ผลการศึกษาพบว่าจ านวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับด้านเครื่องมือแพทย์มีจ านวน
ทั้งสิ้น 5,843,711 ผลงาน โดยปี ค.ศ.2014-2018 ประเทศจีนมีจ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนมากที่สุด จ านวน 3,627,245 
ผลงาน และบริษัทไฟฟ้าจากประเทศจีนเป็นผู้ยื่นจดสิทธิบัตร (Assignee) มากที่สุดเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตรที่ได้รับการ
จดทะเบียนแยกตามกลุ่มการจ าแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) แล้วพบว่า กลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดซึ่งมีความเสี่ยงสูง คือ G06F 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING โดยมีสิทธิบัตรจ านวน 390,773 ผลงาน และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดซึ่งมี
ความเสี่ยงต่ ากว่า คือ B65G ซึ่งเกี่ยวข้องกับ TRANSPORT OR STORAGE DEVICES โดยมีสิทธิบัตรจ านวน 104,548 ผลงาน ดังนั้น
นักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ นอกจากพัฒนาและประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ตามโจทย์วิจัยที่ได้รับจากผู้ใช้จริงแล้ว ยังควรสืบค้นสิทธิบัตร
เพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ และควรเพิ่มความระมัดระวังที่จะพัฒนางานประดิษฐ์ที่ซ้ ากับ
งานท่ีประดิษฐ์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรหรือเปิดเผยแล้ว หรือเลี่ยงการผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มเทคโนโลยีนี้ หรือเลือกผลิตเครื่องมือ
แพทย์ในกลุ่มที่มีการจดสิทธิบัตรน้อย ซึ่งมีความเสี่ยงต่ ากว่า 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์แนวโน้ม; เทคโนโลยี; ฐานข้อมูล; สิทธิบัตร; เครื่องมือแพทย์; ทรัพย์สินทางปัญญา  
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Abstract 
        The objective of this study is to study the trend of medical device technology from patented inventions in 

each country using Patsnap as a tool for searching and analyzing data from the international patent database. 

Keywords to search for is a medical device is used by searching in the title and abstract of the patent that was 

registered in the year 2014-2018 For a period of 5 years. Next, number of registered patents in the overview was 

analyzed separately by the International Patent Classification (IPC), country of patents assignee. Then, Patent 

landscape was used as a tool for technology trends analysis. The results showed that the number of patents 

related to medical devices totaled 5,843,711 patents. China has the largest number of registered patents, 

3,627,245 patents, and the electricity company from China is the most patented owner (Assignee) as well. When 

analyzing the patent trends that are registered separately by the International Patent Classification Group (IPC), 

it is found that the highest-risk group is G06F (ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING) with 390,773 patents and 

The smallest group with the lower risk is B65G (TRANSPORT OR STORAGE DEVICES) with 104,548 patents. 

Therefore, researchers or inventors who develop and invent medical devices following to the research 

questions received from actual users should also search patents that invented medical devices are in high risk 

groups or not, and should be careful to develop an invention that is repeated in the invention that has been 

revealed or in this hi risk technology group, or change to produce medical devices in lower risk groups instead. 

Keywords: Trend Analysis; Technology; Database; Patent; Medical Device; Intellectual Property; Patsnap 

หลักการและเหตุผล 
        สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product 
Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่ จะผลิตสินค้า 
จ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (กรมทรัพย์สินทางปัญญา , 2559) ในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการท าวิจัยและยื่นขอรับสิทธิบัตรที่เป็นผลผลิตจากการวิจัย ซึ่งกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นจุดแข็งของคณะ คือ 
สิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดความรู้และการพัฒนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมและการแพทย์ท่ีก้าวหน้า เป็นการแสดงผล
งานการต่อยอดการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) จนต่อยอดไปสู่การเผยแพร่สู่รูปแบบสิทธิบัตรและเชิง
พาณิชย์ได้  
        อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มเทคโนโลยีในสิทธิบัตรที่ยื่นจดทะเบียนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย บาง
โครงการวิจัยไม่ได้มกีารส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการใช้สิทธิบัตรที่จะเกิดขึ้นก่อน สิทธิบัตรจึงอาจอยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันในการ
ยื่นจดทะเบียนสูงและมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องจากผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เดียวกันว่าท าซ้ า ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานของ
การที่ประดิษฐ์ท่ีจะขอรับสิทธิบัตรตอ้งมีความใหม่ ไม่เป็นงานท่ีปรากฎอยู่แล้ว คือ ยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่าที่
ใดมาก่อน (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 5 และ 6)  และในที่สุดท าให้สิทธิบัตรนั้นไม่ได้น าไปใช้เชิงพาณิชย์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาข้อมูลสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากลในแต่ละประเทศและ 
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วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบัน เพื่อมี ข้อมูลสนับสนุนให้นักวิจัยตัดสินใจศึกษาและวิจัยหัวข้อ
เทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันในการยื่นจดทะเบียนน้อยและมีโอกาสที่จะยื่นจดสิทธิบัตรได้ง่ายกว่า 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบัน จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่ได้รับการจด
ทะเบียนในแต่ละประเทศ 

2.  เพื่อพยากรณ์ว่าเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์ใดในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันในการจดสิทธิบัตรสูงและควรระมัดระวัง
หรือเลี่ยงที่จะขอรับสิทธิบัตร และเทคโนโลยีใดที่ยังมีผู้จดสิทธิบัตรน้อยและมีโอกาสที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรไม่ซ้ ากับ
สิทธิบัตรที่มีอยู่แล้ว 
 
วิธีการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
        งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะผ่าน
โปรแกรม Patsnap ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากลกว่า 90 ประเทศทั่วโลก 
ข้อมูลสาธารณะของส านักสิทธิบัตรแต่ละประเทศ เช่น ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ส านักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) 
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีน (SIPO) ส านักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (USPTO) ซึ่งโปรแกรม Patsnap เป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร สืบค้นข้อมูล ประมวลผลและแสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น 
แผนที่สิทธิบัตร (Patent landscape)  โดยก าหนดค าส าคัญในการสืบค้น คือ medical device และใช้ซอฟท์แวร์ Search helper 
ช่วยสืบค้นค าใกล้เคียงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คลอบคลุมส่วนท่ีเกี่ยวข้องมากที่สุดด้วย ก าหนดขอบเขตในการค้นหาว่าใช้ข้อมูลสิทธิบัตรที่
ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด ในปี ค.ศ.2014-2018 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสืบค้นจากช่ือเรื่อง (Title) และบทคัดย่อ (Abstract) 
และการวิจัยนี้ใช้จ านวนข้อมูลสิทธิบัตรที่ค้นพบผ่านโปรแกรม Patsnap ทั้งหมด 
        จากนั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาสิทธิบัตรโดยเลือกศึกษาเฉพาะสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยวิเคราะห์
ข้อมูลสิทธิบัตรในมิติต่างๆ แยกตามปีที่ได้รับการจดทะเบียน แยกตามการจ าแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) แยกตามประเทศที่
จดสิทธิบัตร (Assignee Region) แยกตามผู้ยื่นจดสิทธิบัตร (Assignee) และวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์โดย
ใช้แผนที่สิทธิบัตร (Patent landscape) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงว่าเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์
ใดในปัจจุบันท่ีผู้สนใจจะยื่นขอรับสิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์ควรหลีกเลี่ยงและควรพิจารณาเลือก 
 
ผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
        แนวโน้มภาพรวมของผลงานด้านสิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์ของทุกประเทศจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากลมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น
ในแต่ละปีจากทั้งหมด จ านวน 5,843,711 ผลงาน ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียน
จ านวน 836,556,  918,288,  1,045,662,  1,253,345 และ 1,789,900 ผลงานตามล าดับ ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 กราฟแสดงจ านวนสิทธิบัตรที่ไดร้ับการจดทะเบยีน 

ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018  
(ท่ีมา: Patsnap สืบค้นวันท่ี 23 มี.ค. 2562) 

รูปที่ 2 การจัดอันดับหมวดหมูส่ิทธบัตรระหว่างประเทศ 
(IPCs) ด้านเทคโนโลยเีครื่องมือแพทย์ ระหว่างปี ค.ศ.2014-

2018 (ท่ีมา: Patsnap สืบค้นวันที่ 23 มี.ค. 2562) 
 

        ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรด้วยเครื่องมือ Patsnap ตามรูปที่ 1 เมื่อน ามาวิเคราะห์ตามการจัดหมวดหมู่
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPCs) ได้จ านวน 10 กลุ่มดังรูปที่ 2  เรียงล าดับสูงสุดจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

G06F ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING 
H01L SEMICONDUCTOR DEVICES 
H04L TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION 
G01N INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL 

PROPERTIES 
A61B DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION 
H04N PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION 
H04W WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS 
B01D PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL, SEPARATION 
G06Q DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, 

COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES 
B65G TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR 

SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS 
 
        และเมื่อจัดเรียงข้อมูลที่ได้ตามประเทศหรือพื้นที่ขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาแยกประเทศพบว่าประเทศที่ได้รับ
สิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์มากที่สุด 10 อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนจ านวนสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละประเทศต่อจ านวน
สิทธิบัตรรวมทั้ง 10 ประเทศได้ตามล าดับ ดังน้ี ประเทศจีน 64.05%, สหรัฐอเมริกา 12.18%, ญี่ปุ่น 8.93%, ส านักงานสิทธิบัตรโลก 
หรือ WIPO 3.17%, ส านักงานสิทธิบัตรยุโรป หรือ EPO 2.48%, ไต้หวัน 1.59%, เยอรมนี 1.41, อินเดีย 1.23% และรัสเซีย 1.16% 
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนสิทธิบัตรทีไ่ดร้บัการจดทะเบียนในแตล่ะประเทศมากที่สุด 10 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018 (ท่ีมา: 
Patsnap สืบค้นวันท่ี 23 มี.ค. 2562) 
 

Rank Authority No. of medical device patent publication 2014-2018 % 
1 China                             3,627,245        64.05  

2 United States                                689,600       12.18  
3 Japan                                505,871         8.93  

4 Korea                                214,976          3.80  
5 WIPO                                179,318         3.17  

6 EPO                                140,405         2.48  
7 China Taiwan                                  90,023          1.59  

8 Germany                                  80,055         1.41  
9 India                                  69,410          1.23  
10 Russia                                  65,827         1.16  

  Total                             5,662,730   100 
 

        จากประเทศที่จดสิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์มากที่สุดจ านวน 10 ประเทศ/พื้นที่ตามตารางที่ 1 พบว่า บริษัทที่ได้รับจด
ทะเบียนสิทธิบัตร 10 อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนจ านวนสิทธิบัตรที่บริษัทได้รับจดทะเบียนต่อจ านวนสิทธิบัตรรวมทั้ง 10 บริษัท
ตามล าดับ ดังนี้ STATE GRID CORPORATION OF CHINA (17.56%), SAMSUNG ELECTRONICS (14.59%), CANON  
KABUSHIKI KAISHA (11.85%), HUAWEI (10.35%), MITSUBISHI ELECTRIC (9.45%), TOYOTA (8.13%), BOE TECH GROUP 
(7.53%), RICOH (7.25%), SEIKO EPSON (6.70%), ZTE (6.59%) ดังตารางที่ 2 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและการสื่อสาร 
 

ตารางที่ 2 จ านวนสิทธิบัตรทีไ่ดร้บัการจดทะเบียนในแตล่ะบริษัทมากท่ีสุด 10 บริษัท ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018 (ท่ีมา: Patsnap 
สืบค้นวันท่ี 23 มี.ค. 2562) 
 

Rank 
No. of Standardized Current Assignee who 
have patent publication in 2014-2018 

Patent 
number 

% 

1 STATE GRID CORPORATION OF CHINA 45,641 17.56 
2 SAMSUNG ELECTRONICS 37,925 14.59 
3 CANON KABUSHIKI KAISHA 30,803 11.85 
4 HUAWEI 26,903 10.35 
5 MITSUBISHI ELECTRIC 24,569 9.45 

6 TOYOTA 21,126 8.13 
7 BOE TECH GROUP 19,581 7.53 

8 RICOH 18,843 7.25 
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Rank 
No. of Standardized Current Assignee who 
have patent publication in 2014-2018 

Patent 
number 

% 

9 SEIKO EPSON 17,420 6.70 
10 ZTE 17,117 6.59 

  Total 259,928 100.00 
 
        เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกโดยดูจากลักษณะแผนที่สิทธิบัตร (Patent landscape หรือ Patent Mapping) ของแต่ละบริษัทที่ได้รับ
จดสิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์มากที่สุด 3 อันดับแรก ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018 พบว่าแต่ละบริษัทให้ความสนใจจดสิทธิบัตรใน
เทคโนโลยีแต่ละด้านแตกต่างกัน 
        ตามรูปที่ 3 จะเห็นว่าบริษัท STATE GRID CORPORATION OF CHINA ซึ่งเป็นบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ
จีน ส่วนใหญ่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในเทคโนโลยีดา้น Wireless communication และ streaming control ซึ่งสิทธิบัตรอื่นที่ยื่น
ก็อยู่ในเทคโนโลยี Wireless communication แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัท STATE GRID CORPORATION OF CHINA 
มุ่งท าการตลาดเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบไร้สาย  
        ส่วนรูปที่ 4 จะเห็นว่าบริษัท SAMSUNG ELECTRONICS ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศเกาหลี ส่วน
ใหญ่ได้รับจดทะเบียนสทิธิบัตรในเทคโนโลยีด้าน Decoding, Encoding และ Image นอกจากน้ียังได้รับจดทะเบียนในเทคโนโลยดี้าน 
Interface, Display, Wireless communication, Semiconductor ด้วย แสดงให้เห็นว่าบริษัท SAMSUNG ELECTRONICS มุ่งท า
การตลาดด้านการเข้ารหัส การแสดงภาพ และการสื่อสารแบบไร้สาย 
        ส่วนรูปที่ 5 จะเห็นว่าบริษัท CANON KABUSHIKI KAISHA ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก
ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในเทคโนโลยีด้าน Exposure, Display program, optical และ Image, 
Recording, Display นอกจากนี้ยังได้รับจดทะเบียนในเทคโนโลยีด้าน Semiconductor, Display solid, Decoding, Encoding, 
Image และ Wireless communication แสดงให้เห็นว่าบริษัท CANON KABUSHIKI KAISHA มุ่งเน้นการตลาดด้านภาพ การ
บันทึกภาพ การแสดงภาพ รวมทั้งการเข้ารหัสภาพและการสื่อสารแบบไร้สายด้วย  

 

 
รูปที่ 3 แผนที่สิทธิบัตรแสดงเทคโนโลยดี้านเครื่องมือแพทย์ของบริษัท STATE GRID CORPORATION OF CHINA  

ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018 (ท่ีมา: Patsnap สืบค้นวันท่ี 23 มี.ค. 2562) 
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รูปที่ 4 แผนที่สิทธิบัตรแสดงเทคโนโลยดี้านเครื่องมือแพทย์ของบริษัท SAMSUNG ELECTRONICS 

ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018 (ท่ีมา: Patsnap สืบค้นวันท่ี 23 มี.ค. 2562) 
 

 
รูปที่ 5 แผนที่สิทธิบัตรแสดงเทคโนโลยดี้านเครื่องมือแพทย์ของบริษัท CANON KABUSHIKI KAISHA 

ระหว่างปี ค.ศ.2014-2018 (ท่ีมา: Patsnap สืบค้นวันท่ี 23 มี.ค. 2562) 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
        จากการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์จากงานประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในแต่ละประเทศระหว่างปี 
ค.ศ.2014-2018 เป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วยเงื่อนไข คือ ก าหนดค าส าคัญในการสืบค้น คือ medical device และก าหนดให้สืบค้นจาก
ช่ือเรื่อง (Title) และบทคัดย่อ (Abstract) และการวิจัยนี้ใช้จ านวนข้อมูลสิทธิบัตรที่ค้นพบผ่านโปรแกรม Patsnap ทั้งหมด สามารถ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
        ผลการวิเคราะห์แนวโน้มทางด้านสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ.2014-2018 ทั่วโลกมี
จ านวนสิทธิบัตรทีเ่กี่ยวข้องกับด้านเครื่องมือแพทย์มีจ านวนทั้งสิ้น 5,843,711 ผลงาน มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะปี ค.ศ.
2018 มีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.2017 คิดเป็น 42.81% และเมื่อแยกวิเคราะห์แต่ละประเทศ พบว่าประเทศที่มีจ านวน
สิทธิบัตรมากที่สุด คือ จีน (64.5%) ซึ่งมีจ านวนสิทธิบัตรแตกต่างจากอันดับที่ 2 คือ สหรัฐอเมริกา (12.18%) เป็นจ านวนมาก เป็นที่
สังเกตว่าประเทศจีนได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์จ านวนมาก ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ (2560) ได้กล่าวว่าปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ประเทศจีน พัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ารวดเร็วอย่างก้าวกระโดด เพราะมีกระบวนการส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรต่างประเทศที่ไม่ได้มาจดทะเบียนในประเทศของจีนกันอย่างจริงจัง ท าให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนได้
เรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศท่ีก้าวหน้ากว่า ได้เข้าใจเทคโนโลยีเชิงลึก ได้รับเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ เพราะได้ลงมือ
น าสิทธิบัตรต่างประเทศมาผลิตสินค้าขายในประเทศ และส่งออกไปจ าหน่ายในประเทศท่ีสิทธิบัตรเรื่องนั้นๆ ไม่ได้มาจดทะเบียน 
        ผลการวิเคราะห์ประเภทการจ าแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ( IPC) พบว่าสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ทางด้าน ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING (G06F) มีจ านวนสิทธิบัตรมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แนวโน้ม
เทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์โดยใช้แผนที่สิทธิบัตร (Patent landscape) พบว่าบริษัทที่ได้รับสิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์มาก
ที่สุด ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless communication) เช่น บริษัท STATE GRID 
CORPORATION OF CHINA ซึ่งเป็นบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศจีน บริษัท CANON KABUSHIKI KAISHA ซึ่งเป็น
บริษัทผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น รองลงมาเป็นเทคโนโลยีทางด้าน SEMICONDUCTOR 
DEVICES (H01L) และ TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION (H04L) ส่วน IPC ที่มีจ านวนน้อยที่สุด 3 อันดับ เป็น
เทคโนโลยีด้าน PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL, SEPARATION (B01D),  DATA 
PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, 
MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES (G06Q) และ TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. 
CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS (B65G) 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์ในอนาคต มีความจ าเพาะเจาะจงมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นแค่อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 
แต่ต้องมีความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และสื่อสารได้ด้วย สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในอน าคตที่ข้อมูล
ทั้งหมดเป็นดิจิทัล 
        เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือแพทย์โดยใช้แผนที่สิทธิบัตร (Patent landscape) ของบริษัท
ที่ได้รับสิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์มากที่สุด 3 อันดับแรก อันดับที่ 1 บริษัท STATE GRID CORPORATION OF CHINA ซึ่งเป็น
บริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศจีน ส่วนใหญ่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในเทคโนโลยีด้าน Wireless communication 
และ streaming control อันดับที่ 2 บริษัท SAMSUNG ELECTRONICS ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศ
เกาหลี ส่วนใหญ่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในเทคโนโลยีด้าน Decoding, Encoding และ Image นอกจากนี้ยังได้รับจดทะเบียนใน
เทคโนโลยีด้าน Interface, Display, Wireless communication, Semiconductor ด้วย และอันดับที่ 3 บริษัท CANON 
KABUSHIKI KAISHA ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ได้รับจดทะเบียน
สิทธิบัตรในเทคโนโลยีด้าน Exposure, Display program, optical และ Image, Recording, Display นอกจากนี้ยังได้รับ         
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จดทะเบียนในเทคโนโลยีด้าน Semiconductor, Display solid, Decoding, Encoding, Image และ Wireless communication 
ด้วย สิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์ของบริษัทเหล่านี้ เป็นสิทธิบัตรที่ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้จริง ซึ่งจ ะ
เห็นได้ว่า ทั้ง 3 บริษัทเป็นบริษัทด้านไฟฟ้าและมีสิทธิบัตรด้านการสื่อสาร ข้อมูลต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ประเภทการ
จ าแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (IPC) พบว่าสิทธิบัตรเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้าน ELECTRIC DIGITAL DATA 
PROCESSING (G06F) มีจ านวนสิทธิบัตรมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือแพทย์ในอนาคตนอกจากมีฟังก์ชันการท างานท่ีเป็นเฉพาะ
ของตัวเองแล้ว ก็ควรมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และสื่อสาร รับ -ส่งข้อมูลได้ด้วย ซึ่งเป็นแนวโน้มสู่ยุคอินเทอร์เน็ต
ประสานสรพพสิ่ง (Internet of things หรือ IoTs) ต่อไป อย่างไรก็ตามการขอรับสิทธิบัตรในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงท่ีสิ่งประดิษฐ์จะซ้ า
กับสิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรแล้ว ผู้ประดิษฐ์ต้องมีความระมัดระวังและศึกษาสิทธิบัตรให้รอบคอบ แนะน าให้ขอรับสิทธิบัตรในกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าโดยยังมีการขอรับสิทธิบัตรน้อยกว่า ซึ่งเป็นกลุ่ม IPC ที่มีจ านวนน้อยที่สุด 3 อันดับดังที่กล่าวข้างต้น 
 
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
        ผลจากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักวิจัยในการเลือกพัฒนางานวิจัย หรือพัฒนางาน
ประดิษฐ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในกลุ่ม เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ได้ ซึ่งจาก
แนวโน้มสิทธิบัตรด้านเครื่องมือแพทย์ในงานวิจัยนี้ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และกลุ่มเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่
ได้รับจดสิทธิบัตรมากที่สุดเป็นเทคโนโลยีทางด้าน ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING (G06F) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิทธิบัตร
เครื่องมือแพทย์ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ต้องมีความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และสื่อสารได้ด้วย ดังนั้น
นักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์นอกจากพัฒนาและประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ตามโจทย์วิจัยที่ได้รับ
จากผู้ใช้จริงแล้ว ยังควรสืบค้นสิทธิบัตรเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ และควรเพิ่ม ความ
ระมัดระวังที่จะพัฒนางานประดิษฐ์ท่ีซ้ ากับงานท่ีประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือเปิดเผยแล้ว หรือเลี่ยงการผลิตเครื่องมือแพทย์
ในกลุ่มเทคโนโลยีนี้ หรือเลือกผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มที่มีการจดสิทธิบัตรน้อย ซึ่งมีความเสี่ยงต่ ากว่า เช่น กลุ่มเทคโนโลยีด้า น 
PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL, SEPARATION (B01D)  
        อย่างไรก็ตามนักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ควรมีการสืบค้นสิทธิบัตรอยู่เสมอ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการวางแผนการพัฒนาการประดิษฐ์ 
ระหว่างการพัฒนา และหลังจากท่ีพัฒนาเสร็จ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประดิษฐ์ที่พัฒนาไม่ซ้ ากับการประดิษฐ์ที่เปิดเผยแล้ว หรือหากมี
แนวโน้มหรือพบว่าซ้ ากับการประดิษฐ์ที่เปิดเผยแล้ว ผู้วิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ควรคิดค้น พัฒนา และต่อยอดการท างานในเชิงเทคนิค 
ส่วนประกอบ กระบวนการ หรือสูตรของการประดิษฐ์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความใหม่ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ์ท่ีจะขอรบั
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเพื่อให้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตโดยปัญญา
ของคนไทยเอง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอกระบวนการและผลการด าเนินงานในโครงการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมส าหรับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย

สะเต็มศึกษา  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท าหน้าที่เป็นพี่

เลี้ยงให้กับโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ในโครงการน าร่องปีที่ 1 โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม 25 คน  

การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การให้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการพัฒนาโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา  โดย

เลือกหัวข้อเรื่อง ระบบการควบคุมการเปิดปิดน้ าในโครงการเมล่อนบางบัวเพื่อพ่อโดยสมาร์ทโฟน  เนื่องจากพบว่ามีปัญหารากเน่า  

เชื้อราในดิน  และหนอนกินราก  โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการให้น้ าและปุ๋ยกับต้นเมล่อนทีไ่ม่สม่ าเสมอ  ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจึง

ร่วมกันพัฒนาระบบการสั่งงานให้น้ าและปุ๋ยขึ้น  สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนในดินผ่านแอพลิเคช่ันในสมาร์ทโฟน  ท าให้

เกิดความสะดวกและแม่นย าในการควบคุมปริมาณน้ าและปุ๋ยที่เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้พืชเจริญเติบโต  ในท้ายที่สุดโครงการ

ดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสะเต็มศึกษาของกรุงเทพมหานคร และชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ค าส าคัญ: สะเต็มศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, สวนเกษตรทฤษฎีใหม่, การเรียนรู้ด้านวิศวกรรม, พี่เลี้ยง 

 

ABSTRACT 

This article presents the process and the result in the engineering learning project for the new theory 

agriculture farm by STEM education.  School of Engineering joints with School of Information Technology, and 
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College of Logistics and Supply Chain to server as the mentor to Bangbua School (Peng Tung Trong Jitr 

Wittayakarn) in the first year of the pilot project that has 25 students in the junior high school level to participate.  

The operation is divided into 2 parts; engineering knowledge and project development according to STEM 

education.  We select the topic “The Control system for turn on and turn of the water in the Bang Bua Melon 

Project for Dad by smartphone”.  It has many problems such as pythium root rot, fungus in the soil, and root 

warm because of the uncertainty of water volume and the uncertainty of amount fertilizer to the melon trees.  

The participants joint to develop the water and fertilizer systems that check temperature and humidity of soil 

via the smartphone application.  It makes a convenient and an accurate to control the amount of water and 

fertilizer that is an important factor in growing plants.  Finally, this project won the gold medal of Bangkok STEM 

education and the winner of the Central region and Eastern region level too.  

Keywords: Engineering, STEM Education, Junior High School, New Theory Agriculture Farm, Mentor 

 

7. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องการ

ก าลังคนที่มีความรู้และทักษะในการท างาน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต้องพัฒนารูปแบบและหาเครือข่ายความ

ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวันและการ

ประกอบอาชีพ  สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์  สะเต็มศึกษา (STEM Education)  จึงเป็นภาพสะท้อนของกระบวนทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากการเรียนแบบท่องจ าเป็นการพัฒนาด้านปัญญา ทักษะการคิด การแก้ปัญหา โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนา

กระบวนการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการ สะเต็มกับการเรียนรู้วิศวกรรม

ส าหรับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมหาวิทยาลัยอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก

อย่างหนึ่งของสถาบันการอุดมศึกษาและเป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการด าเนินการปีแรกนี้ โรงเรียนบางบัว 

(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ถูกก าหนดให้เป็นโรงเรียนน าร่องของโครงการ การด าเนินการเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา 

(หลัก กฎ และทฤษฎี) ทางวิศวกรรมด้านต่างๆ แก้ปัญหาสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของโรงเรียน สามารถเช่ือมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหา

ระหว่างสาระวิชา และมีทักษะในการปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์มีทักษะในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถค้นหาความรู้และ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายได้ 

 

8. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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การประยุกต์ใช้ STEM ใน “โครงการเมล่อนบางบัวเพื่อพ่อโดยสมาร์ทโฟน”  หรือเรียกอีกช่ือว่า “Smart Phone for Smart 

Farm”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลัก มีการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

8.1 การวิเคราะห์เช่ือมโยงความรู้ด้วย STEM  เป็นการบูรณาการความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
ผ่านกระบวนการออกแบบทางเชิงวิศวกรรม ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมของความรู้ใน 4 ด้านที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหานี้ 

8.2 วงจรไฟฟ้าและกฎของของโอห์ม ใช้ในการค านวณและออกแบบวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีตัวแปรที่ส าคัญคือ กระแสไฟฟ้า  ความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยปรับให้กระแสไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้าพอเหมาะกับวงจรนั้นๆ 

8.3 สมาร์ทฟาร์ม ฟาร์มอัจฉริยะหรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เป็นรูปแบบการท าเกษตรแบบใหม่ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกที่อย่างเหมาะสมตามสภาพของพื้นหรือสิง่แวดล้อม โดยมีความแม่นย าสูงซึ่งจะท าให้
ผลิตหรือการเพาะปลูกเป็นไปตามที่ต้องการมากท่ีสุด 

8.4 น้ าและความช้ืนในดิน น้ าเป็นปจัจัยส าคัญในการด ารงชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต้องการน้ า อย่างไรก็ตามส าหรับการเพาะปลูก
แล้วความชื้นในดินมีผลต่อปริมาณการให้น้ าด้วยเช่นเดียวกัน ความช้ืนในดินสามารถค านวณได้หลายวิธี เช่น วิธีการเทียบเปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนัก (Percentage by Weight) วิธีการวัดศักย์ของน้ าโดยวัดแรงดึงน้ า (Tensiometric Method) วิธีการวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าและวิธีการวัดโดย Neutron Probe เป็นต้น  โดยโครงงานนี้เลือกใช้วิธีการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า 

8.5 เซนเซอร์วัดความชื้นในดินและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์ (sensor) คือ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทาง
ฟิสิกส์ต่าง เช่น อุณหภูมิ  เสียง แสง การสัมผัส เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนจากคุณสมบัติของฟิสิกส์มาเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้า ในโครงงานนี้
เลือกใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดินแบบ Analog เอาแท่งอิเล็กโทรดปักลงไปในดินที่ต้องการวัด  และเซนเซอร์แบบดิจิทัลวัดอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ 

8.6 การเขียนโปรแกรม Arduino ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มกีารพัฒนา 
แบบ Open Source คือมกีารเปิดเผยข้อมูลทังด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย 
ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ราคาไม่แพง มีสังคมออนไลน์ในการแก้ปัญหาร่วมกัน  ทั้งนีผู้้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม 
พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย 

8.7 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเมล่อน  เมล่อนมีถิ่นก าเนิดอยู่ประเทศแถบทวีปแอฟริกา ลักษณะคล้ายแตงไทย สามารถปลูก
ได้เกือบทุกภาคในประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดินที่ระบายน้ าได้ดีไม่ชอบน้ าขัง เพราะจะส่งผลให้เมล่อนติด
เชื้อราได้ง่าย ชอบอากาศอบอุ่นถึงร้อนแต่ไม่ร้อนจัด มีระยะการเก็บเกี่ยวอยู่ท่ี 80 วันหลังลงมือปลูก 
 

9. วิธีการด าเนินการ 
การด าเนินโครงการการเรียนรู้ทางวิศวกรรมส าหรับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยสะเต็มศึกษา ส าหรับนักศึกษามัธยมศึกษา

ตอนต้นของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
9.1 อบรมพื้นฐานด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ คณะอาจารย์ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงได้ก าหนดหัวข้อส าหรับนักเรียนและ

ครูที่เข้าร่วมโครงการ  โดยเสริมพื้นฐานด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นอันดับแรก เนื่องจากต้องการปรับความรู้พื้นฐานให้
ใกล้เคียงกันและเป็นการด าเนินโครงการปีแรก 

9.2 พัฒนาโครงการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เริ่มจากระบุปัญหา  เช่ือมโยงความรู้ด้วย STEM Education ออกแบบวิธี
แก้ปัญหา  วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  ทดสอบและประเมินผล  และสรุปผล 
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10. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็นสองส่วนตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3  ซึ่งจะเน้นแสดงผลการด าเนินงานในส่วนของการท า

โครงงานท่ีมีการประยุกต์ใช้แนวคิด STEM Education เป็นหลัก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 29 คน (ครูจ านวน 4 คน และนักเรียนช้ัน ม.1-
ม.3 จ านวน 25 คน) มีรายละเอียดดังนี้ 

10.1 อบรมพื้นฐานด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ด าเนินการเสริมพื้นฐานด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในหัวข้อ
ต่อไปนี ้

- ระบบไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
- ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ในหุ่นยนต์ 
- ระบบการตรวจจับสัญญาณการสร้างหุ่นยนต์และการใช้งานและเตรียมอุปกรณ์ช้ินงาน 
10.2 พัฒนาโครงการตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

10.2.1 ระบุปัญหา ขั้นตอนนี้ผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน คือ 
ประสบปัญหาการด าเนินโครงการเมล่อนบางบัว..เพื่อพ่อ  เมล่อนไม่เจริญงอกงามและเกิดผลิตผลตามที่คาดหวัง  โดยมีสา เหตุจาก
ระบบน้ า  ท าให้เกิดโรครา  โรครากเน่า  และโรคหนอนกินรากตามมา  จึงมีการคิดวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   

10.2.2 เช่ือมโยงความรู้ด้วย STEM Education การน าวิธีการทางสะเต็มศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหา  การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ท่ีจะช่วยในการแก้ไขปัญหา ดังภาพท่ี 1 

10.2.3 ออกแบบวิธีแก้ปัญหา ในการออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มของโครงการเมล่อนบางบัว..เพื่อพ่อ  ที่ควบคุมการ
เปิด-ปิดน้ า และการอ่านค่าความช้ืนและค่าอุณหภูมิในดินโดยใช้สมาร์ทโฟน เริ่มจากการออกแบบกระบวนการท างาน ซึ่งมีหลักการ
ท างานตามแผนผังดังภาพที่ 2  โดยมีการต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายพลังงานให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุม
การเปิดปิดวาล์วน้ า (โซลินอยด์วาล์ว)  ที่จ่ายน้ ามาจากถังเก็บน้ า  ไปยังสายน้ าหยดของต้นเมล่อนในสวน และจ่ายพลังงานให้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับอ่านค่าความช้ืนและค่าอุณหภูมิในดิน  โดยมีการเช่ือมต่อกับแอพพลิเคช่ันไลน์  ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  
เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ าทางสมาร์ทโฟน  และมีการรายงานค่าความช้ืนและอุณหภูมิในดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดเวลาในการ
เปิดปิด-น้ า 

 

วิทยาศาสตร์ (Science) 

- ความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะ/กระบวนการ 
- การต่อวงจรไฟฟ้า 
- กฎของโอห์ม 
- เซนเซอร์ และตัวต้านทาน 
- การสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับความชื้นและอุณหภูม ิ

 

เทคโนโลยี  (Technology) 

- การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ต 
- การน าเสนองานในรูปแบบแผ่นพบัและ PowerPoint 
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย Arduino 

 

 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

 

 

คณิตศาสตร์ (Mathematics) 

Smart Phone for Smart Farm 
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- การออกแบบช้ินงาน วิธีการ ผลงานเกี่ยวกับระบบ
สมาร์ทฟาร์ม ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร ์

- การใช้ความรู้หรือข้อมูลทางคณติศาสตร์ในด้านการน าเสนอ
ข้อมูลด้วยกราฟ  การวัดปรมิาตรน้ าสัมพันธ์กับเวลา  

  

ภาพที่ 1  STEM ส าหรับโครงการเมล่อนบางบัวเพื่อพ่อโดยสมาร์ทโฟน 

 

 

 

ภาพที่ 2  การออกแบบแนวความคิดของโครงการฯ 

 

10.2.4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา เมื่อออกแบบระบบการควบคุมการเปิด-ปิดน้ าด้วยสมาร์ทโฟนแล้ว จึง
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ดังภาพที่ 3 และด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  ให้กับฟาร์มเมล่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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ภาพที่ 3  วัสดุและอุปกรณ ์

1) ติ ด ตั้ ง ถั ง น้ า  ต่ อ ท่ อ พี วี ซี จ า ก ถั ง น้ า ไ ป ยั ง ฟ า ร์ ม เ ม ล่ อ น   แ ล ะ จั ด ท า ร ะ บ บ น้ า ห ย ด ไ ป ยั ง ต้ น 
เมล่อนแต่ละต้น ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 การติดตั้งระบบน้ าหยด 

 

2) เขียนโปรแกรมให้กับไมโครคอลโทรลเลอร์ที่ควบคุมการเปิดปิดน้ า และไมโครคอลโทรลเลอร์ที่อ่านค่าความช้ืน
และอุณหภูมิในดิน ดังภาพท่ี 5 

 

แผงโซลาร์เซลล ์
แบตเตอรี ่   โซลิ ไมโครคอนโทรลเ

สมาร์ทโฟน 

เซนเซอร์วดัความชืน้ 
และอุณหภูม ิ

กล่องพลาสติกใส่แผงวงจร ไมโครคอนโทรลเลอร ์

 อ่านค่าความช้ืนและ
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ภาพที่ 5 การให้ค าปรึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการเปิดปิดน้ า 

 

3) ติดตั้งแผงโซลาร์เซล และแบตเตอรี่  และไมโครคอลโทรลเลอร์  ในฟาร์มเมล่อน และก าหนดการรับสัญญาณ  
WIFI  ให้กับไม่โครคอลโทรลเลอร์ 

 

 

 

ภาพที่ 6 การติดตั้งชุดพลังงานและชุดควบคุมในฟารม์เมล่อน 
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10.2.5 ทดสอบและประเมินผล  ท าการทดสอบระบบการเปิดปิดน้ าโดยใช้สมาร์ทโฟน  ผ่านแอพลิเคช่ันไลน์  (Line 
Application) และทดสอบการแจ้งค่าความช้ืนและค่าอุณหภูมิในดิน ดังภาพที่ 7  จากการทดสอบพบปัญหาคือ  ระบบไม่สามารถ
เชื่อมต่อได้ ตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่ที่ใช้มีสายหลวม  จึงท าการแก้ไขโดยติดกาวให้สายแน่น จึงสามารถท างานได้ปกติ โดยสามารถ
ก าหนดให้ระบบแจ้งผลให้ทราบตามเวลาที่ต้องการได้ ในเบื้องต้นก าหนดให้รายงานผลทุก 1 ช่ัวโมง 

 

 

 

ภาพที่ 7 การทดสอบระบบเปิดปดิและแจ้งผลผ่านแอพลเิคชั่น 

 

ในการควบคุมการเปิดปิดน้ า  ปัญหาที่พบคือ ไม่ทราบระยะเวลาการให้น้ าที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง  ผู้จัดท าโครงงานจึง

ท าการตรวจสอบปริมาตรน้ า โดยท าการทดลองเปิดน้ าเป็นเวลา 1 นาที  แล้วท าการวัดปริมาตรน้ าที่หยดออกมาว่ามีปริมาตรเท่าใด  

โดยเก็บปริมาตรน้ าจากต้นสายยาง  กลางสายยาง  และปลายสายยาง  แล้วหาค่าเฉลี่ยของน้ าท่ีหยดออกมาในเวลา 1 นาที  และจาก

การศึกษาปริมาตรน้ าที่เหมาะสมกับเมล่อน  พบว่า  ควรให้น้ า 1 นาที/ครั้ง ในเวลาเช้าและเย็นของแต่ละวัน  โดยแต่ละครั้งจะให้น้ า

เป็นปริมาตรเฉลี่ย 147 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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ภาพที่ 8 การทดสอบหาค่าเฉลี่ยของปริมาตรการให้น้ าท่ีเหมาะสม 

 

10.2.6 ผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) ของผู้เข้าร่วมโครงการ  โดย
เป็นเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ พบว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 12.98 คะแนน  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score) 
49.24 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 17.62 คะแนน  คะแนนทีเฉลี่ย (Average T Score) 61.61 ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
 

11. สรุป 
การประยุกต์ใช้ STEM ใน “โครงการเมล่อนบางบัวเพื่อพ่อโดยสมาร์ทโฟน”  เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเริ่มที่

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก  โดยเสริมพื้นฐานความรู้ด้านพื้นฐานด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีหุ่นยนต์พร้อมหยิบยก

ประเด็นปัญหาใกล้ตัวได้แก่ ปัญหารากเน่า  เช้ือราในดิน  และหนอนกินราก  ในการปลูกเมล่อนมาใช้ในการเรียนรู้กระบวนการ

แก้ปัญหาตามหลัก STEM  ระบบการควบคุมการเปิดปิดน้ าในโครงการเมล่อนบางบัวเพื่อพ่อโดยสมาร์ทโฟนได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว  ปริมาณการให้น้ าและปุ๋ยกับต้นเมล่อนได้รับควบคุมแอพลิเคช่ันในสมาร์ทโฟน  ท าให้เกิดความสะดวกและ

แม่นย าในปัจจัยส าคัญในการท าให้พืชเจริญเติบโต  นอกจากนี้โครงการดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสะเต็มศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร และชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

 

12. ข้อเสนอแนะ  
แนวทางของ STEM Education นี้ สามารถขยายออกไปได้ทั้งภายในโรงเรียนไปยังนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ที่ยังไม่เข้าร่วมในครั้งนี้  หรือพัฒนาสมรรถนะของโครงงานนี้ให้สูงขึ้น  และขยายสู่ภายนอกโดยเฉพาะชุมชนบางบัวในการแก้ไข

ประเด็นปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมในอนาคตได้ 

 

รายการอ้างอิง 
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Abstract 

The ability to display data across different platform is the key of developing an application as Web-

based Application.  The display is organized through the HTML.  With the increasing demands of data 

visualization, the writing of HTML to accommodate the dynamic nature of data nowadays is accommodated by 

the implementation of the engine called “template processor”. 

“template processor” combines the data and the given template to generate an HTML page to be 

displayed on the browser.  The generated HTML page fits with those data.  When there are changes in data, the 

“template processor” will modified the HTML page to guarantee that the data visualization is according to the 

given template.  “template processor” is currently implemented by the common server-side computer 

language, e.g. Java, PHP, Python.  Those are either an interpreter languages or required the virtual machine.  The 

performance, of course, will not be as good as compiled codes.  

This paper propose the guide line for developing the “template processor” for HTML in C.  C codes will 

be compiled into machine code and then give the better performance.  The proposed guide line is not only re-

coding from one language to another, but it also gives the methods to solve the obstacles raised by the nature 

of “template processor” which is designed based on the “interpreter” concept. 

 

Keyword: Template Processor, Dynamic Web Page 

 

1. Introduction 

Web-based Application is one of the most popular approach in developing an application.  The web-

based application takes advantage of the widely used Internet standard and infrastructure.  The application 

design and development can be more emphasized on the algorithm and feature.  The communication and user 

interface design are both handle by the Internet standard and infrastructure.  Developers do not need to make 
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any client software to handle the user interface while the learning curve of the users is shorten.  Users are 

mostly familiar with the Internet browser thus are required a minimal time to use the application. 

Web-based Application uses the functions of the web pages both static web pages to dynamic web 

pages.  The static web pages are coded in HTML (Hypertext Markup Language).  The pages are delivered by the 

web server and then displayed to the end-users through by the help of the web browser.   The pages are static 

because the data on those pages is frozen.  The dynamic web pages allows the data shown on the pages to 

change according to additional information/action.  The common application of dynamic web pages is to 

change the data based on the user action.  The page then interacts with the user to obtain additional 

information and adjusts the data accordingly. 

The traditional method in developing web-based applications is to use the interpreter languages as 

PHP, Python, etc.  The web server processes the HTML codes through a HTML pre-processor.  The HTML pre-

processor finds the proper tag, escapes from the HTML, invokes those interpreter indicated in the tag, and then 

switches back to continue processing the HTML codes.  Consider the following HTML codes. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Example Escape</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P>Current time is: <?php print date( ‘Y-m-d H:i:s’); ?></P> 

</BODY> 

</HTML> 

The HTML preprocessor (Web Server) interprets the codes until line #6.  The Escape Syntax “<?php” 

asks the preprocessor to escape the current interpretation and then calls the PHP processor.  After completing 

the PHP processing, the result merges to the HTML codes at the Escape Syntax point.  In this example the 

current server date and time will be displayed to replace at the Escape Syntax point.  This is the dynamic 

feature of this web page.  The date and time will be dynamically displayed according to the time that user 

requests. 

This method mixes the processing code and the HTML together.  The codes are not structured properly 

to understand and maintain.  The reuse of those codes is difficult.  Moreover, the switches back and forth 

between HTML preprocessor and other processor (in the above example, PHP processor) lower the overall 

processing performance and increase work load of Web Server.  The Template Processor is designed to solve 

this issue. 
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While the HTML preprocessor process the information that mixes the processing code and the HTML 

together, the HTML Template Processor looks at the processing data and the HTML template separately.  The 

HTML template file is the portion containing the HTML describing how to present the data.  The processing 

code is describing how to obtain the data.  By separating the two, the HTML Template Processor then processes 

the data according to the processing code and then format the data according to the HTML template. 

 
Figure 1: Information flow for the HTML Template Processor. 

Popular development of HTML Template Processor is done by many contributor, e.g. Smarty[1], 

Latte[2], Twig[3].  Most of them are implemented by the interpreter language e.g. PHP.  The C language is 

simple and efficient, however it is not popular in the web development.  There is very few implementation of 

HTML Template Processor in C. 

In PHP, the HTML Template Processor integrated with the processing code is executed by PHP 

processor.  The HTML Template Processor obtains data through the PHP codes, merges those data with the 

HTML template file and then sends out to the Web client. 

In C, the HTML Template Processor integrated with the processing code is compiled by C compiler.  

When is called, the HTML Template Processor (now is in the executable program) obtains data, merges those 

data with the HTML template file and then sends out to the Web client. 

This work designs and develops the HTML Template Processor in C.  The implementation has been 

compiled in both Linux platform and Windows platform by using gcc. 

The next section presents the design of the Data Tag for the HTML Template Processor.  Then the 

component of the proposed HTML Template Processor is given.  The function list is giving in the later section. 
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2. Data Tag 

The Data Tag is to be placed in the HTML Template to indicate the location of the data.  The Data Tag 

is designed with two main principle: 

a) Variable: The Data Tag must able to indicate the location, in the HTML, where the data will be 

placed.  The data is represented by a single variable.  A single variable is indicated in the specific 

location and will be replaced by a null-terminated string.  The null-terminated string can be a 

general message, information, HTML tags as described in the data section. 

The data tag representing a variable is the variable name enclosed in the curly braces.  This 

variable name and the curly braces will be replace by the value of the variable.  For example,  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>{varname1}</TITLE> 

 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>{varname1}</H2> 

<P>...</P> 

</BODY> 

</HTML> 

The HTML Template Processor will replace {varname1} by the value of “varname1”.  The replacement 

will be done in every location indicated by {varname1}.  The code after the replacements is shown below: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Our page</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>Our page</H2> 

<P>...</P> 

</BODY> 

</HTML> 
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b) Block: The Data Tag must support the block message.  The block message is a group of data whose 

amount is not defined at the time of HTML template written.  In programming term, the block 

message can be seen as a one dimensional array.  The block message can be a table of 

information. 

The data tag representing a block is the variable name enclosed by "<!-- BEGIN cell -->" and "<!-- 

END cell -->".  For example, 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Test</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE> 

<TR><!-- BEGIN cell --><TD>{cell_data}</TD><!-- END cell --></TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

The HTML Template Processor will consider the block starting from "<!-- BEGIN cell -->" to "<!-- END cell 

-->".  The block is named as “cell”.  The variable “cell_data” is to be filled inside the block.  The HTML Tag will 

be included each individual value.  The code after replacements is show below: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Test</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE> 

<TR><TD>Column 1</TD><TD>Column 2</TD></TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 
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3. Components of HTML Template Processor 

The HTML Template Processor composes of the following components: 

a) HTML Parser is the part that reads the HTML template, separates Data Tag, and then decides which 

parts will be replaced by the value.  The template will be parsed and stored in a double link list 

structure.  The parser will extract those Data Tags out of the normal HTML tags and put them in 

separate nodes.  The example is as follow: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>{title_data}</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P>This is a body 
 

The above HTML template will be loaded and parsed by the HTML Parser through the following 

command. 

HTPloadfile( HTP **htp, const char *filename);  

 

The following double link list is created after the code is executed. 
 

 
Figure 2: Double link list containing parsed data. 

b) Single Value Replacement is the part that looks for the specific variable name in the double link 

list.  If the variable name is found, the value will be placed.  The following command is called. 

HTPsetvar( HTP *htp, const char *varname ); 

c)   lock Replacement is the part that looks for the specific block in the double link list.  If the block is 

found, the value for the whole block will be placed.  This part contains three separate steps. 

a. Mark the beginning of the block. 

HTPbeginblock( HTP *htp, const char *blockname ); 
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b. Fill the value to the block. 

HTPparseblock( HTP *htp, const char *blockname ); 

c. Mark the end of the block. 

HTPendblock( HTP *htp, const char *blockname ); 

d) Output Display is the part that merge all nodes in the double link list back to the HTML 

contents to be sent to client.  The following command is called. 

HTPprint( HTP *htp, FILE *outputfp ); 

4. Conclusion 

The implementation of the HTML Template Parser by using the C language is presented in this paper.  

This paper proposes the alternative way of implementing the HTML Template Parser by using the compiled 

language instead of the interpreter language.  By having the code compiled the better performance can be 

expected. 

5. Reference 

[1] https://www.smarty.net/ 

[2] https://latte.nette.org/en/ 

[3] https://twig.symfony.com/ 
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บทคัดย่อ  

         การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า วางแผน ลงมือท า และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในการศึกษานี้เป็น

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อรับใช้สังคมโดยการสร้างฝายมีชีวิตบริเวณตาดชมพู ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วง

เดือนมีนาคม-เมษายน 2562 ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน โดยมีอาจารย์และครูฝายเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ผลที่ได้รับคือ 

(1) ฝายมีชีวติ จ านวน 1 ฝาย (2) นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเป็น Managing Director, Site Engineer, และต าแหน่งอื่นๆ ตามหน้าที่

รับผิดชอบของตนเอง (3) นักศึกษาได้ฝึกการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างฝายมีชีวิต และ (4) นักศึกษามีจิตอาสาและ

ท างานเพื่อส่วนรวม  

 

Abstract  

         Learning by doing focuses on students to study, plan, act, and solve problems on their own. In this study, 

the application of engineering knowledge for societal engagement by constructing a living weir was done. The 

living weir was in the area of Tad Chompoo, Chiang Mai University. It was constructed during the period from 

March to April 2019. The students acted in every step of the construction process under the supervision of 

lecturers and experts. The results were (1) A 1-Living weir was completely constructed, (2) Students learned to 

be Managing Director, Site Engineer, and other positions, (3) Students were trained to solve problems in every 

step of the construction of the weir, and (4) Students have volunteers and work for the public. 

 

บทสรุปงานวิจัย (Summary)  

หลักการและเหตผุล (Rationale)  

 ในช่วงฤดูแล้งหลายปีที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เผชิญปัญหาความแห้งแล้งรุนแรงจนท าให้ล าน้ าแห้งขอด ดินขาด

ความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์ลดลง ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ ากักเก็บเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในอ่างแก้วและ

ตาดชมพูของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีโครงการออกแบบและก่อสร้างฝายมีชีวิตขึ้น ฝายจะถูกสร้างขวางทางไหลของน้ าบนล า

ธารขนาดเล็กไว้เพื่อกั้นชะลอน้ าในล าธาร หรือทางน้ าเล็กๆ ให้ไหลช้าลง ลดความรุนแรงของกระแสน้ า ลดการชะล้างพังทลายของ
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ตลิ่ง ช่วยให้มีน้ าอยู่ในล าห้วยนานข้ึน และเพียงพอต่อพืชพันธุ์โดยรอบที่จะได้ดูดซึมน้ าไปใช้ โดยเฉพาะในหน้าแล้ง ช่วยดักตะกอนที่

ไหลมากับน้ า ลดการตื้นเขินที่ปลายน้ า ท าให้น้ าใสมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยให้ดินชุ่มช้ืน ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ า ได้อาศัยน้ าในการด ารงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขาและภูเขาหัวโล้น ดินช้ืน ป่าก็ช้ืน กลายเป็นแนวกันไฟป่า ลด

ความรุนแรงของไฟได้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มช้ืนมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าสมบู รณ์ขึ้นได้ (โครงการ

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2554)  

นอกจากนี้ฝายมีชีวิตยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลทุกกลุ่มในชุมชนนั้นๆ ที่จะร่วมกันสร้าง ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากร

ต่างๆ หรือผลที่เกิดขึ้นจากฝายมีชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (วุฒิอาสาธนาคารสมองนครศรีธรรมราช, 2559) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose)  

- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ ของอุทยาน

แห่งชาติสุเทพ-ปุย อ่างแก้ว และตาดชมพู แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมโครงการ 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฝายมีชีวิต หลักการและความส าคัญ ประเภท การเลือกพื้นที่ การก่อสร้าง ฯลฯ แก่

นักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมโครงการ 

- ก่อสร้างฝายมีชีวิตบริเวณตาดชมพู ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

วิธีการศึกษาและขอบเขต (Methodology and Scope)  

โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (259192) ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 โดยที่นักศึกษาจะ

ได้มีโอกาสเป็นผู้น าโครงการ มีคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดประชุม

บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม และสรุปรายงานผล ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมี

ขอบเขตของโครงการคือ ก่อสร้างฝายมีชีวิตบริเวณตาดชมพู ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 ฝาย โดยมีองค์ประกอบคือ ตัว

ฝาย หูช้าง เหนียวปิ้ง และบันไดนิเวศ โครงสร้างฝายมีชีวิตแสดงในรูปที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป ี

1. จัดประชุมบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม มีนาคม 2562 

2. จัดกิจกรรม มีนาคม-เมษายน 2562 

3. สรุปรายงานผล เมษายน 2562 
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รูปที่ 1 โครงสร้างฝายมีชีวิต 

(ที่มา: ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่1, 2562) 

 

ผลการด าเนินงานและข้อค้นพบ (Results and Finding)  

นักศึกษาผู้น าโครงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย Welfare, Safety, Project Engineer, 

Logistic, Equipment, และ Rescue (Safety) ทั้งนี้จะมีนักศึกษาผู้น าโครงการที่ท าหน้าที่เป็น Managing Director จ านวน 1 คน 

ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 แผนผังการด าเนินงาน 

 

นักศึกษาผู้น าโครงการได้ท าการส ารวจพื้นที่ ออกแบบฝายมีชีวิต และสร้างขึ้น ตั้งขวางล าน้ าที่ไหลมาจากดอยสุเทพ ก่อนที่จะ

ไหลลงสู่ตาดชมพู ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีขนาด 2x4 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3-6 ในการออกแบบฝายมีชีวิตนั้น จะต้อง

พิจารณาบัญชีแสดงปริมาณวัสดแุละราคา (B.O.Q.) โดยแบ่งออกเป็น ไม้ไผ่ ทราย กระสอบป่าน และเชือกปอ ของแต่ละองค์ประกอบ

ของฝายมีชีวิต อนึ่ง เพื่อให้ฝายมีชีวิตนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม วัสดุทุกช้ินจะท ามาจาก

ธรรมชาติ 100% 
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รูปที่ 3 สภาพล าน้ าก่อนเริ่มโครงการ 

 

 
รูปที่ 4 การวางโครงสร้างหลักของฝายมีชีวิต 

 

 
รูปที่ 5 การวางกระสอบทราย 
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โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นหนึ่งในกิจกรรม “มช. จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” 

นอกจากน้ียังได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายฝายมีชีวิตในการเป็นท่ีปรึกษาของโครงการ รวมทั้งภาคเอกชนท่ีสนับสนุนกิจกรรมนี้  

 

 
รูปที่ 6 มช. จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ (ฝายมีชีวิต) 

 

สรุป (Conclusion)  

- นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการลงมือสร้างฝายมีชีวิตด้วยตนเอง  

- ฝึกปฏิบัติในการเป็น Managing Director, Site Engineer, และต าแหน่งอื่นๆ ตามหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง  

- นักศึกษามีจิตอาสาและท างานเพื่อส่วนรวม 

 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  

- องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากโครงการสรา้งฝายมีชีวิต มช นี ้สามารถน าไปต่อยอดและขยายผลในพื้นที่ท่ีประสบปัญหาความแห้ง

แล้งรุนแรงได้   
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